اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي إﱃ أﻳﻦ؟
ﻳﺘﻄﻠﺐ انﺘاج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي اسﺘﺨدام عدد كبﲑ مﻦ اﻵ ر ﰲ ذات اﻟوقت وﻏاﻟبا ما ﻳﻜون اﻻنﺘاج
ﺑﻜﻤﻴات ﺻﻐﲑة ﺟدا مﻦ كﻞ ﺑﺌﺮ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﻤد ﺟدوى ﻫﺬا اﻻنﺘاج إﱃ ﺣد كبﲑ عﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ
ومﺴﺘوى اﻷسﻌار اﻟﺴاﺋد ﻟﻠﻨﻔﻂ اﳋام ،وﻫو ما ﳚﻌﻞ مﻦ عﻤﻠﻴﺔ انﺘاﺟﻪ امﺮا ﺣﺴاسا ﺟدا ﻟﺘﻘﻠبات
اﻷسﻌار اﻟﺴوقﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ،وﲟا أن عﻤﻠﻴات انﺘاج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﺗﺘﻢ أساسا عﻠﻰ "نﻄاق ﺣﺠﻢ ﺻﻐﲑ
ﻟﻺنﺘاج ﻓﺈن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﱪمﻴﻞ ﺗﻜون مﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐاﻳﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﻘول أن مﺴﺘﻘبﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
ﻳﺼبﺢ رﻫﻴﻨﺔ ﺑﺘﻄورات أسﻌار اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺴوق اﻟﻌاﳌﻲ ،ﺣﻴﺚ ﲣﺮج آ ر كﺜﲑة مﻦ ﺧﻄوط اﻻنﺘاج مﻊ
اﻻﳔﻔاض ﰲ أسﻌار اﻟﻨﻔﻂ نﻈﺮا ﻟﺘﺤول اﻻنﺘاج ﻓﻴﻬا إﱃ انﺘاج ﻏﲑ اقﺘﺼادي ﺑﺴبﺐ ارﺗﻔاع ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻻسﺘﺨﺮاج عﻦ اﻷسﻌار اﻟﺴوقﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ.
ومﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳواﺻﻞ نﻔﻂ اﻟوﻻ ت اﳌﺘﺤدة ارﺗﻔاعﻪ ﰲ اﻟﻌام اﳌﻘبﻞ ،وﻟﻜﻦ كﻠﻤا طال ﺑﻘاء سﻌﺮ
ﺧام اﻟﻘﻴاس اﻷمﲑكﻲ عﻨد ﳓو  ٥٠دوﻻراً أو أقﻞ مﻦ ذﻟﻚ ﻟﻠﱪمﻴﻞ كﻠﻤا ﺗباطﺄ اﻟﻨﻤو.
وﺗﻌﺘﱪ اﻟوﻻ ت اﳌﺘﺤدة مﻦ ﺑﲔ اﻟدول اﻟﱵ ﻟدﻳﻬا اﺣﺘﻴاطﻴات نﻔﻄﻴﺔ كبﲑة ﰲ اﻟﺘﻜوﻳﻨات اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،كﻤا أ ا ﲤﺘﻠﻚ أكﱪ قوة ﺣﻔﺮ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﰲ اﻟﻌاﱂ ﻟﺴﻬوﻟﺔ وﺻول اﻟﺸﺮكات إﱃ ﺣﻘوق
اسﺘﺨدام ﻫﺬﻩ اﳌﺼادر ،وﺗواﻓﺮ اﳋﱪة ﻟدى اﻟﺸﺮكات اﻟﻌامﻠﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌواقﻊ ،ومﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟدﻳﻨامﻴﻜﻴﺔ
رﲟا ﻻ ﲤﺘﻠﻜﻬا ﺷﺮكات انﺘاج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﰲ دول اﻟﻌاﱂ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺘواﻓﺮ ﻓﻴﻬا اﺣﺘﻴاطﻴات مﻦ
ﻫﺬا اﻟﻨوع مﻦ اﻟﻨﻔﻂ.
وعﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ مﻦ أن ﺗﻜﻨوﻟوﺟﻴا اﻟﺘﻜﺴﲑ اﳍﻴدروﻟﻴﻜﻲ أﺣدﺛت ﺗﻐﻴﲑات كبﲑة عﻠﻰ ﺻﻌﻴد سوق اﻟﻨﻔﻂ،
ﻓﺈن اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻳﲔ ﻻ ﻳﺰاﻟون ﻳﻬﻴﻤﻨون عﻠﻰ اﳉﺰء اﻷكﱪ مﻦ إنﺘاج اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟوقت اﳊاﱄ .ﲝﺴﺐ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳌوقﻊ "أوﻳﻞ ﺑﺮاﻳﺲ" اﻷمﲑكﻲ .اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي كﺘبﻪ ﻓا ن مﻠﻜﺴﻴﺘﻴان ،ﺗوقﻊ أن ﻳﺸﻬد اسﺘﺨﺮاج
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﰲ اﻟوﻻ ت اﳌﺘﺤدة اﻷمﲑكﻴﺔ ﳕوا أكﱪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨوات اﻟﻘادمﺔ .ﺑﻴد أن اﻷساسﻴات
اﻻقﺘﺼادﻳﺔ -عﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺮﲝﻴﺔ ووﻓﺮة اﳌوارد -ﺗبﺸﺮ ﳋﲑ ﻟﻨﺴبﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻳﲔ وﺧاﺻﺔ ﰲ
مﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوسﻂ.

وأوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أنﻪ رﻏﻢ اﻻرﺗﻔاع اﳍاﺋﻞ ﰲ إنﺘاج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ،ﻓﺈن مﻌﻈﻢ اﻟﻨﻔﻂ اﳌﻨﺘﺞ عاﳌﻴا ﻳﺘﺄﺗﻰ
مﻦ اﳊﻘول اﻟﺘﻘﻠﻴدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﳓو ﺛﻠﺜﻲ اﳌوارد اﻟﻌاﳌﻴﺔ اﻟﻘاﺑﻠﺔ ﻟﻼسﱰداد .ﻓاﻟدول اﻷعﻀاء ﰲ مﻨﻈﻤﺔ
اﻟدول اﳌﺼدرة ﻟﻠﻨﻔﻂ )أوﺑﻚ( ﲤﻠﻚ ﳓو  ٪٨٢مﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺻول ٪٦٥ ،مﻨﻬا ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوسﻂ
ﺑﻘﻴاد اﻟﺴﻌودﻳﺔ واﻟﻌﺮاق واﻟﻜوﻳت واﻹمارات.

انخفاض تكلفة النفط التقليدي
سﻠﻂ اﻟﻜاﺗﺐ اﻟﻀوء عﻠﻰ مﺰا اسﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ مﻦ مﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوسﻂ ،وﻳﺘﻌﻠق اﻷمﺮ ﺑﺴﻬوﻟﺔ
اﻹنﺘاج واﳔﻔاض ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ .وﲝﺴﺐ اﻟﻜاﺗﺐ ﺗﺮاوﺣت ﺗﻜﻠﻔﺔ إنﺘاج اﻟﱪمﻴﻞ اﻟواﺣد ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻟﻨﺴبﺔ ﻟﻜﻞ
مﻦ اﻟﺴﻌودﻳﺔ وإﻳﺮان واﻟﻌﺮاق )مﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﻷقﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ( ﺑﲔ  ٩و ١٠دوﻻرات ﰲ سﻨﺔ .٢٠١٦
ووﻓق اﻟﻜاﺗﺐ ﻟﻌبت سﻬوﻟﺔ عﻤﻠﻴﺔ اﻹنﺘاج واﳔﻔاض اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ دورا أساسﻴا ﰲ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﺮق اﻷوسﻂ
أﻫﻢ مﻨﻄﻘﺔ ﻹنﺘاج اﻟﻨﻔﻂ مﻨﺬ اﳊﺮب اﻟﻌاﳌﻴﺔ اﻟﺜانﻴﺔ.
اﻟﻜاﺗﺐ أﺷار أﻳﻀا إﱃ أنﻪ مﻦ اﳌﺘوقﻊ أن ﻳﺸﻬد كﻞ مﻦ اﻹنﺘاج واﻻسﺘﻬﻼك اﻟﻌاﳌﲔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺘﻘﻠﻴدي
ارﺗﻔاعا أكﱪ ﰲ اﻟﻌام  ٢٠١٩قﻴاسا إﱃ  .٢٠١٨وﺗوقﻊ أﻳﻀا أن ﻳواﺻﻞ إنﺘاج اﻟﻨﻔﻂ مﻦ ﺧارج
مﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوسﻂ اﻻﳔﻔاض.
عﻼوة عﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻻسﺘﻬﻼك اﻟﻌاﳌﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ سﻨﺔ  ٢٠٤٠ﻟﻴبﻠﻎ  ١١٢مﻠﻴون ﺑﺮمﻴﻞ
ﻳومﻴا .وسﺘﺘﻢ ﺗﻠبﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ مﻦ إمدادات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي اﻷمﲑكﻲ ومﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻳﲔ
ﻟﺸﺮق اﻷوسﻂ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
تأثير النفط الصخري
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼدد ،ﻳﻌﺘﻘد اﶈﻠﻠون أن إنﺘاج اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوسﻂ سﻴﻨﻤو ﺑـ ٢٫٧مﻠﻴون ﺑﺮمﻴﻞ ﻳومﻴا
ﲝﻠول سﻨﺔ  ،٢٠٢٥ﺣﻴﺚ سﻴﺘوﱃ اﻟﻌﺮاق وﺣدﻩ ﺗوﻓﲑ كﻤﻴﺔ إﺿاﻓﻴﺔ ﺗﻘدر ﺑـ ١٫٥مﻠﻴون ﺑﺮمﻴﻞ ﻳومﻴا،
وﻓق ﺗﻘﺮﻳﺮ ﲟوقﻊ "أوﻳﻞ ﺑﺮاﻳﺲ" اﻷمﲑكﻲ .وذكﺮ اﻟﻜاﺗﺐ أنﻪ ﻟﻄاﳌا سﻴﻄﺮت مﻨﻈﻤﺔ أوبك عﻠﻰ أسواق
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌاﳌﻴﺔ وﺗوﻟت ﲢدﻳد اﻷسﻌار ،ﻟﻜﻦ اﻟوﺿﻊ ﺷﻬد ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﻴﲑات مﻊ ﻇﻬور اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي.

وﻳﻔﻴد ن مﻌﻈﻢ اﶈﻠﻠﲔ ﻳﺸﲑون إﱃ أن ﳕو إنﺘاج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﰲ اﻟوﻻ ت اﳌﺘﺤدة ﳛدث عﻨدما
ﺗﺼﻞ اﻷسﻌار إﱃ  ٥٠دوﻻرا ﻟﻠﱪمﻴﻞ اﻟواﺣد ،ﻟﻜﻦ عﻨدما ﺗﻨﺰل دون ﻫﺬا اﳌﺴﺘوى ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺘﺴبﺐ
ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹنﺘاج .وﳜﻠص اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﱃ أنﻪ ﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳔﻔاض ﺗﻜاﻟﻴف اﻹنﺘاج ووﺟود اﺣﺘﻴاطات كﱪى
ﲜانﺐ ﺗﺰاﻳد اﻟﻄﻠﺐ ،ﻓﺈن مﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ مﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوسﻂ سﻴواﺻﻠون ﺟﲏ اﳌﺰﻳد.

أسس نمو النفط الصخري وتمويلها بالديون
وقد ﺣﺬرت اﻟﻜاﺗبﺔ اﻷمﲑكﻴﺔ ﺑﻴﺜاﱐ ماكﻠﲔ مﻦ أن ﺑﺬور أزمﺔ ماﻟﻴﺔ قادمﺔ ﺗﺘﻔاعﻞ ﺑﺼورة ﻏﲑ مﺮﺋﻴﺔ
ﺟﺮاء اﻟﻔﻘاعﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺸﻬا ﺻﻨاعﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐاز اﻟﺼﺨﺮﻳﲔ مﺮﻳﻜا ،وما ﺗبﻌﻬا مﻦ ﺗﺮاكﻢ ﻟﻠدﻳون عﻠﻰ
اﻟﺸﺮكات اﻟﻌامﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄاع واﻟﱵ ﺗﻘﱰض أكﺜﺮ ﳑا ﲢﻘق مﻦ أر ح.
وأكدت اﻟﻜاﺗبﺔ -وﻫﻲ مﺆﻟﻔﺔ كﺘاب" اﻟﺴﻌودﻳﺔ اﻷمﲑكﻴﺔ :ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺻﻨاعﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي وكﻴف ﺗﻐﲑ
اﻟﻌاﱂ" -أن ازدﻫار قﻄاع اﻟﻄاقﺔ ﰲ اﻟوﻻ ت اﳌﺘﺤدة ﻳﻘوم عﻠﻰ أساس ﻫﺶ ،ﰲ ﻇﻞ اعﺘﻤادﻩ عﻠﻰ
اﻟدﻳون واسﺘﻔادﺗﻪ مﻦ سﻨوات اﳌال اﻟﺴﻬﻞ اﻟﺬي ﲢﺼﻞ عﻠﻴﻪ ﺑﻨﺴبﺔ ﻓاﺋدة مﺘدنﻴﺔ ﺟدا.
وﺷبّﻬت ماكﻠﲔ ما ﻳﻘﻊ ﰲ ﺻﻨاعﺔ اﻟﻄاقﺔ اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ مﲑكا ﺑﻔﻘاعﺔ ﺷﺮكات اﻹنﱰنت ﰲ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴات

اﻟﻘﺮن اﳌاﺿﻲ ،وﺗوﺿﺢ أن ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﺮكات اﻹنﱰنت كان ﻳﺘﻢ آنﺬاك عﻠﻰ أساس ما ﲡﺬﺑﻪ مﻦ زوار،

وﻟﻴﺲ ﺑﻨاءً اﻷر ح اﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬا عﻠﻰ أرض اﻟواقﻊ ،وﻓق ما أوردت ﺻﺤﻴﻔﺔ نﻴوﻳورك ﳝﺰ ﺑداﻳﺔ ﻫﺬا
اﻟﺸﻬﺮ.

وﺗﻘول اﻟﻜاﺗبﺔ إن ﺑﻌﺾ كبار اﳌﺸﻜﻜﲔ ﲟﺴﺘﻘبﻞ ﺻﻨاعﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻳوﺟدون ﰲ ﺑورﺻﺔ وول
سﱰﻳت ،إذ ﻳﺮون أن اﻷسﺲ اﳌاﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄاع ﺗبﻘﻰ ﻏﲑ مﺴﺘﻘﺮة ،ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻌامﻠﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨاعﺔ ﱂ
ﻳﺜبﺘوا أن سﺘﻄاعﺘﻬﻢ ﲢﻘﻴق إﻳﺮادات أكﺜﺮ مﻦ نﻔﻘا ﻢ.
وﺗﺆكد اﳌﺘﺤدث نﻔﺴﻬا أنﻪ عﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ مﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻜوك ﻓﺈن ﺷﺮكات اﻟﻄاقﺔ اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ﳒﺤت ﻷن
عددا مﻦ اﳌﺘﻌامﻠﲔ ﰲ وول سﱰﻳت عﻠﻰ اسﺘﻌداد ﻟﻀﺦ اﳌﺰﻳد مﻦ اﻷموال ﻓﻴﻬا ،وﺗﺸﲑ ماكﻠﲔ إﱃ أنﻪ

ﰲ اﻟﻔﱰة ﺑﲔ مﻨﺘﺼف  ٢٠١٢ومﻨﺘﺼف  ٢٠١٧كانت ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺴﻴوﻟﺔ اﳌﺘوﻓﺮة ﻟدى ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮكات
ساﻟبﺔ ﲟا قﻴﻤﺘﻪ ﺗﺴﻌﺔ مﻠﻴارات دوﻻر ﰲ كﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ .وﺗﺸﲑ اﻟﻜاﺗبﺔ اﻷمﲑكﻴﺔ إﱃ أن اﻟﺴبﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ وراء ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘاﺋﺞ اﳌاﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠبﻴﺔ ﻫو أن مﻌدل اﻹنﺘاج ﰲ آ ر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﰲ ﺣاﻟﺔ ﺗﻘﻬﻘﺮ،
إذ ﻳﱰاﺟﻊ اﻹنﺘاج ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜانﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ كبﲑ مﻘارنﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﻟبدء اﻹنﺘاج.
وﺗﺆكد اﻟﻜاﺗبﺔ اﻷمﲑكﻴﺔ أن اﻟﺜورة اﻟﱵ أﺣدﺛﺘﻬا ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻜﺴﲑ اﻟﺼﺨور اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗوﻟدت عﻨﻬا ﳐاوف
ﺑﻴﺌﻴﺔ مﻦ اﺣﺘﻤال ﺗﻠوث اﳌﻴاﻩ اﳉوﻓﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺨوف اﻷكﱪ ﻳﺮﺗبﻂ ﻻنﻌﻜاسات اﳌاﻟﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻄﻔﺮة.

