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مما ال شك فيه بأن وباء كورونا (كوفيد  ،)19أظهر تداعياته جلياً عىل صعد ت
اس�اتيجية
مختلفة ،سواء كانت صحية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية .والمعلوم حقاً ،هو أن
أ
ف
النتاج والتوريد
هذه الزمة أصبحت تحبس العالم ي� عنق الزجاجة ،مع تأثر سالسل إ
ت
ت
ال� اتخذتها الدول الحتواء والحد من انتشار
واالستهالك بالسياسات
ي
والتداب� االح�ازية ي
الف�وس ف ي� مجتمعاتها.
ي
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كما أن الموضوع أ
البرز الذي أصبح حديث الساعة ،هو الجانب االقتصادي والتداعيات
المحتملة لهذه أ
الزمة .فاالقتصاد بال جدال يبقى أحد أحد أهم أوجه تكوين الحضارة
بمع� أن التنمية االقتصادية هي ي ز ت
النسانية؛ ن
ال� تنهض وتنمو من خاللها المجتمعات
إ
الرك�ة ي
1
ت
أو ت�اجع وتندثر.
أ
ت
ال� عصفت بالعالم بعد إنهيار البورصة
ولنا ف ي�
التاريخ القريب شواهد .الزمة المالية ي
أ
وال� استمرت ت
الكب�” – ت
المريكية ف� عام  - 1929ت
ح�
وال� يشار إليها بأزمة “الكساد ي
ي
ي
ي
 ،1941أفضت إىل معدالت بطالة مرتفعة وصلت إىل ربع سكان أمريكا والمنطقة أ
الوروبية،
ف أ
السياس ف ي� كافة أنحاء
وأخلت بركائز االستقرار
وتدهور ي� الوضاع االجتماعية واالقتصادية ّ
ي
ن أ
ت
ال� أدت إىل إندالع الحرب العالمية الثانية.
أوروبا ،وكانت من يب� السباب الرئيسية ي
أ
ت
ال� تساهم ف ي� تعزيز مستويات الدخل والمعيشة ،وزيادة معدالت التوظيف وفرص
 .1التنمية االقتصادية :هي مجموعة النشطة ي
ت
ش
العمل ،وجذب االستثمارات ورفع القدرات التنافسية .كما أنها ترتبط ارتباطاً مبا�اً بتطوير جودة منظومات اس�اتيجية مثل التعليم
والمراض ،والجريمة والفساد ،وغ�ها من المجاالت أ
و� مكافحة الجوع والفقر أ
ف
الخرى المرتبطة
ي
والرعاية الصحية والدعم االجتماعي ،ي
أ
بالمن والرفاهية ش
الب�ية.
11
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عن هذا الكتاب

ف ي� هذا الكتاب الموجز ،يسلط المحتوى الضوء عىل بعض المسائل والموضوعات المرتبطة
بالثار االقتصادية لهذه أ
آ
الزمة الراهنة ،ت
ين
ين
واالقتصادي�
المحلل�
الكث� من
وال� بات ي
ي
يحذرون من أن تداعياتها  -من تراجع وانكماش اقتصادي – سيكون هو أ
السوأ منذ الحرب
الوبئة أ
العالمية الثانية .ويوضح الكتاب بأن أ
والمراض المعدية عىل مدى التاريخ كان لها
أثراً واضحاً عىل كافة مناحي الحياة ش
عرج
الب�ية بما فيها إيقاف عجلة العمل إ
والنتاج .كما يً ّ
ت
ال� ش
تث� وتضلل الرأي العام بمعلومات
انت�ت وأصبحت ي
الكتاب عىل نظريات المؤامرة ي
للدعاءات المثارة.
وأخبار بال أدلة مؤكدة إ
الثار االقتصادية أ
ال� تناولت آ
ت
للوبئة،
ثم يستعرض الكتاب بعض التقارير العالمية ي
والجراءات ت
تأث�ها وكفايتها ،إىل جانب بعض السيناريوهات
إ
ال� اتخذتها الحكومات ومدى ي
ي
أ
الرئيسية المتوقعة من المعاهد البحثية العالمية للخروج من تداعيات الزمة الراهنة.
تبط� ت
هم� مر ي ن
مفهوم� ُم ي ن
ين
بال�اجع االقتصادي الذي يشهده العالم
كما ويتطرق الكتاب إىل
اليوم ،وهما :الركود والكساد ،وكيفية التعامل معهما من منظور النظريات االقتصادية،
ت
نز
والكي�ية.
الكالسيك،
نظري� االقتصاد
والشارة ف ي� هذا السياق إىل
إ
ي
ي
12
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ويوضح الكتاب بأن أ
الزمة الحالية وما يحمله النظام االقتصادي العالمي من تراكم أزمات
سابقة أصبحت تثقل كاهله وتعجزه من إيجاد حلول فاعلة وحقيقية للمشكالت االقتصادية
الحالية ،بل وأصبحت تدفع لظهور نظام عالمي جديد ،ويحاول الكتاب عرض أبرز سماته
المتوقعة آخذاً باالعتبار تداعيات أ
الزمة الحالية.
ويختتم الكتاب بتقديم خالصات يمكن أن تشكل موجهات مهمة لمراكز الفكر واتخاذ
القرار الحكومي ف ي� صياغة السياسات الوطنية لما بعد كوفيد .19
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ما الذي سيحدث لالقتصاد العالمي على المدى المتوسط
إلى البعيد؟ هل سنمر بركود يتبعه انتعاش مفاجئ بمجرد
احتواء الفيروس ،كما يتوقع الكثيرون؟ أم أننا سنشهد
ً
انتعاشا بوتيرة تصاعدية أبطأ؟
وما مدى كفاية اإلجراءات التي اتخذتها الحكومات لحماية
اقتصاداتها؟ وكيف سيكون تأثير األزمة على قدراتها
لتأمين حاجتها من الواردات؟ وكيف ستحافظ على دخلها
من الصادرات؟
تساؤالت عديدة ،والجميع في حالة عدم يقين
بالمستقبل.

14

االقتصاد العاملي بني مطرقة كورونا وسندان األزمات

ﻛام ﰲ  16ﻳﻮﻟﻴﻮ 2020

أوروﺑﺎ
ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت 2,57M

ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت

197,523

اﻟﺼني

ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت 85,246
ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت 4,644

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت 644,900

ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت 12,164
ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت 140

آﺳﻴﺎ

ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت 3,14M
ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت 73,912

اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ

ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت 1.57M
ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت 32,940

الشكل رقم  :1االنتشار العالمي لكوفيد 19
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14,044

انتشار الف  وس   جميع أنحاء العالم
ع الرغم من جهود احتواء

ت 644,900

ت

14,044

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸامﻟﻴﺔ
ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت 4,13M

ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت 188,141

اﺗﺠﺎه اﻻﻧﺘﺸﺎر

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت 3,04M

ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت 110,125

اﺗﺠﺎه اﻻﻧﺘﺸﺎر
اﻟﺤﺎﻻت اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ

>10,000

1,000-9,999
250-999
50-250
<50

 .1ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻮﻧﺰ ﻫﻮﺑﻜﻨﺰ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ  ،وﺟﻤﻴﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸامﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
 .2ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ؛ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼني ؛ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن
اﻟﺤﺎﻻت اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﰲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺨﻔﺾ  ،ﰲ ﺣني أن ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﰲ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى.
 .3ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﴩق اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﳌﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻮﻧﺰ ﻫﻮﺑﻜﻨﺰ  ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻛﻴﻨﺰي
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أزمة كوفيد 19

دخل العالم بأكمله ف� دائرة من الغموض وعدم ي ن
اليق� مع ظهور وباء كوفيد  .19فبالتأكيد
ي
ما حدث كان أشبه بالمفاجأة .الكل أصبح يبحث عن إجابات لفهم ما يحدث ،وإيجاد
فعالة للقضايا المرتبطة بانتشار يف�وس كورونا ،وذلك وسط حالة من الجدل والقلق
حلول ّ
أ
والمخاوف العالمية حول السيناريوهات المحتملة لتبعات هذه الزمة الخانقة.
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ت
ووفقاً
كث�ة وظهرت متأرجحة ف ي� آرائها
وال� طالتها اتهامات ي
لمنظمة الصحة العالمية – ي
ف
وخاصة ي� الترصيحات المتناقضة لمسؤوليها  -فإن العوامل الحاسمة لهزيمة مرض “كوفيد
 ”19ما زالت بعيدة ،وأنها معتمدة عىل تطور الف�وس والجراءات الوقائية ،أ
والهم من
إ
ي
فعال ،وأن السيطرة عىل هذا الوباء قد يمتد إىل  4أو  5سنوات
ذلك تطوير لقاح وعالج ّ
عىل أ
2
القل.
تداب� وإجراءات ت
اح�ازية ،لعبت هذه االجراءات دور ًا
وقد فرضت الحكومات حول العالم ي
أ
ف
الصابات ،ولكنها أدت إىل وضع العالم
كب�اً ي� احتواء تداعيات هذه الزمة من حيث عدد إ
ي
أ
ف
النسان والنشطة االقتصادية؛ وأصبح يشار إىل
ي� حالة “إقفال” شبه تام ،وجمدت حركة إ
أ
الكب�”
الزمة الراهنة بـ إ
الكب�” ( )The Great Lockdownعىل غرار أزمة “الكساد ي
“الغالق ي
3
ت
ال� حدثت ف ي� عام .1929
ي

.Meredith, 2020 .2
.Gopinath, 2020; IMF, 2020 .3
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يعرف الفيروس الذي ظهر في الصين في ديسمبر 2019
بإسم فيروس كورونا (كوفيد  .)19واكنت قد صنفته منظمة
الصحة العالمية في مارس  2020كجائحة .وعلى الرغم من
قلة المعلومات العلمية المؤكدة عن هذا الفيروس ،إال
أنه ومن خالل األرقام المعلنة ،فإن نسب الوفيات مقارنة
بالمصابين المسجلين عالميا يبلغ  ،4%4.3وهي نسبة
5
قياسية تهدد حياة  50مليون إنسان تقريباً على األقل.
ين
نز
حوال  13.724.443مليون ،و587.600
هوبك� للطب بتاريخ  16يوليو  ،2020فإن عدد
 .4وفق احصاءات جامعة جون
المصاب� قد بلغ ي
ألف حالة وفاة.)https://coronavirus.jhu.edu/map.html( .
ت
اضا للثدييات والطيور ،ويمكن أن تنتقل إىل ش
الب� وتعدي
ال� تسبب أمر ً
ُ .5عرفت عائلة يف�وسات كورونا كمجموعة من ي
الف�وسات ي
التنفس وهي عادة ما تؤدي إىل أعراض مثل الزكام ،ولكنها قد تتطور إىل إلتهابات رئوية حادة قد تؤدي إىل الوفاة .وقد تم
الجهاز
اكتشاف أول ي يف�وسات كورونا ف ي� العقد  1960ف ي� الدجاج وارتبطت بعدوى أصابت ش
الب� بالزكام .ويقدر العلماء بأن يف�وسات كورونا
ف
الف�وسات ف ي� عام “ 2003سارس” ف ي� آسيا
حوال  8000سنة قبل الميالد .ي� التاريخ الحديث ،ظهرت هذه العائلة من ي
تواجدت قبل ي
ث
وسمته حينها منظمة الصحة العالمية رسمياً بإسم يف�وس كورونا “سارس” حيث أصاب أك� من  8آالف شخص ووفاة  %10منهم .وتكرر
ف
ف
ت
الحال كورونا كوفيد
الف�وسات منذ ذلك
الوقت ،وكان أشدها ي� عام  2012وعرف بإسم ي
ظهور هذه ي
“م�س” ،وح� ظهورها ي� شكلها ي
ف
ن
يوما من التعرض له  -عىل شكل زكام أو حمى أو سعال أو إرهاق،
الف�وسات ي� عمومها  -بعد ي
. 19وتظهر أعراض هذه ي
يوم� إىل ً 14
ويمكن أن تتفاقم إىل التهاب رئوي قاتل .وقد ت
اق�ح العلماء مسار تطور يف�وس كورونا سارس وعالقاته المتينة بنوع ي ن
مع� من الخفافيش
ف
ف
و� مناطق وعرة ف� ي ن
الص� يصعب الوصول إليها ف ي� إقليم هونان.
ي
يعيش ي� كهوف عميقة ي
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كوفيد  19وحروب القرصنة

كشفت جائحة كوفيد  19الغطاء عن أوجه النظم أ
الخالقية والسياسية لبعض الدول،
وذلك ف� ظل الطلب ت ز
الم�ايد ونقص المعدات الطبية.
ي
بدأت هذه السلسلة بعد قيام الحكومة التشيكية ف� مارس بمصادرة شحنة بمئات آ
الالف
ي
العالن بعدها بأنها ُسقت .تىل ذلك اتهام موجه تل�كيا باالستيالء
من أقنعة الوجه ،وتم إ
عىل شحنات دوائية متجهة إىل أسبانيا.
ثم ف ي� نهاية مارس  ،2020وجهت فرنسا اتهاماً للواليات المتحدة للوقوف وراء قرصنة
كمامات ومعدات طبية صينية كانت متوجهة إىل باريس ،وذلك بعد عرض مجموعة من
أ
ت
ال ي ن ش
للقالع من مطار شنغهاي – بـ  3إىل  4أضعاف
ال� كانت تستعد إ
مريكي� �اء الحمولة  -ي
ما دفعه نظرائهم الفر ي ن
نسي�.
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ف ي� إبريل  ،2020اتهم وزير الداخلية ف ي� مقاطعة بألمانيا الواليات المتحدة بالقيام بأعمال
ت
ال� كانت ف� طريقها إىل ي ن
برل� من بانكوك.
ي
قرصنة واختطاف شحنة من الكمامات ي
ف� نفس أ
السبوع ،إذاعة كندية أشارت أيضاً إىل وصول شحنة من الكمامات الصينية من
ي
خالل الواليات المتحدة إىل كيوبيك بأقل مما كان متوقعاً.
وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» أ
المريكية ف ي�  11مايو  ،2020إىل أن مكتب التحقيقات
الفيدرال ووزارة أ
الداخل بصدد إصدار تحذيرات حول محاولة من مجموعات
المن
ي
ي
ف
ن
الص� وكوريا الجنوبية وفيتنام،
من القراصنة والجواسيس يتمركزون ي� عدة دول مثل ي
تبط� ف� كث� من أ
الحيان مع جهات حكومية ،للوصول إىل (رسقة) المعلومات والملكية
ومر ي ن ي ي
والبحاث أ
الفكرية أ
المريكية المرتبطة بتطوير لقاحات وعالجات يف�وس كورونا.
ال�يطانية إىل تعرض جامعات بريطانية تعمل عىل إنتاج
«ديل ميل» ب
كما أشارت صحيفة ي
ت
لقاحات واختبارات طبية لهجمات إلك�ونية تحمل بصمات روسيا وإيران.
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ش
تف� وباء كورونا من شأنه أن يُحكم خناقه عىل االقتصاد
ويرى المحللون
بأن استمرار ي
ف
ت
ال� تتوقع تباطؤ
العالمي ويتسبب ي� خسائر عالمية تريليونية وفق النظريات المختلفة ي
ن
يع� بأن العالم قد يوشك عىل أن يكون عىل
االقتصاد العالمي بنسب تاريخية ،وهو ما ي
عتبة ركود اقتصادي قد يجر االقتصادات العالمية إىل مخاطر من شأنها أن تهدد أمن
واستقرار الدول المتقدمة والنامية واقتصادات أ
السواق الناشئة والعالم بأكمله.
ووفق توقعات المنظمات الدولية ،ت
ست�اوح نسب النمو العالمي لعام  ،2020ي ن
ب� ()%-8.8
وفق تقديرات منظمة التجارة العالمية و( )%1وفق تقديرات قطاع الشؤون االقتصادية
واالجتماعية أ
الدول إنكماش النمو العالمي
بالمم المتحدة .كما يتوقع صندوق النقد
ي
بنسبة ( )%4.2وبفارق  7نقاط مئوية مقارنة بالتوقعات المنشورة قبل ظهور أ
6
الزمة.

الدول توقعاته حيال نمو االقتصاد العالمي ف ي�  2020النكماش  %4.9حسب آخر ترصيح له ف ي� يونيو .2020
 .6يغ� صندق النقد
ي
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. Cantore et al., 2020 .7

%10-

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ )اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ(

جمال العالمي وفق توقعات المنظمات الدولية المختلفة
الشكل  :2توقعات نمو الناتج
المحل إ
ال أ ي
ي
7
المصدر :منظمة المم المتحدة للتنمية الصناعية

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )ﳼء(%8.8- :

اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة )(UNDESA
)ﳼء(%0.9- :
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
)ﺟﻴﺪ(%2.5- :
إﻛﺴﻔﻮرد إﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﻜﺲ%2.8- :
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ:
) %4.2-إﺑﺮﻳﻞ (2020

اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة )(UNDESA
)ﺟﻴﺪ(%1.2- :

ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺪوﱄ) %2.7- :اﻛﺘﻮﺑﺮ (2019
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الدول توقعاته لالقتصاد العالمي ،وقال إنه سوف ينكمش بنسبة
خفض صندوق النقد
ي
8
 %4.9ف ي� عام  2020بسبب التداعيات االقتصادية المستمرة لجائحة كوفيد  .19كما أنه
نموا بنسبة  ،%5.4بدال ً من تقديراته السابقة البالغة
خفض توقعاته لعام  ،2021وتوقع ً
 .%5.8أنظر أيضاً الملحق رقم 1

4
2

3.3

0
-2

-3

-4

-4.9

-6
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الدول لعام  – 2020مايو 2020
الشكل رقم  :3توقعات صندوق النقد
ي

8. IMF, 2020.
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اﻟﺘﻐﻴري اﻟﺴﻨﻮي )اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ(
2000

.Cantore et al., 2020 .9
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الشكل  :4توقعات حجم التجارة العالمية من المنظمات الدولية المختلفة
المصدر :منظمة أ
9
المم المتحدة للتنمية الصناعية

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
)ﳼء(%32- :

ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ:
) %3إﺑﺮﻳﻞ (2020ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
)ﺟﻴﺪ(%13- :

ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺪوﱄ) %3- :اﻛﺘﻮﺑﺮ (2019

كما أنه من المتوقع أن ينخفض حجم التجارة العالمية ف� عام  2020ي ن
ب� ( )-32%كأسوأ تقديرات منظمة التجارة العالمية ،و( )%-9وفق
ي
أ
الدول ،وتوقع باتجاه االستثمارات وتدفقات رؤوس الموال نحو االقتصادات المتقدمة.
تقديرات صندوق النقد
ي
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الضربة التي لحقت بسوق العمل اكنت حادة وقاسية
جداً  ،خاصة لأليدي العاملة والذين ال يملكون خيار العمل

من المنزل أو عن بعد.

صندوق النقد الدولي

27

االقتصاد العاملي بني مطرقة كورونا وسندان األزمات

أ
أ
ت
ال� ش
انت�ت عىل مر التاريخ
الشكل رقم  :5بعض من أبرز الوبئة والمراض المعدية ي
التسلسل التاريخي لألوبئة واألمراض المعدية

إذا ما نظرنا تاريخياً لبعض أ
ي ت
ال� ش
انت�ت عىل مر العصور ،سنجد
الوبئة العالمية
الخط�ة ي
بأنها كانت ث
أك� فتكاً بحياة ش
المكانات المتاحة وقتها .فعىل
الب� ،وهو ما يمكن بت�يره بضيق إ
ين
اليوناني�
سبيل المثال ،طاعون أثينا الذي ظهر ف ي� عام  430ق.م .استطاع أن يقتل ربع
ف
يعت� أول حالة وبائية
عىل مدى أربع سنوات 10.كما أن طاعون جستنيان ي� عام 541م ،ب
متفشية ومسجلة للطاعون وتسبب ف ي� القضاء عىل ما يصل لربع إىل نصف السكان أينما
ش
تقريبا؛ وهو ما بي�ز جسامة
انت� ،وتسبب ف ي� انخفاض عدد سكان أوروبا بنسبة %50
ً
المأساة 11.أنظر أيضاً الشكل رقم .5
مالي� أ
تكررت الموجات الوبائية مراراً بع� التاريخ لتجوب العالم وتحصد ي ن
الرواح وتتسبب
ف
ت
ال� تصيبها.
ي� تخفيض ي
كب� بأعداد سكان الدول والمناطق ي
10. Biello, 2006.
11. Little, 2006.
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السبانية ،إلصابة ث
ف ي� بداية القرن ش
أك� من  500مليون
النفلونزا إ
الع�ين ،تسبب إنتشار إ
شخص ،وأدى إىل وفاة ما ي ن
النسانية
ب�  50إىل  100مليون منهم .وقد ساعدت الظروف إ
ال� خلفتها الحرب العالمية أ
ت
الوىل عىل ضعف المناعة ش
الف�وس
الب�ية تجاه هذا ي
السيئة ي
بسبب الهجمات الكيميائية وسوء التغذية وقتها.
وال� ال تقل فتكاً عن أ
الوبئة أ
انت�ت أيضاً العديد من أ
الخرى والشديدة الخطورة ت
كما ش
المثلة
ي
ئ
وغ�ها وتسببت ف ي�
الكول�ا والجدري والحصبة والمالريا وااللتهاب
السابقة مثل
السحا� ي
ي
ي
ف
تخفيض عدد سكان الكوكب ،ولعلها كانت سبباً ي� القضاء عىل العديد من الحضارات
وتغي� مسارات
القديمة وإبادة أجيال بأكملها وانهيار إ
ال بم�اطوريات ،وتصدع الحكومات ،ي
التاريخ لتخفي أرساراً ث
أك� مما تكشفه.
ثم أنه وبطبيعة الحال ،فإن كل هذه أ
الوبئة كان لها آثار اقتصادية وديموغرافية واضحة،
من حيث تأث�ها ف� تعطيل وإيقاف عجلة العمل والنتاج وتدهور أ
الوضاع االقتصادية
إ
ي ي
وغ�ها.
وانتشار الفقر والمجاعة ي
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يشير كتاب “األوبئة والتاريخ” للمؤلف شلدون واتس والذي نشر في
عام  121997إلى العالقة بين التطور العلمي والمعرفي البشري
المرتبط بالفيروسات ،وتاريخ األوبئة التي انتشرت في أوروبا والشرق
األوسط وبعض دول آسيا وإفريقيا والتي امتدت من العصور الوسطى
إلى العصر الحديث ،واالستثمار السياسي لألوبئة والذي مارسته
اإلمبراطوريات لتعزيز وتوسع السيطرة االستعمارية.
وقد تطرق الكتاب إلى قيام اإلمبريالية بنقل األمراض واألوبئة إلى
شعوب بعض القارات مثل إفريقيا وآسيا واألمريكيتين بهدف السيطرة
والتحكم في مقدرات هذه الشعوب ومصادر ثرواتها ،وذلك من خالل
الغزو العسكري أو تجارة العبيد ،أو بطرق غير مباشرة عبر ما يسميه
األوروبيون بتنمية الشعوب.
12. Watts, 1997.
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نظرية المؤامرة

الكث�ون ممن يشككون ف ي� حقيقة ما يدور اليوم ،وبأن أزمة كوفيد  19ما هي إال
هناك ي
ش
تف� يف�وس كورونا،
خدعة أو أنها أزمة مختلقة
لتحقيق مصالح لجهة ما .فمنذ بداية ي
ف
التال والذي يوضح أبرز
ظهرت نظريات المؤامرة للتشكيك ي� أصله ونطاقه .أنظر الجدول ي
ما يشاع عن يف�وس كورونا.
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الجدول رقم  :1أبرز نظريات المؤامرة المتداولة حول كوفيد 19
يف�وس ُم ّصنع
ن
صي�
سالح ي
شبكة الجيل
الخامس
غاز السارين

بيل غيتس

البعض رآه بأنه ال يمكن أن يكون طبيعياً ،بل بتدخل شب�ي لترسيعه أو
ت
ح� تصنيعه ،بهدف تقليص عدد الشعوب ،أو لتحقيق مصالح سياسية
واقتصادية.
أ
ن
صي� رسي للسلحة البيولوجية خرج عن نطاق
آخرون يرونه بأنه سالح ي
السيطرة.
تش� إىل أن شبكات الهاتف المحمول من الجيل الخامس
مزاعم أخرى ي
ف
( )5Gتطلق أمواجاً كهرومغناطيسية تتسبب ي� إنتشار العدوى.
البعض يرى بأن ما يحدث اليوم هو بسبب ترسيب لغاز السارين من
قاعدة عسكرية ف ي� أفغانستان ،بعد أن أصاب عدد من الجنود ،والذين
سافروا إىل مدينة ووهان الصينية حيث شن�وا عدواهم هناك.
الف�وس وانتشاره ،ت
ح�
هناك من يعتقد بأن بيل غيتس له صلة بإنشاء ي
ف
ال ت
لك�ونية الدقيقة ي� أجساد
يتمكن من تحقيق حلمه بزراعة الرقائق إ
ف
ف
ش
الخ�ية ي� مصانع
الب� ،وذلك ي� ظل استمثاراته المأهولة وجمعياته ي
ف
اللقاحات .والجدير بالذكر بأن بيل جيتس كان قد أعلن ي�  2015واستمر
بالتأكيد عىل توقع وباء عالمي سيودي بحياة  30مليون إنسان عىل أ
13
القل.

أ
مخت� ف ي� مدينة ووهان ،وذلك
مريك ووزير خارجيتة بأن
هناك “أدلة متعددة” عىل أن يف� فوس كورونا انطلق من ب
 .13ترصيح الرئيس ال ي
أ
الف�وس وأنه ال وجود ألدلة ح�ت
ش
عىل الرغم من أن مكتب مدير المخابرات الوطنية ال
تف� ي
مريكية أكد بأنه ال يزال يحقق ي� كيفية بدء ي
تاريخه .ولكن من جهة أخرى ،دأبت الخارجية الصينية ت
الف�وس قد يكون ظهر بداية ف ي� الواليات
لل�ويج – دون دليل أيضاً  -عىل أن
ي
المتحدة ،وهو بي�ز الحرب الباردة المشتعلة ي ن
والمخت� الذي يشار إليه هو معهد ووهان الذي تأسس ف ي� خمسينيات القرن
ب� البلدين.
ب
ض
مخت� ف� ي ن
الص� للسالمة البيولوجية من المستوى الرابع ،وبالتعاون مع فرنسا  -بتكلفة  44مليون دوالر  -وتم افتتاحه
الما� ،كأول ب ي
ي
أ
ف
النسان،
رسمياً ف ي�  .2015ويتعامل هذا
الف�وسات القاتلة من الحيوانات إىل إ
المخت� مع أخطر مسببات المراض خاصة ي� انتقال ي
ب
الدعاءات كجزء من الحملة الداخلية إلعادة انتخابه ،ولكنه بي�ز الحرب الباردة
وبهدف إيجاد لقاحات أو عالجات .البعض يرى هذه إ
المتنامية تجاه ي ن
بك�.
.Lee, 2017; Soper, 2020 .14
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مهندس يتفحص محطة لشبكة الجيل الخامس ()5G
في بلجياك ،بعد أن تم إحراقها مع انتشار نظرية ربطت

إشعاعات شبكة  5Gمع انتشار فيروس كوفيد .19
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للنتشار ف� الفضاء إ ت ن
و� وعىل منصات التواصل
كب�ة إ
ووجدت الشائعات مساحة ي
اللك� ي
ي
االجتماعي ت
وح� ف ي� بعض القنوات التلفزيونية الرسمية .وعىل الرغم من استمرار هذه
ت
الكث�ون ،إال أنها تبقى نظريات يغ� مؤكدة وبال أدلة .والحقيقة
وال� يروج لها ي
النظريات ي
الثابتة أمام العالم اليوم هو أنه ال سبيل للخروج من هذه أ
الزمة إال بقبولها كأمر واقع،
وأن الخروج من هذه أ
الزمة يتطلب تعاوناً دولياً لصياغة وتنفيذ سياسات علمية ومنهجية
الحتواء التداعيات العالمية الصحية واالجتماعية واالقتصادية.
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الحدث 201
في  18أكتوبر  ،2019استضاف مركز جونز هوبكنز لألمن الصحي
وبالشراكة مع المنتدى االقتصادي العالمي ومؤسسة بيل وميليندا
غيتس “الحدث  ”201في مدينة نيويورك األمريكية .وهذا الحدث يرمز
لتمرين لمواجهة حدث وبائي عالي الخطورة ،ويحاكي سيناريو انتقال
فيروس تاجي حيواني جديد من الخفافيش إلى حيوانات أخرى ثم إلى
قابال لالنتقال بكفاءة من شخص
أشخاص ويصبح في نهاية المطاف
ً
إلى آخر خاصة من األشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة ،مما يؤدي
إلى جائحة شديدة 16.يبدأ الوباء بالتباطؤ بعد  18شهراً  ،مع  65مليون
فعال ،أو حتى
حالة وفاة ،ولكنه يستمر باالنتشار حتى إيجاد لقاح ّ
يتعرض  80إلى  %90من ساكن العالم لهذا الفيروس.
16. Event 201, 2019.
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واشتمل التمرين على المجاالت التي ستحتاج لتعاون
وثيق بين القطاعات المختلفة والحكومات الوطنية
والمؤسسات الدولية الرئيسية من أجل تقليل اآلثار
االقتصادية واالجتماعية ،وذلك في ظل انتقال الفيروس
عن طريق الرحالت الجوية إلى العديد من بلدان العالم،
مما يفقد الدول قدرتها على السيطرة على انتشار
الوباء في مجتمعاتها.
وقد تطرق هذا التمرين االفتراضي إلى احتمال ظهور
لقاح في السنة األولى ،ولكنه سيبقى “دواء خيالي”
يمكن أن يساعد المرضي ولكن لن يحد بشلك كبير من
انتشار المرض.
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“األثر االقتصادي لمواجهة موجة وبائية  -مماثلة لوباء
اإلنفلونزا اإلسبانية  -سيقرب من  %5من الناتج المحلي
اإلجمالي العالمي ،أو ما يقرب من  3تريليون دوالر”.
 -تقرير البنك الدولي 2014 -
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التوقعات ما قبل كوفيد19-

للوبئة أ
الثار االقتصادية أ
هناك دراسات مختلفة تناولت آ
والمراض المعدية .فتقرير البنك
ف
السبانية
يش� إىل أن ظهور وباء عالمي مشابه إ
للنفلونزا إ
الدول الذي شن� ي� عام  ،2014ي
ي
من شأنه أن يكلف االقتصاد العالمي ما يقرب من  3تريليون دوالر 17.وإن كان قد صدق
التقرير ف� شقه أ
الول ،إال أن أرقامه كانت دون المتواضعة ولم تُوفق ف ي� حساب التبعات.
ي
ال� أصبحت ثابتة ،هو أن القيمة ت
فالحقيقة ت
ال� كانت متوقعة ف ي� التقرير ،لم تعد تمثل
ي
ي
أ
أ
ض
ش
ش
والغ� مبا�ة المحتملة للزمة الراهنة.
ربع القيمة الحقيقية لل�ار المبا�ة ي

17. National Academy of Sciences, 2016.
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Framed as a threat to economic growth
and stability, the contrast is equally stark.
Both the dynamics of infectious disease
and the actions taken to counteract it
can cause immense damage to societies and economies. And in a globalized,
media-connected world, national borders are no barriers to real or perceived
threats. Fears, whether rational or unwarranted, spread even more quickly than
infections. And such fears drive changes
in behavior and public policy, often leading governments to implement non-scientifically-based actions that exacerbate
economic impact, such as travel bans,
quarantines, and blockades on the importation of food, mail, and other items.

المث�ة ت
ومن ي ن
ال� شن�ت ف ي� عام  ،2016هي دراسة بعنوان “البعد المهمل
ب� الدراسات ي
ي
أ
أ
ف
للمن العالمي” للكاديمية الوطنية للطب ي� الواليات المتحدة 18.وتنبأت الدراسة بما قد
وغ�
يحدث إذا ما ظهر وباء عالمي ،وأن الحكومات سوف تلجأ التخاذ اجراءات يغ� علمية ي
مدروسة مثل حظر السفر والحجر الصحي وإيقاف سالسل التوريد ،وهو ما قد يؤدي
آ
العالم ومنصات التواصل
إىل تفاقم الثار االقتصادية .كما أشار التقرير إىل أن وسائل إ
االجتماعي سوف تساهم ف ي� شن� المخاوف والمعلومات المغلوطة بأرسع من العدوى
نفسها.
وبالفعل ،ما نراه اليوم هو تأكيد لكل هذه االحتماالت ت
ال� وضعها التقرير قبل خمسة
ي
العالم ومنصات التواصل االجتماعي ساهمت وبدون ن
أد� شك ف ي� شن�
أعوام .فوسائل إ
ف
ت
ال� تسببت ي� حالة من القلق والذعر والهلع الجماعي ،ووسط محاوالت يغ�
المعلومات ي
مجدية من الحكومات وأصحاب المنصات  -مثل فيسبوك ت
وتوي� وغوغل ومايكروسوفت -
لحظر “المحتوى المضلل” حول الوباء.
18. GHRF Commission, 2016.
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فوضى في المعلومات المنتشرة حول فيروس كوفيد 19

غالبا ما تعتمد منصات التواصل االجتماعي عىل مواقع مستقلة للتدقيق ف ي� المعلومات
ً
ف
ث
والبالغ عن المحتوى المضلل .ي� يناير  ،2020أنشأت أك� من  88مؤسسة
المنشورة إ
إعالمية حول العالم قاعدة بيانات دولية تحتوي عىل ث
أك� من  6آالف مثال لمعلومات يغ�
كث� من مواقع التحقق من البيانات إىل أن الحجم الضخم للبيانات الذي
تش� ي
مؤكدة .كما ي
كب�اً أمامها عىل الرغم من امتالك
يتم إنشاؤه حول يف�وس كورونا ،أصبح يشكل تحدياً ي
ال�كات آ
ت
المح� ي ن
ين
هذه ش
ف�.
المدقق�
للالف من
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اإلجراءات التي اتخذتها الحكومات الحتواء األزمة

الحكومات ف ي� كافة أنحاء العالم اتخذت اجراءات مختلفة وإن تشابهت ف ي� محتواها
أ
الجراءات وانقسمت ف ي� مجملها
واتجاهاتها الحتواء تداعيات هذه الزمة .فقد تنوعت هذه إ
إىل أربعة محاور رئيسية )1( :اجراءات صحية ووقائية وتضمنت فرض سياسات التباعد
تحف�ية لتنشيط أ
تداب� ي ز
النشطة
االجتماعي إ
والغالق )2( ،واجراءات اقتصادية وشملت ي
ت
الجراءات القانونية ش
والت�يعية ل�جمة السياسات العامة،
بالضافة إىل إ
االقتصادية )3( ،إ
أ
ت
( )4واجراءات ش
است�افية اس�اتيجية تضمنت مراجعة للسياسات الوطنية المرتبطة بالمن
ئ
الغذا� والصحي وما إىل ذلك.
ي
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ثلثي الحكومات حول العالم ضخت أكثر من  11تريليون

دوالر الحتواء آثار الوباء وإيقاف السقوط الحر القتصاداتها.
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القيود المستمرة على السفر ومخاوف “كوفيد”-19
بين المسافرين يمكن أن توقف الكثير من طائرات الراكب

في العالم حتى عام .2023

اتحاد النقل الجوي الدولي ()IATA
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إﺟﺮاءات ﺻﺤﻴﺔ ووﻗﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘامﻋﻲ
إﻳﻘﺎف اﻟﺴﻔﺮ واﻟﻄريان واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ وﺣﻈﺮ اﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺗﺠﻬﻴﺰ اﳌﺸﺎﰲ
اﻟﻌﻤﻞ  /اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

إﺟﺮاءات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

دﻋﻢ ﻣﺎﱄ وﺗﺪاﺑري ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻮن
إﻋﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺎت
ﺗﺨﻔﻴﺾ وﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ

01

04

02

03

إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﴩﻳﻌﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻮاﻧني واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ أﻋامل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
ﻗﻮاﻧني ﺣامﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠني ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ

إﺟﺮاءات اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻻﺳﺘﴩاف اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﻄﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ) ﺣﻜﻮﻣﺎت  /ﴍﻛﺎت (
دور اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ واﻟﺼﺤﻲ... ،

والتداب� ت
االح�ازية للحكومات
الشكل رقم  :7إجراءات االحتواء
ي
مقارنة بين إجراءات االغالق الشديدة والمخففة في مواجهة كورونا :

اتجهت الكث� من الدول إىل اتخاذ اجراءات صارمة للتعامل مع أ
الزمة الصحية من فرض
ي
أ
ف
ش
الصابات لقل قدر ممكن .ويعتقد
والغالق آملة ي� السيطرة عىل مؤ� إ
لسياسات التباعد إ
ض
ت
ن
ن
ال� قد تتهاون
الباحث�
كب� من
العالمي� أن هذا إ
ي
ي
فريق ي
الجراء �وري مقارنة مع الدول ي
ف
ن
كب� ومرهق لنظامها الصحي،
تعا� بشكل ي
ي� فرض سياسات متشددة واعتقاد أنها قد ي
ولكن ومن جهة أخرى ،ستتسبب الجراءات المتشددة بنتائج سلبية ف� أ
النشطة االقتصادية
إ
ي
وتؤدي إىل تراجعات حادة ف� أ
السواق .أنظر أيضاً إىل الشكل رقم .7
ي
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مجموعة من المتظاهرون في مدينة ملبورن األسترالية

ضد قوانين اإلغالق الصارمة التي اتخذتها الحكومة في

مايو  ،2020مع ادعاء البعض بأن الوباء ليس سوى

خدعة.
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ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺸﺪﺩﺓ
ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻮﻗﺖ

ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺸﺪﺩﺓ

ﺷﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

الشكل رقم  :8تأث� التداب� الحكومية ف� احتواء أ
الزمة الصحية وتداعياتها االقتصادية
ي
ي
ي
التداعيات االقتصادية لوباء كورونا :

ال� اتجهت للتعامل مع أ
ح� أن الدول ت
ف� ي ن
الزمة الصحية بإجراءات مخففة ،واجهت عدد
ي
ي
إصابات أعىل بالمقارنة مع الدول أ
التأث� االقتصادي بنفس درجة الحدة،
يكن
ولم
خرى،
ال
ي
نظراً لعدم اتباعها لقواعد مشددة ف ي� منع الحركة والحجر الصحي.
ين
والباحث� الذين يرون أن نسب االنتشار المرتفعة
من ناحية أخرى ،فهناك فريق من العلماء
ن
متذرع� بالنتائج والمقارنات
الجراءات المتشددة أو المتهاونة؛
أو المتدنية لم تكن بسبب إ
ي
أ
الحصائية ت
ال� لم تؤكد أي نظرية هي ال ثك� صحة .أنظر أيضاً إىل الملحق رقم  2والذي
إ
ي
ف
ن
الغالق الشديدة والمخففة ي� مواجهة كورونا.
يقدم مقارنة موجزة يب� إجراءات إ
ف ي� المجمل ،ومع انهيار قطاع االستهالك والبيانات االقتصادية المتشائمة للمنظمات
الدولية ،فإن ذلك يجر معه توقعات عن أزمة اقتصادية يغ� مسبوقة تهدد االقتصاد
العالمي ،والدول النامية واقتصادات أ
السواق الناشئة عىل وجه الخصوص.
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سيكون من المستحيل اتخاذ إجراءات التباعد االجتماعي
في المطارات أو أي وسيلة من وسائل النقل العام ،بعد

انحسار جائحة كورونا .وفي حال أرادت المطارات اتباع
سياسة التباعد االجتماعي ،فإن ذلك سيجعل طوابير

االنتظار تمتد إلى كيلومتر على األقل للك طائرة على
حده.

جون هوالند اكي  -الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو لندن

صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية ( 3مايو )2020
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19. Mendick, 2020.
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من المتوقع أن ينكمش اقتصاد العالم في عام 2020
بنسبة  %7.6في ظل عدم التوصل إلى لقاح فعال.
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ()OECD
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20. OECD, 2020.
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سيناريوهات االنتعاش االقتصادي

تقدمت العديد من المعاهد أ
والكاديميات المعنية بدراسة حاالت الركود االقتصادي
أ
ت
ش
تف� وباء
ال� ترتبت عىل ي
بتصورات مختلفة حول طرق الخروج أمن الزمة االقتصادية ي
كورونا وما تبعه من إجراءات أوقفت النشطة ش
الب�ية بشكل واسع عىل الكوكب ،وهو ما
مس بشكل جسيم جان� العرض والطلب ف� أ
السواق المحلية والعالمية ،ونتج عنه حاالت
َ ّ
ي
بي
ن
ش
مالي� الب� من سوق العمل لينضم
إفالس متعددة ومتتالية ومازالت ،وأسفر عن خروج ي
ف
ث
لطواب� البطالة بشكل يغ� مسبوق ،ومنذراً بارتفاعها أك� مما حدث ي� الكساد العظيم
ي
ت
لحوال  %25من سوق
منذ قرن من الزمان تقريباً ،والذي بلغت نسبة البطالة بتلك الف�ة
ي
العمل بأمريكا وأوروبا.
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ف
ت
ال� يتوقعها المحللون االقتصاديون اختلفت
بشكل عام ،سيناريوهات
ي
التعا� االقتصادي ي
ين
ب� المتفائلة والمتشائمة .فهناك من يراها من الزاوية المظلمة ،وهناك من يراها من
ين
زاوية مضيئة .وبعيداً عن كل ذلك ،أصبح هناك نوع من االتفاق العالمي ي ن
المحلل�
ب�
ين
قص�ة ،بل قد يمتد
االقتصادي� عىل أن الرجوع لنسب النمو السابقة لن يكون خالل تف�ة ي
لسنوات طوال.
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واعتمدت التصورات لسيناريوهات الخروج من أ
الزمة االقتصادية الحالية عىل عدد من
وغ� المعلوم حالياً كيف سيكون مآلها ،ومنها عىل سبيل المثال:
التوقعات المحددة ي
 .1هل سيأخذ الوباء ن
الف�وس لطبيعته ش
ال�سة ويتحول
تغي� ي
منح� هبوطي من خالل ي
ت
الف�وسات،
كث� ًا ما تصيب ي
ال� ي
لف�وس ضعيف بعد دخوله بدورة ي
ي
التغ� الطبيعية ي
وتش� بعض هذه التوقعات أن هذا قد يحدث بحلول
ليصبح مثل إ
النفلونزا العادية؟ ي
الصيف أو خالل ثالثة أشهر.
 .2هل سيتم اكتشاف عالج حاسم لهذا المرض بحيث أن ض
المر� سيمكنهم الحصول
ف
كب�؟ ويبدو أن هذا
عىل العالج المناسب مما يساهم ي� تخفيض نسبة الوفيات بشكل ي
أ
ت
كث� من
ال� توافقت عليها ي
االحتمال هو القرب للوقوع لتعدد بروتوكوالت العالج ي
ن
يع� قبول مبدأ التعايش مع المرض.
الدول وبنسب نجاح مقبولة .وهو ما ي
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ئ
الف�وس ت
ت
وم� سيمكن إنتاج
وقا� من هذا ي
 .3م� سيصل العلماء لتصنيع وإنتاج لقاح ي
ين
لتحص� مليارات ش
الب� يك يكتسب الناس مناعة طبيعية؟ تت�اوح
كب�ة تكفي
كميات ي
التوقعات بإنجاز هذه المهمة ي ن
ب� الستة اشهر والسنتان.
يع� تعرض ث
ن
أك� من  %60من ش
 .4هل سيصل ش
للف�وس
الب� ي
التف� لدرجة ي
كب�ة بما ي
ي
ت
ش
تف�
وال� تكفي لوقف ي
والحصول عىل أمناعة طبيعية للوصول لحالة مناعة القطيع ،ي
النفلونزا؟ وهنا يدور التساؤل :هل نتجه لهذا الخيار
تأث�اً أو مثل إ
الوباء وتحوله لقل ي
ن
ت
ش
قص�ة وتعرض المنظومات
كب�ة بف�ة ي
يع� وقوع خسائر ب�ية ي
عن عمد وبرسعة مما ي
كب�ة جداً بما قد يعرضها للعجز عن المواجهة والتعامل مع الحالة
الصحية لضغوط ي
بكفاءة؟ أو يتم اللجوء إلبطاء حدوث مناعة القطيع من خالل العزل وتوقف االعمال
ن
ت
يع� طول تف�ة
وفرض الحظر ولف�ات طويلة لتفادي المشكلة السابقة ،وهو ما ي
التعطل االقتصادي ،ودخول البالد بدوامات الكساد العنيفة ،فيكون الثمن االقتصادي
باهظاً جداً ،وقد يسبب الفقر والعوز مشاكل صحية ووفيات أيضاً ،وقد يتطور لحالة
تجر معها قالقل أمنية واضطرابات شعبية.
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ت
دول عىل انتهاء المشكلة؟ ويبدو أن هذه إحدى المشاكل المتوقعة
 .5م� يحدث توافق ي
ال� شكلت العامود الرئيس لالقتصاد الحال وهو ما ن
حيث أن العولمة ت
يع� أن التجارة
ي
ي
ي
ي
ال� يبدو آ
ت
ن
الن
الدولية وحرية السفر يب� ف الدول أصبحت مرهونة بالوصول لتلك الحالة ي
كب� للقبول ببعض
أنها تكاد تكون مستحيلة ي� وقت رسيع ما لم يتحقق تطور عالمي ي
الحلول والتوافق بشأنها وبرسعة.
القاس بالعالم وتختفي بصفة
 .6هناك احتمال أن تنتهي الموجة الوبائية نتيجة العزل
ي
مؤقتة ونظراً لعدم الوصول لحالة مناعة القطيع وعدم الوصول لمصل ولقاح فعال،
الف�وس ليشن هجوماً جديداً عىل ش
الب� بالكوكب بحلول الشتاء المقبل
يمكن أن يعود ي
وس.
فتتكرر دورة الهجوم ي
الف� ي
ف
ف
ت
و� ظل جهلنا بمدى استمرار المناعة
و� ظل طول ف�ة الحظر ي
 .7هناك مخاوف أنه ي
وتتال� تلك المناعة المكتسبة ت
ش
بف�ة شهور ،وأن يصبح
بجسم االنسان ،أن يحدث
ي
ف
ين
للصابة مرة أخرى ،نظراً لمكوثهم ي� بيوتهم وعدم
المصاب� اللذين تعافوا عرضة إ
اختالطهم الطبيعي بالمجتمع.
 .8ويندرج ضمن هذه التحليالت اجتماع عدة نقاط من المشار إليها.
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الواقع القاتم الذي فرضته األزمة ،دفع بأصحاب القرار

من السياسيين لمواجهة معضلة معقدة وغير واضحة

بشأن مدة وحدة األزمة.
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ف
التعا� االقتصادي الرئيسية
الشكل رقم  :9أنماط وسيناريوهات
ي
ف
و� ظل هذا التداخل واالزدواجية وعدم ي ن
اليق� ،فكل االحتماالت متاحة تماماً حول
ي
ت
التال .
وال� يمكن تلخيصها بالجدول ي
سيناريوهات الحل ،ي
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ف
التعا� االقتصادي الخمسة
الجدول رقم  :2سيناريوهات
ي
م.

ﻧﻮع اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ

اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ

اﻷﺳﺒﺎب

.1

V-Shape

ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﻗﻞ ﴐرا ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﺎدة اﻷوﺿﺎع
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﴎﻳﻌﺎً .ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ٦
أﺷﻬﺮ إﱃ ﻋﺎم.

ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺤﺪث ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺑﺤﺎل
ﺗﻼﺷﺖ ﺧﻄﻮرة اﻟﻔريوس ﺑﴪﻋﺔ أو ﺗﻢ
اﻛﺘﺸﺎف ﻟﻘﺎح وﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻌﺎمل ﻋﲆ اﻟﻔﺘﺢ
ﺑﻨﺎءا ً ﻋﻠﻴﻪ.

.2

U-Shape

ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﴬر
ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﺎدة
اﻷوﺿﺎع اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﴎﻳﻌﺎً ،وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﻦ
ﻋﺎم ﻟﻌﺎم وﻧﺼﻒ.

ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﺮ ﻇﻬﻮر اﻟﻠﻘﺎح أو اﻟﻔﻚ
اﻟﺠﺰيئ ﻟﻠﺤﻈﺮ ﻋﲆ ﻓﱰات زﻣﻨﻴﺔ
ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﻣﻊ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﻮﺟﻮد دواء
ﻋﻼﺟﻲ.

.3

L-Shape

ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﴬر وﺧﻄﺮ أﻣﻨﻴﺎً
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري ﻋﲆ اﻟﺪول وﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﲆ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ اﻷﻣﻨﻲ
واﻻﺟﺘامﻋﻲ وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ اﻟﺪول واﻟﺴﻴﺎﺳﻴني
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﻨﻊ ﺣﺪوﺛﻪ .ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻗﺪ ميﺘﺪ
ﻟﻌﺎﻣني وأﻛرث ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣني.

.4

W-Shape

ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﴬر وﺧﻄﺮ أﻣﻨﻴﺎً
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً أﻳﻀﺎ وﻳﻬﺪد اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﻨﻲ
واﻻﺟﺘامﻋﻲ وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﲆ ﻣﻨﻊ ﺣﺪوﺛﻪ .ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻗﺪ ميﺘﺪ ﻟﻌﺎﻣني
وأﻛرث ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣني أﻳﻀﺎً.

ﰲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻏﻼق ﻟﻔﱰات ﻃﻮﻳﻠﺔ
وﺧﺮوج ﻋﺪد ﻛﺒري ﻣﻦ اﻟﻌامﻟﺔ ﻣﻦ ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ واﻓﻼس اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﴩﻛﺎت
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻇﻬﺮت ﻋﻼﺟﺎت وﻟﻜﻦ ﰲ ﻇﻞ
ﺗﻌﻄﻞ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻓﺈن
اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺘﻤﺮ.
ﻳﺤﺪث ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﺮر
اﻟﻬﺠﻮم اﻟﻮﺑﺎيئ ﺑﻌﺎﻣني ﻣﺘﺘﺎﻟﻴني ﻓﻼ
ﻳﺨﺮج اﻟﻌﺎمل ﻣﻦ اﻻزﻣﺔ وﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك
واﻻﺳﺘﻔﺎﻗﺔ إﻻ وﻳﻌﻮد ﻣﺮة أﺧﺮى ﳌﺎ
ﺳﺒﻖ ﻣام ﻳﺴﺒﺐ اﺣﺒﺎط ﻛﺒري واﻓﺘﻘﺎد
ﻟﻠﺜﻘﺔ واﻧﻬﻴﺎر ﺑﺎﻷﺳﻮاق.

.5

Square-root
Shape
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ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻳﻌﺪ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﺟﺪا ً ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻣﻊ
اﺳﺘﻤﺮار إﺟﺮاءات اﻹﻏﻼق ،وﻟﻜﻦ وﻣﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ،ميﻜﻦ أن ﺗﻌﻮد إﻳﺠﺎﺑﺎُ ﻋﲆ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗﱰاض واﻹﻧﻔﺎق واﻻﺳﺘﺜامر .منﻂ
اﻟﺘﻌﺎﰲ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ارﺗﻔﺎع ﴎﻳﻊ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع
اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼيك ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد،
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻷﻛرث ﻣﻦ أرﺑﺎع ﻗﻠﻴﻠﺔ،
وﻳﺼﻞ ﳌﺴﺘﻮى ﻣﺘﺴﻄﺢ ﻗﺪ ميﺘﺪ ﻟﻌﺪة
ﺳﻨﻮات.

االقتصاد العاملي بني مطرقة كورونا وسندان األزمات

ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ أﻗﺮب إﱃ )(V-Shape
ﰲ ﺟﺰﺋﻪ اﻷول ،وﻟﻜﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺪ
ﺗﺴﺘﻘﺮ دون اﳌﺴﺘﻮى ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ؛ أي
”ﺗﺒﺎﻃﺆ داﺋﻢ“ ،وﻳﺸﺒﻪ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ رﻣﺰ
اﻟﺠﺬر اﻟﱰﺑﻴﻌﻲ.

أكثر من  147مليون شخص فقدوا وظائفهم حول العالم

بسبب الجائحة ،كما وتسببت في انخفاض مدفوعات

الرواتب بواقع  2.1تريليون دوالر.

دراسة اقتصادية لجامعة سيدني األسترالية

21

21. Lenzen et al., 2020
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ماكي�ي العالمي دراسة ف� إبريل  ،2020يُ ي ن
شن� معهد ن ز
للتأث� االقتصادي -
ب� فيها سيناريوهات مختلفة ي
ي
الجمال من حيث ش
مؤ� -
والجراءات الصحية والسياسات االقتصادية عىل الناتج
الغالق إ
إ
المحل إ ي
ي
اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﴪﻳﻌﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﲆ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔريوس

B1

إﺟﺮاءات ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻟﻜﻦ ﻋﻮدة ﻇﻬﻮر اﻟﻔريوس
ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ

B2

اﺣﺘﻮاء اﻟﻔريوس ،وﻟﻜﻦ
أﴐار ﻛﺒرية ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت؛
واﻧﺨﻔﺎض اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻤﻮ
ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ

ﻧﺠﺎح اﻹﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺸﺪدة ﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﲆ ﴎﻋﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺧﻼل  ٢إﱃ  ٣أﺷﻬﺮ.

اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔريوس واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔريوس

ﻋﻮدة ﻇﻬﻮر اﻟﻔريوس؛
ﺑﻂء اﻟﻨﻤﻮ ﻋﲆ اﳌﺪى
اﻟﻄﻮﻳﻞ

ﻧﺠﺎح اﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻻ
ﺗﻜﻔﻲ اﻟﺘﺪاﺑري ﳌﻨﻊ ﻇﻬﻮر اﻟﻔريوس ﻣﺮة أﺧﺮى،
وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘامﻋﻲ )إﻗﻠﻴﻤﻴﺎً(
ﻟﻌﺪة أﺷﻬﺮ أﺧﺮى.

B3

ﻓﺸﻞ واﺳﻊ ﰲ اﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻮﺑﺎء؛ اﻧﻜامش
ﻃﻮﻳﻞ دون اﻧﺘﻌﺎش
اﻗﺘﺼﺎدي

ﻓﺸﻞ أﻧﻈﻤﺔ واﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﲆ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔريوس ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
)وﺣﺘﻰ إﻳﺠﺎد اﻟﻠﻘﺎح ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل(

إﺟﺮاءات ﻏري ﻓﻌﺎﻟﺔ

ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺮﻛﻮد ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً ،ﻣﻊ ﺣﺎﻻت إﻓﻼس
وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻮن ،وأزﻣﺎت ﻣﴫ
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ

اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ وﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴ

ﺗﻌﺘﻤﺪ ﴎﻋﺔ وﻗﻮة اﻟﺘﻌﺎﰲ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻗﺪرة
ﺗﻌﺰز ﻧﻔﺴﻬﺎ ذاﺗﻴًﺎ )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل :اﻟﺘ

الشكل رقم  :10سيناريوهات ن ز
التأث� االقتصادي ألزمة كوفيد 19
ماكي�ي ي
ن ز 22
المصدر :ش�كة ماكي�ي
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أ
الف�وس واجراءات
تأث� انتشار ي
لزمة كوفيد 19-بناءاً عىل تصور للمسارات المحتملة للوباء ،ومدى ي
االستهالك أ
والنشطة االقتصادية.

A3

A4

اﺣﺘﻮاء اﻟﻔريوس ﻣﻊ
اﻧﺘﻌﺎش ﺑﻄﻲء

اﺣﺘﻮاء اﻟﻔريوس؛ اﻧﺘﻌﺎش
ومنﻮ ﻗﻮي

A1

A2

ﻋﻮدة اﻟﻔريوس؛ ﺑﻂء
اﻟﻨﻤﻮ ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﺗﻌﺎﰱ ﻋﺎﳌﻲ ﺑﻄﻲء

ﻋﻮدة اﻟﻔريوس؛ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ
واﻟﻌﻮدة إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﻨﻤﻮ اﻧﺘﻌﺎش ﻋﺎﳌﻲ ﻗﻮي

B4

ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻮﺑﺎء؛ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻣﺘﺒﺎﻃﺌﺔ ﻟﻼﻧﺘﻌﺎش
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﺟﺮاءات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎً

اﺟﺮاءات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﻠﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻣﻦ اﻷﴐار
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ وﺗﺠﻨﺐ اﻷزﻣﺔ اﳌﴫﻓﻴﺔ؛ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻻﻧﺘﻌﺎش ﺛﺎﺑﺘﺔ

ﻻت إﻓﻼس واﺳﻌﺔ،
وأزﻣﺎت ﻣﴫﻓﻴﺔ

B5

ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻮﺑﺎء ،ﺗﺄﺧﺮ
وﻟﻜﻦ ﺗﻌﺎﰲ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻛﺎﻣﻞ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ متﻨﻊ اﻟﴬر اﻟﻬﻴﻜﲇ؛
وﺗﻬﻴﺊ ﻟﻠﺘﻌﺎﰲ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﲆ ﻣﺎ ﻗﺪرة وﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﻞ اﳌﺜﺎل :اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﴩﻛﺎت ﻟﻠﺪﻳﻮن ،وأزﻣﺔ اﻻﺋﺘامن(

22. Smit et al., 2020.
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مليون وظيفة ُتفقد لك يوم في قطاع صناعة السفر

والسياحة بسبب الجائحة.

المجلس العالمي للسفر والسياحة ()WTTC
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ف
ين
المالي�
الغالق تهدد مستقبل مئات
تش� إىل أن إجراءات إ
ي� المجمل ،التقارير العالمية ي
ين
من ش
الفالس.
وستج�ها عىل ترسيح
ال�كات
الكث� منها إلعالن إ
العامل� وسيلجأ ي
ب
ووفق منظمة العمل الدولية فإن ما يقرب من نصف القوى العاملة العالمية مهددة
ف
الغالق أو
كب� ي� دخلهم العام بسبب إجراءات إ
بفقدان وظائفها أو تعرضهم لنقص ي
ألنهم يعملون ف� القطاعات أ
ث
ال ثك� ت�ض راً من الجائحة .هناك أك� من  42مليون شخص
ي
أ
ف
تش�
فقد وظيفته ي� الواليات المتحدة المريكية لوحدها أو تأثروا تأثراً شديداً ،والتوقعات ي
إىل تأثر ث
وحوال
أك� من  175مليون وظيفة بدوام كامل ف ي� منطقة آسيا والمحيط الهادئ،
ي
ف
ال�يكس.
 140مليون وظيفة ي� دول ب
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أما البطالة العربية فهي من المتوقع أن تصل ترتفع وتتضاعف لتصل إىل إىل نسب ت
تق�ب من
سقف الـ  . %20حسب تقرير لمنظمة السكوا .وتوقع التقرير أيضاً بأن الفئات أ
ال ثك� ت�ض راً
إ
من إغالق وتعطيل أ
والعامل� �ف
ين
الصغ�ة
النشطة االقتصادية والخدماتية هي المشاريع
ي
ي
أ ف
23
العر�.
القطاع يغ� الرسمي والذين يمثلون النسبة ال بك� ي� العالم ب ي

السكوا.2020 ،
 .23منظمة إ
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التراجع االقتصادي واألزمة المالية يهددان لك الماكسب

التي تحققت في مجال ماكفحة الفقر وانعدام األمن

الغذائي في أوروبا ووسط آسيا.

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (فاو)
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الزمة الراهنة أيضاً بددت جهود المنظمات أ
أ
الممية ف� محاربة الفقر ،وستدفع ث
بأك� من
ي
 60مليون إنسان للفقر المدقع 24.كما أن ن ز
ال�يف االقتصادي مستمر بخسائر تريليونية مع
السواق بنسب تفوق  %35وانهيار أسواق أ
انخفاض أ
السهم بنسبة  %50ث
وأك� ،وتجمد
أسواق االئتمان ووصولها إىل مستويات عام  ،2008مع ارتفاع معدالت البطالة بنسب
الجمال السنوية بمعدل  %10ث
وأك�.
تفوق  ،10%وانكماش الناتج
المحل إ ي
ي
ف
تش� إليه التقارير العالمية بأن العالم سيشهد نسب انكماش تاريخية أعىل من
و� ظل ما ي
ي
أ
الزمة المالية ت
ال� حدثت ف ي� عام  ،2008بل أن العالم قد يواجه أزمة اقتصادية أسوأ من
ي
“الكساد الكب�” ف� الثالثينيات ،فمثل هذه المعطيات من شأنها أن تهدد ركائز أ
ن
الوط�
المن
ي ي
ي
ف
مص�
والعالمي ،ويُدخل  -بعض إن لم يكن كل  -العالم ي� دائرة من الغموض ،ويُبقى عىل ي
مستقبله خاضعاً للمجهول.

يوميا) ويعيش نصف العالم ( 4مليار شخص) بدخل أقل من 2.50
 %10 .24من سكان العالم يعيش تحت خط الفقر ( 1.90دوالر ً
دوالرا.
ً
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الشكل رقم  :11الفرق ي ن
ب� الركود والكساد االقتصادي
كورونا وتوقعات الركود والكساد االقتصادي

جمال لعدة أرباع من السنة ،ثم يتحول
يش� إىل انكماش وتباطؤ ف ي� الناتج
المحل إ
الركود ي
ال ي
ي
ين
سل� نتيجة الختالل ي ز
ش
المستهلك� .أي
م�ان العرض والطلب؛ لتباطؤ طلب
مؤ� النمو إىل ب ي
أن الركود عادة يستمر من ستة أشهر إىل العام ونصف العام ،ت
ح� يصل لمستويات ما
قبل الركود.
أما الكساد ن
ال�اجع االقتصادي ث
فيع� استمرار تف�ة الركود ،ويكون فيه ت
أك� حدة وأطول
ي
ف
مدة ،وقد يمتد لعقود من الزمن ت
للتعا� .
ح� يرجع
ي
جمال
الدول ،فإن أي معدل نمو سنوي ف ي� الناتج
ووفق تعريف لصندوق النقد
المحل إ
ال ي
ي
ي
العالمي بنسبة  3.0ف ي� المائة أو أقل يمكن أن يصنف بـ “الركود العالمي” .وبهذا المقياس،
كانت هناك ستة حاالت من الركود العالمية منذ  .1970كما أنه ومنذ عام  – 1854أي عىل
مدار الـ  166عاماً الماضية ،شهدت الواليات المتحدة  33حالة ركود وحالة كساد واحدة ف ي�
وجرت معها اقتصادات العالم.
عام  - 1929واستمرت لمدة  10سنوات ّ -
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لماذا يحدث الركود أو الكساد االقتصادي؟

يحدث الركود أو الكساد عندما تت�اجع آليات السوق ويضعف أداءه وتبدأ أوىل مظاهرها
عندما تت�اجع عوامل الثقة بأي من أ
الدوات االقتصادية وقدرتها عىل العمل الصحيح
المستهلك� ،وانخفاض الطلب واختالل ي ز
ين
م�ان العرض والطلب،
 25،يليها ارتفاع مخاوف
ال�كات وإفالسها مع مرور الوقت ،ت
وخسارة ش
وال� تلجأ إىل إعادة تصميم هياكلها التنظيمية
أي
أ
واالنتاجية وتؤدي بال�ض ورة إىل خفض الجور واليدي العاملة ،ومع استمرار واتساع هذه
ت
أك� عن ذي قبل ،وتتكرر الدورة ف ي� حلقة مفرغة ال نهاية
الدائرة ،تنخفض
المش�يات بشكل ب
لها من الدورات المتعاقبة.

الشكل رقم  :12مظاهر ت
ال�اجع االقتصادي

النشطة االقتصادية ومنها سعر الفائدة وسوق أ
 .25تتعدد أدوات أ
الوراق المالية أو انهيار أسعار سلعة ت
اس�اتيجية أو انهيار قطاع
كب� مثل قطاع السياحة أو البنوك أو إفالس مؤسسات مالية عمالقة مثل البنوك أو قيام حروب أو أوبئة أو كوارث طبيعية
أعمال ي
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مؤ�ات االقتصاد الكل ،فإن مثل هذا ت
ومن حيث ش
ال�اجع االقتصادي يؤدي بدوره إىل
ي
المحل العام ،وارتفاع الديون الحكومية وارتفاع مستويات البطالة وتوقف
انخفاض الناتج
ي
26
المشاريع االستثمارية .أنظر أيضاً إىل الشكل رقم .13
وعىل الرغم من أنه عىل أ
الغلب ال يحدث تضخم أثناء تف�ات الركود بل تراجعاً ف ي� معدالته
– نظراً للجوء المتاجر لتخفيض أ
ت
المش�ين – إال أنه قد يحدث التضخم
السعار لجذب
ئ
لالست�اد بشكل يفوق
استثنا� عندما تلجأ الحكومات لطباعة العملة أو تلجأ الدول
بشكل
ي
ي
النتاجية.
قدراتها إ

الشكل رقم  :13ي ت
ش
الكل
تأث� ال�اجع االقتصادي عىل مؤ�ات االقتصاد ي

الكب� ف� الثالثينيات ووصلت فيه معدالت البطالة إىل نسب قياسية بـ  ،%25وانخفضت التجارة الدولية بمقدار ي ن
الثلث�،
 .26الكساد ي ي
أسعار البضائع أ
والصول ث
وانخفضت أيضاً
بأك� من .%25
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كث�اً مع استمرار سياسات التوسع
بشكل عام ،تف�ات الركود االقتصادي ال تستمر ي
شهرا بينما استمر متوسط التوسع
االقتصادي .فمنذ عام  ،1900استمر متوسط الركود ً 15
ف
شهرا .
شهرا  ،باستثناء الركود ي
الكب� ي� عامي  2008و  2009والذي استمر لمدة ً 18
ً 48
ف
و� دراسة أعلنها صندوق النقد الدول ،أشار إىل أنه ف� ظل ت
اف�اض احتواء الوباء ف ي� الربع
ي
ي
ي
ن
الثا� من العام الجاري ف ي� معظم دول العالم ،فإنه يتوقع انخفاض النمو العالمي إىل
ي
أ
ف
الكب� ،وأسوأ
( )%-3ي� عام  .2020وهذا يجعل من الزمة الحالية أسوأ ركود منذ الكساد ي
بكث� من أ
الزمة المالية العالمية.
ي

1

-3.0

-0.1

0

1-

2-

3-

اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

2008

اﻹﻏﻼق اﻟﻜﺒري 2020

الشكل رقم  :14مقارنة ن أ
ف
الغالق ف ي� 2020
ب� الزمة المالية ي�  2008واجراءات إ
ي
الدول
المصدر :صندوق النقد
ي
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ثم وبقراءة هذه البيانات بمزيد من التفصيل ،سنجد بأن االقتصادات المتقدمة أ
والسواق
الناشئة واالقتصادات النامية ف ي� حالة ركود بالفعل .أنظر إىل الشكل رقم .15
4
2
0
-2
-4
-6
-8

2008
اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 2018

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

اﻹﻏﻼق اﻟﻜﺒري 2020

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

الشكل رقم  :15مقارنة للركود ف� االقتصادات المتقدمة أ
والسواق الناشئة والنامية ي ن
ب�
ي
أ
الكب�
الزمة المالية العالمية إ
والغالق ي
27
الدول
المصدر :صندوق النقد
ي

27. IMF, 2020.
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اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 2008

اﻟﺼني

اﻟﻬﻨﺪ

اﻟﻴﺎﺑﺎن

اﻹﻏﻼق اﻟﻜﺒري 2020

ﻣﻨﻄﻘﺔ أوروﺑﺎ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة

ب� أ
الشكل رقم  :16مقارنة للركود ف� أبرز االقتصادات العالمية ي ن
الزمة المالية العالمية
ي
الكب�
إ
والغالق ي
الدول
المصدر :صندوق النقد
ي
ن
تستث� أحد .فالدول المعتمدة عىل
كل هذه المعطيات تدفع بأزمة ركود حادة عالمية لن
في
اقتصاد الخدمات مثل السياحة والسفر والضيافة ت
وال�فيه ي� نموها ستشهد اضطرابات
كب�ة عىل وجه الخصوص .أما أ
السواق الناشئة واالقتصادات النامية فإنها ستواجه تحديات
ي
ف
ف
ت
إضافية مع انخفاض االستثمارات ي� أسواقها نتيجة ل�اجع الرغبة ي� المخاطرة العالمية،
واتجاه هذه الدول للتعامل مع أ
وترك� أوجه انفاقاتها ف� ي ز
الزمة الصحية ي ز
تحف� الداخل
ي
ف
ن
بالضافة
الوط� ،وهو ما سيؤثر ي� انخفاض ومحدودية السيولة المالية المتوفرة لديها .إ
ي
إىل ذلك ،فإن الكث� من بلدان العالم دخلت هذه أ
الزمة وهي مثقلة تب�اكمات أوضاع
ي
ف
اقتصادية هشة ،وتباطؤ ي� مستويات نمو اقتصاداتها ومستويات ديون مرتفعة.
ت
أصبح العالم اليوم وببساطة ف� دائرة من عدم ي ن
سيأ� بعد كل ذلك!
اليق� حول ما ي
ي
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وفق دراسة لجامعة اكمبريدح البريطانية نشر في شهر
مايو  ،2020فإن الخسائر المحتملة لالقتصاد العالمي

بسبب الجائحة على مدى خمس سنوات قد تتراوح بين 3.3

تريليون دوالر في حالة التعافي السريع و 82تريليون دوالر
في حالة حدوث كساد اقتصادي .واستندت التوقعات إلى

حجم الناتج المحلي اإلجمالي لعام  2019الذي بلغ 69.2

تريليون دوالر لالقتصادات الـ  19الرائدة في العالم.
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كيف تنتهي موجات الركود والكساد؟

آليات الخروج من الكساد تاريخياً تمت من خالل مجموعة من المعالجات وكما حدث
بالثلث أ
الول من القرن ش
الع�ين ف ي� أزمة الكساد العظيم ،من خالل االستثمار الحكومي
الك�ى مثل السكك الحديدية والطرق ومحطات الطاقة والمياه والري
الضخم بالمشاريع ب
ن
القوان� الحمائية من
الكب�ة .وقد أدى الضخ االستثماري إىل جانب
ي
والزراعة والصناعات ي
المواطن�.ن
ن
العاطل� والعودة للعمل وتوفر سيولة بيد
قبل الحكومات ف ي� وقتها الستيعاب
ي
ي
ال�اء وانتعاش أ
القبال عىل ش
السواق.
وهو ما أدى بالتبعية إىل تزايد إ
عىل التوازي من ذلك ومن الناحية اليجابية ،فإن انخفاض أ
السعار سيؤدي بالمستثمرين
إ
لعمل أمرين ي ن
النتاج وتقديم
هام� وهو االهتمام بالكفاءة والفاعلية لتخفيض تكاليف إ
عروض ش�اء جاذبة مع تطوير سمات المنتجات والبضائع .كما أن دعم الحكومات ألسواقها
لتحف� ت
يز
االق�اض وتشجيع االستثمار وهو ما سيؤدي
من خالل خفض سعر الفائدة سيؤدي
تس� الدورة
أك� ،وهكذا ي
بالتبعية لتوليد فرص عمل جديدة ،وهكذا سيدفع التوسع توسعاً ب
س� الكساد حيث يتحقق الرواج.
بعكس اتجاه ي
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ولكن ما يقلق االقتصاديون ف� هذه أ
الزمة هو أنه من يغ� المعروف إىل تم� سيستمر
ي
الف�وس ت
ح� احتوائه ،وإىل تم� ستبقي المتاجر ُمغلقة ،ورحالت السفر ُمع ّلقة ،وكيف
ي
�ض
ت
ت
ش
ال� س ُتفلس؟ ما
سيكون مدى ال ر الذي َسيلحق بسالسل التوريد ،أو ح� عدد ال�كات ي
القص�ة ال�ت
يأمله البعض هو أن يكرر التاريخ القريب نفسه مرة أخرى ،وهو تف�ة الركود
ي
ي
السبانية عام .1918
النفلونزا إ
امتدت إىل سبعة أشهر عقب جائحة إ
ولكن الواقع القاتم المحيط بمدة أ
الزمة الصحية ومدى كثافتها ،يقود إىل سيناريوهات
من شأنها أن تفاقم أ
الوضاع المالية ،ويؤدي إىل اختالل ف ي� توازن سالسل العرض العالمية.
المحل
الدول فإن أزمة الوباء قد ينتج عنها تراجع ف ي� الناتج
فوفق تقديرات صندوق النقد
ي
ي
بحوال  9تريليون دوالر.
العالمي خالل عامي  2020و 2021
ي
108

ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ
)ﻳﻨﺎﻳﺮ (2020

106
104

اﻟﺨﺴﺎرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 9ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر

102
100
98
96

ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ
)إﺑﺮﻳﻞ (2020

94
2018

2019

2020

جمال العالمي بسبب الوباء
الشكل رقم  :17خسائر الناتج إ
ال ي
الدول
المصدر :صندوق النقد
ي
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2021

أزمة كوفيد  19ستتسبب في جمود طويل األمد
للطلب على الطاقة ،وستسرع من وتيرة التحول بعيداً

عن الوقود األحفوري إلى وسائل طاقة بديلة.
شركة النفط البريطانية BP
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ف
يز
لتحف� اقتصاداتها ،فقد ضخت
و� ظل تسابق الحكومات ف ي� جميع أنحاء العالم
كما أنه ي
إىل اليوم ما ال يقل عن  15تريليون دوالر من الحوافز عن طريق ش�اء السندات وإنفاق
ت
يز
واالق�اض 28للتخفيف من وطأة الركود العالمي .وهو ما سيدفع تب�اكم الديون
م�انياتها بل
ت
وال� يمكن أن ترفع من احتماالت اندالع أزمات مستقبلية تعرقل النمو االقتصادي وتفاقم
ي
من تحدياتها الحالية خاصة ف ي� البلدان النامية.
الدول ،فإن عام  2020قد يشهد ارتفاع نسبة الدين العالمي
وبحسب معهد التمويل
ي
جمال بنسبة  20نقطة مئوية إىل  ،%342بناءاً عىل انكماش اقتصادي
إىل الناتج
المحل إ
ال ي
ي
بنسبة  %3وتضاعف ت
االق�اض الحكومي من عام .2019
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 2019

 255ﺗﺮﻟﻴﻮن دوﻻر
 3Xاﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ 2019
@

اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ 2020

ﺷﻬﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ارﺗﻔﺎﻋ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻟﺠﻮء
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻠﺤﺰم اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ

%342

ﻣﺎرس  /آزار 2020

الشكل رقم  :18ارتفاع الدين العالمي ف ي� ظل أزمة يف�وس كورونا
الدول ()IIF
المصدر :معهد التمويل
ي
 .28صندوق النقد الدول أعلن عن تخصيص تريليون دوالر لدعم البلدان الضعيفة .ف� ي ن
ح� أن معظم البنوك المركزية قامت بتخفيض
ي
ي
التأث� االقتصادي للوباء .فقد أطلق المجلس االحتياطي الفيدر يال ف ي� الواليات المتحدة
أسعار الفائدة إىل ما يقرب من الصفر لتخفيف ي
ت
التحف� المالية ي ن
يز
ب�
وال� تصل إىل  2.3تريليون دوالر .كما واختلفت حزم
مجموعة يغ� مسبوقة من برامج الطوارئ لدعم
القروض ي
وحوال  %4.5ف ي�
،
جمال
ال
المحل
الناتج
من
%10
لحوال
المتحدة
الواليات
كب�؛ حيث بلغت قيمة برامج الدعم ف ي�
إ
البلدان فبشكل ي
ي
ي
ي
ي
يز
ألمانيا � ،ي ن
ال�نامج
بلومب�ج (Bloomberg
جمال وفقًا لوكالة
لحوال  %20من الناتج
التحف�ي ف ي� اليابان
المحل إ
ي
ح� بلغت قيمة ب
ي
ال ي
ي
ي
.)Economics
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فيروس كوفيد  19يعد أكبر تحد يواجه االقتصاد العالمي
منذ األزمة المالية لعام  2008من حيث تعطيل التجارة

وصناعة السفر وتراجع ثقة المستثمرين .أكثر من 17

تريليون دوالر تبخرت من أسواق األسهم في جميع أنحاء
العالم.

29

29. Kamel, 2020.
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النظريات االقتصادية للتعامل مع األزمات االقتصادية الحادة

مدرست� للتعامل مع أ
ين
الزمات االقتصادية الحادة ،هما:
ف ي� العلوم االقتصادية ،هناك
الكالسيك :مدرسة التقشف وترشيد النفقات
• نظرية االقتصاد
ي
ف
ت
نز
ال� تم استخدامها ي� مواجهة الكساد العظيم.
• النظرية الكي�ية :ي
ين
الحقيقة أن ي ن
النظريت� 30يمكن اعتبارهما نظريتان مختلفتان ف ي� طرق العالج والمواجهة
هات�
كب� ،حيث تستخدم كل واحدة منهما ت
اس�اتيجيات وتكتيكات اقتصادية مختلفة
بشكل ي
أ
تماماً عن الخرى.
المدرست� ف� طريقة تعاملها مع أ
ن
 .30بشكل عام ،من المالحظ تاريخياً ،بأن الحكومات اتبعت إحدى ي ن
الزمات االقتصادية .فهناك
هات�
ي ي
آ
ت
هات�ن
ن
من
ال� اتبعت مفهوم إ
النفاق العام ،والبعض اتخذ سياسات تقشفية حادة ،والبعض الخر اتبع مزيج من يب� ي
الحكومات ي
ين
السياسات�.
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نظرية االقتصاد اللكاسيكي  -مدرسة التقشف والترشيد

ئ
وقا�؛
تعتمد هذه النظرية عىل فرض سياسات التقشف عند حدوث ركود اقتصادي كإجراء ي
وذلك للحد من آ
السلبية للركود االقتصادي – كارتفاع عجز الموازنة العامة أو ارتفاع
الثار
ّ
الدين العام.
نسبة ّ
وتنقسم إجراءات التقشف اىل جز ي ن
ئ�:
أ
اليرادات العامة للدولة من خالل فرض ض�ائب
• الجزء الول :إجراءات تقود إىل تعظيم إ
جديدة وتعديل ش
ال�ائح ال�ض يبية الحالية ورفع التعاريف الجمركية عىل الواردات،
ورفع رسوم الخدمات العامة للدولة ووضع معاي� لعادة تقييم أ
الصول يغ�
ي إَ
المستغلة للقطاع العام.
ف
ن
النفاق العام وخفض
الجراءات المتبعة تل�شيد وتخفيض إ
الثا� :يتمثل ي� إ
• أما الجزء ي
أ
تأخ� أو إيقاف العديد
نسبة من الجور والدعم عىل السلع والخدمات ،إ
بالضافة إىل ي
ت
ال� تستهلك موازنة الدولة.
من المشاريع ي
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الشكل رقم  :19اجراءات النظرية االقتصادية الكالسيكية
وتوف�
وعىل الرغم من أن سياسات هذه النظرية قد تساعد الحكومات ف ي� تقليص
ي
يز
الم�انيات ويدعم استمرارية قدرات الدولة ف ي� تقديم خدماتها الرئيسية ،إال أن من سلبيات
المبا� ف� دوران العجلة االقتصادية .فانخفاض مستوى أ
الجور
تأث�ها
هذه المدرسة هو ي
ش ي
ش
النفاق والقوة ال�ائية وانخفاض الفرص
وارتفاع معدالت البطالة سيؤدي إىل تراجع إ
الوظيفية مع ي ز
ترك� ش
ال�كات عىل الربحية ،وهذا ما سيدفع بتبطاؤ السوق ويضعف أدائه.
وقبل الدخول بمزيد من التفصيل ف ي� سلبيات هذه النظرية ،دعونا نستعرض النظرية
النقيضة لالقتصاد الكالسيك؛ النظرية ن ز
الكي�ية.
ي
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النظرية الكينزية

الخب� االقتصادي ب ن
يطا� “جون ماينارد ن ز
كي�”  -والذي
هي نظرية اقتصادية طرحها
ي
ال� ي
يسمى بمنقذ أوروبا  -ف� كتابه“ :النظرية العامة لالستخدام والفائدة والنقد” المطبوع �ف
ُ
ي
ي
أ
ت
ال� تم االعتماد عليها للتعامل مع تداعيات أزمة
عام  ،1936ويتضمن الكتاب ال أسس ف ي
مريك ي� .1929
الكساد بعد انهيار سوق المال ال ي
النظرية تؤكد عىل مفهوم تدخل الدولة ف ي� إنعاش وتقوية مراكز واتجاهات االقتصاد
ف
النفاق العام بالدخول ف� مشاريع بك�ى ت
واس�اتيجية؛ للحد من
الكل من خالل التوسع ي� إ
ي
ّي
أ
ف
معدالت البطالة وزيادة مستويات النمو ،حيث ترى النظرية بأن الحل المثل يكمن ي� رفع
مستوى االنتاجية.
ثبت نجاح تلك النظرية تطبيقياً حيث قام بتنفيذها زعماء أمريكا وأوروبا تباعاً وكانت هي
أ
ساس للخروج من أزمة الكساد العظيم.
السبيل
ي
العمل ال ي

80

االقتصاد العاملي بني مطرقة كورونا وسندان األزمات

أي أن النظرية أقرب ما ترى االقتصاد إىل مفهوم دوران العجلة ،فهي تؤمن بأن االستثمارات
والمشاريع الحكومية ستساهم ف� تحريك أ
الموال وتنشيط السوق واالنتاج ،وتشجع
ي
ف
يز
توف� فرص وظيفية
االستثمار
وتحف� القطاع الخاص والتجارة والتصنيع ،وبالتبعية ي� ي
جديدة وتشجع الستعادة الثقة وإنعاش الدورة االقتصادية مرة أخرى.

اﺳﺘﻴﻌﺎب
اﻟﻌﺎﻃﻠني

اﻻﺳﺘﺜامر
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮص
ﺟﺪﻳﺪة
اﻟﺘﻮﺳﻊ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜامر

ﺗﻮﻓري ﺳﻴﻮﻟﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﺪ
اﻷﻓﺮاد

اﻟﺘﻮﺳﻊ
ﺑﺎﻻﻗﱰاض

ﺗﺰاﻳﺪ اﻻﻗﺒﺎل
ﻋﲆ اﻟﴩاء
اﻧﺨﻔﺎض
اﻷﺳﻌﺎر

اﻫﺘامم اﻟﴩﻛﺎت
ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﺮوض وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺳامت اﳌﻨﺘﺠﺎت

ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ
اﻟﻔﺎﺋﺪة

الشكل رقم  :20النظرية ن ز
الكي�ية ومفهوم دوران العجلة االقتصادية
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تنطلق النظرية ن ز
لغ� الحكومات
الك�ى هي قيمة استثمارية ال يمكن ي
الكي�ية من أن المشاريع ب
أ
التغي� ونظراً لكون هذه المشاريع هي
إطالقها؛ فهي تملك القرار والرض والقدرة عىل
ي
أ
توف� العملة المكافئة لهذه
قيمة مضافة لمكونات الصول االقتصادية للدولة فمن الممكن ي
أ
الصول بشكل تدريجي.

إيجابيات وسلبيات
النظرية  
الكيية
 .1زيادة التضخم نتيجة زيادة
الطلب وتوفر المال ف تفع

اسعار.
 .2زيادة عجز الموازنة والدين
العام نتيجة توسع الحكومة
  اق اض لتمويل المشاريع.

 .1ارتفاع حجم الطلب وتحريك
عجلة اقتصاد.
المح العام
 .2ارتفاع الناتج

.GDP
 .3نمو معدت استثمار
واقراض ودخول رؤوس أموال
محلية وعالمية   السوق.
 .4انخفاض معدت البطالة
 .5تحقيق استقرار مجتمعي

وأم¨


الشكل رقم  :21إيجابيات وسلبيات النظرية ن ز
الكي�ية
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اتجاهات صناعة القرار

ف� أ
ين
المنهج� ،فلكل
الغلب ،الدول ال تتخذ منهجاً ثابتاً وتميل ميال ً كامال ً ألي من هذين
ي
دولة خصوصياتها؛ فهناك دول كثيفة السكان ودول يغ� ذلك ،وهناك دول يمكنها االعتماد
أ
ن
تعا� من نقص مواردها المائية
عىل الذات ف ي� الزراعة
ي
وتوف� الحاجات الساسية ،ودول ي
والزراعية عىل سبيل المثال .وهناك دول لديها فوائض مالية ودول تدخل أ
الزمة ولديها
حجم ضخم من الديون ت ز
وبالتال فال توجد هناك وصفة ثابتة وعالج واحد
واالل�امات.
ي
يمكن تطبيقه عىل الجميع.
العقل يدفعنا باتجاه النظرية
بال شك ،كل نظرية ولها إيجابياتها وسلبياتها ،لكن المنطق
ي
ت
نز
ال� اتخذت منحى تقشفي
الكي�ية .فالمالحظ تاريخياً من التجارب العالمية بأن الدول ي
ن
ت
تعا� من
شديد ،لم تخرج من دائرة إ
النكماش االقتصادي لف�ات زمنية طويلة وظلت ي
اختالل ي ز
الم�ان التجاري ومعدالت النمو البطيئة؛ وهو ما ش
انت� بدول العالم الثالث عىل
أ
خ� دون الحاجة لتسمية دول باسمها.
وجه الخصوص خالل نصف القرن ال ي
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“

لسوء الحظ أمضى السياسيون منذ منتصف عام  2010بفعل
لك ما أشارت إليه النظريات والتجارب التاريخية بعدم القيام

به؛ فاتجه صانعو السياسة إلى التقشف في الوقت الذي
اكن عليهم فيه معالجة ملفات استراتيجية أهم مثل ماكفحة

البطالة .نحن نعيش فوضى سببها سياسة االنعطاف الخاطئة
التي بدأت منذ عقد من الزمان.
بول كروغمان

جريدة نيويورك تايمز

31

“

31. Krugman, 2020.
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كما أن توجه النظرية ن ز
النفاق ف ي� إطالق المشاريع الحكومية من
الكي�ية والذي يدعوا لرفع إ
وتحس� الرواتب وبث الطمأنينة تجاه أ
ين
الحوال
كب� من معدالت البطالة
شأنه ابتالع جزء ي
ين
المستهلك� بالسوق والعودة
االجتماعية واالقتصادية ،وهو ما سيدفع نحو استعادة ثقة
ش
لل�اء ،ويؤدي ذلك لتنشيط السوق وآليات االنتاج مرة أخرى لتتحرك الدورة االقتصادية
لالنتعاش.
الخ�اء االقتصاديون
ولكن لمن أراد الحلول الوسطية ،فهناك ما قد يرضيهم أيضاً .بعض ب
ين
يصفون من ي ن
النظريت� مزيجاً من الحلول رغم ما يبدو بالبداية من مغايرة وتضاد
هات�
ب� اتجاهاتها ،ولكن عند التطبيق فإنه يمكن المزج ي ن
ين
ب� هذه النظريات وتطبيقاتها ويمكن
ترتيب بعض الجراءات بتقديم بعضها وتأخ� البعض آ
الخر.
إ
ي
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فعىل سبيل المثال ،يمكن بالبداية تطبيق المنهج ن ز
الكي�ي بكثافة أو تخفيض ال�ض ائب وسعر
الفائدة وتشجيع المستثمرين عىل االستثمار وإنشاء فرص عمل جديدة الستيعاب البطالة
وتدوير أ
اليدي العاملة ف ي� عجلة دوالب العمل .وبعد أن تتماسك هذه الفئة وتتماسك
ش
ال�كات وتحقق أرباحاً ،يمكن معاودة فرض ال�ض ائب بالتدريج لتتمكن الدولة من خاللها
من تسديد جزء من قروضها المستحقة عىل المشاريع ت
ال� قد أطلقتها ف ي� البداية .وبتلك
ي
المرحلة ،سيتمكن السوق من تحمل ال�ض يبة ،وإن كان بالبداية لن يتمكن من استيعابها ف ي�
ظل توقف عجلة أ
العمال.
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أ
الجراءات المتخذة من قبل الحكومات المتقدمة
ويتضح خالل هذه الزمة الراهنة ،بأن إ
والنامية تحديداً حول العالم اتجهت نحو سياسات االقتصادي ن ز
الكي�ي ف ي� عمومها ،ويظهر
يز
التحف�ية الضخمة والمقدرة بمئات المليارات لضمان
ذلك من خالل المخصصات المالية
النتاج رغم التحديات المعيقة.
استمرار عجلة إ
الكث� من هذه الدول أعلنت ف ي� الوقت نفسه توجهاتها للتقشف وترشيد نفاقاتها بل
ولكن ي
وأعلنت عن رفع نسب ال�ض ائب أيضاً .وعىل الرغم من أن هذه السياسات قد توفر حلوال ً
التعب� ،إال أنها تمثل حلوال ً مفخخة قد يجعل من هذه الدول
بندولية مؤقتة إن صح
ي
أ
رهينة ضغوط تهدد ركائز المن واالستقرار فيها .التاريخ يؤكد بأن سياسات التقشف كنظرية
وتجربة سياسية لن تستطيع حل مشكلة مستويات النمو البطيئة أو البطالة ،وهما من
مؤ�ين ت
اس� ي ن
وجهة نظرنا أهم ش
اتيجي� يجب أن تنتبه إليهما الطبقات السياسية.
بقول آخر ،االنتعاش االقتصادي يتطلب تحرك المال ف� أ
السواق ،ومن دون ذلك فإن
ي
االقتصاد يتجمد .وال يمكن تبسيط أ
المر ث
أك� من ذلك!
ّ
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ولعل مثال اليونان دليل واضح عىل كل ذلك .فالحكومة اليونانية بعد أ
الزمة المالية ف ي�
كب� جداً ف� ي ز
م�انياتها ،واستمرت بسياسات التقشف ودعمتها
عام  ،2008أدركت عن عجز ي
ي
أ
ين
المقرض� فرضوا عليها اتباع
ورو� بحوافز مالية وقروض ضخمة ،ولكن
دول االتحاد ال ب ي
سياسات تقشفية ث
أك� ،ووجدت اليونان نفسها أمام ركود حاد ف ي� نموها االقتصادي ،ال
يعتقد االقتصاديون بأنها ستنتهي ف� أ
المد القريب ،بل أنها أصبحت أمام أزمات مركبة
ي
االق�اض من أ
تع� مؤسساتها المالية وعدم قدرتها اليوم من ت
وأك� تعقيداً ،مع ث
ث
السواق
العالمية.
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وبدون الدخول ف ي� مزيد من التفاصيل ف ي� هذا الموضوع ،وما نريد التنويه إليه بأن سياسات
المثل ،وإن كانت أ
الحزمة” قد ال تكون بال�ض ورة الخيار أ
“شد أ
السهل نظراً ألنها ال تتطلب
“النفاق والتوسع” الذي يتطلب التخطيط والوعي
الكث� من الجهد ،وبعكس إ
بطبيعتها ي
واالنتباه والمسؤولية والمحاسبة.
ف
الغالق ،وذلك ف ي� ظل
ي� العموم ،دول العالم لن تستطيع تحمل خطورة استمرار نهج إ
تغي�
كب�ة من السكان بال عمل وال مصدر رزق ،وهو ما سيدفعها إلحداث ي
تواجد نسب ي
ز
لتحف� وإنعاش اقتصاداتها.
عىل أرض الواقع وبرسعة
ي
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ،هل تعي الحكومات بالفعل مدى جسامة المخاطر
المحيطة بها؟ وهل هي مدركة بأن االقتصاد العالمي تعمه المخاطر من كل االتجاهات؛
بالنسان الذي يعيش وسط بركة مملؤة بالتماسيح؟ لنتعرف عىل بعض
والذي أصبح أشبه إ
ف
التال.
هذه المخاطر ي� الفصل ي
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من المحتمل أن تظل األسعار ما دون  45دوالراً للبرميل
حتى عام  ،2023أي نحو  25في المئة ،أقل من متوسط
العام الماضي.

صندوق النقد الدولي
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المأزق االقتصادي المحيط باالقتصاد العالمي

ف
كب� ،ومحاط بفخوخ قد تؤدي إىل إنهياره ف ي� أي وقت؛
العالم اليوم ي� مأزق اقتصادي ي
أ
ت
تأ� ف ي� ظل معاناة االقتصاد العالمي ومروره
وكما يصفه عنوان هذا الكتاب .فالزمة الراهنة ي
أ
الكب� ،وكان آخرها مجموعة من
خ�ة أشهرها الكساد ي
بعدة كبوات خالل المائة عام ال ي
أ
خ�ين.
الكب�ة بالعقدين ال ي
االنكماشات ي
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ارتفعت مستويات االقتراض الداخلي والخارجي لحكومات
العالم في اآلونة األخيرة ،ما قد يتسبب بارتفاع نسبة

المديونية العالمية في العام  2020بنسبة .%342
صندوق النقد العربي

32

العر�.2020 ،
 .32صندوق النقد ب ي
92

االقتصاد العاملي بني مطرقة كورونا وسندان األزمات

ت
ال� يشهدها النظام االقتصادي العالمي:
أبرز التحديات ي
.1

أ
مريك وانعكست
الركود
ي
الخط� الذي برز بالعام  2008إثر أزمة الرهن العقاري ال ي
آثارها عىل العالم بأجمعه.

.2

ن
الثا� كابد االقتصاد العالمي خسائر وتباطؤ نتيجة ن ز
لل�اع التجاري
بنهاية العقد ي
ين
والسياس ي ن
والص�.
ب� أمريكا
ي

.3

انهيار أسعار النفط لتهبط خالل خمسة سنوات من ث
لل�ميل
أك� من  100دوالر ب
لمنطقة ش
العر�
الع�ينات ،وهو ما أثر بشكل ي
كب� عىل قدرات منطقة الخليج ب ي
االقتصادية وخلخلة توازنات أ
السواق العالمية بسبب هذا ت
ال�اجع.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم تتمكن النظريات واالجتهادات والتطبيقات
االقتصادية من إيجاد حلول فاعلة وناجعة للمشكالت االقتصادية العالمية؟ ولماذا لم
تستطع هذه النظريات من إيقاف تواتر وتتال أ
الزمات االقتصادية المستمرة منذ عقود،
ي
وتكاد تالصق بعضها البعض؟ وكيف سيكون شكل العالم االقتصادي ف ي� ظل المخاطر
ت
ال�
المحدقة به وما لم يتم تداركها ،خاصة مع اتباعه لنفس نظرياته االقتصادية الحالية ي
33
أصبحت محل نقد عالمي؟

33. Kawano et al., 2009.
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أظهرت أزمة كوفيد هشاشة وعدم مرونة المنظومات

االقتصادية ،وكشفت أيضاً عدم انتباه األنظمة الحكومية
لملفات استراتيجية مهمة وبشلك يتناسب مع أهميتها

مثل األمن الصحي واألمن الغذائي.
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دعونا نستعرض بعض أ
المثلة للداللة عىل إخفاقات المنظومة االقتصادية العالمية الحالية.
أ
ت
ال� توضح عيوب المنظومة
هذه المثلة تنقسم لثالث مجموعات رئيسية من إ
الخفاقات ي
االقتصادية .أنظر أيضاً إىل الشكل رقم .22

الحال
الشكل رقم  :22أهم مالمح المأزق االقتصادي
ي
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 .1عدم مرونة المنظومة االقتصادية الحالية واتسامها بالهشاشة
والقابلية للتحطم أمام بعض المشلكات

الحال من خالل ما حدث من أزمات
يمكن مالحظة انعدام المرونة ف ي� النظام االقتصادي
ي
اقتصادية بالعالم ومنها:
• ما تكرر من تكبد العالم من خسائر جراء الكساد واالنكماشات االقتصادية المتعددة
الخ� ،وما سيتكبده بالمرحلة المقبلة من خسائر جراء أ
أ
الزمة االقتصادية
خالل القرن ي
وال� لم تتضح بعد كيف ت
ت
ت
وم� ستنتهي ،وما هو الحجم
ب
ال� سببها وباء كورونا ،ي
الك�ى ي
ف
ئ
ت
ال� يجب تفعيلها
ي
النها� للخسائر؟ وهو ما يدعو إلعادة النظر ي� الوسائل االقتصادية ي
والمحل وعىل مستوى
الدول
المستوى
عىل
االقتصادية
الكوارث
هذه
آثار
لتخفيف
ي
ي
المؤسسات أ
والفراد.
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• استمرار معضالت ومشاكل البطالة ،وال يظهر أفق لهذه النهاية  -وهو ما يهدد
االقتصاد برمته ألنه سيؤدي للتباطؤ التدريجي ثم الكساد ثم االنهيار .فمشكلة البطالة
تعت� أخطر التهديدات الحالية والمستقبلية ألي منظومة اقتصادية  -ويمكننا مالحظة
ب
أ
تصاعد معدالت البطالة كنتيجة لسباب عديدة منها:
-
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نتيجة التحول الرقمي إذ يتم إحالل العديد من الوظائف ش
الب�ية بب�مجيات
ومعدات ذكية.
توقف أ
العمال وإفالس العديد من ش
ال�كات.
ئ
والجز� إثر الخوف من ش
تف�
الكل
ما شهده العالم من ظواهر إ
ي
الغالق ي
ي
أ
المراض.
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• تفتقر آليات العمل الحكومي ذات الطبيعة االقتصادية أحياناً للحوكمة الالزمة لحسن
إدارة عمليات رقابة أ
ت
والمف�ض
السواق المالية وطباعة العملة وآليات إنفاق الموازنات،
ت ت
ت
ت
تؤ� ثمارها بالشكل-
تأ� هذه إ
الجراءات ضمن أطر اس�اتيجية عامة وشاملة ح� ي
أن ي
المطلوب.
الدارية والتنافسية بالمؤسسات ذات الملكية العامة أو الحكومية
• ضعف الكفاءة إ
االش�اكية الفتقاد الحماس الذا�.ت
وخاصة باالقتصادات ت
ي
• أدت العولمة ليس فقط النتشار عدوى أ
المراض ،بل تعدتها ش
لن� المشكالت
االقتصادية ث
أك� منها ش
لن� النجاحات ،وهذا ما تم مالحظته لعدم محدودية المشاكل
االقتصادية داخل الدول المعنية بل تعدي آثارها لتصيب الجميع.

98

االقتصاد العاملي بني مطرقة كورونا وسندان األزمات

 .2إعادة النظر في االفتراضات التي قامت عليها النظريات االقتصادية
اللكاسيكية وتحديثاتها

ت
ت
ت
ال� ظهرت
ال� قامت عليها النظريات االقتصادية الكالسيكية ي
لم تعد االف�اضات الرئيسية ي
منذ قر ي ن
تش� إىل
كث�ة ي
ن� من الزمان بكافية لتفرس الواقع كما كانت بالسابق .وظهرت أصوات ي
الحاجة الكب�ة لعادة النظر بكل هذه أ
ف
ت
متغ�ات أصبحت جزءاً
السس
ي إ
واالف�اضات ي� ظل ي
النسانية واالجتماعية.
النسان ويومه وعمله وسفره وحله وترحاله وعالقاته إ
كب�اً من حياة إ
ي
ال ن ت
ت
ال� تم تأسيس النظريات االقتصادية
 .1االف�اضات السيكولوجية للسلوك إ ي
نسا� ي
القديمة وفقاً لها ،مثل المنافسة والتطور والطمع والمغالبة لم تعد صالحة وخاصة
ال� ترعرعت ف� بيئات ال تن�نت أ
أ
ت
والجهزة المحمولة
إ
ي
مع الجيال الجديدة الناشئة ي
والتطبيقات الذكية ،وظهور زيادة بالميل لالستثمار والمغامرة الفردية ث
أك� من ذي
قبل بدل العمل بالوظيفة.
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تف� أ
ش
المراض المعدية وأثر الخوف
 .2أضف لما سبق معيار الصحة إ
النسانية وخطورة ي
ف� السلوك إ ن
نسا� االجتماعي ومردود هذا السلوك اقتصادياً ،حيث يتوقف الناس
ال ي
ي
ش
عن ال�اء ويحدث االنكماش.
ب ن
تب� الدول المختلفة أهداف التنمية المستدامة السبعة ش
ع� بالعام 2017
.3
يعت� ي
والقليمي
مدخال ً رئيسياً للسياسات االقتصادية واالجتماعية عىل المستوى
المحل إ
ي
والدول.
ي
أ
ت
ال� يواجهها العالم من تذبذب
كنتيجة لهذه
ي
المتغ�ات الساسية وانطالقاً من ف التحديات ي
وعدم استقرار ف� أنظمته االقتصادية ،خاصة � ظل تداعيات المشكالت االقتصادية ال�ت
ي
ي
ي
أ
ن
المالي� لعمالهم ويصاب السوق بالخسائر الجسيمة ،فقد
أصبحت تؤدي إىل فقدان
ي
ت
بتغي� المنظومة
ال� تنادي ي
ظهرت العديد من الجمعيات االقتصادية والتجمعات العلمية ي
أ
خ� ،إذ
تغي�اً جذرياً وليس شكلياً كما حدث خالل النصف قرن ال ي
االقتصادية العالمية ي
الصالح كانت محدودة جداً وال تمثل ث
اك� من المزاوجة والمزج يب�ن
نجد أن كل محاوالت إ
النظريات المختلفة.
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 .3انتقادات العلماء االقتصاديين والسياسيين ورجال األعمال

ت
ين
ال� هددت
الخ�اء
يؤكد العديد من ب
االقتصادي� بالعالم خاصة بعد أزمة الرهن العقاري ي
ش
العالم بالعام  ،2008بأهمية تأسيس منظومة اقتصادية حديثة تعالج ال�وخ العميقة
ت
ال� نجدها تتفاقم يوماً بعد يوم بال حلول حقيقية.
ي
ت
ن
ال� تنتقد النظام االقتصادي بعدم قدرته عىل التعاطي
ومن يب� هذه المشاكل العميقة ي
معها هي:
 .1أزمات االئتمان والديون الغ� قابلة التحصيل سواء عىل مستوى أ
الفراد أو المؤسسات
ي
34
المحل
أو الدول ،ويكفي أن نعلم أن حجم ديون العالم تتجاوز ثالثة أمثال ناتجه
ي
أ
والخطر من هذا الرقم أن نعلم أن نسب نمو هذه الديون تساوي ضعف معدل
النمو العالمي.
34. Tiftik et al., 2020; Smith, 2020.
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ن
يع�
 .2هشاشة البناء االقتصادي
ي
الدول ،ف حيث نجد أن التشابك االقتصادي العالمي ي
احتمال أن تجر أزمة اقتصادية ي� دولة ،بقية الدول المرتبطة بها ،لتتأثر الدول
الخرى سلباً بسبب هذا التدهور بأحدها .وقد رأينا أ
أ
الزمة االقتصادية اليونانية وكيف
أ
أورو� جماعي إلنقاذها بفاتورة
أثرت سلباً عىل القارة الوروبية بأكلمها ،وأدت لتحرك ب ي
35
ضخمة جداً قدرت  323مليار يورو.
تُمثل هذه القائمة الساخنة مجموعة من المعضالت ت
الكب�ة ضد
االس�اتيجية والمخاطر ي
المنظومة االقتصادية الحالية بكل مدارسها واتجاهاتها .فدائرة الفقر والبطالة آخذة ف ي�
االتساع كما تم توضحيه ،بل أن آ
الليات االقتصادية مثل الرسوم وفرض ال�ض ائب باتت
تساهم ف ي� إفقار ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة ،خاصة بعد أن أصبحت نصف
ثروات العالم يملكها  %1من سكانها .أضف إىل ذلك ،فإن النظريات الكالسيكية المعتمدة
35. BBC, 2015.
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ت
ال� بدأت
فعىل مبدأ قلة ومحدودية الموارد لم تعد حقيقية أو واقعية؛ فالثورة الصناعية ي
بكث� من االحتياجات ش
ي� القرن الثامن ش
الب�ية.
ع� أظهرت وسائل وقدرات انتاجية أعىل ي
تغ� قواعد اللعبة
كما أن التطور الرقمي وتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة باتت ي
االقتصادية.
ت
كب�ة ف ي� النظام
تغي�ات ي
ال� أصبحت تدفع نحو ي
دعونا نستطلع بعض المعطيات ي
االقتصادي العالمي.
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المعطيات والمدخالت الرئيسية المؤدية لالقتصاد العالمي الجديد

الشكل رقم  :23معطيات االقتصاد العالمي الجديد
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أوال :الثورة الصناعية الرابعة وما أوجدته من متغيرات
ً

 .1ظهور العمالت الرقمية بنوعيها (المشفرة  )cryptocurrencyوالرقمية التقليدية
( .)digital moneyوقد قدمت التكنولوجيا الرقمية مفاهيم جديدة للمال وقيمته
فنجد أن العملة المشفرة يمكن أن تكون يغ� مملوكة ألي دولة وال تستند ألي منظومة
حكومية وال تحتاج لبنوك ويمكنها أن تتواجد رغم عدم وجود أصل انتاجي يخص
36
كب� وبرسعة ووفقاً لنظرية العرض والطلب.
وتتغ� قيمتها بشكل ي
دولة معينة ،ي
 .2ظهور التكنولوجيا المالية ( )FinTechوهو ما يمثل بديال ً محتمال ً لمفهوم المصارف
أ
ين
خ�ة.
التقليدية القديمة الذي ساد خالل المائة
وخمس� عاماً ال ي
 .36ارتفع سعر عملته أ
الشهر البيتكوين أل ثك� من ش
ع�ة آالف ضعف خالل أقل من  10سنوات وهذا الوضع الغريب لم يتوقع
ت
ت
ال� ال تع�ف بها المصارف
االقتصاديون الذين خططوا للمنظومات العاملة حاليا ،فكيف نواجهها؟ وكيف نتعامل مع هذه العملة ي
المركزية والحكومات ورغم ذلك تصعد لهذا الصعود.
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آ
ت
الكب�ة
وال� تستفيد من البيانات ي
 .3ظهور تطبيقات الذكاء الصناعي وتعلم اللة ي
وتحولها لمعلومات ومعارف ويمكنها التحرك والترصف واتخاذ القرار ،مما يجعل منها
الب� ف� الوظائف أ
أداة تهدد بإلغاء ي ن
والعمال وكوسيلة
مالي� الوظائف والحلول محل ش ي
إنتاج رئيسية.

 .4أصبحت المعلومات والبيانات مادة ذات قيمة اقتصادية بجميع مراحلها ويمكن
تشبيهها بالنفط الذي يمكن بيعه كمادة خام مستخرجة من أ
الرض وبيعها عىل هيئة
الب�ين والديزيل أو مواد ث
مستح�ض ات ُم َصفَّاه مثل ن ز
أك� تعقيداً مثل البالستيك
والكيماويات المستخرجة من النفط.
ت
 .5النمو المتصاعد للتجارة إ ت
تغ� مفاهيم السوق وطبيعة
وال� يتوقع أن ي
اللك�ونية ي
الدفع وترفع مستوى المنافسة والشفافية والضمانات التجارية .أضف لما سبق أن
ال ت
لك�ونية ولكنها تتم أيضاً من خالل
التسوق لن يقترص فقط عىل منصات التجارة إ
وسائل التواصل االجتماعي مما قد يحررها من القيود القانونية الملزمة كالرخص-
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ال ت
لك�ونية ف ي� مرحلة
الكب� الذي لعبته التجارة إ
التجارية مثالً .ويمكننا مالحظة الدور ي
ش
وباء كورونا وحجم النمو المفاجئ ف ي� المعامالت عدداً وقيمة وارتفاع قيمة �كات
ال� ارتفعت قيمتها السوقية ث
ت
التجارة إ ت
أك� من  %25خالل
اللك�ونية مثل أمازون ي
هذه أ
الزمة.
وبنفس الوقت نجد أن الدخول يغ� المدروس والمندفع لمسايرة هذا التطور الرسيع
ن
يع� انهيار المنظومة االقتصادية بسبب تراجع
سيؤدي الرتفاع نسب البطالة ،وهو ما ي
القدرات ش
ال�ائية وهو ما قد يؤدي إىل ازدياد الغضب المجتمعي والذي قد تبدأ معه
المد� واالضطرابات أ
ن
المعاي� االقتصادية الجديدة
وبالتال فإن
المنية.
مظاهر التمرد
ي
ي
ي
أ
37
يجب أن تراعي مثل هذه البعاد مجتمعة ومن خالل دراسة كلية شاملة.

 .37أشارت دراسات عديدة صدرت عن مجلس الوحدة االقتصادية العربية ،بأن الثورة الصناعية الرابعة فرضت واقعاً جديداً وقدرات
جديدة ،وأنه أصبح عىل الحكومات خاصة العربية االنتباه له ،واالستفادة منها ف ي� بناء منظومات اقتصادية مستدامة.
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ثانياً  :التغيرات الجوهرية في الرغبات والطبائع البشرية

ف
ت
ال� مرت بسائر
هناك اتجاهات حديثة أثرت ي� حياة إ
النسان ،وال سيما بعد أزمة كورونا ي
ش
الب� وأظهرت بروز عامل الخوف وكيف أنه قد يؤثر عىل القرارات الفردية وميولها .ومن
ين
ب� هذه الصفات الواضحة:
ت
وال�
 .1غريزة البقاء والخوف يمكن أن تحل محل ما ب
اعت�ه آدم سميث باليد الخفية ي
يقصد بها آليات السوق والمنافسة والتصحيح السعري بناء عىل وجود بعض خواص
والتم� ،آ
والن نرى بأن الخوف أصبح ث
يز
الطمع ش
أك� هذه الدواخل
الب�ي والطموح
تأث�اً وحسماً.
النفسية ي
للنفاق.
الدخار وعدم الميل إ
 .2إ
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ئ
العالم الموازي
للعالم
.3
الكب� إ
المر� ومنصات التواصل االجتماعي وقدرة إ
التأث� ي
ي
ي
عىل خلق أزمات ومخاوف ،أو ترويج منتجات ويمكنها إشاعة وصناعة أفكار ذات اثر
وسياس .
اجتماعي واقتصادي
ي
 .4خطورة دور الشاعات ودورها ف� بناء المزاج العام والمواقف أ
الساسية ومنها الموقف
إ
ي
أ
من السوق والمور االقتصادية.
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ثالثا :التغيرات االجتماعية كنتيجة للتفاعالت بين مشلكات
اإلغالق ومنع السفر والتطور التكنولوجي

الكث� من نظم العمل يغ� الميدانية للعمل الرقمي وعن بعد من ن ز
الم�ل.
 .1انتقال ي
ب� البلدان بشكل مفاجئ أ
 .2توقف الرحالت الجوية والبحرية ي ن
ولول مرة منذ عرف ش
الب�
تعت� تقليدية وكثيفة ألول مرة منذ ث
أك�
الرحالت الجوية ،مما أوقف حركة سفر كانت ب
من ي ن
سبع� عاماً.
 .3ازدياد االعتماد عىل التكنولوجيا ف ي� التواصل االجتماعي ،وتراجع العالقات ش
الب�ية
أ
والرسية.
 .4تراجع أهمية العمل من المكاتب كموقع ض�وري للعمل وتراجع الميل للعمل
الجماعي وجهاً لوجه.
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ين
ين
ال تن�نت مما قد يخفض من فرص
عامل�
 .5زيادة الطلب لتوظيف
وموظف� بع� إ
ن ف
ز
تتم� بانخفاض
العمال
المحلي� ي� مقابل عمالة أجنبية تعمل من دول خارجية ي
ي
رواتبها ،وهو ما يرفع الكفاءة ويخفض تكاليف التشغيل ولكن بنفس الوقت يرفع من
معدالت البطالة المحلية.

ال�كات والمؤسسات لمراجعة سياساتها ف� استمرارية أ
 .6اتجاه ش
العمال وخاصة بعد
ي
ثبوت عدم اكتمال مثلث الكفاءة والفاعلية والكفاية فهناك بالفعل خدمات تم
استعادتها بأساليب العمل الخاصة أ
بالزمة ،وهناك أعمال وخدمات لم تتحقق
وأخفقت وهناك حاالت طبقت بشكل ئ أ
كث�ة.
جز� والسباب ي
ي
أ
والنتاج بشكل عام لمواجهة ظروف السوق قليل
 .7االتجاه لتخفيض تكلفة العمال إ
النشاط ومن ثم القدرة عىل االستمرار ف ي� هذه الظروف الصعبة.
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 .8بروز تحوالت جذرية ف ي� طرق التعليم واالستخدام الكثيف للتعليم الرقمي ،وتراجع
الحاجة للمدارس التقليدية أو لنقل بروز نماذج للتعليم تمزج ي ن
ب� العملية التعليمية
التقليدية والتعليم يغ� التقليدي.
.9
والس� والتسوق واالجتماعات تحد من النشاط ش
الب�ي
بروز مفاهيم جديدة للحركة
ي
ألول مرة تحت مسمى التباعد االجتماعي.
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هذه المعطيات من الواضح بأنها أصبحت مدخالت من شأنها أن تعيد تشكيل المنظومة
كب� .ما زالت الساحة العالمية مثار نقاشات واسعة حول تكوين
االقتصادية العالمية بشكل ي
نظام عالمي جديد ،ولكن من دون إجابات قاطعة عن تفاصيل شكل ومكونات منظومتها.
كما أنه من المؤكد بأن المنظومة االقتصادية ستختلف عما كانت عليه قبل أزمة كوفيد .19
فحجم الخسائر المالية الهائلة ت
كب�ة ف ي�
ال� نتجت عن إجراءات إ
بتغي�ات ي
الغالق ستدفع ي
ي
وال�كات أ
السلوك االقتصادي للحكومات ش
والفراد .وقد حاولنا من خالل استقرائنا للمشهد
االقتصادي العالمي ،تصور بعض من مالمحه ت
تغ� آليات
ال� تؤكد فرضيات من شأنها أن ي
ي
ف
عمل وحركة النظام االقتصادي الحال ،ي ز
تغ� العادات
وم�ان العرض والطلب ي� ظل ي
ي
االستهالكية والعالقات التجارية.
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كوفيد  19سوف يعيد تشكيل عالمنا .ال نعرف حتى اآلن

متى ستنتهي األزمة .ولكن يمكننا الجزم بأنه في الوقت

تماما.
مختلفا
الذي سيحدث فيه ذلك ،سيبدو عالمنا
ً
ً
جوزيب بوريل فونتيليس

الممثل السامي لالتحاد األوروبي
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سمات االقتصاد العالمي الجديد

ف ي� محاولة الستقراء العالم االقتصادي ما بعد كوفيد  ،19نضع هنا تصوراً ش
لع�ة سمات
ت
مف�ضة بالنظام الجديد.
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 .1تعاظم دور الدولة االقتصادي

الكالسيك والرأسمالية الحرة فالتجربة العالمية أثبتت فشل المنظومة
عىل عكس االقتصاد
ي
ت
ال� مر بها العالم
فاالقتصادية أالحرة أو الموجهة .وبنفس الوقت فإن حاالت الكساد والركود ف ي
ويعت�ه العنرص الحاسم ي� عالج المشكلة
خ� كان يعتمد عىل تدخل الدولة
ب
ي� القرن ال ي
أ
والخروج منها .وهو المر الذي أصبح بمثابة أن تنتظر الدولة أن تخلق آليات االقتصاد
أ
ت
يأ� دورها لتتدخل لعالج المشكلة وتستدين وترفع من مستويات عجز
الحر الزمات ،ثم ي
38
الموازنة لتحل المشكلة ،ثم ترحل ت
وت�ك السوق مرة أخرى آلليات “اليد الخفية”.
 .38اليد الخفية :هو مصطلح اقتصادي وكان أول من صكه العالم آدم سميث ف� كتابه ثروة أ
المم وكتب أخرى ،حيث يقول ،بأن الفرد
ي
فطرياً يهتم بمصلحته الشخصية وهو ما يساهم ف ي� تحقيق مصلحة مجتمعه من خالل مبدأ “اليد الخفية” ،حيث يفرس هذا المفهوم
الشخص لفرد
النسان ف ي� االقتصاد بأنها حاجات إنسانية تقوده وتحركه لتحقيق التوازن والرفاه االجتماعي .فعندما يزيد العائد
سلوك إ
ي
ف
جمال للمجتمع ألنه ببساطة جزء منه .وتضيف تلك النظرية أنه لو ُسمح لكل مستهلك بحرية اختيار
ال
ما ،فإنه يساهم ي� زيادة العائد إ
ي
ت
ت
ال� يشاء ،فإن طبيعة السوق وفعل تلك اليد الخفية
ال� يرغب شب�ائهاُ ،
وسمح لكل ُم ِنتج أن يبيع ما يشاء وأن يُ ّص ِنع السلعة ي
السلعة ي
ت
ال� تسعى لتحقيق رغبة الحرص لدى الزبون والمكسب لدى التاجر سيكون عامل لتحقيق المصلحة المتبادلة وتطوير المنتج والخدمة
ي
ف
وس�كز المستثمرون ي� الصناعات المطلوبة من أجل الربح ،كما سيسحبون استثماراتهم
وتطور االقتصاد أمن حيث الكفاءة والفاعلية .كما ي
القل ربحية .وكل هذه التفاعالت تحصل بشكل عفوي وطبيعي.
من الصناعات
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الكي�ي يعد أ
وكما ذكرناه سابقاً ،فإن الحل االقتصادي الحال المسمى باالقتصاد ن ز
المثل من
ي
االقتصادي� للخروج من أ
ين
الزمات والكساد االقتصادي ،والذي كلما كان إطالقه
وجهة نظر
أ
رسيعاً وحاسماً كلما كان الخروج من الزمة أرسع وفق نهج الـ  .V-Shapeوكلما تأخر الحل
أو كان تم�دداً ،كلما كانت أ
الزمة ث
أك� مكوثاً لتأخذ منحى الـ  U-Shapeأو  L-shapeوهو
ض
مر�.
منحى يغ� ي
مما ال شك فيه ،بأن الدور الحكومي سيكون ث
أك� وضوحاً باالقتصاد الجديد ،وإن كان
للدارة الخاصة أو
المتصور أن تساهم الحكومة بفتح المشاريع العمالقة ثم تت�كها إ
ت
المش�كة مع القطاع الخاص ،وتستخدم السيولة المالية الناشئة ف� ي ن
تدش� مشاريع أخرى
ي
كب�ة وتدوير رأس المال ،وهي بهذه الصورة ستضمن أال ن ز
ي�لق االقتصاد التجاهات مزعجة
ي
مثل السابق.
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 .2االقتصاد الرقمي سيكون بمثابة اآللية التي ستحرك وتعمل بها األسواق

يمكن أن نؤكد أن هذ الموضوع الغاية أ
االس�اتيجية ي ت
بالهمية له أبعاده ت
ال� ال
الكب�ة ي
يمكن تجاهلها ،حيث تتجىل قدرة هذا النوع من االقتصاد من انتاج القيمة هذه بشكل يغ�
مسبوق ،ومتخطياً كل النظريات االقتصادية السابقة ،حيث يمكن وفق هذ النماذج الذكية
إيجاد منظومات عمل اقتصادية تعمل ذاتياً وتنتج القيمة المضافة ،دون تدخل شب�ي،
مثل مواقع حجز الفنادق مثال ً أو تشغيل عمالة من الروبوتات والماكينات الذكية ت ز
ل�رع
وتروي وتحصد ف ي� المزارع.

 118االقتصاد العاملي بني مطرقة كورونا وسندان األزمات

أ
ت
ال� تعد كل
وسينضوي تحت االقتصاد الرقمي مجموعة
من القدرات والمفاهيم والدوات ي
أ
ئ
الجز� ومنها عىل سبيل
واحدة منها ثورة ف ي� عالم االقتصاد ومحرك لحد أنواع االقتصاد
ي
المثال ال الحرص:
 .1العمالت الرقمية والمشفرة ت
وال� ستشكل ثورة ف ي� عالم المال ويمكنها بصورة أو
ي
ال�وير أو الرسقة ،حيث لن تكون أ
بأخرى أن تلغي بشكل تام القدرة عىل ت ز
الموال
منقوالت عينية بقدر ما هي أرقام بقواعد بيانات معروفة الملكية والحركة.

 .2الشمول المال والرقمي كمفهوم سيساهم ف ي� تعزيز حوكمة االقتصاد ش
و�عية
ي
ف
ض
توف�
الممارسات وسداد مستحقاتها و�ائبها بشكل صحيح ،وهو ما سيساهم ي� ي
ت
ت
ال� يمكن تصورها
ي
ال� تضيع اليوم كمقابل فلفاتورة الفساد ي
الكث� من الخسائر ي
ث
ت
س� االعمال
كب�ة من الدخل العالمي .ي� هذا النظام يتع� ي
بال�يليونات ونسبة ي
المنافية للقانون حيث أن المال وحركته شفافة ومسجلة.
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ين
“البلوكتش�” 39ستساهم بإعادة ربط العالم وتحقيق عولمة من نوع جديد
 .3تقنية
ف
وغ�ها مسجلة بسجل عام عالمي موحد ،مما يساهم ي� رواج
يجعل البيانات المالية ي
التجارة العالمية والمحلية ،فضال ً عن كونها أحد محركات العمالت المشفرة الرئيسية.
.4
آ
الكب�ة
كب� عىل مفهوم تعلم اللة والبيانات ي
الذكاء االصطناعي والمعتمد بشكل ي
ب�وغ عرص جديد من آ
يب� ب ز
ش
الالت الذاتية العمل ،مثل السيارات ذاتية القيادة عىل
وتأث�ه عىل االقتصاد.
سبيل المثال ،وهو ما يوضح مدى أهمية هذا العنرص ي

ف
ال ت
ت
البلوكتش� :مكنت تكنولوجيا البلوك ي ن
ين
لك�ونية؛
 .39تقنية
ال� عادة ما تحدث ي ف� السجالت إ
تش� من إيجاد حل لمشكلة إ
الزدواجية ي
ن
تأم� وتوثيق وحفظ
المال ف ي� مواقع مختلفة عىل سبيل المثال .ويعزى ذلك إىل هيكلية النظام ي�
كالنفاق المتكرر لنفس المبلغ
إ
ي
ي
الطراف المرتبطة عىل الشبكة ،بالضافة إىل درجات التشف� المعقدة والمعاي� أ
السجالت ،ومشاركة البيانات مع جميع أ
المنية
إ
ي
ي
تش� ،خاصة ف� ي ن
لتحف� تطوير تطبيقات ذكية معتمدة عىل تكنولوجيا البلوك ي ن
يز
تمك� ظهور العمالت
المستخدمة .كل ذلك أدى بدوره
ي
المشفرة واستخداماتها ف ي� العالم.
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هذه أ
المثلة تعد غيض من فيض ،وليس حرصاً ،وإال فالمقام ال يكفيه هذه العجالة،
ولكنها ي ن
المكانات الهائلة لدخول التكنولوجيا الحديثة لحلبة العمل االقتصادي ،وأثره
تب� إ
الكب� عىل تقدمه.
ي
يضاف إىل ما سبق التحذير من أن هذه التقنيات قد تساهم أيضاً ف� خلق بطالة ي ن
ب�
ي
ين
الدارية والعمليات
نوعيات عديدة من الوظائف مثل
السائق� وموظفي الخدمات والمهام إ
أ
المرتبطة باتخاذ القرار وس� أ
ف
العمال ي� العديد من النشطة ،بل ستصل للمهن الطبية
ي
وغ�ها.
والقانونية والهندسية ،ي
هذا الخطر يجب التحفز واالستعداد له بمزيد من التأهيل وإيجاد وظائف جديدة وتعزيز
أك� لدور الدولة لحماية المجتمع والطبقة المتوسطة أ
والقل منها من االنسحاق تحت
ب
أ
ف
ضغط التحول الرقمي الرسيع .حيث أن ضبط إيقاع التحول هو أمر ي� غاية الهمية لمنع
التغي� موازياً إلعادة التأهيل والتوظيف
كب�ة بشكل مفاجئ ،ولضمان أن يكون
ي
خلق بطالة ي
ف ي� العالم االقتصادي الجديد.
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 .3التشغيل الشامل واستيعاب لك القوى العاملة

التشغيل الشامل هي حالة اقتصادية يتم فيها استخدام جميع موارد العمل المتاحة
ت
ث
ال� يمكن
أك� قدر من العمالة الماهرة ي
بأك� الطرق كفاءة بهدف استيعاب ب
وغ� الماهرة ي
توظيفها ف� االقتصاد ف� أي وقت ي ن
مع�.
ي
ي
الهدف هو الوصول بمعدالت البطالة ألقل حد ممكن ت
ح� ال يتعطل عن العمل إال الفئات
ال� هي بحاجة للرعاية وجعلها عند أقل حد ممكن ت
ت
ح� يتمكن المجتمع من خالل آليات
ي
وغ�ها ،من إعالة هذه الفئات يغ� القادرة ألسباب قهرية.
الضمان االجتماعي وال�ض ائب ي
المثل أ
وهذا يعت� الحد االقتصادي أ
وتوف� المال بيد
وال ثك� أماناً ،حيث أن التشغيل
ي
ب
المجتمع يؤدي للرواج التجاري واالنتعاش االقتصادي ،ويبقى أحد أهم اهداف الحكومات
الرئيسية.
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الشارة إىل أن كافة التطبيقات االقتصادية فشلت للوصول لهذه الحالة المثالية
ومن المهم إ
ف
ف
ت
أسمال  .ولكن ي� ظل التقدم الماثل ي� كافة
بشكل ي
كب� سواء من التطبيق االش� ياك أو الر ي
القدرات العلمية والتكنولوجية ،فإن تحقق مبادئ الشمول الرقمي ستجعل من السهل
تقديم العون ف ي� هذا المجال وبشكل عاجل لكل من يحتاجه ومن أجل إيجاد العمل
المناسب والتوظيف الرسيع والتأهيل والتدريب عىل العمل من خالل أدوات التدريب
الحديثة والمنصات المتخصصة والتعليمية عىل سبيل المثال.
وكلما ازدادت شفافية الواقع المجتمعي أمام الدولة الحديثة كلما ازدادت قدرتها عىل
التوجيه السليم لالستثمارات والتوظيف الميرس لمن يحتاج الوظيفة من أجل الموازنة
ب� حاجة سوق العمل والعمالة للعمل عىل ي ن
ين
جهت� ،برفع مستويات العمالة وتدريبها
وتأهيلها ،وتوجيه المستثمر نحو طبيعة االستثمارات المتاحة والمفاضلة بينها.
أ
أ
ين
ين
الطالق ونصب ي ن
االقتصادي�
المخطط�
ع� كل
ويظل هذا الهدف هو الهم وال بك� عىل إ
وعليهم أن يقوموا برسم الخريطة االقتصادية بما يسمح بعدم انفالت أ
الفراد لعالم
ت
ال� تواجهها.
البطالة والتحديات ي
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أ
ت
ال� تعيق تحقيق هذا الهدف هو العالقة العكسية مع التقدم
ولكن من المور ي
التكنولوجي والذي يميل دوماً لتقديم حلول ذكية لصاحب العمل تؤدي لالستغناء عن
العمالة وتخفيض التكاليف التشغيلية ،وهو ما يسعى له رجال أ
ين
لتحس� موقعهم
العمال
التنافس بالتأكيد .ولحل تلك المعضلة ،من المتوقع أن تتجه النظرية الجديدة لفرض
و�ائب تصب ف� صالح توظيف الناس وتشغيلهم بوظائف الئقة وأن تتوجه آ
رسوم ي ض
اللة
أ ي
ت
الذك .
وال� تحتاج رسعة االستجابة والتحليل ي
لحماية الناس من العمال الخطرة والمزعجة ي
ومن المتوقع أن يكون من ي ن
أك�
ب� الحلول الموجهة لهذا الموضوع ،أن يكون للفرد دوراً ب
ث
ف� االقتصاد الجديد ،بحيث يمكنه اتقان ي ن
تغي� مساره أو تطويره
مهنت� او أك� وقادر عىل ي
ي
بشكل مستمر واالنضواء ضمن برامج التعليم المستمر بصفة دائمة.
كما يمكن للدولة من خالل تدخلها باالقتصاد ،ان تصمم مشاريع لديها ي ز
م�ة التشغيل
ين
لمالي� العمالة واستيعاب دائم للوظائف المتوفرة بالسوق ودون عمل حالياً.
الكثيف
ف
وستدفع التوجهات العامة ي� النظام الجديد ،الناس نحو امتالك العمل من خالل
ش
ال�كات المتناهية الصغر ،للتخفيف من مخاطر العمل ف ي� مؤسسات قد ال تكون مستقرة
الحال ،أو التوجه للوظائف المؤقتة أو عن بعد من
بالمستقبل ،وبغض النظر عن وضعها ي
خالل التعاقدات المؤقتة.
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 .4بروز مفهوم القيمة االقتصادية

سي�ز ث
أك� ف ي� النظام االقتصادي العالمي الجديد ،كمقياس للمنفعة
مفهوم القيمة ب
ت
ال� تقدمها السلع والخدمات .ونرى بأن معظم النظريات االقتصادية اتجهت
االقتصادية ي
موجه� ر ي ن
ين
ئيسي�:
نحو احتساب القيمة من خالل
•

الندرة ،ومدى االحتياج لهذا المنتج أي حجم الطلب مقابل مستوى الوفرة.

•

حجم العمل المبذول ف ي� الحصول عىل المنتج أو الخدمة ،ويقاس بعدد العمال
والخ�ة وندرة
والوقت المستغرق ويدخل ضمنها تكلفة الساعة حسب نوع العمل
ب
هذه المعرفة وانتشارها أيضاً.
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وهذين العنرصين سيستمران كما كانا ،وسيضاف لهما مجموعة أخرى من عنارص التقييم
أساس ف ي� تحديد
مثل عنرص التقييم النابع من الصورة الذهنية ،والذي سيدخل كعنرص
ي
القيمة .ومثال لهذا تعاظم مثال ً قيمة برامج االتصال واالجتماعات بع� ت
االن�نت خالل تف�ة
ع�ات أ
ت
ال�كات إىل ش
وال� أدت إىل ارتفاع قيمة بعض ش
الضعاف ف ي� وقت
جائحة كورونا ،ي
قص� جداً.
ي
وبغض النظر عن سهولة توافر مثيل لهذه التطبيقات ث
وك�ة المعروض منها ،نجد أن
أ
هذه أ
الهمية مرتبطة بالصورة الذهنية واالعتمادية عليها لتنفيذ العمال ،مما رفع قيمتها
التقديرية ش
ع�ات أو مئات المرات .وستمثل هذه القيمة ضمن ما تمثله قيمة الملكية
الفكرية مضافاً لها الصورة الذهنية ،وهي من المعطيات الجديدة الداخلة ف ي� تحديد
القيمة ف ي� النظام الجديد.
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 .5انخفاض أسعار الفائدة

ت
وال� تمارسها أغلب أو كافة المؤسسات المالية
تم اعتبار الفائدة البنكية إ
والدخارية ي
أ
القراض والتمويل وهي أساسية لي منظومة
والمرصفية وسيلة أساسية لتنشيط أعمال إ
الكب� .وهذه الفائدة
الك�ى بدون هذا التمويل ي
اقتصادية حيث ال يمكن إطالق المشاريع ب
أ
ض�ورية لتمويل التكاليف التشغيلية والرأسمالية المطلوبة لتفعيل النشطة المرصفية
وحوكمتها.
المستفاد من أ
الزمات االقتصادية المتتابعة وخاصة أزمة الرهن العقاري  ،2008أن أسعار
أ
الفائدة ت
كب� مما فجرها
الم�اكمة والمنتقلة من بنك إىل بنك قد فاقمت أثر الزمة بشكل ي
عىل النحو الذي كان ،وكلف العالم أزمة استمرت لعام كامل أو ث
أك� ودفعت الحكومة
أ
ف
المرص� والقطاعات المت�ض رة ،وهو ما
المريكية لضخ  4ترليون دوالر لدعم القطاع
ي
كان يمكن تالفيه ف� حالة كانت أسعار الفائدة مساوية ألتعاب أ
العمال المرصفية وأجور
ي
ين
الموظف�.
ت
ال� توفرها التطبيقات الرقمية والذكية الحديثة مثل تكنولوجيا
ونالحظ أن القدرات ي
أ
آ
التمويل ( )Fintechأصبحت تستبدل اللة الذكية إلدارة النشطة التمويلية والمرصفية
ويب� بتخفيض أ
بشكل أرسع وأبسط ،ش
العباء المرصفية والفائدة والرسوم عىل التمويل،
وهو ما نراه ض�ورياً لحيوية السوق بالمستقبل.
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أ
كث�اً ت
لتق�ب من الصفر وذلك ف ي� ضوء
الغلب باالقتصاد الجديد أن تت�اجع قيمة الفائدة ي
المتغ�ات التالية:
ي
أ
وال� ال تحتاج ن
ت
لب� تحتية ومكاتب
 .1ظهور مؤسسات تكنولوجيا الموال ( )FinTechي
ين
وموظف� ،بل نجد أن نماذج العمل الخاصة بها تعتمد عىل التطبيقات
كث�ة وفروع
ي
ن
الموظف� مما يخفض بشدة التكاليف التشغيلية.
من
ة
صغ�
ومجموعة
الرقمية
ي
ي
ف
كب� يغ� مرشحة للتمدد وتأسيس بنوك جديدة
 .2ي� ظل هذا التحدي فإن البنوك بشكل ي
أ
أ
وبالتال فهي
وستتحالف عىل الغلب مع مؤسسات الموال التكنولوجية ()FinTech
ي
لن تضطر لدفع مرصوفات رأسمالية جديدة بل ستتجه لتخفيض النفقات.
ت
وال� تؤدي لتضخمها بال
االتجاه العالمي للتخلص من أعباء الفائدة عىل القروض ي
 .3نهاية تقريباً وتأخذ االقتصاد العالمي للمجهول.
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 .6تراجع او اختفاء البورصة

ف أ
يس� االتجاه االقتصادي العالمي نحو اختفاء البورصات المالية ودخول
ي� الغلب ي
بدائل حديثة ونظم مختلفة لتمويل ش
الم�وعات وجذب االستثمارات ،والسماح للعوام
بالمساهمة دون التعرض لمخاطر أ
السواق المالية الحالية .فالبورصات أصبحت اليوم
باباً للمضاربة والترصفات يغ� المسؤولة عالمياً ،ومن يغ� المعقول االعتماد عىل دعامة
بالشاعات وتتسبب ف ي� خلق ركود وخسائر بالمليارات ف ي� ساعات أو دقائق
اقتصادية تتأثر إ
معدودة.
الصغ� للسوق وتحويل
الصالح عىل إيجاد بدائل وحوكمتها لجذب المستثمر
ينصب هذا إ
ي
صكوك الملكية والمساهمات لملكيات حقيقية ذات عائد وقابلة للبيع بأساليب مختلفة عن
ممارسات ض
ت
وال� لم تؤدي للهدف المرجو منها.
ي
الما� ي
لقد أصبحت سوق أ
الوراق المالية مجاال ً للمضاربة وليس لالستثمار كما كانت مقررة بالبداية
أ
ساس الذي أنشأت من أجله؛ ويفرض هذا
وهو ما يشكل
ثغرة وانحر أاف عن المقصد ال ي
أ
ف
المر إعادة النظر ي� هذا الساس االقتصادي.
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 .7استمرار العولمة

أ
آ
ت
ال� تتنبأ بذهاب عرص
عىل الرغم من انتشار العديد من الراء والنقاشات والبحاث تي
ال� باتت مؤكدة بأن
العولمة وزيادة االتجاه نحول المحلية القطرية ،إال أن الحقيقة ي
كب�ة لبعضه البعض ولكون البنية التحتية لالتصاالت بكافة أنواعها
العالم مازال بحاجة ي
ن
مازالت بحالة نمو وليست توقف ،وعاجال ً أو آجال سيذهب الوباء ليأخذ مكانه يب� أوراق
التاريخ وسيستعيد النسان طبائعه أ
ت
المش�ك والتجمع
الصلية وغرائزه ف ي� التعاون والعمل
إ
والسفر والتعارف ي ن
ب� الشعوب.
ف
توف� الغذاء
ورغم الدعوات لالنكفاء
وم�راته حول مخاطر االعتماد عىل الخارج ي� ي
المحل ب
ي
والنتاج ،حيث أن توقفها بشكل مفاجئ قد يسبب مخاطر جسيمة قد تؤدي
والصناعة إ
ض
الم�رات
لمخاطر تشبه المجاعة المفاجئة أو الفو� أو تعطل االقتصاد بشكل كامل ،هذه ب
لها ما يدعمها بالفعل وتحتاج لمعالجة ولكنها ليست كافية لتحقيق هدف القطرية المغلقة
عىل الذات ،فهي تكاد تكون مستحيلة لبعض الدول نظراً لعدم تنوع مواردها الطبيعية،
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ت
الصالحات ف ي� معالجة قصور الموارد الطبيعة عن تلبيتها ،مثل
وال� لن ينفعها بعض إ
ي
ف
ت
الست�اد المنتجات الغذائية
وال� ستظل ي� حاجة
ي
الدول الصحراوية المفتقرة للمياه ي
والزراعية.
ونجد بأن العولمة الجديدة ستكون عولمة أقاليم عالمية بك�ى وليس عولمة دول منفردة،
يمكن معها توف� معاي� أمن وتكامل أفضل وكثقل مقاوم للمتغ�ات المفاجأة أ
والزمات
ي
ي
ي
أ
ت
وغ�ها.
ال� قد تظهر نتيجة للرصاعات او الوبئة ي
ي
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 .8إعادة تعريف الملكية الفردية

ستستمر نفس مفاهيم الملكية الفردية الحالية ف ي� أغلب دول العالم مع قيود عىل تضخمها
ت
وتأ� هذه الرغبات نتيجة لما هو متداول حول
وتحولها لمراكز قوى ب
أك� من الدول نفسها .ي
أ
ف
ف
ين
المالي� وأصحاب المالك ي� العالم ي� مؤامرات سياسية واجتماعية وصحية،
ضلوع كبار
أ
ومحاولتهم استثمار الزمات العالمية لخلق مصالح ومنافع خاصة ضد المصالح العامة،
وهو ما لم يعد مقبوال ً أن تتسع هذه القدرات خارج نطاق حوكمة الحكومات والدول
ت
الساءات ،ف� ي ن
ح� أن تغول
ال� تمتلك أدوات رقابية مستقلة عديدة تحول دون هذه إ
ي
ي
أ
ت
تعت�
ال� ب
بعض رجال العمال عىل الدولة أصبح نتاجاً سلبياً للمفاهيم االقتصادية الحالية ي
ت
الذا�.
التنافسية المطلقة ،واليد الخفية أحد وسائل النجاح والتصحيح ي
ويمكن أن تظهر مفاهيم جديدة للملكية الفردية تضمن تحقيق مصالح المجتمعات وتحول
دون سوء استغالل تلك الحرية.
 132االقتصاد العاملي بني مطرقة كورونا وسندان األزمات

 .9تراجع مساحة الحرية الفردية

ف
ت
والدسات� للتأكيد
ال� دأبت الحكومات
ي
أفرزت أزمة كورونا ي
متغ�اً جوهرياً ي� هذه َ
المس َلمة ي
عليها .ف ي� مجتمعات اليوم ،نجد أن الحرية الفردية أصبحت بغاية الهشاشة وتكاد ش
تتال�
ف� مقابل حق المجتمع ومخاوفه من انتشار الجريمة أ
والوبئة عىل سبيل المثال.
ي
ن
سيع� أن المستقبل لن يسمح للحرية الفردية بمساحات مثلما كانت من
المتغ�
هذا
ي
ي
كث�ة تعيق هذا الحق ،وهو ما سيؤدي النعكاسات
قبل ،وستحل محلها قيود مجتمعية ي
عىل طبيعة أ
العمال واالستثمارات .فعىل سبيل المثال ستنخفض مساحة االستثمارات �ف
ي
ال�فيهية وتتجه ث
الخدمات ت
للنتاج الكمي والملموس.
أك� إ
المتغ� يجب أن يتم دراسة أثره عىل االقتصاد وخاصة أنه سيكون سلبياً بشكل ما
هذا
ي
أ
ف
ث
ف ي� البداية ،ولكنه ي� النهاية سيكون أك� إيجابية عندما تتناغم االستثمارات والعمال مع -
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ن ف
النتاج له دور ث
أك� إيجابية عىل
هذا المنحى الجديد ،وخاصة بأن زيادة نسبة
العامل� ي� إ
ي
االقتصاد عند مقارنته مع اقتصاد الخدمات الذي غالباً ما يكون عىل حساب االقتصاد
النتاجي رغم أهميته.
إ
ت
ت ز
وال� قد
ومن المتوقع أن يحاول علماء االجتماع ال� يك� عىل سعادة االنسان بدال ً من حريته ي
ال تصادف السعادة الحقيقية وهذا أمر جدير باالهتمام وتحويله لقضية علمية مفتوحة
للمجتمع ليبحثها ويوجد حلول لها.
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 .10دور حالة المناعة الصحية للشعب في تحديد وضعه االقتصادي

يعت� هذا المحور غاية بالحداثة ف ي� المفاهيم االقتصادية .ولكن لنتخيل أن شعباً ما لديه
ب
ن
وبالتال فلن يتوقف عن العمل ولن تتوقف عجالته االقتصادية،
مع�،
مناعة من مرض ي
ي
ف
الئتما� .ن
وسيدخل هذا المعيار ي� تقدير أمنه وقدرته عىل سداد القروض وتقييمه إ ي
ستكون صحة الشعوب ومستوى مناعتها وتوقع مقاومتها أ
للوبئة أو قدرة منظومتها
ت
ال� يمكن تثمينها اقتصادياً تماماً مثل
الصحية عىل المقاومة ،أحد أهم الموارد الطبيعية ي
المياه والزراعة والنفط والذهب والمعادن والمعارف والملكيات الفكرية.
ومن المتوقع أن تخصص الحكومات ي ز
م�انيات مستقلة من أجل تنمية هذا الجانب والعمل
ت
ال�
عىل سالمته ،وهو ما سيستدعي معه مواجهة العديد من الممارسات
االقتصادية ي
أ
ستتضارب مع هذه ي ز
الم�ة ،مثل :تلوث البيئة ،وسالمة الطعام الصحي ،وممارسة النشطة
الصحية.
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من المتوقع أن يستمر تفشي األمراض الخطيرة

في المجتمعات اإلنسانية ويكون لها آثار اقتصادية

وجيواستراتيجية وجيوسياسية كبيرة.
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االقتصاد العالمي “لم يخرج من الغابة “ بعد .والمخاطر
المحيطة به ما زالت غير واضحة ،مع احتماالت تصاعدية

لموجات جديدة وكبيرة من اإلصابات بفيروس كورونا،
وتقلص قيمة األصول واالستثمارات ،وتقلب أسعار السلع

االساسية ،وارتفاع سياسات الحمائية وعدم االستقرار
السياسي.

كريستالينا جورجييفا

مدير عام صندوق النقد الدولي
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الخاتمة

تداعيات أزمة كوفيد  19وحسبما تم إيضاحه ف ي� هذا الكتاب ،فإنها قد تطول لسنوات
الزمة ف� أ
ح� وإن توفرت وسائل ناجعة الحتواء أ
عديدة ،ت
ستخت�
المد القريب .كما أنها
ب
ي
أيضاً قدرة الحكومات عىل مدى نجاحها ف� السيطرة عىل أ
الزمة الصحية واالقتصادية ف ي�
ال� يحققتها قبل أ
ت
الزمة.
مجتمعاتها والمحافظة عىل المكاسب ي
ال� ستستجيب بها الحكومات لمعطيات هذه أ
فالطريقة ت
الزمة ،ستحدد بالتأكيد مدى
ي
ال� كانت هشة قبل أ
ن
ستعا� بالتأكيد من التبعات ث
ت
أك�
الزمة
ي
فعالية إجراءاتها ،لكن الدول ي
من يغ�ها .ومن المؤكد بأنه سيكون لدينا ي ن
نوع� من الحكومات .نوع “يحاول الخروج” ونوع
أ
آ
ن
الثا� من المؤكد بأنه سيكون ضحية هذه
“ينتظر الخر” .الول ستكون له حظوظه ،ولكن ي
أ
الزمة!
وبحسب التوقعات ،فإن الحكومات سوف تلجأ ف ي� الغالب لسياسات التقشف للتعامل
الزمة الراهنة ألنها الوسيلة أ
مع تداعيات أ
المثل برأي الطبقات السياسية لمواجهة أزمات
النتباه لها.
كب�ة ال بد من إ
الركود ،وهو ما نراه أنه سيكون له آثار وعواقب ي
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عندما تكون المؤسسات ُمحاطة بخطر محدق ما ،فإنها
تكون أمام خيارين رئيسيين؛ أحدهما أن تقف ساكنة
وتعتمد على حظوظها ،أو أن تحاول التحرك وتبني
مقومات تنافسية تضمن لها البقاء والنمو.
التقشف في األزمات يعني ببساطة اللجوء إلى نمط
تقليدي ساكن وقائم على قبول الواقع والجلوس على
مقاعد المشاهدة والتعاطي مع األمور على أساس
ردود الفعل .فالسياسات التقشفية للحكومات ستؤدي
حتماً إلى تجميد الدورة الدموية في األسواق وعلى
عكس سياسات اإلنفاق والتوسع التي تحاول التغيير
وخلق الفرص وإحداث النمو .والتاريخ يؤكد ذلك.
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يؤكد التاريخ بأن التقشف يؤدي إلى إضعاف األسواق،
وتظهر أولى مظاهرها في تراجع معدالت االستهالك

وارتفاع معدالت التضخم على الرغم من اتجاه البنوك

المركزية لخفض أسعار الفائدة .وستمنع مثل هذه
السياسات أيضاً االستثمارات وتؤدي إلى تعطيل المشاريع

االستراتيجية الطموحة ،وهو ما سيؤثر بالسلب على نمو
اقتصادات الدول بل وسيسهم في تفاقم أزمة البطالة

مع تركيز الشراكت على الربحية وإفالس العديد منها.
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ت
ال� ستصاحب مثل هذه السياسات
كما أن مبادئ الحمائية واالنكفاء ف ي�
التعامالت الدولية ي
من شأنها أيضاً أن تعمق من آثار هذه أ
الزمة .ولعل تجربة الكساد العظيم تؤكد بأن
النفاق الحكومي هي فكرة سيئة جداً عندما يكون االقتصاد ف ي� مرحلة
التقشف وخفص إ
ن
االقتصادي� يؤكدون عىل ذلك.
والكث� من المفكرين
الركود ،وتجربة اليونان مثال آخر،
ي
ي
تحتاج التنمية الحقيقية إىل عقلية مفكرة إيجابية من جهة ،ومن جهة أخرى سلبية ونقدية
تحاول استقراء السيناريوهات المعاكسة للقرارات المختلفة .ومن خالل ذلك فقط يمكن
ف
ت
ث
ت
ال� قد ت
تع�يها .ثم
للخطط االس�اتيجية أن تكون أك� احتياطاً ومرونة ي� تجاوز العقبات ي
ت
المتغ�ات االقتصادية والتكنولوجية
ال� ستمتلك أنظمة شت�يعية مرنة تواكب
ي
أن الدول ي
والقليمية والعالمية ،يمكن أن تحقق مستويات تنموية تنافسية متقدمة ،وترسخ
المحلية إ
أ
ن
والوط�.
من خاللها مقومات المن االجتماعي
ي
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كما أنه وفي أوقات األزمات أو االستشراف ،ال بد أن تكون
النظرة العامة للسياسات الحكومية لكية وليس جزئية.

ففي عالم التخطيط والممارسة اليوم ،الكثير يبدأ من
األجزاء ،ثم يحاول بناء الصورة اللكية؛ أي القيام بتنفيذ
مشاريع هنا وهناك ،ثم ربطها بالمستهدفات .لكن

أوال؛ وهي
المنطق العلمي يتطلب فهم وتصور اللك
ً
الغاية االستراتيجية من لك ذلك.
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النجاح ف ي� العبور لمرحلة ما بعد كوفيد  ،19مرتهن بمدى قدرة الحكومات عىل تحدي الفكر
أك� إبتكاراً مرتكزة عىل تحقيق النتائج وقياس أ
وتب� عقلية ث
ن
الثر .فلم يعد أمام
التقليدي ي
الحكومات خياراً سوى ن
تب� نظم عمل وسياسات وطنية براجماتية تضمن تنشيط العجلة
ي
ح� آ
ال� لحقت بها والمستمرة ت
ت
الن.
االقتصادية وتعويض الخسائر الهائلة ي
ف
ت
ال� تعرض إليها
ي
و� ظل الكبوات المتتالية لالقتصاد العالمي وسقوطه أمام كل الهزات ي
تش� إىل أن الدول ستتكيف مع
عىل مدى قرن ،وآخرها جائحة كورونا ،فإن كل الدالئل ي
ال� أحدثتها أ
المتغ�ات ت
الزمة الراهنة بسن ي ن
محدثة وسيظهر مع كل
ي
قوان� جديدة وأدوات ّ
ي
ف
الحال ،وستساهم تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة ي� ترسيع
ذلك نظام عالمي يغ�
ي
تصميم ي ن
وتمك� االقتصاد العالمي الجديد.
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بالكث� من
النظام العالمي الجديد سيفرض واقعاً جديداً ما زال من الصعب التكهن
ي
الكث�
مفاصله .وعىل الرغم من أننا حاولنا تصوير بعض من سماته ،إال أنه ما زالت هناك ي
ت
وال� ستحدد مدى كفاءة وكفاية النظام الجديد .ومن ي ن
ب� هذه التساؤالت:
من التساؤالت ي
 .1ما هو موقف االقتصاد الجديد من مشكلة البطالة ت ز
الم�ايدة ونسب النمو المتباطئة؟
أ
ت
ال� قد تنجم عن
 .2ما مدى مرونة
النظام الجديد تجاه الزمات االقتصادية المفاجئة ي
أ
الحروب التجارية والوبئة والكوارث الطبيعية؟
التأث�
 .3كيف سيتعامل االقتصاد الجديد مع ظاهرة العولمة
والتأث� المتبادل ،وخاصة ي
ي
السل�؟
بي
 .4كيف سيتم التعامل مع مفهوم االقتصاد الرقمي والتكنولوجيات الحديثة لتعزيز
اليجابيات وتجنب السلبيات؟
إ
العالم وال سيما المحتوى الرقمي والذي بأغلبه مجهول
 .5كيف يمكن التعامل مع إ
وغ� موثوق؟
المصدر ي
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الجراءات المالية واالقتصادية واالجتماعية ف ي� ظل
 .6كيف يمكن ضمان حوكمة ونزاهة إ
الجباري لكل الناس؟ وكيف
كب�ة تجاه بعضها مثل قضية التطعيم إ
شكوك عالمية ي
يمكن بث رسائل الطمأنة بشأنها ودور الحكومات؟
ئ
والكل ألي منظومة اقتصادية ،دون
الجز�
الغالق
 .7كيف يمكن التعامل مع إجراءات إ
ي
ي
أن تنهار تلك المنظومة؟
 .8كيف يمكن تفادي آ
الثار السلبية ألسعار الفائدة ف ي� ظل أهميتها كنموذج أعمال محوري
القراض بال فائدة؟
للبنوك؛ فكيف يمكن إ
وتوف� االستقرار للعملية
المكان
 .9كيف يمكن احتواء مظاهر التضخم وأسبابها بقدر إ
ي
االقتصادية عىل مدى تف�ات زمنية طويلة؟
 .10كيف يمكن ضمان أنشطة التمويل لتأسيس ش
ال�كات والمشاريع دون الدخول بعالم
المضاربة وما ينتج عنها من تضخم وخسائر وكوارث للمستثمرين؟
ت
ال� اعتادت
 .11كيف يمكن الدخول بالمستقبل مع استمرار تمتع الناس بحريتها الفردية ي
عليها؟
للجهزة الصحية والعالجية أن تتعامل مع أ
 .12كيف يمكن أ
الوبئة بشكل علمي وبعيداً عن
الضغوط الدولية وما يشوبها من أخطاء وتردد وتغ� بالمعاي� كما حدث ف� أ
الزمة
ي
ي
ي
الحالية؟
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من الواضح بأن وباء كوفيد  19سيرسع من بداية وبزوغ نظام اقتصادي جديد .ولكن مع
ت
تأ� الفرص ت ز
م�امنة مع التحديات .فمن من المؤكد بأن العالم الجديد
كل جديد ،ال بد أن ي
سيشهد خارطة جيوسياسية جديدة ستتطلب من الدول تعزيز درجة التعاون وتحقيق مزيد
من التكامل االقتصادي لضمان المصالح الوطنية ،ولكنها ت
س�فع أيضاً من حدة ش
و�اسة
المنافسة مع توجه الدول المتقدمة لتنشيط اقتصاداتها واستعادة صدارتها عىل الساحة
االقتصادية.
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النظام الجديد سيتطلب إعادة تصور دور الدولة وتعريف مهامها ،ن
وتب� نماذج
ي
ت
النتاجية ،واالستفادة من
واس�اتيجيات تنموية تضمن تنويع اقتصادها ورفع قدراتها إ
ممكنات الثورة الصناعية الرابعة ،وتحقق من خاللها مستهدفات أمن وسالمة ورفاهية
الدول  .وإذا ما أردنا تبسيط كل ذلك لمراكز الفكر واتخاذ القرار،
مجتمعاتها والمجتمع
ي
ن
ئيسي� ،هما :معالجة مشكلة البطالة ،ورفع
الخطط االقتصادية يجب أن تحقق أمرين ر ي
ت
الفالت من مطرقة كورونا،
الجمالية .وإال
ال� قد تتمكن من إ
مستويات النمو إ
فإن الدول ي
ت
قد يفتك بها سندان التحديات الم�اكمة.
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المراجع باللغة العربية:

الص� والواليات المتحدة أ
ب� ي ن
الخوري ،عل محمد ( .)2019الحرب ي ن
المريكية :إىل أين؟ مجلس الوحدة
ي
االقتصادية العربية ،القاهرة ،جمهورية مرص العربية.
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المن
ي
ي
ي
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أ
المركّبة .مجلس الوحدة
العر� تحت وطأة الزمات ُ
عل محمد ( .)2020مستقبل االقتصاد ب ي
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أ
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الملحق رقم  :1توقعات صندوق النقد الدولي المحدثة لعام 2021-2020

تش� إىل أن يبلغ النمو العالمي  %-4.9ف ي� 2020؛
توقعات صندوق النقد
الدول المحدثة ي
ي
 1.9نقطة مئوية أقل من توقعات إبريل .2020
كما يتوقع الصندوق أن يبلغ النمو العالمي  %5.4ف ي� عام  .2021وسيؤدي ذلك إىل انخفاض
جمال لعام  2021بنحو  6نقاط مئوية أقل مما كانت عليه ف ي� توقعات ما
الناتج
المحل إ
ال ي
ي
ف
1
قبل  COVID-19ي� يناير .2020

1. IMF, 2020.
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الجدول رقم  :3أحدث توقعات النمو االقتصادي العالمي
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
)اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟامﱄ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،اﻟﺘﻐري اﻟﺴﻨﻮي ﰲ اﳌﺌﺔ(
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺘﻘﺪم
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو
أﳌﺎﻧﻴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻴﺎﺑﺎن
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻛﻨﺪا
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻷﺧﺮى
اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
آﺳﻴﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﺼني
اﻟﻬﻨﺪ
اﻵﺳﻴﺎن ٥.
أوروﺑﺎ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
روﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
اﻟﱪازﻳﻞ
اﳌﻜﺴﻴﻚ
اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
ﻧﻴﺠريﻳﺎ
ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻨﺨﻔﺾ
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المصدر :صندوق النقد
ي
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الملحق  :2مقارنة بين إجراءات االغالق الشديدة والمخففة في
مواجهة كورونا؟

ت
ال� يجب اتخاذها للحد من
كب�ة من الجدل العالمي حول جدوى إ
هناك حالة ي
الجراءات ي
بالجراءات
الجراءات المتشددة مقارنة إ
انتشار يف�وس كورونا المستجد ،وعن مدى صوابية إ
المخففة.
وباستبعاد تجربة ي ن
كب� كمركز لظهور وانتشار
الص� ،نظراً لما يثار حولها من جدل
سياس ي
ي
ت
ال� اتخذتها حكومات إيطاليا واسبانيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا
الوباء ،نجد بأن إ
الجراءات ي
بالجراءات الشديدة جداً ،تليها الواليات المتحدة كوضع أقل تشدداً
يمكن تصنيفها إ
ولنعت�ها (شديدة).
ب
مؤ� خماس ي ن
قيم السياسات المتخذة عىل ش
ب� (إجراءات شديدة جداً/
لو أمكن أن نُ ّ
ي
شديدة /متوسطة /أقل من المتوسط /قليلة جداً) ،فسنجد بأن البلدان العربية قد تراوحت
ب� شديدة ت
إجراءاتها ي ن
وح� معدل أقل من المتوسط.
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ش
المؤ� ال
كب� بحجم االختبارات ،فإن هذا
ونظراً لكون أعداد إ
الصابات ترتبط بشكل ي
للصابات داخل أي دولة ،وذلك للعديد من
ع�اً حقيقياً ودقيقاً عن حجم االنتشار إ
نراه ُم ب
أ
السباب:
 .1هناك ف� أ
الصل شكوك حول دقة نتائج أجهزة االختبارات.
ي
كث�اً عىل
 .2نظراً لعدم شمولية اجراءات المسح (االختبارات) لكافة السكان والقتصاره ي
ين
المخالط� أو المشتبه بمرضهم.
حاالت
 .3والعامل المحوري وهو أن العدوى قد تحدث بعد االختبار.
المؤ� أ
ين
ش
المحلل� ،والذي يمكن االعتداد به عند إجراء المقارنات
ال ثك� دقة ،بحسب رأي
ش
هو ش
المؤ� الخاص بالوفيات لكل
وحدت منظمة الصحة العالمية
مؤ� الوفيات .وقد ّ
ش
ش
المؤ�ات
المؤ� من
مليون نسمة لتنظيم البيانات ومشاركتها عالمياً .ويمكن اعتبار هذا
أ
كث�اً من
الدقيقة لنه يحرص حاالت الوفيات الحقيقية بسبب يف�وس كورونا ،رغم أن ي
التقارير أوضحت بأن هناك دوما أسباب أخرى مرتبطة بكورونا مثل مرض السكري أو
السمنة المفرطة أو أمراض القلب والدم وغ�ها من أ
المراض المزمنة.
ي
الشياء يقول أن الدول أ
ووفقاً لهذا التقديم نجد أن منطق أ
ال ثك� تشدداً ف ي� اتباع سياسات
أ
أ
ن
ستعا�
الغالق ومنع االختالط االجتماعي ستكون القل بالوفيات ،وأن الدول ال ثك� تساهال ً
إ
ي
أ
ف
ث
من الحاالت الك� شدة ي� الوفيات لكل مليون .فهل هذه النظرية صحيحة؟
ش
المؤ� ،سنجد عىل سبيل المثال بأن إيطاليا وفرنسا
بالنظر للنتائج العالمية وفق هذا
أ
ف
وإسبانيا وبلجيكا بصفتهم الدول ال ثك� تشدداً ي� إجراءات االغالق والتحفظ قد بلغت
ت
التال:
نسبة الوفيات بالمليون فوق الـ  550وتق�ب من الـ  ،700كما بالجدول ي
ف
ال� اتخذت اجراءات ث
ت
أك� تشدد
الجدول رقم  :4إ
الصابات والوفيات ي� الدول ي

2. https://www.worldometers.info/coronavirus
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ف
ال� اتخذت اجراءات ث
ت
أك� تشدد
الجدول رقم  :4إ
الصابات والوفيات ي� الدول ي
إجمال الحاالت
ي

الوفيات

الوفيات لكل مليون

الدولة
بلجيكا

63,039

9,792

849,89

إسبانيا

257,494

28,413

607,7

المملكة المتحدة

291,911

45,053

663,66

إيطاليا

243,506

34,997

578,83

فرنسا

173,307

30,120

461,44

2

ف
متو� لكل مليون نسمة
تقري�  629مريض ي
مالحظة :أي بمتوسط ب ي
وسنجد أن الدول ت
وال�ازيل
ال� تقع بالفئة التالية أي المتشددة مثل الواليات المتحدة ب
ي
أ
للجراءات المطبقة كما بالجدول
وكندا قد حققت نتائج أقل حدة من الدول ال ثك� تطبيقاً إ
التال.
ي
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ف
ت
ال� اتخذت اجراءات متشددة
الجدول رقم  :5إ
الصابات والوفيات ي� الدول ي
الدولة

إجمال الحاالت
ي

الوفيات

الوفيات لكل مليون

الواليات المتحدة
أ
المريكية

3,500,000

137,419

145,16

سويرسا

33,063

687,1

194,92

الدنمارك

13,092

610

105,31

لوكسمبورج

5,056

111

177,32

كندا

108,816

810,8

233,43

ال�تغال
ب

47,426

1,676

164,37

ال�ازيل
ب

1,970,000

75,366

354,65

ف
متو� لكل مليون نسمة
مالحظة :أي بمتوسط  232مريض ي
وعندما ننظر للفئة الثالثة المتوسطة ف� التشدد أو أ
القل تشدداً مثل السويد واليونان
ي
مؤ� الوفيات لكل مليون تي�اوح بشدة وإن كان بجميع أ
ن
وال�ويج سنجد بأن ش
الحوال ف ي�
التال.
مستوى الفئة الثانية أو أقل ي
بكث� كما بالجدول ي
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ف
ت
ال� اتخذت اجراءات أقل شدة
الجدول رقم  :6إ
الصابات والوفيات ي� الدول ي
الدولة

إجمال الحاالت
ي

الوفيات

الوفيات لكل مليون

السويد
ن
ال�ويج

76,492

5,572

551,72

8,950

251

46

اليونان

3,910

193

18,52

الهند
يق� ي ز
غ�ستان

968,876

24,915

18,05

12,498

167

25,6

إندونيسيا

80,094

3,797

13,88

ف
متو� لكل مليون نسمة
مالحظة :أي بمتوسط  108مريض ي
علماً بأن دولة مثل اليونان لم تتخذ إجراءات تذكر ،وأن السويد قد اتخذت إجراءات
متوسطة الشدة حيث عىل سبيل المثال قيدت التجمعات واالحتفاالت بحد أقىص بـ 50
ت
وتأ�
فرد ،وطلبت من المجتمع أن يُقيد نفسه طواعية بقواعد التباعد االجتماعي .كما ي
المث�ة للجدل نحو سعيها للوصول إىل “مناعة القطيع” ،كموقف يقع تحت
تجربة السويد ي
الغالق التام
كب�ة ،وسط وسط إرصار الحكومة عىل رفض سياسة إ
انتقادات إعالمية عالمية ي
أ
ورو� وعدم إجراء اختبارات شاملة لسكانها،
عىل غرار ي
تداب� شقيقاتها من دول االتحاد ال ب ي
بف�وس كورونا والدعوات ت ز
الم�ايدة التخاذ
عىل الرغم من ارتفاع معدل الوفيات المرتبطة ي
ش
الف�وس.
تف� ي
ي
“تداب� رسيعة وجذرية” الحتواء ي
والالفت ف� أ
ين
السويدي� ()%70
المر بأنه وعىل الرغم من ارتفاع عدد الوفيات ،فإن معظم
يؤيدون يالنهج الحكومي ف� التعامل مع أ
الزمة ،فالحديث والنقاش العام يدور حول كفاءة
ي
وفاعلية أ
مبا� .ف
النظمة الصحية وال يهاجم ت
ش
و� نفس السياق،
بشكل
الحكومية
اتيجية
االس�
في
الغالق العام ي� بريطانيا قد
وجدت دراسة أجرتها مؤسسة “جي ب ي� مورجان”بأن عمليات إ
ف
ن
ش
لمالي� الب� “.كما أنه
تغي� مسار الوباء ،بل وتسببت ف ي� تعطيل سبل العيش
ي
فشلت ي� ي
الصابة منذ الرفع التدريجي-
“ديل ميل” فإن “انخفاض معدالت إ
وبحسب صحيفة ي
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الف�وس من المحتمل أن تكون له ديناميكياته الخاصة وليس
لعمليات إ
يش� إىل أن ي
الغالق ي
أ
ف
كث� من الحيان”.
بال�ض ورة أن تكون له عالقة بإجراءات إ
الغالق يغ� المتسقة ي� ي
العر� ،نالحظ أن الدول العربية قد تراوحت إجراءاتها ي ن
ب� المشددة
عىل الصعيد
بي
ث
ش
الجراءات أك� رصامة كلما كان مؤ�
والمتوسطة بشكل عام ،ويالحظ بأنه كلما كانت إ
ت
تعت� بشكل أو بآخر من
ال� ب
الوفيات لكل مليون ب
أك� والعكس صحيح .وباستثناء اليونان ي
أ
ضمن المناطق الدافئة ،فإن الدول الدول العربية تقع بالحزام الحار من الكرة الرضية
ت
ال� ش�حها.
مقارنة بالفئات السابقة ي
الصابات والوفيات ف ي� بعض الدول العربية
الجدول رقم  :7إ
الدولة

إجمال الحاالت
ي

الوفيات

الوفيات لكل مليون

الكويت
المارات العربية
إ
المتحدة

56,877

399

93,43

55,874

335

33,87

20,770

1,040

23,72

المملكة العربية
السعودية
مرص

240,474

2,325

66,78

84,843

4,067

39,74

المغرب

16,262

259

7,02

السودان

10,527

668

15,23

الجزائر

ف
متو� لكل مليون نسمة
مالحظة :أي بمتوسط  36مريض ي
تعت� هذه النتائج مقارنة بالدول أ
الوروبية ضئيلة جداً ،وتعكس بأن الحالة الوبائية ف ي�
ب
كب�ة جداً .وبالنظر للجدول أعاله نجد أن القاعدة السابق
بكث� وبصورة ي
الدول العربية أقل ي
ث
ت
الشارة إليها تكاد تنطبق عىل هذا ال�تيب حيث نجد أن الكويت أك� الدول العربية تطبيقاً
إ
أ
إلجراءات العزل الصارمة وأن السودان هي القل تطبيقاً لهذا العزل والتباعد االجتماعي.
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الملحق رقم  :3التداعيات االقتصادية لوباء كورونا

اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
إﻧﻜﻤﺎش%7 :

ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

إﻧﻜﻤﺎش%14 :
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ :ارﺗﻔﺎع ﻣﻦ  %4إﻟﻰ %9

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﻬﻨﺪ

إﻧﻜﻤﺎش%15 :

اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ%14.5 :

دول اﻟﺨﻠﻴﺞ

إﻧﻜﻤﺎش%4-1 :
وﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ

الشكل رقم  :24نسب إنكماش تاريخية منذ أ
الزمة المالية عام 2008
بكث�
تش� إىل نسب انكماش أعىل ي
وفق آخر التوقعات ،نلحظ بأن التقارير الدولية أصبحت ي
عن توقعاتها السابقة.
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وسندان األزمات
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• كان مرصف بريطانيا المركزي قد أعلن ف� مطلع شهر يونيو ض
تأث� يف�وس
الما� أن ي
ي
ي
ال� ن
يطا� بنسبة  %14هذا العام ،بنا ًء عىل
كوفيد -19سيؤدي النكماش االقتصاد ب
ي
ف
الغالق ت
ال� اتبعتها الدولة ،ش�يطة أن يتم تخفيف القيود ي� يونيو .2020
سياسة إ
ي
ف
العانات “تتسق مع االرتفاع الواضح
وأشار البنك إىل أن الزيادات الحادة ي� مطالبات إ
ف ي� معدل البطالة” ،الذي من المتوقع أن يرتفع فوق  %9هذا العام ،من المعدل
الحال البالغ  .3%4وقد أوضحت ش�كة ( )PwCاالستشارية العالمية أن تقديرات نمو
ي
ف
ت
ت
حوال  %-8إىل  .%-12باف�اض أن تبدأ
الناتج
المحل إ
جمال ي�  2020ست�اوح من ي
ال ي
ي
ف
حالة انتعاش تدريجي ي� وقت الحق من هذا العام وأكد التقرير أن مستوى الناتج
المحل الجمال قد ال يزال ما يقرب من  %1.5إىل  %7أقل من اتجاهات ما قبل أ
الزمة
ي إ ي
4
بحلول نهاية العام المقبل.
ت
يش� ش
•
المش�يات ف ي� الهند إىل نسب انكماش تصل إىل  %15ف ي� االقتصاد
مؤ� مديري
ي
5
الدول ووكاالت التصنيف بإعادة
الهندي كنتيجة تل�اجع قطاع الصناعة ، .وقام البنك
ي
تقييم نمو الهند للسنة المالية  2021بأقل أرقام شهدتها الهند منذ ثالثة عقود منذ
6
تحرير االقتصاد ف ي� الهند ف ي� التسعينات.
أ
•
ورو� بنسبة (سالب) %7
ي
تش� التوقعات االقتصادية أن ينكمش اقتصاد االتحاد ال ب ي
ف
عىل أن يعاود النمو عام  2020بنحو  %6ي� عام  .2021وهو ما يخالف النمو الذي كان
7
متوقعا بنسبة  %2مقارنة بالتوقعات االقتصادية ف ي� عام .2019
أ
ف
خ�ة الصادرة ف ي� شهر إبريل  2020عن توقعاته
• توقع صندوق النقد
الدول ي� دراسته ال ي
ي
ن
لتأث�ات وباء
ستعا� تراجعاً بالناتج
لدول الخليج من أنها
المحل ( )GDPمرجعاً ذلك ي
ي
ي
كورونا وتراجع أسعار النفط .حيث توقع التقرير أن تشهد قطر انكماشا بنسبة � %4.3ف
ً
ي
3. https://www.bbc.com/news/business-52566030
4. https://www.pwc.co.uk/services/economics/insights/uk-economic-update-covid-19.html
5. https://www.bloombergquint.com/economy-finance/india-s-services-industry-grinds-to-halt-sending-gdpdown-15
6. https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/covid-19-causes-severe-disruption-to-indian-economy-says-world-bank/articleshow/75104070.cms
7. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_799
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والمارات العربية المتحدة ( )%-3.5وعمان ( )%-2.8والمملكة
اقتصادها هذا العام  -إ
العربية السعودية ( )%-2.3والكويت ( .)%-1.1ولم يتم إدراج أرقام للبحرين �ف
ي
8
الدول.
النسخة المسبقة من تقرير صندوق النقد
ي
مؤ� البطالة بالواليات المتحدة أ
• قفز ش
لحوال  %14.5ف ي� شهر إبريل وهو
المريكية
ي
أ
مرشح للزيادة مع طول مدة الزمة متقدماً عن  %3.5كنسبة للبطالة ف ي� بداية العام
أ
ين
وتمك� المؤسسات من
الكب�ة لدعم
 ،9 .2020ونظرا إ
للجراءات الحكومية المريكية ي
أجل االستمرار وتقديم معونات ومنح وقروض ميرسه فقد تحسنت هذه النسبة خالل
الشهور التالية وتراجعت البطالة لحوال  %11أي تحسن بمقدار  %3.5عن أوج أ
الزمة
ي
10
بشهر أبريل.
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7.5
5.0
2.5

Mar 2020
1950

1960

May 2020

Apr 2020
1970

1980

1990

2000

2010

11

يش� التظليل إىل حاالت الركود ف ي� الواليات المتحدة ؛ آخرها مستمر
ي
المصدر :مكتب الواليات المتحدة إلحصاءات العمالة
fred.stlouisfed.org
8. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
9. https://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000
10. https://fred.stlouisfed.org/series/UNRATE
11. https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.png?g=sPGj
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ب� الدول ت
الط�ان وصعوبة التواصل ي ن
لف�ات طويلة تت�اوح
• المتوقع أن يستمر حظر ي
أ
ث
ين
ب� نصف العام وقد تصل لبعض التوقعات لك� من  18شهراً ،مما قد يحد من
العولمة ويدفع الحكومات لتغليب مصالح ومفهوم الدولة المحدودة مقابل مفهوم
الدول.
التكامل والتعاون
ي
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ملحق  :4انعاكسات كوفيد -19على العالم (في صور)

تأث� الجائحة عىل قطاع العمل
ي
الغالق حول العالم ساهمت ف ي� تفاقم أزمة فقدان الوظائف وساهمت ف ي� رفع
إجراءات إ
ف
معدالت البطالة ي� العديد من االقتصادات حول العالم.
الص %5.9 :

%6.0



اساليا%5.2:

نسبة البطالة

%5.0

المانيا%5.0 :
أمريكا%4.4 :

%4.0

كوريا الجنوبية:
%3.8

%3.0

يناير

2019

مايو

2019

سبتم


2019

يناير

2020

مايو

2020

تأث� الجائحة عىل معدالت البطالة ف ي� عدد من االقتصادات العالمية
الشكل رقم  :25ي

12

12. (Lee, 2020).
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تراجع معدالت التجارة العالمية
وال� كانت متباطئة ف� عام  ،2019من المتوقع أن تستمر وتزيد ث
ت
أك� ف ي�
ي
التجارة العالمية ي
عام .2020

واردات آسيا

صادرات آسيا

واردات أوروبا

صادرات أوروبا

واردات
أمريكا الشمالية

صادرات
أمريكا الشمالية

%0

%-20.0
%-30.0

سيناريو متشائم

سيناريو متفائل

%-40.0

الشكل رقم  :26انخفاضات حادة متوقعة ف ي� التجارة العالمية للبضائع
تتوقع منظمة التجارة العالمية انخفاض ف ي� حجم الصادرات والواردات ف ي� عام 2020
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التغ السنوي


%-10.0

الف�وس
تراجع مبيعات التجزئة مع انتشار ي
وقد شهد قطاع التجزئة انخفاضاً حاد ًا ف ي� مستويات المبيعات ،ولم تتمكن مبيعات
ف
الغالق خالل الوباء أوققف أنشطة العديد
النخفاض؛ فإجراءات إ
ال تن�نت ي� إيقاف هذا إ
إ
ف
ف
ين
المستهلك� ي� منازلهم.
من المتاجر ي� ظل بقاء

%10

التغ السنوي


%0.0

%-10.0

أمريكا

%-6.2

الص


%-15.8
%-20.0
فاير 2019


يونيو 2019

أكتوبر 2019

فاير 2020


التغ� السنوي ( )%ف ي� مبيعات السلع االستهالكية ف ي� الواليات المتحدة
الشكل رقم  :27ي
ن 13
والص�
ي

13. (Lee, 2020).
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توقف أنشطة الخدمات ف ي� أبرز االقتصادات العالمية
أ ث �ض
أ ث
ئيس لحركة
قطاع صناعة الخدمات كان فالك� ت راً والك� تأثراً ،فخاصة وأنه مصدر ر ي
أ
ين
والص�
السواق والنمو وفرص العمل ي� العديد من البلدان ،بما ي� ذلك الواليات المتحدة
– اللذان يعدان أك� اقتصادات العالم أ
والسواق االستهالكية.
ب
النفاق ت
ين
ح� بعد رفع إجراءات
ويتوقع االقتصاديون بأن
المستهلك� قد ال يستأنفون إ
أ
ت
ن
ال� سمحت بإعادة الفتح التدريجي لنشطتها
الغالق ،وذلك إ
إ
بالشارة إىل تجربة ي
الص� ي
االقتصادية ،ولكن مبيعات التجزئة شهدت نمواً بطيئاً.
60


الص43.0 :

50
أمريكا:

40
30

أمريكا

دول ا تحاد ا ورو


الص

39.8

اليابان33.8 :

اليابان

دول ا تحاد
ا ورو 33.8 :

20
يناير 2019

مارس 2019

مايو 2019

يوليو 2019

سبتم 2019


نوفم 2019


يناير 2020

أ
ف
الك�ى
الشكل رقم  :28النشطة الخدماتية ي� االقتصادات ب

مارس 2020

14

ت
المش�يات ،وهو ش
مالحظة :تُظهر الخطوط ش
تش�
مؤ� مديري
مؤ� النشاط االقتصادي .ي
القراءة فوق  50إىل “نمو” بينما يمثل أقل من “ 50انكماش”

14. (Lee, 2020).
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تراجع أداء قطاع الصناعة ف ي� االقتصادات المتقدمة
كب�ة أيضاً مع انتشار يف�وس كورونا ف ي� جميع أنحاء العالم،
تعرض قطاع الصناعة لضغوط ي
وذلك بالضافة إىل أنه مثقال ف� أ
ن
الساس من تداعيات الحرب التجارية يب� الواليات المتحدة
إ
ًي
ف
ين
ين
ين
الماضي�.
العام�
والص� ي�
60

أمريكا
55

دول ا تحاد ا ورو


الص

اليابان


الص50.1 :

50
أمريكا49.2 :
45

اليابان44.8 :

40

دول ا تحاد ا ورو 44.5 :

35
يناير2019

مارس 2019

مايو 2019

يوليو 2019

سبتم 2019


نوفم 2019


يناير 2020

مارس 2020

الشكل رقم  :29أداء قطاع الصناعة ف ي� االقتصادات العالمية الرئيسية
ت
المش�يات ،وهو ش
مالحظة :تُظهر الخطوط ش
تش�
مؤ� مديري
مؤ� النشاط االقتصادي .ي
القراءة فوق  50إىل “نمو” بينما يمثل أقل من “ 50انكماش”.
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تأث� الجائحة عىل إنتاج المصانع
ي
أك� من ش�كات التصنيع حول
مع اتباع مزيد من الدول لسياسات إ
الغالق ،ت�ض رت أعداد ب
ت
ال� ال
العالم .واضطر البعض من هذه المصانع إىل إ
الغالق مؤق ًتا ،بينما أ واجهت تلك ي
كب�اً للوصول إىل السلع ومواد التصنيع الساسية.
تزال مفتوحة قيو ًدا ونقصاً ي

%5.0

التغ السنوي


%-1.1

%0.0
%-5.0

أمريكا

%-5.5

الص


%-10.0

فاير 2019


يونيو 2019

أكتوبر 2019

فاير 2020


تأث� الجائحة عىل المنتجات الصناعية
الشكل رقم  :30ي
ف
النتاج الصناعي
التغ� السنوية ي� إ
الخطوط توضح نسبة ي
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تراجعات حادة ف ي� قطاع الصناعات الصينية
الشهر الثالثة أ
الص� ف� أ
ف
ن
الوىل
انخفض إ
النتاج الصناعي ومعها المبيعات واالستثمارات ي� ي ي
ت
تأث� ذلك عىل
من عام  ،2020مقارنة بالف�ة نفسها من عام  .2019ويمكن مالحظة ي
ن
الصي� وسالسل التوريد العالمية مع حقيقية أن ي ن
الص� تشكل ثلث التصنيع عىل
االقتصاد
ي
ف
وأك� مصدر للسلع ي� العالم.
مستوى العالم ،ب
%10

%5

%0

%-5

%-10

 %-15ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ أﻏﺴﻄﺲ ﺳﺒﺘﻤﱪ أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﻧﻮﻓﻤﱪ دﻳﺴﻤﱪ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻓﱪاﻳﺮ

ن
الصي�
الشكل رقم  :31انخفاضات حادة ف ي� قطاع الصناعة
ي
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ﻣﺎرس

تراجعات تاريخية ف� أسعار النفط لم تشهدها أ
السواق منذ  21عاماً
ي
تأثرت أسعار النفط الخام بسبب الخالف ي ن
ب� منظمة أوبك ومجموعة منتجي النفط وروسيا.
النخفاض ،وانهيار أسعار النفط .انخفض سعر خام برنت إىل
ودفع أزمة كورونا بمزيد من إ
ن
ما دون  20دوالراً ف ي� ؟؟ ،وهو أد� مستوى له شهده منذ  18عاماً.

$150
$125
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$75
$50
$25

$20.59

$0
2000

2004

2008

2012

2016

الشكل رقم  :32هبوط أسعار النفط ألسعار تاريخية
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2020

أ
مريك إىل السالب ألول مرة
تراجع سعر النفط ال ي
ف� الواليات المتحدة ،تحول سعر برميل غرب تكساس سلبيا للمرة أ
الوىل ف ي� التاريخ ،ووصل
ً
ي
سعر برميل النفط الخام أ
مريك إىل سالب  37.63دوالر .وعىل الرغم من أن منظمة أوبك
ال
ي
ث
النتاج ،ال يزال النفط الخام المتوفر أك� مما يمكن
وبلدان أخرى وافقت عىل خفض إ
استخدامه.

$150

$100

$50

$0

-$37.63

$-50
2000

2004

2008

2012

2016

2020

أ
مريك بالسالب
الشكل رقم  :33إنهيار سعر خام النفط ال ي
بلومب�ج
المصدر :وكالة
ي
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ضت�ر أسواق أ
السهم العالمية
المؤ� المالية العالمية وتعرضت البورصات النخفاضات حادة منذ ش
ش
تف�
تراجعت
في
ف
ش
أك� انخفاضات فصلية ي�
الف�وس ي�
ديسم�  .2019كما شهدت بعض هذه المؤ�ات ب
ب
ي
أ
أ
الشهر الوىل هذا العام منذ عام  ،1987وسط مخاوف المستثمرين حول مدى جدوى
الجراءات الحكومية لوقف هذه ت
ين
المحلل� الذين يرون
ال�اجعات ،وتوقعات بعض
وكفاية إ
بأن أ
السواق ستبقى متقلبة ت
ح� يتم احتواء الوباء.

%5
%0
ﻧﻴيك%-5.2 :

%-5
%-10

اﻟﺪاو ﺟﻮﻧﺰ%-13.3 :

%-15

%-19.3 :100 FTSC

%-20
%-25
%-30
%-35
%-40

ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻓﱪاﻳﺮ ﻣﺎرس أﺑﺮﻳﻞ ﻣﺎﻳﻮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻳﻮﻟﻴﻮ

15

الشكل رقم  :34خسائر جسيمة تكبدتها أسواق البورصات العالمية
بلومب�ج
المصدر :وكالة
ي

15. https://www.bbc.com/news/business-51706225
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الط�ان يتعرض لخسائر مأهولة
قطاع ي
أ
الط�ان الرحالت الجوية مع
تعرضت صناعة السفر ل ض�ار بالغة ،حيث قطعت ش�كات ي
قيام المسافرين بإلغاء رحالت العمل والعطالت ،مع فرض الحكومات ف ي� جميع أنحاء
ف
الف�وس.
العالم قيو ًدا عىل السفر ي� محاولة الحتواء انتشار ي

الشكل رقم  :35ث
أك� من  100دولة حول العالم منعت حركة السفر بسبب كورونا
المصدر :وكالة � � س أ
للبحاث (إبريل )2020
بي بي ي
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2017

2018

2019

2020

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﻔﴚ اﻟﻮﺑﺎء  - 19ﺟﺎﺋﺤﺔ

200,000

150,000

100,000

50,000

0

ﻣﺎرس

أﺑﺮﻳﻞ

الشكل رقم  :36صناعة السفر تتعرض لخسائر مليارية بسبب كورونا
المصدر :موقع (( – )Flightradar24إبريل )2020
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ش
ال�كات التكنولوجية وجدت فرصة ل إلزدهار خالل أزمة كورونا
ارتفعت أسعار أسهم ش�كات التكنولوجيا مثل ( )Zoomإىل ث
أك� من الضعف ،مع اتجاه
الحكومات والمؤسسات التباع سياسات العمل والتعليم عن بعد .كما وارتفع مبيعات
لك�ونية وخدمات ت
ال ت
ال�فيه مع بقاء الناس ف ي� منازلهم حيث وصل سعر سهم
التجارة إ
ش
ش
أمازون إىل مستويات قياسية جديد ،بينما تجاوزت قيمة �كة ( )Netflixقيمة �كة النفط
العمالقة (.)ExxonMobil

160
140

زوم%+131.1 :

120
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40

ﻧﻴﺘﻔﻠﻴﻜﺲ%+28.9 :
أﻣﺎزون%+26.9 :

20
0
-20

يناير 2020

فاير 2020


مارس 2020

أبريل 2020

مايو 2020

ال�كات التكنولوجية خالل أ
كب� ف ي� أسهم ش
الزمة
الشكل رقم  :37ارتفاع ي
بلوم�غ (إبريل )2020
المصدر :وكالة ب
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لتعا� بعض الصناعات وقطاعات أ
الوقت الالزم ف
العمال أصبح معتمداً عىل انتهاء الوباء
ي
العالمي؛ إما بطريقة االحتواء ش
الب�ي كأن يتم إيجاد لقاح طبيعي له أو االنتظار لتحوره
الطبيعي وانتهاء خطره وتحوله لمرض عادي وهو ما قد يصل لخمس سنوات.
ﰲ اﻧﺘﻌﺎش ﺻﺎﻣﺖ  ،اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻛرث ﺗﴬراً ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮق أﻛرث ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺷﻨﻮات وذﻟﻚ ﻟﻠﻌﻮدة إﱃ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻨﺎﺗﺞ ي ن
اﳌﺤﲇأثر ش
إجمال ناتج أعمال تلك الفئات.
الصغ�ة والمتوسطة عىل
اﻹﺟامﱄكات
ال�
يب�
التال
ﰲ الشكل
ي
ي
ﻣﺴﺎﻫامﺗﻬﺎ ﰲ ي
اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻘﺪر ﻟﺘﻌﺎﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟامﱄ إﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19
2019

ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻓريوس

ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﺼﺎﻣﺖ
2020

2021

2022

2023

2024

+2025

اﻟﻔﻨﻮن واﻟﱰﻓﻴﻪ
ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻄﻌﺎم
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ(
اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ
ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺮاﻓﻖ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺄﻣني
اﻋامل ﺑﻨﺎء
ﺗﺠﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
إدارة اﻟﴩﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺘﺄﺟري
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ  15ﻳﻮﻧﻴﻮ

2020

ﺣﺼﺔ اﻷﻋامل اﻟﺼﻐرية ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟامﱄ%
68
53
39
82
35
27
27
27
47
14
29
81
42
47
82
54
12
47

2020

2021

2022

2023

2024

+2025

ف
جمال لما قبل كوفيد 19
لتعا� الناتج
المحل إ
الشكل رقم  :38الوقت المقدر ي
ال ي
ي
(بعض القطاعات أ
(ال ثك� ت�ض راً) قد تستغرق ث
أك� من  5سنوات للعودة إىل مستويات
ف
جمال
 2019من حيث مساهمتها ي� الناتج إ
ال ي
ن ز 16
المصدر :ش�كة ماكي�ي
16. https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business Functions/Risk/Our Insights/COVID 19 Implications for
business/COVID 19 July 9/SVGZ-COVID19-July9-Ex1.svgz
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ملحق  :5بعض الدروس المستفادة من جائحة كورونا والسياسات الوطنية

ال� نعتقد أنه من أ
ت
الهمية أن تنتبه إليها السياسات
نضع هنا بعض من التوصيات المهمة ي
المحل
تع� عن الواقع
الوطنية كدروس مستفادة من جائحة كورونا .هذه الدروس ب
ي
والعالمي بنفس الوقت.
 .1وجوب وجود برنامج حكومي ت
اس�اتيجي محوري ضمن المحاور الرئيسية ألي
أ
ت
اس�اتيجية حكومية تختص بما يسمى المن الصحي ،ويكون لها رؤية ورسالة وبرامج
خاصة بالقطاع الصحي العام والخاص ،والجهات الحكومية أ
الخرى لبيان أدوارها
وأهدافها ،.كما يجب دمج هذه ال�امج مع قدرات وبرامج الدولة أ
الخرى لتتكامل
ب
معها ،فنجد عىل سبيل المثال:
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 .aبالرغم من توافر ن
الكب�ة والمتطورة وخاصة بالمجاالت التكنولوجية
الب� التحتية ي
الجراءات الخاصة
بالمكان استخدامها لتوجيه العديد من إ
الرقمية والذكية ،فقد كان إ
أ
بتخفيف مخاطر الوباء الصحية تجاه الفئات الضعيفة صحياً وال ثك� عرضة للمخاطر؛
الكب�ة عىل سبيل المثال ف ي� تحليل البيانات الخاصة
كاستخدام تكنولوجيات البيانات ي
ين
بالتأم� الصحي والمستشفيات ،لتحديد موقف كل شخص بالدولة ومدى قدرته
كب� لعلم البيانات ،ويمكن أن
عىل تحمل العدوى من عدمه والتنبؤ بها ،وهذا دور ي
تأ� تلك المبادرة ضمن الخطة الوطنية أ
ت
للمن الصحي.
ي
بات من ال�ض وري إنشاء هوية صحية لكل مواطن ومقيم تعتمد عىل مدخالت عديدة
ئ
الوقا� وال تستخدم
 .bعىل أن يكون استخدامها مقترص عىل هيئات الوقاية والطب
ي
مثال بالتوظيف أو كحاجز عن المزايا الطبيعية أ
للفراد ،كمنح االئتمان والقروض
ً
أ
وغ�ها .وتفيد تلك الهوية بتوجيه وتدريب هؤالء الشخاص عىل الترصف السليم ما
ي
أ
أمكن ليتمكنوا من العيش بشكل آمن ومفيد لنفسهم وأوطانهم .ويمكن أن تخضع
هذه الهوية الصحية بل�امج وطنية بالبلدان تفادياً لما يثار حول فرض هوية صحية
عالمية ،وهو ما قد يعارضه الكث� من الدول والجهات أ
والفراد.
ي
اس�اتيجية أ
 .cنتصور أن يكون ضمن ت
المن الصحي وجود منظومة إنذار مبكر تتعامل
مع الوقائع العالمية بكل دقة وحذر.
يتب� أن التعامل مع أ
 .dي ن
الخبار الدولية والمعلومات الصحية يحتاج لتدقيق وتمحيص
تغ� التحليالت من وقت آلخر
علمي متخصص ،واستخباري أيضاً ،وهو ما بدا من ي
أ
ز
التمي� فيما
ومن تزاحم أفكار وأبحاث علمية متناقضة طوال تف�ة الزمة بما يجعل
ي
بينها عملية تحتاج مثل تلك الجهود.
القليمي -وخاصة للدول العربية-مهم ف ي� هذا الموضوع وخاصة فيما يخص
 .2التعاون إ
تبادل آ
ت
الراء المعلوماتية والعلمية والتلخيص واتخاذ المواقف المش�كة ،حيث البادي
أ
دول بحجة عدم
أن المواقف المنفردة قد تعرض الدول لزمات دبلوماسية وعزل ي
الدول بالمستقبل مثل
العدوى من تلك الدولة وهو قد يكون أحد أساليب الحصار
ي
السياس ،تحت مسمى العزل الصحي!
الحصار االقتصادي او
ي
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 .aتطوير وإعادة هيكلة المنظمات الصحية العربية.
 .bضم مفوضيات صحية أ
بالنشطة الخارجية مثل المفوضيات االقتصادية عىل
سبيل المثال.
 .cالتعاون مع الجامعات والجهات البحثية بهدف التحقق المستقل من المعلومات
والصابات باستخدام الوسائل العلمية
الطبية والوبائية للتأكد من االختبارات إ
والمجهرية المستقلة.
 .3تتجه آليات صناعة القرار أثناء أ
الزمات وخاصة الوبائية النتهاج مبدأ السالمة أوال ً وعدم
ال ثك� تحفظاً أ
الراء أ
المجازفة وهو ما يؤدي العتماد آ
والقل جرأة وهو ما يتعارض مع
البداع واالبتكار .لذا فإننا نرى ض�ورة اهتمام القيادات عند صناعة القرار
مهفومي إ
أ
للبداع واالبتكار ،وهو ما يستدعي إيجاد آليات لتوليد الفكار والدراسات
فسح المجال إ
من الجهات المختلفة الحكومية أو يغ� الحكومية ،ومن ثم تلخيصها وتقييمها وفرزها
بما ال يؤدي الستبعادها لمجرد كونها يغ� مألوفة أو مبدعة ،فلعل ضمنها وبينها ما
يكون مفيداً وعلمياً وصحيحاً.
 .aنحتاج لمراكز بحثية متعددة تتبع كل الوزارات والجمعيات المهنية مثل جمعيات
أ
ين
ين
تفك� (.)Think tanks
والمهندس�
الطباء
وغ�هم لتعمل كمراكز ي
والمحام� ي
 .bتعزيز استخدام التطبيقات ت
االلك�ونية لعقد الندوات الدولية والمحلية الجامعة
وح� آ
والباحث� لتقديم آ
الراء المختلفة ت
ين
ين
الراء يغ� المألوفة.
للمتخصص�
الراء المختلفة او المتضادة بحرية كب�ة لتطويرها وكشف أ
 .cالسماح بنقاش آ
الفضل.
ي
 .4عىل هيئات الطوارئ أ
والزمات وضع سيناريوهات وتمارين واقعية وتجارب معلنة
ت
الحصائية مثل( (�cross-im
الف�اضات وبحث تفاعالتها ،ويمكن استخدام التحليالت إ
 ،)pactلبناء نماذج تحليلية تنبؤية بالذكاء االصطناعي وتنميتها باستمرار ،بل واستخدام
البيانات الدولية أيضاً ف� تغذية هذه أ
النظمة الذكية القادرة عىل التعلم وتعقيد
ي
حاالت التفاعل لتشمل كل ما هو واقعي.
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ت
ن
الخ�اء وبنوك المعرفة
ال� يقدمها ب
 .aنتصور أن يكون هناك منافسة يب� التحليالت ي
التفك� المشار لها مع هذه التحليالت ت
االف�اضية لتقويمها وتعزيزها
ومراكز
ي
أ
آ
بآليات تعلم اللة الرقمية ( )Machine Learningوهو ما يجعل تلك النظمة
فعالة وقت أ
الزمة الفعلية .تراكم التجارب والمعلومات يجعلها أقرب للواقع.
كب�اً وبدون مجاملة حول استعداد الجهات الحكومية للعمل
 .bيجب أن نطرح سؤاال ً ي
أ
الدارية والرقمية المستخدمة
عن بعد ،ومدى كفاءة وفاعلية وكفاية النظمة إ
العمال خالل أ
الستمرارية أ
الزمات .وأن يتم هذا التقييم بشكل مستقل مع
ين
المتعامل� والموردين
الجهات المقدمة للخدمات والجهات المتعاملة معها مثل
ن
والمطورين وداخل نفس الجهات الحكومية فيما ي ن
والدارات بعضها
ب�
الموظف� إ
ي
وغ�هم .وأن يتم استخدام نتائج هذا التقييم لتقويم التجربة السابقة،
البعض ،ي
وتحديد مواطن الخلل إن وجدت.
 .5يجب التصويب الدقيق عند تقديم الدعم االقتصادي لضمان عدة أهداف مرحلية
للهداف البعيدة المدى منها ،وذلك ضمانا آ
عاجلة ،وبنفس الوقت االنتباه أ
لل ت ي�
 .aعدم حدوث انهيارات اجتماعية وأمنية بسبب البطالة.
أ
ئ
االنتقا� لو استدعت ال�ض ورة وفق
كب�ة منها واالغالق
 .bاستمرارية العمال بنسب ي
ي
ين
المعرض� للخطر دون يغ�هم ،أو فروض
ما سبق من محاذير مثل حماية االفراد
أخرى مثل التباعد االجتماعي.
 .cحماية ش
ال�كات وخاصة العاملة منها والمنتجة ويمكن تحديد قطاعات حساسة
ت
يف�ض استمرارها وال يجب أن تنهار.
 .dضمان استمرار السيولة المالية بالسوق والحركة والحيلولة دون تجمد السوق أو
هبوطه.
 .eبل يمكن افتتاح مشاريع جديدة بهذه التوقيتات للداللة عىل القوة والثقة وبث
التم� ف� مواجهة التحديات بالمجتمع؛ كتطبيق لالقتصاد ن ز
ز
الك�ي.
العزيمة وروح ي ي
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ت
يز
بتحف� المواضيع
ال� تمثل قاطرة النمو للبدء
 .fتحديد المواضيع االقتصادية ي
ت
ال� ستقود السوق برسعة نحو االنتعاش والعمل عىل تعزيزها هذه
االقتصادية ي
الموضوعات االقتصادية.
 .6بينت أ
الدول وبينت مخاطر االعتماد عىل الخارج ف ي� مواضيع
الزمة تراجع دور التكامل
ي
القليمية ،ومنها:
كث�ة وهو ما يدعو لزيادة االعتماد عىل الذات وتقوية التحالفات إ
ي
 .aمجاالت الزراعة وإنتاج الغذاء.
 .bمجاالت الصناعة وخاصة الصناعات الرئيسية وال�ض ورية بغرض عدم تعريض
أ
النشطة المحلية للخطر مثل:
 .iقطع غيار المنشآت الصناعية االقتصادية الرئيسية.
 .iiقطع غيار منشآت الطاقة والنفط.
 .iiiأ
الجهزة والمستلزمات الخاصة بتحلية المياه ومعالجتها.
 .cالمنتجات الصحية والعالجية
النشطة المرصفية واالئتمانية لضمان عدم هروب رؤوس أ
 .7وأخ�ا يجب مراجعة أ
الموال
ي
ت
ت
ن
ض� وخاصة من
الكب�ة من البنوك واختفاء المق� ي
للخارج وخاصة بحاالت االق�اض ي
أ
أ
ين
الجانب
والمقيم� والمستثمرين وان تظل الموال داخل الدولة.
 .aيمكن تطوير منظومات للعملة الرقمية لضمان فرض الرقابة عىل القروض ومنعها
الم�ر.
من الخروج يغ� ب
ت
ش
وال� ثبت أحيانا عدم
 .bمراجعة دقة المؤ�ات المستخدمة حالياً لضمان االئتمان ي
الكب�ة لهذا
دقتها بهدف تطويرها ،ويمكن استخدام الذكاء االصطناعي والبيانات ي
الغرض.
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أ
ت
وال� عادة ما تمثل ضغوط عىل بعض المستثمرين
 .cرفع الحذر بأوقات أ الزمات ي
ال� تم ت
ت
اق�اضها من البنوك.
فيلجأوا للهروب بالموال ي
أك� ليستمروا بالسوق
 .dالتخفيف عىل المستثمرين بوقت االزمات ومنحهم ثقة ب
اليجابية
وينجحوا ويتمكنوا من الرد الصحيح للقروض وهو ما يحقق المصالح إ
للجميع.
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