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االقتصاد السعودي

نمو االقتصاد السعودي يتعافى بعد استعادة قطاع النفط
قوّ ته

االقتصاد يتعافى نتيجة زيادة اإلنتاج في القطاعين النفطي وغير النفطي

الرسم البياني  : 1الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

من المتوقع أن يستعيد االقتصاد السعودي قوته هذا العام ،بعد التراجع الذي سجله
في العام  ،7102وذلك بالتزامن مع زيادة إنتاج النفط المتوقع بعد إقرار منظمة
أوبك وشركائها قرار رفع اإلنتاج ابتدا ًء من شهر يوليو .وقد ينعكس هذا األمر
إيجابيا ً على نشاط القطاع غير النفطي من خالل ارتفاع مستوى اإلنفاق
الحكومي ،وذلك حسب ما أعلنت عنه السلطات في ميزانيتها التوسعية .ويأتي هذا
التحسن في ظل اإلصالحات الهيكلية المستمرة وفق رؤية السعودية  7101ولكن
بوتيرة مناسبة ال تؤثر على الطلب المحلي ونشاط القطاع الخاص .ومع ذلك،
سيظل النمو رهن تحركات أسعار النفط وارتفاعاتها.
وقد جاءت اإلصالحات بش ّقين ،يهدفان إلى تحقيق االستدامة المالية والتنويع
االقتصادي ،من خالل خفض الدعم على الوقود والخدمات وزيادة الضرائب على
السلع االنتقائية كالتبغ والوافدين المقيمين واالستهالك (ضريبة القيمة المضافة).
إذ تعتزم السلطات تحقيق ذلك من خالل إنعاش القطاع الخاص وخصخصة
أصول المملكة ،باإلضافة إلى إجراءات وضوابط من شأنها جذب االستثمارات
األجنبية والخبرات التكنولوجية إلى السعودية .ونتوقع أن يتسارع نمو الناتج
المحلي اإلجمالي الحقيقي ،بعد تراجعه العام الماضي عند  ٪1.9-على أساس
سنوي ،ليصل إلى  ٪7.7في  7102وإلى  ٪0.2في .7109
وقد ساهمت البيانات الربع سنوية للناتج المحلي اإلجمالي ،التي أصدرت مؤخراً،
في زيادة ترجيح كفّة التوقعات بتعافي االقتصاد من الركود الذي شهده سابقاً ،فقد
اتّسع اإلنتاج الحقيقي بواقع  ٪0.7على أساس سنوي في الربع األول ،لينهي بذلك
سلسلة النمو السلبي التي استمر بتسجيلها خالل أربعة أرباع متتالية.
الجدول  :1أهم المؤشرات االقتصادية
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
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المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني

وسجّ ل القطاع غير النفطي في الربع نفسه نمواً بواقع  ٪0.1على أساس سنوي
بدعم من الزيادات التي حققها القطاع الخاص والقطاع الحكومي ،بينما ارتفع نمو
الناتج المحلي اإلجمالي النفطي بواقع  ٪1.1على أساس سنوي على خلفية زيادة
إنتاج النفط ،حيث استطاعت المملكة زيادة إنتاجها إلى جانب اإليفاء بكافة
التزاماتها وفق اتفاقية أوبك وشركائها.
فمن المتوقع أن يسجل إنتاج المملكة النفطي ارتفاعا ً كبيراً في النصف الثاني من
العام  ،7102ال سيما بعد أن أقرّت منظمة أوبك رفع إجمالي إنتاجها بنحو مليون
برميل يوميا ً لمواجهة ضيق السوق وللتحكم بتحركات أسعار النفط وتجنب
ارتفاعها ،وتجدر اإلشارة إلى أن انتاح السعودية قد بلغ متوسط  9.99مليون
برميل يوميا ً في العام  ،7102مع التزامها باالتفاقية بنسبة .٪077
في الوقت نفسه ،ساهمت الزيادات التي حققها كل من قطاع التصنيع وقطاع
الخدمات المالية وقطاع الخدمات العقارية باإلضافة إلى القطاع الحكومي في
انتعاش أداء القطاع غير النفطي في الربع األول من العام  7102مقارنة بالربع
الرابع من العام  .7102ويع ّد اإلنفاق الحكومي عمود االقتصاد السعودي ،ويظهر
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جليا ً في ميزانية المملكة التوسعية للعام  7102بقيمة  922مليار لاير وبرامج
تحفيز وإنعاش القطاع الخاص بقيمة  27مليار لاير على مدى خمس سنوات
باإلضافة إلى برامج حسابات المواطنين واألسر التي تهدف إلى التخفيف من
عبء خفض دعوم الطاقة والوقود على األسر ذات الدخل المتدنّي .وسيساهم
برنامج الخصخصة الذي تم إطالقه مؤخراً في بيع أصول المملكة (الخدمات
والمستشفيات ،إلخ )..وتشجيع إنشاء المزيد من مشاريع الشراكة بين القطاعين
الخاص والعام .ومن خالل ذلك ،تأمل الحكومة أن تحقق صافي إيرادات من
عمليات البيع المباشر بقيمة  09إلى  01مليار لاير وأن تحقق مدخرات تبلغ 79
إلى  09مليار لاير ،باإلضافة إلى خلق وظائف في القطاع الخاص ما بين 01
آالف و  07ألف وظيفة.
وجاءت بيانات أجهزة نقاط البيع وبيانات مؤشر مديري المشتريات األخيرة
مؤكدة أيضا ً على تعافي االقتصاد في القطاع غير النفطي ،وإن كان بوتيرة
معتدلة .فقد سجلت قيمة صفقات أجهزة نقاط البيع نمواً بواقع  ٪02على أساس
سنوي في أبريل ،بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات ،الذي يقيس مستوى
النشاط غير النفطي في القطاع الخاص ،إلى أعلى مستوياته في العام 7102
ليصل إلى  99.1نتيجة ارتفاع اإلنتاج والطلبات الجديدة.
الرسم البياني  : 2أجهزة نقاط البيع ومؤشر مديري المشتريات
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النقل والمواصالت وقطاع المواد الغذائية والمطاعم وقطاع الفنادق.
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ومع ذلك ،فﺈننا نتوقع أن يستمر التضخم بالتباطؤ إلى ( ٪7.9في المتوسط) خالل
العام  7102تماشيا ً مع تراجع األثر من رفع األسعار في يناير وأيضا ً بسبب أن
أسعار المسكن واإليجارات تشغل الحيّز األكبر في سلة أسعار المستهلك والتي ال
تزال في تراجع نتيجة انخفاض الطلب في ظل محاوالت الحكومة لجعل المساكن
أقل كلفة .ونتيجة لذلك ،بلغ نمو مؤشر أسعار العقار السعودي  ٪0.9-على أساس
سنوي في الربع األول من العام .7102

25

60

20

58

15

56

توقعات بتراجع العجز المالي نتيجة ارتفاع اإليرادات النفطية وغير النفطية

10

54

5

52

0

50

-5

48

-10

46

من المتوقع أن تستمر أوضاع المالية العامة في التحسن تماشيا ً مع تحقيق
السلطات بعض المكاسب المستهدفة في برنامج تحقيق التوازن المالي السعودي.
وبما أن الحكومة أجّ لت هدف تحقيق التوازن حتى العام  7170من أجل تجنب
األثر الشديد الذي قد تولده السياسة المتشددة على الطلب ،فانه من المتوقع أن
يستمر العجز في التراجع من  ٪9.1من الناتج المحلي اإلجمالي العام الماضي
ليصل إلى  ٪1.1في  7102و ٪0.1في  .7109ويعد ارتفاع أسعار النفط من
أهم العوامل التي ستحقق ارتفاع اإليرادات النفطية ،خاصة أنها تشكل  ٪10من
كافة اإليرادات ،وال سيما أن السلطات تعتزم إنعاش اإلنفاق بواقع  ٪9.1على
أساس سنوي في أكبر موازنة على اإلطالق والتي من المقدر أن تبلغ نسبة
اإلنفاق على مشاريع البنية التحتية فيها .٪71
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المصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي و"ماركت" وبنك اإلمارات دبي الوطني

في المقابل ،ال يزال نمو االئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بطيئاً .إذ
وصل في أبريل إلى نسبة ضئيلة بلغت  ٪1.2على أساس سنوي ،مما يعني أنه ال
تعاف قوي ومستدام في القطاع الخاص.
يزال دون المستوى المطلوب لتحقيق
ٍ
إضافة إلى ذلك ،ما زالت البطالة في السعودية تمثّل تحدياً كبيراً أمام االقتصاد
وذلك منذ أكثر من عامين من إدخالها ضمن رؤية العام  .7101حيث تطمح
السلطات خفض نسبة البطالة من  ٪00.1في العام  7109إلى  ٪2.1بحلول
العام  ،7101إال أن المعدل في ازدياد مستمر ،إذ بلغ  ٪07.9في الربع األول
من العام  7102مسجالً بذلك رابع ارتفاع ربع سنوي له على التوالي وذلك نتيجة
نمو القوى العاملة بنحو ضعف معدل التوظيف .ويأتي ذلك بالرغم من تسارع
سياسة "السعودة" التي تقضي بمعاقبة المؤسسات التي توظف الوافدين على
سبيل المثال) .فقد ساهمت هذه السياسة في رحيل  211ألف من العمالة الوافدة
من السعودية منذ بداية العام .7102

الرسم البياني  :1الميزان المالي والدين الحكومي
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وستستمر اإليرادات غير النفطية باالرتفاع نظراً الستمرار السلطات باالستفادة
من الضرائب المطبقة مؤخرًا كضريبة القيمة المضافة والضريبة على السلع
االنتقائية والضرائب على مرافقين الوافدين والتي سترتفع مرة أخرى هذا العام.
حيث تضاعفت اإليرادات غير النفطية منذ العام  7100لتصل إلى  791مليار
لاير في  ،7102أي ما يساوي  ٪01.2من كافة اإليرادات و ٪01من الناتج
المحلي اإلجمالي .ومن المفترض أن ترتفع أيضا ً عوائد االستثمار المتراكمة
ل لخزينة من خالل صندوق االستثمارات العامة وذلك بدعم من ارتفاع الفائدة
األميركية والعالمية.
توقعات بارتفاع الدين الحكومي وتعافي االحتياطات األجنبية

انتعاش األسهم السعودية بفضل ضم السوق إلى مؤشري مورغان ستانلي وفوتسي

تفوق مؤشر السوق السعودية الرئيسي (تداول) على نظرائه في دول مجلس
التعاون الخليجي بهامش كبير ،حيث ارتفع بنحو  ٪02.9ليصل إلى 2.091
نقطة حتى اآلن في العام  ،7102وذلك بدعم من ضم السوق مؤخراً إلى مؤشري
مورغان ستانلي وفوتسي لألسواق الناشئة ،حيث من المتوقع كذلك أن تصل قيمة
التدفقات الساكنة إلى  01مليار دوالر على األقل .كما تحسنت المعنويات نتيجة
ارتفاع أسعار النفط وتأكيد وكالة "موديز" على تصنيف السعودية االئتماني عند
 A1ووكالة "فيتش" عند  .A+وستشهد األسواق االكتتاب العام المحتمل لشركة
أرامكو بنسبة  ٪9في العام  ،7109باإلضافة إلى المزيد من اإلصالحات المالية
التي من شأنها إنعاش الثقة.

من المتوقع أن يرتفع دين الحكومة المركزية من  ٪02.0من الناتج المحلي
اإلجمالي في العام الماضي إلى  ٪70.1من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول نهاية
العام  ،7109وذلك وسط استمرار نشاط إصدار سندات الدين محليا ً وعالمياً .قد
قامت السلطات بطرح سندات هذا العام بقيمة  00مليار دوالر ،والتي من المتوقع
أن ترتفع إلى ما يقارب  02مليار دوالر بحلول نهاية العام ،أي بنحو مماثل لقيمة
العام الماضي التي ساهمت في تمويل  ٪10من العجز وتمويل النسبة المتبقية من
احتياطات العملة األجنبية  .ونتوقع أن تبذل السلطات كامل جهودها للتقليل من
اعتمادها على االحتياطات األجنبية واالعتماد بصورة أكبر على إصدار سندات
الدين الستغالل االنخفاض النسبي في الفائدة العالمية .ولكن في الوقت الذي
انخفضت فيه أصول االحتياطات األجنبية بواقع  01( ٪2.9مليار دوالر) في
العام  ،7102ارتفعت اعتباراً من أبريل بواقع  ٪01لتصل إلى  911مليار
دوالر.
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ترتكز السياسة النقدية للسعودية على استمرار ارتباط الريال بالدوالر ومواكبة
الفائدة األميركية من أجل التخفيف من التدفقات المالية إلى الخارج .فقد قامت
مؤسسة النقد العربي السعودي برفع سعر الفائدة األساسي وإعادة الشراء مرتين
هذا العام بواقع  79نقطة أساس في كل مرة إلى  ٪7.9و ٪7.1على التوالي .فقد
تم رفع سعر الشراء في مارس استباقيا ً وذلك للمرة األولى منذ العام  7119بعد
تراجع أسعار الفائدة ما بين البنوك إلى ما دون سعر الفائدة األميركية ،مما أثار
بعض المخاوف بشأن التخلي عن العملة المحلية لصالح التعامل بالدوالر وخروج
رؤوس األموال .ويأتي ارتفاع أسعار الصناديق في وقت حساس للسلطات ،حيث
يواجه النشاط االقتصادي ضغوطا ً نتيجة ضعف االئتمان الممنوح للقطاع الخاص
والودائع.
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الرسم البياني  :2االئتمان المصرفي والودائع
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Head Office

International Network

Kuwait
National Bank of Kuwait SAKP
Abdullah Al-Ahmed Street
P.O. Box 95, Safat 13001
Kuwait City, Kuwait
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