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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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املقبلة  التسعة  األشهر  ينخفض يف  الطبيعي سوف  الغاز  أسعار  احلايل يف  االرتفاع  إنَّ   *
بسبب ختفيف الطلب وزايدة املعروض من الوالايت املتحدة على وجه اخلصوص.

*  إنَّ ارتفاع تكاليف النقل البحري من شأنه أن حيافظ على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي 
املسال، على األقل يف النصف األول من عام 2022.

وأمريكا  الرئيسة  األوروبية  الدول  من  الطلب  اخنفاض  بسبب  الفحم  أسعار  *وستنخفض 
الشمالية، لكن الطلب املتزايد من االقتصادات اآلسيوية سيوفر حداً أدىن لألسعار.

تسبب وابء فريوس كوروان يف اخنفاض أترخيي يف الطلب على الطاقة وأسعارها يف أوائل   
عام 2020. ومع بدء االقتصاد العاملي يف االنتعاش يف عام 2021، أخفق املعروض من الطاقة يف 
مواكبة الزايدات احلادة يف الطلب، مما خلق أسواقاً ضيقة للسلع األساسية من الطاقة غري النفطية 
- الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي املسال، والفحم. ونتيجة لذلك، ارتفعت األسعار ارتفاعاً كبرياً. 
ونتوقع أن تبدأ أسعار هذه السلع األساسية يف االخنفاض، ولكنها ستظل متقلبة يف عام 2022.

وسوف ترتاجع أسعار الغاز األوروبية من ارتفاعاهتا يف عام 2021
إنَّ ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي يف أورواب )أحد األسباب الرئيسة الرتفاع األسعار يف 
أواخر عام 2021( سوف يبدأ يف الرتاجع حبلول النصف الثاين من عام 2022. هذا، إىل جانب 
اإلمدادات اجلديدة، اليت ستؤدي إىل خفض األسعار. ومع ذلك، فإن األوضاع اليت ال ميكن التنبؤ 
هبا والظهور احملتمل ملتغريات جديدة لفايروس كوروان اجلديدة تشكل خطراً على توقعاتنا، وابملثل 
الغاز  من  األورويب  االحتاد  واردات  من   %40 حنو  روسيا  تشكل  إذ  األوكراين-الروسي،  الصراع 

الطبيعي.

ما الذي جيب مراقبته من السلع غري النفطية 
يف عام 2022
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توقعات اخنفاض أسعار الغاز الطبيعي 

تسهيالت نقل امللكية األوروبية )دوالر أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية(

الفعلي التوقعات

املصدر: البنك الدويل
الطاقة  لتوليد  الطبيعي  للغاز  الضغوط يف أورواب، فإن االستخدام األكرب  تراجع  وحىت مع 
يف الصني سيكون دافعاً للطلب العاملي يف عام 2022.  وإال فإن منو الطلب سوف يكون أكثر 
تراجعاً يف أغلب األماكن خارج قارة آسيا. وسيؤدي االرتفاع الكبري السابق يف األسعار يف النصف 
الثاين من عام 2021 إىل كبح الطلب، مع كبح الصناعات كثيفة االستخدام للغاز يف اإلنتاج 

وحتّول بعض املرافق من الغاز إىل الفحم أو املشتقات النفطية.
وستبدأ أسعار الغاز يف االخنفاض يف الربع الثالث نتيجة ملزيج من تيسري منو الطلب واخنفاض 
أسعار الغاز الطبيعي املسال يف آسيا وزايدة العرض، ال سيما من الوالايت املتحدة. ونتوقع أن 

تنخفض األسعار بنهاية عام 2022 مقارنة ابلربع األول من العام.
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آسيا حتتكر شحنات الغاز الطبيعي السائل
نتوقع أن تنخفض األسعار الفورية للغاز الطبيعي املسال يف النصف الثاين من عام 2022، 
بعد ارتفاعها يف الربع األخري من عام 2021. وازدهار الواردات اآلسيوية للغاز الطبيعي املسال 
من الوالايت املتحدة يف 2020-2021، إذ قام املستوردون الرئيسيون مبا يف ذلك الصني والياابن 
الياابن  املتوسطة يف  املستوايت  من  أعلى حالياً  املخزوانت  تزال  املتاحة.وال  اإلمدادات  ابحتكار 
وكوراي اجلنوبية واتيوان وحىت الصني. إن تكاليف الشحن، اليت ال تزال مرتفعة، هي عامل مهم آخر 
يؤثر على أسعار الغاز الطبيعي املسال. وستظل أسعار الغاز الطبيعي املسال مرتفعة يف النصف 

األول من عام 2022، إال أننا نتوقع أن تنخفض قلياًل يف الفرتة من 2022 إىل 2023.
عام  يف  املسال  الطبيعي  للغاز  العامل  يف  مستورد  الياابن كأكرب  على  الصني  تغلبت  لقد 
2021، مع ارتفاع يف الواردات يقدر أبكثر من 18%، أي 81.4 طن )مقارنة مع 75.4 طن 
يف الياابن(. إنَّ الطلب الصيين، الذي نتوقع أن يزداد بنحو 9% يف عام 2022، والذي تساهم 
الوالايت املتحدة جبزء كبري منه، ينبع من الزايدة السريعة يف استخدامها للغاز الطبيعي، وال سيما 

يف قطاعات اإلسكان والصناعة والنقل.
وحنن نتوقع أن ينتعش طلب االحتاد األورويب أبكثر من 14% يف عام 2022 إذ تتطلع املرافق 
األوروبية إىل الغاز الطبيعي املسال لتلبية الطلب املومسي وإعادة بناء املخزوانت، ويسعى املشرتون 
األوروبيون اآلن إىل إبرام عقود إمداد طويلة األجل مع املنتجني األمريكيني. كما أنَّ املخاوف من 

قطع روسيا إمدادات الغاز الطبيعي )اليت ال تقع ضمن توقعاتنا األساسية( تغذي الطلب أيضاً.
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أسعار عقود الغاز الطبيعي املسال

)دوالر أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية(

الفعلي التوقعات

املصدر: البنك الدويل
ستنخفض أسعار الفحم بسبب اخنفاض الطلب يف أورواب والوالايت املتحدة

سيتباطأ منو الطلب العاملي على الفحم إىل 1% يف عام 2022، وهو ما يعكس االجتاهات 
العاملية املرتبطة ابلتحول إىل املصادر الصديقة للبيئة - وعلى وجه التحديد التخلص التدرجيي من 
استخدام الفحم يف الكهرابء ابعتبارها بدائل أقل تكلفة ومتجددة وهي متاحة بسهولة أكرب. وقد 
مّكن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي استخدام الفحم يف عام 2021 يف األسواق األوروبية الرئيسة، 
مبا يف ذلك أملانيا، مما خّفف من أتثري ارتفاع أسعار الكربون على استخدام الفحم. ومع ذلك، 
فإن زايدة استخدام مصادر الطاقة املتجددة يف توليد الطاقة، إىل جانب أتثري التخلص التدرجيي 
من الفحم على املستوى الوطين، سيحد من استخدام الفحم. وسيكون الطلب على الفحم قوايً يف 
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االقتصادات اآلسيوية، لكنه ضعيف بنحٍو خاص يف أمريكا الشمالية وأورواب، إذ لن يعود الطلب 
إىل مستوايت ما قبل الوابء على الرغم من االنتعاش يف عام 2021.

الصني اهلند الوالايت املتحدة

سيرتاجع الطلب على الفحم يف الوالايت املتحدة ولكته سيزداد يف الصني واهلند 

الدولية، ارتفع الطلب على الفحم يف الصني بنحو 10% سنوايً  الطاقة  وعلى وفق وكالة 
يف النصف األول من عام 2021 وبنسبة 4% يف العام ككل. ومع ذلك، نتوقع أن يتباطأ هذا 
2030. ويُعّد  عام  قبل  االنبعااثت  ذروة  لبلوغ  البلد  جهود  مع  متاشياً   ،2022 عام  يف  النمو 
استهالك الصني للفحم أكثر من نصف اجملموع العاملي. ويف حني إن الطلب القوي يف األسواق 
أخرى. أماكن   يف  الطلب  بسبب ضعف  ستنخفض  األسعار  أنَّ  إال  الدعم،  سيقدم   اآلسيوية 

املصدر: 
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1351833318&C
ountry=United+States&topic=Economy&subtopic=Forecast
&subsubtopic=Commodity+prices.


