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 نادر مبارك مطمق فهد العدواني
 تالكوي الهمو االقتصادي يفعمي تقمب أسعار الهفط  أثر       

 الممخص
االقتصادى في الكويت، ييدف البحث بيان طبيعة العالقة بين تقمبات أسعار النفط والنمو     

فالبعض يري بأن النمو االقتصادي ىو المؤثر عمي أسعار النفط بعالقة طردية، والبعض األخر يري 
بأن أسعار النفط ىي المؤثرة في النمو االقتصادي، وتتمثل مشكمة البحث في السؤال التالي:ىل 

سة من راوترجع أىمية ىذه الد ىناك عالقة بين تقمب أسعار النفط والنمو االقتصادى في الكويت؟"،
كون كميات إنتاج وأسعار الطاقة عموما والنفط خصوصا ليا األثر األكبر عمى األنشطة االقتصادية 

ييدف البحث و  ،)الكويتومنيا ( لمعديد من الدول بشكٍل عام وعمى دول الخميج العربي خاصة
 وأوصت الدراسةالقتصادى في الكويت، التحميمي أثر وأسباب تقمب أسعار النفط العالمية عمى النمو ا

بضرورة تنويع مصادر اإليرادات العامة في الكويت بعيدًا عن النفط، وتطبيق نظام الضرائب 
المتعددة، مع إمكانية تطبيق نظام الحوافز الضريبية الُمطبقو في العديد من الدول، والذي ُيشجع 

 ة التنمية في الكويت.اإلستثمار في مناطق وقطاعات معينة، وىو ما يدفع عجم
 : النمو االقتصادي، أسعار النفط، الصادرات، الواردات، الطاقة، االستثمار.الكممات المفتاحية

Abstract 
The research aims to show the nature of the relationship between 

fluctuations in oil prices and economic growth in Kuwait. Some believe that 

economic growth is the effect on oil prices in a direct relationship, and 

others see that oil prices are the influences of economic growth, and the 

research problem is the following question: Is there a relationship between 

Volatility of oil prices and economic growth in Kuwait? ”The importance of 

this study is due to the fact that the quantities of production and energy 

prices in general and oil in particular have the greatest impact on the 

economic activities of many countries in general and on the Arab Gulf states 

in particular (including Kuwait). The analytical research aims at the impact 

and causes of volatility. International oil prices on economic growth in 

Kuwait, and the study recommended the necessity to diversify the sources 

of public revenues in Kuwait away from oil, and apply the multiple tax 

system, with the possibility of applying the tax incentives system applied in 

many countries, which encourages investment in certain regions and sectors, 

which drives The wheel of development in Kuwait. 

Key words: economic growth, oil prices, exports, imports, energy, 

investment. 
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 المقدمة:  -1
الحادى والعشرين ثالث حتى أوائل القرن  الماضيلبترول منذ أوائل سبعينيات القرن اشيد سوق     

مثمت فى لبترول، كانت من الضخامة بحيث أطمق عمييا لفظ أزمة وقد تاتغيرات ىامة فى أسعار 
، أما أزمة البترول 37/4791والمرة الثانية  37/4731شكل تصاعد فى األسعار، المرة األولى فى 

الثالثة فقد تمثمت عمى عكس األزمتين السابقتين فى شكل ىبوط حاد فى األسعار حدث ذلك فى 
 ثم أعقب ذلك بعض التحكم فى ،السحب من المخزون، و زيادة وفرة االمداداتنتيجة ، 4791

رتفاع إحدث  4774وكرد فعل لحرب الخميج فى ، العرض، فاتجيت األسعار إلى االرتفاع المحدود
تالشى ىذا االرتفاع  دوالر، ولكن سرعان ما41سعار البترول، حيث وصمسعر البرميل إلىأفى 

، 4111دوالر لمبرميل في عام  14ارتفع إلى و ، 4777دوالر لمبرميل في عام  4371ليتراجع إلى 
، ثم (4)4144والر لمبرميل د 417.1ثم إلى،4141دوالر لمبرميل في عام  33.1وصل إلى حتى 

دوالر لببرميل فى  11، حتى وصل 4141دوالر لمبرميل فى  41.1عاود االنخفاض فوصل 
4149. 
 ىذا القرن التزامن مع االنخفاض فى فوائض الطاقة االنتاجية والتنامى فى ةولوحظ مع بداي     

مماسبب تناميا فى األسعار األمر الذى يثير الشك فى فيم العالقة بين النمو  ،الطمب عمى النفط
االقتصادى والطمب عمى النفط وكذلك األسعار النفطية، فمثال االنخفاض الكبير فى أسعار النفط فى 

تتبع التفكير منتصف الثمانينيات كان غير متبوع بزيادة فى مستوى النمو االقتصادى األمر الذى يس
، غير سعر النفط وفى الطمب عميوتفى إمكانية أن يكون النمو االقتصادى نفسو ىو المسئول عن 

أن التأثير يأتى من  ونرى أخر ، ويأن أسعار البترول ليا تأثير مثبط لمنمو االقتصادى فيري البعض
 .(4)النمو االقتصادى ألسعار النفط والطمب عميو وليس العكس

وما يثير الشك حول عالقة أسعار النفط بمستويات النمو االقتصادى، ىو أن االنخفاض  
 لدول المستيمكة.اكبير فى  اقتصادي الكبير فى أسعار البترول فى بداية الثمانينات لم يستتبع بنمو

تنبااع أىميااة الاانفط ماان خااالل تااوفيره لفااوائض ماليااة تعتباار ضاارورية لتموياال خطااط التنمياااة كمااا      
االقتصادية واالجتماعية. ولعب النفط دورًا رئيسيًا في تحدياد مسااروطبيعة التنمياة مناذ اكتشاافو وحتاى 
وقتنااا الحاضاار سااواأل فااي األقطااار المنتجااة أو المسااتوردة لااو. وقااد جاااألت أىميااة الاانفط باعتباااره ساامعة 

 .(7)تماعية والبيئيةاستراتيجية في الصناعة وليا أثرًا فعااًل عمى مختمف األوجو االقتصادية واالج
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 نادر مبارك مطمق فهد العدواني
 تالكوي الهمو االقتصادي يفعمي تقمب أسعار الهفط  أثر       

   :البحثمشكمة  -2
التى واجيت صعوبو  عديدةدراسات لسعار النفط والنمو االقتصادى أخضعت العالقة السببية بين    

 .فى فيم العالقو بين النمو االقتصادى والطمب عمى النفط واألسعار النفطية
اليامة التي يدور حوليا ومن أجميا التنافس والصراع الدولي  عد النفط من الموارد اإلستراتيجيةوي    

ليات اإلنتاج والتسعير والتوزيع، األمر الذي آبيدف السيطرة عمي المصادر واألسواق، والتحكم في 
يجعل إقتصاديات الدول النامية وتحديدًا الدول النفطية العربية تعيش مزيدًا من التشابك واإلندماج في 

تصادية العالمية، مما يمقي مزيدًا من التحديات التي تتولد من موقع المؤثر والُمتأثر في المنظومة اإلق
لكثير من الدول مشكمة الدراسة من دور النفط كسمعة إستراتيجية  تأتيو  ،سياق الصراعات الدولية

 فطيةمباشرة عمي المتغيرات اإلقتصادية في الدول الن يؤثر تسعيرىافإن تغير وبالتالي  كالكويت،
 وخاصة عمي النمو االقتصادي.
 :السؤال التاليفي محاولة االجابة عن  البحثومن ثم تتمثل مشكمة 

 ؟".في الكويتالنفط والنمو االقتصادى  تقمب أسعارعالقة بين ىناك "ىل 
  :البحثىدف  -3
 :األىداف التاليةتحقيق  الى البحثيدف ي   
 في الكويت. االقتصادىالنفط عمى النمو  تقمب أسعارتحميل أثر  -أ
 سعار النفط العالمية.أتقمبات  تحميل أسباب -ب
 تحميل أثار تقمبات أسعار النفط. -ج
  :البحثفروض  -4

 :التالي فرضيتمثل فرض البحث، فى ال     
 ."في الكويت النفط والنمو االقتصادى تقمب أسعاربين  عالقةىناك "
  :البحثحدود  -5

 األتي:فى تتمثل تمك الحدود     
 (.4149-4771) الفترة خالل البحثستتم اإلطار الزمانى:  -
 الكويت.عمي  البحثسوف تقتصر االطار المكاني:  -
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  منيج الدراسة: -6
لعائدات النفط في ظل تقمبات أسعار  واالستنباطيالمنيج و  األسموب االستقرائىعمي الباحث  اعتمد

ستخدام سببة في عدم إستقرار تالم المنيج التحميمي بيدف تفسير وتحميل العوامل النفط العالمية، وا 
من خالل تحميل البيانات محل الدراسة عن تقمبات أسعار النفط وتطورىا وعالقتيا ، النفط أسعار

، كما تم االستعانة ببعض األساليب االحصائية كاإلنحدار المتعدد، ببعض المتغيرات االقتصادية
 .EViesودربن(، واإلنحراف المعياري، والتكامل المشترك باستخدام برنامج  -وارتباط )واطسون

 خطة الدراسة: -7
 :المحورين التاليينا البحث من خالل تم تناول ىذ    

 .: أبعاد تطور أسعار النفطالمحور األول
 .في الكويت النفط عمى النمو االقتصادي تقمبات أسعارأثر تحميل وقياس : نيالثا المحور

 المحور األول
 أبعاد تطور أسعار النفط

، حياث بادأت موجاو ارتفااع األساعار بداياة اتأسعار النفط فاى العقاد األخيار باالضاطراب صفتات
 – 413، حيث تتراوح سعر البرميل ما بين )4119، ثم وصمت إلى ذروتيا فى عام 4111من عام 

أثااار بالسااامب عماااى أساااعار  4119ام ( دوالر، ولكااان قااادوم األزماااة المالياااة العالمياااة فاااى نياياااة عااا411
دوالر، وياااؤثر ذلاااك عماااى بااارامج التنمياااة ساااواأل فاااى الااادول  74ط، حياااث ىاااوى ساااعر البرميااال إلاااى فالااان

كثياار ماان المااراقبين ىااذا  رجااعوي، ( 1)المصاادرة أو المسااتوردة، وكااذلك عمااى معاادالت النمااو االقتصااادى
أساااعار الااانفط أساساااا إلاااى محاااددات الطماااب والعااارض، حياااث يبااارز الجاناااب المتعماااق  االضاااطراب فاااى

وفاى نفاس الوقات حااالت الركاود التاى تتعارض لياا ، (1)بالطمب إلى النمو المتسارع فى معدالت النماو
إمدادات النفط، بسبب تراجع وتيرة االستثمارات الجديادة مقارناة باالنمو المتساارع لمطماب، كماا لام يأخاذ 

محممين فى تفسيراتيم بكفرة أن التحاويالت فاى أساسايات الساوق مسائولة عان تحركاات أساعار بعض ال
دوالر  411ألنياااا لااام تكااان حساااب رأييااام ذات تاااأثير كاااافى لوصاااول األساااعار إلاااى  ،( 1)الااانفط اليائماااة

 :النقاط التالية، من خالل المحوروسيتم تناول ىذا ، (7)لمبرميل، وذلك قبل األزمة المالية العالمية
 التطور التاريخى ألسعار النفط.  -
 العوامل المؤثرة عمى سعر النفط.   -
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 نادر مبارك مطمق فهد العدواني
 تالكوي الهمو االقتصادي يفعمي تقمب أسعار الهفط  أثر       

 ىى: مراحل أساسية،  ستةأسعار النفط الخام بت ر اام :التطور التاريخى ألسعار النفط -1
 المرحمة األولى: منذ ظيور النفط إلى نياية عقد األربعينيات: 

فى الواليات المتحدة، ففى ذلك العام  4911عام  بدأ تسعير النفط الخام عمى نطاق تجارى واسع فى
دوالر فااى العاام التاالى بسابب دخااول  1717دوالر، ثام ىاوى إلاى  7717كاان ساعر البرميال مان الاانقط 

 عدد كبير من المنتجين ومحدودية استخدامات النفط فى مجاالت الحياة، ثم تذبذبت أساعار الانفط ماا
(، ومااع بدايااة القاارن العشاارين ارتبطاات 4711-4991) ( دوالر لمبرمياال خااالل 4747 – 1771بااين )

 :(22)وأىميا ،أسعار النفط الخام ببعض األحداث التى أثرت عمى األسعار خالل المرحمة
أدى ذلاك  دخول العديد من الشـركات إلـى الصـناعة النفطيـة فـى الواليـات المتحـدة: -أ

 .4744فى  دوالر 1714إلى  4711دوالر فى عام  4747لخفض سعر البرميل من 
دوالر فاى عاام  4779حياث أدت لرفاع ساعر البرميال مان : نشـوب الحـرب العالميـة األولـى -ب

 .4741دوالر فى  774إلى  4749
 1711إلااى  4771دوالر عااام  4747أدت لخفااض سااعر البرمياال ماان  أزمــة الكســاد الكبيــر: -ج

 .4774فى دوالر
ىذه المرحمة دخول الشركات النفطية الكبرى إلى منطقة الخميج العربى عن طريق  وقد بدأت فى

عقود االمتياز النفطى، وكان سعره يتحدد وفقا عمى أساس " نقطة األساس المنفردة " وطبقا فإن 
المكسيك بغض النظر عن المكان  جالسعر يتم عمى أساس أن النفط الخام قد تم تصديره من خمي

ير، وطبقا لذلك يتم إضافة أجور شحن وىمية إلى أسعار النفط الخام المصدر من الحقيقى لمتصد
المكسيك، وحققت ىذه الشركات من وراأل ذلك أرباحا طائمة من ىذه  جالموانئ التى التقع عمى خمي

األجور الوىمية، ألنيا استندت إلى النفط المرتفع التكاليف الذى ينتج من حقول الواليات المتحدة، 
سبيل المثال: تقوم ىذه الشركات ببيع النفط المستورد من الخميج العربى الذى يعتبر رخيص وعمى 

الثمن وقميل التكمفة إلى إحدى الدول القريبة من منطقة الخميج العربى كاليند، والتى عمييا أن تدفع 
تكاليف  ثمن ىذا النفط كما لو كان مستوردا من الواليات المتحدة مع عدم األخذ بعين االعتبار

الشحن والنقل، وفى الوقت الذى تحصل فيو ىذه الشركات عمى األرباح الضخمة من ذلك فإنيا 
 .األرباح الضخمة كتعويض عن ىذه الثروةبكانت تدفع لمحكومات المنتجة مبالغ ضئيمة مقارنة 
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(، وكاناااات 4711 – 4711( دوالر خااااالل )4744 –4714وكااااان سااااعر البرمياااال يتااااراوح ماااان ) 
 المية الثانية من أسباب انخفاض السعر، لسيطرة الشركات الكبرى عمي البترول. الحرب الع

وكاااان تطبياااق ىاااذه القاعااادة مقباااوال عنااادما كانااات دول أورباااا تعتماااد عماااى الااانفط األمريكاااى، ولكااان 
احتجاات الحكومااة البريطانيااة خااالل الحاارب العالميااة الثانيااة عمااى تزوياادىا بااالنفط ماان عبااادان بااإيران 

لييا مقابال وىميا لمشحن من تكسااس وعباادان، ونتيجاة لاذلك إاره فى تكساس مضافا عمى أساس أسع
عماااى اختياااار منطقاااة الخمااايج العرباااى كنقطاااة أسااااس ثانياااة، وباااذلك  4711وافقااات الشاااركات فاااى عاااام 

، أصبح نفط الخميج العربى منخفض التكمفة يزاحم أنواع النفط األخرى، وبخاصة مان الماوانئ الغربياة
عااادل بااين تت الشااركات المنتجااة لماانفط عمااى تطبيااق ىااذه القاعاادة لجااأت إلااى إيجاااد نقطااة وعناادما وافقاا

سعر النفط فى الخميج المكيسكى والخميج العربى وأصابحت ىاذه المنطقاة )مينااأل ناابولى(، فعماى ذلاك 
يعتبر سعر النفط القادم من خمياك المكسايك مضاافا الياو أجاور الشاحن مناو إلاى تماك المنطقاة يسااوى 

، لياو أجاور الشاحن مان الخمايج العرباى إلاى تماك النقطاةإلنفط القادم من الخميج العرباى مضاافا سعر ا
دوالر لمبرمياال، بينمااا سااجل السااعر المعماان لخااام  4711ىااو عميااو  وظاال سااعر الاانفط العربااى عمااى مااا

 (. 4713 –4711( دوالر لمبرميل خالل ) 4713 –4771المكسيك إرتفاعًا من )
ت عمااى المزيااد ماان األرباااح وسااعت مناااطق اسااتيالك الاانفط الخميجااى ولكااى تحصاال ىااذه الشااركا

عاادل مان مينااأل ناابولى إلاى مينااأل تبعد انتياأل الحرب العالمية الثانية إلى غرب أوروباا فنقمات نقطاة ال
 ساوثيمبتين بانجمترا. 

دوالر لمخااام  4731دوالر مقاباال  4731وفااى نيايااة ىااذه المرحمااة كااان سااعر برمياال الاانفط العربااى 
 ، حيث انتقمت نقطة التعادل إلى ميناأل نيويورك. 4717األمريكى، وذلك فى عام 

 من بداية عقد الخمسينيات الي نياية عقد الستينيات:المرحمة الثانية: 
 يتعمقمن بداية عقد الخمسينات إلى نياية عقد الستينات شيدت ىذه المرحمة تطورات ميمة فيما 

بعد ذلك فى المرحمة الثالثة من سيطرة دول المنطقاة فاى أساعار  بالنفط العربى، حيث ميدت لماحدث
 نفطيا الخام.

وانتياات المرحمااة األولااى بنقاال نقطااة التعااادل ماان لناادن إلااى نيويااورك، وكاناات ىناااك مجموعااة ماان    
 :( 44)وأىميااألحداث أثرت عمى أسعار النفط فى ىذه المرحمة، 
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ــا -أ ــادة نصــيبيا مــن األرب طالباات حكومااات الاادول المنتجااة ماان ف ح:مطالبــة الحكومــات بزي
الشااركات المسااتخرجة لماانفط زيااادة حصااتيا ماان األرباااح، كمااا فعماات الكوياات بمناصاافتيا ألرباااح شااركة 

 أرامكو تمتيا الكويت. 
ـــة المســـتقمة -ب وىاااى أقااال إمكانياااة مااان الشاااركات الثمانياااة، مثااال: : ظيـــور الشـــركات النفطي

 .أمنيويل
وىااذا أدى إلااى دوران ناااقالت : عمــى مصــر 1956عــدوان إغــالق قنــاة الســويس بعــد  -ج

الاانفط إلااى طريااق رأس الرجااااأل الصااالح، مماااأدى إلاااى زيااادة تكاااليف النقاال مماااا أدى باادوره إلااى رفاااع 
 أسعار النفط. 

وجاااأل ذلااك كاارد فعاال ماان الاادول المصاادرة  إنشــام منظمــة الــدول المصــدرة لمــنفط )أوبــك(: -د
 خفض سعر النفط باستمرار دون الرجوع إلى الدول المنتجة. عمى الشركات المنتجة، والتى تعمدت 

 4773، ونحااو 4717دوالر فااى عااام  4731ظاال سااعر الاانفط العربااى باادون تغياار يااذكر فكااان و 
قامات الشاركات ، وبعد ذلاك  4717عام  حتى بدايةدوالر  4744ثم إرتفع  إلى  ، 4711دوالر عام 

وأماام ذلاك جااأل فاى ، دوالر 4771ط العربى فيل النالمنتجة بخفض األسعار المعمنة فأصبح سعر برم
وكاان شاغميا الرئيساى ىاو اساتعادة  4711النصف الثانى من ىذه المرحمة إنشااأل منظماة األوباك فاى 

األسااعار السااابقة وساايادة الاادول المنتجااة عمااى الاانفط ولكنيااا لاام تسااتطيع خااالل ىااذه المرحمااة اسااتعادة 
 حداث تخفيضات أخرى. األسعار السابقة، بل منعت الشركات من إ

 من بداية عقد السبعينيات الي عقد الثمانينيات:المرحمة الثالثة: 
مااان بداياااة عقاااد السااابعينات إلاااى نياياااة عقاااد الثمانيناااات حااادث كثيااار مااان األحاااداث خاااالل ىاااذه الفتااارة، 

 :( 44)وأىميا مماأدى إلى التأثير عمى األسعار،
 :ن ميمانشيدت تمك الفترة حدثا فترة السبعينات:أواًل : 

 مما أدى إلى إرتفاع مفاجئ لألسعار.  1973حدوث حرب  -أ
أمكاان بعاادىا التوصاال إلااى  ،المفاوضــات الشــاقة بــين الــدول المنتاــة وبــين الشــركات -ب

إتفاااق جديااد يااتم فيااو تحديااد سااعر الاانفط بالتفاااوض لوضااع اسااتراتيجية جدياادة لمتسااعير إرتكاازت عمااى 
التفاااوض حااول األىااداف السااعرية لكاال منطقااة عمااى حااده،  مفيااوم األقميميااة، والااذى ماان خاللااو يمكاان

 : ىى حيث تقسم دول األوبك لثالث مناطق،
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األعضااأل فاى األوباك )الكويات، الكويات، اإلمااارات،  العربااي وتضام دول الخمايج :المنطقـة األولـى
يران( وكان ذلك فى اجتماع طيران عام    (47)ما يمى ،، وكان أىم بنوده4734قطر، العراق وا 

 سنتًا. 77زيادة سعر برميل نفط الخميج العربى بنحو  –أ 
 الغاأل كافة السماحات التى كانت تمنحيا االوبك عمى األسعار المعمنة لنفطيا . –ب 
 %.11% الى 11زيادة معدل ضريبة الدخل من  -ج 
  111درجة كثافة فوق  /نت لمبرميل الخام س 471وضع نظام جديد لفروقات الكثافة يتم بموجبو زيادة  – د

الكويات والعاراق عماى  ،الجزائار ،وىى منطقة البحر المتوسط  وتتكون مان  ليبياا المنطقة الثانية:
اساس ان الكويت والعراق يصدران جزألا من نفطيما من موانئ شرق البحر المتوسط، حيث تام عقاد 

  :ما يمىىم بنوده، أوكان مشابيا ومكمال التفاق طيران وكان  ليبيااتفاق فى 
 سنتا لمبرميل.  41فرق أجور الشحن ، دوالر 7711السعر األساسى لمبرميل  -أ 
 سنتًا.  41زيادة خاصة مقابل إرتفاع أسعار المنتجات البترولية بنحو  -ب

، واتخذت كل دولو منيما طريقة خاصة بيا لتحديد وتتكون من فنزويال وأندونيسياالمنطقة الثالثة:
ساااعر نفطييماااا، ويالحاااظ أناااو بعاااد عقاااد إتفااااقيتى طياااران وطااارابمس، حااادثت مجموعاااة مااان األحاااداث 

 : (24)وأىميا، الميمة
 زيادة أرباح الشركات النفطية. ، و 4737، 4734ارتفاع األسعار الفعمية لمنفط فى عامى  -

دوالر، وكنتيجاة  1744دوالر إلاى  7714ى رفع سعر البرميال مان ، والتى أدت إل4737قيام حرب  -
لذلك دعت منظمة األوبك إلى إعادة النظر بضرورة قياميا بمجموعة من اإلجراألات السريعة لمحفااظ 

 عمى مكتسبات األسعار ومنع انخفاضيا مرة آخرى من كل الشركات المنتجة والدول الغربية.
  :ما يمى ، وكان أىم قرارتو،4737يسمبر عام وقد تم عقد مؤتمر فى طيران فى د 

  .دوالر 4471ليصل سعر البرميل  4731% بداية من عام 471زيادة األسعار المعمنة بنحو  -
 دوالر.  3زيادة العائد الحكومى من البرميل الخام ليصل إلى   -
نت ساا 1رجااة ود 73ة دون فااساانت لمبرمياال الخااام لكاال درجااة كثا 7زيااادة فااروق الكثافااة بإضااافة   -

 درجة.  71لمبرميل لكل درجة كثافة فوق الا 
درجااة ىااو الاانفط الااذى تحاادد بواسااطتو أسااعار الاانفط األخاارى،  73إعتبااار الاانفط العربااى الخفيااف   -

 وذلك مع أخذ درجة الكثافة والموقع فى الحسبان. 
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  :ما يمى، وكانت أىم قرارتو، 4731ظبى فى عام  ووتم عقد مؤتمر فى أب
 سنتا.  11تخفيض السعر المعمن لخام القياس بنحو  -
 دوالر.  4174دوالر إلى  3زيادة معدل العائد الحكومى لمبرميل من  -
 %.91% إلى 1173% وضريبة الدخل من 41زيادة نسبة الريع إلى  -

  :ىماتم عقد اجتماع لممنظمة فى الدوحة، وانقسموا الى فريقين،  4731وفى ديسمبر 
% فقاط بداياة مان عاام 1ويضام الكويات واإلماارات، ويطالاب بزياادة األساعار بنحاو  ل:الفريق األو

 لمحفاظ عمى انتعاش االقتصاد العالمى.  4733
% كمرحماة أولاى ثام بنحاو 41ويشمل باقى األوبك، وطالبوا بزياادة األساعار بنسابة  :الفريق الثانى

ة عماى المنظماة، ممادفعيااا إلاى توحيااد % كمرحماة تالياة، ولكاان أماام ىاذا االنقسااام حادثت أثاار ساامبي1
% فقاااط دون زياااادات أخااارى كحااال وساااط باااين 41صااافوفيا واالساااتقرار عماااى زياااادة األساااعار بنسااابة 

الثااورة اإليرانيااة ممااا أدى إلااى انخفاااض المعااروض بنحااو  4737ولكاان قاماات فااى يناااير ، (41)الفااريقين
دوالر لمبرميال، ومان ثام اجتمعات  41دوالر إلاى  4777خمسة مميون برميل يوميا، فارتفع السعر مان 

 .( دوالر4971 - 4371لإلتفاق عمى سعر البرميل ) 4737منظمة األوبك فى مارس 
دوالر لمبرميل، فعقدت المنظمة اجتماع  11ولكن أخذت األسعار فى االرتفاع حتى وصمت إلى 

 ، ولكنيا فشمت فى اإلتفاق عمى شئ. 4737فى يونية 
ـــرة الثمانينـــات: ـــًا: فت ظمااات األساااعار مرتفعاااة عماااا ىاااى عمياااو بااال حااادثت الحااارب العراقياااة   ثاني

 :(26)وأىميا ،، وصاحب ذلك أيضا تطورات أثرت عمى مجرى األسعارتياما أدى لزيادم اإليرانية،
 دخول أعضاأل جدد فى سوق النفط ليسوا من دول األوبك.  -
 استخدام الدول الصناعية لممخزون النفطى لزيادة العرض.  -
 تزايد أىمية السوق الفورية. ، و الطاقة الدولية عمى تشجيع مصادر الطاقة البديمةعمل وكالة  -

وذلاك فاى  4737ألول مارة مان عاام  هوأدى ما سابق إلاى إنخفااض الطماب عماى الانفط وتراجاع أساعار 
معمال عماى اساتقرار األساعار ماع ، لدفع منظمة األوبك لإلجتماع دوالر لمبرميل، مما 71إلى  4797

 دول خارج األوبك حيث تقرر: 
 ( دوالر لمبرميل من نوع خام القياس.  47تحديد سعر )  -
 عدم تخفيض األسعار الرسمية. ، و  ( م/ ب4371تحديد سقف المنظمة عند )  -
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 ( سنتا. 11إمكانية زيادة األسعار الرسمية تدريجيا فى حدود ) -
  :(27)وأىميا ،، حدثت بعض التطورات أثر عمى سوق النفط4791عام  ولكن فى

 لجوأل الدول الصناعية لبدائل عن النفط كمصادر لمطاقة.  -
 تزايد المخزونات النفطية بصورة كبيرة.، و  عدم التزام بعض دول أوبك بالحصة المقررة -
 تزايد المنافسة من الدول خارج األوبك.  -

تذبااذبا عنيفااا فااى األسااعار بساابب حاارب األسااعار والناتجااة عاان المنافسااة  4791ولكاان شاايد عااام 
بااين دول األوبااك والاادول خارجيااا عمااى زيااادة حجاام اإلنتاااج، باال ورفضاات الاادول ماان خااارج المنظمااة 

( دوالر 41-47التنسااايق أو التعاااااون مااااع دول األوبااااك حيااااث أدى ذلاااك إلااااى انييااااار األسااااعار إلااااى )
وصال إلاى  حياثبعد اجتماع األوبك حدث تحسن قمايال فاى ساعر البرميال  4793ى عام لمبرميل، وف

نياار ساعر البرميال إلاى أقال إبسبب حرب اإلنتاج باين الادول األعضااأل  4799دوالر، وفى عام  49
 4971حجاام اإلنتاااج إلااى لخفااض  اجتمعاات األوبااك 4799دوالر، وفااى النصااف الثااانى ماان  41ماان 

 . 4797برميل يونية  /دوالر 49عر رسمى مميون ب/ ى وااللتزام بس
( 44.7 – 4477أسعار النفط متذبذبة وتراوحت مابين)  ظمت : عقد التسعينات:المرحمة الرابعة
عمااى الاارغم ماان حاادوث أحااداث ، 4111دوالر عااام  43.1حتى وصاال سااعر البرمياال دوالر لمبرمياال،

 . 4774فاأل عمى العراق فى حرب الحم، 4771خطيرة فييا، أىميا : غزو العراق لمكويت عام 
 : العقد األول من القرن الواحد والعشرين : المرحمة الخامسة

 لمبرميل( دوالر 71 –4774ظمت األسعار شبو مستقرة فى النصف األول من ىذا العقد فتراوحت ) 
غااازو الحمفاااأل لمعاااراق عاااام ،  أىميـــا حااادوث تطاااورات خطياارة فاااى ىاااذه الفتاارة وكاااان،ماان عمااى الااارغم 

ماان ىااذا العقااد باادأت األسااعار فااى اإلرتفاااع حتااى وصاامت إلااى  4111ولكاان مااع نيايااة عااام ،  4117
( دوالر لمبرميااال،  71.1 – 1171فتراوحااات خاااالل ىاااذه الفتااارة مااان )  4119قمتياااا قااارب نياياااة عاااام 

دوث األزماااة المالياااة فاااى نياياااة عاااام ، وحااا4114عاااام  مااان سااابتمبر ولكااان ماااع أحاااداث الحاااادى عشااار
 . 4141عام دوالر لمبرميل ،  33.1ييار أسعار النفط حتى وصمت إلى أدى ذلك إلى إن، 4119

 : العقد الثانى من القرن الواحد والعشرين:ةسادسلمرحمة الا
والر فاى عاام د 413.1اتصفت ىذه المرحمة بالتذبذب الحاد فاى ساعر برميال الانفط، حياث تاراوح مان 

، وباين ىااذين الساعرين تذباذب السااعر بصاورة حااادة فبماغ أدناااه 4149دوالر فاى عااام  11إلاى  4144
بعاد ثاورات ، وذلاك 4144دوالر فى عام  417.1، وبمغ أقصاه 4141دوالر لمبرميل فى عام  4171
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المراحاال تمااك  ( تطااور أسااعار الاانفط الخااام خااالل 4ويوضااح جاادول) .4144الربيااع العربااي فااي عااام 
 :السابقة

 "دوالر"  2218حتى   1992عام  تطور أسعار النفط من (1ادول )
 السعر السنت السعر السنت

0991 ,,22 ,112 2123 

0990 0,23 ,113 30 

099, 0,21 ,112 3920 

0992 0322 ,11, 9121 

0991 0222 ,119 30 

0992 0229 ,101 2221 

0993 ,122 ,100 01202 

0992 0,22 ,10, 01902 

099, 0,22 ,102 01209 

0999 0222 ,101 930, 

,111 ,223 ,102 5.94 

,110 ,220 ,103 5.94 

,11, ,122 ,102 .4 

,112 ,,2, ,10, .. 

,111 23 - - 
 

 سنوات مختلفة.، تقرير األمين العام، منظمة األقطار العربية المصدر للنفط ) األوابك (المصدر : 

 العوامل المؤثرة عمى سعر النفط:  -2
 :ترتبط مباشرة بيما والعرض فى سوق النفط، وآخرى الأتوجد عوامل ترتبط بالطمب 

  :أىميا، وتتمثل فى عدة عوامل، أىم محددات الطمب فى سوق النفط -2-1
ــنفط: ــى ال ــالمى عم ــب الع ــدل الطم ــادة مع تعتباار األزمااة الماليااة فااى عااام  العامــل األول: زي

 – 4774خاااالل الفتااارة )ف بداياااة النماااو الساااريع لمطماااب عماااى الااانفط مقارناااة بالسااانوات الساااابقة، 4119
ممياااون برميااال  174% سااانويا، أى مايعاااادل 474( إرتفاااع الطماااب العاااالمى عماااى  الااانفط بمعااادل 4114

 974% سااانويا أى مايعاااادل 474تزاياااد ىاااذا المعااادل بنحاااو  (4119 – 4111) الفتااارة يومياااا، وخاااالل
، وترجاع معظام ىاذه الزياادة فاى 4119عاام  مميون برميال سانويا وذلاك قبال األزماة المالياة مباشارة فاى

الطمااب إلااى االقتصاااديات الناشاائة عاان آساايا والشاارق األوسااط، وخاصااة فااى الصااين والتااى بمااغ معاادل 
 . (9)4144% فى عام 371النمو االقتصادى ليا 
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 – 4117% خااااالل ) 7البيانااااات إلااااى أن اسااااتيالك الصااااين لماااانفط نمااااا ساااانويا بمعاااادل  بااااينوت
، 4111نمااو اسااتيالك الاانفط إلااى ذروتااو خااالل العقااد الماضااى فااى عااام  (، وقااد وصاال معاادل4113

، أى أقال بقميال مان متوساط 4113% فاى عاام 474وفى حين ارتفع االستيالك العالمى لمانفط بنسابة 
ويالحاااظ أن الااانفط يشاااكل أكثااار مااان ثماااث الطاقاااة ، ( 7)%477نماااوه خاااالل عشااار سااانوات والاااذى كاااان 

ك عمى النضوب خالف أقل من نصف قرن بعد أن أحرق العالم المستخدمة فى العالم، ومع ىذا يوش
ميااون، فحسااب الدراسااة التااى أجرتيااا الوكالااة الدوليااة لمطاقااة عمااى ي( تر 4جمااالى )إترليااون برمياال ماان 

% مااان اإلنتااااج العاااالمى، ظيااار أن أغماااب الحقاااول الكبااارى قاااد 31حقااال نفطاااى كبيااار تخطاااى  911
% سااانويا، بينماااا كاااان ال 173لمى يقااادر األن بحاااوالى تجااااوزت نقطاااة الاااذروة وأن معااادل اإلنتااااج العاااا

 .(41) 4113% فى عام 773يتعدى 
ويشيد العالم اليوم تغييرا جذريا فى ىيكل الطمب عمى النفط نتيجة لزيادتو من قبل االقتصاديات 
الناشااائة، والتاااى تحقاااق معااادالت نماااو اقتصاااادى حقيقاااى مرتفعاااو، مثااال الصاااين واليناااد، فتساااتورد اليناااد 

اسااتيالكيا ماان الاانقط وسااتزداد ىااذه النساابة فااى ظاال زيااادة حجاام االسااتثمارات الصااناعية، % ماان 31
فيشير الواقع إلى أن معظم النمو فى الطمب عمى الانفط الياأتى حالياا مان الادول الصاناعية المتقدماة، 

ن ىذا الركود فى نمو الطمب العالمى عمى الانفط نما يأتى من الدول النامية، وا  مان  كما كان سابقا، وا 
قبل ىذه الدول يسمط الضوأل عمى العديد من التغيرات الييكمية لمطمب عماى الانفط فاى ىاذه الادول بماا 
فاااى ذلاااك وصاااول اقتصااااداتيا إلاااى مرحماااة النضاااج، وضاااعف فااارص تحقياااق معااادالت نماااو اقتصاااادى 
مرتفعااة، والعماال عمااى اسااتبدال مصااادر الاانفط التقميديااة بمصااادر الطاقااة المتجااددة، ووضااع سياسااات 

 .شيد استيالك الطاقة واالىتمام المتزايد بقضايا أمن اإلمداداتلتر 
يعتباار الطمااب عمااى الاانفط ىااو طمااب مشااتق ماان  العامــل الثــانى: مرونــة الطمــب عمــى الــنفط:

 . (44)الطمب عمى منتجاتو، ولذلك يعتبر النفط من السمع الضرورية، أى مرونة الطمب عميو ضعيفة
يمثال الانفط المصادر الرئيساى األول الاذى  فـق المصـدر:العامل الثالث: الطمب عمى الطاقة و 

% مان طمبياا ، وياأتى الغااز فاى 11حياث يمباى  ،تعتمد عمياو الادول العربياة لتغطياة متطمباات الطاقاة
 .%11المركز الثانى بنسبة 

وتقااوم مصااادر الطاقااة األخاارى، وىااى الطاقااة الكيرومائيااة والفحاام باادور ثااانوى ومتناااقص بصااورة 
% ماان إجمااالى الطمااب 4373%، ويمثاال طمااب الكوياات حااوالى 4تجاااوز حصااتيما معااا مسااتمرة إذ ال ت
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%، واإلمارات فى المركز 4471عمى الطاقة فى الدول العربية، وتأتى مصر فى المركز الثانى بنسبة 
(44)%171%، ثم قطر بنسبة 177% ثم العراق بنسبة 971%، ثم الجزائر بنسبة 4173الثالث بنسبة 

  
القطااااع الصاااناعى القطااااع  يعتبااار الطمـــب عمـــى الطاقـــة وفـــق القطاعـــات: العامـــل الرابـــ :

% مااان اجماااالى الطماااب 1177الرئيساااى المساااتيمك لمطاقاااة فاااى الااادول العربياااة، حياااث وصااامت حصاااتو 
%، 7474، وفااى الوقاات نفسااو بمغاات حصااة قطاااع المواصااالت 4119النيااائى عمااى الطاقااة فااى عااام 

كمااا فييااا القطاااع المنزلااى والتجااارى والزراعااى،  %،بمااا4477بينمااا بمغاات حصااة القطاعااات األخاارى 
 (:  4)بالادول

التوزي  النسبى لمطمب النيائى عمى الطاقة وفق المصدر والقطاعات فى الدول العربية :(2ادول)     
 (2218، 2214)فى

 ,10,عام  101,عام  

 مصدر

 الطاقت

 القطاع

 الصناعً

 قطاع

 المىاصالث

 القطاعاث

 األخري

 القطاع االجمالً

 الصناعً

 قطاع

 المىاصالث

 القطاعاث

 األخري

 االجمالً

 ,322 01 ,2,2 0, 3229 01 2,23 022, النفط

الغاز 

 الطبيعً

,02, 12, , ,221 ,02, 102 ,22 ,12, 

 0023 922 120 , ,0,2 0120 - 20, الكهرباء

 121 120 - 122 122 120 - 121 الفحم

اجمالً 

 الطاقت

12 2,2, ,,2, 011 1220 22 ,029 011 

 

 .2218، 2212تقرير منظمة األقطار العربية المصدر لمبترول ) أوابك (،  المصدر :
 : ما يمى، السابق من الجدول حيث يتضح   
يمياو %( 1777-%1774يحتل النفط المركز األول من بين مصادر الطاقاة بنسابة تراوحات مان )  -أ

-4471يمياو الكيربااأل بنسابة تراوحات مان )%(، 4179 -%4771الغاز الطبيعاى بنسابة تراوحات مان)
 .%(171 -%171تتراوح من ) (، وأخيرا الفحم بنسبة4474

يحتل القطاع الصناعى المرتبة األولى كأكبر قطاع مستيمك لمطاقة بنسبة تراوحت من  -ب
%(، وأخيرا القطاعات 77 -%7479%( يميو قطاع المواصالت بنسبة تراوحت من )1174-11%)

 (. %4474 -% 4477تراوحت من )األخرى بنسبة 
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 أىم محددات العرض فى سوق النفط: -2-2
  :أىمياتتمثل فى عدة عوامل،       

تتبااطئ االساتثمارات فاى قطااع الانفط بسابب  العامل األول: حام االستثمارات فى قطاع النفط:
 Cambridge Energy Research Associatesحاجتيا لرؤوس أموال كبيرة وخبرة عالية فقدتوصمت 

القاادرات تطااوير إلااى أن تكمفااة رأس المااال لعمميااات التنقيااب واإلنتاااج زاد بااأكثر ماان الضااعف ، ممااا يعنااى أن 
 اإلنتاجية الحالية يتطمب مضاعفة االستثمارات القائمة.

مماا يزياد مان تراجااع  ،عاالوة عماى ذلاك نجاد أن الانقص فاى الخبارات ياؤدى إلااى تاأخير العدياد مان المشااريعو   
و فااى القاادرات اإلنتاجيااة، ويعنااى ذلااك أنااو ال وجااود لقاادرات ستضاااف إلااى اإلماادادات القائمااة ممااا أدى إلااى النماا

 .(47)اضطرابات فى عرض وسعر النفط معا
تؤثر حالة االستقرار السياسى عمى أسعار النفط،  العامل الثانى: االستقرار السياسى والعسكرى:

يؤدى إلى إرتفاع األسعار، وأكبر دليال عماى ذلاك ماحادث  مماوذلك من خالل التأثير عمى حجم المعروض ، 
، 4119، كاذلك االضاطرابات فاى نيجيرياا عااام 4114،فاى عاام 4774فاى حارب الخمايج و ، 4737فاى حارب 

وأخياارا أدت المخاااوف ماان احتمااال تعطاال اإلماادادات بساابب احتمااال مواجيااة عسااكرية بااين إيااران والغاارب فااى 
 .(41)الفائض فى القدرات اإلنتاجية فى العالمالمستقبل، فأدى ذلك إلى تراجع 

يؤثر االساتقرار الماالى مباشارة فاى أساعار الانفط، وأكبار دليال  :العامل الثالث: االستقرار المالى
دوالر، ولكان  411وصال ساعر البرميال لنحاو  4119عاام  عمى ذلك قبيال األزماة المالياة مباشارة فاى

( دوالر لمبرمياال فااى  11-74بمجاارد حاادوث األزمااة الماليااة ىااوى سااعر البرمياال ليصاال إلااى مااابين ) 
 . (41)4117بداية 

الااادول المنتجاااة ال تتحمااال تكااااليف تخااازين، ألن الخزاناااات  :العامـــل الرابـــ : تكـــاليف التخـــزين
 الدول المستوردة فتحتاج إلى خزانات ضخمة فوق أو تحت األرض. طبيعية وفى باطن األرض، أما 
% ماااااان حجاااااام االحتياااااااطى 39% ماااااان حجاااااام اإلنتاااااااج، ونحااااااو11تااااااتحكم دول األوبااااااك فااااااى نحااااااو

ويعتبااار المخااازون االساااتراتيجى لااادى الااادول الصاااناعية، وكاااذلك لااادى الشاااركات النفطياااة أحاااد ،العاااالمى
لتااااأثير عمااااى حجاااام المعااااروض وماااان ثاااام عمااااى األدوات التااااى تسااااتخدميا تمااااك الاااادول والشااااركات فااااى ا

 .(41)السعر
تحتاال ، و %(19 -% 11.4تسااتأثر الاادول العربيااة بااأكثر ماان نصااف احتياطااات الاانفط فااى العااالم نساابة)و     

( ممياون برميال، 411.1 – 41479الكويت المركز األول عربيا من حيث احتياطيات النفط بحجم يتاراوح مان) 
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( مميااااون 79- 7379(، ثاااام اإلمااااارات بحجاااام يتااااراوح ماااان  )41473 – 7171تميياااا الكوياااات بحجاااام ) 
 .(4141- 4117برميل، خالل الفترة )

 -% 47تسااااتأثر الاااادول العربيااااة بنساااابة معقولااااة لحااااد مااااا ماااان اإلنتاااااج العااااالمى تراوحاااات ) كمااااا    
ممياون  4.9إلاى  4117فاي عاام  ممياون برميال 4.4من النفط مان  االماراتارتفع إنتاج ، و %(7171
 4.7إلااى  4117فااي عااام  مميااون برمياال 4.9ماان الاانفط ماان  الكويااتارتفااع إنتاااج ، كمااا ل يوميااابرمياا

 . ( 17)(4141 – 4117)مميون برميل يوميا خالل الفترة 
الانفط بضاعف مروناة عرضاو، ويرجاع  يتصاف العامل السادس: مرونـة العـرض مـن الـنفط:

 الستثمارات ضخمة وخبرات كبيرة.  يحتاجذلك إلى أنو 
 : عمى سعر النفط ةعوامل أخرى مؤثر  -3 – 1

 : (18)األتىوتتمثل ىذه العوامل، فى 
تااؤدى السياسااات الحكوميااة الخاطئااة إلااى إرتفاااع  العامــل األول: السياســات الحكوميــة الخاطئــة:

 : ومنيااألسعار، 
كثيار  وحدث ذلك فى بعض الادول كروسايا وفنازويال، ممااأدى إلاى إمتنااع: موارد النفط نتأمي -

 .من شركات النفط من تطوير الحقول القديمة أو البحث عن حقول جديدة
كمااا حاادث فااى أوروبااا والواليااات المتحاادة، حيااث أدى التشااريع الجديااد  ســن تشــريعات اديــدة: -

 . الديزل إلى رفع أسعار النفط عن بشأن فصل الكبريت
الطاقااة األمريكيااة، كمااا حاادث ماان قباال وزارة  القــرارات برفــ  حاــم المخــزون االســتراتياى: -

 .فأدى ذلك لرفع سعر النفط لزيادة الطمب
يقااوم سااعر الااانفط  العامــل الثـــانى: عــدم اســـتقرار قيمــة الـــدوالر أمــام العمـــالت األخـــرى:

 .بالدوالر، ومن ثم فتذبذب سعر الدوالر، سيؤدى إلى عدم استقرار سعر النفط
أدت زياادة التادفقات  :ق الـنفطالعامل الثالث : تأثير األسواق المالية والتنبؤات عمـى سـو

 .قود اآلجمو لمنفط إلى إضافة سيولة ميممو لمسوقعالمالية إلى سوق ال
ــة لمطاقــة: مصااادر بديمااة لماانفط كمصاادر لمطاقااة،  توجااد العامــل الرابــ : واــود مصــادر بديم

 (47)الحيويةالغاز الطبيعي والطاقة الكيرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة ويتمثل أىميا 
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 نيالثا حورلما
 النفط عمى النمو االقتصادي تقمب أسعارأثر تحميل 

فمنذ الحرب العالمية الثانية شيد العالم المتقدم نموا صناعيا مطردا فى الناتج االقتصاادى، تبعاو 
مراحل متأخرة كثير من الدول النامية، مثل دول جنوب شارق آسايا واليناد والصاين، وألن  فى ذلك فى

مثل ىذا النمو يعتمد عمى الطاقة لدفع مسيرتو، فقد تبعو نمو مماثل فى الطمب عماى الطاقاة وخاصاة 
صاادى، باين النماو االقت ةالنفط، كما تبعو تغيارات ساعرية كبيارة لياذه الماادة. وتاوحى التغيارات المتزامنا

ن مايشايده العاالم مان زياادة مطارده فاى النماو ، و (49)وبين صاناعة الانفط بوجاود عالقاة تبادلياة بينيماا ا 
االقتصاااادى والتاااأثير االيجاااابى لمنماااو االقتصاااادى العاااالمى عماااى طماااب الااانفط وأساااعاره، بحياااث تنتقااال 

 س. العالقة السببية من النمو االقتصادى إلى أسعار النفط والطمب عميو وليس العك
ىاذا التارابط باين  (3)الاـدول النماو االقتصاادى واساتيالك الطاقاة، ويوضاح  ىناك إرتباطاا باينو 

 وجاود عالقاة طردياة باين معادل اساتيالك الطاقاة، يتضاح ، حياث استيالك الطاقة والنمو االقتصاادى
% كاان 174المساتيمك مان الطاقاة عناد ما كاان معادلعنادوباين معادل النماو االقتصاادى، ف عند أقصاه

(، وحينمااااا 4731-4711%، وذلااااك فااااى الفتاااارة ماااان ) 179معاااادل النمااااو االقتصااااادى أقصاااااه أيضااااا 
% خالل 471% انخفض أيضا معدل النمو االقتصادى إلى 471انخفض معدل استيالك الطاقة إلى 

 %.4% ارتفع معدل استيالك الطاقة إلي 7، وعند كان معدل النمو (4791-4774)
 ( % 2218- 1952خالل الفترة )  نمو االقتصادى واستيالك الطاقة معدالت ال: (3ادول )

 معدالث استهالك الطاقت % معدالث النمى االقتصادي % الفترة

0921-0921 12, 220 

0921-09,1 222 2 

09,1-099, ,23 021 

099,-,111 ,22 023 

,111-,101 ,2, 029 

,101-,10, 2 , 

االقتصادى واالجتماعى، "البيئة والتنمية والطاقة، النفط والتعاون : الصندوق العربى لإلنماأل المصدر
 أعداد متفرقة.، العربى"، األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة لمبترول

 : النقاط التالية، وذلك من خالل االقتصادي النمو عمى أسعارالنفط تقمبوسيتم تناول أثر 
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 نادر مبارك مطمق فهد العدواني
 تالكوي الهمو االقتصادي يفعمي تقمب أسعار الهفط  أثر       

 اآلثار االقتصادية الرتفاع أسعار النفط:  -1
ارتفاع أسعار النفط كان فى صالح جميع األطراف، حيث أدى االنخفاض الكبير فى أساعار  إن

إلى اإلساراف فاى اساتخدامو بواساطة الشاركات المنتجاة وأدى إلاى إىماال المصاادر  4737النفط قبل 
وأدى ذلاك تشاريد معظام العااممين فاى ىاذه األخرى لمطاقة كاالفحم، والاذى تعرضات صاناعتو لإلىماال 

الصااناعة واإلضاارار بالمناااطق الصااناعية التااى تعتمااد اقتصااادياتيا عمااى صااناعة الفحاام، كمااا لاام يكاان 
تناااول أىاام اآلثااار يتم وساا، ( 47)ىناااك حااافز لتطااوير باادائل لمطاقااة نظاارا الرتفاااع تكمفتيااا مقارنااة بااالنفط

 عمى األطراف المنتجة والمستيمكة لمنفط: 
 : ( 32)الثار االقتصادية الرتفاع أسعار النفط عمى الدول المصدرة لوا - أ
 األتىوتمثمت فى  :ثار اإلياابيةاآل:  
 رتباط اقتصاديات الدول المصدرة باالقتصاد العالمى وتطوراتو. إ -
 437إلاااى  4731ممياااار دوالر عاااام  74زياااادة اإليااارادات النفطياااة لااادول األوباااك، حياااث زادت مااان  -

، مكنياااا ماان تحقيااق اساااتثمارات كبياارة فااى البنياااة األساسااية والخاادمات اإلجتماعياااة 4791مميااار عااام 
 .ومستويات المعيشة
 : األتى : وتمثمت فىاآلثار السمبية

ل الصناعية، ألنيا حممت الزيادة فى أسعار الانفط عماى أساعار زيادة أسعار السمع المستوردة من الدو 
 4731السمع مما أدى إلى حدوث التضخم، ففى الوقت الذى إرتفعت فيو أسعار النفط بداية من عام 

 %.411%، فقد إرتفعت أسعار السمع والخدمات بنسبة 41بنسبة  4731إلى 
 ل الصناعية المستوردة: اآلثار االقتصادية الرتفاع أسعار النفط عمى الدو -ب
 (31)التالية وتتمثل فى اآلثار :اآلثار اإلياابية:  
 411إلاى  4737ممياار دوالر عاام  41زيادة واردات الادول المصادرة لمانفط مان الادول الصاناعية مان  -

 4737مميار دوالر عاام  44، باإلضافة إلى زيادة مدفوعات الخدمات والتحويالت من 4794مميار عام 
 ية. ، ويعنى ذلك عودة جزأل كبير من األموال مرة آخرى لمدول الصناع4794مميار عام  17إلى 
(، 4794-4731ممياار دوالر خاالل ) 411زيادة حجم الودائع المصرفية فى الدول الصناعية فبمغات  -

 وتم استخداميا فى عمميات االقراض أو استثمارىا داخل الدول الصناعية أو خارجيا.
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 414زياادة االساتثمارات األخاارى فاى الادول الصااناعية كاألسايم والعقاارات وغيرىااا والتاى بمغات جممتيااا  -
 (.  4797- 4731مميار دوالر خالل الفترة ) 

 (32)األتى وتتمثل فى :اآلثار السمبية : 
زيادة العجز التجارى ليذه الادول، فحققات مجموعاة الادول السابع عجازا فاى ماوازين مادفوعاتيا نحاو  -

 411( ولكن ساعد توجيو فوائض دول األوبك والذى بماغ 4733 – 4731مميار دوالر خالل )  14
رتفاااع معااادل التضااخم حيااث إرتفااع الاارقم القياساااى ، و ار خااالل ىااذه الفتاارة عماااى سااد فجااوة العجاازممياا ا 

( وبمااغ معاادل الزيااادة الساانوية فااى أسااعار الساامع 4731 –4719خااالل الفتاارة )% 411الااي لألسااعار 
وقامت ىذه الدول بالعديد من اإلجاراألات ، (4739 –4731% خالل الفترة )4771االستيالكية نحو 

 : (33)وأىميان ىذه األثار السمبية لمحد م
 خفض استيالك الكيرباأل فى الشوارع والمحالت التجارية.  -
 االتجاه نحو تصنيع السيارات صغيرة الحجم والموفرة لمطاقة.  -
 اآلثار االقتصادية الرتفاع أسعار النفط عمى الدول النامية المستوردة:  -ج
 ( 71)التاليةوتمثمت فى اآلثار  :اآلثار اإلياابية : 
زيااادة الطمااب عمااى األياادى العاممااة ماان ىااذه الاادول، وماان ثاام زيااادة حجاام التحااويالت النقديااة، فعمااى  -

 دوالر ممياار 371سبيل المثال، بمغت حجم التحويالت من دول مجمس التعاون الخميجى لمخارج نحاو 
 . 4794مميار دوالر فى عام  41، ونحو 4739فى عام 

مميار دوالر خالل  14حيث بمغت نحو  ،ت التى تقدميا دول األوبك ليذه الدولزيادة حجم المعونا -
 ( سواأل فى صورة قروض أو منح. 4794 -4731الفترة )

 (71)األتى وتتمثل فى :اآلثار السمبية:  
% 71زيادة تكمفة وارداتيا من النفط، حيث تبمغ تكمفة واردات بعض الادول مان الانفط كاليناد نحاو  -

 يؤدى إلى زيادة العجز فى الميزان التجارى.  مما ،الواردات من اجمالى
 .الصناعيةالدول زيادة عجز موازين مدفوعاتيا، بسبب إرتفاع أسعار وارداتيا السمعية والخدمية من  -
 زيادة أعباأل خدمة القروض بسبب زيادة أسعار الفائدة عمييا.  -
 فى موازين المدفوعات. انخفاض معدالت النمو االقتصادى واستمرار العجز  -
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 نادر مبارك مطمق فهد العدواني
 تالكوي الهمو االقتصادي يفعمي تقمب أسعار الهفط  أثر       

 اآلثار االقتصادية النخفاض أسعار النفط:  -2
 : كمايمى وتمثمت ىذه اآلثار عمى الدول المصدرة والمستوردة الصناعية والنامية،

 االثار االقتصادية النخفاض أسعار النفط عمى الدول المصدرة:  - أ
 األتىوتمثمت فى  :اآلثار اإلياابية:  
 ، ممايحقق التنمية المستدامة. مستقبالً انخفاض االنتاج، ومن ثم إطالة العمر الزمنى لمنفط  -
 تعتمد عمى النفط فقط.  ، إلى محاولة تنويع مصادر دخميا، حتى اللمنفطدول المنتجة لم كان دافع -
مظااااىر  صااااحبو مااان االبتعااااد عااان إنخفاااض االنفااااق العاااام بشاااقية االساااتيالكى واالساااتثمارى، وماااا -

 اآلنفاق الترفى، 
 مما أدى إلى الحد من العجز فى موازين المدفوعات ليذه الدول.    
 (71)األتى وتمثمت فى :اآلثار السمبية. 
 انخفاض اإليرادات، مما أدى إلبطاأل برامج التنمية وزيادة العجز فى موازين المدفوعات.  -
األساساي  أدى إلى فقدان ىاذه الادول لممصادرسيطرة الشركات النفطية عمى صناعة النفط بكامميا  -

 4791ممياار دوالر فاى عاام  471لدخميا حيث انخفضت إيرادات دول مجمس التعاون الخميجى مان 
، ممااا أثاار عماى فااائض المياازان التجااارى لإلنخفاااض نتيجااة النخفاااض 4791مميااار فااى عااام  77إلاى 

الموازناااات الحكومياااة وتحاااول ( كماااا تاااأثرت 4791 -4794الصاااادرات إلاااى أقااال مااان النصاااف باااين )
، كماا 4791مميار دوالر فى عاام 44741إلى عجز قدرة  4791مميار دوالر عام  14فائضيا البالغ 

 . 4791مميار فى  441إلى  4791مميار دوالر فى عام  441انخفض الناتج المحمى من 
 األثار االقتصادية النخفاض أسعار النفط عمى الدول الصناعية المستوردة:  -ب

 (37)األتىوتتمثل ىذه اآلثار، فى  : اإلثار اإلياابية:  
 زيادة الطمب عمى النفط وانخفاض االستثمار فى مصادر الطاقة البديمة.  -

  األتيوتتمثل في  :األثار السمبية: 
الكثياار جعاال  عجاز بعااض الاادول النفطيااة عاان سااداد ديونيااا مثاال: أندونساايا والجزائاار وفناازويال، ممااا -

 انخفاض حجم واردات الدول النفطية من الدول الصناعية.و  ، من المصارف الغربية فى مأزق شديد
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 : اآلثار االقتصادية النخفاض أسعار النفط عمى الدول النامية المستوردة لو -ج      
           (38)األتى وتتمثل ىذه اآلثار، فى :اآلثار اإلياابية: 

عااام  ممياار دوالر 17إلااى   4794مميااار دوالر فاى عاام  17انخفااض قيماة الااواردات النفطياة مان  -
 .ومن ثم انخفاض العجز فى موازين المدفوعات  ،4791

إرتفاع قيمة صادراتيا لمادول الصاناعية بسابب إرتفااع معادل النماو االقتصاادى لياا إرتفااع معادالت  -
 .(4791 -4794ل فترة انخفاض األسعار)%( خال4-%471النمو االقتصادى بنسبة )

 ( 39)اآلثار السمبية: وتتمثل فى األتى: 
 479 إلاى نحاو 4794ممياار دوالر فاى عاام  4174انخفاض قيماة تحاويالت العااممين بالخاارج مان  -

 ، مما أدى لزيادة العجز فى موازين المدفوعات.4791مميار دوالر فى عام 
ممياار دوالر فاى  771انخفاض قيمة معونات الدول المصدرة لمنفط إلى الدول النامية، حياث كانات  -

 174، ثاام 4794مميااار عااام  179، ثاام إلااى 4794مميااار عااام  971، ثاام انخفضاات إلااى 4791عااام 
 . 4797مميارعام 

ــاتآثــار  -3 ــنفط  تقمب ــي فــي أســعار ال ــاتج المحم ــي معــدل النمــو االقتصــادي والن عم
 : الكويت

كماااا النااااتج المحماااى، معااادل النماااو االقتصاااادي، و بياااان العالقاااة باااين أساااعار الااانفط وباااين بيتضاااح ذلاااك 
 (: 1)الجدولب

  :ما يمي، من الجدول السابقيتضح حيث     
فااي  4144بعااد أحااداث عااام ، وذلااك 4144دوالر عااام  417.1ألقصاااه  الاانفط بمااغ سااعر برمياال -أ

 .4149دوالر عام  11، والى 4147دوالر عام  411.7ثم تراجع مباشرة إلى  الدول العربية،
دوالر لمبرميال  41371الاي  4141دوالر لمبرميال فاي عاام  3371انعكس ارتفاع سعر النفط من  -ب

 كما يمي:، ، عمي معدل النمو االقتصادي واجمالي الناتج المحمي4144في عام 
 .4144% في عام 771إلي  4141%( في عام 471-ارتفع من ) :لمعدل النمو االقتصادي
مميااار دوالر عااام  411 إلااى 4141مميااار دوالر عااام 44171ارتفااع ماان  :لمامــل النــاتج المحمــى

4144. 
 .4144 عام دوالر 7177 الي 4141 عام دوالر 1179من ارتفعت :النفطية لاليرادات
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 نادر مبارك مطمق فهد العدواني
 تالكوي الهمو االقتصادي يفعمي تقمب أسعار الهفط  أثر       

 قطااااع الااانفط، اياااراداتمااان النااااتج المحماااى و  وكااالوجاااود عالقاااة تااارابط طردياااة باااين ساااعر الااانفط  -ج
 .(11)كاألتى

  (. 4149-4771% خالل الفترة )374نحو سعر برميل النفطالسنوي ل نموالبمغ معدل 
  4771خاالل )في الكويات  % 4477نحو  مجمل الناتج المحمىالسنوي لنمو البمغ معدل-

4149). 
  ومعدل النمو االقتصادي في الكويت أسعار النفط ومامل الناتج المحمىتطور  (4ادول )

 (2218-1992خالل)

 السنة
 سعر

 البرميل
 دوالر

معدل النمو 
 االقتصادي

     % 

مامل الناتج 
 المحمى

 "مميار دوالر"

ايرادات 
 النفط

 مميار دوالر
 السنة

 سعر
 البرميل
 دوالر

معدل النمو 
 االقتصادي

     % 

مامل 
الناتج 
 المحمى

 "مميار دوالر"

ايرادات 
 النفط

 مميار دوالر

1992 5595 -1 18.4 7.6 2225 4.9. 12.6 82.8 45.6 
1991 6.9. -1,1 11.2 2.9 2226 .6 7.5 121.5 55.6 
1992 6.95 2 19.9 5.9 2227 ..96 6.2 114.6 58.2 
1993 6.91 34.2 23.9 9.8 2228 .595 2.5 147.4 82.1 
1994 6494 8.4 24.8 9.5 2229 .6 -7.1 126.2 42.3 
1995 6.9. 4.9 27.2 12.3 2212 ..95 -2.4 115.4 56.8 
1996 5.91 2.6 31.5 12.9 2211 6..94   9.6 154.2 94.3 
1997 6.9. 2.5 32.4 11.7 2212 6..94 6.6 174.1 126.3 
1998 6591 3.7 25.9 7.4 2213 6.49. 1.1 174.2 122.1 
1999 6.94 -1.8 32.1 12.3 2214 ..95 2.5 162.6 88.2 
2222 5.9. 4.7 37.7 18.5 2215 5.94 2.6 114.6 42.5 
2221 5196 2.2 34.9 14.8 2216 5.94 2.9 129.4 34.6 
2222 5591 3.2 38.1 13.5 2217 .4 -4.7 122.7 44.2 
2223 5.95 17.3 47.9 19.1 2218 .. 1.2 142.6 51.8 
2224 1. 12.2 59.4 27.4 - - - - -   

 .، سنوات مختمفةتقرير األمين العاماألقطار العربية المصدرة لمنفط )األوابك(، منظمة  -:المصدر
 احصاألات البنك الدولي، سنوات مختمفة. -
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 قياس أثر قمبات أسعار النفط العالمية عمى النمو االقتصادى في الكويت: -4
االقتصادى فى الكويت وذلك قياس أثر قمبات أسعار النفط العالمية عمى النمو يسعى البحث الى     
  :النموذج التاليخالل من 

GDP =a0+ a1K1+ a2K2+ a3K3+ a4K4 

 المتغير التاب :
(:(GDP الناتج المحمى االجمالى . 
 :المتغيرات المستقمة 
 (K1 :)                                . أسعار النفط (K2).اإليرادات النفطية : 
 (K3 :)          .االستثمار األجنبي المباشر           (K4 :) .صافي الميزان التجاري 

( تمك 5قام الباحث بايجاد أىم االحصاألات الوصفية لمتغيرات الدراسة، ويعرض جدول )
اإلحصاألات بيدف إظيار خصائصيا المميزة عمى مستوى عينة الدراسة، وتتضمن تمك اإلحصاألات 

 اف المعيارى والمدى لقيم متغيرات الدراسة.كل من المتوسط واالنحر 
 ( اإلحصامات الوصفية5ادول )

اإلنحراف  المتوسط المتغيرات المتغـــيرات
 المعياري

 المـــــــــدي

الحد  الحد األدنى
 القيمة األعمى

المتغيرات 
 المستقمة

 K1 46.9862 32.56132 12.30 109.50 97.20    اسعار النفط

 K2 37.2483 31.76580 .90 106.30 105.40االيرادات النفطية 

االستثمار األانبي 
 K3المباشر 

4.1228 4.08630 .01 15.21 15.21 

صافى الميزان التااري  
K4 

25.3759 28.69026 .80 90.20 89.40 

المتغير 
 التاب 

الناتج المحمى 
 Ykاإلامالي 

78.5172 54.73911 11.00 174.20 163.20 

 SPSSتحميل البيانات من خالل برنامج  -المصدر:           
 ويالحظ من الادول السابق:
ناتج ال، تشير اإلحصاألات الوصفية الخاصة بالمتغير التابع  فيما يتعمق بعدم تماثل المعمومات

، وبمغ االنحراف  78.5172حيث بمغ متوسط الناتج االجمالى المحمى  GDP المحمى االجمالى 
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 نادر مبارك مطمق فهد العدواني
 تالكوي الهمو االقتصادي يفعمي تقمب أسعار الهفط  أثر       

( ، وكذلك الحال بالنسبة الى المتغيرات المستقمة 54.73911المعيارى لمناتج االجمالى المحمى )
 حيث بمغ متوسطات تمك المتغيرات بالترتيب كما يمى 

 k2  :  37.2483االيرادات النفطية متوسط  ،  k1 :46.9862  اسعار النفط متوسط 
 k4  25.3759صافى الميزان التحارى متوسط ،    k3 :  4.1228متوسط االستثمار االجنبى 

 - 4.08630  -  28.69026يمى : واما االنحراف المعيارى لكل منيم عمى الترتيب كما  
32.56132- 31.76580  

سون بين كل ر وكانت مصفوفة االرتباط بين المتغيرات الكمية ، والتي توضح معامالت االرتباط لبي
 التاليمتغيرين، كما يتضح من الجدول 

 Correlations  (6ادول )
      

 Yk k1 k2 k3 k4 
Yk Pearson 

Correlation 
1 .948** .960** .840** .832** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 29 29 29 29 29 

k1 Pearson 
Correlation 

.948** 1 .981** .813** .789** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 29 29 29 29 29 
k2 Pearson 

Correlation 
.960** .981** 1 .824** .859** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 29 29 29 29 29 

k3 Pearson 
Correlation 

.840** .813** .824** 1 .740** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 29 29 29 29 29 
k4 Pearson 

Correlation 
.832** .789** .859** .740** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
 N 29 29 29 29 29 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 ما يمي: ،يتضح من الجدول السابقو     

  سعار النفط اتوجد عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بين k1  و الناتج المحمى
.وذلك عند مستوي معنوية 1.9481حيث بمغ معامل االرتباط بيرسون GDPاإلجمالي 

4.% 
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  االيرادات النفطيةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين k2  وGDP   حيث
 %.4وذلك عند مستوي معنوية  **960. بمغ معامل االرتباط.

  داللة إحصائية بين االستثمار األجنبي المباشرتوجد عالقة ارتباطا ذاتk3   وGDP  
 %.1وذلك عند مستوي معنوية  **840. .حيث بمغ معامل االرتباط بيرسون

  توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين صافى الميزان التجاري k4و GDP  حيث
 %.4وذلك عند مستوي معنوية **832.. 1بمغ معامل االرتباط بيرسون 

أساسًا مناسبًا الستخدام تحميل  -والتي تم توضيحيا  -وتعد معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة
التحقق من اعتدالية البيانات من ، حيثتم  االنحدار المتعدد في اختبار مدي صحة فرضيات البحث

بين أن ، وبإجراأل اإلختبار ت (Kolmogorov-Smirnov)خالل إستخدام إختبار كمومجروف سميرنوف
مما يعنى أن البيانات تتب  التوزي  (، 11,1نتيجة معنوية اإلختبار اكبر من مستوى المعنوية )

 ويتضح ذلك من خالل الجدول التالى ،الطبيعى
 ( اختبار التوزي  الطبيعي لمبيانات 7ادول )

 :البحثيةتحميل اإلنحدار لمفرضية      
 ."في الكويت النفط والنمو االقتصادى تقمب أسعاربين  عالقةىناك "    

 وكانت النتائج كما في الجدول التالي        
 Model Summaryb (8ادول)

Model  R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1  .965a .931 .919 15.57169 2.527 

 

 GDP الناتج المحمى اإلامالي
Shapiro-Wilk Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig. 

 

Statistic df Sig. 

 0.476 29 0.663 0.743 29 0.567 
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 ويتضح من الادول السابق ما يمي:
  وىذا يشير  2.527نالحظ من البيانات الموجودة فى الجدول انا معامل دربن واطسون يساوى

 بين البيانات في المتغيرات المستقمة  الى عدم وجود مشكمة االرتباط الذاتى
  93.1معامل التحديد ليذا النموذج بمغ ما يعادل  %(R2= فسر الخطية ت، مما يعنى أن العالقة

الناتج % فقط من التباين الموجود فى المتغير التابع )عدم تماثل المعمومات مقيسًا 77.4نحو 
 .عشوائية أخرى لم تدرج بالنموذج% ترجع لعوامل 1.7 (، وأن ىناكاإلجمالي المحمى

  ANOVAa  ( 9ادول)  

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 78078.899 4 19519.725 80.501 .000b 

Residual 5819.462 24 242.478   

Total 83898.361 28    

 
 ( 1.11معنوية نموذج اإلنحدار ككل عند مستوى معنوية ،)(P-Value = 0.000 < 

، مما يعنى أن ىناك متغيرًا واحدًا عمى األقل من المتغيرات المستقمة والضابطة (0.05
 معًا لو عالقة بالمتغير التابع.

Coefficientsa   (12ادول ) 
     

Model 
 Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig.  B Std. Error Beta 
1 (Constant)  13.243 6.689  1.980 .059 
 k1  .390 .566 .232 .690 0.097 

 k2  .971 .691 .563 1.405 .0073 

 k3  0.423 1.289 .144 1.491 .049 

 k4  .112 .241 .059 .465 0.004 

  الناتج اإلجمالي المحمى  كمتغير تابع  يتأثر بكل من معممة ميل نموذج االنحدار تشير إلى أن
،حيث بمعت نسبة تاثير اسعار النفط في الناتج اإلجمالي المتغيرات المستقمة الداخمة في النموذج 
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ونسبة تاثير    971.نسبة تأثير  االيرادات في لناتج االجمالى المحمى و  ، 390.المحمى  
 .0.423 ي المحمى الستثمار األجنبي فى الناتج اإلجمال

 112. وبمغ تأثير صافى الميزان التجاري في الناتج اإلجمالي المحمى 
ويالحظ أن جميع اشارات معامالت االنحدار جاألت موجبة لتعبر عن وجود عالقة طردية بين   

تكون  بالتالىالمتغيرات المستقمة والمتغير التابع ، وىو ما يتفق مع فروض النظرية االقتصادية ، 
 :التالية العالقة عمى الصورة 

Ys = 13.243 +.390 k1 -.971  k2 +.0.423k3+.112k4 
 .وبالتالى يتم قبول صحة القرضية البحثية

 النتائج والتوصيات
  أواًل: النتائج:

 القائمة: تبين من البحث صحة الفرضية البحثية
حيث جاألت  في الكويت"، "ىناك عالقة بين تقمب أسعار النفط والنمو االقتصادى

 :التالىكالعالقة 
GDP = 13.243 +.390 k1 -.971  k2 +.0.423k3+.112k4 

دوالر  41371الااااي  4141دوالر لمبرمياااال فااااي عااااام  3371انعكااااس ارتفاااااع سااااعر الاااانفط ماااان فقااااد  -
 كما يمي:، عمي معدل النمو القتصادي واجمالي الناتج المحمي، 4144لمبرميل في عام 

% فاي عاام 771إلاي  4141%( فاي عاام 471-ارتفاع مان ) :لمعدل النمو االقتصـاديبالنسبة 
4144. 

مميااار  411إلااى  4141مميااار دوالر عااام 44171ارتفااع ماان  :بالنســبة لمامــل النــاتج المحمــى
 .4144دوالر عام 

 .4144دوالر عام  7177الي  4141دوالر عام  1179ارتفعت من: بالنسبة لاليرادات النفطية
 واود عالقة ترابط طردية بين سعر النفط وكل مـن مامـل النـاتج المحمـى وايـرادات قطـاع الـنفط، -

 (.42)كاألتى
  بماغ معادل ، و (4149-4771% خاالل الفتارة )374بمغ معدل النمو السنوي لساعر برميال الانفط نحاو

 (.4149-4771)%  في الكويت خالل الفترة 4477النمو السنوي لمجمل الناتج المحمى نحو 
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 ثانيًا: التوصيات:
ضرورة تنويع مصاادر اإليارادات العاماة فاي الكويات بعيادًا عان الانفط، وتطبياق نظاام الضارائب المتعاددة،  -4

مااع إمكانيااة تطبيااق نظااام الحااوافز الضااريبية الُمطبااق فااي العديااد ماان الاادول، والااذي ُيشااجع اإلسااتثمار فااي 
 نمية في اإلقتصاد الكويتي.مناطق وقطاعات معينة، وىو ما يدفع عجمة الت

ضرورة قيام الحكومة الكويت بإتخاذ اإلجراألات التصحيحية  من أجل تحسين البيئة اإلستثمارية، لتشجيع  -4
 القطاع الخاص في القيام بدوره التنموي في اإلقتصاد الكويتي.

ي تفعيال التحاُرر ضرورة اتخاذ الحكومة الكويت ما ُيناسب من قرارات السياسة اإلقتصادية التي تعمل عما -7
اإلقتصااادي والتحااول تاادريجيًا إلااي إقتصاااد قااائم عمااي قااوي السااوق وتااوفير األساااس لظيااور قطاااع خاااص 

 مزدىر جنبًا إلي جنب الشركات الممموكة لمدولة.
ضرورةتشاااجيع االساااتثمار فاااي مصاااادر الطاقاااة الجدياااادة والمتجاااددة، وذلاااك نظااارًا لنفااااد مصاااادر الطاقااااة  -1

 لقريب.اإلحفورية في المستقبل ا
ضاارورةإعادة النظاار فااي دعاام الطاقااة العامااة فااي الكوياات، وأن يااتم سااحب ىااذا الاادعم كجاازأل ماان برنااامج   -1

 إصالح مالي متوسط وطويل المدى لتنفيذ إصالحات سياسات الدعم.
 المرااــــــ 

"  االقتصادىتحميل العالقة التبادلية بين أسعار النفط العالمية والنمو  ،سميمان يحيى أبوالقاسم الصكوح(4) 
 .4(، ص 4141، رسالة دكتوراه، )مصر: جامعة الزقازيق: كمية التجارة، بالتطبيق عمى ليبيا"

دائرة المعمومات والبحوث بمجمس األزمة المالية العالمية )األسباب،التداعيات(، أحمد بن حمد الرواحي،  (2)
 .1، ص.4117الدولة، سمطنة ُعمان،

 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاأل، نفط وتأثير عائداتو عمى التنمية المستدامةال، عمي حامد عبداهلل المال(3)
 .4141، قطر، 

عبد الرسول عبد الرازق، التذبذبات فى أسعار النفط الخام العالمية وأثرىا عمى الميزانية  -:  انظر فى ذلك((4
،  ( 2229الساب  ، ) اامعة الزرقام ، كمية االقتصاد والعموم اإلدارية ،  المؤتمر العممى الدولىالعراقية، 

 . 1ص 
 41، ص  4117،  األزمة المالية العالمية وتأثيرىا عمى االقتصاد العربىنبيل حشاد ،  -        

(5) Anenec Noel, "oil prices: the true pole of speculation:, EDHEC, 
Berlin, Germany, November, 2008,  p. 84. 
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(6)Michael W.Masters, "testimony before the committee on Homei and 
security and Governmental Affoirs", institute for Energy research, 2008, p . 65 

 ل ( سعد اهلل داود، تشخيص المتغيرات الجديدة فى سوق النفط وأثرىا عمى استقرار األسعار خال3)
 . 447، ص  4144، سنة  29مامة الباحث ، عدد (  4141- 4119) 
 .447، ص  ، مرا  سبق ذكرهسعد اهلل داود ( 9) 

(7)BP, "Statistical Review of world Energy", London British Petroleum, 
2009, P. 27.  

" البنك  اآلليات الوااب توافرىا النتقال العراق من االقتصاد المخطط إلى إقتصاد السوقسحر قاسم، ( 41)
 .47، ص4144المركزى العراقى، 

 .447، ص  4777،  اقتصاديات البترولسيد فتحى الخولى، ( 44)
 .11،ص  4111منظمةاألقطارالعربيةالمصدرلمبترول ) أوابك ( ،تقرير ( 44)

(13) Cambridge Energy Research Associates, " Recession shock : The Impact of 
the Economic and Financial crisis on the oil Market ", P. 18.  

 .441، ص  مرا  سبق ذكرهسعد اهلل داود، ( 41)
 441، ص  المرا  السابق( 41)
 .447، ص  مرا  سبق ذكرهسيد الخولى ، ( 41)
 .14، ص مرا  سبق ذكرهاألقطار العربية المصدر لمبترول،  منظمة( 43)

(18)International Energy Forum," Progress Report on the outcome of the jeddah 
Energy Meeting", 2008. P. 21  

 .441، ص  مرا  سبق ذكرهسعد اهلل داود ، ( 47)
، )القاىرة: معيد البحوث  اقتصاديات النفط العربى دراسات فىعبد المنعم سيد عمى، ( 41)

  74-71(، ص ص 4777والدراسات العربية، 
التذبذبات فى أسعار النفط الخام العالمية وأثرىا عمى الميزانية عبد الرسول عبد الرازق، ( 44) 

لعموم اإلدارية ، ، المؤتمر العممى الدولى السابع، )األردن: جامعة الزرقاأل، كمية االقتصاد واالعراقية 
 .494-491(، ص ص  4117
،  العالقات السعرية بين الدول المنتاة والمستيمكة لمنفطمحمد يوسف عموان ، (22)

 .17، ص  4773
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 .97 -94، ص ص  مرا  سبق ذكرهنواف نايف ، ( 47)
 . 441-447، ص ص  مرا  سبق ذكرهمحمد يوسف عموان، ( 41)
 441، ص المرا  السابق( 41) 
 .  411، ص 4779، البترول واقتصاديات اإلمارات العربيةمانع سعيد العتيبة ، ( 41)
 . 414- 477، ص ص  مرا  سبق ذكرهعبد الرسول عبد الرازق، ( 43) 

 (28) Alomar Ibrahim, (2006), "World Economic Growth and its Effect 
on Economic of Energy during"  1980 -2005 ), P.2. 

 .79، ص  4779،  الاديد فى اقتصاديات البترول والطاقةمحمد محروس اسماعيل ، (29)
، بحث مقدم  العالقات السعرية بين الدول المصدرة والدول المستوردةمحمد محمود شوكت ، (30)

لندوة البترول العربى واآلفاق المستقبمية لمشكمة البطالة، ) القاىرة : جامعة الدول العربية ، معيد 
 . 4149( ، ص  4773اسات العربية الدر 

 73 -71، ص ص  ، مرا  سبق ذكرهمحمد محروس (31)
 .444، ص  مرا  سبق ذكرهعبد الرسول عبد الرازق، (32)
 .  414 – 411، ص ص  مرا  سبق ذكرهسيد الخولى، (33)
 .473، ص  مرا  سبق ذكرهمحمد محروس ، (34)
 .  4117 – 4119، ص ص  مرا  سبق ذكرهمحمد محمود شوكت، (35)

، مؤتمر الطاقة العربى الرابع  بدوى ، عوائد النفط وتأثيرىا عمى األقطار العربية( مرفت وىبة 71)
 .  79( ص  4114، ) الكويت : منظمة األقطار العربية المصدرة لمبترول ، 

 .417، ص  مرا  سبق ذكرهسيد الخولى ، (37) 
 .417، ص  مرا  سبق ذكرهمحمد محروس ، (38)
 .77، ص  المرا  السابق(39)

تم احتساب معدالت النمو من المعادلة التالية (40) N

0 R 1       :  حيث أن،  1
 *1  * . 0: القيمة النيائية لممتغير * . القيمة األولية :R  * . معدل النمو :N . طول السمسمة : 

، ) الزقازيق : الطبعة الثانية ، مبادئ االقتصاد القياسى النظرى والتطبيقىمحمد عبدالسميع عنانى ، (  41)
     431( ، ص 4777مكتبة المدينة ، 

 

 


