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 تأثيرات جائحة كورونا على االقتصاد النمساوي 

  

وأثرت بقوة على حركة االقتصاد في البالد؛ خاصة التبادل التجاري بين  ،طالت جائحة كورونا النمسا

النمسا وكل من الصين وإيطاليا، اللتين تعدان من أكبر الشركاء االقتصاديين للنمسا. وبالرغم من 

القتصاد بصورة واضحة في ظل التدابير الحكومية االستثنائية الحالية، إال أن الخبراء تراجع حركة ا

 يتوقعون تعافيا سريعا لالقتصاد النمساوي خالل النصف الثاني من العام الجاري.

 

 
 

خاصة في  فالنمسا كغيرها من دول العالم، أعلنت حالة التأهب ملواجهة العواقب االقتصادية املترتبة على جائحة كورونا؛

. ويعتمد التعافي من هذه األزمة على التدابير السياسية  ٪ 1.2ظل توقع انخفاض معدالت النمو االقتصادي بنسبة 

 3-2فإذا تم التغلب على هذه الفترة املتقلبة في غضون  .واالقتصادية التي ستنفذها الحكومة النمساوية في الفترة املقبلة

على تعويض جزءا من الخسارة التي تكبدها خالل الربع األول من العام. وفي املقابل فإن أشهر ، فقد يظل االقتصاد قادًرا 

 طول فترة معالجة األوضاع االقتصادية قد تؤدي إلى حدوث حالة من الركود في البالد.

 

 حزمة إصالح عاجلة

تحقيق توازن بين العرض )اإلنتاج  ومن املتبع في حالة األزمات العادية، أن يتم اللجوء إلى الطريقة التقليدية بمحاولة

والسلع والخدمات( والطلب عن طريق دعم الطلب، وهي الطريقة التي تشهد استجابة مناسبة في الظروف العادية. غير 

أنه في ظل أزمة استثنائية، كالتي يشهدها العالم حاليا، فإن الحاجة تستدعي انتهاج طرق واتخاذ تدابير غير تقليدية؛ حتي 

القتصاد بكفاءة ملثل هذه الحالة الطارئة، حيث إن دعم الطلب في مثل هذه الظروف االستثنائية لن يكون يستجيب ا

خيارا ناجعا. لذلك شرعت الحكومة النمساوية بالفعل في اتخاذ تدابير تستهدف تحقيق السيولة والحفاظ على سوق 

 العمل. 
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وفيما يتعلق بالسيولة، فقد أعلنت الحكومة الفيدرالية وتلتها الحكومات املحلية عن حزمة دعم عاجلة لالقتصاد تقدر 

مليون يورو. من خالل هذه  35مليار يورو، وأعلنت الحكومة املحلية في فيينا عن حزمة اقتصادية إضافية بقيمة  4ب

تمديد آجال استحقاقات القروض. كما ستؤجل الحكومة املطالبة  الحزم ستدعم النمسا الشركات بعدة إجراءات؛ منها

 بسداد الضرائب في الوقت الحالي، وتتيح فرصة السداد على أقساط لفترات أطول. 

 

وتتضمن الحزمة االقتصادية أيضا تقديم إعانات مالية مباشرة لدعم الشركات املتضررة، من أجل تجنب تسريح العمالة 

وظفين بتقليص ساعات العمل. كذلك تقدم الحكومة دعما مباشرا لقطاع الخدمات، الذي القائمة. كما سمحت للم

 .من االقتصاد، وذلك بغية تعويض املوظفين عن خسائرهم والحفاظ على استقرار سوق العمل ٪60يشكل 

 

 الصين وإيطاليا أكبر الشركاء االقتصاديين 

ة والتدفق املحدود أو املتوقف بالفعل وشحن البضائع من إيطاليا تتأثر النمسا بشكل مباشر بالخسائر الناتجة عن العزل

شركاء تجاريين للنمسا ، حيث يصل حجم التبادل التجاري  10والصين؛ خاصة وأن هذين البلدين يصنفان ضمن أفضل 

 .مليار يورو 14.28مليار يورو ومع الصين  20.15مع إيطاليا  2019في عام 

 

تحسب ملواجهة تداعيات جائحة كورونا والتي ستكون أكبر بكثير من تداعيات وباء كذلك فإن الشركات النمساوية ت

وعام  2003عاًما؛ حيث تظهر املقارنة بين حجم التبادل التجاري بين الصين والنمسا في عام  17السارس الذي ظهر قبل 

ارتفع حجم الصادرات النمساوية  ازدياد واردات النمسا من الصين بأكثر من أربعة أضعاف خالل هذه الفترة. كما 2018

 . 2003أكثر من ثالث مرات ونصف عما كانت عليه في عام 

 

كما شهدت السنوات الخمس األخيرة تناميا كبيرا للوجود الصيني في السوق النمساوية؛ حتى احتلت الصين املرتبة الثالث 

مليار يورو(؛ فيما  9.82) ٪6.2راد بنسبة  زادت حصة االستي 2019من حيث حجم التبادل التجاري مع النمسا. ففي عام 

مليار يورو. ومقارنة بالعام السابق فقد زادت  4.46)املرتبة العاشرة( بقيمة  ٪2.9بلغت حصة التصدير زيادة بنسبة 

(. وكان النصيب األكبر من الواردات ملجموعة اآلالت واملركبات ٪10.0( والصادرات بنسبة )+ ٪7.8الواردات بنسبة )+ 

(. كذلك فإن نصف صادرات النمسا إلى ٪11.3( والسلع املصنعة )٪33.4(، تليها السلع النهائية األخرى )٪49.1بة )بنس

 0.67مليار يورو( ، تليها السلع املصنعة  بقيمة  2.26إلى  ٪4.0تمثلت في اآلالت واملركبات بنسبة )+  2019الصين في عام 

عد ثالث أ
ُ
هم سوق لالقتصاد النمساوي، بعد إيطاليا مباشرة وعلى مسافة من أملانيا، مليار يورو. ومن ثم فإن الصين ت

 .الشريك التجاري األول للنمسا

 

ويالحظ أيضا تغير هيكل الواردات من الصين، فإلى جانب استيراد النمسا للسلع االستهالكية مثل املالبس واألحذية، فإن 

املعدات امليكانيكية والكهربائية. إلى جانب املنتجات عالية التقنية، الجانب األكبر من الواردات اليوم يتركز في اآلالت و 

مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف املحمولة واملحوالت واملحركات الكهربائية. يضاف إلى ذلك، نقل عدد كبير من الشركات 

 النمساوية واألوروبية مصانعها إلى الصين.
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 كورونا والنفط

سلًبا أيضا على سوق النفط، حيث انخفض الطلب العاملي على الخام وسط توقعات  جائحة كورونا أثر  إن اندالع

بانخفاض معدالت النمو االقتصادي العاملي. كما أدى عدم اتفاق أوبك بقيادة السعودية وحلفائها بقيادة روسيا على 

مارس إلى  6بلس يوم  خفض مشترك لإلنتاج ملواجهة تخمة املعروض في السوق. ومن ثم فقد أدى فشل اجتماع أوبك

 . 2008تدهور سعر  الخام في السوق العاملي ليصل إلى أقل معدل له منذ عام 

 

 تأثيرات سلبية على قطاع النقل

 
ً
كما كان لجائحة كورونا أثرها كذلك على قطاع الطيران؛ حيث اضطرت شركات الطيران البارزة التي تتخذ من فيينا مقرا

من الرحالت الجوية إلى عدد الوجهات األوروبية والعاملية. ويضاف إلى ذلك التدابير التي  لها، إلى إلغاء وتعليق العديد

تتخذها النمسا من  تطبيق قيود على دخول العديد من الركاب الذين زاروا الصين وهونج كونج مؤخًرا، وصوال إلى توقعات 

 بصورة كاملة. باللجوء إلى إمكانية إغالق األجواء النمساوية وتعليق حركة الطيران

وفي قطاع النقل البري أيضا أغلقت النمسا حدودها مع إيطاليا، وتبادل الدول املجاورة إغالق حدودها أيضا مع النمسا أو 

تكثيف الرقابة عليها، وهو ما أدى إلى تراجع تام لحركة النقل الجماعي وسجلت شركات الباصات الداخلية من النمسا إلى 

 لكل من أملانيا وإيطاليا. %100زات بنسب تصل إلى أوروبا تراجعا في الحجو 

 

 
 

 تعاف مرتقب لالقتصاد

على الرغم من التطورات السلبية ، ال يزال هناك بصيص أمل يلوح في األفق ، حيث بدأت الصين بالفعل إعادة تشغيل 

ن تنتهي هذه املرحلة الطارئة اإلنتاج والشحن بوتيرة تقارب وضعها الطبيعي. كما يتوقع الخبراء واملحللون االقتصاديون أ

في النمسا والقارة األوروبية في غضون فترة تتراوح بين شهرين وثالثة أشهر، ومن ثم يتحقق استقرار وانتعاش اقتصادي في 

 .2020النصف الثاني من عام 
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