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أسواق النفط تستعيد التواز ن في عام 7102
شهدت أسعار النفط سنة حافلة باألحداث خالل .1026

حاليا نمو الطلب العالمي إلى  2.2مليون برميل في اليوم

فقد بدأت األسعار باتجاه نز ولي إلى أدنى مستوى عند

في عام  ،1026أي أعلى من توقعاتها السابقة التي اكنت

بسبب

 2.1مليون برميل في اليوم .والمحرك الرئيسي لهذا النمو

المخاوف من تباطؤ النمو العالمي ومخاطر انخفاض

القوي في الطلب هو األسواق الناشئة ،وخاصة الصين

قيمة العملة في الصين .ثم انتعشت إلى حوالي  00دوالر

وبقية االقتصادات اآلسيوية الناشئة .وعالوة على ذلك،

أمر يكي للبرميل بحلول منتصف العام ،لتعتدل الحقا إلى

يتواصل الطلب المرتفع من أور وبا بالرغم من تفاقم عدم

متوسط السعر للسنة حتى اآلن والبالغ  21دوالر أمر يكي

اليقين جراء تصويت البر يطانيين لصالح الخر وج من

للبرميل .وفي ظل عملية إعادة التواز ن الحالية في سوق

االتحاد األور بي .ومن شأن هذا الطلب اإلضافي أن

النفط والتي جاءت أقوى من المتوقع ،فقد قمنا بمراجعة

يساعد على التخلص من بعض فائض المعر وض في

تقديراتنا ،وعليه فإننا نتوقع اآلن أن تكون األسعار بمتوسط

السوق الذي قدرته واكلة الطاقة الدولية بمقدار  2.7مليون

 22.7دوالر أمر يكي للبرميل في عام  ،1026بارتفاع عن

برميل في اليوم في .1020

 12دوالر أمر يكي للبرميل في أواخر يناير

تقديرنا السابق الذي اكن  20.2دوالر أمر يكي للبرميل.
وفيما يلي ذلك ،نتوقع أن يؤدي استمرار عملية إعادة
التواز ن في سوق النفط إلى رفع األسعار إلى متوسط

تغيرات العرض والطلب على النفط
َ
)مليون برميل في اليوم ،متوسط سنوي(

 %00.0في ( 1027بارتفاع عن تقديرنا السابق  02.5دوالر
أمر يكي للبرميل) و  %07.5في عام ( 1022بارتفاع عن
تقديرنا السابق  06.0دوالر أمر يكي للبرميل).
أسعار نفط برنت الخام
(دوالر أمر يكي/برميل)
المصادر :الواكلة الدولية للطاقة وتوقعات قسم االقتصاد فيQNB

فمن جهة المعر وض ،ظل منتجو النفط ذو التلكفة العالية
في الواليات المتحدة يقلصون انتاجهم باستمرار منذ شهر
أبر يل  .1020وتتوقع الواكلة الدولية للطاقة أن ينخفض
اإلنتاج في الواليات المتحدة بواقع  0.0مليون برميل في
اليوم في  .1026لكن استعادة تواز ن المعر وض لم تكن
بسبب الواليات المتحدة حصرا .فمن المتوقع أيضا أن
يقلص منتجون آخر ون خار ج أوبك مثل الصين وكولمبيا
من إنتاجهم في عام  .1026وسيقابل ذلك باإلنتاج
المصادر :هافر أناالتيكس وتوقعات قسم االقتصاد في QNB

وقد اكنت عملية إعادة التواز ن في سوق النفط أقوى من
المتوقع .ففي جانب الطلب ،تتوقع واكلة الطاقة الدولية

اإلضافي من إيران عقب رفع العقوبات في يناير الماضي.
كما من المتوقع أن تقدم دول أخر ى في أوبك على رفع
إنتاجها هذا ا لعام في إطار التنافس على الحصص
السوقية .وبشلك عام ،من المتوقع أن تكون الز يادة في
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المعر وض معتدلة ،كما من المتوقع أن يتم تقليص فائض

وهو ما سيؤدي إلى متوسط أسعار يبلغ  02دوالرا للبرميل

المعر وض في السوق إلى  0.0مليون برميل في اليوم

في عام .1022

بفضل النمو القوي للطلب ،مما سيؤدي إلى متوسط
ختاما ،يمكن القول أن ثورة النفط الصخر ي قد أحدثت

أسعار يبلغ  22.7دوالر للبرميل في .1026

تغيرات كبيرة في مجال النفط ،لكنها لم تغير الطبيعة
وفي عام  ،1027نتوقع أن يتم استهالك الفائض البسيط

الجوهر ية للنفط كسوق .فعندما تكون األسواق متخمة

المتبقي في السوق بشلك اكمل بالرغم من ارتفاع

بالمعر وض وتنخفض األسعار  ،تميل األسواق للتكيف من

المعر وض من المنتجين الرئيسيين في العالم ،وذلك

خالل قناتين .أوال ،يبدأ منتجو السلع عالية التلكفة في

بفضل الطلب اإلضافي الذي من المتوقع أن يبلغ 2.5

الخ ر وج من السوق ،حيث تصبح أعمالهم غير مر بحة.

مليون برميل في اليوم ـــ أي قر يب من نطاقه للنمو

ثانيا ،يشجع انخفاض األسعار على ز يادة االستهالك ،األمر

طويل األمد ،ما سيكون اكفيا الستيعاب لك المعر وض

الذي يدعم ارتفاع األسعار .وتؤثر هذه العوامل على سوق

المتبقي والجديد .ومن شأن اكتمال عملية إعادة التواز ن

النفط في الوقت الراهن ،وهي تتقدم بوتيرة أسر ع من ما

دعم ارتفاع أسعار النفط التي نتوقع أن تبلغ متوسط 00

اكن يعتقد في السابق .وذلك ال يعني العودة إلى األسعار

دوالر أمر يكي للبرميل في .1027

الت ي تتجاوز حدود المائة دوالر للبرميل خالل عدة سنوات

في المدى المتوسط ،سيتم تحديد أسعار النفط بناء على

المرجح أن تصل األسعار إلى  60دوالرا
قادمة ،لكن من ُ
للبرميل في المدى المتوسط.

تلكفة المنتجين الهامشيين ،وهم شراكت إنتاج النفط
الصخر ي األمر يكية في هذه الحالة .ويقدر خبراء النفط
حاليا أن هذه التلكفة تبلغ  60دوالرا للبرميل ،لذلك فإننا
نتوقع تحوال تدر يجيا في أسعار النفط نحو هذا المستوى،
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