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�سل�سلة �أوراق تقرير التنمية الإن�سان ّية العرب ّية و�سيل ٌة للم�شاركة في ما ا�ستُحدثَ من � ٍ
أبحاث تهدف �إلى تزويد تقرير
التنمية الإن�سان ّية العرب ّية بدفقٍ جديد من المعلومات ِومن َث َّم �إلى �إجراء المزيد من الأبحاث في مجال التنمية الب�شر ّية.
�إنها �سل�سل ٌة بحثية من المن�شورات غير الر�سم ّية� ،سريعة االنت�شار ويمكن �إعادة النظر في عناوينها في مرحل ٍة الحقة
ٍ
مخت�صة� ،أو ف�صو ًال في ٍ
كتب ذات عالقة .من بين كتّاب هذه
مقاالت قائم ًة بذاتها في مج ّال ٍت
بحيث ُي�صار �إلى ن�شرها
ّ
تو�صلت �إليه
ال�سل�سلة �أكاديم ّيون طليع ّيون وممار�سون ِّ
متقدمو المواقع من العرب ومن جن�س ّي ٍات عالم ّية �أخرى� .أ ّما ما ّ
ٍ
نتائج وت� ٍ
وا�ستنتاجات فهي تعود ح�ص ًرا �إلى الكتّاب المعن ّيين وال تم ّثل بال�ضرورة
أويالت تف�سير ّية
هذه الأبحاث من َ
وجهات نظر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي �أو الدول الأع�ضاء في ّ
منظمة الأمم المتّحدة .هذه الورقة بقلم ب�سام فتوح
ولورا القطيري.
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يود الم�ؤلفان �أن يتقدما بال�شكر لكل من علي عي�ساوي وتيودور ميرفي على تعليقاتهما القيمة،
والكاتبان يتح ّمالن م�س�ؤولية المحتوى المن�شور ونحن نتحمل ما تبقى من �أخطاء.

ملخ�ص
تت�سم البيئة ال�سيا�سية واالقت�صادية في معظم البلدان العربية و �أجزاء �أخرى كثيرة من العالم ب�سيا�سة ا�ستمرار رقابة م�شددة
على �أ�سعار الطاقة المحلية ،على مدى عقود .وتتراوح �أهداف هذه ال�سيا�سة من �أهداف لتحقيق الرفاهة العامة مثل تو�سيع فر�ص
الح�صول على الطاقة وحماية دخل الأ�سر الفقيرة �إلى �أهداف التنمية االقت�صادية مثل تعزيز النمو ال�صناعي وتي�سير اال�ستهالك
المحلي� ،إلى اعتبارات �سيا�سية بما في ذلك توزيع عوائد النفط والغاز الطبيعي في البلدان الغنية بالموارد.
وبالرغم من �أنه يمكن النظر �إلي �أن دعم الطاقة قد حقق بع�ض الأهداف في بلد ما ،فهذه الورقة تنبه �إلي �أن دعم الطاقة و�سيلة
مكلفة وغير فعالة لتحقيق الأهداف .حيث ي�ؤدى دعم الطاقة �إلى ت�شويه م�ؤ�شرات الأ�سعار وله تبعات خطيرة على كفاءة الموارد
والتخ�صي�ص الأمثل لها .كما يميل دعم الطاقة لأن يكون ارتداديا حيث تنتفع الأ�سر ذات الدخل الأعلى وال�صناعات بدرجة �أكبر
ن�سبيا من الأ�سعار المنخف�ضة للطاقة.
بيد �أنه ،وبرغم هذه الآثار ال�سلبية ،ي�شكل دعم الطاقة �شبكة هامة لل�سالمة االجتماعية للفقراء في �أجزاء كثيرة من العالم
العربي ،و �أية محاوالت لخف�ض الدعم �أو �إلغائه في غياب برامج تعوي�ضية قد ت�ؤدي �إلى خف�ض رفاهة الأ�سر والق�ضاء على القدرة
التناف�سية ل�صناعات معينة .ولذلك ،ف�إن العامل الحا�سم لنجاح �إ�صالحات الأ�سعار هو قدرة الحكومات على تعوي�ض �سكانها عن
خف�ض الدعم �أو �إلغائه من خالل تطبيق تدابير تخفيف م�صممة بعناية تحمي القفراء وت�ساعد االقت�صاد في التكيف على الأمد
الطويل.
ون�شير �إلى �أنه يمكن النظر �إلي �آليات �إ�صالح ت�سعير الطاقة في العالم العربي باعتبارها مفيدة من �أكثر من منظور ،وباعتبارها
توفر م�سارات محتملة للإ�صالح .ومع ذلك ،ت�ؤكد هذه الورقة �أن المناخ ال�سيا�سي الحالي في المنطقة �سيجعل �إ�صالح �أ�سعار
الطاقة المحلية �صعبا من الناحية العملية ،بحيث يمكن �أن ي�صبح هذا الإ�صالح في الواقع م�سعى متو�سط �إلى طويل الأمد.
يناير 2012
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المقدمة
.1
ِّ
يوفر ال��دور الأ�سا�سي الذي تلعبه مختلف �أن��واع الوقود الأ�سا�سي والكهرباء في التنمية االقت�صادية واالجتماعية للعديد من
الحكومات عدة مبررات ل�صالح دعم �أ�سعار الطاقة وا�ستمرار الرقابة المحكمة على قطاع الطاقة المحلي .حيث �إن انخفا�ض
�أ�سعار الطاقة ،وال �سيما �أ�سعار الكهرباء و�أنواع الوقود العالي الجودة مثل المنتجات البترولية ي�ساعد الفئات الأقل دخال علي
الو�صول �إلى الأ�شكال الحديثة للطاقة .كما ي�ساعد الحكومات على حماية دخل المواطنين ،خا�صة الأقل دخال مما ي�ساهم في
التخفيف من حدة الفقر .هذا بالإ�ضافة �إلي �أن ا�ستمرار مراقبة �أ�سعار الطاقة ي�ساعد �أي�ضا في معادلة التقلبات في �أ�سعار ال�سلع
الأ�سا�سية ويي�سر اال�ستهالك في مواجهة التقلبات الوا�سعة في الأ�سعار في الأ�سواق الدولية .وفي كثير من البلدان الغنية بالموارد،
ت�ستخدم الأ�سعار المنخف�ضة للطاقة ك�أداة لتوزيع المنافع التي تقدمها الدولة لل�سكان دون الحاجة �إلى �إمكانيات �إدارية وا�سعة
واختبار للدخل .كما �أنها ت�ستخدم �أي�ضا لتعزيز الت�صنيع والتنويع االقت�صادي الذي يهدف لتوفير فر�ص العمل وتعزيز القدرة
االقت�صادية التناف�سية العالمية .و�أخيرا ،تعتبر مراقبة �أ�سعار الطاقة في كثير من الأحيان �أداة هامة لإدارة االقت�صاد الكلي خا�صة
فيما يتعلق بال�سيطرة على الت�ضخم.
وال ي�ستثى العالم العربي من ذلك فيما يتعلق بال�سيطرة علي �أ�سعار الطاقة .1حيث �إت�سمت البيئة المحلية لت�سعير الطاقة في معظم
الدول العربية على مدى عقود با�ستخدام الحكومات لدعم �صريح و�ضمني لأ�شكال الطاقة الأكثر ا�ستخداما في المنطقة  -النفط
الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء ،-ومع ذلك ،ف�إن المنطقة ذاتها تعرف بدرجة ملحوظة من التنوع ال�سيا�سي
واالقت�صادي ،والذي ينعك�س في تنوع �أنواع المختلفة من الأنظمة الإقت�صادية  -بدءا من بع�ض �أكبر الم�صدرين للهيدروكربونات
في العالم مثل المملكة العربية ال�سعودية وقطر� ،إلى البلدان الم�ستوردة للطاقة مثل الأردن ولبنان والمغرب .وهذه المجموعة من
ال�سياقات ال�سيا�سية واالقت�صادية المختلفة تجعل العالم العربي منطقة غنية بالخبرة ت�ستحق الدرا�سة فيما يتعلق ب�آثار �سيا�سات
ت�سعير الطاقة .وعلى الرغم من التحدي الذي يخلقه هذا التنوع بال�ضرورة لأي بحث في هذا المجال ،تنقل هذه الورقة ثالث
ر�سائل رئي�سية تنطبق على الآثار االجتماعية واالقت�صادية للأ�سعار المنخف�ضة للطاقة في جميع �أنحاء العالم العربي.
الر�سالة الأولى :تكلفة دعم الطاقة على العالم العربي اجتماعيا واقت�صاديا وبيئيا

تتمثل �أحد الر�سائل الرئي�سية في �أنه على الرغم من �أن دعم الطاقة ي�شكل �شبكة �سالمة �إجتماعية هامة للفقراء ويحقق بع�ض
الأهداف االقت�صادية مثل ت�شجيع الت�صنيع �إال �أن له العديد من الآثار ال�سلبية غير المق�صودة بالن�سبة للعالم العربي .وهذا ي�شير
�إلى �أن التكاليف االقت�صادية لهذا الدعم تفوق ،في كثير من الحاالت ،الفوائد المتوقعة منه .وتن�ش�أ هذه التكاليف في ثالث
مجاالت رئي�سية هي:

1

البلدان العربية التي خ�ضعت للدرا�سة في هذه الورقة ت�شمل الجزائر و البحرين وم�صر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان
وفل�سطين والمملكة العربية ال�سعودية و�سوريا وتون�س والإمارات العربية المتحدة واليمن.
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 .1التكاليف االقت�صادية .ي�ؤدي دعم الطاقة �إلى عدد من �أوجه الق�صور االقت�صادية التي ُيعانى منها على نطاق
وا�سع في جميع �أجزاء العالم العربي .حيث ي�ؤدى الدعم �إلى �سوء تخ�صي�ص الموارد مما يمنع البالد من ا�ستخدام
احتياطياتها علي الوجه الأمثل وي�شجع على الإف��راط في ا�ستهالك الطاقة مما ي�ؤدي �إلى ارتفاع معدالت نمو
ا�ستهالك الطاقة ب�شكل غير عادي في �أجزاء كثيرة من العالم العربي ،كما ي�ؤدى �إلى خف�ض الحوافز الم�شجعة
على تح�سين الإنتاجية واال�ستثمارات في تكنولوجيا �أكثر كفاءة في ا�ستهالك الطاقة ،وي�شوه �إ�شارات الت�سعير
التي يتلقاها العمالء مما ي�ؤدي �إلى هدر الطاقة و�إلى حدوث �آثار غير مرغوب فيها ال�ستبدال الوقود ،وانعدام
الحوافز الم�شجعة على اال�ستثمار في الطاقات البديلة ،وغالبا ما ينجم عنه تفاوت في �أ�سعار البترول المحلية في
البلدان المتجاورة مما ي�شجع علي تهريب المنتجات البترولية وتفاقم م�شكلة نق�ص الوقود في �أنحاء كثيرة من
العالم العربي.
 .2التكاليف الإجتماعية .تتمتع النتائج المترتبة على دعم الطاقة بالن�سبة للعدالة االجتماعية والحد من الفقر
كق�ضية حيوية ب�أهمية بالغة لدى العالم العربي ،حيث ال يزال الفقر منت�شرا على نطاق وا�سع في جميع �أنحاء
العالم العربي ،وال �سيما في �أجزاء من بالد ال�شام و�شمال �أفريقيا .وتتراوح معدالت الفقر من  11في المائة في
الأردن �إلى  30في المائة في المغرب و  40في المائة في م�صر ،وما يقرب من  60في المائة في اليمن .وت�شمل
الآثار الخطيرة للدعم عدم كفاية فر�ص الح�صول على الغذاء والتغذية ال�صحية والتعليم والخدمات ال�صحية
الأ�سا�سية والح�صول على الطاقة نف�سها .2وبالرغم من �أن دعم الطاقة ي�شكل �شبكة هامة لل�سالمة االجتماعية
للفقراء ،ف�إن هذا الدعم ارتدادي بطبيعته حيث �إنه في حاالت كثيرة تميل الأ�سر الأكثر غنى �إلى اال�ستيالء على
الجزء الأكبر من الدعم مما ي�ؤدى �إلى ت�شويه التوزيع الحالي للدخل .وعالوة على ذلك ،يمكن �أن ي�ؤدى دعم الوقود
في كثير من الحاالت لبقاء موارد كبيرة بمن�أى عن «القطاعات الداعمة للفقراء» مثل ال�صحة والتعليم ،وفي
الم�شروعات االجتماعية وم�شروعات البنية التحتية الأكثر فائدة للأ�سر ذات الدخل المحدود.
 .3التكاليف البيئية .وي�ؤثر دعم الطاقة �أي�ضا ب�شكل �سلبي على حماية البيئة ،وهي م�س�ألة ذات �أهمية خا�صة
لمنتجي المنتجات الزراعية الح�سا�سة للمناخ في بالد ال�شام و�شمال �أفريقيا .ويمكن �أن ي��ؤدي الدعم لرفع
ا�ستخدامات الطاقة �أو لخف�ض الحوافز الم�شجعة على الحفاظ على الطاقة وما يترتب على ذلك من تبعات بيئية
�سيئة مثل زيادة االنبعاثات المحمولة جوا وزيادة غازات االحتبا�س الحراري .كما يمكن �أن ي�ؤدى دعم الوقود
لإعاقة تطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة والنظيفة  -مثل الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح  -التي تجد �صعوبة
في التناف�س مع الوقود الأحفوري المدعوم.
الر�سالة الثانية :تنامي ال�ضغوط المالية من �أجل الإ�صالح

�أو�ضح النجاح المحدود لعديد من الدول العربية في تعديل �سيا�ساتها لت�سعير الطاقة على مدى العقد الما�ضي ال�صعوبات العملية
لتنفيذ �إ�صالح ت�سعير الطاقة .حيث يمكن �أن ي�ؤدى ارتفاع الأ�سعار ،خا�صة عندما يكون كبيرا وغير م�صحوب بتدابير تعوي�ضية مثل
التحويالت النقدية المبا�شرة �أو التح�سين في �شبكات ال�سالمة الإجتماعية� ،إلى ح�شد قدر وا�سع النطاق من المعار�ضة ال�شعبية
للحكومات .ولقد ظهرت هذه القوة ال�شعبية بو�ضوح �شديد في العالم العربي ،في لمح الب�صر ،خالل عام  ،2011وهي ال�سنة التي
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دعـم الطاقـة يف العالـم العربي

�شهدت احتجاجات �شعبية وانتفا�ضات �أق�صت ر�ؤ�ساء ا�ستمروا في الحكم لفترات طويلة في كل تون�س وم�صر وليبيا ،وذلك ب�سبب
المظالم ال�سيا�سية واالقت�صادية طويلة الأمد التي عانت منها �شعوبهم .ولذا� ،ستواجه الحكومات العربية التي ترغب في �إجراء
�إ�صالحات في ت�سعير الطاقة خالل ال�سنوات المقبلة �ضغوطا متزايدة لتحقيق توازن دقيق بين الإ�صالح االقت�صادي الذي تمليه
ال�ضرورة رغم م�شقته ،والتوقعات ال�سيا�سية واالقت�صادية ل�شبابها.
بيد �أن العديد من الحكومات العربية تواجه �أي�ضا م�شكالت التكلفة المالية المتعاظمة للإبقاء على �أنظمة الدعم الحالية والتي
تم الإح�سا�س بها خا�صة خالل العقد الما�ضي ،حيث �أدت الزيادات الكبيرة في �أ�سعار النفط العالمية منذ العام � 2000إلى زيادة
فواتير الواردات في البلدان العربية الم�ستوردة للنفظ لحد كبير ،مما �أدى بالتالي �إلى زيادة كبيرة في تكلفة دعم �أ�سعار الوقود،
بالمقارنة بع�شر �سنوات �سابقة .كما زادت تكاليف ا�ستيراد الغاز الطبيعي وهو البديل الوحيد لمنتجات البترول التي ت�ستخدمها
معظم الدول العربية كما زادت تكلفة �إنتاج احتياطيات محلية من الغاز الطبيعي� .إن العبء المالي الهائل الناجم عن دعم الطاقة
والذى تواجهه اليوم الكثير من البلدان الم�ستوردة للطاقة في العالم العربي ،يعني �أن �إ�صالح �أ�سعار الطاقة المحلية قد �أ�صبح،
�إلى حد كبير� ،ضرورة ولي�س خيارا .بالن�سبة للبلدان الم�صدرة للهيدروكربونات في المنطقة ،ف�إن التكلفة الكبيرة للفر�صة البديلة
ال�ستهالك النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي محليا مقابل جزء �صغير من الأ�سعار العالمية قد �أدت بالمثل �إلى
الدعوة لال�ستخدام الكفء للموارد الطبيعية المحتمل ن�ضوبها.
الر�سالة الثالثة :الآثار المترتبة على �إ�صالح الدعم خطيرة على الفقراء
ويجب �أن ت�ستكمل بتدابير تخفيفية

�سيترتب على خف�ض �أو �إلغاء الدعم المحلي تبعات اقت�صادية خطيرة ،ال �سيما بالن�سبة للأ�سر ،حيث �سي�سفر االرتفاع الحاد في
�أ�سعار الطاقة الم�صاحب لإ�صالح الت�سعير عن �آثار �سلبية مبا�شرة وغير مبا�شرة على دخل الأ�سر ومعاناة الأ�سر الفقيرة ،في كثير
من الأحيان ،من انخفا�ض كبير في الدخل .ولذلك ،ف�إن عامل النجاح الحا�سم لهذه الإ�صالحات ،كما يت�ضح من �أمثلة البلدان
التي �سبق �أن �أ�صلحت �أ�سعار الطاقة لديها ،هو قدرة الحكومات على تعوي�ض �سكانها عن خف�ض �أو �إلغاء الدعم  -من خالل تدابير
نظام دعم للطاقة موجه جيدا تجاه الفئات المنخف�ضة الدخل �أو توزيع تحويالت نقدية مبا�شرة وتح�سين وتو�سيع �شبكات ال�سالمة
االجتماعية القائمة الخا�صة بهذه الفئات� ،أو من خالل جميع هذه التدابير .كما توجد خيارات �أخرى يمكن للحكومات ا�ستخدامها
لإ�صالح �أطر ت�سعير الطاقة بها �إما با�ستخدام الإ�صالحات ال�سريعة �أو ا�ستخدام الإ�صالحات البطيئة التي تلغي دعم الطاقة مع
مرور الوقت .و�سيكون العامل المحوري الذي يحدد خطى ومدى الإجراءات المحتمل �إتخاذها تجاه الإ�صالح هو القدرات المالية
والقدرات الإدارية للحكومات التي تتخذ مثل هذه الإ�صالحات .وي�شير التنوع القائم في العالم العربي في هذا ال�صدد �إلى �أنه ال
توجد خطة واحدة للإ�صالح تالئم جميع بلدان المنطقة بنف�س القدر.
والغر�ض من هذه الورقة هو تقديم تقييم ال�ستخدام دعم الطاقة وتبعاته وتكاليفه في العالم العربي ،وتقديم خيارات لإ�صالح
�أنظمة ت�سعير الطاقة تعالج ال�شواغل االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية المرتبطة ب�إتخاذ خطوات نحو هذا الإ�صالح .وهكذا،
تركز هذه الوقة �أ�سا�سا على �أثر�إ�صالح دعم الطاقة على م�ستويات الفقر ،ولهذا ال�سبب تم التركيز بوجه خا�ص على تجربة بالد
ال�شام و�شمال �أفريقيا .وتنق�سم الورقة �إلى �أربعة �أق�سام رئي�سية ،حيث يقدم الق�سم الثاني لمحة عامة عن حجم دعم الطاقة
وال�سبل الحالية لتمويله في العالم العربي ،ويحاول �إظهار الطرق المختلفة لتمويل الدعم في �سياق البلدان المنتجة للطاقة وفي
حاالت البلدان الم�ستوردة للطاقة بما في ذلك من خالل الدعم ال�صريح والدعم ال�ضمني ،في حين يقدم الق�سم الثالث تقييما
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لآثار دعم الطاقة على الأنظمة االقت�صادية في المنطقة ،وذلك من خالل تقييم المنفعة العامة لهذا الدعم في المنطقة مقابل
تكاليفه االجتماعية واالقت�صادية والبيئية المختلفة ،ويت�ضمن تحليال عاما عن العالم العربي ،تليه درا�سة حالة لم�صر .ويعر�ض
الق�سم الرابع طرق الإ�صالح المقترحة لدعم الطاقة في العالم العربي ،ويناق�ش ب�إيجاز التجربة الإقليمية الحديثة في �إ�صالح
دعم الوقود في حالة الأردن .ويقدم الق�سم الخام�س بع�ض اال�ستنتاجات.
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 .2دعم الطاقة :لمحة عامة �أ�سا�سية
يقدم هذا الق�سم لمحة عامة عن ا�ستخدام دعم الطاقة في العالم العربي .ويبد�أ بعر�ض التعريف الأ�سا�سي للدعم� ،شامال عر�ض
موجز لالختالفات في التعاريف بين المنظمات الدولية المختلفة .ثانيا ،يناق�ش الأ�سباب المنطقية وراء دعم الطاقة من وجهة
نظر الحكومات ،بما في ذلك الأهداف الهامة مثل تخفيف حدة الفقر وا�ستقرار االقت�صاد الكلي .ثالثا ،ي�ستعر�ض الطرق المختلفة
لدعم التمويل .رابعا ،يلخ�ص الآليات المختلفة لتعديل �سعر الوقود الم�ستخدم في العالم العربي .و�أخيرا ،يناق�ش دعم الطاقة من
حيث انت�شاره في العالم العربي.

 .1.2تعريف الدعم
غالبا ما يو�صف مفهوم الدعم ب�أنه «�شيء ي�صعب تعريفه» .3وينعك�س هذا في التعاريف المختلفة الم�ستخدمة لتعريف هذا المفهوم
في المواد المطبوعة .يمكن تعريف الدعم على الم�ستوى العام ب�أنه «�أي م�ساعدة من الحكومة ،نقدية �أو عينية ،للمنتجين من
القطاع الخا�ص �أو الم�ستهلكين ال تتلقى الحكومة �أي تعوي�ض مقابله ولكن ي�شترط الم�ساعدة ب�أداء معين من قبل المتلقي» 4ويبدو
وا�ضحا من هذا التعريف �أنه يمكن ت�صنيف كثير من �إجراءات الحكومات ب�أنها تنطوي على الم�ساعدة ،بما ذلك الدعم النقدي،
والدعم االئتماني ،والدعم ال�ضريبي ودعم ال�شراء ،والدعم العيني.
ويقدم دى مور وكاالمي تعريفا �أكثر تحديدا للدعم ب�أنه «�أي تدابير تُبقي الأ�سعار بالن�سبة للم�ستهلكين �أقل من م�ستوى ال�سوق
�أو تُبقي الأ�سعار بالن�سبة للمنتجين فوق م�ستوى ال�سوق �أو تخف�ض التكاليف بالن�سبة للم�ستهلكين والمنتجين من خالل منح دعم
مبا�شر �أو غير مبا�شر» 5.وي�ستند هذا التعريف �إلى نهج الفجوة الت�سعيرية والذي ال يزال الطريقة الأكثر �شيوعا الم�ستخدمة
لح�ساب الدعم نظرا �إلى ب�ساطتها.
ويقارن نهج الفجوة الت�سعيرية بين ال�سعر المالحظ ل�سلعة �أو خدمة ما وبين �سعر معياري �أو مرجعي معين .ولقد ذكر تقرير
م�شترك �صادر عن الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة �أوبك ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�صادى والبنك الدولي،
بمنا�سبة م�ؤتمر القمة لمجموعة الع�شرين في  ،2010المنعقد في تورونتو ،وجود خالف رئي�سي بين المنظمات الدولية فيما يتعلق
باختيار ال�سعر المرجعي ،وبالتالي «ثبت �أن الو�صول �إلى تعريف متفق عليه للدعم يعتبر تحديا كبيرا في �سياق مجموعة الع�شرين،
و قد قررت البلدان اعتماد التعريف الخا�ص بكل منها لدعم الطاقة» .6وتقدر المنظمات الدولية ،مثل وكالة الطاقة الدولية والبنك

3
4
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كليمنت�س و�آخرون (.)1995
(لجنة الكونجر�س الأمريكي االقت�صادية الم�شتركة  ،1972ا�ست�شهد بها في كليمنت�س و�آخرون (.)2-1 ،1995
دى مور وكاالماى (.)1 ،1997
الوكالة الدولية للطاقة� ،أوبك ،منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقت�صادى والبنك الدولي (.)8-2010

بحثية
العربية � -سل�سلة �أوراق
إن�سانية
تقرير التنمية ال
ّ
ّ
ّ

11

الدولي على وجه التحديد حجم الدعم على �أ�سا�س الفرق بين �أ�سعار الوقود في الأ�سواق العالمية والأ�سعار التي تباع بها هذه الأنواع
من الوقود محليا.
و من ناحية �أخرى ،ترى منظمة �أوبك �أنه ينبغي �أن يكون ال�سعر المعياري الم�ستخدم في حالة البلدان ذات الحظ الأوفر في موارد
الطاقة م�ساويا لتكلفة الإنتاج 7.ويعتبر البع�ض �أن التدابير الم�ستندة �إلى تكلفة الإنتاج تت�سق مع التعريف الم�ستخدم من جانب
منظمة التجارة العالمية .ووفقا لالتفاق ب�ش�أن الدعم والإجراءات التعوي�ضية ،يجب �أن تكون ال�شروط التالية م�ستوفاة لكي يعتبر
الدعم موجودا )1« :م�ساهمة مالية )2 ،تقدمها الحكومة �أو �أي هيئة عامة في �أرا�ضي الع�ضو )3 ،تمنح منفعة» .8ويجادل بع�ض
المحللين ،ا�ستنادا على هذا التعريف ،ب�أنه طالما �أن ال�سعر الذي يدفعه الم�ستهلكون ال يقل عن تكاليف الإنتاج ،ف�إنه من ال�صعب
9
«تبرير �أنه تم منح منفعة للمنتجين المحليين».
في النظرية االقت�صادية القيا�سية ،يكون المعيار الأن�سب لمقارنة الأ�سعار المحلية هو «التكلفة الحدية» التي ت�شير �إلى الزيادة في
التكلفة الإجمالية الناتجة عن وحدة التغير في الناتج .وي�ؤكد التحليل االقت�صادي مزايا �سيا�سات الت�سعير التي ت�سمح ب�أن تعك�س
الأ�سعار التكلفة االقت�صادية لتوفير �سلعة �أو خدمة ما ،حيث تعظم هذه ال�سيا�سات الكفاءة االقت�صادية وت�ؤدي �إلى التوزيع الأمثل
للموارد .بيد �أنه ي�صعب مالحظة تدابير التكلفة الحدية في الممار�سة العملية .ولذا ،يكون التركيز بدال من ذلك على مفهوم
تكلفة الفر�صة البديلة .وال ترتبط تكلفة الفر�صة البديلة بتكاليف الإنتاج ،ولكنها تقي�س بدال من ذلك ،قيمة الموارد ال�ضائعة
عندما ال ي�ستخدم هذا المورد ب�أف�ضل طريقة ا�ستخدام بديلة� ،أى على �سبيل المثال ،بقيمة المورد في الأ�سواق الدولية في حالة
ال�سلع المتداولة في التجارة الدولية� .أما بالن�سبة ل�سلع مثل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة التي يتم تداولها وحيثما
يمكن تعريف معيارا دوليا ،كثيرا ما يفتر�ض �أن �أ�سعار النفط �أو المنتجات النفطية في الأ�سواق الدولية هي �أ�سعار تقريبية جيدة
لتكلفة الفر�صة البديلة 10.ولكن تكون الم�سائل �أكثر تعقيدا بالن�سبة للغاز الطبيعي خا�صة في �سياق البلدان الم�صدرة للطاقة.
�أوال ،لعدم وجود معيار دولي موثوق لأ�سعار الغاز على نقي�ض النفط الخام .ثانيا ،في بع�ض البلدان الم�صدرة ،ينتج الكثير من
الغاز ينتج بم�صاحبة النفط الخام و�سوائل الغاز الطبيعي (الغاز الطبيعي الم�سال) .ونظرا �إلى �أن النفط الخام هو العن�صر الذي
يتم التنقيب عنه ،فلقد عاملت الكثير من الحكومات ،حتي وقت قريب ،الغاز الطبيعي كمنتج فرعي (مجاني) .وبالتالي ،يمكن
للمرء �أن يبرر تحديد التكلفة المخ�ص�صة لإنتاج الغاز ب�صفر� ،أو �أن يحدد على الأكثر ،بتكلفة بناء وت�شغيل البنية التحتية الالزمة
اللتقاط ومعالجة وتوزيع الغاز الم�صاحب للنفط الخام .ويو�ضح التقرير الأخير الم�شترك ال�صادر عن الوكالة الدولية للطاقة
ومنظمة �أوبك ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�صادى والبنك الدولي م�سائل مثل �إنتاج منتجات م�شتركة (ولكن �أي�ضا
11
وفرة قدرة احتياطية في بع�ض البلدان الم�صدرة للنفط مثل المملكة العربية ال�سعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة)
و�آثارها على قيا�س الدعم ،والذي ي�شير �إلى �أن «لأ�سلوب الفجوة الت�سعيرية قيودا ت�سري على وجه التحديد في حالة البلدان ذات
12
الحظ الوفير من م�صادر الطاقة».
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حدد كوبلو بع�ض قيود �أخرى لنهج الفجوة الت�سعيرية بما في ذلك حقيقة �أن الأ�سعار العالمية نف�سها قد تت�أثر بالدعم �أو ت�شوهات �أخرى ،يمكن �أن تكون
الأ�سعار علي الحدود غير عادية وقد ال يكون من المنا�سب دائما ا�ستخدام القيم ال�صافية بعد ال�ضرائب للأ�سعار الدولية� .أنظر كوبلو (.)2009
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ومع �أخذ هذه المحاذير في االعتبار ،ت�ستخدم هذه الورقة �أحدث التقديرات ال�صادرة عن وكالة الطاقة الدولية ب�ش�أن دعم
الطاقة ،على �أ�سا�س نهج الفجوة الت�سعيرية التي تقارن الأ�سعار المحلية ب�أ�سعار الظل الدولية 13.وبالنظر �إلى �أن التركيز الأ�سا�سي
لهذه الورقة ين�صب على �أنواع الوقود المتداولة في التجارة الدولية ،ف�إن مقارنة الأ�سعار المحلية بمثيالتها في الأ�سواق الدولية هو
الخيار الأكثر و�ضوحا .بيد �أنه ،لغر�ض االكتمال ،ي�ستخدم �أي�ضا الم�ؤلفان لهذه الورقة الإح�صاءات الحكومية الر�سمية لدرا�سات
الحالة في كل من م�صر والأردن .ومن المهم مالحظة �أن الح�سابات الر�سمية قد تختلف كثيرا عن القيا�سات الم�ستخدمة من
جانب وكالة الطاقة الدولية �أو البنك الدولي �أو �صندوق النقد الدولي نتيجة لالختالفات في المنهجية التي ت�ستند �إليها كل منها.
فاالحكومة الم�صرية ،على �سبيل المثال ،تح�سب الدعم الذي تقدمه علي �أ�سا�س الخ�سائر التي تكبدتها �شركات النفط و�شركات
14
الغاز الوطنية عند بيع المنتجات النفطية ب�أ�سعار �أقل من �أ�سعار تكلفتها (�أي التكلفة المالية فقط).

 .2.2الأ�سباب المنطقية لدعم الطاقة
يمكن �أن تخدم ال�سيا�سات المحلية لت�سعير الطاقة �أهدافا متعددة والتي قد تتعار�ض في كثير من الأحيان مع بع�ضها البع�ض،
مما يجعل تقييم الفعالية ال�شاملة لبرامج الدعم �صعبا للغاية .وت�شمل هذه الأهداف تو�سيع الرعاية االجتماعية وتعزيز التنمية
االقت�صادية ف�ضال عن االعتبارات ال�سيا�سية .في هذا الق�سم ،يركز الم�ؤلفان على الأهداف الأكثر �شيوعا وراء تطبيق دعم الطاقة
في العالم العربي.

تو�سيع فر�ص الح�صول على الطاقة
ي�شكل تو�سيع فر�ص الح�صول على الطاقة واحدا من الأهداف الرئي�سية للحكومات في جميع �أنحاء العالم عند دعمها لأنواع
الطاقة المختلفة .ويظل فقر الطاقة ،والذى يعرف ب�أنه انعدام فر�ص الأ�سر للح�صول على الكهرباء �أو الأ�شكال الحديثة من الوقود
لأغرا�ض الطهي والتدفئة ،ي�شكل تحديا رئي�سيا في �أجزاء كثيرة من العالم النامي ،بما في ذلك العالم العربي .15ووفقا لبرنامج
الأمم المتحدة للبيئة ،يقدر عدد الأ�شخا�ص الذين ال ت�صلهم الكهرباء بنحو  1.6مليار �شخ�ص ،في حين �أن �أكثر من ملياري
�شخ�ص ال يزالون يعتمدون على الوقود التقليدي مثل الخ�شب والفحم لأغرا�ض الطهي والتدفئة 16.وفي العالم العربي ،ت�شير
الأرقام في عام � 2002إلى �أن نحو  65مليون �شخ�ص في العالم العربي ال يح�صلون على الكهرباء ،و�أن هناك  60مليون �إ�ضافيين
يعانون من نق�ص حاد فيها ،في كل من المناطق الح�ضرية والريفية .ومع �أن المنطقة يمكن �أن تعك�س بع�ض الإنجازات الهامة
من حيث معدالت الكهربة ،تختلف الأ�سعار فيها على نحو كبير  -بين  100في المائة في بع�ض البلدان مثل الكويت� ،إلى  7.7في
المائة في جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا وال�صومال� .أما بالن�سبة للطهي والتدفئة ،يعتمد ما يقرب من خم�س �سكان العالم العربي

 13يمكن العثور علي ح�ساب كامل لمنهجية ح�سابات وكالة البيئة الدولية لدعم الطاقة على.www.iea.org/weo/methodology_sub.asp :
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بيانات الوكالة الدولية للبيئة غير مح�صنة من �أوجه الق�صور ،و�أحد ال�شواغل الملحة لم�ؤلفي هذه الورقة هو غياب بيانات بخ�صو�ص �أنواع معينة
من الوقود .وعندما ال توجد البيانات الر�سمية الخا�صة ب�أنواع الوقود في الوكالة الدولية للبيئة ،يكون معدل الدعم م�ساويا �صفر بالرغم من حجم
الدعم الذى يمكن �أن يقع فنيا تحت تعريف الدعم الم�ستخدم من جانب وكالة البيئة الدولية.
�سيتم مناق�شة هذه المو�ضوعات بمزيد من التف�صيل في الق�سم .2.3
بالن�سبة لحالة اليمن� ،إرجع �إلي القطيرى و فتوح (.)2011
برنامج الأمم المتحدة للبيئة (.)2008

بحثية
العربية � -سل�سلة �أوراق
إن�سانية
تقرير التنمية ال
ّ
ّ
ّ
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على �أنواع الوقود غير التجارية مثل الخ�شب وروث البهائم والمخلفات الزراعية خا�صة في جزر القمر وجيبوتي وال�سودان واليمن
17
وال�صومال بل وفي الجزائر وم�صر والمغرب و�سوريا �أي�ضا.
ومن الم�سلم به على نطاق عري�ض� ،أن عدم الح�صول على الأنواع الحديثة من الطاقة ،مثل المنتجات البترولية والكهرباء يحول
دون تحقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية ويزيد من حدة الفقر .وهكذا ،ي�شكل التحول �إلى �أنواع وقود نظيفة وحديثة هدفا
رئي�سيا لكثير من البلدان النامية ف�ضال عن تح�سين فر�ص الح�صول على خدمات الطاقة ك�أحد ال�شروط الأ�سا�سية لتحقيق
الأهداف الإنمائية للألفية .وحيث يتم النظر �إلى م�ستويات دخل الأ�سرة باعتبارها واحدة من المحددات الرئي�سية للح�صول
على الطاقة 18،غالبا ما يكون متوقعا �أن ي�سهل الح�صول على الطاقة� ،سواء من �أنواع الوقود الأ�سا�سية مثل الكيرو�سين -الذي
يعتبر على نطاق وا�سع وقود الفقراء -و�أنواع الوقود عالية الجودة مثل غاز البترول الم�سال والكهرباء ،وذلك من خالل الحد من
تكلفة الوقود .ويمكن �أن ي�ستخدم الدعم �أي�ضا للم�ساعدة في تو�سيع البنية التحتية ال�ضرورية مثل �شبكات الكهرباء في المناطق
الريفية ،من خالل الدعم المبا�شر للمنتجين والذي من �ش�أنه �أن ي�شجع على اال�ستثمار في بنية تحتية جديدة� ،أو من خالل دعم
الم�ستهلكين والذي يقلل من تكاليف التو�صيالت المنزلية الأولية لل�شبكات.
حماية الفقراء

وتعتبر حماية الأ�سر ذات الدخل المنخف�ض من تكاليف الوقود المرتفعة �أحد العوامل الرئي�سية وراء الدعم 19.ويمكن تحقيق
هذا الهدف بتطبيق مجموعة متنوعة من الطرق :ت�ستهدف الحكومات �أنواع الوقود -خا�صة الكيرو�سين -الذي ي�ستخدمه الفقراء
مبا�شرة على نطاق وا�سع؛ و بدال من ذلك ،يمكن للحكومات �أن تحاول ا�ستهداف الفقراء ب�شكل غير مبا�شر ،مثال عن طريق دعم
وقود الديزل – حيث ي�ستخدم وقود الديزل على نطاق وا�سع في قطاع النقل العام والذى يعتبر الو�سيلة الرئي�سية لالنتقاالت
بالن�سبة للأ�سر المنخف�ضة الدخل كما ي�ستخدم وقود الديزل على نطاق وا�سع من قبل المزارعين في المناطق الريفية.
وتقدم بلدان �أخرى دعما للمنتجين ،ا�ستنادا �إلى �أن الدعم ي�ساعد على خف�ض تكاليف الإنتاج و�أن يمرر �أولئك المنتجون هذه
التكاليف المنخف�ضة للم�ستخدمين النهائيين من خالل تقديم منتجات �أرخ�ص لهم .وبدال من ا�ستهداف الفقراء مبا�شرة ،تميل
بع�ض الحكومات �إلى �إبقاء �أ�سعار جميع المنتجات البترولية �أقل من الأ�سعار الدولية ،ب�صرف النظر عما �إذا كان يتم ا�ستخدامه
من قبل الفقراء �أو الأغنياء.
تعزيز التنمية ال�صناعية

ويمكن �أي�ضا تقديم منتجات بترولية مدعمة للمنتجين مثل محطات لتوليد الكهرباء والم�صنعين وال�صناعات كثيفة اال�ستهالك
للطاقة والم�ؤ�س�سات المالية وال�شركات التجارية الأخ��رى .ومن المرجح �أن تكون ال�صناعات كثيفة اال�ستهالك الطاقة -مثل
الأ�سمنت والأ�سمدة والبتروكيماويات هي الأكثر ا�ستفادة من هذا الدعم ،حيث ت�شكل الطاقة عن�صرا هاما من العنا�صر الو�سيطة
لتكلفتها .الأ�سا�س المنطقي وراء هذا الدعم هو حث ال�شركات على توفير ال�سلع والخدمات للم�ستهلكين ب�أ�سعار معقولة والم�ساعدة
في حماية ال�صناعات المحلية من المناف�سة الأجنبية و تعزيز قدرتها التناف�سية الت�صديرية وحماية العمالة المحلية .ويمكن ،من
17
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لجنة الأمم المتحدة الإقت�صادية والإجتماعية لغرب �آ�سيا (�إ�سكوا) /جامعة الدول العربية (.)2005
علي �سبيل المثال :دوبتا و �سودار�شان (.)2009
الدرمان (.)2002

دعـم الطاقـة يف العالـم العربي

منظور �أو�سع� ،أن يمكن دعم القطاع ال�صناعي بتعزيز وحماية ميزة وطنية ،جزءا من خطة الدولة للتنمية ال�صناعية واالقت�صادية.
ويمثل هذا العن�صر �أهمية خا�صة لمنتجين الغاز والنفط في العالم العربي الذين غالبا ما ي�ستخدمون موارد الطاقة المحلية
الخا�صة بهم لتطوير �صناعات �أكثر تنوعا ذات قيمة م�ضافة مثل الأ�سمدة ومراكز �إنتاج البتروكيماويات.
تي�سير اال�ستهالك

كما يمكن للحكومات موازنة التقلبات الم�ؤقتة في �أ�سعار ال�سلع بال�سيطرة على �أ�سعار الطاقة ،وتوجد مبررات وجيهة لذلك وهي:
قد يتكبد الم�ستهلكين والمنتجين تكاليف في تعديل ا�ستهالكهم و�إنتاجهم في مواجهة الأ�سعار المتقلبة للطاقة .و يمكن �أن ي�ؤدي
تي�سير الآثار على اال�ستهالك �إلى خف�ض تكاليف هذه التعديالت 20.فعلى �سبيل المثال ،قد يكون من الممكن للأ�سر والقطاع
الخا�ص تي�سير هذه ال�صدمة المفاجئة في الميزانية باللجوء �إلى �أ�سواق ر�أ�س المال �أو ب�إجراء ت�أمين ذاتي من خالل زيادة
المدخرات الوقائية التي يمكن �سحبها عندما تكون �أ�سعار الطاقة مرتفعة وتوفيرها عندما تكون �أ�سعار الطاقة منخف�ضة .و بدال
من ذلك ،يمكن للقطاع الخا�ص الم�شاركة في ن�شاط تحوطي .بيد �أن هذه الأدوات لتي�سير اال�ستهالك قد ال تكون متاحة للأ�سر
�أو القطاع الخا�ص .فعلى �سبيل المثال ،قد ال يتوفر للم�ستهلكين والمنتجين فر�ص الو�صول �إلى �أ�سواق االئتمان .وبالإ�ضافة �إلى
ذلك ف�إنه على الرغم من تطور �سوق م�شتقات �سلع الطاقة علي نحو جيد ،ال يتوفر لللقطاع الخا�ص في البلدان النامية عادة فر�ص
للح�صول على هذه الأدوات 21.ونظرا لإخفاقات ال�سوق المذكورة ،قد يكون هناك مبرر ل�صالح دور التدخل الحكومي .22ويمكن
�أن ي�ؤدى دعم الأ�سعار المحلية عندما تكون الأ�سعار في الأ�سواق الدولية مرتفعة وزيادة ال�ضرائب عندما تكون الأ�سعار في ال�سوق
الدولية منخف�ضة �إلى تي�سير اال�ستهالك في مواجهة �أ�سعار الطاقة �شديدة التقلب.
تحا�شي �ضغوط الت�ضخم

من المخاوف الرئي�سية التي تواجه العديد من الحكومات في العالم العربي هو �أن الزيادات العالمية في �أ�سعار ال�سلع الرئي�سية مثل
الطاقة والغذاء تولد �ضغوطا ت�ضخمية .الطاقة عن�صر هام من �سلة الم�ستهلك ،و تنعك�س �أي زيادة في �أ�سعار الطاقة تلقائيا �إلى
زيادة في م�ؤ�شر �أ�سعار الم�ستهلك .كما �أن �أ�سعار الوقود المرتفعة تت�سبب في �إحداث تغيير ت�صاعدى في هيكل تكلفة ال�صناعات
والذي يتم تمريره بعد ذلك �إلى الم�ستهلكين .23ف�إذا ا�ستجابت الأجور اال�سمية للزيادات في تكاليف المعي�شة ،يمكن �أن تحدث
الأ�سعار المرتفعة للطاقة توقعات ت�ضخمية والآثار الت�ضخمية للجولة الثانية والتي يمكن �أن ت�شكل مخاوف جدية ،خا�صة �إذا كانت
الحكومة تواجه بالفعل �ضغوطا ت�ضخمية.
اعتبارات �سيا�سية

في معظم الأحيان يكون دعم الوقود م�ستحبا على الم�ستوى ال�شعبي ،لذا يمكن تطبيقه �أو زيادته ،ح�سب االقت�ضاء ،للتخفيف من
حدة ال�سخط ال�شعبي ،.كما يمكن �أن تكون �سيا�سة توريد الطاقة ب�أ�سعار منخف�ضة �إلى ال�سوق المحلية طريقة من المنتجين العرب
الكبار للنفط و الغاز على وجه الخ�صو�ص لتوزيع عائدات النفط والغاز .فعلى �سبيل المثال� ،إلتزمت كثير من دول الخليج العربي
20
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فيدريكو و�آخرون (.)2001
من المهم الت�أكيد على �أن العقبات التي تمنع القطاع الخا�ص من اال�شتراك في �أن�شطة تنطبق �أي�ضا على حكومات كثيرة في الدول النامية.
فيدريكو و�آخرون (.)2001
هوب و�سينغ (.)1995

بحثية
العربية � -سل�سلة �أوراق
إن�سانية
تقرير التنمية ال
ّ
ّ
ّ
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الم�صدرة للطاقة بتقديم امدادات وفيرة من الطاقة ب�أ�سعار رخي�صة لمواطنيها لعدة عقود ب�إعتبار ذلك �شكال �أ�سا�سيا من �أ�شكال
م�شاركة مواطنيها في ثروة الموارد الطبيعية لبلدهم .ووقفا على الميزة ن�سبية في تكاليف �إنتاج موارد الطاقة في هذه البلدان،
ف�إن العديد من المواطنين في الدول المنتجة للنفط والغاز يعتبرون �أن هذه الأ�سعار المنخف�ضة للطاقة بمثابة حق مكت�سب لهم.
وفي �أحيان كثيرة يكون دعم الطاقة متر�سخا في حواجز م�ؤ�س�سية و�آليات مو�صدة تجعل من ال�صعب �إلغا�ؤه ،وذلك لأن الدعم،
بحكم تعريفه ،ينطوي على خلق عوائد ل�صناعات �أو مناطق �أو مجموعة �أفراد معينين .و نظرا �إلى �أن هذه العوائد تذهب ب�صورة
غير تنا�سبية لفئات معينة (الم�صنعين �أو فئات خا�صة من الم�ستهلكين) في حين تتوزع التكاليف على نطاق وا�سع� ،سيحر�ص
الم�ستفيدين الرئي�سيين من هذه العوائد على الدفاع عن ا�ستمرار هذه البرامج ،حيث �إن المنافع التي يحققوها تتجاوز التكاليف
التي يتكبدوها .كما �سيكون لدى تلك المجموعات الحوافر والقدرة الأكبر على تنظيم عمل �سيا�سي فعال ،مما ي�ؤدي �إلى ما يعرف
بالتعبئة ال�سيا�سية المتحيزة ،حيث ت�ستجيب الحكومة لم�صالح مجموعات �صغيرة ولكنها متجان�سة بدال من اال�ستجابة لم�صلحة
24
ما عامة ولكنها غير وا�ضحة.

 .3.2تمويل دعم الطاقة في العالم العربي
ي�أخذ تمويل دعم الطاقة �أ�شكاال مختلفة تتوقف على مجموعة وا�سعة من العوامل مثل ما �إذا كان البلد م�صدرا �صافيا للمنتجات
البترولية �أو م�ستوردا �صافيا لها،وتنظيم قطاع الطاقة ،وهيكلة ملكية �أ�صول الطاقة ،و�شبكة توزيع الغاز والمنتجات البترولية،
و�صحة الموارد المالية للحكومة .ولقد تم في هذه الورقة �إجراء تمييز هام بين البلدان الم�ستوردة ال�صافية للطاقة من جهة
والبلدان الم�صدرة ال�صافية للطاقة من جهة �أخرى (انظر الجدول  .)1وي�شمل الم�صدرين العرب ال�صافيين للطاقة البلدان
المرتفعة الدخل مثل المملكة العربية ال�سعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة ،كما ي�شمل �أي�ضا الأنظمة االقت�صادية ذات
الدخل االقت�صادى المتو�سط والمنخف�ض مثل الجزائر وم�صر والعراق واليمن التي تعاني من م�ستويات �شديدة الفقر ولكن لديها
خيارات مختلفة بخ�صو�ص ت�سعير الطاقة الم�ستهلكة محليا عن تلك التي تواجه الم�ستوردين ال�صافيين (انظر المناق�شة �أدناه).
كما ينبغي �أي�ضا مالحظة �أن عدد قليل جدا من م�صدرين الطاقة هم م�صدرين �صافيين ،على الإطالق ،فم�صر واليمن ،على
�سبيل المثال ،م�ستوردين �صافيين للنفط الخام (م�صر) وللمنتجات المكررة (اليمن) ،في حين �أن العديد من دول الخليج،
و�أبرزهم دولة الإم��ارات العربية المتحدة والكويت ،م�ستوريدين �صافيين للغاز الطبيعي .كما يتجاهل الجدول �أدناه الكهرباء
التجارية التي يتزايد االعتماد عليها من قبل عدة �أنظمة اقت�صادية عربية 25.وبالتالي فمن الممكن تعيين طرق مختلفة لتمويل
الدعم في نف�س البلد الواحدة ،بما في ذلك اال�ستخدام الموازي للدعم ال�صريح والدعم ال�ضمني في البلدان الم�صدرة والبلدان
الم�ستوردة لأنواع مختلفة من الطاقة.
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برنامج الأمم المتحدة للبيئة/الوكالة الدولية للبيئة (.)2001
غير متوفر �أرقام مت�سقة لتجارة الكهرباء لعدد من البلدان العربية ،الم�ستوردين ال�صافيين هم المغرب و�سوريا ولبنان والأردن – واردات بالد
ال�شام من الكهرباء الم�صرية ارتفعت ارتفاعا حادا في عام  2011ب�سبب �إغالق محطات الكهرباء التي ت�شغل بالغاز في �سوريا والأردن ولبنان بعد
انقطاع واردات الغاز الم�صرى في بداية العام .بد�أت دول مجل�س التعاون الخليجي با�ستثناء �سلطنة عمان في مبادلة كميات �صغيرة من الطاقة
االحتاطية الزائدة المتاحة لديها خالل �شبكة التو�صيالت الم�شتركة لدول مجل�س التعاون الخليجي التي تم �إطالقها في  .2009ولم يتم ت�شغيل �أى
من هذه الكميات المتبادلة على �أ�سا�س �شروط تجارة� .أنظر داربو�ش و فتوح ( )2011والقطيرى �إل ( )2011غاز ونفط الخليج (.)2011

دعـم الطاقـة يف العالـم العربي

جدول  :1م�ستوردو وم�صدرو الطاقة من العرب و�أر�صدتهم ال�صافية منها  2009و2010

البلد

�إنتاج النفط
(1000
برميل/
اليوم)

ا�ستهالك

النفط (1000

برميل/اليوم)
2010

2010
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�صافي ر�صيد
النفط
( 1000برميل/
اليوم)
2010

�إنتاج الغاز
الطبيعي
مليار متر
مكعب
2009

ا�ستهالك
الغاز
الطبيعي
مليار متر
مكعب
2009

بلدان م�ستوردة
�صافية للطاقة

بلدان م�صدرة
للطاقة بكميات
�صغيرة

بلدان م�صدرة
للطاقة بكميات
كبيرة

الأردن
لبنان
المغرب
تون�س
ال�ضفة الغربية
البحرين
م�صر
عمان
�سورية
اليمن
الجزائر
العراق
الكويت
ليبيا
قطر
المملكة
العربية
ال�سعودية
الإمارات
العربية
26
المتحدة

�صافي
ر�صيد الغاز
الطبيعي
(مليار متر
مكعب)
2009

0.09

98

-97.91

0.25

3.1

-2.85

0

106

-106.00

0

0.04

-0.04

3.94

209

-205.06

0.6

0.56

-0.50

83.72

84

-0.28

3.6

4.85

-1.25

0

24

-24.00

0

0

0

46.43

47

-0.57

12.58

12.58

0

662.62

740

-77.38

62.69

44.37

18.32

867.88

142

725.88

24.77

14.72

10.04

401

292

109

6.19

7.1

-0.91

258.75

157

101.75

0.52

0.1

0.42

2077.74

312

1765.74

81.43

28.76

52.67

2408.47

694

1714.74

1.15

1.15

0

2450.37

354

2096.73

11.19

12.08

-0.89

1789.16

289

1500.61

15.9

6.01

9.89

1437.22

166

1271.21

89.29

21.1

68.19

10521.09

2643

7878.90

78.45

78.45

0

2812.84

545

2267.84

59.06

59.06

0

الم�صدر :الم�ؤلفان ،تقييم الأثر البيئي� ،سيديجاز
*�أقل من مليون برميل /اليوم من النفط المكافئ

تمويل دعم الطاقة في البلدان الم�ستوردة للطاقة

يواجه م�ستوردو الطاقة المجموعة القيا�سية من الخيارات لتمويل الدعم ،حيث يمكن �أن يمول دعم الطاقة من الميزانية �أو من
�أن�شطة خارج الميزانية .وي�شكل دعم الطاقة الممول من الميزانية تحويالت نقدية وا�ضحة قدمتها الحكومة �سواء للمنتج �أو
للم�ستهلك الذي يتلقى الدعم وي�سجل الدعم ال�صريح على ميزانية الدولة (وي�شار �إليه �أي�ضا بـعبارة «دعم �صريح») .فعلى �سبيل
26

أصبحت اإلمارات العربية المتحدة مستورد صافي للغاز الطبيعي في  ،2008بسبب بعض صادرات الغاز المبرم بشأنهاعقود طويلة
األجل ،ال تعكس البيانات الواردة في هذا الجدول هذه الفجوة.

بحثية
العربية � -سل�سلة �أوراق
إن�سانية
تقرير التنمية ال
ّ
ّ
ّ
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المثال ،قد تكلف الحكومة مرفقا عاما بتحديد �سعر بيع �أقل من تكلفة الإنتاج .ثم تمول الحكومة خ�سائر المرفق العام ب�أن تحول له
�أموال من الميزانية 27.ويمكن لم�ستوردي الطاقة ال�صافيين ت�أمين هذه االعتمادات ب�أ�ساليب متعددة مثل خف�ض الإنفاق الحكومي
في مجاالت �أخرى و زيادة ال�ضرائب المبا�شرة �أو غير المبا�شرة �أو االقترا�ض في ال�سوق المحلي �أو الدولي� ،أو ب�أي من هذه
الأ�ساليب .وبدال من ذلك ،قد يقرر م�ستوردا �صافيا تمويل برنامج الدعم من خالل �أن�شطة خارج الميزانية ،ويكون �أقل �شفافية
و�أكثر �صعوبة في ح�سابه كما �أن �آثاره على الموارد المالية العامة ،مماثلة لآثار الدعم الممول من الميزانية ،حيث �إنه �سيلزم �سداد
الدعم الممول من �أن�شطة خارج الميزانية ويترجم بالتالي في النهاية �إلى مزيد من العجز في ميزانية الحكومة الالزم تمويله.
وهكذا ،يعتبر تمويل الدعم من �أن�شطة خارج الميزانية بمثابة ن�شاط �شبه مالي من �ش�أنه �أن يخلق في نهاية المطاف عجزا �شبه
مالي .وال�سمة الم�شتركة بين جميع �أنواع دعم الطاقة في البلدان الم�ستوردة للطاقة هو �أن حجم الدعم يكون عادة خارج عن نطاق
ال�سيطرة الحكومية.
ويمكن �أي�ضا تمويل دعم الطاقة تمويال م�ستعر�ضا بين مختلف مجموعات الم�ستخدمين للطاقة .ويحدث الدعم الم�ستعر�ض
على �سبيل المثال عندما تتم المحا�سبة عن الطاقة بر�سوم �أقل من تكاليف �إنتاجها للأ�سر على �سبيل المثال .ويعو�ض النق�ص
في الإيرادات برفع ر�سوم محا�سبة القطاع ال�صناعي-التجاري لم�ستويات �أعلى من التكلفة .كما توجد �أنواع �أخرى من الدعم
الم�ستعر�ض في �أنظمة الت�سعير الوطنية الموحدة ،عندما يتم تطبيق هيكل واحد للتعريفة على الم�ستهلكين �أيا كانت مواقعهم
(الح�ضر والريف ،وما �إلى ذلك) �أو عندما ترفع �شركات المرافق الر�سوم لت�ستورد الإيرادات ال�ضائعة نتيجة المتناع بع�ض العمالء
عن �سداد الر�سوم.
تمويل دعم الطاقة في البلدان الم�صدرة للطاقة

تواجه حكومة الدولة الم�صدرة للطاقة اختيارات مختلفة .الحجة القيا�سية الم�ستخدمة من جانب منتجي النفط الخام والغاز
الطبيعي هي �أن ثروتهم من موارد الطاقة وانخفا�ض تكلفة الإنتاج المحلي يبرر ،لحد ما ،انخفا�ض �أ�سعار الطاقة المحلية.
وبالتالي ال تعتبر االتكلفة المنخف�ضة للطاقة التي يتمتع بها الم�ستهلكون في البلدان المنتجة للنفط في العالم العربي في كثير من
الأحيان من جانب هذه البلدان بمثابة طاقة مدعومة ،نظرا لحقيقة �أنه لم يتم �إجراء تحويالت نقدية وا�ضحة من جانب الحكومة.
فعلى �سبيل المثال ،يمكن تكليف �شركة النفط الوطنية ببيع المنتجات البترولية لل�سوق المحلية ب�أ�سعار �أقل من الأ�سعار الدولية
ولكن �أعلى من تكاليف الإنتاج .ففي هذه الحالة ،لن تتكبد �شركة النفط الوطنية خ�سائر مالية ،ولن تحتاج الحكومة بالتالي لإجراء
تحويالت نقدية �صريحة لتعوي�ض �شركة النفط الوطنية عن خ�سائر .ومع ذلك ،ينطوي الت�سعير المنخف�ض للوقود على «دعم
�ضمني» �أو «تحويل نقدى �ضمني» .ويمثل الدعم ال�ضمني العائد �أو الإيراد االقت�صادي ال�ضائع نتيجة لعدم بيع النفط بالأ�سعار
الأعلى في ال�سوق ،وينطوي على تحويل نقدي من الحكومة �إلى الم�ستهلكين النهائيين من دون �أن يظهر هذا التحويل ب�شكل وا�ضح
في �سجالت �شركات النفط الحكومية �أو في ميزانية الحكومة.
فلو �أنه قد تم تح�صيل هذه الإيرادات ال�ضائعة ،لكان من الممكن ا�ستخدامها من جانب الحكومة بطرق متنوعة -على �سبيل المثال
خف�ض العجز في الموازنة وحجم الدين العام ،وزيادة الإنفاق في مجاالت �أكثر �إنتاجية مثل البنية التحتية والتعليم وال�صحة
�أو توزيعها مبا�شرة على ال�شعب �أو لخف�ض ال�ضرائب ح�سبما يكون مالئما 28.ونظرا لأن الخ�سائر في الإيرادات ال�ضائعة تكون
27
28
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في �سجالت الميزانية في بلدان كثيرة ،يكمن هذا المفهوم وراء تدابير دعم االقت�صاد في هذه البلدان ،ومنها م�صر على �سبيل المثال.
جوبتا و�آخرون (.)2003

دعـم الطاقـة يف العالـم العربي

�ضمنية على �سجالت الحكومة ،ي�صعب على الحكومات نقلها للعامة بمثابة خ�سائر �أو تكاليف حقيقية .و نتيجة النعدام ال�شفافية
ب�ش�أن حجم التحويالت النقدية ال�ضمنية وتكاليفها المبا�شرة وغير المبا�شرة وهويات الم�ستفيدين الرئي�سيين منها ،ي�صعب على
الحكومات ال�شروع في �إ�صالح ت�سعير الطاقة.

 .4.2تعديل �أ�سعار الوقود
وفي العالم العربي تطبق الأردن و لبنان و تون�س والمغرب فقط حتى تاريخه� ،آليات مختلفة للتعديل الآلي لأ�سعار الوقود القائمة
على قواعد معينة والتي تمرر الزيادات في �أ�سعار الوقود الم�ستورد في الأ�سواق العالمية لالقت�صاد المحلي 29.وكما هو مو�ضح في
الجدول  ،2ف�إن الفرق في الأ�سعار الدولية للوقود الذي تم تمريره لأ�سعار الوقود المحلية في ال�شرق الأو�سط هو الأدنى في العالم.
وفي غياب �آليات تعديل �أ�سعار الوقود ،ت�ؤدي الأ�سعار المحددة بمعرفة الحكومة ،بال�ضرورة �إلى تذبذب في الدعم ال�صريح والدعم
ال�ضمني للطاقة تبعا لتحركات �أ�سعار الوقود في الأ�سواق الدولية .قد تكون النتائج �شفافة �أو غير �شفافة في الميزانيات الحكومية،
ولكن التبعات على االقت�صاد غير خفية ،كما �سيتم مناق�شته بمزيد من اال�ستفا�ضة في الق�سم الثالث.
جدول  :2التمريرات الدولية لزيادات �أ�سعار الوقود الدولية2007-2006 ،

البنزين
م�ستوردين �صافيين للنفط (و�سيط)
م�صدرين �صافيين للنفط (و�سيط)
عينة كاملة (و�سيط)
�أفريقيا (و�سيط)
�آ�سيا (و�سيط)
�أوروبا (و�سيط)
ال�شرق الأو�سط (و�سيط)
ن�صف الكرة الغربي (و�سيط)
بنود المذكرة
البلدان في العينة
2
البلدان مع تمرير كامل
3
مع تمرير في غ�ضون عام
2
بلدان مع تمرير لزيادات الأ�سعار في عام
3
زيادات �أ�سعار الوقود (ن�سبة مئوية)

الكيرو�سين

2006

2007

1

2007

1

الديزل
2007

1

1.83

1.03

0.90

1.05

.59

0.53

0.22

0.53

1.72

0.90

0.85

1.01

1.67

1.06

1.09

1.36

2.15

2.15

0.65

0.94

1.75

1.75

-

1.61

0.78

1.78

0.43

0.67

1.09

0.70

1.15

0.69

42

42

24

37

31

18

11

17

1.27

.41

.63

0.48

26

8

5

9

6.9

48.1

44.2

47.2

الم�صدر :ماتي ()2008
مالحظات على الجدول:
مالم يو�ضح خالف ذلك ،تم �إ�ستخدام عام  2003بمثابة العام المرجعي لح�سابات جميع تمريرات زيادات الأ�سعار
� .1أ�سعار تجزئة -بعد ال�ضريبة� ،أحدث مالحظة لعام 2007
 .2يعرف تمرير الزيادات ب�أنه تمرير تام �إذا كان �أكبر من واحد �أو ي�ساوى واحد
 .3مح�سوبة با�ستخدام نهاية ال�سنة ال�سابقة ك�سنة مرجعية
29

في جميع الحاالت الأربعة� ،أثرت االحتياجات ال�سيا�سية في بداية  2011على فعالية هذه الآليات على الأقل من خالل الخف�ض الم�ؤقت لتمريرها
المعدالت .انظر المناق�شة الم�ستفي�ضة �أدناه.

بحثية
العربية � -سل�سلة �أوراق
إن�سانية
تقرير التنمية ال
ّ
ّ
ّ
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ويعر�ض الجدول (� )3آليات تعديل �أ�سعار الوقود الم�ستخدمة في مختلف �أجزاء العالم العربي والتغيرات الرئي�سية الأخيرة في
�أ�سعار الوقود المحلية في كل بلد .و كما يت�ضح من هذا الجدول ،يوجد تباين وا�سع بين البلدان العربية مع وجود بلدان كثيرة تعتمد
نهجا خا�صا لتعديل �أ�سعار الوقود ،خا�صة البلدان الم�صدرة ال�صافية .كما يبين الجدول �أنه على الرغم من الإعالنات عن خطط
لإ�صالح �أ�سعار الوقود في العديد من البلدان ،لم يتم �إحراز �سوى القليل من التقدم مما يك�شف ال�صعوبات ال�سيا�سية التي تنطوي
عليها زيادة �أ�سعار الطاقة وتحرير هذا القطاع اال�ستراتيجي .وقد تم مناق�شة هذه الق�ضايا بمزيد من التف�صيل في الق�سم الرابع.
جدول (� :)3آليات تعديل �أ�سعار الوقود والتغييرات الحديثة في ا�ستراتيجيات الت�سعير في البلدان العربية

البلد
بلدان
م�ستوردة
�صافية
للطاقة

الأردن

لبنان

المغرب

تون�س

30 31 32 33 34 35 36

التغييرات الحديثة في �أ�سعار الوقود

�آلية تحديد
�سعر التجزئة
للوقود
زيادة �أ�سعار الوقود في عامي  2005و  ،2008والتي عك�ست بعدها معظم الأ�سعار العالمية.
تلقائية
تعدل لجنة م�شكلة من ممثلين عن وزارتي المالية والطاقة والتجارة و�شركة م�صفاة البترول
الأردنية تعديل �أ�سعار المنتجات البترولية �شهريا على �أ�سا�س �صيغة تتابع التغيرات في �أ�سعار
30
النفط الخام برنت خالل الـ  30يوما ال�سابقة.
في يناير � 2011أوقف الأردن م�ؤقتا �آلية التعديل الآلي نظرا �إلى تزايد ال�ضغوط االجتماعية
31
وال�سيا�سية وخف�ض �أ�سعار و�ضرائب الوقود.
كان قد تم بالفعل �إلغاء دعم �أ�سعار الوقود في �أكتوبر  2008مع �إعادة تطبيق ال�ضرائب غير
�آلية
المبا�شرة على الوقود؛ وت�صدر �أ�سعار الوقود النهائية �أ�سبوعيا بقرار وزاري على �أ�سا�س
�سعر التكلفة (بما في ذلك تكاليف التوزيع وهوام�ش المحطة) ،بالإ�ضافة �إلى ال�ضرائب غير
32
المبا�شرة المفرو�ضة على الوقود.
وفي �أوائل عام  ،2011خف�ضت الحكومة اللبنانية ال�ضرائب غير المبا�شرة المفرو�ضة على
33
الوقود ب�سبب ارتفاع الأ�سعار في ال�سوق العالمية وزيادة التوترات ال�سيا�سية الداخلية.
بعد الإرتفاع المفاجئ في �أ�سعار الوقود في عامي  1999و ،2005رفعت المغرب الأ�سعار
�آلية
المحلية لجميع المنتجات في عام  2006وذلك با�ستثناء البوتان/غاز البترول الم�سال،
لتعك�س �أ�سعار اال�ستيراد في ذلك الوقت ،و�أدخلت� ،آلية تعديل �آلي للآ�سعار مرتبطة بالم�ؤ�شر
34
بما يتنا�سب مع تغيرات الأ�سعار العالمية التي تتجاوز ٪2
ت�سبب ارتفاع تكاليف دعم الوقود التي تم تكبدها حديثا في �أن تفكر البالد في عام  2011في
35
االنتقال من الدعم العام �إلى التحويالت النقدية الموجهة في الم�ستقبل.
بعد زيادات �سعر الوقود المفاجئة في  2005و ،2007قررت الحكومة في يناير/كانون الثاني
�آلية
� 2009أن ت�ضبط الدعم عند الم�ستوى الذي و�صل �إليه عندما كانت تكلفة النفط  52دوالر
�أمريكي للبرميل .عندما تجاوز �سعر النفط العالمي ال�سعر المرجعي  52دوالر �أمريكي
للبرميل بمبلغ  10دوالر �أمريكي على مدى ثالث �شهور متتالية ،ترفع �أ�سعار المنتجات
البترولية بمبلغ ثابت متنا�سب .في بداية  ،2010تم رفع ال�سعر المرجعي �إلى  60دوالر
36
�أمريكي للبرميل.

30

رجب (.)3 ،2010
�صندوق النقد الدولي (�2011أ.)9 ،
تن�شر �أ�سعار �صندوق النقد الدولي �أ�سبوعيا علي موقع وزارة الطاقة والمياه وعنوانه www.energyandwater.gov.Ib/pages.asp?Page_ID=44
بنك بلوم �إنف�ست ( – )2011نيو لبنان ( ،)2011ديلي �ستار (.)2011
ال�شرق الأو�سط لال�ستق�صاء االقت�صادي.

36

رجب (.)3 ،2010

31
32
33
34
35
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ديلي نيوز – مصر (.)2011
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بلدان م�صدرة م�صر
للطاقة
بكميات
�صغيرة *

مخ�ص�صة

عمان
�سورية

مخ�ص�صة
مخ�ص�صة

اليمن

مخ�ص�صة

بلدان م�صدرة الجزائر
للطاقة
بكميات كبيرة

مخ�ص�صة

العراق
ليبيا
الكويت

مخ�ص�صة
مخ�ص�صة
مخ�ص�صة

قطر
المملكة
العربية
ال�سعودية
الإمارات
العربية
المتحدة

مخ�ص�صة
مخ�ص�صة
مخ�ص�صة

تناق�ش م�صر عملية الإلغاء التدريجي لدعم الوقود والكهرباء للم�ستهلكين والم�صانع
الخا�صة ل�سنوات عديدة .و�أعلنت الحكومة الحديثة الأخيرة ،في �أحدث ت�صريحاتها �أنها
تدر�س �إمكانية �إلغاء الدعم تدريجيا وذلك بعد �أن كان قد �سبق الإعالن في مايو  2011عن
37
عدم التخطيط لإجراء �أي زيادات في �أ�سعار الكهرباء خالل ال�سنة المالية المقبلة.
�شرعت �سورية في البداية في �إ�صالح الأ�سعار في عام  ،2008وبعدها كانت خططها الأ�صلية
تق�ضي ب�أن ترفع �أ�سعار الوقود كل ثالثة �أ�شهر �إلى �أن ت�صل �إلى الأ�سعار العالمية ،وذلك
ب�سبب العبء المالي الكبير الذي تتكبده ب�سبب دعم الوقود .واقترنت �أولي الزيادات في
�سعر الوقود بزيادات في رواتب القطاع العام و نظام لتقنين مبيعات الديزل ب�أ�سعار مخف�ضة
38
للأ�سر.
وكانت الخطط االبتدائية في �أوائل  2011تق�ضي باتباع �سيا�سة م�شابهة ل�سيا�سة الأردن ب�إلغاء
دعم الوقود تدريجيا بالكامل ،مقترنا بتدابير تخفيف مثل زيادات الرواتب و�أنظمة جديدة
39
للمعا�شات .و�أدى اندالع االحتجاجات ال�سيا�سية في مار�س � 2011إلى وقف هذه الخطط.
�أدت زيادة �أ�سعار الوقود في � 2005إلى وقوع �شغب وا�سع النطاق و�سقوط ع�شرات القتلى من
40
المتظاهرين.
الزيادات الأخيرة في �أ�سعار الوقود في عامي  1995و ،2000عقبها �إعالن وزير الطاقة
ال�سيد� /شكيب خليل في  2003ب�أنه ينبغي �إلغاء دعم الطاقة تدريجيا (عاجال �أو �آجال).
ويفتر�ض �أن الم�سودة التي تم �إعدادها في هذا الوقت لقانون المواد الهيدروكربونية (والذي
�أ�سقطه البرلمان فيما بعد) قد احتوت �إطار عمل وجدول زمني لإلغاء دعم �أ�سعار الغاز
تدريجيا على مدى ع�شر �سنوات و�إلغاء دعم �أ�سعار المنتجات البترولية ،تدريجيا على مدى
خم�س �سنوات� 41.آخر مالحظات تم الت�صريح بها كانت في  2008في �سياق طلب الجزائر
الإن�ضمام لع�ضوية منظمة التجارة الدولية والتي �أنكر حينها ال�سيد /خليل وجود �أي دعم
42
للغاز الطبيعي في الجزائر.

التغييرات الأخيرة في �أ�سعار المنتجات البترولية في  ،1999ا�ستجابة �إلى حد ما الرتفاع
43
اال�ستهالك المحلي من المنتجات البترولية المكررة.

التعديالت الأحدث في �أ�سعار المنتج في  2001و 2004و 2005و ،2007ردا على الخ�سائر التي
44
تكبدها الموزعون نتيجة الرتفاع �أ�سعار النفط الخام.
اقترح الموزعون في � ،2001إدخال �آلية للتعديل الآلي لأ�سعار البيع بالتجزئة ولكن لم يحظى
45
االقتراح بدعم �سيا�سي.

ؤلفان45 44،الم�سح االقت�صادي لل�شرق الأو�سط( ،رجب  ،)2010جرائد مختلفة
الم�صادر41 40:الم�
43 42
39 38 37
* �أقل من مليون برميل /يوميا من مكافئ النفط
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ديلي نيوز – مصر (.)2011

�صندوق النقد الدولي (�2010أ) ،ال�شرق الأو�سط لال�ستق�صاء االقت�صادي ( ،)2008ال�شرق الأو�سط لال�ستق�صاء االقت�صادي (�2011أ).
ال�شرق الأو�سط للإ�ستق�صاء الإقت�صادى (�2011أ).
الجارديان (.)2005
ال�شرق الأو�سط للإ�ستق�صاء الإقت�صادى (.)2003
رويترز (.)2008
ال�شرق الأو�سط للإ�ستق�صاء الإقت�صادى (.)1999
ال�شرق الأو�سط لال�ستق�صاء االقت�صادي( )2001وال�شرق الأو�سط لال�ستق�صاء االقت�صادي (.)2007
ال�شرق الأو�سط لال�ستق�صاء االقت�صادي(.)2001
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 .5.2انت�شار دعم الطاقة في العالم العربي
ينت�شر دعم الطاقة� ،سواء ال�صريح �أوال�ضمني ،على نطاق وا�سع في العالم العربي .ونظرا لعدم وجود بيانات مت�سقة من الدول
العربية ،تعتمد هذه الورقة على تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي ت�ستند في قيا�س معدالت الدعم الوطنية على النهج القائم
على الفجوة الت�سعيرية وذلك بمقارنة الأ�سعار المحلية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي ب�أ�سعار الظل الدولية .ووفقا
لقيا�سات وكالة الطاقة الدولية ،ف�إن الدول العربية من بين �أكبر الدول المدعمة للطاقة في العالم (انظر ال�شكل  .)1حيث يوجد
في العالم العربي �ستة من �أكبر البلدان الع�شر المدعمة للطاقة في العالم ،بقيادة الكويت والمملكة العربية ال�سعودية وقطر.
وتحا�سب كل من هذه البلدان �سكانها ب�أ�سعار �أقل من ثلث الأ�سعار العالمية للوقود والكهرباء.
�شكل  :1متو�سط معدالت دعم �أنواع الوقود املحلي يف بلدان منتقاة (معربا عنه كن�سبة مئوية)2010 ،
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بيرو
كوريا الجنوبية
تاي وان
ال�صين
كولومبيا
جنوب �أفريفيا
الفلبين
المك�سيك
الهند
فيتنام
�سيريالنكا
ماليزيا
تايالند
الأرجنتين
�أذربيجان
رو�سيا
�إندوني�سيا
�أوكرانيا
نيجيريا
باك�ستان
كزخ�ستان
�أنغوال
بروناي
بنغالدي�ش
الإكوادور
م�صر
العراق
�أوزبك�ستان
الجزائر
تركمن�ستان
ال�سلفدور
الإمارات
ليبيا
فنزويال
قطر
ال�سعودية
�إيران
الكويت

الم�صدر :الوكالة الدولية للبيئة

ويمكن تو�ضيح ت�أثير الدعم على �أ�سعار الوقود في العالم العربي ب�إجراء مقارنة م�ستعر�ضة بين البلدان لمتو�سط �أ�سعار البيع
بالتجزئة للبنزين والديزل (انظر ال�شكل � .)2أ�سعار الوقود في دول الخليج العربي هي الأدنى في العينة ،مع تباين كبير بين �أ�سعار
البنزين و�أ�سعار الديزل في بع�ض دول الم�شرق (�سورية والأردن ولبنان) و�شمال �أفريقيا (تون�س والمغرب)� .إذا ما قورنت هذه
الأ�سعار مع م�ؤ�شر التكلفة الأ�سا�سي (متو�سط ال�سعر العالمي للنفط الخام � 30سنت �أمريكي/لتر في عام  )2010يت�ضح �أن معظم
منتجي النفط العرب يحا�سبون الم�ستخدمين المحليين ب�أقل من �سعر تكلفة الفر�ص البديلة للنفط الخام الذي يباع في الأ�سواق
الدولية – وهو ما يمثل خ�سارة كبيرة من حيث �إيرادات الت�صدير ال�ضائعة .وف�ضال عن هذا� ،إن كال من م�صر واليمن م�ستوردين
�صافيين للمنتجات النفطية ،بمعنى �أن �إنفاقهما على دعم الوقود يجب �أن يكون وا�ضحا في حالة كل الوقود الم�ستورد –حيث �إنهما
يتكبدان خ�سائر مالية فعلية من �شراء المنتجات النفطية بكامل الأ�سعار العالمية وبيعها محليا ب�أ�سعار مخف�ضة.
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�شكل  :2متو�سط �أ�سعار التجزئة للبنزين والديزل يف بلدان منتقاة يف العامل العربي وبلدان منتقاة �أع�ضاء وغري �أع�ضاء يف منظمة التعاون
والتنمية االقت�صادية (بالدوالر الأمريكي/لرت)2010 ،
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الم�صدر  :البنك الدولي

 .3تقييم دعم الطاقة في العالم العربي
ي�ضم العالم العربي عددا من الأنظمة االقت�صادية المختلفة اختالفا كبيرا والتي يختلف �أهداف وممار�سات �أنظمة دعم الطاقة
فيها .بيد �أن كل من الدعم ال�صريح والدعم ال�ضمني قد �أ�سفر عن عدد من التبعات الم�شتركة غير المرغوب فيها في مختلف
�أنحاء المنطقة .وينقل التقييم التالي ر�سالة رئي�سية �أال وهي �أنه علي الرغم من �أن دعم الطاقة قد يحقق جزئيا بع�ض الأهداف
المق�صودة منه� ،إال �أنه مكلف للعالم العربي بطرق عديدة .حيث ي�ؤدى دعم الطاقة لت�شويه �إ�شارات الأ�سعار ويخلق �أوجه ق�صور
ذات �آثار خطيرة على تخ�صي�ص الموارد ال�شحيحة .فهي توفر على الم�ستهلكين الحاجة �إلى تكييف �أنماط ا�ستهالكهم لتتواءم
مع ارتفاع تكاليف الطاقة ،ومن اال�ستثمار في التكنولوجيا الأكثر كفاءة في ا�ستخدام الطاقة ،مما ي�ؤدي �إلى �إفراط ال�صناعات
والم�ساكن في اال�ستهالك وهدر الطاقة المدعومة .ويميل دعم الطاقة �إلي �أن يكون ارتداديا علي ال�صعيد الإجتماعي حيث ت�ستفيد
ال�صناعات والأ�سر ذات الدخل المرتفع ن�سبيا من انخفا�ض �أ�سعار الطاقة �أكثر من غيرها .وثبت في كثير من الحاالت عدم فعالية
دعم الطاقة في ت�أمين ا�ستقرار االقت�صاد الكلي .و�أخيرا ،يحمل الدعم تبعات مالية هامة ،وذلك من خالل الم�ساهمة في عجز
الموازنة المتزايد غير المحتمل.

 .1.3التبعات غير المرغوب فيها الناجمة عن دعم الطاقة

الكفاءة
ارتفاع كثافة ا�ستهالك الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي وانخفا�ض معدالت كفاءة الطاقة .العالم العربي
�أحد �أكثر الأنظمة االقت�صادية الإقليمية ا�ستهالكا للطاقة في العالم ،مع االتجاه �إلى حدوث مزيد من االرتفاع في كثافة ا�ستهالك
الطاقة .كما يو�ضح ال�شكل � 3أدناه ،انخف�ض �إجمالي ا�ستهالك الطاقة الأولية لكل دوالر من الناتج المحلي الإجمالي (وهو م�ؤ�شر
على كثافة ا�ستهالك الطاقة) على مدى العقود الثالثة الما�ضية في جميع �أنحاء العالم ،با�ستثناء العالم العربي .حيث ارتفعت
معدالت كثافة ا�ستخدام الطاقة في عدة �أنظمة اقت�صادية عربية ،بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية
ال�سعودية ،و�سلطنة عمان خا�صة ،ب�سرعة ولأكثر من ثالثة �أ�ضعافها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية ال�سعودية
وحدها منذ عام .1980
وهذا النمو لي�س ظاهرة في الخليج وحده ،ولكن كثافة ا�ستهالك الطاقة في عدة �أنظمة اقت�صادية �أخرى ،مثل الأردن وم�صر
و�سوريا ،زادت �أي�ضا ب�أكثر من الثلث على مدى نف�س الفترة الزمنية .ويمكننا القول ب�صورة مطلقة� ،أن ثمانية من الع�شرة �أنظمة
اقت�صادية في العالم الأكثر ا�ستهالكا للطاقة هي بلدان عربية ،بما في ذلك البحرين والعراق والمملكة العربية ال�سعودية و�سلطنة
عمان (انظر ال�شكل  .)4حتى بع�ض الأنظمة االقت�صادية في الم�شرق مثل م�صر والأردن والتي تكون ال�صناعات فيها عادة �أقل
ا�ستهالكا للطاقة ،ال تزال بحاجة �إلى �أكثر من  40في المائة طاقة �إ�ضافية لكل وحدة ناتج اقت�صادي زيادة عن بع�ض الأنظمة
االقت�صادية العالمية الأقل ا�ستهالكا للطاقة مثل الدانمارك �أو �إ�سبانيا.
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�شكل  :3متو�سط المعدل المركب ال�ستخدام الطاقة (كجم من مكافئ النفط) لكل  1000دوالر �أمريكي ناتج محلي �إجمالي
(تعادل قوة �شرائية  2005ثابت) في بلدان عربية منتقاة وبلدان منتقاة �أع�ضاء وغير �أع�ضاء في منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية.
6%

4%

2%

0%

الإمارات

ال�سعودية

�سورية
الأردن
الجزائر
العالم العربي
عمان

بلجيكا
العالم
تون�س
ا�سبانيا
جمهورية كوريا
�أميركا الالتينية
البحرين
المغرب
م�صر

المنطقة الأوروبية

هولندا
كندا
�شرق �آ�سيا والبا�سيفك

الدانمارك
الهند

الواليات المتحدة
�أميركا ال�شمالية

المملكة المتحدة
�ألمانيا

ال�صين
-2%

-4%

-6%

الم�صدر :البنك الدولي ،م�ؤ�شرات التنمية العالمية

ال�شكل  :4ا�ستخدام الطاقة (كجم من مكافئ النفط) لكل  1000دوالر ناتج محلي �إجمالي (تعادل قوة �شرائية  2005ثابت)
في بلدان عربية منتقاة وبلدان منتقاة �أع�ضاء وغير �أع�ضاء في منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية في 2008
كجم من مكافئ النفط
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الم�صدر :البنك الدولي ،م�ؤ�شرات التنمية في العالم

ي�شكل انخفا�ض �أ�سعار الطاقة وتركيز الن�شاط ال�صناعي على ال�صناعات كثيفة اال�ستهالك للطاقة في العديد من دول الخليج
العاملين الأ�سا�سيين اللذين �ساهما في النمو الملحوظ في كثافة ا�ستهالك الطاقة في الأنظمة االقت�صادية العربية .وهما عامالن
يعزز كل منهما الآخ��ر :وفرة (متوقعة) في الطاقة منخف�ضة التكلفة ت�شجع تطور ال�صناعات كثيفة اال�ستهالك للطاقة مثل
البتروكيماويات و�إنتاج الألومنيوم ،في حين �أن التعزيز الوا�سع النطاق لهذه ال�صناعات باعتبارها قطاعات نا�شئة في الأنظمة
االقت�صادية يوفر حجة وا�ضحة من قبل ال�صناعة للحكومة لتبرير الإبقاء على �سيا�سات الت�سعير المنخف�ض كعامل �أ�سا�سي للميزة
التناف�سية لبلدهم .ومع ذلك ،ت�سفر الطاقة المدعومة ،عن جوانب ق�صور كبيرة في الطريقة التي يتم بها ا�ستهالك الطاقة .كما
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ي�ساعد دعم المنتجين علي حماية ال�شركات من ال�ضغوط التناف�سية وعزوفها عن اتباع ا�ستراتيجيات لتقليل تكاليف الطاقة الذي
من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى انعدام الكفاءة وفقدان القدرة على المناف�سة .كما ي�شوه الدعم �إ�شارات الأ�سعار ،وربما ي�ؤدي �إلى �سوء
تخ�صي�ص الموارد نحو اال�ستثمارات التي من �ش�أنها �أن تكون �أقل ربحية في غياب الدعم .وت�ؤثر الخ�سائر الناجمة عن انعدام
كفاءة ا�ستخدام الطاقة و�إهدار الموارد ال�شحيحة م�شكلة منت�شرة في جميع �أنحاء العالم العربي ،وت�ؤثر على �صناعات �أخرى مثل
�إنتاج الكهرباء والمياه (يعتمد �إنتاج الماء في العديد من الأنظمة االقت�صادية العربية ،على تحلية مياه البحر ،وهي عملية كيميائية
تتطلب كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية).
وكمثال على هذا الت�أثير ،يبين ال�شكل  5كفاءة توليد الكهرباء في بلدان عربية منتقاة بالمقارنة مع �أجزاء �أخرى من العالم.
وبالرغم من وجود تح�سن طفيف في م�ستويات الكفاءة على مدى العقدين الما�ضيين ،تقل كفاءة قطاع الكهرباء في معظم الدول
العربية بكثير عن المتو�سط العالمي .ويالحظ �أن منتجي الطاقة العرب الرئي�سيين بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة و ليبيا
والمملكة العربية ال�سعودية هم من البلدان الأقل كفاءة في ا�ستخدام الطاقة في العالم من حيث توليد الكهرباء المحلية .وحتي
الم�ستوردين ال�صافيين مثل الأردن ولبنان و�سوريا يعانون ،مع ذلك ،من انخفا�ض معدالت كفاءة الطاقة في توليد الكهرباء مقارنة
بالمناطق النامية الأخرى مثل �أمريكا الالتينية 46على �سبيل المثال:
�شكل  :5كفاءة الطاقة في توليد الكهرباء في بلدان عربية منتقاة وبلدان منتقاة �أع�ضاء وغير �أع�ضاء في منظمة التعاون والتنمية
االقت�صادية (ن�سبة مئوية)2009 ،
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يو�ضح تقرير البنك الدولي عن قطاع الكهرباء في لبنان قبل  2008هذه النقطة« :اال�ستخدام الم�ستمر للغاز-النفط (الديزل) في محطتين
كهرباء رئي�سيتين (وفي التوربينات التي تدار بالغاز الم�صممة كمحطات توليد الطاقة الالزمة في حاالت الذروة ولكنها ت�ستخدم بمثابة محطات
حمل ثابت نتيجة لعدم كفاية القدرة لتلبية القدرة المطلوبة) والم�صممة لت�ستخدم غاز طبيعي (بالرغم من وفرة الغاز الطبيعي في المنطقة)،
وارتفاع تكاليف ت�شغيل و�صيانة جميع محطات توليد الكهرباء ب�سبب عدم كفاية ال�صيانة المنتظمة وقطع الغيار ،بالإ�ضافة �إلى الخ�سائر التقنية
العالية ،مما يت�سبب في رفع تكاليف الإنتاج .ويقدر الدعم بمبلغ ي�صل �إلى  ٪4من الناتج المحلي الإجمالي في  2007و  ٪39من �إجمالي الإنفاق
الحكومي في الفترة ما بين عام  1997وعام  ،2006البنك الدولي (.)5 ،2008

دعـم الطاقـة يف العالـم العربي

وينطبق على قطاع النقل �سريع النمو في المنطقة ا�ستنتاجات مماثلة ،حيث يفيد تقرير �صادر عن �شركة ماكينزي في عام 2007

�أن كفاءة ا�ستهالك الوقود في و�سائل النقل الخا�صة والعامة في ال�شرق الأو�سط منخف�ضة ب�شكل غير عادى :متو�سط ا�ستهالك
الوقود لكل مركبة يزيد عن �ضعف المعدل ال�سائد في بلدان ال يوجد بها دعم للوقود 47،حيث �إنه مع الدعم الكبير للوقود الذي
يق�ضي فعليا علي �أى حوافز يمكن �أن ت�شجع النقل الخا�ص والتجاري على االقت�صاد في ا�ستخدام الوقود (على �سبيل المثال ،من
اختيار ال�سيارة اختيار عدد الرحالت واختيار و�سائل النقل العام) ،يهدر العالم العربي موارد �إيرادات كبيرة ب�سبب عدم كفاءة
و�سائل النقل .كما ت�صرح �شركة ماكينزي بعد ذلك ب�أن ثلث مجموع الإمكانات الدولية لتحقيق وفورات من كفاءة ا�ستخدام الطاقة
48
في قطاع الطرق ،ي�أتي من �إلغاء دعم الوقود في الأنظمة االقت�صادية المرتفعة الدعم في ال�شرق الأو�سط ،وفنزويال.
النمو ال�سريع في ا�ستهالك �أنواع الوقود الأ�سا�سي المختلفة والكهرباء .كما يعك�س ارتفاع م�ستويات كثافة ا�ستهالك
الطاقة م�ستويات مجمعة ال�ستهالك الطاقة في جميع �أنحاء هذه الأنظمة االقت�صادية .وكما هو مو�ضح في ال�شكل  ،6زاد �إجمالي
ا�ستهالك الكهرباء والطاقة في العالم العربي خالل الفترة من � 1980إلى � -2008أكثر من  5في المائة �سنويا بين عامي 1980
و 2008في �إجمالي الطاقة الأ�سا�سية و�أكثر من  7في المائة في الكهرباء – بما يفوق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والنمو
ال�سكاني .ت�ضاعف �إجمالي ا�ستهالك الطاقة في العالم العربي �أكثر من ثالث مرات خالل هذه الفترة ،في حين ت�ضاعف ا�ستهالك
الكهرباء �أكثر من �ست مرات في ثالثة عقود .وبذلك �أ�صبح العالم العربي جنبا �إلى جنب مع ال�شرق الأو�سط كمنطقة ،ثاني �أهم
�سوق نمو ال�ستهالك الطاقة في العالم .ووفقا للتوقعات الرائدة مثل توقعات وكالة الطاقة الدولية وتقييم الأثر البيئي .ف�إن النمو
الآ�سيوى على الطلب هو الأعلى 49،ومن بين البلدان الأ�سرع نموا� ،سواء في مجموع ا�ستهالك الطاقة الأولية وعلى �أ�سا�س ن�صيب
الفرد منها ،الدول الم�صدرة للنفط مثل المملكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية المتحدة ،بل و�أي�ضا اليمن والأردن وم�صر،
والتي نمت معدالت اال�ستهالك فيها جميعا بمعدالت �أعلى من متو�سط معدالت النمو في العالم العربي .وبالن�سبة للكهرباء ،يزيد
نمو اال�ستهالك بكثير عن المتو�سط ويقود هذا النمو عمان والأردن والإمارات واليمن والمملكة العربية ال�سعودية وقطر .ويزيد
الطلب على �أنواع الوقود الأولية والطاقة الكهربائية في جميع البلدان العربية عن االتجاه العالمي بكثير ،حيث �إن معدل نمو
اال�ستهالك العالمي  1.85في المائة للطاقة و  3.28في المائة للكهرباء ،متو�سط مركب �سنويا خالل الفترة من � 1980إلى عام
 .2008وبالن�سبة لن�صيب الفرد ،تظهر الأنظمة الملكية الخليجية ال�صغيرة مثل قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة بين
البلدان التي بها �أعلى معدالت ال�ستهالك الطاقة في العالم (انظر ال�شكل .)7

47

48

49

جدير بالذكر� ،أن منطقة ال�شرق الأو�سط في هذا ال�سياق ت�شمل �إيران ،والتي كان ينظر لها على نطاق وا�سع حتي عام  2001ب�أنها �أكبر بلد مدعم
لأ�سعار �أنواع الطاقة المحلية في العالم .بري�ساند و�آخرون (.)15-2007
كما ي�شمل تعبير «ال�شرق الأو�سط» تحت هذا التعريف �إيران التي تعتبر في هذا الوقت واحدة من �أكبر دول العالم المدعمة لأ�سعار الطاقة .فاريل
و�آخرون (.)21 ،2008
تقييم الأثر البيئي (.)2010

بحثية
العربية � -سل�سلة �أوراق
إن�سانية
تقرير التنمية ال
ّ
ّ
ّ
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�شكل  :6المتو�سط المركب لمعدل نمو ا�ستهالك الطاقة والكهرباء والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وعدد ال�سكان في البالد
العربية (مجمعة)2008 - 1980 ،
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الم�صدر :البنك الدولي ،م�ؤ�شرات التنمية الدولية
ال�شكل  :7ا�ستخدام الطاقة في بلدان عربية منتقاة وفي بلدان منتقاة �أع�ضاء وغير �أع�ضاء في منظمة التعاون
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ومن التبعات البارزة للطلب المحلي المتزايد في العالم العربي هو تحول العديد من م�صدري الغاز الطبيعي �أو النفط ال�سابقين
او المحتملين في المنطقة في ال�سنوات الما�ضية �إلى م�ستوردين �صافيين .وقد كان هذا هو الحال في م�صر (للنفط والمنتجات
النفطية) ،واليمن (المنتجات المكررة) ،والإمارات العربية المتحدة والكويت (الغاز الطبيعي) -وهو و�ضع محير في �ضوء ما
تحظى به هذه البلدان من موارد طبيعية كبيرة 50.وبالن�سبة لكبار منتجي النفط الذين لديهم كميات �إنتاج كبيرة فائ�ضة تزيد
بكثير عن االحتياجات المحلية� ،سي�سفر النمو ال�سريع في الطلب المحلي على النفط الخام �إمكانية الت�آكل ال�سريع لقدرتهم
50
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لم ت�صدر الكويت غاز طبيعي على الإطالق ولكن لديها احتياطي كبير والذي يقل الإنتاج منه عن الطلب المحلي بالرغم من ذلك .وبالمثل،
الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بكميات كبيرة من احتياطياتها من الغاز الطبيعي ولكن تطورهم بطيء و�إنتاجهم مربوط ،في �أجزاء بعقود
ت�صدير طويلة الأجل والتي يرجع لها �سبب ا�ستمرار �صادرات االتحاد من الغاز على الرغم من النمو المت�سارع لواردات �أكبر لل�سوق المحلي.

دعـم الطاقـة يف العالـم العربي

االحتياطية .وهذه النقطة ذات �أهمية خا�صة للمملكة العربية ال�سعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة – جميع منتجي
51
النفط العرب الكبار -الذين يملكون مفاتيح القدرة الإحتياطية.
نق�ص اال�ستثمارات في قطاع الطاقة حيث يتم تنفيذ �آلية الدعم على نحو �سيئ .لال�ستخدام الوا�سع النطاق لدعم
الطاقة تبعات �أي�ضا على معدل اال�ستثمار في قطاع الطاقة في �أجزاء العالم العربي .غالبا ال تعو�ض �سقوف الدعم الحكومي التي
�ستدفع للمنتجين� ،أو الدعم النقدى الموحد لمنتجين النفط �أو الغاز والم�صافي والم�ستوردين والموزعين ،ومنتجي الكهرباء،
المحليين تعوي�ضا كامال عن الخ�سائر التي تكبدوها وقد يقو�ض معدل العائد على ا�ستثماراتهم ،على وجه التحديد ،بتحويل
الأموال بعيدا عن ال�شركات المملوكة للدولة و�شركات ت�سويق النفط والموزعين ،لن ت�ستطيع هذه ال�شركات رفع م�ستوى �إمكانياتها
الداخلية� ،أو اال�ستثمار في بنية تحتية جديدة� ،أو التحول �إلى تكنولوجيا حديثة �أنظف و�أكثر كفاءة.
وتكون النتيجة في كثير من الأحيان هي تقديم خدمات منخف�ضة الجودة �إلى الم�ستخدمين النهائيين ،وهو �أكثر و�ضوحا في
قطاعات الكهرباء في المنطقة .حيث ات�سمت خدمات تقديم الكهرباء في �أجزاء وا�سعة من العالم العربي بعدم االنتظام واالنقطاع
المتكرر كنتيجة طبيعية لنق�ص اال�ستثمارات في محطات توليد الكهرباء من جهة ،وفي �شبكات النقل والتوزيع من جهة �أخرى،
علي مدى عقد من الزمان .ولقد تفاقم هذا الو�ضع في �أجزاء كثيرة من بالد ال�شام والخليج العربي ب�سبب قيام بع�ض �أجزاء من
ال�سكان بعدم دفع فواتير المياه والكهرباء نتيجة عادة للت�صور ال�شعبي ال�سائد ب�أنه ينبغي توفير المرافق من قبل الدولة بتكلفة
قليلة �أو معدومة – نتيجة لما تقوم به ال�شركات المملوكة للحكومة من توفير المرافق ب�أ�سعار منخف�ضة على مدى عدة عقود .في
بالد ال�شام مثل لبنان والأردن ،ينجم عدم دفع بع�ض الفئات ال�سكانية لتكلفة المرافق ،لحد ما ،عن ا�ستمرار �سرقة الكهرباء عن
طريق عمل تو�صيالت غير قانونية لل�شبكة من قبل الأ�سر غير القادرة �أو غير الراغبة في دفع فواتير المياه والكهرباء .52وفي كثير
من الحاالت ،ي�صاحب �سرقة الكهرباء وعدم دفع بع�ض مجموعات الم�ستخدمين تقا�ضي �شركات الكهرباء التي تحتاج ال�سترداد
التكاليف بتقا�ضي مبالغ من مجموعات �أخرى من العمالء .وغالبا ما يترتب على ذلك انقطاع متكرر للتيار الكهربائي وفترات
انتظار طويلة لتنفيذ تو�صيالت الكهرباء الجديدة للأ�سر وال�شركات الخا�صة مما ي�ؤدي �إلى تكبد خ�سائر �سنوية في الن�شاط
53
التجاري ال�ضائع وتكاليف دعم للأنظمة االقت�صادية المعنية.
ومع ذلك فبالن�سبة لعدد من �أفقر مناطق العالم العربي ،تكون تبعات نق�ص اال�ستثمارات وعدم الح�صول على فر�صة للتو�صيل
على �شبكة الكهرباء �أكثر �إزعاجا� ،إذ �أن عدم وجود الكهرباء في المناطق النائية معروف �أ�سا�سا في اليمن وفي بع�ض المناطق
51

52

53

عبر الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أرامكو ال�سعودية ال�سيد /خالد الفليح ،علنا عن دواعي قلقه في عام  2010ب�ش�أن م�ستويات النفط الم�ستهلكة محليا
في المملكة العربية ال�سعودية .تحرق المملكة حاليا ما يبلغ مليون برميل في اليوم في ال�صيف في محطات الكهرباء من �إجمالي الإنتاج والذي
يتراوح من � 8إلى  8.5مليون برميل في اليوم في  .2010وعبر الفليح عن دواعي قلقه �أنه بحلول عام 2028ن يمكن بالتالي �أن تنخف�ض ال�صادرات بما
ي�صل �إلى  3مليون برميل في اليوم ،وتواجه الكويت دواعي قلق م�شابهة .فاينان�شال تايمز ( ،)2010بلومبرج ( ،)2010فاينان�شال تايمز (.)2011
بلغ معدل خ�سائر الكهرباء لأ�سباب غير فنية في لبنان (خ�سائر ب�سبب تو�صيالت غير قانونية �أ�سا�سا) في عام  ،2007علي �سبيل المثال %18 ،من
�إجالي توليد الكهرباء في لبنان هذا بالإ�ضافة �إلي معدل عالي للخ�سائر الفنية يقدر بحوالي � .%15صندوق البنك الدولي (.)19 ،2007
يو�ضح قطاع الكهرباء اللبناني هذه النقطة .قبل �إ�صالح قطاع الكهرباء في عام  ،2008تم و�صف الو�ضع في تقرير للبنك الدولي على النحو الآتي:
«يحدث انقطاع الكهرباء يوميا في لبنان وتكون نوعية الكهرباء المو�صلة �سيئة في بع�ض مناطق من البلد بوجه خا�ص .لم ت�ضف �أي قدرات توليد
كهرباء جديدة منذ تركيب المحطات ذات الدورات المركبة في الت�سعينيات .وقد �أدى هذا �إلى �إنفاق الم�ستهلكين وال�صناع ا�ستثمارات كبيرة
لتوفير طاقة احتياطية .وبالفعل ،يقدر �أن هذا ال�شكل من �أمن الطاقة قد كبد ال�سكان  %25زيادة ،في تكاليف الكهرباء �شهريا على الأقل .كما
يقدر �أن انقطاع الكهرباء ،من قبل المرفق �إي دي �إل قد كلف اال�صناعة ما يقرب من  400مليون دوالر �أمريكي خ�سائر مبيعات .البنك الدولي
(.)5 ،2008
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الريفية من المغرب و�سلطنة عمان .اليمن هو �أكثر بلدان العالم العربي نق�صا من حيث الكهرباء ويواجه معدالت كهربة تزيد
قليال عن ن�صف عدد ال�سكان ويفتقر باقي ال�سكان لأي �شكل من �أ�شكال الو�صول الكهرباء – مع ما لهذا من عواقب وخيمة
على التنمية االقت�صادية واالجتماعية للبالد ومعدالت الفقر (انظر الإطار ( )1لالطالع على مناق�شة تف�صيلية) .54حالة اليمن
مروعة وخا�صة بالنظر �إلى �أن البلد ال يزال م�صدرا �صافيا للطاقة.
نق�ص الوقود .كما �أ�سفرت الحدود الق�صوى للأ�سعار والتي تبقى م�ستويات الأ�سعار �أقل من ال�سوق المقا�صة ،عن نق�ص مادى
في المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المدعومة في العالم العربي .هذا هو الحال �أي�ضا بالن�سبة لبع�ض �أنواع الوقود المرتفعة
الدعم ولي�س جميعها ،على �سبيل المثال في حالة الكيرو�سين المخف�ض ال�سعر ،والذي غالبا ما ي�ستخدم بديال للديزل الأكثر تكلفة
(على نحو قانوني �أو غير قانوني) ،مما ي�ؤدي �إلى نق�ص الكيرو�سين خا�صة في بع�ض المناطق الريفية 55.وقد �أدت الزيادة ال�سريعة
في الطلب �إلي التر�شيد في �شركات التكرير ،على �سبيل المثال في حالة �إمدادات البنزين والديزل لمحطات الوقود في الأردن
في نوفمبر  56،2008وفي الإمارات ال�شمالية في يونيو/حزيران  57،2011كما تعاني اليمن ،من ناحية �أخرى ،من نق�ص مزمن
في الوقود لعدة �سنوات ،مع عدم وجود حل طويل الأجل عدا اال�ستيراد الم�ستمر من المنتجات المكررة 58.وفي م�صر ،ا�ضطرت
الحكومة �إلى اللجوء �إلى و�ضع �ضوابط �إدارية لتر�شيد ا�سطوانات غاز البترول الم�سال ،وهو نظام مكلف وغير فعال وعر�ضة لإ�ساءة
اال�ستعمال.
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انظر �أي�ضا �إل .قطيرى وفتوح (.)2011
ديل جرانادو و�آخرون (.)13 ،2010
جوردان تايمز (.)2008
�أدى نق�ص وقود و�سائل النقل المورد من �شركة النفط الوطنية في الإمارات العربية المتحدة ،في الإمارات ال�شمالية في �صيف عام � 2011إلى �أن
تتقدم �شركة النفط الوطنية في الإمارات العربية المتحدة بطلب مفتوح غير عادي ل�صانعي ال�سيا�سة على النحو التالي « :مع انتهاء �شهور ال�صيف،
يزداد الطلب على الوقود في محطات �شركة النفط الوطنية «�إينكو» و �شركات «�إيبكو» في دبي لدرجة كبيرة� .شهدت �شبكة التجزئة الخا�صة ب�شركة
�إينوك في دبي حاليا زيادة كبيرة من �أ�صحاب ال�سيارات خا�صة في �ساعات الذروة .الإرتفاع الكبير في �سعر الوقود في الأ�سواق العالمية –�أعلي
زيادة تم ت�سجيلها منذ عام  - 2008و�ضعت عبئا كبيرا علي �شركة �إنوك و�شركة �إيبكو ،والتي وزعت الوقود ل�سنوات كثيرة وال زالت توزعه على
الم�ستخدمين النهائيين ب�سعر مدعم لدرجة كبيرة .ومن المتوقع �أن ي�ؤدي توفيرنا الوقود ب�سعر مدعم �إلى عمالئنا �إلى خ�سارة ال�شركة  7.2مليار
درهم �إماراتي ( 735مليون دوالر �أمريكي) هذا العام .ولهذا ت�أثير �سىء �أي�ضا على قدرتنا على تو�سيع �شبكة التجزئة الخا�صة بنا لتلبية الطلب
المتنامي على الوقود .تمت �إ�ضافة عدد قليل جدا من المحطات في دبي منذ وقت قريب كما لزم �إغالق عدد من المحطات لإجراء تطوير لبنيتها
التحتية .وال�سيناريو الحالي ،حيثما ت�ضطر �إنكو لتحمل �أعباء ارتفاع الأ�سعار الدولية للوقود مع توزيع الوقود في ذات الوقت بالأ�سعار المدعمة ،غير
محتمل وغير مجد لل�شركة� .إنوك تتطلع لدعم ال�سلطات المعنية في معالجة هذا المو�ضوع» رويترز� 15 ،أكتوبر .2011
البنك الدولي ( 2005ب).

دعـم الطاقـة يف العالـم العربي

الإطار � :1ضعف اال�ستثمار والكهربة في اليمن
اليمن واحدة من �أفقر الدول العربية ،على الرغم من ثروة البلد الن�سبية من الموارد الطبيعية في �شكل احتياطيات للنفط والغاز
الطبيعي .كما قد يكون اليمن �أكثر البلدان فقرا للطاقة في العالم العربي وخا�صة في مجال الو�صول �إلى الكهرباء .ومن الالفت
للنظر� ،أن  ٪53فقط من ال�سكان يح�صلون على الكهرباء ،و�أن �شركة الكهرباء العامة الرئي�سية في البالد تخدم  ٪36فقط من مجموع
ال�سكان و�أن الباقي يح�صلون علي الكهرباء من خالل �شبكات �صغيرة على م�ستوى القرية �أو ي�ستخدمون مولدات خا�صة بهم يدار
معظمها بالديزل �أو البنزين 59.هذا على الرغم من �أنه ال يوجد في اليمن ،من حيث المبد�أ ،نق�ص في وقود توليد الكهرباء :اليمن
بلد م�صدر �صافي للنفط الخام والغاز ،على الرغم من �أنه م�ستورد �صافي للمنتجات البترولية .و�أنواع الوقود المحلية الم�ستخدمة
في ا�ستهالك الأ�سر وال�صناعات ،مدعمة دعما كبيرا ،حيث بلغت �أرقام دعم الحكومة للكهرباء في �صورة دعم لل�شركة المنتجة
للكهرباء التابعة للدولية ودعم للم�ستهلكين  1.1مليار دوالر �أمريكي في عام  60.2008ح�صة الميزانية الحكومية لدعم الطاقة
الكلية لالقت�صاد مرتفعة :في عام  ،2009تم �إنفاق نحو  ٪22من جملة الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة ( ٪34في عام ،)2008
61
بما يتجاوز الإنفاق على التعليم والدفاع ،ويبلغ تقريبا �سبعة �أ�ضعاف الإنفاق على ال�صحة.
وم�شكلة عدم الح�صول على الكهرباء في اليمن م�شكلة بنية تحتية في المقام الأول .حيث �إن قدرة كل من توليد الكهرباء في
محطات توليد الكهرباء القائمة و�شبكة نقل وتوزيع الكهرباء بالبالد غير كافية .و�صل �إجمالي قدرة توليد الكهرباء في اليمن في
عام � 2009إلي  1,551ميجاوات 62لعدد �سكان يبلغ  24مليون ن�سمة .وو�صل ن�صيب الفرد من ا�ستهالك الكهرباء في اليمن �إلى
نحو  203كيلووات للفرد في عام � ،2009أي واحد على ع�شرة من متو�سط ن�صيب الفردفي العالم العربي الذي يبلغ نحو 2,000
كيلووات .63وتخدم ال�شبكة الرئي�سية ل�شركة الكهرباء العامة في اليمن المناطق الح�ضرية والمدن �أ�سا�سا ،وا�ستبعدت تماما وحتى
الآن منطقة جنوب اليمن �سابقا .وعموما ف�إن  ٪92من الأ�سر في المناطق الح�ضرية ٪42 ،فقط من المناطق الريفية مت�صلين ب�شبكة
الكهرباء .ويقع  %96من الأ�سر التي ال تخدمها �شبكة الكهرباء في المناطق الريفية مما يجعل عدم الح�صول على الكهرباء م�شكلة
64
ريفية �أ�سا�سا.
في المناطق التي بها تو�صيالت على �شبكة الكهرباء ،يعاني م�ستخدمي ال�شبكة ،في كل من المن�ش�آت ال�سكنية والم�صانع من
انقطاع الكهرباء و�سقوط الأحمال �أحيانا .ويحدث تعطل الكهرباء عدة مرات خالل العام نتيجة لقدم البنية التحتية لمحطات التوليد
و�شبكات النقل والتوزيع وعدم كفاءتها بالإ�ضافة �إلى الأعطال الفنية ،والنق�ص المتكرر في الوقود خا�صة الديزل في محطات
توليد الكهرباء .وي�ؤدي هذا الو�ضع �أي�ضا لإلحاق ال�ضرر بال�شركات وال�صناعات التي تتكبد خ�سائر كبيرة من �سقوط الأحمال وتكرار
انقطاع التيار الكهربائي .وجدت درا�سة ا�ستق�صائية لم�ؤ�س�سة التمويل الدولية انقطاع التيار الكهربي في عام � 2010أكثر من 50
مرة في جميع �أنحاء البالد وا�ستمر في معظم الحاالت لعدة �ساعات ،مما ت�سبب في خ�سائر كبيرة لل�شركات التجارية .وبالتالي ،ت�ضع
العديد من ال�شركات ال�صغيرة ا�ستثمارها الإ�ضافي في مولدات احتياطية لتوليد الكهرباء با�ستخدام الديزل ،مما يخلق تكلفة
65
�إ�ضافية.
وال�سبب الرئي�سي لهذا الو�ضع هو انعدام اال�ستثمار لفترة طويلة في قطاع المرافق العامة في اليمن -مثل توفير قدرة جديدة
و�صيانة و�إ�صالح البنية التحتية القديمة لنقل وتوزيع الكهرباء وتو�سيع �شبكة الكهرباء في اليمن وتمديدها نحو جنوب اليمن
والمجتمعات الريفية على وجه الخ�صو�ص .تعاني �شركة الكهرباء العامة في اليمن من نق�ص حاد في التمويل ،وذلك راجع �إلى
نظام الت�سعير الحكومي في اليمن والذي كان من المفتر�ض �أن ي�ساعد الفقراء على الح�صول على الكهرباء .ومع الإبقاء على �أ�سعار
الكهرباء منخف�ضة ب�شكل ا�صطناعي ل�سنوات في ظل نظام الدعم المكثف للكهرباء ،لم تتمكن �شركة الكهرباء العامة من ا�سترداد
تكاليفها ل�سنوات عديدة 66.وبالتالي ،ال يوجد لدى �شركة الكهرباء العامة ،القدرة المالية وال القدرة المادية لإجراء ا�ستثمارات
وا�سعة النطاق في تمديد ال�شبكة الرئي�سية لمقاطعات نائية� .سرقة الكهرباء والم�شكلة الإ�ضافية التي تتمثل في عدم �سداد ر�سوم
الكهرباء ت�ؤدى بالتالي �إلى تفاقم الخ�سائرالمالية الكبيرة التي تعاني منها �شركة الكهرباء العامة مما ي�ؤدى �إلى زيادة عجز �شركة
67
الكهرباء العامة عن تمديد الخدمات �أو تقليل الر�سوم المفرو�ضة على الذين لديهم تو�صيالت ر�سمية على �شبكة الكهرباء.
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البنك الدولي (�2005أ.)89 ،
�أ�ساميي (.)2010
للإطالع عليى مناق�شة تف�صيلية لهذه البيانات ،ارجع �إلى القطيرى وفتوح ( ،)2011بري�سنجر و�آخرين (.)2011
جمهورية اليمن – وزارة الطاقة والكهرباء (.)18 ،2009
جمهورية اليمن – وزارة الطاقة والكهرباء (.)19 ،2009
البنك الدولي (� ،2005أ.)89 -
القطيرى وفتوح (.)2011
انظر �أي�ضا البنك الدولي (�2005أ.)94 ،
�أ�سامي (� ،)2010شهير (.)2011
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الآث��ار التي ت�شوه م�سار التنوع االقت�صادي .على عك�س الم�ستهدف من دعم الطاقة في البداية ،يمكن �أن ي�ؤدي دعم الطاقة
لت�شويه جهود التنويع االقت�صادي وت�شجيع ال�سلوك الم�ستهدف للريع .وي�شرح عي�ساوي هذا الت�أثير في �إطار المملكة العربية
ال�سعودية على النحو التالي:
«[ ،]...بالرغم من �أنه يفيد �صناعة [البتروكيماويات] �إفادة كبيرة ويمنحها ميزة تناف�سية مميزة من حيث التكاليف المتغيرة،
ي�شجع نظام الت�سعير [المدعوم] ال�سائد ال�سلوك الم�ستهدف للريع .ولعل ذلك يف�سر عزوف �أ�صحاب الم�شروعات الخا�صة عن
اال�ستثمار في المجال الأ�صعب وهو المعالجة الثالثية للبتروكيماويات �أو حتى انجذابهم �إلى ما ي�سمى بالمناطق ال�صناعية
(ل�صناعات البال�ستيك التحويلية المخططة في موقع مجمعات تكرير البتروكيماويات) ،دون ت�أمين ح�صة من الريع في �شكل
68
مواد خام منخف�ضة ال�سعر».
وبالن�سبة لكبار منتجي الطاقة في العالم العربي على وجه التحديد ،ف�إن وجود قاعدة اقت�صادية �أكثر تنوعا� ،ضروري لي�س فقط
من حيث �إنه يوفر تنوع �أكبر في الإي��رادات (الت�صدير) وتدفقات �إي��رادات �أكثر ا�ستقرارا ،ولكن �أي�ضا من حيث كمية ونوعية
الوظائف التي يمكن �أن توفرها ال�صناعات القائمة ل�سكان على ال�صعيد الوطني».
تزايد الحوافز الدافعة للتهريب .ت�ؤدى الفروق الحادة الم�ستمرة بين �سعر الوقود في الدول العربية المتجاورة ،ب�سبب
اختالف �أنظمة الدعم� ،إلى حفز عمليات تهريب الوقود عبر الحدود على نطاق وا�سع .وكان تهريب الوقود م�صدر قلق خا�صة فيما
بين البلدان المتجاورة في بالد ال�شام مثل �سورية والأردن ولبنان وبين م�صر والأرا�ضي الفل�سطينية وعبر الحدود المغلقة بين
الجزائر والمغرب ،وكذلك (نتيجة االنتفا�ضات في  )2011بين تون�س وليبيا 69و من و�إلى العراق والدول المتجاورة ،ومن و�إلى
اليمن 70.كما �أ�صبح تهريب الوقود م�شكلة متزايدة لدول الخليج الغنية 71.حيث �إن تهريب الوقود ال ي�ساهم فقط في التجارة غير
الم�شروعة المهربة ،ولكنه ي�ؤدي في كثير من الحاالت �إلى تفاقم نق�ص الوقود ب�شكل كبير في البلدان المدعمة للوقود .ولقد �أبلغت
72
بع�ض البلدان مثل �سورية من حدوث انخفا�ض حاد في �أنماط التهريب الملحوظة عبر الحدود كنتيجة الرتفاع �أ�سعار الوقود.

الم�ساواة
الم�ستفيدون من دعم الطاقة .فوائد توفير الطاقة ب�أ�سعار منخف�ضة غير حيادية .حيث يميل �أولئك الأكثر ا�ستهالكا للب�ضائع
في المجتمع �إلى اال�ستفادة ب�أكبر ن�سبة من هذا الدعم -في حالة الطاقة يكون ه�ؤالء من الأ�سر المرتفعة الدخل حيث تزيد معدالت
ا�ستهالك الطاقة جنبا �إلى جانب مع زيادة م�ستويات الدخل وذلك بالن�سبة لمعظم �أنواع الطاقة ،بما في ذلك الكهرباء و�أنواع
الوقود الم�ستخدم في و�سائل النقل (البنزين والديزل) 73.ولقد �أظهرت درا�سة حديثة لت�أثير دعم الطاقة على مجموعة مكونة
من  20من الأنظمة االقت�صادية النامية �أن  97دوالر في المتو�سط من �أ�صل  100دوالر في دعم البنزين يذهب �إلى الأربع فئات
الأعلى دخال في العينة ،في حين يذهب  3دوالر فقط في الواقع �إلى الفئة الأقل دخال التي كانت هي المق�صودة باال�ستفادة من هذا
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عي�ساوى ( – 2012م�ستقبال).
الجزائر دى زد ( ،)2008فرن�سا .)2011( 24
على �سبيل المثال ،وهاب بي�.إيه ،)9-53 ،2006( .بلومبرج (.)2011
على �سبيل المثال� ،أنظر �آراب تايمز (.)2011
�صندوق النقد الدولي (� )2010أ.
وهذا �أي�ضا ،حيثما يكون مالئما ،غاز طبييعي/غاز بترول م�سال .وعلى النقي�ض ،يميل الكيرو�سين �إلى �أن يكون معظم ا�ستهالكه تنا�سبي ،من قبل
الأ�سر الأقل دخال ،ولكن توجد ت�سربات كبيرة للفئات الأعلى دخال.

دعـم الطاقـة يف العالـم العربي

الدعم .ي�ستولي على الن�صيب الأكبر من الدعم الفئة الأعلى دخال والتي ت�أخذ وحدها �أكثر من  40في المائة 74من الدعم .ولقد
وجد �أن الدعم العام على الوقود الأقل جودة مثل الكيرو�سين �أقل ارتدادية نظرا الرتفاع معدالت ا�ستهالكه ن�سبيا بين الفئات ذات
الدخل المنخف�ض .ومع ذلك ،وجد �أنه ما زال هناك ت�سرب كبير في الدعم �إلى الفئات غير الم�ستهدفة بالدعم حيث ت�ستولي الفئة
الأعلى دخال على  20في المائة من دعم الكيرو�سين ،مقارنة بن�سبة  19في المائة للفئة الأدنى دخال� 75.أظهرت النتائج بالتالي
ت�سرب كثير من الدعم العام للطاقة �إلى الفئات الأعلى دخال مما جعل دعم الطاقة و�سيلة غير فعالة ومكلفة لحماية الفقراء.
كان من الممكن ا�ستثمار قيمة دعم الطاقة ،والتي لوحظ ت�سرب معظمه للفئات ذات الدخل المرتفع ،في قنوات �أكثر فعالية
التي ت�ستهدف الأ�سر ذات الدخل المنخف�ض على وجه التحديد ،على �سبيل المثال من خالل �شبكات �شاملة لل�سالمة االجتماعية
تنطوي على منافع نقدية بدال من ربطها با�ستهالك الطاقة� ،أو في توفير خدمات عامة مجانية مثل ال�صحة والتعليم والتي توفر
�أي�ضا عائدات اجتماعية �أعلى بكثير من المنافع المربوطة با�ستهالك الطاقة .ولهذا ال�سبب ،يمكن النظر �إلى تدابير دعم الطاقة
باعتبارها تدابير ارتدادية على ال�صعيد االجتماعي حيث �إن الم�ستفيدين الرئي�سيين منها لي�سوا من الفئات المنخف�ضة الدخل.
ومع هذا ،ف�إن �إلغاء دعم الطاقة ينطوي على تكاليف كبيرة للفئات المنخف�ضة الدخل.
ونظرا �إلى �أن ا�ستهالك الأ�سر منخف�ضة الدخل من الطاقة منخف�ض ن�سبيا ،ال ت�ستطيع هذه الأ�سر في الغالب �أن خف�ض معدالت
ا�ستهالكها �أكثر من ذلك .ولقد عانت الأ�سر الفقيرة بدرجة كبيرة ن�سبيا من زيادات �أ�سعار الطاقة ب�سبب �آثار الجولة الثانية ،على
�سبيل المثال من خالل زيادة �أ�سعار منتجات مثل الغذاء والذي يتطلب �إنتاجه ونقله تكبد التكاليف المرتفعة لمدخالت الطاقة.
�سي�ؤدى �أي �إ�صالح في �أ�سعار الطاقة المحلية ال يقترن بتدابير تعوي�ضية كافية ،مثل تح�سين الحماية االجتماعية �إلى فقدان
الرعاية االجتماعية للأ�شخا�ص الأكثر فقرا في المجتمع.

االقت�صاد الكلي
�سرعة ارتفاع زيادة العبء المالي� .ساهم ارتفاع �أ�سعار الوقود الدولية الخا�صة بالنفط ومنتجاته منذ عام � ،2002إلى حد
كبير ،في زيادة عبء دعم الوقود والكهرباء ب�سرعة في عدد من الدول العربية .بالن�سبة للبلدان الم�ستوردة للطاقة ،يكون هذا
العبء المالي وا�ضحا ب�شدة -في �شكل عجز مالي ،يمول عن طريق االقترا�ض المحلي �أو الأجنبي (على الرغم من عدم �سهولة
تحديد كمية التمويل الناتج من �أن�شطة معينة خارج الميزانية) .وعلى النقي�ض ،في الدول العربية المنتجة للنفط يبقي جزءا من
التكلفة المالية لدعم الطاقة �أو كلها� ،ضمنيا بمثابة �إيرادات �ضائعة كان يمكن �إنفاقها �أو ا�ستثمارها في اعتمادات ا�ستثمارية
76
م�ستقبلية .ويبين الجدول � 4أدناه تقديرات وكالة الطاقة الدولية لحجم دعم الطاقة ووزنه االقت�صادي في عدة بلدان عربية.
وعلى �سبيل المثال ،قدرت القيمة الإجمالية لدعم الطاقة في حالة م�صر في عام  ،2010بمبلغ  28.20مليار دور �أمريكي �أي �أكثر
من ما يعادل العجز الكلي المدرج في ميزانية البالد ومقداره  2.19مليار دوالر �أمريكي لعام � ،2011/2010أو  3.9في المائة من

74
75
76

ا�شتملت الدرا�سة خم�سة �شرائح دخل في مجملها .ديل جرانادو و�آخرون (.)13-12-2010
ديل جرانادو و�آخرون (.)12 -2010
ح�سب الم�شروح �أعاله ،ت�ستند تقديرات الوكالة الأمريكية للبيئة على نهج الفجوة الت�سعيرية التي تقارن م�ستويات الأ�سعار الوطنية لأنواع الوقود
المختلفة والكهرباء بمعيار دولي�/سعر ال�سوق .ويمكن مناق�شة كل من النهج والنتيجة كما يتم مناق�شتهما على نطاق وا�سع ،وترف�ض هيئة البلدان
الم�صدرة للبترول (�أوبك) �أى منهج يقارن� ،آليا ،الأ�سعار المحلية ب�أ�سعار ال�سوق الدولية (قارن مع المناق�شة في الق�سم � 1-2أعاله) .ولغر�ض هذه
الورقة ،تم ا�ستخدام بيانات الوكالة الدولية للبيئة لتو�ضيح االتجاهات العامة مع �أن الم�ؤلفين لم ي�أخذا البيانات بقيمتها اال�سمية.

بحثية
العربية � -سل�سلة �أوراق
إن�سانية
تقرير التنمية ال
ّ
ّ
ّ
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الناتج المحلي الإجمالي اال�سمي .77التقديرات المو�ضحة �أدناه عن حجم دعم الطاقة الهائل في عدة بلدان عربية منتجة للنفط
�صادمة .وعالوة على ذلك ،ي�شكل حجم الوقود الم�ستهلك محليا عبئا هائال في البلدان العربية الم�ستوردة للنفط والغاز مثل
78
�سورية والأردن والمغرب ،حيث ي�ستنزف احتياطياتها من النقد الأجنبي.
جدول  :4تقديرات تقييم الأثر البيئي لدعم الطاقة في بلدان عربية منتقاة2010 ،

الجزائر
ليبيا
م�صر
ال�سعودية
العراق
الكويت
قطر
الإمارات
العربية
المتحدة

متو�سط معدل
الدعم
(ن�سبة مئوية)

الدعم
(بالدوالر/
ن�سمة)

�إجمالي الدعم
(ن�سبة مئوية
من الناتج
المحلي
الإجمالي)

59.80

298.40

6.60

8.46

71.00

665.00

5.70

3.17

0.26

55.60

250.10

9.30

14.07

2.40

3.81

75.80

1,586.60

9.80

30.57

0.00

12.95

43.52

56.70

357.30

13.80

8.87

0.28

2.16

11.31

85.50

2,798.60

5.80

2.81

0.90

3.91

7.62

75.30

2,446.00

3.20

1.15

1.41

1.59

4.15

67.80

2,489.60

6.00

2.65

9.99

5.51

18.15

الدعم ح�سب نوع الوقود
نفط

غاز

كهرباء

�إجمالي الدعم
(مليار دوالر
�أمريكي)

0.00

2.13

10.59

0.78

4.21
20.28

المصدر :وكالة البيئة الدولية

ال�سيطرة على الت�ضخم .من المخاوف الرئي�سية المتعلقة برفع �أ�سعار النفط �أو ال�سلع الأخرى والذي قد ي�ؤدى �إلى زيادة
الت�ضخم .عموما� ،أثبتت تجربة خف�ض �أ�سعار الوقود من خالل �ضوابط تدار من �أجل ال�سيطرة على الت�ضخم �أنها �سلبية للغاية،
حيث �إنها ت�ؤدي �إلى ت�شوهات في االقت�صاد يتحتم �إزالتها في مرحلة الحقة .وعالوة على ذلك� ،إن لم يكن دعم الطاقة مموال من
خالل تقلي�ص الإنفاق الحكومي في مجاالت �أخرى �أو من خالل زيادة ال�ضرائب ،يمكن �أن يت�سبب دعم الطاقة في �إحداث �ضغوط
79
ت�ضخمية ،على �سبيل المثال بزيادة ال�ضغط على �صك نقود.

البيئة
زيادة انبعاثات ثاني �أك�سيد الكربون وتفاقم التلوث المحلي� :آثار دعم الوقود على البيئة غير مبا�شرة .فمن ناحية،
يمكن بخف�ض الأ�سعار للم�ستخدم النهائي من الم�ستهلكين �أو المنتجين �أن ي�ؤدي هذا الدعم �إلى زيادة ا�ستخدام الطاقة �أو خف�ض
الحافز للحفاظ على الطاقة ،وما يترتب على ذلك من تبعات بيئية معاك�سة مثل زيادة االنبعاثات في الجو وزيادة غازات االحتبا�س
الحراري ،ومن ناحية �أخرى ،يمكن �أن ي�ؤدي عدم دعم المنتجات البترولية �إلى زيادة االعتماد على م�صادر للطاقة �أكثر تلويثا
للبيئة ،ويمكن �أن ي�ؤدى �إلى عزوف الأ�سر الفقيرة عن التحول نحو وقود �أنظف والكهرباء .بغ�ض النظر عما �إذا كانت الفائدة
77
78
79
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ال�شبكة المالية لل�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
تم مناق�شة تجارب هذه البلدان بمزيد من التف�صيل �أدناه.
هوب و�سينغ (� ،)1995سابوهي (.)252-245 ،2001

دعـم الطاقـة يف العالـم العربي

ال�صافية لدعم الطاقة على البيئة �إيجابية �أو �سلبية ،توجد و�سائل بديلة لت�سهيل ح�صول الأ�سر المنخف�ضة الدخل على الطاقة،
على �سبيل المثال في �شكل �أنظمة �أكثر فعالية لل�ضمان االجتماعي تعتمد على التحويالت النقدية ،والتي لن ت�سفر عن انخفا�ض
كبير في كفاءة ا�ستهالك الطاقة في العالم العربي .وبالتالي يجب عدم النظر �إلى دعم الطاقة باعتباره الطريقة الوحيدة �أو
الطريقة الأكثر فعالية لحماية الو�صول �إلى م�صادر الطاقة الأكثر نظافة.
قد يمكن ،القول بثقة� ،أن االرتفاع ال�سريع في ا�ستهالك الوقود والكهرباء في بع�ض �أجزاء العالم العربي ،والمقترن بانعدام
الحوافز لم�ستخدمي الطاقة لتر�شيد ا�ستهالك الطاقة ،قد �أ�سهم في الزيادة المت�سارعة في انبعاثات ثاني �أك�سيد الكربون في
المنطقة .وتواجه البلدان الأ�صغر الم�صدرة للطاقة في منطقة الخليج مثل قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين
تواجه بع�ض معدالت من �أعلى معدالت ن�صيب الفرد من انبعاثات ثاني �أك�سيد الكربون في العالم ،و في قطر ،ي�صل معدل ن�صيب
الفرد من االنبعاثات لما يزيد على  50طن متري للفرد الواحد� ،أى �أكثر من ع�شر مرات �أعلى من المعدل العالمي البالغ  4.6طن.
ومع �أن هناك بلدان مثل المغرب وم�صر والأردن تواجه معدالت انبعاثات �أقل من ذلك بكثير ،فلقد زادت م�ستويات االنبعاثات
فيها ب�سرعة خالل العقود الثالثة الما�ضية في البلدان الثالث جنبا �إلى جانب مع معظم بلدان العالم العربي ،على نقي�ض اتجاه
النمو ال�سلبي في العديد من بلدان منظمة التعاون والتنمية .منذ الثمانينات ،كان معدل متو�سطالنمو المركب في انبعاثات ثاني
�أك�سيد الكربون في العالم العربي للفرد  ٪36.1في المائة في ال�سنة �أي �أكثر من �ستة �أ�ضعاف المتو�سطالعالمي البالغ  20.0في
المائة في ال�سنة.
�شكل � :8إنبعاث ثاني �أك�سيد الكربون في بلدان عربية منتقاة وبلدان منتقاة من �أع�ضاء وغير �أع�ضاء في منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية
(طن متري/ن�سمة) 2007
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الم�صدر :البنك الدولي – م�ؤ�شرات التنمية الدولية

بحثية
العربية � -سل�سلة �أوراق
إن�سانية
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�شكل  :9معدل النمو المتو�سط المركب/ن�سمة النبعاثات ثاني �أك�سيد الكربون في بلدان عربية منتقاة وبلدان منتقاة من �أع�ضاء وغير �أع�ضاء
في منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية (طن متري/ن�سمة) 2007-1980
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الم�صدر  :البنك الدولي – م�ؤ�شرات التنمية الدولية

بع�ض ال�شركات المتخ�ص�صة ،مثل ماكينزي ،ي�شير �إلى �أن منطقة ال�شرق الأو�سط بما في ذلك �إيران يمكن �أن ت�صبح في الواقع
باعث رئي�سي لثاني �أك�سيد الكربون في العقد المقبل ،وفي تقرير �صدر م�ؤخرا ،ترى ال�شركة �أن المنطقة �ست�ساهم ب�إجمالي  10في
80
المائة من انبعاثات ثاني �أك�سيد الكربون في العالم في عام .2020
انخفا�ض �أ�سعار توليد الكهرباء القائم علي المواد الهيدروكربونية ي�ؤدي �إلى العزوف عن تطوير �أنواع بديلة من الطاقة مثل طاقة
الرياح والطاقة ال�شم�سية .من حيث ال�سمات المميزة للعالم العربي ،فيمكن �أن يكون واحدا من �أكثر المناطق تنوعا فيما يتعلق
بم�صادر الطاقة الأولية الم�ستخدمة ،واال�ستفادة من �إمكانية الو�صول �إلى العديد من الم�صادر المحتملة للطاقة المتجددة مثل
الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح .وقد زاد اهتمام المنطقة في مجال الطاقة ال�شم�سية �إلى حد كبير على مدى العقد الما�ضي،
وذلك لحد ما ب�سبب االحتياجات المتزايدة للطاقة في �أجزاء كثيرة من المنطقة ،وب�سبب التقدم في التكنولوجيا وكذا ب�سبب
التكلفة 81.وتقدم مبادرات مثل م�شروع دير�ستيك الممول من االتحاد الأوروبي في �شمال �أفريقيا وبالد ال�شام دليال م�شجعا على
جدوى الم�شروعات وا�سعة النطاق من هذا النوع في المنطقة 82.على غرار الطاقة المتجددة ،لم تجد الطاقة النووية طريقها
83
بعد في المنطقة ،على الرغم من وجود العديد من مفاعالت البحوث وروابط و�صالت التكنولوجيا في �أوروبا والدول الآ�سيوية.
80
81

بري�ساند و�آخرون ()29 ،2007
علي �سبيل المثال :ارجع للمبادرة الحديثة للبنك الدولي بدعم توليد الكهرباء با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية في المغرب وم�صر:

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMDK:22866325-menuPk:3949143pagePK:146736-piPK:226340-the Site PK:256299,00h.htmlK

فريدمان (�: )2011أكبر م�شروع طاقة متجددة جارى ت�شغيله في المنطقة حتى الآن هو م�شروع مدينة م�صدر بالإمارات العربية المتحدة والذى
يهدف �إلي �أن يدار كليا ،خاليا من الكربون ،مع ا�ستخدام م�صادر الطاقة المتجددة فقط .انظر الموقع الإلكترني للمدينةwww.masdar.ea/en/ :

82
83
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.home/index.aspx

لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع �إلي الموقع الألكتروني لم�ؤ�س�سة دي�سرتك./www.desertec.org/en/global-mission :
للإطالع على لمحة عن المبادرة النووية في دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،ارجع �إلى �إيبنجر و�آخرون ( ،)2011كما يمكن الرجوع �أي�ضا على
�سبيل المثال �إلى مارى (.)2008

دعـم الطاقـة يف العالـم العربي

بالرغم من عدم وجود نق�ص في الخطط الحكومية لال�ستثمار في المزيد من �أنواع الطاقة البديلة في المنطقة ،لم يتغير الواقع
حتى الآن حيث ال زال العالم العربي يعتمد على النفط والغاز الطبيعي لتغطية �أكثر من  95في المائة من احتياجاته من الطاقة.
وتمثل �أربعة بلدان وهي م�صر والمغرب والعراق و�سوريا –الن�سبة المتبقية وهي  5في المائة نظرا �إلى اعتمادها الكبير على
الطاقة الكهرومائية وكميات �صغيرة من الفحم لتوليد الطاقة الكهربية.
كما �أن المغرب وم�صر هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تم درا�ستهما في هذه الورقة واللتان لديهما قدر كبير من الطاقة
ال�شم�سية ،ولكن ال تزال قدراتهما الم�شتركة التي تم تثبيتها والتي بلغت حوالي  670ميجا وات في عام  2009ت�ساهم ب�أقل من
 1في المائة من �إجمالي قدرة توليد الطاقة ال�شم�سية في العالم العربي والتي تبلغ  168جيجا وات .ويمكن النظر لهذا النق�ص
العام في تنوع الطاقة في المنطقة ب�أنه نتيجة لعدد من العقبات المختلفة والتي ت�شمل وفرة النفط والغاز الطبيعي على نطاق
وا�سع حيث يف�ضل ا�ستخدام النفط والغاز الطبيعي كم�صادر للطاقة عن ا�ستخدام م�صادر الطاقة المتجددة ،هذا بالإ�ضافة �إلى
ال�صعوبات التقنية المحيطة بتكنولوجيات الطاقة المتجددة مثل �آثار الغ�سق وكذلك الح�سا�سية ال�سيا�سية للطاقة النووية ف�ضال
عن الدعم الحكومي العري�ض المتاح على النفط والغاز الطبيعي وغير المتاح عادة بالن�سة لأنواع الطاقة البديلة التي ت�ستخدم في
توليد الكهرباء.

ال�شكل رقم  :10قدرة توليد الكهرباء المثبتة في بلدان عربية منتقاة (( )MWفي عام 2009

غيرها
متجددة
هيدرو
ديزل
دورة مركبة
توربينات تعمل بالغاز
توربينات تعمل بالبخار

الم�صدر :االتحاد العرب لمنتجي الكهرباء ،ن�شرة �إح�صائية 2009

وي�شكل هذا النق�ص في تنوع م�صادر الطاقة في العالم العربي م�صدر قلق لي�س من الناحية البيئية فقط بل من ناحية �أمن الطاقة
الوطني �أي�ضا – خا�صة بالنظر �إلى االعتماد المتنامي على تقلبات �أ�سعار الطاقة ،هذا بالإ�ضافة �إلى االرتباط ب�شراكة تجارية
طويلة الأجل في حالة الغاز الطبيعي وذلك �إما عن طريق خط �أنابيب للغاز الطبيعي الم�سال �أو من خالل عقود للغاز الطبيعي
الم�سال .ومن بين الأمثلة الأخيرة للجانب ال�سلبي من هذه التبعية تجربة الأردن مع االنقطاع المتكرر للغاز المنقول لها من م�صر
�شريكها التجاري الأ�سا�سي في �أعقاب اال�ضطرابات ال�سيا�سية في الن�صف الأول من ( 2011م�صر تورد �أكثر من  80في المائة من
الغاز الطبيعي في الأردن) 84.وبالتالي قد يكون من الأف�ضل ،من �أكثر من منظور� ،أن تكون قاعدة الطاقة �أكثر تنوعا على المدى
الطويل ،ولي�س للأردن فقط.
84
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 .2.3حالة درا�سة :دعم الطاقة والإ�ستثمارات وتوزيع الدخل في م�صر
ي�شكل دعم الطاقة ح�صة كبيرة من الإنفاق الحكومي في م�صر .حيث تدعم الحكومة الم�صرية جميع المنتجات البترولية والغاز
الطبيعي ب�صرف النظر عما �إذا كانت هذه الأنواع من الوقود يتم ا�ستهالكها من قبل الأ�سر �أو الم�صانع �أو ما �إذا كانت هي الأنواع
المف�ضلة لدى الفقراء �أو المف�ضلة لدى الأغنياء .وفي  2010/2009و�صل دعم المنتجات البترولية ،لمبلغ  5.66مليار جنيه
م�صري ( 2.11مليار دوالر �أمريكي ) بما ي�شكل  5في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ،و 18في المائة من �إجمالي الإنفاق
الحكومي ،و  24.7في المائة من �إجمالي الإيرادات الحكومية 85.ومع ذلك ،ال يعك�س هذا الرقم التكلفة الحقيقية لدعم الطاقة.
وتخ�ص�ص اتفاقات م�شاركة الإنتاج المبرمة بين الهيئة الم�صرية العامة للبترول/ال�شركة الم�صرية القاب�ضة للغاز الطبيعي
و�شركات النفط والغاز الأجنبية ح�صة من النفط والغاز الم�ستخرج لل�شريك الم�صري ،ولكن �إذا احتاجت ال�شركات المملوكة
للدولة الح�صول على المزيد من النفط �أو الغاز لتلبية الطلب المحلي ،ف�إنها ت�شتري هذه الأنواع من الوقود من �شركائها الأجانب
ب�أ�سعار قريبة من �أ�سعار تلك الأنواع في الأ�سواق الدولية.
وتح�سب الحكومة حجم الدعم على �أ�سا�س الفرق بين ال�سعر الذي ت�شتري به ال�شركة الوطنية من المقاول الأجنبي وال�سعر
المنخف�ض الذي تبيع به في ال�سوق .وبعبارة �أخرى ،ف�إن الحكومة الم�صرية تح�سب التكلفة المالية فقط ،ولي�س تكلفة الفر�صة
البديلة المرتبطة ببيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ب�أ�سعار مخف�ضة في ال�سوق المحلية 86.ولكن �إذا تم ح�ساب دعم الطاقة
على �أ�سا�س تكلفة الفر�صة البديلة� ،سيكون حجم الدعم معبرا عنه كن�سبة من الناتج المحلي الإجمالي �أكبر من ذلك بكثير :تقدر
الإح�صاءات الر�سمية المبلغ الإجمالي لدعم الطاقة خالل الفترة المنق�ضية بين �سنوات الميزانية  2003/2002و،2011/2010
بمبلغ  368مليار جنيه م�صري �أى ما يكافئ ( 6.61مليار دوالر �أمريكي) .ويبلغ �إجمالي تكلفة الدعم ،المح�سوب على �أ�سا�س تكلفة
87
الفر�صة البديلة 736 ،مليار جنيه م�صري �أي ما يكافئ ( 3.123دوالر �أمريكي).
ولقد �أدت �سيا�سة م�صر لت�سعير الطاقة لت�شويه �إ�شارات الأ�سعار و�أ�سفرت عن �سوء توزيع اال�ستثمارات نحو ال�صناعات كثيفة
اال�ستهالك للطاقة ،مما دفع اال�ستثمار بعيدا عن ال�صناعات الكثيفة العمالة التي لديها قدرة �أكبر على ا�ستيعاب الداخلين الجدد
�إلى �سوق العمل .وت�شير نتائج المحاكاة �إلى �أن زيادة الأ�سعار المحلية للطاقة �إلي ما ي�ساوى �أ�سعار التكلفة خالل فترة خم�س
�سنوات �سيت�سبب في خف�ض متو�سطالنمو ال�سنوي لل�صناعات كثيفة اال�ستخدام للطاقة �إلى ما دون الم�سار المرجعي (في الحالة
المرجعية ،يفتر�ض عدم �إجراء �أي �إ�صالح لت�سعير الطاقة 88،وهذا على نقي�ض «�صناعات اخرى» والتي يرى �أن متو�سط نموها
ال�سنوي �سيزيد بحوالي  5.1نقاط مئوية فوق الم�سار المرجعي ،وبالتالي� ،سيرتفع ن�صيب «�صناعات اخرى» في الناتج المحلي
الإجمالي ،في حين ينخف�ض ن�صيب ال�صناعات كثيفة اال�ستهالك للطاقة بعد �إ�صالح �أ�سعار الطاقة .كما �أدى الأ�سعار المحلية
المنخف�ضة للطاقة �إلى ت�شويه القرار الخا�ص بتخ�صي�ص الوقود ما بين اال�ستخدام المحلي للغاز وت�صدير الغاز الأكثر ربحية
ن�سبيا ،وقد �أدى ذلك بدوره لعدم ت�شجيع �شركات الطاقة الوطنية على اال�ستثمار في �إقامة بنية تحتية محلية جديدة للطاقة ،مما
�أثر �سلبا على فر�ص الح�صول على الطاقة ،ال �سيما في المناطق الريفية.
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وعلى نقي�ض الأهداف الأ�صلية للدعم ،وجد �أن دعم الطاقة في م�صر له ت�أثير ارتدادي على توزيع الدخل .ويك�شف الجدول 5

�أدناه ح�صة دعم المنتجات البترولية التي تح�صل عليها الأ�سر في كل من �شرائح الإنفاق الخمي�سية المختلفة .في كل من المناطق
الح�ضرية والريفية حيث يت�ضح �أن الأ�سر الواقعة في ال�شريحة الأعلي من توزيع الدخل تح�صل على ح�صة من دعم الطاقة �أكبر
ن�سبيا من غيرها .و تح�صل الأ�سر في ال�شريحة الخمي�سية الأعلي في المناطق الح�ضرية ،على  33في المائة من دعم الطاقة
بالمقارنة بن�سبة  ٪3.8فقط تح�صل عليه الأ�سر في ال�شريحة الخمي�سية الأدني في ذات المناطق .في حين يقل التفاوت بين
ال�شريحتين الأعلى والأدنى في المناطق الريفية ،ولكن بنمط م�شابه لما في المناطق الح�ضرية حيث تح�صل الأ�سر في ال�شريحة
الخمي�سية الأعلى علي �أكبر ن�صبب من دعم الطاقة.
جدول رقم  :5توزيع دعم البترول ح�سب �شريحة الإنفاق الخمي�سية في المناطق الح�ضرية والمناطق الريفية في م�صر
المناطق الح�ضرية

المناطق الريفية

فئة الإنفاق
ال�شريحة الأولي

3.8

5.6

ال�شريحة الثانية

5.3

6.1

ال�شريحة الثالثة

7.4

6.7

ال�شريحة الرابعة

11

7.9

ال�شريحة الخام�سة

33.3

12.8

الم�صدر � :أبو العينين و�آخرون ()2009

ويكون التباين كبيرا بالن�سبة لبع�ض المنتجات البترولية ،على وجه الخ�صو�ص .فمن حيث البنزين ،وجد البنك الدولي �أن  93في
المائة من منافع الدعم تذهب �إلى ال�شريحة الخمي�سية الأعلي (انظر الجدول  .)6وهذا �أمر متوقع حيث تتركز ملكية ال�سيارات
لدرجة كبيرة في الأ�سر المرتفعة الدخل .كما تبرز �صورة مماثلة �أي�ضا بخ�صو�ص الغاز الطبيعي� ،إذ �أن �شبكة الغاز الطبيعي في
م�صر غير متاحة في المناطق الريفية حيث ي�سكن فيها معظم الفقراء .و�أظهرت الأبحاث التي �أ�أجراها البنك الدولي �أن 44
في المائة من الأغنياء في المناطق الح�ضرية في الوجه البحري في م�صر لديهم تو�صيالت الغاز الطبيعي ،في حين �أن  10في
المائة فقط من الفقراء في المناطق الح�ضرية هم المتاح لهم الربط علي �شبكة الغاز 89.والعقبة الرئي�سية التي تعرقل تنفيذ
تو�صيالت جديدة للغاز هو عدم قدرة الأ�سر ذات اال�ستهالك المنخف�ض (عادة الفقراء) علي تغطية تكاليف التو�صيل ،حتى لو
�أتيحت لهم خطة ل�سداد هذه المبالغ على �أق�ساط زمنية 90.ويتفاقم هذا الو�ضع ب�سبب الخ�سائر الكبيرة التي تكبدتها ال�شركة
الم�صرية القاب�ضة للغاز الطبيعي من جراء بيع الغاز وغاز البترول الم�سال في ال�سوق المحلية ،مما جعل ال�شركة غير قادرة على
91
تلبية المتطلبات التمويلية لتو�صيل �شبكة الغاز الطبيعي �إلى القطاع ال�سكني.
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جدول  :6التحويالت المطلقة التي تلقتها ال�شرائح الخمي�سية ال�ستهالك الأ�سر من النفط والغاز (�شهريا جنيه م�صري/لكل ن�سمة)

الأولي

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخام�سة

�إجمالي

المنتج
كيرو�سين

2.51

1.97

1.49

1.25

0.74

1.61

غاز طبيعي

0.12

0.31

0.49

0.75

3.13

0.96

بنزين

0.02

0.05

0.18

0.28

7.53

1.59

غاز البترول الم�سال

6.23

8.22

9.32

10.68

10.89

9.13

الأربع منتجات �أعاله

8.88

10.55

11.48

12.96

22.29

13.29

الم�صدر :البنك الدولي ( ،)2005جدول 6-4

كما يت�ضح �أي�ضا عدم الم�ساواة الناجم عن النظام الحالي لت�سعير �أنواع الوقود الم�ستخدمة في الم�صانع .حيث تحقق ال�صناعات
92
كثيفة اال�ستهالك للطاقة في م�صر معدالت ربحية مرتفعة ن�سبيا بالمقارنة ب�صناعات مماثلة لها في �أجزاء �أخرى من العالم.
ويرجع هذا جزئيا لمنتجات الطاقة المدعومة و�إلى القوة االحتكارية لهذه ال�صناعات ،مما يتيح لها تجنب تمرير انخفا�ض
التكاليف الناجم من انخفا�ض �أ�سعار الطاقة �إلى الم�ستهلكين النهائيين ،وما يترتب على ذلك من تبعات توزيعية هامة ،حيث
ت�ؤول �أ�سا�سا المنافع الناجمة عن دعم الطاقة �إلى �أ�صحاب الم�صانع الكثيقة اال�ستهالك للطاقة والذين يكونون ،علي الأرجح ،من
الفئات ذات الدخل الأعلى.
ونظرا �إلى الطبيعة االرتدادية لدعم الطاقة ،من المحتمل �أن ي�ؤدي �إ�صالح نظام ت�سعير الطاقة في م�صر لزيادة الرفاهة الكلية
في م�صربدرجة كبيرة .ولقد �أظهر بحث �أجراها البنك الدولي �أن توزيع ن�صف وفورات الميزانية الذي �سينجم عن �إلغاء الدعم،
بالت�ساوي على ال�سكان� ،سيكون ت�أثيره على الحد من الفقر �أكبر من ت�أثير اال�ستمرار في الو�ضع الراهن ،مما يعتبر �إ�شارة على �سوء
توجيه الدعم الحالي 93.وبالمثل� ،أظهر �أبو العينين و�آخرون با�ستخدام نموذج التوازن العام المحت�سب� ،أن �إ�صالح �أ�سعار الطاقة
المرتبط بتحويالت نقدية موجهة جيدا �سيفيد الفقراء �أكثر من الأغنياء وي�سفر عن تح�سن كبير في تدابير توزيع الدخل94.ويمكن
للحكومة الم�صرية من حيث المبد�أ �أن تنخرط في �شكل من �أ�شكال توجيه التحوالت النقدية في محاولة لخف�ض تكاليف الدعم
والحد من ت�سربه �إلى المجموعات المرتفعة الدخل ،ولكنها تعزف عن القيام بذلك حتى الآن ،مما ي�شير لوجود معوقات م�ؤ�س�سية
و�إدارية و�سيا�سية �أو �أي من هذه المعوقات تمنع الحكومة من اتباع نهج �أكثر توجها فيما يتعلق بدعم الوقود .ومن المرجح �أن ت�ؤدي
الأحداث ال�سيا�سية التي ظهرت في م�صر و�أدت �إلى �سقوط الرئي�س ح�سني مبارك في فبراير �شباط عام � ،2011إلى ت�أخير �إ�صالح
الأ�سعار بالرغم من م�سي�س الحاجة �إليه .في الواقع ،بدال من خف�ض دعم الطاقة ،ارتفع دعم الطاقة في الميزانية 2012/2011
لحوالي  95مليار جنيه م�صري ( 16مليار دوالر �أمريكي) ،بزيادة �أكثر من  40في المائة عن ميزانية .2010/2009
وعلى الرغم من الإدراك الوا�سع بالحاجة الما�سة لإ�صالح �أ�سعار الطاقة كما �أعلن نائب رئي�س الوزراء حازم الببالوي في �أغ�سط�س
« ،2011من غير المعقول للحكومة �أن تدعم الأغنياء على ح�ساب الفقراء 95.كما دعا ال�صناعات كثيفة اال�ستهالك للطاقة
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لتح�سين م�ستويات �إنتاجيتهم «بدال من ا�ستخدام انخفا�ض الإنتاجية ذريعة لل�سعي للح�صول على الطاقة ب�أ�سعار منخف�ضة.
فعلى الرغم من الخطط العديدة لإ�صالح �أ�سعار الطاقة في ال�سنوات القليلة الما�ضية ،لم يتم �إتخاذ �أي خطوات ملمو�سة ،ومن
المحتمل �أن تجبر ال�ضغوط االجتماعية وال�سيا�سية �أي حكومة في الم�ستقبل على ت�أخير مثل هذا الإ�صالح في الأجل الق�صير �إلى
الأجل المتو�سط علي الأقل.

96

بيان �صادر عن نائب رئي�س الوزراء الم�صرى ووزير المالية حازم الببالوى في � 27أغ�سط�س  2011ال�شرق الأو�سط لال�ستق�صاء االقت�صادي
(.)2011

بحثية
العربية � -سل�سلة �أوراق
إن�سانية
تقرير التنمية ال
ّ
ّ
ّ

41

� .4إ�صالح دعم الطاقة في العالم العربي
يظل �إ�صالح �أ�سعار الطاقة في العالم العربي تحديا �صعبا ،على ال�صعيدين ال�سيا�سي واالقت�صادي .ولقد �أدت موجة االنتفا�ضات
ال�سيا�سية التي اجتاحت الحكومات العربية في المنطقة منذ مطلع عام � 2011أكثر من �أي عامل �آخر� ،إلى جعل هذا الإ�صالح هو
التحدي الأكثر �أهمية .المفتاح الأ�سا�سي الذي �سيجعل �إ�صالح �أ�سعار الطاقة مجديا في العالم العربي في الم�ستقبل من الناحية
ال�سيا�سية هو قدرة الحكومات وا�ستعدادها لمعالجة النتائج االقت�صادية واالجتماعية التي �سوف تترتب على رفع �أ�سعار الطاقة؛
وذلك بت�صميم �إ�صالحات �أ�سعار بطرق تنا�سب الظروف الوطنية مع تنفيذ تدابير تخفيف فعالة تحمي الفقراء وت�ساعد االقت�صاد
في التكيف على المدى الطويل .و ي�سلط هذا الق�سم ال�ضوء �أوال على بع�ض النتائج االجتماعية واالقت�صادية المحتملة لإ�صالح
الدعم ،ثم يناق�ش مختلف الخيارات المتاحة للحكومات لت�صميم وتخفيف �إ�صالحات الت�سعير .وينتهي بعر�ض بع�ض التجارب
الحديثة للإ�صالح من داخل العالم العربي  -درا�سة حالة �إ�صالح �أ�سعار الوقود والكهرباء في الأردن.

 .1.4التكاليف االجتماعية واالقت�صادية لإ�صالح الدعم
تواجه الحكومات عددا من التحديات الحقيقية عند تعديل �أنظمتها الخا�صة بت�سعير الطاقة .وعلى الرغم من �أن دعم الطاقة
مكلف ويعتبر طريقة ارتدادية لتوزيع الدعم ،ف�إن خف�ض دعم الطاقة او رفع هذا الدعم ،في غياب برامج تعوي�ضية� ،سي�ؤثر على
الدخل الحقيقي وي�ؤدي �إلى انخفا�ض رفاهية الأ�سر .ولرفع الدعم عن الطاقة �أثر ذو �شقين على الأ�سر� :شق مبا�شر ،من خالل
ارتفاع �أ�سعار الطاقة الم�ستهلكة مثل الكهرباء والوقود المنزلي ،و�شق غير مبا�شر ،من خالل ارتفاع �أ�سعار ال�سلع اال�ستهالكية
الأخرى التي ت�ستخدم الطاقة ك�أحد مدخالتها المتو�سطة 97.وت�شكل الطاقة عادة جزءا مهما من �سلة الم�ستهلك ولكن ال�سلع
اال�ستهالكية الأخرى مثل المواد الغذائية -والتي يتوقف �سعرها في كثير من الأحيان على مدخالت الطاقة خالل عمليات الإنتاج
و النقل والتخزين -يمكن �أن ت�ؤدي �إلى زيادة كبيرة في تكاليف المعي�شة على جميع مجموعات الأ�سر .ونظرا �إلى الكثافة العالية
ن�سبيا ال�ستخدام الطاقة �سببا في العديد من الأنظمة االقت�صادية في الدول العربية ،يحتمل �أن يحدث �إ�صالح ت�سعير الطاقة ت�أثير
كبير غير مبا�شر على دخل الأ�سر .وعادة ،تت�أثر الأ�سر ذات الدخل المنخف�ض ت�أثيرا �سلبيا بدرجة �أكبر وذلك ب�سبب انخفا�ض
م�ستويات اال�ستهالك وعدم القدرة على توفيق ا�ستهالك ال�سلع الأ�سا�سية مثل الغذاء والطاقة في مواجهة ارتفاع تكاليف المعي�شة.
كما يمكن �أن ي�ؤثر �إ�صالح ت�سعير الطاقة على القدرة التناف�سية لل�صناعات وال�شركات المحلية ،حيث �ست�ؤدى الأ�سعار المرتفعة
للطاقة المرتبطة ب�إ�صالح الت�سعير لزيادة تكلفة المدخالت ال�صناعية ،والتي يمكن �أن ت�شمل مدخالت الوقود (الغاز الطبيعي
والكهرباء والنفط الخام والبنزين)� ،أو منتجات تعتمد على النفط مثل المواد الخام ل�صناعات البال�ستيك و�صناعات الأ�سفلت
لقطاع الت�شييد ،و�صناعات الأ�سمدة الكيماوية للأن�شطة الزراعية .وي�ؤدى هذا الت�أثير المبا�شر �إلي رفع �سعر منتجات الم�صانع
الأخرى ،والذي �سي�ؤدي بدوره �إلى جولة جديدة من الآثار غير المبا�شرة على التكاليف .ووقفا على الهيكل التناف�سي لل�صناعة
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وقدرة ال�شركات على تمرير زيادة التكلفة �إلى الم�ستهلكين النهائيين ،ت�ؤدى الزيادة في هيكل التكاليف لخف�ض هوام�ش ربح
ال�صناعات المحلية مما يخف�ض من قدرتها التناف�سية العالمية .ف�ضال عن �أن هذا قد يجعل ح�صول هذه ال�شركات علي تمويل �أكثر
�صعوبة ،مما ي�ؤدي �إلى زيادة تكلفة تمويل الم�شروعات الجديدة وتقوي�ض خططها اال�ستثمارية طويلة الأجل .ومن المرجح �أن يكون
الت�أثير �أكبر على ال�صناعات كثيفة اال�ستهالك للطاقة وال�صناعات التي تواجه مناف�سة عالية (مثل �صناعات البتروكيماويات)
�أو التي تواجه مناف�سة عالية �أو تخ�ضع لرقابة على الأ�سعار �أو كليهما (مثل الكهرباء) تمنعها من تمرير التكاليف المرتفعة �إلى
الم�ستهلكين النهائيين .و�سيكون لدى المن�ش�آت ال�صناعية �أو ال�شركات ،على المدى الطويل ،الخيار لتعديل تكنولوجيا �إنتاجها
(على الأقل جزئيا) لتعوي�ض عبء زيادة تكاليف المدخالت.ومع ذلك ،تتطلب التعديالت طويلة الأجل قدرة ال�شركات على
اال�ستمرار في المدى الق�صير و�أن تتاح لها فر�صة الو�صول �إلى �أموال ،عن طريق التمويل الداخلي والخارجي ،لتنفيذ تعديالت
التكنولوجيا وعمليات التح�سين.
كما يمكن �أن ي�ؤثر �إ�صالح ت�سعير الطاقة على ال�صناعة من خالل الت�أثير علي جانب الطلب ،خا�صة و�أن �صدمة التكاليف المرتبطة
ب�إ�صالح ت�سعير الطاقة قد ت�ؤدي �إلى خف�ض القدرة الت�صنعية مما يخف�ض بدوره فر�ص العمل ،ويقلل الطلب الكلي ،وي�سبب انخفا�ض
98
في الن�شاط االقت�صادي.
وهكذا ،يمكن �أن يحدث �إ�صالح ت�سعير الطاقة ت�أثيرات وا�سعة في االقت�صاد الكلي من خالل قنوات متنوعة .ولقد �شيد �أبوالعينين
و�آخرون 99نموذج التوازن العام المحت�سب ،لتقدير الت�أثير المحتمل لإلغاء دعم الطاقة على م�ؤ�شرات االقت�صاد الكلي الرئي�سية
مثل الناتج المحلي الإجمالي واال�ستهالك وال�صادرات والواردات واال�ستثمار .وفي �أحد ال�سيناريوهات ،بحثوا الحالة التي يتم
فيها رفع �أ�سعار الطاقة لما ي�ساوي تكلفتها (يزيد م�ستوى متو�سط�سعر المنتجات النفطية بمقدار  831في المائة) .ووجدوا �أنه
في حالة عدم وجود �أية تدابير تعوي�ضية �ستتعر�ض م�ؤ�شرات االقت�صاد الكلي الرئي�سية مثل الناتج المحلي الإجمالي و�إجمالي
اال�ستهالك الخا�ص وحركة الت�صدير لآثار �سلبية .كما �سي�ؤدى تعديل الأ�سعار لما ي�ساوى تكلفة الإنتاج �إلى حدوث زيادة حادة في
م�ؤ�شر �أ�سعار الم�ستهلك.
وفي مقابل هذه الت�أثيرات ق�صيرة الأجل ،يمكن �أن ي�ؤدي �إ�صالح �أ�سعار الطاقة لتح�سين احتماالت نمو االقت�صاد على المدى
الطويل ،وذلك من خالل تح�سين �إنتاجية ر�أ�س المال واالبتكارات التكنولوجية والقدرة التناف�سية الدولية وبالحد من كثافة
ا�ستخدام الطاقة .على �سبيل المثال ،وجد هانج وتو� 100صلة قوية بين ارتفاع �أ�سعار الطاقة وانخفا�ض كثافة ا�ستخدام الطاقة في
ال�صين .وبالمثل ،خل�ص كورنيللي و فانخو�سر�( 101أن الزيادة في �أ�سعار الطاقة ،في �إطار و�سط �أوروبا و�أوروبا ال�شرقية كان �أهم
حافز لإ�ستخدام الطاقة بكفاءة).
وبالن�سبة لت�أثير الزيادات في �أ�سعار الطاقة على الت�ضخم ،يمكن �أن ت�ؤدي هذه الزيادات النكما�ش الت�ضخم على المدى المتو�سط.
خا�صة �أن �سيا�سة �إلغاء الدعم/رفع �أ�سعار الطاقة تعتبر بمثابة زيادة في ال�ضرائب غير المبا�شرة 102.وحيث �إن الوقود والكهرباء
من مكونات م�ؤ�شر �أ�سعار الم�ستهلك ،ف�ستنعك�س الزيادة في �أ�سعارهما �إلى زيادة في الت�ضخم المقا�س (ت�أثير الجولة الأولى).
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وت�شير الدالئل الأولية من البلدان التي �صححت �أ�سعار الطاقة في الإقليم -وهي الأردن و�إي��ران� -إلى �أنه يمكن �أن تكون هذه
الزيادات في ال�سعر المبدئي عالية ،على الرغم من هبوط م�ستويات الت�ضخم في الأ�سعار للم�ستهلكين هبوطا حادا خالل �شهور
بعد الإ�صالح 103،ومع تغلغل هذا الت�أثير للجولة الأولى في االقت�صاد ،تهبط الدخول الحقيقية والقدرة ال�شرائية لأولئك الذين
يدفعون الأ�سعار الأعلى .وهكذا ،ف�إن هذه ال�سيا�سة ترفع الأ�سعار ولكنها ت�ؤدى �إلى انكما�ش الت�ضخم على المدى المتو�سط .ومن
المحتمل �أن تحدث �آثار الجولة الأولى لمرة واحدة فقط وتختفي خالل فترة زمنية ق�صيرة ن�سبيا.
ويكمن الخطر في احتمال �أن ت�ؤدي �آثار الجولة الأولى �إلى حدوث الآثار الت�ضخمية للجولة الثانية .فقد يحدث هذا مثال �إذا
طالب العاملون بزيادة الأجور ردا على الزيادة في تكاليف المعي�شة للتعوي�ض عن الخ�سارة في دخلهم الحقيقي� ،أو �إذا ا�ستجابت
الحكومات بزيادة الأجور العامة .ويرجح �أن تمتد �آثار الجولة الثانية على الأ�سعار لفترة �أطول ،خا�صة �إذا �أدخل الت�ضخم في
توقعات الوكالء االقت�صاديين .وتختلف قوة �آثار الجولة الثانية من بلد لأخرى وتتوقف على عدة عوامل مثل قوة النقابات العمالية
وتوازن القوى بين �أرباب العمل والعمال ومعدل البطالة وم�صداقية ال�سيا�سة النقدية .وعموما ،غالبا ما ي�سفر و�ضع ا�ستراتيجية
ذات م�صداقية للت�صدي للت�ضخم عن بيئة يكون فيها الت�ضخم منخف�ضا وم�ستقرا مما ي�ساعد على تثبيت توقعات الت�ضخم ،وهذا
�سوف ي�ؤثر بدوره على �سلوك الوكالء االقت�صاديين فيما يتعلق بتحديد الأ�سعار مما يحد من المخاطر التي تغذيها ت�ضخم الجولة
الأولى في ت�أثيرات الجولة الثانية.

 .2.4خيارات الإ�صالح
حجم وتوقيت �إ�صالح الدعم

للحكومات الخيار لإلغاء الدعم ال�ضمني وال�صريح وتحريك الأ�سعار لت�ساوي �أ�سعار التكلفة �أو لم�ستوى تكلفة الظل 104.و في حالة
ال�سلع التجارية مثل النفط والغاز الطبيعي والمنتجات النفطية ،يمكن للإ�صالح �أن يمتد حتى يجعل الأ�سعار النهائية متم�شية �إلى
حد كبير مع الأ�سعار العالمية �أو م�ساوية لأ�سعار �أعلى من التكلفة الحدية ولكن �أقل من الأ�سعار العالمية� .أما بالن�سبة لل�سلع غير
التجارية والخدمات الأ�سا�سية مثل الكهرباء والماء ،ف�إنه يمكن م�ساواة الأ�سعار مع تكلفة الإنتاج .يمكن �أن يكون للإ�صالح ال�سريع
ال�شامل الذي يت�ضمن تحريك �أ�سعار جميع �أنواع الوقود والكهرباء �إلى م�ستوى تكلفة الظل �أو التكلفة الحدية الخا�صة بكل منها في
مختلف القطاعات اال�ستهالكية ،مزايا كثيرة بما في ذلك تعظيم الوفورات المالية ،مما يتيح بالتالي االعتمادات المالية لغر�ض
تدابير التخفيف .و�سيولد �أي�ضا ا�ستجابة فيما يتعلق بم�ستويات الطلب الق�صوى في �شكل خف�ض اال�ستهالك الإجمالي للطاقة
وتغيير �أنماط اال�ستهالك عن طريق �إ�شارة �سعر وا�ضحة.
ومع ذلك ،يترتب على �إ�صالحات الدعم ال�شاملة تعظيم زيادات الأ�سعار الأولية �أي�ضا مما ي�ؤدى بالتالي �إلى تعظيم �صدمة الأ�سعار
في النواحي االقت�صادية ،قد تتراجع الحكومة ،ال �سيما خالل فترات االحتجاجات ال�سيا�سية القائمة ،في �إجراء �إ�صالحات بهذا
الحجم .والخيار المحتمل في مثل هذه الحاالت هو الإ�صالح التدريجي لأ�سعار الطاقة ،والذي ين�شر زيادات الأ�سعار على خطوات
متعددة وعلى فترة زمنية تتراوح من عدة �شهور �إلى عدة �سنوات .وت�شمل المكا�سب المحتملة للنظام االقت�صادى �إجراء زيادات
فردية في الأ�سعار ومزيد من الوقت للتكيف الهيكلي.
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ومع ذلك ،ت�أتي الإ�صالحات التدريجية في الأ�سعار مع تبعاتها ،بما في ذلك ا�ستمرار الت�ضخم لفترة �أطول وارتفاع توقعات
الت�ضخم والخطر الكامن من حدوث انتكا�سات �سيا�سية م�ستقبال نتيجة للمعار�ضة ال�شعبية للزيادات المتوالية في الأ�سعار .كما �أن
الإ�صالحات التدريجية تخف�ض الوفورات المالية الأولية مما ي�سفر بالتالي عن خف�ض االعتمادات المتاحة لخطط التخفيف مثل
التحويالت النقدية التعوي�ضية.

تدابير تخفيفية
ت�شير الأدلة من داخل وخارج العالم العربي �إلى �أن ربط �إ�صالح الأ�سعار المحلية للطاقة بمجموعة من تدابير التخفيف الفعالة
يمكن �أن ي�ساعد الحكومات على خف�ض التكاليف االجتماعية واالقت�صادية لإ�صالحات الدعم .يمكن �أن ت�ساعد خطط التخفيف
المنفذة ب�شكل جيد في حماية الفئات ذات الدخل المنخف�ض من االنخفا�ض ال�شديد في دخولها الحقيقية ويمكن �أن يحمي قاعدة
الطلب المحلي لل�صناعات وال�شركات ،ويمكن �أن ت�ساعد ب�شكل كبيرفي زيادة القبول العام لإ�صالح الأ�سعار.
ويوجد لدى الحكومات �أدوات ا�ستراتيجية متعددة تحت ت�صرفها ،بما في ذلك مجموعة خيارات لإعادة توزيع عائدات الإيرادات
الناتجة من زيادات �أ�سعار الطاقة .ويتوقف اختيار ا�ستراتيجيات الإ�صالح على ال�سياق الخا�ص بكل بلد ،والذي يمكن �أن ي�شمل
حجم الزيادات في الأ�سعار (وبالتالي حجم عائدات الإي��رادات المتاحة للتوزيع) ،وال�سالمة المالية للميزانيات الحكومية،
والجدوى الإدارية لمخططات المنفعة الموجهة �أو غير الموجهة ،وفعالية �شبكات الرعاية االجتماعية القائمة ،وكذلك الم�ستويات
الحالية للفقر المدقع داخل البلد المنفذ للإ�صالحات .وفيما يلي لمحة موجزة عن بع�ض خيارات التخفيف الرئي�سية.
دعم الطاقة الموجه .هو و�سيلة لخف�ض �إجمالي العبء المالي للدعم مع ا�ستمرار بع�ض الدعم ،المحدود عادة ،لفئات م�ستفيدة
محددة .وفقا لتقرير الأمم المتحدة لحماية البيئة م�ؤخرا «العامل الأول الذي يجب �أن ي�ؤخذ في االعتبار عند ت�صميم �أو �إ�صالح
برنامج الدعم 105هو توجيه الدعم على نحو فعال بحيث تقت�صر فوائده على مجموعة م�ستهدفة محددة بو�ضوح ».يمكن �أن ي�شمل
الم�ستفيدون قطاعات معينة من النظام االقت�صادى ،على �سبيل المثال الم�صانع الم�ستخدمة (بما في ذلك ال�صناعات كثيفة
اال�ستهالك للطاقة التي ت�ستمد معظم قدرتها التناف�سية الدولية القائمة على التكاليف من توافر وقود منخف�ض التكلفة ومدخالت
�إنتاجها)؛ 106والأ�سر� ،أو فئات دخل معينة� ،ضمن فئة الأ�سر ،والتي ت�ؤمن م�ستويات ا�ستهالكها من خالل توفير كميات محدودة
من �أنواع معينة من الوقود ،والكهرباء المنخف�ضة ال�سعر .و يمكن �أن تقوم الحكومات بدال من ذلك ب�إجراء دعم موجه فئويا ،وذلك
بدعم �أنواع الوقود �أو الكهرباء التي يعتبر �أنها ت�ستهلك في المقام الأول من قبل الفئة الم�ستهدفة .ويمكن �إدارة التوجيه الفئوي
بب�ساطة كبيرة ،فهو ي�ستند �إلى االفترا�ض القوي ب�أن الفقر يختلف بين الفئات ولكنه يت�شابه داخل الفئات .ويظل الكيرو�سين هو
�أكثر �أنواع الوقود ا�ستخداما من قبل الفقراء في العديد من البلدان ،وقد تم دعم غاز البترول الم�سال لم�ساعدة المزيد من الأ�سر
الفقيرة على الو�صول �إلى ذلك الم�صدر للطاقة باعتباره م�صدرا �أكثر نظافة وكفاءة ن�سبيا في بلدان مثل المغرب والأردن واليمن.
ومع ذلك� ،أو�ضحت التجربة �أن الدعم الموجه غالبا ما يكون تنفيذه �شديد ال�صعوبة من الناحية العملية ب�سبب عوامل �أخرى �أو
ب�سبب التكاليف المترتبة على ذلك والتي قد تفوق منافع الدعم الموجه� 107.أوال ،ي�شتمل الدعم الموجه على تكاليف �إدارية مثل
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برنامج الأمم المتحدة للبيئة (.)22 ،2008
ف�ضال عن �أن الم�صانع ،علي عك�س الأ�سر ،لديها بدائل قليلة جدا لدعم الطاقة� ،إذا �أدت هيكلة تكاليفهم وفقا لنظام الت�سعير الجديد ،لجعلهم
غير قادرين تناف�سيا في مواجهة المناف�سة العالمية حتى بعد �إجراء ا�ستثمار في كفاءة الطاقة.
فان دى وال ( )1998وكودى وجروش وهودينوت (.)2004
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الح�صول على معلومات عن مجموعة م�ستهدفة و�إجراء درا�سات ا�ستق�صائية لتحديد مزيد من الفئات الم�ستهدفة .وكلما زادت
دقة المعلومات المطلوبة ،ارتفعت التكاليف الإدارية ،وانخف�ضت الميزانية المتاحة للتوزيع .وفي البلدان ذات القدرات الإدارية
المحدودة والتي تقترن في كثير من الأحيان بالأنظمة االقت�صادية الكبيرة غير الر�سمية ،يوجد علي وجه التحديد ،احتمال كبير
للف�ساد ولتحقيق نجاح محدود لال�ستهداف .كما تميل البرامج الموجهة لأن ت�شمل تكاليف خا�صة (على �سبيل المثال لتقديم
الأوراق الر�سمية) ،ويمكن �أن تحمل و�صمة اجتماعية ،الأمر الذي يحد من معدالت الح�صول عليه .فالأدلة التجريبية عن �أثر
الدعم الموجه على الفقر لي�ست �أدلة قاطعة 108 ،خا�صة �إذا كانت برامج الدعم الموجهة تقو�ض دعم تلك البرامج على ال�صعيد
109
ال�سيا�سي وتولد خ�سارة باهظة� ،أو �أي من ذلك.
وفي البلدان التي يقدم فيها دعم كبير لل�صناعة ،توجد مبررات قوية لإلغاء الدعم عن الوقود الم�ستخدم في ال�صناعة .وت�شير
الأدلة من م�صر �إلى �أن دعم ال�صناعات ال ي�ساعد على تخفيف حدة الفقر 110.بل على النقي�ض ،ي�سفر دعم الوقود عن تركيز
الأرباح في �أيدي �أ�صحاب هذه الم�صانع والإفراط في اال�ستثمار في قطاعات اقت�صادية �أقل كفاءة ن�سبيا .ويرجح �أي�ضا �أال يكون
تقديم دعم وقود للمنتجين بهدف ال�سيطرة على الزيادات في الأ�سعار للم�ستهلكين مفيدا ،حيث ال يتم بال�ضرورة تمرير كل
االنخفا�ض في التكاليف للم�ستهلكين .ويتوقف تمرير هذه الوفورات �إلى الم�ستهلكين من عدمه على هيكل ال�سوق ودرجة المناف�سة
كما يعتمد �أي�ضا في حالة االحتكار ،على فعالية ال�سلطة المراقبة .وت�شير الأدلة من م�صر �إلى �أن �إزالة الدعم عن الوقود لل�صناعات
مثير للجدل بقدر �أقل بكثير من �إزالة الدعم عن الأ�سر 111.هذا هو الحال خا�صة عندما تكون هوام�ش الربح لهذه ال�صناعات
عالية جدا وتكون ال�صناعات بالتالي في و�ضع جيد يمكنها من امت�صا�ص الزيادة في �أ�سعار الوقود.
التحويالت النقدية الموجهة .الإ�صالح الأكثر طموحا هو الذي يلغى فيه �أي دعم الوقود ،وت�ستخدام الوفورات في الميزانية
لتمويل برامج تحويالت نقدية موجهة نحو الفقراء .وت�ستند عادة التحويالت النقدية الموجهة �إلى نوعين من �آليات التوجيه:
التوجيه الإداري والذي تحدد فيه الحكومة �أو مديري البرامج من �سيكون جديرا بالم�شاركة �أو الح�صول على المنفعة ،على �أ�سا�س
مجموعة من المعايير والتي ت�شمل في معظم الحاالت �إما �شكال من �أ�شكال اختبار الدخل� ،أو حاالت طوارىء محددة مثل البطالة،
�أو قد ت�شمل االثنين معا .و تنطوي �آليات التوجيه الذاتي،على النقي�ض من ذلك ،على تحويالت مالية مقترنة بتقديم الدعم للجمع
والتي يتم ت�صميمها ،مع ذلك ،بطريقة تجعل الفئات ذات الدخل المنخف�ض هي الوحيدة التي لديها حافز ال�ستخدامه.
وتتمتع التحويالت النقدية الموجهة بمزايا عديدة تفوق مزايا الخطط التوزيعية الأخ��رى .فعلى عك�س �أ�شكال الدعم الموجه
على �أ�سعار الطاقة ،ال تربط هذه التحويالت النقدية المنافع با�ستهالك الوقود ،وبذلك تتجنب الثغرات التي عادة ما ت�صاحب
دعم الوقود ل�صالح الفقراء ،و ال ت�سفر عن �أنواع الت�شوهات االقت�صادية المرتبطة بالدعم العام للوقود مثل �سلوك الإ�سراف في
ا�ستهالك الطاقة وعدم الكفاءة .ونظرا �إلى �أن التحويالت الموجهة قائمة على الدخل �أو الطوارئ ،ت�ساعد التحويالت الموجهة
عليى تقليل ت�سرب الدعم �إلى الفئات غير المق�صودة وذلك بالمقارنة ببرامج التحويالت النقدية �أو الدعم ال�شاملة .التحويالت
النقدية �شفافة بطبيعتها ،لأنها تظهر في الميزانية بمثابة �إنفاق حكومي على بند الح�سابات العامة .ويكون تعديل برامج التحويالت
النقدية في مرحلة الحقة �أكثر قبوال من قبل الجمهور عن التعديالت المتعددة الكبيرة في �أ�سعار �أنواع الوقود و الكهرباء ،كما تميل
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بي�سلي و كانبر ( )1993و فان دى وال ( )1998ورافليون (.)2003
رافاليون (.)2003
انظر الف�صل  2-3تحليل تف�صيلي للحالة الم�صرية.
على �سبيل المثال �أبو العينين و�آخرون (.)2009

دعـم الطاقـة يف العالـم العربي

الأ�سر �أي�ضا لتف�ضيل التحويالت النقدية للدعم المبا�شر ،نظرا �إلى �أنها ال تربط المنافع با�ستهالك الطاقة ،وتمكن الأ�سر من �أن
يكون لها الخيار في كيفية �إنفاق منافعهم.
تو�ضح الحالة ال�سورية تجربة �إجراء رفع �أ�سعار الوقود مع التحويالت النقدية الموجهة في نف�س الوقت .ومن دون �أن تلحظ
ال�صحافة الدولية ،قامت �سورية ب�إ�صالح �أ�سعار الوقود ب�شكل كبير في عام  ،2008بزيادة �سعر الديزل لأكثر من ثالثة �أ�ضعاف
(مع الرجوع عن جزء من هذه الزيادة في عام  ،)2009ورفع �أ�سعار زيت الوقود والكيرو�سين والبنزين ب�أكثر من الثلث .و�صاحب
ارتفاع الأ�سعار ارتفاع الأجور في القطاع العام ونظام كوبونات تموين �إ�ضافي ي�سمح لكل �أ�سرة ب�شراء ما ي�صل �إلى  1،000لترا من
وقود الديزل ب�سعر مدعم .وفي  2009تم ا�ستبدال نظام الكوبونات بنظام التحويالت النقدية الموجهة ،وفقا لمعايير معينة �شملت
مجموعة من العوامل مثل الدخل وملكية الأ�صول وحجم فواتير المرافق لكل �أ�سرة .يقدر �صندوق النقد الدولي �أن ما يقرب من
ن�صف الأ�سر ال�سورية جديرة بالح�صول على التحويالت النقدية 112منذ عام  ،2008رفعت الحكومة ال�سورية �أ�سعار بع�ض �أنواع
الوقود مرة �أخرى مقترنة بتجديد بدالت زيت التدفئة لموظفي القطاع العام والمحالين للمعا�ش .وفي يناير  ،2011قبل اندالع
االحتجاجات ال�سيا�سية في �سورية� ،أعلنت الحكومة عن �إن�شاء �صندوق ال�ضمان االجتماعي الوطني 113،الم�صمم لتعوي�ض الأ�سر
ذات الدخل المنخف�ض عن زيادات �أ�سعار الوقود في الم�ستقبل ،ومع ذلك توقف تنفيذه حتى وقت كتابة هذه الورقة ب�سبب اندالع
االحتجاج ال�سيا�سي في مار�س .2011
وعلي غرار الدعم الموجه ،يمكن �أن تعاني التحويالت النقدية الموجهة من �أوجه ق�صور منهجية ،مثل التكاليف الإدارية والتكاليف
الخا�صة وم�شكالت في تقييم م�ستويات الدخل وتحديد الم�ستفيدين مما ي�ؤدى �إلى عدم اكتمال التغطية ف�ضال عن الو�صمة
االجتماعية .يمكن �أن يترتب على البرامج الموجهة غير الناجحة فقدان الدعم ال�سيا�سي للخطة مما ي�ؤدى بالتالي �إلى خف�ض
الموارد المخ�ص�صة لها 114.ولهذا ال�سبب ،ي�شير فان دي وال �أي�ضا �إلى �أنه «غالبا ما يكون للبرامج ال�ضيقة التوجه تكاليف خفية،
وبمجرد �أخذ هذه التكاليف في االعتبار ،قد ال يكون لل�سيا�سة الموجهة الأكثر ت�ضييقا ت�أثير على الفقر �أكثر من الت�أثير الناجم عن
115
برنامج موجه عري�ض النطاق».
ا�ستخدام �شبكات ال�سالمة الإجتماعية القائمة .الطريقة ال�سريعة والفعالة من حيث التكلفة لإ�صالح �أ�سعار الطاقة هي
تخفيف الآثار با�ستخدام �شبكات ال�سالمة المتاحة .حيثما تكون هناك �شبكة �سالمة اجتماعية قائمة بالفعل ،يمكن ا�ستخدام
وفورات الميزانية الناتجة عن �إلغاء الدعم لتو�سيع حجم البرنامج .ولقد قامت الأردن عقب �إ�صالح �أ�سعار الوقود في عامي 2005
و ،2008بتح�سين و�إ�صالح وتو�سيع �شبكات ال�سالمة االجتماعية في الأردن ،على �سبيل المثال من خالل مخ�ص�صات خا�صة في
الميزانية ل�صندوق المعونة الوطنية في البالد .كما رفعت البلد �أي�ضا �أجور العاملين في القطاع العام (مثال على �أن الت�شغيل في
القطاع العام بمثابة �شبكة �سالمة اجتماعية بحكم الأمر الواقع) ،و �أدخلت خطة تعوي�ض منف�صلة للعاملين في القطاع الخا�ص،
و�أدخلت تح�سينات على برنامجها للدعم الغذائي (انظر �أي�ضا الق�سم  3-4لمزيد من التف�صيل) 116.وكجزء من برنامج ال�ضمان
االجتماعي الأردني ،تم حتى الآن تغطية �أكثر من  50في المائة من القوى العاملة ب�ضمان اجتماعي �ضد البطالة والمر�ض� ،أدخلت
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صندوق النقد الدولي ( 2010أ.)10 ،
سوريا اليوم .2011

كودي ،جروش و هودينوت (.)2004
فان دى وال ()231 ،1998
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الأردن نظام للتقاعد وحددت ال�سن القانوني للتقاعد و�سن التقاعد المبكر للرجال والن�ساء ،وعززت حماية المعا�شات �إلى حد
كبير .117ربطت �سورية ،بالمثل ،ارتفاعات �أ�سعار الوقود التي تمت فيها في عام  2008بزيادة قدرها  25في المائة في �أجور
118
القطاع العام بالإ�ضافة �إلى خطط تعوي�ضية �أخرى.
وتو�ضح م�صر ،من ناحية �أخرى� ،أن ا�ستخدام �شبكات ال�سالمة القائمة لي�س هو االختيار الأف�ضل دائما .حيث يوجد في البلد
ثالثة �شبكات �سالمة رئي�سية وهي :برنامج دعم الغذاء للم�ستهلك ،وبرنامج التحويالت النقدية للفقراء العاطلين عن العمل،
وبرنامج ال�صندوق االجتماعي .ويوفر برنامج الغذاء خبز ودقيق مدعم لجميع الم�صريين وبكميات غير محدودة .وبالإ�ضافة
�إلى ذلك ،يمكن لحاملي البطاقات التموينية اال�ستفادة من ال�سلع التموينية المقننة مثل ال�سكر والزيت والأرز وال�شاي المتاحة
بكميات محدودة .ويوجد نوعان من البطاقات التموينية :بطاقة تموين منخف�ضة الدعم وهي المتاحة من الناحية النظرية لجميع
الم�صريين (با�ستثناء الذين تركوا بطاقاتهم تنتهي بعدم ا�ستخدامها لمدة ثالثة �أ�شهر) وبطاقة تموينية مرتفعة الدعم والتي
يق�صد بها ا�ستهداف �أفراد ي�ستوفون معايير معينة .قد يعتقد المرء �أنه يمكن ا�ستخدام هذه البطاقات التموينية الحالية لتوزيع
دعم الوقود .بيد �أن هذا يفتر�ض كفاءة �شبكات ال�سالمة القائمة في الو�صول �إلى الفقراء .ولكن الحال لي�س كذلك في م�صر،
حيث ت�شير الدالئل �إلى عدم كفاءة �شبكات ال�سالمة القائمة في الو�صول �إلى الفقراء وعدم قدرتها على �أن ترفع الفقراء �إلى ما
فوق م�ستويات الفقر .فعلى �سبيل المثال ،في حالة البطاقات التموينية ،وجد البنك الدولي �أن الم�صريين الفقراء �أقل جدارة
بالح�صول على بطاقة تموينية عالية الدعم بالمقارنة بالم�صريين غير الفقراء حيث �إن معايير الجدارة (على �سبيل المثال
�أن يكون على المعا�ش �أو موظف بالقطاع العام) لي�ست ل�صالح الفقراء 119.ويحتمل �أن تنطبق ا�ستنتاجات مماثلة على النموذج
ال�سوري ،الذي يربط بالمثل بع�ض مخططات التعوي�ض عن ارتفاع �أ�سعار الوقود بنف�س المعايير .وفي حالة م�صر ،ال يتم �أي�ضا
تطبيق هذه المعايير االرتدادية للجدارة على نحو جيد �-أكثر من ثلثي حاملي البطاقات التموينية ذات الدعم المرتفع ال ي�ستوفون
المعايير ذات ال�صلة .ونتيجة لأوجه الق�صور المذكورة تتلقى الأ�سر في ال�شريحة الخمي�سية الأعلي نحو  20في المائة من دعم
المنتجات التي تحدد الحكومة �أ�سعارها ،وذلك بالمقارنة ب�أقل من  16في المائة تتلقاها الأ�سر في ال�شريحة الخمي�سية الأدنى،
�أما من حيث التغطية ،ف�إن ثلث الفقراء م�ستبعدون من منافع دعم بطاقات التموين لأن لي�س لديهم بطاقات.
برامج عامة .ك�إجراء تخفيفي بديل -نظرا �إلى محدودية البدائل ،مثل تنفيذ برنامج موجه ب�شكل �ضيق �أو �شكل من �أ�شكال
التوجيه الفئوي �أو ا�ستخدام �شبكات ال�سالمة االجتماعية القائمة  -يمكن �أن يكون هذا الإجراء هو �إلغاء دعم الطاقة ل�صالح نظام
تحويالت نقدية عام وغير م�شروط .ويوجد بالفعل العديد من الحجج المبررة للتحويالت النقدية غير الموجهة .فهي �أوال تقلل
�أخطاء اال�ستبعاد .في ا�ستطالع �شمل ت�سعة بلدان نامية ،وجد كورنيا و�ستيوارت �أن الأخطاء الم�صاحبة للدعم الغذائي العام �أقل
بكثير من �أخطاء اال�ستبعاد التي ت�صاحب البرامج الموجهة 120.ثانيا ،يتطلب �إعداد برامج تحويالت نقدية موجهة قدرات �إدارية
تكون غالبا غير متاحة ب�سهولة في كثير من الأحيان كما �أن �إعدادها مكلف جدا ،ويمكن �أن تكون �أكثر عر�ضة للف�ساد .ثالثا ،من
الأرجح �أن تحقق برامج التحويالت النقدية غير الموجهة قدر �أكبر من النجاح واال�ستمرارية لأنها تحظى بدعم �سيا�سي �أو�سع مما
تحظي به برامج التحويالت النقدية الموجهة 121.و�أخيرا ،ف�إن جعل التحويالت النقدية م�شروطة بمعايير معينة -مثل م�ستوى
117

هيئة ال�ضمان الإجتماعي (.)2009
�صندوق النقد الدولي (�2010أ.)10 ،
البنك الدولي (2005ج).
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كونيا و�ستيوارت (� ،)1993سكوكبول (.)1991
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دخل الأ�سرة -يمكن �أن يحدث ردودا �سلوكية تعزز الفقر .فعلى �سبيل المثال ،قد تتقاع�س الأ�سر عن زيادة دخلها فوق م�ستوى
معين� ،أو عن الإبالغ عن مثل هذه الزيادة لكي تتجنب فقدان ا�ستحقاقاتها من تحويالت مالية �سخية� ،أو قد تقرر الأ�سر تقليل
�أعمالها .ومن ناحية �أخرى يولد الدعم العام �أثر على الدخل فقط و ال يحل محل �أى �شيء �آخر وبالتالي فمن المتوقع �أن يكون له
ت�أثير كبير على الحوافز للعمل .ولقد بد�أت �إيران وهي البلد القريبة المجاورة للعالم العربي �إلغاء دعم الوقود اعتبارا من دي�سمبر
 .2010وتوزع �إيران الآن عائدات النفط والغاز الطبيعي من خالل برنامج عام للتوزيعات النقدية و يو�ضح هذا كيف يمكن �أن
122
تكون الخطط العامة حال �سيا�سيا جذابا ،وال �سيما لمنتجين وم�صدرين الطاقة في العالم العربي (انظر الإطار رقم � 2أدناه).
�إطار � :2إ�صالح دعم الطاقة في �إيران في يناير

2010

في يناير  2010بد�أت الحكومة الإيرانية ما قد يمكن اعتباره �إ�صالح ت�سعير الطاقة الأكثر �شموال الذي ر�أيناه حتى الآن في البلدان
الرئي�سية المنتجة والم�صدرة للطاقة في ال�شرق الأو�سط .ولقد جاء الإ�صالح بعد معاناة �إيران ل�سنوات عديدة من ارتفاع تكاليف
دعم الوقود والكهرباء في ميزانيتها وهي من البلدان التي يعتبر �سعر الوقود ال�سائل والغاز الطبيعي فيها من �أقل الأ�سعار في
العالم .وبلغ �إجمالي قيمة الدعم كجزء من حجم الإنفاق العام  100مليار دوالر �أمريكي بحلول عام  - 2010نحو  ٪30من الناتج
المحلي الإجمالي  -ويذهب  ٪90من هذه القيمة لدعم الطاقة .ولقد القى نظام الدعم الإيراني انتقادا على نطاق وا�سع وتم و�صفه
ب�أنه نظام غير عادل �إلى حد كبير وي�ؤدي �إلى م�ستويات مفرطة في ا�ستهالك الطاقة و�إلى التلوث البيئي والتهريب �إلى الدول
المجاورة 123.و مع بدء �سريان الإ�صالح في دي�سمبر/كانون الأول عام  2010رفعت �إيران �أ�سعار البنزين بن�سبة  ،٪400ورفعت
�أ�سعار الغاز الطبيعي (لأكثر من  )٪700ورفعت �سعر الديزل ( ،)٪1،000ورفعت �سعر الكهرباء (ب�أقل من  ،)٪300ورفعت �أ�سعار
المياه ،فعليا ،وتم ذلك كله بين ع�شية و�ضحاها.
واقترن �إ�صالح �أ�سعار الطاقة في �إيران ،منذ البداية ،ب�إ�صالح �شامل لنظام ال�ضمان االجتماعي القائم بالبالد وتقديم برنامج وا�سع
النطاق لتحويالت نقدية تعوي�ضية ي�ستفيد منها �أجزاء كبيرة من ال�سكان .وا�ستهدفت الخطة الأ�صلية في يونيو � 2008إلغاء دعم
الطاقة مع منح نقدية موجهة مبا�شرة لل�سكان تحتوي على عن�صر لإعادة التوزيع ل�صالح الأ�سر ذات الدخل المنخف�ض .ولقد �أدت
م�شاكل في ت�صميم خطة التحويالت القائمة على و�سائل مختبرة مبدئيا بالإ�ضافة �إلى المعار�ضة البرلمانية للخطط الأولية لوتيرة
تنفيذ حزمة الإ�صالح� ،إلى �صدور القانون المعدل في يناير  2010الذي ت�ضمن وتيرة �إ�صالح �أكثر تدرجا وخطة معدلة للتحويالت
النقدية .مخطط التحويالت النقدية النهائي هو مخطط عام ويتلقاه الكبار والأطفال وغير م�شروط واليت�ضمن �أية متطلبات �سوى
124
الجن�سية والت�سجيل (على الرغم من �أن الحكومة ت�شير �إليه حتى الآن ب�أنه منحة نقدية “موجهة”).
وكانت ردود الفعل الأولى من المنظمات المالية الدولية للبرنامج �إيجابية للغاية .وبحلول دي�سمبر � ،2011سيكون قد تم �إلغاء
دعم تقدر قيمته بمبلغ  60مليار دوالر ( ٪15من الناتج المحلي الإجمالي) من الموازنة العامة خالل فترة � 12شهرا فقط .وهكذا،
تم توفير مبلغ  30مليار دوالر للتحويالت النقدية وا�ستخدام مبلغ �إ�ضافي يتراوح بين �10إلى  15مليار دوالر لم�ساعدة ال�صناعة
(وال �سيما في القطاعات كثيفة اال�ستهالك للطاقة) لكي تعيد هيكلتها وتخف�ض كثافة ا�ستهالكها للطاقة 125.وفي بيان �صدر
م�ؤخرا بعد زيارة �صندوق النقد الدولي �إلى �إيران� ،أفاد ال�صندوق �أن “ارتفاع �أ�سعار الطاقة يقود بالفعل �إلى انخفا�ض اال�ستهالك
المفرط للطاقة المحلية وما ي�صاحب ذلك من �إهدار للطاقة.و مع �أنه من المتوقع �أن ي�ؤدي �إ�صالح الدعم �إلى تباط�ؤ م�ؤقت في النمو
االقت�صادي وزيادة م�ؤقتة في معدل الت�ضخم� ،إال �أنه �سي�ؤدى �إلى تح�سين حالة �إيران بدرجة كبيرة على المدى المتو�سطمن خالل
تر�شيد ا�ستخدام الطاقة المحلية وزيادة عائدات الت�صدير وتعزيز القدرة التناف�سية ال�شاملة ويح�سن الن�شاط االقت�صادي في �إيران
للو�صول به �إلى �أقرب ما يكون من �إمكانياتها الكاملة 126”.وقدر �صندوق النقد الدولي معدل الت�ضخم في �إيران بـ  10.1٪في
دي�سمبر  2010مع ارتفاع �إلى  14.2٪في مايو  .2011وكان ذلك �أقل مما كان متوقعا في البداية بعد زيادة �سعر الطاقة لما يزيد
127
عن � 20ضعفا في الن�صف الثاني من عام .2010
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لالطالع على مناق�شة تف�صيلية عن التجربة الإيرانية حتى تارخه� ،أنظر تاباتاباي ( )24-1 ،2011و تاباتاباي (– 2012م�ستقبال) جويالم وزيتيكو
فارزين (.)2011
تاباتاباي (.)11-10 ،2011
تاباتابايى .2011
جواليم ،زيتك وفارزين (.)2011-3
�صندوق النقد الدولي( ( 2011د).
�صندوق النقد الدولي (2011د) يمكن الإطالع �أي�ضا علي جواليم ،زيتك وفارزين (.) 2011
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�إعادة ترتيب �أولويات الإنفاق العام .كما يوجد لدى الحكومات الخيار ال�ستخدام جزء من عائدات �إ�صالح الت�سعير
لال�ستثمار بمزيد من الفعالية في قطاعات معينة ذات �أولوية .في كثير من الحاالت ،تزيد ح�صة الإنفاق الحكومي على دعم الوقود
عن الإنفاق االجتماعي ل�صالح الفقراء مثل ال�صحة والتعليم .ففي م�صر ،على �سبيل المثال ،كان �إجمالي الإنفاق الحكومي على
دعم الطاقة في عام  2008ي�ساوي �إنفاق البلد على ال�صحة والتعليم معا ،علي غرار ما كان عليه الحال فيما يتعلق بدعم الوقود في
الأردن قبل �إ�صالح �أ�سعار الوقود الذي تم في عام 128.2008وفي اليمن بلغ حجم الإنفاق المدرج في الميزانية على دعم الوقود في
عام � 2008أكثر من  34في المائة من �إجمالي الإنفاق الحكومي �-أي �أكثر من مرة ون�صف من الإنفاق على التعليم وال�صحة معا
(انظر ال�شكل  129.)11وفي عام  ،2008في �سورية زادت ن�سبة الإنفاق على دعم الوقود من �إجمالي الإنفاق الحكومي عن ن�سبة
الإنفاق علي ال�صحة والتعليم ،لحد كبير (ب�إجمالي  3.66مليار جنيه �سوري) .وفي �أكتوبر  ،2008حدد الوزير ال�سوري للنفط
والثروة المعدنية �سفيان عالو �أن �إجمالي دعم الوقود في �سورية في عام  2008بلغ  340مليار جنيه �سوري� ،أي �أكثر من خم�س
�أ�ضعاف هذا المبلغ ب�سبب ارتفاع الأ�سعار العالمية �أكثر مما كان متوقعا« .وفي حوار �أدلى به عالو �إلى ال�شرق الأو�سط لال�ستق�صاء
االقت�صادى في ذلك الوقت� ،أفاد ب�أنه بتحرير �أ�سعار زيت الوقود وزيت الديزل ،يمكن للحكومة ال�سورية م�ضاعفة رواتب موظفي
130
القطاع العام ويتبقى لديها بع�ض الفائ�ض.
�شكل  :11ح�صة الإنفاق الحكومي علي دعم الطاقة والتعليم وال�صحة في بلدان عربية منتقاة 2008 -
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في � ،2008أنفقت م�صر  ٪93.11من �إجمالي الإنفاق ال�سنوى علي التعليم و  ٪94.5علي ال�صحة وما يقدر بـ  ٪85.17علي دعم الطاقة .البنك الدولي
( 2011الوكالة الدولية للبيئة ا�ستندت تقديرات الدعم علي الوكالة الدولية للبيئة والبنك الدولي (.)2011
بري�سنجر و�آخرون (.)2011
ا�شتمل بند «الدعم» في �سوريا في عام  2008على «بنود دعم �أخرى» والتي تم �ضمها في �أرقام ميزانية  2008المعدلة المن�شورة من قبل �صندوق
النقد الدولي (�إجمالي  3.66مليار جنيه �سوري) .وفي �أكتوبر � 2008صرح وزير البترول والموارد المعدنية ال�سورى �سفيان عالو �أن �إجمالي دعم
الوقود في �سوريا في عام  2008و�صل �إلي  340مليار جنيه �سوري �أى �أكثر من خم�س �أ�ضعاف هذا المبلغ ،ب�سبب ارتفاع الأ�سعار الدولية عما كان
متوقعا .و�أ�ضاف عالو في هذا الوقت ب�أن تحرير �أ�سعار النفط وزيت يجعل الحكومة ال�سورية قادرة علي م�ضاعفة رواتب موظفي القطاع العام
ويتبقي لديها بع�ض الفائ�ض.
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يمكن �أن ت�شمل مجموعة من الأولويات تحويل اال�ستثمار من دعم الوقود �إلى قطاعات �أخرى وخا�صة القطاعات التي في �صالح
الفقراء بما في ذلك قطاعات التعليم وال�صحة بالإ�ضافة �إلى الحماية االجتماعية ورواتب القطاع العام �إذا كان ذلك مجديا.
والزال التو�سع في المدار�س والرعاية ال�صحية ال�شاملة ي�شكل تحديا في �أجزاء كثيرة من العالم العربي ،بالرغم من �أن هذا
القطاع هو القطاع الذي يرجح �أن يعود بالفائدة على االقت�صاد على المدى الطويل .كما يمكن للحكومات �أي�ضا �إعادة ترتيب
�أولويات الإنفاق في المجاالت التي تولد المزيد من الأعمال التجارية والربحية ،على �سبيل المثال عن طريق تمويل ي�صب في
برامج موجهة نحو ال�صناعة تهدف �إلى زيادة الإنتاجية ورفع معدالت الكفاءة في ا�ستخدام الطاقة ،على �سبيل المثال عن طريق
خطط القرو�ض والتدقيق على ال�شركة �أو االئتمانات ال�ضريبية على �صناعات معينة �أو مزيد من الدعم القائم على ال�صناعة
مبا�شرة.
دعم التو�صيالت .ت�شير الدالئل من عدد من البلدان المختلفة �إلى �أن دعم الوقود يمكن �أن يلعب دورا محدودا جدا في زيادة
فر�ص الح�صول على �أ�شكال حديثة من الطاقة مثل الكهرباء .تو�ضح حالة اليمن �أنه قد يكون لدعم الوقود �أثرا عك�سيا .دعم الوقود
الذي ي�ؤدي �إلى خ�سائر كبيرة ل�شركات النفط الوطنية �أو الموزعين المحليين يقو�ض الحوافز التي ت�شجع الموردين �أو الموزعين
على تمديد البنية التحتية للكهرباء �إلى ال�سكان المحليين .وهو ما تحقق في البلدان التي �شهدت تح�سينات كبيرة في فر�ص الو�صول
�إلي الكهرباء من خالل اال�ستثمار العام في البنية التحتية ولي�س من خالل منح دعم للوقود .وي�شكل ارتفاع التكاليف االبتدائية
للو�صول �إلى م�صادر الأ�شكال الحديثة للطاقة مثل غاز البترول الم�سال والغاز الطبيعي والكهرباء �أحد العقبات الرئي�سية التي
تعرقل الح�صول على هذه الم�صادر .وهكذا ،فبدال من اللجوء �إلى دعم الوقود ،قد يكون هناك ما يبرر دعم تو�صيالت الطاقة ،وال
�سيما في مناطق التغطية منخف�ضة مثل المناطق الريفية في اليمن �أو المناطق الح�ضرية في م�صر.
ومع ذلك ،يتوقف نجاح هذه ال�سيا�سة على عدة عوامل ،مثل رغبة الموزعين وقدرتهم على تمديد ال�شبكة �إلى الأ�سر الفقيرة .على
�سبيل المثال ،في حالة م�صر ال يوجد لدى موزعي الغاز الطبيعي ما يحفزهم على تو�صيل الغاز الطبيعي �إلى المناطق الفقيرة
وذلك لأن الأ�سر الفقيرة ت�ستهلك �أحجام قليلة من الغاز وال يرغبون في �إبرام عقود طويلة الأجل .وفي اليمن ،ال ت�شجع تكلفة توفير
ال�شبكة على عمل �أي تمديد لتو�صيلها �إلى ال�سكان الذين يعي�شون في م�ستوطنات متفرقة ،تف�صلهم �أرا�ضي وعرة وا�ستهالكهم
منخف�ض .وهكذا ،كان هناك تركيز متزايد على ا�ستخدام بدائل بعيدا عن تو�صيل ال�شبكة 131كما تتوقف فعالية دعم التو�صيالت
على ما �إذا كانت الأ�سر الفقيرة م�ستعدة �أو قادرة على دفع تكاليف التو�صيل .في م�صر ،لم تت�شجع الأ�سر الفقيرة على الح�صول
132
علي تو�صيالت للغاز ،بالرغم من �أن الحكومة تطلب �أو تتقا�ضى جزء �صغير فقط من تكلفة التو�صيل.

التعديل طويل الأمد لأ�سعار الوقود
�أحد المحددات الهامة المحتملة الطويلة الأمد لنجاح �إ�صالح دعم الطاقة يمكن �أن يكون الطريقة التي تتكيف بها �أ�سعار الطاقة
مع تقلبات ال�سوق على �أ�سا�س دائم .وبمجرد تعديل الأ�سعار المحلية� ،سيعني تحديد �أ�سعار ال�سوق �أن تقلبات الأ�سعار الدولية
م�ستقبال �س�ستعيد التباين بين م�ستويات الأ�سعار المحلية وم�ستويات �أ�سعار الظل .وفي غياب �أ�سواق طاقة غير محددة الأ�سعار،
ف�إن �إ�صالح �أ�سعار الطاقة من دون �آلية تعديل طويلة الأمد ،من المحتمل �أن ي�ؤدي �إلى عودة ظهور دعم الطاقة .ويمكن ا�ستخدام
تعديالت تقديرية �أو تعديالت خا�صة من قبل الحكومات لمراجعة الأ�سعار بانتظام من �أجل �سد هذه الفجوة ولكن ذلك �سيجعل
131
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تعديالت الأ�سعار متوقفة في المقام الأول على رغبة الحكومات في �ضبط الأ�سعار .ومع ت�صاعد ال�ضغوط ال�سيا�سية على الحكومات
لالمتناع عن �إجراء المزيد من الزيادات في الأ�سعار ،قد يتعر�ض �إ�صالح الدعم للخطر وقد ت�ؤدى تعديالت الأ�سعار المحتملة
م�ستقبال �إلى زيادات غير منتظمة ومفاجئة وكبيرة ن�سبية ومتوقفة على �ضغط مالي جديد.
يمكن �أن يكون البديل هو �إدخال �آلية تلقائية قائمة على قواعد لتعديل �أ�سعار �أنواع الوقود التي ت�ستهلك محليا ،وتقوم هذه الآلية
بتحديث الأ�سعار المحلية على فترات منتظمة .وللتعديالت التلقائية للأ�سعار عدة مزايا :فهي ت�ضمن مراجعات ال�سعر بانتظام
مما يخف�ض من تراكم الدعم وتخف�ض �آليات التعديل الآلي للأ�سعار من رفع الأ�سعار مرة واحدة وتمرر االنخفا�ض في الأ�سعار
الدولية بربط تعديل الأ�سعار بقواعد تلقائية كما �أنها تجعل القرارات الخا�صة ب�أ�سعار الطاقة غير مرتبطة بال�سيا�سة �إلى حد
كبير ،ولي�ست تعديالت تقديرية �أو خا�صة �أحدثتها الحكومة .و�أخيرا ،يمكن �أن ت�ساعد �آليات التعديل الآلي للأ�سعار في تي�سير
ت�أثير تقلبات �أ�سعار الوقود في الأ�سواق الدولية م�ستقبال ،مثال من خالل تحديد الأ�سعار �شهريا على �أ�سا�س متو�سط �أ�سعار ال�شهر
ال�سابق في الأ�سواق العالمية .و هناك جانب �سيء لآليات التعديل الآلي للأ�سعار وهو احتمال �أن يتم اكتناز الوقود قبل االرتفاع
المتوقع في �أ�سعار الوقود وهو احتمال يحتاج لأن يعالج على حدة ،مثال عن طريق تقليل الفترة الزمنية بين التعديالت في الأ�سعار.

ن�شر المعلومات وال�شفافية
يمكن �أن يكون ن�شر معلومات الإ�صالح علي نحو فعال جنبا �إلى جنب مع ال�شفافية� ،أداة حا�سمة لنجاح �إ�صالح الأ�سعار .من
المرجح �أن ي�ؤدي فهم الإ�صالح وفوائده المحتملة على االقت�صاد على نطاق وا�سع �إلى زيادة قبوله �شعبيا والحد من االحتجاج عليه
ومعار�ضته (الحالة الأردنيةالم�شروحة بمزيد من التف�صيل �أدناه مثال على ذلك) .ويمكن �أن ي�شمل الن�شر الأ�سباب المنطقية
وراء الإ�صالح و�أهدافه والأ�سباب المنطقية وراء �إ�صالحات الأ�سعار بما في ذلك التكاليف الإقت�صادية والإجتماعية والبيئية
النخفا�ض �أ�سعار الطاقة وكيف يمكن يتم �سداد هذه التكاليف و�إعالن �أهداف الإ�صالح ،مثل تعزيز الموارد المالية للحكومة و
توفير اعتمادات �أكبر للإنفاق على نواحي اجتماعية �أخرى.
وينبغي �إدراج المعلومات حول الأنظمة التعوي�ضية ،مثل برامج التحويالت النقدية �أو الدعم الموجه في �أي مناق�شة خا�صة
بالإ�صالحات .ويك�شف عر�ض �صندوق النقد الدولي م�ؤخرا لتجارب  40بلد خالل الفترة ما بين  2002و� 2006أن احتماالت
133
�إ�صالح الدعم ت�ضاعفت ثالث مرات تقريبا في وجود دعم �سيا�سي قوي ون�شر معلومات ا�ستباقية.

 .3.4درا�سة حالة� :إ�صالح �أ�سعار الطاقة في الأردن
بدءا من عام  ،2005نفذ الأردن برنامج �إ�صالح ناجح ن�سبيا والذي �أ�سفر عن �إلغاء دعم الطاقة تدريجيا على مدى ثالث �سنوات.
وي�أتي هذا النجاح بعد جهود الإ�صالح ال�سابقة غير الناجحة في �أواخر الثمانينيات و�أوائل عام  ،2000عندما �أجبرت المظاهرات
وا�سعة النطاق الحكومة الأردنية على التراجع عن خططها للإ�صالح .134وقد اعتادت الأردن ،قبل هذا البرنامج ،على ا�ستيراد
النفط الخام ،والذي كان بع�ضه ب�أ�سعار مي�سرة (من العراق حتى عام  2003ومن المملكة العربية ال�سعودية حتى عام  ،)2004ثم
تتم ت�صفيته في �شركة م�صفاة البترول الأردنية ،ثم تباع المنتجات المكررة ب�أ�سعار تحددها الحكومة وت�سدد الحكومة الخ�سائر
التي تتكبدها �شركة التكرير من ميزانية الحكومة مبا�شرة مما يزيد ال�ضغوط على الموارد المالية العامة .هذا وقد �أدى ارتفاع
133
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�أ�سعار واردات النفط الخام منذ عام � 2004إلى ارتفاع تكلفة دعم الوقود في المملكة و�أ�صبحت تلك التكلفة غير محتملة على نحو
متزايد.
وفي يوليو  ،2005رفعت الحكومة �أ�سعار المنتجات النفطية كخطوة �أولى في خطة من ثالث مراحل لإلغاء الدعم وتحرير قطاع
الطاقة .كانت الزيادات في الأ�سعار مفاجئة و�شهدت زيادة في �أ�سعار البنزين بنحو  10في المائة ،في حين زاد �سعر زيت الوقود
لمحطات توليد الكهرباء بن�سبة  33في المائة وللم�صانع بن�سة  59في المائة .ومع ذلك لم تمنع هذه الزيادات في الأ�سعار المحلية
زيادة حجم دعم الطاقة حيث اا�ستمرت �أ�سعار النفط في الأ�سواق الدولية في االرتفاع .وبالتالي ،قررت الحكومة رفع �أ�سعار الوقود
مرة �أخرى في عام  2005لمنع حدوث مزيد من التدهور في عجز الموازنة .وتم و�ضع المرحلة الثانية من خطة الدعم مو�ضع
التنفيذ في عام  2006عندما رفعت الحكومة الأردنية �أ�سعار الطاقة في �إبريل /ني�سان من ذلك العام .وعلى غرار المرحلة الأولى،
كانت الزيادات في الأ�سعار مفاجئة وتتراوح بين  3.1في المائة لوقود الطائرات �إلى  65في المائة لزيت الوقود لقطاع الكهرباء.
وفي عام  ،2007قاومت الحكومة تمرير الزيادة في �أ�سعار النفط في الأ�سواق العالمية �إلى ال�سوق المحلية .ومع ذلك� ،أ�سقطت
الحكومة هذا القرار وقررت في عام � 2008إلغاء معظم دعم الطاقة ،مما �أ�سفر عن زيادات كبيرة في الأ�سعار تراوحت بين 16
في المائة للبنزين حتي  5.76في المائة لغاز البترول الم�سال .ول�ضمان تما�شي الأ�سعار المحلية مع الأ�سعار في الأ�سواق الدولية،
�شكلت الحكومة لجنة في عام - 2008ت�ضم �أع�ضاء من وزارة الطاقة والموارد المعدنية ،ووزارة المالية ،و�شركة م�صفاة البترول
الأردنية -لتحديدالأ�سعار �شهريا على �أ�سا�س معادلة تعك�س الأ�سعار العالمية ومخ�ص�ص ال�شحن .ولقد �ساعد تنفيذ هذه الآلية
ل�ضبط ال�سعر على تقليل خطر التراجع عن �سيا�سة �إ�صالح الأ�سعار.
ونتيجة لهذه الجهود الإ�صالحية ،تراجع حجم دعم الطاقة من  8.5في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام � 2005إلى
 6.2في المائة في عام  ،2006و  4في المائة في عام  135 2010مما �ساعد الحكومة على تح�سين مواردها المالية العامة ،ولكن
ال يخلو الأمر من وجود �آثار �سلبية على الأ�سر وال�صناعة ،و�أظهرت التقديرات �أن الآثار الناجمة عن زيادات �أ�سعار الطاقة على
دخل الأ�سر كبيرة .يقدر كودي و�آخرون �أن الزيادات في �أ�سعار الطاقة تولد ت�أثير مبا�شر على الدخل يعادل  2في المائة ،وت�أثير
غير مبا�شر على الدخل يعادل  4.2في المائة� ،أي ت�ؤدي الزيادات في �أ�سعار الطاقة �إلى انخفا�ض �إجمالي في دخل الأ�سرة بعادل
 4.4في المائة  136كما وجدوا �أي�ضا �أنه من المرجح �أن يكون �أثر الزيادات في �أ�سعار الطاقة على الأ�سر محدودة الدخل �أعلى من
�أثرها على الأ�سر ذات الدخل المرتفع.
وللتخفيف من �أثر الزيادات في �أ�سعار الطاقة ،ا�ستثمرت الحكومة الأردنية منذ وقت قريب جدا بدرجة كبيرة في تدابير ت�ستهدف
حماية الأ�سر الفقيرة والأ�سر متو�سطة الدخل .وتم رفع الأجور في القطاع العام ومعا�شات التقاعد بمتو�سط زيادة في الأجر
يتراوح من � 63إلى  70دوالرا في ال�شهر ،و 150دوالر �إلي  220دوالر للأ�سر التي يبلغ دخلها ال�شهرى  1000دوالر �أو �أقل .وتلقى
ذوو الدخل المنخف�ض في القطاع الخا�ص خطة تعوي�ض منف�صلة .و يقدر عدد الم�ستفيدين من هذه الزيادات في الأجور بحوالي
 60في المائة من �سكان الأردن البالغ عددهم نحو 8ر 5مليون ن�سمة .هذا بالإ�ضافة� ،إلى قيام الأردن ب�إ�صالح وتو�سيع �شبكات
ال�سالمة االجتماعية القائمة به .واكتظ �صندوق المعونة الوطنية في البالد وهو الهيئة الرئي�سية في البالد التي يتم من خاللها
توزيع التحويالت النقدية الموجهة باالعتمادات المالية وتح�سن نظام التحويالت النقدية الموجهة.
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وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،و�ضعت خطط تعريفة الإنقاذ للكهرباء وبرنامج مح�سن لدعم الغذاء ت�ستهدف الأ�سر الفقيرة والأ�سر ذات
الدخل المنخف�ض وذلك بغر�ض موازنة الآثار ال�سلبية المترتبة على الزيادات في �أ�سعار الطاقة 137.وتم تقدير برنامج التخفيف
الأولي بما يكافئ  7في المائة من الناتج المحلي الإجمالي -وتم الإعالن عنه على نطاق وا�سع لح�شد الجموع على قبول �إ�صالح
الدعم .وفي عام � ،2010أ�صلحت الحكومة �أي�ضا نظامها االجتماعي بتقديم قانون جديد لل�ضمان االجتماعي يرمي لتحقيق
المزيد من تح�سين الحماية االجتماعية مع �إ�ضفاء المزيد من الم�صداقية لجهود الإ�صالح التي تبذلها الحكومة.
ويعتبر عملية الإلغاء التدريجي لدعم الوقود في الأردن ناجحة مبدئيا حتى الآن« ،وهذا يرجع لحد ما �إلى �أنه قد تم ت�صميمه جيدا
ويفهم الجمهور االحتياج �إليه 138».ومع ذلك ،في يناير  2011تراجعت الأردن عن بع�ض الخطوات التي كانت قد اتخذتها في وقت
�سابق نحو الإ�صالح ،على الأقل بالن�سبة للوقت الحالي .بعد االحتجاجات ال�شعبية �ضد ارتفاع تكاليف المعي�شة والبطالة بالتوازي
مع االنتفا�ضة التون�سية ،ووافقت الحكومة على حزمة بمبلغ  230مليون دوالر �أمريكي لخف�ض �أ�سعار المواد الغذائية والوقود
139
و�أوقفت م�ؤقتا �آليتها للتعديل الآلي لأ�سعار الوقود في محاولة منها للحد من المزيد من االرتفاع في �أ�سعار الوقود.
على عك�س الحال في بع�ض البلدان الأخرى ،وا�صلت الأردن ا�ستراتيجية �إ�صالح منف�صلة لقطاع الكهرباء بها .ففي عام ،1999
قامت الأردن بحل قطاع الكهرباء بها و�أن�ش�أت هيئة رقابية م�ستقلة للإ�شراف عليه .تم دمج محطات توليد الكهرباء في الأردن
في �شركة حديثة تم �إن�شا�ؤها وهي ال�شركة المركزية لتوليد الكهرباء .وتبيع ال�شركة المركزية لتوليد الكهرباء �إنتاجها ل�شركة
الكهرباء الوطنية التي تمتلك �شبكة النقل وهي ال�شركة الم�شغلة للنظام .كما �أنها م�س�ؤولة �أي�ضا عن �شراء مدخالت الوقود
لمولدات الكهرباء .وتقوم �شركة الكهرباء الوطنية بدورها ببيع الكهرباء ب�أ�سعار محددة من قبل الحكومة ل�شركات توزيع والتي
تقوم بدورها ببيع الكهرباء للم�ستخدمين النهائيين ب�أ�سعار تحددها الحكومة �أي�ضا .ويتم مراجعة ر�سوم الكهرباء غالبا من قبل
اللجنة المنظمة لقطاع الكهرباء ،ل�ضمان �أن الأ�سعار التي تتقا�ضاها �شركات الكهرباء تكفي ال�سترداد التكاليف وت�سمح لهذه
ال�شركات بالح�صول على عائد معقول على ا�ستثماراتها.
ومع ذلك ،تكبدت �شركة الكهرباء الوطنية بع�ض الخ�سائر الخطيرة في العامين الما�ضيين .و�أدى انقطاع �إمدادات الغاز الواردة
من م�صر �إلى لجوء �شركة الكهرباء الوطنية �إلى �شراء �أنواع وقود نفطية ب�أ�سعار مرتبطة بالأ�سعار الدولية .في حين �أنها م�ضطرة
من ناحية �أخرى �إلى بيع �إنتاج الكهرباء الناتجة بالأ�سعار التي تحددها الحكومة والتي لم يتم رفعها لتتما�شي مع الزيادة في
تكاليف الوقود .وفي �أغ�سط�س � ،2011أعلن وزير المالية الأردني �أن �شركة الكهرباء الوطنية قد تكبدت حتى ذلك الوقت في عام
 2011خ�سائر قدرها  128.1مليار دوالر والتي يلزم �أن تقوم الحكومة بتمويلها 140.ومع ذلك ،من المتوقع �أن ينتهي دعم الطاقة
لقطاع الكهرباء في عام  .2012وب�صورة �أكثر عمومية ،تو�ضح الحالة الأردنية �أهمية مراجعة �أ�سعار الوقود �ضمن ال�سياق الأو�سع
لإ�صالح ت�سعير الطاقة ،وتحرير قطاع الطاقة ب�أكمله بما في ذلك قطاع الكهرباء.
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البنك الدولي ( ،)2010الدعم في قطاع الطاقة :لمحة موجزة« :90 ،ارتفاع كبير في �أ�سعار الوقود عند رفع الأردن الدعم عن الطاقة»� .آرابيان
بيزن�س 9 ،فبراير .2008
البنك الدولي (.)90 ،2010
�صندوق النقد الدولي (2011ب ،)47 ،الأخبار العربية (.)2011
دعم الأردن لعام  2011يقدر بـ 2 مليار دوالر) ،ال�شرق الأو�سط لال�ستق�صاء االقت�صادى2011 .ب).
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 .5اال�ستنتاجات
ت�ستعر�ض معظم الدرا�سات الخا�صة بدعم الطاقة مو�ضوع الدعم من وجهات نظر معينة ،على �سبيل المثال من وجهة نظر
بيئية (من خالل م�ساهمته في االنبعاثات)؛ �أو من منظور ال�صحة العامة (من خالل ت�أثيره على الو�صول �إلى �أنواع �أنظف لوقود
الطهي)؛ �أو من منظور �أمن الطاقة (خف�ض دعم الطاقة �سي�ؤدى �إلى زيادة كمية النفط المتاحة في ال�سوق ،مما �سيخف�ض �سعره).
ولكن تقدم هذه الورقة تحليال لدعم الطاقة كق�ضية �سيا�سة اقت�صادية واجتماعية وت�ؤكد على الحاجة لدرا�سة دعم الطاقة علي
نحو �أكبر من حيث م�ساهمته ونتائجه غير المرغوب فيها على �أهداف التنمية االجتماعية واالقت�صادية ،كما تركز الورقة على
واحدة من �أكثر مناطق العالم تنوعا من حيث الموارد الطاقة الطبيعية وم�ستويات التنمية االقت�صادية – �أال وهي العالم العربي
الذي ي�شمل م�ستوردين �صافيين للطاقة وكذلك �أنظمة اقت�صادية رئي�سية م�صدرة للطاقة.
ويت�سم دعم الطاقة في العالم العربي بالتباين الوا�سع من حيث �أهدافه ال�سيا�سة واالجتماعية واالقت�صادية ،ومن حيث النهج الذي
تتبعه الحكومات لتمويل الدعم ،ولكن يبقى التخفيف من حدة الفقر وحماية دخل الأ�سر واحدا من �أهم الأهداف الأ�سا�سية وراء
دعم الطاقة ،خا�صة فيما يتعلق بالدول العربية الم�ستوردة للطاقة والتي تعاني �أي�ضا من م�ستويات فقر عالية ن�سبيا .وفي غياب
�أنظمة رفاهة بديلة ،يبقى دعم الطاقة في كثير من الأحيان بحكم الأمر الواقع �شبكة هامة لل�سالمة االجتماعية ت�ساعد على زيادة
فر�ص الح�صول على الطاقة وت�ساهم في تخفي�ض �أ�سعار ال�سلع الأخرى في النظام االقت�صادى .ومن ناحية �أخرى ،يبقى توفير
طاقة منخف�ضة التكلفة بالن�سبة لكثير من منتجي الطاقة العرب �أداة حا�سمة لتنويع �أنظمتها االقت�صادية ولتوزيع الثروة التي
يتولد معظمها من �صادرات النفط والغاز الطبيعي .و لن يبحث كثير من هذه البلدان في �أ�سعار الطاقة المدعومة لديها بحجة �أن
�أ�سعارها المحلية تعك�س في كثير من الحاالت ميزة التكلفة المتوفرة لديها نتيجة لإنتاج �أنواع مختلفة من الوقود محليا.
بغ�ض النظر عن م�سائل التعريف ،فلقد �أ�سفر انخفا�ض �أ�سعار الطاقة عن تكاليف اقت�صادية حقيقية في كل من البلدان الم�ستوردة
للطاقة والبلدان الم�صدرة لها ،وت�شمل هذه التكاليف انعدام كفاءة تخ�صي�ص الموارد وانخفا�ض م�ستويات كفاءة ا�ستخدام
الطاقة ب�شكل غير عادي وت�سارع ارتفاع م�ستويات ا�ستهالك الوقود والكهرباء �سواء على المطلق �أو من حيث ن�صيب الفرد ،كما
ت�شمل في بع�ض الحاالت �ضعف اال�ستثمار في قطاعات الطاقة المحلية لعقد من الزمان� ،أما من حيث �آثار الأ�سعار المنخف�ضة
للطاقة على تخفيف الفقر فلقد لوحظ �أن جزء كبير من دعم الطاقة يذهب �إلى الفئات الأعلى دخال وال�صناعات .وبالرغم من
�أنه مع ذلك يفيد دعم الطاقة الأ�سر منخف�ضة الدخل �إال �أنه يجب النظر �إلى دعم الطاقة باعتباره �أداة مكلفة وال تتمتع بالكفاءة
لحماية الفقراء في العالم العربي .فالموارد المالية المخ�ص�صة لدعم الطاقة هي اعتمادات مالية كان يمكن �إنفاقها على بنود
�إنفاق �أخرى ل�صالح الفقراء مثل خدمات التعليم وال�صحة �أو برامج �ضمان اجتماعي موجهة.
ومع ذلك ،يبقى �إ�صالح �أطر ت�سعير الطاقة المحلية مهمة �صعبة على ال�صعيدين االقت�صادى وال�سيا�سي .ويمكن �أن تكون التكاليف
االجتماعية واالقت�صادية لإ�صالحات الدعم غير الم�صحوبة بتدابير تخفيف كبيرة وغير حا�سمة من حيث جعل م�ستويات الفقر
�أكثر حدة وتقليل الحماية االجتماعية لأفقر �شرائح المجتمع .ف�ضال عن �أن رفع �أ�سعار الطاقة بجانب زيادة �أ�سعار المواد الغذائية
وال�سلع الأ�سا�سية الأخرى �سيكون ح�سا�سا من الناحية ال�سيا�سية ،و يمكن �أن يثير احتجاجات وا�سعة النطاق .ولقد �أثرت بالفعل
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موجة االنتفا�ضات ال�سيا�سية الأخيرة التي اجتاحت مناطق مختلفة من العالم العربي على وتيرة واتجاه بع�ض �إ�صالحات ال�سعر
التجريبية التي تمت في المنطقة في ال�سنوات القليلة الما�ضية.
ولقد خف�ضت كل من الأردن ولبنان �أ�سعار الطاقة بها ا�ستجابة لل�ضغوط ال�شعبية في الن�صف الأول من عام  ،2011بالمخالفة
للخطط الأ�صلية للبلدين .ويدور في �سورية ،في وقت كتابة هذا التقرير� ،صراع �سيا�سي داخلي ،و على ما يبدو التخلي في الوقت
الحالي عن خططها الأ�صلية لتعزيز �إ�صالح الت�سعير في البالد .و في م�صر ،لم ت�سفر االنتخابات البرلمانية في نوفمبر 2011
حتى وقت كتابة هذا التقرير عن ا�ستقرار �سيا�سي مما يثير ت�سا�ؤالت حول �أهمية مراجعة �سيا�سة ت�سعير الطاقة ك�سيا�سة ذات
�أولوية فورية.
ومن الأرج��ح �أن ي�ؤدي المناخ ال�سيا�سي الناجم عن االنتفا�ضات العربية في عام  2011لزيادة المحن ال�سيا�سية التي تواجه
حكومات عربية كثيرة ت�سعى لإجراء �إ�صالحات اقت�صادية �شاقة ،بما في ذلك �إ�صالح �أ�سعار الطاقة المحلية .وربما يكون قد تم
التعبير عن هذا التوقع بو�ضوح �شديد في بيان م�ؤكد مفاجئ م�ؤخرا من قبل ال�سلطات المغربية في ورقة ت�شاور حديثة ل�صندوق
النقد الدولي وين�ص «�إ�صالح الدعم �سيكون �صعبا من الناحية ال�سيا�سية 141».وبالتالي ،ي�صبح تقديم تو�صيات ب�ش�أن �سيا�سة
�إ�صالح الأ�سعار مهمة متزايدة ال�صعوبة في ظل اال�ضطرابات ال�سيا�سية الحالية في المنطقة.
وحتى مع ذلك ،يو�ضح النجاح المحدود في الإ�صالح الذي تم في �أجزاء من المنطقة في ال�سنوات الأخيرة �أن �إ�صالح دعم الطاقة
يمكن �أن يكون مجديا في العالم العربي .ولقد رفعت بلدان مثل الأردن ولبنان و�سوريا وتون�س �أ�سعار الطاقة ا�ستجابة للقفزة الهائلة
في �أ�سعار النفط عام  ،2008وعملت الأردن ولبنان وتون�س على توطيد الإ�صالح ،على الأقل م�ؤقتا ،من خالل و�ضع �آليات التعديل
الآلي لأ�سعار الوقود .وطبقت كل من الأردن و�سوريا تعديالت الأ�سعار مع �إ�صالح �أنظمة ال�ضمان االجتماعي في نف�س الوقت،
لتعوي�ض المنافع ال�سابق توزيعها في دعم الطاقة ولتحل محل هذه المنافع جزئيا .وفي �سابقة هامة بالن�سبة لم�صدري الطاقة في
المنطقة ،قامت �إيران م�ؤخرا ،وهي البلد القريب المجاور للعالم العربي ،ب�إ�صالح نظام الت�سعير المحلي الخا�ص بها �إلى حد لم
يرى حتى الآن في المنطقة.
وقد القى هذا الإ�صالح الذي يقرن التخفي�ضات في دعم الوقود والكهرباء بتوزيع تحويالت نقدية عامة قبوال �إيجابيا كبيرا حتى
الآن على ال�صعيد المحلي ومن جانب الم�ؤ�س�سات الدولية ،وي�شير ذلك �إلى �أن �إ�صالح الدعم المقترن بخطط تعوي�ضية فعالة يمكن
�أن ي�ستمر في مواجهة احتجاج �سيا�سي قليل وتبعات اقت�صادية ي�سهل تدبيرها.
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