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تفش عدوى رفيوس كورونا والتدهور الحاد يف أسعار النفط
يف ظل
ي

"المركز" :الكويت بحاجة إىل تبن ر
للتعاف الرسي ع من الكوارث
استاتيجية
ي
ي
•
•
•

ئ
المفاج يف أسعار
بفتوس كورونا والتدهور الحاد
تعرضت الكويت
لصدمتي يف اآلن نفسه :ظهور حاالت مصابة ر
ر
النفط.
ً
الصي ليشمل العالم بأرسه ويصيبه بالهلع.
فتوس كورونا متجاوزا
امتد تهديد ر
ر
تحتاج دولة الكويت إىل تبن ر
استاتيجية للتعاف الرسي ع من الكوارث ر
حن يتسن لها السيطرة عىل المخاوف والحد
ي
ي
من اآلثار السلبية.

•

يف انهيار أسعار النفط داللة عىل نقلة جذرية يف آلية تحكم العديد من األطراف ،بما يف ذلك منظمة أوبك ،يف سوق

•

العالم.
النفط
ي
ر
تعن
الرئيس القتصادات دول مجلس التعاون
يبف النفط مصدر الدخل
ي
وه حقيقة ي
الخليج ،ومنها الكويت ،ي
ي
غت مستدام.
استمرار النموذج االقتصادي المتأثر بتقلبات أسعار النفط
وبالتاىل فهو نموذج اقتصادي ر
ي

•

كبتة تتيح لها التصدي لمثل هذه التحديات بكفاءة ،إال أن علينا أن نبادر بتنفيذ
بينما تمتلك الكويت احتياطيات مالية ر
واالجتماع المستدام لصالح األجيال القادمة.
حزمة إصالحات ترسخ النموذج االقتصادي
ي

ألزمتي يف الوقت نفسه هما أزمة رفيوس
الكويت "المركز" أن الكويت قد تعرضت
المال
الكويت 17 ،مارس  :2020قال المركز
ر
ي
ي
للتعاف الرسي ع من
تبت اسياتيجية
ي
كورونا المستجد (كوفيد  )19والياجع الحاد يف أسعار النفط .ولذلك ،فإن الكويت بحاجة إل ي
الكوارث.
كيف ر
الصي
بفتوس كورونا خارج حدود
انترست العدوى ر
ر
ديسمي  ،2019وساد اعتقاد يف بداية األمر أنه مرض
بدأ ظهور رفيوس كورونا المستجد (كوفيد  )19يف مدينة ووهان الصينية خالل
ر
الصي ،القلق يف دول العالم مع غياب الحوافز المسببة للخوف ،خاصة
الفيوس داخل
يمكن احتواءهولقد أثارت رسعة تزايد انتشار ر
ر
غي أن ذلك لم يمنع تعطل سلسلة اإلمداد العالمية وتعديل توقعات نمو االقتصاد
وأن االعتقاد الذي ساد هو أنها أزمة صينية محلية .ر
ً
ً
الحقيق تجسد مع رسعة انتشار المرض يف إيران وإيطاليا واليابان وكوريا
العالم سلبا وإن كان ذلك بهامش ضئيل نسبيا .إال أن الفزع
ي
ي
غيها من
الجنوبية ،وكان من
الطبيع أن يؤثر الذعر يف صناعة السفر العالمية ،األعمال التجارية ،وأنظمة الرعاية الصحية ،و ر
ي
بفيوس كوفيد  .19وبادرت الحكومة بتنفيذ خطط استجابة رسيعة؛ من قبيل
القطاعات .وأعلنت الكويت عن ظهور حاالت إصابة ر
إلغاء الرحالت الجوية من وإل وجهات معينة ،وإغالق المدارس ،وإعداد المستشفيات لحاالت الطوارئ.
ٌ
جهود تستحق اإلشادة
الفيوس ،أصدر مجلس الوزراء بتاري خ  ١٥مارس ٢٠٢٠
الت اتخذتها دولة الكويت للحد من انتشار ر
وضمن اإلجراءات االحيازية ي
الجماع ،وإغالق مراكز
الصحق بشأن التجمعات اشتملت عىل إيقاف جميع وسائل النقل العام
مجموعة من القرارات يف مؤتمره
ي
ي
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وصاالت اليفيه والتسلية ولعب األطفال ،وإغالق المجمعات التجارية ومراكز التسوق (الموالت) باستثناء منافذ التسويق المركزية
الخاصة بالمواد التموينية والغذائية ،وعدم السماح باستقبال ر
أكي من خمسة عمالء يف وقت واحد داخل المطعم أو المقىه ،وإغالق
وف حالة االنتظار يف طابور يتم االليام بيك مسافة ال تقل عن مي ربي كل شخص وآخر .وشدد
الصالونات النسائية والرجالية ،ي
والت تتعارض مع التعليمات
المجلس عىل ضورة إلغاء دعوات الزواج والحفالت لتفادي النتائج الضارة الميتبة عىل التجمعات ،ي
كيى يجب أن تشيع يف دولة الكويت
الصحية .وكانت الرسالة الواضحة من المؤتمر
الصحق لمجلس الوزراء أن هناك حالة عزل ر
ي
وكافة ضواحيها.
ر
التعاف من الكوارث
واستاتيجية
إدارة األزمات
ي
وأحدث رفيوس كورونا المستجد (كوفيد  )19حالة من الذعر يف جميع أنحاء العالم ،ولم تكن الكويت بمنأى عنها .اذ نجمت أزمة
وغيها من األماكن الحيوية .ومن هذا المنطلق ،يتوجب العمل عىل إدارة هذه
يف المدارس والمستشفيات ومقار األعمال والمطارات ر
ً
األزمة من خالل تبت اسياتيجية للتعاف من الكوارث ،الت من شأنها تمكي الكويت من معالجة المشاكل بأسلوب ر
أكي تنظيما .وعند
ر
ي
ي
ي
ً
تصميم االسياتيجية بشكل سليم ،يسهل استئناف الخدمات بعد األزمة .وتعد خطة االتصال خالل األزمات جزءا ال يتجزأ من الخطة
الوطنية إلدارة الكوارث ،حيث يمكن للتواصل الواضح والرسي ع أن يساهم يف تهدئة المخاوف بسهولة ويتيح لألفراد فرصة الرجوع
إل الحياة الطبيعية يف أرسع وقت .وعىل الرغم من أن الخطة المقيحة تتعلق بأزمة الكورونا ،إال أن مبدأ صياغة خطة وطنية إلدارة
ً
ً
الكوارث يجب أن يكون أمرا دائما لتتمكن الدولة من مواجهة أي أزمة يف المستقبل بأقل الخسائر.
ً
كبية ،خوفا من تداعيات انتشار رفيوس كورونا
الطت يف الكويت لضغوط ر
وباإلضافة إل ذلك ،يتعرض نظام الرعاية الصحية والنظام ر ي
التأثيات األساسية يف قطاع الرعاية الصحية يف المواد المستهلكة (ومنها الكمامات ومجموعات إجراء اختبار تفاعل
وتأثيه .وتتمثل
ر
ر
وتجهيات غرف العناية المركزة ،والموارد البرسية من األطباء
غيها) ،وكفاءة أعداد
ر
البوليميز المتسلسل ( )PCRوالتعقيم و ر
ر
االجتماع،
والمسعفي وأطقم التمريض ،عالوة عىل الحالة المعنوية لهؤالء يف ظل ما ينرس عىل منصات التواصل
ومساعدي األطباء
ر
ي
غي ذات األولوية يف حال األزمة ،مثل جراحات التجميل.
والحوكمة واإلدارة الرشيدة وتضارب المصالح واستغالل المرافق للحاالت ر
دراما أسعار النفط
ا
ً
خياء السوق لمزيد من الياجع مستقبال.
لليميل ،يف ظل ترقب ر
ولقد تراجع سعر خام النفط الخام بنسبة تناهز  %30إل  36دوالرا ر
الكبي نتيجة قرار المملكة العربية السعودية زيادة إنتاجها وحجم العرض وخفض السعر من أجل الحصول عىل
وكان هذا التدهور
ر
أكي يف السوق .وأقدمت المملكة عىل هذه الخطوة بعد أن رفضت روسيا االتفاق عىل مزيد من خفض اإلنتاج ،بعد أن أصبح
حصة ر
العالم .وكانت خطوة المملكة مفاجئة من ناحية التوقعات والتوقيتخاصة مع تراجع الطلب
تفش رفيوس كورونا يهدد حجم الطلب
ي
ي
العالم الذي أثار مخاوف الركود االقتصادي .ونتذكر هنا ما حدث يف العام  ،2014عندما اتبعت المملكة اسياتيجية زيادة اإلنتاج
ي
بغية التصدي إلنتاج النفط الصخري ،إال أن هذه االسياتيجية لم تنجح.
يعان منها العديد من الخارسين .وبينما تصب هذه السياسة
الحقيقة أن حرب تحطيم األسعار هذه لن تشهد منترصين بقدر ما سوف ي
الصي والهند ،فإن خفض سعر النفط عىل خلفية ضعف الطلب يلحق الرصر البالغ
يف مصلحة كبار الدول المستهلكة للنفط ،مثل
ر
األمريك بشدة ،وهم
منتج النفط الصخري
بالدول المصدرة للنفط ،بما يف ذلك الكويت .ويرى محللون أن سعر النفط الجديد يرص ر ي
ي
ر
المتعية منسبه
إجمال إصدارات سوق السندات
كبية .وتبلغ إسهامات رسكات الطاقة األمريكية يف
يعانون بالفعل من أزمات مالية ر
ي
.%11
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تبعات تراجع أسعار النفط عىل الكويت
وعند تناول أثر هذا الياجع الحاد المباغت ف أسعار النفط علىاالقتصاد الكويت تحديد ًا ،نجد أن األثر ر
األكي وضوحا هو اتساع فجوة
ي
ي
ً
ط األجيال القادمة ،يقارب
عجز الموازنة .وكانت الكويت قد توقعت عجزا يف الموازنة ،بعد التحويالت اإللزامية إل صندوق احتيا ي
ً
ئ
يخط هذا
اإلجمال لعام  )2020عىل أساس سعر  55دوالرا رليميل النفط .وقد
المحىل
كويت ( %21.4من الناتج
 9.2مليار دينار
ي
ي
ي
الت تواجه مشكلة يف
المال إل اللجوء إل المزيد من أموال
التقدير ،وقد يؤدي اتساع العجز
االحتياط العام لدى حكومة الكويت ،ي
ي
ي
االقياض من األسواق الدولية بسبب عدم تمرير مجلس األمة لقانون الدين العام .وسوف يؤثر انخفاض سعر النفط كذلك يف أداء
التوال،
حي حقق مؤرس السوق األول لبورصة الكويت مكاسب بلغت  )2018( %12.3و )2019( %37.3عىل
سوق األسهم .و يف ر
ي
يوم  8و 9مارس فقط .كما أن هذا
إال أن خسائره بلغت منذ بداية العام  2020وحت اآلن  ،%24.6منها خسارة قدرها  %19.3يف ي
ً
سيلق بظالله عىل جهود الكويت يف جذب االستثمارات األجنبية المبارسة سعيا إل تنوي ع اقتصادها.
الواقع الجديد
ي
تأثي تدهور أسعار النفط يف القطاعات األخرى،
التأثي عىل النطاق األوسع لالقتصاد ،علينا دراسة ر
وبينما تتعلق النقاط السابقة ب ر
الصغية والمتوسطة .ف يق إطار سعيها لتنوي ع االقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل ،تنتظر
وخاصة القطاع الخاص والرسكات
ر
ً
حكوم
يعت وضع قيود عىل حجم اإلنفاق ال
أكي يف ر
الحكومة من القطاع الخاص دورا ر
ي
توفي الوظائف .عىل أن تراجع سعر النفط ي
ً
النفط .وهنا تصبح
غي
بوجه عام واإلنفاق عىل تنفيذ المشاري ع بوجه خاص ،وهو ما سوف يؤثر سلبا عىل نمو القطاع الخاص ر
ي
الصغية والمتوسطة ضحية حتمية ألنها سوف تعجز عن تحمل األزمة ،بسبب حجمها وأدائها .وتجدر اإلشارة هنا إل أن
الكيانات
ر
الدول .)2016 ،ومن
اإلجمال وتوفر  %23من الوظائف (البنك
المحىل
الصغية والمتوسطة تبلغ  %3من الناتج
مساهمة الرسكات
ر
ي
ي
ي
ً
المؤكد أن تشجيع ورعاية ثقافة ريادة األعمال ضورة يف كل وقت ألي مسع إل تنوي ع االقتصاد بعيدا عن عوائد النفط.
ضورة السياسات الرسيعة المبتكرة
ا
يف حال اتسع عجز الموازنة إل حدود تخرج عن نطاق السيطرة ،تستجيب الحكومة عادة بتنفيذ سياسات من قبيل خفض اإلنفاق
السياستي .وقد كفلت حكومة دولة الكويت لمواطنيها الوظائف والرعاية
غي النفطية (مثل الرصائب) أو كال
أو زيادة اإليرادات ر
ر
االجتماع .كما أن
الصحية ومعاش التقاعد .ولكن الجهود المبذولة للحد من اإلنفاق أو فرض الرصائب تؤدي إل زعزعة هذا العقد
ي
موظق الحكومة والدعم .ويتسع المجال أمام االرتقاء بكفاءة الخدمات الحكومية
األكي من اإلنفاق يف الدولة موجه إل رواتب
الجزء ر
ي
المواطني من دون معالجة هذه
والحد من أوجه الفساد كوسيلة للسيطرة عىل حجم اإلنفاق .أضافة الت ذلك ،فان فرضاألعباء عىل
ر
االجتماع.
القضايا الملحة يبعث عىل خيبة األمل عىل الصعيد
ي
وعند الحديث عن السياسات الناجحة خالل أزمة انهيار أسعار النفط ،نجد العديد من الخيارات المتاحة .أولها وأهمها ،وألجل
الصغية والمتوسطة ،أن ترسع الحكومة يف تنفيذ برنامج استثمار مواجه لتقلبات الدورات
طمأنة القطاع الخاص والرسكات
ر
الوطت ،ويمكن تسميته برنامج االستثمار
االقتصادية بغية دعم السيولة .ويجب أن يهدف برنامج االستثمار المطبق عىل المستوى
ي
الصغية والمتوسطة خالل
الوطت ،إل استغالل االحتياطيات الحكومية يف تقديم مزيد من الدعم إل القطاع الخاص والرسكات
ر
ي
تبت مثل هذا ال رينامج هو جوهر التصدي لقضية االستدامة .و يف
فيات األزمات ،مع تقييد هذا الدعم عقب تجاوز األزمة .ولكن ي
ينبع أن تكون عىل هذا المنوال .فمن الالزم استمرار
حي أن االستثمارات تواجه تقلبات الدورة االقتصادية ،إال إن اإلصالحات ال
ر
ي
تأثيها وجدواها وإعداد تقارير حالة
اإلصالحات االقتصادية ،وخاصة يف القطاعات الرئيسية مثل التعليم والرعاية الصحية ،مع قياس ر
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توفي بيئة األعمال الخصبة
دورية عنها لتحقيق تقدم الفت يف التصنيفات التنافسية العالمية .وال بد أن تهدف اإلصالحات إل ر
وطنيي واألجانب.
الجذابة ألنشطة وعمليات المستثمرين ال
ر
الكويت .والعالم يخطو
لطالما كان انهيار أسعار النفط جرس إنذار ال يستهان به لالقتصادات المعتمدة عىل النفط مثل االقتصاد
ي
كبي
خطوات واسعة نحو االعتماد عىل الطاقة النظيفة ،وظهرت يف مصادر الطاقة البديلة ،مثل الطاقة الشمسية ،مؤرسات تحسن ر
ً
ً
هيكىل ،نشهد فيه تراجعا ميايدا يف اعتماد العالم عىل النفط.
يف كفاءة الطاقة ومكاسب التكلفة.
تغيي
وبالتال ،ربما يمر سوق الطاقة ب ر
ي
ي
ئ
الكاف والموارد الالزمة للتصدي لذلك الواقع.
نخط إن افيضنا أن لدى الكويت الوقت
و يف ضوء ذلك،
ي
الفيوس الغامض مع الياجع الحاد يف أسعار النفط .ومن
إن ما يزيد من صعوبة تحديات الوضع الراهن هو تزامن
تفش العدوى بهذا ر
ي
مؤقتتي ولكنهما ستيكان يف أثرهما تبعات وعواقب يطول أمدها يف كل من الرعاية الصحية
األزمتي بأنهما
المنطق أن نصف كلتا
ر
ر
واإلدارة االقتصادية بدولة الكويت.
###

نبذة عن املركز املالي الكويتي "املركز"
تأسس س س س املركز املالي الكويتي (ش.م.ك.ع" ).املركز" في العام  1974ليصس س س س أحد املؤسس س س س س س سسا املالية الرائدة على م س س س س و
منطقة الشس سسر األوس س س وش س س ا أفريقيا في مجالي إدارة األصس سسو والخدما املالية وال ويلية .ويدير "املركز" اآلن أصس سسو
مج وعها  1.14مليار دينار كويتي ك ا في  31دي س س س
الكويت في عام .1997
للمزيد من املعلومات يرجى االتصال بـنا على:
سندس سعد
إدارة اإلعالم وا تصا
شركة املركز املالي الكويتي ش.م.ك.ع" .املركز"
هاتف8000 2224 965+ :
فاك 7264 2246 965+ :

ال يد اإللكت وني:

ssaad@markaz.com

markaz.com
لالستفسارات اإلعالمية ،يرجى التواصل مع:
هبه الزعبي
أخصائي أول  -خدمات االتصال
الهاتف66677654 :
البريد اإللكتروني Hiba.alzouhbi@traccs.net
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