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االقتصادية
مركز كوروم يرصد أسباب ارتفاع الذهب األسود وهبوطه منذ 1991

ملاذا سينخفض النفط إلى 20 دوالرًا خالل عامني؟
ال »أوپيك« وال غيره.. فتش عن »بازل 3«

طارق الرفاعي

على احلكومة الكويتية 
االستعداد لهبوط األسعار 

والتركيز على االقتصاد
غير النفطي

األسعار استمرت أقل
من 40 دوالرًا حتى 2004

رغم أزمات عاملية كبرى

تشديد بازل يدفع البنوك 
لتصريف املشتقات النفطية 

ويعيد الوضع إلى طبيعته
قبل 2008

»دويتشه بنك« خفض محفظة 
املشتقات بـ 12 تريليون 

يورو قبل يناير 2015

املشتقات املالية
مت تعريف املشتقات املالية على انها أدوات حتوط 

يتم استخدامها للوقاية ضد أي خسائر مالية 
متعلقة باألصل او العملة او السلع ولكن املشتقات 
املالية املساندة ال تعتبر اصوال في حد ذاتها. انها 
بكل بساطة مجرد وعد او عقد تأمني او رهان من 
احدى املؤسسات املالية الى مؤسسة مالية أخرى 
او الى املستثمر للدفع في حالة ما استحق رهن 

املشتقات املالية مثال الهبوط في قيمة السند بحيث 
يسعى املستثمر الى احلصول على التعويض عن 

اخلسائر في قيمة السندات. كما أن معظم املشتقات 
مبنية على أساس أسعار الفائدة والعمالت األجنبية. 
ان جزءا بسيطا فقط من املشتقات املالية مبني على 

السلع مثال الذهب والنفط.

بقلم: طارق سيد جمال الرفاعي
أعد طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي ملركز كوروم، وهو مركز كويتي متخصص في الدراسات االستراتيجية واألزمات املالية، دراسة ترصد التطور التاريخي ألسعار النفط منذ مطلع التسعينيات، مرجعا موجات ارتفاع النفط القياسية الى نشاط سوق املشتقات املالية الذي وصل الى 7 أضعاف حجم 

االقتصاد العاملي وتراجع األسعار بعد يونيو 2014 الى تقليص البنوك العاملية انكشافاتها على تلك املشتقات تطبيقا لقرارات بازل 3 والتي بدأ تطبيقها في يناير 2015. وأكد الرفاعي ان االدعاء بان اململكة العربية السعودية والكويت وأعضاء األوپيك هم السبب وراء هبوط أسعار النفط يعتبر أمرا 
غير صحيح. وتوقع الرفاعي ان يصل سعر برميل النفط الى مستوياته التاريخية عند 20 دوالرا خالل العامني املقبلني وهو متوسط سعر البرميل على مدار 13 عاما في الفترة من 1991 ـ 2004 حني كان أقصى سعر للبرميل خالل تلك الفترة 40 دوالرا بضغط من تشديد جلنة بازل قواعد االنكشاف 

على املشتقات. وأوصى الرفاعي بضرورة االستعداد لألسوأ وعدم التفاؤل بعودة ارتفاعات أسعار النفط مرة أخرى وحتوط احلكومة الكويتية للتعرض لتلك املستويات السعرية.

بــدأ ســعر خــام برنــت 
بالهبوط فــي يونيو ٢٠١4، 
حيــث بلغ ســعره آنذاك ما 
يزيد على ١٠٠ دوالر أميركي 
للبرميل الواحد منذ عام ٢٠١١ 
ولكن األحــداث التي طرأت 
فــي يونيــو ٢٠١4 أدت الــى 
هبوط حاد في الســعر. بلغ 
سعر النفط في ١9 يونيو ما 
يزيد على ١١5 دوالرا أميركيا 
للبرميل الواحــد، حيث بدأ 
بعدهــا بالهبــوط ســريعا 
ليصل الى 55 دوالرا أميركيا 
للبرميــل الواحــد في نهاية 
عام ٢٠١4. وهذا يعني هبوطا 
بنســبة 5٠% خالل 6 أشهر. 
وقــد مت آنــذاك إلقــاء اللوم 
سريعا على اململكة العربية 
السعودية والكويت وأعضاء 

منظمة األوپيك.
وصفت وســائل اإلعالم 
العامليــة هــذا الوضع آنذاك 
بحرب األسعار التي أطلقتها 
اململكة العربية الســعودية 
وســاندها في ذلــك أعضاء 
منظمــة األوپيــك اآلخرون، 
وذلــك لتحطيــم منتجــي 
النفط الصخــري األميركي 
في السوق. بدأ إنتاج النفط 
الصخري في النمو سريعا 
منــذ عــام ٢٠٠٧ وقــد ادعى 
خبــراء النفــط أن هذا األمر 
قد أضر كثيرا مبنتجي النفط 

من منظمة األوپيك.
في الشهور التي أعقبت 
هبوط أسعار النفط تطورت 
القصة لتتحــول الى حرب 
اسعار بني اسعار السعودية 
ـ األوپيك من جهة وأســعار 
منتجــي النفــط الصخــري 
األميركــي، حيــث صاحــب 
ذلك تراجع كبير في الطلب 
على النفط من الدول الناشئة 
وخاصــة الصــني. كمــا أن 
التباطؤ فــي الصني والهند 
يعني أن ازدياد اإلنتاج من 
قبــل األوپيك ســيؤدي الى 
انخفاض االسعار ما لم يقم 
النفــط بتخفيض  منتجــو 

االنتاج.

أزمات كبرى والنفط تحت 40 
دوالرًا

لــم يتم تــداول أســعار 
النفط خالل الفترة من ١99١ 
الــى منتصف عام ٢٠٠4 مبا 
يزيد على 4٠ دوالرا أميركيا 
للبرميل الواحد. وقد تضمنت 
فترة الـــ ١3 عاما هذه نهاية 
االحتــالل العراقي الغاشــم 
على الكويت واألزمة املالية 
اآلســيوية وأزمــة الروبــل 
الروســي وأزمــة »الــدوت 
كوم« والهجمــات اإلرهابية 
في ١١ ســبتمبر على أميركا 
واحلرب األميركية في العراق 
وافغانســتان والكثيــر من 
االحداث غيرها والتي يقول 
اخلبراء املاليون بأنها كانت 
الســبب وراء ارتفاع اسعار 
النفط بشكل ســريع ولكن 

مربحا جدا للبنوك التي قامت 
بإصدار املشتقات وتداولها.
بــدأ تــداول املشــتقات 
العامليــة بالنمــو ســريعا 
مــن بضعــة تريليونــات 
مــن الــدوالرات الــى مئات 
الدوالرات  التريليونات من 

خالل سنوات قليلة.
لــم يكن هناك مشــتقات 
نفطية قبل عام ٢٠٠4. أدى 
إطالق املشتقات النفطية الى 
البنــوك واملضاربني  أعطاء 
أدوات مالية جديدة ميكنهم 
استخدامها للتالعب بأسعار 
النفط. نتيجة لتزايد االهتمام 
باملضاربة في الســلع مثال 
النفط بدأ ســوق املشتقات 
بالنمو سريعا، حيث استمرت 
والنفــط  الســلع  أســعار 
باالرتفاع. وقــد برر خبراء 
الصناعة ووســائل اإلعالم 
العاملية بأن ارتفاع أســعار 
الســلع والنفط يعــود الى 
الدول النامية وزيادة الطلب 
على النفط متجاهلني بذلك 
آثار املشــتقات على السوق 

متاما.

75٪ تراجعا في 5 أشهر!
النفــط  أســعار  بــدأت 
والســلع األخرى عام ٢٠٠8 
بالهبــوط. وقد هبط ســعر 
النفــط مبعدل قياســي من 
١43 دوالرا أميركيا للبرميل 
الواحد في يوليو ٢٠٠8 الى 
34 دوالرا في نهاية الســنة 
وهذا يعنــي هبوطا مبعدل 
٧5% خالل 5 أشهر مع العلم 
ان هذا األمر لــم يحدث أبدا 
فــي تاريخ صناعــة النفط. 
وقد مت عزو هذا الهبوط الى 

فإن الشــيء الذي طرأ عليه 
التحســن والتعافي حقيقة 
هو ســوق املشــتقات حاملا 
قامت احلكومــات والبنوك 
املركزية في أميركا وأوروبا 
بإنقاذ بنوكها فقد بدأت تعود 
الثقة وبدأت أسواق االئتمان 
تنفتح مرة أخرى وعادت تلك 
البنوك لتلعب اللعبة نفسها 

مرة أخرى.
عــادت عمليــات تــداول 
املشــتقات املاليــة املربحــة 
لتحتل مركــز الصدارة مرة 
أخرى حيث قــررت البنوك 
الكبرى االستفادة من فرصها 
اجلديــدة والفضــل في ذلك 

يعود الى عمليات اإلنقاذ.

ضغوط »بازل 3« على البنوك
وبعد ذلك وفــي النهاية 
نصــل الى مــا نحــن عليه 
النفط  اليــوم. هبط ســعر 
الــى مســتويات منخفضة 
جديــدة مرة أخــرى ولكنه 
عاد ليتعافى مرة أخرى من 
٢5 دوالرا أميركيــا للبرميل 
في يناير ٢٠١6 الى اكثر من 
5٠ دوالرا أميركيــا للبرميل 
حاليا. وقد مت إبالغنا بأن هذا 
الهبوط في األسعار يعود الى 
حرب األســعار التي بدأتها 
اململكة العربية الســعودية 
والتي يدعمهــا األوپيك في 
ذلــك للتخلص مــن منتجي 
النفــط الصخري األميركي. 
وقد جاء هذا األمر مصاحبا 
حلقيقة أن األسواق الناشئة 
قد أصبحت بطيئة. ومع ان 
هذا األمر صحيح جزئيا إال 
أنه ال يوضح القصة الكاملة.

وقع اللوم اخلاص بهبوط 

هذه لم تكن احلقيقة، ملاذا؟
كما كان هناك ايضا ارتفاع 
فــي الطلب علــى النفط من 
األسواق الناشئة مثال الصني 
والهند والبرازيل في حني أن 
توريد النفط كان ينمو مبعدل 
بطيء نسبيا مع العلم بأنه 
لم يكن هناك اي انتاج للنفط 

الصخري األميركي آنذاك.

2004 انطالق المشتقات 
النفطية

ارتفعــت أســعار النفط 
فــي اواخر عام ٢٠٠4 الى ما 
يزيد على 4٠ دوالرا أميركيا 
واستمر هذا االرتفاع ليصل 
الــى مســتوى خرافــي ١43 
دوالرا أميركيــا للبرميــل 
الواحــد فــي يوليــو ٢٠٠8 
وأرجع اخلبراء ذلك االرتفاع 
الى النمو السريع في الطلب 
العاملي الناجت عن ازدياد طلب 
األسواق الناشئة للحصول 
علــى النفط، حيث كان ذلك 
مصحوبــا بانخفاض معدل 
انتــاج النفــط العاملي على 
الرغــم مــن بــدء األســواق 

الناشئة النمو في ١999.
تكمــن اإلجابة عــن هذا 
املشــتقات  فــي  الســؤال 
املالية. عندمــا متت إضافة 
قصة املشــتقات املالية الى 
قصــة النفط بدأ كل شــيء 
يتضح ويبدو منطقيا. قامت 
الواليات املتحدة األميركية 
عام ١999 بتسهيل القوانني 
املالية  املتعلقة باملشــتقات 
وذلك بعد الكثير من املداوالت 
بــني اكبر البنــوك. لقد كان 
تداول املشــتقات منخفضا 
نوعا ما آنذاك ولكن األمر كان 

األزمة املاليــة العاملية التي 
أدى الى إشعالها انهيار بنك 
ليمان بــراذرز. ومرة أخرى 
نقول ان السبب كان صحيحا 
جزئيا فقط. لقد أدت األزمة 
املالية العاملية الى التسبب 
بتعرض العديــد من الدول 
للركــود االقتصادي ما أدى 
الــى انخفــاض الطلب على 
النفــط ولكــن هــذا األمر ال 
يوضح أسباب هبوط األسعار 
بشــكل ســريع جدا في تلك 

املدة القصيرة.
عندما نقوم بإضافة قصة 
املشــتقات هنا فإننا سنرى 
كيف ستصبح القصة أكثر 
منطقيــة. أدى انهيــار بنك 
ليمان بــراذرز الــى حدوث 
موجــات صادمة لألســواق 
املاليــة عامليــا. لقد جتمدت 
أســواق االئتمــان العامليــة 
وتوقفــت البنوك عن تقدمي 
القروض الى بعضها البعض 

بسبب نقص الثقة.
وقد أصاب البنوك الكبرى 
اخلوف بأن تكون هي التالية 
في االنهيار. ان نقص الثقة 
وتراجع عمليات اإلقراض بني 
البنوك قد تسببا في توقف 

سوق املشتقات العاملية.

اإلنقاذ المالي ينعش المشتقات
النفــط  اســترد ســوق 
تعافيه، حيث بلغ سعره في 
أوائل عــام ٢٠١١ حوالي ١٠٠ 
دوالر أميركي للبرميل الواحد 
مرة أخرى. وقد عزت وسائل 
اإلعالم العاملية السبب في ذلك 
الى النمو االقتصادي العاملي 
وزيادة الطلــب على النفط 
مرة أخــرى. وعلى أي حال 

أسعار النفط هذه املرة على 
بازل 3. قامت جلنة بازل عقب 
األزمة املاليــة العاملية التي 
يشرف عليها بنك التسويات 
الدولية في سويسرا بإصدار 
قوانني جديدة للبنوك والتي 
كانت تأمل أن تؤدي الى حل 
بعض املشاكل التي أدت الى 
حدوث األزمة مثــال تداول 
املشــتقات. وفــي حــني ان 
املشــرعني العامليني قد رأوا 
مخاطــر املشــتقات املاليــة 
وسعوا الى زيادة قوانينهم 
اال أنهــم فشــلوا حتــى هذا 
اليــوم في اتخــاذ اي إجراء 
بخصــوص هــذا املوضوع. 
ويعود السبب الرئيسي في 
ذلك الى اخلوف من التسبب 
بحالة من الهلع وإشعال فتيل 

أزمة مالية أخرى.
أدى حجم سوق املشتقات 
العاملية الى تخوفهم، حيث 
وصل حجم سوق املشتقات 
أضعــاف   ٧ الــى حوالــي 
االقتصــاد العاملي الســابق، 
حيث متت إضافة املشتقات 
اخلاصــة بالرهونــات الــى 
الرهونــات األخرى دون أي 

أصول مساندة.
ان  بــازل  جلنــة  رأت 
املشرعني قد يكونون بطيئني 
في تنظيم املشتقات وعليه 
فقد قامت بوضع بعض من 
قيودها اخلاصة بخصوص 
البنــوك  تــداول  كيفيــة 

للمشتقات.
وعلى وجــه اخلصوص 
فقــد قامت بزيــادة الهامش 
املطلــوب من قبــل البنوك 
التــي حتتفــظ باملشــتقات 
وذلــك لتتمكن مــن االلتزام 
مبتطلبــات وقوانني بازل 3 
والتي تتقيد بها جميع البنوك 
الكويتية في يومنا هذا وانه 
يوجد لديها القليل او ال يوجد 
لديها انكشاف جتاه املشتقات 
ولكن هذا احلــال ال ينطبق 

على البنوك األميركية.
ان زيادة الهامش املطلوب 
يعني أن البنوك كانت مجبرة 
على تخفيض حجم املشتقات 

ابتداء من يناير ٢٠١5.
وعليه فقد بدأت البنوك 
بحــل هــذه املشــتقات فــي 
النصف الثاني من عام ٢٠١4 
وهو الوقت الذي بدأت فيه 

أسعار النفط باالنخفاض.
بالنســبة لبنك دويتشه 
وحده فقد هبطت املشتقات 
املالية مبقدار ١٢.٧ تريليون 
يورو من 54.6 تريليونا عام 
٢٠١3 الى 4١.9 تريليون يورو 
عام ٢٠١5 وذلك وفقا للتقارير 
السنوية للبنك. وفقا لبنك 
الدوليــة فــإن  التســويات 
مشتقات السلع قد انخفضت 
بنسبة 45% اعتبارا من يونيو 
٢٠١4 الى نهاية ٢٠١5. بالنسبة 
لبنك دويتشــه فقد هبطت 
مشتقات السلع مبا يزيد على 

6٠% خالل الفترة نفسها.

»النفط الكويتي«
 بـ 52.5 دوالراً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 31 سنتا 
ليصل إلى 52.51 دوالرا بزيادة نسبتها 
0.5%، وفقا للسعر املعلن أمس من 
مؤسسة البترول الكويتية.


