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 تحديات ارتفاع أسعار النفط 

ين  في سالعالمي السنوي للبنزين و الديزل و الكيروسعر ارتفع متوسط ال  2012و  2003بين سنتي 
في حين أّن أسعار غاز البترول المسال الذي يستعمل للطبخ  و  ، دولة  إلى أكثر من الضعف 160

و تعديلها على العملة المحلّّية   وحدات  التدفئة قد ارتفع بنسبة الثلثين ( مع أسعار وقع تحويلها إلى
زيادة بحساب نسبة التضخم المحلي ) . و يؤثر ارتفاع أسعار النفط العالمية على جميع البلدان إّما 

و لهذا األمر آثار هامة على مستوى عائدات الحكومة من الصادرات النفطية . بواردات أو تكاليف ال
في هذه البلدان وجيزة أن يتجاوز الطلب على النفط ُيتوّقع خالل فترة سياسات البلدان النامية ، و 

 مستوى الطلب في البلدان المتقّدمة .

، و بدال من سعره بالنسبة إلى المستهلكين  زيادةببعض البلدان  تقم و إزاء ارتفاع أسعار النفط ، لم
  2013 ينايرو في شهر  .لإلبقاء على األسعار المحلية منخفضة ذلك قامت بوضع سياسات حكومية 

، بعد تحويلها إلى الدوالر النفطية المنتجات لمشتقاتأظهرت أسعار التجزئة في البلدان النامية بالنسبة 
بالنسبة إلى  250بين أدنى و أعلى أسعار البنزين ، و  190 عاملتباينات كبيرة :   ، األمريكي

غاز البترول المسال . و إذا استثنينا عددا قليال من البلدان ذات  أسعاربالنسبة إلى  75الديزل ، و أسعار
بالنسبة إلى البنزين و الديزل و   10 عامل يناهزاألسعار المنخفضة للغاية ، فإّن الفوارق تتقلّص إلى 

منطقة الشرق ب يقع أقلّ متوّسط أسعارفإّن ،  المناطق حسببالكيروسين و غاز البترول المسال . و 
 . األوسط و شمال إفريقيا 

أسعار المنتجات النفطية  تقم بعض البلدان بتمرير زيادة لم  ، 2013 ينايرو  2009 ينايرو بين 
بالنسبة إلى البنزين و الديزل  مع   تمرير الزيادةمتوسط  و ارتفع العالمية إلى المستهلكين المحليين . 

كان ذات الدخل المرتفع  في البلدان ارتفاع الدخل و كان أقلّ من الثلثين في البلدان منخفضة الدخل . 
. و بالنسبة إلى الكيروسين ، فإن متوسط  ئة دخل أخرى متوسط معامل تمرير الزيادة أرفع من أّي ف

كان يمثل النصف في البلدان كان كامال في البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع ، و لكنه  تمرير الزيادة 
و من بين البلدان النامية  .  و البلدان المنتمية إلى الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط منخفضة الدخل
غاز البترول المسال  أعلى في البلدان ذات الدخل إلى بالنسبة   تمرير الزيادة ، كان متوسط 

 المنخفض .

 الرقابة المستمرة على األسعار 

معامل تمرير الزيادة التي تقلّ عن المتوّسط في البلدان النامية فتؤشر إلى استمرار تدخل الحكومة أّما  
. و تستخدم الحكومات مجموعة من السياسات للحفاظ على للتأثير على أسعار الوقود المحلية  

انخفاض االسعار المحلية ، بما في ذلك تحديد األسعار أو أسقف األسعار ، و توفير الدعم الشامل أو 
تكلفة الشحن في  موازنةعبر الوقت أو المستهدف لألسعار ، و إنشاء صندوق أو آلية لتجانس االسعار 

لحد من الضرائب ، و تقديم طلب إلى الشركات النفطية بتحّمل بعض أو كامل و اجميع أنحاء البالد ، 
و فرض القيود على الصادرات . و قد أّدى دمج هذه التدابير إلى تجميد خمسي البلدان  ، تكاليف الدعم

المدروسة ألسعار التجزئة للبنزين و الديزل ، أو كليهما ، لمدة شهور أو حتى سنوات  خالل  65ال
 .ت الثالث الماضية السنوا
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على األسعار المحلية دون المستويات السوقية  نحو ثلثي البلدان المدروسة قى قد أبلو بشكل أعّم ، ف
و ذلك بتقديم الدعم إلى بالنسبة إلى نوع واحد من الوقود أو أكثر في السنوات الثالث الماضية ، 

المستهلكين . و في جميع الحاالت تقوم الحكومة بعملية الدفع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من 
 تحصيل مبالغ ضريبية أقلّ من خالل عمليات النقل داخل الميزانية ، أو النفقات الضريبية ، أو 

التعويض لفئة من  من خالل و  .  يةشركات النفطالالشركات بسبب الخسائر المالية التي تكبدتها 
األسعار بدال من التحويالت النقدية أو غيرها من أشكال  في تعديالتال عبرالمستهلكين أو أكثر 

.  أنشطة تكرير النفط و تسويقه و نقله على  كذلك التسعير المتبعة في سياساتال تؤّثر هذه المساعدة ،
دعم لألسعار العالمية ،  تلك المعروفة على نطاق واسع بأّنها ارتدادية  .  كما أّن و للعديد من البلدان 

، و أبرزها الكيروسين و غاز المستهلكين  من فئاتاليقّدم إعانات تستهدف بعض  منهاعددا غير قليل 
فإّن البترول المسال لألسر . أّما دعم األسعار الذي يستهدف الفقراء فهو قليل .  و على الورق ، 

في اوقات انخفاض االسعار العالمية ، يدفع يكون ممّوال ذاتيا : مخّطط  تجانس السعر يمكن أن 
اللجوء إلى المستهلكون أكثر و يتم وضع المدخرات جانبا ، و في أوقات ارتفاع األسعار العالمية ، يتّم 

لكن على مستوى و المدخرات  للتعويض لفائدة مسّوقي النفط للحفاظ على انخفاض االسعار . 
الممارسة ، فإّن معظم مخططات تجانس السعر تشهد باستمرار تراكما للعجز ، وهو ما يستوجب في 

نهاية المطاف عمليات نقل في الميزانية أو قروض كبيرة . و يمكن لعمليات النقل هذه أن تبلغ مليارات 
 الرات ، كما هو الحال في كولومبيا و البيرو .الدو

 العواقب غير المقصودة لمراقبة األسعار 

الموجهة إلى المنتجات النفطية تسربات كثيرة ( كتحويل المسار و التهريب ) و تشهد اإلعانات المالية 
و ينشئ تفريق يسهل تخزين الوقود السائل و نقله .  فإّنهألّنه ، على عكس الكهرباء و الغاز الطبيعي ،

عتبار فئات المستخدمين  حوافز مالية قوية  لتحويل الوقود منخفض أسعار المنتج النفطي الواحد با
من هذا أّما المستفيدون النوذجيون السعر لمستهلكين غير مؤهلين للتمّتع بالتخفيضات في االسعار . 

العائالت ( الكيروسين أو غاز البترول المسال ألغراض الطبخ و اإلضاءة  مالدعم المالي المستهدف  فه
) ، و شركات النقل ، و الفالحون ، و الصيادون . و على الرغم من تقارب أسعار الكيروسين و التدفئة 

و الديزل في السوق العالمية ، فإّن األسعار الحكومية العديدة للكيروسين هي دون سعر الديزل باسم 
ر الكيروسين و يعتب حماية األسر غير المكهربة التي تستخدم الكيروسين للطبخ و اإلضاءة و التدفئة .

للغش في البنزين . فكلما ازداد فارق السعر ، ازدادت الحوافز المالية لتحويل  ، مع ذلك ، مناسبا تماما 
الكيروسين إلى قطاع سيارات الديزل . و يمكن اعتماد الوسم الكيميائي و األصباغ متعددة األلوان ، و 

و لكن هذه التدابير يمكن أن يقع  ، لى حّد ماتدابير الكشف األخرى للحد من  هذا التحويل  إغيرها من 
كما أّن الشائع أيضا هو تحويل اسطوانات صغيرة من غاز البترول المسال المدعوم  التي  تجاوزها .

تباع إلى األسر  إلى المؤسسات التجارية ، كالمطاعم . و في معظم الحاالت ، ال يشارك المستفيدون 
د إال في حالة واحدة ممكنة و هي الوقومن عملية التحويل في أّي مستوى من المستويات الهامة 

المدعوم المخصص لقوارب الصيد  :  فقد يشارك أصحاب القوارب في عملية التحويل ألّن هذه 
و تفاقم هذه األنشطة اإلجرامية من سوء الحوكمة القوارب يمكنها أن تهّرب كميات كبيرة من الوقود . 

داخل  صالحاتمما يجعل القيام بإ ، أنشطة تكرير النفط و تسويقه و نقله في القطاع النفطيفي مجال 
 .هذا القطاع أمرا صعبا 
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أمورا شائعة في األسواق  –و األسواق السوداء المزدهرة مع ارتفاع األسعار  –و يعّد نقص الوقود 
ذات األسعار الرسمّية المنخفضة . و يحدث النقص بسبب التحويل أو التهريب و كذلك بسبب عجز 

ض شركات النفط التي . و قد تخفّ  النفطية عن الدعمللشركات أو عدم رغبتها في التعويض الحكومات 
، و قد يصل بها األمر إلى حّد إغالق محطات تعبئة التكرير أو التصدير  عمليات تعاني ضائقة مالية من

الوقود إذا بلغت الخسائر حجما ال يمكن تحّمله . و قد يتّم توجيه الدعم من خالل الشركات المملوكة 
وضع اإلحتكار أو شبه اإلحتكار . و بسبب غياب المنافسة ، تفقد هذه الشركات ، و ذلك بمنحها للدولة 

 .  األمر الذي يتسّبب في رفع التكاليف ، فعاليتهاشفافيتها و 

 نحو التسعير القائم على السوق 

تجعل أنشطة أن فإّن على الحكومات أن تواصل اتباع سياسات من شأنها  إلى وزن األدلّة ،و بالنظر 
.  إّن مراقبة األسعار في  القطاع النفطي تنافسية و متحّررة من القيود تكرير النفط و تسويقه و نقله 

و الحّد من التضّخم ، و تحقيق األهداف األخرى ، وسيلة غير فّعالة  و غير مستدامة  لحماية الفقراء 
قراء على مواجهة ارتفاع  و لمساعدة الفالمذكورة من طرف الحكومات التي تبقي األسعار منخفضة .  

 خدمات اإلجتماعية الأسعار النفط ، يجب تعويض عملية دعم أسعار الوقود بهدف طويل األمد مع تقديم 
و يمكن القول إّن التحويالت النقدية كجزء من برنامج متكامل و شامل للتخفيف من وطأة .  بشكل فّعال 

التدخالت الحكومية باستخدام الدعم القطاعي  أّما ا ، الفقر  هي المقاربة األكثر فعالية و األقل تشويه
مصلحة و خدمة فهو أمر غير كاف عموما . و بالتوازي مع ذلك للحفاظ على انخفاض االسعار في كل 

، و للحّد من التعّرض لتقلّبات أسعار النفط ، يتعّين على الحكومات تعزيز تدابير الحفاظ على الطاقة في 
حيث تكون   ادية و تسهيل  تنويع الوقود للحّد من االعتماد  المفرط على النفطجميع المجاالت اإلقتص

 هناك جدوى اقتصادية  .

 ظروف اإلنطالق 

أساس السوق على ظروف البداية . و تتضّمن اإلعتبارات حجم يعتمد مسار عملية التسعير على 
السعر القائم على أساس  السوق ، و مستوى الوعي العام و  لألسعار  الفجوة بين المستويات الحالية

أنشطة تكرير النفط و درجة التركيز و المنافسة  في  مجال بحجم  اإلنطالق من أسعار السوق ، و 
في القطاع النفطي ، و آلية تسليم اإلعانات حيث يتّم تقديمها ، و متانة تقديم الخدمات تسويقه و نقله 
 المصداقية الملحوظة للحكومة .اإلجتماعية ، و 

و تبرز التجربة الدولية بوضوح أنّه  من الصعوبة بمكان  اإلنتقال إلى التسعير على أساس السوق إذا 
، أو إذا  كان للحكومة  قليل من المصداقية و ذلك لضعف  أو سوء سجلها في مجال تقديم الخدمات 

و هو ما  –إلى القطاع النفطي على أّنه قطاع فاسد في شرعية الحكومة . و إذا ما ُنظر  كان هناك طعن
بأّن اإلعانات  فإّن الناس قد يميلون إلى اإلعتقاد  –البلدان ذات اإلنتاج النفطي الكبير  يحدث عادة في 

في المتناول ، إال إذا كان من الممكن القضاء على الفساد و جعل عملية تسليم اإلعانات أكثر لن تكون 
و إذا سيطرت شركة نفطية و طنية على القطاع ، فإّنه يجب اتخاذ الخطوات الالزمة إلدخال  كفاءة .

المنافسة ، و تشمل الخيارات تقسيم  الشركة ، و فرض دخول طرف ثالث إلى بنيتها التحتية كإجراء 
فمن انتقالي ، و القيام  بخطوات أخرى لتسهيل إدخال  جديد . و إلقامة منافسة صحية و عادلة ، 

و تنفيذها . و ينبغي لكل هذه اإلجراءات أن تخفض من الضروري وضع قواعد واضحة و سليمة 
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تكاليف التزويد على المدى الطويل . فتعزيز شبكات األمان اإلجتماعي و جعل القطاع النفطي شّفافا و 
 خاضعا للمساءلة من األمور الضرورية إلصالح االسعار بشكل دائم . 

 ر التواصل و التشاو

و يمكن للحكومات ، على المدى القريب ، أن تضع استراتيجية اتصال إلطالع الجمهور بشكل فّعال 
 على : 

 الحكومة و الشركات النفطية ،من طرف  المغطىالمشترك  اإلسترجاع غير الكافي حجم  •

األسعار ، بما الذي تحّصل عليه الدخل و القطاع ، و الفائزون و الخاسرون في عملية إصالح  الدعم  •
في ذلك اآلثار المحتملة على فئات الدخل المختلفة ، و كذلك المعارضة التي من المرّجح أن يتّم 

 إلعانات الشرعية و غير الشرعية ، تنظيمها من قبل مجموعات قوية تستفيد من ا

 األدلة على التحويل أو التهريب ، •

مثل النقص الحاد في الوقود و تدهور البنية   ، لإلسترجاع غير الكافيالتكاليف غير الضريبية  •
 التحتية في قطاع النفط ، مما يؤدي إلى عدم فعالية العمليات و ارتفاع التكاليف ،

 الطرق البديلة لتحقيق األهداف اإلجتماعية و اإلقتصادية لسياسات التسعير الحالية ، و  •

ف كل بلد لإلبتعاد عن سياسة تحديد قائمة من الخيارات التي تتناسب مع ظرو ضبط اقتراح أو •
 إجتماعية و تكملته بحماية السوقلتسعير على أساس األسعار في القطاع النفطي و اإلعتماد على ا

 .أوسع و آليات تعويض خارج القطاع النفطي  

يمثل التشاور عنصرا هاما في عملية اإلتصال . و التنّوع في وسائل اإلعالم الحالية ، بما في ذلك 
 يجعل من الحوار الوطني حول إصالح األسعار أمرا ممكنا .  ، وسائط اإلعالم اإللكترونية

 عملية تكّيف مستمّرة 

، و نطاق سلطتها و تعتبر شفافية الحكومة أمرا مهما فيما يتعلق بالوكالة المسؤولة عن التسعير 
اإلسترجاع الكافي أو غير حجم التنظيمية ، و كيفية تحديد االسعار ، و معايير تعديلها ،  و تجزئتها ، 

 كما أّن القيام  في أغلب األحيان بإحاطة الجماهير، و األطراف المعنية التي وقعت استشارتها .  الكافي 
حتى  ، عناوين األخبار حول هبوط االسعار العالمية  ألنّ  أمر مهّم   المسترجعةبتراكم المبالغ   علما

عندما يمكن تقديم الدعم للوقود ، يمكن أن تدفع بالجماهير إلى المطالبة بالخفض الفوري لألسعار فقا 
 لذلك الهبوط . 

و إذا كانت األسعار الجارية منخفضة ،  فإنها تحتاج إلى رفعها على مراحل لتصل إلى مستويات 
السوق . و في حالة دعم األسعار العالمية ، فإّن سّد الفجوة السعرية  مّرة واحدة  يمكن أن يكون 

كم من على الحكومة هو  عنيفة . إّن السؤال المطروحمضّرا للغاية  و أن يدفع الجماهير إلى ردود فعل 
الوقت يجب أن تأخذه لرفع األسعار و ما هو حجم الزيادة في كل مّرة .  و عند النظر في استراتيجية 

اإلصالح ، فمن المهم أن ننظر إلى اآلثار المحتملة على المستهلكين ، و التي تعتمد على األسعار 
قص الوقود على نطاق واسع و دفع المستهلكون المدفوعة بشكل فعلّي ال على األسعار الرسمّية . فإذا ن
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على مستوى األسعار الرسمية و القضاء على أضعاف السعر الرسمي ، فإّن إجراء تعديالت كبيرة 
 نقص الوقود يمكن أن تكون له آثار سلبية أقلّ بكثير من التأثير النظري للتعديالت الكبيرة في االسعار .

على سبيل المثال ) من مستويات السوق ، فإّن   20% مائة (إذا بلغت األسعار بضع عشرات في ال
مرتبطة بأسعار النفط العالمية و تستند إلى صيغة محّددة يجب أن اعتماد قواعد تعديل تلقائي لألسعار 

يكون الهدف على المدى القريب . فالقيام بهذا األمر من المفروض أن يؤدي إلى عدم تسييس عملية 
. و في غياب مثل هذه  أوقات انخفاض أسعار النفط العالميةيكون أسهل في التسعير . و اعتماده 

زيادة ال خالل  باعتماد التسعير على أساس الصيغة ، فإّنه يجب اإلستمرار في رفع األسعارالفرصة ،
الذي توقف الحكومة بموجبه دورها في تحديد  –ويعتمد توقيت تحرير السعر األسعار .  األخيرة  في 

على مدى و جود منافسة كافية في السوق . فمن األسهل قياس درجة المنافسة على األسعار  –السعر 
إذا قامت الحكومة بتحديد أسقف األسعار بدال من مستويات االسعار في حد ذاتها ، فاإلنطالق من 

ر أسقف االسعار و تفاوت السعر القابل للقياس عبر الشركات هي عالمات المنافسة الناشئة . و تشي
و يجب أن ُينظر  اواضح مآال  التجربة الدولية األخيرة أّن إصالح التسعير في كثير من األحيان ال يمتلك

و نظامها إليه باعتباره عملية  مستمرة  من التكيف و البحث عن آليات تراعي مؤسسات الدولة 
 قضاياّين الجدول التالي السياسي ، و بنية سوق القطاع النفطي ، و البنية التحتية ، و التاريخ . و يب

 محّددة قد تحتاج إلى أن  تؤخذ بعين اإلعتبار إلصالح عملية التسعير . 

 

 اعتبارات لرسم خارطة طريق إلصالح عملية التسعير 

 القضايا المحّددة اإلعتبارات
 في قطاع النفط اإلبتداءشروط 

بين السعر الحالي و  الفجوة
مستويات االسعار القائمة على 

 السوق 

هل أصبحت الفجوة من الشواغل المالية الهامة ؟ إذا كانت الفجوة كبيرة ، فما هي 
الفترة الزمنية الالزمة لسدها و التي قد تجد قبوال عند الرأي العام ، و ما هو حجم 

إذا كانت الفجوة صغيرة  الزيادة في السعر الذي يمكن إقراره في وقت واحد ؟ 
 صيغة أو استئنافها ؟نسبيا ، فمتى يمكن اعتماد آلية تسعير السوق القائمة على 

كيف يتّم تحديد االسعار و من هو 
 الذي يحّددها ؟ 

مستويات االسعار أو أسقف االسعار ؟ في تجارة التجزئة ، في تجارة الجملة ، في 
أو التباين  السعر نفسه في كامل األراضيبوابة المصفاة ، أو في أّي مكان آخر ؟ 

الجغرافي ؟ هل هناك صيغة لتحديد االسعار ؟ هل وقع اتباع هذه الصيغة ، أم وقع 
تعليقها في الممارسة ؟ هل هناك وكالة مهتمة بتحديد االسعار، أم أّن قرار تغيير 

ي مرتبط بالحالة السياسية فاالسعار الذي قامت به بعض المجموعات السياسية 
  ذلك الوقت ؟

 المبالغ المستردة ،من الذي يحّدد 
  كيف و ، يدفع لهممن 

هل أّن حجم المبالغ المستردة قائم على أساس  اإلبالغ الذاتي عن التكاليف من 
طرف الشركات النفطية ، أم على  بعض المعايير الدولية ؟  هل تقوم الحكومة 

بشكل كلّي أم جزئي ، و في الوقت المناسب أم غالبا بالتعويض للشركات النفطية 
أنشطة تكرير النفط و تسويقه و بعد تأخير طويل ؟ هل أّن البنية التحتية في مجال 

بسبب الرقابة على اإلستثمارات  في لنقص متضّررة في القطاع النفطي  نقله 
خالل  االسعار ؟ هل أّن التعويضات على المبالغ المستردة يتم توجيهها  من

الشركات النفطية المملوكة للدولة ؟  هل أّن حّصة الحكومة من الدعم مشار إليها 
بوضوح في الميزانية ، أم أّن هناك تحويالت مالية من خارج الميزانية ، تقوم 

هل أّن النفقات الضريبية تستخدم لتغطية المبالغ بالتعتيم على حجم الدعم ؟ 
 عم بطريقة شّفافة و أن يكون سهل التتبع .المستردة ؟  يجب أن يتّم عرض  الد

، و تجارة الجملة ، و كيف تترّكز السوق على مستوى التكرير / اإلستيراد  المنافسة في السوق 
التجزئة ؟ هل تهيمن شركة نفط وطنية على السوق ؟ هل أّن المصافي غير الفّعالة 



6 

 القضايا المحّددة اإلعتبارات
الجمركية ، آليات تقديم أو الشركات النفطية المملوكة للدولة محمية بالتعريفات 

أو دخول طرف ثالث  الدعم أو غيرها من الوسائل ؟ هل وقع تشجيع اإلستضافة
 ؟ تجنب اإلزدواجية في البنية التحتية لتسهيل عمليات دخول جديدة و 

هل هو دعم شامل أم مستهدف ؟ من هو المستهدف و كيف ؟ هل أّن الوقود  الدعم في مكانه 
 الحصص ، و إذا كان األمر كذلك ، فكيف ؟المدعوم يوّزع بنظام 

أنواع  من يستخدم كل نوع من
 الوقود و ألّي غرض ؟ 

بطريقة هل هناك استخدام  واسع النطاق للبنزين أو الديزل لتوليد الكهرباء 
؟ إذا كان األمر كذلك ، فإّن ارتفاع اسعار الوقود يمكن أن يهّدد إمكانية  إحتياطية 

. هل أّن البنزين يستخدم في المقام األول من طرف األيسر الحصول على الكهرباء 
حاال ،أم أّن هناك استخداما واسع النطاق للبنزين في الدراجات النارية من قبل 

الشركات الصغيرة و أسر الطبقة المتوسطة الدنيا ، و بذلك فإّن البنزين ليس حكرا 
مسال على نطاق واسع هل يستخدم الكيروسين و غاز البترول ال على األغنياء ؟ 

؟  هناك المزيد من المقاومة لرفع أسعار وقود الطهي و هو ما يؤّثر على  للطبخ 
الغالبية العظمى من األسر . هل هناك استخدام واسع النطاق للكيروسين في 

، فإّن الحجج المؤيدة للفقراء يمكن أن تستخدم اإلضاءة ؟ إذا كان األمر كذلك 
 أسعار الكيروسين دون  تعويض .فاع عنهم ضد رفع دلل

هل أّن األسعار الفعلية المدفوعة من قبل هل هناك ازدهار للسوق السوداء ؟  سوء الممارسة التجارية 
المستهلكين أعلى بشكل ملحوظ من األسعار الرسمية ؟ إذا كان األمر كذلك ، فإّن 

عمليات البيع على  رفع األسعار الرسمية سيكون له تأثيرسلبّي أقلّ بكثير . هل أنّ 
المكشوف أمر روتيني ؟ إذا كان األمر كذلك ، فإّن تطبيق قوانين ضد البيع على 

األسعار كون تالمكشوف  يمكن أن يخّفض من السعر الفعلي الذي يرتفع عندما 
الرسمّية مرتفعة . هل هناك تهريب ؟ هل هناك تحويل للوقود المدّعم  للمستهلكين 

 ناك غش في الوقود األعلى سعرا  بالوقود المدّعم . ؟ هل ه المستهدفينغير 
هل يعتبر غير شّفاف ، مليئا بالفساد ، له صلة وثيقة بالسياسة ، أو دولة داخل  إلى القطاع النفطي  النظرة

؟ إذا كان الدولة ؟ هل هناك فضائح لها عالقة بالتحويل الكبير في تسليم الدعم 
األمر كذلك ، فإّن رفع األسعار يمكن أن يكون صعبا ألّن الجمهور غاضب بسبب 

الفساد ، و من ناحية أخرى ، فإّنه قد يكون من الممكن إقناع الجمهور بأّن الرفع 
من األسعار يجعلنا نصل إلى مصدر الفساد و يساعدنا في القضاء عليه . إذا كانت 

، فهل البلد عضو في مبادرة الشفافية في مجال الدولة منتجا نفطيا كبيرا 
 ؟ )eiti.org(الصناعات اإلستخراجية  

 الحماية اإلجتماعية 
؟ هل هناك نظام إداري وقع تركيزه  بيانات محّينة للمستفيدينهل هناك قاعدة  شبكات األمان 

للتحويالت هل تمتلك الحكومة هوية وطنية و نظام البطاقة الذكية لتقديم منافع ؟ 
النقدية للمحتاجين ؟ هل لدى الحكومة شبكات أمان يمكن توسيع نطاقها على 

كليهما ،  لتقديم التعويض لفائدة  األشخاص  مستوى الفوائد ، أو التغطية ، أو
الذين هم عرضة الرتفاع أسعار النفط بطريقة من شأنها أن تكون مّتسقة مع 

إلى الحماية اإلجتماعية ؟ أو أّن نشر األهداف متوسطة و طويلة األجل بالنسبة 
 شبكات األمان اإلجتماعي السليمة يتطلب عمال تحضيريا كبيرا و تنمية ؟

تقديم الخدمات اإلجتماعية 
 األساسية 

هو وضع التعليم اإلبتدائي ، و الصحة األساسية ، و الحصول على المياه ما 
اإلنجازات يمكن هل أّن سجلّ الصالحة للشراب ، و إلى مرافق الصرف الصّحي ؟ 

وعود الحكومة بتوظيف المدخرات المتأتية من يثق في  أن يجعل الجمهور 
 تخفيض الدعم بشكل أفضل ؟

 خطوات اإلصالح 
هل أّن السوق مّتسعة بما فيه الكفاية لتصبح قادرة على المنافسة مع مرور الوقت  بنية القطاع و تنظيمه 

 هدفا واقعيا ؟ إذا كان هناك تركيز في السوق ، فما هي، مما يجعل تحرير األسعار 
محطات  -التي لديها القدرة على إضعاف المشغلين التاريخيين المعوقات الرئيسية 

، المصافي ، محطات المستودعات ، خطوط األنابيب ؟ هل توجد قوانين اإلستيراد 
و المعايير تعكس   هل اللوائح أو لوائح بشأن اإلمدادات  التي تحتاج إلى تعديل ؟ 

الممارسات الدولية الجيدة الحالية ، أم أنها تحتاج إلى تحديث ؟ هل هناك متابعة  
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و تطبيق ، و إذا كان األمر كذلك ، فكيف يمكن تعزيزها ؟ و كيف تتم معالجة سوء 

 الممارسة التجارية ، و هل هناك خطة لمزيد الحّد منها . 
هل ستكون هناك وكالة تنظيمية مستقلة مسؤولة عن تحديد االسعار ؟ هل هناك   من يحّدد األسعار و كيف يتّم ذلك 

قوانين أو لوائح بشأن التسعير تحتاج إلى تعديل ؟ إذا كان هناك دعم كبير لألسعار 
، فما هي الخطوات اإلنتقالية الضرورية قبل اعتماد اآللية التلقائية للتسعير القائم 

 ؟  على صيغة أو األسعار المحّررة
اإلنتخابات  –هل هناك أحداث خارج قطاع النفط يمكن أن تؤّثر على التوقيت  التوقيت 

الوطنية ، الكوارث الطبيعية ، أزمة غذائية ، فشل واسع النطاق للمحاصيل 
الزراعية ، األزمة المالية المحلية أو الدولية ، ارتفاع معدالت البطالة ، أو انهيار 

أسعار السلع األخرى ، كالقهوة أو المعادن ، و التي يعتمد عليها اإلقتصاد ؟ إّن 
تخاذ تدابير أكبر للحماية اإلجتماعية استجابة لإلصالحات هذه المسائل تتطلب ا

العطل الوطنية  –هل هناك فترة يكثر فيها استهالك الوقود على مستوى االسعار . 
و  –الكبرى ، فصل الشتاء في المناطق ذات المناخ البارد ، الصيف و فترة السفر 

 يجب تجنبها لرفع أسعارالوقود الرسمية ؟  
هل هناك فهم معقول آلثار إصالحات األسعار على مختلف شرائح المجتمع و فئات  ين و الخاسرين الفائز ليلاتح

الدخل ، بما في ذلك اآلثار المحتملة على التضّخم و القطاعات التي ستتأّثر بشكل 
، و معاليم النقل ، خاص ؟  ماهي اآلثار النسبية الرتفاع أسعار المواد الغذائية 

وأسعار الطاقة  على الفقراء ؟ و ما إذا كانت أسعار المواد الغذائية أكثر أهمية 
بسبب أنماط اإلنفاق عند الفقراء ، و التي من شأنها أن تبّرر أكثر اإلبتعاد عن 

 المقاربات القطاعية و جمع شبكات األمان لكل المخاطر تحت مظلة واحدة . 
 

هل أّن السالمة المالية لبعض المؤسسات تتوّقف على  دعم أسعار النفط ؟ إذا كان 
، فإّنها ستضغط لمعارضة اإلصالحات من خالل دعم الجمعيات األمر كذلك 

الصناعية ، و النقابات العمالية ، و جماعات أخرى . هل هناك حاجة لإلغالق 
هل سيكون من الممكن   الناجح لهذه المؤسسات و إعادة  تدريب الموظفين ؟

إجراء زيادات صغيرة و منتظمة و تدريجية للسعر من شأنها أن تقلّل من اآلثار 
السلبية ؟  هل سيكون من المنطقي تقديم الدعم لتحويل الوقود أو تحسين فعاليته 

 ؟ 
هل يمكن هل يعتمد قطاع الكهرباء على الديزل و زيت الوقود أو على كليهما ؟ 

الزيادات في أسعار النفط على كاهل المستهلكين    أن تقوم بحمل لشركات الكهرباء
، أم أن هذه الشركات ستقوم بتحّمل الخسائر المالية إلى حدود  المرحلة المقبلة 

يعتبر مشكلة في قطاع الكهرباء  بخس القيمةأّن من التعديالت في التعريفة ؟ هل 
؟ وهل ستؤدي الزيادة في أسعار المنتجات النفطية إلى زيادة كبيرة في تعريفة 

الكهرباء ، و إلى التأثير على السالمة المالية لشركات الكهرباء ، أو كليهما ، و 
يحتاج األمر إلى دراسة متأنية تنظر في إمكانية التنسيق بين القطاع الكهربائي و 

 لإلصالحات في مجال تعريفة الكهرباء .  اإلقتصاد السياسيلقطاع النفطي ، و في ا
 

هل توجد مجموعات قوية تستفيد من الدعم و يمكنها ممارسة نفوذها لمنع 
اإلصالحات على مستوى االسعار ؟ هل تستفيد بعض المجموعات بشكل غير 

السوداء ، و التحويل قانوني من الدعم  من خالل اإلنخراط في التهريب و السوق 
و هل تشمل هذه العمليات مسؤولين حكوميين رفيعي ، و الغش في الوقود ؟ 

المستوى و موظفين سامين في الشركات النفطية ؟ إذا كان األمر كذلك ، فإّن بناء 
تحالف واسع النطاق من المؤيدين لإلصالحات على مستوى األسعار سيكون في 

   غاية األهمية .
األسعار ؟ في قطاع النفط هل سيكون من الممكن  تحقيق منافع فورية من إصالح  ة و ملموسة منافع فوري

 ، سوف تكون هذه المنافع متمثلة في غياب الصفوف و غياب الغش في الوقود، 
أما  .و مقاومة البيع على المكشوف أقل بكثير في السوق السوداء ،  أسعار و

خارج القطاع النفطي ، فهل هناك نظم إدارية قائمة في الموضع الصحيح يمكنها 
أن تقّدم التعويض فورا و بشكل ظاهر للعيان ؟ إذا لم يكن األمر كذلك ، فهل هناك 
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 ةه باإلمكان تأجيل الشروع في أيّ شيء ما يمكن أن  ُيعّد  بسرعة ، و هل أنّ 

  ، و إن لم يكن بشكل كاملصبح هذا اإلعداد ، تعديالت كبيرة في األسعار إلى أن ي
 جاهزا للتنفيذ ؟

بصرف النظر عن التعويض االولي للمساعدة على التكّيف مع ارتفاع األسعار ،  المساعدة على المدى الطويل  
أو مساعدة ، كصندوق الكفاءة في  المدى هل هناك حاجة إلى تعويض طويل

استخدام الطاقة أو النفقات الضريبية القتناء معدات و أجهزة أكثر كفاءة للحد من 
 المدىاستهالك النفط ، و زيادة المساعدات الغذائية ، و التعويض النقدي طويل 

 لفائدة الفقراء الرتفاع أسعار الوقود . 
 التواصل 

و ، و من المستفيد منها ،  المبالغ المستردةعلى بّينة من حجم   لجمهوراهل أّن  حول الوضع الراهن 
ديلة  و تكلفة الفرصة الب  ، على األسعار منخفضة اإلبقاء عن ةالناجم اتاإلنحراف

و هل بإمكان الجمهور أن يعرف بسهولة الفجوات السابقة و  للمبالغ المستردة ؟
الحالية في السعر؟ هل هناك حوار وطني حول إيجابيات و سلبيات سياسة التسعير 

 الحالية ؟  
حول الخيارات أو الخطة 

 المستقبلية 
بفعالية و دّقة ؟ أم أّن الخيارات أو المقترحات إلصالح األسعار  تّم اإلبالغ عن  هل

الشائعات  هي التي تتسّبب في الشراء و التخزين الناجمْين عن الّذعر ؟ هل هناك 
آلية للتشاور بين مختلف أصحاب المصلحة  و إشراكهم في المداوالت  و اتخاذ 

حول خطط التعويض وقع قبل   أّن التواصلالقرارات إلى أقصى حّد ممكن ؟  هل 
 األسعار ، بحيث يكون الجمهور مستعّدا بشكل جّيد ؟   تنفيذ عملية إصالح

؟  هل جرى النظر في إجراء محادثة  أشكال التواصلهل وقع استغالل جميع  وسائل التواصل 
وطنية باعتماد شبكة االنترنت ، مما يسمح للكثير من الناس بالتعبير عن وجهات 

ا في ذلك  تلك التي نظرهم ؟ هل و قع الوصول إلى جميع شرائح المجتمع ، بم
ليست لها إمكانية الوصول إلى األنترنت و التلفزيون ؟  هل وقع استكمال  

  وجها لوجه ؟باجتماعات بين أصحاب المصلحة التواصل اإللكتروني 
متوفرة  هل هناك خّطة لجعل المعلومات حول  األسعار و اإلنتاج و اإلستهالك   حول قطاع النفط التواصل

بانتظام  و في الوقت المناسب بحيث يتسنى للمستهلكين و المستثمرين المحتملين 
المنافسة في الظهور ، هل بإمكان  عندما تبدأأن يّتخذوا قرارات واعية ؟  

الحكومة أن تجعل المعلومات عن األسعار متاحة بسهولة لمواصلة تعزيز 
تسجيل الشكاوى ؟ هل أّن الشركات هناك آلية لالمنافسة على  هذا المستوى ؟ هل 

؟ هل أّن جميع اللوائح و  اتهامات محددة تواجه التي ثبت عليها خرق للقانون 
القواعد و اإلعالنات حول سياسة التسعير ، و حسابات األسعار المراقبة ، و حجم  
الدعم المتبقي و الكيفية التي يتم توجيهه بها ، و أّية معلومات أخرى تتعلق 

؟ هل ار التي تّم توحيدها في مكان واحد بحيث يمكن العثور عليها بسهولة باألسع
أّن المعلومات تقّدم بلغة واضحة و مفهومة عند الكثيرين ، إن لم يكن معظم الناس 

 ، في البلد ؟ 
 


