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تتحدث عن دور النفط  و، 2030  عام فيعن االزمة االقتصادية المتوقعةالضوء سلط المقال ي

الى صادي قت واألقوميمن الفي مجال األ  وتدعو.  االزمة العالميةحتقانالالعراقي في خفض درجة ا
ان غياب العمل االقتصادي التخصصي قد فسح وتؤشر الى   .تأسيس مركز للبحوث الستراتيجية

  .السياسيالمعترك المجال للطعن في بعض من الجھود االصالحية الجادة في ساحات 



  
  

فراط  في تمويل  األ، والتي نجمت منولة النقديةشحة السي ببسبزمة مالية أيعيش العالم اليوم 
لقادم ان يبدأ االقتصاد العالمي  من العام ااءا ابتدعويتوق. ط المالية بشاريع والتفريط بالضواالم
حذرة متخفظة وستثمارية أنھا خلقت بيئة أزمة ن من اثار األأال أ  .تدريجيوبشكل ة ت عافيةداستعبأ

 ذا التاريخھ عد ب ،2025 عام  الى قتصادييستمر تحسن الوضع األن أ ويتوقع  .الى حينمعنا ستبقى 
نتاج ا  زيادةمال علىاأليعلق سن العالم أ و. ةيالنفطمدادت ألاشحة ب تتجسد زمة أ بمواجھةالعالم يبدأ س

  .ي للخروج من االزمةدالنفط  العراقي والسعو
  

 29 والصادرة في  ،Wood Mackenzieالستشارية ت ااالمؤسسمن احدى صادرة تشير دراسة 
April 2009بحلول عام  الطلب على النفط الخام سوف تتقلصائدة بين العرض و ان الفجوة الس

   .األسعارشاھق بارتفاع جم عنھا نة ييأزمة نفطعنھا ستنشأ  و2025
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الطلب العالمي 85.67 83.77 84.25 86.2 88.07 90.42 92.16 93.88 101.23 107.47 109.27

العرض الكلي 92.23 96.75 98.13 98.46 97.97 98.03 98.68 98.53 105.46 108.11 109.85

االسعار الحقيقية للبرميل (سوق وست تكساس) 98.76 50.5 59.46 68 73 77 84 90 92 100 120

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030

 
Wood Mackenzie : المصدر  

 
 مليون 6.5  بمعدل   فيه في سوق النفط  تساھم االوبكاوتشير الدراسة الى ان ھناك حاليا فائض 

سينخفض اذ  ، 2010بحلول عام  تتغيرھذه الحالة في المدى البعيد سوف  نأغير برميل يوميا،  
زمة المالية بعد تجاوز األ( على النفط يزداد الطلبسوبك، وفي نفس الوقت أالعرض من دول خارج 

والمطلوب من ن الفجوة بين المعروض أ، وبفعل زيادة الطلب على النفط ف2015بحلول عام ). الحالية
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خص باأل(تھا اإلنتاجية اوبك لتطوير قدرأعتماد على مر الذي يشكل تزايد األ األالنفط سوف تتقلص،
الى  برنت–لنفط  لحقيقيةاسعار أال أن تصل 2030تشير التوقعات لعام ).   السعودية والعراق

  .للبرميل $  120للبرميل الواحد، وخام غرب تكساس الوسيط  $ 118.50
  
ن الناتج المحلي االجمالي سوف ينمو أساس أسعار على ألامستقبل تحديد عتمدت الدراسة على أو

ستثمارات نفطية أ تحاال ان ھناك وعلى اساس .  % 3.2بمعدل  ) 2030 – 2020(خالل الفترة 
  : منيتينلفترتين ز موضحة الدراسةوقد جاءت .  أملتھا ظروف االزمة المالية الخاليةحذرة 

  
للبرميل لخام  $ 90.00تصل األسعار الحقيقية إلى من المتوقع أن : )2015 – 2010(لفترة من ا - 1

تحسن الوضع زيادة الطلب على النفط نتيجة ، بسب 2015الى غرب تكساس الوسيط 
  .2020في عام  $ 92، ويستمر االرتفاع الى  االقتصادي

  
 اة، بسب عدم سرعة مجاررتفاعا شاھقاأسعار سترتفع األ ) : 2030 – 2020(ة من الفتر - 2

  . $120 الى 2030لتبلغ في عام لطلب العرض ل
  
خارج مجموعة ( للنفط  الدول المصدرة اذ ال يتوقع من : العالميتوقعات العرضما مايخص أ
وبك وعلى ما مجموعة دول األأ.  )عدا البرازيل وكندا( نتاج والتصديرن تستطيع زيادة األأ)  وبكاأل

  .نتاج بمعدالت اكبرعلى األن تادرا قناان ستكونھما الدولتان اللتف ،وجه التحديد السعودية والعراق
ما أمليون برميل باليوم،   90 كان  العرض العالمي للنفط بحدود  2008في عام   بالذكرمن الجدير

  .   مليون برميل باليوم 109.6بحدود ستكون   2030توقعات العرض العالمي في 
  
 ، منزمة الماليةعلى النفط بسب األ الطلب فينخفاض عد االفب: الطلب العالميتوقعات ما مايخص أو

ومن  .  2025 بوتيرة قوية الى عام وسيستمر،  2010 عام فيبشكل تدريجي ن ينمو الطلب أالمتوقع 
ليبلغ   2030- 2025للفترة   مليون برميل يوميا1.8 بعد ذلك ينمو الطلب بدرجة اقل وبمعدل ثم 

ھم كل من الصين والھند في زيادة النمو وبالشكل وسوف تسا.  مليون برميل باليوم 109.3الطلب 
 17.4 إلى 2008 عام في مليون برميل يوميا 9.6  منطلب الصين من المتوقع أن يرتفع :التالي

 مليون 3.1من ن يزداد الطلب أ توقعممن الفطلب الھند واما  . 2030مليون برميل يوميا في عام 
من المتوقع  بل ذلك ا  في مق.2030 مليون برميل يوميا في عام 6.9 إلى 2008برميل يوميا في عام 

 مليون برميل 16.0من   OECD دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ان ينخفض الطلب في 
سوف يات المتحدة طلب الوال اما . 2030 مليون برميل يوميا في عام 15.2 إلى 2008يوميا في عام 

 مليون برميل 19.0الى يعود للھبوط ثم   مليون برميل يوميا19.8  ليبلغ2015 في ته عافييسترد
برميل  مليون 1.4بمقدار ستنخفض نتاجية الطاقة األن أوبك فبالنسبة لدول األ  . 2030يوميا في عام 
نتاجية األعليه فان الطاقة و. ستثماريةأسباب تتصل بصعوبات مالية ، وذلك أل2025يوميا في عام 

سعار أن أ  ونتيجة ذلك الشك .2030- 2025للفترة  مليون برميل يوميا 0.5ستبلغ وبك أضة في الفائ
   ان . عالميةقتصاديةأزمة أ رتفاعا شاھقا مسببةأ  سوف ترتفع  2030 - 2020ترة  النفط خالل الف

مادي والخدمي وارباك لحركة االسواق، ازمة ارتفاع االسعار ستؤدي الى رفع تكاليف االنتاج ال
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وظھور وارتفاع في اسعار المواد الغذائية،  للمشاريع االستثمارية، ةواعادة دراسة الجدوى االقتصادي
وسوف تنعكس ظاھرة ارتفاع االسعار . رمانالى اتساع  رقعة الفقر والحثم طالة ونسبة عالية من الب

  .  بيا على التجارة واالستثمارايجابيا على االيرادات النفطية، ولكن سل
  
 

 الستراتيجيةبحوث الم مراكز ھتمااسوف تكون محل ) المتوقعة(العالمية قتصادية زمة األن األأالشك 
ن ا . ھا ومصالحھاياتقتصاداسوف تخطط لحماية منھا  خص الصناعيةول العالم وباألن دأو.  العالمية

ذا ما اردنا ان نحول أھتمام ا و.  واألھتمامارظنألحط امكون يمكانياته النفطية سوف االعراق بالذات و
مخاطر اللدرء قتصادية اة وي ان يضع ستراتيجية سياسن العراق مدعو، فاصالح العراقلالعالم 
ان ستطيع ن للعراق، فيا ترى ھل عدم استقراركانت ثروة النفط وال زالت مصدر لقد .  المحتملة

    .ب؟ومستوى المطلبال سياسية-قتصاديةأخطط لستراتيجة ن
  

ننا ال  طائفيا وسياسيا واقليميا، فا) اتھاعلى مختلف درج( ل الوضع القائم على اقتسام الواظائففي ظ
الدراسات كلقد بلغ االمر من السوء حتى تم تقاسم الوظائف الخاصة .  تناءاللعراق وانما النتمانعمل 

 ان تقوم المؤسسات الرقابية النزاھةت ان من متطلبا.   التي تخطط لمستقبل العراقاالستشارية
  .، وان ال تكتفي بالفساد المالي المباشر لھذا النھجباصدار تعليمات وأجراءات رادعة

  
ن أ.  ) Think Tanks ( متخصصةمؤسسات ختصاص ا ھو من نتاج الفكر الستراتيجيان اعالميا 

  .)مشابھةمن خالل مؤسسات (ادي قتص واألقوميمن الوفي مجال األالفكر  ھذا نتاج الالعراق مدعو 
ان غياب العمل االقتصادي التخصصي قد فسح المجال للطعن في بعض من الجھود االصالحية 

ھذا اللون من  بأعتماد الحكومةلقد حان الوقت ان تقوم .  السياسي المعتركالجادة في ساحات 
  .المؤسسات المتخصصة



  
  رهسعالب على النفط الخام وأتوقعات العرض والط

  

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 

 طلب العالمي
85.67 83.77 84.25 86.2 88.07 90.42 92.16 93.88 101.23 107.47 109.27 

عرض غير مجموعة اوبك
49.34 50.61 50.56 51.17 51.57 52.05 52.74 53.19 55.68 56.64 56.8 

 عرض  مجموعة اوبك
39.61 39.65 40.63 41.16 41.45 42.17 42.68 43.01 47.66 51.15 52.76 

عرض االضافي والممكن 
 من اوبك

3.28 6.49 6.94 6.13 4.95 3.81 3.26 2.33 2.12 0.32 0.29 

 العرض الكلي
92.23 96.75 98.13 98.46 97.97 98.03 98.68 98.53 105.46 108.11 109.85 

االسعار الحقيقية للبرميل 
 )تكساسسوق وست (

98.76 50.5 59.46 68 73 77 84 90 92 100 120 
  
  


