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المقدمة
استطاعت الدول الصناعٌة المتقدمة من فرض سٌطرتها على سوق النفط العالمٌة منذ بداٌة
االنتاج االقتصادي لهذه السلعة االستراتٌجٌة التً شاءت االقدار ان تكون الدول النامٌة هً
المستودع االكبر لهذه المادة والتً التحتاج الٌها كما هً حاجة الدول المتقمة الدامة دوران عجلة
الصناعة والحٌاة االستهالكٌة المرفهة  ،فراحت هذه الدول االخٌرة والتً اخذت على عاتقها القٌام
بجمٌع العملٌات المتعلقة باالنتاج النفطً ابتداءاً من عملٌات االستكشاف بطرقه المتعددة مرورا
بعملٌات التنقٌب واالستخراج وانتهاءاً بعملٌات التسوٌق والتكرٌر والتصنٌع وما الى ذلك  ،ومن
الطبٌعً ان تنعكس هذه القوة االحتكارٌة فً الصناعة النفطٌة على عملٌات صنع القرار فٌما ٌتعلق
بالتسعٌر العالمً للنفط الخام  ،ولما كانت الحاجة الى هذه السلعة  ،لذلك راحت هذه الدول تضغط
وبشتى الوسائل من اجل ابقاء اسعار النفط الخام دون المستوى العادل  ،مستخدمة ابشع االسالٌب
االستعمارٌة مرة واالحتكارٌة اخرة والسٌاسٌة ثالثة من اجل سحب اكبر قدر من نفط الدول النامٌة
وبابخس االثمان دونما مقدرة للدول المنتجة له من التحكم فً هذه االسعار بل وحتى عدم امكانٌتها
من التحكم بالكمٌات المنتجة منه .
ومن المعلوم ان انتاج النفط (عرض النفط) واستهالكه (الطلب على النفط) ٌتاثران بالسعر
العالمً السائد للنفط الخام فً نفس الوقت الذي نجد فٌه ان مستوى وحركة وتطور هذا السعر انما
ٌتاثر بحجم الكمٌات المطلوبة والمعروضة عالمٌا من النفط الخام .لذلك وقع اختٌار الباحثان على
هذا الموضوع باعتباره من االمور التً تستحق البحث والتحلٌل وتبٌان اي االتجاهٌن هو االقوى
من خالل تحلٌل بٌانات سلسلة زمنٌة للكمٌات المعروضة والمطلوبة واسعار النفط الخام للمدة من
 0117 – 0791باستخدام تحلٌل المرونة السعرٌة والمرونة الكمٌة ومن ثم قٌا اتجاه العالقة
السببٌة بٌن االسعار من جهة وبٌن الكمٌات من جهة اخرى .
مشكلة البحث  :من المعروف ان هنالك عالقة من التاثٌر المتبادل بٌن االسعار وبٌن الكمٌات
المطلوبة والمعروضة  ،وتتحدد مشكلة البحث فً تبٌان اي من االتجاهٌن " فً سوق النفط الخام "
هو االقوى واالكثر تاثٌرا من االتجاه اآلخر .

فرضية البحث ٌ :مكن صٌاغة البحث فً شقٌن هما :
 – 0ان الكمٌات المطلوبة والمعروضة من النفط الخام تؤثران بشكل مباشر فً تحدٌد اسعاره
العالمٌة .
 – 0ان االسعار العالمٌة للنفط الخام ومعدل النمو االقتصادي واالحتٌاطً العالمً من النفط
الخام تؤثر بشكل مباشر فً تحدٌد الكمٌات المطلوبة والمعروضة منه كذلك .
هدف البحث ٌ :هدف البحث الى معرفة اي من االتجاهٌن هو االقوى فً العالقة بٌن االسعار
والكمٌات  ،لكً ٌتسنى للدول المنتجة التحكم فً انتاجها الذي ٌجب ان ٌححق السعر العادل للنفط
الخام وٌحافظ علٌه الطول مدة ممكنة من الهدر والضٌاع بسبب االسعار المتدنٌة .
وقد توصل البحث الى نتائج تتالئم مع منطوق الفرضٌة االساسً وهو ان الكمٌات المعروضة
بافراط هً المسؤولة عن تدنً اسعاره العالمٌة اذ غالبا ما ٌكون هنالك فائضا فً العرض ٌفوق
الطلب مما ٌدفع باالسعار نحو الهبوط .

