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المقدمة
تعمل شركات النفط والغاز الدولية والمتكاملة رأس ًيا والتي تمتد عملياتها عبر
سالسل القيمة للنفط والغاز .ويمكن لها أن تستفيد من الخبرة في مجاالت
مختلفة بدال من التركيز على قطاع التنقيب واإلنتاج .نذكر هنا بعض األمثلة
على مثل هذه الشركات التي تشمل شركة بريتش بتروليوم وسينوفوس
إنرجي وشيفرون وإني وإمبريال أويل وإكسون موبيل وريبسول ورويال داتش شل
دورا مركز ًيا
وصنكور إنرجي وتوتال إنرجي .لعبت شركات النفط والغاز المتكاملة ً
في تعزيز توفر الطاقة والنمو االقتصادي خالل القرن العشرين .وعلى الرغم من
ً
متمثل في تحوالت الطاقة.
ذلك ،تواجه هذا الشركات في الوقت الراهن تحد ًيا
حيث سينطوي على مثل هذا التحول انتقال من الوقود األحفوري إلى أنواع وقود
بديلة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتجددة وتخزين البطاريات والطاقة
النووية.

في حين تتم مناقشة مزج
الهيدروجين باعتباره وسيلة
إلزالة الكربون من إنتاج
الكهرباء ،نجد أن معظم
المشاريع ال تزال في
مراحلها التجريبية

تعتمد تحوالت الطاقة في هذا البحث على عاملين .األول :استمرار نمو الحاجة
إلى الطاقة للحفاظ على مستويات المعيشة وتمكين التصنيع في الدول النامية.
تتطلب تلبية هذا الطلب المتزايد في الوقت الذي يتم فيه خفض االعتماد على
الوقود األحفوري المستخدم في توليد الكهرباء استكشاف وتطوير موارد جديدة
للطاقة .تعمل القوى االقتصادية على إعادة تشكيل التقنيات الالزمة لمواجهة
هذا التحدي ،بما في ذلك استكشاف وتطوير الهيدروكربونات غير التقليدية
بروزا في
مثل الرمال النفطية وهيدرات الغاز .ومع ذلك ،فإن العامل الثاني األكثر ً
تحوالت الطاقة هو تأثير الوقود األحفوري على استقرار النظام البيئي لألرض،
ال سيما المناخ العالمي .يعد الوقود األحفوري المحرك األساسي لزيادة تركيزات
ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة األخرى في الغالف الجوي .كما يمكن
لذروة الطلب على الوقود األحفوري أن تتعامل مع هذا االتجاه ،مع االقتراب من
نقطة التحول في استقرار المناخ العالمي (.)Lenton et al. 2019
المسرعة إلى جانب الجهود المبذولة
ويبقى األمل في أن تتمكن تحوالت الطاقة
ّ
إلصالح أنظمة الطاقة العالمية من تخفيف تركيزات الغازات الدفيئة ومنع
التأثيرات البيئية واالقتصادية األكثر حدة وخطورة .ساهمت اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في لفت االنتباه السياسي إلى هذه المسألة
واإللحاح عليها .نشأت من خالل هذه االتفاقية معاهدات دولية بشأن تغير المناخ
أهدافا وطنية لتقليل االنبعاثات وتضع
منها اتفاقية باريس .تحدد هذه االتفاقية
ً
إستراتيجيات للتخفيف من تغير المناخ التي لها تأثيرات مباشرة على شركات
النفط المتكاملة .وتحضر تلك الشركات جلسات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ بصفة مراقب .واستجابة التفاقية باريس في عام ،2014
استحدثت مجموعة المنتجين المكونة من ست شركات نفط متكاملة مبادرة
شركات النفط والغاز بشأن المناخ.
يعتمد مدى تأثر شركات النفط المتكاملة وأصولها بهذه الجهود على التزام
المجتمع الدولي بتقليل الطلب على الهيدروكربونات .وفي أسوأ الحاالت ،قد
يؤدي الخفض إلى الحد من أنشطة هذه الشركات .تؤثر الجهود التي تبذلها
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شركات النفط المتكاملة إلعادة هيكلة نماذج أعمالها على قابلية تفادي الكثير
من األضرار .وبالتالي ،تقف شركات النفط المتكاملة أمام خيار مهم سوف
يحدد دورها في تحوالت الطاقة .فمن جانب ،يمكنها مراقبة تحوالت الطاقة
دون المشاركة فيها .وتشمل التداعيات المحتملة لهذا االختيار خسارة التجارة
واالستثمارات وزيادة العقوبات المالية في صورة تسعير الكربون .ومن الجانب
اآلخر ،يمكن أن يكون لها دور فعال في تحوالت الطاقة من خال االلتزام بإزالة
الكربون من الصناعة .فعلى سبيل المثال ،يمكنها االستثمار في احتجاز الكربون
واستخدامه وتخزينه واستكشاف الطاقة الحرارية الكامنة في جوف األرض.
وقد تدمج هذه الشركات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتتجه نحو اقتصاد
الهيدروجين منخفض الكربون.
تستعرض هذه الدراسة ً
أول تاريخ شركات النفط المتكاملة وتحوالت الطاقة
السابقة .وتتطرق إلى دور شركات النفط المتكاملة في دورات االبتكار السابقة
مثل الحفر األفقي والحفر في أعماق البحار وإنهاء الحرق الروتيني وثورة النفط
الضيق (الصخري) في الواليات المتحدة األمريكية .تترك هذه التجربة ً
مجال
للتحديات التي سوف تواجهها شركات النفط المتكاملة من التوجه نحو خفض
ً
انتقال
انبعاثات الغازات الدفيئة من الوقود األحفوري .تتطلب تحوالت الطاقة
كبيرا إلى عمليات تتسم بكونها أكثر صعوبة من الناحية الفنية وفرص لجذب
ً
االستثمارات .وسوف تكون هناك حاجة إلى تخصيص عناصر التشغيل والتكلفة
الكبرى لكل قضية بيئية .يجب أن تتعامل شركات النفط المتكاملة بعناية مع
التكاليف المرتفعة التي تعزى غال ًبا إلى تحوالت الطاقة إلى جانب التداعيات
المحتملة لعدم القيام بأي شيء.
تقدم هذه الدراسة مقارنات بين اختيار المشاركة في تحوالت الطاقة ومعضلة
السجين ،حيث تواجه شركات النفط المتكاملة الفردية مجموعات من الحوافز
التي قد تؤدي إلى نتائج دون المستوى األمثل للمجموعة .نستفهم عما إذا كانت
خبرتها في الصناعة النفطية قادرة على تزويد شركات النفط المتكاملة بميزة
إستراتيجية استجابة لتحوالت الطاقة كما نبحث فيما إذا كان بوسع هذه الخبرة أن
تفيد الصناعة بوجه عام.
تبحث هذ الدراسة باختصار في دور شركات النفط المتكاملة في التحول الرئيس
التالي للطاقة .وتتمثل النقاط الرئيسة فيما يلي:

نستفهم عما إذا كانت
خبرتها في الصناعة
النفطية تزود شركات
النفط المتكاملة بميزة
إستراتيجية استجابة
لتحوالت الطاقة ونبحث
فيما إذا كان بوسع هذه
الخبرة أن تفيد الصناعة
بوجه عام

•كانت شركات النفط المتكاملة رائدة في مجال تحول الطاقة إلى النفط في
القرن العشرين .ومع ذلك ،فهي تعد اآلن شركات عريقة في الصناعة وتواجه
معضلة السجين استجابة للتحول إلى الطاقة الخضراء.
•حلت شركات النفط الوطنية والمشغلين المستقلين (يرجى االطالع على
المربع  )1وشركات خدمات حقول النفط محل شركات النفط المتكاملة
كجهات موردة ومحركة لالبتكار.
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•يمكن لنماذج األعمال المتكاملة الخاصة بشركات النفط المتكاملة أن
تتكيف مع الممارسات التجارية الجديدة .على الرغم من ذلك ،تفتقر شركات
النفط المتكاملة إلى المرونة في القيام بالممارسات التجارية الجديدة مقارنة
بالشركات المستقلة.
•يحتاج االبتكار في تحوالت الطاقة إلى مشاركين جدد ومشغلين متخصصين
مثل شركات خدمات حقول النفط ألخذ زمام المبادرة.
•كي تستجيب شركات النفط المتكاملة لحاالت عدم اليقين بشأن قضايا
التغير المناخي وتخوف المستثمرين من االستثمار في قطاعي النفط
والغاز ،عليها أن تبحث عن شركاء في تحالفات المناخ مثل مبادرة شركات
النفط والغاز بشأن المناخ بهدف التعاون فيما بينها.
•يمكن استخدام المزايا اإلستراتيجية إلدارة المكامن الهيدروكربونية في
الدعوة إلى استخدام تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه بوصفها
واحدة من خدمات إزالة الكربون المقدمة للمستهلكين المستفيدين من
المراحل النهائية لشركات النفط المتكاملة

مربع النص  .1دور شركات النفط والغاز المستقلة.
يمثل المشغلين المستقلين شركات النفط والغاز التي تشارك بشكل شبه كامل في عمليات التنقيب
خالفا لشركات النفط المتكاملة ،مثل شيفرون ،نجد أن للشركات
واالستكشاف الخاصة بصناعة الهيدروكربوناتً .
معدوما في عملية تكرير وتسويق وبيع الهيدروكربونات للمستخدمين النهائيين
بسيطا أو
دورا
ً
ً
المستقلة ً
( .)DiLallo 2014وتجدر اإلشارة إلى أن الشركات المستقلة موجهة نحو أنشطة االستخراج ويبلغ متوسط إنتاجها
اليومي أكثر من  50ألف برميل من المكافئ النفطي.

تاريخ تحوالت الطاقة
كبار منتجي النفط وتاريخ تحوالت الطاقة
دعا جون أربوثنوت بعد تقلده منصب األدميرال في األسطول البريطاني إلى
تجديد وتطوير البحرية بال كلل وال تعب .وأيد التحول من الفحم إلى زيت الوقود.
على الرغم من هذه الجهود ،لقي اقتراحه معارضة من كثيرين منتمين إلى
الحكومة بسبب المخاطر االقتصادية والسياسية المرتبطة بهذا التحول .لذا
نظرا الختالف
كان ال بد من تعديل البنية الكاملة لإلنتاج والنقل واالستخدام ً
اختالفا جذر ًيا (.)Yergin 1991
أشكال وخصائص هذين النوعين من الوقود
ً
اختالفا جوهر ًيا .يحترق الوقود
وفي األساس ،يختلف استخدام النفط عن الفحم
ً
المستخرج من النفط بسهولة في محركات االحتراق الداخلي وينتج طاقة عالية،
مما يزيد من الكفاءة االقتصادية .كما يمكن نقله بسهولة عبر خطوط األنابيب
وأشكال النقل األخرى .في الطرف المقابل ،يحتاج الفحم إلى وسائل تقليدية
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لنقله مثل السيارات التي تعمل باستخدام البنزين أو الديزل المستخرج من النفط
الخام .تجدر اإلشارة إلى أن التحول إلى النفط أدى إلى تغيير نطاق النقل والتخزين
بالكامل ،مما تطلب وجود استثمارات رأسمالية كبيرة ().Van Vactor 2010
على الرغم من توفير مناجم ويلش إلمدادات فحم آمنة إال أن استخدامه لم يمنح
البحرية البريطانية الميزة التنافسية التي تصورها فيشر .أدى سعي ألمانيا
إلى توسعة قدرات وكفاءة أسطولها البحري إلى زيادة حاجتها إلى التحول إلى
النفط كي تظل قادرة على المنافسة ( .)Yergin 1991لهذا السبب ،وافق
ونستون تشرشل ،وزير البحرية ورئيس الوزراء المستقبلي للمملكة المتحدة
صمم كل من تشرشل واألدميرال
على النقاشات المؤيدة للتحول إلى النفطّ .
على إنشاء أسطول جديد من البوارج الحربية التي سيكون لها مدافع أكبر ودروع
أقوى وسرعة أكبر تسمح لها بتخطي العدو األلماني وتطويق الخطوط األمامية
له وسيساهم التحول إلى الوقود السائل إلى زيادة الكفاءة والقدرة على المناورة
وزيادة سرعة البوارج الحربية السابق ذكرها.
كانت عملية التحول من الفحم إلى النفط معقدة .على الرغم من وفرة إمدادات
الفحم الداخلية لبريطانيا ،إال أنه لم يكن لديها أي إمدادات من النفط محل ًيا أو
في نطاق إمبراطوريتها ( .)Yergin 1991كانت لدى المملكة المتحدة مخزونات
نفطية محدودة للغاية ،معظمها في اسكوتلندا .ولم تكن كافية لتلبية الطلب
المتزايد للبحرية الملكية .أثناء مناقشة التحول ،منح شاه بالد فارس (إيران حال ًيا)
امتيازا في عام  1901للكشف والتنقيب عن النفط .في عام
ويليام دارسي
ً
مهما في مسجد سليمان بجنوب غرب
 ،1908حققت شركته
ً
اكتشافا نفط ًيا ً
إيران.
أخيرا نتيجة لهذا االكتشاف النفطي وتحققت خطته
آتت دعوة فيشر ثمارها ً
المتمثلة في تحويل معظم األساطيل إلى النفط .انتهزت الحكومة البريطانية
الفرصة باالستحواذ على حصص كبيرة في شركة دارسي ،التي تمولها بشكل
أساسي األميرالية البريطانية بالشراكة مع بورما أويل .قام أصحاب المصلحة الجدد
بتغيير اسم الشركة إلى شركة النفط األنجلو -فارسية التي أصبحت فيما بعد
شركة بريتش بتروليوم .أشار هذا االستحواذ للمجتمع الدولي إلى عزم المملكة
المتحدة على قيادة التحول إلى النفط لتحافظ على ميزتها التنافسية أمام أقرانها.
ً
بدل من االعتماد على الفحم المحلي ،اختار تشرشل الخيار األكثر خطورة من خالل
تشديد قبضة المملكة المتحدة على مخزونات الطاقة المتواجدة في أماكن أخرى
من اإلمبراطورية البريطانية .أدى هذا التسابق إلى قيام العديد من الحكومات
بالسير على خطى بريطانيا في السيطرة على الموارد النفطية حول العالم.
بدعم سياسي قوي من الحكومة البريطانية ،وقعت شركة بريتيش بتروليوم
العديد من اتفاقيات االمتياز طويلة األجل مع الحكومات المحلية في جميع أنحاء
العالم ،بما في ذلك إيران وبورما (ميانمار اآلن) والتي مكنتها من استغالل
الموارد الهيدروكربونية .وكانت العديد من الشروط في هذه االتفاقيات غير عادلة
نظرا لهيمنة بعض الشركات على السوق ،لم يكن أمام
للحكومات المضيفةً .
خيارا سوى التوقيع على هذه العقود غير العادلة .نتيجة لذلك،
هذه الحكومات ً
زادت السلبية المتبقية تجاه شركة بريتش بتروليوم وغيرها من شركات النفط
العالمية األخرى.
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الشكل  .1استهالك الطاقة األولية حسب نوع الوقود.
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المصدر :تحليل كابسارك بناء على المراجعة اإلحصائية لعام  2021الصادرة عن شركة بريتش بتروليوم و (Smil (2017

على الرغم من تدخل الحكومة لتشجيع استخدام النفط ،إال أن استهالك الطاقة
عنصرا إضاف ًيا ال ً
بديل ،كما هو موضح في الشكل  .1تنبع هذه العالقة
كان
ً
من أن تبديل الوقود ينطوي عليه تكاليف باهظة ال يمكن تجنبها .يجب استبدال
كبيرا على الفحم والوقود الحيوي في
اعتمادا
البنية التحتية الحالية التي تعتمد
ً
ً
قطاع النقل ،مثل النقل البحري في عملية التحول .إن مثل هذه التكاليف تتسبب
في تكاسل الحكومات واستمرارها في استخدام األصول الموجودة حتى يتم
سحبها أو شطبها ( .)Fattouh, Poudineh, and West 2019أدى التحول إلى
الحقا إلى استكمال البنية التحتية الحالية وتحسينها .لم يتوقف
النفط ثم الغاز ً
وتخصيصا للموارد االقتصادية
إنتاج الفحم واستهالكه .كان هنالك عدالة أفضل
ً
بحسب معايير تلك الحقبة.
وتجدر اإلشارة إلى أنه في الستة عقود التالية للحرب العالمية األولى ،هيمنت
فضال عن ذلك ،مارست
سبع شركات نفط متكاملة تعرف باألخوات السبعة.
ً
شركة البترول الفرنسية (تعرف حاليا باسم توتال إنرجي) أعمالها في العراق
واإلمارات العربية المتحدة ( .)Al-Muneef 2018وكان مقر خمس من هذه
الشركات ،بما في ذلك ثالث انحدرن من شركة ستاندرد أويل (وهي شيفرون
وإكسون وموبيل) ،في الواليات المتحدة األمريكية .بينما كان مقر الثالثة
األخريات وهن بريتش بتروليوم ورويال داتش شيل وشركة البترول الفرنسية
في أوروبا ( .)Brock 2016نشير في هذا التعليق إلى هذه الشركات القائمة
بشركات النفط المتكاملة القديمة الثمانية.
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مارست هذه الشركات القديمة الثمانية في عام  1950نشاطها االحتكاري،
حيث سيطرت على كامل إنتاج النفط الخام خارج أمريكا الشمالية واالتحاد
السوفييتي .وظلت حصتها اإلجمالية من اإلنتاج بعد عشرين عاما أعلى من
مشاريعا مشتركة مع بعضها
 .% 80وأقامت هذه الشركات المتكاملة رأس ًيا
ً
البعض في الدول التي تعمل فيها .ومن خالل هذا التكامل األفقي الجزئي،
تتحكم هذه الشركات في جميع جوانب سلسلة القيمة للنفط والغاز ،بما في
ذلك تطوير احتياطيات الهيدروكربون وقنوات التوزيع والتكرير والتسويق.
وقد تواصلت هذه الشركات وتواطأت فيما بينها نظرا لما يربطها من مصالح
مشتركة ،وكان لهذه المشاريع المشتركة دور أساسي في تقييد اإلنتاج (Brock
.)2016
لم يكن لهيمنة االحتكار أي مثيل خالل عقود من الزمن ،وكان لحدثين اثنين
دورا رئيسيا في القضاء على تلك الهيمنة .إذ برزت للساحة شركات نفطية
ً
مستقلة وتزامنت هذه الحقبة مع تأسيس منظمة أوبك في عام  1960لتنسيق
السياسات البترولية ألعضائها .كانت إيران والعراق والكويت والمملكة العربية
السعودية وفنزويال األعضاء الخمسة المؤسسين ألوبك .وتضم أوبك اآلن 13
عضوا فاعال ونشطا وتنسق للنقاشات مع مجموعة مكونة من  10دول أخرى
مصدرة للنفط من خارج أوبك تعرف باسم أوبك بلس (أوبك.)+
نشرت شركات النفط المتكاملة العديد من المخططات لمنع دخول أطراف
أخرى إلى ناديها الخاص .وحصلت على مجموعة من االمتيازات الكبيرة ولكنها
عددا ً
قليل من حقول النفط في بعض المناطق المحصورة وتركت بقية
طورت ً
االمتيازات دون استغالل .وكانت نظرتها إلى المنافسين الصغار سلبية وحاولت
خنق المنافسة من خالل وضع عقبات لمنع دخول المشغلين المستقلين .يشار
إلى أن الحكومات المضيفة كانت تفتقر إلى الموارد الفكرية والتقنية الالزمة
إلنشاء الشركات وتطوير حقول النفط والغاز التابعة لها.
على الرغم من ذلك ،استهانت شركات النفط المتكاملة بقدرات الشركات
المستقلة وخيارات الحكومات المضيفة ( .)Al-Muneef 2018مبدئ ًيا ،نجحت
شركات النفط المتكاملة في الحد من توسع المشغلين المستقلين على
المدى القصير ،إال أنها تعلمت فيما بعد أنها ال تستطيع االستمرار في هذه
اإلستراتيجية إلى أجل غير مسمى .وسعت الحكومات المضيفة إلى تعظيم
إيراداتها من خالل دعوة المنتجين اآلخرين إلى جانب الشركات الكبرى القائمة
الستغالل احتياطيات الهيدروكربون .فعلى سبيل المثال ،تم منح شركتي
أمينويل وغيتي أويل امتيازات جديدة الستكشاف الهيدروكربونات والتنقيب عنها
في المنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية والكويت (Al-Muneef
 .)2018غال ًبا ما وجدت الحكومات أن الشروط واألحكام والحقوق وضرائب
بيع النفط التي قدمها المنتجون اآلخرون كانت مواتية للغاية .بدأت الشركات
المستقلة في زيادة عملياتها في العديد من الدول .وبالتالي ،فإنه سعيا منها
لتمييز نفسها عن الشركات الجديدة ،استغلت الشركات الكبرى القائمة وفورات
الحجم والنطاق لصالحها.
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لم يكن لهيمنة االحتكار
أي مثيل خالل عقود من
الزمن ،وكان لحدثين
اثنين دور في القضاء
على تلك الهيمنة .ظهرت
شركات نفط مستقلة
وتأسست أوبك في عام
 1960لتنسيق السياسات
البترولية ألعضائها.

على الرغم من نجاح
محاوالت شركات
النفط المتكاملة لحظر
المشغلين المستقلين
على المدى القصير،
إال أنها تعلمت أنها ال
تستطيع االستمرار في
هذه اإلستراتيجية إلى أجل
غير مسمى
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أدت إصالحات األسعار
إلى تجنب ما يقرب من
 500مليون دوالر من
تكاليف الوقود الالزمة
لتوليد الطلب اإلضافي
على الكهرباء بالنسبة
للسيناريو االفتراضي

ساعدت إصالحات أسعار
الكهرباء على تجنب زيادة
معدالت انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون بنحو 36
مليون طن

قبل حظر النفط في عام  ،1973سيطرت الشركات الكبرى على  85%من
احتياطيات النفط العالمية ( .)Mann 2010على الرغم من ذلك ،تحولت صناعة
النفط والغاز بعد الحظر من االمتيازات إلى التأميم .ومنذ ذلك الحين ،تراجع
نفوذ شركات النفط المتكاملة تدريج ًيا وتقلصت احتياطياتها المؤكدة من
النفط والغاز .توقعت هذه الشركات هذا التغيير في الصناعة واستفادت من
مزاياها وفقا لذلك وشرعت في القيام بعمليات استكشاف واسعة النطاق
في جميع أنحاء العالم ،مع التركيز على أوروبا وأمريكا الشمالية لتنويع إمدادات
الهيدروكربون .واكتشفت شركة آركو (التي استحوذت عليها شركة بريتش
بتروليوم فيما بعد) وشركة إكسون خليج برودو في والية آالسكا في عام 1968
 ،واكتشفت شركة شل حقل برنت النفطي في عام  .1971كما تم اكتشاف
حقول أخرى في بحر الشمال .وساعدت هذه االكتشافات جزئيا على تهدئة أسواق
النفط وقلق المستهلكين والحكومات بصورة مؤقتة .ومع ذلك ،أدت الثورة
اإليرانية التي اندلعت في عام  1979ومغادرة الشركات الكبرى ألراضي إيران
إلى مفاقمة هذه المخاوف.
بالتزامن مع جهود الشركات ،تأسست الوكالة الدولية للطاقة في عام .1974
وكان الهدف من هذه الوكالة عكس مخاوف الدول المستهلكة للنفط ،وخاصة
في العالم المتقدم .من خالل توصيات السياسة واألدوات األخرى ،سهلت
الوكالة الدولية للطاقة االستجابات لصدمات العرض والطلب المعاكسة
باستخدام احتياطيات النفط اإلستراتيجية .كما عملت على تقليل حصة الوقود
األحفوري في مزيج الطاقة .وحتى تتمكن من القيام بذلك ،قامت بتطوير تدابير
الكفاءة وشجعت على استخدام مصادر الطاقة البديلة ،بما في ذلك الطاقة
النووية.
ارتفعت كثافة النفط 1خالل العقد الذي سبق الصدمة النفطية األولى في نصف
الكرة األرضية الغربي واليابان ،كما يوضح الشكل  .2يوضح الشكل كيفية تحول
الدول من االعتماد المتزايد إلى االعتماد المتراجع على إنتاج النفط مع استمرارها
في التطور .وكانت أزمة النفط في الفترة من عام  1973إلى عام  1974ناتجة
عن حظر النفط العربي .وكان التراجع في استهالك النفط بالواليات المتحدة
األمريكية خالل هذه األزمة أقل حدة من أوروبا واليابان .وكانت استجابة السوق
لصدمة أسعار النفط الثانية الناجمة عن الثورة اإليرانية في عامي  1978و1979
مختلفة .وانخفضت كثافة النفط في الواليات المتحدة األمريكية انخفاضا حادا
قبل الثورة اإليرانية بسبب بلوغ إنتاج النفط األمريكي ذروته في عام 1970
ودخوله في مرحلة انخفاض مستمرة .استمرت كثافة النفط في التراجع بعد الثورة
اإليرانية حتى عام  1984عندما تشبعت أسواق النفط بالفائض من اإلنتاج.

1

كثافة النفط هي نسبة استهالك النفط إلى الناتج المحلي اإلجمالي.
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وتعرف هذه الفترة باسم "تخمة النفط" حيث قام منتجو النفط ،بمن فيهم
أولئك المنتمين إلى أوبك بإشباع أسواق النفط بإمدادات من النفط رخيص
الثمن .استمر إنتاج الواليات المتحدة األمريكية باالنخفاض حتى منتصف العقد
األول من القرن الحادي والعشرين عندما عكست طفرة النفط الصخري هذا
نظرا الكتمال مرحلة التطور والتحول الصناعي القتصاد الواليات المتحدة
االتجاهً .
األمريكية ،لم تعمل الزيادة في إنتاج النفط الصخري على تغيير االنخفاض
المستمر في كثافة النفط.

الشكل  .2كثافة النفط في الواليات المتحدة األمريكية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية -أوروبا واليابان.
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 2خالفا لالعتقاد السائد ،قام أعضاء منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول وليس أعضاء
أوبك بإعالن حظر النفط في عام . 1973
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اعتمدت اليابان كذلك على واردات النفط ليزدهر اقتصادها بعد الحرب العالمية
الثانية .وكان تأمين إمدادات الطاقة الالزمة للتوسع الصناعي الكبير أحد أولويات
الحكومة اليابانية .وشرعت شركات النفط اليابانية في عمليات التنقيب واإلنتاج
خارج البالد بصورة مستقلة أو مشتركة مع الشركات األخرى .وحصلت اليابان
على أول امتياز نفطي خارجي لها في المنطقة المقسومة بين المملكة العربية
السعودية والكويت في عام  .1961وتبع هذا االستحواذ سلسلة من اتفاقيات
االمتياز وعمليات االستحواذ على حصص في شركة بترول أبوظبي الوطنية
(أدنوك) في عام  .)Thorarinsson 2018( 1978ومع ذلك ،لم تكن شركات
النفط اليابانية تنافسية على غرار شركات النفط المتكاملة القديمة الثمانية.
يبدو أن تدخالت الحكومة قد أعاقت هذه الشركات عن التوسع ،فضال عن أن
بنيتها لم تكن بالمرونة ذاتها التي امتازت بها شركات النفط المتكاملةً .
وبدل
من ذلك ،تمثل الهدف من توسعها في تكوين تحالفات طويلة األجل مع الدول
المنتجة للنفط .وتعتبر المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة
ركيزتين من ركائز أمن الطاقة (.)Thorarinsson 2018
أصبح اتجاهات أمن الطاقة والتنويع اتجاهاتٍ مهمة مع زيادة الطلب على النفط.
حصل الغاز على حصة أكبر في مزيج الطاقة بأوروبا .ساهمت تطورات الغاز
الكبرى في أوروبا وواردات الغاز من االتحاد السوفييتي بشكل كبير في هذا
النمو منذ أواخر الستينيات (الشكل  .)3وكان لهذه التطورات دور كبير في
انخفاض استهالك الفحم في أوائل التسعينيات .في الوقت ذاته ،اكتسبت
زخما في العديد من الدول األوروبية .على الرغم من ذلك ،وقعت
الطاقة النووية ً
حادثة جزيرة الثالثة أميال النووية في الواليات المتحدة األمريكية في عام 1979
تلتها كارثة تشيرنوبيل النووية في عام  1986وكارثة فوكوشيما النووية في
عام  .2011على إثرها ،قررت العديد من الدول إبطاء توسعاتها النووية بسبب
مخاوف تتعلق في الغالب بالسالمة وزيادة االنتشار النووي .ودفعت حادثة
فوكوشيما ألمانيا إلى وقف تشغيل محطات الطاقة النووية وإزالة الطاقة النووية
من مزيج طاقتها بالكامل بحلول عام .)Brendebach 2016( 2022
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الشكل  .3استهالك الطاقة في أوروبا حسب نوع الوقود بوحدة اإلكساجول.
حظر النفط الذي
حادثة تشيرنوبيل
قامت به أوابك
الثورة اإليرانية
انهيار االتحاد السوفييتي
تخمة النفط

األزمة المالية العالمية

40

30
25
20
15
10
5

االستهالك في أوروبا بوحدة اإلكساجول

35

0

05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
20
17
20
19

03

20

01

20

99

20

97

19

95

19

93

19

91

19

89

19

87

19

85

19

83

19

81

19

79

19

77

19

75

19

73

19

71

19

69

19

67

19

65

19

19

الغاز الطبيعي

النفط

الطاقة النووية

الفحم

المصدر :تحليل كابسارك باالستناد إلى البنك الدولي و المراجعة اإلحصائية لعام  2020الصادرة عن شركة بريتش بتروليوم

2

وعلى الرغم من ركود نمو الطلب على النفط في أوروبا إال أن الطلب العالمي
على النفط واصل نموه ،ال سيما في قطاع النقل .بسبب اكتشاف النفط في
بحر الشمال وما تبعه من عمليات تطوير ،تمتعت المملكة المتحدة باالكتفاء
مصدر صافي للنفط في
الذاتي من النفط في أوائل الثمانينيات وتحولت إلى
ّ
عام  .)Craig, et al. 2018( 1981ومع زيادة اإلنتاج من حقول بحر الشمال،
ً
فضل عن ذلك،
انخفضت أسعار النفط حتى أوائل القرن الحادي العشرين.
انخفضت احتياطيات الهيدروكربون العالمية للعديد من الشركات الكبرى
بعد عام  ، 2000وزادت وتيرة التنافس بين الالعبين الجدد .وشملت الجهات
المنافسة شركات مستقلة ،وهي شركات النفط الهجينة 3مثل الشركات
الروسية وشركات النفط الوطنية .كما تم ثني صانعي السياسات عن سحب
وفيرا للطاقة وبسبب
مصدرا
االستثمارات من الوقود الهيدروكربوني كونه
ً
ً
انخفاض سعره.
 3بدأت شركات النفط الهجينة كشركات نفط وطنية .وأصبحت هجينة عندما باع أصحابها
التابعين لجهات حكومية بعضها من أسهمهم واحتفظوا بالبعض .يشار إلى أن هذه الشركات
تعمل بهدف الربح ولكنها مستقلة عن حكوماتها
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ساعدت شركات خدمات
حقول النفط في التنقيب
عن األصول الهيدروكربونية
كبيرا
دورا
ً
وإدارتها ولعبت ً
في تمكين ثورة النفط
الصخري في الواليات
المتحدة األمريكية

ومع انسحاب الشركات الكبرى من مناطق االمتيازات التي احتفظت بها لعقود،
بدأت بإعادة هيكلة عملياتها لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف .وأسفرت بعض
ً
فضل
المهام مثل الحفر عن هوامش منخفضة وحولت انتباه الشركات المشغلة.
عن ذلك ،قامت هذه الشركات بإسناد كفاءتها الفنية بشكل متزايد إلى شركات
خدمات حقول النفط وبقدرات أكبر بهدف دفعها إلى تحسين الكفاءة (Kennedy
 .)and Thompson 2016كما قامت باالستثمار في مجاالت البحث والتطوير
الداخلي مع انهيار أسعار النفط في عام  .1984تم منع الشركات الكبرى في
الغالب من التطوير بعد تأميم إنتاج النفط في العديد من الدول .وبالتالي ،قام
مقدمو الخدمة بسد الفجوة من خالل تقديم منتجات وخدمات فنية لشركات
النفط المتكاملة الجديدة .يشار إلى أن شركات خدمات حقول النفط ساهمت
بارزا
دورا ً
بشكل رئيس في التنقيب عن أصولها الهيدروكربونية وإدارتها ولعبت ً
في تمكين ثورة النفط الصخري في الواليات المتحدة األمريكية.
وعندما غادرت الشركات النفطية الكبرى مناطق االمتياز ،قامت الحكومة بشراء
أسهمها في المشاريع المشتركة ووحدات األعمال مقابل إنهاء اتفاقيات االمتياز
قبل تاريخ االستحقاق .استثمرت هذه الشركات عوائد المدفوعات التي حصلت
عليها في استكشاف أسواق جديدة وفي عمليات االندماج واالستحواذ .شهدت
صناعة النفط والغاز سلسلة غير مسبوقة من عمليات االندماج واالستحواذ،
ال سيما بين الشركات الكبرى مثل اندماج شركتي إكسون وموبيل في عام
 .1999وقد ساعدت عمليات االندماج واالستحواذ شركات النفط على تحسين
إحصاءاتها المالية وإعادة هيكلتها وزيادة احتياطيات الهيدروكربون والدخول إلى
مناطق جغرافية جديدة .كما أن شركات النفط سهلت عملية استحواذ ونقل
التقنيات المهمة لتوفير الميزة التنافسية .وقد أدت عمليات االندماج واالستحواذ
إلى إنشاء شركات ضخمة يشار إليها بشركات الـ .Big Oilومنذ عام  ، 2020لم
يبق من شركات النفط المتكاملة القديمة الثمانية سوى شركة بريتش بتروليوم
وشيفرون وإكسون موبيل ورويال داتش شيل وتوتال إنرجي .وكانت تدور في
اآلونة األخيرة محادثات بين شيفرون وإكسون موبيل بشأن االندماج .ويشار إلى
أنه في حال تمت الصفقة بينهما ،فسيكون ذلك أكبر اندماج بين الشركات في
تاريخ صناعة النفط والغاز (.)Matthews, Glazer, and Lombardo 2021
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شركات النفط الكبرى ( )Big Oilمقابل شركات النفط المتكاملة
صاغت مجلة التايم مصطلح "  "Big Oilفي مقال افتتاحي في شهر مايو من
عام .)Time 1979( 1979يصف النفوذ السياسي والمالي لشركات النفط
القديمة في السوق .في السنوات األخيرة ،تم تداول هذا المصطلح بشكل
متزايد وتم إطالقه على ما تبقى من أعضاء في شركات النفط المتكاملة
الثمانية القديمة كما تم استخدامه من حين آلخر لوصف أطراف أخرى ،منها
شركة إني ( )Eniالحكومية والمشغلين المستقلين الرئيسين ،بما فيهم شركة
أوكسيدنتال بتروليوم( ( )Occidental Petroleumوكونوكو فيليبس (�Cono
.)coPhillips
ال يزال األساس الذي استند إليه وصف هذه الشركات القائمة وبعض الشركات
غامضا .فيما يتعلق باإليرادات،
الكبرى األخرى بالشركات الكبرى " "Big Oil
ً
فتعتبر شركة سينوبك "  "Sinopecوشركة البترول الوطنية الصينية أكثر
شركات النفط ربحية ولكن لم تصنف أي منهما على أنها شركة من شركات
" ." Big Oilتمتلك شركة أرامكو السعودية أكبر إنتاج للنفط في العالم وأكبر
احتياطيات نفطية مؤكدة ولكنها ال تعتبر على الرغم من ذلك إحدى شركات
"  ."Big Oilبالنسبة للعمليات العالمية ،فنرى مشاركة العديد من شركات
النفط الوطنية والشركات الهجينة والمشغلين المستقلين في أنشطة التنقيب
واإلنتاج والتنقيب الدولية .ويبدو أن تعريف مصطلح "  "Big Oilالذي تمت
صياغته في عام  1979يطلق على ما تبقى من شركات النفط المتكاملة
الثمانية القديمة على الرغم من عدم دقته أو أخذه في االعتبار للتغيرات التاريخية.
الشكل  .4إنتاج النفط الخام (أ) وحصة االحتياطيات (ب) في عام .2020
(أ)
شركات النفط
المتكاملة % 57

(ب)
أخرى % 9
شركات النفط
الكبرى % 11

شركات النفط
الوطنية % 52

الشركات المتكاملة
األخرى % 9
الشركات
المستقلة % 14

أخرى 8%

شركات النفط
الكبرى % 12

الشركات المتكاملة
األخرى % 11

الشركات المستقلة % 17

المصدر :تحليل كابسارك وريستاد
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تردد مصطلح " "Big Oilوصلته بذروة الطلب على النفط وتغير المناخ وتحوالت
الطاقة في وسائل اإلعالم في السنوات األخيرة .ولم ينس هؤالء المشغلون
القدامى الذين ترتبط عالمتهم التجارية ارتباطا قويا بصناعة النفط .ومع ذلك،
فإن االنطباع بأن شركات النفط الكبرى "  "Big Oilرائدة في صناعة النفط
ً
مضلل إذ تقلصت حصتها في إنتاج النفط العالمي
انطباعا
والغاز وتمثلها يعد
ً
واالحتياطيات المؤكدة بشكل جذري على مدى العقود العديدة الماضية لتصل
إلى المستويات الموضحة في الشكل  .4وفي الوقت نفسه ،زادت حصة شركات
النفط الوطنية في اإلنتاج واالحتياطيات زيادة كبيرة.
وبالتالي ،قمنا بتوسيع نطاق هذا التحليل ليتجاوز حدود شركات النفط الكبرى
"  "Big Oilوأن يشمل شركات النفط المتكاملة التي تعرف بأنها شركات
عالمية (ال وطنية) متكاملة رأس ًيا يتم تداولها عل ًنا .تمتد عملياتها عبر كامل
سلسلة القيمة للنفط والغاز وتتفهم التداخالت بين المراحل المختلفة إلنتاج
وخالفا لشركات التنقيب واإلنتاج التي تركز على قطاع
الهيدروكربون والتكرير.
ً
واحد في الصناعة ،يمكن لشركات النفط المتكاملة االستفادة من خبرتها في
مجاالت متعددة لتشجيع تحوالت الطاقة .كما يمكنها تطوير تطبيقات اقتصاد
الهيدروجين واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه واستكشاف آفاق جديدة مثل
الطاقة الحرارية الكامنة في جوف األرض وقد تتوسع هذه الشركات في مجاالت
أخرى ،بما في ذلك الطاقة الشمسية والكهرباء .ويمكنها باالستفادة من التميز
التشغيلي وقدرات إدارة المشاريع ،جمع أشكال مختلفة من الطاقة لتوفير حلول
ً
فضل عن ذلك ،يمكنها إنتاج الهيدروكربونات
مخصصة للمستهلكين النهائيين.
بصورة أكثر استدامة وكفاءة وبأسعار معقولة .كما تساعدها محافظها
االستثمارية المتنوعة على استيعاب التكاليف االجتماعية لالستجابة للتغير
المناخي مع االستمرار في الحفاظ على التنافسية والربحية.
تتمتع شركات النفط المتكاملة بمزايا تفوق المنافسين الصغار ،مثل المشغلين
المستقلين وذلك بسبب حجمها .كما يمكنها أن تزايد على الشركات الصغيرة
ً
فضل عن أنه يمكنها تحمل تكلفة زيادة اإلعالنات وإجراء
وأن تتفوق على إنفاقها.
المزيد من البحوث الشاملة والمكثفة وشراء االختراعات واالستحواذ على األصول
في المواقع المثلى وتوظيف العمالة رفيعة المستوى .وأيضا يمكنها خالل فترات
الركود أن تستوعب بسهولة الخسائر التي قد تتسبب في إفالس منافسيها
الصغار.
يركز تحليلنا على  10شركات نفط متكاملة مسجلة للتداول العام ومقرها
في أمريكا الشمالية وأوروبا .تتألف هذه الشركات المسجلة للتداول العام من
شركات النفط الكبرى التي تعرف بـ"  "Big Oilوشركتين أوروبيتين هما (إني
وريبسول) وثالثة شركات كندية (صنكور إنرجي وسينوفوس إنرجي وإمبريال
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أويل) .يمثل إجمالي إنتاجها من النفط الخام واحتياطيات النفط المؤكدة حتى عام
 2020نحو  15%و  18%من إجمالي اإلنتاج العالمي واحتياطيات النفط الخام ،
على التوالي .حصلنا على البيانات من تقارير ريستاد وبلومبيرغ حيث توفر هذه
المصادر بيانات حول األداء المالي ومعلومات قابلة للمقارنة حول التدابير البيئية
واالجتماعية والحوكمة المتعلقة بأهداف تحوالت الطاقة.

ال تستطيع شركات النفط
المتكاملة المنافسة
بمعدالت منخفضة من
العائد لفترة زمنية طويلة.
فهي تتأثر مباشرة
بديناميكيات السوق
والعوامل الخارجية،
وخصوصا تلك الناجمة عن
ً
التغير المناخي

على الرغم من ذلك ،فإن ارتباطات شركات النفط الوطنية بحكوماتها ذات تكلفة
عالية .حيث ال تستطيع معظمها التوسع خارج الصناعة النفطية أو في قطاع
توليد الكهرباء .عادة ما تشرف على قطاعات الكهرباء في الدول كيانات حكومية
وتجاوزا لصالحياتها .في المقابل،
تهديدا لها
أخرى ترى أن مثل هذا التوسع يشكل
ً
ً
ال ترتبط شركات النفط المتكاملة وشركات النفط الخاصة بحكوماتها .إذ يمكنها
أن تشارك بسهولة في أعمال جديدة في حال سمحت األسواق واللوائح بذلك.
وتجدر اإلشارة إلى أن اختيار التحول إلى قطاع الطاقة تحدده ديناميكيات السوق
والجدوى المالية للمشاريع.

ال ترتبط شركات النفط
المتكاملة وشركات النفط
الخاصة بحكوماتها .إذ
يمكنها تشارك بسهولة
في أعمال جديدة في حال
سمحت األسواق واللوائح
بذلك

إن العديد من شركات النفط الوطنية متكاملة أيضا رأس ًيا .وتعتبر حصصها من
إجمالي اإلنتاج العالمي واحتياطيات النفط الخام أكبر بمرتين إلى ثالث مرات
من حصص شركات النفط المتكاملة .تعمل شركات النفط الوطنية بموجب
مجموعة منفصلة من القواعد تختلف عن شركات النفط المتكاملة ألنها تعد
جزءا من أجهزة القيادة والسيطرة القتصاديات حكوماتها .يسمح هذا الدعم لها
بتحمل المعدالت المنخفضة للعائد والعمل على هوامش ضئيلة للغاية ،ال سيما
أثناء فترات الركود ( .)Stark 2007وعلى العكس من ذلك ،ال تستطيع شركات
النفط المتكاملة المنافسة بمعدالت منخفضة من العائد لفترة زمنية طويلة.
فهي تتأثر مباشرة بديناميكيات السوق والعوامل الخارجية ،وخصوصا تلك
الناجمة عن التغير المناخي.

نعترف أيضا بأن شركات النفط المتكاملة ليست متشابهة وأن أساليبها
المتعلقة بتحوالت الطاقة تختلف .وقد سلطنا الضوء باختصار على هذه اآلراء
المتباينة في هذه الدراسة ولكننا ركزنا أكثر على السمات المشتركة لهذه
الشركات .ال تتطلب تحوالت الطاقة نماذج أعمال معاد اختراعها فحسب ،بل
تتطلب وجود نظام بيئي الستثمارات رأس المال مما يمكن من تطوير اللوائح
مستمرا وال يوجد مسار
تغيرا
ً
والتقنيات .تشهد جميع عناصر هذا النظام البيئي ً
مشترك للحياد الصفري.
كبيرا في محاولة إزالة
تقدما
حققت العديد من الشركات األوروبية الكبرى
ً
ً
الكربون من سالسل القيمة للنفط والغاز وذلك من خالل وضع أهداف مالئمة
لتقليل االنبعاثات وتخصيص النفقات الرأسمالية سع ًيا منها لتحقيق هذه
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األهداف .وكانت الشركات األخرى ومعظمها في الواليات المتحدة األمريكية
سلبية تماما في البداية ولكنها زادت مؤخرا من مشاركتها .وقد يكون هذا التحول
نتيجة لتغير موقف المستثمرين تجاه التغير المناخي .وال يعد تنظيم المناخ
متطورا كما هي الحال في االتحاد األوروبي.
في الواليات المتحدة األمريكية
ً
ومع ذلك ،تفكر الشركات الكبرى بإستراتيجيات للتحوط ضد المخاطر المالية
المستقبلية المرتبطة بالمناخ حيث تلتزم الدول باالتفاقيات الدولية للمناخ التي
تنظمها اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
شركات النفط الكبرى" "Big Oilوشركات النفط المتكاملة
واالبتكار
دفع الفضول والتصميم شركات النفط إلى استكشاف واستخراج النفط والغاز،
غال ًبا في تضاريس جغرافية وبيئات مجهولة .وقامت بتطوير نظام بيئي ينظر
تركيزا على
إلى الفشل على أنه درس مستفاد وكانت تلك الشركات أكثر
ً
النمو ال العوائد .وفي حقل الدمام النفطي بالمملكة العربية السعودية ،على
سبيل المثال ،تم اكتشاف النفط بعد حفر ست مناطق برية في حدود ومناطق
جغرافية لم تعتدها هذه الشركات .وكانت مثل هذه المخاطر موضع تقدير كبير.
على الرغم من ذلك ،فإنه مع نمو الشركات وزيادة تعقيد عملياتها ،تضاءلت روح
المغامرة التجارية لديها .اعتقدت تلك الشركات لعقود أنها تستطيع الصمود
باستخدامها لتقنيات عفا عليها الزمن .ولم تسعى للحصول على أحدث التطورات
التقنية وأعظمها .وأصبحت تتجنب المخاطرة وركزت في نماذج أعمالها على
التطورات الكبرى للنفط والمشاريع العمالقة التي زادت من عوائد استثماراتها
طويلة األجل .قامت شركات النفط المتكاملة ببيع الحقول التي تجاوزت أكثر
سنواتها إنتاجا أو التي تتطلب استثمارات تشغيلية ورأسمالية إضافية للمشغلين
المستقلين المتخصصين في العمليات الصغيرة ( .)Van Vactor 2010ومن
األمثلة على ذلك ،ترك شركة بريتش بتروليوم حقل خليج برودو النفطي في
والية أالسكا وبيعها بعد ما يقرب من  60عاما لممتلكاتها في أالسكا لشركة
هيلكورب إنرجي بمبلغ وقدره  5.6مليار دوالر أمريكي.
تتبع معظم التقنيات منحنى أداء يتخذ شكل الحرف “ ”Sطوال مدة صالحيتها.
جدا .ومن ثم يصل
ويعتبر معدل تغلغل التقنيات الجديدة في البداية بطي ًئا ً
إلى نقطة انعطاف حيث تحصل التقنية على القبول ويزيد اختراقها لألسواق.
ويستمر هذا التسارع حتى تنضج التقنية .وتعتبر وتيرة تبني التقنية وانتشارها
في صناعة النفط والغاز بطيئة مقارنة بالصناعات األخرى .فعلى سبيل المثال،
تم حفر أول بئر أفقي في عا م  1929بوالية تكساس (�National Drill
 .)er 2020وتم إجراء أول تجربة للتكسير الهيدروليكي في عام  1947وتم
التسويق لهذا اإلجراء في عام  .)King 2012( 1949وعلى الرغم من أن هذه
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التقنيات كانت معروفة وتم التسويق لها إال أن األمر استغرق ما يقرب من
نصف قرن لتوسيع نطاقها في قطاع النفط الصخري .وقد حقق المشغلين
تطورا من خالل العمل بجد في مختلف عمليات التكسير وهياكل
المستقلين
ً
اآلبار لتعزيز استخراج النفط والغاز من الرواسب الصخرية .نجم على إثرها ثورة
في إنتاج النفط الصخري جعلت الواليات المتحدة األمريكية تتبوأ المرتبة األولى
عالم ًيا في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.
كانت ريادة األعمال واالبتكار المحركين الرئيسين للتطورات السابقة في صناعة
النفط والغاز .يشار إلى أنه دون وجود نظام بيئي لرعايتها ،ستكون صناعة النفط
تماما .في الوقت الراهن ،تلقى األصوات التي تدعو إلى
والغاز في وضع مختلف ً
الحد من االعتماد على النفط شعبية متزايدة ،خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
تتعرض صناعة النفط والغاز اآلن لمطالبات متزايدة لتوضيح نواياها للمشاركة
في التحول إلى الطاقة الخضراء ولفهم تأثير الجهود العالمية لتقليل انبعاثات
الغازات الدفيئة على نماذج أعمالها.
إن التحول من أنظمة قائمة على الوقود األحفوري إلى أنظمة قائمة على مصادر
للطاقة المتجددة في إنتاج واستهالك للطاقة بحاجة إلى منظمات تتميز بالذكاء
واالبتكار والقدرة على التكيف وهو ما تفتقر إليه شركات النفط المتكاملة.
قامت شركة بريتش بتروليوم في العقد األول من القرن الحادي والعشرين
بإطالق اسم جديد لها وهو " ما بعد البترول" مع التركيز على تطوير مصادر
الطاقة الخضراء األكثر استدامة .ومع ذلك ،فقد تخلت عن هذه اإلستراتيجية
بسبب التكاليف الباهظة المرتبطة بتحويل مصادرها الحالية ووقف استخدامها.
كما باعت العديد من أصولها المتجددة بعد التعرض لضغوط مالية متصاعدة
بسب الكوارث البيئية الكبيرة .كما كانت هذه الشركة مسؤولة تحديدا عن
الكوارث التي حدثت في خط أنابيب خليج برودو في عام  2006وفي منصة ديب
ووتر هورايزن الواقعة في خليج المكسيك في عام .)Carpenter 2020( 2010
باإلضافة إلى ذلك ،تركز انتباه العالم في ذلك الحين على الخوف من نفاد
ناتجا عن نظرية ذروة اإلمدادات النفطية
اإلمدادات النفطية .وقد كان هذا القلق ً
المزعومة.

إن التحول من أنظمة قائمة
على الوقود األحفوري إلى
أنظمة قائمة على مصادر
للطاقة المتجددة في إنتاج
واستهالك للطاقة بحاجة
إلى منظمات تتميز بالذكاء
واالبتكار والقدرة على
التكيف وهو ما تفتقر إليه
شركات النفط المتكاملة

أولوية
ومنذ مطلع القرن ،اعتبرت العديد من شركات النفط المتكاملة التقنية
ً
إستراتيجية متزايدة األهمية ،وزادت من حجم إنفاقها على االبتكار والبحث
والتطوير ( .)Perrons 2013وقد حققت أعمال شركات النفط المتكاملة
مكاسب كبيرة من االستحواذ على التقنيات الجديدة والتوسع في استخدامها.
وتنبع هذه المكاسب في المقام األول من اكتشاف وتطوير ما يعرف "بالنفط
السهل" .وتشمل جهودها المبذولة االستفادة من األصول الهيدروكربونية غير
التقليدية وأنشطة التنقيب واإلنتاج في المياه العميقة باستخدام تقنيات
مبتكرة للتعويض عن انخفاض إنتاج النفط من األصول التقليدية.
شركات النفط المتكاملة وإجراءات التحول :كيف تتعامل مع التغير المناخي؟

17

أصبحت هذه العمليات ذات التأثير الجذري معقدة وواسعة ومكلفة لدرجة أن أكبر
الشركات ال تستطيع تحمل تكاليف تنفيذها بمفردها .بسبب ذلك ،تعاونت
العديد من شركات النفط المتكاملة مع شركات خدمات حقول النفط والوكاالت
الحكومية واألوساط األكاديمية في عدة مجاالت .وركزت شركات النفط
المتكاملة بشكل متزايد على العمليات األخرى المرتبطة باإلنتاج والتسليم
والتفريغ بهدف تقليل المخاطر واألعباء .كما أن البعض منها بدأ في تجربة
أشكال مختلفة من رأس المال االستثماري لدعم التقنيات الواعدة المحتملة
( .)Perrons 2013وتجدر اإلشارة إلى أن معظم التطورات التقنية طورتها
شركات خدمات حقول النفط وسوقت لها .وكان انتقال مهمة التحكم في الموارد
من الشركات المتكاملة إلى الحكومات المحرك األساسي لتغيير هيكل السوق.
كما أدى هذا االنتقال إلى زيادة دور شركات الخدمات مثل شركة شلمبرجير
وهاليبرتون وبيكر هيوز في العمليات النفطية .ويشير هذا االتجاه إلى أن
شركات خدمات حقول النفط قد تكون المحرك الرئيس لمساهمة صناعة النفط
والغاز في تحوالت الطاقة.
ومع ذلك ،واجه مقدمو الخدمات تحديات ملحوظة تتعلق بالربحية منذ انخفاض
أسعار النفط في عام  .2014وشكلت الصعوبات الناجمة عن جائحة كوفيد19 -
واالضطراب االقتصادي المرتبط بها وتخمة إمدادات النفط الخام تحديا لهذا
القطاع .ومع كبح صناعة النفط والخام لجماح اإلنفاق ،اضطر قطاع الخدمات
إلى تقليص قوته العاملة وفصل الشركات ذات الربحية المنخفضة المتخصصة
في أعمال التنقيب واإلنتاج .تعتمد الحلول المبتكرة لموفري الخدمات على
احتياجات مشغلي النفط .ونرى أنهم يمتلكون تقنيات داخلية تمكنهم من
تطوير تقنيات تالئم الغايات واألهداف المنشودة لمساعدتهم على االنتقال إلى
تحوالت الطاقة .ومع ذلك ،فهم يفتقرون إلى الموارد ورأس المال ليتمكنوا من
يصعب عليهم أخذ
التعامل مع دورات الربحية في مرحلتي االزدهار والكساد ،مما ّ
زمام المبادرة في هذا التحول.
تعد براءات االختراع وسيلة مفيدة لقياس وتيرة االبتكار وتحديد االتجاهات
التقنية في صناعة ما .يوضح الشكل  5عدد براءات االختراع التي منحتها شركات
النفط المتكاملة وأكبر ثالث شركات من شركات خدمات حقول النفط 4وهي
شركة شلمبرجير وهاليبرتون وبيكر هيوز .يشار إلى أن شركات خدمات حقول
النفط منحت براءات اختراع أكثر من شركات النفط المتكاملة ألنها تتكسب من
بيع الخدمات وتقديم الحلول التقنية لمشغلي النفط والغاز ،بما في ذلك شركات
النفط المتكاملة .كما يبين الشكل  5أسعار خام برنت لتوضيح التباين بين
براءات االختراع وأسعار النفط .ونجد أن عدد براءات االختراع الممنوحة قل كثيرا
بعد انخفاض أسعار النفط في عام .2014

4

بناء على استطالع .)RigZone (Jones 2019
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الشكل  .5عدد براءات االختراع الممنوحة وأسعار خام برنت.
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المصدر :تحليل كابسارك بناء على براءات االختراع الممنوحة في بلد المنشأ.

تعد وتيرة االبتكار في صناعة النفط والغاز بطيئة للغاية حيث يستغرق األمر 16
عاما في المتوسط لالنتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التسويق على نطاق
واسع .ويفضل العديد من مطوري النفط والغاز وشركات النفط المتكاملة
الممارسات التقليدية على الحلول المبتكرة بسبب قدرتها على تجنيبهم المخاطر
( .)National Petroleum Council 2007ومع ذلك ،فإن نمو النفط الصخري
قبل عام  2009وحتى عام  2014ساهم كثيرا في تسريع عجلة االبتكار في
صناعة النفط والغاز .وقد أدى هذا التسارع إلى سد الفجوة بين التصور والنشر
الكامل.
يتضح اتجاه االبتكار من خالل منح العديد من براءات االختراع لكل من شركات
النفط المتكاملة وشركات خدمات حقول النفط قبل نهاية عام  ،2010وفقا
للشكل  .5ومن خالل عملية جماعية للتعلم بالممارسة ،قام مشغلو النفط
الصخري الصغار والمتوسطين بتطوير تقنيات مثل التكسير الهيدروليكي
والحفر الموجه .إذ تهدف هذه التقنيات إلى تحسين الكفاءة وتقليل تكاليف
التطوير وزيادة عوائد االستثمار من أصول النفط الصخري .وقد أدت هذه الجهود
إلى انتشار المعرفة ،مثل براءات االختراع ،مما أدى إلى إيجاد عوامل إنتاج خارجية
وإيجابية في صناعة النفط والغاز .ونتيجة لذلك ،زاد إنتاج النفط الصخري مع
ارتفاع أسعار النفط والغاز.
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وقد يعكس االنخفاض
في براءات االختراع التي
تمنحها شركات النفط
المتكاملة وشركات خدمات
حقول النفط تراجع عجلة
االبتكار وقدرتها على
المنافسة في التحول إلى
الطاقة الخضراء

وعلى الرغم من تعافي أسعار النفط في أواخر عام  ، 2016استمرت عمليات
منح براءات االختراع لشركات النفط المتكاملة وشركات خدمات حقول النفط
في االنخفاض .وتجدر اإلشارة إلى حدوث مزيدٍ من االنخفاض بعد التوقيع على
اتفاقية باريس في  22أبريل  .2016قدم الرئيس األمريكي دونالد ترامب في
الفترة ما بين يناير  2017ويناير  2021دعما ال مثيل له لصناعة النفط والغاز
المحلية من خالل رفع القيود ومنح تصاريح الحفر في األراضي الفيدرالية .وأعلن
انسحاب بالده من اتفاقية باريس في أواخر عام  .2019ومع ذلك ،فإن دعم إدارته
لصناعة النفط والغاز لم يوقف التراجع في عجلة االبتكار .وأدت حالة عدم اليقين
الناتجة عن تغير المناخ وجائحة كوفيد 19-واالنخفاض الحاد في أسعار النفط إلى
تباطؤ عجلة االبتكار.
ينذر االنخفاض الحاد في براءات االختراع ،ال سيما الممنوحة لشركات خدمات
حقول النفط ،بخطر كبير .وقد يعكس االنخفاض في براءات االختراع التي
تمنحها شركات النفط المتكاملة وشركات خدمات حقول النفط تراجع عجلة
االبتكار وقدرتها على المنافسة في التحول إلى الطاقة الخضراء .ومع ذلك ،قد
يرى البعض أن تقنيات مواجهة التغير المناخي موجودة بالفعل وأن التحول ما هو
إال مسألة تدل على جاهزية ومرونة نماذج األعمال.
الجهود الحالية لتعديل نموذج األعمال
بعد فورة التأميم التي تبعت حظر النفط في عام  ،1973قامت الشركات
الكبرى ببذل جهود كبيرة إلعادة الهيكلة وذلك بهدف تحسين نفقاتها التشغيلية
والرأسمالية .وكانت عمليات اإلندماج واالستحواذ شائعة ،حيث كانت الشركات
تأمل في تعويض خسائرها من خالل الوصول إلى احتياطيات الهيدروكربون
والتوسع في األسواق الجديدة .وكانت المخاوف بشأن أمن الطاقة بحلول حرب
الخليج الثانية في عام  1990مدفوعة بالمخاوف من وصول إمدادات النفط إلى
الذروة .ويشار إلى أن إنتاج النفط األمريكي بلغ ذروته في أوائل السبعينيات
وانخفض بعد ذلك .وفي هذه األثناء ،ركزت شركات النفط المتكاملة على
استغالل أصول النفط والغاز التقليدية داخل ًيا وخارج ًيا لضمان أمن اإلمدادات .ومع
ارتفاع أسعار النفط تدريج ًيا ،سعى العديد من رواد األعمال مثل جورج ميتشل
ومارك بابا إلى استخراج النفط والغاز من التكوينات الصخرية .وبعد بذل العديد
من المحاوالت وحفر العديد من اآلبار ،تمكن المطورون المستقلون من تسويق
النفط الصخري .وبدأت طفرة النفط الصخري التي جعلت الواليات المتحدة
األمريكية واحدة من أكبر منتجي النفط الخام والغاز الطبيعي في العالم.
كبيرا في هيكل أعمال صناعة النفط والغاز.
تحوال
شهدت طفرة النفط الصخري
ً
ً
عموما على كثافة رأس المال و
تعتمد عملية إنتاج واستدامة النفط الصخري
ً
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قصر دورات االستثمار واإلنتاج .اعتادت شركات النفط المتكاملة على مقاييس
كبيرة وفترات زمنية طويلة ،األمر الذي يتطلب بذل مزيد من االهتمام بالسالمة
والبروتوكوالت ،بينما كان للمشغلين المستقلين اهتمامات مختلفة .وتتمثل
المزايا التنافسية للمشغلين المستقلين في حرية إجراء التجارب والقدرة على
االبتكار والالمركزية وسرعة اتخاذ القرارات ،ال سيما في عمليات الشراء .ويبدو
أن معظم شركات النفط المتكاملة تفتقر إلى هذه القدرات .وبالتالي ،قد ال
تتمتع شركات النفط المتكاملة بالمرونة الكافية لتقود تحوالت الطاقة بمفردها.

قد ال تتمتع شركات النفط
المتكاملة بالمرونة الكافية
لتقود تحوالت الطاقة
بمفردها

بدأت الشركات الكبرى توسعها في مجال النفط الصخري بعد أن أصبح مجديا
من الناحية التجارية .وتقود مثل هذه الشركات عجلة االبتكار ،بالتركيز على
قوتها وسرعتها في خلق وفورات الحجم .وقد كان االنتقال من دوائر االستثمار
مدفوعا بالعديد من العوامل إلى جانب حجم الرهانات.
الطويلة إلى الدوائر األقصر
ً
أثار االفتقار إلى انضباط رأس المال وتأخر التكليف وتزايد عدد األصول العالقة
التي تحتفظ بها العديد من الشركات الكبرى مخاوف المستثمرين وأصحاب
المصلحة .وطالبوا بأن تكون هناك عائدات مبكرة .وأدى كل من الضغط الذي
مارسه المستثمرين إلعادة التفكير في االستثمار في األصول النفطية والخوف
من أنظمة تخفيف التغير المناخي إلى زيادة حالة عدم اليقين في السوق .ونتيجة
وتوافقا مع خطط بعض
لذلك ،أصبحت االستثمارات قصيرة المدى أكثر جاذبية
ً
الشركات الكبرى لتصبح شركات متخصصة في مجال الطاقة والكهرباء.
تباينت عملية االنتقال من الدوائر االستثمارية الطويلة إلى القصيرة في شركات
النفط المتكاملة .نجحت بعض الشركات الكبرى في ذلك ،بينما واجهت شركات
أخرى صعوبات في تعديل نماذج أعمالها .وقد كانت مهاراتها وعقلياتها مختلفة
عن المشغلين المستقلين واحتاجت أعمال النفط الصخري إلى أن يكون لها
مساحة خاصة لتزدهر .وتأخرت معظم الشركات الكبرى ،بما في ذلك شيفرون
وإكسون موبيل وشركات النفط المتكاملة األمريكية األخرى في البدء بمرحلة
التحول .وبدأت بعض الشركات في االستثمار في أصول النفط الصخري من
خالل إقامة شراكات مع المشغلين المستقلين .واستحوذت شركات أخرى على
شركات صغيرة للنفط الصخري ،مثل شركة إكس تي أو إنرجي التي اشترتها
شركة أكسون موبيل في عام  .2009دخلت معظم شركات النفط المتكاملة
غير األمريكية ،مثل شركة بريتش بتروليوم وشل مجال صناعة النفط الصخري
من خالل عمليات االستحواذ.
تقدم صناعة النفط الصخري مثاال على قدرة شركات النفط المتكاملة على
التكيف لمواجهة التحوالت في أسواق الطاقة .ومع ذلك ،عادة ما يعارض
مؤيدو الحياد الصفري جانب النفط الصخري الذي ال يسهم في تمكين التحول
إلى الطاقة الخضراء .ومع ارتفاع إنتاج النفط الصخري ،تحتل الواليات المتحدة
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األمريكية اآلن المرتبة الرابعة عالم ًيا من حيث حجم حرق الغاز المصاحب
الستخراج النفط بعد روسيا وإيران والعراق (Global Gas Flaring Reduction
 .)Partnership 2021وقد أدى االنتقال إلى النفط الصخري إلى زيادة فضح
شركات النفط المتكاملة والتشهير بها في الغرب .ونتيجة لذلك ،تعمل هذه
الشركات على استكشاف مسارات مختلفة لخفض البصمات الكربونية ضمن
حدود سلسلة قيمة النفط والغاز وخارجها .وتشمل إستراتيجياتها االستفادة
من التميز التشغيلي في المشاريع الكبيرة واالحتياطيات المالية إلنتاج
الهيدروكربونات على نحو أكثر استدامة وكفاءة وبتكلفة معقولة.
أخذت شركات النفط المتكاملة األوروبية زمام المبادرة في التحول إلى الطاقة
الخضراء .وتعرضت هذه الشركات لضغط هائل من حكوماتها وعامة الشعب
لتواكب أهداف اتفاقية باريس .فعلى سبيل المثال ،أمرت محكمة هولندية
شركة شل بأن تخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة  % 45عن مستوياتها
األساسية في عام  2019بحلول عام  .2030وتعهدت بخفض انبعاثاتها بنسبة
 % 20عن المستوى األساسي لها في عام  2016بحلول عام Reuters( 2030
 .)2021وتتوقع بعض الشركات األوربية مثل شركة بريتش بتروليوم حدوث
ذروة الطلب على النفط بالفعل .كما تتوقع الشركات األخرى أن يحدث ذلك في
هذا العقد أو العقد المقبل ( .)Cook and Cherney 2017ونتيجة لذلك ،وضعت
أهدافا متوسطة المدى إلى طويلة المدى للوصول إلى الحياد الصفري
الشركات
ً
على األغلب بحلول عام  .2050وسوف تعمل على تحقيق هذه األهداف من خالل
تسطيح منحنى إنتاجها وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة
وخفض حصة الهيدروكربون .كما ستعمل على إزالة الكربون من سلسلة القيمة
للنفط والغاز وتطوير استخدامات تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
يقدم الجدول  1لمحة عامة عن األهداف المناخية التي حددتها شركات النفط
المتكاملة األوروبية .جرى توضيح أهداف إنتاج النفط والغاز بوحدة مليون برميل
يوميا من المكافئ النفطي (مليون برميل /يوميا).
كبيرا في مجال الطاقة
تقدما
أحرزت العديد من شركات النفط المتكاملة
ً
ً
المتجددة من خالل شراء الشركات واألصول .وتتشارك مع شركات الطاقة
الرائدة في القطاعات ذات الصلة لتنويع محافظها االستثمارية ،واألهم من
ذلك نقل التقنية واكتساب الخبرة .فمثال ،استحوذت شركة بريتش بتروليوم
على حصة  % 50في مزارع الرياح البحرية لشركة إكوينور الواقعة على الساحل
الشرقي للواليات المتحدة األمريكية .وسوف تكون لهذه المزارع سعة تقدر بنحو
 50جيجاواط بحلول عام  .2030يشار إلى أن شركة بريتش بتروليوم قامت بدفع
 1.1مليار دوالر أمريكي مقابل امتالك هذه الحصة حتى تسرع من دخولها إلى
هذا المجال (.)BP 2020
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وتعد هذه الخطوة جز ًءا من خطة شركة بريتش بتروليوم المعلنة لزيادة االستثمار
في االقتصاد منخفض الكربون حتى يصل إلى  5ماليين دوالر أمريكي سنويا
بحلول عام  .2030وتهدف إلى زيادة قدرة توليد الطاقة المتجددة من 2.5
جيجاواط في عام  2019إلى  50جيجاواط ( .)McFarlane 2020ترفد مصادر
الطاقة المتجددة جهود الصناعة إليجاد وقود منخفض الكربون مثل الهيدروجين
األخضر والذي يمكن مزجه مع الغاز الطبيعي .وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الجهود
تعمل على مواءمة االستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة مع أعمال الوقود
التقليدية لهذه الشركات بدال من مطالبتها بتوفير الطاقة الكهربائية.
الجدول  .1األهداف المناخية لشركات النفط المتكاملة األوروبية اعتبارا من منتصف عام .2021
Repsol

Eni

TotalEnergies

BP

Shell

0.73
0.73
0.68

1.8
2
1.9

2.7
2.9
3.2

2.9
3.4
3.3

2020: 3.9
2030: 4.3
2035: 4.1

O&G production
)(MMb/d

5.2
12.7

5
15

25
3.5

20
50

2025: 0
2030: 0

)Renewables (GW

2023: 2.08 billion

2024: >$2 billion
per year
2030: >$3 billion
per year

2025: $3-4 billion
per year
2030: $5 billion per
year

2025: Up to $3
billion per year

Low-carbon
investments

2030: Scopes 1
and 2
2050: Scopes 1, 2
and 3

2050: Scopes 1, 2
and 3

2050: Scopes 1, 2
and 3

2050: Scopes 1, 2
and 3

Net-zero emissions

2030: 7 mtpa
2050: 50 mtpa

2030: 5-10 mtpa
(including nature)based offsets

2035: 25 mtpa

CCUS,
million metric
tonnes per annum
)(mtpa

2030: eliminate
process flaring

2030: eliminate
flaring of
associated gas

2030: eliminate
routine flaring

Flaring

2050: Scopes 1, 2
and 3

2030: eliminate
routine flaring

المصادر :شركة  Global Dataوتقارير االستدامة الخاصة بالشركات وRystad Energy
يختلف نهج شركات النفط المتكاملة في أمريكا الشمالية عن نظيراتها
في أوروبا (راجع الجدول  .)2وقد حددت هذه الشركات أهدافا داخلية للحد
من االنبعاثات في سالسل القيمة للنفط والغاز .ومع ذلك ،لم تنضم تلك
الشركات ،باستثناء شيفرون ،إلى مبادرة البنك الدولي الرامية إلى وقف حرق
الغاز في عمليات استخراج النفط بحلول عام  . 2030ولم تقم سوى الشركات
الكندية بوضع أهداف طويلة األجل للحياد الصفري .وقد أعلن رئيس الوزراء
الكندي عن فرض سقف صارم على انبعاثات قطاع النفط والغاز (Rabson
 .)2021لذلك طلبت شركات النفط من الحكومة الفيدرالية تقديم ائتمانات
ضريبية كبيرة لدفع تكاليف احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (.)Nickel 2021
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أدت أسعار النفط التي تتجاوز تكاليف التعادل إلى تحفيز شركات النفط الكندية
على االستثمار في الرمال النفطية على نطاق واسع .وننوه على أن لهذه
االستثمارات جاذبية في حال استمرار ارتفاع األسعار لفترة طويلة واحتمالية
حدوث طفرة في إنتاج النفط الثقيل .قامت الشركات الكندية باالستفادة من
هذا األمر .ومع ذلك ،ال تزال ملتزمة بمعايير االنبعاثات (أي جرد انبعاثات ملوثات
الهواء) التي وضعتها حكومة ألبرتا ،حيث الوالية التي يتم استخراج معظم
رواسب الرمال النفطية منها .وبغية إرضاء عامة الشعب وتحسين صورة الرمال
أهدافا
النفطية ،وضع هؤالء المشغلين إلى جانب شركتين كنديتين أخريين
ً
للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام  .)Imperial 2021( 2050ومن المحتمل
أن تتحقق هذه األهداف من خالل شراء تعويضات طبيعية.
الجدول  .2األهداف المناخية لشركات النفط المتكاملة في أمريكا الشمالية اعتبارا من منتصف عام .2021
Suncor Energy

Cenovus Energy

Imperial Oil

Chevron

ExxonMobil

0.69
0.82
0.80

0.75
0.77
0.91

0.12
0.13
0.14

3.50
4.10
4.00

2020: 4.30
2025: 4.60
2030: 5.00

O&G production
targets
)(MMb/d

None

None

None

2025: 500 MW

None

Renewable
capacity

2028: $750 million

2025: $3 billion

Low-carbon
investments

No targets

2025: Scopes 1 and 2

Net-zero emissions

2050: Net-zero emissions for oil sands
None

None

None

No targets

No targets

No targets

2028: 66%
reduction
2030: eliminate
routine flaring

2020: 8.5 mtpa

CCUS

2025: 35-45% reduction
in absolute flaring and
methane emissions

Gas flaring

المصدر Rystad Energy :و تقارير االستدامة للشركات.

أجبر الوعي المتزايد بتغير
المناخ شركات النفط
المتكاملة وصناعة النفط
والغاز على إعادة هيكلة
نماذج أعمالها

قد نستنتج أن الوعي المتزايد بتغير المناخ قد أجبر شركات النفط المتكاملة
وصناعة النفط والغاز على إعادة هيكلة نماذج أعمالها .أدى تقرير حديث صادر
عن الوكالة الدولية للطاقة ( )2021aإلى زيادة الضغط على شركات النفط
والغاز لتسريع تحوالت الطاقة .ويدعو هذا التقرير إلى وقف االستثمارات في
مشاريع النفط والغاز الجديدة غير المصرح بها لتحقيق األهداف المناخية الواردة
واحدا للوصول إلى الحياد
في اتفاقية باريس بحلول عام  .2050كما يحدد
مسارا ً
ً
الصفري ويستبعد استخدام أرصدة التعويض .باإلضافة إلى أنه يفترض انخفاض
استيعاب تقنيات االنبعاثات السلبية .وقد استاءت العديد من الدول المصدرة
للنفط وشركات النفط والغاز بشدة من هذا التقرير ونتائجه .فالمسار الذي
عرضه تركيزه ضيق وال يتطابق مع سيناريوهات الصناعة.
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جدا تحديد نهج تحوالت الطاقة األفضل واألكثر تواز ًنا .وتأمل
ومن الصعب ً
شركات النفط المتكاملة األوروبية في أن تصبح شركات طاقة متنوعة ولكن
تحقيق هذا الهدف دون دعم الحكومة والحصول على اإلعانات يعد أمرا صعبا.
قدمت الحكومة األلمانية إعانات لشركتي إكسون موبيل وشل تقدر بحوالي
 2.4مليار دوالر أمريكي ،على أن تستخدم في مشروع احتجاز الكربون وتخزينه
المخطط له في بحر الشمال ( .)Lepic 2021وفي المقابل ،تنظر الشركات في
أمريكا الشمالية إلى تغير المناخ بنظرة ساخرة .فمن وجهة نظرها ،ترى أن النفط
والغاز ومصادر الطاقة المتجددة مختلفة جدا وأن محاوالت إجبارها على االندماج
تنتهك حقوق حرية العمل .وتزعم بأن دمج مصادر الطاقة المتجددة سيترتب عليه
تخصيص غير مالئم للموارد وتهديد الستمرارية العمل .وبالتالي ،فهم عالقون
في معضلة السجين.
مواجهة شركات النفط المتكاملة لمعضلة السجين
غامضا.
إن مستقبل كل من الطلب على النفط وشركات النفط المتكاملة يعد
ً
متكررا يتطرق إليه
موضوعا
وكانت احتمالية بلوغ ذروة الطلب على النفط
ً
ً
محللو الطاقة وعلماء البيئة والسياسيون في توقعاتهم .ومنذ أن نشرت
مجلة ساينتفك أميركان "  "Scientific Americanمقاال بعنوان " نهاية النفط
صحيحا إذ
الرخيص" ،ثبت أن توقعها ببلوغ النفط ذروته في عام  2005لم يكن
ً
قللت من تقدير الزيادة في إنتاج النفط والغاز غير التقليدي الذي كان في الغالب
من التكوينات الصخرية (.)Bardi 2019
انخفاضا غير مسبوق بنسبة  % 25بفعل إجراءات
شهد الطلب على النفط
ً
اإلغالق التي سببتها جائحة كوفيد 19-في أوائل عام  .2020ومع ذلك ،تتوقع
الوكالة الدولية للطاقة ( )2021bتعافي الطلب بل حتى تجاوزه لمستويات
ما قبل الجائحة على مدى السنوات الخمس المقبلة .تجدر اإلشارة إلى فقدان
الجدل حول الطلب على النفط بعض ًا من الزخم واختالف وجهات النظر حول دخول
الطلب على النفط في مرحلة انخفاض مستمر .على الرغم من ذلك ،استمرت
االلتزامات الدولية لمواجهة تغير المناخ واالنبعاثات المتزايدة في اكتسابها
للزخم .وجاء اإلجماع الدولي على أن تغير المناخ هو تهديد حقيقي يحتاج إلى إجراء
يتم اتخاذه لمعالجته .وساهمت االنتخابات األخيرة للرئيس جو بايدن في إعادة
الواليات المتحدة األمريكية إلى اتفاقية باريس ،وبذلها للجهود حتى تقدم نفسها
5
كرائدة في الطموح العالمي للمناخ.

مشتركا يتناول أزمة المناخ .واستضافت
 5أصدرت الواليات المتحدة األمريكية والصين بيا ًنا
ً
الواليات المتحدة األمريكية قمة القادة حول المناخ في أبريل .2021
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تواجه شركات النفط المتكاملة وصناعة النفط والغاز بشكل عام معضلة
السجين .وتتعلق هذه المشكلة بنقص الحوافز الالزمة لتحفيز الشركات الفردية
على المشاركة في تحوالت الطاقة من خالل إعادة تشكيل نماذج أعمالها بشكل
جذري .كانت شركات النفط المتكاملة بطيئة في تبني تحوالت الطاقة ،حيث
كانت المخاطر المتصورة المرتبطة بعدم القيام بأي شيء استجابة لتهديد
تغير المناخ وإجراءات السياسة المحتملة منخفضة .يعد تفسير هذه المخاطر أو
نظرا ألنها تنطبق على مجموعة معقدة من صانعي القرار
أمرا صع ًبا ً
التنبؤ بها ً
في أسواق المنتجين والمستهلكين ،حيث تلعب شركات النفط المتكاملة
دورا رئيسا.
ً
ساهم الفهم واإلدراك االجتماعي في تدهور سمعة شركات النفط المتكاملة.
ومع ذلك ،كانت االستراتيجيات والعقوبات المنسقة لتشجيع شركات النفط
المتكاملة والمستهلكين على االلتزام بتحوالت الطاقة غير متوفرة بشكل
عام .واتخذت شركات النفط المتكاملة بعض المواقف الواضحة لالستجابة
إلى المخاطر الناشئة من تنظيم المناخ وااللتزام بقيادة تحوالت الطاقة .وتعد
محاولة شركة بريتش بتروليوم إلعادة تسمية نفسها ب " ما بعد البترول" في
عام ً 2002
بارزا على ذلك .على الرغم من ذلك ،باءت هذه المحاولة في
مثال ً
جدا .يشار إلى أن تكاليف التحول إلى
النهاية بالفشل ألنه حدثت في وقت مبكر ً
الطاقة البديلة كانت ال تزال باهظة في ذلك الوقت .لم يواجه منافسو شركة
ضغطا من المستثمرين
بريتش بتروليوم عيو ًبا تنظيمية أو غيرها من العيوب أو
ً
لتغيير ممارساتهم التجارية التقليدية .وقد كان عدم االلتزام الكامل بتحوالت
الطاقة استراتيجية افتراضية لمعظم شركات النفط المتكاملة التي اختارت
وبدال من ذلك ،ركزت صناعة النفط والغاز
القيام بمهمة المراقبة ال التصرف.
ً
على إدارة اإلدراك االجتماعي مع االستمرار في االستثمار في أعمال توريد
الوقود التقليدية .ونتيجة لذلك ،تتعرض شركات النفط المتكاملة بشكل جماعي
لخطر مواجهة معضلة السجين في حال تحققت مخاطر مالية واستثمارية خطيرة
مرتبطة بتغير المناخ.
لقد ثبت أن تدوين الحوافز الالزمة لتعزيز تحوالت الطاقة في صناعة النفط
والغاز الطبيعي بصورة قانونية يشكل تحد ًيا مال ًيا وسياس ًيا .وبالنسبة للواليات
المتحدة األمريكية ،ليست هذه الصعوبة باألمر المستغرب حيث تنافست
الشركات الكبرى لتحتل مراكز مهيمنة في السوق .وسعت الشركات إلى
الحصول على دعم حكومي من خالل السياسات واللوائح التي تمنع الدخول.
كما ضغطت على األنظمة لترفع تكلفة الدخول أو تخرج المنتجين الهامشيين
نادرا ما يتم تطبيق قوانين مكافحة االحتكار
من السوق .وتجدر اإلشارة إلى أنه ً
والمنافسة ضد الشركات الكبرى .ومن االستثناءات الملحوظة قانون شيرمان
لمكافحة االحتكار ،الذي أدى إلى حل ستاندرد أويل في عام  ،1911وبعض
القوانين الالحقة ،بما في ذلك قانون كاليتون.
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تعرض معهد البترول األمريكي و  22شركة من شركات النفط والغاز في عام
 1940التهامات بالتواطؤ وتقييد تجارة النفط واحتكارها إال أن القضية تم
استبعادها في عام  1952ألسباب تتعلق باألمن القومي .كما تم استبعاد
قضايا واتهامات أخرى مماثلة بعد الحرب العالمية الثانية .وقام األمن القومي
بتعطيل استخدام قوانين مكافحة االحتكار أو تخفيف تأثيراتها ،مما ساعد
الشركات على تعزيز مواقعها في أسواق النفط (.)Brock 2016
تحديدا الشركات األمريكية والعديد من
استفادت شركات النفط المتكاملة،
ً
مطوري النفط والغاز من الضغط لالحتفاظ بحصصهم في السوق .تحتفظ هذه
الشركات بالموظفين في مكاتب قريبة من صناع القرار لتتبع النشاط التشريعي
واإلداري .ويعد توظيف االستشاريين والجماعات الضاغطة أو جماعات التأييد
أو اللوبي للتأثير على صانعي السياسات العتماد تشريعات مواتية أو االمتناع
ممارسة تجارية وقانونية معيارية في الصناعات.
عن تبني قوانين غير مواتية
ً
ولقد تواصلت العديد من شركات النفط المتكاملة على مر التاريخ مع الجماعات
6
الضاغطة مباشرة أو من خالل أطراف ثالثة  ،مثل معهد البترول األمريكي.
وتهدف إلى التأثير على التشريعات الضارة ومنعها أو تخفيفها ال سيما القوانين
والسياسات البيئية.
الشكل  .6النفقات السنوية المخصصة لممارسة الضغط وأسعار خام برنت.
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المصدر :تحليل كابسارك بناء على بيانات منظمة أوبن سيكرت (.)Open Secrets
 6يعد معهد البترول األمريكي أقوى جمعية لتجارة وصناعة النفط والغاز .ويمثل مصالح أكثر من
 600شركة من شركات النفط والغاز ،بما في ذلك شركات النفط المتكاملة غير األمريكية مثل
شركة ريبسول وشل وبريتش بتروليوم ()American Petroleum Institute 2021
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على الرغم من ذلك ،تشير األدلة إلى أن النفقات السنوية لشركات النفط
المتكاملة و معهد البترول األمريكي المخصصة لممارسة الضغط قد انخفضت
بمرور الوقت (الشكل  .)6يستهدف الوعي المتزايد بتغير المناخ والدعوة للحياد
ونظرا لتركيز سياسة المناخ ومشاعر
الصفري صناعة النفط والغاز الطبيعي.
ً
المستثمرين المتقلبة على تغير المناخ ،فإن االفتقار إلى وجود حوافز لشركات
النفط المتكاملة الفردية تمكنها من المشاركة في تحوالت الطاقة قد يعطل
مصالحها الجماعية على المدى الطويل.
دافعت شركة إكسون موبيل في أواخر عام  2019عن نفسها إزاء اتهامات بأنها
احتالت على المستثمرين في األوراق المالية من خالل تحريف تأثيرات تنظيم
المناخ على أعمالها ( .)Peltz 2019على الرغم من نجاحها في الدفاع عن نفسها
إال أن الضغط المتزايد في أوروبا تحديدا ،أدى إلى تغيير الديناميكيات بين أعضاء
معهد البترول األمريكي .واختارت شركة توتال إنرجي عدم تجديد عضويتها في
معهد البترول األمريكي بسبب اختالف المواقف المناخية (.)Bousso 2021
ويوضح هذا االنسحاب الخالف اآلخذ في االتساع بين شركات النفط المتكاملة
في أوروبا ونظيراتها في أمريكا الشمالية .ولقد سرعت األولى من خططها
الهادفة لخفض االنبعاثات وبناء شركات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة .في
المقابل ،لم تستجب األخيرة بعد استجابة قوية لضغوط المستثمرين المتزايدة،
مما حد من تقدم شركات النفط المتكاملة بشكل عام.

تشكلت استراتيجية
اتسمت بكونها أكثر تعاونا
لتغير المناخ مع انضمام
شركات النفط المتكاملة
الستة الكبرى المتبقية
إلى شركات النفط
الوطنية والمشغلين
المستقلين لتجسيد
مبادرة شركات النفط
والغاز بشأن المناخ في
عام 2014

مع التحديثات األخيرة لمعاهدات المناخ والضغط الدولي من اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  ،تفكر شركات النفط والغاز في
استراتيجيات بديلة .ويمكن أن يترجم عدم اتخاذ أي إجراء وانتظار تحرك
أوال إلى مواجهة شركات النفط المتكاملة لمخاطر مالية مرتفعة
المنافسين ً
متعلقة بالمناخ ،من خالل عدم مواءمة أعمالها مع التهديدات المتصاعدة التي
يشكلها تغير المناخ .يمكن أن تؤدي اإلجراءات التي يتخذها األفراد لمصلحتهم
الذاتية إلى نتيجة دون المستوى األمثل بالنسبة لشركات النفط المتكاملة ككل،
وبدال من ذلك  ،قد يكون العمل التعاوني أمرا
مما يشير إلى معضلة السجين.
ً
ضرور ًيا.
تشكلت استراتيجية اتسمت بكونها أكثر تعاونا لتغير المناخ مع انضمام شركات
النفط المتكاملة الستة الكبرى المتبقية إلى شركات النفط الوطنية والمشغلين
7
المستقلين لتجسيد مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ في عام .2014
ومثّل األعضاء المشاركين في المبادرة حوالي  29مليون برميل يوميا
( )% 30من السوائل و 15مليون برميل يوميا ( )% 23من إنتاج الغاز في عام
 .2019وتضع هذه المجموعة أهدافا جماعية للمناخ مصنفة حسب الصناعة
وتضمن أن يكون عدد المنشقين الذين يمكنهم تقويض االلتزامات قليل.
 7تشمل الشركات األعضاء في مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ شركة بريتش
بتروليوم وشيفرون وشركة البترول الوطنية الصينية وإني وإكوينور وإكسون موبيل
وأوكسيدنتال وبيتروبراس وريبسول وأرامكو السعودية وشل وتوتال
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الشكل ( .7أ) كثافة الكربون من المنبع و (ب) كثافة الكربون اإلجمالية مقابل نسب السوائل إلى الغاز لشركات
النفط المتكاملة واألعضاء المستقلين في مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ.
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المصدر :تحليل كابسارك
مالحظات :يمثل حجم الدوائر إجمالي إنتاج الشركات المقابلة للسوائل والغاز من المنبع ،أصغرها شركة ريبسول (0.7
مليون برميل يوميا) وأكبرها شركة أرامكو ( 13.2مليون برميل يوميا).
هدفا جماع ًيا لكثافة الكربون من
حددت مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ ً
المنبع وهو  20كلغ من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من المكافئ
النفطي يتم تحقيقه بحلول عام  8.2025يتضمن ذلك تقليل االنبعاثات المرتبطة
بعمليات التنقيب واإلنتاج من المنبع ،المصنفة على أنها النطاق ( 1أي االنبعاثات
المباشرة مثل حرق الغاز وتسرب الميثان) والنطاق ( 2أي االنبعاثات غير المباشرة
من إمدادات الكهرباء وتوليد الحرارة) .وفي عام  ،2019تراوحت كثافة الكربون
من المنبع المبلغ عنها لألعضاء في مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ ما
بين  9.5و 44.3كلغ من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من المكافئ
النفطي .يوضح الشكل(  7أ) القيم التي أبلغت عنها شركات النفط المتكاملة
والمشغلين المستقلين في مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ 9.كما
يوضح المحور األفقي نسبة السوائل إلى الغاز  ،ويشير حجم كل دائرة إلى اإلنتاج
النسبي لكل شركة بوحدة البرميل من المكافئ النفطي .ومن بين شركات النفط
المتكاملة ،تعد شركة توتال إنرجي الرائدة في قياس كثافة الكربون من المنبع،

 8أبلغت المجموعة في عام  2019عن كثافة انبعاثات جماعية من المصب قدرها  21.1كلغ من مكافئ
ثاني أكسيد الكربون  /برميل من المكافئ النفطي.
 9ال يشمل هذا النطاق شركة البترول الوطنية الصينية وإكوينور وبيتروبراس وأرامكو السعودية والتي
تعتبر شركات نفط وطنية.
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باعتبارها شركة النفط المتكاملة الوحيدة التي تقل عن متوسط مبادرة شركات
النفط والغاز بشأن المناخ .وتعتبر إكوينور وأرامكو الرائدة بشكل عام في كثافة
الكربون من المنبع عند  10كلغ من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من
المكافئ النفطي .تعمل هاتان الشركتان على تقليل متوسط المجموعة بشكل
كبير ،حيث تمثالن أكثر من نصف إجمالي إنتاج أعضاء المبادرة.
توضح هذه النتائج كيف يمكن لشركات النفط المتكاملة تحسين كثافة الكربون
من المنبع من خالل تقليل االنبعاثات المباشرة .ومع ذلك ،فإن مقياس كثافة
الكربون من المنبع يراعي فقط االنبعاثات المحققة من التنقيب واإلنتاج ،مما
يمثل جزءا من اإلجمالي الذي يشمل انبعاثات النطاق  3األخرى (أي المعالجة
والتكرير والطلب النهائي) .ويوضح الشكل (  7ب) كثافة الكربون اإلجمالية
لكل شركة (بما في ذلك تقديرات النطاق  .)3وتحسب هذه القياسات معامالت
االنبعاث األعلى للوقود السائل ( 434كلغ من مكافئ ثاني أكسيد الكربون /
برميل من المكافئ النفطي للنفط الخام) بالنسبة للغاز الطبيعي (حوالي 310
كلغ من مكافئ ثاني أكسيد الكربون  /برميل من المكافئ النفطي) .نتيجة
لذلك  ،يمكن للغاز الطبيعي ،الذي غال ًبا ما يتم تقديمه كوقود انتقالي أنظف،
أن يؤثر بشكل كبير على كثافات الكربون لشركات النفط المتكاملة (مثل
ريبسول وأوكسيدنتال وبيتروبراس وأرامكو).
سيتطلب االلتزام بأهداف تغير المناخ أن تشارك شركات النفط المتكاملة
(والمنتجون اآلخرون) في عملية إزالة الكربون من انبعاثات المصب
للمستهلكين .وتجدر اإلشارة إلى أنه تم إنشاء صندوق االستثمار في المناخ
التابع لمبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ لدعم تطوير التقنيات منخفضة
الكربون في كامل سالسل اإلمداد .وقد منح هذا الصندوق الشركات الهادفة
إلى خفض وإعادة تدوير انبعاثات الميثان والكربون مبلغا يتجاوز المليار دوالر
أمريكي .ويشار إلى أن شركات النفط المتكاملة في أمريكا الشمالية ال تستثمر
مباشرة في الطاقة المتجددة على غرار نظيراتها في أوروبا .ومع ذلك ،سلطت
المجموعتان الضوء على أهمية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه واالستخالص
المعزز للنفط بثاني أكسيد الكربون في تحقيق أهداف الحياد الصفري طويلة
المدى.
تحتاج شركات النفط المتكاملة إلى زيادة استثماراتها في مشاريع احتجاز الكربون
واستخدامه وتخزينه حتى تتمكن من الوفاء بمساهمتها في هدف الوكالة الدولية
للطاقة المتمثل في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام  .2050وتعتبر
شركات النفط والغاز المنضمة إلى مبادرة شركات النفط والمناخ بشأن المناخ
مسؤولة عن أكثر من  6000طن متري سنويا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
كما أنها مسؤولة عن  10%من الوقود األحفوري العالمي واالنبعاثات الصناعية،
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تقدر ب  36,000طن متري سنويا ( .)Global Carbon Project 2021تمتلك
شركة إكسون موبيل حاليا الحصة األكبر من قدرة احتجاز الكربون واستخدامه
وتخزينه المقدرة ب  8.5طن متري سنويا .ويعكس النقص في استثمارات
احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه كثافة رأس المال وانخفاض عوائد االستثمار
لهذه المشاريع .ومن المتوقع أن تزيد تطبيقات االستخالص المعزز للنفط
عمليات استخالص النفط في الموقع بنسبة  %15إلى Institute for( % 20
 .)21st Century Energy 2012ومع ذلك ،فإن معظم تطبيقاتها تستهدف
المناطق المستنفدة للخزانات الجاهزة والمكتملة التي يصعب القيام بعمليات
االستخراج فيها والتي لها عروض قيمة هامشية.
عموما المشاريع الكبيرة ذات العوائد
تفضل شركات النفط المتكاملة
ً
االستثمارية الكبيرة على المشاريع الصغيرة .فعلى سبيل المثال ،نقلت شركة
بريتش بتروليوم أصولها في حقل برودو بسبب هوامش الربح المنخفضة .وإن
فرض سياسات وأنظمة مناخية أكثر صرامة ،مثل ضرائب الكربون ونظام تداول
حوافزا لتطوير المشاريع
االنبعاثات في االتحاد األوربي ،من شأنه أن يخلق
ً
الكبيرة الحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه .وتجدر اإلشارة إلى أن تحالف احتجاز
الكربون في الواليات المتحدة األمريكية كان يمارس عمليات ضغط للحصول
على مزايا ضريبية من احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه ،بما في ذلك االئتمان
الضريبي المخصص لعزل الكربون الوارد في القسم  .)45Q (Beck 2020وقد
أعلنت شركة إكسون موبيل عن خطط لتطوير مركز الحتجاز الكربون بقيمة 100
مليار دوالر أمريكي في تكساس وبسعة تخزين سنوية تقدر ب  50طن متري
سنويا بحلول عام  .2030أما في أوروبا ،فتعمل شركة إكوينور وشل وتوتال
إنرجي على تطوير مشروع نورثرن اليتس ( ،)Northern Lightsوالذي سيوفر
شبكة خطوط أنابيب واسعة الحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.
مالحظات ختامية
هناك سمات مشتركة بين أمن الطاقة وتحوالت الطاقة كما أنها تكمل
بعضها البعض .كانت شركات النفط المتكاملة باعتبارها شركات جديدة
في قطاع إمدادات الطاقة من المؤيدين الرئيسين لتحوالت الطاقة في بداية
القرن العشرين .وتركز اهتمامها على تأمين حصة مهيمنة في سوق إمدادات
النفط لتكون بمثابة ركيزة ألمن الطاقة العالمي .ومع ذلك ،فإن إعادة هيكلة
صناعة النفط ،بما في ذلك ظهور شركات النفط الوطنية الكبرى والمشغلين
موردا
المستقلين ،غيرت دور شركات النفط المتكاملة .فلم تعد تعمل بصفتها
ً
ومحركا لالبتكار .كما قادت شركات خدمات حقول النفط حركة التقدم
رئيسا
ً
ً
التقني والتسويق.
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دعا المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين إلى تحول عالمي للطاقة يعطي
األولوية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لمكافحة تغير المناخ .تحظى شركات
النفط المتكاملة بفرصة جديدة للمساهمة في التحول القادم للطاقة .على
الرغم من ذلك ،تعتبر هذه الشركات عريقة وليست جديدة على الساحة ،وتشكل
كبيرا لنماذج أعمالها التقليدية .باإلضافة إلى ذلك ،قد
تحوالت الطاقة تحد ًيا
ً
يكون منافسيها وشركات خدمات حقول النفط أكثر مالءمة لالستجابة للتحديات
الفنية لهذا التحول .وتحتاج شركات النفط المتكاملة إلى التعاون وتأمين
الشراكات حتى تنجح في اجتياز مرحلة تحوالت الطاقة.
تقف شركات النفط المتكاملة عند مفترق الطرق لتغيير نماذج أعمالها
والتكيف مع الواقع الجديد .ولم تنجح الجهود السابقة ألخذ زمام المبادرة في
تحول الطاقة الخضراء ،مثل جهود شركة بريتش بتروليوم .ربما كان التوقيت
عامال رئيساً ،وكذلك االفتقار إلى وضوح السياسات وارتفاع تكاليف التحول.
ً
قدما إلى االستفادة من
وسوف تحتاج شركات النفط المتكاملة حتى تمضي ً
مزاياها االستراتيجية للتعامل مع تحوالت الطاقة .وتجدر اإلشارة إلى بدء شركات
النفط المتكاملة والمنتجين الكبار اآلخرين في اآلونة األخيرة بوضع استراتيجيات
تعاونية مثل مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ مما قد يساعدهم على
تجنب الوقوع في معضلة السجين مع عدم وجود سياسة متسقة وحوافز سوقية
للعمل بمفردهم .تتمثل إحدى االستراتيجيات التعاونية في تحديد أهداف
مشتركة لتقليل انبعاثات الكربون المباشرة .وهناك استراتيجية أكثر أهمية
تتمثل في تنسيق تطوير تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه والتقنيات
األخرى إلدارة انبعاثات النطاق الثالث األكبر الناتجة عن التكرير والتسويق.
ومن المزايا االستراتيجية لشركات النفط المتكاملة هو خبرتها في إدارة المكامن
والتي يمكنها االستفادة منها لتطوير خدمات احتجاز الكربون واستخدامه
وتخزينه .ومع ذلك ،تشكل هذه التقنيات تحديات كبيرة ألنها كثيفة رأس المال
ولها عوائد منخفضة .تعالج تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه العوامل
البيئية الخارجية (أي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون) والتي ال يتم تسعيرها
بشكل كاف في أسواق الطاقة الحالية .وتمتلك السوق األوروبية سياسات
مناخية أكثر صرامة ،بما في ذلك البرنامج الوطني لتسعير الكربون وممارسة
الضغط المتزايد على المستثمرين .ومع ذلك ،حققت شركات النفط المتكاملة
في أوروبا مقارنة بشركات النفط المتكاملة الكبرى في أمريكا الشمالية
تطورات في الطاقة المتجددة تزيد عن التطورات في تقنية احتجاز الكربون
وتخزينه وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الحياد الصفري.
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تتمتع شركات النفط المتكاملة بميزة الحجم وتكامل نماذج أعمالها التي يمكنها
التكيف مع الممارسات التجارية الجديدة .ومع ذلك ،فهي تفتقر إلى المرونة في
تطبيق الممارسات التجارية الجديدة مقارنة بالمشغلين المستقلين .وسوف
تحتاج الشركات الجديدة والمشغلين المتخصصين مثل شركات خدمات حقول
النفط إلى أخذ زمام المبادرة في االبتكار .ومن المرجح أن تكافح شركات
النفط المتكاملة لتحقيق دورها في تحوالت الطاقة ما لم تواصل العمل مع
هذه الكيانات .ويمكن لمجموعات المنتجين األخرى ،خصوصا شركات النفط
الوطنية ،تقويض جهود شركات النفط المتكاملة من خالل الدعم والمساندة
السياسية اإلضافية .وستحتاج شركات النفط المتكاملة إلى جهود المجتمع
الدولي المنسقة حول سياسات المناخ وإلى التوافق مع شركات النفط الوطنية
حتى تتمكن من االستفادة من العمل على تحوالت الطاقة .ويجب على شركات
النفط المتكاملة التغلب على حالة عدم اليقين الكبيرة بأي جهد تعاوني.
ومن المتوقع أن يقود مشغلو النفط والغاز الصغار والمتوسطين ،مثل شركة
أوكسيدنتال وشركات خدمات حقول النفط الصناعة في سعيها إلى الوصول إلى
الحياد الكربوني .ومع ذلك ،ال تحظى شركات النفط الوطنية باالهتمام الكافي
بالنسبة لدورها في إمدادات الطاقة العالمية ومن المتوقع أن تلعب دورا متزايدا
في تحوالت الطاقة مستقبال .وتظهر األدلة إمكانية تفوق شركات النفط
الوطنية مثل أرامكو السعودية والشركات الهجينة مثل إكوينور على شركات
النفط المتكاملة في تحقيق كثافات كربون منخفضة ،واستفادتها من دعم
ومساندة حكوماتها لتعزيز االلتزامات المتعلقة بالمناخ.
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نبذة عن المشروع
يهدف مشروع مستقبل تطوير النفط الصخري إلى تقييم آثار النفط
الصخري والغاز على موازين العرض والطلب .ويبحث هذا المشروع في أداء
إنتاج النفط الصخري في الواليات المتحدة األمريكية ويسلط الضوء على
التحديات التي تعيق نمو النفط الصخري والغاز .وتشمل هذه التحديات
التقنيات والسياسات البيئية ووصول الشركات إلى رأس المال.

شكر وتقدير
يتقدم الباحثون بالشكر الجزيل لكولن وارد وجينيفر كونسيدين وخوليو موريسيو
وأربوليدا الريا وتركي الرقاص على مساهماتهم القيمة في هذا التعليق.
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