بالتعاون مع

التحول الكبير في مجال الطاقة
ّ

تدفع التقنيات الجديدة باتجاه تحول حاسم يتمثل بانتقال عالمي في مجال الطاقة،
وهو ما يهدد المكانة المتميزة التي حظيت بها الدول المصدّرة للنفط والغاز ألكثر
من  40سنة .كيف يستطيع مجلس التعاون الخليجي التأقلم واالزدهار في العالم
الجديد والشجاع والصديق للبيئة الذي يتوفر فيه الغاز الصخري ومصادر الطاقة
المتجددة بوفرة؟

القمة
العالمية
للحكومات

القمة العالمية للحكومات ّ
منصة عالمية تهدف إلى
استشراف حكومات المستقبل .وتحدّد القمة كل عام
برنامج عمل لحكومات المستقبل مع التركيز على
كيفية االستفادة من االبتكار والتكنولوجيا في التغلب
على التحديات العالمية التي تواجه البشرية.
القمة العالمية للحكومات مرك ٌز لتبادل المعرفة بشأن
عدّة موضوعات من بينها عمل الحكومات واستشراف
ّ
ومنصة للتواصل بين
المستقبل والتكنولوجيا واالبتكار،
ّ
والرواد في مجال تحقيق
صناع السياسات والخبراء
التنمية البشرية.
تفتح القمة العالمية للحكومات بابًا على المستقبل
من خالل دراسة وتحليل أحدث التوجهات والتحديات
والفرص التي تواجهها البشرية .كما أنها ّ
منصة
لعرض أحدث االبتكارات وأفضل الممارسات والحلول
الذكية التي ّ
تحفز االبتكار في مواجهة التحديات
المستقبلية.
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 .Iالمقدمة
ً
غالبــا مــا تخبرنــا التوقعــات االقتصاديــة عــن

ً
جزئيــا للضيــق فــي
النمــو مثــل الصيــن والهنــد

الماضــي القريــب وتأثيراتــه علــى مــزاج المحلييــن

ســوق النفــط عــن طريــق حــرق الفحــم .وكنتيجــة

أكثــر ممــا تخبرنــا عــن المســتقبل الــذي يزعمــون

لذلــك ،ومــع ازديــاد القــدرات اإلنتاجيــة علــى نحــو

التنبــؤ بــه .لهــذا الســبب عندمــا كانــت أســعار

أســرع مــن الطلــب (خــال الفتــرة بيــن عامــي 2007-

النفــط مرتفعــة منــذ مــدة ليســت ببعيــدة ،أســرع

 ،2014إذ ارتفعــت االحتياطيــات المثبتــة حــول العالــم

عــدد كبيــر مــن المحلليــن إلــى إعــان الوصــول

بنســبة  20%حيــن ارتفــع الطلــب بنســبة ال تتجــاوز

إلــى “الــذروة النفطيــة” وبــدء اســتنفاد المــوارد

 ،)7%فــإن الوفــرة المؤديــة إلــى هبــوط األســعار

الوشــيك ،ليتحولــوا بعــد ذلــك للحديــث عــن زيــادة

كانــت حتميــة الحــدوث فــي نهايــة المطــاف.
ً
أليمــا بالنســبة
وعلــى الرغــم مــن أن االنهيــار كان

تراجــع األســعار .ومــع ذلــك ،إن كان حجــم االنهيــار

لمنتجــي الهيدروكربــون ،إال أنــه لــن يكــون وحــده
ً
ســببا فــي إحــداث “تحــول اقتصــادي” أكثــر مــن

يوليــو  2014وفبرايــر  2016وانخفــاض أســعار النفــط

الهبــوط المــوازي فــي ســعر المعــادن والســلع
األخــرى التــي قــد يُقــال بأنــه ي ّ
ُبشــر بـ”تحـ ّ
ـول فــي

العــرض و”طلــب الــذروة النفطيــة” فــي أعقــاب
الــذي طــال أســواق الطاقــة خــال الفتــرة بيــن
إلــى ربــع قيمتهــا عنــد نقطــة الــذروة (التــي
ـا) يبــدو مفاجئـ ً
ـا عنــد النصــف تقريبـ ً
اســتقرت الحقـ ً
ـا،

مجــال المــواد الخــام”.

ً
مفاجئــا.
فــإن االنهيــار بحــ ّد ذاتــه يجــب أال يكــون
ّ
تشــكل الــدورات الطويلــة مــن
وفــي الواقــع،

لكــن ثمــة أمــر آخــر يجــري فــي أســواق الطاقــة:

االســتثمار المفــرط فــي أعــوام ارتفــاع األســعار

إعــادة ترتيــب هائلــة ال تشــهدها أي ســلعة أخــرى

والتــي تتبعهــا زيــادة العــرض وكســاد األســعار
ً
غالبــا بـــ “الــدورات الفائقــة”) خاصيــة
(مــا يعــرف

كمــا يبــدو ،وقــد تتجــه أســواق الطاقــة العالميــة
نحــو أبــرز تغييــر طويــل األمــد تشــهده منــذ أن حــل

معروفــة فــي أســواق الســلع األساســية .وبمــا

النفــط مــكان الفحــم كمصــدر أساســي للطاقــة

أن أســعار الســلع األساســية تميــل إلــى التقلــب

فــي جميــع أنحــاء العالــم.

بالتزامــن ،فإنــه يمكــن القــول بــأن هبــوط األســعار
ً
ملحوظــا (نتيجــة لتحكــم منظمــة “أوبــك”
أصبــح
بالســوق علــى األرجــح) بوضــوح بعــد حدوثــه علــى
الســلع األخــرى ،وتمثــل بهبــوط حــاد بعــد عــام
 2014مقارنــة باالنخفــاض التدريجــي الــذي طــال
منتجــات التعديــن بعــد عــام .2011
وفــي أعقــاب الــدورات التقليديــة ألســعار الســلع،
فقــد أدى العقــد مــن الزمــن بيــن  2003و2014
مــن ارتفــاع أســعار النفــط إلــى تعزيــز تزايــد
االســتثمارات وتســريع التطــور التكنولوجــي (علــى
ســبيل المثــال النفــط والغــاز الصخــري ،والنفــط
الرملــي ،وأعمــال الحفــر فــي الميــاه العميقــة).
وانخفضــت فــي هــذه األثنــاء وتيــرة نمــو الطلــب
العالمــي بعــد الركــود الــذي ســاد العالــم فــي
 ،2008واســتجابت الــدول الغنيــة بالفحــم وســريعة
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 .IIمؤشرات التغيير
مــن ناحيــة العــرض ،وبعــد أكثــر مــن قــرن زاد خاللــه كل

ّ
فــإن
علــى “فاينانشــال تايمــز” فــي فبرايــر ،2015
ً
نســبيا مــن االستكشــاف
الــدورة الصخريــة القصيــرة

أكبــر ومــدد زمنيــة أطــول ،فــإن التكنولوجيــا الصخريــة

إلــى اإلنتــاج (حيــث تتدفــق اآلبــار الصخريــة علــى
نحــو أكبــر ثــم ُتســتنزف بشــكل أســرع بكثيــر مــن اآلبــار

يعمــل بــدورات أكثــر ســرعة ،ممــا يزيــد مــن إمكانيــة

التقليديــة) تعنــي أنــه بإمكانهــا التأقلــم مــع تقلبــات

بــدء عمليــة أو إيقافهــا ضمــن إطــار زمنــي قصيــر
ً
نســبيا ،واالســتجابة ألوضــاع الســوق مــع اإلبقــاء

الســوق أســرع مــن التقنيــات األخــرى ،لــذا مــن
ً
بــدال
المتوقــع أن تضطلــع بــدور “مــوازن للمعاييــر”

ابتــكار الناتــج علــى حســاب تكاليــف نفقــات رأســمالية
تعمــل علــى تحويــل إنتــاج النفــط والغــاز إلــى قطــاع

علــى التكلفــة المنخفضــة للبرميــل الواحــد بشــكل
ً
ونتيجــة لذلــك ،زادت الواليــات
كاف للمنافســة.
ٍ
المتحــدة إلــى ح ـ ّد كبيــر إنتاجهــا مــن الغــاز والنفــط

ً
تحــوال
مــن منظمــة “أوبــك”  .ويجســد هــذا األمــر
ً
كبيــرا فــي ميــزان القــوى التــي حكمــت أســواق
النفــط منــذ ســبعينات القــرن العشــرين.

(الشــكل  )1لتســتعيد مكانتهــا الســابقة كمنتــج رائــد،
ولتشــكل مصــدر التحــدي األكبــر لــدول “أوبــك” منــذ
نشــأتها ،ولعــل األمــر األكثــر أهميــة علــى المــدى
الطويــل هــو أن طبيعــة قصــر دورة إنتــاج النفــط
والغــاز تعمــل علــى تغييــر آليــات ســوق المنتجــات
ً
عالميــا.
الهيدروكربونيــة
وكمــا أشــار آلــن جرينســبان ،الرئيــس الســابق لمجلس
إدارة االحتياطــي الفيدرالــي ،فــي مقالــة ُنشــرت

وعلــى صعيــد مزيــج الطاقــة ،ال يعــزز تشــديد اللوائــح
البيئيــة واإلعانــات زيــادة الطلــب علــى الغــاز بشــكل
نقــاء) مــن النفــط فحســب،
أســرع (كوقــود أكثــر
ً
ولكــن علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة أيضـ ً
ـا بشــكل
ملمــوس أكثــر علــى المــدى الطويــل (الشــكل .)2

الشكل 1

آلــن جرينســبان (“ :)2015تنازلــت أوبــك عــن ســيطرتها علــى ســعر النفــط إلــى
الواليــات المتحــدة”“ .فاينانشــال تايمــز” ،نشــر فــي  19فبرايــر.

أدى ازدهــار المنتجــات الصخريــة إلــى تســريع نمــو
إنتــاج النفــط والغــاز فــي الواليــات المتحــدة
إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻟﻜﻞ ﺣﻮض ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻟﻜﻞ ﺣﻮض ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ  2007إﻟﻰ أﻏﺴﻄﺲ 2017

ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ  2007إﻟﻰ أﻏﺴﻄﺲ 2017
ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ

ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴًﺎ
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0

ﻳﻮﺗﻴﻜﺎ

ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن

ﻧﻴﻮﺑﺮارا

ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮس

ﻫﺎﻳﻨﺴﻔﻴﻞ

ﻳﺠﻞ ﻓﻮرد

ﺑﺎﻛﻦ

ﻟﻤﺼﺪر :إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ )(EIA؛ ﺗﺤﻠﻴﻼت "إﻳﻪ ﺗﻲ ﻛﻴﺮﻧﻲ" ).(A.T. Kearny

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
ﻳﻮﺗﻴﻜﺎ

ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن

ﻧﻴﻮﺑﺮارا

ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮس

ﻫﺎﻳﻨﺴﻔﻴﻞ

ﻳﺠﻞ ﻓﻮرد

ﺑﺎﻛﻦ

ﻟﻤﺼﺪر :ﺗﺤﻠﻴﻼت "إﻳﻪ ﺗﻲ ﻛﻴﺮﻧﻲ" ).(A.T. Kearny
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الشكل 2

ً
ً
سريعا في األعوام الـ 12األخيرة
نموا
شهد أثر مصادر الطاقة المتجددة
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة

ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة

ﻣﻦ  2004إﻟﻰ ) 2016ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ(

 2004ﻣﻘﺎﺑﻞ ) 2016ﺗﻴﺮاواط ﺳﺎﻋﻲ(

Bn US$/year
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ﻟﺮﻳﺎح

2008

ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻛﻬﺮوﺿﻮﺋﻴﺔ

ﻃﺎﻗﺔ ﻛﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة
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لــم يتوســع األثــر العالمــي للطاقــات المتجــددة

والفحــم أو إيقافهــا بســهولة لتلبيــة الطلــب

الحديثــة بشــكل كبيــر فحســب ،وإن كان هــذا
التوســع قــد بــدأ مــن قاعــدة منخفضــة جـ ً
ـدا (إذ مــا

المتغيــر ،فــي حيــن أن االفتقــار لحلــول تخزيــن طاقــة
مجديــة مــن حيــث التكلفــة تعنــي أن طاقــة الريــاح

زال اليــوم إنتــاج الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح

والطاقــة الشمســية ســتواصل اعتمادهــا علــى

والوقــود الحيــوي يلبــي أقــل مــن  2%مــن الطلــب

الظــروف الطبيعيــة ،وبالتالــي ال يمكنهــا توفيــر
المرونــة نفســها .وعـ ً
ـاوة علــى ذلــك ،ال تــزال مصــادر

علــى المــدى الطويــل هــو أن هــذه التقنيــات قــد

الطاقــة المتجــددة تمــّر بمراحلهــا األولــى فــي

أصبحــت تنافســية أكثــر فأكثــر مــن ناحيــة التكلفــة،

الوقــت الحالــي مــن ناحيــة مســاهمتها فــي اإلنتــاج

وخاصــة فــي حالتــي الطاقــة الشمســية وطاقــة

العالمــي للطاقــة ،حتــى ضمــن المرافــق؛ ويبــدو

الريــاح.

أن قدرتهــا علــى الحــ ّد مــن هيمنــة الهيدروكربــون

اإلجمالــي علــى الطاقــة) ،ولكــن األهــم مــن ذلــك

علــى وســائل النقــل (علــى ســبيل المثــال ،مــن
وحتــى فــي الواليــات المتحــدة (حيــث يــؤدي اإلنتــاج

خــال اآلليــات التــي تعمــل بالوقــود الحيــوي أو

الصخــري إلــى تخفيــض أســعار الغــاز الطبيعــي

الكهربــاء أو الهجينــة) ال تــزال بعيــدة المنــال بالنظــر

بشــكل مســتمر عــن مســتوياتها فــي األســواق

إلــى القيــود الحاليــة التــي تفرضهــا التكنولوجيــا.

الدوليــة) ،تشــير التقديــرات الحاليــة إلــى أن الطاقــة
الشمســية وطاقــة الريــاح أصبحتــا قادرتيــن علــى
المنافســة فــي توليــد الكهربــاء حتــى مــن دون
اللجــوء إلــى اإلعانــات (الشــكل  .)3وال يعنــي هــذا
األمــر أنــه بإمــكان مصــادر الطاقــة المتجــددة أن تحـ ّ
ـل
ً
كليــا مــكان المنتجــات الهيدروكربونيــة فــي توليــد

الكهربــاء ،علــى األقــل بوجــود التقنيــات الحاليــة.
ويمكــن تشــغيل مصانــع الغــاز وزيــت الوقــود
7

ّ
التحول الكبير في مجال الطاقة

ومــع ذلــك ،وفــي ظـ ّ
ـل اســتمرار تحســن
التكنولوجيــا فإننــا نتوقــع توســع فــرص
أن تحــل مصــادر الطاقــة المتجــددة
محــل المصــادر األخــرى للطاقــة علــى
المــدى الطويــل.

الشكل 3

ـنا كبيـ ً
شــهدت تكنولوجيــا الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح تحسـ ً
ـرا لدرجــة أنهــا لــم

تعــد بحاجــة إلــى إعانــات لمنافســة حلــول توليــد الكهربــاء التقليديــة
ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻜﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )(2016
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ً
وأخيــرا ،فيمــا يتعلــق بالطلــب اإلجمالــي علــى

اعتمـ ً
ـادا علــى إمــدادات الطاقــة .وقــد تبــدو هــذه

الطاقــة ،فقــد تحســنت كفــاءة الطاقــة العالميــة

العمليــات بطيئــة ولكــن بعــد نحــو نصــف قــرن أصبــح
ً
كبيــرا :إن الطاقــة الالزمــة فــي
تأثيرهــا التراكمــي

بوتيــرة ثابتــة ،حيــث بلــغ متوســطها نحــو 1.3%
ً
ســنويا (الشــكل  )4منــذ تغيــر آليــات ســوق النفــط
ً
مفاجئــا :إذ
عــام  .1973وال ينبغــي أن يكــون ذلــك
ال يحــدث االبتــكار التكنولوجــي تحــوالت جذريــة أو
ً
دائمــا ،وطالمــا أن تكلفــة ســلعة مــا
ملموســة
مرتفعــة بمــا يكفــي لتشــجيع الجهــود الراميــة
ً
اقتصاديــا (كمــا كان الحــال منــذ
لتكــون مجديــة

عــام  1972لتقديــم منتجــات بقيمــة دوالر أمريكــي
واحــد (وفقـ ً
ـا لقيمــة الــدوالر األمريكــي عــام )2011
تنتــج اآلن  1.75دوالر أمريكــي .وفــي المســتقبل،
ومــع تحســن التكنولوجيــا واســتمرار انخفــاض الــوزن
النســبي للصناعــات الثقيلــة ،فإنــه يجــب علــى
كفــاءة الطاقــة العالميــة أن تســتمر باالزديــاد.

أزمــة النفــط عــام  ،)1973فإنــه يجــب مواصلــة
تحقيــق التحســينات الصغيــرة مــع مــرور الوقــت.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ومــع ابتعــاد القيمــة
المضافــة العالميــة اإلجماليــة عــن القطاعــات
التــي تســتهلك الكثيــر مــن الطاقــة ،وتحولهــا
إلــى خدمــات واقتصــاد معرفــي (علــى ســبيل
المثــال :اكتســاب تكنولوجيــا المعلومــات والخدمــات
الدوائيــة والخدمــات الماليــة قيمــة نســبية مقابــل
صناعــة الفــوالذ والمــواد الكيمياويــة األساســية)،
ً
أيضــا أقــل
فــإن الناتــج المحلــي اإلجمالــي يصبــح
8

الشكل 4

تحسنا ً
ً
ثابتا (مع تقلبات) منذ عام 1973
كفاءة الطاقة العالمية شهدت
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﻦ  1965إﻟﻰ 2016

ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﻦ  1965إﻟﻰ 2016
ﻣﺆﺷﺮ

اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
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ُ
وجــدت هــذه العوامــل الثالثــة
وبالمختصــر ،فقــد أ ِ

(النفــط والغــاز الصخريــان ،والوقــود النقــي،
وكفــاءة الطاقــة العاليــة) لكــي تبقــى ،والســؤال

-2
2015 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965
اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

اﻟﻤﻌﺪل ﻣﻦ  1973إﻟﻰ 2016

حــددت كفــاءة الطاقــة كناتــج محلــي إجمالــي (يجمــع فــي مختلــف البلــدان عنــد
ّ
مقســم علــى
تعــادل القــوة الشــرائية ويعبــر عنــه بالــدوالر األمريكــي الثابــت)
اســتهالك الطاقــة األولــي اإلجمالــي.

هــو كيــف وإلــى أي مــدى ســتغير مــن آليــات
ســوق الطاقــة؟

 .IIIدروس من الماضي

إن المــرة األخيــرة التــي حــدث فيهــا تحــول ســاحق

ً
عالميــا،
علــى الفحــم كمصــدر الطاقــة األول
ً
ـتكمال االنتقــال مــن “عصــر الفحــم” إلــى “عصــر
مسـ

عندمــا أصبــح النفــط مصــدر الطاقــة األول علــى

النفــط” .وفــي الواقــع ،كان علــى العالــم انتظــار

الصعيــد العالمــي ،ويمكــن لتذكــر مــا حــدث آنــذاك

التقــدم االقتصــادي فــي الصيــن والهنــد (دولتــان

مســاعدتنا فــي فهــم مــا يمكــن أن يجــري اآلن

ذات احتياطــات فحــم كبيــرة) فــي القــرن الواحــد

بشــكل أفضــل .وبعــد مــرور أكثــر مــن قــرن مــن

والعشــرين ،بالترافــق مــع أســعار النفــط المرتفعــة

قيــام الكولونيــل دريــك للمــرة األولــى بالتنقيــب
عــن النفــط فــي بنســلفانيا عــام  ،1859فقــد حلّــت

التــي ســادت حتــى منتصــف عــام  ،2014حتــى

فــي مجــال مزيــج الطاقــات العالميــة ،كانــت

ً
ً
فشــيئا محــل الفحــم
شــيئا
المنتجــات النفطيــة
(باإلضافــة إلــى الخشــب وفضــات الحيوانــات) فــي

نــرى صعــود حصــة الفحــم فــي ســوق الطاقــة
ً
مجــددا.
العالمــي مــن جديــد ومنافســتها للنفــط
ً
ونظــرا إلــى تزايــد المخــاوف البيئيــة،
ومــع ذلــك،

معظــم أســواقها الســابقة (الشــكل  ،)5وأصبحــت

وزيــادة الطلــب بعــد ركــود عــام  2008وتخمــة

الوقــود المفضــل لوســائل النقــل بحلــول منتصــف

ســوق النفــط بعــد انهيــار عــام  ،2014فــإن عــودة

عشــرينات القــرن العشــرين ،واســتبدلت الفحــم

الفحــم هــذه تبــدو كظاهــرة قصيــرة المــدى أخــذت

فــي وســائل النقــل علــى الســكك الحديديــة وفــي

بالفعــل تســير فــي االتجــاه المغايــر.

البحــر بأواخــر خمســينات القــرن العشــرين .وبحلــول
منتصــف ســتينات القــرن العشــرين ،تفــوق النفــط
9
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الشكل 5
النفــط تفــوق علــى الفحــم كأكبــر مصــدر للطاقــة فــي العالــم فــي منتصــف ســتينات
القــرن المنصرم
ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﻦ  1800إﻟﻰ 2015
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اﻟﻤﺼﺪر :ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ "ﻓﺎﻛﻼف ﺳﻤﻴﻞ" ) .(Vaclav Smil) (2017ﺗﺤﻮﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ :آﻓﺎق ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ووﻃﻨﻴﺔ )اﻗﺘﺒﺎس ﻣﺎﻛﺲ روزر "آور وورﻟﺪ إن داﺗﺎ"(؛ ﺗﺤﻠﻴﻼت "إﻳﻪ ﺗﻲ ﻛﻴﺮﻧﻲ" ).(AT Kearney

ازداد الطلــب علــى النفــط بوتيــرة متســارعة طــوال

العالــم تحظــى بــأي ســيطرة مشــابهة علــى

الفتــرة الطويلــة لصعــوده للهيمنــة علــى الســوق،
ـد أن ســلوك الســوق ســيبتعد كثيـ ً
لكــن لــم يبـ ُ
ـرا عــن

ســوق الفحــم .وأدى التركيــز الجغرافــي إلــى
جعــل إمــدادات النفــط أكثــر حساســية ألي عوائــق

األنمــاط التــي كانــت ســائدة فــي عصــر الفحــم،

لوجســتية وتدخــات سياســية وســيطرة احتكاريــة،
ـيئا فشـ ً
وبالتالــي بعــد أن ســيطر البتــرول شـ ً
ـيئا على

آنــذاك علــى افتراضهــم أن المســتقبل ســيكون
مشـ ً
ـابها للماضــي .لكــن مــا غفلــوا عنــه هــو مــدى

ســوق الطاقــة ،وبخاصــة فــي مطلــع الســبعينات
عندمــا بــدأ منتجــو النفــط األمريكيــون والكنديــون

اختــاف آليــات أســواق الطاقــة المرتكــزة علــى

يــرون انحســار عائداتهــم ،فقــد تغيــرت آيــات(؟)

النفــط وتلــك المرتكــزة علــى الفحــم نتيجــة الفــارق

الســوق .وســيطرت “أوبــك” فــي عــام  1973علــى

األساســي بينهمــا وهــو :التركيــز الجغرافــي.

أكثــر مــن  50%مــن إنتــاج النفــط الخــام العالمــي

لــذا كان مــن الممكــن التغاضــي عــن خطــأ المحلليــن

هــذا وتتركــز احتياطــات النفــط القابلــة لالســتغالل
ً
اقتصاديــا بشــكل أكبــر مــن احتياطــات الفحــم
فــي أجــزاء معينــة مــن العالــم ،وحتــى بعــد

وفرضــت ،فــي ســياق حــرب فــي الشــرق األوســط،
حظـ ً
ـرا نفطيـً
ـا رفــع الســعر أربعــة أضعــاف فــي ســتة
أشــهر (مــن  3دوالرات للبرميــل فــي أيلــول 1973
ً
دوالرا للبرميــل فــي مــارس  .)1974وعلــى
إلــى 12

جميــع اكتشــافات النفــط الصخــري ،والنفــط فــي

م ـّر العقــود الالحقــة ،شــهدت أســعار النفــط الكثيــر

الميــاه العميقــة ،والنفــط الرملــي خــال األعــوام

مــن التأرجحــات فــي جميــع المراحــل منــذ نشــأة

الـــ 15الماضيــة ،فــإن الشــرق األوســط الــذي يضــم

القطــاع فــي ســتينات وســبعينات القــرن التاســع

نســبة ال تتجــاوز  2%ســكان العالــم ،ال يــزال يمتلــك

عشــر ،بينمــا تبقــى بالقيمــة الفعليــة أعلــى بكثيــر

نحــو نصــف احتياطــات النفــط المؤكــدة فــي العالــم

ممــا كانــت عليــه فــي المائــة عــام الماضيــة.

ويقــدم نحــو ثلــث إنتاجــه ،وال توجــد منطقــة فــي
10

الشكل 6
متوسط سعر النفط ارتفع في “عصر النفط” واتسع نطاق تأرجحاته الدورية
ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
ﻣﻦ  1961إﻟﻰ ) 2016ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﻌﺎم (2016
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اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺮاﺟﻌﺔ "ﺑﺮﻳﺘﺶ ﺑﺘﺮوﻟﻴﻮم" ) (BPاﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛ ﺗﺤﻠﻴﻼت "إﻳﻪ ﺗﻲ ﻛﻴﺮﻧﻲ" )(AT Kearney

لعــل المشــهد قــد أصبــح اآلن علــى وشــك التغيــر
ً
مجــددا ،إذ تعــ ّد تقنيــات الطاقــة المتجــددة مثــل

المقبلــة مماثـ ً
ـا إلــى حـ ّد مــا ألداءه قبــل عــام 1973
ً
تقريبــا ،أي أن يُظهــر نســبة تقلبــات أقــل بكثيــر

الريــاح والشــمس فعالــة بالطبــع فــي بعــض

(بينمــا يحافــظ علــى خصائــص “الــدورة الفائقــة”

الجغرافيــات أكثــر مــن غيرهــا ،لكــن يمكــن نشــرها

التــي يتشــاركها مــع الســلع كافــة) حــول مســتوى
ً
انخفاضــا.
أســعار أكثــر

بشــكل أساســي فــي كل مــكان .وحتــى ضمــن
النفــط والغــاز ،فــإن ظهــور المنتجــات الصخريــة
يقلّــص مــن ّ
تركــز المــوارد :يمتلــك أكبــر مســتهلكي
الطاقــة علــى الصعيــد العالمــي (الواليــات المتحدة
ً
معــا أكثــر مــن  40%مــن
والصيــن اللتــان تمثــان

ً
وأيضــا ربــع ســكان
االســتهالك العالمــي للطاقــة
العالــم) علــى  24%مــن إجمالــي الغــاز الصخــري
المقــدر ،و 26%مــن مــوارد النفــط الصخــري ،فــي
حيــن أن حصتهمــا اإلجماليــة مــن احتياطــات النفــط
والغــاز التقليديــة المؤكــدة ال تشــكل ســوى نحــو
 4%للنفــط و 8%للغــاز  .وبذلــك فمــن المتوقــع أن
ً
تجــزؤا ،ممــا ســيؤدي
يصبــح ســوق الطاقــة أكثــر
إلــى الحــ ّد مــن الســيطرة علــى الســوق التــي
يمارســها المنتجــون .بالتالــي ،مــن الممكــن توقــع
أن يكــون أداء ســوق الطاقــة فــي العقــود القليلــة
11
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المصــادر :مراجعــة “بريتــش بتروليــوم” ( )BPاإلحصائيــة للطاقــة العالميــة فــي
مجــال اســتهالك الطاقــة األوليــة واحتياطــي مؤكــد مــن النفــط والغــاز ،إدارة
معلومــات الطاقــة لتقييــم المــوارد الصخريــة فــي العالــم ،بيانــات األمــم المتحــدة
المعنيــة بالســكان.

 .IVسيناريوهات المستقبل
بالنظــر إلــى هــذه التوجهــات فــإن الســؤال
ً
غالبــا
المطــروح هــو كيــف ســيبدو المســتقبل؟
مــا يعــ ّد ّ
توقــع ســلوك المتغيّــرات االقتصاديــة
مغامــرة ،وكمــا قــال جــون كينيــث غالبريــث فــي
تعليقــه الســاخر الشــهير“ :يكمــن الهــدف الوحيــد
ّ
التوقعــات االقتصاديــة فــي تحســين ســمعة
مــن
علــم التنجيــم” .ففــي هــذا العالــم الغامــض،
يبــدو مــن المنطقــي تحديــد مجموعــة صغيــرة
مــن الســيناريوهات التــي ال تســعى فقــط لعكــس
ً
ّ
احتمــاال” ،ولكــن
التوقــع “المرجعــي” أو “األكثــر
ّ
توقعيــن آخريــن علــى األقــل (“األفضل” و”األســوأ”)
إلظهــار االحتمــاالت المختلفــة .وينطبــق ذلــك
تمامـ ً
ـا علــى عالــم الطاقــة حيــث الرهانــات الكبيــرة
والمخاطــر العاليــة واآلفــاق طويلــة األمــد .وال
عجــب فــي أن تخطيــط الســيناريو غيــر العســكري
جــرى تطويــره ً
أوال فــي شــركة النفــط العمالقــة
“رويــال داتــش شــل” ( )Royal Dutch Shellفــي
أوائــل ســبعينيات القــرن الماضــي.
ً
ً
وثيقــا
اتصــاال
قليلــة هــي األســواق المتصلــة
بالقــوى المحركــة لالقتصــاد الكلــي كمــا هــو
ّ
تصــور
حــال ســوق الطاقــة ،وال يمكــن بالتالــي

الســيناريوهات المتعلقــة بهــا بمنــأى عــن البيئــة
ً
وبعيــدا عــن المســائل
التشــغيلية العالميــة.
ّ
المعقــدة ،تســمح هــذه النظــرة “الكليــة”
للمتوقعيــن بتبســيط المشــهد مــن خــال إلغــاء
الســيناريوهات المســتبعدة .فعلــى ســبيل المثــال،
ً
منطقيــا ســيناريو نــزاع سياســي دولــي
لــن يبــدو
عــام إذا اقتــرن بعولمــة اقتصاديــة ونمــو ســريع،
ً
ً
ً
سياســيا،
اســتقرارا
نظــرا ألن العولمــة تتطلــب
وأن النمــو االقتصــادي الســريع علــى المســتوى
العالمــي لــم يحــدث إال فــي فتــرات العولمــة
الســريعة.
ّ
معمــق للتوجهــات العالميــة
وبنــاء علــى تحليــل
ً
ّ
طــورت شــركة “إيــه تــي كيرنــي”
الحاليــة ،فقــد
( )AT Kearneyاألمريكيــة ثالثــة ســيناريوهات
أساســية ،مــن اآلن حتــى عــام  2040تقريبـً
ـا ،مصنّفة
ً
وفقــا ألربعــة أبعــاد أساســية هــي :اســتقرار
النظــام الجيو-سياســي ،والتدفقــات االقتصاديــة
الكليــة العالميــة ،واالبتــكار التكنولوجــي ،والبيئــة
التنظيميــة العالميــة (الشــكل :)7

الشكل 7

4بالتعــاون مــع المجلــس العالمــي لسياســات األعمــال ( ،)GBPCومجموعــة “إيــه
تــي كيرنــي” ( )AT Kearneyالبحثيــة ،ومعهــد تحــول الطاقــة (Energy Transition
.)Institute

ّ
نتوقع ثالثة سيناريوهات عالمية أساسية محتملة على مستوى االقتصاد الكلي

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ 3.0

اﻟﻤﺮﺟﻊ
اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب

ً
ً
ً
ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
اﻗﺘﺼﺎدا
ﺗﻤﺜّﻞ
ﺑﻨﻤﻮ ﻗﻮي وﻣﻨﺘﺸﺮ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ً
ً
ﻣﻬﻴﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﺛﻴﺮا
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﻳﺰداد ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﻛﺘﻞ
ً
ً
ﻣﺤﻤﻮﻣﺎ
ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺗﺘﻔﺎدى
ً
أﺷﻜﺎﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ.

اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺠﻴﻮ-ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻋﻘﺐ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻜﻦ
اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﺰأ ﻟﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪول.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺸﺎِﺑ ُﻪ أﺳﻤﺎء اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻷﻋﻤﺎل ) (GBPCاﻟﻤﻌﻨﻮن "اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  :2016-2021ﻣﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ"
اﻟﻤﺼﺪر" :إﻳﻪ ﺗﻲ ﻛﻴﺮﻧﻲ"
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ً
ً
ً
مفتوحــا
عالميــا
اقتصــادا
• العولمــة  :3.0تمثّــل

ســيبقى ضعيفـً
ـا وغيــر متناســق وســتعتبره حكومــات

يتمتــع بنمــو قــوي واســع االنتشــار اكتســبت مــن

كثيــرة قليــل األهميــة إلــى حــ ّد مــا.

خاللــه الجهــات الفاعلــة القويــة فــي القطــاع الخــاص
تأثيـ ً
ـرا مهيمنـ ً
ـا .وفــي هــذا الســيناريو ،تخــف وطــأة

• التجزئــة :يتجــه المشــهد الجيو-سياســي ،عقــب

ً
تدريجيــا لتعــود
التوتــرات الجيو-سياســية الحاليــة

سلســلة مــن األزمــات الماليــة المؤلمــة والصراعــات

إلــى المســتوى الــذي كانــت عليــه قبــل أحــداث 11

اإلقليميــة المحــدودة لكــن العنيفــة ،إلــى عالــم مجــزأ

أيلــول وتســتأنف العولمــة االقتصاديــة التــي توقفت
منــذ الركــود الــذي ُ
ـج َل فــي عــام  2008تقدمهــا
سـ ّ

لدرجــة كبيــرة قائــم علــى المنافســة الكثيفــة علــى
صعيــد الــدول .وتــؤدي التجزئــة الجيو-سياســية إلــى

ـدادا طويـ ً
وتنتــج امتـ ً
ـا آخــر للنمــو (علــى غــرار مرحلــة

انتشــار عــدم االســتقرار ،ممــا يــؤدّي بالطبــع إلــى

العولمــة  1.0التــي امتــدت مــن عــام  1989إلــى

الحــ ّد مــن التجــارة عبــر الحــدود ،ومســتويات أمــن

 ،2000ومرحلــة  2.0التــي امتــدت مــن عــام 2001
ً
مجــددا مــن نمــو
إلــى  .)2008ويســتفيد العالــم

المســتثمرين ،والعولمــة فــي نهايــة المطــاف.
وبالتالــي ،تتراجــع االقتصاديــات العالميــة كبيــرة

تكنولوجــي ســريع واقتصاديــات بحجــم أكبر ،ويتســارع

الحجــم ويتراجــع النمــو التكنولوجــي حالــه حــال
نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي .كمــا يتدنّــى جــدول

الطلــب علــى الطاقــة .وفــي الوقــت عينــه ،يــؤدي

األعمــال البيئــي لمعظــم الحكومــات إلــى مســتوى
ّ
أقــل أهميــة نتيجــة الصراعــات والتجزئــة الجيــو-

نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي حالــه حــال
تضييــق التنســيق العالمــي علــى الصعيــد الجيــو-
سياســي إلــى قوانيــن عالميــة أكثــر تطـ ً
ـورا وفعاليــة
فــي مجــاالت مثــل حقــوق المســتثمرين وإنفــاذ
بــراءات االختــراع والحمايــة البيئيــة ،األهــم بالنســبة

سياســية ،ممــا يــؤدّي إلــى قوانيــن غيــر فعالــة
عمومـً
ـا ،وبالتالــي إلــى تراجــع الضغــط بشــأن مصــادر
الوقــود غيــر النظيفــة.

لقطــاع الطاقــة.
وقــد تكــون الطريقــة األســهل للنظــر فــي هــذا
• االســتقطاب :هــذا ما نعتبــره الســيناريو “المرجعي”
أو “المركــزي” أو “األكثــر احتمـ ً
ـاال” بالنســبة إلينــا ،ألنــه

الســيناريو هــي مــن خــال تقســيمه إلــى مجموعــة

ً
ـتمرارا لالتجاهــات األكثــر وضوحـً
ـا فــي يومنــا
يمثّــل اسـ

مــن االحتمــاالت ،حيــث يعكــس “االســتقطاب”
مواصلــة االتجاهــات الحاليــة ،وتمثّــل العولمــة 3.0

هــذا .وفــي هــذا الســيناريو ،يــزداد تقســيم العالــم
ً
تنافســا
إلــى كتــل إقليميــة تتنافــس فيمــا بينهــا

ّ
وتجســد التجزئــة حالــة التحــرك فــي االتجــاه
التجاريــة،

ً
ً
ً
ومؤاتيــا لألعمــال
اســتقرارا وعالميــة
عالمــا أكثــر

محمومـً
ـا فــي المجــاالت االقتصاديــة والتقنيــة ،لكنها
ً
ً
أشــكاال مباشــرة مــن المواجهــة.
عمومــا
تتفــادى

المعاكــس.

وهــذا مــا يــؤدي مــن الناحيــة الجيو-سياســية إلــى
فيوفــر بيئــة عالميــة ّ
ّ
هشــة
تقلّــب ميــزان القــوى

وتنطــوي هــذه الســيناريوهات علــى مضاعفــات

ّ
ً
ً
عائقــا
يشــكل
مبدئيــا .غيــر أن ذلــك
لكــن مســتقرة
فــي وجــه العولمــة االقتصاديــة ،التــي ستســتمّر
ً
نظــرا للمضاعفــات المنطقيــة مــن
فــي التراجــع

محــدّدة لــكل منطقــة مــن المناطــق الكبيــرة فــي
ّ
فالتوقعــات تشــير بشــكل واضــح
العالــم (الشــكل .)8

ً
“تفــاؤال”
إلــى فــرق صــارخ بيــن الســيناريو األكثــر
المتمثّــل بســيناريو النمــو االقتصــادي العالمــي

حيــث تباطــؤ النمــو االقتصــادي وتقــدم التكنولوجيــا

المســتقر (العولمــة  )3.0وبيــن ســيناريو النقيــض

(وال ســيما التكنولوجيــا المتعلقــة باألعمــال ،إال أن

اآلخــر (التجزئــة) فــي حالــة االقتصاديــات الناشــئة ،وال

التكنولوجيــا العســكرية ســتواصل ّ
نموهــا المســتمر

ســيما تلــك التــي تعيقهــا مســائل الحوكمــة (فــي
ّ
أفريقيــا مثـ ً
ـا) ،علمـً
تتمكــن مــن معالجتها
ـا بأنهــا قــد

دون تباطــؤ) .وعلــى غــرار هــذا المشــهد العــام،
ســتواصل القوانيــن البيئيــة ّ
تطورهــا غيــر أن تطبيقهــا
13

ّ
التحول الكبير في مجال الطاقة

ً
اســتقرارا وأقــل تجزئــة.
فــي بيئــة عالميــة أكثــر

الشكل 8

ً
خصيصا لالقتصاديات الناشئة
تظهر السيناريوهات بأن العولمة مفيدة
ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )ﻣﻦ  1800إﻟﻰ (2015

%

اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺘﺎن

اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ 3.0

2.0

2.0

2.7

3.2

أوروﺑﺎ واﻟﺸﺮق
اﻷدﻧﻰ

1.9

1.9

1.8

1.6

اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب

2.7

1.6

40 30 20 15

40 30 20 15

اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

40 30 20 15

40 30 20 15

2.5

1.5

2.0

2.0

2.0

2.0

2.9

2.5

40 30 20 15

1.9

1.9

1.9

1.9

1.8

1.5

40 30 20 15

روﺳﻴﺎ وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

0.2

0.2

2.5

3.0

40 30 20 15

0.2

0.2

3.1

2.7

40 30 20 15

0.2

0.2

3.0

2.7

40 30 20 15

آﺳﻴﺎ

6.6 6.3

4.8 7.6

40 30 20 15

6.1 6.3

3.9 5.7

40 30 20 15

5.8 6.3

3.3 4.3

40 30 20 15

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

3.7 3.6

4.8 4.2

40 30 20 15

3.6 3.6

3.5 3.8

40 30 20 15

3.6 3.6

3.1 3.4

40 30 20 15

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

7.4 4.8

6.4

6.6

40 30 20 15

4.5 4.8

3.0

2.5

40 30 20 15

4.5 4.8

3.0

2.5

40 30 20 15

اﻟﻤﺼﺪر :ﺷﺮﻛﺔ "إﻳﻪ ﺗﻲ ﻛﻴﺮﻧﻲ"

ً
ّ
أنواعــا أخــرى مــن القلــق).
الملوثــة بــل يثيــر
أو

وتع ـ ّد آثــار هــذه الســيناريوهات علــى الطلــب علــى
الطاقــة العامــل األكثــر األهميــة مقارنـ ً
ـة بوجهــة نظــر

وبالتالــي ،يصبــح الطلــب علــى الغــاز الطبيعــي،

هــذا التقريــر (الشــكل  .)9أمــا المحـرّك األكبــر للطلــب

فــي ســيناريو العولمــة  ،3.0أكبــر مــن الطلــب علــى

العالمــي علــى الطاقــة فهــو نمــو الناتــج المحلــي

النفــط بحلــول عــام  ،2030فــي حيــن أن الجمــع بيــن

اإلجمالــي (توضــح تغيّــرات النمــو فــي الناتــج

المــوارد المتجــددة والنوويــة تحقــق ذلــك بعــد

المحلــي اإلجمالــي العالمــي نحــو  80%مــن تغيــرات

عــام  .2040وعلــى العكــس مــن ذلــك ،يميــل مزيــج
الطاقــة فــي عالــم مج ـّزأ لصالــح الوقــود النظيــف،

اســتهالك الطاقــة العالمــي فــي أي عــام) ،لذلــك
فليــس مفاجئـ ً
ـا أن يشــير ســيناريو العولمــة  3.0إلــى
أســرع نمــو فــي الطلــب علــى الطاقــة ،والتجزئــة

لذلــك مــا زال مجمــوع اســتهالك النفــط والفحــم
ـاء علــى
يمثّــل نحــو ثلثــي المجمــوع اإلجمالــي .وبنـ ً

إلــى نمــو أقــل .ومــع ذلــك ،ال تتمتــع مصــادر الطاقــة

تفحصناهــا فــي القســم الســابق،
االتجاهــات التــي ّ

كلهــا بنفــس القــدر مــن المســاواة ،إذ أن مزيــج

يمكننــا القــول إن “عصــر الطاقــة النظيفــة” ســيبلغنا

الطاقــة يتأثــر بشــكل كبيــر بالقوانيــن البيئيــة ،وهــذا

علــى نحــو أســرع فــي ســيناريو العولمــة  ،3.0فــي

عامــل أقــوى فــي ســيناريو العولمــة  ،3.0وأضعــف

حيــن أن عالــم التجزئــة س ـيُبقي علــى “عصــر النفــط

فــي ســيناريو التجزئــة .وبالفعــل ،تؤثــر القوانيــن
ً
ســلبا علــى الوقــود كثيــف الكربــون (وال
البيئيــة

(والفحــم)” الحالــي لعقــود عــدة مقبلــة.

ســيما النفــط والفحــم) وايجابـً
ـا علــى الوقــود خفيــف
الكربــون أو منعــدم الكربــون (مثــل الغــاز الطبيعــي
ً
علمــا بــأن الوقــود
ومصــادر الطاقــة المتجــددة،
النــووي حالــة خاصــة ألنــه ال يولّــد غــازات الدفيئــة

 .1تحديــد عام  2020كمتوســط للنمو بين  2015و.2020
 .2تعــ ّد معــدالت نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام  2015الخاصــة بمناطــق
مختلفــة تقديــرات مؤقتــة مبنيــة علــى مصــادر معروفــة مختلفــة.
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ينمــو الطلــب علــى الطاقــة نمـ ً
ـوا أســرع فــي ســيناريو “العولمــة  ”3.0لكــن الضغــط
الســتعمال أنــواع أنظــف مــن الوقــود أقــوى فــي هــذا الســيناريو ،ممــا يؤثّــر سـ ً
ـلبا
علــى النفــط والفحــم
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع )ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺒﺮاﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم(

اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ 3.0

اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب

+2.4%

+1.7%

22%
26%

34%

30%

23%

24%

29%

29%

13%
2016

15%
2020

اﻟﺒﺘﺮول

اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

27%
28%
18%
2030
اﻟﻔﺤﻢ

+1.1%

28%

24%
22%
2040

32%
33%

27%

32%
32%

اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

34%

33%

23%

23%

29%
13%
2016

25%
30%

30%
14%
2020

16%
2030

24%
34%

28%
17%
2040

23%
29%
13%
2016

34%
22%

22%
31%

31%
13%
2020

14%
2030

31%
14%
2040

اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﻤﺘﺠﺪدة

اﻟﻤﺼﺪر :ﺷﺮﻛﺔ "إﻳﻪ ﺗﻲ ﻛﻴﺮﻧﻲ"

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه مــن بيــن أنــواع الوقــود

بمعــدل نمــو ســنوي مــن  0.5%إلــى  )0.9%علــى

كثيــف الكربــون ،فــإن النفــط وليــس الفحــم هــو
الــذي يميــل للتأثّــر بالقوانيــن البيئيــة أكثــر مــن غيــره.

األقــل حتــى عــام .2040

ويع ـ ّد هــذا النــوع مــن القوانيــن أقــوى فــي الــدول

كيــف يؤثّــر ذلــك علــى أســعار الطاقــة؟ بمــا أن النفط

المتطــورة ،فــي حيــن يع ـ ّد اســتهالك الفحــم اليــوم

ال يعــ ّد الســوق األكبــر فحســب ،بــل الســوق األكثــر

أكثــر كثافــة فــي االقتصاديــات الناشــئة (وال ســيما
ً
موضوعــا يتعلــق
الصيــن والهنــد) ،التــي تعتبــره

عالميــة فــي أســواق الطاقــة (مــا زالــت أســواق
الغــاز والفحــم والطاقــة الهيدروكهربائيــة إقليميــة

بأمــن الطاقــة.

أو محليــة بشــكل كبيــر) ،لــذا تعــ ّد أســعار النفــط
ّ
الفعــال ألســعار الطاقــة العالميــة .ولقــد
المرجــع

ونتيجــة ذلــك ،سيتســارع فــي الســيناريوهات األكثــر
ً
تفــاؤال هبــوط اســتهالك النفــط فــي اقتصاديــات

ً
تراجعــا
أوروبــا وأمريــكا الشــمالية التــي تشــهد
تدريجيـً
ـا فــي التصنيــع ،فــي حيــن أن االســتهالك في

قمنــا باســتخدام أداتنــا الخاصــة (نمــوذج “إيــه تــي
كيرنــي” للنفــط العالمــي) لتقديــر ســيناريوهات
أســعار النفــط كتكلفــة هامشــية لبرميــل النفــط
األخيــر الــذي يجــب إنتاجــه لتلبيــة الطلــب فــي أي

ً
ً
متســارعا
ازديــادا
األســواق الناشــئة التــي تشــهد
فــي التصنيــع سيســتمّر بالنمــو أقلّــه إلــى حيــن

ـاء علــى تحليــل لحقــول
فتــرة معينــة مــن الوقــت ،بنـ ً
ً
ً
عالميــا فــي
حاليــا أو المرتقبــة
النفــط الموجــودة

بلــوغ هــذه األســواق مراحــل أعلــى فــي تنميتهــا

األعــوام المقبلــة .وعلــى الرغــم مــن أن توقعــات
ً
غالبــا مــا تكــون مشــحونة بالمخاطــر ،إال أن
األســعار

االقتصاديــة .ولكــن األهــم فــي الســيناريوهات الثالثة
أن معــدل النمــو المتوقــع للطلــب العالمــي علــى
ً
ً
ً
جــدا (يــزداد
بطيئــا
إيجابيــا ،وإن كان
النفــط مــا زال

ـرارا وتكـ ً
هــذه الطريقــة أثبتــت جدارتهــا مـ ً
ـرارا ،وهــي
ّ
توفــر توقعــات ســنوية ودقيقــة لمعــدل األســعار.
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ـاء علــى هــذه المقاربــة ،تبــرز ثــاث نتائــج رئيســة،
وبنـ ً
وهــي:
 .1يبــدو فــي جميــع هــذه الســيناريوهات الثالثــة،
ً
تدريجيــا
أن فائــض إمــدادات النفــط الحاليــة ســينفذ
علــى مــدى األعــوام الثالثــة المقبلــة ،وســتتبع
األســعار مســار تعافــي تدريجيــا حتــى عــام 2020
علــى األقــل.
 .2تختلــف الســيناريوهات فــي مســارات أســعارها
علــى المــدى الطويــل ،وســيؤدي الســيناريو األكثــر
ً
ً
نســبيا فــي
تشــاؤما (التجزئــة) إلــى ازديــاد ســريع
األســعار مــع الوقــت ،فــي حيــن أن ســيناريو العولمــة
ً
أساســا إلــى ارتفــاع
 3.0المتفائــل لــن يــؤدي
األســعار بالمعنــى الحقيقــي .ولــن يكــون هــذا األمــر
مفاجئـ ً
ـا ،ففــي المشــهد السياســي المقسـ ّ
ـم فــي
ســيناريو التجزئــة ،مــع انحســار العولمــة وقلــة حمايــة
ً
ممكنــا اســتثمار
المســتثمر األجنبــي ،فلــن يكــون

رأس المــال دائمـ ً
ـا فــي الحقــول األكثــر إنتاجيــة ،كمــا
ـا متباطئـ ً
أن التكنولوجيــا تولّــد انخفاضـ ً
ـا فــي تكلفــة
اإلنتــاج ،وعــدم اليقيــن فــي التوريــد يضطلــع بــدور
ســلبي علــى الكفــاءة ،وهــذه العوامــل جميعهــا
ســتؤدّي إلــى ارتفــاع أســعار النفــط .باإلضافــة إلــى
ً
ونظــرا لكــون األثــر الفعــال للقوانيــن البيئيــة
ذلــك،
أقــل بكثيــر فــي هــذا الســيناريو ،فــإن حجــم الطاقــة
النوويــة والمتجــددة ســيبقى صغيـ ً
ـرا .وعلــى الرغــم
مــن أن نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي (والطلــب
علــى الطاقــة) هــو أبطــأ فــي هــذا الســيناريو ،فــإن
أهميــة ذلــك بالنســبة لتحديــد األســعار ســتكون أقــل
مــن أهميــة انخفــاض الكفــاءة وحالــة عــدم اليقيــن
المتناميــة والتشــريعات البيئيــة األقــل ،فــي حيــن أن
ً
طبعا فــي ســيناريو العولمــة .3.0
العكــس ســينطبق
 .3علــى الرغــم مــن التبايــن بيــن الســيناريوهات ،فإن
التوجــه المشــترك فيمــا بينهــا هــو معــدل النمــو
البســيط (الــذي ســيكون أكثــر انحـ ً
ـدارا فــي ســيناريو
التجزئــة ،ومســتويا مــن الناحيــة االفتراضيــة فــي
ســيناريو العولمــة  ،)3.0وسيســتغرق عــدة أعــوام
علــى األرجــح لالقتــراب مــن ســعر  100دوالر أمريكــي
أو أكثــر للبرميــل الواحــد ،الســعر الــذي ســاد حتــى
منتصــف العــام .2014
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 .Vخارطة طريق للشرق األوسط
والتعليــم لســكانها ،وفــي الصناديــق الســيادية

تطــرح هــذه الســيناريوهات تحديــات كبيــرة ،لكنهــا
ً
فرصــا كبيــرة القتصاديــات
تقــدم فــي الوقــت ذاتــه

التــي تســتطيع االعتمــاد عليهــا فــي األوقــات

دول مجلــس التعــاون الخليجــي .فعلــى مــدى

الصعبــة.

األعــوام الـــ 40الماضيــة ،أدى ارتفــاع معــدل أســعار

وبالتالــي ،فإنهــا تجــد نفســها اليــوم
ّ
تقــل فيــه قيمــة
أمــام مســتقبل قــد
الصــادرات الهيدروكربونيــة التقليديــة،
ولكنهــا فــي الوقــت عينــه تملــك
األدوات الضروريــة لتحويــل نفســها،
والدخــول فــي دائــرة المنافســة مــن
جديــد علــى ســاحة الطاقــة العالميــة
دائمــة التغييــر.

النفــط إلــى ما قــد يعتبــر أحــد أكبــر التحــوالت الدولية
فــي التاريــخ ،ممــا أتــاح لعــدد مــن الــدول الغنيــة
بالنفــط ،وال ســيما فــي الشــرق األوســط ،النمــو
وزيــادة رفــاه ســكانها بمعــدل متســارع .وقــد نمــت
ً
ً
ســريعا ،وفــي معظــم
نمــوا
هــذه البلــدان بالفعــل
الحــاالت ،اســتثمرت أجــزاء ملحوظــة مــن عائــدات
النفــط الخاصــة بهــا فــي مجــال التعليــم والبنــى
التحتيــة والصناديــق الســيادية .ومــع ذلــك فهــي
ً
ً
كبيــرا علــى عائــدات الهيدروكربــون
اعتمــادا
تعتمــد
لتــوازن ميزانيــات حكوماتهــا (الشــكل .)10

ومــن وجهــة نظــر اســتثمارية ،فإننــا نقتــرح ثالثــة

الشكل 10

خطــوط رئيســة للعمــل:

ً
نظــرا إلــى مســتويات أســعار النفــط الحاليــة،
تع ـ ّد حكومــات بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي
معرّضــة لعجــز كبيــرة فــي ميزانياتهــا

ﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ )(2016

الجزيــرة العربيــة .وهــذا صحيــح باألخــص فــي حالــة

ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻣﻴﻞ واﺣﺪ

الطاقــة الشمســية الضوئيــة ،وال يعــود ذلــك فقــط
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للواليــات المتحــدة ذات الكثافــة الســكنية المرتفعــة.
ومــع ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن حســنات هــذه
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بالنســبة إلــى اقتصاديــات الشــرق األوســط ،ثمــة
بريــق أمــل فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة ،ألن
ً
تمامــا لظــروف شــبه
بعــض هــذه التقنيــات مالئــم

أﺳﻌﺎر ﺗﻌﺎدل اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

50

 .1اعتماد مصادر الطاقة المتجددة

التقنيــات والخطــط المختلفــة التــي طرحتهــا بلــدان
اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻋﻤﺎن

ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻌﺎم ) 2016دﺑﻲ ﻓﺎﺗﺢ(

ﻗﻄﺮ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﺘﻌﺎدل اﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺨﺎرﺟﻲ

اﻟﻤﺼﺪر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻧﻈﺮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﺪاد "ﺑﻲ ﺑﻲ" ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ "إﻳﻪ ﺗﻲ ﻛﻴﺮﻧﻲ".

الخليــج لالســتثمار فيهــا ،فمــا زالــت مصــادر الطاقــة
ّ
مهمشــة حتــى اآلن فــي مزيــج الطاقــة
المتجــددة
التابــع لبلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي ،األمــر الذي
يفصلهــا عــن ســائر المناطــق األخــرى فــي العــام

أمــا األخبــار الســارة بالنســبة لهــذه االقتصاديــات،
فهــي أنهــا فــي أوقــات الرخــاء غالبـ ً
ـا مــا اســتثمرت
ً
ً
كبيــرا مــن عائــدات النفــط التابعــة لهــا ليــس
جــزءا

عــال (مثــل االتحــاد األوروبــي
التــي تحظــى بدخــل
ٍ
أو شــمال أمريــكا) أو حتــى عــن المعــدل العالمــي

فقــط علــى الرفــاه بــل علــى البنــى التحتيــة

(الشــكل .)11
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الشكل 11
تبتعــد بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي عــن ســائر بلــدان العالــم فــي اســتعمالها
مصــادر الطاقــة المتجــددة
ﻣﺰﻳﺞ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة )(2016
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37%

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ

33%
0%

اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻨﻔﻂ

اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

اﻟﻔﺤﻢ

اﻟﻨﻮوﻳﺔ

ﻃﺎﻗﺔ ﻛﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺘﺠﺪدة

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺮاﺟﻌﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﺪاد ) ،(BPﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ "إﻳﻪ ﺗﻲ ﻛﻴﺮﻧﻲ".

وتجســد المقارنــات المحــددة هــذا الفــارق تجسـ ً
ّ
ـيدا
أكثــر بالغــة ،فقــد ولّــدت بلــدان مجلــس التعــاون
الخليجــي مجتمعــة فــي عــام  2016طاقــة

المرافــق المحليــة وانبعاثــات الكربــون ،مــع حفــظ
الهيدروكربــون اإلضافــي للتصديــر ،كبيــرة .ويعتبــر
زيــت الوقــود حـ ً
ـا غيــر فعــال لمرافــق هــذه الــدول

كهروضوئيــة أقــل ( 0.44تيــراواط ســاعي) مقارنــة

علــى وجــه التحديــد ،إذ أنــه أكثــر تكلفــة وأكثــر
ً
تلويثــا مــن الغــاز ،لكنــه ال يــزال يمثــل نحــو نصــف

تضــم عشــر ســكان بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي،

إنتــاج الكهربــاء فــي الســعودية ونحــو ثلثــي إنتــاج

ويبلــغ معــدل الدخــل الفــردي نصــف معــدل الدخــل

الكهربــاء فــي الكويــت .وكمــا رأينــا فــي الشــكل

الفــردي لــدى بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي،

 ،3تتوفــر تكنولوجيــات فعالــة مــن حيــث التكلفــة،

وتملــك معــدل تعــرض لإلشــعاعات الشمســية لــكل

مــع مزايــا إضافيــة تتمثــل فــي أن منطقــة الشــرق

متــر مربــع أقــل بكثيــر مــن أي بلــد فــي مجلــس

األوســط ذات كثافــة ســكانية أقــل مــن المناطــق

التعــاون الخليجــي .

األخــرى ،وفــي حالــة الطاقــة الشمســية الضوئيــة،

بســلوفاكيا الصغيــرة ( 0.53تيــراواط ســاعي) التــي

المصــادر :بيانــات إنتــاج الطاقــة مــن المراجعــة اإلحصائيــة للطاقــة العالميــة مــن
إعــداد ( ،)BPإحصائيــات الســكان مــن األمــم المتحــدة ،وبيانــات إجمالــي الناتــج
المحلــي مــن البنــك الدولــي (تعــادل القــوة الشــرائية) ،وبيانــات اإلشــعاعات
الشمســية مــن مجلــس الطاقــة العالمــي.

ويشــكل هــذا األمــر فرصــة هائلــة للمنطقــة ،ويعــد
نصيــب الفــرد مــن اســتهالك الكهربــاء فــي دول
مجلــس التعــاون الخليجــي ،بمــا فــي ذلــك التدفئــة
وتكييــف الهــواء وتحليــة الميــاه ،مــن بيــن أعلــى
المعــدالت فــي العالــم ،لــذا فــإن فرصــة اســتخدام
مصــادر الطاقــة المتجــددة لتخفيــض تكاليــف
19

ّ
التحول الكبير في مجال الطاقة

فــإن متوســط التعــرض لإلشــعاعات لــكل متــر مربــع

الميــاه الصالحــة للشــرب المنتجــة بهــذه الطريقــة

هــو مــن بيــن األعلــى فــي العالــم.

ليتــم اســتهالكها كلمــا دعــت الحاجــة .وبالتالــي،
فــإن مــا هــو فعــال فــي الشــرق األوســط خاصــة

ُ
حقيقــة أن تحليــة
وعــاوة علــى ذلــك ،تشــكل
الميــاه تســتهلك الكثيــر مــن الطاقــة فــي شــبه
ً
ميــزة إضافيــة الســتخدام الطاقــة
الجزيــرة العربيــة

ليــس فقــط توليــد الطاقــة الشمســية (مــن حيــث
َ
المولّــدة لــكل دوالر مســتثمر) ،بــل أن
الطاقــة

ً
أيضــا هــو أكثــر فعاليــة عندمــا يُخــّزن علــى
تخزينــه

الشمســية وطاقــة الريــاح ،ألنهــا تعالــج واحــدة مــن

شــكل ميــاه محــاة.

العيــوب الرئيســية لهــذه التقنيــات وهــي :ســعة
التخزيــن .إن تخزيــن الطاقــة المتولــدة فــي وقــت

ً
أيضــا االســتعانة بالمركبــات الكهربائيــة
ويمكــن

معيــن بحيــث يمكــن اســتهالكها فــي وقــت الحــق

للحــد مــن اســتهالك المنتجــات الهيدروكربونيــة،

فعالــة باالســتناد
“كطاقــة” ،عمليــة مكلفــة وغيــر َ

علــى الرغــم مــن أنــه ينبغــي اعتبــار ذلــك نقلــة

إلــى التكنولوجيــا الراهنــة .غيــر أن تخزيــن الميــاه

علــى مــدى أطــول .إن تكنولوجيــا الســيارات

عمليــة ســهلة .وإذا اســتعملت الطاقــة الشمســية

الكهربائيــة الحاليــة مقيــدة بشــدة بســبب تكلفتهــا

المولــدة مــن خــال تقنيــات الطاقــة الشمســية أو

وبســبب القيــود المفروضــة علــى تخزيــن الطاقــة:

الريــاح لتحليــة الميــاه ،فإنــه يمكــن بســهولة تخزيــن

إذ يســتغرق “مــلء خــزان” ســيارة كهربائيــة عــدة
ســاعات .وتشــير آخــر توقعــات تقريــر الطاقــة
الدوليــة الصــادر عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة
كســيناريو رئيســي ،بأنــه بحلــول عــام  2040سـ ّ
ـيظل
الطلــب علــى الكهربــاء مــن هــذه المركبــات أقــل
مــن  4%مــن إجمالــي الطلــب علــى وقــود النقــل،
وبالنظــر إلــى أن توليــد الكهربــاء ســيعتمد بشــكل
جزئــي علــى اســتهالك الوقــود الهيدروكربونــي،
فــإن التأثيــر الفعلــي علــى مزيــج الطاقــة األولــي
ســيكون أصغــر .ويمكــن تطويــر شــبكات إعــادة
شــحن المركبــات وال ســيما فــي البلــدان ذات الدخــل
المرتفــع الخاضعــة لقوانيــن بيئيــة صارمــة .لكــن
القيــود المفروضــة علــى التكنولوجيــا الحاليــة
ســتبطئ مــن التقــدم إلــى حيــن ترســخ االبتــكارات
غيــر المتوفــرة بعــد وقيامهــا بتغييــر القواعــد
المطبقــة حاليـً
ـا ،األمــر الــذي قــد يحصــل بعــد أعــوام
عديــدة .ومــع ذلــك ،وبقــدر تواصــل االبتــكار بقــدر
مــا يمكــن أن يصبــح اســتخدام المركبــات الكهربائيــة
أكثــر جاذبيــة فــي دول الخليــج ،ال ســيما بالنظــر إلــى
تزايــد المخــاوف البيئيــة العامــة فــي المجتمعــات
ذات الدخــل المرتفــع ،ليــس فقــط فــي أوروبــا
الغربيــة وأمريــكا الشــمالية ،بــل فــي مجلــس
التعــاون الخليجــي كذلــك.
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واإلمــارات العربيــة المتحــدة) ،األمــر الــذي يحــدث

يعتبــر الغــاز الطبيعــي مــن أنظــف المــوارد

بالفعــل .ومــع ذلــك ،يتــم منــع بعــض االســتثمارات

الهيدروكربونيــة (مــن حيــث توليــد انبعاثــات ثانــي

المطلوبــة (مثــل الحفــر الصخــري والحفــر البحــري)

أكســيد الكربــون بنســبة أقــل لــكل وحــدة مــن الســيال

بســبب التعقيــدات التقنيــة غيــر المألوفــة المفروضــة

الحــراري) ،وبالتالــي فإنــه يعتبــر الخيــار المفضــل

علــى شــركات النفــط الوطنيــة ،وكذلــك ،فــي بعــض

بالنســبة للقوانيــن البيئيــة العالميــة التــي تتجــه نحــو

الحــاالت ،بســبب عــدم كفايــة البنيــة التحتيــة لخطــوط

مزيــد مــن الصرامــة .وعــاوة علــى ذلــك ،وكمــا رأينــا

األنابيــب .إن فرصــة زيــادة إنتــاج الغــاز لتعويــض جــزء

أعــاه ،فــإن تكنولوجيــا اليــوم لــن تســمح باســتبدال

مــن انخفــاض أســعار النفــط علــى األقــل هــي فرصة

توربينــات الغــاز بشــكل كامــل بمولــدات الطاقــة

حقيقيــة (خاصــة وأن إنتــاج الغــاز الطبيعــي يقــع خارج

الشمســية أو الريــاح (علــى األقــل حتــى يتــم إدخــال

نطــاق اختصــاص منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول

تحســينات كبيــرة علــى تخزيــن الطاقــة) ،إذ تعتمــد

“أوبــك”) ،ولكنهــا تتطلــب اســتثمارات مســتدامة

هــذه األخيــرة علــى الظــروف البيئيــة التــي ال يمكــن

فــي التقنيــات والقــدرات الجديــدة فــي مجــال

الســيطرة عليهــا ،فــي حيــن يمكــن تشــغيل أو إيقاف

االنتــاج .والخبــر الســار هــو أنــه مــن ناحيــة التكلفــة،

تشــغيل محطــات الغــاز متــى نشــاء .وبالتالــي ،فــإن

فــإن الوقــت الحالــي هــو مناســب الغتنــام هــذه

توقعــات ســوق الغــاز علــى المــدى الطويــل هــي

الفرصــة ،ألن خدمــات حقــول النفــط ( )OFCوشــركات

أكثــر إيجابيــة ممــا كانــت عليــه فــي حالــة النفــط.

الهندســة ،والمشــتريات ،والبنــاء ( )EPCقــد خفضــت
رســومها بشــكل كبيــر لمواجهــة انخفــاض الطلــب

ً
أيضــا فرصــة ينبغــي أن تســتغلها
ويمثــل ذلــك

العالمــي علــى خدماتهــا بعــد انهيــار أســعار النفــط،

شــركات النفــط الوطنيــة فــي الشــرق األوســط.

فــي حيــن أنــه وبســبب تراجــع أســعار الســلع العامــة
أيضـً
ـا ،فــإن أســعار المــواد الخــام المخصصــة ألعمــال

ليــس فقــط مــن الخزانــات التقليديــة بــل مــن الغــاز
الصخــري أيضـ ً
ـا (علــى ســبيل المثــال فــي المملكــة

اإلنتــاج وخطــوط أنابيــب الغــاز (وخاصــة الحديــد
والصلــب) منخفضــة منــذ فتــرة طويلــة أيضـً
ـا (الشــكل

العربيــة الســعودية والكويــت وســلطنة ُعمــان

.)12

فالمنطقــة غنيــة بالغــاز والنفــط علــى حــد ســواء،

الشكل 12

ً
ً
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 .3توسيع سلسلة القيمة

فــي نهايــة المطــاف .وينبغــي علــى حكومــات

إن ثالــث ،وربمــا أهــم إجــراء يمكــن أن تتخــذه

دول مجلــس التعــاون الخليجــي ضمــان أن يكــون

اقتصــادات الشــرق األوســط للتهيؤ للتحــول العالمي
المقبــل للطاقــة ،يتمثّــل فــي دمــج سلســلة القيمــة

لجميــع اســتثماراتها معنــى اقتصــادي ،خاصــة بعــد
انخفــاض عائداتهــا النفطيــة الســنوية إلــى أقــل

الهيدروكربونيــة باتجــاه التكريــر والبتروكيماويــات

بكثيــر مــن مســتوياتها قبــل ثالثــة أعــوام مضــت.

واألنشــطة الصناعيــة (مثــل صهــر المعــادن) التــي

وتحتــاج اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي

تتطلــب مدخــات كبيــرة مــن الطاقــة .وهــذه كلهــا

إلــى تركيــز اســتثماراتها علــى الفــرص التــي

أنشــطة موجهــة نحــو التصديــر ،حيــث تتمتــع منطقــة

تســتفيد مــن مزاياهــا التنافســية بمــا فــي ذلــك
مصــادر الطاقــة الرخيصــة نسـ ً
ـبيا (ليــس فقــط النفــط

وموقعهــا الجغرافــي فــي منتصــف الطريــق بيــن
ً
مكانــا
أوروبــا وآســيا وإفريقيــا ،وهــو مــا يجعلهــا

العاملــة الماهــرة ،وموقعهــا الجغرافــي فــي

الشــرق األوســط بميــزة تنافســية هامــة بســبب
ً
نســبيا،
احتياطياتهــا الهيدروكربونيــة الرخيصــة

ً
محتمــا للصناعــات التــي تســتهدف أســواق تلــك
ً
وتحديــدا عندمــا
المناطــق الثــاث .وفــي الواقــع،

ً
أيضــا) ،والقــوى
بــل الغــاز والطاقــة الشمســية

منتصــف الطريــق بيــن أوروبــا وآســيا وإفريقيــا .لقــد
ســبق ّ
ونفــذ آخــرون عمليــة التحــول هــذه ،إذ تعتمــد
ً
أيضــا بشــكل
بلــدان مثــل النرويــج وكنــدا وأســتراليا

تكــون أســعار الطاقــة العالميــة منخفضــة ،يكــون

أساســي علــى صــادرات الســلع األساســية ،بمــا

مــن المنطقــي أكثــر مــن أي وقــت مضــى القيــام

فــي ذلــك نســبة كبيــرة مــن الهيدروكربونــات ،لكنهــا
ً
أيضــا اقتصــادات مواتيــة لألعمــال التجاريــة
أصبحــت

الطاقــة ،إذ أن زيــادة القيمــة المضافــة للطــن تخفض

القائمــة علــى المعرفــة .وال يوجــد ســبب يبــرر

نســبة تكلفــة النقــل علــى القيمــة اإلجماليــة للســلع.

عــدم قــدرة مجلــس التعــاون الخليجــي علــى اتبــاع

وعــاوة علــى ذلــك ،تمثــل البتروكيماويــات وســيلة

الطريــق نفســها لقيــادة مرحلــة التحــول المقبلــة

جيــدة لتحقيــق الدخــل مــن إنتــاج الهيدروكربونــات.

فــي الطاقــة.

بأنشــطة ذات قيمــة مضافــة قريبــة مــن َمصــدر

إن عمليــة اســتبدال النفــط بمصــادر طاقــة أنظــف
ال تؤثــر علــى المنتجــات الكيماويــة بشــكل كبيــر،
ولذلــك يُتوقــع أن ينمــو الطلــب بشــكل أســرع
مــن الطلــب علــى النفــط أو حتــى علــى الغــاز
ً
أيضــا طريــق ســلكته العديــد مــن
الطبيعــي ،وهــو
اقتصــادات الشــرق األوســط فــي األعــوام األخيــرة،
معلنــة عــن زيــادات كبيــرة فــي الطاقــة التكريريــة
والبتروكيماويــة فــي الخليــج ،وعــن اســتثمارات فــي
األعمــال التجاريــة فــي أســفل سلســلة القيمــة،
مثــل المــواد الكيميائيــة المتخصصــة .وأخيـ ً
ـرا وليــس
ً
آخــرا ،يمكــن للصناعــات التــي تتطلــب إمــدادات

كبيــرة مــن الطاقــة الرخيصــة (صهــر المعــادن ،علــى
ســبيل المثــال) أيضـً
ـا ،ولألســباب نفســها ذات الصلــة
بالمــواد األوليــة الرخيصــة والموقــع الجغرافــي،
أن تشــكل مقترحــات جذابــة لــدول مجلــس التعــاون
الخليجــي.
ومــن المؤكــد أن االســتجابة الصحيحــة لتحديــات
التحــول المقبــل للطاقــة ليســت مجــرد إنفــاق النقــد
فــي جميــع المجــاالت علــى أمــل أن يــدرّ عائــدات
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المكاتب في الشرق األوسط
أبوظبي
«إيه تي كريني ليمتد»

صندوق بريد ،29060 :الربج  ،3الطابق 16

أبراج االتحاد ،أبوظبي ،دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة
هاتف ،+971 2 495 1800 :فاكس+971 2 495 1801 :

دبي
«إيه تي كريني الشرق األوسط»
الطابق  ،13الوحدة «سي »1301
برج ضمان ،مركز دبي المالي العالمي ,صندوق بريد126299 :
دبي  ,هاتف ,+971 4 4575 000 :فاكس+971 4 4575 001 :

الرياض
«إيه تي كريني ليمتد»
بناء مؤسسة الملك فيصل ,الربج الجنوبي ،الطابق السابع ,المكتب «إف إس  07إيه»
شارع الملك فهد ،منطقة العليا ,الرياض ،المملكة العرب�ية السعودية
هاتف+966 11 290 5200 :

لمحة عن “إيه تي كيرني”
“إيه تي كريني” هي شركة استشارات إدارية عالمية رائدة ولديها مكاتب في أكرث من  40دولة .تعترب الشركة منذ
عام  1926مستشار ًا موثوق ًا لعدد من المنظمات الدولية الرئيسية ،وهي مملوكة من قبل الشركاء ،وملتزمة
بمساعدة عمالئها على تحقيق أثر فوري ومزايا تنافسية متنامية في أهم القضايا بالنسبة لهم .للمزيد من
المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكرتوني التالي .www.atkearney.com
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