اقتــ�صاد

ملواجهة �أ�سعار النفط املنخف�ضة...

�إجراءات التق�شف يف دول التعاون �صعبة ..وغري كافية
الكويت �-أ ف ب � -شرعت دول اخلليج يف �إجراءات تق�شف ت�شمل
احلد من النفقات ،بهدف مواجهة انخفا�ض �أ�سعار النفط ،مرفقة
�إياها بخطوات لزيادة مداخيلها غري النفطية وخف�ض الدعم على
امل�شتقات النفطية ،يف �إجراءات يرى حمللون �أنها ،على �أهميتها ،ال
تزال دون املطلوب.
ت�سجل دول جمل�س التعاون اخلليجي ،التي تعد
ومن املتوقع �أن ّ
من �أبرز م�صدري النفط يف العامل وتعتمد عليه موازناتها ب�شكل
كبري ،عجز ًا يبلغ  180مليار دوالر يف  ،2015مع ترجيح �أن ي�ستمر
�شح �إيرادات النفط �أعوام ًا ،وذلك بعدما و ّفرت لها �أ�سعار النفط
املرتفعة فائ�ض ًا يف موازاناتها ال�سنوية طوال العقد الفائت.
وفقد برميل النفط �أكرث من  50%من �سعره منذ منت�صف ،2014
مما قد يحرم دول اخلليج مداخيل تقدر بـ 275مليار دوالر ،بح�سب
�صندوق النقد.
ون�صح �صندوق النقد دول اخلليج ،التي حققت خالل العقد املا�ضي
فائ�ض ًا يف موازنتها بلغ  2.7تريليون دوالر ،باتباع منهج تدريجي
لتطبيق الإ�صالحات املالية وتنويع م�صادر الدخل.
ويرجح �صندوق النقد والبنك الدويل �أن الكلفة املبا�شرة لدعم
�أ�سعار الطاقة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بلغت  60مليار دوالر
العام املا�ضي .وترتفع هذه الكلفة �إىل  175مليار ًا يف حال �أ�ضيفت
�إليها تكاليف �أخرى مرتبطة بالبيئة والبنى التحتية واال�ستهالك.
وبادرت الإمارات �إىل تطبيق خطوات �إ�صالحية ،يف يونيو املا�ضي،
عرب حترير �أ�سعار الوقود ورفع تعرفة الكهرباء يف �أبو ظبي ،يف ما
يتوقع �أن يوفر مئات مليارات الدوالرات.

كما خ�ص�صت الإمارات التي يعد اقت�صادها الأكرث تنوع ًا جلهة م�صادر
الدخل بني الدول اخلليجية ،ثمانني مليار دوالر مل�شاريع غري مرتبطة
بالنفط.
�أما الكويت ،فبد�أت ببيع بع�ض م�شتقات النفط ب�أ�سعار ال�سوق منذ مطلع
 ،2015وخ ّف�ضت الإنفاق بن�سبة  ،17%وهي يف طور زيادة �أ�سعار الوقود
و�سعر املياه والكهرباء.
وتبحث ال�سعودية يف �إرجاء امل�شاريع «غري ال�ضرورية» ،ودرا�سة �إ�صالحات
يف جمال دعم �أ�سعار مواد الطاقة .ويعد �سعر الوقود يف اململكة من الأدنى
عاملي ًا.

ً
عامليا
تكلفة برميل النفط الكويتي الأرخ�ص
ن�شر موقع �سي �إن �إن موين قائمة تو�ضح متو�سط تكلفة
برميل النفط على �أكرب  20منتجا للنفط عاملي ًا .وجاء
يف البيانات املن�شورة ان تكلفة برميل النفط الكويتي
الأقل بني ه�ؤالء املنتجني� ،إذ تبلغ امل�صروفات الر�أ�سمالية
لربميل النفط الكويتي  3.7دوالرات ،وم�صروفات الت�شغيل
 4.8دوالرات� ،أي ما جمموعه  8.50دوالرات ،باملقابل تعد
تكلفة �إنتاج برميل نفط واحد يف بريطانيا هي الأغلى� ،إذ
يكلف اململكة املتحدة  52.50دوالر ًا.
العـامـل
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