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أستمرت أسعار النفط فً إرتفاعها فوق متوسط سعر البرمٌل لعام 0202م و الذي ٌقدر ب  47دوالر
للبرمٌل و ذلك بالرغم من استمرار بطئ النمو اإلٌجابً لإلقتصاد العالمً و خاصة إقتصاد دول منظمة
التعاون و التنمٌة و فً مقدمتها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و دول أوروبا الغربٌة و الٌابان مع استمرار
تحفظات بعض الدراسات البترولٌة الصادرة عن بعض مراكز البحوث البترولٌة بما ٌخص اإلستهالك و
الطلب العالمً على البترول لعام 0200م .المتابع ألسعار البترول ٌجد أن متوسط سعر سلة أوبك خالل
شهر سبتمبر سجل إرتفاعا ً طفٌفا ً مقبوالً ٌقدر ب أقل من دوالر للبرمٌل مقارنة بالشهر الذي قبله ,و من ثم
سجل إرتفاعته الغٌر منطقٌة و المقبولة ( %02 -/+من متوسط السعر لعام 0202م) فً بداٌة شهر أكتوبر
إلى هذه األٌام حٌث سجل أعلى مستوى له فً األشهر الستة الماضٌة و اخترق حاجز ال  52دوالر
للبرمٌلٌ .رجع بعض المراقبٌن هذه الزٌادة الغٌر منطقٌة فً األسعار إما إلى ضعف الدوالر مقارنة
بالعمالت األجنبٌة األخرى أو لزٌادة نشاط المضاربٌن فً بورصات البترول العالمٌة فً نٌوٌورك و لندن و
سنغافورة أو للتحسن الطفٌف لإلقتصاد العالمً الكلً و خاصة فً الصٌن و الهند.

ذكر التقرٌر النفطً الشهري الصادر عن منظمة أوبك أن االقتصاد العالمً ال ٌزال ٌشهد تحسن خجول و
على مستوٌات أقل من المتوسط ,و توقع نمو االقتصاد العالمً أن ٌصل إلى  ٪ 3..لعامً 0202م و٪ 3.3
لعام 0200م ,و ذكر التقرٌر أٌضا ً احتمال أن ٌقف تحسن إقتصاد أمرٌكا عند سقف  %0.3فً عام 0202م
و أن ٌنخفض قلٌالً إلى  %0.3فً عام 0200م .أما إقتصاد الٌابان فذكر التقرٌر توقفه عند معدل %0.5
لعام 0202م مع احتمال إرتفاع طفٌف لٌصل إلى  %3.0فً عام 0200م .أما دول اإلتحاد األوروبً فال
ٌزال تحسن النمو اإلقتصادي خجوالً جداً ال ٌتعدى  %0.0لعام 0202م مقارنة بعام 0225م مع وجود
احتمال انخفاض بسٌط لٌصل إلى  %0.2فً عام 0200م .و كما هو متوقع بالنسبة إلقتصاد الصٌن و الهند
المنتعش ,ذكر التقرٌر استمرار زٌادة نمو اإلقتصاد الصٌنً و الهندي فً عام 0202م لٌصل إلى  %6.9و
 %5.3على التوالً كأكبر نسبة زٌادة إقتصاد فً العالم مع توقع انخفاض طفٌف لكال اإلقتصادٌن فً عام
0200م .بالرغم من هذه التحفظات و النمو اإلقتصادي الخجول ,ذكرت وكالة الطاقة الدولٌة فً تقرٌرها
الشهري للنفط ارتفاع الطلب العالمً على البترول فً عام 0200م لما هو علٌه الحال فً عام 0202م
لٌصل إلى  0.3ملٌون برمٌل فً الٌوم مقارنة بتوقع زٌادة ال تتعدى الملٌون برمٌل فً الٌوم من قبل منظمة
أوبك .هذه التوقعات و العوامل المؤثرة على سوق النفط العالمً كان لها التأثٌر المباشر على إجتماعات

منظمة أوبك و قراراها األخٌر بعدم تغٌٌر إنتاج دول المنظمة و ذلك إلٌمانها بأن السوق فً الوقت الحاضر
ٌشهد استقرار إٌجابً ال مثٌل له فً اآلونة األخٌرة ٌدعم النمو اإلقتصادي العالمً و ال ٌضر بمصالح الدول
المنتجة للبترول سواءاً كانت داخل المنظمة أو خارجها .لذلكٌ ,توقع جمٌع المحللٌن استمرار تحسن أسعار
البترول فً الفترة الباقٌة من عام 0202م و النصف األول من عام 0200م لما هو علٌه الحال فً الوقت
الحاضر خاصة مع قرب فصل الشتاء مع وجود تذبذب طفٌف مقبول نوعا ً ما فً األسعار قد ٌستغله
المضاربون لجنً بعض األرباح.

