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المقدمة
ٌكتسب سوق النفط الخام  ،شانه فً ذلك مثل العدٌد ةمن السلع االولٌة والزراعٌة
والتً ارتبط معظم انتاجها بالدول النامٌة ومنها العراق  ،اهمٌة استثنائٌة فً التحلٌل
االقتصادي تختلف نوعا ما عن اسالٌب التحلٌل التقلٌدٌة وذلك النها توصف بانها من
الموارد الناضبة غٌر القابلة للتجدد  ،فٌما ٌصفها البعض بانها سلع سٌاسٌة بمعنى ان
انتاجها وتسوٌقها ٌخضع العتبارات السٌاسة الدولٌة تجاه منتجً النفط فً العالم اكثر
من خضوعها لالعتبارات االقتصادٌة  .كما ان انتاج هذا النوع من السلع ٌخضع
العتبارات السعرٌة اكثر من خضوعه العتبارات االسعار ،وبمعنى ادق ،فان انتاج
النفط ٌعتمد على الطاقات االنتاجٌة لآلبار النفطٌة  ،وعلى سٌاسات الدول المنتجة وعلى
سقوف االنتاج المحددة من قبل المنظمات والكارتالت النفطٌة  ،وعلى االحتٌاطً
المؤكد والمرجح وما الى ذلك  ،ثم ٌاتً دور االسعار العالمٌة للنفط الخام فً تحدٌد
الكمٌات المعروضة منه .
اما الطلب على النفط الخام فهو اآلخر ٌعتمد على اعتبارات الٌسعرٌة تاتً فً
مقدمتها حالة االقتصاد العالمً وموقعه من الدورة االقتصادٌة  ،وحالة الطقس والمناخ
والطاقات االنتاجٌة للمصانع والطاقات التخزٌنٌة للدول المستوردة وتعدد وتجدد مصادر
الطاقة البدٌلة وتنوع الصناعات المعتمدة على النفط الخام كمصدر للطاقة وكمادة اولٌة
وما الى ذلك  ،ثم ٌاتً بعد كل ذلك دور االسعار فً تحدٌد الكمٌات المطلوبة منه .
هذه الخصوصٌة قد دفعت الباحث للنظر الى تحلٌل مرونات العرضوالطلب على
النفط الخام بمنظار جدٌد ٌتالئم مع هذه الخصوصٌة اطلق علٌها (المرونات الكمٌة
السعار النفط) وقد تبدو للوهلة االولى خارجة عن المالوف فً التحلٌل االقتصادي الذي
ٌركز على اعتبار السعر هو المحدد االهم للكمٌات المعروضة والكمٌات النطلوبة من

السلع المختلفة  ،اذ تقوم هذه النظرة على فكرة انعكاس الحالة  ،اي ان السعر ٌكون فٌها
نتاجا للكمٌة المعروضة والكمٌة المطلوبة لهذه السلعة ولٌس محددا لهما  ،وتعنً
المرونة الكمٌة ابتداءا " التغٌرات النسبٌة التً تحدث لالسعار ،الناجمة عن التغٌرات
النسبٌة للكمٌات المطلوبة او المعروضة " اي ان التغٌرات النسبٌة لالسعار تحدث
بسبب تغٌرات العرض والطلب ولٌس العكس كما هو المعروف فً التحلٌل التقلٌدي ،
و فً محاولة اولٌة للبحث عن السبل الكفٌلة بالتعامل االقتصادي واالجتماعً مع هذا
النوع من السلع االستراتٌجٌة وذات االهمٌة القصوى سواء للمنتج ام للمستهلك  ،كونها
سلعا آٌلة للنضوب وغٌر قابلة للتجدد  ،وبدائلها قلٌلة وغٌر كاملة االحالل وتكالٌفها
االقتصادٌة واالجتماعٌة عالٌة مما ٌجعل االهتمام بتقنٌن انتاجها وتسوٌقها واستهالكها
امرا فً غاٌة االهمٌة .
فرضية البحث ٌ :ستند البحث على فرضٌة مفادها " ان االسعار العالمٌة للنفط الخام هً
دالة او نتاج للتغٌرات الحاصلة فً الكمٌات المطلوبة و  /او الكمٌات المعروضة او
المنتجة سنوٌا " .
اهمية البحث  :تاتً اهمٌة البحث منخالل نقطتٌن رئٌستٌن هما :
 – 1طرح فكرة المرونة الكمٌة فً التحلٌل االقتصادي .
 – 2محاولة الوقوف على العوامل المهمة التً تحدد االسعار العالمٌة للنفط من
اجل معالجة الخلل  ،والمتمثل فً انخفاض االسعار العامٌة عن القٌم الحقٌقٌة لهذه
الثروة الناضبة مما قد ٌشجع الدول المنتجة له على خفض االنتاج الى المستوى الذي
ٌحافظ علٌها الطول مدة زمنٌة وتسعٌره باسعار عادلة .
منهج البحث  :قسم البحث على المحاور االتٌة :
 – 1المرونة الكمٌة – مدخل نظري
 – 2نظرة على اسواق النفط العالمٌة
 – 3قٌاس وتحلٌل المرونات الكمٌة للعرض والطلب العالمً على النفط الخام
 – 4االستنتاجات والتوصٌات

