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 .عمار محمد سلو أحمد العباديد
 واالقتصاد/ جامعة دهوك اإلدارة كلية قسم االقتصاد/ /مدرس

 
 البحث ستخلصم

نتا هةا   OPECبلدان أوبك تعد من البلدان النفطيةة الببيةرة مةن حيةث احتياطياتهةا واه
والتصنيعية في م ال النفط الخام، في حين تمثةل بلةدان منظمةة  ريةوتو هاتها االستثما

السوق األببةر فةي اسةتهالك الطاقةة العةالمي، بةل  OECDالتعاون والتنمية االقتصادية 
وبحبةةةم إمبانيةةةاظ المنظمتةةةين  ذلةةةك دفةةةح الباحةةةث إلةةة  اختيةةةار حةةةذا المو ةةةو  للبحةةةث.

من الدراساظ في محاولةة لنمذ ةة سةلوبهما  م موعة احتمظالواسعتين والببيرتين، فقد 
في م ال اإلنتاج واالستهالك معتمةدة فةي ذلةك علة  توافقةاظ نظريةة وتطبيقيةة تتمحةور 

 تبيان دورحما في السوق النفطية العالمية. حول
فةي السةوق النفطيةة مةن بونهةا  OECD أحمية البحث مةن خةالل دور أوبةك و تأتي

إن مشةبلة البحةث تبمةن  ،تمثل المنتج والمسةتهلك األببةرين للةنفط فةي السةوق النفطيةة
فةةي التحةةول عةةن  االقتصةةاديةفةةي أن السياسةةاظ التةةي اتبعتهةةا منظمةةة التعةةاون والتنميةةة 

 دالظرئيس من مصةادر الطاقةة، قةادظ إلة  تذبةذم فةي معة مصدر ونهااستهالك النفط ب
تةةأثير إنتةةاج أوبةةك فةةي  بيةةانتغالل الطاقةةاظ اإلنتا يةةة ألوبةةك. يهةةدإ البحةةث إلةة  اسةة

يفترض البحةث أن إنتةاج أوبةك بةان لةأ التةأثير الببيةر فةي اسةتهالك  .OECDاستهالك 
مةةن الةةنفط الخةةام، ولقةةد اسةةتخدم الباحةةث فةةي حةةذا  االقتصةةاديةمنظمةةة التعةةاون والتنميةةة 

 ةةاا البحةةث فةةي فصةةول  ،واإلطةةار الت ريبةةي البحةةث أسةةلوبام ي مةةح بةةين اإلطةةار النظةةري
وأحةدافهما، فيمةا أنصةرإ  OECDثالثة: تناول األول: نبذة عن نشوا منظمتي أوبك و 

الثاني إل  تبيان العوامةل المةرثرة فةي سةلوك المنظمتةين اإلنتةا ي واالسةتهالبي، وأخيةرام 
لةةنفط الخةةام فةةي النظةةري والقيةةاس الت ريبةةي ألثةةر إنتةةاج أوبةةك مةةن ا البنةةااتنةةاول الثالةةث 

وتوصل البحث إل  أن السةعر  والتنمية االقتصادية منأ. ناستهالك بلدان منظمة التعاو
العالمي للنفط الخام لم يبن لأ أي تأثير معنوي في تقريةر ح ةم الطلةم علة  الةنفط فةي 

OECD. 
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 المقدمة
ألوبققك مققن موقعيققا وققا السققوا النفطيققة بوصققفيا  فطيققةتنطلققا السياسققة الن

احتيققاطا نفطققا مثبققت موجققود وققا العققالمب إه ت ققك  نسققبة هققها تمتلققك بكبققر 
يراداتق  دورا   للقنفطاالحتياطا بكبر من نصف االحتياطا العقالما. كمقا بن  وا 

ميمققا  وققا االقتصققادات الوطنيققة لبلققدان بوبققكب وهققا  تققن قققدراتيا االحتياطيققة 
واإلنتاجيققة وققا مجققا  الطققاز الطبيعققا وتصققنيك الققنفط. لققهلك تيققدف السياسققة 

إلقققح تح يقققا االسقققت رار وقققا اإليقققرادات مقققن القققنفط  بمقققا ي قققدم  بقققكالنفطيقققة ألو 
بهقققداف تنميقققة االقتصقققادات الوطنيقققة وييقققا وتنويعيقققا والمحاوظقققة تلقققح حصقققة 
القققنفط وقققا اسقققتياك الطاققققة واسقققتمرار النمقققو وقققا الطلققق  تليققق ب لقققهلك تسقققعح 

لكة ونمقو بوبك إلح است رار السوا النفطية بما ي دم البلقدان المنتجقة والمسقتي
 الصناتة النفطية مك تدم اإلهرار بنمو االقتصاد العالما.

  
 وأحدافهما OECD األول: نبذة عن نشوا منظمتي أوبك و الفصل

 نبذة عن نشوا منظمة أوبك وأحدافها والبلدان المبونة لها :1-1
 النشأة  :1-1-1

 المصقققدرة للقققنفط بوبقققك مقققن المنظمقققات ال ا مقققة مقققابين البلقققدانمنظمقققة  تعقققد
الر يسققة المصققدرة  البلققدانالحكومققات هات الكيققان الققدولاب وهققا منظمققة تهققم 
تن قومية بتهقا يا  لنظرللنفط ال ام والمنتجة ل  وا البلدان النامية بطض ا

وتليققق  ويقققا ت قققم  تلقققح بلقققدان تربيقققة وب قققره :يقققر تربيقققة وبتهقققا يا هقققم  
يقران وونقزويا وق  يسقيانواندو طقر المملكة العربية السعودية والكويقت والعقراا وا 

وليبيققققا واإلمققققارات العربيققققة المتحققققدة والجزا ققققر ونيجيريققققا واألكققققوادور والطققققابون( 
مققن ال ققرن الع ققرينب  تانيايققة ال مسققين إلققحوترجققك وكققرة قيققام هققهة المنظمققة 

ح االن فاهققات تلقق تعاقبققإه ت.  9191ومطلققك  9191وب اصققة بققين تققاما 
ك اإلتققان  ققركة . وبت قق  هلقق9191م بسققعار نفققط ال ققرا األوسققط حتققح تققا



 
   

  [959]       عمار محمد سلو العبادي د.                                      ..تأثير إنتاج منظمة البلدان ...

ت فققيض ن ققر وققا بسققعار نفققط ال ققرا  تققن  9191نفطيققة وققا ن  مققن تققام
 . (9)األوسطب إن هها االن فاض بده إلح تأسيس بوبك
 ب9191بيلقو  مقن تقام  91حدث هلك نتيجقة الجتمقاع ت قد وقا بطقداد وقا 

إه بتلن تن إن اء منظمة البلدان المنتجقة والمصقدرة للقنفط ال قامب كقان تقدد 
يقققققران والكويقققققت بتهقققققا يا  وقققققا هلقققققك الوققققققت  مسقققققة بتهقققققاء هقققققم العقققققراا وا 

. وبعققد بربعققة ب ققير مققن تأسققيس بوبققك انهققمت دولققة (2)والسققعودية وونققزويا
 يانيسققققواندو ثققققم انهققققمت كقققق  مققققن ليبيققققا  9191قطققققر وققققا حزيققققران مققققن تققققام 
ب ووققا ت ققرين 9199ونيجيريققا وققا تققام   9191وانهققمت الجزا ققر وققا تمققوز

إلكقوادور ثقم انتسق  الطقابون وقا حزيقران مقن انهمت ا 9191األو  من تام 
 91وقا الوققت الحقالا  تهقمكعهو كام ب وهكها بصبحت بوبقك  9199تام 
 .(3)وا تهويتيا سبك منيا تربية واأل ره وا بمريكا الاتينية وبوري يا بلدا  
 

 أحداإ أوبك :1-1-2 
بقققالر:م مقققن ا قققتاف األهقققداف بقققين بلقققدان بوبقققك إال بن األهقققداف الر يسقققة 

  تااآل لمنظمة تت لص وال
للبلققققدان األتهققققاء وتوحيققققدها وتحديققققد بوهقققق   يققققةالنفطتنسققققيا السياسققققات  -9

 الوسا   لحماية مصالحيمب  منفردين ومجتمعين.
وهك السياسات الكفيلة بتح يقا االسقت رار لعسقعار وقا األسقواا العالميقة  -1

 رية.للنفط ال امب وهلك ب صد الت لص من الت لبات الهارة :ير الهرو 
  (4)الواجبة لما يأتا المراتاة -1

منتظمقققققققة اقتصقققققققادية وهات كفقققققققاءة للبلقققققققدان  يقققققققةنفطإمقققققققدادات  تقققققققووير -ب
 المستيلكة .

 تا د تاد  تلح استثمارات العاملين وا صناتة النفط. تح يا - 
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وهلقك لصقعوبة  ةبهقلكن ياحظ تلح ههة األهداف بنيا قد تبدو متناق
منتجققققة  دانة النفطيققققة مققققن بلققققالتوويققققا بققققين مصققققالا بطققققراف الصققققنات

 .(5)ومستيلكة
تنسققققيا السياسققققات النفطيققققة للبلققققدان األتهققققاء  لققققحإ بوبققققكتيققققدف  كققققهلك -4

وتوحيدهاب حتح تهمن است رار األسعار وا األسواا العالمية وها بهلك 
تحاو  حماية مصالا البلدان المنتجة للنفطب التا تعتمد تلح د   ثابت 

 .للتنمية والتطوير
البلدان المصدرة للنفط حماية نفسقيا مقن البلقدان المسقتيلكة كما تراتا 

التا تؤثر وييا مقن الناحيقة االقتصقاديةب وتيقدف بوبقك إلقح تح يقا مقردود 
لقققرؤوس األمقققوا  المسقققتثمرة وقققا الصقققناتات النفطيقققةب كمقققا تحقققدد العوامققق  
التققا تققؤدى إلقققح تققدهور األسقققعار وققا السققوا العالميقققة وتحققاو  معالجتيقققا 

  .(6)وا السوا العالميةحتح ال تؤثر 
 النفطإيجاد  األسالي  والوسا   التا تتهمن است رار األسعار وا بسواا  -9

 العالمية.
المساواة وا السيادة بين البلقدان األتهقاءب تلقح بن تسقتووا هقهة البلقدان  -9

 .النظام األساسا ووا تلحالسياسات المترتبة تلييا 
تاحققققة الفققققرص مسققققاتدة األتهققققاء تلققققح تبققققاد  المعلومقققق -9 ات و ال بققققرات وا 

 .والعم  لمواطنا البلدان األتهاء لتدري ل
يتتبك قراءة األدبيات النفطيقة الطربيقة حقو  الصقناتة النفطيقة مقا بعقد  ومن

لققن ينققدها إها مققا وجققد إجماتققا  وققا هققهة األدبيققات تلققح  فب سققو 9191 تققام
ةب تحميقق  بوبققك مسققؤولية مققا بصققا  البلققدان الصققناتية مققن م ققاك  اقتصققادي

وكثيققرا  مققا حمقق  االقتصققاديون الطربيققون مسققؤولية م ققاكليم االقتصققادية تلققح 
وقا  تينكبيقر تاتا البلقدان المنتجقة للقنفطب ومقنيم مقن ققا  بنق  بعقد الزيقادتين ال

سعر النفط  ووا بق  من ت د واحدب وإن بسعار النفط قد ارتفعقت بمقا يعقاد  
تية كانقت ققد  بقرت ب والبلقدان الصقنا9191تقام   بهعاف بسعار مقا قبق 91
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ان فققاض النمققو االقتصققادى والركققود االقتصققادى المؤقققت وتجققوزات هقق مة 
 .(7)وا ميزان التحويات بال ياس إلح البلدان المصدرة للنفط

 
وبالةةة  ونشةةواوالتنميةةة  قتصةةادينبةةذة عةةن منظمةةة التعةةاون اال :1-2

 الطاقة الدولية
 نشأة المنظمة :1-2-1

 11/1/9199وقققا  OCEDة االقتصقققادية  ت قققكلت منظمقققة التعقققاون والتنميققق

ثقم  بلقدا   11إه تألفت منقه البدايقة مقن  94/91/9191 بعد اتفاقية باريس الدولية
وققا  بلققدا   11لتصقق  إلققح  9194التح ققت بيقق  بعققض البلققدان األ ققره منققه تققام 

1119تام 
منظمة التعاون والتنميقة االقتصقادية إحقده بهقم مصقادر  وتعد ب(8)

لمؤ ققققرات االقتصققققادية واالجتماتيققققة األكثققققر مصققققداقية األرقققققام اإلحصققققا ية وا
  حو  األوهاع وا البلدان األتهاء

تهققققو مؤسققققس منققققه العققققام  11تهققققوا  )مققققنيم  11المنظمققققة مققققن  تتكققققون
مراق  مقن البلقدان :يقر األتهقاء يسقتفيدون مقن ن قاطات  11( ونحو 9199

س الييكقق  التنظيمققا للمنظمققة مققن مجلقق يتكققون. كاوققة المنظمققة وققا المجققاالت
ممث  بمانة االّتحاد  تن وها   باإلدارة وتهوية من ممثلا البلدان األتهاء

 وهك سياسة المنظمة ومراقبتيا.  مسؤوليت و  األوروبا
لجنققققة مينيققققة ي ققققترك وققققا  111نحققققو ) المنظمققققة لجققققان مت صصققققة تهققققم

وتهم كقهلك بمانقة  ببتماليا ممثلو بلدان المنظمة ومراقبون من بلدان ب ره(
لمسققققؤولة تققققن دتققققم األتمققققا  والن ققققاطات الم تلفققققة حسقققق  المنظمققققة وهققققا ا

مقققن  بالعديقققد ننفقققا  األولويقققات التقققا ي ررهقققا المجلقققس. وتعنقققح اللجقققان المقققهكورة 
المسققا   االقتصققادية مققن مثقق  الزراتققة والم ققاريك وال ققدمات والتنميققة المحليققة 

 واألجققققور الرواتقققق والتجققققارة والمسققققا   الماليققققة واألسققققواا الماليققققة والتأمينققققات و 
الققنفط  بربقاعالصقناتية نحققو ثاثقة  البلقدان وتسققتورد واالسقتثمارات والهقرا  .
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وققققد ات قققهت تلقققك  بوقققا التجقققارة الدوليقققة وهقققا السقققوا الر يسقققة للقققنفط والطاققققة
 إلقحمك السعا  بوبكسياسة منه السبعينات لت لي  االتتماد تلح نفط  البلدان

 .(1)تدم تعارض هلك مك نموها االقتصادى
 
 اظ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية سياس  :1-2-2

السياسقات التقا تتبعيقا منظمقة التعقاون والتنميقة االقتصقادية هقمن  تيدف
 الجان  االقتصادى إلح 

األيققدى  اسققت دامتح يققا بتلققح مسققتوه مققن النمققو االقتصققادى المسققتدام و  -9 
مسققتوه معي ققة البلققدان األتهققاء مققك الحفققاظ تلققح  اوارتفققاع وقق بالعاملققة
  رار المالاب ومن ثم المساهمة وا تنمية االقتصاد العالما.االست

وقققا التوسقققك االقتصقققادى السقققليم وقققا البلقققدان األتهقققاء وكقققهلك  المسقققاهمة -1
 البلدان :ير األتهاء وا تملية التنمية االقتصادية.

اإلسققيام وققا توسققيك التجققارة العالميققة تلققح بسققاس متعققدد األطققراف و:يققر  -1
 .(91)ات الدوليةتمييزى وو قا  لالتزام

مجقققا  الطاققققة و قققد تملققققت البلقققدان الصقققناتية مقققن  قققا  سياسققققات  ووقققا
الطاققققة تطقققوير  طقققط ترمقققا إلقققح تح يقققا ان فقققاض وقققا مجمققق  الطلققق  تلقققح 
الطاقة وت فيض االتتماد تلح المستوردات واتجيت الجيود نحو سلسلة من 

  .(99)مث  مناإلجراءات الجديدة لتطوير مصادر الطاقة :ير النفطية 
 الطاقة النووية. تطوير -9
 . طبيعاوا است دام الفحم الحجرى والطاز ال التوسك -1
 باقا المصادر المتجددة السيما است دامات الطاقة ال مسية . تطوير -1

المرثرة في سلوك المنظمتين اإلنتا ي  العواملالثاني:  الفصل
 واالستهالبي

 العوامل المرثرة في إنتاج أوبك من النفط الخام :2-1
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 توام  تدة تؤثر وا إنتاج بوبك من النفط يمكن إجماليا وا اآلتا  اكهن 
 
 احتياطي البلدان المنت ة من النفط الخام :2-1-1

يبين المنطا االقتصادى بن من العوام  المؤثرة وا إنتاج البلدان النفطية 
)ومنيقققا بلقققدان بوبقققك( هقققو م قققدار مقققا تملكققق  مقققن احتياطيقققات نفطيقققة مؤكقققدةب 

 ب(92)طققا يتناسقق  تناسققبا  طرديققا  مققك حجققم االحتياطيققات النفطيققةواإلنتققاج النف
)سياسققققية بو اقتصققققادية( لققققده البلققققدان  لكققققن ربمققققا يكققققون هنققققاك دواوققققك معينققققة
بقققالر:م مقققن تطقققور حجقققم احتياطياتيقققا  بالنفطيقققة بعقققدم زيقققادة مسقققتوه إنتاجيقققا

 النفطية وتطور قدرتيا تلح است راج ههة االحتياطيات.
 

 السعر النفطي :2-1-2
ت ققير النظريققة االقتصققادية وققا تحليليققا هققمن اإلطققار الجز ققا إلققح وجققود 
تاقة طردية بين سعر بية سقلعة والكميقة المعروهقة منيقاب إه انق  مقك زيقادة 
بسققعار السققلك وققإن الكميققة المعروهققة منيققا سققيزداد تبعققا  لققهلك. بمققا وققا حققا  

 وهقةالمعر  الكميقةان فاض بسعار سقلعة مقا وقان هلقك سقيؤدى إلقح ان فقاض 
بن منحنقققح العقققرض هقققو تاققققة بقققين سقققعر السقققوا والكميقققة التقققا  هلقققكمنيقققاب 

هققها التحليقق  ينطبققا تلققح الققنفط ال ققام  إن ب(93)ير:قق  المنتجققون وققا ترهققيا
الهى يعد مصدرا  ميما  من مصادر الطاقة وها  تن بن  يقد   وقا صقناتة 

 العديد من السلك النيا ية والوسيطة.
 
 

 حليح م االستهالك الم: 2-1-3
تحدد الحصة اإلنتاجيقة وقا بوبقك ألتهقا يا وقان هلقك ال يعنقا بن  تندما

تكون كام  الحصة معدة للتصقديرب بق  بنيقا وقا جقزء منيقا هقا م قدار حجقم 
االسقققتياك المحلقققا مقققن القققنفط وم قققت ات  وقققا السقققوا المحليقققة لتلقققك البلقققدانب 
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مقققو وت تلقققف البلقققدان المنتجقققة وقققا حجقققم طلبيقققا تلقققح الطاققققة تبعقققا لحجقققم الن
السققققكانا وييققققاب إه تعققققد الطاقققققة تنصققققرا  جوهريققققا  مققققن تناصققققر تلبيققققة جميققققك 
االحتياجقققات اإلنسقققانيةب كمقققا بنيقققا تهقققطلك بقققدور ميقققم وقققا تح يقققا الجوانققق  

 االجتماتية واالقتصادية والبي ية المتعل ة بالتنمية المستدامة.
 تقأثير الكثاوقة الحهقرية وقا الطلق  تلقح الوققود ت ديروا بحثيم الموسوم " 

 Daniel J. Grahamو  NioviKarathodorouكقققق  مققققن  وجققققد" 1191تققققام 
بن تقأثير القد   وقا الطلق  تلقح الوققود بحتسق  ليكقون  Robert B. Nolandو

من فهققا ب بالم ارنققة مققك دراسققات تققدة وققا هققها الميققدان وجققدت بن تققأثير الققد   
ر وقققا الطلققق  تلقققح الوققققود كقققان مرنقققا ب كمقققا بن نتقققا   البحقققث ت تقققر  وجقققود تقققأثي

 .(94)للكثاوة الحهرية وا استياك الوقود
 

 النشاط االقتصادي العالمي: 0-0-4
إن معد  النمقو االقتصقادى تلقح تاققة طرديقة مقك حجقم االسقتياك مقن 
ن زيقادة  النفط ال ام وهو بحد المحددات الر يسة الستياك النفط وا العقالم وا 

لققققنفط ال ققققام الطلقققق  سققققتوور حققققاوزا  للمنتجققققين تلققققح زيققققادة معروهققققيم مققققن ا
مقققققا تراو قققققت المعقققققدالت المرتفعقققققة للنمقققققو االقتصقققققادى مقققققك  را  وم قققققت ات ب وكثيققققق

المعققققدالت المرتفعققققة السققققتياك الطاقققققة. ولكققققن لكققققون بن الصققققناتة النفطيققققة 
يسودها تنصر الاي ينب وها  تن الكثير من مسقا   التوقعقات المسقت بليةب 

اسقققتياك الطاققققة  لقققهلك كانقققت توقعقققات المنتجقققين ت قققير إلقققح ارتفقققاع معقققدالت
 نتيجة الرتفاع معد  النمو االقتصادى.

مرري تخرر است  كرر طاق  بديالررع  ررستا  الررص  ب، رري   ال  رري      رر   كثيرر    

كر،يتي  ذ  نهرم مرص  ب  يالر  نن  %1ت، ري   درس    بديالرع  ب  يكط  إن  ك طاق

 ر   ميحرس   مدرس   ب، ري بري   ذن  قي مرع باليمي   11ت ضيالف هذ   ب الم خا  

 ) ب،يميرع   ب  قسمرعف  ر  حريص نن  كر طاق  بديالرع  ت، ري  ،خربع  ببلرس ن ج ي 
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كرر،يتي   رر   ببلررس ن  ب  قسمررع   هررذ   ب دررس  ناللرره ني رر  مرر    م،ررم  رر   9%

 .(95)النامية  ببلس ن
 

 المنت ة البلدانمعاداة النفط وردة فعل : 2-1-5
ت ققققير التطققققورات الحاليققققة إلققققح احتمققققا  حصققققو  بزمققققة طاقققققة تالميققققة وققققا 
المسققت ب  لققم يسققبا ليققا مثيقق ب ومحورهققا بن العققرض لققن يواكقق  الطلقق  تلققح 

الصققناتية تلقح إمكانيققة  البلقدانالقنفط وان هقهة التطققورات ت قم  إصققرار ققادة 
المنتجققة للققنفط وققا بنققاء  البلققدانالققت لص مققن االتتمققاد تلققح الققنفطب اسققتمرار 

قة ب قك  صناتات كثيفة الطاقة كردة وع  تلح هلكب ونمو الطل  تلح الطا
 البلقققدانالمنتجقققة للقققنفط والعجقققز وقققا إمقققدادات الكيربقققاء وقققا  البلقققدانكبيقققر وقققا 

 المنتجة للنفط.
بطققض النظققر تققن الجققدوه االقتصققادية للم ققاريك الهقق مة كثيفققة الطاقققة 

وإنق  مقن الواهقا بن تبنقا هقهة الم قاريك  المنتجقة للقنفطب البلدانالتا تتبناها 
 البلقدانمجابيقة العقداء ال قديد للقنفط وقا ة هو  يقار سقتراتيجي البلدانوا ههة 

األ يرة ب ك  لم ن يدة مقن  الصناتية . هها العداء للنفط تطور وا السنوات
 داتاستيراقب ب وعلح سبي  المثا  تم تاري يا  الدتوة إلح وقف االتتماد تلح 
وبصققبا  القنفط مققن ال قرا األوسققطب إال بن األمققر تطقور وققا السقنوات األ يققرة

 المسققتيلكة يتحققدثون تققن وقققف االتتمققاد تلققح الققنفط بطققض لققدانالبسياسققّيو 
 لنظر تن مصدرة .ا

لوال « لاستياك الدا لا»ي ول  هؤالء بحجة بن   كان يمكن تجاه  ما
الفيدرالية مليارات الدوالرات لتن يط صناتة  بن  صاح  هلك إنفاا الحكومة
 اله مهها اإلنفاا  المنت  من الهرة ب اصة الوقود الحيوى بعامةب واإليثانو 

المستيلكةب  اصة بن الحكومة  البلدانبأن حكومات  بتطح انطباتا  
األمريكية جادة وا تدا يا للنفط . وا وج  هها العداء الرهي  يصبا 
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 المنتجة معنح ن رب بعيدا  تن بهداف البلدانللصناتات كثيفة الطاقة وا 
علا تن النفطب يمكن التنمية االقتصادية وهو بن  وا حا  االستطناء الف

 البتروكيماويات مث  منالنفط متهمنا  وا منتجات ب ره  تصدير
 .(96)والباستيك واأللمنيوم والحديد والسمنت و:ير هلك

 
 OECDالعوامل المرثرة في استهالك الطاقة في بلدان : 0-0

توام  تدة تؤثر وا الطل  تلح الطاقة منيا ما هو اقتصادى وما  ناكه
 ادىب وباإلمكان إيجازها باآلتا هو :ير اقتص

 
 معدل النمو االقتصادي: 0-0-0

الدراسات االقتصقادية إلقح وجقود تاققة وثي قة موجبقة بقين اسقتياك  ت ير
الطاققققققة وبقققققين تطقققققور النقققققات  المحلقققققا اإلجمقققققالاب وكلمقققققا زاد النقققققات  المحلقققققا 
 ققة اإلجمققالا وققإن اسققتياك الطاقققة يتحققرك باالتجققاة نفسقق ب وهققهة العاقققة الوثي

الموجبققة بققين النمققو االقتصققادى وبققين اسققتياك الطاقققة مققن الممكققن إرجاتيققا 
  (97)إلح توام  ر يسة ثاثة ها

الطاققققققة بحقققققد المقققققد ات الميمقققققة وقققققا العمليقققققة اإلنتاجيقققققة وقققققا كققققق   تعقققققد -9
 ال طاتات االقتصادية.

زيادة النمو االقتصادى :البا  ما تكون مرتبطقة بقالتطورات البنيويقة وقا  إن -1
تأ قه تقادة  صقورة التحقو  مقن  يقةبنيو قتصاد الوطناب وهقهة التطيقرات الاال

ن  يع بقققق ال طققققاع الت ليققققدى إلققققح ال طققققاع الصققققناتا و  قطققققاع ال ققققدماتب وا 
ال طققققاع الصققققناتا تققققادة  مققققا يتميققققز بمعققققدالت تاليققققة مققققن الطلقققق  تلققققح 

 الطاقة.
النققات  المحلققا اإلجمققالا تصققاحب  زيققادة وققا نصققي  الفققرد مققن  ارتفققاع نإ -1

ا النققات ب وبن زيققادة الققد   ال ابقق  للتصققرف ويقق  مققن األوققراد تققؤدى إلققح هققه
 الطاقةب وب اصة وا ال طاع المنزلا والمواصات. استياكزيادة وا 
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العوامقققق  المققققؤثرة وققققا العاقققققة بققققين الطلقققق  تلققققح الطاقققققة والنمققققو  ت تلققققف
االقتصقققادى بقققا تاف طبيعقققة المرحلقققة االقتصقققادية التقققا يمقققر بيقققا االقتصقققاد 

ناب وبعامة يمكن ال و  بن هناك تاقة قوية تتمث  بارتفاع قيمة معام  المع
االرتبققاط بقققين اسقققتياك الطاققققة ومسققتويات النقققات  المحلقققا اإلجمقققالاب إال بن 

هو بن النات  المحلا اإلجمالا هو المحقدد لمسقتويات  سألةالميم وا ههة الم
لمحلقا اإلجمقالا استياك الطاقة ولقيس العكقسب بى بن العاققة بقين النقات  ا

واستياك الطاقة يج  بن تفيم بكون األو  هو المتطير المست   بينما يكون 
 الثانا هو المتطير التابك. 

بسبا  هلك واهقحةب إه بن النمقو االقتصقادى متمقثا  وقا زيقادة النقات   إن
اإلجمققالا يدعققد تمليققة متكاملققة يسققيم وققا تح ي يققا تفاتقق  توامقق  تققدة  االمحلقق

ة وسياسية واجتماتية وتنظيميقةب إنطاققا  مقن هقها المفيقوم نجقد منيا اقتصادي
بن مسقققتويات اسقققتياك الطاققققة ي تلقققف بقققا تاف مسقققتويات النقققات  المحلقققا 
اإلجمققققالاب هققققها مققققا تعكسقققق  نسققققبة اسققققتياك الطاقققققة لكقققق  وحققققدة مققققن الققققد   

مسقققتويات النقققات   بارتفقققاعال قققوماب إه ياحقققظ بن ارتفقققاع هقققهة النسقققبة ي تقققرن 
الن فققاض بسققعار  نتيجققةإلجمققالا بعامققة والققد   الفققردى ب اصققة. و ا االمحلقق

الطاققققة وتواورهقققا بكثقققرة وقققا الماهقققاب نجقققد بن نمقققط االسقققتياك وقققا البلقققدان 
 اسققتياكالربسققمالية قققد وصقق  إلققح مرحلققة مت دمققةب تتمثقق  وققا ارتفققاع معققد  

 .(98)الفرد من الطاقة والنفط وا ههة البلدان
اسققققققتياك الطاقققققققة والنققققققات  المحلققققققا  مققققققن  ققققققا  العاقققققققة الموجبققققققة بققققققين

 9191ناحققظ ان فققاض اسققتياك الطاقققة وققا اليابققان بققين تققاما  إلجمققالابا
ب إه تعقد هقهة %11بينما ان فض اسقتياك القنفط بنسقبة  %ف9) بنسبة 9191و

المدة تلح بنيا مدة ركود اقتصادى وان فاض وا معدالت النمقو االقتصقادى 
بلققم معققد  النمققو االقتصققادى وققا منظمققة  نتيجققة الرتفققاع بسققعار الققنفطب ول ققد

ار  قمققا ي قق ف9111-9191)التعققاون االقتصققادى والتنميققة  ققا  الع ققود الثاثققة 
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 %ف1.9 – 1)ة قو بنسبققققققة ينمققققققان الطلققققق  تلقققققح الطاقققققققبينمقققققا كققققق %ف1.9)مقققققن 
 .(91)سنويا  
 

 قةمعامل استهالك الطا: 2-2-2
الطلقق  تلققح الطاقققةب  هققها العامقق  واحققدا  مققن بهققم العوامقق  المققؤثرة وققا يدعققد

وي صققد بقق  كميققة  الطاقققة المسققتيلكة إلنتققاج وحققدة واحققدة مققن النققات  المحلققا 
. بو هققو م ققدار مققا نحتاجقق  مققن الطاقققة إلنتققاج وحققدة واحققدة مققن (21)اإلجمققالا

بو م دار الطاقة المستيلكة إلنتاج وحقدة واحقدة مقن  باإلجمالا النات  المحلا
قة وا هوء مجموتقة مقن العوامق  تتعلقا السلك وال دماتب وي يد معام  الطا

بالكفقققاءة الحراريقققة لتحويققق  الطاققققة إلقققح  قققط  نقققاوك )كفقققاءة اسقققت دام الطاققققة( 
والمسققتويات الت نيققة المسققت دمة وتصققنيف الصققناتات مققا بققين المكثفققة للطاقققة 

 و:ير المكثفة للطاقة.
مققا يصققار إلققح تصققنيف البلققدان بموجقق  معققامات الطاقققة والبلققدان  تققادة  
اتية التققا قطعققت  ققوطا  كبيققرا  وققا الت ققدم الت نققاب وققإن ب:لقق  الدراسققات الصققن

تجمك بأن معام  الطاقة وييا هو بق  من الواحد الصحياب وا حين بن ب يقة 
 .(29)البلدان يكون معام  الطاقة وييا بين الواحد بو بكبر من الواحد

 %91لك تستي وياالمت دمةب  البلدان وا يتركز للطاقةإن استياك العالم 
من سقكان العقالمب  %11الطاقة التجارية العالمية التا تهم نحو  إجمالامن 
 %99تستيلك  التاالبلدان النامية  سكانمن  ويا %ف99) متب يةال النسبة بما
 .(22)الطاقة التجارية العالمية  إجمالامن 
معام  الطاقة هو حصيلة قسمة التطير الحاصق  وقا اسقتياك الطاققة  إن

ها 911وققا  مهققروبا   اإلجمققالايققر الحاصقق  وققا النققات  المحلققا تلققح التط ب وا 
وققإن هلققك يعنققا بن  لصققحيابكبققر مققن الواحققد ا الطاقققة اسققتياككققان معامقق  

وحققدة واحققدة بو بكثققر  بم ققدار اإلجمققالاالمحلققا   نققاتالزيققادة الحاصققلة وققا ال
إلح زيادة بكبر وا الطلق  تلقح الطاققة بو القنفط بو :يقرة مقن مصقادر تؤدى 
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طاقققة األ ققره بققأكثر مققن وحققدة واحققدةب بمققا إها كققان معامقق  الطاقققة بققق  مققن ال
الواحققققد الصققققحيا وققققإن هلققققك يعنققققا بن الزيققققادة الحاصققققلة وققققا النققققات  المحلققققا 
اإلجمققالا بم ققدار وحققدة واحققدة تققؤدى إلققح زيققادة بققق  وققا الطلقق  تلققح الطاقققة 

 بأق  من الوحدة الواحدة.
م ويقققة وقققا مجمقققوع البلقققدان تطقققور معامققق  الطاققققة وقققا درجتققق  ال اتجقققاة إن

متنققاقص ووقققا حالقققة سقققالبة وهقققو  اتجقققاةهقققو وقققا  (OECD)المت دمققة صقققناتيا  
التققا  9111–9191الحالققة االيجابيققة لمؤ ققر معامقق  الطاقققة وهلققك وققا المققدة 

تعنا ارتفاع المنفعة المتح  ة من وحدة الطاقة المستيلكة وبأق  كلفة ممكنةب 
الطاقققة المسققتيلكة وققا الققزمن المحققدد  بى روققك بو زيققادة كفققاءة اسققت دام وحققدة

وهققها نققاجم تققن تطبيققا سياسققة تر ققيد الطاقققة بعامققة والققنفط ب اصققة والعكققس 
 .(23)بالنسبة للبلدان النامية

معام  الطاقة ب سمة معد  نسبة النمو وا استياك الطاقة تلح  يحتس 
 الح ي ققا وهقو ب ققب  مقا يكققون مقالامعقد  نسققبة النمقو وققا النقات  المحلققا اإلج

لمعامقققق  المرونققققة ولكنقققق  يحتسقققق  لمتوسققققط مققققدة زمنيققققةب وتنققققدما يكققققون هققققها 
المعامققق  بكبقققر مقققن الواحقققد الصقققحياب بى بن زيقققادة النقققات  المحلقققا اإلجمقققالا 
بوحققدة واحققدةب يترتقق  تلققح هلققك زيققادة وققا اسققتياك الطاقققة بققأكثر مققن وحققدة 

ب تققك بمرحلققة مرهققية مققن التصققنيكواحققدة وهققها يققد  تلققح بن االقتصققاد لققم يتم
وبن  ما زا  يعانا من تبقاطؤ تبنيق  للت نيقة المطلوبقة وقا تمليقة التصقنيك وبن 

المست دمة وبسلو  التصقنيك السقا د والبنيقة التحتيقة الازمقة لقم تكتمق    نيةالت
 .(24)بعد

 يالسبان النمو: 2-2-3
وقققد قققدرت  بزيققادة تققدد السققكان وققا العققالم مققكالطلقق  تلققح الطاقققة  يققزداد

مققن  ققا  بن الزيققادة وققا  الطاقققةالطلقق  تلققح  زيققادةهققا وققا زيققادة السققكان وبثر 
-11)ي ابليققققا زيققققادة وققققا الطلقققق  تلققققح الطاقققققة بنسققققبة  %911السققققكان بنسققققبة 
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 ب قققهتنقققد ت قققدير الزيقققادة وقققا الطلققق  تلقققح الطاققققة يجققق   إنققق ب وليقققها و%ف91
وقا بدايقة ال قرن الع قرين كقان تقدد  .(25)تام  النمو السكانا بنظر االتتبقار

وقققا بوا ققر تقققام  بلققمهققها العققدد حتقققح  وارتفقققكنسققمة  مليقققار 9.9 سققكان العققالم
هلك  كان بمليار نسمة 9ما كان تلي  ليص  الح نحو  بهعاف ةبربع 9111
تققققدد الوويققققات وارتفققققاع نسققققبة ال صققققوبةب وت ققققير توقعققققات  الن فققققاضنتيجققققة 

مليققار  8.1تققدد سققكان العققالم سققيبلم  بنالمتحققدة للسققكان إلققح  مققمصققندوا األ
1191 نسمة وا تام

(26). 
  

 تباين الظروإ المناخية :2-2-4
بلقد بو إقلقيم لمقدة طويلقة ققد يكقون وصقا   بوحا  الجو ألى منط ة  يتباين

بو سقققققنة مقققققن حيققققققث الت لبقققققات بو التطيقققققرات وققققققا الحقققققرارة والهقققققطط والريققققققا  
بو إن فاهققا  تلققح  ارتفاتققا  واألمطققارب ومققا يعنينققا هققو تطيققرات درجققات الحققرارة 

الموققققك الجطراوققققا للبلقققدان وقققا الكققققرة األرهقققية. وينققققاك مقققدار السقققنة وحسقققق  
المنقققاطا بو البلقققدان البقققاردة التقققا يقققزداد وييقققا الطلققق  تلقققح الطاققققة وب اصقققة 
القققنفطب بعكقققس البلقققدان بو المنقققاطا السقققا نة بو المعتدلقققة وهكقققها وقققإن الطلققق  

البلدان التا  تحتاجتلح الطاقة يكون وييا من فض بو محدود بو اتتيادى. و 
بقدرجات تاليقة مقن الحقرارة بو الرطوبقة إلقح كميقات متزايقدة مقن الطاققة تتميز 

للتبريققد وققا المنققاز ب كمققا بن اسققت دام بجيققزة التكييققف وققا المركبققات يزيققد مققن 
كمية البنزين التا تستيلكيا العربة لك  وحدة مساوة )كيلو متر بو مي (ب بما 

زداد أل:ققراض البلققدان التققا تتعققرض ل ققتاء قققارس وققإن طلبيققا تلققح الطاقققة يقق
الت لبققققات المنا يققققة محققققددا  بساسققققيا  للتطيققققرات السققققنوية وققققا  تعققققد. و (27)التدو ققققة

نتاجيا لعبت ت لبات حقا  الط قس دورا   1119و ا  تام  باستياك الطاقة وا 
  (28)ميما  وا تعزيز استياك الطاقةب وهلك باجتماع تاملين هما

ثققر ممققا هققو معتققاد وققا وصقق  ال ققتاء بققاردا  ووصقق  الصققيف سققا نا  بك كققان -9
 مناطا االستياك الر يسة. 
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 999موسم األتاصير وا الواليات المتحدة مدمرا ب و د تم  ال  و دان  نإ -1
مليقققار ققققدم مكعققق  مقققن الطقققاز مقققن إنتقققاج  919مليقققون برميققق  مقققن القققنفط و

  لي  المكسيك.
 

الثالث: البناا النظري والقياس الت ريبي ألثر إنتاج أوبك  الفصل
نفط الخام في استهالك بلدان منظمة التعاون والتنمية من ال

 االقتصادية منأ
 

البناا النظري ألنموذج محدداظ الطلم عل  النفط في بلدان منظمةة  :3-1
 التعاون والتنمية االقتصادية

القققنفط مقققن السقققلك السقققتراتيجية األولقققح مقققن حيقققث الترتيققق  وقققا توليقققدة  ديعققق
لك وسققيطة  وققا صققناتات تققدةب للطاققققة  والحصققو  تلققح مققد ات منقق  كسقق

ن الطل  تلي  هو طل  م تا إلح حد مقا مقن الطلق  النيقا اب وهلقك ألن  وا 
تكقققون متراو قققة مقققك مقققد ات ب قققره إلنتقققاج  نيقققاب إهالطاققققة ال تطلققق  بقققهاتياب 

 . (21)المستيلك يدسلعة تف
يجققرى الحققديث تققن الققنفط وققا اقتصققاديات الطاقققةب نققره بن الققنفط   تنققدما

 ر يسقا   مصقدرا   بوصقف وم ت ات  يحت  المركقز البقؤرى وقا اقتصقاديات الطاققة 
لياب هقها وهقا  تقن كونق  يعقد مصقدرا  وسقيطا  يقد   وقا صقناتة العديقد مقن 

النسقققبية  تققق يالمنتجقققات األ قققره مقققن مثققق  الصقققناتات البتروكيمياويقققةب وبن مز 
مركققز الصققدارة وققا قا مققة االسققتياك العققالما للطاقققة.إن  احققتا مكنتقق  مققن 

النفط ال ام ال يمكن تجاه  بهميت  ودورة المؤثر وا السوا العالمية للطاققةب 
وفا ت د السبعينات من ال رن الماها ارتفعت بسعارة ب ك  مؤثر تلح إثقر 

 دانربيققة تلققح البلققالحظققر النفطققا الققهى قادتقق  السققعودية وتققدد مققن البلققدان الع
( وققا حربيققا تلققح العققر . ومققك ارتفققاع بسققعار الققنفط إسققرا ي ) التققا سققاتدت
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بدبت العديد مقن البلقدان الصقناتية بإتبقاع سياسقات م تلفقة تيقدف إلقح ت ليق  
 االتتماد تلح نفط  بوبك. 

هققققهة السياسققققات بزيققققادة االستك ققققاوات النفطيققققة وتطققققوير مصققققادر  تمثلققققت
فققاءة اسققت دام الطاقققةب نتيجققة لققهلك  ققيدت مرحلققة الطاقققة البديلققة وتحسققين ك

الثمانينققات ان فاهققا  وققا الطلقق  تلققح نفققط بوبققك. وتنققدما بصققبا الطلقق  بققق  
ازداد وققققا ض العققققرض  و ققققد مققققن الحجققققم الكلققققا الققققهى كققققان باإلمكققققان إنتاجقققق 

بقدبت  بوبقك وقاناألمر الهى  لا صعوبة وا إدامة األسقعار ولقهلك  بالنفطا
 نظام الحصص. ظ  وابت سيم اإلنتاج 

تلقح إثقر ابتعقاد السقعودية تقن  9199انييار السقعر النفطقا وقا تقام  بعد
دور المنققت  المققرجا وققا بوبققكب وققإن السققوا النفطيققة تطيققرت تمققا كانققت تليقق  

األسقققققعار  زمقققققنإلقققققح ف 9194-9191) األسقققققعار المسقققققيطر تلييقققققا مقققققدة قققققا  
مقن التطيقرات جقاء هلقك نتيجقة للكثيقر  بالسنوات الاح ة واالمرتبطة بالسوا 

  (31)وها للنفط ةيمالعال سواالالكبيرة التا طربت تلح 
العلمققا ومققا تبعقق  مققن تحسققين وققا كفققاءة اسققت دام الطاقققةب ومققن ثققم  الت ققدم -9

 ت فيض معام  استياك الطاقة.
المرتفعققة  عسققعارلالمعققروض النفطققا مققن بلققدان  ققارج بوبققك نتيجققة  زيققادة -1

مقققققققا م قققققققدارة  9191وقققققققا تقققققققام للقققققققنفطب وبعقققققققد بن كقققققققان هقققققققها المعقققققققروض 
وا  يوميا   برمي  911 149 19وإن  وص  إلح  برمي  يوميا   911 999 11

 برميق  يوميقا 911 119 41بالزيقادة حتقح وصق  إلقح  واسقتمر. 9199تام 
 .1114وا تام 

نحققققو مصققققادر الطاقققققة البديلقققققة للققققنفط مققققن مثقققق  الطاقققققة النوويقققققة  التحققققو  -1
الطبيعقققا ومصقققادر الطاققققة البديلقققة  والكيروما يقققة والفحقققم الحجقققرى والطقققاز
المسقققتيلكة وتوسقققيك نف قققات  البلقققدان:يقققر الناهقققبةب وهقققا  تقققن سياسقققات 
 البحث والتطوير تلح مسا   الطاقة.
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 الت قققدمالتطقققور المقققالا واالتصقققاالت البعيقققدة وقققا كققق  برجقققاء العقققالم و  كقققان -4
الت نققا منققه مطلققك الثمانينققات قققد هققيمن تلققح السققوا النفطيققةب ووققا الوقققت 

نجلققة  ا  بم ت قود ا  لحاهقر وققإن بوراا سقوا الققنفط الماليقة سققواء بكانقت سققلفا
وقإن مقن  قأنيا بن تقؤثر وقا  مهقاربةبسقوا ال وقا ياإلح جانق   صا صق

 السوا ب در تأثير  ركات النفط بو مؤتمرات بوبك.
هققققققها األنمققققققوهج  يدعققققققد اسققققققتياك بلققققققدان منظمققققققة التعققققققاون والتنميققققققة  وققققققا

المعبقققر تنققق  بكميقققات القققنفط التقققا اسقققتيلكتيا )االقتصقققادية مقققن القققنفط ال قققام 
OECD ) هو المتطيقر المعتمقد   ا  ههة المدة باأللف برمي(Yi)  دالقة  هقوو

لعقققدد مقققن المتطيقققرات المسقققت لة االقتصقققاديةب مقققن مثققق  السقققعر العقققالما للقققنفط 
المنطققققا  ووققققا تلققققحالطلقققق   حجققققمالققققهى يتناسقققق  تكسققققيا  مققققك  (X9)ال ققققام 

الكميققة  ان فقاضسققلعة مقا يقؤدى إلققح  سقعرادة القهى يبققين بن زيق باالقتصقادى
 المطلوبة منيا.

القنفط  مقنOECD المتطيقر الثقانا وقا هقها األنمقوهج ويقو إنتقاج بلقدان  بما
القققهى يكقققون تلقققح تاققققة طرديقققة مقققك اسقققتياك  (X2)برميققق   بقققاأللفال قققام 
وققا  ان فاهققا  إه بن السققوا النفطيققة  ققيدت  بالققنفط ال ققام مققن OECDبلققدان

الثققانا مققن ت ققد الثمانينققات  النصققفا المققدة المحصققورة بققين بسققعار الققنفط وقق
حتققح بوا ققر ت ققد التسققعينات مققن ال ققرن الماهققاب و ققد  ققوهد ت اسققما  ألطققراف 
السققوا بقققين بلقققدان إنتققاج نفطقققا تزتمتيقققا بوبقققك وبققين بلقققدان اسقققتياك نفطقققا 

 .OECDتزتمتيا البلدان الصناتية من مث  بلدان 
 بقاأللفمتطيقر ثالقث وقا هقها األنمقوهج بوبك مقن القنفط ال قام ك إنتاج جاء
( القققققهى يكقققققون هقققققو اآل قققققر تلقققققح تاققققققة طرديقققققة مقققققك اسقققققتياك X3برميققققق  )

الهى تحتاج إلي  ههة البلدانب إه ت ير النظرية  امالنفط ال  من  OECDبلدان
االقتصققادية هققمن إطارهققا الجز ققا وققا التحليقق  إلققح بن زيققادة المعققروض مققن 

 ها ومن ثم سيزداد الطل  تلييا.سلعة ما يؤدى إلح ان فاض وا سعر 
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سققعر سققلعة مققا يققؤدى إلققح ان فققاض  تفققاعالنظريققة االقتصققادية بن ار  تؤكققد
وا حجم الطل  تلييا ومن ثم زيادة وا حجم الطل  تلح السلك البديلة لياب 
وهكها ستكون العاقة بينيمقا تاققة طرديقة. وققد تقم االسقتعانة بأسقعار الفحقم 

لبديلققققة للققققنفطب وهكققققها جققققاءت بسققققعار الفحققققم الحجققققرى لتمثقققق  بسققققعار السققققلك ا
رابققققك  وققققا ت ققققدير  كمتطيققققر( X4للققققنفط ) مكققققاو الحجققققرى بالققققدوالر لكقققق  طققققن 

 النفط ال ام. من OECDبلدان  استياكتاقة طردية مك  تلحاألنموهج و 
بن هنققاك  الطققربيينالعققر  و  االقتصققادييندراسققات تققدة لعققدد مققن  بظيققرت

الطاقققة الازمققة إلدامققة هققها  واسققتياكتاقققة طرديققة بققين النمققو االقتصققادى 
النمققوب وهكققها و ققد جققاء النمققو االقتصققادى وققا بلققدان منظمققة التعققاون والتنميققة 

هققهة البلققدان مققن  اسققتياك( يققؤثر طرديققا  وققا X5) ققامساالقتصققادية كمتطيققر 
الت ققدير مققا لققم يحتققو  تلققح حققد االهققطرا   إنالققنفط ال ققام وم ققت ات  النفطيققة.

(Ui) ن ح ي ققققة العاقققققة بققققين المتطيققققرات المسققققت لة والمتطيققققر وإنقققق  ال يعبققققر تقققق
بقين المتطيقرات  ققةبصبحت الصيطة المعبرة تقن ح ي قة العا لهلك(39)المعتمد 

 ها كما يأتا 
 

ii UXBXBXBXBXBBY  55443322110

 
 

القيةةاس الت ريبةةي ألثةةر إنتةةاج أوبةةك مةةن الةةنفط الخةةام فةةي اسةةتهالك : 3-0
 منأبلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

 ت ديرباأل ره لل نموهجاتبين األ من ال طااالنحدار  نموهجباتتماد  تم
R)وهلك بسب  ال يمة المرتفعة لمعام  التحديد المعقد  

-1
وهقا  تقن تجنق   ف

األ قققرهب وبعقققد اسقققت دام بسقققلو   األنموهجقققاتم قققاك  ال يقققاس التقققا واجيقققت 
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حسقققن وقققا التحليققق  مقققن بجققق  الحصقققو  تلقققح بف Stepwise) التتقققابعاالحقققهف 
 وهقوالمسقت لة مقن هقها األنمقوهج  المتطيرات بحدتوويا لعنموهجب و د استبعد 

السقققعر العقققالما للقققنفط ال قققامب وهلقققك بسقققب  تقققدم معنويتققق  نتيجقققة لف قققل  وقققا 
تلقققح متطيقققرات  نمقققوهجلقققهلك اقتصقققر األ ب(T-Test)اجتيقققاز ا تبقققار المعنويقققة 

 يأتا  وكما بربعةبمست لة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OECDدالة محدداظ الطلم عل  النفط الخام في  يرتقد( 0) ال دول

 المتطيرات بسماء المتطيرات
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Yi 
1X 
2X 
3X 
4X 
5X 

 بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية من النفط ال ام  استياك
 ا للنفط ال ام )بستبعد(العالم السعر
 النفط ال ام منOECD إنتاج
 بوبك من النفط ال ام إنتاج
 العالما للفحم الحجرى  السعر
 OECD االقتصادى وا بلدان النمو

 

 مصفووة
 االرتباط

 اال تبارات
 درجات
 الحرية

 ا تبار
(t) 

 الم درات المعامات

X2   X3   X4
 

X3 1.291 
X4-1.671 -
1.384 
X51.316- 
1.351 -
1.127 

 

R2= 18.79 4 5.56 96319 Constant 

R-2= 18.59 26 5.88 1.6881 X2 
418.36=F 31 33.74 1.62194 X3 

DW= 9.31  3.53 -211.25 X4 

  2.81 915.74 X5 

 ال دول من إعداد الباحث باالعتماد عل  مخر اظ الحاسم االلبتروني. :المصدر
 

د مرتفعة نتا   الت دير ليها األنموهج ت ير ب إلح بن  يتمتك ب وة تفسيرية جد
مقققققن التطيقققققرات الحاصقققققلة وقققققا األنمقققققوهج سقققققببيا المتطيقققققرات  %ف19.9) نإه ب

ن النسقققبة المتب يقققة  ةربعقققالمسقققت لة األ تعقققود إلقققح  %ف9.1)المسقققت دمة ويققق ب وا 
تققأثير متطيققرات ب ققره لققم تققد   وققا ال يققاس يطلققا تلييققا تققادة  تسققمية متطيققر 

 حد ال طأ الع وا ا. 
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المحتسقققبة إلقققح معنويقققة األنمقققوهج تنقققد  (F)حقققين ت قققير قيمقققة ا تبقققار  وقققا
يؤكققققد  لققققو  (Klein)ب وققققإن ا تبققققار ف4.19)ودرجققققات حريققققة  ف1.19)مسققققتوه 

بقين المتطيقرات المسقت لة المسقت دمة وققا  مقن م قكلة التعقدد ال طققا نمقوهجاأل
وإنيقققا ال تؤكقققد ووقققا  (DW) هقققها األنمقققوهج ب بمقققا ال يمقققة المحتسقققبة إل تبقققار

لوقت نفسق  ال تنفقا  لقو األنمقوهج مقن م قكلة اإلرتبقاط القهاتا بقين ققيم حقد ا
التقا  لموجبةال طأ الع وا اب وهلك لوقوع ههة ال يمة وا منط ة تدم التأكد ا

:يققر محسققوم  لصققالا :يققا  م ققكلة االرتبققاط  حصققا ايكققون وييققا ال ققرار اإل
قوع المتطيقرات وما يترت  تن هلك هو و  بالهاتا بين قيم حد ال طأ الع وا ا

يعمقق   الققهىالمسققت لة بو التوهققيحية تحققت تققأثير متطيققر حققد ال طققأ الع ققوا ا 
بلققدان  اسققتياكتلققح زيققادة بو ت فققيض وققا حجققم تققأثير هققهة المتطيققرات وققا 

OECD تلي  الحا  وا ت دير هها األنموهج اكما ه بال ام طالنف من. 
ققققة طرديقققة الت قققدير ليقققها األنمقققوهج بن هنقققاك تا نتقققا   يتهققا مقققن  قققا 

النفط ال ام واسقتياك القنفط  من OECDهات تأثير معنوى بين متطير إنتاج 
ال قققام وقققا بلقققدان هقققهة المنظمقققةب إن هقققهة العاققققة تنطبقققا وقققا مهقققمونيا مقققك 
المنطققققا االقتصققققادى لبلققققدان االسققققتياك الققققهين يؤكققققدون بن زيققققادة العقققققرض 

وسيزيد من الطل  المحلا من النفط سيزيد من ال درة التناوسية مك نفط بوبك 
ال ققاص تلققح نفطيققا وي لقق  مققن الطلقق  تلققح نفققط بوبققك. ويققا ت ققير إلققح بن 

سقتعم  تلقح زيقادة اسقتياكيم مقن  OECDزيادة  وا العقرض النفطقا لبلقدان 
الققنفط ال ققامب  اصققة  إها مققا تلمنققا بن زيققادة إنتققاج ح ققو  نفققط بحققر ال ققما  

 لنفطيقةالقتحكم بالسقوا ا نسبية  بمام منتجا بوبك وا زية  منحت ههة البلدان م
لمدة زمنية ليست بال صقيرة )ب اصقة وقا النصقف الثقانا مقن ت قد الثمانينقات 

 حتح بوا ر ت د التسعينات من ال رن الماها(.
القنفط ال قام بم قدار بلقف  مقن OECDتعنا ههة العاقة بن تطيقرا  وقا إنتقاج 

بققق  وقققا برميققق  مقققك ب قققاء جميقققك العوامققق  األ قققره ثابتقققة سقققيؤدى إلقققح تطيقققر م ا
 بلف برمي . ف1.9991)استياك بلدان ههة المنظمة من النفط ال ام بم دار 
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نتا   الت دير ليها األنمقوهج بن إنتقاج بوبقك مقن القنفط ال قام كقان  ظيرتب
ققدد  كبيققر وققا اسققتياك بلققدان منظمققة  تلققح تاقققة طرديققة هات تققأثير معنققوى جد

ا هقهة العاققة بن تطيقرا  تعنق إهاالقتصقادية مقن القنفط ال قامب  التنميةالتعاون و 
برمي  مك ثبقات العوامق  األ قره  بلفوا إنتاج بوبك من النفط ال ام بم دار 

مقن القنفط ال قام بم قدار  OECDوا اسقتياك بلقدان  ب سيؤدى إلح تطير م ا
وهلك ألن  قتصادىببرمي  وهها األمر يتفا مك المنطا اال بلف ف1.91194)

لتقا ال :نقح تنيقا إلدامقة النمقو اإلقتصقادى ا للطاققة ميمقا  القنفط يدعقد مصقدرا  
 وا ههة البلدان.

سققلعة مققا  سققعر بققينطرديققة   تاقققةاالقتصققادية تلققح وجققود  النظريققة تؤكققد
تلققح بققدا ليا ويققا تققنص تلققح بن ارتفققاع سققعر سققلعة مققا يققؤدى إلققح  الطلقق و 

ان فاض وا حجم الطل  تليياب ومن ثم زيادة وقا حجقم الطلق  تلقح السقلك 
تلقح القر:م مقن هلقك إال بن العاققة مقابين سقعر الفحقم الحجقرى البديلقة ليقاب و 

كانقت تاققة  التعقاون والتنميقة االقتصقادية مقن القنفط مةواستياك بلدان منظ
تعنققققا بن تطيققققرا  وققققا سققققعر الفحققققم بم ققققدار دوالر واحققققد للطققققن  وهققققاتكسققققيةب 
إلقققح تطيقققر معقققاكس وقققا  ىللقققنفط مقققك ثبقققات العوامققق  األ قققره سقققيؤد المكقققاو 

 بلعقق بلققف برمي  ف111.19)مققن الققنفط ال ققام بم ققدار  OECDلققدان اسققتياك ب
تققن الققنفط وتوجييققا  OECDالسققب  وققا هلققك هققو بنقق  مققك بدايققة تحققو  بلققدان 

نحققو البققدا   األ ققره مققن مثقق  الفحققم الحجققرى الققهى ارتفعققت بسققعارة كنتيجققة 
 تبققارةالقنفط لقم يتزايقد الن مققا جقره كقان  اكلزيقادة الطلق  تليق  إال بن اسققتي

وا تحوليا تن نفط بوبقك تجقاة  OECDم ططة اتتمدتيا بلدان  ياسةستن 
 المصادر البديلة.

التققا  9191-9191 ققا  المققدة  OECD التققا اتبعتيققا بلققدان لسياسققاتا إن
كان من  أنيا ت ليق  االتتمقاد تلقح نفقط منط قة ال قرا األوسقطب وهقا  تقن 

ةب وتحسقين ت لي  االتتماد تلح النفط كمصدر بساس وا الطلق  تلقح الطاقق
كفققاءة اسقققت دام الم ققت ات النفطيقققة األمقققر الققهى تمققق  تلققح ت فقققيض معامققق  
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اسققتياك الطاقققة )الققهى هقققو م ققدار الطاقققة الازمققة إلنتقققاج وحققدة واحققدة مقققن 
النات  ال وما(ب تملت جميعا  وا زيادة التوجق  نحقو المصقادر البديلقة للطاققة 

تققن ابتكققار كقق  مققا هققو  مققن مثقق  الطاقققة النوويققة والطاقققة الكيروما يققة وهققا  
 جديد وا االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

نتا   التحلي  ليها األنمقوهج بن النمقو االقتصقادى وقا النقات  المحلقا  ت ير
وهقها  OECDاإلجمالا كان هو تأثير معنوى وا الطل  تلقح القنفط وقا بلقدان 

لققح ينطبققا مققك المنطققا االقتصققادىبوتلح الققر:م مققن ت فققيض حجققم الطلقق  ت
النفط كمصدر من مصادر الحصو  تلح الطاقة إال بن االستياك منق  الزا  

هقها مقا  بهمن قطاتات معينة من االقتصاد من مثق  الن ق  تند حدود مرتفعة
 OECDالنمقو االقتصقادى لبلقدان  كاناألنمقوهجب و قد انتا   الت دير ليه تكست 

ن هقها السقلوك تلح تاقة طردية مك استياك ههة البلدان من النفط ال ق امب وا 
كان منطب ا  مك المنطا االقتصادى الهى يؤكد تلح بن النمقو االقتصقادى ومقا 

تن  تبعات يؤدى إلح زيادة وا حجقم الطلق  تلقح الطاققة )ومنيقا القنفط   يترت
وم ت ات (ب إن ههة العاقة الطردية تعنا بن تطيرا  وا معد  النمو االقتصقادى 

لعوامقق  األ ققره سققيؤدى إلققح تطيققر م ابقق  وققا بم ققدار وحققدة واحققدة مققك ثبققات ا
برميقق  مققن  بلققف( 915.74مققن الققنفط ال ققام بم ققدار ) OECDاسققتياك بلققدان 

 النفط ال ام.
السعر العالما للنفط ال ام لم يكن ل  تأثيرا  معنويا  وا استياك بلقدان  إن

OECD  من النفط ال امب لهلك و د بستبعد من ال يقاس. لعق  السقب  وقا تقدم
ة هققها المتطيققر يمكققن التعققرف تليقق  مققن  ققا  اسققتمرارية وققا ان فققاض معنويقق

بسعار النفط  ا  ت د الثمانينات من ال رن الماها إال بن اسقتياك القنفط 
المقدةب بق  تلقح العكقس مقن هلقك وجقد بن هنقاك إن فاهقا   هقهةلم يزدد  ا  

نب التققا وققا الكميققة المسققتيلكة منقق  نتيجققة لتجققراءات التققا اتبعتيققا هققهة البلققدا
قللققققت مققققن االتتمققققاد تلققققح نفققققط منط ققققة ال ققققرا األوسققققطب وهققققا  تققققن ت ليقققق  

 االتتماد تلح النفط كمصدر بساس وا الطل  تلح الطاقة.
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 والتوصياظ النتائج

 : النتائجأوالم 
 انالسعر العالما للنفط ال ام لم يكن ل  تأثيرا  معنويا  وا استياك بلد إن -9

OECD ر:م مقن ان فقاض بسقعار القنفط  قا  من النفط ال قامب وعلقح الق
ت د الثمانينات من ال رن الماها إال بن اسقتياك القنفط لقم يقزدد  قا  
ههة المدةب ب  تلح العكس من هلك وجقد بن هنقاك إن فاهقا  وقا الكميقة 
المسققتيلكة منقق  نتيجققة لتجققراءات التققا اتبعتيققا هققهة البلققدانب التققا قللققت 

األوسققققطب وهققققا  تققققن ت ليقققق  مققققن االتتمققققاد تلققققح نفققققط منط ققققة ال ققققرا 
 االتتماد تلح النفط كمصدر بساس وا الطل  تلح الطاقة.

الت قققدير ليققها األنمققوهج بن هنقققاك تاقققة طرديقققة  نتققا   يتهققا مققن  قققا  -1
 هات تأثير معنوى بين  متطيقر إنتقاج منظمقة التعقاون والتنميقة االقتصقادية

منظمققةب إن هققهة الققنفط ال ققام واسققتياك الققنفط ال ققام وققا بلققدان هققهة ال مققن
العاقققة تنطبققا وققا مهققمونيا مققك المنطققا االقتصققادى لبلققدان االسققتياك 
الققققهين يؤكققققدون بن زيققققادة العققققرض المحلققققا مققققن الققققنفط سققققيزيد مققققن ال ققققدرة 
التناوسية مك نفط بوبك وسيزيد من الطل  ال اص تلح نفطيا وي ل  مقن 

 تلح نفط بوبك. طل ال
لح تاقة طردية هات تأثير معنوى إن إنتاج بوبك من النفط ال ام كان ت -1

ققدد  كبيققرب وققا اسققتياك بلققدان منظمققة التعققاون والتنميققة االقتصققادية مققن  جد
 النفط ال ام.

مابين سعر الفحم الحجرى واستياك بلدان منظمقة التعقاون  العاقةكانت  -4
تلقققح  قققاف مقققك  وهقققاتاققققة تكسقققيةب  والتنميقققة االقتصقققادية مقققن القققنفط

الطلقق   بققينطرديققة   تاقققةوجققود  تؤكققد التققادية تحليقق  النظريققة االقتصققا
 تلح سلعة ما وبسعار بدا ليا.  

 قأنيا  9191-9191 قا  المقدة   OECDكان للسياسات التا اتبعتيا بلدان -9
وقققا ت ليققق  االتتمقققاد تلقققح نفقققط منط قققة ال قققرا األوسقققطب وهقققا  تقققن ت ليققق  
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ن بسقققاس وقققا الطلققق  تلقققح الطاققققةب وتحسقققي كمصقققدراالتتمقققاد تلقققح القققنفط 
كفققاءة اسققت دام الم ققت ات النفطيققة األمققر الققهى تمقق  تلققح ت فققيض معامقق  
اسقققتياك الطاققققةب تملقققت جميعقققا  وقققا زيقققادة التوجققق  نحقققو المصقققادر البديلقققة 
للطاقة مقن مثق  الطاققة النوويقة والطاققة الكيروما يقة وهقا  تقن ابتكقار كق  

 ما هو جديد وا االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
نتا   التحلي  بن النمو وا النات  المحلا اإلجمالا كان هو تأثير   بينت  -9

ب وهقها األمقر ينطبقا مقك OECDمعنوى وا الطل  تلح القنفط وقا بلقدان 
 المنطا االقتصادى.

 
 التوصياظ: ثانيام 
مقققن  OECDيستحسقققن مقققن بلقققدان بوبقققك بن تعطقققا بهميقققة إلنتقققاج بلقققدان  -9

هقهة  ارسم سياسات الطاقة وق او كبره بهمية   ل  كان والهى بالنفط ال ام
 حجم . صطرمن  بالر:م البلدان

يمكققن للبلققدان المنتجققة للققنفط ال ققام بن ال تت ققوف مققن تققأثير بسققعار الققنفط  -1
وم قت ات   النفط ال ام اكالمعنوى وا الت لي  من استي اال ام لعدم تأثيره

بلقققدان  تنقققد ت ريقققر حجقققم إنتاجيقققا النفطقققاب هلقققك بن السياسقققة المتبعقققة وقققا
OECD  وقا قا مقة اسقتياك  ر قيسها التحو  تن القنفط ال قام كمصقدر
ولقيس بسقب  ارتفقاع بسقعارةب وليقها يستحسقن مقن البلقدان المنتجقة  بالطاقة

للنفط ال ام بن ال يكون لدييا ال لقا بو الت قوف المسقت بلا حقو  األسقعار 
 المرتفعة للنفط تند ت ريرها لحجم إنتاجيا النفطا.
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ABSTRACT 

OPEC is considered as one of the great petroleum countries in 

reserves, while the Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) representing largest market in the global 

energy consumption, all of these reasons motivated the researcher 

to choose this subjects for his research. The capabilities of OPEC 

and OECD lead to many researchers have been presented in order 

to typify their conduction in the fields of production and 

consumption depending on theoretical and practical consensus 

concerted in demonstrating their role in the world oil market. 

The importance of search came from the role of OPEC and 

OECD in the oil market from being the largest  producer and 

consumer in the world oil market, The research problem is that the 

policies pursued by OECD in the shift away from oil consumption 

as the main source of energy sources, leading to fluctuations in the 

rates of utilization of production capacities of OPEC. The research 

aims to shows the impact of OPEC oil production on OECD 

consumption. The research supposes that OPEC production has had 

a dramatic impact on OECD consumption of crude oil, in this 

research it had used a model combines the theoretical and practical 

framework. 

The search came in three chapters: the first one explain the 

evolution of OPEC and OECD, the second chapter identify the 

factors which they influencing the productive and consumption 

behavior of two organizations, Finally the Third chapter treated with 

the theoretical framework and experimental measurement of the 

impact of OPEC's production of crude oilon the oil consumpti on of 
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OECD, The research found that the world price of crude oil had no 

any significant effect on the  
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