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مع	انتشار	فيروس	كورونا	في	أكثر	من	200	دولة،	تحول	التخوف	من	ركود	الصين	

وانقطاع	سلسلة	اإلمداد	إىل	تراجع	الطلب	والعرض	في	اقتصادات	العالم	أجمع،	

ومن	ضمنها	االقتصاد	السعودي.	يواجه	االقتصاد	السعودي،	كما	هو	الحال	في	

االقتصادات	الريعية،	تحديان	جوهريان	في	آٍن	واحد	وهما	"انتشار	فيروس	كورونا	

المستجد"،	باإلضافة	إىل	"االنخفاض	الحاد	في	أسعار	النفط"،	إذ	ال	يوجد	في	األفق	

حالياً	ما	يدعو	إىل	التفاؤل	بانتهاء	األزمة	خالل	األشهر	القليلة	القادمة	والسيطرة	

عىل	الفيروس	من	خالل	تطوير	لقاح	أو	عالج،	األمر	الذي	سُيبقي	عىل	قيود	التباعد	

االجتماعي	ويحد	من	حركة	السكان	في	مختلف	أنحاء	العالم،	مما	سيترتب	عليه	

استمرار	الضعف	في	الطلب	عىل	النفط	وكذلك	في	أسعاره	عىل	المدى	المنظور.

يؤثر	فيروس	كورونا	عىل	االقتصاد	السعودي	وفقاً	لمدى	استمرار	قيود	التباعد	

االجتماعي	محلياً	وعالمياً،	خاصًة	وأن	مستويات	أسعار	النفط	تتأثر	سلباً	بقيود	

	إلغاء	حظر	التجول	والمحافظة	عىل	التباعد	 التباعد	االجتماعي	حول	العالم.	إنَّ

االجتماعي	سيساهم	في	الحد	من	األثر	السلبي	في	االقتصاد	بدرجة	كبيرة،	ولكن	

ذلك	يتطلب	زيادة	عالية	جداً	في	أعداد	االختبارات	اليومية،	والبحث	والتحري	

الدقيق	للحاالت	المخالطة،	وفرض	حظر	التجول	الموجّه	لألحياء	ذات	األعداد	العالية	

من	اإلصابات،	باإلضافة	إىل	رفع	مستوى	الوعي	لدى	المواطنين	والمقيمين.	

ولقد	أدت	أزمة	فيروس	كورونا	إىل	تراجع	سعر	خام	برنت	بنسبة	67,84٪	وذلك	

	نتيجة	تراجع	الطلب	العالمي،	حيث	تتوقع	أوبك	تراجع	الطلب	العالمي	بمقدار	

20	مليون	برميل	يومياً	خالل	شهر	أبريل،	وبمتوسط	12	مليون	برميل	يومياً	خالل	

الربع	الثاني	من	العام	الجاري،	في	حين	تتوقع	أن	يبلغ	متوسط	االنخفاض	6,85	

مليون	برميل	يومياً	خالل	كامل	عام	2020م.

تعتبر	نسبة	الوفيات	نتيجة	التعرض	لفيروس	كورونا	في	المملكة	من	األقل	عالمياً،	

وهو	ما	يساعد	عىل	الحد	من	التباعد	االجتماعي	وإعادة	األنشطة	االقتصادية	بشكل	

حذر.	كما	أن	نسبة	الحاالت	الحرجة	في	المملكة	تعتبر	األقل	كذلك،	حيث	تبلغ	

0,99٪	في	حين	يبلغ	المتوسط	العالمي	3٪.	كما	يعتبر	انخفاض	نسبة	كبار	السن	

في	المجتمع	السعودي	عامالً	مساعداً	في	إعادة	األنشطة	االقتصادية	في	حال	قدرة	

الحكومة	عىل	الحد	من	اختالط	كبار	السن	في	باقي	المجتمع.

وللحد	من	األثر	السلبي	لفيروس	كورونا	عىل	االقتصاد	السعودي،	قّدمت	الحكومة	

السعودية	حزمة	تحفيزية	بقيمة	177	مليار	ريال	بما	يعادل	6٪	تقريباً	من	الناتج	

اإلجمالي	بهدف	اإلبقاء	عىل	حد	أدنى	من	رتم	النشاط	االقتصادي	وتعزيز	قدرة	

االقتصاد	في	التعافي	سريعاً	وعودة	النمو	بعد	زوال	الجائحة.	كما	قامت	الحكومة	

برفع	ضريبة	القيمة	المضافة	إىل	15٪	وإيقاف	بدل	غالء	المعيشة	ومراجعة	الرواتب	

والمزايا	المالية	للجهات	الحكومية	غير	الخاضعة	لنظام	الخدمة	المدنية	وذلك	بهدف	

الحد	من	عجز	الميزانية	العامة.

وفي	سياق	هذا	التقرير،	تُعرِض	شركة	الخبير	المالية	ثالث	سيناريوهات	مختلفة	

لتأثير	فيروس	كورونا	عىل	االقتصاد	السعودي	لهذا	العام،	حيث	تتوقع	في	السيناريو	

المتفائل	حدوث	ارتداد	كبير	لألنشطة	االقتصادية	في	الربع	الثالث	بما	يشبه	شكل	الـ

V،	مع	بلوغ	ذروة	اإلصابات	في	نهاية	شهر	مايو،	وتخفيف	الحكومات	حول	العالم	من	

قيود	التباعد	االجتماعي،	مما	يسهم	في	العودة	التدريجية	للحياة	الطبيعية	وارتفاع	

أسعار	النفط	تدريجياً.	من	المتوقع	في	هذا	السيناريو	أن	يبلغ	متوسط	سعر	خام	برنت	

44	دوالر	للبرميل	خالل	العام،	مع	ارتفاع	عجز	ميزانية	المملكة	من	133	مليار	ريال	في	

عام	2019م	ليصبح	264	مليار	ريال	في	عام	2020م.	باإلضافة	إىل	تحول	فائض	الحساب	

الجاري	في	عام	2019م.	البالغ	187	مليار	ريال	إىل	عجز	بمقدار	51	مليار	ريال،	مع	تراجع	

الناتج	اإلجمالي	الحقيقي	بنسبة	٪3.57.	

وفي	السيناريو	األساس،	تتوقع	شركة	الخبير	المالية	بداية	ارتداد	النشاط	االقتصادي	

في	الربع	الرابع	بما	يشبه	شكل	الـU	مع	استمرار	تزايد	اإلصابات	حول	العالم،	وتراجع	

معدالت	اإلصابة	بشكل	تدريجي	في	شهر	يونيو،	في	حين	تعود	أعداد	اإلصابات	في	

النمو	خالل	الربع	الثالث	من	هذا	العام،	وخصوصاً	في	الدول	التي	انخفضت	لديها	

معدالت	اإلصابة	-	وقت	سابق	-	كالصين،	مع	تخفيف	الحكومات	من	قيود	التباعد	

االجتماعي	خالل	شهر	سبتمبر،	مما	يسهم	في	العودة	التدريجية	للحياة	الطبيعية.	

ومن	المتوقع	في	هذا	السيناريو	أن	يبلغ	متوسط	سعر	برنت	39	دوالر	خالل	العام،	

وأن	يصل	عجز	الميزانية	إىل	413	مليار	ريال	وعجز	الحساب	الجاري	إىل	115	مليار	

ريال،	مع	تراجع	الناتج	المحلي	الحقيقي	بنسبة	٪5.35.	

أما	في	السيناريو	المتشائم،	تتوقع	شركة	الخبير	المالية	استمرار	تزايد	اإلصابات	

حول	العالم،	وبلوغ	ذروة	اإلصابات	في	نهاية	الربع	الثاني	والثالث،	مع	ظهور	موجات	

إصابات	الحقة	وفي	فترات	متعددة،	واستمرار	نشاط	الفيروس	حتى	الربع	الثاني	

من	عام	2021م.	كما	يتوقع	انخفاض	وتيرة	النشاط	االقتصادي	خالل	الفترة	بشكل	

كبير	نتيجة	عدم	قدرة	الدول	في	السيطرة	عىل	الفيروس	وتخفيف	قيود	التباعد	

االجتماعي،	باإلضافة	إىل	تصاعد	المخاطر	الجيوسياسية	في	المنطقة.	ومن	

المتوقع	في	هذا	السيناريو	أن	يبلغ	متوسط	سعر	برنت	34	دوالر	خالل	العام،	وأن	

يرتفع	عجز	الميزانية	بشكل	أكبر	ليبلغ	521	مليار	ريال	مع	بلوغ	عجز	الحساب	الجاري	

إىل	123	مليار	ريال،	مع	تراجع	الناتج	اإلجمالي	الحقيقي	بنسبة	٪6.60.
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تمثل	جائحة	فيروس	كورونا	فرصة	لمراجعة	مسار	التغيير	الهيكلي	والتنويع	

االقتصادي	في	المملكة	من	خالل	ثالثة	مكونات	رئيسية	تتمثل	في	نمو	الصادرات	

واإليرادات	غير	النفطية،	باإلضافة	إىل	مدى	توظيف	القطاع	الخاص	للقوى	العاملة	

	الوطنية.	فقد	ارتفعت	اإليرادات	غير	النفطية	بشكل	كبير	من	72	مليار	ريال	

في	عام	2009م	لتصبح	332	مليار	في	عام	2019م،	في	حين	لم	تنمو	الصادرات	

غير	النفطية	عىل	نفس	الرتم،	بما	في	ذلك	مؤشراتها	االستباقية	كمؤشر	اإلنتاج	

الصناعي	الذي	تراجع	من	171	نقطة	في	بداية	عام	2018م	إىل	134	نقطة	بنهاية	شهر	

فبراير	الماضي.	كما	تراجعت	أعداد	العمالة	الوطنية	العاملة	في	القطاع	الخاص	

رغم	العدد	الكبير	للداخلين	في	سوق	العمل	خالل	العامين	الماضيين،	في	ظل	

تزايد	التوظيف	الحكومي	خالل	نفس	الفترة،	وهو	ما	أدى	إىل	ارتفاع	فاتورة	األجور	

الحكومية	إىل	مستويات	قياسية	تزيد	عن	500	مليار	ريال.	

وبالنظر	إىل	األعوام	السابقة،	نالحظ	أن	عجز	الميزانية	التراكمي	منذ	عام	2014م	قد	بلغ	

ما	مجموعه	1,46	تريليون	ريال،	مما	أدى	إىل	ارتفاع	الدين	العام	خالل	الفترة	بـ	681	

مليار	ريال،	وانخفاض	االحتياطي	العام	والحساب	الجاري	للحكومة	لدى	مؤسسة	النقد	

بـ	955	مليار	ريال	وذلك	لتمويل	اإلنفاق	الحكومي	وخصوصاً	اإلنفاق	الجاري	الذي	

ارتفعت	حصته	في	الميزانية	من	72٪	في	عام	2014م	لتبلغ	85٪	لعام	2019م.	ولذلك	

ينبغي	أن	تتخذ	الحكومة	إجراءات	لضبط	اإلنفاق	وتقليص	حجم	القطاع	الحكومي	خالل	

السنوات	القادمة	وذلك	للحفاظ	عىل	مستوى	جيد	من	االحتياطيات.	

كما	تعتبر	جائحة	فيروس	كورونا	وآثارها	السلبية	القاسية	فرصة	لمراجعة	طبيعة	

اإلنفاق	الحكومي	ومدى	فاعلية	سياسات	التوطين،	ولمراجعة	بعض	المشاريع	

الحكومية	الكبرى	ومدى	قدرتها	عىل	تنويع	االقتصاد	في	الوقت	الراهن،	أو	التركيز	

عىل	المبادرات	الحكومية	الكبرى	تحت	مظلة	رؤية	2030م	والتي	من	المتوقع	أن	

يكون	لها	اإلسهام	األكبر	في	تنويع	االقتصاد	كبرنامج	تطوير	الصناعة	الوطنية	

والخدمات	اللوجستية،	مما	سيترتب	عىل	ذلك	اتخاذ	الحكومة	إجراءات	لتوجيه	

اإلنفاق	وفق	أولويات	تنويع	االقتصاد	خالل	السنوات	القادمة.	

وفيما	يتعلق	بأثر	جائحة	كورونا	عىل	القطاعات	االقتصادية	في	المملكة،	تعتبر	

قطاعات	السفر	والسياحة	والنقل	والبتروكيماويات	من	أكثر	القطاعات	تأثراً	نتيجة	

قيود	التباعد	االجتماعي	وحظر	التجول،	يلي	ذلك	قطاع	التجزئة	الكمالية	خصوصاً	

للشركات	التي	لم	تستثمر	في	التجارة	اإللكترونية.	كما	سيتأثر	القطاع	العقاري	

والصناديق	العقارية	المتداولة	نتيجة	تراجع	التحصيل	واإليجارات	وخصوًصا	

الصناديق	التي	تتركز	أصولها	في	قطاعات	الضيافة	والحج	والعمرة.	ومن	المتوقع	

أيضاً	أن	يتأثر	سلباً	قطاع	الرعاية	الصحية	)المستشفيات	تحديداً(	نتيجة	تراجع	

العمليات	والزيارات	للعيادات	التجميلية	والتي	تحمل	هوامش	أرباح	أعىل،	في	

حين	قد	يخفف	التعاقد	الحكومي	مع	المستشفيات	خالل	األزمة	من	ذلك	األثر	

بشكل	نسبي.	وتعتمد	قطاعات	التشييد	والبناء	واإلسمنت	بشكل	جوهري	عىل	

مدى	استمرار	توجه	الحكومة	في	اإلنفاق	الحكومي	الرأسمالي	ودعم	اإلسكان	في	

ظل	تراجع	أسعار	النفط.	عىل	الرغم	من	أن	طبيعة	العمل	في	تلك	القطاعات	ال	

تتأثر	كثيراً	بإجراءات	التباعد	االجتماعي،	إال	أنه	من	المتوقع	أن	يحدث	تراجعاً	كبيراً	

في	اإلنفاق	الحكومي	الرأسمالي	خالل	العام	الجاري.	في	حين	أن	القطاع	المصرفي	

سيتأثر	سلباً	نتيجة	تراجع	أسعار	الفائدة	وخصوصاً	أن	62٪	من	الودائع	مجانية	–	في	

نهاية	عام	2018م	-	وهو	ما	يزيد	من	أثر	انخفاض	أسعار	الفائدة	عىل	صافي	األرباح،	

باإلضافة	إىل	االرتفاع	المتوقع	في	معدل	الديون	غير	العاملة	خالل	األزمة.	كما	

يتوقع	أن	تحقق	شركات	صناعة	األغذية	والتجزئة	الغذائية	أداء	جيداً	خالل	األزمة.	

كما	سيتأثر	قطاع	تأمين	السيارات	إيجابياً	نتيجة	انخفاض	أعداد	الحوادث،	في	

حين	أن	الزيادة	الكبيرة	في	أعداد	اإلصابات	بالفيروس	سوف	تؤثر	سلباً	عىل	قطاع	

التأمين	الصحي	وذلك	لتغطية	وثائق	التأمين	لعالج	فيروسات	الجهاز	التنفسي،	رغم	

استفادة	تلك	الشركات	من	التراجع	العام	في	زيارات	المستشفيات.	
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في	بداية	أزمة	فيروس	كورونا،	تمحور	التخوف	حول	انقطاع	إمدادات	اإلنتاج	الصينية	

إىل	العالم	وهو	ما	تم	مناقشته	بالتفصيل	في	تقريرنا	السابق.	إال	أن	الصين	سيطرت	

عىل	الفيروس	وأعادت	تدريجياً	مستويات	اإلنتاج	خالل	شهر	مارس،	وهو	ما	يتوافق	

مع	السيناريو	المتفائل	حسب	توقعات	شركة	الخبير	المالية.	ولكن	سيطرة	الصين	

وبقية	دول	الشرق	عىل	الفيروس	أتبعها	استجابة	متهاونة	للفيروس	في	الغرب،	مما	

	سمح	للفيروس	باالنتشار	بشكل	كبير	حتى	اكتسح	ما	يزيد	عن	200	دولة	بإجمالي	

4,24	مليون	حالة،	وبلغ	عدد	ضحاياه	ما	يزيد	عن	285	ألف	حالة	وفاة	حتى	لحظة	

كتابة	هذا	التقرير.	وبذلك	لم	يعد	التخوف	من	تأثير	تعطل	الصين	عىل	االقتصاد	

العالمي	وإنما	أصبح	التخوف	اآلن	من	تعّطل	االقتصاد	العالمي	برمته.	وبذلك	

تحولت	األزمة	من	تراجع	العرض	بشكل	جزئي	)إنتاج	الصين(	إىل	تراجع	الطلب	

	المعضلة	اليوم	 والعرض	العالمي	بفعل	إجراءات	التباعد	االجتماعي	حول	العالم.	إنَّ

هي	أن	عودة	مستويات	اإلنتاج	في	الصين	لالرتفاع	خالل	الربع	الثاني	سيصاحبه	

تراجع	لالستهالك	العالمي،	حيث	أدت	أزمة	فيروس	كورونا	إىل	تراجع	االستهالك	

نتيجة	تسريح	العمال،	وارتفاع	مستويات	االّدخار	بفعل	مخاوف	فقدان	الوظائف،	

وتحّفظ	األفراد	عن	االستهالك	الرتفاع	درجة	عدم	اليقين.	أضف	إىل	ذلك،	تراجع	

استثمار	الشركات	وانخفاض	مؤشر	مشتريات	المديرين	لمستويات	قياسية	لم	

ترى	من	قبل،	وذلك	لعدم	وضوح	الرؤية	حول	مستقبل	االقتصاد	وتراجع	مستويات	

السيولة	والتمويل.	فعىل	سبيل	المثال،	انخفضت	عمليات	الشراء	من	البطاقات	

االئتمانية	لـ"سيتي	بنك"	بنسبة	30٪	عن	مستوى	الشراء	المعتاد	قبل	األزمة.	وفيما	

يخص	العرض،	أدى	انتشار	فيروس	كورونا	إىل	انخفاضه	بشكل	كبير	نتيجة	تعطل	

سالسل	اإلمداد،	وانخفاض	درجة	إنتاجية	العمال	بسبب	التباعد	االجتماعي	والحجر	

	طبيعة	هذا	التراجع	في	الطلب	والعرض	تضع	صانعي	السياسات	في	 الصحي.	إنَّ

ورطة،	وذلك	لصعوبة	إيجاد	حلول	تحفيزية	مثالية،	حيث	أصبح	هدفهم	أال	تزيد	حدة	

األزمة	عما	كانت	عليه	األزمة	المالية	العالمية	في	2008م،	إذ	من	المحتمل	أن	يصبح	

تأثير	األزمة	بمستوى	تأثير	الكساد	االقتصادي	العالمي	الذي	حدث	في	ثالثينيات	

القرن	الماضي،	حيث	لم	ير	العالم	أزمة	اقتصادية	بهذه	الحدة	منذ	الحرب	العالمية	

الثانية.	ويتوقع	االقتصاديون	أن	يتراجع	االقتصاد	العالمي	بدرجة	كبيرة	خالل	العام	

الجاري	وتحديداً	الربع	الثاني،	حيث	تتوقع	"اإليكونوميست"	تراجع	نمو	االقتصاد	

العالمي	لعام	2020م	من	2,30٪	إىل	-2,50٪	كما	هو	مبين	في	الشكل	رقم	1.	وقد	

ازدادت	المخاوف	من	أن	تصبح	أزمة	فيروس	كورونا	وقوداً	ألزمة	ديون	سيادية	في	

الدول	النامية	التي	تواجه	فيروس	كورونا	بأنظمة	حماية	اجتماعية	ضعيفة،	مع	خروج	

رؤوس	األموال	منها	وتراجع	أسعار	صرف	عمالتها	وعدم	قدرتها	عىل	طباعة	النقود.	

وعىل	الرغم	من	الضبابية	المسيطرة	عىل	االقتصاد	العالمي،	إال	أن	هناك	مؤشرات	

إيجابية	من	الصين	التي	شهدت	ارتداداً	قوياً	في	مؤشر	مشتريات	المديرين	الخاص	

بها	خالل	شهر	مارس،	حيث	ارتفع	من	27,50	ليصل	إىل	49.5	كما	هو	مبين	في	

الشكل	رقم	2،	وذلك	عىل	خلفية	تخفيف	قيود	التباعد	االجتماعي،	مما	يدعم	التصور	

السائد	حول	رجوع	النشاط	االقتصادي	عىل	شكل	V	فور	انتهاء	األزمة.

مقدمة

شكل رقم ١: تغيرات توقعات نمو اقتصادات العالم لعام ٢٠٢٠م قبل وبعد جائحة فيروس كورونا

المصدر:	وحدة	أبحاث	اإليكونوميست.

النمو	المتوقع	في	الناتج	اإلجمالي	لعام	2020	قبل	الجائحةالنمو	المتوقع	في	الناتج	اإلجمالي	لعام	2020	بعد	الجائحة
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ال	يوجد	في	األفق	ما	يدعو	إىل	التفاؤل	بانتهاء	األزمة	خالل	األشهر	القليلة	القادمة	

والسيطرة	عىل	الفيروس	من	خالل	تطوير	لقاح	أو	عالج،	مع	العلم	أن	هناك	أكثر	من	70	

مركز	بحثي	تابع	للحكومات	والجامعات	والشركات	تعمل	عىل	تطوير	لقاح	يمنع	انتشار	

الفيروس.	كما	تعمل	الحكومات	عىل	تجهيز	مصانع	األدوية	وتمويلها	ورقمنتها	إلنتاج	

	تطوير	اللقاحات	يستغرق	العديد	 الكميات	الضخمة	من	اللقاح	حال	ثبوت	فاعليته.	إنَّ

من	السنوات،	ولكن	من	المتوقع	أن	يتم	توفير	لقاح	لفيروس	كورونا	بصورة	أسرع	

-	خالل	الـ12	شهراً	القادمة	-	وذلك	بفضل	الجهود	البحثية	السابقة	حول	فيروسات	

كورونا	)فيروس	سارس	ومتالزمة	الشرق	األوسط(.	يعتبر	لقاح	mRNA-1273	الذي	

تعمل	شركة	"موديرنا"	عىل	تطويره	أحد	أبرز	اللقاحات	الواعدة	لمنع	انتشار	الفيروس،	

حيث	استطاعت	الشركة	بداية	تجربة	اللقاح	عىل	البشر	في	16	مارس،	وهو	ما	يمثل	

63	يوماً	منذ	مشاركة	السلطات	الصينية	للتسلسل	الجيني	للفيروس.	تتوقع	الشركة	أن	

تنتهي	التجربة	وتظهر	نتائجها	مطلع	شهر	يونيو	المقبل.	كما	تعتقد	الشركة	أنه	في	حال	

نجاح	التجربة	سيكون	بإمكانها	توفير	اللقاح	بكميات	محدودة	لالستخدام	الطارئ	مع	

نهاية	الربع	الثالث	من	هذا	العام،	وهو	ما	قد	يمكن	الموافقة	عليه	من	الجهات	الرقابية	

لتقديمه	للعاملين	في	المجال	الصحي.	في	حين	أن	توفير	اللقاح	بكميات	تجارية	

يتطلب	إنهاء	اإلجراءات	المعتادة	للترخيص،	وهو	ما	يعني	توفره	في	حلول	منتصف	

العام	القادم	في	حال	نجاح	التجارب.	هذا	ال	يعني	عدم	وجود	بصيص	أمل	في	أن	

ينخفض	معدل	انتشار	الفيروس	نتيجة	الظروف	المناخية	أو	ينخفض	مستوى	تأثيره	

الصحي	من	خالل	تحّوره	الجيني.	بشكل	عام،	فإننا	نرجح	استمرار	أثر	الفيروس	حتى	

الربع	األول	من	العام	القادم.	

PMI شكل رقم ٢: مؤشر مشتريات المديرين

فبراير	2020ممارس	2020مأبريل	2020م المستوى	المحايد

المصدر:	وحدة	أبحاث	"اإليكونوميست".
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تأثير جائحة فيروس كورونا 
على االقتصاد 

يواجه	االقتصاد	السعودي	كما	هي	االقتصادات	الريعية	تحديان	جوهريان	في	آٍن	واحد،	وهما	"انتشار	فيروس	كورونا	المستجد"،	باإلضافة	إىل	"االنخفاض	الحاد	في	أسعار	

النفط".	ولذلك،	يعتمد	تأثير	فيروس	كورونا	في	االقتصاد	السعودي	عىل	ثالثة	عوامل	رئيسية:	)1(	مدى	استمرار	قيود	التباعد	االجتماعي	خالل	الفترة	القادمة؛	)2(	مدى	قدرة	

الحزم	التحفيزية	في	المحافظة	عىل	عمل	االقتصاد	بالقدر	الممكن	خالل	األزمة	وذلك	لتعزيز	عودة	النشاط	االقتصادي	بشكل	كبير	بعد	تجاوز	األزمة؛	)3(	مستويات	أسعار	

النفط	التي	تتأثر	سلباً	بقيود	التباعد	االجتماعي	حول	العالم	نتيجة	انخفاض	الطلب.	

7
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أواًل: مدى استمرار 
قيود التباعد االجتماعي 

تتابعت	الدول	في	اتخاذ	العديد	من	اإلجراءات	االحترازية	ابتداًء	بإغالق	األسواق	والمحالت	التجارية	والمدارس،	وانتهاء	بفرض	حظر	التجول	التام	داخل	المدن.		

في	حالة	المملكة	العربية	السعودية،	فقد	قامت	الحكومة	باتخاذ	العديد	من	اإلجراءات	االحترازية	الصارمة	لمواجهة	فيروس	كورونا،	حيث	قامت	في	وقت	مبكر	بإغالق	

المدارس	والمؤتمرات	وكذلك	األسواق	التجارية،	كما	قامت	بإغالق	الحدود	وتعليق	الرحالت	الجوية	الدولية	بتاريخ	15	مارس	وتىل	2020م،	وتلي	ذلك	إيقاف	الرحالت	الجوية	

الداخلية	وفرض	حظر	التجول	الجزئي	والكلي	لعدد	من	المناطق	والمدن	واألحياء.	

وهنا	يأتي	التساؤل،	هل	تستمر	السعودية	في	تطبيق	التباعد	االجتماعي	المشدد	لفترة	طويلة	أم	تكتفي	بالحظر	لفترة	ثم	إعادة	الحياة	الطبيعية	مع	محاولة	االستمرار	في	

السيطرة	عىل	الفيروس؟	وهنا	يأتي	تساؤل	آخر	يتمثل	في	مدى	قدرة	تتبع	الحاالت	المصابة	والمشتبه	بها	عند	عودة	الحياة	الطبيعية	والمحافظة	عىل	عدم	عودة	االنتشار	

األسي	مرة	أخرى،	وبالتالي	عودة	تطبيق	إجراءات	التباعد	االجتماعي	مجدداً.		

لم	تقم	دول	كوريا	الجنوبية	وتايوان	وسنغافورة	بفرض	حظر	تجول	وإغالق	المراكز	التجارية	كما	تفعل	معظم	الدول،	وإنما	اكتفوا	بمنع	التجمعات	والمناسبات	ذات	األعداد	

	الكبيرة	وإغالق	المنافذ	والرحالت	الدولية،	ورغم	ذلك	فتلك	الدول	مستمرة	في	السيطرة	عىل	الفيروس.	عدد	حاالت	اإلصابة	بالفيروس	في	تايوان	ال	تتجاوز	427	حالة	

-	لحظة	كتابة	هذا	التقرير	-،	رغم	أنها	ال	تبعد	عن	الصين	سوى	140	كم،	و850	ألف	من	مواطنيها	يعملون	في	الصين.	كما	تمكنت	سنغافورة	من	السيطرة	عىل	الفيروس	دون	

فرض	حظر	تجول،	وذلك	بفعل	البحث	والتحري	الدقيق	للحاالت	المشتبه	بها،	حيث	يعمل	أكثر	من	100	محقق	عسكري	عىل	التعرف	عىل	األشخاص	المخالطين	والتأكد	من	

سالمتهم	من	خالل	التحري	الدقيق	لتحركات	من	ثبتت	إصابتهم.	والمثير	لالهتمام	أكثر	هو	نجاح	كوريا	الجنوبية	في	الحد	من	انتشار	الفيروس	رغم	أنها	كانت	األعىل	بعد	

الصين	لمدة	18	يوماً	حتى	تمكنت	من	ضغط	المنحنى	وتراجعت	لتصبح	من	أقل	الدول	في	أعداد	اإلصابات	اليومية	رغم	عدم	فرض	كوريا	الجنوبية	حظر	تجول	كامل.	تميزت	

التجربة	الكورية	بكثرة	إجراء	اختبارات	فحص	الفيروس،	عالوة	عىل	متابعة	وتحري	الحاالت	المصابة	بشكل	احترافي	غير	مسبوق	1	.

قامت	كوريا	الجنوبية	بتتبع	إشارات	الهاتف	النقال	واستدعاء	من	تبين	لهم	مخالطة	المصابين	أو	حتى	المرور	بجانبهم،	كما	أن	السلطات	الكورية	ترسل	رسائل	تحذيرية	للهواتف	النقالة	لمن	هم	قريبون	من	األماكن	التي	مرّ	بها	المصاب	كوسائل	النقل	العامة. 	.1
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تختلف	شعوب	تلك	الدول	عن	الحالة	السعودية	في	عدة	جوانب،	حيث	تعلمت	تلك	الشعوب	من	دروس	أوبئة	سابقة	كفيروس	سارس	وإنفلونزا	الخنازير،	مما	جعلهم	أكثر	وعياً	

واستجابًة	لإلجراءات	االحتياطية	كارتداء	الكمامات	والقفازات	والتباعد	االجتماعي.	كما	أن	حجم	وشبكة	األسر	الممتدة	لتلك	الدول	ينخفض	بكثير	عن	السعودية،	كما	يوضح	ذلك	

انخفاض	معدالت	الخصوبة	لتلك	الدول	خالل	الفترة	ما	بين	1970م	و1990م	كما	في	الشكل	رقم	5.	اخترنا	متوسط	معدل	الخصوبة	في	تلك	الفترة	كمؤشر	عىل	تشكّل	شبكة	األسر	

الممتدة	بالمملكة،	إذ	أن	معظم	الوالدات	في	تلك	الفترة	تمّثل	الجيل	الثاني	من	األسر	المعاصرة.	وهو	ما	يعني	زيادة	تفرّعات	شجرة	األسر	السعودية	نتيجة	ارتفاع	معدل	الوالدة	

في	فترات	السبعينات	والثمانينات.	زيادة	تفرعات	شجرة	األسر	السعودية	يمثل	عامالً	قوياً	قد	يساهم	في	سرعة	عودة	انتشار	الفيروس	مرة	أخرى	في	حال	تخفيف	قيود	التباعد	

االجتماعي.	كما	أن	تميز	المجتمع	السعودي	بدرجة	عالية	من	التواصل	سيزيد	من	هذا	التحدي.	

شكل رقم ٣: إجمالي اإلصابات بفيروس كورونا المستجد

المصدر:	أور	وورلد	إن	داتا.

المصدر:	تقرير	"جوجل	موبيلتي".

سنغافورةكوريا	الجنوبيةتايوانالسعودية

شكل رقم ٤: نسبة التغير في أعداد زيارات األماكن في نهاية  مارس ٢٠٢٠م بالقياس على متوسط شهري يناير وفبراير

السعوديةالمتوسط	لدول	كوريا	الجنوبية	وسنغافورة	وتايوان
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يعتبر	انخفاض	نسبة	كبار	السن	في	المجتمع	السعودي	عامالً	مساعداً	في	إعادة	األنشطة	االقتصادية	في	حال	قدرة	الحكومة	عىل	الحد	من	اختالط	كبار	السن	في	باقي	

المجتمع.	من	السهل	منع	كبار	السن	من	الخروج	لغير	ضرورة،	ولكن	ليس	من	السهل	السيطرة	عىل	المناسبات	االجتماعية	في	حدودها	الضيقة	كلقاء	اآلباء	واألمهات	

واألجداد.	ومن	هنا	فإن	العمل	المستمر	عىل	رفع	الوعي	يعتبر	ضرورة	ال	غنى	عنها.

شكل رقم ٥: متوسط معدل الخصوبة )عدد المواليد لكل امرأة( خالل الفترة ١٩٧٠م – ١٩٩٠م

المصدر:	البنك	الدولي

٨٢.٢
٦٤.٢

٨٢.١

٧.٦

  ةيدوعسلا ةروفاغنس ناويات ةيبونجلا ايروك

	وتقع	السعودية	في	مركز	ليس	بالمتقدم	عىل	مستوى	العالم	في	أعداد	اختبارات	فحص	الفيروس	حيث	يشير	الشكل	رقم	6	بأن	المتوسط	اليومي	الختبارات	الفحص	

يبلغ	280	اختبار	لكل	مليون	نسمة	2	.	فال	يمكن	تخفيف	القيود	االجتماعية	دون	رفع	أعداد	االختبارات	بشكل	جوهري	واستخدامها	بالشكل	األمثل.	

شكل رقم ٦: المتوسط اليومي الختبارات الفحص لكل مليون نسمة خالل الفترة بين )٢٨ مارس و١١ مايو ٢٠٢٠م(.

المصدر:	وزارة	الصحة،	أور	وورلد	إن	داتا.

٧١٤

٥٧٤
٥٥٧ ٥٤٨ ٥٤٩

٢٨٠

 ةيدوعسلا  ادنك ايناطيرب ايلارتسأ اكيرمأ اسمنلا

بناًء	عىل	الفترة	بين	28	مارس	و11	مايو	2020م. 	.2
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تعتبر	جاهزية	القطاع	الصحي	وطاقته	االستيعابية	من	العوامل	المحددة	لمدى	إمكانية	تخفيف	قيود	التباعد	االجتماعي.	تقع	السعودية	في	ترتيب	جيد	من	حيث	جاهزية	

القطاع	الصحي	كما	يوضح	الجدول	رقم	1.	ولكن	ال	يوجد	قطاع	صحي	حول	العالم	قادر	عىل	مواجهة	جائحة	فيروس	كورونا.	إيطاليا	–		عىل	سبيل	المثال	–		تمتلك	قطاع	

صحي	عىل	مستوى	عاٍل،	ومع	ذلك	لم	تتمكن	من	الحد	من	معدالت	الوفيات.	كما	أن	من	أبرز	تحديات	مواجهة	الجائحة	ارتفاع	أعداد	اإلصابات	في	المناطق	والمحافظات	

التي	ينخفض	فيها	مستويات	الرعاية	الصحية	ومعدالت	األسرّة.

تعتبر	نسبة	الوفيات	نتيجة	التعرض	لفيروس	كورونا	في	المملكة	هي	من	األقل	عالمياً،	وهو	ما	يساعد	عىل	الحد	من	التباعد	االجتماعي	وإعادة	األنشطة	االقتصادية	بشكل	

حذر.	كما	أن	نسبة	الحاالت	الحرجة	في	المملكة	تعتبر	األقل	كذلك،	حيث	تبلغ	0,99٪	في	حين	يبلغ	المتوسط	العالمي	3٪.	يدعم	هذه	النسب	المنخفضة	انخفاض	نسبة	كبار	

السن،	حيث	تبلغ	3٪	مقارنة	بمتوسط	17٪	لدول	منظمة	التعاون	االقتصادي	والتنمية،	حيث	أن	72٪	من	الوفيات	حول	العام	في	عمر	65	سنة	أو	أكبر.	في	حين	أن	بعض	

الخبراء	يعزون	هذا	االنخفاض	أيضاً	إىل	تطعيم	الدرن	BCG	الذي	يقلل	من	حدة	ضيق	التنفس	المسبب	للوفاة	وهو	ما	لم	تؤكده	األبحاث	بعد	3.	انخفاض	نسبة	الوفيات	في	

الوقت	الحالي	هو	نتيجة	أن	جميع	الحاالت	الحرجة	تتلقى	رعاية	صحية	كاملة،	ولذلك	من	المتوقع	أن	ترتفع	نسبة	الوفيات	حال	إعادة	األنشطة	االقتصادية،	وذلك	لتزايد	أعداد	

الحاالت	الحرجة	وهو	ما	سيؤثر	سلباً	عىل	توفير	الرعاية	الكاملة	لها.	

جدول رقم ١: مقارنة مؤشرات النظام الصحي ونسبة كبار السن للسعودية مع دول أخرى

المصدر:	الكتاب	اإلحصائي	السنوي	لوزارة	الصحة،	منظمة	التعاون	االقتصادي	والتنمية،	نشرة	اكتتاب	مجموعة	الدكتور	سليمان	الحبيب	الطبية.

الدولة
 عدد األسرة 

لكل ١٠٠٠ نسمة

 عدد األطباء 

لكل ١٠٠٠ نسمة

 عدد الممرضين 

لكل ١٠٠٠ نسمة

 نسبة من أعمارهم ٦٥ سنة 

فأكثر إىل إجمالي السكان

3٪2,22,95,7السعودية

1٪1,52,45,7اإلمارات

18٪2,62,86,4بريطانيا

23٪3,44,15,9إيطاليا

11٪4,21,82,3الصين

16٪2,92,68,6أمريكا

21٪6,16,214,9ألمانيا

17٪4,63,39متوسط	دول	منظمة	التعاون	االقتصادي	والتنمية

انظر  	.3

Fukui, Masao and Kawaguchi, Kohei and Matsuura, Hiroaki, Does TB Vaccination Reduce COVID19- Infection?: No Evidence from a Regression Discontinuity Analysis )April 2020 ,9(. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3572090 
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تمثل	جائحة	فيروس	كورونا	فرصة	لمراجعة	تنظيم	األحياء	العشوائية،	حيث	أنها	أصبحت	بؤرة	النتشار	الفيروس	عالوة	عىل	ما	تشكله	تلك	العشوائيات	من	مخاطر	أمنية.	انتشار	الفيروس	في	األحياء	العشوائية	بشكل	واسع	جعل	من	الصعب	السيطرة	عىل	الفيروس	مبكراً	رغم	اإلجراءات	االحترازية	المشددة	 	.4

التي	اتخذتها	الحكومة	مبكراً.

إن	إلغاء	حظر	التجول	والمحافظة	عىل	التباعد	االجتماعي	سيساهم	في	الحد	من	األثر	السلبي	االقتصادي	بدرجة	كبيرة،	حيث	يتطلب	تحقيق	ذلك	زيادة	كبيرة	جداً	في	أعداد	

االختبارات	اليومية،	وهو	ما	سيتم	عن	طريق	توقيع	حكومة	المملكة	مع	الصين	عىل	إجراء	9	ماليين	اختبار،	باإلضافة	إىل	تكوين	فرق	بحث	وتحري	متخصصة	للمتابعة	

الدقيقة	للحاالت	المخالطة،	وفرض	حظر	التجول	الموجّه	لألحياء	ذات	األعداد	العالية	من	اإلصابات	وخصوصاً	األحياء	العشوائية	4،	مع	رفع	مستوى	الوعي	للمواطنين	

والمقيمين.	كما	أنه	من	الضروري	تقنين/منع	خروج	كبار	السن	من	منازلهم	ورفع	مستوى	الوعي	لديهم	ليتعاملوا	بحذر	مع	مخالطيهم	داخل	المنزل،	وفرض	الكشف	عىل	

درجات	الحرارة	عند	مداخل	المجمعات	التجارية	ومقرات	األعمال.	ومن	المهم	أيضاً	فرض	غرامات	مالية	رادعة	عىل	من	يخالف	ارتداء	الكمامات	والقفازات	خارج	المنزل	

بهدف	الحد	من	اآلثار	الجانبية،	إذ	أن	المستهترين	هم	غالباً	من	الفئات	األقل	عرضة	للوفاة	من	هذا	الفيروس،	في	حين	أنهم	قد	ينهوا	حياة	الكثيرين	دون	أن	تلحقهم	أي	

	رفع	حظر	التجول	واالكتفاء	بمنع	التجمعات	والمناسبات	واألنشطة	التجارية	واالجتماعية	التي	تنطوي	عىل	مخاطر	عدوى	عالية	وتطبيق	التباعد	االجتماعي	سيحد	 تكلفة.	إنَّ

من	درجة	التأثير	السلبي	عىل	النمو	االقتصادي.	إن	نجاح	هذه	الخطة	يتمثل	في	خفض	معدل	العدوى	)R-nought(	الذي	يسببه	الشخص	الحامل	للفيروس	إىل	أقل	من	1	

والمحافظة	عىل	ذلك.

شكل رقم ٧: معدل الوفيات من فيروس كورونا

المصدر:		أور	وورلد	إن	داتا.

% ٤٣.١٣ % ٤٠.١٣

% ٠١.٧

% ٥٣.٥ % ٤٦.٥

% ٣٥.٣

% ٩٤.٠

 ةيدوعسلا ايناملأ اكيرمأ نيصلا يملاعلا طسوتملا ايلاطيإ ايناطيرب
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من	الصعب	إيجاد	حلول	تحفيزية	مثالية	وذلك	ألن	التأثر	يشمل	جانبي	العرض	والطلب.	ففي	جانب	العرض،	تراجعت	سلسلة	اإلمداد،	وتراجع	اإلنتاج	نتيجة	حظر	التجول	

وقيود	التباعد	االجتماعي	والحجر	الصحي	وإغالق	العديد	من	المصانع،	باإلضافة	إىل	انخفاض	استثمارات	القطاع	الخاص.	وفي	جانب	الطلب،	يتراجع	االستهالك	نتيجة	

قيود	التباعد	االجتماعي،	كما	يتحّفظ	األفراد	عن	االستهالك	الرتفاع	درجة	عدم	اليقين،	كما	يتراجع	االستهالك	نتيجة	تسريح	العمال،	وترتفع	مستويات	االّدخار	بفعل	مخاوف	

فقدان	الوظائف،	كما	تتراجع	الشركات	عن	االستثمار	لعدم	وضوح	الرؤية	حول	مستقبل	االقتصاد	وبسبب	التراجع	المحتمل	في	مستويات	السيولة	والتمويل.	

عملت	العديد	من	الدول	عىل	تقديم	حزم	تحفيزية	بهدف	اإلبقاء	عىل	حد	أدنى	من	رتم	النشاط	االقتصادي	يعزز	من	قدرة	االقتصاد	من	التعافي	سريعاً	وعودة	النمو	بعد	

زوال	الجائحة،	حيث	تنوعت	الحزم	التحفيزية	لمختلف	الدول	لتشمل	الدعم	المباشر	لألجور	والبطالة،	واإلعفاء	من	الرسوم	والضرائب،	وتقديم	القروض	والضمانات	المالية،	

وتأجيل	الدفعات	للمؤسسات	الصغيرة	والمتوسطة،	باإلضافة	إىل	تعجيل	دفع	الحكومات	لمستحقات	القطاع	الخاص.	عىل	سبيل	المثال،	قدمت	الحكومة	األمريكية	حزمة	

تحفيزية	سخية	بقيمة	2	تريليون	دوالر،	وهو	ما	يعادل	10٪	من	الناتج	اإلجمالي،	منها	343	مليار	دوالر	لدعم	تقديم	القروض	إىل	الشركات	الكبيرة،	و349	مليار	دوالر	لدعم	

تمويل	الشركات	الصغيرة	والمتوسطة،	و250	مليار	دوالر	لدعم	تأمينات	البطالة،	باإلضافة	إىل	تقديم	إعانات	مباشرة	لألسر	األمريكية	بقيمة	301	مليار	دوالر.	وبموجب	تلك	

الحزمة،	يحصل	كل	مواطن	أمريكي	ال	يزيد	دخله	السنوي	عن	75	ألف	دوالر	مبلغاً	مقطوعاً	بقيمة	1200	دوالر،	باإلضافة	إىل	500	دوالر	لكل	طفل.	فعىل	سبيل	المثال،	تحصل	

األسرة	المكونة	من	زوج	وزوجة	وطفلين	والتي	ال	يزيد	دخلها	عن	150	ألف	دوالر	سنوياً	عىل	مبلغاً	مقطوعاً	بـقيمة	3400	دوالر.	وتهدف	تلك	المساعدات	إىل	تعزيز	مستويات	

االستهالك	خصوصاً	وأن	االستهالك	يشكل	ما	نسبته	69٪	من	الناتج	اإلجمالي	للواليات	المتحدة.	

	وفي	السياق	السعودي،	قدمت	الحكومة	السعودية	حزمة	تحفيزية	بقيمة	177	مليار	ريال	تعادل	6٪	تقريباً	من	الناتج	اإلجمالي،	منها	70	مليار	ريال	لمبادرات	متنوعة	من	

وزارة	المالية،	و50	مليار	ريال	من	مؤسسة	النقد	العربي	السعودي.	وتتعدد	مواطن	الدعم	في	الحزمة	التحفيزية	إال	أن	أبرزها	هو	برنامج	تأجيل	دفعات	التمويل	المستحقة	

لجهات	التمويل	خالل	الستة	أشهر	القادمة	بمبلغ	30	مليار،	و13.2	مليار	ريال	لدعم	التمويل	الميسر	للمنشآت	الصغيرة	والمتوسطة،	باإلضافة	إىل	صرف	9	مليارات	لدعم	

برنامج	"ساند"	من	خالل	تعويض	شهرين	للعاطلين	عن	العمل	بسبب	الجائحة	بنسبة	60٪	لمدة	3	أشهر،	وتعجيل	دفع	الجهات	الحكومية	لمستحقات	القطاع	الخاص،	وخصم	

30٪	من	فاتورة	الكهرباء	للمنشآت	الصغيرة	والمتوسطة،	وتفعيل	المحتوى	المحلي	للشركات	الحكومية	وشبه	الحكومية.	ومن	المتوقع	أن	تساهم	تلك	المبادرات	في	الحفاظ	

–	ما	أمكن	–	عىل	النشاط	االقتصادي،	كما	أنها	تتجاوز	عقبة	نظام	العمل	الذي	يعتبر	ليس	مرناً	بما	يكفي	ليساعد	الشركات	والمؤسسات	عىل	تجاوز	األزمة،	إذ	ال	يحق	

لصاحب	العمل	إجبار	العامل	بإجازة	دون	أجر،	وال	تخفيض	أجر	العامل	دون	موافقته،	كما	صرحت	بذلك	مؤخراً	وزارة	الموارد	البشرية.	

ثانياً: تأثير الحزم التحفيزية 
وإجراءات التقشف
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وقد	يدعم	الحزم	التحفيزية	السخية	في	أمريكا	وبريطانيا	وأستراليا	قدرة	تلك	الدول	عىل	طباعة	النقود	وانخفاض	مستويات	التضخم	باإلضافة	إىل	أن	الديون	السيادية	لتلك	

الدول	هي	بعمالتها	ذات	االنتشار	الواسع.	ومن	هنا	فإن	االرتفاع	الكبير	في	عجوزات	الميزانية	نتيجة	تلك	الحزم	السخية	لن	يكون	له	تأثير	سلبي	جوهري	كما	تحاجج	بذلك	

النظرية	النقدية	الحديثة.	وبذلك	تعتبر	أزمة	فيروس	كورونا	اختباراً	عملياً	لهذه	النظرية.	ومن	التحديات	التي	يواجهها	االقتصاد	العالمي	اليوم	هو	عدم	قدرة	الدول	األخرى	–	

وخصوصاً	النامية	–	عىل	التخفيف	من	وطأة	األزمة	من	خالل	تقديم	حزم	تحفيزية	سخية	توازي	ما	قدمته	الدول	ذات	العمالت	الصعبة،	حيث	ال	تستطيع	الدول	التي	تربط	

عمالتها	بعمالت	أخرى	أن	تقدم	حزم	تحفيزية	بهذه	الدرجة	من	السخاء،	لما	في	ذلك	من	تهديد	لقدرتها	عىل	المحافظة	عىل	ربط	العملة	نتيجة	االنخفاض	الكبير	المتوقع	في	

االحتياطيات	األجنبية،	عالوة	عىل	محدودية	قدرة	حكومات	الدول	النامية	عىل	تقديم	حزم	تحفيزية	سخية،	وخصوصاً	الدول	التي	تعتمد	عىل	القطاعات	األكثر	تأثراً	بالجائحة	

كقطاعات	السياحة	والسفر	والنفط.	ولقد	صرح	صندوق	النقد	الدولي	عن	استالمه	لطلبات	إعانة	نتيجة	جائحة	فيروس	كورونا	من	90	دولة	نامية.	إن	استمرار	جائحة	فيروس	

كورونا	لفترة	طويلة	سيكون	له	تأثير	سلبي	جوهري	عىل	االقتصادات	النامية،	وهو	ما	قد	يعيق	سرعة	تعافي	االقتصاد	العالمي	فور	السيطرة	عىل	الفيروس.	كما	تواجه	الدول	

النامية	مشكلة	هروب	رؤوس	األموال	إىل	الخارج	حيث	بلغت	األموال	الخارجة	من	تلك	االقتصادات	منذ	بداية	األزمة	ما	يقارب	96	مليار	دوالر،	وهو	ما	يشكل	قرابة	ثالثة	

أضعاف	مستوى	هروب	األموال	في	األزمة	المالية	العالمية	في	عام	2008م	5،	وبالتالي	فإن	أزمة	جائحة	فيروس	كورونا	قد	تؤدي	إىل	أزمات	ديون	سيادية	في	الدول	النامية	

	نتيجة	ما	تتطلبه	الجائحة	من	إنفاق	عاٍل	يتزامن	مع	انخفاض	اإليرادات	الحكومية	لتلك	الدول.	بحسب	منظمة	التجارة	العالمية،	فإن	مستحقات	ديون	الدول	النامية	

تبلغ	2,6	تريليون	دوالر	خالل	عام	2020م	و3,4	تريليون	دوالر	لعام	2021م،	مما	يشكل	تحدياً	كبيراً	عىل	مستقبل	مالءة	تلك	الدول.

عىل	خالف	الحزم	التحفيزية،	قامت	الحكومة	بفرض	العديد	من	القرارات	التقشفية	للحد	من	التراجع	الكبير	في	المركز	المالي	للمملكة.	حيث	قامت	الحكومة	برفع	ضريبة	

القيمة	المضافة	إىل	15٪	وإيقاف	بدل	غالء	المعيشة	ومراجعة	الرواتب	والمزايا	المالية	للجهات	الحكومية	غير	الخاضعة	لنظام	الخدمة	المدنية.	ال	نتوقع	ارتفاع	إيرادات	ضريبة	

القيمة	المضافة	بشكل	كبير	للعام	الحالي	مقارنة	بالعام	السابق	رغم	مضاعفتها	مرتين	وذلك	بسبب	حظر	التجول،	وقيود	التباعد	االجتماعي،	وتراجع	موسم	الحج	والعمرة	

وقطاعات	السياحة	والسفر،	عالوة	عىل	التراجع	المتوقع	في	االستهالك	وزيادة	التهرب	الضريبي.	حيث	تتوقع	الخبير	المالية	أن	يسهم	رفع	ضريبة	القيمة	المضافة	وإيقاف	

بدل	غالء	المعيشة	في	خفض	عجز	الميزانية	العامة	للعام	الجاري	بمقدار	35	مليار	ريال،	في	حين	أنه	من	المتوقع	أن	ترتفع	إيرادات	الضريبة	خالل	األعوام	القادمة.	

ستؤثر	هذه	القرارات	التقشفية	بشكل	سلبي	وجوهري	عىل	مستوى	االستهالك	للعام	الجاري.	إضافة	إىل	ذلك،	فإن	ارتفاع	معدل	الضريبة	في	المملكة	قد	يجعلها	أقل	

جاذبية	لالستثمار	وخصوصاً	مع	استمرار	انخفاض	معدالت	الضريبة	لدى	دول	الخليج،	وكذلك	تسرّب	االستهالك	إىل	الدول	المجاورة	وخصوصاً	في	قطاعات	السياحة	والسلع	

الثمينة.	رغم	التأثير	السلبي	الكبير	لمثل	هذه	القرارات،	إال	أن	الحكومة	رأت	أهمية	المحافظة	عىل	مركز	مالي	جيد	يساعدها	عىل	تحفيز	االقتصاد	في	فترة	ما	بعد	األزمة.

شكل رقم ٨: نسبة مبالغ الحزم التحفيزية إلى الناتج اإلجمالي

.2020 Cliff. IIF Capital Flows Tracker – April 19-The COVID .2020 ,Institute of International Finance	انظر 	.5
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عالوة	عىل	التأثير	السلبي	المباشر	إلجراءات	حظر	التجول	والتباعد	االجتماعي	عىل	االقتصاد	السعودي،	فإن	أزمة	فيروس	كورونا	تسببت	كذلك	في	انخفاض	حاد	في	الطلب	

عىل	النفط	حول	العالم،	مما	أدى	إىل	تراجع	أسعار	النفط	بشكل	حاد،	وخصوصاً	مع	عدم	اتفاق	أوبك	والمنتجين	المستقلين	في	بداية	شهر	مارس	الماضي	عىل	خفض	

اإلنتاج	ومن	ثم	إعالن	السعودية	عن	رفع	اإلنتاج	إىل	12,3	مليون	برميل	يومياً.	وقد	استمرت	أسعار	النفط	الحقاً	في	التراجع	إىل	مستويات	متدنية	عىل	الرغم	من	اتفاق	

أوبك	والمنتجين	المستقلين	فيما	بعد	عىل	خفض	اإلنتاج	بمقدار	13,4	مليون	برميل	يومياً،	وذلك	بفعل	توسع	الدول	حول	العالم	في	فرض	قيود	التباعد	االجتماعي	وحظر	

التجول،	مما	أدى	إىل	ارتفاع	كبير	في	المخزون	النفطي	حول	العالم	عىل	خلفية	االنخفاض	الحاد	في	الطلب.	إن	انخفاض	أسعار	النفط	واإلنتاج	له	تأثير	سلبي	جوهري	عىل	

عجز	الميزانية	العامة	وعجز	الحساب	الجاري،	باإلضافة	إىل	ارتفاع	مستويات	الدين	العام	وانخفاض	االحتياطي	العام	للدولة،	كما	أنه	سيقلل	من	المساحة	التي	قد	تتحرك	بها	

الحكومة	لدعم	االقتصاد	المحلي	للحد	من	تأثير	الجائحة.	ولذلك	فإن	تأثير	انخفاض	أسعار	النفط	سيكون	له	أثر	سلبي	عىل	االقتصاد	المحلي	يفوق	األثر	السلبي	المباشر	من	

فرض	حظر	التجول	وقيود	التباعد	االجتماعي،	وذلك	لطبيعة	االقتصاد	الريعي	وتركّز	التوظيف	في	القطاع	الحكومي.	إن	قدرة	دول	العالم	عىل	المحافظة	عىل	التخفيف	من	

قيود	التباعد	االجتماعي	خالل	العام	واستمرار	النشاط	االقتصادي	بحده	األدنى،	سيساهم	في	عودة	الطلب	عىل	النفط	بعد	األزمة	وارتداد	األسعار	إىل	مستويات	أعىل	نسبياً.	

ولقد	أدت	أزمة	فيروس	كورونا	إىل	تراجع	سعر	خام	برنت	بنسبة	67,84٪	وذلك	نتيجة	تراجع	الطلب	العالمي،	حيث	تتوقع	أوبك	تراجع	الطلب	العالمي	بمقدار	20	مليون	برميل	

يومياً	خالل	شهر	أبريل،	وبمتوسط	12	مليون	برميل	يومياً	خالل	الربع	الثاني	من	العام	الجاري،	في	حين	تتوقع	أن	يبلغ	متوسط	االنخفاض	6,85	مليون	برميل	يومياً	خالل	

كامل	عام	2020م،	في	حين	تتوقع	الوكالة	الدولية	للطاقة	تراجع	الطلب	بمقدار	29	مليون	برميل	يومياً	لشهر	أبريل،	و9,3	مليون	برميل	يومياً	خالل	عام	2020م.	

المصادر:	منظمة	أوبك،	وكالة	الطاقة	الدولية.

شكل رقم ٩: الطلب العالمي على النفط )مليون برميل يومي(

ثالثًا: تأثير أسعار النفط
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سيناريوهات تأثير جائحة فيروس كورونا على االقتصاد
	من	الصعب	تحديد	أثر	فيروس	كورونا	عىل	االقتصاد	السعودي	بدقة	وذلك	لحالة	عدم	اليقين	العالية	التي	تحيط	بعوامل	تطور	الفيروس	وانتشاره.	وعليه،	

تعرض	شركة	الخبير	المالية	ثالثة	سيناريوهات	مختلفة	لتأثير	فيروس	كورونا	عىل	االقتصاد	السعودي.	يعتمد	وقوع	إحدى	هذه	السيناريوهات	عىل	ثالثة	عوامل	رئيسية:	

أوالً،	مدة	استمرار	فيروس	كورونا	محلياً	وعالمياً،	وثانياً،	قدرة	الحكومات	عىل	دعم	االقتصاد	والمحافظة	عىل	رتم	النشاط	االقتصادي	خالل	فترة	الجائحة،	وثالثاً	عودة	الطلب	

عىل	النفط	وارتفاع	األسعار.	يعتمد	العامل	األول	عىل	مدى	نجاح	استراتيجية	التباعد	االجتماعي،	وعىل	احتمال	تحّور	الفيروس	جينياً	ليصبح	أقل	خطورة،	وعىل	التغيرات	

المناخية	كتراجع	نشاط	الفيروس	مع	ارتفاع	درجات	الحرارة،	كما	يعتمد	العامل	الثاني	عىل	مدى	نجاح	الحزم	التحفيزية	في	الحفاظ	عىل	مستوى	اإلنتاجية،	والحد	من	ارتفاع	

البطالة،	باإلضافة	إىل	المحافظة	عىل	القطاع	المالي،	في	حين	يعتمد	العامل	الثالث	عىل	عودة	الطلب	العالمي	عىل	النفط	ومعاودة	األسعار	في	االرتفاع.

السيناريو المتفائل
يفترض	السيناريو	المتفائل	بلوغ	ذروة	اإلصابات	خالل	شهر	مايو،	مع	بدء	معدالت	اإلصابة	في	التراجع	وإحكام	السيطرة	عىل	الفيروس	وتخفيف	الحكومات	حول	العالم	قيود	

التباعد،	مما	يسهم	في	العودة	التدريجية	للحياة	الطبيعية	وارتفاع	أسعار	النفط	تدريجياً.	ونتوقع	في	هذا	السيناريو	حدوث	ارتداد	كبير	لألنشطة	االقتصادية	في	الربع	الثالث	

بما	يشبه	شكل	الـV.	وبموجب	هذا	السيناريو،	يتوقع	ارتفاع	عجز	الميزانية	من	133	مليار	ريال	في	2019م	ليصبح	264	مليار	ريال	في	2020م	نتيجة	استمرار	أسعار	النفط	

المنخفضة	وانخفاض	الطلب	العالمي	عىل	النفط،	وكذلك	تراجع	اإليرادات	غير	النفطية	بنسبة	5٪	مع	تحول	فائض	الحساب	الجاري	في	عام	2019م	البالغ	187	مليار	ريال	إىل	

عجز	بمقدار	51	مليار	ريال.

شكل رقم ١٠: سعر خام برنت
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السيناريو األساس
يفترض	السيناريو	األساس	استمرار	تزايد	اإلصابات	حول	العالم	حتى	تتراجع	بعد	ذلك	في	شهر	يونيو	بشكل	تدريجي،	وبذلك	تخّفف	الحكومات	من	قيود	التباعد	االجتماعي.	

نتوقع	في	هذا	السيناريو	حدوث	موجة	أخرى	من	اإلصابات	في	الربع	الثالث	وخصوصاً	في	الدول	التي	انخفضت	لديها	معدالت	اإلصابة	في	وقت	سابق	كالصين،	وتخفيف	

الحكومات	لقيود	التباعد	االجتماعي	خالل	شهر	سبتمبر،	مما	يسهم	في	العودة	التدريجية	للحياة	الطبيعية.	وبموجب	هذا	السيناريو،	يتوقع	بداية	ارتداد	النشاط	االقتصادي	

في	الربع	الرابع	بما	يشبه	شكل	الـU،	كما	نتوقع	عجزاً	في	الميزانية	بمقدار	413	مليار	ريال	نتيجة	استمرار	أسعار	النفط	المنخفضة،	باإلضافة	إىل	تراجع	اإليرادات	غير	النفطية	

بنسبة	12٪	رغم	ارتفاع	معدل	ضريبة	القيمة	المضافة	وذلك	نتيجة	تراجع	معدالت	االستهالك	باإلضافة	إىل	تأثير	قيود	التباعد	االجتماعي	وتحديداً	خالل	شهري	مارس	وأبريل.	

كما	نتوقع	في	هذا	السيناريو	بلوغ	عجز	الحساب	الجاري	115	مليار	ريال.

شكل رقم ١٢: سيناريوهات عجز الحساب الجاري لعام ٢٠٢٠م )بالمليار ريال(
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السيناريو المتشائم
يفترض	السيناريو	المتشائم	استمرار	تزايد	اإلصابات	حول	العالم،	وبلوغ	ذروة	اإلصابات	في	نهاية	الربع	الثاني	والثالث،	مع	ظهور	موجات	إصابات	الحقة	وفي	فترات	

متعددة.	كما	نتوقع	في	هذا	السيناريو	استمرار	نشاط	الفيروس	حتى	الربع	الثاني	من	عام	2021م،	وانخفاض	وتيرة	النشاط	االقتصادي	خالل	الفترة	بشكل	كبير	نتيجة	عدم	

قدرة	الدول	عىل	السيطرة	عىل	الفيروس	وتخفيف	قيود	التباعد	االجتماعي،	باإلضافة	إىل	تصاعد	المخاطر	الجيوسياسية	في	المنطقة.	وبموجب	هذا	السيناريو،	يتوقع	ارتفاع	

عجز	الميزانية	بشكل	أكبر	ليبلغ	521	مليار	ريال،	وتراجع	اإليرادات	غير	النفطية	بنسبة	21٪	رغم	ارتفاع	معدل	ضريبة	القيمة	المضافة	وذلك	نتيجة	تراجع	معدالت	االستهالك	

باإلضافة	إىل	تأثير	قيود	التباعد	االجتماعي	وتحديداً	خالل	شهري	مارس	وأبريل.	كما	نتوقع	بلوغ	عجز	الحساب	الجاري	123	مليار	ريال.

جدول رقم ٢: سيناريوهات تأثير فيروس كورونا على االقتصاد السعودي

التأثير عىل االقتصاد السعوديوصف السيناريوالسيناريو

المتفائل

بلوغ	ذروة	اإلصابات	خالل	شهر	مايو،	مع	بدء	معدالت	اإلصابة	في	التراجع،	

وبذلك	تخفف	الحكومات	حول	العالم	قيود	التباعد	االجتماعي	مما	يسهم	

في	العودة	التدريجية	للحياة	الطبيعية	وارتفاع	أسعار	النفط	تدريجياً.	

ونفترض	في	هذا	السيناريو	بلوغ	متوسط	سعر	خام	برنت	44	دوالر	للبرميل	

	خالل	العام.	كما	نتوقع	حدوث	ارتداد	كبير	لألنشطة	االقتصادية	في	

.Vالـ	شكل	يشبه	بما	الثالث	الربع

	في	هذا	السيناريو	سيرتفع	عجز	الميزانية	من	133	مليار	ريال	في	

عام	2019م	ليصبح	264	مليار	ريال	في	عام	2020م	نتيجة	استمرار	أسعار	

النفط	المنخفضة	وانخفاض	الطلب	العالمي	عىل	النفط،	وكذلك	تراجع	

محدود	في	اإليرادات	غير	النفطية	بنسبة	5٪.	كما	سيتحول	فائض	الحساب	

الجاري	في	عام	2019م	البالغ	187	مليار	ريال	إىل	عجز	بمقدار	51	مليار	ريال.	

كما	نتوقع	تراجع	الناتج	اإلجمالي	الحقيقي	بنسبة	3.57٪	مدفوعاً	بتراجع	

الناتج	غير	النفطي	بنسبة	4.16٪	وتراجع	الناتج	النفطي	بنسبة	٪2.80.

األساس

استمرار	تزايد	اإلصابات	حول	العالم،	وتراجع	معدالت	اإلصابة	بشكل	

تدريجي	في	شهر	يونيو	وتخفيف	الحكومات	لقيود	التباعد	االجتماعي،	

في	حين	تعود	أعداد	اإلصابات	في	النمو	خالل	الربع	الثالث	وخصوصاً	في	

الدول	التي	انخفضت	لديها	معدالت	اإلصابة	في	وقت	سابق	كالصين.	

كما	تخفف	الحكومات	من	قيود	التباعد	االجتماعي	خالل	شهر	سبتمبر	مما	

يسهم	في	العودة	التدريجية	للحياة	الطبيعية.	ونفترض	في	هذا	السيناريو	

بلوغ	متوسط	سعر	خام	برنت	39	دوالر	للبرميل	خالل	العام.	كما	نتوقع	بداية	

.Uالـ	شكل	يشبه	بما	الرابع	الربع	في	االقتصادي	النشاط	ارتداد

في	هذا	السيناريو	نتوقع	بلوغ	عجز	الميزانية	413	مليار	ريال	نتيجة	استمرار	

أسعار	النفط	المنخفضة	وانخفاض	الطلب	العالمي	عىل	النفط،	باإلضافة	

إىل	تراجع	اإليرادات	غير	النفطية	بنسبة	12٪	نتيجة	استمرار	تأجيل	وإعفاء	

عدداً	من	الرسوم	لمنشآت	القطاع	الخاص	باإلضافة	إىل	تراجع	مستويات	

االستهالك.	كما	نتوقع	بلوغ	عجز	الحساب	الجاري	115	مليار	ريال.	كما	

سيتراجع	الناتج	اإلجمالي	الحقيقي	بنسبة	5.35٪	مدفوعاً	بتراجع	الناتج	غير	

النفطي	بنسبة	5.90٪	وتراجع	الناتج	النفطي	بنسبة	٪4.67.

المتشائم

	استمرار	تزايد	اإلصابات	حول	العالم،	وبلوغ	ذروة	اإلصابات	في	

نهاية	الربع	الثاني	والثالث،	مع	ظهور	موجات	إصابات	الحقة	وفي	فترات	

متعددة،	واستمرار	نشاط	الفيروس	حتى	الربع	الثاني	من	عام	2021م.	كما	

يتوقع	انخفاض	وتيرة	النشاط	االقتصادي	خالل	الفترة	بشكل	كبير	نتيجة	عدم	

قدرة	الدول	عىل	التحكم	عىل	الفيروس	وتخفيف	قيود	التباعد	االجتماعي،	

باإلضافة	إىل	تصاعد	المخاطر	الجيوسياسية	في	المنطقة.	ونفترض	في	هذا	

السيناريو	بلوغ	متوسط	سعر	برنت	34	دوالر	للبرميل	خالل	العام.

في	هذا	السيناريو	سيرتفع	عجز	الميزانية	بشكل	أكبر	ليبلغ	521	مليار	ريال،	

وكذلك	تراجع	اإليرادات	غير	النفطية	بنسبة	21٪	نتيجة	استمرار	تأجيل	

وإعفاء	عدداً	من	الرسوم	لمنشآت	القطاع	الخاص	باإلضافة	إىل	تراجع	

مستويات	االستهالك.	كما	نتوقع	بلوغ	عجز	الحساب	الجاري	123	مليار	ريال	

مع	تراجع	الناتج	اإلجمالي	الحقيقي	بنسبة	6.60٪	مدفوعاً	بتراجع	الناتج	غير	

النفطي	بنسبة	7,45٪.	وتراجع	الناتج	النفطي	بنسبة	٪5,52.
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التحديات االقتصادية لما بعد أزمة فيروس كورونا
ال	شك	بأن	أزمة	فيروس	كورونا	سوف	تحدث	أثراً	سلبياً	جوهرياً	عىل	االقتصاد	السعودي	في	المدى	القصير،	حيث	عملت	الحكومة	باحترافية	للحد	من	ذلك	األثر	السلبي	

قصير	األجل	بما	يعزز	من	عودة	االقتصاد	للنمو	فور	زوال	الجائحة،	وذلك	من	خالل	إطالق	عدد	من	الحزم	التحفيزية،	إال	أن	تأثير	أزمة	فيروس	كورونا	سيمتد	سلبياً	عىل	

المدى	البعيد،	وهو	ما	يستدعي	استمرار	العمل	عىل	إحداث	تغييرات	هيكلية	جوهرية	في	المدى	البعيد	من	خالل	تنويع	االقتصاد	والحد	من	أثر	انخفاض	أسعار	النفط	عىل	

االقتصاد	المحلي.	

يعتبر	التغيير	الهيكلي	وتنويع	االقتصاد	أهم	عقبة	تواجه	جميع	االقتصادات	الغنية	بالموارد.	ولهذا،	لم	يستطع	االقتصاد	السعودي	تجاوزها	رغم	أنها	كانت	هدفاً	رئيسياً	في	الخطة	

الخمسية	األوىل	الصادرة	في	عام	1970م.	كما	أطلقت	الحكومة	السعودية	في	عام	2004م	االستراتيجية	بعيدة	المدى	لالقتصاد	الوطني،	بحيث	تمثل	خطة	التنمية	الثامنة	المرحلة	

األوىل	لتنفيذها.	وقد	تفرّع	عن	هذه	االستراتيجية	عدة	استراتيجيات	مثل	االستراتيجية	الوطنية	للصناعة،	والخطة	الوطنية	لالتصاالت	وتقنية	المعلومات،	واالستراتيجية	الوطنية	

للنقل،	واستراتيجية	الرعاية	الصـحية،	واالستراتيجية	الوطنية	لإلنماء	االجتماعي.	وقد	كان	من	المستهدف	أن	تبلغ	نسبة	الصادرات	غير	النفطية	71٪	من	إجمالي	الصادرات	بحلول	

	عام	2019م،	ولكنها	لم	تتجاوز	النسبة	المتحققة	22٪	رغم	ما	تم	العمل	عليه	من	مبادرات	خالل	تلك	الفترة	كبناء	المدن	االقتصادية	والصناعية	وتحقيق	المملكة	للمركز	

الحادي	عشر	عالمياً	في	سهولة	ممارسة	األعمال	لعام	2011م.	كما	استهدفت	االستراتيجية	خفض	معدل	البطالة	إىل	3,5٪	بحلول	عام	2019م،	ولكن	معدل	البطالة	الفعلي	قد	بلغ	

12٪.	كما	استهدفت	االستراتيجية	أن	يبلغ	عدد	السكان	غير	السعوديين	7,56	مليون	نسمة،	في	حين	أن	تعدادهم	في	منتصف	عام	2019م	يتجاوز	13	مليون	نسمة.

جدول رقم ٣: مؤشرات األداء المستهدفة في االستراتيجية بعيدة المدى لالقتصاد الوطني في عام ٢٠٠٤م

المصادر:	االستراتيجية	بعيدة	المدى	لالقتصاد	الوطني،	الهيئة	العامة	لإلحصاء،	مؤسسة	النقد	العربي	السعودي.

المتحقق في عام ٢٠١٩مالمستهدف في عام ٢٠١٩م

22.00٪71.00٪نسبة الصادرات غير النفطية

7,5613,10عدد السكان غير السعوديين )بالمليون(

12.00٪٪3,5معدل البطالة

من	المتوقع	أن	تُعّمق	جائحة	فيروس	كورونا	من	األثر	السلبي	عىل	مؤشرات	أداء	االقتصاد	السعودي	كارتفاع	مستويات	الدين	العام	وانخفاض	مستوى	االحتياطي	العام	في	

حال	عدم	تحقيق	تقدم	متسارع	في	تنويع	اإليرادات	والصادرات	غير	النفطية	وانخراط	العمالة	الوطنية	بشكل	واسع	في	القطاع	الخاص	خالل	السنوات	القادمة.	ولذلك	تمثل	هذه	

الجائحة	فرصة	لمراجعة	مسار	االقتصاد	السعودي	خالل	السنوات	الماضية	ومقارنة	ذلك	مع	أهداف	رؤية	2030م	التي	تهدف	إىل	تنويع	االقتصاد.

	ومع	تطور	أحداث	الجائحة	وتأثيرها	السلبي	البالغ،	فإنه	ال	ينبغي	التركيز	في	الوقت	الحالي	عىل	مستويات	النمو	والتغير	في	الناتج	اإلجمالي،	وإنما	في	مستقبل	

االقتصاد	السعودي	من	خالل	النظر	إىل	مسار	التغيير	الهيكلي	والتنويع	االقتصادي	الذي	يتمثل	في	نمو	الصادرات	واإليرادات	غير	النفطية،	باإلضافة	إىل	زيادة	توظيف	القطاع	

	نجاح	المملكة	في	تحقيق	التقدم	في	هذه	المتغيرات	يفوق	–	من	حيث	األهمية	–	ما	يتم	 الخاص	للقوى	العاملة	الوطنية	وتقليص	حجم	القطاع	الحكومي	واإلنفاق	الجاري.	إنَّ

تحقيقه	من	معدالت	النمو	االقتصادي	لألعوام	القادمة.	
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اإليرادات والصادرات غير النفطية
ارتفعت	اإليرادات	غير	النفطية	بشكل	كبير	من	72	مليار	ريال	في	عام	2009م	لتصبح	332	مليار	في	عام	2019م.	ويساهم	هذا	النمو	في	خفض	درجة	تأثر	االقتصاد	الكلي	في	

السعودية	بمتغيرات	أسعار	النفط	المتقلبة.	وفي	المقابل،	نجد	أن	الصادرات	غير	النفطية	لم	تنمو	بنفس	الرتم،	حيث	استهدف	برنامج	التحول	الوطني	رفع	الصادرات	غير	النفطية	

إىل	330	مليار	ريال	بحلول	عام	2020م،	حيث	حققت	السعودية	نمواً	مطرداً	باتجاه	هذا	الهدف،	حيث	بلغت	تلك	الصادرات	233	مليار	ريال	في	عام	2018م،	مرتفعة	من	خط	

األساس	البالغ	166	مليار	ريال	بنهاية	عام	2015م،	إال	أنها	تراجعت	في	عام	2019م	إىل	219	مليار	ريال.

من	المأمول	أن	تعاود	الصادرات	غير	النفطية	الحقاً	نموها	ويزداد	تنوعها،	حيث	أطلقت	الحكومة	برنامج	تطوير	الصناعة	الوطنية	والخدمات	اللوجستية،	وهو	ما	يهدف	إىل	دعم	

الصناعة	الوطنية	ورفع	الصادرات	غير	النفطية	إىل	مستويات	قياسية،	باإلضافة	إىل	تقديم	العديد	من	الحوافز	للقطاع	الصناعي	كاإلعفاء	من	المقابل	المالي	للوافدين،	غير	أن	

ذلك	لم	ينعكس	بشكل	إيجابي	حتى	اآلن،	حيث	تراجع	مؤشر	اإلنتاج	الصناعي	من	171	نقطة	في	بداية	عام	2018م	إىل	134	نقطة	بنهاية	شهر	فبراير	الماضي.

شكل رقم ١٣: إيرادات الميزانية غير النفطية والصادرات غير النفطية )بالمليار ريال(

شكل رقم ١٤: مؤشر اإلنتاج الصناعي

المصدر:	وزارة	المالية،	مؤسسة	النقد	العربي	السعودي.

المصدر:	الهيئة	العامة	لإلحصاء.

اإليرادات	غير	النفطيةالصادرات	غير	النفطية
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توسع القطاع الحكومي وارتفاع فاتورة األجور
تراجعت	أعداد	العمالة	الوطنية	العاملة	في	القطاع	الخاص	خالل	العامين	الماضيين	رغم	العدد	الكبير	للداخلين	في	سوق	العمل،	حيث	انخفض	عدد	العاملين	السعوديين	

بمقدار	73	ألف	مواطن	تقريباً	خالل	الفترة	كما	يشير	الشكل	رقم	15،	يقابل	ذلك	زيادة	مطردة	في	أعداد	السعوديين	العاملين	في	القطاع	الحكومي	بمقدار	79	ألف	مواطن	

	خالل	نفس	الفترة.	يأتي	ذلك	نتيجة	زيادة	أعداد	الوزارات	والهيئات	والمراكز	الحكومية،	حيث	بلغ	عدد	الوزارات	والهيئات	الحديثة	4	وزارات	و17	هيئة	حكومية	خالل	الفترة	

ما	بين	27	ديسمبر	2018م	و25	فبراير	2020م،	وهو	ما	أدى	إىل	ضخامة	القطاع	العام	وتقاطع	صالحياته	وزيادة	التكاليف	لدعم	برامج	رؤية	2030م	وتحسين	فاعلية	الجهاز	

الحكومي	اقتصادياً،	وعليه	ارتفعت	فاتورة	األجور	لموظفي	الحكومة	من	400	مليار	ريال	في	نهاية	عام	2015م	إىل	ما	يزيد	عن	500	مليار	ريال	في	نهاية	عام	2019م.	ونعتقد	بأن	

فاتورة	األجور	الفعلية	قد	تكون	أعىل	من	ذلك	ألن	العديد	من	موظفي	الحكومة	ممن	تم	توظيفهم	مؤخراً	كانت	عقود	التوظيف	ضمن	عقود	تقديم	خدمات	استشارية،	وهو	

ما	ال	يتم	اعتباره	عند	تحديد	فاتورة	األجور	التي	يُفصح	عنها	في	الميزانية،	باإلضافة	إىل	قيام	العديد	من	الجهات	الحكومية	مؤخراً	بالتوظيف	عن	طريق	أذرع	لها	من	القطاع	

الخاص،	حيث	لكل	منظومة	حكومية	شركات	خاصة	تابعة	لها	يتم	التوظيف	من	خاللها.	وقد	قامت	الحكومة	مؤخراً	بتشكيل	لجنة	لمراجعة	الرواتب	والمزايا	التي	تقدمها	

العديد	من	الجهات	الحكومية	التي	تم	إنشاؤها	خارج	مظلة	الخدمة	المدنية،	لتركز	بذلك	عىل	حجم	منافع	الموظفين،	في	حين	أنه	من	المهم	كذلك	مراجعة	زيادة	حجم	القطاع	

الحكومي	وتزايد	أعداد	الجهات	الحكومية	الجديدة.	

كما	أن	توسع	القطاع	الحكومي	يؤدي	إىل	تركز	التنمية	والدخل	في	مدينة	الرياض،	ويزيد	من	حجم	الهجرة	الداخلية	إليها،	ويحد	من	التنمية	المتوازنة	بين	المناطق،	وهو	

	ما	قد	يتعارض	مع	الرغبة	في	تنويع	االقتصاد.	ويدعم	ذلك	تصريح	رئيس	الهيئة	الملكية	لمدينة	الرياض	عن	استهداف	الهيئة	لزيادة	عدد	سكان	مدينة	الرياض	

إىل	15	مليون	نسمة	بحلول	عام	2030م.	

زيادة اإلنفاق الجاري وعجز الميزانية
ظلت	مستويات	اإلنفاق	الحكومي	عند	مستوى	مستقر	منذ	إطالق	رؤية	2030م،	ولكن	ارتفعت	حصة	اإلنفاق	الجاري	من	الميزانية	لتبلغ	85٪،	واإلنفاق	الجاري	بطبيعته	ليس	

له	مضاعف	إنفاق	أعىل	كاإلنفاق	الرأسمالي،	أي	أنه	يحمل	تأثيراً	إيجابياً	أقل	من	تأثير	اإلنفاق	الرأسمالي،	كما	أن	مرونة	اإلنفاق	الجاري	منخفضة	للتعامل	مع	األزمات،	حيث	

من	الصعب	خفض	اإلنفاق	الحكومي	الجاري	عند	الحاجة	إىل	ذلك،	خاصًة	وأن	معظم	ذلك	اإلنفاق	يذهب	إىل	بنود	األجور	والخدمات	االستشارية.	إن	استمرار	هذا	النسق	

من	اإلنفاق	الحكومي	سيكون	له	أثراً	سلبياً	كبيراً	عىل	االقتصاد	السعودي	مستقبالً	يتمثل	في	ارتفاع	الدين	العام	وانخفاض	االحتياطيات	لتغطية	مصاريف	جارية،	حيث	بلغ	

عجز	الميزانية	التراكمي	منذ	انخفاض	أسعار	النفط	في	عام	2014م	ما	مجموعه	1,46	تريليون	ريال.	ونتيجًة	لذلك	العجز،	ارتفع	الدين	العام	خالل	الفترة	بـ	681	مليار	ريال	وانخفض	

االحتياطي	العام	والحساب	الجاري	للحكومة	لدى	مؤسسة	النقد	العربي	السعودي	بـ	955	مليار	ريال.	ومن	المتوقع	استمرار	ارتفاع	مستويات	الدين	العام	خالل	األعوام	القادمة،	

حيث	من	المتوقع	أن	تتراوح	نسبة	الدين	العام	إىل	الناتج	اإلجمالي	قرابة	60٪	بحلول	عام	2030م.	وفي	الوقت	نفسه،	ال	يزال	االحتياطي	األجنبي	لمؤسسة	النقد	العربي	السعودي	

في	مستويات	عالية	حيث	يبلغ	1,8	تريليون	ريال	بنهاية	شهر	مارس	الماضي،	وهو	ما	يعني	قدرة	المؤسسة	عىل	الحفاظ	عىل	ربط	العملة	خالل	السنوات	المقبلة.	

شكل رقم ١٥: التغير السنوي في أعداد السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص

.المصادر:	وزارة	الموارد	البشرية	والتنمية	االجتماعية،	المؤسسة	العامة	للتأمينات	االجتماعية

التغير	في	أعداد	السعوديين	العاملين	في	القطاع	الحكومي	التغير	في	أعداد	السعوديين	العاملين	في	القطاع	الخاص

٠٥٣,١٧

٣٤٢,٦٢

- ٧٠٠,٦٩

- ٢٦٩,٣

 م٢٠١٩ م٢٠١٨
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تقوم	الحكومة	السعودية	باالستدانة	بشكل	مباشر	عن	طريق	وزارة	المالية	أو	بشكل	غير	مباشر	عن	طريق	الجهات	الحكومية	األخرى	كصندوق	االستثمارات	العامة	وأرامكو.	وقد	

اتخذت	الحكومة	السعودية	خطوة	حكيمة	بتأسيس	المركز	الوطني	للدين	العام،	بحيث	يشمل	إدارة	وتقديم	المشورة	للجهات	الحكومية	والشركات	التي	تمتلك	بها	الحكومة	حصص	

أغلبية.	وبهذه	الخطوة،	تحد	الحكومة	السعودية	من	تحيز	المحاسبة	الذهنية	إذ	يتم	اآلن	اعتبار	أي	دين	لجهة	حكومية	دين	سيادي	عىل	الحكومة.	وفي	نفس	السياق،	فإنه	من	

الضروري	معاملة	اإلنفاق	الحكومي	الرأسمالي	عىل	نفس	المنوال،	فاإلنفاق	عىل	المشاريع	العمالقة	كمشروع	نيوم،	والبحر	األحمر،	والقدية،	وأماال،	رؤى	الحرم،	ورؤى	المدينة	

وغيرها	من	المشاريع	هو	إنفاق	حكومي	رأسمالي	سواء	كان	من	وزارة	المالية	أم	من	صندوق	االستثمارات	العامة	وذلك	عند	اعتبار	المستويات	المستقبلية	للدين	العام	وعجوزات	

الميزانية	العامة	وبرنامج	التوازن	المالي.	إن	إنفاق	صندوق	االستثمارات	العامة	بشكل	مباشر	عىل	تلك	المشاريع	ال	يختلف	–	في	مضمونه	–	عن	تحويل	تلك	المبالغ	إىل	وزارة	

المالية	وإنفاقها	عىل	تلك	المشاريع.

تمثل	جائحة	فيروس	كورونا	وآثارها	السلبية	القاسية	فرصة	لمراجعة	طبيعة	اإلنفاق	الحكومي	ومدى	فاعلية	سياسات	التوطين،	كما	تمثل	الجائحة	فرصة	لمراجعة	بعض	المشاريع	

الحكومية	ومدى	قدرتها	عىل	تنويع	االقتصاد	في	الوقت	الراهن،	أو	التركيز	عىل	المبادرات	الحكومية	األخرى	تحت	مظلة	رؤية	2030م	والتي	من	المتوقع	أن	يكون	لها	اإلسهام	

األكبر	في	تنويع	االقتصاد	كبرنامج	تطوير	الصناعة	الوطنية	والخدمات	اللوجستية،	مما	سيترتب	عىل	ذلك	اتخاذ	الحكومة	إجراءات	لتوجيه	اإلنفاق	وفق	أولويات	تنويع	االقتصاد	

خالل	السنوات	القادمة،	وذلك	للحفاظ	عىل	مستوى	جيد	من	االحتياطيات	حتى	ال	تضطر	إىل	تعويم	الريال	أو	خفض	سعر	صرفه	مقابل	الدوالر.	كما	يتطلب	ذلك	عمالً	أكبر	عىل	

سياسة	التوطين	وإحالل	العمالة	الوطنية.	

شكل رقم ١٦: حصة اإلنفاق الرأسمالي من إجمالي اإلنفاق الحكومي

شكل رقم ١٧: عجز الميزانية التراكمي مقابل زيادة الدين العام وانخفاض االحتياطي وحساب جاري الحكومة 
خالل الفترة )٢٠١٤م – ٢٠١٩م(

المصدر:	مؤسسة	النقد	العربي	السعودي.

المصدر:	وزارة	المالية،	مؤسسة	النقد	العربي	السعودي.
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سوق األسهم السعودي وجائحة فيروس كورونا
في	ظل	الظروف	الحالية	واستعراض	السيناريوهات	المتوقعة	لتأثير	فيروس	كورونا	عىل	االقتصاد	السعودي،	فإنه	من	المحتمل	استمرار	السوق	السعودي	في	التراجع	خالل	األشهر	

القادمة.	ويعرض	شكل	رقم	18	مقارنة	بين	معدل	االنخفاض	الحالي	نتيجة	جائحة	فيروس	كورونا	وبين	األزمات	السابقة	التي	أدت	إىل	تراجع	كبير	في	مؤشر	السوق	المالية	السعودية،	

حيث	ال	يزال	التراجع	الحالي	عند	مستويات	أقل	بكثير	من	متوسط	التراجع	في	األزمات	السابقة.	وعىل	غرار	األسواق	العالمية	التي	تراجعت	بشكل	محدود	خالل	األزمة،	انخفض	

مؤشر	سوق	األسهم	السعودي	بشكل	محدود	وبنسبة	22٪،	رغم	تراجع	سعر	خام	برنت	بنسبة	67,84٪،	ويعود	سبب	ذلك	االنخفاض	المحدود	إىل	تفاؤل	المتداولين	بسرعة	تعافي	

االقتصاد	فور	انتهاء	الجائحة،	وإىل	وفرة	األموال	الرخيصة.	وبالنظر	لجدول	رقم	4،	نجد	ارتدادات	جيدة	لمؤشر	سوق	األسهم	السعودي	خالل	األزمات	السابقة.

شكل رقم ١٨: معدل تراجع مؤشر سوق األسهم السعودي خالل األزمات

المصدر:	بلومبرغ،	شركة	الخبير	المالية.

جدول رقم ٤: تغيرات عوائد مؤشر سوق األسهم السعودي خالل فترات التراجع السابقة

المصدر:	بلومبرغ،	شركة	الخبير	المالية.

التغير لـ٣ سنوات بعد القاع التغير لسنة بعد القاع نسبة االنخفاض من القمة إىل القاع تاريخ القاع تاريخ القمة فترة التراجع

٪17.09- ٪25.00 ٪62.83- 2006/12/03م 2006/02/23م فترة	تراجع	عام	2006م

٪42.71 ٪47.53 ٪63.24- 2008/11/23م 2008/01/14م فترة	تراجع	عام	2008م

٪18.37 ٪6.31 ٪40.03- 2015/12/14م 2014/09/09م فترة	تراجع	عام	2015م

معدل	تراجع	مؤشر	سوق	األسهم	السعودي	خالل	األزمات	السابقة المتوسط
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أثر جائحة فيروس كورونا على القطاعات االقتصادية
تعتبر	قطاعات	السفر	والسياحة	والنقل	والبتروكيماويات	من	أكثر	القطاعات	تأثراً	نتيجة	قيود	التباعد	االجتماعي	وحظر	التجول،	يلي	ذلك	قطاع	التجزئة	الكمالية	وخصوصاً	

للشركات	التي	لم	تستثمر	في	التجارة	اإللكترونية.	كما	سيتأثر	القطاع	العقاري	والصناديق	العقارية	المتداولة	نتيجة	تراجع	التحصيل	واإليجارات،	وخصوصاً	الصناديق	التي	تتركز	

أصولها	في	قطاعات	الضيافة	والحج	والعمرة.	ومن	المتوقع	أيضاً	أن	قطاع	الرعاية	الصحية	)المستشفيات	تحديداً(	يتأثر	سلباً	نتيجة	تراجع	العمليات	والزيارات	للعيادات	التجميلية	

والتي	تحمل	هوامش	أرباح	أعىل،	في	حين	قد	يخفف	التعاقد	الحكومي	مع	المستشفيات	خالل	األزمة	من	ذلك	األثر	بشكل	نسبي.	وتعتمد	قطاعات	التشييد	والبناء	واإلسمنت	

بشكل	جوهري	عىل	مدى	استمرار	توجه	الحكومة	في	اإلنفاق	الحكومي	الرأسمالي	ودعم	اإلسكان	في	ظل	تراجع	أسعار	النفط.	عىل	الرغم	من	أن	طبيعة	العمل	في	تلك	القطاعات	

ال	تتأثر	كثيراً	بإجراءات	التباعد	االجتماعي،	إال	أنه	من	المتوقع	أن	يحدث	تراجعاً	كبيراً	في	اإلنفاق	الحكومي	الرأسمالي	خالل	العام	الجاري.	في	حين	أن	القطاع	المصرفي	سيتأثر	

سلباً	نتيجة	تراجع	أسعار	الفائدة	وخصوصاً	أن	62٪	من	الودائع	مجانية	في	نهاية	عام	2018م،	وهو	ما	يزيد	من	أثر	انخفاض	أسعار	الفائدة	عىل	صافي	األرباح،	باإلضافة	إىل	االرتفاع	

المتوقع	في	معدل	الديون	غير	العاملة	خالل	األزمة.	كما	يتوقع	أن	تحقق	شركات	صناعة	األغذية	والتجزئة	الغذائية	أداء	جيداً	خالل	األزمة.	كما	سيتأثر	قطاع	تأمين	السيارات	

إيجابياً	نتيجة	انخفاض	أعداد	الحوادث،	في	حين	أن	الزيادة	الكبيرة	في	أعداد	اإلصابات	بالفيروس	سوف	تؤثر	سلباً	عىل	قطاع	التأمين	الصحي	وذلك	لتغطية	وثائق	التأمين	لعالج	

فيروسات	الجهاز	التنفسي،	رغم	استفادة	تلك	الشركات	من	التراجع	العام	في	زيارات	المستشفيات.

شكل رقم ١٩: نسبة القروض غير العاملة ونسبة كفاية رأس المال )تير ٢( للبنوك السعودية

نسبة	كفاية	راس	المال	)تير	2(نسبة	القروض	غير	العاملة	إىل	إجمالي	القروض	)المحور	األيمن(
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