عآلء كاظم الخطيب * :تعقيب على مقال د.عبد الحي زلَوم " لماذا هبطت األسعار
وسعرالبترول من يقرره؟ ومن الخاسر والرابح "
تعمٌبا على ممال د.عبد الحً زلَوم " .لماذا هبطت األسعار وسعرالبترول من ٌمرره؟ ومن
الخاسر والرابح"  ،والذي نشر فً جرٌدة "رأي الٌوم" فً  2016/1/24وتم توزٌعه فً
الالنترنت تحت عنوان "زالزال سٌاسً من العٌار الثمٌل"  ,إضافة الى التعلٌك الواسع لألخ
طارق شفٌك فً نفس التارٌخ والذي نشر على مولع شبكة االلتصادٌٌن العرالٌٌن ،أو ّد أن
أضٌف المالحظات التالٌة:

من الرابح ومن الخاسر في هذه المعمعة؟
زلوم إن الرابح األكبر هو الوالٌات المتحدة التً تستورد حوالً  9ملٌون برمٌل ٌومٌا
ٌمول دَ .
(م ب ي).
ان التمرٌر السنوي عن انتاج واستهالن النفط والغاز لمجلة Oil and Gas Journal
اإلسبوعٌة ( ،)1والذي ورد فً عددها الصادر فً ٌ ,2016/1/4بٌن فً ص  79ان صافي
مستوردات النفط الى الوالٌات المتحدة فً عام  7117بلغت  6688م ب ي ،والذي ٌمثل %76
فمط من استهالكها .تستورد الوالٌات المتحدة النفط الخام والمشتمات النفطٌة ،ولكنها تصدر
كمٌات أكبر من هذه المشتمات (وللٌال من النفط الخام) .ففً  7117و  7116كانت األرلام
(مصدرها وزارة الطالة األمرٌكٌة  )2) DOE-EIAكما ٌلً ،باالف البراميل يوميا:

المستوردات

الصادرات
االستيراد الصافي

 نفط خام
 مشتمات
 المجموع االجمالً

2015
7300
2160
9460
4800
4660

2014
7344
1897
9241
4160
5081

إن معدل سعر برمٌل خام برنت خالل  7117كان  ،$77وعلٌه فان التوفٌرالمباشر فً فاتورة
إستٌراد الوالٌات المتحدة كانت  6688م ب ي ٌ 587 xوم  119 = $)77 -117(xملٌار
دوالر فً تلن السنة ،أي بانخفاض  85دوالر بسعر البرمٌل ممارنة مع سعر الذروة  $117فً
منتصف  .7116أما التوفٌر الذي لدره د .زلوم ب  751ملٌار دوالر فهو فً حال نزول معدل
السعر الى  $51خالل سنة كاملة (وهذا لم ٌحدث بعد) ،وبإعتماد كمٌة  9م ب ي لإلستٌراد
وسعر ذروة .$171
أتفك مع د .زلوم بأن "انخاسش األكبش ًْ انذٔل انًُخجت نهُفط خصىصا ً الذول العربية في
الخليج" ،وأضيف فنزويال المنهارة اقتصاديأ .نكٍ ْم الوالٌات المتحدة ًْ انشابح األكبش؟ كان

هذا صحٌحا عند هبوط سعر النفط أثناء األزمة المالٌة العالمٌة فً  ،711;-711:عندما كانت
تستورد نحو  % 81من إحتٌجاتها النفطٌة .ولكن "ثورة السجٌل  "Shale Revolutionفً
الوالٌات المتحدة منذ  ،711:والتً أدت الى إنتاج متسارع للغاز الصخري والنفط الصخري
(أو غاز ونفط الس ّجٌل) ،غٌرت هذه الصورة تماما .وٌمثل اإلنتاج الحالً للنفط الخفٌف من هذا
المصدر ،ومن"النفط المحصور  "Tight Oilفً التكوٌنات األخرى الملٌلة النفاذٌة ،نحو  4.5م
ب ي ،اي نصف إنتاج النفط الخام فً الوالٌات المتحدة .ولد واكب ذلن تنالص سرٌع فً
اإلستٌراد.
لقد اصبحت الصين هي المستورد األول للنفط فً العالم منذ  ،7115حٌث استوردت  7.00م
ب ي ,بٌنما استوردت الوالٌات المتحدة فً نفس العام  6.52م ب ي .وفً  7116استوردت
الصٌن  6.99م ب ي ,ممارنة مع  5.08م ب ي للوالٌات المتحدة .وعلٌه فإن الصين هي
الرابح األكبر ،تليها الواليات المتحدة من ناحٌة حجم االستٌراد ،ولو أنها لد تكون خاسرة فً
نهاٌة المطاف بسبب تموٌض صناعتها النفطٌة أإلستخراجٌة .وكل هذه أألرلام (من تمارٌر BP
السنوٌة عن الطالة فً العالم) هً لصافي استٌراد النفط ،حٌث تصدر الصٌن أٌضا بعض
المشتمات النفطٌة ).(5
فً دراسة مستفٌضة (تستحك المراءة) لارن د .علً مرزا أرباح المستهلكٌن وخسارة المنتجٌن
فً  7116مع  ،7115وفً ( 7117من معلومات العشرة أشهر أألولى) مع ،)6( 7116
وإستنتج ما ٌلً:

"يتضح من الجدول ( )3أن الدول التي تستيمك من النفط أكثر مما تنتج ىي في المحصمة

تكسب أكثر مما تخسر من انخفاض السعر .عمى سبيل المثال عند مقارنة  2014مع 2013

يالحظ أن المنتجين في أمريكا الشمالية خسروا حوالي  61مميار دوالر في الوقت الذي بمغت فيو

مكاسب المستيمكين (فائض مستيمك) حوالي  68مميار .أي أن صافي المكاسب كان حوالي 7

مميار .أما في  2015والتي أنحدر فييا السعر (معدل العشرة أشير األولى) إلى  %55من
مستواه في  2014فإن خسارة المنتجين كانت  343مميار دوالر في حين كانت مكاسب

المستيمكين  381مميار .عمى ىذا بمغ صافي المكاسب  38مميار دوالر .أما دول األوبك فإن

األمر ينعكس حيث بمغ صافي الخسارة  78مميار في  2014و 436مميار دوالر في .2015

ولعل أكثر الدول مكسباً ىي مجموعة دول آسيا حيث بمغ صافي المكاسب  61مميار دوالر في
 2014و 340مميار دوالر في  .2015ومن ضمن ىذه الدول كان صافي مكاسب الصين 17

مميار دوالر في  2014و 96مميار في  2015ثم اليابان  13مميار دوالر و 71مميار ،عمى

التوالي واليند  8مميار دوالر و 44مميار ،عمى التوالي ،وكوريا الجنوبية 7 ،مميار دوالر و36
مميار ،عمى التوالي".

تأثير إنخفاض األسعار على إنتاج النفط األمريكي

يقول د .زلَوم" :ارا خشج يٍ انسٕق حٕانً  4يهٌٍٕ بشيٍم ايشٌكً بانٍٕو ٔيهٌٍٕ اخش يٍ
االباس انًُخجت بانًساعذة انثإٌَت ٔانثالثٍت سٍشجع االَخاج االيشٌكً انى أقم يا كاٌ عهٍّ سُت
ْٔ 0202زا سٍشفع االسعاس سغى اَف انٕالٌاث انًخحذة  ،خصٕصا نٕ اضفُا انى رنك ْبٕط
اَخاج َفط انزٌج انشيهً يٍ كُذا اضف انى رنك ْبٕط األباس انًُخجت بًا ٌسًى ( depletion
 )rateبحذٔد  %3أي ْبٕط إَخاج بــ 3يهٌٍٕ بشيٍم  .االحخًال األكبش أٌ يجًٕع ْزِ
االَخفاضاث سخًسح انفائض فً انًخزٌٔ انعانًً خالل سُت نخشحفع األسعاس إنى 62-52
دٔالس .قطاع إَخاج انُفط غٍش انخقهٍذي األيشٌكً ٌأنًٌٕ ٔكزنك إقخصاد سٔسٍا باكًهّ فً نعبت
عض األصابع ٔيٍ ٌصشخ أٔال".
ال ٌمكن ان ٌتولف إنتاج أكثر من  7م ب ي من النفط األمرٌكً خالل سنة واحدة! فالعملٌة
تدرٌجٌة ,بحٌث تتولع وزارة الطالة األمرٌكٌة ان ٌنخفض معدل إنتاج الخام األمرٌكً من
 ;657م ب ي فً  7117الى  :69م ب ي فً  7118و  :67م ب ي فً .)7( 7119

خسائر اإلقتصاد األمريكي
فً ممابل صافي مكاسب المستهلكٌن من تهاوي أسعار النفط ( $17ملٌار فً  ،7116و$:7
ملٌار فً  ،7117حسب الجدول  5فً ورلة د .مرزا ( ))6هنان كلف هائلة على شركات
النفط والغاز وشركات الخدمات الحملٌة فً الوالٌات المتحدة والعالم .تمدر دٌون شركات
تطوٌر وانتاج نفط وغاز السجٌل (او النفط الصخري والغاز الصخري) بنحو  $711ملٌار ،مما
أدى إلى إعالن إفالس بعضها .ومعظم الشركات التً التزال عاملة ال لدرة لها على تسدٌد
نسب عالٌة من هذه المروض .ولذلن فانها مستمرة باإلنتاج حتى اذا باعت برمٌل النفط بألل من
سعر الكلفة لكسب األموال التً تؤجل او تمنع افالسها .أما الشركات الكبرى فمد للصت
مٌزانٌاتها اإلستثمارٌة وأعلنت بعضها خسائر كبٌرة.
إن عدد أجهزة الحفر العاملة ( (Baker-Hughes U.S. Rig Countانخفض من حوالً
 1:81فً منتصف عام  7116الى ;( 81اي الى الثلث) فً;ٌ .7118 /1/7شٌرتمرٌر صدر
فً  2015/12/7الى أن صناعة الطالة فً الوالٌات المتحدة خسرت  177511وظٌفة خالل
سنة واحدة ( .)7ولد لرأت أرلاما تصل الى ربع ملٌون وظٌفة إختفت منذ تهاوي األسعار فً
النصف الثانً من .7116

دالن له انتثيرر انسهيي إلعاا انفط اناانر له اإلقتصاد األمريكي
لعل حركات بورصة نٌوٌورن فً الشهرٌن األخٌرٌن تشٌر الى العاللة بٌن مستوى سعر
النفط وثمة السوق بسالمة اإللتصاد األمرٌكً .نشرت صفحة ٌاهو المالٌة بتارٌخ 2016/1/22
مماال بعنوان "لماذا تتناغم تحركات أسعار النفط واألسهم؟" (ٌ .)8وضح الرسم البٌانً فً
الممال أنه منذ بداٌة كانون األول /دٌسمبر 7117تتماثل وتتوازى حركات مؤشر  S&P 500فً
بورصة نٌوٌورن مع تحركات سعر النفط ,الذي بدأ بحوالً  $ 67للبرمٌل و وصل الى $79
فً  ،2016/1/20و خالل هذه المدة هبط المؤشر من حوالً  7111الى  .1:71وهذا الترابط
الموي الطردي (الذي بلغ معامله  %;1 )Correlation Coefficientهو ظاهرة نادرة
الحدوث .وبعبارة اخرى "تشعر" السوق أن أسعار النفط المتدنٌة الى هذا الحد (دون $67

مظر باإللتصاد األمرٌكً .ولد إستمرهذا الترابط فً ما تبمى من الشهر األول،
للبرمٌل) هو
َ
حٌث إرتفع النفط األمرٌكً فً بورصة نٌوٌورن الى  $36ومؤشر  S&P 500الى  1;61فً
اخر تعامالت الشهر فً ;.2016/1/7

هم هي حرب لانمر برن انواليات انمتادة و دول انيركس؟
زلوم" :يا ٌجشي االٌ ْٕ حشب عانًٍت بكم يعُى انكهًت بٍٍ انٕالٌاث انًخحذة
يقول دَ .
ٔٔكالئٓا ٔأحباعٓا ٔ ،بٍٍ سٔسٍا ٔدٔل انبشكس عًٕيا".
والحمٌمة أن من بٌن دول  BRICSالخمسة (البرازٌل و روسٌا والهند والصٌن وجنوب افرٌمٌا)
المتضرر الوحٌد هو روسٌا (الخسارة  $119ملٌار فً  7117حسب تمدٌرات مرزا (، ))6
ألنها ثانً بلد مصدر للنفط بعد السعودٌة ,بٌنما البرازٌل فً حالة توازن (الربح  $1ملٌار) .أما
الدول األخرى فهً مستفٌدة ألنها تستهلن اكثر مما تنتج من النفط :ربح الصٌن  $96ملٌار
والهند  $44ملٌار وجنوب افرٌمٌا  $7ملٌار.
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