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ومـن املرجح أن تسـتمر الـركات العاملـة يف الصناعات كثيفة 
التحديـات مسـتقبالً يف  الطاقـة يف مواجهـة بعـض  اسـتهالك 
ظـل التوقعـات باسـتمرار ارتفـاع أسـعار الغـاز الطبيعـي، مـا 
سـيقتيض مـن الحكومـات األوروبيـة تبنـي برامج ماليـة لدعم 

تلـك الـركات عاجالً.

مساهمة عالية في التكلفة
تسـتحوذ الصناعـات كثيفـة االسـتهالك للطاقـة يف أوروبـا عـى 
حصـة كبـرة من اسـتهالك الغاز الطبيعـي يف القـارة األوروبية، 

وهـو مـا ُيكـن إيضاحه عـى النحـو التايل:

1- القيمـة املضافـة: تسـاهم صناعـات التكريـر، والكياويات، 
والصناعـات املعتمـدة عـى املعـادن مثـل: الحديـد والصلـب، 
وصناعـات األسـمنت، والزجـاج، والورق، واألغذيـة واملروبات 
بحـوايل 5% مـن إجايل القيمة املُضافـة باالقتصادات األوروبية 
 Rhodium( ”سـنوياً، وذلـك وفقـاً لتقديرات “روديـم جـروب

 .)Group

وتـزداد املسـاهمة االقتصادية لهذه الصناعات عند حسـاب 
األثـر غـر املبـارش، أي من خـالل تأثرهـا املمتـد إىل القطاعات 
األخـرى. بينـا، توظـف تلـك الصناعات حـوايل 4% من إجايل 

العالـة يف االتحاد األورويب. 

2- اسـتهالك واسـع للغاز: تسـتحوذ القطاعات املذكورة سـابقاً 
عـى 87% مـن إجـايل اسـتهالك الغـاز بالقطـاع الصناعـي يف 
القـارة األوروبيـة. وبشـكل عـام، اسـتحوذ قطـاع الصناعـة عى 
حـوايل 26.1% مـن إجـايل اسـتهالك الطاقة يف منطقـة اليورو 

يف عـام 2020، وفـق ليور سـتات.

3- مسـاهمة عالية يف التكاليف: تشـر بعض التقديرات إىل أن 
الطاقـة ُتثـل حـوايل 26% مـن التكاليـف الخاصـة بالصناعـات 
التعدينيـة يف أوروبـا، فيـا تصل النسـبة إىل 19% يف الصناعات 

الكيميائيـة، وهـي حصـة كبرة مـن إجايل تكاليـف اإلنتاج.

ضغوط متزامنة
يف الوقـت الحـارض، تعاين الـركات األوروبية كثيفة االسـتهالك 
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نتــج عــن الحــرب الروســية – األوكرانيــة ارتفــاع فــي أســعار الطاقــة فــي أوروبــا إلــى أعلــى مســتوياتها منــذ 
عقــود، علــى نحــو أضــر بشــدة بالقطــاع الصناعــي بالقــارة، ال ســيما الصناعــات كثيفــة اســتهالك الطاقــة، 
إذ ارتفعــت تكاليــف اإلنتــاج بشــدة فــي صناعــات، مثــل الحديــد والصلــب واأللمنيــوم واألســمدة وغيرهــا 
مــع ارتفــاع أســعار الطاقــة، ممــا دفــع بعــض الشــركات إلــى خفــض مســتويات إنتاجهــا، أو إغــالق بعــض 

مصانعهــا فــي أوروبــا، فيمــا يخطــط اآلخــر لنقــل جــزء مــن عمليــات اإلنتــاج خــارج أوروبــا. 

أضــرار واســعة:  تأثيــر ارتفــاع أســعار الغــاز الطبيعــي علــى الصناعــات األوروبيــة كثيفــة الطاقــة، العــدد 1665، 12 أكتوبــر 2022، أبوظبي: 
المســتقبل لألبحاث والدراســات المتقدمة.
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للطاقـة مـن العديـد مـن الضغـوط التشـغيلية، والتـي تعـود 
بشـكل رئيـي إىل ارتفـاع أسـعار مـواد الطاقـة، وتتزامـن أيضاً 
مـع تراجـع االسـتهالك الخـاص مع احتـاالت دخـول االقتصاد 

األورويب يف حالـة ركـود قريبـاً، وذلـك كـا يـي:

1- ارتفـاع قيـايس يف أسـعار الطاقـة: ارتفعـت أسـعار الغاز يف 
أوروبـا بنسـبة 170% خـالل الفـرة من فربايـر إىل يوليو 2022؛ 
نتيجـة لتداعيـات الحـرب الروسـية – األوكرانيـة. أدى ذلك إىل 
ارتفـاع تكاليـف اإلنتـاج بالركات العاملـة يف الصناعات كثيفة 
اسـتهالك الطاقـة يف أوروبـا، بـل ووصلـت للحـد الـذي جعـل 

بعـض الـركات تتكبـد خسـائر اقتصادية. 

2- تراجـع محتمـل للطلـب: يتوقع بنك مورجان سـتاني ركود 
االقتصـادات األوروبيـة خـالل الربـع الرابـع من العـام الجاري، 
بينـا تشـر التقديـرات الصـادرة عـن املعهـد األملـاين ألبحـاث 
االقتصـاد، ودويتشـه بنـك إىل أن االقتصـاد األملـاين، الـذي يُعـد 
بالفعـل يف حالـة  إىل دخولـه  أورويب،  اقتصـاد صناعـي  أهـم 
الركـود. أمـا اململكة املتحدة، فـرى وكالة “سـتاندرد آند بورز” 
أنهـا تعـاين الركـود بالفعل، وأنه قد يسـتمر حتى العـام املقبل.

النهـايئ  الطلـب  يتأثـر  أن  املتوقـع  مـن  لذلـك،  ونتيجـة 
عـى املنتجـات الصناعيـة يف أوروبـا تأثـراً بالركـود االقتصـادي 
والضغـوط التضخميـة. وقـد أوضحـت نتائـج مـؤرش مديـري 
السـلع  عـى  الطلـب  تراجـع  اليـورو  منطقـة  يف  املشـريات 
بالقطاعـات كافـة، خـالل شـهر سـبتمرب 2022؛ نتيجـة الرتفـاع 
تكاليـف املعيشـة. وقـد سـجل مـؤرش مديـري املشـريات يف 

منطقـة اليـورو 48.2 نقطـة خـالل شـهر سـبتمرب 2022، وهـو 
أقـل مسـتوى خـالل 20 شـهراً، ما يشـر إىل االنكـاش لراجع 

القـراءة عـن 50 نقطة.

خيارات محدودة
 دفعـت الضغـوط التـي تواجههـا الـركات األوروبيـة العاملة 
يف صناعـات كثيفـة اسـتهالك الطاقـة، نحـو خفـض إنتاجهـا أو 
إغـالق بعـض مصانعهـا، بـل أن بعضهـا يخطـط لنقـل عملياته 

اإلنتاجيـة خـارج أوروبـا، وذلـك عـى النحـو التايل:

1- خفـض اإلنتـاج وإغـالق مصانـع أوروبيـة: خفضـت بعـض 
لبعـض  اإلنتاجيـة  الطاقـة  رشكات 
مصانعهـا يف أوروبـا، فيـا اضطـرت 
لفـرة  مصانعهـا  إلغـالق  أخـرى 
التـايل: النحـو  مؤقتـة، وذلـك عـى 

أ- صناعـة األملنيـوم: تأثـرت غالبيـة 
مصانـع األملنيـوم يف أوروبـا بارتفـاع 
تكاليـف الطاقـة. عى سـبيل املثال، 
Spei� )قـررت رشكة سـبرا األملانيـة 

إنتاجهـا مـن  ra GmbH(، خفـض 
يف  مصانعهـا  بعـض  يف  األملنيـوم 
سـيؤثر  مـا   ،%50 بنسـبة  أملانيـا 
سـلباً عـى العديـد مـن الصناعـات 
األخـرى، ومنهـا: السـيارات والتعبئة 

وغرهـا.  والتغليـف، 

ب- صناعـة الصلـب: تخطـط بعض 
الـركات العاملـة يف صناعة الصلب 
بينهـا  ومـن  مصانعهـا  إغـالق  إىل 
Arce� ميتـال”  “أرسـيلور  )رشكـة 
lorMittal(، والتـي أعلنـت أنها تخطـط إلغالق بعض مصانعها 
يف أملانيـا؛ نتيجـة ارتفـاع تكاليـف الكهربـاء. كـا عطلت رشكة 
بشـكل  مصانعهـا  بعـض  األسـبانية   )Acerinox( أكرينوكـس 

جزيئ.

ج- صناعـة األسـمدة: وفقاً التحـاد صناعة األسـمدة يف أوروبا، 
فـإن جانبـاً كبـراً مـن مصانـع األسـمدة يف القـارة إمـا توقفـت 
عـن العمـل أو تباطـأت طاقتها اإلنتاجية بسـبب ارتفاع أسـعار 
 )CRU Group( ”الغـاز. وقـدرت رشكـة “يس آر يـو جـروب
أن قرابـة 41% مـن مـن طاقـة أوروبـا إلنتـاج األمونيـا خـارج 
أوكرانيـا ستشـهد انخفاضـاً، مـا سـيزيد مـن الضغـوط عـى 

أسـعار الغـذاء عاملياً. 

ويف هـذا الصدد، قررت رشكة يـارا الرنويجية )Yara( خفض 
إنداسـريز”  إف  أعلنـت رشكـة “يس  كـا  إنتاجهـا،  معـدالت 
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األمريكيـة )CF Industries Holdings Inc ( أنهـا سـتوقف 
عمليـات إنتـاج األمونيـا مبصنعهـا باململكـة املتحدة. 

2- نقـل العمليـات اإلنتاجيـة خـارج أوروبـا: تحـاول بعـض 
الـركات نقـل عملياتهـا اإلنتاجيـة خـارج أوروبـا، هروبـاً مـن 
أسـعار الطاقـة املرتفعـة. فقـد أعلنت رشكـة “أرسـيلور ميتال” 
)ArcelorMittal( يف وقـت سـابق أن لديهـا خططـاً لتوسـيع 
عملياتهـا اإلنتاجيـة يف الواليـات املتحدة األمريكيـة؛ مع ارتفاع 

أسـعار الطاقـة يف أوروبـا. 

3- التحـول إىل مصـادر طاقـة بديلـة: تخطـط بعـض الركات 
للتحـول إىل مصـادر طاقـة أخـرى بديلـة عـن الغـاز الطبيعـي 
مرتفـع الثمـن، حتـى وإن كانت أكرث تلويثاً للبيئـة، مثل الفحم 
والديـزل، مـع األخـذ يف االعتبـار أن تلـك البدائـل قـد ال يكـون 
خياراً مناسـباً لبعض الصناعات كثيفة اسـتهالك الطاقة؛ لضعف 

قدراتهـا عـى توليـد الحـرارة الرضورية الالزمـة للتصنيع. 

تداعيات كلية 
سـتؤدي األرضار التي تعانيها الصناعات كثيفة اسـتهالك الطاقة 
إىل عـدد مـن التداعيـات السـلبية عى مسـتوى االقتصاد الكي 

يف أوروبـا، وهي كالتايل: 

1- انتقـال التأثـر لقطاعات أخرى: من املتوقـع أن ينتقل تأثر 
اسـتمرار تراجـع إنتاجيـة الصناعـات كثيفـة اسـتهالك الطاقـة 
بهـا  املرتبطـة  األخـرى  االقتصاديـة  القطاعـات  مـن  للعديـد 
بشـكل غر مبارش، ومنهـا، الصناعات التحويلية التي تسـتخدم 
مخرجـات هـذه الصناعـات، باإلضافة إىل قطاعـات أخرى، مثل 
البنـاء والتشـييد. جديـر بالذكـر أن اإلنتاج الصناعـي يف منطقة 
اليـورو انخفـض بنسـبة بلغـت 2.3% يف يوليـو 2022، مسـجالً 

بذلـك أكـرب انخفاض منـذ فـرة طويلة.

العديـد مـن  تواجـه  القيمـة السـوقية للـركات:  2- تراجـع 
الـركات العاملـة يف هـذه الصناعـات تراجعـاً يف قيمة أسـعار 
أسـهمها بالبورصات األوروبية. فعى سـبيل املثال، أدى االرتفاع 
القيـايس يف أسـعار الغـاز الطبيعـي بعـد إعـالن روسـيا اإلبقـاء 
عـى إغـالق خـط أنابيـب نـورد سـريم ألجـل غـر مسـمي، 
إىل تراجـع ملحـوظ يف أسـعار أسـهم العديـد مـن الـركات 
 ThyssenKrupp( ”األوروبيـة، ومنها: “تيسـن كروب أيه جـي
يف  العاملـة   )BASF SE( إي”  إس  و”باسـف  للصلـب،   )AG
 Cie( ”قطـاع الكياويـات و”يس آي إيـه. دي سـانت – جوبيـا

de Saint�Gobain(  لصناعـة اإلسـمنت.

3- ارتفـاع أعـداد العاطلـن: أدت التكاليـف املرتفعـة وإغـالق 

بعـض املصانـع يف أوروبـا إىل التأثـر سـلباً عى أوضـاع العالة. 
Alu� )فعـى سـبيل الذكر، سـتتخى رشكـة “أملنيوم دنكريـك” 

minium Dunkerque(، أكـرب منتـج لألملنيـوم يف فرنسـا، عن 
جـزء مـن عالتهـا يف ظـل قرارهـا بخفـض اإلنتـاج بأكـرث مـن 
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آفاق مستقبلية
من املتوقع أن تسـتمر تحديات الركات العاملة يف القطاعات 
كثيفـة اسـتهالك الطاقـة يف أوروبـا، خاصـة يف األمـد القصـر، 

بالنظـر إىل العوامـل التالية:

أغلـب  توقعـات  تشـر  الغـاز:  أسـعار  ارتفـاع  اسـتمرار   -1
املؤسسـات إىل اسـتمرار ارتفاع أسـعار الغاز الطبيعي يف أوروبا 
خالل الفرة املقبلة. ويتوقع بنك “جولدمان سـاكس” اسـتمرار 
ارتفاع أسـعار الغاز يف األشـهر املقبلة قبل أن تراجع إىل نصف 
مسـتوياتها الحاليـة تقريبـاً خـالل الربـع األول من عـام 2023. 

2- صعوبـة االعتـاد عىل مورديـن بدالء: ال تتلـك أوروبا بعد 
البنيـة التحتيـة املطلوبـة للوصـول أسـواق اسـتراد بديلـة، كا 
أن تعزيـز االسـتثارات يف هـذا الشـأن سيسـتغرق سـنوات. 
وليـس مـن املتوقـع أن تتحقـق مسـتهدفات الـدول األوروبية، 
ومنهـا أملانيـا وإيطاليا، بشـأن التخلص مـن اعتادها عى الغاز 

الـرويس قبـل عـام 2024، أي يف املـدى املتوسـط. 

3- جهـود غر كافية: اقرحت املفوضية األوروبية فرض سـقف 
عـى أربـاح بعض رشكات الطاقة، مسـتهدفة بذلـك جمع قرابة 
140 مليـار يـورو لتوزيعها عى األرس والـركات املتعرثة نتيجة 
الحـرب األوكرانيـة. ومع ذلك، تشـر التقديـرات إىل أن هذا لن 

يكـون كافياً إلنقاذ الركات من السـقوط. 

وقد دعت الركات العاملة يف الصناعات كثيفة االسـتهالك 
اإلجـراءات  مـن  مزيـد  تبنـي  إىل  األوروبيـة  القيـادة  للطاقـة 

الداعمـة لضـان اسـتمرار عمليـات اإلنتـاج يف أوروبـا.

خالصـة القول: إن الـركات األوروبية العاملة يف الصناعات 
كثيفـة الطاقـة أصبحـت أمـام خياريـن، إمـا البقـاء يف أوروبـا 
ومواجهـة احتـاالت اإلغـالق، أو اللجـوء لنقـل بعـض عمليات 
اإلنتـاج إىل مناطـق أخـرى ذات الوفـرة يف مـوارد الطاقـة، مـا 
يقتـيض مـن الحكومـات األوروبيـة تبنـي حزمـة ماليـة عاجلـة 
اتخـاذ  عـن  للطاقـة، فضـالً  االسـتهالك  لدعـم رشكات كثيفـة 
اإلجـراءات املسـتقبلية الالزمـة لتعزيز كفاءة اسـتخدام الطاقة 

باملصانع. 
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