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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) مركز عالمي غير ربحي يجري بحوثًا
مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات البيئية
المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه العالم
اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح المجتمع،
ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
© حقوق النشر  2021محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان
أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية -سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها
أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند-أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو
معدي الدراسة .وال تعكس
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين ّ
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.
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الملخص التنفيذي
من المعلوم بالضرورة أن الظروف االقتصادية ال
تستقر على حال وإنما تتطور بنحو مستمر ،ويمكننا
أن نلحظ بكل سهولة حدوث الصدمات االقتصادية
المفاجئة مثل األزمة المالية التي شهدناها في عام
 ،2008أو االنكماش االقتصادي األخير الذي أحدثته
جائحة كوفيد  .19-كذلك نجد في الوقت ذاته ،العديد
من التعديالت التي تحدث بوتيرة أشد بط ًئا ،والموزعة
على مدى عقود مصحوبة بآثار تكنولوجية وهيكلية
واجتماعية واسعة النطاق .لذلك تركز هذه الدراسة
على هذا التغير طويل المدى وواسع النطاق المتصور
حدوثه للمملكة العربية السعودية الذي تم توضيحه
التحول
في مبادرة الرؤية السعودية  2030في خطط
ّ
االجتماعي واالقتصادي للمملكة .والهدف من هذه
الدراسة يتمثل في فهم اآلثار االقتصادية الكلية
التحول الرئيسة
والهيكلية التي تترتب على أهداف
ّ
لرؤية المملكة  2030وتنفيذها بمزيدٍ من التفصيل،
مع التركيز على التنويع االقتصادي وما يرتبط به من
تعديالت قطاعية ،ألن من شأن النقاش حول هذه
المسائل أن يسهم بفعالية في تشكيل خريطة الطريق
ومستدام.
المؤدي إلى اقتصاد سعودي
متنوع ُ
ٍ
التحول ألنه
يعد التنويع االقتصادي أحد ركائز عملية
ّ
وثيقا بعدة مزايا مثل القدرة على مواجهة
يرتبط
ارتباطا ً
ً
الصدمات الخارجية ،وتعزيز فرص ريادة األعمال وتطوير
قاعدة المهارات الوطنية وغيرها من األمور األخرى.
لذا نعتمد من أجل تحديد التعديالت التكنولوجية
والهيكلية واسعة النطاق ،على إطار المدخالت
والمخرجات الذي يوفر تفاصيل قطاعية ثرية ،ويمثل
بنحو جيد القطاع الحيوي للطاقة والبتروكيماويات.
كذلك نحدد مجموعات محددة من األنشطة المترابطة
موضوع ًيا التي ستسهم بقدر أكبر في عملية التنويع
خالل هذا العقد ،وتتراوح هذه األنشطة ما بين قطاع

البتروكيماويات الراسخ وقطاعات محورية جديدة للتنويع
مثل الصناعات التحويلية المتقدمة والخدمات ،ومن ثم
نقيس التأثير على الهيكل االقتصادي للمملكة العربية
قدما في مسارات التنويع المحددة في
السعودية للمضي ً
رؤية المملكة  2030من خالل تطبيق مؤشر شانون-ويفر
على الناتج المحلي اإلجمالي القطاعي ودخل األسرة.
ً
تحليل للحساسية لدراسة فوائد التنويع
أيضا
كما نجري ً
لمرونة االقتصاد السعودي فيما يتصل بصدمات الطلب
الخارجي ،حيث تشير التطورات في مكونات اإلنفاق إلى
تقدما واستدامة بشكل عام،
االنتقال نحو اقتصاد أكثر
ً
التحول داخل قطاع الطاقة إلى تحول المملكة
بينما يشير
ّ
العربية السعودية إلى مركز حديث للطاقة يوفر الوقود
وفقا لمتطلبات الطلب المستقبلي.
ً
يشير المقياس التطبيقي للتنويع االقتصادي في الواقع
إلى حدوث تحسن كبير في التنوع القطاعي على مدى
العقد المقبل ،مما سيجعل االقتصاد السعودي كما
تشير نتائج تحليل الحساسية أكثر قدرة على مواجهة
صدمات الطلب الخارجي .أيضا ستعمل مسارات التنويع
المفضلة على تشجيع القطاع الخاص وتعزيز المحتوى
المحلي وإنتاج صادرات ذات قيمة مضافة أعلى ،مما
اعتمادا على
يجعل االقتصاد أكثر اعتمادا على الذات وأقل
ً
اإليرادات المرتبطة بقطاع النفط والغاز األساسي .بينما
نجد أن بعض أغلب القطاعات المحورية للتنويع مازالت
في مهدها تتلمس خطاها إال أن لديها إمكانات هائلة
للتوسع ،ال سيما فيما يتعلق بإيجاد وظائف ذات قيمة
مضافة ومهارات أعلى ،واكتساب المعرفة والتقنيات
الجديدة ،وإرساء أسس البحث والتطوير على الصعيد
المحلي .تتتبع هذه الدراسة على وجه اإلجمال ،الكيفية
التحول الرئيسة
التي يمكن أن يؤدي بها تنفيذ أهداف
ّ
في رؤية  2030إلى دفع عجلة االقتصاد السعودي نحو
نموذج النمو المستدام بصفة أساسية من خالل التنويع
االقتصادي القابل للتطبيق.

التنويع االقتصادي في إطار رؤية المملكة  :2030التغيرات القطاعية الرامية إلى تحقيق النمو المستدام

3

المقدمة
أدى العقد الماضي إلى حدوث تغييرات جوهرية
كانت لها آثار عميقة على االقتصادات التقليدية
الغنية بالموارد الهيدروكربونية ،إال أن بعض هذه
التعديالت كانت استجابة للتغيرات في جانب
العرض ،مثل ثورة النفط والغاز الصخري في
الواليات المتحدة األمريكية ،واكتشاف احتياطيات
جديدة في كافة أنحاء العالم .فيما كانت التعديالت
األخرى استجابة للتغيرات في جانب الطلب
متضمنة زيادة دعم الطاقة المتجددة والتوسع في
استخدام السيارات الكهربائية .بينما تجري حال ًي ا
العديد من المناقشات المتعلقة بإمكانية بلوغ
الطلب العالمي على النفط ذروته ،فيما تحول
المعروض من النفط من كونه سلعة نادرة إلى
وفق ا للمعايير التاريخية .كما
سلعة وفيرة نسب ًي ا ً
يمكن لتسعير الكربون أن يبرهن على أنه عامل
حاسم آخر للتعديل ،فقد يؤدي إعطاء قيمة عالمية
للكربون إلى تسريع عملية االنتقال إلى الطاقة
النظيفة فضال عن توفيره فرصة للنمو في مصادر
الطاقة المتجددة أو استخدام وتخزين الكربون.
كما تتعرض الدول المصدرة للنفط إلى جانب هذه
التحوالت طويلة المدى ،لصدمات مفاجئة وشديدة،
مثل األزمة المالية التي شهدناها عام 2008
واالنكماش االقتصادي األخير الناجم عن تدابير
االستجابة النتشار فيروس كوفيد  ،19-مما أدى إلى
حدوث تراجعات ملحوظة في أسعار النفط العالمية
وتراجع كبير في الدخل الحكومي والثروة اإلجمالية.
قد تتغير الظروف االقتصادية تغيرا جذريا على
المدى القصير أو الطويل ،إال أن السؤال المطروح
يتمثل في وجود أو عدم وجود خيار آخر القتصاد غني
بالموارد الهيدروكربونية من غير أن يكون رهينا
بتقلبات أسعار النفط العالمية ،التي من المرجح
أن تظل جز ًءا من التطورات والدورات االقتصادية
الكلية .إن الحل العام للبيئة المتغيرة يتمثل
في التك ّي ف من منظور االقتصاد الكلي ،مما
يعني تنويع االقتصاد لتوسيع قاعدة إيراداته والحد
بدرجة كبيرة من االعتماد على اإليرادات النفطية.
تمثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030

( )CEDA 2016خطة معقدة للتحوالت االجتماعية
واالقتصادية الكبيرة التي من شأنها أن تدفع
باالقتصاد نحو المزيد من التنويع واالستدامة
خالل العقد المقبل .كما نقدم مصطلح "مسارات
التنويع المفضلة" لتحديد مجموعات من األنشطة
االقتصادية المترابطة موضوع ًي ا ،وتعد هذه
األهداف مترابطة فيما بينها من منظور االقتصاد
التحول في رؤية المملكة
الكلي وتعكس أهداف
ّ
 .2030تبحث هذه الدراسة بمزيد من التفصيل في
مسارات التنويع المفضلة لالقتصاد السعودي في
رؤية المملكة  ،2030مع التركيز على التعديالت
المتوقعة في التكوين القطاعي لالقتصاد ،إلى
جانب التحوالت االقتصادية الكلية األوسع نطاقا.
يستند تقييم هذا البحث لتأثيرات تدابير التنويع
المحدث لمدخالت ومخرجات رؤية
على الجدول
ّ
المملكة  ،)V2030 IOT( 2030الذي يرسم
الهيكل المتغير لالقتصاد السعودي خالل العقد
القادم ،بينما يمثل الجدول التقليدي للمخرجات
والمدخالت لمحة إحصائية سريعة عن االقتصاد
في عام واحد ،ويعد الجدول المحدث لمدخالت
ومخرجات رؤية المملكة ( )V2030 IOTديناميكيا
يشمل التحول االقتصادي المتوقع حتى عام 2030
التمك ن من
( .)Havrlant 2020إذ تتيح هذه األداة
ّ
تحسين فهم خطة اقتصادية معينة ووضع األسس
التحول في المستقبل ،إضافة
الرامية إلى تقييم
ّ
إلى مناقشة سبل التوسع المفترض للقطاعات
المحورية للتنويع ،ومساهماتها المتغيرة في
النشاط االقتصادي العام للدولة ،وتحديد مسارات
التنويع المفضلة لالقتصاد السعودي .يتم قياس
مستوى التقدم المحرز في التنويع االقتصادي
من خالل تطبيق مؤشر شانون-ويفر على الناتج
المحلي اإلجمالي القطاعي ودخل األسرة ،حيث
يشير هذا القياس إلى حدوث زيادة كبيرة في
تنوع الهيكل االقتصادي للدولة بفضل تنفيذ
وألن
أهداف التحول الرئيسة لرؤية المملكة ،2030
ّ
التغييرات القطاعية المتوقعة تعد واسعة النطاق،
فإن العالقات االقتصادية الكلية األساسية مثل
لذا ّ
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المقدمة
زيادة نصيب الفرد واألسرة من الدخل واالستهالك
بما يعكس التوسع المزدهر للقطاع الخاص
أيض ا لهذه التعديالت .كما أن من المقرر
تخضع ً
أن تتضاعف حصة قطاع الخدمات تقري ًب ا في أفق
التوقعات ،بينما ينبغي أن تستفيد الصادرات
غير النفطية من مزيد من التقدم المحرز في
الصناعات التحويلية المتقدمة .كذلك من المرجح
أن يسهم كل من التصنيع والخدمات في زيادة
المحتوى المحلي نظرا لتراجع كثافة االستيراد
في المجاالت ذات القيمة المضافة األعلى ،مثل
المنتجات المعدنية ،والبالستيكية المتقدمة،
والمستحضرات الصيدالنية ،والسياحة.
من ناحية أخرىُ ،ي ظهر تحليلنا أن االرتقاء
بالبتروكيماويات إلى إنتاج ذي قيمة مضافة أعلى،
وإدخال مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة
على نطاق أوسع ،وزيادة حصة القطاع الخاص في
الصناعات التحويلية المتقدمة ،والترويج لخدمات
محددة تعتبر جميعها مفاتيح التنويع االقتصادي
الناجح في المملكة .كذلك تمثل الطاقة المتجددة
فرصة كبيرة للتنويع والنمو في قطاع الطاقة،
وربما في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية
والخدمات المتقدمة ،ومن الطبيعي أن تندمج
بعض القطاعات المحورية للتنويع في الهيكل
الصناعي الحالي لالقتصاد السعودي ،في حين أن
هناك إمكانية لزيادة التنمية االقتصادية من خالل
تعزيز حجم اإلنتاج ذي القيمة المضافة العالية
وتمهيد الطريق للتطوير وإجراء البحوث .وال تزال
تدابير التنويع األخرى في مراحل التطوير األولية،

ولكنها تنطوي على إمكانات هائلة للنمو من
حيث القيمة المضافة وخلق فرص العمل ،ال سيما
في قطاع الخدمات .أيضا نقوم بإجراء تحليل
للحساسية عن طريق تطبيق صدمة حادة على
الطلب النهائي في قطاع النفط والغاز األساسي
لدراسة آثار مبادرات التنويع على قدرة االقتصاد
السعودي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
وفي الواقع إن من شأن تعزيز التنوع القطاعي
أن يعمل على تعزيز قدرة الدولة على التكيف مع
الصدمات الخارجية والمرونة االقتصادية بدرجة
كبيرة في الفترة ما بين األعوام  2020و.2030
يناقش القسم التالي من هذه الدراسة التنويع
االقتصادي بشكل أعم ،مع التركيز على فوائده
وقياسه على نطاق أوسع ،بينما يقدم القسم
الثالث معلومات أساسية عن الجدول المحدث
لمخرجات ومدخالت رؤية المملكة ()V2030 IOT
الذي يضع األسس للتوقعات القطاعية التي
تعكس األهداف الرئيسة للتحول االجتماعي-
االقتصادي لرؤية المملكة  .2030فيما يستعرض
القسم الرابع من الدراسة قطاعات محورية مختارة
للتنويع ،إلى جانب مسارات التنويع المفضلة
وسبل إدماجها في الهيكل الصناعي الحالي
للمملكة .ويتناول القسم الخامس من الدراسة
التعديالت االقتصادية الكلية الناتجة عن التحوالت
القطاعية واسعة النطاق .وتتم في القسم
السادس مناقشة الجوانب المحددة لعملية التنويع
المتعلقة باستدامة قطاع الطاقة .ويتم إيراد
المالحظات واالعتبارات الختامية في القسم األخير
من الدراسة.
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التنويع وقياسه
أظهر االنكماش االقتصادي األخير الناجم عن جائحة
كوفيد  19-بوضوح تام أنه يمكن للقطاعات الفردية
أن تتأثر بطريقة متباينة خالل فترة االنكماش
االقتصادي الحاد ،كما ناقش ذلك الباحثون
( )Havrlant et al. 2020بالنسبة لالقتصاد
السعودي ،إذ تعرضت بعض القطاعات مثل النقل
الجوي والسياحة للصدمة بدرجة كبيرة وتوقفت
عن العمل تقري ًب ا ،بينما تأثرت قطاعات أخرى تأثرا
هامشيا فقط ،مثل الرعاية الصحية والنقل البحري.
كذلك يعد توقيت االستجابة القطاعية أمرا بالغ
األهمية ،حيث تعاني بعض القطاعات من خسائر
عاجلة بسبب االنخفاض الفوري في الطلب العالمي
واألسعار ،الناجم عن وساطة األسواق العالمية عالية
السيولة .وقد كان هذا حال معظم السلع بما فيها
النفط والغاز ،وقد يؤدي االنخفاض في القطاعات
األخرى في ذات الوقت ،مثل قطاعات صناعة األغذية
أو السلع والخدمات المعمرة المختارة ،إلى حدوث
هائال إذا انهار جزء
فرق ا
تأخيرات كبيرة ،مما يحدث ً
ً
كبير من االقتصاد في غضون بضعة أسابيع وأشهر
معدودة ،أو إذا ما انتشر التراجع تدريجي ًا على مدى
عدة فصول ربعية ،رغم أن بعض القطاعات تكون
أكثر مرونة وأبطأ في االستجابة مقارنة بغيرها من
القطاعات.
كذلك يخلق اإلفراط في تمثيل قطاع واحد في
أساس ا
االقتصاد الوطني أو اإلقليمي بصفة عامة
ً
لالنكماش االقتصادي المفاجئ والحاد الذي ينطوي
على آثار اجتماعية-اقتصادية يحتمل أن تكون واسعة
النطاق وعدم كفاية المناطق العازلة .ينطوي مثل
هذا اإلعداد على تداعيات أشد خطورة على سوق
العمل والصحة المالية ،بما فيها ارتفاع احتماالت
حدوث تأثيرات ثانوية ضارة مثل تقادم رأس المال
والبطالة طويلة األجل وتدهور المهارات .عالوة على
ذلك ،فإن هنالك فرق بين ما إذا كان االقتصاد يظهر
مفرط ا في صناعة السيارات ،كما هو الحال
تركيزا
ً
ً
في بعض دول وسط أوروبا ،أو في قطاع النفط والغاز
كما هو الحال في العديد من الدول الغنية بالموارد
الهيدروكربونية .إال أن هناك بعض المزايا الواضحة
الناجمة عن التركيز على صناعة السيارات ،مثل

تراكم المعرفة والدراية الفنية باألتمتة وزيادة كثافة
سلسلة التوريد والتأثيرات اإليجابية غير المباشرة
على القطاعات األخرى وتطوير المهارات المتقدمة.
فإن التنويع االقتصادي المالئم يعد
وعلى كل حالّ ،
أي
وسيلة موثوقة ومجدية للتخفيف من ضعف ّ
اقتصاد أحادي القطاع ،كما أنه يوفر بعض الفوائد
اإلضافية التي ال يستهان بها فيما يتعلق بالقدرة
على التكيف مع التقلبات االقتصادية واالستدامة،
وإمكانية حدوث تداعيات إيجابية غير مباشرة على
البيئة والقدرة على العيش ،ونورد أدناه قائمة باآلثار
االجتماعية واالقتصادية اإليجابية واسعة النطاق
القدرة على
للتنويع االقتصادي المالئم• .
تحمل ومواجهة الصدمات الخارجية.

تحسين االستقرار الداخلي.
إتاحة فرص ريادة األعمال.
تطوير القوى العاملة الماهرة.
اجتذاب المواهب واالحتفاظ بها.
قاعدة أوسع للدخل الحكومي.
تحسين سبل المعيشة.
اآلثار البيئية اإليجابية.
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التنويع وقياسه
يوفر االقتصاد المتنوع من ناحية أخرى ،المزيد
من الفرص للقوى العاملة الماهرة ويخلق الحوافز
المناسبة الجتذاب الموهوبين واالحتفاظ بهم،
وتعتبر هذه العوامل بمثابة األساس لريادة وتطوير
نظام ا
األعمال .كما يعتبر االقتصاد في الواقع
ً
كثيف الترابط يتضمن العديد من العمليات
واالستجابات ،وبمجرد أن تصبح البيئة االقتصادية
فإن الفرص الناشئة تخلق المزيد من
مالئمةّ ،
الفرص وتؤسس حلقة إيجابية .غير أن هذه ال تعد
مهمة سهلة أو بسيطة ،إذ ليس بإمكان االقتصادات
تقدم ا جعل بعض جوانب إطارها االقتصادي
األكثر
ً
والتنظيمي تعمل لصالح المجتمع بطريقة
فعالة ( .)Cherif et al. 2016بينما يعد الحصول
على البيئة االقتصادية الصحيحة عملية معقدة
وديناميكية ،خاصة أن المجتمعات تواجه تعديالت
مستمرة غالبا ما تتسم بسرعة الوتيرة .تعتبر
والتحول
المجاالت التالية أساسية لتحقيق التك ّي ف
ّ
والتنويع االقتصادي طويل األجل:
التعليم :اكتساب المهارات ووضع الحوافز
المناسبة
سوق العمل :تخصيص العمالة بكفاءة
وتحسين المهارات
بيئة األعمال التجارية والتنظيم :دعم األعمال
الناشئة

تركز هذه الدراسة على التعديالت التي أدخلت على
التكوين القطاعي والروابط الدولية التي تتسم
بأهمية حاسمة بالنسبة للتنويع االقتصادي،
ونتبع في مسار هذه الدراسة األهداف الرئيسة
لرؤية المملكة  2030التي تعد خطة المملكة
للتحول االجتماعي
العربية السعودية المعتزمة
ّ
واالقتصادي .وتعكس رؤية المملكة 2030
تصميمها على أن تصبح قوة استثمارية عالمية
وأن تعزز قطاعها وعائداتها غير النفطية بدرجة
كبيرة ،وسيؤدي تنفيذ هذه الرؤية الطموحة إلى
حدوث تغيير جذري وكبير في التكوين القطاعي
لالقتصاد السعودي ،حيث سيصبح قطاعا
التصنيع والخدمات ركائز النمو المستدام القتصاد
المملكة .كما نوضح بمزيد من التفصيل في هذه
الدراسة الكيفية التي من المتوقع أن يتغير وفقها
الهيكل االقتصادي للدولة في الفترة ما بين األعوام
 2020و  ،2030في محاولة لإلجابة عن أسئلة عديدة
مثل :ما القطاعات التي تتمتع بإمكانيات نمو
عالية؟ ما المالئم لزيادة المحتوى المحلي؟ هل
هناك فرص جيدة للنمو من خالل الصادرات؟ ما
العواقب االقتصادية الكلية والقطاعية الرئيسة
للتحول؟ ال سيما وأن لالقتصادات في مختلف
ّ
مراحل تنميتها احتياجات وإمكانيات واختناقات
متباينة فيما يتعلق بالتك ّي ف االقتصادي،
وتحاول هذه الدراسة تفصيل مسارات التنويع
المفضلة للمملكة العربية السعودية ،وقياس
اآلثار القطاعية واالقتصادية الكلية المترتبة على
تنفيذها.

التكوين القطاعي :تراجع أو زيادة اإلنتاج ذي
القيمة المضافة متضمنا البحث والتطوير
الروابط الدولية :تعزيز وضع اإلنتاج المتقدم
في سالسل القيمة العالمية وتحسين
الموازين التجارية غير النفطية.
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التنويع وقياسه
نقوم بقياس الدرجة المتوقعة من التنويع
االقتصادي لالقتصاد السعودي في الفترة ما
بين األعوام  2020و ،2030حيث تستخدم التدابير
البديلة المختلفة للتنويع االقتصادي على نطاق
واسع عدة مقاييس مثل مؤشر اوقيف ""Ogive
 )(Tress 1938ومؤشر هيرشمان-هيرفندال
( )Hirschman-Herfindahl Indexومؤشر تخصص
كروجمان ( ،)Krugman 1991وغيرها من المقاييس
األخرى .غير أن هذه الدراسة ال تهدف إلى مناقشة
مدى االختالفات الدقيقة بين هذه التدابير التي من
المرجح أن يؤدي تطبيقها إلى التوصل استنتاجات
متطابقة ،بل نقوم بتطبيق مؤشر شانون-ويفر
لدراسة حجم التغييرات القطاعية المتوخاة خالل
العقد القادم (.)Hackbart and Anderson 1975
كما يحتوي المؤشر المحدد على الخصائص
المرغوبة لتدبير التنويع المناسب ،ويكون مستقال
عن ترتيب الصناعات ويمكن تقسيمه ويلبي
محور عمليات النقل التدريجي .كما يمكن االطالع
على مزيد من التفاصيل بشأن الخصائص في
دراسة الباحث ( .)Theil (1971يتم من حيث المبدأ
تطبيق دالة شانون األصلية من مجال نظرية
االتصاالت ( )Shannon 1948على حصص الناتج
المحلي اإلجمالي القطاعية في االقتصاد على
النحو التالي :مع ( 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝  ) 𝑝𝑝𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝𝑝𝑝2 , … ,التي تدل
على الحصة النسبية لكل قطاع من القطاعات
االقتصادية ،يمكن حساب قياس التنويع العشوائي
() 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝  ) 𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑝𝑝𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝𝑝𝑝2 , … ,على النحو الت
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑝𝑝𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝𝑝𝑝2 , … , 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛 ) = −𝑐𝑐𝑐𝑐 � 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 log 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 ,
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

حيث يتم تعريف حجم نطاق القياس ( )cبالحد
الثابت االختياري .عادة ما يتم ألغراض التسهيل
تحديد هذا بطريقة بحيث تقع ( )Dبين الصفر
والواحد ،مثل ( ) 𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1/ log 𝑛𝑛𝑛𝑛,أو بين الصفر والـ100
كما هو الحال في هذا التطبيق .أما إذا هيمنت
تمام ا واقتربت حصتها من الواحد
إحدى الصناعات
ً
مع إهمال جميع الحصص القطاعية األخرى ،فإن
مؤشر التنويع يقترب من القيمة الصفرية ،مع:

lim 𝑝𝑝 log 𝑝𝑝 = 0
lim 𝑝𝑝𝑝𝑝 log 𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0 and for all other sectors 𝑝𝑝→0

𝑝𝑝𝑝𝑝→1

على النقيض من ذلك ،فإن مؤشر شانون-ويفر
( )Shannon-Weaverيقترب من قيمته القصوى
في جميع قطاعات االقتصاد الممثلة بالتساوي
من قيمته القصوى البالغة 𝑛𝑛 ( 𝑐𝑐 logأو  100في
مشيرا إلى تنوع قطاعي كامل مع:
مواصفاتنا)،
ً
𝑛𝑛 𝐷𝐷(1⁄𝑛𝑛 , 1⁄𝑛𝑛 , … , 1⁄𝑛𝑛) = 𝑐𝑐 log

and

𝑛𝑛𝑝𝑝1 = 𝑝𝑝2 = ⋯ = 𝑝𝑝𝑛𝑛 = 1⁄

ألي قطاع أن يلعب دورا
يمكن في هذه المرحلةّ ،
أساسيا للتكيف ومواصلة التطوير إذا تغيرت
الظروف االقتصادية ،كما يتميز االقتصاد بقدرته
على الصمود أمام الصدمات المفاجئة ،حيث إنه ال
ينهار دفعة واحدة ،مع استجابة القطاعات الفردية
بطريقة غير متجانسة وفي آفاق زمنية مختلفة.
وفي الوقت نفسه ،كلما زاد وزن قطاع واحد
على حساب الصناعات األخرى ،انخفض التنويع
االقتصادي وتراجعت قيمة المؤشر .بينما يقترب
المؤشر من الصفر في حالة االقتصاد الذي ال يوجد
فيه سوى قطاع مهيمن واحد .ينطبق هذا حتى في
حالة وجود العديد من الصناعات والخدمات المختلفة
في االقتصاد وإن كانت ذات أوزان ضئيلة مقارنة
بالقطاع السائد ،وال يكون االقتصاد في هذه الحالة
ألن قدرته على الصمود أمام
متنوع ا على اإلطالقّ ،
ً
أي صدمة مفاجئة واالستجابة للتحديات مثل البيئة
ّ
التكنولوجية المتغيرة تكون محدودة للغاية.
تب ّي ن التجربة أن التنويع االقتصادي عملية بالغة
التعقيد ومحفوفة بالمخاطر ،وتستغرق وقتا طويال
أيض ا ،وقد يزعم البعض بأن فقدان بعضا من الكفاءة
ً
والعوائد القياسية قد يكون على المحك ،ال سيما
بالنظر إلى اإلنتاج الضخم في خطط اإلنتاج شديدة
التكامل .ومع ذلك ،فإن سرعة ومدى عولمة العقد
الماضي التي أدت إلى خفض كفاءة اإلنتاج وتكاليف
العمالة إلى مستويات متدنية للغاية ،قد وصلت
على األرجح إلى حدودها القصوى وكشفت عن حدوث
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التنويع وقياسه
بعض االنتكاسات الكبيرة ،التي تشمل التخفيض
الضمني للمرونة االقتصادية اإلقليمية وزيادة طول
سالسل اإلنتاج وهشاشة أمن اإلمدادات .يمكن أن
تركيزا
يوفر االقتصاد الوطني أو اإلقليمي األقل
ً
تنوع ا في المقابل ،قدرة ومرونة أكبر على
واألكثر
ً
مواجهة الصدمات الخارجية واالستقرار الداخلي وفرصا
تجارية أوسع نطاقا ،وتنمية المهارات المتقدمة .نقوم
في ظل وجود ثالث لمحات موجزة ومختلفة لالقتصاد
السعودي تحت تصرفنا بحساب ومقارنة مؤشر تنويع
شانون-ويفر لألعوام ما بين  2020و 2025و2030
بنا ًء على الناتج المحلي اإلجمالي .كما يرصد هذا
المقياس التطور القوي للقطاعات التي لم يكن لها
سوى دور هامشي في البداية ،ويرتبط التطور القوي

لهذه القطاعات في الغالب بإدخال تقنيات جديدة مثل
الروبوتات واألتمتة الصناعية وخدمات أمن البيانات.
كذلك نقوم بتقييم مدى تطور مؤشر التنويع في
أيض ا لتعديل جوهري
حالة دخل األسرة ،الذي يخضع ً
إلى جانب نضج القطاع الخاص والوزن المتزايد إلنفاق
األسرة .تم إنشاء مؤشر تنويع دخل األسرة بطريقة
مماثلة لتلك الخاصة بتحقيق الناتج المحلي
اإلجمالي مع تطبيق مؤشر شانون-ويفر .كما يدرس
تحليلنا للحساسية اآلثار المفيدة لزيادة التنوع
القطاعي لزيادة القدرة على التصدي لصدمات
الطلب الخارجية ،ويطبق التحليل صدمة مقررة على
الطلب النهائي في قطاع النفط والغاز األساسي،
ويق ّي م آثارها على إجمالي الناتج والناتج المحلي
اإلجمالي خالل أفق التوقعات.
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رؤية المملكة العربية السعودية 2030
وجدول مدخالت ومخرجات الرؤية ()IOT V2030
وقادرا على توفير
مستدام ا
لجعل اقتصادها
ً
ً
فرص عمل جاذبة والحوافز للقوى العاملة الحالية
والمستقبلية .غير أن هذه المهمة في جوهرها،
تعد مهمة طويلة األجل تنطوي على ضرورة
إدخال تعديالت كبيرة في هيكل االقتصاد وإدخال
التقنيات الجديدة ،والتك ّي ف مع أفضل الممارسات
في اإلنتاج والخدمات ،إضافة إلى احتمالية ظهور
تمام ا .أما إذا تأملنا في التحوالت
صناعات جديدة
ً
الهيكلية الكبيرة في االقتصاد السعودي التي
حدثت جراء استمرار التحول والتنويع االقتصادي،
فإن من األهمية بمكان أن يستند هذا التحليل إلى
الجدول المناسب لمدخالت ومخرجات رؤية المملكة
(.)Beidas-Strom et al. 2011

يشير التقلب الكبير في أسعار النفط العالمية
على مدى العقد الماضي إلى أن الدول المصدرة
للنفط تواجه ارتفاعات وانخفاضات واضحة في
أيض ا في رفاهيتها االجتماعية ،ولم
دخلها ،وربما ً
تسلم المملكة العربية السعودية من السير في
هذا الدرب الوعر كما يتضح من الصلة الوثيقة بين
أسعار النفط والعجز الحكومي الموضح في الشكل
( .)1تهدف رؤية المملكة  2030إلى الحد من تعرض
البالد لتقلبات أسعار النفط ،األمر الذي يشير
نظرا لتزايد
إلى الحاجة إلى ضبط سوق العمل،
ً
أعداد الشباب في المملكة فضال عن العديد من
األهداف األخرى .كما يعد التنويع االقتصادي جزءا
من خطة التحول األوسع للمملكة العربية السعودية
الشكل  .1سعر النفط والعجز الحكومي
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رؤية المملكة العربية السعودية  2030وجدول مدخالت ومخرجات الرؤية ()IOT V2030
توقعات جدول مدخالت ومخرجات لألعوام 2020
و 2025و .2030كما تم إجراء المزيد من التكرارات
أيض ا
لتحقيق نتائج متسقة وذات مصداقية تتوافق ً
على نطاق واسع مع البيانات المتاحة للهيئة العامة
لإلحصاء ( .)GaStatالجدير بالذكر هنا ،أنه يمكن
االطالع على توقعات جدول مدخالت ومخرجات
الرؤية السعودية ( )V2030المتاحة حال ًي ا للجمهور
على الموقع اإللكتروني ألدوات وبيانات كابسارك
" ."KAPSARC Data and Toolsكذلك نورد أدناه
وصفا موجزا ألسس إطار المدخالت والمخرجات
وجوهر نهج التوقع المطبق ،ويمكن العثور على
المزيد من التفاصيل في ورقة المنهجية المخصصة
( ،)Havrlant et al. 2020ولنبدأ بقطاعات جدول
المدخالت وللمخرجات القياسية الموضحة في
الجدول (.)1

نعتمد من أجل استخالص هذه األنواع من التعديالت
واسعة النطاق على إطار المدخالت والمخرجات
( )Leontief 1936, 1951الذي يوفر تفاصيل
قطاعية ثرية ويمثل قطاع الطاقة الحيوي إلى
جانب صناعة النفط والغاز .ومع ذلك ،فإن إنتاج
جدول مدخالت ومخرجات عالي الجودة يعد أمرا
طويال ،ألنه يتطلب إجراء
مكلفا ويستغرق وق ًت ا
ً
العديد من االستطالعات وتجميع وتصنيف الكثير
من البيانات األساسية .يتم نشر جدول مدخالت
ومخرجات عالي الجودة بصورة دورية مرة كل خمس
سنوات ،بينما ال تكون التوقعات في الغالب متاحة
للجمهور حتى في االقتصادات المتقدمة .لهذه
نهج ا يجمع بين توقعات
األسباب فإننا نستخدم ً
االقتصاد الكلي وطريقة راس ( )RASللحصول على

استهالك األسر

المشتريات الحكومية

توسيع االستثمار

القطاع ()1

)1( rotceS

…

...

)1-n( rotceS

القطاع ()n-1

القطاع ()n

)n( rotceS

ETAIDEMRETNI
TUPTUO

dlohesuoH
noitpmusnoc

tnemnrevoG
sesahcrup

tnemtsevnI
erutidnepxe

stropxE

القطاع)()2
2( rotceS

)1( m m (1
)1( m
)m )(2

الصادرات

الواردات
stropmI
الضرائب مطروح منها اإلعانات على
اإلنتاجstcudorp no s
eidisbus ssel sexaT

)v (2
)2( vv (1))1( v

)nv
( v(n))1-nv( v(n -1) ...
…
-n( m
)m
n( m(n) m )1(n -1) ...
…

FF

الطلب النهائي

الوسيطة
المدخالتTUPNI E
TAIDEMRETNI

Zz

1( u
)u )(1
2( u
)u )(2
…...
)u)1(n-1
-n( u
)u )(n
n( u

)f (1
)1( f
)f (2
)2( f
… ...
)f )(n-1
1-n( f
)f (n
)n( f

)x )(1
1( x
)x )(2
2( x
… ...
)x)1(n-1
-n ( x
)x )(n
n( x

إجمالي المخرجات

 )1( rotceSالقطاع ()1
 )2( rotceSالقطاع ()2
...
…
)1-n( rotceSالقطاع ()n-1
 )n( rotceSالقطاع ()n

الوسيطة

DNAMED LANIF

مخرجات
(مشتريات)stuptuO/
مدخالت/ )sesahcrup
( stupnI
(مبيعات)والعجز) الحكومي
(selas

المخرجات

TUPTUO LATOT

الجدول  .1هيكل جدول المدخالت والمخرجات لرؤية المملكة V2030 IOT

االستهالك
الوسيطNOITP
MUSNOC
ETAIDEMRETNI
الموظفينs
استهالك eeyolpme
fo noitasnepmoC
منها
مخصومno
األخرىseidisbu
الضرائب s ssel
sexat rehtO
اإلعانات المقدمة للمنتجات
.tcudorp
الثابت
استهالك
المالlatipa
رأسc dex
if fo n
oitpmusnoC
التشغيل
صافي فائض
sulprus gnitarepo teN

G
G

باألسعارCIS
AB TA D
القيمةEDDA E
ULAV
)g (n) g (n -1) ... g (2) g (1
األساسية
المضافة
)1-n( g
…
)2( g
)1( g
SECIRP
إجمالي المدخالت
))n(xx (n
)1-nx( x(n -1) ...
)… x (2
)2( xx (1))1( x
TUPNI LATOT

)n( g

التنويع االقتصادي في إطار رؤية المملكة  :2030التغيرات القطاعية الرامية إلى تحقيق النمو المستدام

11

رؤية المملكة العربية السعودية  2030وجدول مدخالت ومخرجات الرؤية ()IOT V2030

تمثل مصفوفة المعامالت ( )Zتدفقات المدخالت
والمخرجات الوسيطة بين جميع القطاعات
االقتصادية ،مع أبعاد ( )n × nلـجدول المخرجات
والمدخالت بما فيه قطاعات "n" (Miller and Blair
 .)2009تشكل مجاميع الصف ( )Zمتجه المخرجات
الوسيطة ( ،)uبينما يلخص مجموع أعمدتها متجه
المدخالت الوسيطة ( .)vكما يتم في الوقت ذاته
تمثيل جميع المدخالت المكتسبة من الخارج
بواسطة متجه الواردات ( .)mكذلك يتم إيراد هيكل
المدخالت المحلية األخرى لإلنتاج والمدفوعات
ذات الصلة ،مثل تعويضات الموظفين والضرائب
الحكومية واستهالك رأس المال واألرباح التجارية في
مصفوفة القيمة المضافة ( ،)Gويلخص هذا العمود
الموجز المتجه اإلجمالي للقيمة المضافة.
أما على جانب اإلنتاج ،فيتم تمثيل السلع والخدمات
النهائية المنتجة في االقتصاد من خالل مصفوفة
الطلب النهائية ( )Fالتي يتم شراؤها من قبل
األسر ألغراض االستهالك ومن جانب الحكومة
لتقديم الخدمات ،ومن قبل أصحاب األعمال ألغراض
االستثمار وتصديرها إلى الخارج .فيما تشكل
مجاميع الصف ( )Fمتجه الطلب النهائي ( .) f
وتصل المدخالت الوسيطة والواردات ومجموع القيمة
المضافة إلى إجمالي المدخالت ( ،)xفي حين تضيف
المخرجات الوسيطة والطلب النهائي ما يصل إلى
الناتج اإلجمالي الذي يشار إليه بالرمز ( )xمع تساويه
في كل قطاع .بينما يمثل الرمز ( )σمتجه الوحدة
المناسب ،ونحصل على توازن إجمالي المدخالت
نظام ا اقتصاد ًي ا
والمخرجات اإلجمالية التي تمثل
ً
مغلق ا على النحو التالي.
ً
𝑓𝑓 𝑥𝑥 = 𝑍𝑍𝑍𝑍 + 𝑓𝑓 = 𝑢𝑢 +

and

𝑔𝑔 𝑥𝑥 𝑇𝑇 = 𝜎𝜎 𝑇𝑇 𝑍𝑍 + 𝑚𝑚 + 𝑔𝑔 = 𝑣𝑣 + 𝑚𝑚 +

تساعدنا نماذج المدخالت والمخرجات بالنظر
إلى التقسيمات القطاعية العالية ،على فهم
تأثيرات السياسات والتدابير الحكومية المختلفة
على صناعة معينة ،أو مجموعة من القطاعات أو
االقتصاد بأكمله .فيما يعكس جدول المدخالت
والمخرجات من حيث المبدأ نظام الحسابات القومية

لدولة ما ( ،)United Nations 1999,2008ألنه
تمام ا لقياس ونمذجة النشاط االقتصادي
مالئم
ً
والتعديالت من وجهات النظر المختلفة ،بما فيها
المتغيرات الرئيسة مثل الناتج المحلي اإلجمالي
والقيمة المضافة ودخل األسرة والواردات والصادرات
وإجمالي الناتج الذي يمثل الحجم الكلي لالقتصاد
قدم ا في
( .)Stone 1961يتم من أجل المضي ً
قياس مدى األثر االقتصادي ،اشتقاق مصفوفة
أيض ا بمصفوفة
المعامِ الت الفنية ( )Aالتي تسمى ً
مباشرة من
المتطلبات المباشرة ،المشتقة
ً
مصفوفة المعامالت المشتركة بين الصناعات ()Z
وإجمالي المخرجات ( .)xكما يتعين تحويل متجه
إجمالي المخرجات إلى مصفوفة قطرية (" ) ̂ xمائلة"
بحيث يكون للمصفوفة الناتجة أبعاد مناسبة مثل:
𝐴𝐴 = 𝑍𝑍𝑥𝑥̂ −1 .

فيما يقيس المعامل الفني الفردي ( 𝑗𝑗𝑥𝑥( 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖 ⁄
نسبة ثابتة بين المدخالت والمخرجات لقطاعات
معينة ،ويربط نموذج المدخالت والمخرجات ضمن
هذا الهيكل ،إجمالي الناتج االقتصادي والطلب
النهائي وفقا للطريقة التالية:
𝑥𝑥 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑓𝑓,

حيث يمثل الرمز (  ) fالطلب النهائي ،ويمكن إعادة
كتابة هذه الصيغة على النحو التالي:
𝑥𝑥 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑓𝑓,

𝑥𝑥 = (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴)−1 𝑓𝑓 = 𝐿𝐿𝐿𝐿.

تعتبر المعادلة أعاله أساسية لتحليل المدخالت
مباشرا
ارتباط ا
والمخرجات مع ارتباط الطلب النهائي
ً
ً
بإجمالي الناتج االقتصاديُ .ي شار إلى معكوس
المصفوفة بمصفوفة المتطلبات اإلجمالية أو
مصفوفة ليونتيف ( )Leontiefالعكسية التي ُي شار
تمام ا للتحقق من
إليها بالرمز ( ،)Lوهي مالئمة
ً
مدى تأثير التعديالت في الطلب النهائي لقطاع
ما أو مجموعة من الصناعات على االقتصاد الكلي.
تمثل المجاميع المدرجة في أعمدة المصفوفة ()L
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كال من
مضاعفات بسيطة للمخرجات تتضمن ً
التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للتغييرات في
الطلب النهائي .كما نقوم بتطبيق مضاعفات
الناتج اإلجمالي في تحليل الحساسية الذي أجريناه
الستكشاف فوائد التنويع القطاعي المتوقع لقدرة
االقتصاد السعودي على التكيف ومواجهة صدمات
الطلب الخارجي .كذلك يمكن إنشاء أنواع أخرى
من مصفوفات المتطلبات ومضاعفاتها بنا ًء على
مصفوفة ليونتيف ( )Leontiefالعكسية (Ten Raa
،)et al. 2003; Kop Jansen and Ten Raa 1990
مثل مصفوفة (𝑔𝑔𝐿𝐿 ) الموضحة أدناه التي تتعلق
بالقيمة المضافة وتوفر مضاعفات القيمة المضافة
القياسية مع الرمز ( 𝑇𝑇̂𝑔𝑔) الذي يشير إلى متجه القيمة
المضافة القطري المائل والمحول.
𝐿𝐿𝑔𝑔 = 𝑔𝑔̂ 𝑇𝑇 𝑥𝑥̂ −1 𝐿𝐿.

نقوم بطريقة مماثلة ،بإنشاء مصفوفة المتطلبات
المتعلقة بالناتج المحلي اإلجمالي ( 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝐿𝐿 ) للمضي
قدم ا في تحليلنا للحساسية باستخدام صدمة
ً
مبسطة للطلب النهائي في قطاع النفط والغاز
األساسي ،حيث يمثل الرمز (  ) 𝑓𝑓 1المستوى الجديد
للطلب النهائي الذي يتضمن الصدمة ،ويتم حساب
التأثير على مستويات الناتج المحلي اإلجمالي
القطاعي بتطبيق مصفوفة المتطلبات المتعلقة
بالناتج المحلي اإلجمالي ،في حين يكون التأثير

على إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي مجموع كل
القطاعات.
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔1 = 𝐿𝐿𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑓𝑓 1 .

عادة ما تعتمد التحديثات المختلفة لجدول المدخالت
ً
والمخرجات على مجموعات البيانات التاريخية
المتاحة للمتغيرات الرئيسة لهذا الجدول ،مثل
الطلب النهائي والقيمة المضافة والمعامالت بين
القطاعات وخطط االستيراد والتصدير .تهدف هذه
الدراسة في المقابل ،إلى فهم الصورة المحتملة
لالقتصاد السعودي على مدى فترة توقعات أطول.
نقوم تحقيقا لهذا الهدف ،بالجمع بين توقعات
االقتصاد الكلي وحكم الخبراء على القطاعات
الفردية وطريقة راس ( )RASلتحقيق التوازن بين
جداول المدخالت والمخرجات المتوقعة .يتيح هذا
النهج الهجين إدخال مسارات نمو مختلفة للمتغيرات
الرئيسة لالقتصاد الكلي ،بحيث تنعكس خطة
التحول في رؤية المملكة  2030بطريقة مناسبة
ومتسقة .كما أن اإلطار مرن بدرجة كافية الستيعاب
التعديالت االقتصادية المفاجئة بسهولة نسبية،
مثل إدخال تقنيات جديدة أو قطاعات جديدة كلية
في االقتصاد ،ونوضح الخطوات األساسية المتخذة
للحصول على مجموعة جداول المدخالت والمخرجات
المتوقعة لرؤية المملكة ( )V2030 IOTsلألعوام ما
بين  2020و 2030موضحة في الشكل (.)2

الشكل ( .)2عرض جدول مدخالت ومخرجات الرؤية السعودية ( )V2030 IOTالمتوقع لألعوام  2020و 2025و2030
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺟﺪول اﻟﻤﺪﺧﻼت
واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﻜﻞ
اﻟﻤﻌﺪل ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻮل

ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺑﻨﺎء أداة ﻣﺤﺎﻛﺎة ﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ

ﺟﺪول اﻟﻤﺪﺧﻼت واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺘﻮازن ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻓﺘﺮاﺿﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﺒﺮ ﺟﺪول اﻟﻤﺪﺧﻼت واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﻟﺤﺴﺎب
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺠﺪول
ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺪﺧﻼت واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ واﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻮاردات واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ راس ) (RASﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت

وﺿﻊ ﺟﺪول اﻟﻤﺪﺧﻼت
واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻷوﻟﻴﺔ

ﻣﻮاءﻣﺔ أﻫﺪاف اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮدﻳﺔ
إﻋﺪاد ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف ،اﻷﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻮل
إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﺗﺴﺎق
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يتيح لنا نهج توقعاتنا لجدول مدخالت ومخرجات
الرؤية السعودية ( (IOT V2030معالجة األهداف
الرئيسة للتحول االقتصادي الكلي المنصوص
عليها في رؤية المملكة  2030والوثائق الحكومية
ذات الصلة .إذ نفترض في هذه العملية ،أنه سيتم
تنفيذ هذه األهداف تدريج ًي ا على مدار العقد وصوال
لعام  .2030األمر الذي يجعل النتيجة من منظور
قطاعي ،سيناريو قابل للتطبيق ويمكن استخدامه
كنقطة مرجعية على مسار التنويع ،ونورد أدناه
التعديالت الرئيسة المتوقعة التي يمكننا
استيعابها بشكل معقول في إطار جدول المدخالت
والمخرجات ،باستخدام منهجية التوقع المختارة على
النحو التالي:

تفصيال لما
حصلنا بوجه عام على صورة أكثر
ً
التحول االجتماعي واالقتصادي في
تمثله خطة
ّ
رؤية المملكة  2030من منظور التنويع القطاعي
واآلثار االقتصادية الكلية المحددة للفترة ما بين
األعوام  2020إلى  .2030غير أنه ال يمكن تحليل
جميع المجاالت التي تتناولها خطة التحول الطموحة،
مثل بعضها الواقع خارج نطاق هذه الدراسة
ومنهجيتها .غير أننا بذلنا قصارى جهدنا الستيعاب
التعديالت االقتصادية الرئيسة التي يمكن دمجها
بشكل معقول في إطار المدخالت والمخرجات ونهج
توقعاتنا.

زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي
اإلجمالي.
زيادة المحتوى المحلي لقطاع النفط والغاز.
زيادة حصة الصادرات غير النفطية من الناتج
المحلي اإلجمالي غير النفطي.
تعزيز مكانة الدولة في مجال الخدمات اللوجستية
العالمية.
زيادة القدرة على استقبال المعتمرين ودعم
السياحة.
تشجيع اإلنفاق األسري على األنشطة الترفيهية
في المملكة.
زيادة قدرة الطاقة المتجددة في البالد.
زيادة اإليرادات الحكومية غير النفطية
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إمكانات النمو العالية
تعكس التعديالت المتوقعة في القطاعات
االقتصادية الواسعة وحصصها النسبية توقعاتنا
استنادا
لالقتصاد الكلي على المدى الطويل
ً
إلى بيانات عام  ،2019إلى جانب تقديرات الخبراء
للقطاعات الفردية بنا ًء على رؤية المملكة 2030
وغيرها من الوثائق الحكومية ذات الصلة .إذا أخذنا
بعين االعتبار التعديالت المتوقعة في التكوين
القطاعي لالقتصاد ،فإن من المؤكد أن التوسع
في بعض القطاعات سيكون أقوى من غيرها ،ومن
المتوقع أن تنمو القطاعات التي من المحتمل أن
تقود عملية التنويع بوتيرة أسرع من االقتصاد
الكلي ،وبالتالي زيادة حصتها في إجمالي الناتج
المحلي .كما سيكون لبعض القطاعات حصة
متناقصة من الناتج المحلي اإلجمالي تتوسع بوتيرة
أبطأ من االقتصاد الكلي والقطاعات الرائدة .إننا
نستخدم مصطلح "مسارات التنويع المفضلة"
لتمييز مجموعات األنشطة االقتصادية المرتبطة
موضوع ًي ا والمترابطة بشكل متبادل من منظور
االقتصاد الكلي وتعكس أهداف التحول الرئيسة
لرؤية المملكة .2030
يب ّي ن الجدول ( )2أدناه معدالت النمو المتوقعة
والتغيرات في حصص الناتج المحلي اإلجمالي
النسبية للقطاعات االقتصادية الواسعة ما بين

األعوام  2020و ،2030وتجدر اإلشارة إلى أن كل هذه
القطاعات ال تزال تواصل توسعها على مدى أفق
التوقعات ،وبالتالي ،ال يوجد قطاع منها يتعاقد
بالقيمة المطلقة .بينما تستمر القطاعات
الكبيرة التي بلغت مرحلة اكتمال النضج بالفعل،
مثل قطاع النفط والغاز األساسي والخدمات
الحكومية والزراعة ،في النمو بوتيرة أبطأ مقارنة
بنمو قطاع االقتصاد الكلي .كذلك من المتوقع
مدفوع ا بالقطاعات
أن يتوسع االقتصاد الكلي،
ً
المحورية للتنويع بنسبة  5.4٪سنو ًي ا ،ومن المتوقع
في بعض الحاالت ،أن يتم تحويل النشاط جزئ ًي ا
إلى الصناعات التحويلية المتقدمة ،إذ يسهم هذا
التحويل في تعديل المعدالت النسبية للقطاعات
الرئيسة .كذلك نتوقع على سبيل المثال ،حدوث
تطور كبير في صناعة الغاز المرتبطة بنظام الغاز
الرئيس وارتفاع صادرات الهيدروجين.
غير أن هذا سيتطلب تعزيز الصناعات التحويلية
المتقدمة ونقل الطاقة إذا أصبح االقتصاد
رائدا في مجال الطاقة منخفضة الكربون
السعودي ً
والصناعات التحويلية ذات الصلة ومركزا لنقل
الطاقة .يرتبط التحول المماثل للنشاط إلى
الصناعة التحويلية المتقدمة عبر تنفيذ تقنيات
جديدة للزراعة وتجهيز األغذية ،والجهود المتعلقة
بإطالق استخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه
(.)CCUS
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الجدول  .2نمو الناتج المحلي اإلجمالي السنوي والحصص القطاعية النسبية المتوقعة للفترة ما بين 2030-2020

النشاط االقتصادي

الزراعة والحراجة وصيد األسماك
النفط الخام والغاز الطبيعي
خامات المعادن والتعدين األخرى
تكرير البترول
الصناعات التحويلية
الكهرباء والغاز والمياه
البناء والتشييد
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق
المواصالت والتخزين واالتصاالت
المالية والتأمين والعقارات واألعمال التجارية
الخدمات المجتمعية واالجتماعية والشخصية
الخدمات الحكومية

نسبة المئوية
لنمو الناتج
المحلي اإلجمالي
السنوي للفترة
2030-2020

النسبة المئوية
لحصة الناتج المحلي
اإلجمالي في عام
2020

النسبة المئوية
لحصة الناتج المحلي
اإلجمالي في عام
2030

التغيرات في حصة
الناتج المحلي
اإلجمالي للفرد
في الفترة ما بين
2030-2020

33

2.2

1.8

-0.4

0.9

40.7

26.2

-14.6

8.7

0.4

0.6

0.1

2.2

3.8

2.8

-1.0

8.2

9.0

11.6

2.6

3.6

1.3

1.1

-0.2

9.2

4.3

6.1

1.8

11.8

8.9

16.0

7.1

11.5

5.9

10.4

4.4

9.1

9.0

12.7

3.7

7.2

2.1

2.5

0.4

1.4

12.3

8.3

-4.0

بعبارة أخرى ،من المتوقع ازدياد حجم االقتصاد
خالل العقد القادم ،إذ من المتوقع ازدياد حجم كل
قطاع بالقيمة المطلقة مع استمرار توسع هذه
القطاعات .غير أن الشيء الرئيس الذي سيتغير
يتمثل في الطريقة التي يتم بها تقسيم االقتصاد
نفسه ،مما يسمح للقطاعات الصغيرة في البداية
بزيادة حصتها مقارنة بالقطاعات األكبر منها حجما.
كما سيتم توزيع األحجام النسبية للقطاعات
متساو ،مما ينتج عنه اقتصاد
االقتصادية بشكل
ٍ
تنوع ا .كذلك من المتوقع اتساع قاعدة الدخل
أكثر
ً
الحكومي بالتزامن مع حدوث تنوع أكبر في مصادر
الدخل ،مما سيسهم في تحسين االستقرار
المالي والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات
الخارجية.

سيصبح قطاعا الصناعات التحويلية والخدمات
ركيزتين إضافيتين للنمو االقتصادي المستدام
وسيقودان عملية التنويع ،ومن المتوقع توسع
قطاع الصناعات التحويلية بأكثر من  %8سنو ًي ا
خالل العقد القادم ،مما يزيد حصته النسبية إلى
ما يقرب من  %12من إجمالي النشاط االقتصادي،
ومن المفترض أن يحدث معظم هذا النمو في
مجاالت اإلنتاج ذات القيمة المضافة العالية.
كذلك من المتوقع في الوقت ذاته ،أن ينمو قطاع
الخدمات بنحو  %10سنو ًي ا في المتوسط ،مما
يعني ارتفاع نصيب هذا القطاع من الناتج المحلي
اإلجمالي النسبي في عام  2030إلى ما يقرب من
 .%40يعكس هذا الطفرة المحتملة في قطاعات
السياحة والنقل واالتصاالت والخدمات المالية.
كما أن من المتوقع أن يصبح النمو المستمر في
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ً
اعتدال إلى حد
قطاع النفط والغاز األساسي أكثر
ما من التوسع السريع في القطاعات المحورية
للتنويع ،الذي من المقرر أن تنخفض حصتها تدريجي ًا
بالتزامن مع ازدياد عملية التنويع قوة وتشكليها
لما يقارب ربع االقتصاد في عام  .2030غير أن هذا
ال يعني تضاؤل أهمية النفط والغاز ،ألن صناعات
المتابعة ذات القيمة المضافة األعلى مثل صناعات
المواد الكيميائية الوسيطة والمتخصصة والمطاط
والمنتجات البالستيكية المتقدمة والمستحضرات
الصيدالنية تعد جز ًءا ال يتجزأ من أحد مسارات التنويع
المفضلة التي تمت مناقشتها أدناه ،وتخلق هذه
الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز األساس بالنسبة
للتصنيع لزيادة حصتها اإلجمالية ،كما هو موضح
في الشكل (.)3
باالنتقال إلى القادة المفترضين للصناعات
التحويلية في عملية التنويع ،تشير توقعات جدول
المدخالت والمخرجات لرؤية المملكة ()V2030 IOT
إلى وجود مسارين أساسيين للتنويع ،مع التركيز
على تعزيز المنتجات المتقدمة ذات القيمة المضافة
العالية .إذ ستستفيد المملكة العربية السعودية
من كال المسارين بفضل البنية الصناعية القائمة
للطاقة والبتروكيماويات األساسية وإنتاج المعادن،

فيما تعد الصناعات المدرجة أدناه جز ًءا ال يتجزأ من
سلسلة اإلنتاج التي تنطوي على إمكانات نمو
كبيرة ،وتعتبر جاهزة لمزيد من التطوير ولها أهمية
ومكانة بارزة في الهيكل المستقبلي لالقتصاد
السعودي:
قطاع النفط والغاز األساسي :تعتبر صناعات
المتابعة ذات القيمة المضافة العالية مثل
الكيماويات المتخصصة ومنتجات المطاط
والبالستيك المتقدمة والمنتجات الصيدالنية
األساسية ،هي القطاعات المرشحة والمالئمة
إلحراز التقدم التكنولوجي وإنشاء مراكز البحث
والتطوير.
إنتاج المعادن وتوليد الطاقة :تعتبر المنتجات
ذات القيمة المضافة العالية ذات الطلب المحلي
والعالمي الكبير والمتزايد من القطاعات
المرشحة والمالئمة لتحقيق النمو من خالل
الصادرات مع مراعاة الكفاءة والقدرة التنافسية،
التي تتضمن أيضا المنتجات المعدنية المتقدمة
والمركبات اآللية والصناعات التحويلية ذات
القيمة المضافة العالية المتعلقة بتخزين الطاقة
ونقلها وتوزيعها.

الشكل  .3التعديالت في الحصص القطاعية النسبية في الفترة ما بين األعوام  2020و2030

2020

2030

اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻻﺗﺼﺎﻻت

ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻔﻨﺎدق

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻌﻘﺎرات واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻤﻴﺎه

ﺧﺎﻣﺎت اﻟﻤﻌﺎدن واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ اﻷﺧﺮى

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺤﺮاﺟﺔ وﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﺒﺘﺮول

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
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1.

الجدول  .3قطاعات التصنيع ذات اإلمكانات العالية للنمو

القطاع

النسبة
المئوية لنمو
الناتج المحلي
اإلجمالي
السنوي للفترة
)(2030-2020

النسبة
المئوية لحصة
الناتج المحلي
اإلجمالي في
عام 2020

النسبة
المئوية لحصة
الناتج المحلي
اإلجمالي في
عام 2030

المنتجات الصيدالنية

46.5

0.00

0.01

0.01

الصناعات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية

37.0

0.00

0.01

0.01

منتجات المطاط واللدائن

8.7

0.09

0.12

0.03

المنتجات المعدنية المصنعة

8.7

0.93

1.26

0.33

المنتجات الكيميائية المتخصصة

8.7

0.07

0.09

0.02

المركبات ذات المحركات والمقطورات

8.7

0.08

0.11

0.03

المنتجات المعدنية الالفلزية

8.7

0.30

0.41

0.11

المعادن األساسية  -األلمنيوم

8.7

0.10

0.14

0.04

اآلالت والمعدات

8.7

0.41

0.55

0.14

القاعدي
منتجات الصلب
ّ

8.7

0.17

0.23

0.06

الحواسيب والمعدات اإللكترونية

8.7

0.63

0.85

0.22

صناعة السفن والقوارب

8.7

0.03

0.04

0.01

المنتجات الكيميائية الوسيطة

7.8

1.79

2.24

0.45

المنتجات الغذائية والمشروبات

7.8

2.51

3.15

0.64

على الرغم من التوسع السنوي السريع المتوقع
خالل العقد المقبل ،إال أن حصة الناتج المحلي
اإلجمالي لقطاعات التصنيع المتقدمة تظل
صغيرة نسب ًي ا أو حتى ضئيلة في معظم الحاالت.
يورد الجدول ( )3الصناعات التي تعتبر ذات إمكانات
نمو عالية وتشكل جز ًءا من إستراتيجيات التنويع
المقترحة المذكورة أعاله.
سيصبح قطاع الخدمات أكبر مساهم في النشاط
االقتصادي في المملكة العربية السعودية خالل
تحول االقتصاد السعودي
العقد القادم بالتزامن مع ّ

التغيرات في حصة الناتج
المحلي اإلجمالي للفرد في
الفترة ما بين )(2030-2020

تقدم ا ،سيمثل بعض التوسع
إلى اقتصاد أكثر
ً
عملية التنويع في الصناعة التحويلية ،مثل االزدهار
المحتمل في الخدمات المالية والتجارية واالتصاالت
تكم ل
والخدمات العقارية .إال أن بعض الخدمات
ّ
النمو االقتصادي العام للبالد ،ويدعم بعضها
 مثل الطيران والسكك الحديدية والنقل البري -تطلعاتها لتصبح المملكة مركزا للنقل اإلقليمي.
وثيق ا
ارتباط ا
غير أن الخدمات المحددة ترتبط
ً
ً
بالتكيفات االجتماعية المستمرة في الدولة ،بما
فيها المواقف المتغيرة تجاه األنشطة الترفيهية
والثقافية والرياضية .يتطلع االقتصاد في الواقع،
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إلى االستفادة من تطوير السياحة واألنشطة ذات
الصلة في ظل وجود خطين ساحليين يتمثالن
في البحر األحمر والخليج .كذلك من المتوقع
أن يؤدي استهالك األسر إلى دفع كل من تجارة
الجملة والتجزئة ،بالتزامن مع زيادة دخل األسرة في
القطاع الخاص المزدهر .يوضح الجدول ( )4التطورات
المتوقعة في قطاع الخدمات.
الجدول  .4المساهمة الكبيرة المتوقعة لقطاع الخدمات في التنويع االقتصادي

القطاع

النسبة المئوية لنمو
الناتج المحلي اإلجمالي
السنوي للفترة
((2030-2020

النسبة المئوية
لحصة الناتج
المحلي اإلجمالي
في عام 2020

النسبة المئوية لحصة
الناتج المحلي اإلجمالي في
عام 2030

التغيرات في
حصة الناتج
المحلي
اإلجمالي
للفرد في
الفترة ما بين
)(2030-2020

الخدمات الرقمية الجديدة

29.4

0.00

0.01

0.01

النقل بالسكك الحديدية

13.0

0.00

0.00

0.00

النقل الجوي

11.9

1.28

2.32

1.04

تجارة الجملة وتجارة التجزئة

11.8

8.64

15.53

6.90

األنشطة الترويحية والثقافية والرياضية

11.8

0.28

0.50

0.22

النقل البري

11.4

0.81

1.39

0.59

النقل عبر خطوط األنابيب  -الهيدروكربونات

11.4

0.17

0.29

0.12

النقل البحري

11.4

0.03

0.05

0.02

االتصاالت

11.4

3.65

6.32

2.66

الخدمات المالية والتجارية

9.7

4.51

6.68

2.17

الخدمات العقارية

8.5

4.54

6.04

1.51

الصحة والعمل االجتماعي

7.2

1.40

1.65

0.25
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التعديالت الشاملة لالقتصاد الكلي
من المرجح أن يؤدي التنويع في الصناعات التحويلية
إلى خلق طلب على نوع جديد من الخدمات ،مثل
تخزين البيانات وإدارتها والرصد المتقدم لنقل
وتوزيع الطاقة .فعلى سبيل المثال ،يتطلب تنفيذ
توزيع الطاقة األكثر ذكا ًء مثل الشبكات والعدادات
الذكية ،وجود خدمات اتصاالت وإدارة بيانات محددة.
بينما تعتمد مسارات التنويع المحددة التالية
بشكل أساسي على التطوير اإلضافي للخدمات:
دعم البنية التحتية الترفيهية :الخدمات
المتعلقة بالسياحة والسكك الحديدية والنقل
الجوي وصناعة الترفيه.
إنشاء بنية تحتية متطورة لالتصاالت :الخدمات
الرقمية الجديدة المتصلة بتخزين البيانات
وإدارتها والرصد المتقدم لنقل وتوزيع الطاقة.
يبدو أن التعديالت المتوقعة في قطاع الطاقة
تشير إلى وجود فرصة كبيرة للتنويع االقتصادي،

بما فيها خلق فرص عمل للمبتدئين وتطبيق
التكنولوجيات الجديدة واكتساب المعرفة الفنية
بعملية نقل الكهرباء المتقدمة والحد من
األثر البيئي للقطاع ،ويبدو أن تسخير مصادر
الطاقة المتجددة يمثل إمكانات هائلة لالقتصاد
السعودي ،بالنظر إلى المزايا المتاحة مثل وفرة
المساحات الفارغة واإلشعاع الشمسي وطاقة
الرياح في البالد .على الرغم من وجود بعض
العقبات مثل المناخ الحار والبيئة المتربة ،إال أنه
يبدو أن بإمكان التقنيات المتجددة الحالية العمل
بنحو جيد حتى في ظل هذه الظروف الصعبة .كما
أن من المتوقع وفقا لتوقعاتنا نمو قطاع الطاقة
الشمسية بحوالي %45سنويا ،على النحو الذي تم
وفقه قياس الطلب النهائي ،مما يعني زيادة بنحو
 40ضعفا في الفترة ما بين األعوام  2020و.2030
كذلك من المتوقع أن يتوسع قطاع الطاقة القائمة
على الرياح بنسبة  ٪ 33تقري ًب ا سنويا خالل ذات
الفترة ،بالتزامن مع زيادة القيمة اإلجمالية للطلب
النهائي  17ضعفا ،كما هو موضح في الجدول ()5
أدناه.

الجدول  .5التعديالت المتوقعة في قطاع الطاقة
القطاع

النسبة المئوية
لنمو الناتج المحلي
اإلجمالي السنوي
للفترة ) (2030-2020

النسبة المئوية
لحصة الناتج المحلي
اإلجمالي في عام
2020

النسبة المئوية لحصة
الناتج المحلي اإلجمالي
في عام 2030

التغيرات في حصة
الناتج المحلي
اإلجمالي للفرد
في الفترة ما بين
(( 2030-2020

توليد الكهرباء المعتمدة على الطاقة الشمسية

44.3

0.01

0.03

0.02

الطاقة الكهربائية المولدة من الرياح

32.5

0.01

0.02

0.01

الكهرباء المولدة بالغاز الطبيعي

5.4

13.71

15.14

1.43

المياه

3.5

24.53

24.37

-0.16

كهرباء والهيدروكربونات األخرى

3.1

61.75

60.45

-1.30

إجمالي الكهرباء والمياه

3.6

100.00

100.00

0.00
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التعديالت الشاملة لالقتصاد الكلي

من المتوقع في المقابل ،أن ينمو قطاع الطاقة
غير القائم على الغاز الطبيعي والقائم على
الهيدروكربونات بوتيرة نمو أبطأ مقارنة باالقتصاد
الكلي ،حيث ستزداد الكفاءة في توزيع الطاقة
واستهالكها خالل العقد المقبل .كذلك من المتوقع
ازدياد حصة توليد الطاقة بالغاز الطبيعي في قطاع
الطاقة مقارنة بمصادر الطاقة األخرى القائمة على
الهيدروكربون.
على الرغم من أن معدل النمو المتوقع لقطاع
الطاقة المتجددة يعد كبيرا ،إال أن حصته في
إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي ال تزال ضئيلة ،مما
يدل على أن اإلمكانات االقتصادية للطاقة المتجددة
هائلة .عالوة على ذلك ،يرتبط اعتماد مصادر الطاقة
المتجددة الواسعة النطاق في عمليات توليد
الطاقة على التطورات الجذرية في قطاعات أخرى،
مثل التصنيع والخدمات .ونعتبر بنا ًء على التوسع
في قطاع الطاقة المتجددة ،أن مسارين من مسارات
التنويع هي المفضلة لالقتصاد السعودي ،هما:
الطاقة المتجددة :تصنيع مكونات وأجهزة ذات
قيمة مضافة عالية مرتبطة بتوليد الطاقة،
وتصنيع معدات متطورة لتخزين ونقل الطاقة
مثل البطاريات وتقنيات الهيدروجين.
الطاقة المتجددة :تحلية المياه ووسائل نقلها،
وإدخال تقنيات إنتاج جديدة في الزراعة مثل
الزراعة العمودية وتربية األحياء المائية.
سيشمل مسار التنويع المفضل في الوضع
المثالي ما يلي )1( :إدخال التقنيات المناسبة)2( ،
اكتساب المعرفة والخبرة العملية ذات الصلة ،وأخيرا
( )3إنشاء آليات البحث والتطوير على المستوى
المحلي في المجاالت المخصصة .بينما ُت ب ّي ن

توقعات جداول مخرجات ومدخالت رؤية المملكة
( )IOT V2030أن مسارات التنويع المفضلة ذات
الصلة بالطاقة المتجددة مالئمة بنحو جيد للبيئة
االقتصادية السعودية .ذلك أن المملكة تتمتع
فعليا بخبرة واسعة في قطاع الطاقة ،وقد أطلقت
مؤخرا مشاريع تجريبية لتخزين الطاقة القائمة
ً
على الهيدروجين ،كما أن من المرجح أن يشهد
الطلب العالمي على الطاقة النظيفة خالل العقد
القادم نموا بدرجة كبيرة .لذلك ،فإن من المنطقي
صدرة للنفط على أهبة
الم ِّ
أن تكون االقتصادات ُ
التحول من حيث التكنولوجيا
االستعداد لهذا
ّ
والتصنيع والبنية التحتية والعمليات والتنظيم،
والمهارات ،والتطوير ،والبحث .إذ إن من شأن هذه
الزيادة في الطلب مساعدة المملكة على التحول
إلى اقتصادٍ لتصدير الطاقة على نطاق أوسع ،كما
أن اآلثار اإليجابية المحتملة غير المباشرة لإلبقاء
على القوى العاملة الماهرة واجتذاب المواهب
المتميزة ال يمكن االستهانة بها.
يمثل الحصول على المياه النظيفة من خالل مصادر
الطاقة المتجددة وإدخالها في دائرة اإلنتاج الزراعي
الحديث ،مثل الزراعة العمودية ،فرصة مماثلة لقطاع
الطاقة لكل من الصناعة التحويلية وسوق العمل.
أيض ا القدرة على
كما أن لدى مسار التنويع هذا ً
تحسين سبل العيش في المناطق المناخية الجافة
في البالد وتعزيز األمن الغذائي على الصعيدين
الوطني واإلقليمي .كذلك من المتوقع أن تظل
حصة قطاع المياه في الناتج المحلي اإلجمالي
على حالها دون تغيير تقري ًب ا ،مما يعكس االفتراض
بحدوث تحسينات في كفاءة نقل المياه وتوزيعها
على مدى العقد القادم ،وهو األمر الذي من شأنه
موازنة الزيادة المحتملة في الطلب واالستخدام
النهائيين.

التنويع االقتصادي في إطار رؤية المملكة  :2030التغيرات القطاعية الرامية إلى تحقيق النمو المستدام

21

التعديالت الشاملة لالقتصاد الكلي

دعونا ننتقل إلى التعديالت الشاملة لالقتصاد
الكلي التي ينطوي عليها تنفيذ خطة التحول لرؤية
المملكة  ،2030مع األخذ في االعتبار األهداف
مسبق ا والتنويع القطاعي .إذ من
الرئيسة المحددة
ً
المتوقع أن يتحول االقتصاد السعودي إلى نمط أكثر
تقدم ا بحيث يأخذ استهالك األسرة زمام المبادرة
ً
ويمثل أكثر من  %40من اإلنفاق النهائي في عام
 ،2030ونجد أن هذا ما تم تمكينه من خالل الزيادة
في الدخل المتاح النابعة عن زيادة حصة القطاع
الخاص من إجمالي النشاط االقتصادي .كما أن
من المرجح أن يؤدي هذا التنويع إلى زيادة ميزانيات
األسر ،حيث ستحصل القطاعات ذات الوظائف
التي تتمتع بمهارات أعلى وأجور أفضل على حصة
من الدعم الحكومي األولي الذي يليه نمو عضوي
قوي .بينما سيشهد اإلنفاق المتعلق باالستهالك
الحكومي في المقابل ،نموا بنسبة أقل من نمو
االقتصاد الكلي ،مما يخفض حصته إلى أقل من
 %15من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بحلول
نموا
نهاية العقد .أضف إلى ذلك أننا نحدد ً
أيض ا ً
سريع ا نسبيا لالستثمار ،حيث تمثل القيمة
ً

الحقيقية له أكثر من ربع إجمالي اإلنفاق في عام
 ،2030فضال عن أن النشاط االستثماري القوي يعد
ألي جهود تستهدف
في واقع األمر
ً
محرك ا أساس ًي ا ّ
التنويع.
يوضح الجدول ( )6أدناه تفاصيل توزيع مكونات
إنفاق الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ،وتجدر
اإلشارة هنا إلى أن جميع عناصر اإلنفاق تستمر
في التوسع في أفق التوقعات ،وبالتالي فإن من
المتوقع أن تزداد بالقيمة المطلقة .غير أن بعض
هذه المكونات تنمو بمعدل أبطأ من المعدل العام
لالقتصاد الكلي ،مما يؤدي إلى انخفاض حصتها
النسبية في النشاط االقتصادي الكلي .ذلك أن
االستهالك الحكومي والصادرات النفطية على
سبيل المثال ،يستمران في النمو بنسبة %2
تقري ًب ا سنو ًي ا ،إال أن حصتهما النسبية في إجمالي
اإلنفاق تنخفض مع ازدياد تقدم االقتصاد .إضافة
إلى اكتساب المكونات األخرى مثل استهالك
األسرة واالستثمار والصادرات غير النفطية أهمية
نسبية.

الجدول  .6مكونات إنفاق الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
القطاع

النسبة المئوية لنمو الناتج
المحلي اإلجمالي السنوي
للفترة (( 2030-2020

النسبة المئوية لحصة
الناتج المحلي اإلجمالي في
عام 2020

النسبة المئوية لحصة
الناتج المحلي اإلجمالي في
عام 2030

التغيرات في حصة
الناتج المحلي اإلجمالي
للفرد في الفترة ما بين
((2030-2020

استهالك األسرة

7.2

34.6

40.6

6.0

االستهالك الحكومي

2.6

19.2

14.5

-4.7

االستثمار

6.8

23.8

26.9

3.1

الصادرات

3.8

47.7

40.6

-7.1

الصادرات النفطية

1.6

38.5

26.5

-12.0

الصادرات غير النفطية

4.3

25.3

22.6

-2.7
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نالحظ نتيجة لبروز قطاع التصنيع والخدمات،
تنامي القوة المتزايدة في الصادرات غير النفطية
التي توشك على التوسع بنحو  %10سنو ًي ا في
المتوسط  ،وهو ما يمثل أكثر من  %14من الناتج
المحلي اإلجمالي الحقيقي بحلول نهاية العقد.
تمثل الصادرات غير النفطية حتى بالمقارنة مع حجم
االقتصاد الكلي ،ثاني أكبر زيادة بعد استهالك
األسرة ،أما الصادرات غير النفطية فتمثل نحو ُث لث
بأقل من
إجمالي الصادرات في عام  ،2030مقارنة
ّ
ُخ مس الصادرات في عام  2020كما هو موضح في
الشكل ( )4أدناه .كما أن من المرجح في الوقت

نموا أكثر
نفسه ،أن تشهد الصادرات النفطية ً
ً
اعتدال خالل أفق التوقعات ،وهو ما يقل إلى حد ما
عن نمو االقتصاد الكلي ،األمر الذي يعني ضمنا
انخفاض ا في حصتها النسبية .غير أن هذا يعد
ً
ً
اعتدال من انخفاض وزن قطاع النفط والغاز
أكثر
األساسي ،مما يشير إلى وجود بعض المرونة في
صادرات النفط والغاز من ناحية ،والمكاسب الناتجة
عن زيادة الكفاءة في االستهالك المحلي من ناحية
أخرى ،كما يشير الفائض الضعيف في الصادرات
أيض ا إلى أن االقتصاد سيصبح أكثر اكتفا ًء ذات ًي ا
ً
اعتمادا على اإليرادات النفطية.
وأقل
ً

الشكل  .4التطورات في حصص الصادرات والواردات
35
30
25
20
15
10
5
2030
ﺣﺼﺔ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

2020

2025
ﺣﺼﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

أما في المقابل ،فإن من المتوقع أن تتراجع حصة
الواردات حتى مع ازدهار استهالك األسر ،ويمكن
تحقيق ذلك من خالل زيادة كبيرة في المحتوى
المحلي ،إما من خالل إحراز تقدم في التصنيع
المحلي للمنتجات المتقدمة وإما من خالل زيادة
حصة اإلنفاق على الخدمات المحلية .غير أن
التنويع يتيح درجة معينة من االستعاضة عن اإلنتاج
المحلي سواء كان في مجال إنتاج اإلطارات ،أو
السيارات ،أو أجهزة القياس واالتصاالت ،أو غيرها

ﺣﺼﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات

من المنتجات ذات القيمة المضافة األعلى .كما
أن من شأن تطوير السياحة وتوفير المزيد من
الفرص الترفيهية تحفيز المستهلكين المحليين
واألجانب على تخصيص جزء أكبر من ميزانياتهم
لالقتصاد السعودي .ومع ذلك ،فإن إجمالي الواردات
سيستمر في النمو الذي سيتألف باألساس من
واردات التكنولوجيا ألغراض االستثمار وغيرها من
المواد االستهالكية غير القابلة لالستبدال .غير أن
من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو الواردات تدريجي ًا
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على مدى أفق التوقعات.تنعكس الزيادة المتوقعة
في المحتوى المحلي المصحوبة بانخفاض كثافة
الواردات في العديد من المجاالت ،في التكامل
المتقدم للقطاعات االقتصادية :وهي المدخالت
الوسيطة المنتجة محل ًي ا والمخرجات النهائية.
أما إذا تم توفير المزيد من المدخالت الوسيطة
المنتجة محل ًي ا في سلسلة اإلنتاج اإلجمالية،
فيمكن للصناعات والخدمات المختارة االعتماد
عليها واستيراد سلع أقل للحفاظ على مستويات
نواتجها النهائية .فيما يتمثل األثر الملحوظ في
إطار المدخالت والمخرجات في الضغط التصاعدي
على إجمالي مضاعفات المخرجات (Ten Raa et
.)al. 2003; Kop Jansen and Ten Raa 1990

على سبيل المثال ،يعني مضاعف الناتج اإلجمالي
البالغ  2.3للمواد الكيميائية المتخصصة أنه يتعين
على االقتصاد توليد  2.3ريال سعودي في إجمالي
أيض ا المدخالت الوسيطة التي
الناتج ،الذي يمثل ً
توفرها القطاعات األخرى لتلبية ريال سعودي
من الطلب النهائي على المواد الكيميائية
المتخصصة .من جانب آخر ،توجد بعض القطاعات
الكبيرة في االقتصاد السعودي ،مثل النفط الخام
والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية المكررة
وتوليد الكهرباء وتنقية المياه ،التي من المرجح أن
تزداد فيها مضاعفات إجمالي الناتج اإلجمالي خالل
أفق التوقعات ،على النحو المبين في الجدول ()7
أدناه.

الجدول  .7القطاعات ذات المضاعفات المتزايدة للناتج اإلجمالي
القطاع

2020
إجمالي مضاعفات
النواتج

2030
إجمالي مضاعفات النواتج

2030-2020
النسبة المئوية
) (%للتغير

الزراعة وتربية األحياء المائية
المنتجات المعدنية الالفلزية
النقل بالسكك الحديدية
الخدمات المالية والتجارية
منتجات المطاط واللدائن
المنتجات المعدنية األساسية والمتقدمة
المنتجات البترولية المكررة
الخدمات العقارية
الكيماويات المتخصصة والتطبيقية
تصنيع السكك الحديدية والسيارات
النفط الخام والغاز الطبيعي
المياه
تشييد المباني السكنية
المنتجات الغذائية والمشروبات
توليد الطاقة الكهربائية المعتمدة على الغاز الطبيعي

1.6
2.4
2.1
1.6
2.0
2.1
1.5
1.3
2.1
1.5
1.1
2.9
2.0
1.8
1.7

1.9
2.9
2.4
1.8
2.3
2.3
1.7
1.4
2.3
1.6
1.2
3.1
2.1
1.9
1.8

21.3
18.4
13.0
16.4
14.0
12.6
10.1
8.8
8.4
8.2
7.6
7.2
7.2
6.9
6.2
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كذلك تظهر القطاعات التقليدية المختارة في
الوقت ذاته ،زيادة كبيرة في مضاعفات الناتج
اإلجمالي مع اإلسهام في التنويع االقتصادي
بقدر كبير ،تشمل هذه القطاعات الزراعة وتربية
األحياء المائية ،والمنتجات المعدنية األساسية
والمتقدمة ،والمواد الكيميائية ذات القيمة
المضافة العالية ،وإنتاج المشروبات ،والخدمات
المالية والتجارية ،والنقل بالسكك الحديدية.
كما أن من المتوقع في المقابل ،أن يظل إجمالي
مضاعفات اإلنتاج على حاله دون تغيير تقري ًب ا
بالنسبة للقطاعات المحورية للتنويع األخرى
على مدى أفق التوقعات ،مثل الطاقة المتجددة،
والمستحضرات الصيدالنية ،والصناعات التحويلية
الجديدة ذات القيمة المضافة العالية ،والخدمات
الرقمية الجديدة .تعتبر هذه القطاعات كثيفة
نسبيا في القيمة المضافة المحلية ،مما يعكس
ارتفاع االحتياج للقوى العاملة الماهرة والحاجة إلى
استيراد رأس مال التكنولوجيا المتطورة لتنفيذ
خطط اإلنتاج الحديثة .غير أن خطط اإلنتاج هذه
ستسهم بقدر ملحوظ في خلق فرص العمل التي
تتطلب مهارات عالية ،وزيادة دخل األسرة وإدخال

التقنيات الجديدة ،مع وضع أسس للبحث والتطوير
المستقبلي.
تصبح التطورات المتوقعة في التنويع االقتصادي
واضحة عند تطبيق مؤشر شانون-ويفر على
االقتصاد السعودي ،على النحو الوارد في جداول
مخرجات ومدخالت رؤية المملكة (( V2030 IOT
خالل أفق التوقعات ،ونقوم بحساب مؤشر التنويع
قطاع ا ،ونحدد مقياس القياس
( )Dلـعدد 50
ً
( ) c = 100⁄log500ونحصل على قيمته التي تتراوح
ما بين ( 0و .)100يقترب مؤشر التنويع من الصفر
تمام ا على
إذا كانت إحدى الصناعات تهيمن
ً
االقتصاد ،وتصبح غيرها من الصناعات مهملة غير
ذات شأن .بينما يقترب مؤشر التنويع من المئة
مع تمثيل جميع القطاعات بالتساوي ،مما يشير
إلى أعلى درجة من التنويع .كذلك نحسب مؤشر
التنويع لمتغيرين مختلفين هما :الناتج المحلي
اإلجمالي القطاعي ودخل األسرة ،ومع تنفيذ أهداف
التحول الرئيسة المحددة لرؤية المملكة  2030فإن
من المقرر أن ترتفع قيمة المؤشر في الفترة ما بين
األعوام  2020و ،2030كما هو موضح في الجدول
( )8أدناه.

الجدول  .8مؤشر تنويع شانون-ويفر
عام 2020

عام 2025

عام 2030

مؤشر شانون-ويفر للناتج المحلي اإلجمالي

61.9

66.0

69.5

مؤشر شانون-ويفر للناتج المحلي اإلجمالي لدخل األسر

67.4

69.6

71.1
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يرتفع مؤشر التنويع المستند إلى الناتج المحلي
اإلجمالي القطاعي إلى ما يقرب من  70في غضون
عقد من الزمن ،مقارنة بمعدل  62في عام .2020
ويشير هذا إلى إحراز تقدم كبير نحو اقتصاد أكثر
تنوع ا واستدامة بمجرد تنفيذ التدابير التي تعكس
ً
األهداف الرئيسة لرؤية المملكة  .2030كذلك نلحظ
ارتفاع مؤشر شانون-ويفر لدخل األسرة ،وإن كان ذلك
ألن هذا المؤشر يبدأ من قيمة أعلى.
بنحو تدريجي ّ
كما أن من المحتمل أن ُي ؤدي التنويع األعلى نسب ًي ا
مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي إلى
لدخل األسرة
ً
ضرورة استباق نشر قوة عاملة كافية وماهرة لبدء
ألي مؤسسة متقدمة وذات قيمة
التشغيل الكامل ّ
مضافة عالية .أو بعبارة أخرى ،إن المهارات تأتي
أوال ،ومن ثم يليها إنشاء المؤسسة ذات القيمة
ً
المضافة العالية ،تتبعها أخير ًا مرحلة اإلنتاج الكامل
التي يليها إدماج المؤسسة المعنية في األسواق
العالمية وتعزيزها للصادرات غير النفطية .وتشير
تعديالت االقتصاد الكلي هذه إلى أن القطاع الخاص
يأخذ زمام المبادرة تدريجي ًا وأن ذلك رهن ًا بتحوالت
اقتصادية مفيدة ،ونجاح مبادرات ريادة األعمال
الهادفة إلى توفير سلع وخدمات ذات قيمة مضافة
عالية .يعد مستقبل االقتصاد السعودي الذي
تم تناوله في هذه الدراسة أحد النتائج المحتملة
لها رغم احتمال اختالف الواقع ،إال أننا نعتقد أن
مؤشرا ثاب ًت ا وقابال
االتجاهات العامة المحددة توفر
ً
للتطبيق على المسار المرسوم وصوال القتصاد
وتنوع ا واستدامة.
تقدم ا
أكثر
ً
ً

نجري عملية تحليل الحساسية بنا ًء على صدمة
مبسطة للطلب النهائي في قطاع النفط والغاز
األساسي وذلك بغرض دراسة آثار تدابير التنويع
على مرونة االقتصاد السعودي وقدرته على
التكيف مع الصدمات الخارجية ،إذ قد تكون هذه
الصدمة نتيجة لتراجع اقتصادي عالمي ،الذي
أيض ا تراجعا كبيرا في الطلب العالمي
قد يعني ً
على الطاقة ،وعادة ما يكون مصحو ًب ا بانخفاض
في أسعار النفط والغاز .وقد لوحظ حدوث هذا
النوع من الصدمات على سبيل المثال ،بعد األزمة
المالية التي شهدناها في عام  2008وأثناء
االنكماش االقتصادي األخير الناجم عن تدابير
اإلغالق المستخدمة لمكافحة جائحة كوفيد .19-
لغرض إظهار التعديالت في القدرة على التعافي
االقتصادي "المرونة االقتصادية" بسبب زيادة
التنوع القطاعي ،نفترض حدوث صدمة مباشرة
مبسطة بنسبة  %10للطلب النهائي في قطاع
النفط والغاز األساسي .ألننا ندرك أن الصدمات
المباشرة التي تتعرض لها قطاعات أخرى من
المحتمل أن تحدث في وقت واحد في حالة انكماش
اقتصادي في العالم الحقيقي ،لذلك نعتبر هذا
تحليال للحساسية فقط على عكس سيناريو
المحاكاة الكاملة .في الوقت ذاته ،فإن تعزيز القدرة
على التكيف مع صدمة الطلب الخارجي على النفط
والغاز في نهاية أفق التوقعات يكون واضحا إلى حد
ما ،كما هو موضح في الجدول ( )9أدناه.

الجدول  .9تحليل حساسية صدمة الطلب النهائي لقطاع النفط والغاز األساسي

السنة

صدمة قطاع النفط
والغاز (نسبة مئوية(

التأثير الكلي
للمخرجات (نسبة
مئوية (

معدل التأثير
المباشر (نسبة
مئوية للتأثير (

معدل التأثير غير
المباشر (نسبة
مئوية للتأثير (

التأثير على معدل
الصدمة

اإلجمالي

2020

-10

-2.9

92

8

112

-4.1

3025

-10

-2.4

89

11

116

-3.3

2030

-10

-1.8

86

14

120

-2.6
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يوضح تحليل حساسية الناتج اإلجمالي (بما فيها
اإلنتاج المتوسط والنهائي) أن تأثير صدمة حادة
على الطلب النهائي على قطاع النفط والغاز
األساسي يؤدي إلى انكماش إجمالي في الناتج
الكلي في عام  2030بنسبة  ،%1.8ويقاس هذا
على أنه انحراف عن خط األساس وهو أدنى بكثير
من تأثير  %2.9قبل عقد من الزمن .ويالحظ هذا
التخفيف من التأثير السلبي العام على الناتج
الكلي على الرغم من الزيادة في نسبة تأثير
الصدمة على مدى أفق التوقعات .ولعل هذا يشير
إلى اندماج متقدم لقطاع النفط والغاز األساسي

في االقتصاد ،كما يشير هذا التعديل الهيكلي
أيض ا إلى االرتفاع المتوقع في حصة التأثير غير
ً
المباشر الناجم عن كل القطاعات األخرى في
االقتصاد إلى معدل  %14بحلول عام  ،2030مما
يشير بوضوح إلى إقامة المزيد من القطاعات
لعالقات مباشرة بصناعة النفط والغاز األساسية
في االقتصاد المتنوع ،األمر الذي يعكس زيادة
ترابط خطط اإلنتاج المحلي .وقد تم خفض التأثير
اإلجمالي للصدمة الحادة على الناتج المحلي
اإلجمالي بأكثر من الثلث في الفترة ما بين األعوام
 2020و 2030بسبب التنويع االقتصادي.
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االستدامة في قطاع الطاقة المتغ ّير
يمكن اعتبار أن كل المجتمعات كانت نتاجا لتطور
ثالثة عناصر ،هي :العناصر االقتصادية واالجتماعية
والبيئية ،حيث إن لكل عنصر منها نظام ديناميكي
معقد يحاول تحقيق التنظيم الذاتي للكيان .غير
أن كل هذه المجتمعات متصلة بنظام بالغ التعقيد.
مستدام ا ،يجب أن يكون كل
ولكي يكون أي اقتصاد
ً
قادرا على التكيف مع التطور المشترك
ُب عد منه
ً
وتعزيزه.
ظل دور الطاقة في المملكة العربية السعودية
يتغير منذ عام  ،2014إذ كانت أسعار الطاقة في
المملكة تاريخ ًي ا تديرها الحكومة .يتضمن ذلك
بيع الوقود األحفوري ومنتجاته المشتقة بأسعار
أقل من أسعار السوق إلى الوكالء االقتصاديين
الستخدامها لتوليد الطاقة .ثم بدأت المملكة
العربية السعودية في عام  ،2016في أول عمليات
إصالح ألسعار الطاقة ،حيث أعادت تشكيل
هيكل حوافز استخدام الطاقة من أجل تحسين
كفاءة استخدامها والحد من الهدر لجميع العوامل
االقتصادية من خالل وقف تدخل الدولة في أسواق
الطاقة ( .)AlGhamdi 2019لقد أثبتت هذه
التغييرات  -بالتوازي مع الفوائد المحتملة للتطوير
داخل قطاع الطاقة وعبره  -أنها حققت نتائج إيجابية
طويلة األمد على المشهد االجتماعي واالقتصادي
للمملكة العربية السعودية.
من جانب آخر ،تهدف رؤية المملكة  2030كما
سابق ا ،إلى نقل المملكة العربية السعودية
ناقشنا
ً
من خالل التحول الهيكلي .ستعمل عملية التحول
هذه بإيجاز ،على إعادة توزيع النشاط االقتصادي
تنوع ا من القطاعات االقتصادية.
عبر قاعدة أكثر
ً
بيد أن إجراء مثل هذه العملية يتطلب بال شك قدرا
كبيرا من الطاقة .فعلى سبيل المثال ،تتطلب
زيادة توفير منتجات المحتوى المحلي في أي
أي قطاع درجة
سلسلة من سالسل القيمة في ّ
اعتمادا على
متفاوتة من الطاقة كمدخل ،وذلك
ً
كثافة الطاقة لكل قطاع .لذلك ،البد من اعتماد
وتفعيل مصادر بديلة للطاقة وعدم إجهاد مصادر
الطاقة الحالية والمستقبلية التي تنطوي على

إمكانيات تصديرية .كما يتضمن الجزء األكبر من
رؤية المملكة  2030على انتقال كبير من الوضع
االقتصادي الراهن نحو التصنيع غير النفطي،
وسيؤدي تحويل قطاع الطاقة وبناء القدرات إلى
تحقيق فوائد مستدامة دون التسبب في عوامل
خارجية مجتمعية سلبية من اآلثار البيئية .غير أن
هذه الفوائد البيئية لهذا التحول ستساعد على منع
المشاكل الصحية الناجمة عن االنبعاثات المفرطة
( .)WHO 2020كذلك تزامن الدفع باتجاه انتقال
الطاقة مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى
الدول الموقعة على اتفاقية باريس لعام ،2015
وذلك بهدف تجنب ما يصل إلى  130مليون طن من
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنو ًي ا بحلول عام
.2030
عالوة على ذلك ،فإن من شأن إصالح قطاع الطاقة
أن يكون عونا على خلق وظائف مؤقتة ودائمة
ستؤدي إلى تعزيز وتنشيط طاقة العديد من شباب
المملكة ( ،)GaStat 2019كما أن من شأن ذلك
أيضا اإلسهام في تحقيق هدف رئيس في رؤية
المملكة  2030المتمثل في خفض معدل البطالة
إلى  %7بحلول عام  ،2030وسيكون التنويع
ناجح ا إذا تمكنت المملكة من إنتاج
االقتصادي
ً
سلع تنافسية .غير أن ما ال شك فيه أن تحقيق
هذه الغايات سيشكل تحد ًي ا ،إذا نظرنا للقطاعات
الراسخة والناضجة التي ستتنافس معها المملكة
على مستوى العالم ،بيد أنه يمكن للمملكة
العربية السعودية أن تكتسب ميزة كبيرة في
كونها المحرك األول في قطاع الطاقة ،كما تمتلك
المملكة مساحات كافية والعديد من المناطق
الواقعة ضمن الحزام الشمسي التي يمكن
للمملكة االستفادة منها إلنتاج الطاقة المتجددة،
مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .والجدير
بالذكر هنا ،أن شركة أرامكو السعودية قادت
المملكة العربية السعودية في عام  2020لتصدير
أول شحنة من الهيدروجين إلى اليابان ،واستخدمت
 40طن ًا من األمونيا الزرقاء عالية الجودة لتوليد
الطاقة الخالية من الكربون ،وتعد هذه الخطوة
تحول تفضيل المجتمع العالمي للطاقة
إشارة إلى ّ
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االستدامة في قطاع الطاقة المتغ ّير
النظيفة ،وإشارة إلى إمكانات الطاقة المستقبلية
في المملكة العربية السعودية.
كذلك ،أيدت الدول األعضاء في مجموعة العشرين
تحت رئاسة المملكة العربية السعودية للمجموعة،
مفهوم االقتصاد الدائري للكربون ( ،)CCEويقدم
ً
متكامل
نهج ا
مفهوم االقتصاد الدائري للكربون ً

للحفاظ على آلية النمو المستدام وتعزيزها ،ويعد
خروج ا عن االقتصاد
هذا المفهوم في جوهره،
ً
المنظم الخطي إلى االقتصاد الدائري .يتمثل
الهدف من ذلك في توفير نفس السلع والخدمات
باستخدام موارد أقل وإعادة االستخدام بقدر
اإلمكان ،وإعادة تدوير المواد األولية التي ال يمكن
إعادة استخدامها مجددا (.)CCE Guide 2020
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الخاتمة
من المقرر أن يتغير التكوين القطاعي لالقتصاد
السعودي خالل العقد القادم ،مما يعكس التحوالت
األوسع نطاقا داخل قطاع الطاقة من ناحية ،وخطة
للتحول االجتماعي واالقتصادي
رؤية المملكة 2030
ّ
من ناحية أخرى .لقد طبقنا في بحثنا هذا ،إطار
المدخالت والمخرجات لرسم خريطة للتعديالت
القطاعية المتعلقة باالقتصاد الكلي المتوخاة
بمزيد من التفصيل ،مع مراعاة أهداف التحول
الرئيسة والتركيز على تحديد القطاعات المحورية
للتنويع .كما تعتبر التحوالت المتوقعة في الهيكل
القطاعي كبيرة بما يكفي لتؤدي إلى إحداث
بعض التعديالت االقتصادية الكلية العميقة في
تقدم ا
المملكة وهي في طريقها إلى اقتصاد أكثر
ً
واستدامة.
تعتمد العديد من مسارات التنويع المفضلة في
رؤية المملكة  2030على القاعدة الصناعية الحالية
لالقتصاد السعودي ،إضافة إلى تطويرها لهذه
القاعدة بدرجة أكبر سعيا لتحقيق عدة أهداف مثل
تقدم ا ،والصناعات
إنتاج البتروكيماويات األكثر
ً
التحويلية ذات القيمة المضافة األعلى في مجاالت
تخزين وتوزيع الطاقة وإنتاج األدوية المتطورة .ولقد
وضعت هذه المجاالت في نهاية المطاف األساس
للبحث والتطوير المستقبلي .أما مسارات التنويع
المفضلة األخرى فنجدها في الغالب في مواقعها
األولية ،ولكنها تنطوي على إمكانات هائلة
للتوسع ،ويشمل ذلك تسخير الطاقة المتجددة
إلى جانب تصنيع األجزاء واألجهزة ذات الصلة وإدخال
تقنيات الزراعة الحديثة .بينما يمثل قطاع الخدمات
ركيزة أخرى للنمو االقتصادي المستقبلي يتضمن
تطوير السياحة والخدمات الرقمية الجديدة المتعلقة
بتخزين وإدارة البيانات ،والخدمات المتطورة في
مجالي نقل ومراقبة الطاقةُ .ي ظهر التحليل أنه على
ّ
الرغم من التوسع القوي في القطاعات المحورية
للتنويع ،إال أن الحصة النسبية لهذه القطاعات في
النشاط االقتصادي اإلجمالي ما تزال ضئيلة الحجم،
مما يشير إلى اإلمكانات الهائلة لخلق وظائف
ذات قيمة مضافة ومهارات أعلى ،واكتساب الدراية
الفنية وإدخال تقنيات جديدة على طول مسارات

التنويع المفضلة.
كذلك من المقرر بالتزامن مع تحول االقتصاد إلى
وتنوع ا ،أن يأخذ القطاع الخاص
تقدم ا
اقتصاد أكثر
ً
ً
بزمام المبادرة وهو على أهبة االستعداد للقيام
بهذا الدور ،وذلك لكون هذا القطاع ً
ناقل للمعرفة
والمهارات عالية المستوى ،والقدرات المبتكرة،
والبحث ،والتطوير .أضف إلى ذلك ،أن من المتوقع
أن يستفيد دخل األسرة واالستهالك الخاص من
هذه التعديالت ،مع احتمال أن يمثل االستهالك في
القطاع الخاص أكثر من  % 40من إجمالي اإلنفاق
في عام  .2030ومن المتوقع أن يؤدي المحتوى
المحلي إلى تعزيز أفق التوقعات ،إلى جانب
انخفاض ملحوظ في كثافة الواردات في قطاعات
مختارة من الصناعات التحويلية والخدمات .كما
ينطوي إحراز التقدم في مجال التنويع على زيادة
كبيرة في معدالت مساهمة الصادرات غير النفطية
إلى ما يزيد عن  %14من إجمالي الناتج المحلي في
مدفوع ا إلى حد كبير بتعزيز التصنيع
عام ،2030
ً
ذي القيمة المضافة العالية .أما حصة الخدمات
الخاصة فستضعف تقري ًب ا لتشكل حوالي %40
من الناتج االقتصادي اإلجمالي في نهاية أفق
التوقعات .يتم تحديد هذه التعديالت المفيدة
من خالل اتخاذ التدابير المناسبة لتحويل البيئة
االقتصادية وتعزيز المبادرات الريادية الميمونة في
القطاعات المحددة.
مما ال شك فيه ،أن التنويع االقتصادي المالئم
سيؤدي إلى توسيع قاعدة إيرادات الحكومة بدرجة
ملحوظة ،وتعزيز القدرة على التكيف مع الصدمات
الخارجية ،وإتاحة الفرص لريادة األعمال والقوى
العاملة الماهرة وتعزيز فرص االحتفاظ بالمواهب،
كما تترتب عليه آثار إيجابية على القدرة على
العيش بصفة عامة والتداعيات البيئية اإليجابية.
من جانب آخر ،من المتوقع أن يزداد تنويع االقتصاد
السعودي بدرجة كبيرة بفضل التنفيذ الناجح
ألهداف التحول الرئيسة لرؤية المملكة ،2030
ويتضح هذا بجالء ليس في ارتفاع حصة التصنيع
عالي القيمة المضافة وقطاع الخدمات في إجمالي
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الخاتمة

أيض ا من
الناتج المحلي اإلجمالي فحسب ،وإنما ً
خالل تطبيق مؤشر شانون-ويفر على االقتصاد
السعودي خالل أفق التوقعات .كما تشير التقديرات
إلى أن مؤشر التنويع سيرتفع إلى ما يقرب من 70
في نهاية العقد ،مما يشير إلى حدوث تحول كبير
في الهيكل االقتصادي للبالد مقارنة بعام .2020
إذ إن من شأن هذا القياس توفير إشارة واضحة
عن التقدم المحرز في التنويع االقتصادي ،خاصة
بالنظر إلى المتغيرات الرئيسة مثل الناتج المحلي
اإلجمالي ودخل األسرة ،مع ارتفاع دخل األسرة بشكل
طفيف .يبدو مما ال شك فيه ،أنه سيتم وفقا
لذلك تعزيز التنوع في المساهمات القطاعية في
الصادرات غير النفطية وخلق فرص العمل والدخل
الحكومي .كما يشير تحليلنا للحساسية في ذات
الوقت ،إلى حدوث تحسن كبير في قدرة االقتصاد
المتنوع على التكيف مع صدمات الطلب الخارجي،
األمر الذي يعكس زيادة الترابط في خطط اإلنتاج
المحلية.
أخيرا ،من المرجح أن تختلف التطورات االقتصادية
ً
الملحوظة في إطار االقتصاد السعودي في الفترة

من عام  2020إلى  2030في بعض النواحي عن
توقعات الجدول المحدث لمخرجات ومدخالت رؤية
المملكة ( ،)V2030 IOTحيث يصعب التنبؤ بجميع
التطورات القطاعية بدرجة عالية من الدقة .إال أننا
نهدف في الغالب إلى االتساق في هذا المخطط
القطاعي واالقتصادي الكلي .كما أننا نعتقد
بحدوث هذا االتساق وتوفيره لخريطة موثوقة وقابلة
للتطبيق لعملية التنويع االقتصادي والتعديالت
االقتصادية الكلية القادمة التي تعكس جميعها
أهداف التحول الرئيسة في رؤية المملكة ،2030
والواقع أن بإمكان التوقعات المعقولة القائمة
على افتراضات واقعية التأثير بدورها على قرارات
صانعي السياسات ،وتؤدي بالتالي إلى تغير البيئة
االقتصادية الحالية .ربما تتلقى بعض القطاعات
قدرا أكبر من الدعم واألهمية عندما يتم الكشف
ً
الكامل عن إمكانات نموها وفهمها .غير أن هذا
البحث يسهم بصفة عامة ،في تحسين فهم عملية
التحول والهيكل االقتصادي المستقبلي للمملكة،
فضال عن إمكانية مساعدة مخطط الهيكل
االقتصادي المستقبلي واالتجاهات المعروضة
على ضبط خريطة الطريق نحو اقتصاد سعودي
وتنوع ا واستدامة.
تقدم ا
أكثر
ً
ً
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نبذة تعريفية عن الباحثين
ديفيد هافرالند
زميل باحث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) ،يساهم
بعمله في تعزيز فهم البيئة االقتصادية الحالية والمستقبلية في ظل المتغيرات المستمرة
من خالل تطوير نماذج لتحليل السياسات والتنبؤ االقتصادي ،كما يشارك في المشاريع
المتعلقة ببرنامج رؤية المملكة  ،2030وخطة المملكة العربية السعودية لتحويل وتنويع
اقتصادها .كذلك عمل ديفيد قبل انضمامه لكابسارك في المفوضية األوروبية والبنك
المركزي األوروبي ومودي أناالتيك والبنك الوطني التشيكي ،إلى جانب عمله مستشارا
للبنوك المركزية في أوروبا الوسطى والشرقية .حصل ديفيد على درجة الدكتوراه في
االقتصاد القياسي من جامعة االقتصاد في براغ.
عبد اإلله درندري
باحث وخبير اقتصادي في كابسارك ،يعمل في برنامج االقتصاد الكلي وأنظمة الطاقة،
ويعمل بصفة أساسية في مشروع نموذج كابسارك القياسي العالمي لالقتصاد الكلي
مع التركيز على إجراء البحوث في مجاالت الطاقة واالقتصاد الكلي والتجارة الدولية
وتدفقات االستثمار والتنمية المالية والسياسة العامة .نشر عبد اإلله أعماله في العديد من
المجالت العلمية المحكمة ،كذلك تولى  -خالل رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة
مشاركا لفريق العمل المعني
ومؤلفا
عضوا
العشرين  -مهمة تنسيق فرق العمل وكان
ً
ً
ً
بالتجارة واالستثمار والنمو في مجموعة الفكر التابعة لمجموعة العشرين ( .)T20عمل عبد
مستشارا اقتصاد ًيا لشركة استشارية كبرى ،وقدم
اإلله قبل انضمامه إلى كابسارك،
ً
تحليالت للسياسات والنمذجة وتوقعات لتأثيرات اإلنفاق العام على المؤشرات االجتماعية
واالقتصادية.

نبذة عن المشروع
يهدف هذا المشروع البحثي لجدول المدخالت والمخرجات الديناميكي لرؤية المملكة  2030إلى
تحسين فهم التطورات االقتصادية الكلية والقطاعية في االقتصاد السعودي ،ال سيما على ضوء
مبادرة الرؤية السعودية  2030للتحول االقتصادي .نقوم بتطبيق إطار توقعات لجدول المدخالت
والمخرجات الذي يتيح إجراء تغييرات هيكلية وتكنولوجية كبيرة متوقع حدوثها في االقتصاد السعودي
خالل العقد القادم .كما تتضمن خطة التحول االقتصادي في رؤية المملكة  2030مجموعة من أهداف
التنويع الطموحة التي تشمل كفاءة استخدام الطاقة وإدخال التقنيات الجديدة وإجراء التعديالت
في سوق العمل ،ودعم مختلف القطاعات الناشئة لتعزيز المحتوى المحلي .يركز المشروع بصفة
عامة ،على رسم خرائط تفصيلية لعملية التحول االقتصادي ،مما يمنح صانعي السياسات أداة أخرى
وتنوعا واستدامة.
تقدما
لتشكيل خريطة الطريق نحو اقتصاد سعودي أكثر
ً
ً
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