
االثنين  24  اغسطس  2009   33اقتصاد
بعد ارتفاع أسعار النفط لمستوى الـ 74 دوالرًا للبرميل للمرة األولي منذ بداية العام

نفطيون يتوقعون تذبذب األسعار حول مستوى 70 دوالرًا لبداية الربع األول من 2010

االقتصاد في كلية العلوم االدارية 
بجامعة الكويت د.صادق البسام 
العادل يتراوح بني  ان السعر 

70-80 دوالرا للبرميل.
وبرر البسام حتليله بالقول: 
إن االنتع���اش العاملي لم يبدأ 
بعد والعالم بدأ يخرج من حالة 
الركود االقتص���ادي في الربع 
الثالث، ومن املقرر ان يزيد في 
الربع الرابع وهو ما س���يؤدي 
الى حركة نش���طة ف���ي األداء 

االقتصادي العاملي.

انخفاض األسعار

واض�����اف ان ه��ن���اك ما 
يع������ادل 4 ماليني برميل من 
النف��ط اخل��ام لم تدخل بعد ف��ي 
السوق وهي ج��اهزة لالنت��اج 
ف��ي اي وق���ت، كم��ا ان هناك 
مالي���ني البراميل موجودة في 
صهاريج وسفن عائمة ميكنها 
الدخول في اي وقت الى السوق، 
مب���ا يعني ان ه���ذا املعروض 
س���يمثل ضغطا على االسعار 
باجتاه الن���زول مع عدم قدرة 
الطلب على الصعود مش���يرا 
الى ان انخفاض اسعار الدوالر 

سيقوم بعمل توازن.
وتوقع البسام ان يرتد السعر 
دون ال� 70 دوالرا للبرميل وهو 
ما سيؤثر على االداء االقتصادي 
ف���ي الكوي���ت ودول املنطقة، 
مستدركا ان الكويت كان لديها 
التنموية  الكثير من املشاريع 
التي ضيعتها وعلى احلكومة 
االستفادة من ايراداتها النفطية 
في بناء مشاريع طموحة قادرة 
على االنت���اج والنمو، بدال من 
توجيهها في استثمارات اخرى 

عدمية القيمة.

البســـــام: 
مـن  المعـــروض 
قـد  الخـام  النفـط 
يدفـع األسـعار نحو 
مـع  االنخفـــاض 
الطلـب انخفــاض 

أسعار  الحرمي: 
النـفــط الحاليـة 
انعكـاس النخفاض 
الدوالر  صرف  سـعر 
عوامـل  تعكـس  وال 
والطلـب العــرض 

بوخضــــور: 
السعــر العادل فوق 
المائــة دوالر وفقـًا 
التاريخية  للمعاييـر 
دوالرًا   60 وبحـدود 
والطلـب للعــرض 

واش���ار الى ان االسعار من 
املمكن ان ترتد الى ما دون 70 
دوالرا للبرميل وستظل متذبذبة 
حلني اتضاح مسار اداء االقتصاد 

العاملي.
واستدرك احلرمي بالقول إن 
الدليل على ان االسعار ستظل 
متذبذبة في حدود تتراوح بني 
70-75 دوالرا للبرمي���ل حتى 
العام وج���ود كميات  نهاي���ة 
كبيرة من النفط اخلام لم يتم 
التخلص منها حتى اآلن وفي 
حال طرحها في السوق ستؤدي 
بال شك الى تذبذب االسعار في 
حدود تتراوح بني 70-75 دوالرا 

للبرميل.

مشاريع مؤجلة

وفي رد منه عن مدى تأثر 
الكويت بارتفاع اسعار النفط 
وقدرتها على تنفيذ مشاريعها 
النفطية املؤجلة، اجاب احلرمي 
باقتضاب: هذا االمر ُتسأل فيه 

اجلهات التنفيذية.
وفي حتليل منه حول مفهوم 
العادل، قال اس���تاذ  الس���عر 

نق���ول إن االرتفاعات مبررة، 
مشيرا الى ان عدم وجود منو 

مستدمي على االمد البعيد.

حتى اآلن. 
واضاف انه ال توجد بوادر 
حتسن االقتصاد العاملي حتى 

النفط اخلام لم يتم استخدامه 
حتى اآلن موجودا لدى الدول 
املنتجة للنفط لم يتم استخدامه 

العرض والطلب.
وق����ال إن هن��اك مخ��زونا 
م��ن املع�����روض النف�طي من 

الكويت بوصفها دولة مستوردة 
للسلع واخلدمات ان تستفيد من 
االزمة وتقوم بتنفيذ مشاريعها 
التنموية، مستدركا أن ما حدث 
عكس ذلك متاما، رغم انها كان 
باالمكان ان توفر نس���بة %50 
م���ن تكلفة تلك املش���اريع لو 
مت االس���راع بقرار تنفيذ تلك 

املشاريع.

األسعار الحالية

من جانبه، اش���ار اخلبير 
النفطي كام���ل احلرمي الى ان 
االس���عار احلالي���ة للنفط ال 
عالقة لها بأساسيات الصناعة 
النفطية واملتمثلة في العرض 

والطلب.
واش�����ار ال�����ى ان الطلب 
النف���ط الي���زال دون  عل���ى 
املس���توى ومنخفضا مبقدار 
مليون برمي���ل يوميا ومن ثم 
فإن ارتفاع االسعار يعود في 
األساس النخفاض اسعار صرف 
ال���دوالر امام العمالت االخرى 
مضيفا ان���ه ال عالقة الرتفاع 
النفط احلالية بعوامل  اسعار 

ف�ي الب��داية، اش��ار اخلب��ير 
االقتص��ادي حج��اج بوخض��ور 
ال��ى ان اسع��ار الن�ف��ط وفق��ا 
للمفه�����وم الع�����ادل تتغ��ير 
النظرة لها، مشيرا  حس�����ب 
الى انه وفقا للرؤية التاريخية 
وحتديدا منذ ثالثينيات القرن 
املاضي ومع أخذ نسب التضخم 
في االعتبار فإن السعر العادل 
للنفط يك���ون فوق 100 دوالر 

للبرميل.

قبل األزمة

واشار بوخضور الى ان أداء 
اسعار السلع األخرى ومقارنتها 
قبل وبعد االزمة جند ان اقصى 
تراجع له���ا كان 50% وهو ما 
يعني أن سعر النفط بات عادال 
عند مستوى 75 دوالرا للبرميل، 
اذا قارناه مبستوى قبل االزمة 
وال���ذي وصل أقص���ي ارتفاع 
له عن���د 147 دوالرا للبرميل، 
مس���تدركا ان الس���عر العادل 
يقع ما بني ال� 75 الى 100 دوالر 

للبرميل.

السعر العادل

واض���اف بوخضور انه اذا 
نظرنا الى آلية الطلب والعرض 
فإن سعر النفط العادل يكون 
عند مس���توى ال���� 60 دوالرا 
للبرمي���ل، مضيفا انني اتوقع 
ان يكون هناك تذبذب للسعر 
دون 75 دوالرا حتى نهاية العام 

احلالي. 
وعن مدى استفادة الكويت 
م���ن ارتفاع اس���عار النفط او 
انخفاضها، اش���ار بوخضور 
الس���لع انخفضت  الى أن كل 
مع األزمة ومن ث���م كان على 

عمر راشد
ارتفعت اس��عار النفط ملس��توى 74 دوالرا للبرميل في 
مبادرة تفاعلت م��ع بدء االنتعاش االقتصادي لبعض الدول 
واخلروج من نفق الركود االقتصادي الذي ضرب االقتصاد 

العاملي منذ نهاية العام املاضي..
ف��ي اس��تطالع ل� »األنباء« حول الس��عر الع��ادل للنفط 
ومدى تأثير اس��عار النفط عل��ى األداء االقتصادي وقدرتها 
ف��ي دفع احلكومة لتنفيذ مش��اريع تنموية ط��ال انتظارها 

أش��ار بعض املتحدثني الى ان الس��عر العادل للنفط ووفق 
املعايير التاريخية يقع في نطاق املائة دوالر للبرميل وليس 

في حدود ال� 74 دوالرا.
واضاف املتحدثون ان س��عر برميل النف��ط العادل وفقا 
للمعايير االس��تراتيجية فإن اس��عاره تفوق ال� 120 دوالرا 

للبرميل.
وأفاد املتحدثون انه ووفقا الداء الس��لع األخرى وتطور 
اس��عارها فإن بعض السلع األولية اس��تردت ما يقارب ال� 

50% من اس��عارها قبل االزمة، الفتة اال انه وفقا لهذا املعيار 
فإن السعر يصل الى 75 دوالرا للبرميل، وذلك على أساس 
وص��ول س��عر النفط ال��ى مس��توى 147 دوالرا في يوليو 

.2008
واتف��ق املتحدث��ون على أن س��عر 74 دوالرا للبرميل لم 
يتحدد بن��اء على معطي��ات الطلب والعرض وامنا بس��بب 
انخفاض س��عر صرف الدوالر ام��ام العمالت األخرى وهو 
ما يعزز االداء االقتصادي لدى الدول املس��تهلكة األمر الذي 

يدفعها لشراء املزيد من النفط.
وقالوا ان الس��عر العادل وان حتدد ب��ني 70 و80 دوالرا 
للبرمي��ل، اال انه س��يظل متذبذبا حتى نهاي��ة العام احلالي 

ورمبا بداية العام األول من 2010.
واتفقوا على ان الكويت آن األوان لها لتنفيذ مش��اريعها 
التنموية الطموح��ة والتي طال انتظاره��ا بدعم من ارتفاع 

اسعار النفط وبالرغبة األميرية على االسراع في تنفيذها.
وفيما يلي التفاصيل:

توقعات باستمرار تذبذب أسعار النفط

د.صادق البسام كامل احلرمي حجاج بوخضور


