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 سوق الطاقة األوروبيةمشاكل  يحللن  متوقعةالير غرباح األ على ألسعار وضرائبل حدود قصوىفرض 

من الصدمات غير األوروبيون مجموعة  اتالسياس ناعيواجه ص  

ً على  مسبوقةال الركود  والتي تشمل، االقتصادالتي تؤثر سلبا

 خالل القياسيةالتضخمي والحرب في أوكرانيا وموجات الحر 

على  مجتمعة أثرت هذه الصدماتوقد الصيف الماضي.  فصل

 %20 إلنتاج الغاز ي ستخدمأسواق الطاقة والكهرباء األوروبية. 

وتجدر اإلشارة  ،أوروبا )انظر الرسم البياني( في كهرباءالمن 

ً ه غالبأن إلى ً منتجما يكون  ا ً  ا ، (marginal producer) حديا

أسعار  شهدت وقدهرباء. فإن أسعار الغاز تحدد أسعار الك لكلذ

قياسية  ارتفاعاً كبيراً ووصلت إلى مستوياتالكهرباء في أوروبا 

أضعاف متوسطها خالل  10جديدة، حيث ارتفعت إلى أكثر من 

 العقد الماضي.

 في أوروبا، حسب المصدر  الكهرباء إنتاج
(% ،2021)  

 

 

 QNBتحليالت  ،European Electricity Reviewادر: المص

 يضتخفعلى  ، وافق أعضاء االتحاد األوروبييوليوشهر في 

 ،الربيع المقبلفصل حتى  %15استخدام الغاز في أوروبا بنسبة 

. لب على الغازالط لتخفيض األوروبيةخطة المن خالل وذلك 

كافية ألن روسيا واصلت تقليص حجم لم تكن هذه الخطة  لكنو

. وهذا ابمواصلة وقفه، بل وهددت لغاز إلى أوروباا ها منإمدادات

 لالستجابة وسائلعن  بسرعة البحثالقادة السياسيين  ي حتم على

 .فعالةالسياسية ال

ة المختلفة التي يمقترحات السياسالفي مقال هذا األسبوع، نناقش 

في االتحاد األوروبي لفهم تأثيرها المحتمل حالياً يتم النظر فيها 

 .القريبوكذلك احتمالية تنفيذها في المستقبل 

األوروبيون ثالثة مقترحات سياسية رئيسية  اتالسياس ناعص  قدم 

حد و ،متوقعةالغير  على األرباح ضرائبفرض  تتمثل في

 .حزم الدعمتوفير و ،أقصى لألسعار

في جميع أنحاء أوروبا هو  النظر فيها يجريأحد المفاهيم التي 

بشكل  كبيرة اً فرض ضريبة على الشركات التي حققت أرباح

ال يوجد اتفاق  ولكنارتفاع أسعار الطاقة.  بسببغير متوقع 

الشركات التي يجب أن تستهدفها  حولداخل االتحاد األوروبي 

، الغازو ،النفط أي) المشمولة فيها الطاقة الضريبة ومصادر هذه

في حين أن بعض و. مصادر الطاقة المتجددة(و، الطاقة النوويةو

قد فرضت بالفعل مثل هذه  واليونان وإيطاليا، مثل إسبانيا الدول

لم تفعل  ،مثل بلجيكا وألمانيا والنمسا ،أخرى ، فإن دوالً الضرائب

عادة التخصيص محددة إلهذه الضرائب آلية  وال تضعذلك بعد. 

. باإلضافة غير واضح الهدف المنشودعلى  هاتأثيروللمستهلكين 

تنفيذها عبر دول تصميمها وبشأن تنسيق ال، قد ال يتم إلى ذلك

تحديات  فإنها تحمل في طياتهاوبالتالي  ،االتحاد األوروبي

هذا باإلضافة إلى أنها لى مستوى كل دولة. دستورية محتملة ع

إنتاج الطاقة من النتقال لفكرة إعادة استثمار األرباح  تقوض

 الوقود األحفوري إلى مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة.ب

حداً أقصى للسعر الذي يمكن  تضعإن فكرة تحديد سقف لألسعار 

لشركات الطاقة األوروبية أن تفرضه على عمالئها. من حيث 

من مستوى التضخم الناجم للوهلة األولى المبدأ، سيحد هذا األمر 

عن ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة للمستهلكين، سواء لألسر أو 

الحدود القصوى لألسعار في الشركات. وبينما يمكن أن تساعد 

ارتفاع أسعار الطاقة، فهي تتجاهل تأثير  تبعاتالسيطرة على 

ط والحوافز لدى المستهلكين والمستهلكين. إن الضغ اتثرو

األكثر ثراًء لتقليل استهالكهم للطاقة هي أقل مقارنة بالمستهلكين 

ذوي المستوى المنخفض من الدخل والسيولة. وبالتالي، فإن 

ذا اإلجراء محدود، ألنه في معظم الحاالت تنطبق قاعدة تأثير ه

حيث لدى أكبر الشركات واألسر األكثر ثراًء أكبر  20/80

فرض ؤدي يمساهمة في استهالك الطاقة. عالوة على ذلك، ال 

 لبيي ماأسعار الطاقة عند ارتفاع قصوى لألسعار إلى كبححدود 

 ناعر ص  احتياجات أساسية معينة الستهالك الطاقة. وأشا

ألسعار سيقلل من األرباح لاأللمان إلى أن تحديد سقف  اتالسياس

يحد من تأثير فإنه سوبالتالي  ،شركات الطاقةدى اإلضافية ل

 .متوقعةالغير األرباح ضرائب 

التي مستهدفة التدابير من الأخيراً وليس آخراً، تعتبر حزم الدعم 

توفر الدعم المالي لألسر ذات الدخل المنخفض والشركات 

الصغيرة والصناعات األساسية من أجل تقليل الضرر 

االقتصادي الناجم عن االرتفاع المؤقت في األسعار. إن حزم 

ومن المرجح أن تؤدي إلى فوائد اقتصادية أكبر  مركزةالدعم 

ن حزم من البدائل األخرى قيد المناقشة. ومن المرجح أن تكو

 .الدعم أكثر فعالية ألنها تحفز المستخدمين على تقليل االستهالك

:طاقة متجددة

مائية

15%

:طاقة متجددة

الرياح

13%

:طاقة متجددة

شمسية

5%

طاقة نووية 

21%

غـاز

20%

فحم

16%

أخرى

10%
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في الختام، يبدو أن اإلجراءات المقترحة حتى اآلن لفصل أسعار 

الة لخفض الكهرباء عن أسعار الطاقة غير كافية وغير فع  

استهالك الطاقة وحماية المستهلكين من ارتفاع األسعار 

ت لمنع حدوث تباطؤ كبير في اإلمدادا ترشيد الحيلولة دونو

من المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار الطاقة والنمو االقتصادي. 

الربيع المقبل على األقل، إن لم يكن لفترة أطول.  فصل حتى

ويمثل هذا األمر مخاطر اقتصادية كبيرة ألوروبا في ظل تزايد 

التضخم وانخفاض النمو، حيث سيكون التوصل إلى إجماع 

صعباً وسيستغرق وقتاً طويالً في منطقة أمراً تبادلة يحقق منفعة م

 اقتصادية مترامية األطراف.

 

 االقتصادي QNBفريق   

 ماسون جيمس 

 أولاقتصادي 

 4643-4453 (974+)هاتف: 

 لويز بينتو

 اقتصادي أول 

  +)974 (4453-4642هاتف: 

 المؤلف المراسل*

"( ويشمل هذا المصطلح فروعه وشركاته QNB"( من قبل بنك قطر الوطني )ش.م.ع.ق( )"المعلومات: تم إعداد المعلومات الواردة في هذه المطبوعة )"إخالء مسؤولية

ال يقدم أي ضمان أو إقرار أو تعهد من أي نوع، سواًء كان صريحاً أو ضمنياً،  QNBالتابعة. ي عتقد بأن هذه المعلومات قد تم الحصول عليها من مصادر موثوقة، ومع ذلك فإن 

المسؤولية بأي شكل من األشكال )بما في ذلك ما يتعلق بالتقصير( عن أي أخطاء أو نقصان في المعلومات.  فيما يتعلق بدقة المعلومات أو اكتمالها أو موثوقيتها كما ال يتحمل

قع إلكترونية خاصة بشكل صريح مسؤوليته عن كافة الضمانات أو قابلية التسويق فيما يتعلق بالمعلومات أو مالءمتها لغرض معين. يتم توفير بعض الروابط لموا QNBي خلي 

محتوى هذه المواقع، وال يعتبر مسؤوالً عنه، وال يقدم للقارئ أي اعتماد فيما يتعلق بدقة هذه المواقع أو ضوابط الحماية الخاصة  QNBثالثة فقط لراحة القارئ، وال يؤيد بأطراف 

دم استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية. إن المعلومات بصفته مستشاراً مالياً أو خبيراً استشارياً أو وكيالً فيما يتعلق بالمعلومات وال يق QNBبها. وال يتصرف 

هذه المطبوعة. يتم تقديم هذه المطبوعة المقدمة ذات طبيعة عامة، وهي ال تعتبر نصيحةً أو عرضاً أو ترويجاً أو طلباً أو توصيةً فيما يتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في 

المتلقي بالحصول  QNBقوم بإجراء تقييم مستقل للمعلومات على مسؤوليته وحده. وال يجوز االعتماد عليها التخاذ أي قرار استثماري. يوصي فقط على أساس أن المتلقي سي

ذه المطبوعة هي آراء المؤلف في ه على استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية من مستشارين محترفين مستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري. اآلراء الواردة

أو مديروه أو موظفوه أو ممثلوه  QNBالذي يحتفظ بحق تعديل أي معلومات في أي وقت ودون إشعار. ال يتحمل  QNBكما في تاريخ النشر. وهي ال تعكس بالضرورة آراء 

ي شكل من األشكال باعتماد أي شخص على المعلومات. يتم توزيع هذه المطبوعة أو وكالئه أي مسؤولية عن أي خسارة أو إصابة أو أضرار أو نفقات قد تنجم عن أو ترتبط بأ

، QNB. وعلى حد علم QNBياً دون إذن من مجاناً وال يجوز توزيعها أو تعديلها أو نشرها أو إعادة نشرها أو إعادة استخدامها أو بيعها أو نقلها أو إعادة إنتاجها كلياً أو جزئ

استشارية سواًء داخل قطر أو  فإنه لم تتم مراجعة المعلومات من قبل مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر لألسواق المالية أو أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو تنظيمية أو

 بطلب أو تلقي أي موافقة فيما يتعلق بالمعلومات. QNBخارجها، كما لم يقم 
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