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تنويع المصادر:
ما آفاق قطاع الطاقة العالمي عام 2023؟ 

منــذ بدايــة الحــرب الروســية األوكرانيــة فــي فبرايــر  

2022، شــهد العالم ارتفاعًا كبيرًا في أســعار الغاز 

الطبيعــي، حتــى أضحــى أمــام أزمــة طاقــة لــم تنــل 

من االتحاد األوروبي فحسب، بل شملت العديد 

ــة ذلــك، انطلقــت دول  ــدان. وعلــى خلفي مــن البل

العالــم نحــو البحــث عــن مصــادر إضافيــة للطاقــة. 

ومــن المرجــح أن يحمــل عــام 2023 توســعًا فــي 

مصــادر الطاقــة األخــرى، بمــا فــي ذلــك الفحــم 

ومصــادر الطاقــة المتجــددة.

القــى قطــاع الطاقــة، علــى مــدار الســنوات الثالثــة الماضيــة، 
تحديــات جمــة، خاصــة مــع تفشــي جائحــة كوفيــد–19 فــي أوائــل 
ــد مــن  ــى العدي ــود عل عــام 2020، ومــا اســتتبعها مــن فــرض قي
القطاعــات االقتصاديــة بغيــة احتــواء انتشــار الفيــروس، ثــم تراُجــع 
معــدالت االســتهالك مــن الطاقــة. وبعدمــا بــدأ قطــاع الطاقــة يلتقــط 
ــي  ــة ف ــى الطاق ــب عل ــادة الطل ــع زي ــام 2021، م ــي ع ــه ف أنفاس
إطــار المســاعي الدوليــة لتســريع جهــود التعافــي االقتصــادي مــن 
ــة  ــية األوكراني ــاع بالحــرب الروس ــدم القط ــاء، اصط ــات الوب تبع
فــي فبرايــر 2022، فلــم تعــد أزمــة الطاقــة أوروبيــة فحســب مثلما 
كان فــي عــام 2021، بــل عانــت دول عــدة مــن ارتفــاع أســعار 
ــة  ــاوف المتعلق ــم المخ ــي وتفاق ــم المتفش ــل التضخ ــي ظ ــة ف الطاق

بأمــن اإلمــدادات.

ــم للتوســع فــي البحــث عــن  ــة ذلــك، ســعت دول العال وعلــى خلفي
ــر  ــددة، غي ــة المتج ــك الطاق ــي ذل ــا ف ــة، بم ــدة للطاق مصــادر جدي
ــزال  ــة منخفــض الكربــون ال ي ــى نظــام طاق ــال إل أن معــدل االنتق
ــة  ــوط االقتصادي ــل الضغ ــي ظ ــات، ف ــن التحدي ــد م ــه العدي يواج
والجيوسياســية التــي تضغــط بقــوة على فــرص زيادة االســتثمارات 
دة  ــة، وهــي إشــكاليات ســتكون محــدِّ ــة المختلف فــي مصــادر الطاق

ــة خــالل عــام 2023.  لمشــهد قطــاع الطاق

تأثيرات واسعة

ــر 2022  ــي فبراي ــة ف ــية األوكراني ــرب الروس ــدالع الح كان الن
تأثيــر عميــق علــى أســواق الطاقــة العالميــة؛ إذ ســاهم ذلــك فــي 
نقــص إمــدادات الطاقــة وتقلُّــب أســعارها، وخلــق حالــة مــن عــدم 

اليقيــن.
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ما آفاق قطاع الطاقة العالمي عام 2023؟ 

 لتصبــح بذلــك أول أزمــة طاقــة عالميــة حقيقيــة، مــن المتوقــع 
ــة  ــد وصــف وكال ــى ح ــة، عل ــنوات قادم ــا لس ــد آثاره أن تمت
الطاقــة الدوليــة )IEA(. وفيمــا يأتــي يمكــن تنــاول أبــرز 

ــام 2022: ــدار ع ــى م ــة عل ــح ســوق الطاق مالم

الروســية  األزمــة  تســببت  الطاقــة:  أســعار  ارتفــاع   -1
األوكرانيــة فــي إعاقــة مســاعي التعافــي االقتصــادي مــن 
جائحــة كوفيــد–19؛ حيــث أدى تقليــص روســيا إمــدادات الغــاز 
ــى  ــة عل ــات الغربي ــراء العقوب ــن ج ــا، م ــى أوروب ــي إل الطبيع
واردات النفــط والفحــم مــن روســيا، إلــى ارتفاع أســعار الطاقة؛ 
فبينمــا ارتفــع النفــط فــوق 100 دوالر أمريكــي للبرميــل فــي 
منتصــف عــام 2022 قبــل أن يتراجــع فــي شــهور الصيــف، 
ــى نحــو 140  ــد إل ــإن ســعر النفــط عــاود الصعــود مــن جدي ف
ــرم،  ــام المنص ــن الع ــمبر م ــي ديس ــك ف ــل؛ وذل دوالراً للبرمي
ــى مســتوياتها  ــى أعل ــت أســعار الغــاز الطبيعــي إل بينمــا وصل
ــة  ــة ضغوطــاً تضخمي ــارت األزم ــا أث ــذ عــدة ســنوات، فيم من
ــد مــن  ــة المعيشــة فــي العدي ــق أزمــة فــي تكلف تســببت فــي خل
البلــدان، فضــالً عــن تحقيــق منتجــي الوقــود األحفوري مكاســب 
غيــر متوقعــة، تزيــد عــن صافــي دخلهــم لعــام 2021، وتصــل 

ــي. ــي دوالر أمريك ــى تريليون إل

ــادة  ــة أســفرت عــن زي ــة العالمي ــر بالذكــر أن أزمــة الطاق جدي
فــي انعــدام األمــن الغذائــي فــي العديــد مــن االقتصــادات 
الناميــة؛ حيــث وقــع العــبء األكبــر علــى عاتــق األســر الفقيــرة 
التــي باتــت مضطــرة إلــى إنفــاق حصــة أكبــر مــن الدخــل علــى 
ــإن  ــة، ف ــة الدولي ــة الطاق ــات وكال ــاً لبيان ــة والغــذاء. ووفق الطاق
ــم يعــودوا قادريــن  ــاك نحــو 100 مليــون شــخص، ربمــا ل هن

ــود النظيــف؛ مــا أجبرهــم  ــى إعــداد الطعــام باســتخدام الوق عل
ــوري. ــود األحف ــى اســتخدام الوق ــى العــودة إل عل

2- تزايــد االســتهالك العالمــي للطاقــة: خــالل النصــف األول 
مــن عــام 2022، ارتفــع االســتهالك العالمــي للطاقــة %3.2 
ــاع  ــام 2021. وكان االرتف ــن ع ــرة م ــرة المناظ ــًة بالفت مقارن
فــي اســتهالك الطاقــة المتجــددة أعلــى مــن الوقــود األحفــوري؛ 
حيــث لبــت طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية نحــو 77% مــن 
ــة  ــت الطاق ــا تحمل ــة، فيم ــى الطاق ــب عل ــي الطل ــو ف ــك النم ذل

المائيــة النســبة المتبقيــة.

عالميــاً:  الطاقــة  اســتخدام  كفــاءة  إجــراءات  تســريع   -3
العالــم  الطاقــة علــى مســتوى  تســارعت إجــراءات كفــاءة 
ــتهلكون،  ــات والمس ــت الحكوم ــث تحول ــام 2022؛ حي ــي ع ف
ــتجاباتهم  ــن اس ــاءة كجــزء م ــر الكف ــى تدابي ــد، إل ــكل متزاي بش
الطاقــة  أســعار  وارتفــاع  الوقــود  إمــدادات  الضطرابــات 
ــاءة  ــي كف ــة ف ــت االســتثمارات العالمي ــدالت قياســية. وكان بمع
ــام 2021. ــن ع ــا 16% ع ــادة نحوه رت بزي ــدِّ ــد قُ ــة ق الطاق

وتشــير البيانــات األوليــة إلــى أنــه فــي عــام 2022، كان 
اســتخدام االقتصــاد العالمــي للطاقــة بصــورة أكثــر كفــاءة ممــا 
كان عليــه فــي عــام 2021 بنســبة 2%، وهــو معــدل تحســن 
يقــارب أربعــة أضعــاف مــا كان عليــه فــي العاميــن الماضييــن، 
ــة  ــول حيوي ــة تح ــل نقط ــام 2022، مثَّ ــي أن ع ــا يعن ــو م وه
ــية  ــاالت الرئيس ــن المج ــدة م ــد واح ــي تع ــة، الت ــاءة الطاق لكف
ــات  ــي انبعاث ــى صاف ــن أجــل الوصــول إل ــة؛ م ــود الدولي للجه

ــام 2050. ــول ع ــة بحل صفري
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ــكري  ــل العس ــة: أدى التدخ ــة األوروبي ــة الطاق ــم أزم 4- تفاق
ــى  ــة، إل ــة الالحق ــات الغربي ــا، والعقوب ــي أوكراني ــي ف الروس
تراكــم ضغــوط جديــدة علــى إمــدادات النفــط والغــاز المتوتــرة 
بالفعــل مــن جــراء مســاعي التعافــي االقتصــادي الســريع مــن 
الوبــاء فــي أوروبــا؛ حيــث أدت القيــود التــي وضعتهــا روســيا 
علــى صادراتهــا مــن الغــاز إلــى أوروبــا، رداً علــى العقوبــات 
ــاز  ــن الغ ــارة م ــدادات الق ــض إم ــى خف ــا، إل ــة عليه األوروبي
الطبيعــي، ومــن ثــم أدت إلــى ارتفــاع أســعار الطاقــة إلــى 

ــدالت قياســية. مع

وبحســب مايــكل ســتوبارد المستشــار الخــاص ومحلــل الغاز 
 ،S&P Global Commodity Insights العالمــي فــي
ــة  ــراكة ناجح ــاء ش ــي إنه ــببت ف ــة تس ــرب األوكراني ــإن الح ف
امتــدت لـــ50 عامــاً فــي مجــال الغــاز بيــن روســيا وأوروبــا؛ 
مــا أدى إلــى تفاقــم أزمــة الطاقــة األوروبيــة الممتــدة منــذ مطلــع 

عــام 2021. 

5- تنامــي االهتمــام بمصــادر الطاقــة المتجــددة: ســاهمت 
الحــرب فــي إعــادة تقييــم سياســات وأولويــات الطاقــة وإعــادة 
توجيــه تجــارة الطاقــة الدوليــة بشــكل عميــق؛ فبينمــا كان 
ــن  ــد م ــي العدي ــياً ف ــاز دوراً رئيس ــب الغ ــع أن يلع ــن المتوق م
البلــدان باعتبــاره مصــدراً للطاقــة منخفــض االنبعاثــات، كحــل 

وســط بيــن الوقــود األحفــوري المرتفــع االنبعاثــات ومصــادر 
ــا الحــرب  ــي أنتجته ــة الت ــة الطاق ــإن أزم ــددة، ف ــة المتج الطاق
األوكرانيــة، أدت إلــى التشــكيك فــي موثوقيــة الغــاز الطبيعــي 

ــة. ــياً للطاق ــاره مصــدراً رئيس باعتب

وعلــى خلفيــة ذلــك، اتجهــت دول العالــم إلــى تنويــع مصادر 
الطاقــة لديهــا؛ فبينمــا اســتأنفت العديــد مــن الدول االعتمــاد على 
ــدول  ــن ال ــر م ــت الكثي ــذي كان ــة – ال ــد الطاق ــي تولي ــم ف الفح
قــد تراجعــت عــن اســتخدامه – عمــدت عــدد مــن الحكومــات 
ــاً  ــول علن ــى التح ــدة، إل ــات المتح ــك الوالي ــا وكذل ــي أوروب ف
ــر  ــض النظ ــددة، بغ ــة المتج ــداف الطاق ــي أه ــع ف ــو التوس نح
ــزم  ــتخدام ح ــززت اس ــة؛ إذ ع ــة المتوقع ــة المرتفع ــن التكلف ع
ــة  ــة، والطاق ــوارد النووي ــر الم ــب والمســاعدات لتطوي الضرائ

ــن. ــاح والهيدروجي ــة الري الشمســية، وطاق

وبالتــوازي مــع ذلــك، ســارع األوروبيــون إلــى زيــادة 
ــج  ــر والنروي ــل الجزائ ــدالء، مث ــن ب واردات الغــاز مــن منتجي
وأذربيجــان، فيمــا قــدم أعضــاء االتحــاد األوروبــي أيضــاً 
التزامــات بتخزيــن الغــاز، ووافقــوا علــى أهــداف طوعيــة 
لخفــض الطلــب علــى الغــاز والكهربــاء بنســبة 15% هــذا 
الشــتاء مــن خــالل تدابيــر الكفــاءة، وزيــادة اســتخدام مصــادر 

الطاقــة المتجــددة.
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توقعات مقلقة

عندمــا اقتــراب العــام المنصــرم مــن نهايتــه، تراجعــت تكاليــف 
الغــاز الطبيعــي ووقــود التدفئــة، لكــن ذلــك ال ُيعَزى إلــى انتهاء 
األزمــة، أو أن مشــكالت إمــدادات الطاقــة قــد ُحلــت، بــل يرتبــط 
ــر ترشــيد  ــرة بتراجــع النشــاط االقتصــادي وتدابي بدرجــة كبي
اســتخدام الكهربــاء التــي تبنتهــا عــدد مــن الــدول. ومــع دخــول 
ــية  ــرات الجيوسياس ــة التوت ــت مظل ــد 2023 تح ــام الجدي الع
واالقتصاديــة التــي لــم تــراوح مكانهــا، تتجــه التوقعــات نحــو 
ــي  ــة العالمــي ف ــول بهشاشــة وعــدم اســتدامة نظــام الطاق الق
عــام 2023. وفيمــا يأتــي يمكــن تســليط الضــوء علــى أبــرز 

اآلفــاق المحتملــة لمســتقبل الطاقــة فــي عــام 2023.

1- اســتمرار ارتفــاع االســتهالك العالمــي للطاقــة: بحســب 
ــة التابعــة إليكونوميســت،  ــات وحــدة المعلومــات االقتصادي بيان
ــر  ــة عب ــتهالك الطاق ــي اس ــع إجمال ــح أن يرتف ــن المرج ــإن م ف
69 دولــة، بنســبة 1.3% فقــط فــي عــام 2023، وســتكون هــذه 
ــاً فــي  الســنة هــي الثانيــة علــى التوالــي التــي تشــهد نمــواً بطيئ
ــب بنســبة  ــي الطل ر النمــو ف ــدِّ ــي عــام 2022 قُ االســتهالك؛ فف
0.9% فقــط، وســط ارتفــاع قياســي فــي األســعار وانكمــاش فــي 

إمــدادات الغــاز والنفــط مــن روســيا.

وعلــى الرغــم مــن التحذيــرات الكثيــرة حــول احتمــاالت الركــود 
فــي عــدد مــن اقتصــادات العالــم الكبــرى، فإنــه يتوقــع أن يتجاوز 
الطلــب علــى مصــادر الطاقــة – ال ســيما الوقــود األحفــوري – 

مســتويات مــا قبــل الجائحــة فــي العــام الجــاري 2023. 

2- تعزيــز التوجــه نحــو الطاقــة المتجــددة: مــن المرجــح 
أن يســتمر النمــو فــي الطلــب علــى الطاقــة المتجــددة مــع 
ــاح  ــة الري ــة الشمســية وطاق ــاع اســتهالك الطاق ــات بارتف توقع
بنســبة 11% خــالل عــام 2023؛ مــا يدفــع اســتهالك الطاقــة 
المتجــددة نحــو النمــو بمعــدل متوســط ســنوي يبلــغ 10% خالل 
الســنوات العشــر القادمــة. وســتظل آســيا أكبــر ســوق فــي العالــم 
لالســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة؛ حيــث يذهــب نصيــب األســد 

ــة.  ــا الجنوبي ــان وكوري ــد والياب ــى الصيــن والهن إل

بيــد أن ارتفــاع أســعار الفائــدة فــي العديــد مــن دول العالــم، 
قــد يتســبب فــي ارتفــاع تكلفــة مشــاريع الطاقــة المتجــددة؛ مــا 
يــؤدي إلــى تباطــٍؤ فــي الجهــود نحــو المضــي قدمــاً فــي تلــك 
المشــاريع، فتتباطــأ وتيــرة انتقــال الطاقــة، فــي ظــل احتماليــة 
تقلــص الدعــم المالــي لمشــاريع التحــول فــي مجــال الطاقــة فــي 
البلــدان الناميــة؛ مــا يقلــل فــرص وصــول الكهربــاء إلــى المزيد 

مــن المناطــق الجغرافيــة الفقيــرة والضعيفــة.
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غيــر أنــه إجمــاالً، مــن المقــرر أن يتضاعــف نمــو قــدرة الطاقــة 
المتجــددة عالميــاً خــالل الســنوات الخمــس المقبلــة ليصــل إلــى 
القــدر الــذي حققــه العالــم في العشــرين عامــاً الماضيــة، مدفوعاً 
ــة فــي  ــي إطــار األزم ــة، ف ــن الطاق بالمخــاوف المتعلقــة بأم
أوكرانيــا. ووفقــاً لوكالــة الطاقــة الدوليــة، فــإن مــن المرجــح أن 
يقــود ذلــك النمــو كالً مــن الواليــات المتحــدة والصيــن والهنــد؛ 
حيــث تدفــع هــذه الــدول نحــو تنفيــذ سياســات وإصالحــات 
ــر  ــة المتجــددة بســرعة أكب الســوق لدعــم نشــر مصــادر الطاق

ممــا كان مخططــاً لــه ســابقاً.

3- توقعــات بثبــات الطلــب علــى الغــاز الطبيعــي المســال: 
تســتبعد وكالــة الطاقــة الدوليــة حدوث تغيــر ملموس فيمــا يتعلق 
ــام 2023؛  ــي خــالل ع ــاز الطبيع ــى الغ ــي عل ــب العالم بالطل
حيــث تتوقــع الوكالــة أن ينمــو االســتهالك العالمــي للغــاز 
بنســبة 0.4% فقــط فــي عــام 2023، بيــد أن تلــك التوقعــات 
تخضــع لمســتوى عــاٍل مــن عــدم اليقيــن، ال ســيما فيمــا يتعلــق 
االقتصاديــة  والتأثيــرات  لروســيا،  المســتقبلية  باإلجــراءات 
ــة  ــرت وكال ــبما ذك ــة، حس ــعار الطاق ــتمر ألس ــاع المس لالرتف
الطاقــة الدوليــة. كمــا تتوقــع وكالــة الطاقــة الدوليــة أن واردات 
ــن 60  ــر م ــاز الطبيعــي المســال ســتزيد بأكث ــن الغ ــا م أوروب
ــم  ــف حج ــن ضع ــر م ــام، أو أكث ــذا الع ــب ه ــر مكع ــار مت ملي

إضافــات القــدرة التصديريــة العالميــة للغــاز الطبيعــي المســال؛ 
مــا يرجــح أن توضــع التجــارة الدوليــة للغــاز الطبيعــي المســال 

تحــت ضغوطــات قويــة علــى المدَييــن القصيــر والمتوســط.

4- االرتفــاع المتوقــع فــي الطلــب العالمــي علــى الفحــم: 
ــاع أســعار الغــاز الطبيعــي إلــى تســريع التحــول مــن  أدى ارتف
ــا  ــي 2023؛ م ــدان ف ــن البل ــد م ــي العدي ــم ف ــى الفح ــاز إل الغ
أســفر عــن زيــادة قــدرة الفحــم علــى المنافســة فــي العديــد مــن 
األســواق؛ حيــث وصلــت أســعاره إلــى أعلــى ثــالث مســتويات 
علــى اإلطــالق فــي الفتــرة بيــن أكتوبــر 2021 ومايــو 2022. 
ومــن المتوقــع أن يصــل اســتهالك الفحــم فــي عــام 2023، إلــى 
ــأن  ــن بش ــدم اليقي ــاز، وع ــص الغ ــبب نق ــية بس ــتويات قياس مس
اإلمــدادات، وهمــا العامــالن الناتجــان عــن الحــرب األوكرانيــة 

ــدة. الممت

ــط: ال  ــواق النف ــي أس ــتقرار ف ــدم االس ــة ع ــة حال 5- مواصل
تــزال أســواق النفــط تعانــي مــن حالــة مــن عــدم االســتقرار منــذ 
نشــوب الحــرب الروســية األوكرانيــة، ومــن المتوقــع أن تســتمر 
تلــك الحالــة خــالل العــام الجــاري 2023، نظــراً لوجــود عــدد 
مــن العوامــل التــي ال زالــت تهميــن علــى محــددات النفــط، 
خاصــًة فــي ظــل فــرض ســقف علــى ســعر النفــط الروســي عنــد 
ــل، والغمــوض حــول ســيناريوهات موســكو  60 دوالراً للبرمي

للتعامــل مــع القــرار. 
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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ــران  ــات إي ــتئناف مفاوض ــأن اس ــات بش ــة توقع ــإن ثم ــك ف كذل
ــام 2023،  ــالل ع ــي خ ــووي اإليران ــاق الن ــودة االتف ــول ع ح
وهــي جميعهــا أحــداث مــن المحتمــل أن تؤثــر علــى ســوق النفــط 

فــي ذلــك العــام.

6- عــودة الــدول إلــى الطاقــة النووية: من المرجح أن تســتكمل 
بلــدان العالــم مســاعيها فــي البحــث عن مصــادر متنوعــة للطاقة، 
وربمــا تدفــع األزمــة بعــض الحكومــات إلــى إعــادة التفكيــر فــي 
خططهــا بشــأن التخلــص التدريجــي مــن الطاقــة النوويــة؛ فبينمــا 
تخطــط اليابــان – التــي كانــت قــد عطلــت محطاتهــا النوويــة فــي 
أعقــاب كارثــة فوكوشــيما دايتشــي فــي عــام 2011 – إلعــادة 
ــف عــام 2023؛  ــول صي ــة بحل تشــغيل ســبعة مفاعــالت نووي
فــإن كالً مــن كوريــا الجنوبيــة والمملكــة المتحدة والهنــد وبولندا، 
قــد أبــدت اهتمامــاً بإنشــاء محطــات جديــدة للطاقــة النوويــة، كمــا 
مــن المرجــح أن تشــهد صناعــة الطاقــة النوويــة تطــوراً كبيــراً 
باســتخدام التقنيــات المتقدمــة الجديــدة فــي مختلــف دول العالــم، 
بمــا فــي ذلــك الــدول التــي تمتلــك البنيــة التحتيــة والقــوى العاملــة 

الالزمــة الســتضافة محطــة نوويــة.

7- احتماليــة تفاقــم أزمــة الطاقــة فــي أوروبــا الشــتاء القــادم: 
رغــم قطــع أوروبــا شــوطاً طويــالً فــي تجديــد احتياطاتهــا مــن 
الغــاز الطبيعــي وكبــح الطلــب المتنامــي علــى الغــاز الطبيعــي، 
ــي  ــي ف ــاز الطبيع ــازن الغ ــعة مخ ــوغ س ــن بل ــم م ــى الرغ وعل
ــع  ــن المتوق ــإن م ــن 90%، ف ــر م ــى أكث ــي إل االتحــاد األوروب
ــداً فــي شــتاء  ــر تعقي ــا أكث ــة فــي أوروب ــح وضــع الطاق أن يصب
2023–2024؛ إذ ربمــا تواجــه أوروبــا صعوبــات كبيــرة فــي 

تجديــد احتياطيــات الغــاز فــي العــام الجــاري. 

وهــو مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إجبــار الصناعــة فــي جميــع 
ــى  ــف المدخــالت إل ــع تكالي ــى التباطــؤ، ورف ــا عل أنحــاء أوروب
قــادرة علــى  الصناعــة األوروبيــة غيــر  مســتويات تجعــل 
ــي  ــبب ف ــا يتس ــنوات؛ م ــدة س ــك لع ــتمر ذل ــد يس ــة. وق المنافس
ابتعــاد سالســل التوريــد العالميــة عــن أوروبــا، وزيــادة الضغوط 

ــدول. ــى ال ــة عل التضخمي

ــى  ــة إل ــة الرامي ــر الحكومي ــب التدابي ــى جان ــه إل ــاً، فإن وختام
ــذ  ــاً، تتخ ــة عالمي ــة الطاق ــار أزم ــن آث ــتهلكين م ــة المس حماي
العديــد مــن الحكومــات فــي الوقــت الراهــن، خطــوات طويلــة 
ــدادات  ــع إم ــادة أو تنوي ــى زي ــا إل ــن خالله ــدى، تســعى م الم
ــرات  ــى إحــداث تغيي ــرون إل ــع الكثي ــا يتطل ــاز، كم ــط والغ النف
ــوع مصــادر  ــث تتن ــة، بحي ــة العالمي ــي ســوق الطاق ــة ف هيكلي
الطاقــة، فــال تصبــح الســوق معتمــدًة علــى مورديــن محدوديــن 

فحســب. 

ــك اإلطــار،  ــي ذل ــروزاً ف ــر ب ــن االســتجابات األكث ــل م ولع
قانــون خفــض التضخــم األمريكــي، وحزمــة االتحــاد األوروبــي 
 ،)GX( المالئمــة لـــ55، وبرنامــج التحــول األخضــر اليابانــي
وهــدف كوريــا الرامــي إلــى زيــادة حصتهــا مــن الطاقــة 
النوويــة والمتجــددة فــي مزيــج الطاقــة، وأهــداف الطاقــة 
النظيفــة الطموحــة فــي الصيــن والهنــد، وهــي جميعهــا تدابيــر 
جديــدة تســتهدف دفــع االســتثمار العالمــي فــي الطاقــة النظيفــة 
إلــى أكثــر مــن تريليونــي دوالر أمريكــي ســنوياً بحلــول عــام 

ــى %50. ــادة تتخط 2030، بزي


