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ارتفاع الأ�سعار
والتطور التكنولوجي
�سببا طفرة مفاجئة
يف �إنتاج النفط
والغاز يف الواليات
املتحدة قد ت�ؤدي
�إىل نتائج غري
متوقعة يف �أ�سواق
الطاقة العاملية

ارتداد �إيجابي قوي
يف �إنتاج الغاز ثم
�إنتاج النفط يف الواليات املتحدة على
مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية فاج�أ
الأ�سواق و�صناع ال�سيا�سات( ،راجع
الر�سم البياين  .)1ونتيجة لذلك و�صلت
�أ�سعار الغاز الطبيعي يف الواليات
املتحدة �إىل �أدنى م�ستوياتها على مدى
ع�رشين عاما بعد ا�ستبعاد �أثر الت�ضخم،
بينما النفط اخلام احللو اخلفيف الذي
ُي�ستخرج من مناطق الإنتاج غري
ال�ساحلية يف الغرب الأو�سط من الواليات املتحدة ف ُيباع
بخ�صم كبري غري عادي مقارنة بالأ�سعار القيا�سية الدولية.
وترجع هذه الطفرة يف الإنتاج بدرجة كبرية �إىل
القدرة التي اكت�سبها املنتجون حديثا على ا�ستخراج
النفط والغاز من تكوينات جيولوجية غري تقليدية
– ُت�سمى �صخور ال�سجيل وال�صخور الالم�سامية �أو
الطبيعي
التكوينات الرملية .وجاءت ثورة �إنتاج الغاز
Helbling, 02/1/13
�أوال ،تلتها ثورة �إنتاج النفط يف الآونة الأخرية.
وهناك بالفعل اتفاق وا�سع النطاق على �أن توافر
موارد الغاز من �صخور ال�سجيل �أحدث تغريا جذريا
يف الآفاق امل�ستقبلية للغاز الطبيعي كم�صدر للطاقة.

ارتفاع الأ�سعار هو الدافع
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وبرغم ذلك ،تزايدت �أجواء عدم اليقني املحيطة
باالحتماالت املتوقعة للإنتاج غري التقليدي للنفط
من �صخور ال�سجيل وال�صخور الالم�سامية .فهل ينذر
هذا التطور برتاجع �أ�سعار النفط على املدى الطويل،
مثلما حدث يف الفرتة املمتدة من منت�صف �إىل
�أواخر �سبعينات القرن الع�رشين بعد �أن �أدت احلرب
يف ال�رشق الأو�سط عام � 1973إىل حدوث طفرة يف
�إنتاج النفط؟ وعلى العك�س من ذلك ،هل هناك خماطر
من عدم ا�ستمرار هذه الثورة؟ و�إ�ضافة �إىل ذلك ،كيف
�ستغري الثورة الآثار االقت�صادية الكلية التي تحُ ْ دِثها
تغريات �أ�سعار النفط احلادة (ما ُيطلق عليه �صدمات
النفط) يف اقت�صاد الواليات املتحدة واالقت�صادات
الأخرى؟
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متثل االنطالقة املفاجئة يف �إنتاج النفط والغاز
من م�صادر غري تقليدية خالل ال�سنوات الأخرية
حالة �أخرى اجتمع فيها ارتفاع الأ�سعار والتطور
التكنولوجي لتحويل مورد كان ُيعد غري مجُ ٍد
اقت�صاديا يف املا�ضي �إىل مورد قابل لال�ستمرار من
الناحية االقت�صادية .وكانت قفزة �أ�سعار النفط يف
�أواخر عام  ،1973على �سبيل املثال ،هي التي جعلت
تطوير موارد نفطية جديدة يف منطقة القطب ال�شمايل
(�أال�سكا) وبحر ال�شمال مجُ ٍد اقت�صاديا ،كما �أنه �ساهم
يف نهاية الأمر يف تراجع �أ�سعار النفط لفرتة ال ب�أ�س
بها امتدت حتى الثمانينيات من القرن املا�ضي.
وبوجه �أعم ،ف�إن تطوير م�صادر جديدة للعر�ض
هو رد فعل طبيعي النتعا�ش �أ�سعار ال�سلع الأولية
وظل على امتداد التاريخ �أحد الدوافع وراء تراجع
الأ�سعار بعد انتعا�شها .وظلت الأ�سباب التكنولوجية
واجليولوجية الدافعة لهذه الثورة يف الواليات
املتحدة هي ذاتها منطبقة على هذين النوعني من
الوقود (راجع الإطار).

�أما م�ستقبل ثورة امل�صادر غري التقليدية فيعتمد ب�شدة على ق�ضيتني:
مقدار كميات النفط والغاز الإ�ضافية التي �سيت�سنى ا�ستخراجها على
نحو مجُ ٍد اقت�صاديا ،والأثر بعيد املدى الذي �سيقع على الأ�سعار
والأ�سواق .ومهما حدث ،قد يكون الطريق وعرا يف الأجل الق�صري بينما
تبذل الأ�سواق حماوالت للتكيف مع الو�ضع.

قيا�س �إمكانات العر�ض

ازداد �إنتاج النفط اخلام من م�صادر غري تقليدية بنحو خم�سة �أ�ضعاف
يف الواليات املتحدة يف الفرتة بني  2008و ،2012فبلغ قرابة مليون
برميل يوميا يف نهاية عام  .2012ويف املتو�سط ،بلغ �إنتاج نفط
�صخور ال�سجيل – �أو النفط اخلفيف من املكامن النفطية الالم�سامية،
كما ُيطلق عليه �أحيانا كثرية –حوايل  %16من جمموع �إنتاج النفط
يف الواليات املتحدة عام  2012وبلغت ح�صته حوايل ثالثة �أرباع
االرتفاع يف الإنتاج النفطي اليومي ككل يف الواليات املتحدة والذي
بلغ  1.3مليون برميل على امتداد هذه الفرتة.
وحتى الآن ،ترجع معظم الزيادة يف �إنتاج النفط �إىل تطوير احلقول
يف حو�ض بيكن ال�صخري الذي ميتد يف واليتني غربيتني هما داكوتا
ال�شمالية ومونتانا – برغم �أن عام � 2012شهد �أي�ضا بداية التو�سع
ال�رسيع يف �إنتاج حو�ض الن�رس فورد يف والية تك�سا�س .و ُيتوقع ا�ستمرار
التو�سع يف الإنتاج من منطقة الن�رس فورد ،كما ُيتوقع بدء عمليات
التطوير واال�ستخراج من تكوينات جديدة معروفة من �صخور ال�سجيل.
وتو�سيع نطاق التطوير ليغطي تكوينات �أخرى �أمر �رضوري لزيادة
الإنتاج.
وال توجد يف هذه املرحلة معلومات م�ؤكدة عن احلد الأق�صى من
الإمكانات املتاحة ال�ستخراج النفط من �صخور ال�سجيل والتكوينات
الرملية الالم�سامية يف الواليات املتحدة .وت�شري التقديرات يف درا�سة
جُترى بتكليف من «�إدارة معلومات الطاقة الأمريكية» (U.S. Energy
))� Information Administration (EIAإىل �أن جمموع ما ميكن
ا�ستخراجه فنيا ،ومل يتم تطويره بعد ،من موارد النفط من �صخور
ال�سجيل والتكوينات الرملية الالم�سامية يف الواليات املتحدة يبلغ
 24مليار برميل� ،أي �أقل من عام واحد من اال�ستهالك النفطي العاملي
ال�سنوي عام  .(U.S. EIA, 2011) 2012ولكن هذه التقديرات ت�ستند
�إىل بيانات عام  2009وعادة ما تطر�أ على هذه التكهنات تغريات
مبرور الوقت .فعادة ما ميثل احلد الأق�صى لال�ستخراج ن�سبة مما ميكن
ا�ستخراجه فنيا لأن لي�س كل ما ُي�ستخرج مربحا – و�إذا كان املعرو�ض
اجلديد كبريا بقدر يكفي لتجاوز الطلب ،رمبا انخف�ضت الأ�سعار ،فيرتاجع
احلافز على الإنتاج .ومن ناحية �أخرى ،غالبا ما كانت تقديرات املوارد
التي ميكن ا�ستخراجها من تكوينات نفطية حديثة التطوير ترتفع مبرور
الوقت ،نظرا لأن تطور املعرفة واخلربة ي�سمح برفع تقديرات اال�ستخراج.
وت�شري تقديرات ُو ِ�ضعت م�ؤخرا �إىل �أن مقدار ما ميكن ا�ستخراجه فنيا من
موارد النفط غري التقليدية من �صخور ال�سجيل ومن املكامن الالم�سامية
يبلغ  33مليار برميل ( .)U.S. EIA, 2012ف�ضال على ذلك ،ف�إن جودة
التقديرات لي�ست هي العامل الوحيد ،و�إمنا للتكنولوجيا دور �أي�ضا ،وهي
تتطور عموما مبرور الوقت الأمر الذي رمبا ترتب عليه ارتفاع احلد
الأق�صى لال�ستخراج مقارنة بالتقديرات الأولية.
وبوجه عام ت�شري التنب�ؤات الأخرية يف �سيناريوهات �إنتاج النفط يف
الواليات املتحدة على املدى املتو�سط واملدى الطويل �إىل �أن الإنتاج من
هذه امل�صادر اجلديدة �سريتفع مرة �أخرى مبقدار يرتاوح بني  1.5و2.5
مليون برميل يوميا على مدى ال�سنتني �أو الثالث �سنوات القادمة قبل
�أن ت�ستقر عند م�ستوى يرتاوح بني  2.5و 3.5مليون برميل يوميا .و�إذا
ت�ساوت كل االعتبارات الأخرى ،ي�شري م�ستوى الإنتاج من م�صادر غري
تقليدية �إىل �أن �إجمايل �إنتاج النفط اخلام يف الواليات املتحدة ميكن
�أن ي�صل �إىل  8ماليني برميل يوميا – وهناك �أي�ضا بع�ض التقديرات
الأكرث تفا�ؤال.
)

(

ثورة �إنتاج النفط والغاز من م�صادر غري تقليدية

ظل �إنتاج النفط والغاز على مدى فرتة طويلة مقت�رصا على ما ُيطلق
عليه الآن «م�صادر تقليدية» :ف ُتحفر الآبار على �سطح الأر�ض ،و ُي�ستخدم
ال�ضغط املوجود ب�صورة طبيعية يف احلقل – رمبا باال�ستعانة
مب�ضخات – لدفع الوقود نحو ال�سطح.
ومن املعروف منذ فرتة طويلة �أن هناك تركيبات جيولوجية
�أخرى يف الواليات املتحدة – تكوينات �صخر ال�سجيل والتكوينات
الرملية الالم�سامية  -حتتوي على النفط والغاز .ولكن الوقود
حما�رص يف هذه التكوينات وال ميكن ا�ستخراجه بنف�س الطريقة
املتبعة مع امل�صادرة التقليدية .وبدال من ذلك ،ي�ستخدم املنتجون
عملية جتمع بني احلفر الأفقي والتك�سري الهيدروليكي «التك�سري»،
ُت�ضخ خاللها �سوائل حتت �ضغط عالٍ لك�رس التكوينات و�إطالق
الوقود الأحفوري املحا�رص .وكانت هاتان الو�سيلتان من الو�سائل
التكنولوجية املوجودة على مدى �أكرث من ن�صف قرن ،ولكن
ا�ستخدامها كان ،حتى وقت قريب ،يكلف �أكرث من �سعر النفط اخلام
والغاز الطبيعي.
وتغري هذا الأمر عندما بد�أت الأ�سعار ترتفع ب�صورة حادة يف
ال�سنوات الأخرية .ومتكن املنتجون من ا�ستخراج النفط والغاز من
هذه التكوينات ب�أ�ساليب حتقق الربحية .ويف نف�س الوقت� ،أدى تطور
تكنولوجيا احلفر الأفقي والتك�سري �إىل تخفي�ض تكلفة ا�ستخدامهما.
وتعززت ثورة ال�سجيل بعوامل حمددة يف الواليات املتحدة� .أوال،
حقوق ا�ستغالل املعادن حتت �سطح الأر�ض هي حقوق خا�صة وميكن
ملالك الأرا�ضي ت�أجري هذه احلقوق ،مما �سهل الأمر على �رشكات
النفط والغاز ال�صغرية امل�ستقلة الراغبة يف حتمل املخاطر – ويف
دفع حت�سني الو�سائل التكنولوجية .وثانيا ،وجود �سوق تناف�سي
للغاز الطبيعي ي�سمح جلميع املنتجني بالدخول يف �شبكات التوزيع
�أتاح ملنتجي غاز �صخور ال�سجيل �إمكانية ت�سويق منتجاتهم .وظلت
�رشكات النفط والغاز الأكرب على مدى فرتة طويلة �أكرث ت�شككا يف
املوارد اجلديدة ومل تبد�أ ت�ستثمر يف هذه التكنولوجيا �إال م�ؤخرا.
وتظل درجة ت�أثري م�صادر النفط اجلديدة على الأ�سعار متوقفة
على التحول يف العر�ض العاملي .ف�أ�سواق النفط مندجمة بقدر يكفي
لت�صحيح الأ�سعار ح�سب العر�ض والطلب العامليني .وعلى مدى اخلم�س
�سنوات املا�ضية ،كان ارتفاع �إنتاج النفط اخلام يف الواليات املتحدة
�أهم م�صادر الإنتاج اجلديد خارج نطاق البلدان الأع�ضاء يف منظمة
البلدان امل�صدرة للنفط (�أوبك – راجع الر�سم البياين  )2البالغ عددها
 12بلدا .ولكن هذه الزيادة ال تزال �صغرية .وفيما يتعلق بالإنتاج
احلايل ،و�صل النفط املُ�ستخرج من م�صادر غري تقليدية يف الواليات
املتحدة يف املتو�سط �إىل �أعلى قليال من  %1من املجموع العاملي الذي
بلغ حوايل  90مليون برميل يوميا يف  .2012ولو مل يكن الطلب على
النفط قد �شهد تغريا ،لكانت الأ�سعار تراجعت على الأرجح �إىل م�ستويات
دون ذلك .ولكن يف نهاية الأمر ،جاءت الزيادة يف �إنتاج النفط يف
الواليات املتحدة متطابقة تقريبا مع منو ا�ستهالك النفط على م�ستوى
العامل .ونتيجة ل�ضعف منو الإنتاج يف البلدان الأخرى� ،ساهم ارتفاع
�إنتاج النفط يف الواليات املتحدة يف النهاية يف احلفاظ على اال�ستقرار
الن�سبي لأ�سعار النفط يف .2012
و�إذا كانت ال�سيناريوهات الأخرية لزيادة منو الإنتاج العاملي
دقيقة ،من غري املرجح �أن ت�ؤدي امل�صادر اجلديدة يف حد ذاتها �إىل
تغيري امل�شهد العاملي لعر�ض النفط ب�صورة جوهرية مثلما حدث
لتطورات العر�ض يف البلدان غري الأع�ضاء يف منظمة البلدان امل�صدرة
للنفط (�أوبك) يف ال�سبعينات من القرن املا�ضي .وبالفعل� ،سجل كثري من
البلدان املنتجة غري الأع�ضاء يف منظمة �أوبك منوا تراكميا قويا يف ذلك
الوقت (راجع الر�سم البياين  .)3ومع ذلك ،ف�إنتاج النفط من م�صادر غري
تقليدية يف الواليات املتحدة من املتوقع �أن ي�سهل التو�سع يف عر�ض
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النفط العاملي يف الأجل القريب .و�إذا حتقق �أي�ضا احتمال تو�سع العر�ض
ب�رسعة يف بلدان �أخرى ،ال �سيما العراق ،من �ش�أن الأو�ضاع يف �أ�سواق
النفط �أن تقل حدة خالل الأعوام القليلة القادمة .وعلى املدى الأطول،
ميكن �إنتاج النفط يف مناطق �أخرى من �صخور ال�سجيل �أو من مكامن
الم�سامية نظرا لوجود تكوينات جيولوجية م�شابهة يف بلدان �أخرى
( ،)British Petroleum, 2013و�إن كانت عمليات اال�ستك�شاف والتطوير
فيها مل تبد�أ بعد.
ولكن ب�رصف النظر عن مدى ت�أثري املوارد اجلديدة على العر�ض
والأ�سعار يف العامل ،فهي موارد كبرية بالن�سبة للواليات املتحدة كمنتج
للنفط .وت�شري التقديرات �إىل �أن املوارد القابلة لال�ستخراج فنيا تزيد عن
�إنتاج النفط ال�سنوي يف الواليات املتحدة حاليا بنحو ع�رشة �أ�ضعاف.
وحتى عندما ي�سمح ال�سيناريو برتاجع احلد الأق�صى ال�ستخراج املوارد،
ال تزال التوقعات ت�شري �إىل حدوث ارتفاع كبري يف �إنتاج النفط يف
الواليات املتحدة .وذلك تغري جوهري عما كانت تبدو عليه الآفاق منذ
فرتة لي�ست بعيدة ،عندما كانت التوقعات ت�شري �إىل تراجع �إنتاج النفط
يف الواليات املتحدة.

�أكرث من جمرد نفط خام

�إن انعكا�سات ثورة �إنتاج النفط والغاز من م�صادر غري تقليدية يف
الواليات املتحدة على �أ�سواق النفط العاملية تتجاوز جمرد زيادة �إنتاج
النفط اخلام .ف�أدى �إنتاج النفط والغاز من م�صادر غري تقليدية �إىل ارتفاع
�إنتاج ال�سوائل امل�صاحبة للغاز الطبيعي ،مثل الربوبان والبوتني ،بنحو
 %30يف الفرتة من  .2012-2008وتكت�سب هذه املنتجات الثانوية
امل�صاحبة للغاز الطبيعي �أهمية لأن امل�ستخدم النهائي ال يهمه النفط
اخلام ،و�إمنا ما يهمه هو ال�سوائل البرتولية التي ميكن �أن ي�ستخدمها.
و�أدى ارتفاع �إنتاج النفط اخلام و�إنتاج ال�سوائل امل�صاحبة للغاز
الطبيعي معا �إىل ارتفاع جمموع �إنتاج املنتجات ال�سائلة من نحو 6.9
بزيادة
� ،2012-2008أي
�إىل  8.7مليون برميل يوميا يف الفرتة من
Helbling,
02/1/13
مقدارها .%26
وف�ضال على ذلك ،فمن املرجح �أن يزداد �إنتاج ال�سوائل امل�صاحبة
للغاز الطبيعي مرة �أخرى .وت�شري التقديرات احلالية �إىل �أن قاعدة موارد
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مار�س 2013

غاز �صخور ال�سجيل يف الواليات املتحدة كبرية .كذلك خلُ�صت الدرا�سة
التي جُترى بتكليف من «�إدارة معلومات الطاقة الأمريكية» �إىل �أن مقدار
موارد غاز �صخور ال�سجيل غري املطورة والقابلة لال�ستخراج فنيا تبلغ
 750تريليون قدم مكعب� ،أو تزيد مبقدار  31مرة عن جمموع �إنتاج
الغاز �سنويا يف الواليات املتحدة .ومن امل�ؤكد �أن الكميات امل�ستخرجة
�ستكون �أقل يف نهاية الأمر ،ولكن تقديرات االحتياطيات املثبتة من
الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة ارتفعت ب�رسعة يف ال�سنوات
الأخرية ،بعد تراجعها يف فرتة ال�سبعينات والثمانينات وركودها يف
الت�سعينات من القرن الع�رشين ،ويرجع الف�ضل يف ذلك بدرجة كبرية �إىل
غاز �صخور ال�سجيل.
وال تزال �أ�سواق الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة تعمل على
التكيف مع االرتفاع املفاجئ يف �إنتاج غاز �صخور ال�سجيل .فانخف�ضت
الأ�سعار على مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية �إىل م�ستويات مل ي�شهدها
ال�سوق منذ عقود ،من حيث القيمة بالدوالر وكذلك مقارنة مب�صادر
الطاقة الأخرى -وهي يف الأ�سا�س الفحم والنفط اخلام.
ومل تت�أثر �أ�سواق النفط �إىل الآن بوفرة الغاز الطبيعي يف الواليات
املتحدة م�ؤخرا .وجاء االرتفاع يف ا�ستخدام الغاز ب�صفة �أ�سا�سية يف
قطاع الطاقة الأمريكي ،حيث بد�أت ح�صة الكهرباء ا ُ
مل ْن َتجة با�ستخدام
الغاز الطبيعي يف االرتفاع نتيجة لإمكانية حتول كثري من حمطات
توليد الطاقة الكهربائية بني الغاز والفحم الذي �أ�صبح الآن مكلفا بقدر
�أكرب ن�سبيا (و�أكرث تلويثا) .ولكن على املدى الأطول ،من املحتمل �أن
تتحول �صناعات �أخرى نحو الغاز الطبيعي – حتى قطاع النقل ،نظرا
لإمكانية ا�ستخدام الغاز الطبيعي يف حمركات االحرتاق الداخلي ،الذي
يعتمد يف الوقت احلا�رض ب�صفة �أ�سا�سية على منتجات برتولية مكررة
مثل البنزين والديزل.
و�إذا ات�سع نطاق اال�ستعا�ضة عن املنتجات البرتولية بالغاز
الطبيعي� ،سي�صل ت�أثري هذا الأمر �إىل �أ�سواق النفط العاملية .فاحلوافز
ال�سعرية موجودة� .أما على �أ�سا�س ما يعادل الطاقة ،ف�إن �أ�سعار الغاز
املتحدة.
الوالياتHelbling,
الطبيعي هي جزء من �أ�سعار البنزين �أو الديزل يف 02/5/13
واحلوافز ال�سعرية تعززها وفرة الغاز الطبيعي املرتقبة� .أما التحول
�إىل التو�سع يف ا�ستخدام الغاز الطبيعي فعادة ما يعني اال�ستثمار ،الذي
ال يكون جذابا �إال �إذا ظلت �أ�سعار الغاز الطبيعي �أقل ن�سبيا طوال مدة
امل�رشوع .ومن املحتمل �أن متتد وفرة الغاز الطبيعي وتتجاوز حتى
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حدود الواليات املتحدة .فخلُ�صت درا�سة �أجرتها م�ؤخرا «�إدارة امل�سح
اجليولوجي الأمريكية )� (U.S. Geological Surveyإىل احتمال وجود
موارد هائلة من غاز �صخور ال�سجيل يف بلدان �أخرى �أي�ضا ،منها ال�صني
والأرجنتني .ولكن على غرار �إنتاج النفط من م�صادر غري تقليدية يف
بلدان �أخرى ،من ال�سابق لأوانه تقييم ما �إذا كان جناح �إنتاج غاز
�صخور ال�سجيل يف الواليات املتحدة ميكن �أن يتكرر يف بلدان �أخرى.
هل عدم ا�ستقرار الأ�سواق على املدى الق�صري ميكن �أن يخرج بثورة
�إنتاج النفط من م�صادر غري تقليدية عن م�سارها؟ ففي �أ�سواق الغاز
الطبيعي يف الواليات املتحدة� ،أدى تراجع الأ�سعار م�ؤخرا �إىل زيادة
احتماالت حتول ثورة غاز �صخور ال�سجيل �إىل ثورة «جمه�ضة لذاتها»
�إذا تراجعت الأ�سعار �إىل م�ستويات دون ما يلزم للحفاظ على �إنتاج
غاز ال�سجيل .و ُيرجح اختالف املوقف يف �أ�سواق النفط يف الواليات
املتحدة ،وهي جزء من �أ�سواق النفط العاملية الفعلية .مع هذا ،يواجه
االندماج حتى الآن عراقيل ب�سبب االختناقات امل�ؤقتة يف �شبكة التوزيع
كاف ال�ستيعاب ا�ستخراج النفط املفاجئ من
الداخلي التي مل تت�سع بقدر ٍ
امل�صادر اجلديدة .وا�ضطر منتجو النفط من �صخور ال�سجيل �أو املكامن
الالم�سامية �إىل بيع منتجهم ب�أ�سعار �أعلى من التكلفة ،ولكنها بخ�صم
كبري مقارنة مبعايري الأ�سعار الدولية للنفط ذي الدرجات املماثلة،
نتيجة لعدم متكنهم من �إدخال �إنتاجهم النفطي يف ال�سوق العاملية.
ومع ذلك ،بد�أ تطوير البنية التحتية للتوزيع .و�إذا افرت�ضنا �أن املنتجني
ميكنهم التغلب على م�شكالت التن�سيق وت�صحيح احلواجز التنظيمية،
فتح�سني البينة التحتية �سيفتح باب جتارة النفط الدولية البحرية
ويجعل الأ�سعار املحلية يف نهاية الأمر �أقرب من الأ�سعار الدولية.
وت�شمل م�صادر القلق الأخرى احتماالت الت�سبب يف �أ�رضار بيئية قد
ت�صيب عملية التو�سع بانتكا�سة .ومع هذا ،مل تظهر �إىل الآن �أدلة قاطعة
على �أن التطور التكنولوجي �سيودي �إىل تلوث املياه اجلوفية ،وهو
م�صدر املخاوف الرئي�سي الذي يكتنف هذه العملية.

م�صادر النفط غري التقليدية واقت�صاد الواليات املتحدة

�سيظل قطاع النفط والغاز م�صدرا رئي�سيا لال�ستثمار وفر�ص العمل
يف الواليات املتحدة �إذا ات�سع �إنتاجه على النحو املتوقع .وازدادت
فر�ص العمل يف جمال ا�ستخراج النفط والغاز و�أن�شطة التعدين الداعمة
مبقدار ال�ضعف تقريبا على مدى العقد املا�ضي بعد تراجعها خالل
العقدين ال�سابقني .ويف عام  ،2012ارتفع عدد العاملني يف هذين
القطاعني �إىل � 570ألف موظف مقابل حوايل � 300ألف موظف تقريبا
يف مطلع عام  .2004و�ست�ؤدي طفرة �إنتاج النفط والغاز �أي�ضا �إىل احلفز
على توفري فر�ص العمل يف قطاعات �أخرى.
ويف ظل ارتفاع الإنتاج املحلي ،تراجع �صايف الواردات من الغاز
الطبيعي والنفط اخلام واملنتجات البرتولية ب�صورة ملحوظة من ذروة
بلغت  12.5مليون برميل يوميا عام � 2005إىل حوايل  7.7مليون يف
 .2012كذلك يرجع تراجع �صايف الواردات� ،إىل جانب ارتفاع الإنتاج
املحلي� ،إىل ت�أثري ارتفاع �أ�سعار النفط على اال�ستهالك .وكان تراجع
الواردات من الغاز الطبيعي �أكرب ن�سبيا ،فانخف�ضت من ذروة بلغت
 3.6تريليون قدم مكعب �إىل حوايل  1.6تريليون يف  .2012ومن
حيث القيمة ،كان تراجع العجز يف التجارة البرتولية (التي ت�شمل النفط
اخلام واملنتجات البرتولية) �أقل نتيجة الرتفاع �أ�سعار النفط يف العامل.
وو�صل العجز �إىل م�ستوى ذروة بلغت نحو  %2.7من �إجمايل الناجت
املحلي يف  2008بينما ي�صل الآن �إىل �أقل من  .%2ومن املتوقع �أن
ي�ؤدي انخفا�ض العجز يف التجارة النفطية �إىل حت�سن دائم يف التجارة
ككل ويف �أر�صدة احل�سابات اجلارية �إذا ظل �إنتاج النفط والغاز مرتفعا
ح�سب التوقعات .ومن �ش�أن ارتفاع م�ستوى الرثوة النفطية يف الواليات
املتحدة �أن ي�سبب بع�ض ال�ضغوط لرفع �سعر الدوالر.
ومن �ش�أن قاعدة املوارد اجلديدة �أن تغري �أي�ضا الآثار التي حتدثها
�صدمات �أ�سعار النفط يف اقت�صاد الواليات املتحدة ،و�إن كانت كيفية
حدوث هذا الت�أثري غري م�ؤكدة بعد .ويبدو وا�ضحا �أن �أن�أن�أ ،ت�أثري �صدمات
النفط على التحويل �سي�شهد تغريا .ف�إذا �سجلت �أ�سعار النفط ارتفاعا حادا،
�سيكون حتويل الرثوة من الواليات املتحدة �إىل مورديها اخلارجيني �أقل

من ذي قبل لأن ن�سبة كبرية من الرثوة الناجتة عن ارتفاع الأ�سعار
�ستعود على منتجي النفط املحليني واملقيمني يف الواليات املتحدة.
ولكن على العك�س من ذلك� ،ستحقق الواليات املتحدة منفعة �أقل من
هبوط الأ�سعار لأن منتجي النفط املحليني �سيتحملون ح�صة �أكرب من
اخل�سائر التي ي�سفر عنها انخفا�ض الأ�سعار .ومن �ش�أن ثورة �إنتاج النفط
من م�صادر غري تقليدية �أن ت�ؤثر على اثنني من العوامل الرئي�سية التي
حتدد ت�أثري �صدمات �أ�سعار النفط على النمو االقت�صادي والت�ضخم –
ا�ستخدام الأ�رس املعي�شية واال�ستخدام ال�صناعي (درا�سة Blanchard
 .)and Galí, 2009وبرغم �أنه من غري املرجح �أن يتجه قطاع الأ�رس

من ال�سابق لأوانه تقييم ما �إذا كان جناح �إنتاج
غاز �صخور ال�سجيل يف الواليات املتحدة ميكن
�أن يتكرر يف بلدان �أخرى.
املعي�شية �إىل احلد من ا�ستهالك النفط على املدى الق�صري ،فرمبا عمد
على املدى الطويل �إىل اال�ستعا�ضة عن النفط بالغاز – مما �سيخفف �آثار
�صدمات النفط� ،إذا ت�ساوت كل الأمور الأخرى .وعلى العك�س من ذلك ،قد
ترتفع ح�صة النفط كمدخالت و�سيطة يف الإنتاج �إذا انتقلت �صناعات
كثيفة اال�ستخدام للنفط والغاز ،كمنتجي البرتكيماويات� ،إىل الواليات
املتحدة.
وخال�صة القول� ،إن الظهور غري املتوقع ملوارد النفط والغاز غري
التقليدية واملجدية اقت�صاديا يف الواليات املتحدة ،ورمبا يف بلدان
�أخرى ،قد تحُ ْ دِث �آثارا وا�سعة النطاق يف �أ�سواق الطاقة العاملية .والغاز
الطبيعي ب�صفة خا�صة من املرجح �أن يكت�سب �أهمية �أكرب كم�صدر
للطاقة الأولية ،كما �أن ح�صته يف جمموع اال�ستهالك �ستزداد على
الأرجح كثريا .ف�ضال على ذلك ،لي�س من املرجح �أن ت�صبح الواليات
املتحدة امل�ستورد ال�صايف الكبري للغاز كما كان متوقعا يف ال�سنوات
القليلة املا�ضية.
وت�أثري النفط امل�ستخرج من �صخور ال�سجيل �أو من املكامن
الالم�سامية لن يكون على الأرجح وا�سع النطاق .وعلى خلفية ا�ستمرار
منو ا�ستهالك النفط� ،ستقت�رص م�ساهمة هذا امل�صدر اجلديد يف حد ذاته
على تخفيف ولي�س حمو القيود على املعرو�ض النفطي التي ظهرت منذ
منت�صف الألفينات ،ومن غري املرجح �أن يفر�ض �ضغوطا قوية لتخفي�ض
الأ�سعار .ولكن ثورة الإنتاج من �صخور ال�سجيل تلقي ال�ضوء على الواقع
وهو �أن احلوافز ال�سعرية والتغريات التكنولوجية ب�إمكانها �أن تدفع �إىل
ردود �أفعال مهمة على جانب العر�ض يف قطاع النفط والغاز و�أن القيود
على العر�ض ميكن �أن تتغري مبرور الوقت .وال تزال الإمكانات الكاملة
للموارد اجلديدة على امل�ستوى العاملي غري معروفة .فعمليات اال�ستك�شاف
والتطوير خارج الواليات املتحدة ال تزال يف مهدها.

■

توما�س هلبلينغ هو رئي�س ق�سم يف �إدارة البحوث يف �صندوق النقد
الدويل.
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