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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) مركز عالمي غير ربحي يجري بحوثًا
مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات البيئية
المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه العالم
اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح المجتمع،
ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
© حقوق النشر  2020محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان
أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية –سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها
أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند–أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو
معدي الدراسة ،وال تعكس
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين ّ
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.
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يمر سوق النفط العالمي في الوقت الراهن بفترة استثنائية عصيبة؛ ال سيما أن الصدمات المزدوجة الناتجة عن الزيادة
ُّ
فضال عن
مر التاريخ.
ً
تعد غير مسبوقة على ّ
الكبيرة في العرض العالمي واالنخفاض الملحوظ في الطلب على النفط ُ
أن اتفاق تحالف (أوبك )+المنهار ،وتفشي فيروس كورونا المستجد قد أعادا أوبك -وما يكتسبه دورها من قيمة في
ّ
السوق -إلى دائرة األضواء مجدداً .وقد تناولها مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بالدراسة،
أن قدرة أوبك على قياس مدى قوة الصدمات التي
وأصدر العديد من المنشورات البحثية ذات الصلة بأوبك،
فضال عن ّ
ً
يتعرض لها سوق النفط ،وتعويضها بدقة من خالل استخدام طاقتها اإلنتاجية االحتياطية ،كانت تمثل مصدر قوة بالغ
األهمية لها؛ وذلك لتحقيق االستقرار في هذه األسواق ،وربما يعمل هذا على تقليل تقلبات أسعار النفط بمقدار يصل
فإن حجم االضطراب الحالي يفوق قدرة أوبك على إعادة توازن األسواق بمفردها.
إلى النصف .وبالرغم من ذلك ّ
الشكل  .1عادة ما توفر الطاقة االحتياطية ألوبك مخزون ًا مؤقت ًا لسوق النفط.
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المصدر :كابسارك باستخدام بيانات إدارة معلومات الطاقة االمريكية.

ال تتطلب األهمية االقتصادية للجهود المبذولة من أجل تحقيق االستقرار في أسعار النفط إسهاب ًا في الشرح؛ حيث
يتعرض السوق لصدمات كبيرة ،ويتضاعف تأثير هذه الصدمات جراء المرونة المنخفضة نسبي ًا للعرض والطلب على
أن مثل هذه
النفط ،األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث تحركات حادة في األسعار على المدى القصير .وال شك ّ
التحركات وعالوة المخاطر المالية المرتبطة بالتقلبات تفرض تكاليف باهظة على االقتصاد العالمي .ومن جانب آخر
توصلت دراسة أجراها مركز كابسارك مؤخر ًا إلى أن الطاقة االحتياطية لمنظمة أوبك تحد من تقلبات أسعار النفط،
وتحقق فوائد ًا لالقتصاد العالمي تتراوح ما بين ( 170و )200مليار دوالر أمريكي سنوياً.
إن مهمة أوبك الرامية إلى تحقيق االستقرار في سوق النفط من خالل موازنة العرض ،ما هي إال جز ٌء من مجموعة
ّ
أكبر من التدابير التصحيحية الموجودة في السوق التي تساهم في إدارة مخاطر أسعار النفط .وتشمل هذه التدابير
والتحوط المقدم من األسواق المالية،
التصحيحية اآلليات العامة والخاصة على حدٍ سواء ،مثل :المخزونات االحتياطية،
ّ
فإن دور أوبك يعتبر فريداً؛ ألنه يتطلع إلى الحد من تقلبات
أجال ،والمخزونات الحكومية .ورغم ذلك ّ
والعقود األطول ً
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بدال من مجرد
ِتج مرجح لتعويض الصدمات المادية للعرض والطلبً ،
األسعار بشكل مباشر من خالل العمل ُ
كمن ٍ
قيامها بخفض تكلفة صدمات األسعار بعد حدوثها .إضافة إلى ذلك فإن أوبك عندما تواجه صدمة سلبية كبيرة للطلب
أن هنالك عدد ًا محدود ًا من التدابير التصحيحية الفعالة المتاحة التي تتجاوز التقييد الفعلي للعرض
كاألزمة الراهنة -تجد ّأن النتيجة المترتبة على عدم استعادة التوازن في السوق دون تدخالت في العرض تتمثل في التحركات
العالمي .كما ّ
الحادة السلبية لألسعار ،ونمو الطلب ،و/أو انخفاض العرض في نهاية المطاف.
تحد من تقلبات أسعار النفط.
الشكل  .2الطاقة االحتياطية لمنظمة أوبك ُّ
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المصــدر :تقديــرات المؤلفيــن ،تأثيــر أوبــك على تقلبات أســعار النفط ،دور اإلنتاجية االحتياطية :مجلــة الطاقة ،العدد ( ،2)39بتاريخ أبريل 2018م،
أكســل بييرو ،وجيمس ســميث ،وتميم زمريك.
ملحوظة :الســعر بدون سياســة الطاقة االحتياطية على أســاس  ٪1-مرونة ســعرية شــهرية للطلب العالمي.

طويال ،وقد
ويعني جمود العرض والطلب أ ّنه يمكن أن تســتغرق اســتعادة التوازن دون التدخل في الســوق وقت ًا
ً
أن الســيناريو الحالي يعد غير مســبوق؛ ففي حين تراجعت األســعار بدرجة
تؤدي إلى تصحيحات مفرطة كبيرة .غير ّ
كبيــرة ،نجــد أنــه ال يوجــد مجال كبير -على المدى القصير -النتعاش الطلب بســبب التدابيــر االحترازية الضرورية التي
اتخذتها العديد من البلدان لتقييد حركة األشــخاص من أجل احتواء انتشــار الفيروس .إضافة إلى ذلك ففي الســنوات
األخيرة -وبالتزامن مع اتســاع حجم ســوق النفط -اســتلزمت الجهود الرامية لتحقيق اســتقرار الســوق تعاون ًا أكبر بين
أوبــك والــدول غيــر األعضــاء فيها ،ليشــكال مع ًا تحالف أوبك ( ،)+OPECإال أنه ثبــت -في إطار مواجهة هذا االضطراب
أن الوصــول إلــى توافــق في اآلراء بشــأن القيود واإلمدادات اإلضافية األخرى يعد أمر ًا بعيد المنال بالنســبة
بالــذاتّ -
لهذه المجموعة الموســعة.
وكانــت نتيجــة عــدم التوصــل التفاق ضربة أخرى لمعنويات الســوق ،تحولت بالفعل إلى اتجــاه هبوطي بنحو متزايد
في مواجهة تفشــي فيروس كورونا المتنامي؛ حيث تراجعت أســعار عقود التســليم الفوري بدرجة كبيرة ،وانقلب
منحنــى العقــود اآلجلــة إلــى التأجيــل ،األمر الذي أدى إلى زيادة فجائية في المخــزون باالقتران مع اختالل التوازن
األساســي الناشــئ بين العرض والطلب .وقد وصلت تقلبات ســوق النفط اآلن إلى ذروتها غير المســبوقة؛ حيث أدت
االضطرابــات فــي النظــام المالــي العالمي إلى زيادة تردي األوضاع ،وجعل األمر أكثر صعوبة بالنســبة ألوبك والدول
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الداعمة لتحقيق مســعاهم الرامي إلى إعادة االســتقرار إلى الســوق.
المنِتج الهامشــي لهذا النفط
ولقــد ســاهم ظهــور النفــط الصخري مؤخر ًا في الواليــات المتحدة األمريكية التي تعتبر ُ
على مســتوى العالم -مع مهلة تطوير تقاس باألشــهر -في تحقيق اســتقرار الســوق من خالل الحصول على حصة
مــن القيمــة الفعليــة للطاقــة االحتياطيــة العالمية ،غير أنه ال يمكن للنفط الصخري أن يعوض بســرعة الصدمات
غيــر المتوقعــة التــي تماثــل حجم الصدمة الحالية .ونظــر ًا للمرونة الكبيرة للنفط الصخــري األمريكي مقارنة بالعرض
فإن هؤالء
التقليــدي واالتجاهــات المعاكســة التــي كان منتجــو النفط الصخري يواجهونها بالفعل قبل انهيار األســعارّ ،
المنتجين سيكونون أول وأكثر المتضررين في ظل السيناريو الحالي .وعلى الرغم من زيادة تفاعل النفط الصخري
أن العرض الكلي ال يزال منكمش نسبي ًا على المدى القصير .لذلك فإن األمر سيستغرق المزيد من
مع األسعار ،إال ّ
شكل من أشكال
أي
ٍ
الوقت ،والكثير من األلم للعديد من المنتجين حول العالم قبل أن يستعيد السوق توازنه دون ّ
التدخل.
لقد أصبحت األسواق معتادة على أوبك -ومؤخر ًا على تحالف أوبك -+لتحقيق التوازن بين العرض والطلب الذي ربما
يتم تجاهل قيمته في بعض األحيان .لذا فقد سلطت أبحاث مركز كابسارك الضوء على الفوائد التي توفرها الجهود
أن حجم االضطراب الحالي يتجاوز بكثير قدرة
الرامية لتحقيق االستقرار في السوق من أجل االقتصاد العالمي ،رغم ّ
فإن
أي أحد؛ لذا ّ
أوبك على التعامل معه بمفردها ،مما أدى إلى نشوء الوضع الراهن الذي بال شك ال يصب في مصلحة ّ
هنالك حاجة ملحة إلى تعاون دولي أكبر في هذا الصدد.
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