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        التقرير كامالً أضغطللحصول على 

 حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية. التقرير 

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على  

المعلومة االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة 

بل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلومات مع ذكر المصدر بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من ق

 لتحقيق الموثوقية . 

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة واردة في التقرير، ألن  

 المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير هو المسؤول. 

 مع أطيب تمنياتي  

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                               

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      
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 (COVID-19) االقتصادية العالمية من فيروس إعادة تقييم التداعيات  - 1

  2020أبريل،  1 شجون عربية 

مارس   24هذا المقال، تحليالً مختصًرا للتقرير المنشور على موقع مركز ستراتفور؛ بتاريخ  يقدم

 .(COVID-19) االقتصادية المحتملة جراء تفشي وباء. ويلقي الضوء على الخسائر 2020)آذار( 

 .والتي سيتمكن العالم في الغالب من احتوائها، وتحديدًا الصين، التي أظهرت خطى كبيرة في هذا االتجاه

التقديرات تُجمع على حدوث انخفاٍض بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي؛ إذ تراوح بالربع األول   تكاد 

%(، مع عدم وجود توقّع واضح لما سيكون عليه الوضع بالربع الثاني من  10 -5من العام ما بين ) 

العام. حيث سيكون قد تكيّف المستهلكون والشركات على األوضاع الجديدة وتعايشوا معها، وعلى  

الرغم من ذلك؛ يظل من الصعوبة التنبؤ بالشكل النهائي للتداعيات االقتصادية؛ مع ما يحيط هذا الوباء  

ً من أي دولة أخرى، وذلك بالنظر لموقعها   من غموض. إال أنّه يُتوقّع أن تكون الصين أكثر انتعاشا

بصفتها مركًزا رئيساً للتصدير، وكفاءتها بالتعامل السريع مع الفيروس واحتوائه، وقدرتها على اتخاذ 

حّمل الضربات تدابير قياسية وحازمة، وهو ما لم يحدث في دوٍل أخرى؛ من حيث الكفاءة والقدرة على ت

 .االقتصادية جراء الفيروس

 الصورة الكبيرة 

، التي  (COVID-19) تشير المراجعات المتعددة لنماذج من القطاعين العام والخاص خالل جائحة

تجتاح العالم، إلى أّن االقتصاد العالمي سيشهد نمواً أقل بكثير، مما كان متوقعاً؛ وربما ركود عام  

يرجح االقتصاديون األقل تفاؤلية أن تتسارع تأثيرات الدوامة السلبية؛ . حيث  2021. وحتى عام  2020

؛ وتؤدي لصدمات مالية واقتصادية إذا ”Doom Loop –لما تُسمى في علم االقتصاد “حلقة الهالك

فشلت الحكومات في تنفيذ سياسات استباقية وقائية لدعم المستهلكين، ومدفوعات األعمال لمنع أو كبح  

 .عن سداد الديون تصاعد تخلّفهم

 التوقعات القاتمة 

يشر التقرير إلى أّن التوقعات المبكرة التي تّم القيام بها في يناير )كانون الثاني(، وفبراير )شباط(  

االقتصادية تستند في المقام األول إلى قدرة الصين على احتواء الوباء؛   (COVID-19) لتداعيات 

https://arabiyaa.com/author/arab/
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. وبناء على هذا التصّور 2009عام   (H1N1) . ووباء2003معتمدة على تجربتي وباء السارس عام 

%( من الناتج المحلي 0.1كان التوقع: تراجع الناتج المحلي الصيني بنسبة ربع بالمئة، وحوالي )

، ولكن مع انتشار الوباء ألنحاء العالم كافة، تّم إجراء عملية محاكاة واسعة النطاق  اإلجمالي العالمي

  .تشمل كافة دول العالم، وبشكل أكثر دقة لتقييم األثر االقتصادي للوباء

 :قدّرت نماذج المحاكاة التي تستند إلى نتائج على النحو التالي

في هونغ كونغ؛ والتي   (1968 –1967لفترة من )أوالً: أنموذج المحاكاة األول وباء اإلنفلونزا با

%( وراح ضحيته حوالي مليون شخص حول العالم، واستنادًا إلى 0.5كانت نسبة الوفيات نتيجة له )

(  2.7( إلى ) 2.3بنحو ) (COVID-19) هذا األنموذج، يمكن تقدير الخسائر االقتصادية المباشرة لوباء

 .والر على االقتصاد العالمي( تريليون د 90تريليون دوالر، وحوالي ) 

الصادر عن   :1918ثانيًا: أنموذج المحاكاة الثاني الذي يستند إلى جائحة اإلنفلونزا اإلسبانية عام 

الجامعة الوطنية األسترالية، والذي يعد من أكثر اإلسقاطات تطرفًا. قدرت الخسائر االقتصادية وفقًا له  

  .الناتج العالمي االسمي %( من10( ترليونات دوالر أو )9بأكثر من )

يكمن جوهر التداعيات السلبية آلثار الوباء االقتصادية في تراجع طلب المستهلكين على السلع  

والخدمات، األمر الذي يعتبر المحرك األساسي للنمو االقتصادي في معظم أنحاء العالم. على سبيل  

( من إجمالي الناتج المحلي. ولكن خالل  % 70المثال، يُشّكل االستهالك المحلي في الواليات المتحدة ) 

، سيميل تفكير غالبية األشخاص نحو الحد من اإلنفاق، وذلك بسب مخاوفهم (COVID-19) جائحة

على مستقبل وظائفهم، فضال عن نمط السلوك االجتماعي عن بُعد، الذي سيسهم في تخفيض إنفاق  

  .المستهلكين نسبيًا، بخالف التسوق عبر اإلنترنت 

أيًضا الوباء على أرباح الشركات، وهو ما سيؤدي لتقليص أعدادها حول العالم، وخصوًصا    سيؤثر

مع الضعف الفعلي لالستثمار، األمر الذي سيؤثر على قدرة الشركات على سداد مبالغ ضخمة من  

الديون. كما أّن تجمد أسواق االئتمان أيًضا يعني أّن بعض الشركات لن تكون قادرة على تأجيل  

تزامات المالية ألقساط الديون دون زيادة تكاليف إعادة التمويل، وهو ما سيضطر البلدان ذات االل

الديناميكيات األقل مالءمة في مسألة الدين مثل إيطاليا، إلى زيادة اإلنفاق العام، وبالتالي ستواجه مخاطر  

 .أكبر في التخلف عن السداد 

ًرا قد تكون مفيدة لشبكة مستوردي النفط غير المنتجين  يقول التقرير: إّن أسعار النفط التنافسية أخي

له مثل الصين، واليابان، وأوروبا. لكن التأثير اإلجمالي لهذا األمر غير واضح أو محدد بعد. إذ سيتم  

في نهاية المطاف تعويض االنخفاضات باألسعار بعدد براميل أقل سيتم استيرادها يومياً. باإلضافة إلى  
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أسعار النفط يقابله نقص في زيادات األجور بالعديد من البلدان نظراً لتراجع الطلب ذلك فإّن انخفاض 

  .على العمالة. مما يزيد من خطر التضخم السلبي أو )االنكماش(

 اآلثار اإلقليمية 

كما هو الحال مع األنماط العالمية، ال تزال السياسات المالية التي يتم وضعها لكبح التأثيرات 

  .متقلبة (COVID-19)قطرية لـاإلقليمية وال

 الصين 

على الرغم من أّن البيانات االقتصادية اإلجمالية لن يتم اإلبالغ عنها إال في منتصف أبريل )نيسان(  

، فإنّه في حكم المؤكد وجود انكماش على أساس سنوي في الناتج المحلي اإلجمالي للصين؛  2020

،  2019الصيني الذي استأثر بثلث النمو العالمي لعام . حيث بدأ االقتصاد 2020بالربع األول من عام 

بين يناير )كانون الثاني( وفبراير )شباط(، وهو   (COVID-19) في تباطؤ نموه ببداية العام مع انتشار

%(  20%( ومبيعات التجزئة بنسبة ) 13.5ما أدى النخفاضات في الناتج الصناعي فيها بنسبة ) 

%(؛ وقفز في معدالت البطالة لمستوى قياسي وصل 24.5بنسبة ) واالستثمارات في المباني واآلالت 

%( بجانب ما سبق: تصارع الصين في الوقت الحاضر مع تراجع الطلب األجنبي، حيث 6.2إلى )

 .يستمر الفيروس في االنتشار دولياً 

 

https://www.almesbar.net/wp-content/uploads/2020/03/image2-1.png
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فيد بأّن  هناك أدلة على أّن الوباء يتراجع في الصين، وأن البلد بدأ يعود إلى العمل. مع تقديرات ت

%( من نشاط األعمال قد استؤنف، وعلى الرغم من ذلك فإّن هذه التقديرات غير  85-80ما بين ) 

مدعومة بالكامل بالبيانات الثانوية، مثل االزدحام المروري، يعززها المخاوف القديمة بشأن دقة 

  .التقارير الصادرة من الصين التي تسعى لتحسين سمعة الحكومة

 عن حزمة إجراءات تهدف لتعزيز وضع االقتصاد؛ مثل تخفيضات بالضرائب، أعلنت بكين أخيراً 

. إال 2020%( من الناتج المحلي اإلجمالي لعام  6وبدء استثمارات جديدة. تهدف إلى تحقيق نسبة نمو )

أّن هذا النمو المستهدف من الحكومة يبدو بعيد المنال دون مزيد من اإلجراءات التحفيزية. فقد تؤدي  

لسياسات لزيادة مؤقتة باالستهالك المحلي، لكنها ستساهم في خلق مشاكل هيكلية طويلة األجل،  هذه ا

بما في ذلك تراكم الديون المحلية التي ال يمكن تحملها، والتي يمكن أن تتحول بالمستقبل إلى عبء يُهدد 

 .النمو

 الواليات المتحدة

المتحدة تقع على حافة الركود )على   هناك إجماع واسع في الوقت الحاضر، على أّن الواليات 

المدى القصير على األقل(، أو )بالفعل في هذا العام(. مع نمو بالربع األول من العام يقترب من الصفر، 

متبوعاً بانخفاض متوقع في النمو في الربع الثاني من العام، وسط أزمة السلع المعروضة المصنعة، 

  .فيه، والذعر المسيطر على األسواق الماليةواالنهيار المستمر ألنشطة السفر والتر

وهو   .(Empire Manufacturing survey – إمباير ستيت للتصنيع) أظهر أحدث تقييم أجراه

تقييم شهري يصدر من قبل بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي في نيويورك، ويوفر مؤشًرا عن كيفية  

النتائج انخفاض حالة العمل إلى مستوى قياسي بلغ  نشاط التصنيع في اقتصاد الدولة، وقد أظهرت 

  .( نقطة في تقييم مارس )آذار(، والذي يشير عادة إلى حدوث ركود 34.4)

ارتفاع مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو، والمعروف باسم “مقياس الخوف” حتى اآلن ألكثر  

  .من ستة أضعاف هذا العام

( إلى  70.000ألمريكية أّن البطالة قد ارتفعت من ) مارس )آذار(. أفادت وزارة العمل ا 19في 

( مقارنة باألسبوع السابق، ويتوقع خبراء التنبؤ أن يقفز هذا الرقم في التقرير التالي يوم  281.000)

  .( مليون شخص 2مارس )آذار( إلى ما ال يقل عن )  26

الي النمو لعام  %( من إجم1.5( إلى ) 1.2في الوقت الحالي يتم تخفيض معظم التوقعات إلى )

. بأكمله، ولكن ال يزال من غير المعروف إلى متى سيتراجع المستهلكون. )بعد موجة من 2020

“عمليات الشراءات الوقائية” بين المستهلكين األمريكيين في أوائل مارس )آذار(. خاصة وأن إجراءات 



  M E A K-Weekly Economic Report                         الاقتصادي الأسبوعي                             التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                               الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري  الأستاذ

7 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                             سورية    12341دمشق ص ب  

ل بمستويات منخفضة،  الحجر الصحي تجبر الشركات في جميع أنحاء البالد على اإلغالق، أو العم

ستؤدي إلى انخفاض أرباح األعمال، وبالتالي تسريح العمال وخلق عبء ثقيل على   -بدورها– والتي 

  .ثقة المستهلك

ونظراً لطبيعة السياسة األمريكية التي تحتاج إلى بعض الوقت إلصدار قرارات بشأن السياسة  

فيذ، ولذلك سوف ينتعش النشاط االقتصاد  المالية، األمر الذي سيؤدي إلى تأخيرات حتمية في التن

األمريكي في نهاية الربع الثاني تماماً، في أفضل السيناريوهات، مع بدء إجراءات التحفيز المالي  

 .والنقدي، لكن هذه القوة االقتصادية الكبيرة ربما تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم

 أوروبا 

عرض النمو االقتصادي األوروبي: لضربة هائلة  مع إغالق كل من: فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا. يت

 .وشاملة وأكيدة، وإن لم يكن هناك قدرة على قياس ذلك في الوقت الحاضر

( نقطة مئوية من زيادة بنحو 2.5تقدر المفوضية األوروبية بالفعل انخفاض الناتج المحلي بنسبة ) 

  .2019%( في  1.5)

( نقطة، وهو أكبر  58س )آذار( بمقدار )االقتصادي األلماني لشهر مار ZEW انخفض مؤشر

 اختصار للعبارة األلمانية ZEW ( عاماً تقريبا. “مركز30انخفاض في تاريخ المؤشر منذ حوالي )

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung   التي تعني مركز البحوث االقتصادية

ين يقدمون تحليالتهم لمستقبل االقتصاد ( من كبار االقتصاديين الذ 350األوروبية. الذي يضم حوالي )

  .”األلماني 

القادة األوروبيين: أّن إغالق اقتصاديات االتحاد  (EBC) – أبلغ رئيس البنك المركزي األوروبي

األوروبي لمدة شهر واحد الحتواء الفيروس؛ سيقلل نمو منطقة اليورو بنقطتين مئويتين من التوقعات 

. وأّن اإلغالق لمدة ثالثة أشهر سيؤدي  2020%( لعام 0.8األوروبي بنسبة )األولية للبنك المركزي 

  .(%5) النخفاض اإلنتاج بنسبة

بالنسبة للمملكة المتحدة، استطاعت بالفعل حالة عدم اليقين المرتبطة بخروج بريطانيا من االتحاد 

ر الذي لم يتحقق بعد من  األوروبي بخفض اإلنتاج المحتمل للبالد إلى النصف هذا العام. لكن التأثي

مغادرة السوق المشتركة لالتحاد األوروبي، سيزداد في الوقت الحاضر، من خالل االنخفاضات في 

  .االستهالك واالستثمار، المتعلقة بفيروس كورونا
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 الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 التي تأثرت نتيجة  إّن االنخفاضات في أسعار النفط، وعائدات السياحة ومعدالت االستهالك المحلي

(COVID-19)  قد تؤثر سلبًا على أغلب اقتصاديات دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ التي لم ،

  .تفعّل خطًطا بديلة

إلى اإلسراع في وتيرة انهيار اقتصاديات لبنان والعراق. سيضطر لبنان   (COVID-19) قد يؤدي

لحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ليتمكن  مع األزمات المالية والديون القائمة، لالتجاه نحو ا

  .من التعامل مع قضايا الديون الضخمة

قد يؤدي الوباء إلى مخاطر إدخال االقتصاديات الرئيسة في المنطقة لمرحلة الركود مثل تركيا؛  

بسبب تقليص االستهالك والسياحة، والطلب على القطاع الصناعي، كما يمكن أن يشهد االقتصاد 

%( بحلول يونيو )حزيران( مما يزيد من الضغط على العملة الوطنية  15ي وحده ركوداً بنسبة ) الترك

 .الليرة؛ ويعزز من المخاوف بشأن قدرة الشركات على سداد ديونها

مع آثار انخفاض أسعار النفط. ستؤدي عدم القدرة على التيقن   (COVID-19) تصادم آثار تفشي

لفيروس إلى إبطاء وتيرة اإلصالح االقتصادي، والتنوع في االقتصاديات  من فترة التعافي المطلوبة من ا

المعتمدة على الطاقة في دول الخليج العربي. ومن المرجح أن تستفيد الدول الثرية؛ من االحتياطيات  

  .المالية، وتأجيل العديد من االستثمارات الرأسمالية

 ماذا تستطيع الحكومات أن تفعل؟ 

بما  – على البنوك المركزية حول العالم  .(COVID-19) االقتصادية لوباءللتخفيف من الضربة 

إعادة توجيه استراتيجياتهم بعيداً  -في ذلك االحتياطي الفيدرالي األمريكي، والبنك المركزي األوروبي

من خالل االئتمان األرخص عبر سعر الفائدة. الذي يهدف لتوفير سيولة تعّوض حالة الجفاف النقدي 

وتساعد الشركات على تخفيض الضغط على ميزانياتها، وسط انخفاض الربحية والمدخوالت   بالسوق،

  .المالية نتيجة تراجع المبيعات 

ستشّكل موسمية هذا الفيروس، وسرعة الشفاء بالبلدان المتضررة، وكذلك مدى كفاءة واستجابة  

 .الحكومات لكبح كل من اآلثار الصحية واالقتصادية عامالً حاسماً 

ن التغييرات في السياسات المالية على المستوى الوطني، أكثر أهمية على المدى القصير، لك

لتعويض انخفاض الطلب وخسائر الدخل. هناك بعض البلدان التي تقدم ضمانات اإلقراض واالئتمان  

ح المؤقت لألسر. كما ستؤدي عملية التسريح المحتملة التي تلو  الضريبي للشركات، إلى جانب اإلعفاء 

باألفق إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مالية صارمة. مثل منح المستهلكين المدفوعات حتى لو أدت لزيادة  
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نسبة العجوزات الحكومية مؤقتاً بمبالغ ضخمة. لكن من الصعب قياس مدة وتأثير هذه السياسات المالية 

اضح إلى متى ستستمر على المستهلك العالمي، خاصة إذا زادت المدخرات الوقائية، كذلك من غير الو

  .اضطرابات التوريدات 

 ما يجب مراقبته 

هناك العديد من العوامل الرئيسة التي   .(COVID-19) عند تقييم األثر االقتصادي العام لوباء

  :تعقد التوقعات االقتصادية الحالية للفيروس 

لمتالحقة؛ والتي  صعوبة الحصول على البيانات الحقيقية في الوقت الفعلي؛ في مثل هذه األحداث ا

  .تؤدي لتقييمات تجاوزها الزمن الحقيقي  -بدورها–

أسواق األسهم تعتبر دليالً لتوقعات المستثمرين ألرباح الشركات، لكن التقلبات اليومية في السوق، 

والتي تعكس المخاوف، وهو ما يجعل الحركات قصيرة المدى مؤشراً ال يمكن االعتماد عليه للتوقعات 

االقتصادية العامة، وبالتالي فإّن االتجاهات طويلة األمد غالباً ما تكون أكثر دقة في مقياسها. مع تراجع  

%( منذ منتصف فبراير  25بمتوسط حوالي ) .(S&P 500 Index – 500معدل )مؤشر إس و بي 

  .()شباط

الشركات  أو المعنويات للسوق عبر  .(Sentiment indicators – مؤشرات المشاعر) تعتبر

  .والمستهلكين أكثر الطرق حداثة، ولكنها ال تزال تنشر بشكل شهري فقط

باإلضافة إلى التوقعات االقتصادية، هناك العديد من الديناميكيات والتطورات الرئيسة األخرى  

للنتائج   .(COVID-19) التي يجب تتبعها خالل األشهر القليلة القادمة لقياس أفضل لكيفية تشكيل

  :ة وهي تشمل على سبيل المثال ال الحصرالعالمي

انتشار الفيروس في الواليات المتحدة. ومدى صرامة وقسوة استراتيجية االحتواء التي سيتم  

اتباعها، والتي على أساسها يمكن حساب الوقت المطلوب للسيطرة على تفشي الفيروس في الواليات  

ف؛ حيث تفترض العديد من الدراسات والتوقعات معرفة ما إذا كان الوباء سيستمر في الصي  .المتحدة

االقتصادية أّن الوباء موسمي، كما تتبع هذه التوقعات النمط الخاص بالوباء في الصين، حيث تسارع  

  .ووصل إلى ذروته خالل شهرين قبل انحساره

تفشي المرض على نطاق واسع في بلدان جنوب آسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا، حيث أنظمة 

  .لرعاية الصحية في هذه البلدان محدودة اإلمكانات بشكل كبيرا

سرعة ونطاق استجابة الحكومات حول العالم لسياسات دعم األسر واألعمال، وقيام البنوك  

  .المركزية بدورها للحد من االضطرابات المالية
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عودة االقتصاديات سرعة االنتعاش في الصين تعتبر مؤشراً رئيساً يمكن القياس عليه مدى سرعة  

العالمية إلى وضعها الطبيعي، على الرغم من كون االقتصاد الصيني الموجه للتصدير الخارجي سيمر 

على المدى الطويل، وسيستمر لفترة طويلة    .بظروف صعبة، في ظل استمرار انخفاض الطلب العالمي

لى ذلك فقد ساهمت الظروف ثابتة، وبشكل غير محدد التخفيضات في االستهالك واالستثمار، عالوة ع

لهبوط األصول عبر إعادة تسعيرها، وبما أن رحلة   -بشكل كبير-المالية العالمية التي تشددت أخيراً 

 - بدوره –البحث عن مالذات آمنة ستؤدي لعملية بيع في أسواق األسهم واالئتمان، وهو ما قد يؤدي 

رة على الوفاء بالتزاماتها، وهو ما قد لتسريح العمال على نطاق أوسع، حيث إّن الشركات غير قاد 

  .يؤدي لتسارع باالنكماش االقتصادي بشكل أعمق وأطول أمداً 

ال يلفت التقرير النظر إلى الدعاية الكبيرة التي اجتاحت العالم، لألنظمة السلطوية، : خالصة ونقد 

والمجتمعات، ليتغلّب أو الفكرة الديكتاتورية، إذ توازى تسويق األنموذج القابض على إدارة السوق 

على أنموذج “سيادة الحريّة الواعية”، التي يتفّوق فيها الوعي المجتمعي على المرض؛ بالتعاون مع  

إرادة الدولة التي تمثل المجتمع بقيادتها، وتوجد دول شرق أوسطية قدمت قياداتها قدوة إيجابية؛ قادة  

دايته؛ وال يمكن الجزم بأحكام نهائية؛ إال أّن  اللتزام بالتحّوطات. وإن كان التعامل مع الوباء في ب

 .التسويق ألنموذج أيديولوجي نجح في التعامل مع األزمة؛ أو التنفير من آخر فشل، يبدو متسرًعا

اللحظات الصعبة، واألرقام المفزعة، تعزز من شهيّة المفكرين الذين؛ تضيف إليهم التشاؤميات  

بهالك االقتصادات وتفكك المجتمعات وانهيار الدول، وهي  طاقة فذة للتفكير واإلبداع؛ والتبشير 

نظريات واستشرافات: تنجح أحياناً في تهيئة العقل الجمعي لتجاوز المشكلة، تنطلق من تصّور عتيد،  

ومدرسة كئيبة تتبنى نظرية: ستسوء األمور قليالً، قبل أن تبدأ في التدهور إلى األسوأ! وهي نظريّة  

جميع لتجاوز الكارثة، التي أثبت التاريخ أنها قد ال تحدث، أبدًا. فاألمور تمضي  احتياطية؛ يحتاجها ال

 .إلى األحسن مع استعياب الدروس

ومالحظة األداء العام؛ يمكن التذكير بأننا كنا هنا من قبل، وأّن هذا الوقت سيمر، وإن خنق التفكير  

األزمة، إذ يبدو الحل األمثل، هو المراهنة في أّن هذه اللحظة الراهنة عقبة، هو أمر يعّطل من استيعاب  

على وعي الحرية المسؤولة، وتمتين مسؤولية الدولة، ومحاربة الوباء بالوقاية؛ وتطوير نمط اإلنتاج 

 .اآلمن؛ وزيادة األمان. بتعزيز قيم التضامن والتعاون واإليمان بالمصير المشترك

 المصدر: مركز المسبار للدراسات والبحوث 

https://arabiyaa.com/2020/04/01/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9/ 

https://arabiyaa.com/2020/04/01/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
https://arabiyaa.com/2020/04/01/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
https://arabiyaa.com/2020/04/01/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
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 جية: التحوالت والسيناريوهات المتوقعة االقتصاد العالمي تحت وطأة الفيروسات التا  - 2

  2020مارس،   20 شجون عربية 

 /محلل اقتصادي في االقتصاد الدولي واقتصاديات الطاقة –أسماء حسن الخولي  

مارس )آذار(  16( دول حتى 110( في أكثر من )19انتشر الفيروس التاجي “كورونا” )كوفيد 

، وفي حين أن اللقاحات قيد التطوير والعالجات األولية تُظهر بعض عالمات النجاح، يتزايد 2020

التأثير البشري المحتمل للمرض. وإلى جانب هذا التأثير البشري، فإن الفيروس التاجي لديه أيضاً  

لبي على العديد من قطاعات القدرة على إثارة أزمة اقتصادية عالمية. ويُتوقع حاليًا رؤية تأثير س

االقتصاد العالمي، بسبب االختناقات في اللوجستيات وإغالق المصانع والركود في االستثمارات 

 .التجارية وإنفاق المستهلكين

حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، وكان متوقعاً   2020وسبق أن رجحت التوقعات المستقبلية لعام 

المتأثرين بهذا التباطؤ؛ بسبب انخفاض الطلب العالمي على السلع  أيضاً أن يكون االقتصاد الصيني أكبر  

المصنعة، لكن ما لم يكن متوقعاً هو الذعر العالمي الحالي وسط انتشار الفيروس التاجي “كورونا”، 

وال سيما اضطراب االقتصاد الصيني. فما كان متوقعاً هو أن يتعطل االقتصاد الصيني نتيجة النخفاض 

وسيعقب ذلك انخفاض في أسعار النفط، على أن تكون النتيجة بالنهاية هي زيادة   الطلب العالمي،

 .الضغط السياسي العالمي، وخاصة على منتجي النفط

توقف االقتصاد الصيني عن العمل بشكل شبه تام،   (،١٩-وإثر انتشار فيروس “كورونا” )كوڤيد 

٪( عن 85الركاب بنسبة )٪(، وانخفضت حركة 80حيث انخفضت مبيعات السيارات بنسبة )

المستويات العادية، ووصلت مسوح األعمال إلى مستويات قياسية. وتُقدر بلومبرج إيكونوميكس أن  

- ٪( على أساس سنوي 1.2قد تباطأ إلى ) 2020نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الربع األول من عام  

سرعة خالل مارس )آذار( الجاري. وذلك إذا لم تستأنف الصين مسيرتها ب   -هو األضعف على اإلطالق و

وبدوره يؤثر األمر على بقية دول العالم، ذلك ألن الصين مهمة كمصدر للطلب العالمي، ومصدر 

 .للعرض أيضاً، ومحور اهتمام األسواق المالية

في الصين، حيث تعاني  -إلى حد كبير-فحتى فبراير )شباط( الماضي، بدا أن الوباء محصور 

من آثار الضربة القاضية، ولكن ليس من حاالت انتشار الوباء بها. وفي أوائل  االقتصادات األخرى

( حالة في  4000( حالة في كوريا الجنوبية، و) 6000مارس )آذار( الجاري، مع وجود أكثر من )

https://arabiyaa.com/author/arab/
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إيطاليا، والمئات في اليابان وألمانيا وفرنسا، والمخاوف المتزايدة في الواليات المتحدة، فقد بدا األمر 

 .ثر صعوبة على المستوى العالميأك

وسبق أن انتشرت الصدمات الصينية عبر األسواق المالية العالمية من قبل، بما في ذلك ما حدث 

. واآلن يتكرر األمر مع انتشار فيروس كورونا،  2015أثناء تخفيض قيمة العملة المفاجئ لليوان عام 

سهم في جميع أنحاء العالم، وتوجه ضربات  ولكن األمر اآلن يحدث على نطاق أوسع، حيث تنخفض األ

قوية لثروة األُسر وثقة األعمال. وبالتالي إذا تمكنت الصين من السيطرة بشكل سريع على انتشار  

، فيمكن احتواء التأثيرات السلبية على بقية االقتصاد  2020الوباء، وعادت لالنتعاش في الربع الثاني من  

 .العالمي

 القتصاد الصيني؟ كم يُكلف فيروس كورونا ا 

وتعتبر أرقام النقل هي األكثر   .2020عانت الصين من تراجع اقتصادي حاد في الربع األول من 

( التي تلت السنة القمرية الجديدة 25٪( في األيام الـ)82كان هناك عدد أقل من الرحالت بنسبة )-داللة  

يعودوا من الريف. وكذلك انخفض    ، وهي إشارة مبكرة إلى أن العمال لم2019مقارنة بعام    2020عام  

٪(. وكانت مبيعات العقارات 40استهالك الفحم من قبل أكبر ست محطات للطاقة في الصين أكثر من )

. فيما سجلت الصناعات التحويلية  2020في المدن الكبرى قريبة من الصفر حتى فبراير )شباط( 

 .ةوالخدمات انكماشات كبيرة وفقًا للمسوحات الحكومية والخاص

ويعتبر تفشي الفيروس التاجي الجديد بالنسبة للصين بمثابة عامل ضغط إضافي على االقتصاد  

الذي يُعاني فعلياً من تباطؤ في النمو، ويمكن أن يغرق انتشار الفيروس اقتصاد البالد في أول انكماش 

اير )شباط(  له منذ السبعينيات. وانخفض النشاط االقتصادي بشكل حاد في جميع المجاالت في فبر

، حيث تكافح الشركات إلعادة فتح أبواب العمل. فيما انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع  2020

وهو أدنى  - ( في يناير )كانون الثاني( السابق  51.8( في فبراير )شباط( من قراءة )26.5الخاص إلى )

 .النكماش( إلى ا50. وتشير القراءة األقل من )2005رقم سجله المسح منذ بدئه عام 

، عندما  1976٪( عام 1.6وكانت المرة األخيرة التي انكمش بها االقتصاد الصيني هي بنسبة )

أنهت وفاة زعيم الحزب الشيوعي ماو تسي تونغ فترة طويلة من االضطرابات االجتماعية والسياسية  

٪( بين عامي 9.4قدره ) متوسطفي البالد. ومنذ ذلك الحين، ازدهرت الصين، حيث نمت بمعدل سنوي  

وفي أفضل السيناريوهات،   بعد أن شرعت في سلسلة من اإلصالحات االقتصادية. 2018و  1978

٪( خالل  6.1، بانخفاض عن )2020٪( خالل  5النمو الصيني إلى ما دون ) تتزايد التوقعات بانخفاض 

 .( عاماً تقريباً 30ي العالم منذ )والذي كان بالفعل أضعف معدل نمو في ثاني أكبر اقتصاد ف -2019
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 لماذا يتأزم االقتصاد العالمي بمرض االقتصاد الصيني؟ 

، عندما تفشى فيروس السارس. 2003يبدو العالم مختلفاً عن آخر انتشار عالمي للفيروسات عام 

يعني أن  فالنمو العالمي بطيء بالفعل، واألسواق المالية لديها بالفعل أسعار فائدة منخفضة جدًا، مما 

البنوك المركزية في كل بلد رئيس تقريبًا ليس لديها احتياطات لتخفيف أي تداعيات اقتصادية محتملة.  

وهذا يفرض ضغوطاً أكبر على الحكومات الستخدام أموالها لمواجهة التداعيات االقتصادية الناجمة 

 .عن كورونا

، ألًما اقتصاديًا قصير المدى في وأحدثت إجراءات العزل غير المسبوقة الُمتخذة من قبل الصين

جانب العرض والطلب؛ مما يجبر آالف الشركات على إغالق مصانع التجميع والتصنيع مؤقتًا في 

الواليات المتحدة وأوروبا. وهذا سيعطل مرة أخرى سالسل التوريد العالمية، وكذلك الطلب على السلع 

رابات من الصعب على الشركات في والخدمات في االقتصادات المتضررة. وتجعل هذه االضط

الواليات المتحدة وأماكن أخرى إحضار سلعها إلى العمالء، وستخفض هذه الشركات الصادرات من 

 .الواليات المتحدة إلى بقية العالم في األشهر القادمة

%( من نمو الصين 1%( إلى )0.5قد قلص ) 2003وتُشير التقديرات إلى أن وباء السارس لعام 

( مليار دوالر. لكن األمر قد يكون أشد صعوبة مع  40العام، وكلف االقتصاد العالمي حوالي )في ذلك 

%( من الناتج المحلي اإلجمالي 4فيروس كورونا، حيث استحوذ االقتصاد الصيني على ما يقرب من )

%( من االقتصاد العالمي. وإذا كان  16.3؛ في حين تُسيطر الصين اآلن على )2003العالمي عام 

 .لفيروس كورونا تأثير مماثل على الصين مثل السارس، فإن التأثير على النمو العالمي سيكون أسوأ

بعد سنوات من التطور  - 2003عالوة على ذلك، فإن نمو الصين أضعف مما كان عليه في 

وحتى قبل الوباء،  .1990%(، وهو أدنى مستوى له منذ عام 6االقتصادي السريع، بلغ نمو الصين ) 

مؤشر مديري المشتريات في الصين يظهر بالفعل عالمات االنكماش. وتباطأت قراءة فبراير  كان

(، وهو مستوى يتماشى مع ما شهدته الصين في نوفمبر )تشرين الثاني( 35.7( إلى )50)شباط( من )

فيروس    خالل األزمة المالية العالمية. وبالتالي يمكن أن تؤدي التداعيات االقتصادية الناجمة عن  2008

 .كورونا إلى زعزعة االقتصاد الصيني بشكل أكبر ومن ثم تثبيط النمو العالمي

وقالت وكالة األمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد(، في تقريرها الصادر خالل مارس )آذار( 

دي إنه إلى جانب العواقب البشرية المأساوية لوباء فيروس كورونا، فإن عدم اليقين االقتصا الجاري:

، مع توقعات  2020تريليون دوالر في  -على األرجح- الذي أحدثته الصين سيكلف االقتصاد العالمي 

%( للعام الجاري؛ تزامناً مع هبوط األسواق المالية العالمية  2بتباطؤ في االقتصاد العالمي إلى أقل من )
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عار النفط بين المنتجين  بسبب المخاوف بشأن انقطاع سلسلة التوريد من الصين، وعدم اليقين بشأن أس

 .الرئيسين

ويؤثر فيروس كورونا على جانبي االقتصاد العالمي: العرض والطلب. فمن جانب هناك ضعف 

أيًضا  إمدادات السلع والخدمات بسبب إغالق المصانع والمكاتب وانخفاض اإلنتاج. وينخفض الطلب 

 .ذلك يتوقف االستثمار من قبل الشركات ألن المستهلكين يبقون في منازلهم ويتوقفون عن اإلنفاق، وك

( 36والتي تمثل االقتصادات الـ)-وتتوقع منظمة التعاون والتنمية التي تتخذ من باريس مقراً لها 

،  2020٪( خالل  1.5إلى )  2020 انخفاض نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي  -األكثر تقدًما في العالم

٪( قبل تفشي الفيروس. وعلى خلفية نمو  2.9تتوقعه قبل )  أي ما يقرب من نصف المعدل الذي كانت 

الناتج المحلي اإلجمالي الضعيف، قد تنزلق اقتصادات رئيسة ُكبرى كاليابان ومنطقة اليورو إلى 

 .الركود 

 هل يقع العالم في ركود اقتصادي؟ 

العالمي، مع يُثير الفيروس التاجي الجديد، “كورونا” حالة من عدم اليقين الرئيسة في االقتصاد 

احتمال أن يشهد العالم ركودًا متدرًجا مع انتشار المرض إلى مناطق مختلفة. وال تعتمد تلك التوقعات 

القاتمة لالقتصاد العالمي على أن توقعات مستقبل الفيروسات التاجية معروفة بدقة عالية، ولكن تعتمد 

على التوقعات االقتصادية. وحتى مارس   على القرارات التي تتخذها الشركات بشكل سريع وُمتجدد بناءً 

 .)آذار( الجاري تظل توقعات الركود هي األكثر احتماالً، ولكنها قد تتغير مع ظهور معلومات جديدة

في كل بلد متضرر، وإن كان ذلك   - على المدى القصير- كذلك من المحتمل حدوث تباطؤ اقتصادي  

فض اإلنفاق حيث يتجنب الناس مراكز التسوق على خطوط زمنية مختلفة. فعلى جانب الطلب، سيتم خ

والمسارح والمطاعم، كما تُفرض قيود مختلفة )الحجر الصحي، قيود السفر، وما إلى ذلك( الحتواء 

الفيروس. أما على جانب العرض، فال تستطيع العديد من الشركات الحصول على واردات من الصين، 

تُضاف آثار سلسلة التوريد السلبية كقيود إضافية على  وبالمثل من قاعدة التصنيع اإليطالية ومن ثم 

 .العرض، باإلضافة إلى تخفيضات معززة في الطلب 

وال يزال هناك الكثير من األمور غير المعروفة عن “كورونا”، مما يجعل التداعيات االقتصادية 

التكهن بمدى أي تداعيات  المحتملة غير مؤكدة للغاية، لكل من الصين وبقية العالم. لذا من الصعب 

اقتصادية أو استمرارها أو انتشارها. ولكن من الواضح من مدى رد فعل األسواق، ومن ردود 

وأهمها خفض االحتياطي الفيدرالي األمريكي أسعار   -بدًءا من مارس )آذار( الجاري– الحكومات 

 .كورونا الفائدة إلى الصفر، أن العالم يستعد لالنكماش المحتمل المرتبط بفيروس
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ً بأنه ربعان   ولكن هل يقع االقتصاد العالمي في مرحلة جديدة من الركود؟ يُعرف الركود عموما

متعاقبان للنمو االقتصادي السلبي، وعادة ما يتم قياسه من خالل الناتج المحلي اإلجمالي، أي القيمة  

لحالة، عادةً ربع عام(. وهنا  اإلجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة خالل فترة معينة )في هذه ا

تتزايد التوقعات بأن الناتج المحلي اإلجمالي للصين ربما سيعاني بشكل سيئ جدًا في الربع األول من  

%( من االقتصاد العالمي، فسيكون لذلك آثار متتالية على  17العام الجاري، وبما أنه يشكل حوالي )

ة اليورو للنمو السلبي خالل الربع األول من العام  بقية العالم. وعلى سبيل المثال؛ تستعد دول منطق

، لذا فإن أي صدمة 2019%( فقط في نهاية 0.1الجاري، حيث نما الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة )

 .جديدة يمكن أن تدفعها نحو النمو السلبي

المي  فإن احتمال حدوث ركود ع ومن ثم إذا لم يتم احتواء الفيروس التاجي واستمر في االنتشار،

يزداد. علماً أن الفيروس هو عامل واحد فقط من العوامل الضاغطة على نمو االقتصاد العالمي، مما  

قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط األخرى على االقتصاد العالمي، مثل الحروب التجارية، وانهيار أسعار  

بت الحكومات بشكل النفط العالمية، وتباطؤ الطلب العالمي في كافة القطاعات. ولكن في حال استجا 

مناسب، وكان لديها القدرة على احتواء االنتشار، فمن المحتمل تجنب السيناريو األسوأ. وهذا ال يعني 

أنه سيتم تجنبه بالتساوي في جميع أنحاء العالم، أو حتى في جميع الصناعات أو القوى العاملة. ولكن  

النهائية تباطؤاً في النمو وليس حدوث ركود  عندما يتعلق األمر باالقتصاد العالمي، فستكون النتيجة 

 .عالمي كما هو متوقع

 هل يمكن لقادة االتحاد األوروبي حماية اقتصاداتهم؟ 

، وسط إنتاج المصانع في 2020كان من المفترض أن يتمتع اقتصاد أوروبا بنوع من التعافي عام 

( الماضي، بعد هدنة مؤقتة في  بقوة في يناير )كانون الثاني -( دولة19التي تضم ) -منطقة اليورو 

فبراير )شباط(   13الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين. وتوقعت المفوضية األوروبية في 

الماضي، أن يُحقق االقتصاد األوروبي “نمًوا مطردًا ومعتداًل”، لكن ُسرعان ما تالشى التفاؤل وتحول  

التاجي. وأعربت المفوضية األوروبية عن قلقها   إلى مزيد من القلق األوروبي بسبب تفشي الفيروس

من تعرض االقتصادات األوروبية لـ”صدمة كبرى” في ظل التداعيات السلبية لتفشي الفيروس على  

 .االقتصاد العالمي

فبراير )شباط(  22وكان االرتفاع الحاد في عدد الحاالت التي تم اإلبالغ عنها في إيطاليا منذ 

أدى إلى حدوث واحدة من أكثر حاالت سوق األسهم حدة في التاريخ الحديث   الماضي هو العامل الذي

. 2020فبراير )شباط(  19٪( منذ ذروته في 25بأكثر من ) Eurostoxx (50) مع تراجع مؤشر-
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وفي الوقت نفسه، تراجعت عائدات السندات العالمية إلى مستويات تاريخية منخفضة، في حين يظهر  

 .ون السيادية أن مخاوف المستثمرين بشأن الركود العالمي قد عادت ُمجدداً ارتفاع االئتمان والدي

وفي فرنسا، تُحذر الحكومة من عواقب “وخيمة” على االقتصاد. يعد التفشي ضربة أخرى، بعد  

إلى تقويض النمو االقتصادي. وهو ما دفع البنك المركزي   2019أن أدت موجة من اإلضرابات عام 

٪(، منخفًضا من التقديرات السابقة عند  0.1ه للنمو في الربع األول إلى )الفرنسي لخفض توقعات 

٪(، محذًرا من تباطؤ “حاد ولكنه مؤقت” وبالرغم من أن ألمانيا ال تتأثر بشدة بالفيروس مثل 0.3)

إيطاليا وفرنسا، لكن اقتصادها الذي تقوده الصادرات كان أول من شعر بتأثير التباطؤ الصيني. لذلك، 

، وذلك اعتماداً على افتراض أن انتشار 2020٪( عام 0.1ع انكماش نمو منطقة اليورو بنسبة ) يُتوق

 .الفيروس التاجي وتدابير االحتواء الخاصة به ال تتبع النمط الُمتبع نفسه في الصين

 تحوالت اقتصادية واجتماعية عالمية 

اء األقنعة، وتخزين  في غضون أسابيع فقط، اعتاد الناس في المناطق المتضررة على ارتد 

الضروريات، وإلغاء التجمعات االجتماعية والتجارية، وإلغاء خطط السفر والعمل من المنزل. حتى  

البلدان التي لديها حاالت قليلة نسبيًا تتخذ العديد من تلك االحتياطات. ويتوقع استمرار آثار مثل هذه 

يضطر  على جانب العرض، القضاء عليه.العادات لفترة طويلة بعد أن يتم السيطرة على الفيروس و

المصنعون الدوليون إلى إعادة التفكير في مكان شراء سلعهم وإنتاجها، مما يسرع التحول بعد أن كشفت 

 .الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين عن مخاطر االعتماد على مصدر واحد للمكونات 

قتصاد العالمي بطرق أكثر دقة. فمن جانب وقد يؤدي انتشار الفيروس إلى تحويل مسارات اال

كشف تفشي الفيروس عن نقاط ضعف للشركات، وخاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الصين في  

سالسل التوريد والمنتجات. وقد يجبر هذا الشركات على قطع جزء من اعتمادها على الصين، وهو  

ن مع الواليات المتحدة األمريكية. وبالتالي  أمر بدأ بالفعل بسبب الحرب التجارية التي تخوضها الصي

قد يخلق انتشار فيروس “كورونا” تحوالً عالمياً نحو تنويع سالسل التوريد لتوفير حماية أفضل ضد 

 .األزمات الكبرى، التي تؤثر بشكل كبير على دولة واحدة أو منطقة واحدة أكثر من غيرها

نحو تكثيف االستثمارات بقطاعات لم تحظ باألهمية ومن جانب آخر قد تدفع األزمة الراهنة العالم 

ذاتها التي حصلت عليها تلك القطاعات التي تعرضت ألضرار كبيرة بسبب االنتشار الفيروسي الحالي. 

كذلك بدأت الكثير من الشركات العالمية تعزيز خيارات العمل عن بعد، مما يؤدي إلى حقبة جديدة،  

يمكننا التعرف   تزايدًا من الجدول الزمني العادي لألشخاص. وهناحيث يعد العمل من المنزل جزًءا م

  .على القطاعات األكثر تأثراً سلباً وإيجاباً باألزمة الراهنة 
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 ً  :القطاعات المتأثرة سلبا

يختلف تأثير “كورونا” على قطاعات األعمال المختلفة بسبب االختالفات في أنماط العرض 

ة السيارات، التي أضعفتها بالفعل معدالت النمو البطيئة في والطلب. ومن المرجح أن تشهد صناع 

، أكبر تراجع. كذلك تتفاعل صناعة اللوجستيات بشكل حاد مع أي ضعف في التدفقات التجارية، 2019

مما يجعل الصناعة عرضة بشكل خاص للتأثر سلباً بانتشار الوباء. ومن ثم ستواجه الصناعة أيضاً 

من عمليات اإلغالق في المناطق الرئيسة، في حين يظهر التأثير األكبر في  مخاطر متزايدة من المزيد  

 .الصين، بسبب إجراءات الحجر الصحي وعزل مقاطعات بأكملها

وتواجه صناعة السياحة صدمة سلبية كبيرة بشكل خاص، حتى في البلدان التي لم تتأثر بانتشار  

والسياحة إثر انتشار الفيروس، ومنها شركات   الفيروس بشدة. كذلك تعاني الصناعات المرتبطة بالسفر

الطيران وخطوط الرحالت البحرية والفنادق؛ فجميعهم يواجهون تحديات اقتصادية بسبب حظر السفر 

 .بشأن العدوى  -سواء كانت حقيقية أو مفرطة-والتحذيرات العالمية والمخاوف العامة 

ل الجوي تأثيره المقدر لخسارة شركات مارس )آذار( الجاري، ضاعف االتحاد الدولي للنق  5وفي  

( مليار دوالر إذا استمر المرض في االنتشار. وكذلك 113–63الطيران العالمية لما ال يقل عن )

٪( منذ بدء تفشي المرض، أكثر بكثير مما 25انخفضت أسعار أسهم شركات الطيران بما يقرب من ) 

 .، حسب تقرير اتحاد النقل الجوي الدولي2003كانت عليه خالل الفترة نفسها من وباء سارس عام  

كذلك أدى انخفاض النشاط االقتصادي العالمي إلى خفض الطلب على النفط، وهبوط أسعار النفط 

إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات. وحدث ذلك حتى قبل أن تسبب خالفاً حول تخفيضات اإلنتاج بين  

النفط. فانخفاض الطلب على النفط بسبب تفشي الفيروس، أوبك وحلفائها في أحدث انخفاض في أسعار  

والزيادة المتوقعة في العرض هي “ضربة مزدوجة” ألسواق النفط، وذلك علماً بأن الصين، مركز 

انتشار الفيروس، هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. كذلك انتشار الفيروس في إيطاليا وأجزاء  

، ومن المرجح أن يضعف الطلب في دول منظمة التعاون االقتصادي  أخرى من أوروبا مقلق بشكل أكبر

إلى تخفيض   -بدوره– والتنمية على النفط، وبالتالي يدفع إلى مزيد من انخفاض األسعار الذي يؤدي 

 اإلنفاق االستثماري بالصناعة النفطية 

فأسواق المال   ومن المؤكد أن أسواق المال العالمية من أكبر الخاسرين في ظل األزمة الراهنة؛

بسبب الفيروس. ويتنبؤون بشكل   2020تعكس مدى قلق المستثمرين بشأن التوقعات االقتصادية لعام 

أساسي بأن الفيروس التاجي سيستمر في االنتشار ويسبب المزيد من االضطرابات، ويقلل الطلب 

 .العالمي، وربما يتسبب في تباطؤ عالمي
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مؤشر داو جونز الصناعي األمريكي، ونيكي الياباني، وبالفعل شهد مؤشر فوتسي األوروبي، و

انخفاضات حادة منذ بدء تفشي المرض. وفي األسبوع الثاني من مارس )آذار( الجاري، شهد مؤشر 

. وشهدت األسواق بشكل عام تقلبات  1987داو جونز األمريكي أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ عام  

 .كبيرة وُمستمرة

شأن االنتشار العالمي للفيروس التاجي الجديد المستثمرين إلى رفع أسعار كما دفعت المخاوف ب

السندات، مما أدى إلى انخفاض العائدات في االقتصادات الكبرى. وذلك في الوقت الذي تعتبر فيه 

سندات الخزانة األمريكية، التي تدعمها الحكومة األمريكية، أصول مالذ آمن يميل المستثمرون إلى  

ه في أوقات تقلبات السوق وعدم اليقين. كذلك انخفض العائد على جميع عقود الخزانة  الفرار إلي

وهو تطور لم يسبق له مثيل. كما المس  -مارس )آذار( الجاري  10٪( في 1األمريكية إلى أقل من )

 .(٪0.3) ( سنوات قاعه التاريخي عند حوالي10العقد القياسي لمدة )

 ً  :القطاعات األكثر انتفاعا

أن الصين ستشهد تغييرات فورية واضحة في  ”Bain & Company“ تحليل أجرته شركةوجد  

مجال الرعاية الصحية، حيث يتم إجراء المزيد من الفحوصات والمعامالت األولية عبر القنوات عبر  

اإلنترنت، لتجنب خطر التلوث في غرف االنتظار واألجنحة المكتظة. وهنا يمكن توسيع منتجات  

اإلنترنت في العديد من المجاالت، بما في ذلك الصحة. وقد يتحايل طلب اإلمدادات الطبية   التأمين عبر

عبر اإلنترنت على النقص الناجم عن األزمات. ووفقًا لبحث جديد حول التأثير االقتصادي الكلي  

ب  للفيروس الذي نشرته مؤسسة بروكينغز، قد تنفق الحكومات أكثر بكثير على الرعاية الصحية لتجن

 :وتنطوي هذه التغييرات على فرص متعددة للصناعات الُمختلفة ومنها التكلفة الهائلة المرتبطة باألوبئة.

تظهر نماذج أعمال جديدة، خاصةً في قطاعات مثل الصحة، والخدمات اللوجستية، واإللكترونيات، 

 .والمكاتب عبر اإلنترنت، والبيع بالتجزئة، والتعليم عن بُعد 

ن الجيل الجديد من المدن الذكية هو مفتاح األجندة العامة المستقبلية. فإلى جانب بعض  يُتوقع أن يكو 

الوظائف الحضرية، ستعزز المدينة الذكية من الجيل الجديد اإلدارة العامة بشكل منهجي، من خالل  

 .دمج سالسل التوريد، وحركة المرور، وحاالت الطوارئ، والتحذير من الكوارث 

يانات الضخمة على نطاق أوسع من أجل الرفاهية العامة، خاصة لتتبع وتحليل  سيتم استخدام الب

 .ودعم اتخاذ القرار العام في الوقت المناسب 

تبدأ األعمال التجارية التي تعمل دون اتصال باإلنترنت في التحول عبر اإلنترنت، خاصةً في 

 .مجال التعليم والترفيه وتجارة التجزئة
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سل القيمة للرعاية الصحية لتشمل الكشف المبكر والوقاية. كذلك ستشمل يتوقع أن يتم توسيع سال

سيناريوهات التطبيق المستقبلية عدداً أكبر من المشاركين، وتعزز نظاماً بيئياً شامالً لبرامج الصحة  

 .العامة

يُمكن أن تستفيد صناعة األدوية بشكل رائع، حيث   ووسط الفوضى الناجمة عن الوباء العالمي،

ر شركات األدوية “كورونا” فرصة تجارية في الوقت الحالي. فالعالم يحتاج إلى منتجات صيدالنية تعتب

بالطبع. بالنسبة لتفشي الفيروس التاجي الجديد، على وجه الخصوص، فالعالم بحاجة إلى العالجات 

المية الراهنة  واللقاحات، التي تتنافس عشرات الشركات اآلن على صنعها. وبالتالي قد تكون األزمة الع

 .عامالً إيجابياً للصناعة، من حيث المبيعات واألرباح

هناك بعض اإليجابيات الناجمة عن األزمة الراهنة. على سبيل المثال،  ومن الناحية التجارية،

شهدت شركة ريكيت بينكيزر العمالقة للسلع االستهالكية زيادة في مبيعات منتجات ديتول واليسول؛  

الذي -مطهر على أنه يوفر الحماية ضد انتشار المرض. كذلك ارتفع سعر الذهب حيث يُنظر إلى ال

“مالذاً آمناً” في أوقات عدم اليقين، ليصل سعره الفوري أعلى مستوى في سبع   -في الغالب -يعتبر 

 .2020( دوالراً لألوقية في فبراير )شباط( 1682.35سنوات عند )

 مة االقتصادية السيناريوهات الُمحتملة الستمرارية األز

تنعكس االضطرابات االقتصادية الناجمة عن الفيروس وتزايد عدم اليقين، على انخفاض التقييمات  

المالية للدول، وزيادة التقلبات في األسواق المالية. وفي حين أن التأثير الدقيق للفيروس على االقتصاد 

مخاطر هائلة. لذلك يجب على  العالمي غير مرئي وغير معروف حتى اآلن، فمن الواضح أنه يشكل

واضعي السياسات اتخاذ عدد من الخطوات على الفور، لمعالجة أي تداعيات اقتصادية ناجمة عن  

 .الفيروس

وتختلف الُطرق التي تلجأ إليها الدول الُمختلفة إلعادة اقتصادها لالنتعاش مرة أُخرى، بما في ذلك 

من المحتمل أن تقدم “إجراءات  -على سبيل المثال-الصين والواليات المتحدة، فالحكومة الصينية 

توسعية”، أهمها زيادة اإلنفاق أو الضرائب والتخفيضات. فيما قد تضطر الواليات المتحدة لالستجابة 

بطريقة أخرى بخالف خفض الضرائب وخفض أسعار الفائدة. ولعودة االقتصاد العالمي إلى المسار 

زيد من التحفيز المالي، وتبني مزيد من السياسات االقتصادية الصحيح، ستكون الحكومات بحاجة إلى م

الرامية إلى طمأنة الشركات بأن األمور ستكون على ما يرام إذا ضرب الفيروس قطاعاتهم، وأن  

وبناًء على مدى نجاح وفعالية التدابير واإلجراءات  الحكومة بإمكانها إصالح الضرر عند الضرورة.
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طرة على انتشار الفيروس التاجي، هناك سيناريوهان متوقعان لألزمة التي ستتبناها الدول للسي

 :االقتصادية العالمية؛ وهما

 :تفاقم األزمة

وهنا نفترض أن الصين تستغرق وقتاً أطول للعودة إلى وضعها الطبيعي. ونفترض أيًضا أن كوريا 

الصين التي شهدت أكبر عدد  االقتصادات الكبرى بخالف-الجنوبية وإيطاليا واليابان وفرنسا وألمانيا 

قد تلقت ضربة اقتصادية حادة. ومن ثم فذلك من شأنه أن يأخذ االقتصاد   -من حاالت اإلصابة بالفيروس

 .2020العالمي مرة أخرى إلى توقعات الركود خالل 

ويمكن هنا أن يتسبب تفشي المرض في “سيناريو الدومينو” حيث يتضرر النمو العالمي بشدة عام 

بب انتشار الفيروس في جميع االقتصادات المتقدمة عبر نصف الكرة الشمالي. إلى جانب  بس 2020

، فإن األسواق المالية حول  [13](٪1.5) ٪( على مدار العام إلى أقل من1.4تباطؤ النمو بحوالي ) 

 .٪( في ظل هذا السيناريو20العالم ستنهار أيًضا بنحو )

 :التعافي التدريجي 

التاريخية مع الصدمات الكبيرة المماثلة إلى أن األضرار االقتصادية على المدى  تُشير التجربة 

القصير قد تكون كبيرة؛ نظًرا ألن المستثمرين يخففون من محافظهم االستثمارية خشية تقلبات السوق،  

خاصةً في القطاعات التي تعتبر أكبر تعرض لآلثار السلبية النتشار المرض، مثل السفر والسياحة  

 .لسلع الفاخرة والسيارات وا

%( من  25فما يصل إلى ) ويعتبر التوسع السريع لالقتصاد الرقمي في الصين أحد مصادر القوة.

جميع مبيعات التجزئة الصينية تحدث اآلن عبر اإلنترنت؛ وسط انتشار اإلنترنت عبر الهاتف النقال 

لصين هي األكثر تقدًما في العالم. بشكل مرتفع. كذلك تعتبر أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول في ا

ونظًرا ألن معظم األشخاص والشركات متصلون ونشطون عبر اإلنترنت، فمن السهل إنشاء كميات  

كبيرة من البيانات التي، بفضل الذكاء االصطناعي، توسع على الفور نطاق وفعالية النظم البيئية  

 .الرقمية

ز المرونة االقتصادية للصين، فالبنية التحتية الرقمية  وهذا من شأنه أن يقطع شوطاً طويالً نحو تعزي

المتقدمة تعني أن العاملين في العديد من الوظائف والصناعات يمكنهم االستمرار في العمل من المنزل، 

حتى لو تم عزلهم. وبالمثل، قد تكون المنصات التعليمية المتطورة عبر اإلنترنت قادرة على تعويض  

 .رسبعض آثار إغالق المدا

https://www.almesbar.net/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%88%D8%B7%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/#ftnt13
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إحدى المنصات الرئيسة التي تربط  - ”Made-in-China.com“ كذلك وجد استطالع أجرته 

٪( من  80أنه بأواخر فبراير )شباط( الماضي، استأنفت ) -الموردين الصينيين والمشترين العالميين 

شركات التصنيع عملياتها. ويُرجح االستطالع أنه بأواخر أبريل )نيسان( الُمقبل، ستعود الطاقة 

اإلنتاجية إلى طبيعتها. وإذا حدث ذلك، فإن الصدمة الشديدة التي يواجهها االقتصاد الصيني في النصف 

 .2020األول، سيتبعها انتعاش في النصف الثاني من  

ُوتشير األدلة الصينية إلى أن مجالي التصنيع والنقل بدآ في التعافي. وإذا استمر هذا النمط في 

بدًءا من   -على األقل-ستطع الصين تعويض ربع االنخفاض الحالي في النمو  التعافي، فمن المتوقع أن ت

. عالوة على ذلك، بالنسبة للشركات التي تواجه تحديات التدفق النقدي ورأس  2020الربع الثاني من 

المال العامل، يمكن تمديد االئتمان وتعديل الشروط عن بُعد. وهذا من شأنه أن يقلل من األضرار طويلة  

 .ل لقطاع الخدمات الصيني، وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجماألج

 ويشير عدد من التقديرات إلى أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي السنوي للصين يمكن أن ينخفض 

( نقطة مئوية في الربع األول حتى يبلغ الفيروس ذروته، ومن ثم يبدأ االقتصاد في التعافي 4- 2بنسبة )

قى السؤال: متى ستأتي تلك الذروة؟. تشير التوقعات المتفائلة إلى حدوث انتعاش جزئي في ويب ُمجدداً،

، وإن كان األكثر واقعية توقع حدوث انتعاش في الربع الثالث، مع تأثير مادي  2020الربع الثاني من 

مد يتسبب على النمو العالمي السنوي. لكن في الوقت نفسه ليس مستبعداً إمكانية حدوث وباء طويل األ

في أضرار واسعة النطاق لالقتصادات العالمية، بسبب إخفاقات األعمال، وتدني العمالة، وتعثر  

 .االستثمار الخاص 

ومع ذلك، باستثناء حدث “الوباء طويل األجل”، يشير التاريخ إلى أن اآلثار طويلة المدى لتفشي  

. هذا على األرجح، ألن االقتصاد الفيروسات التاجية قد تكون صغيرة إلى حد ما، أو حتى ضئيلة

الصيني بعيد عن الضعف أو االنجراف السريع إلى الركود. ففي الواقع، الصين أقل اعتماداً على  

، خالل تفشي فيروس تاجي آخر، متالزمة تنفسية حادة شديدة   2003التجارة مما كانت عليه عام 

 .بسرعة -إلى حد ما-يرة )سارس(، وهي مجهزة أيضاً اآلن لالرتداد من الصدمات الكب

قد يستمر تأثير الفيروس خالل النصف األول من العام الحالي، ولكن   ومن ثم في أفضل سيناريو،

. وفي هذا السيناريو األفضل، سيعاني  2020العديد من االقتصادات يمكن أن تنتعش بحلول نهاية عام 

 ً  .العالم والصين من ركود قصير وخطير ولكن ليس كارثيا
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نتيجةً لآلثار المضاعفة النخفاض أسعار النفط والتباطؤ االقتصادي الكبير الناجم من إغالق مؤسسات  

القطاع العام والخاص منذ منتصف شهر آذار. وكلّما طالت فترة اإلغالق التام، ازدادت الكلفة المترتبة  

حايا واإلصابات، والعبء الهائل على على اقتصادات المنطقة العربية نتيجة العدد المتزايد من الض

  .القطاع الصحي

، مع ارتفاع معدل 2020مليون وظيفة في عام  1.7ومن المرّجح أن تخسر المنطقة أكثر من 

، من المتوقع أن  2008نقطة مئوية. وخالفًا آلثار األزمة المالية العالمية في عام  1.2البطالة بمقدار 

قطاع الخدمات، هو المصدر الرئيسي لفرص العمل    ت. وبما أنتتأثر فرص العمل في جميع القطاعا

في المنطقة العربية، فإنه سيكون أكثر القطاعات تعّرًضا آلثار "التباعد االجتماعي"، حيث تشير  

 .التقديرات إلى انخفاض نشاط هذا القطاع بمعدّل النصف

ازداد   انخفاض في أسعار النفط الذيويظهر تقييم اإلسكوا أيًضا أن فيروس الكورونا قد أدّى إلى 

مليار دوالر من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من كانون   11حدّةً ، ما كلّف المنطقة حوالي 

الثاني/يناير الماضي إلى منتصف شهر آذار. ويتوقع أن تزداد هذه الخسائر في األسابيع المقبلة مع  

وقد تكبّدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها خسائر فادحة توقف التجارة والنقل حول العالم. هذا 

في المئة من إجمالي   8مليار دوالر، أي ما يعادل نسبة  420في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 

 .رأسمالها السوقي

ر وفي تعليقها على الموضوع، قالت األمينة التنفيذية لإلسكوا: "نواجه تهديدًا صحيًا عالميًا قد يغيّ 

العالم كما نعرفه. وما زلنا ال ندرك تماًما تبعاته على حياة الناس وعائالتهم وعلى تعليم األطفال 

وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب. ولكن بإمكاننا البدء بتقييم خسائرنا االقتصادية والبحث عن طرق  

ى صعيد السياسات  للتخفيف منها". وأشارت إلى ما يجب القيام به قائلةً: "نحن بحاجة لحلول عل

 ."وخطوات سريعة لتحقيق االنتعاش، بناء على مقاربة شاملة ال تهمل أحدًا

وتوصي اإلسكوا باتخاذ الحكومات تدابير منّسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلّّي  

ا ترى  والجزئي، بحيث تعمل على تحسين الحماية االجتماعية، خصوًصا للفقراء والفئات الضعيفة. كم 

أن على الحكومات بالمنطقة اعتماد سياسات مالية نشطة لدعم الشركات، ومنها تقديم اإلعفاءات 

الضريبية ودعم األجور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتدعو  

ة الدخل في المنطقة اإلسكوا المؤسسات المالية المتعددة األطراف إلى دعم البلدان المتوسطة والمنخفض

 .لمواجهة الضغوط المالية التي ترزح تحتها
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الدولة تدرس عددا من السيناريوهات لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد السيطرة على تفشي   -سورية  - 4 

  عاجل   فيروس كورونا

قالت مصادر حكومية متطابقة بأن دوائر صنع القرار في الدولة تدرس عددا من السيناريوهات  

لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد وبحسب المصادر فإن 

أبريل ستشهد سيطرة شبه    ١٦وحتى    ١٠السيناريو المرجح هو والذي يستند إلى توقعات بأن الفترة من  

أعمالها وذلك   كاملة على انتشار الفيروس فإنه يرجح أن يتم البدء بالسماح لعدد من القطاعات باستئناف

 حسب خطة تدريجية 

 : حيث أنه يرجح تقسيم القطاعات على النحو التالي

 : نيسان  ٢٢إلى  ١٨المرحلة األولى ) تبدا بين 

عودة دوام الشركات والمصانع العامة والخاصة و بالحد األدنى من العاملة بحيث التعهد  •

 . بعدم السماح للتجمعات الكبيرة

والمؤسسات العامة مثل البلديات ووزارة الداخلية   عودة دوام عدد من الوزارات  •

والمحافظات و دوائر الضريبة والمبيعات ومراقبة الشركات ومديريات الزراعة وغيرها  

 من المؤسسات الحكومية 

السماح للمطاعم بالعمل فقط بخدمة الشراء المباشر وعدم السماح بتقديم الخدمة داخل  •

 ...المطاعم

 اإلنشاءات والفنيين و مراكز خدمات السيارات وصيانتها بالعملالسماح لقطاعات  •

 السماح لعمال البناء وفني البناء وما يتعلق بها من فنيي الكهرباء الديكور وغيرها بالعمل •

 السماح لصالونات الحالقة والكوافير بالعمل بأيام محددة •

 السماح لسيارات التاكسي والتطبيقات الذكية بالعمل وفقا لشروط  •

 دم السماح للمقاهي والكافيهات بالعمل خالل هذه الفترة ع •

 عدم استئناف الدراسة في الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية  •

 عدم السماح بوسائل النقل الكبيرة مثل الباصات والحافالت بالعمل •

 : أيار( ١المرحلة الثانية ) تبدا بعد 

 بناء على تقييم المرحلة السابقة 
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عدد المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة باستئناف سيتم زيادة   •

 أعمالها 

 استمرار تعطيل الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية  •

البدء تدريجيا بدوام اإلداريين وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات والمعلمين فقط دون  •

 استئناف دوام الطلبة 

 : فطر وانتهاء شهر رمضان(المرحلة الثالثة ) بعد عيد ال

 بناء على تقييم الوضع محليا وعالميا والذي من المتوقع أن يشهد سيطرة كاملة على الوباء 

 استئناف الدراسة في الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية اعتبارا من النهاية أيار •

/   ٢٠١٩ي يتم تحديد فترة شهر الجامعات إلنهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامع •

بحيث يتم إجراء اختبارات واالمتحانات و بطريقة تأخذ بعين االعتبار أن هذا العام    ٢٠٢٠

 هو استثنائي 

تموز كحد أقصى وذلك قبل بدء امتحانات   ٤يتم استئناف الدراسة في المدارس كافة الغاية   •

ول بعد اسبوع الثانوية العامة ويتم إنهاء كافة االمتحانات والتي يقتصر على امتحانيين األ 

 من استئناف الدراسة والثاني في نهاية حزيران 

 : تموز ( ٥المرحلة الرابعة ) ما بعد 

وفقا لتقيم الوضع دوليا وفي حال اعالن دول العالم السيطرة على المرض سيتم فتح الحدود  

البالد اال  والمطارات واستئناف حركة الطيران و المعابر البرية ولن يتم السماح الي كان الدخول إلى 

 بعد إجراء فحوصات تثبت عدم حمله الفيروس 

 

 هل سينهار االقتصاد االمريكي أم أنها أضغاث أحالم ؟؟  - 5

 نسرين علي السالمه بقلم : د. 

يعد اقتصاد الواليات المتحدة االمريكية االقتصاد االقوى عالميا النه يرتكز الى عدة عوامل داخلية 

 ..قوية وأخرى خارجية

وأهم عوامل القوة الداخلية هي وفورات الموارد الطبيعية وتنوعها والتفوق الزراعي والصناعي  

جامعة على مستوى العالم   ٣٠والتجاري والسياحي والبنكي وارتفاع قيمة الصادرات وامتالكها افضل  

ات دول وتصدر االنفاق على البحث العلمي مجمل نفقاتها واحتكار تجارة السالح والسيطرة على ثرو
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اخرى وقيام مؤسسات الشرعية الدولية على أراضيها والسيطرة على االعالم العالمي واالستثمارات  

العابرة للحدود التي تستطيع تجاوز االخفاقات واالضطرابات في مكان ما واالستثمارات الداخلية  

من العوامل  والخارجية واجراءات البنك المركزي االسعافية بطرق شرعية وغير شرعية وغير ذلك

 .التي تجعل منه اقتصادا قادرا على تجاوز أعتى األزمات 

مقاال بعنوان: )االزمة المالية القادمة   ٢٠١٨/ ١١/ ١٧نشرت صحيفة التريبيون الفرنسية في 

مصدرها الواليات المتحدة االمريكية(. حيث نشرت انه ليس من المستبعد أن تكون الواليات المتحدة 

مالية قادمة تأثرا بتدفق رؤوس االموال بين هذا البلد العمالق وباقي دول العالم  االمريكية منشأ ازمة 

 .وذلك بحسب رأي الخبير االقتصادي باتريك أرتوس

وباستعراض تاريخ االزمات االقتصادية التي مرت بها الواليات المتحدة االمريكية نستذكر الكساد 

عنه تسميات كثيرة ...االثنين االسود...الثالثاء  ونتج  ١٩٣٣والذي استمر لعام  ١٩٢٩الكبير في عام 

 االسود ...وخرجت منه الواليات باقوى ما كانت عليه اقتصاديا 

حيث اجبر خامس اكبر بنك فيها وهو/ دريكسل برنهام/ على اعالن  ١٩٩٠ثم ازمة السندات عام 

 .افالسه وطبعا كان الرابح هنا المضاربين من أصحاب سوق المال األمريكي

 ١١والتي سميت انفجار فقاعة التكنولوجيا الجديدة ..تلتها فورا احداث  ٢٠٠١ -٢٠٠٠ازمة ثم 

 ..أيلول التي كانت بابا لصرف انظار االمريكيين في الداخل عن االقتصاد المتهالك...ثم تاله تعافي

م  وهنا اعلنت الكثير من البنوك افالسها وت  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨تلتها ازمة الرهن العقاري في عام 

اشترى/ جي   ٢٠٠٨شراؤها باسعار زهيدة ألسياد المال في الواليات المتحدة االمريكية فمثال في اذار

تضع وزارة   ٢٠٠٨بي مورغان/ بنك االعمال االمريكي / بيرستيرنز/ بسعر متدن ، وفي ايلول 

فس الشهر  الخزانة االمريكية المجموعتين العمالقتين / فريدي ماك و فاني ماي/ تحت وصايتها وفي ن 

يؤمم االحتياطي االتحادي   ٢٠٠٨/ ١٦/٩يعلن بنك / اوف امريكا/ شراء بنك/ ميدل لينش( وفي 

 . /والحكومة االمريكية اكبر مجموعة تأمين في العالم/ أي آي جي

وبعد هذا كله تعود الواليات المتحدة االمريكية بعد ان تنعكس كل ازماتها على االقتصاد العالمي 

االقتصاد..وكما قال هنري كسنجر:)ان من مصلحة امريكا ليس حل االزمات انما االمساك  لتقود هذا 

 .بخيوطها(

وبنظرة متفحصة) ال مجال لذكرها باالرقام هنا( القتصاد الواليات المتحدة االمريكية قبل كل ازمة 

الوضع اآلن   اقتصادية تعتريها نجدها كانت تعاني من فترة ركود وانكماش اقتصادي ، تماما كما هو

ترليون دوالر أي بعجز    ٤.٥ترليون دوالر بينما اجمالي المصروفات    ٣.٥فاجمالي ايراداتها اليتجاوز  
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ترليون دوالر وهو متزايد، وقد تزايد الدين الخارجي وكان لطباعة العمالت من قبل الفيدرالي دون   ١

 .رصيد أثره الكبير في هذه المديونية والتضخم

بان رؤوس االموال تتجه نحو الواليات المتحدة االمريكية بسبب االرتفاع الكبير   وال بد من االشارة

في اسعار الفوائد وارتفاع اسعار االسهم نتيجة االصالح الضريبي الذي زاد من أرباح الشركات..وهذا 

ة اخرى  دافع للواليات المتحدة االمريكية الفتعال ازمة او التظاهر بأنها في ازمة ، هذا من جهة ومن جه 

وكما اشار الدكتور طالل ابو غزالة فان الرئيس االمريكي الحالي لن يسمح بانهيار اقتصادي وسيفتعل 

%  ٢% سنويا بينما اليتجاوز نمو الواليات المتحدة االمريكية ٦حربا مع الصين .فالصين تنمو بمقدار 

د سرقت ترليونات الدوالرات سنويا وهذا ما دفع برأيه الرئيس االمريكي ترامب للتصريح بأن الصين ق

من امريكا بسرقة حقوق الملكية الفكرية..وهذا ما سيدفع امريكا برأيه الفتعال حرب مع الصين تجرها  

 .لطاولة المفاوضات 

وكإشارة وتذكير من خالل تتبع االوضاع االقتصادية للواليات المتحدة االمريكية نجد ان حكم  

ر االقتصادي) بل كلنتون( بينما فترة الجمهوريين اتسمت بعدم الديمقراطيين اتصف بالرخاء واالستقرا

  .االستقرار االقتصادي وبالنقالت النوعية) جورج بوش االبن( ..وال ننسى هنا ان ترامب جمهوري

وذكرت دراسة حديثة لجامعة هارفرد التي تناولت تأثير االوبئة العالمية باالرقام والدالئل)  

غيرها وصوال لالسقاط على جائحة كورونا( على اقتصاد الواليات المتحدة سارس..انفلونزا الخنازير و 

أي ان االقتصاد سيتأثر ثم سيعاود نشاطه ونموه  (v )االمريكية ان السيناريو المتوقع هو السيناريو 

 .خالل ستة اشهر كاقصى حد 

مع كل    ن ينهارختاما وبعد هذا العرض الموجز أقول: ال يمكن القتصاد بقوة االقتصاد االمريكي ا

 ارتباطاته وتشعباته وعناصر قوته التي تفوق عناصر ضعفه ومع كل الدعم من لوبيات العلن والظل

.... 

وبأقل تقدير إن لم تكن الواليات المتحدة االمريكية هي من افتعلت هذه االزمة فبالتاكيد ستكون 

 .مستفيدة أو على أقل تقدير ستكون ناجية

 

 في سورية أمر ال مفر منه  االقتصادي ركود ال -فيروس كورونا  - 6

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

الركود االقتصادي العميق في سورية أمر ال مفر منه بسبب العواقب الوخيمة النتشار الفيروس  

التاجي. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد البالد بشكل كبير هذا العام. سيظل مدى سوء األمر غير واضح  
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بسبب عدم اليقين الكبير الذي ال يزال سائدا. أما العمل الحاسم بالنسبة لالقتصاد الوطني فهو الحد من 

انتشار الفيروس واحتواؤه ورفع القيود المفروضة على األنشطة االجتماعية واالقتصادية بسرعة. هناك 

لفيروس التاجي بشكل مفاجئ  ثالثة سيناريوهات محتملة. في جميع السيناريوهات الثالثة، ينهي انتشار ا

االنتعاش االقتصادي الناشئ بعد تسع سنوات من الحرب الظالمة والعقوبات االقتصادية على سورية، 

في سورية. ويعتقد السيناريو    2020بحيث ال يمكن تجنب الركود االقتصادي في النصف األول من عام  

الذي يمتد من حزيران/يونيو   -الصيف األكثر ترجيًحا أن الوضع االقتصادي سيصبح طبيعيًا خالل 

إلى  2.0حتى ينتهي الناتج المحلي اإلجمالي لسورية باالنخفاض بنسبة  -2020إلى أيلول/سبتمبر في 

في المائة هذا العام. أما التوقعات في السيناريوهين المتشائمين اآلخرين فهي حدوث ركود  3.0

. يمكن أن يحدث 2021بطيء للغاية في بداية  ، ربما يتبعه انتعاش2020اقتصادي أعمق خالل عام 

 .هذا إذا بقيت القيود الصحية في مكانها بعد الصيف ولم يتعافى االقتصاد إال في العام المقبل

 شكوى الحرفيين ومكاتب السفر من الركود: 

يشتكي العاملون في صناعة الحرف ومكاتب السفر من الركود والفجوة في التمويل. في هذه الحالة  

قاسية، ال تحتاج الشركات الصغيرة فحسب ، بل أيًضا تلك التي لديها أكثر من عشرة موظفين إلى  ال

مساعدة فورية". أعرب أصحاب مكاتب السفر السورية عن مشاعر مماثلة: "يجب على الحكومة 

الموافقة بشكل عاجل على إجراءات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة" ، كما طالبوا بالمزيد من  

 .تحفيز االقتصادي الحكومي لفترة ما بعد األزمةال

 زيادة الطلب على المطهرات ووسائل التنظيف والمنتجات الغذائية المعلبة: 

لقد تسببت األزمة في سورية بزيادة الطلب على المطهرات ووسائل التنظيف، والمنتجات الغذائية  

والعدس خالل األسابيع األخيرة.  الجاهزة المعلبات والمعكرونة ومعجون الطماطم والرز والبرغل

ويظهر ذلك من خالل األرقام الحالية للمبيعات. وفقًا لهذه األرقام ، اشترى المستهلكون خالل هذه الفترة  

أكثر من أربعة أضعاف كمية الصابون وأكثر من ثالثة أضعاف كمية المواد الغذائية الجاهزة مقارنة 

 األشهر الستة السابقة. بمتوسط 

السوريون بشكل متزايد خزائنهم بمواد المطهرات ووسائل التنظيف، والمنتجات الغذائية يمأل 

الجاهزة المعلبات والحساء سريع التحضير مع انتشار الفيروس التاجي، وفقًا لبيانات محالت تجارة 

دة  المواد الغذائية زادت عائدات مبيعات هذه المواد بأكثر من الضعف األسبوع الماضي، ولوحظت زيا

المبيعات أيضا للخضروات المعلبة. وتُعزى هذه الزيادة في المبيعات إلى الذعر وسط مخاوف من  
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اضطرار المستهلكين للحجر الذاتي في محاولة لتجنب المرض، أدت إلى زيادة في تجارة التجزئة  

 .لألغذية السورية بشكل عام

 توقف عدد كبير من الشركات واألعمال وتراجع اإلنتاج: 

أن عدداً كبيراً من الشركات واألعمال ستتوقف وتراجع اإلنتاج مؤقتًا في الغالبية العظمى    الواضح

من المصانع خالل فترة انتشار واستمرار وباء فيروس كورونا. وخاصة في المعامل التي يتم عمل  

مع  العاملين فيها  كتف إلى كتف ... على خطوط اإلنتاج، بحجة أن استمرار عملهم هذا ال يتماشى 

 .المبادئ التوجيهية للحكومة السورية بشأن اإلبعاد االجتماعي

تستعد الصناعة السورية للضربة االقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس الكورونا. وحذر 

من أن النمو االقتصادي مهدد إذا لم يعد االقتصاد الوطني المتضرر من الوباء    الصناعيون في سورية

 .2020ع الثاني من عام إلى وضعه الطبيعي خالل الرب

ربما ينخفض أيضاً مؤشر سوق دمشق لألوراق المالية وتتراجع أسعار األسهم بشكل مطرد في 

األسابيع األخيرة مع تزايد المخاوف من جائحة فيروس التاجي العالمي والقيود المفروضة على منع  

 .االنتشار تؤثر سلبًا على االقتصاد 

 واحدة:  وضع استراتيجية موحدة تحت قيادة

يرتبط وضعها في المقام األول  .هناك حاجة ملحة لوضع استراتيجية موحدة تحت قيادة واحدة

بالقضايا التنظيمية واإلجراءات الضرورية حتى تتمكن سورية من مكافحة الفيروس التاجي. ربما  

ومحطات الوقود تستمر الكارثة لمدة شهر أو أكثر. تستمر متاجر المواد الغذائية والصيدليات والمشافي  

بالعمل، وكافة العاملين  في قطاع اإلمدادات الغذائية ، وسيتم إنشاء المزيد من فرص التسوق التي  

تجاوزت القانون السابق في أوقات اإلغالق لتأمين احتياجات السكان من الغذاء والدواء. باإلضافة إلى  

مدادات الغذائية والصحية، وال  خطوات اخرى كإغالق المحالت التجارية غير ذات الصلة بقطاع اإل

بد من وضع خطة طوارئ حول كيفية إنشاء ما يسمى بالمستشفيات المؤقتة، في المعارض التجارية  

والصاالت الرياضية وقاعات الحفالت الموسيقية إذا زاد عدد األشخاص الذين يعانون من المرض 

 .بشكل كبير

جائحة فيروس كورونا والتعامل مع عواقبه  يتوجب على الحكومة اتخاذ تدابير شاملة الحتواء 

االقتصادية. لذلك ال بد من وضع نموذج جديد لحزمة إنقاذ ومساعدة مالية للمتضررين )المواطنين أم  

الشركات( خالل فترة قصيرة. واتباع نهج مشترك بين األطراف الثالثة )الحكومة والفعاليات 

 .ة ودعم االقتصاد االقتصادية والمواطن( في التغلب على هذه األزم



  M E A K-Weekly Economic Report                         الاقتصادي الأسبوعي                             التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                               الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري  الأستاذ

30 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                             سورية    12341دمشق ص ب  

 محاولة الحكومة مساعدة ودعم المواطنين والشركات: 

تحاول الحكومة في سورية مساعدة ودعم المواطنين والشركات الذين تكبدوا خسائر كبيرة بسبب  

أزمة الفيروس التاجي وتقديم حزمة مساعدات اقتصادية غير مسبوقة، إلنقاذ الوظائف والشركات، 

ظ على مستوى معيشة المواطنين وتأمين إسكانهم، المستأجرون والموظفون ودعم المستشفيات والحفا

في العمل لوقت قصير والشركات الصغيرة والشركات الكبيرة وغيرها. ويتم تمويل حزمة المساعدات 

االقتصادية عن طريق الديون الجديدة التي تصدرها أو تحصل عليها الحكومة، في خطوة تاريخية  

ية للبالد التي طال أمدها. ومن المتوقع أن تصل األموال األولى إلى المحتاجين  تخالف القواعد المال

 ً  .قريبا

األزمة تقتضي مجموعة تاريخية من إجراءات اإلنفاق التي تهدف إلى تعزيز النشاط االقتصادي  

الديون  والدفاعات الطبية في البالد ضد فيروس الكورونا. ووضع الخطط لتعليق ما يسمى بتسديد 

للبنوك الحكومية والخاصة في خطوة لتشجيع النشاط االقتصادي. ويمكن هنا رفع صافي االقتراض 

الهيكلي بنسبة غير محددة مؤقتاً من الناتج المحلي اإلجمالي. ألن رفعها سيمهد الطريق أمام موازنة  

تهدف هذه اإلجراءات   تكميلية قياسية من الديون الجديدة. لتقديم المساعدات وخفض عائدات الضرائب.

إلى تقديم مساعدة عاجلة لألسر والموظفين والعاملين لحسابهم الخاص وللشركات ، في الوقت الذي 

 .تسبب فيه أزمة الفيروس التاجي في دمار لالقتصاد الوطني

يعد فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية، لذلك ندعو جميع الناس في سورية إلى  

التضامن واالنضباط في مواجهة تهديد هذا الفيروس. التضامن أضحى مهمة تاريخية ، وال  إظهار 

يمكن إتقانها إال بتعاون كافة األطراف )الحكومة والفعاليات االقتصادية والمواطن(. هذا األمر خطير، 

 .يدعونا إلى عمل تضامني مشترك

 

 نظرة ثاقبة   –فيروس كورونا في الصين   - 7

 تغيير في االقتصاد الصيني آثار وفرص ال

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري ترجمة : 

في الصين مؤخًرا إلى تأثيرات كبيرة على االقتصاد وخاصة    COVID-19 أدى اندالع فيروس 

األعمال التجارية والصناعة. من خالل ندوة عبر اإلنترنت استضافها مكتب بكين للمنتدى االقتصادي  

العالمي ، إليك آراء أعضاء مجلس المستقبل العالمي رفيع المستوى وقادة األعمال وقادة اإلعالم حول  
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لتخفيف من اآلثار والتكيف مع التغييرات واالستعداد لالرتداد مرة أخرى. في  كيفية تفاعل الصين ل

 .فرص جديدة

 حكومة الصين تصبح أكثر شفافية: 

، دوًرا مهًما في عكس الرأي العام  Weibo و WeChat لعبت وسائل التواصل االجتماعي ، مثل

 .عديل السياسات وفقًا لذلكأثناء اندالع المرض ، مما دفع الحكومة الصينية إلى االستجابة وت

من المتوقع أن تكون الحكومة   -تم تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه الفاشية 

الصينية أكثر انفتاًحا للتعاون ، بينما طورت الشركات قدرات ورغبة في المساهمة أكثر في المنافع 

 .لجداول األعمال العامةالعامة. وهذا يبني قاعدة تعاون أكثر احترافًا وشفافية 

  سياسات السوق المالية والتوقعات:

أشار تشو نينغ ، نائب عميد معهد شانغهاي المتقدم للتمويل ، إلى أن النطاق والتأثير العالمي للفاشية 

. بينما تحاول الصين تحقيق التوازن بين الضرورات بين مكافحة  2003قد تجاوزا السارس في عام 

االقتصادي والحركة السكانية ، فإن نمو الناتج المحلي اإلجمالي السنوي هو من  األمراض واالنتعاش 

 .2020٪ لعام  5.5و  5المتوقع أن يتباطأ إلى ما بين 

 .أنشأت األزمة األساس لشراكات أكثر مهنية وشفافية بين القطاعين العام والخاص في الصين

جل لالبتكار التكنولوجي وإصالح سوق  يمكن للمستثمرين اغتنام الفرص في االتجاه الطويل األ 

 .رأس المال

 .روح المبادرة هي اآلن حيوية للشركات الصينية
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هو العام األخير من فترة الخطة الخمسية الثالثة عشرة في الصين ، ويحمل بعض أهداف  2020 

تعديالت  النمو االقتصادي التي يجب الوفاء بها. يبقى أن نرى ما إذا كانت الحكومة ستقوم بإجراء

 .رئيسية على السياسة

 تدابير بشأن الجوانب الرئيسية للسياسة االقتصادية: 

اتخذت الصين تدابير بشأن الجوانب الرئيسية للسياسة االقتصادية. بالنسبة للسياسة النقدية ، خفف  

رة البنك المركزي نسبة متطلبات االحتياطي وسعر القرض األساسي. ومع ذلك ، لم يتم اإلعالن عن دو

جديدة من تخفيضات أسعار الفائدة العالمية التي بدأها مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي لمعالجة  

هبوط سوق األسهم. فيما يتعلق بالسياسة المالية ، هناك تخفيضات في الضرائب واإليجارات ، 

طبقت   ومدفوعات مؤجلة من الضمان االجتماعي والتمويل المستهدف. على المستوى اإلقليمي ،

 .الحكومات المحلية سياسات للعودة إلى العمل واإلنتاج

رغم أنه من المتوقع على نطاق واسع ، فمن غير المرجح أن تكون هناك خطة تحفيز أخرى مماثلة  

تريليون يوان" ، بالنظر إلى النطاق االقتصادي الحالي للصين. ارتفع سعر السلع السائبة ،  2008لـ "

وجود خيارات محدودة لمشاريع البنية التحتية والسياسة المقيدة بشأن أسعار مثل الذهب. ولكن مع 

المنازل ، فمن غير المرجح حدوث زيادة كبيرة. بالنظر إلى أن الصين تقترب اآلن من الوصول إلى 

أعلى هامش للتضخم ، فإن شدة السياسات النقدية الجديدة وتأثيرها على أسعار السلع األساسية بحاجة  

 .يد من المالحظةإلى مز

 معنويات االستثمار ترتفع:  

ارتفع سوق األسهم بسبب توقعات سياسات التحفيز والخيارات المحدودة لالستثمار. ارتفع عدد 

ماليين في األشهر األخيرة. مع بدء السوق   10في الصين بأكثر من  A-Share المستثمرين في سوق

 .المشهد الحماسي في السوق المحلية إلى مزيد من الحذرالعالمية في االستجابة للفاشية ، يحتاج 

، أنه مع   CreditEase حول هذه النقطة ، اقترح تانغ نينغ ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة

خدمة المؤسسات المهنية ، يمكن للمستثمرين في أسواق رأس المال اغتنام الفرص في االتجاه الطويل  

 .ح سوق رأس المال للتمتع بتوزيعات سوق رأس المال تطويراألجل لالبتكار التكنولوجي وإصال

 التغييرات والفرص للصناعات:

االستشارية ، أن البيئة المعيشية اآلمنة والصحية   Gao Feng الحظ إدوارد تسي ، مؤسس شركة

رين  تعتبر اآلن متساوية ، إن لم تكن أكثر أهمية من النمو االقتصادي. سيكون االكتشاف والوقاية المبك

أمًرا ضروريًا لنظام الصحة العامة واإلدارة في المستقبل. لقد أثبت النظام في الصين قدرته خالل 
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الفاشية ، حيث قدم القطاع الخاص مساهمة كبيرة. لقد أظهرت ضرورة وإمكانات الشراكة بين القطاعين  

 .العام والخاص 

جتماعي متنوًعا إلى حد كبير ، مما تسارع اندالع تطبيق التكنولوجيات الجديدة. كان التواصل اال

أتاح مجااًل لتدابير التفاعل الفعالة عبر اإلنترنت. هذا الوقت العصيب هو أيضا تشكيل روح المبادرة 

في القطاع الخاص. كان الدافع وراء العديد من الشركات ليس فقط من األرباح ولكن أيًضا الرغبة في  

 .توفير منفعة اجتماعية

 :طوي على فرص متعددة للصناعات ، كما هو موضح أدناههذه التغييرات تن

تظهر نماذج أعمال جديدة ، خاصة في قطاعات مثل الصحة واللوجستيات واألتمتة والمكاتب عبر  

 اإلنترنت والترفيه وتجارة التجزئة والتعليم ؛ 

بعض  المدن الذكية من الجيل الجديد هي مفتاح جدول األعمال العام في المستقبل. إلى جانب 

الوظائف الحضرية ، ستعمل مدينة ذكية جديدة على تحسين اإلدارة العامة بشكل منهجي من خالل دمج 

 .سالسل اإلمداد وحركة المرور والطوارئ واإلنذار بالكوارث 

سيتم استخدام البيانات الضخمة على نطاق أوسع من أجل الرفاهية العامة ، خاصة لتتبع وتحليل 

 .عامة في الوقت المناسب ودعم اتخاذ القرارات ال

تبدأ الشركات التي تعمل بدون اتصال باإلنترنت في التحول عبر اإلنترنت ، خاصة في التعليم  

 .والترفيه والبيع بالتجزئة

سيتم تمديد سلسلة القيمة للرعاية الصحية لتشمل الكشف المبكر والوقاية. ستشمل سيناريوهات  

 .ن وترويج نظام بيئي شامل لجداول أعمال الصحة العامةالتطبيق المستقبلية المزيد من المشاركي 

تتغير وسائل التواصل االجتماعي من كونها القناة بين األفراد والشركات ، ولكن أيًضا بين الجمهور 

 .والحكومة

 استراتيجيات للعمل: الشدائد هي حالة ذهنية.  

 - درة على تحويل األزمة إلى فرص  التي تتميز باإليمان والق  -أكد تانغ نينغ على أن روح المبادرة  

أصبحت اآلن حيوية للشركات الصينية. نماذج األعمال تتغير بالفعل. العمل عن بعد واألعمال التجارية  

عبر اإلنترنت ، والتي واجهت عقبات في السابق ، أصبحت اآلن ضرورة. يجب أن تتبنى األعمال  

 :نامهااالستراتيجيات التالية من أجل البحث عن الفرص واغت 

الرقمنة هي المستقبل. اندالع هو فرصة إلعادة تشكيل وتنفيذ االستراتيجيات الرقمية. وهذا بدوره  

 .سيخلق فرًصا جديدة. بناء القدرة وخلق قيمة جديدة هي مفتاح هذه التحوالت 



  M E A K-Weekly Economic Report                         الاقتصادي الأسبوعي                             التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                               الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري  الأستاذ

34 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                             سورية    12341دمشق ص ب  

لدخل إدارة المخاطر تحتاج إلى إعادة تقييم. سيتم توجيه المزيد من االهتمام إلى التأمين ، ومصادر ا

المتعددة والعمالء ، وتكامل األعمال التجارية عبر اإلنترنت وخارجها. بالنسبة للعديد من الشركات 

، فإن الفصل بين األسرة والشركات  (SMEs) الصينية ، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة

 .وتخصيص األصول المتنوعة والتأمين أمر أساسي إلدارة المخاطر

توسطة تحتاج إلى اتخاذ مبادرات بنشاط. بجانب التحكم في التكاليف ، الشركات الصغيرة والم

يجب تطوير الحواف التنافسية الفريدة على أكمل وجه. من المتوقع حدوث ارتداد كبير في جميع 

القطاعات الصناعية بعد اندالع المرض ، وتحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التفكير في كيفية  

 .التالية من النمو واالستيالء عليها االرتباط بالموجة

 تقنيات للصالح العام: 

وفقًا لوو تيان ، نائب رئيس شركة بايدو ، فإن البيانات الضخمة يتم االستفادة منها للمساعدة في 

تحليل تطور الفاشية ودعم الوقاية من األمراض ومكافحتها. يمكن استخدام منصات البيانات عبر  

قبل من خالل الجمع بين اإلصابات المحلية والتحركات السكانية ، وبالتالي تحسين  اإلنترنت للتنبؤ بالمست

تخصيص الموارد العامة. يمكن أن توفر البيانات الضخمة أيًضا رؤى من حيث تحديد المناطق عالية  

 .APP الخطورة في الوقت المناسب. يمكن للجمهور التحقق من المنطقة الوبائية على بايدو خريطة

تقنيات الذكاء االصطناعي مع التصوير باألشعة تحت الحمراء لرصد درجة حرارة الجسم   تتكامل

بسرعة ومتعددة. يمكن لهذه التقنية أن تفحص الحشود بسرعة لتحسين كفاءة الكشف ووصلت إلى معدل 

 ٪ ، مما يمنع انتقال الفيروس أيًضا. 90دقة يزيد عن  

 

 : المقال األصلي باللغة اإلنكليزية

8 - Coronavirus in China – insights on the impacts and opportunities for change 

The crisis has built the basis for more professional and transparent public-private 

partnerships in China. 

Investors could seize opportunities in the long-term trend of technological innovation 

and capital market reform. 

The entrepreneurial spirit is now vital to Chinese businesses. 

The recent outbreak of COVID-19 in China has led to significant impacts on businesses 

and industries. Through a webinar hosted by the World Economic Forum Beijing Office, 

here are the insights from top-level Global Future Council members, business and media 
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leaders on how China is reacting to mitigate the impacts, adapt to the changes, and 

preparing for the bounce back in new opportunities. 

China’s government becomes more transparent 

Social media, such as WeChat and Weibo, has played an important role in reflecting 

public opinion during the outbreak, prompting the Chinese government to respond and 

adjust policies accordingly. 

Public-private partnership has been strengthened in this outbreak – the Chinese 

government is expected to be more open for collaboration, while business has developed 

capabilities and a willingness to contribute more to public goods. This builds the base of a 

more professional and transparent collaboration for public agendas. 

Financial market policies and outlook 

Zhu Ning, Deputy Dean of Shanghai Advanced Institute of Finance, noted that the scale 

and global impact of the outbreak have exceeded that of SARS in 2003. As China tries to 

balance imperatives between disease control, economic recovery and population 

movement, annual GDP growth is expected to slow down to between 5 and 5.5% for 2020. 
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2020 is the final year of China’s 13th Five Year Plan period and holds certain economic 

growth targets to meet. It remains to be seen whether major policy adjustments will be 

made by the government. 

Meanwhile, measures have been taken on key aspects of economic policy. For 

monetary policy, the central bank has relaxed the reserve requirement ratio and the loan 

prime rate. However, a new cycle of global interest rate cuts initiated by the US Federal 

Reserve to address the stock market fall, are yet to be announced. On fiscal policy, there 

are tax and rent reductions, deferred payments of social security and target funding. On a 

regional level, local governments have introduced policies for returning to work and 

production. 

Though widely expected, it is unlikely that there will be another stimulus plan similar 

to the “2008 RMB 4 trillion”, considering the present economic scale of China. The price 

of bulk commodities, such as gold, has increased. But with limited choices of infrastructure 

projects and the restrained policy on house prices, a great surge is unlikely. Considering 

that China now verges towards a top margin of inflation, the intensity of new monetary 

policies and its impact on commodity prices need further observation. 

Investment sentiment is running high. The stock market surged due to expectations of 

stimulus policies and limited choices of investment. The number of investors in China’s 

A-Share market increased over 10 million in recent months. As the global market starts to 

respond to the outbreak, the fervent scene of the domestic market needs more caution. 

On this point, Tang Ning, Founder and CEO of CreditEase, proposed that with the 

service of professional institutions, investors in the capital markets could seize 

opportunities in the long-term trend of technological innovation and capital market reform 

to enjoy the dividend of capital market development. 

Changes and opportunities for industries 

Edward Tse, Founder of the Gao Feng Advisory Company, observed that a safe and 

healthy living environment is now considered equally, if not more important than economic 

growth. Earlier detection and prevention will be crucial for a future public health and 

management system. The system in China has proven its capability during the outbreak, in 

which the private sector has made a significant contribution. It has demonstrated the 

necessity and potential of public-private partnership. 
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The outbreak has accelerated the application of new technologies. Social 

communication was greatly diversified, making room for efficient and online measures of 

interaction. This trying time is also shaping the entrepreneurship of the private sector. 

Many businesses were driven not only by profits but also a desire to provide a social good. 

Such changes imply multiple opportunities for industries, described below: 

New business models are emerging, especially in sectors such as health, logistics, 

automation, online office, entertainment, retail, and education; 

New generation smart cities are key to the future public agenda. Besides certain urban 

functions, a new generation smart city will systematically enhance public management by 

integrating supply chains, traffic, emergency and disaster warning. 

Big data will be more widely used for public wellbeing, especially for tracking, 

analysing, and supporting timely public decision-making. 

Offline-driven businesses begin to shift online, especially in education, entertainment, 

and retail. 

The value chain of healthcare will be extended to cover early detection and prevention. 

Future application scenarios will include more participants and promote a comprehensive 

ecosystem for public health agendas. 

Social media is changing from being the channel between not only individuals and 

business, but also public and the government. 

Strategies for business 

Adversity is a state of mind. Tang Ning, stressed that the entrepreneurial spirit – which 

features the faith and capability to turn crisis into opportunities – is now vital to Chinese 

businesses. The business models are already shifting. Remote work and online business, 

which faced obstacles previously, are now a necessity. Business must embrace the 

following strategies in order to seek and seize opportunities: 

Digitalization is the future. The outbreak is an opportunity to reshape and implement 

digital strategies. It in turn will create new opportunities. Capability building and new value 

creation are key for such transformations. 

Risk management needs to be re-evaluated. More attention will be directed to 

insurance, multiple sources of income and customers, and integration of online and offline 

business. To many Chinese businesses, especially small and medium-sized enterprises 
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(SMEs), separation of family and business, diversified asset allocation and insurance are 

fundamental to risk management. 

SMEs need to take initiatives actively. Beside cost control, unique competitive edges 

have to be developed to the fullest. A great bounce back is expected across industries after 

the outbreak, and SMEs need to reflect on how to relate to and seize the next wave of 

growth. 

Technologies for the public good 

According to Wu Tian, Baidu Corporate VP, big data is leveraged to help analyze the 

outbreak development and support disease prevention and control. Online data platforms 

can be used to predict the future by combining local infections and population moves, and 

therefore optimize allocation of public resources. Big data can also provide insights in 

terms of identifying high-risk areas in a timely manner. The public can check the epidemic 

area on Baidu Map APP. 

AI technologies are integrated with infrared imaging for rapid and multiple body 

temperature monitoring. This tech can quickly screen crowds to improve detection 

efficiency and reached an accuracy rate over 90%, which also prevents virus transmission 

https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-china-opportunities-change/ 

 

ً كيف تؤثر العقوبات االقتصادية س - 9  لباً على القطاع الصحي في سوريا: الصناعات الدوائية نموذجا

 بقلم: زياد غصن _ صحفي سوري متخصص بالشؤون االقتصادية   شجون عربية 

تدخل العقوبات الغربية على سوريا هذه األيام عامها العاشر. عقوبات تجد نفسها أمام ثالثة خيارات  

بة بالرفع رئيسية تفرضها تجاذبات السياسة الدولية. الخيار األول يتمثل في االستجابة لألصوات المطال

الكامل غير المشروط لتلك العقوبات، بغية مساعدة الحكومة السورية على مواجهة الصعوبات التي  

تعيق عمل القطاع الصحي، بما في ذلك الخطر الذي بات يشكله انتشار فيروس كورونا. أما الخيار  

صادي” مع بدء تنفيذ  الثاني فيكمن في استمرار هذه العقوبات، ودخولها مرحلة جيدة من “الخنق االقت

قانون سيزر األمريكي الذي يشدد العقوبات على سوريا، والمتوقع في شهر حزيران القادم. ويتمثل  

الخيار الثالث وفق ما يجري تداوله حاليا بالرفع الجزئي المشروط لبعض تلك العقوبات، وبشكل يضمن  

 .تحقيق منفعة إنسانية للشعب السوري بشكل رئيسي

https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-china-opportunities-change/
https://arabiyaa.com/author/arab/
https://arabiyaa.com/2020/04/22/%d9%87%d9%8e%d9%84%d9%92-%d8%aa%d9%8f%d8%b5%d9%8e%d8%b9%d9%91%d9%90%d8%af%d9%8f-%d8%ac%d9%8e%d8%a7%d8%a6%d9%90%d8%ad%d9%8e%d8%a9%d9%8f-%d9%83%d9%8f%d9%88%d8%b1%d9%8f%d9%88%d9%86%d9%8e%d8%a7-%d8%a7/
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يار، الذي يمكن أن تسلكه العقوبات خالل الفترة المقبلة، فإن معظم اآلراء تتفق على  وأياً كان الخ

أن السوريين المقيمين في الداخل هم الذين تحملوا القسم األعظم من الفاتورة المترتبة على معظم تلك 

تي العقوبات، وإن كانت هناك مؤسسات أو أفراد محددين جرى استهدافهم مباشرة باإلجراءات، وال

تصر الحكومة السورية على أنها أحادية الجانب وغير قانونية، في حين تنظر إليها حكومات غربية  

 .من نافذة معاقبة الحكومة وممارسة ضغط سياسي وشعبي عليها

في مناقشة هكذا ملف، وبعيداً عن األهداف والمبررات السياسية، فإن تتبع تأثير بعض هذه العقوبات 

اسية للسكان، من غذاء ودواء وغير ذلك, والتي تضررت بشكل كبير أصالً على االحتياجات األس

بسبب ظروف الحرب، يمكن أن يساعد في إجراء تقييم حقيقي ألثر تلك العقوبات على المستوى  

الشعبي، السيما وأنه في جميع الحاالت التي طبقت فيها العقوبات، سواء بقرار أحادي الجانب أو عبر  

ً مظلة مجلس األمن ا  .لدولي، كانت الشعوب هي المتضرر األكبر… وربما الوحيد أيضا

وبالنظر إلى الهاجس الصحي، الذي أصبح اليوم مسيطراً على أولويات الدول والحكومات بفعل  

تهديد فيروس كورونا، فإننا مناقشتنا لواقع العقوبات االقتصادية على سوريا ستكون من خالل رصد 

لدوائية السورية في السنوات الماضية. ففي الوقت الذي كانت فيه هذه تأثيرها على قطاع الصناعة ا

العقوبات تعلن استثنائها القطاع الصحي، كانت إجراءاتها العملية تالحق كل ما له عالقة بتطوير هذا 

 .القطاع وتأمين احتياجاته

 كماشة الحرب والعقوبات *

األكثر نمواً ونجاحاً في سوريا خالل  تصنف الصناعات الدوائية على أنها من بين االستثمارات 

العقدين اللذين سبقا نشوء األزمة، إذ لم تكد تمضي أربع سنوات على السماح للقطاع الخاص تأسيس  

 28حتى وصل عدد المعامل المرخصة والمستثمرة إلى أكثر من    1987مصانع إلنتاج الدواء في العام  

  56معمالً، ثم إلى  44يلة ليصل عددها إلى نحو معمالً، سرعان ما عاودت االرتفاع بعد سنوات قل

، والذي دخلته بمؤشرات اقتصادية 2011معمالً مطلع العام  70، وإلى نحو 2006معمالً في العام 

% من احتياجات السوق المحلية، البالغ حجمها آنذاك وفق  93مرتفعة، حيث منتجاتها تغطي ما نسبته 

- 40مليون دوالر إنتاج محلي، وما بين  350توزع على مليون دوالر، ت  400تقديرات رسمية نحو 

مليون دوالر مستوردات خارجية، هي غالباً عبارة عن أدوية سرطانية ولقاحات وغير ذلك من  50

األدوية غير المنتجة محلياً والمقدمة غالباً بشكل مجاني للمرضى، هذا إضافة إلى زيادة صادرات البالد 

 .بلداً حول العالم  44ثر من من الدواء لتصل إلى أسواق أك
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مع تحول األحداث تدريجياً في سوريا إلى حرب كارثية أتت على أربعة عقود من التنمية، وجدت 

الصناعة الدوائية نفسها بين فكي كماشة، فهي من جهة تعرضت كباقي المنشآت االقتصادية والخدمية  

ها وتجهيزاتها وخطط إنتاجها، األمر الذي  الموجودة في البالد إلى أضرار متباينة الحجم، طاولت أبنيت

معمالً عن الخدمة سرعان ما عاد معظمها تدريجيا للعمل مع استقرار   19تسبب بخروج أكثر من 

األوضاع األمنية، والتي ساعدت كذلك في تشجيع مستثمرين آخرين للحصول على تراخيص إنشاء 

  2019المعامل المرخصة مع نهاية العام معامل جديدة خالل العامين األخيرين، ليصل إجمالي عدد 

معمالً ، إال أنه عملياً ليس هناك سوى عدد قليل من المعامل تعمل بطاقتها اإلنتاجية الكاملة   92لنحو 

 .بفعل إفرازات الحرب والعقوبات 

ومن جهة ثانية فإن العقوبات االقتصادية، التي فرضت بشكل تدريجي على البالد منذ منتصف 

تركت هي األخرى تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على هذه الصناعة لجهة األصناف  ،  2011العام  

المنتجة ومصادر موادها األولية وأسعارها، والتي زادت في آخر قرار صدر عن وزارة الصحة قبل  

%، وتالياً فإن كثير من األسر السورية بات عليها في حاالت معينة المفاضلة  50أكثر من عامين بنسبة  

بين أولوية اإلنفاق على تأمين الطعام ألفرادها أو اإلنفاق على شراء الدواء، والذي لم تكن نسبته تتجاوز  

 .%1.5أكثر من   ٢٠١١من متوسط إنفاق األسرة قبل عام  

في التأثيرات المباشرة تحضر عدة نقاط جوهرية أسهمت بحسب الدكتورة رجوة جبيلي معاون  

الجامعية في “نقص بعض األدوية، وبشكل خاص أدوية األمراض وزير الصحة السابق واألستاذة 

% ٧٠المزمنة كأدوية القلب والضغط والسكري، كما أن تغطية حاجة السوق انخفضت إلى أقل من 

أثناء الحرب”. ومن أبرز تلك النقاط ما يتعلق باإلنتاج الدوائي واستمراريته، إذ أن العقوبات عرقلت 

ون رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية “تموين السوق السورية  بحسب رأي الدكتور زهير فضل

بالمواد األولية” من خالل التحديات والصعوبات التي فرضتها تلك العقوبات، والتي أدت إلى “امتناع  

الشركات المتعددة الجنسيات عن التعامل مع الشركات السورية، ارتفاع أسعار المواد األولية بفعل  

الشحن ورسوم التأمين واحتكار المواد، اشتراط التسديد المسبق من قبل شركات الشحن  تكاليف  زيادة

مما يعرض الشركات السورية لخسائر كبيرة في حال نكوس الشركة المصدرة عن شحن البضاعة،  

وتحديد طريق االستالم للبضائع عن طريق بيروت فقط النتفاء استخدام مرفأي الالذقية وطرطوس  

ً ما حاولت ومطار دمشق، م ً على الشركات المستوردة”. وهذا أيضا ً وإداريا ً ماليا ما أضاف عبئا

الدكتورة جبيلي تبسيطه بقولها إنه إضافة إلى بقية التحديات “جاءت العقوبات لتمنع استيراد المواد 

والت األولية الفعالة والمساعدة، وبعض مواد التعبئة والتغليف التي ال تصنع محليا كالفياالت واالمب
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وغيرها. وكذلك الكواشف المخبرية، وبشكل خاص المواد المرجعية التي تستخدم لفحص جودة ونقاء 

األدوية، هذا فضالً عن تأثير العقوبات على التعامالت المصرفية وتحويل األموال، ورفض عدد كبير 

المخبرية، التعامل  من الشركات الموردة للمواد ومستلزمات االنتاج، كقطع التبديل واالجهزة والمواد 

 .”مع المعامل الوطنية

كل هذا أدى إلى حدوث تأثيرات سلبية أثرت بصورة مباشرة على تموين السوق المحلية بجميع  

األصناف المطلوبة للسياسة العالجية. وهذه التأثيرات يمكن حصرها بثالث نقاط أساسية هي: ارتفاع 

صولها واستثمارها في العملية اإلنتاجية، وتعذر استيراد تكلفة استيراد المواد األولية عدة مرات، تأخر و

بعض المواد األولية المستخدمة في الصناعة الدوائية واالضطرار في ضوء ذلك إلى البحث عن بدائل  

أخرى، وهذا أيضاً ما ينطبق على “عدد كبير من األدوية النوعية كأدوية السرطان وزرع الكلية، والتي  

أوروبية، امتنعت جميعها عن توريد هذه األدوية مما أدى الستيراد بدائل لها كانت تستورد من شركات  

 .من مصادر قد تكون أحياناً غير معتمدة دوليا..” تقول الدكتورة رجوة جبيلي

 سحب االمتيازات *

وكان من الطبيعي عندما يصل األمر بالعقوبات إلى مرحلة وقف تصدير مستلزمات العملية 

شركة دواء سورية، كانت تنتج  58الشركات األجنبية امتيازاتها الممنوحة إلى اإلنتاجية، أن تسحب 

ً تبلغ نسبتها نحو  % من مجمل األصناف المنتجة محلياً. وهي كما  8بموجب تلك االمتيازات أصنافا

يؤكد الدكتور فضلون “أصنافاً نوعية تدخل في صميم السياسة العالجية السورية. حيث كانت الشركات 

لالمتيازات شريكة في اإلنتاج وتوريد المواد األولية ورقابة المنتج النهائي. ونتيجة إلغاء   المانحة

االمتيازات األجنبية الممنوحة اضطرت الشركات السورية إلى البحث عن مصادر أخرى لتـأمين المواد  

 .”األولية الالزمة إلنتاج األصناف المنتجة سابقا بترخيص أجنبي

ً كما كان الحا ل مع التجهيزات الصحية، سواء تلك التي تحتاجها المعامل الدوائية المجبرة  تماما

بحكم التطورات الحاصلة في العالم على تجديد خطوط إنتاجها وتبديلها بأجيال جديدة من التكنولوجيا  

بفترات زمنية محددة ، وبسبب العقوبات وجدت الصناعة الدوائية نفسها أمام استحالة تطبيق هذا  

، أو صرف مبالغ طائلة لتأمين هذه المعدات بطريقة تجنبها المصادرة في طريقها أو من مصادر التجديد 

أخرى غير الصانعة لها. وينطبق ذلك أيضاً على التجهيزات التي تحتاجها المؤسسات الصحية األخرى  

ن  كالمستشفيات مثالً على اختالف تخصصاتها، والتي وجدت نفسها عاجزة عن توفير ما تحتاجه م

تجهيزات وقطع تبديلية وترميم ما دمرته الحرب، وذلك جراء ارتفاع ثمن هذه التجهيزات نتيجة  

% 50انخفاض سعر صرف العملة المحلية وارتفاع تكاليف الشحن وغيرها بنسبة تصل إلى أكثر من 
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القدرة هذا في حال تم السماح بتوريد تلك التجهيزات إلى سوريا، وليكون البديل الثاني في حال عدم 

على االستيراد من اوروبا االتجاه نحو دول أخرى متواجد معظمها في آسيا، أو االلتفاف على العقوبات  

وشراء تلك اآلالت وقطعها التبديلية عبر حلقات وسيطة وبتكلفة تكون غالباً مضاعفة وفق ما يؤكد 

لفترة الماضية عن  مدير مشفى خاص. إنما في كال الحالتين فقد عجزت المؤسسات الصحية خالل ا

تحديث كامل تجهيزاتها وبنيتها التحتية في ظل تأثيرات العقوبات المباشرة وغير المباشرة، والحاجة 

مليون   71إلى مبالغ كبيرة جداً، وهذا ما دلت عليه إشارة منظمة الصحة العالمية وندائها بتوفير نحو 

مليون   1.25منظمة حتى اآلن مبلغ دوالر لمساعدة سوريا لمواجهة فيروس كورونا، حصلت منه ال

 .آذار الماضي 25دوالر، وذلك وفق تقريرها حول سوريا والصادر بالتعاون مع أوتشا في 

وكما أن االستيراد يواجه صعوبات كبيرة، فإن التصدير الدوائي لم يكن بأفضل حال، إذ تشير 

بات الخارجية لتسجل ما نسبته التقديرات الرسمية إلى تراجع صادرات المعامل الدوائية بفعل العقو

مليون    220، والتي قدرت قيمتها آنذاك بنحو  2010% فقط من إجمالي صادراتها المسجلة في العام  10

إلى حوالي  ٢٠١١دولة قبل  44دوالر، بحيث تراجع عدد الدول المستوردة للدواء السوري من نحو 

ً ما يقرب من دول حالياً، مما يعني أن المعامل الدوائية تخسر سنوي 10 مليون دوالر، وهي   198ا

عائدات كان يمكن توظيفها في البحث والتطوير، وتمويل مستورداتها السيما في ظل النقص الحاصل 

في القطع األجنبي، وتعويض ما تفقده جراء السعر اإلداري المركزي الذي تفرضه وزارة الصحة، 

المحلية مسعرة وفق سعر الصرف الرسمي   % من األدوية80حيث يؤكد أصحاب المعامل الدوائية أن  

ليرة للدوالر الواحد لموادها األولية والتي يقومون باستيراد معظمها وفق سعر   437المحدد بنحو 

الصرف الموازي، ورغم ذلك فإن أسعارها ال تزال مرهقة للمستهلك، الذي يعاني من انخفاض شديد 

ة خالل أعوام الحرب، وتحديداً في العامين في مستوى الدخل مقارنة مع معدالت التضخم المسجل

 .األخيرين

 تحدي كورونا *

إن التأثيرات العامة للحرب على االقتصاد السوري بما فيها صعوبة تأمين احتياجات البالد من 

مصادر الطاقة مع استمرار سيطرة القوات األمريكية على آبار النفط الرئيسية في المنطقة الشرقية من 

ى رفع تكلفة إنتاج الصناعة الدوائية إلى حدود من شأنها أن تؤدي إلى التأثير على قدرة البالد، أدت إل

المستهلك على شراء الدواء. وربما هذا ما يجعل األصناف المنتجة ال تشكل مع نهاية العام الماضي  

 .% من األصناف المرخصة وفق بيانات رسمية 66سوى  
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ناق أكثر على المنشآت الصناعية الدوائية، التي  ومع انتشار فيروس كورونا مؤخراً، زاد الخ

% 70- 20تصارع اليوم تحديات جديدة تمثلت في ارتفاع أسعار المواد األولية بنسبة تتراوح ما بين 

بسبب توقف بعض المعامل في الصين، وتعليق الهند والصين تصدير قسم كبير وهام من المواد األولية،  

% نتيجة تقليص الشحن عالمياً. 300مياً بنسبة تصل إلى أكثر من إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن عال

وتبعا لما يؤكد مدير شكة دوائية خاصة فإن أجور الشحن الجوي من الصين، والتي هي المصدر األهم 

دوالر لكل كيلو غرام واحد. تطورات تنذر كما يتوقع المعنيون    15دوالرات إلى    5حالياً، ارتفعت من  

ي بتراجع إضافي في اإلنتاج، وتالياً حدوث نقص في السوق الدوائية المحلية لم تشهده في القطاع الدوائ 

البالد منذ فترة الثمانينات التي عانت خاللها سوريا من أحداث داخلية وأزمات اقتصادية حادة والحل 

لعقوبات كما يُطرح يقوم على منحيين تحققهما ليس بتلك السهولة، األول يتمثل في السعي لرفع حزمة ا

التي تعيق استعادة القطاع الدوائي لنشاطه اإلنتاجي وخفض تكاليفه، وما يتعرض له العالم اليوم من 

تهديد صحي مصيري يضغط باتجاه مثل هذا القرار. أما المنحى الثاني فهو في إعادة الحكومة السورية  

دواء، إال أن االستمرار في رفع النظر باألسعار الحالية للمنتجات الدوائية لتقترب من تكلفة إنتاج ال

األسعار في ضوء الضغوط المتزايدة على الدخل الشهري للفرد يؤدي إلى تحول الدواء مع معاناة نحو 

% من الفقر وفق تقديرات األمم المتحدة، إما إلى أولوية تتقدم على تأمين غذاء تلك األسر، أو إلى 85

 .مما يعرض حياة الناس للخطر أولوية مؤجلة تنتظر مصدر اً جديداً من الدخل

 المصدر: كلية لندن لالقتصاد 

https://arabiyaa.com/2020/04/20/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%a4%d8%ab%d8%b1-

%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-

%d8%b3%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%8b-%d8%b9%d9%84/ 

 

 انتهى التقرير 

The report ended 

Raport się zakończył 
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