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  إن جتارة النفط جمال جيد الستثمارات تكنولوجيا املعلومات: تقرير يقول
  يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية

ألونكتاد أن البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية جاء يف تقرير حديث صادر عن ا  
املصدرة للنفط ميكن أن تستفيد من استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استخداماً مكثفاً جلعل 

  .االستكشاف واإلنتاج أكثر كفاءة والتكرير والتوزيع أكثر استجابة للطلب يف األسواق

 أن النفقات الرأمسالية والتشغيلية لكربيات )1(2006لعام  رير املتعلق باقتصاد املعلوماتالتقويبني   
 يف املائة من ميزانياهتا املخصصة 8شركات النفط املتعددة اجلنسية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تبلغ 
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 االستثمار يف جمال تكنولوجيا املعلومات وهذه النسبة القياسية مماثلة لنصيب. الستكشاف النفط وإنتاجه وتكريره

ويقول التقرير إن قطاع النفط، الذي حيقق اآلن أرباحاً وفرية، . واالتصاالت يف أكثر اقتصادات املعلومات تقدماً
هو أحد جماالت األعمال اليت ميكن للبلدان النامية أن تسعى فيها جاهدة لبلوغ هذا الرقم، وقد يكون يفيد كطريقة 

هذه اخلربة الفنية واهلياكل األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بلد ما مث نشر هذه اإلمكانية إىل إلجياد 
  .قطاعات االقتصاد األخرى

ويضيف التقرير أن ارتفاع أسعار النفط حالياً يتيح فرصة جيدة لالستثمار يف جمال تكنولوجيا املعلومات   
نامية من أن تستخدم بكفاءة هذا املورد القّيم، كما أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بغية متكني البلدان ال

واالتصاالت هي اجملال املناسب الستغالل األرباح املتصاعدة من مبيعات النفط للحيلولة دون أن تتسبب يف 
 أن يفقد البلد اليت تؤدي إىل" لعنة النفط"أو " املرض اهلولندي"حدوث التشوهات االقتصادية اليت ُيطلق عليها 

القدرة على املنافسة االقتصادية بسبب االعتماد على صادرات النفط وما ينتج عن ذلك من اختالالت يف 
وعلى نفس املنوال، ينبغي للبلدان املستوردة للنفط أن جتد وسائل لتحديث عمليات املراحل . القطاعات األخرى

رير النفط وتوزيع منتجاته، وينبغي أال يدخر اجملتمع الدويل األخرية من اإلنتاج اليت جتري على أراضيها مثل تك
  .جهداً، وال سيما يف حالة البلدان املنخفضة الدخل، لدعم هذه التدابري

بل يوصي التقرير املتعلق باقتصاد املعلومات بأن تبحث البلدان الرئيسية املنتجة للخامات الثقيلة إمكانية إقامة   
ويقول التقرير إنه ال يوجد سبب جيعل هذه البلدان غري قادرة على . قود اآلجلة لبيع النفطأسواق للعقود الفورية والع

وضع مقاييس إقليمية لتقييم اخلامات األخرى املنتجة يف املنطقة، تكون مبثابة أدوات قياس لتحديد األسعار يف األسواق 
ت السلع األساسية أصبحت على حنو متزايد أسواقاً ويالحظ التقرير أن بورصا. واستبعاد املخاطر املتصلة بتجارة النفط

  .إلكترونية صامتة تعتمد كلياً على اإلنترنت وأا حتل تدرجيياً حمل البورصات التقليدية

 فصالً لتطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2006ويكّرس التقرير املتعلق باقتصاد املعلومات لعام   
وتغطي أجزاء أخرى من التقرير االجتاهات العاملية يف جمال تكنولوجيا . على إنتاج النفط وتوزيعه وتسويقه

فقر، وتقدم منوذجاً ميكن للبلدان النامية أن املعلومات واالتصاالت، وتناقش دور هذه التكنولوجيا يف احلد من ال
  .تقيس به مدى فعالية سياساهتا املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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