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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة،

 304م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

  ,September 20 2020 ،أيلول 20األحد 

 الفيروس التاجي )الكورونا( واالقتصاد العالمي 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

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 بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 

 المصدر لتحقيق الموثوقية . هذه المعلومات مع ذكر 

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.  أطيب التمنيات. 

  الكفرياألستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا                                      

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                               

مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي 

 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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 تريليونات دوالر 5كورونا يهدد االقتصاد العالمي بخسائر تقدر بـ  - 1

 سانا - دمشق 2020-04-10  

خسائر كبيرة تقدر بتريليونات الدوالرات يواجهها االقتصاد العالمي جراء 

تفشي فيروس كورونا المستجد بينما تحمل توقعات متزايدة بدخول العالم في 

 .أكبر ركود منذ ثالثينيات القرن الماضي

من سيناريو الدخول في  مخاوف متزايدة عبر عنها خبراء اقتصاديون

ركود اقتصادي كبير تكون أثاره أكثر قسوة وأبعد مدى من ركود ثالثينيات 

القرن العشرين في الوقت الذي أطلقت المصارف في وول ستريت تحذيرات 

جديدة من أن فيروس كورونا سيوجه ضربة لالقتصاد العالمي تتجاوز 

نية رجوع الناتج العالمي خسائرها خمسة تريليونات دوالر ما يعني أن إمكا

 .إلى وضعه الطبيعي إلى ما قبل ظهور الفيروس بعيدة عن التحقق قبل عامين

أوضحت في توقعات نشرتها ” وول ستريت“المصارف األمريكية في 

وكالة بلومبيرغ أن نتائج تفشي كورونا قد تكون أسوأ بكثير الحقاً إذا لم يسارع 

جهود في مواجهة هذه الجائحة العالمية صانعو القرار السياسي إلى تنسيق ال

مشيرة إلى أن التدابير المالية التي اتخذتها حكومات كثيرة بما شملته من حوافز 

ومساعدات للشركات الصغرى لن تنقذ الناتج المحلي في تلك الدول ولن تجعل 

 .االقتصاد العالمي قادراً على النهوض مجدداً خالل العامين المقبلين على األقل
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ترين مان رئيسة االقتصاديين في مجموعة سيتي غروب المصرفية كا

األمريكية شددت على أن الطريقة التي تتعامل بها الحكومات مع تفشي كورونا 

إذا كان المسار لتحقيق “وأثاره على االقتصاد مهمه للغاية فمن وجهة نظرها 

ً بما يشمله المعنى من دعم لألعمال وزيادة الثقة بي ن الموظفين ذلك إيجابيا

والشركات فإن ذلك سيحمل أثاراً إيجابية على الوضع خالل النصف الثاني 

 .”2021من العام الجاري وعام 

المصرفية األمريكية متعددة الجنسيات ” جي بي مورغان تشيس“شركة 

توقعت خسائر االقتصاد العالمي جراء كورونا بما يزيد على خمسة تريليونات 

لمئة من الناتج اإلجمالي المحلي إلى نهاية العام المقبل با 8دوالر أي ما يعادل 

للخدمات المالية واالستثمارات ” مورغان ستانلي“بينما اكدت شركة 

األمريكية أن اإلجراءات والتدابير المشددة للتعامل مع تداعيات كورونا لن 

ة تعود بفائدة كبيرة متوقعة أن الناتج اإلجمالي المحلي ألسواق الدول المتقدم

 .2021لن يبدأ بالعودة إلى طبيعته قبل الربع الثالث من عام 

تداعيات كورونا شملت جميع القطاعات بما فيها التجارة إذ حذرت منظمة 

التجارة العالمية قبل أيام من أن الوباء يمكن أن يتسبب بانهيار كارثي في تدفق 

خسائر االقتصادية التجارة الدولية وبينما تركز منطقة االتحاد األوروبي على ال

التي يتكبدها جراء انتشار الفيروس والتي بحسب البنك المركزي األوروبي 

 .بالمئة شهرياً فإن هذه النسبة ال تقارن بالخسائر البشرية 3و  2تقدر ما بين 

وبالتوازي مع ارتفاع عدد ضحايا الفيروس فإن األعمال والشركات تتكبد 

بر سريعاً على اإلغالق ما يعني تزايد مزيداً من الخسائر في مدخولها وستج

 .أعداد العاطلين عن العمل
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حالة الشلل االقتصادي واالجتماعي التي يشهدها العالم جراء فيروس 

كورونا تتفاقم يومياً مع تجاوز عدد اإلصابات أكثر من مليون ونصف المليون 

لمية على حالة والوفيات أكثر من مئة ألف وبينما تتعاظم فاتورة الجائحة العا

صعيد الضحايا والخسائر البشرية تميل كفة التوقعات أكثر نحو أزمة في 

 https://sana.sy/?p=1134925 باسمة كنون   .االقتصاد العالمي

 

 إعادة تقييم التداعيات االقتصادية العالمية من فيروس - 2

 (COVID-19) 

  2020أبريل،  1 شجون عربية 

هذا المقال، تحليالً مختصًرا للتقرير المنشور على موقع مركز  يقدم

. ويلقي الضوء على الخسائر 2020مارس )آذار(  24ستراتفور؛ بتاريخ 

سيتمكن العالم والتي  .(COVID-19) االقتصادية المحتملة جراء تفشي وباء

في الغالب من احتوائها، وتحديدًا الصين، التي أظهرت خطى كبيرة في هذا 

 .االتجاه

التقديرات تُجمع على حدوث انخفاٍض بالناتج المحلي اإلجمالي  تكاد

%(، مع عدم وجود 10 -5العالمي؛ إذ تراوح بالربع األول من العام ما بين )

ربع الثاني من العام. حيث سيكون قد توقّع واضح لما سيكون عليه الوضع بال

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 غموض. إال أنّه يُتوقّع أن تكون الصين 

ولة أخرى، وذلك بالنظر لموقعها بصفتها مركًزا رئيساً أكثر انتعاشاً من أي د

https://sana.sy/?p=1134925
https://arabiyaa.com/author/arab/
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للتصدير، وكفاءتها بالتعامل السريع مع الفيروس واحتوائه، وقدرتها على 

اتخاذ تدابير قياسية وحازمة، وهو ما لم يحدث في دوٍل أخرى؛ من حيث 

 .الكفاءة والقدرة على تحّمل الضربات االقتصادية جراء الفيروس

 :الصورة الكبيرة

تشير المراجعات المتعددة لنماذج من القطاعين العام والخاص خالل 

، التي تجتاح العالم، إلى أّن االقتصاد العالمي سيشهد (COVID-19) جائحة

. 2021. وحتى عام 2020نمواً أقل بكثير، مما كان متوقعاً؛ وربما ركود عام 

الدوامة السلبية؛ حيث يرجح االقتصاديون األقل تفاؤلية أن تتسارع تأثيرات 

؛ وتؤدي ”Doom Loop –حلقة الهالك“لما تُسمى في علم االقتصاد 

لصدمات مالية واقتصادية إذا فشلت الحكومات في تنفيذ سياسات استباقية 

وقائية لدعم المستهلكين، ومدفوعات األعمال لمنع أو كبح تصاعد تخلّفهم عن 

 .سداد الديون

 :التوقعات القاتمة

ى أّن التوقعات المبكرة التي تّم القيام بها في يناير )كانون يشر التقرير إل

االقتصادية تستند في  (COVID-19) الثاني(، وفبراير )شباط( لتداعيات

المقام األول إلى قدرة الصين على احتواء الوباء؛ معتمدة على تجربتي وباء 

. وبناء على هذا التصّور 2009عام  (H1N1) . ووباء2003السارس عام 

%( 0.1ان التوقع: تراجع الناتج المحلي الصيني بنسبة ربع بالمئة، وحوالي )ك

من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، ولكن مع انتشار الوباء ألنحاء العالم كافة، 

تّم إجراء عملية محاكاة واسعة النطاق تشمل كافة دول العالم، وبشكل أكثر 

  .دقة لتقييم األثر االقتصادي للوباء

 :ت نماذج المحاكاة التي تستند إلى نتائج على النحو التاليقدّر
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أنموذج المحاكاة األول وباء اإلنفلونزا بالفترة من  أوالً:

في هونغ كونغ؛ والتي كانت نسبة الوفيات نتيجة له   (1968 –1967)

%( وراح ضحيته حوالي مليون شخص حول العالم، واستنادًا إلى هذا 0.5)

 (COVID-19) تقدير الخسائر االقتصادية المباشرة لوباءاألنموذج، يمكن 

( تريليون دوالر على 90( تريليون دوالر، وحوالي )2.7( إلى )2.3بنحو )

 .االقتصاد العالمي

أنموذج المحاكاة الثاني الذي يستند إلى جائحة اإلنفلونزا اإلسبانية  ثانيًا:

والذي يعد من أكثر الصادر عن الجامعة الوطنية األسترالية،  :1918عام 

( ترليونات 9اإلسقاطات تطرفًا. قدرت الخسائر االقتصادية وفقًا له بأكثر من )

  .%( من الناتج العالمي االسمي10دوالر أو )

يكمن جوهر التداعيات السلبية آلثار الوباء االقتصادية في تراجع طلب 

ساسي للنمو المستهلكين على السلع والخدمات، األمر الذي يعتبر المحرك األ

االقتصادي في معظم أنحاء العالم. على سبيل المثال، يُشّكل االستهالك المحلي 

 %( من إجمالي الناتج المحلي. ولكن خالل جائحة70في الواليات المتحدة )

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

نمط السلوك االجتماعي عن بسب مخاوفهم على مستقبل وظائفهم، فضال عن 

بُعد، الذي سيسهم في تخفيض إنفاق المستهلكين نسبيًا، بخالف التسوق عبر 

  .اإلنترنت

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

حول العالم، وخصوًصا مع الضعف الفعلي لالستثمار، األمر الذي سيؤثر 

اد مبالغ ضخمة من الديون. كما أّن تجمد أسواق على قدرة الشركات على سد

االئتمان أيًضا يعني أّن بعض الشركات لن تكون قادرة على تأجيل االلتزامات 
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المالية ألقساط الديون دون زيادة تكاليف إعادة التمويل، وهو ما سيضطر 

ة البلدان ذات الديناميكيات األقل مالءمة في مسألة الدين مثل إيطاليا، إلى زياد

 .اإلنفاق العام، وبالتالي ستواجه مخاطر أكبر في التخلف عن السداد

يقول التقرير: إّن أسعار النفط التنافسية أخيًرا قد تكون مفيدة لشبكة 

مستوردي النفط غير المنتجين له مثل الصين، واليابان، وأوروبا. لكن التأثير 

نهاية المطاف  اإلجمالي لهذا األمر غير واضح أو محدد بعد. إذ سيتم في

تعويض االنخفاضات باألسعار بعدد براميل أقل سيتم استيرادها يومياً. 

باإلضافة إلى ذلك فإّن انخفاض أسعار النفط يقابله نقص في زيادات األجور 

بالعديد من البلدان نظراً لتراجع الطلب على العمالة. مما يزيد من خطر 

  .التضخم السلبي أو )االنكماش(

 :ليميةاآلثار اإلق

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

  .متقلبة (COVID-19)وضعها لكبح التأثيرات اإلقليمية والقطرية لـ

 الصين

على الرغم من أّن البيانات االقتصادية اإلجمالية لن يتم اإلبالغ عنها إال 

المؤكد وجود انكماش على ، فإنّه في حكم 2020في منتصف أبريل )نيسان( 

. 2020أساس سنوي في الناتج المحلي اإلجمالي للصين؛ بالربع األول من عام 

، في 2019حيث بدأ االقتصاد الصيني الذي استأثر بثلث النمو العالمي لعام 

بين يناير )كانون الثاني(  (COVID-19) تباطؤ نموه ببداية العام مع انتشار

ى النخفاضات في الناتج الصناعي فيها بنسبة وفبراير )شباط(، وهو ما أد

%( واالستثمارات في المباني 20%( ومبيعات التجزئة بنسبة )13.5)

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



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

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

 ــ 9ــ 

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

ً الطلب األجنبي، حيث يستمر الفير  .وس في االنتشار دوليا

 

هناك أدلة على أّن الوباء يتراجع في الصين، وأن البلد بدأ يعود إلى العمل. 

%( من نشاط األعمال قد استؤنف، وعلى 85-80مع تقديرات تفيد بأّن ما بين )

الرغم من ذلك فإّن هذه التقديرات غير مدعومة بالكامل بالبيانات الثانوية، مثل 

ي، يعززها المخاوف القديمة بشأن دقة التقارير الصادرة من االزدحام المرور

  .الصين التي تسعى لتحسين سمعة الحكومة

أعلنت بكين أخيراً عن حزمة إجراءات تهدف لتعزيز وضع االقتصاد؛ 

مثل تخفيضات بالضرائب، وبدء استثمارات جديدة. تهدف إلى تحقيق نسبة 

. إال أّن هذا النمو المستهدف 2020 %( من الناتج المحلي اإلجمالي لعام6نمو )

من الحكومة يبدو بعيد المنال دون مزيد من اإلجراءات التحفيزية. فقد تؤدي 

هذه السياسات لزيادة مؤقتة باالستهالك المحلي، لكنها ستساهم في خلق مشاكل 

https://www.almesbar.net/wp-content/uploads/2020/03/image2-1.png
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هيكلية طويلة األجل، بما في ذلك تراكم الديون المحلية التي ال يمكن تحملها، 

 .كن أن تتحول بالمستقبل إلى عبء يُهدد النمووالتي يم

هناك إجماع واسع في الوقت الحاضر، على أّن : الواليات المتحدة

الواليات المتحدة تقع على حافة الركود )على المدى القصير على األقل(، أو 

)بالفعل في هذا العام(. مع نمو بالربع األول من العام يقترب من الصفر، 

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

المعروضة المصنعة، واالنهيار المستمر ألنشطة السفر والترفيه، والذعر 

  .المسيطر على األسواق المالية

 Empire – إمباير ستيت للتصنيع) أظهر أحدث تقييم أجراه

Manufacturing survey).  نك وهو تقييم شهري يصدر من قبل ب

االحتياطي الفيدرالي األمريكي في نيويورك، ويوفر مؤشًرا عن كيفية نشاط 

التصنيع في اقتصاد الدولة، وقد أظهرت النتائج انخفاض حالة العمل إلى 

( نقطة في تقييم مارس )آذار(، والذي يشير عادة 34.4مستوى قياسي بلغ )

والمعروف  ارتفاع مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو،  .إلى حدوث ركود

  .حتى اآلن ألكثر من ستة أضعاف هذا العام” مقياس الخوف“باسم 

مارس )آذار(. أفادت وزارة العمل األمريكية أّن البطالة قد ارتفعت  19في 

( مقارنة باألسبوع السابق، ويتوقع خبراء 281.000( إلى )70.000من )

)آذار( إلى ما ال يقل مارس  26التنبؤ أن يقفز هذا الرقم في التقرير التالي يوم 

  .( مليون شخص2عن )

%( 1.5( إلى )1.2في الوقت الحالي يتم تخفيض معظم التوقعات إلى )

. بأكمله، ولكن ال يزال من غير المعروف إلى 2020من إجمالي النمو لعام 

بين ” عمليات الشراءات الوقائية“متى سيتراجع المستهلكون. )بعد موجة من 
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األمريكيين في أوائل مارس )آذار(. خاصة وأن إجراءات الحجر المستهلكين 

الصحي تجبر الشركات في جميع أنحاء البالد على اإلغالق، أو العمل 

ستؤدي إلى انخفاض أرباح األعمال،  -بدورها–بمستويات منخفضة، والتي 

  .وبالتالي تسريح العمال وخلق عبء ثقيل على ثقة المستهلك

سة األمريكية التي تحتاج إلى بعض الوقت إلصدار ونظراً لطبيعة السيا

قرارات بشأن السياسة المالية، األمر الذي سيؤدي إلى تأخيرات حتمية في 

التنفيذ، ولذلك سوف ينتعش النشاط االقتصاد األمريكي في نهاية الربع الثاني 

تماماً، في أفضل السيناريوهات، مع بدء إجراءات التحفيز المالي والنقدي، 

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

مع إغالق كل من: فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا. يتعرض النمو : أوروبا

االقتصادي األوروبي: لضربة هائلة وشاملة وأكيدة، وإن لم يكن هناك قدرة 

انخفاض تقدر المفوضية األوروبية بالفعل  .على قياس ذلك في الوقت الحاضر

  .2019%( في 1.5( نقطة مئوية من زيادة بنحو )2.5الناتج المحلي بنسبة )

االقتصادي األلماني لشهر مارس )آذار( بمقدار  ZEW انخفض مؤشر

( عاماً 30( نقطة، وهو أكبر انخفاض في تاريخ المؤشر منذ حوالي )58)

 Zentrum für اختصار للعبارة األلمانية ZEW مركز“تقريبا. 

Europäische Wirtschaftsforschung  التي تعني مركز البحوث

( من كبار االقتصاديين الذين 350االقتصادية األوروبية. الذي يضم حوالي )

  .”يقدمون تحليالتهم لمستقبل االقتصاد األلماني

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

وروبي لمدة شهر واحد الحتواء الفيروس؛ سيقلل إغالق اقتصاديات االتحاد األ

نمو منطقة اليورو بنقطتين مئويتين من التوقعات األولية للبنك المركزي 
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. وأّن اإلغالق لمدة ثالثة أشهر سيؤدي 2020%( لعام 0.8األوروبي بنسبة )

  .(%5) النخفاض اإلنتاج بنسبة

اليقين المرتبطة  بالنسبة للمملكة المتحدة، استطاعت بالفعل حالة عدم

بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي بخفض اإلنتاج المحتمل للبالد إلى 

النصف هذا العام. لكن التأثير الذي لم يتحقق بعد من مغادرة السوق المشتركة 

لالتحاد األوروبي، سيزداد في الوقت الحاضر، من خالل االنخفاضات في 

  .س كورونااالستهالك واالستثمار، المتعلقة بفيرو

 :الشرق األوسط وشمال أفريقيا

إّن االنخفاضات في أسعار النفط، وعائدات السياحة ومعدالت االستهالك 

، قد تؤثر سلبًا على أغلب (COVID-19) المحلي التي تأثرت نتيجة

  .اقتصاديات دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ التي لم تفعّل خطًطا بديلة

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

والعراق. سيضطر لبنان مع األزمات المالية والديون القائمة، لالتجاه نحو 

الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ليتمكن من التعامل مع قضايا 

  .الديون الضخمة

قد يؤدي الوباء إلى مخاطر إدخال االقتصاديات الرئيسة في المنطقة 

لة الركود مثل تركيا؛ بسبب تقليص االستهالك والسياحة، والطلب على لمرح

القطاع الصناعي، كما يمكن أن يشهد االقتصاد التركي وحده ركوداً بنسبة 

%( بحلول يونيو )حزيران( مما يزيد من الضغط على العملة الوطنية 15)

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

مع آثار انخفاض أسعار النفط.  (COVID-19) ادم آثار تفشيتص

ستؤدي عدم القدرة على التيقن من فترة التعافي المطلوبة من الفيروس إلى 
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إبطاء وتيرة اإلصالح االقتصادي، والتنوع في االقتصاديات المعتمدة على 

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

  .الحتياطيات المالية، وتأجيل العديد من االستثمارات الرأسماليةا

 ماذا تستطيع الحكومات أن تفعل؟

على البنوك  .(COVID-19) للتخفيف من الضربة االقتصادية لوباء

بما في ذلك االحتياطي الفيدرالي األمريكي، والبنك –المركزية حول العالم 

جياتهم بعيداً من خالل االئتمان إعادة توجيه استراتي -المركزي األوروبي

األرخص عبر سعر الفائدة. الذي يهدف لتوفير سيولة تعّوض حالة الجفاف 

النقدي بالسوق، وتساعد الشركات على تخفيض الضغط على ميزانياتها، وسط 

ستشّكل   .انخفاض الربحية والمدخوالت المالية نتيجة تراجع المبيعات

اء بالبلدان المتضررة، وكذلك مدى كفاءة موسمية هذا الفيروس، وسرعة الشف

 ً  .واستجابة الحكومات لكبح كل من اآلثار الصحية واالقتصادية عامالً حاسما

لكن التغييرات في السياسات المالية على المستوى الوطني، أكثر أهمية 

على المدى القصير، لتعويض انخفاض الطلب وخسائر الدخل. هناك بعض 

ات اإلقراض واالئتمان للشركات، إلى جانب البلدان التي تقدم ضمان

المؤقت لألسر. كما ستؤدي عملية التسريح المحتملة التي  الضريبي اإلعفاء

تلوح باألفق إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مالية صارمة. مثل منح المستهلكين 

ً بمبالغ  المدفوعات حتى لو أدت لزيادة نسبة العجوزات الحكومية مؤقتا

عب قياس مدة وتأثير هذه السياسات المالية على المستهلك ضخمة. لكن من الص

العالمي، خاصة إذا زادت المدخرات الوقائية، كذلك من غير الواضح إلى متى 

  .ستستمر اضطرابات التوريدات

 :ما يجب مراقبته
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هناك العديد من  .(COVID-19) عند تقييم األثر االقتصادي العام لوباء

  :التوقعات االقتصادية الحالية للفيروس العوامل الرئيسة التي تعقد

صعوبة الحصول على البيانات الحقيقية في الوقت الفعلي؛ في مثل هذه 

تؤدي لتقييمات تجاوزها الزمن  -بدورها–األحداث المتالحقة؛ والتي 

  .الحقيقي

أسواق األسهم تعتبر دليالً لتوقعات المستثمرين ألرباح الشركات، لكن 

في السوق، والتي تعكس المخاوف، وهو ما يجعل الحركات التقلبات اليومية 

قصيرة المدى مؤشراً ال يمكن االعتماد عليه للتوقعات االقتصادية العامة، 

وبالتالي فإّن االتجاهات طويلة األمد غالباً ما تكون أكثر دقة في مقياسها. مع 

بمتوسط حوالي  .(S&P 500 Index – 500تراجع معدل )مؤشر إس و بي 

  .(%( منذ منتصف فبراير )شباط25)

أو المعنويات  .(Sentiment indicators – مؤشرات المشاعر) تعتبر

للسوق عبر الشركات والمستهلكين أكثر الطرق حداثة، ولكنها ال تزال تنشر 

باإلضافة إلى التوقعات االقتصادية، هناك العديد من   .بشكل شهري فقط

األخرى التي يجب تتبعها خالل األشهر الديناميكيات والتطورات الرئيسة 

للنتائج العالمية  .(COVID-19) القليلة القادمة لقياس أفضل لكيفية تشكيل

  :وهي تشمل على سبيل المثال ال الحصر

انتشار الفيروس في الواليات المتحدة. ومدى صرامة وقسوة استراتيجية 

اب الوقت المطلوب االحتواء التي سيتم اتباعها، والتي على أساسها يمكن حس

  .للسيطرة على تفشي الفيروس في الواليات المتحدة

معرفة ما إذا كان الوباء سيستمر في الصيف؛ حيث تفترض العديد من 

الدراسات والتوقعات االقتصادية أّن الوباء موسمي، كما تتبع هذه التوقعات 
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النمط الخاص بالوباء في الصين، حيث تسارع ووصل إلى ذروته خالل 

تفشي المرض على نطاق واسع في بلدان جنوب آسيا   .هرين قبل انحسارهش

وأمريكا الالتينية وأفريقيا، حيث أنظمة الرعاية الصحية في هذه البلدان 

  .محدودة اإلمكانات بشكل كبير

سرعة ونطاق استجابة الحكومات حول العالم لسياسات دعم األسر 

  .للحد من االضطرابات الماليةواألعمال، وقيام البنوك المركزية بدورها 

سرعة االنتعاش في الصين تعتبر مؤشراً رئيساً يمكن القياس عليه مدى 

سرعة عودة االقتصاديات العالمية إلى وضعها الطبيعي، على الرغم من كون 

االقتصاد الصيني الموجه للتصدير الخارجي سيمر بظروف صعبة، في ظل 

 .استمرار انخفاض الطلب العالمي

المدى الطويل، وسيستمر لفترة طويلة ثابتة، وبشكل غير محدد على 

التخفيضات في االستهالك واالستثمار، عالوة على ذلك فقد ساهمت الظروف 

لهبوط األصول عبر إعادة  -بشكل كبير-المالية العالمية التي تشددت أخيراً 

سواق تسعيرها، وبما أن رحلة البحث عن مالذات آمنة ستؤدي لعملية بيع في أ

لتسريح العمال على نطاق أوسع،  -بدوره–األسهم واالئتمان، وهو ما قد يؤدي 

حيث إّن الشركات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وهو ما قد يؤدي لتسارع 

  .باالنكماش االقتصادي بشكل أعمق وأطول أمداً 

 ال يلفت التقرير النظر إلى الدعاية الكبيرة التي اجتاحت: خالصة ونقد

العالم، لألنظمة السلطوية، أو الفكرة الديكتاتورية، إذ توازى تسويق األنموذج 

سيادة الحريّة “القابض على إدارة السوق والمجتمعات، ليتغلّب على أنموذج 

، التي يتفّوق فيها الوعي المجتمعي على المرض؛ بالتعاون مع إرادة ”الواعية

دول شرق أوسطية قدمت قياداتها الدولة التي تمثل المجتمع بقيادتها، وتوجد 
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قدوة إيجابية؛ قادة اللتزام بالتحّوطات. وإن كان التعامل مع الوباء في بدايته؛ 

وال يمكن الجزم بأحكام نهائية؛ إال أّن التسويق ألنموذج أيديولوجي نجح في 

 .التعامل مع األزمة؛ أو التنفير من آخر فشل، يبدو متسرًعا

المفزعة، تعزز من شهيّة المفكرين الذين؛  اللحظات الصعبة، واألرقام

تضيف إليهم التشاؤميات طاقة فذة للتفكير واإلبداع؛ والتبشير بهالك 

االقتصادات وتفكك المجتمعات وانهيار الدول، وهي نظريات واستشرافات: 

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

بنى نظرية: ستسوء األمور قليالً، قبل أن تبدأ في التدهور إلى ومدرسة كئيبة تت

األسوأ! وهي نظريّة احتياطية؛ يحتاجها الجميع لتجاوز الكارثة، التي أثبت 

التاريخ أنها قد ال تحدث، أبدًا. فاألمور تمضي إلى األحسن مع استعياب 

قبل، وأّن هذا ومالحظة األداء العام؛ يمكن التذكير بأننا كنا هنا من  .الدروس

الوقت سيمر، وإن خنق التفكير في أّن هذه اللحظة الراهنة عقبة، هو أمر 

يعّطل من استيعاب األزمة، إذ يبدو الحل األمثل، هو المراهنة على وعي 

الحرية المسؤولة، وتمتين مسؤولية الدولة، ومحاربة الوباء بالوقاية؛ وتطوير 

زيز قيم التضامن والتعاون واإليمان نمط اإلنتاج اآلمن؛ وزيادة األمان. بتع

 المصدر: مركز المسبار للدراسات والبحوث .بالمصير المشترك

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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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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 االقتصاد العالمي تحت وطأة الفيروسات التاجية:  - 3 

 التحوالت والسيناريوهات المتوقعة

  2020مارس،  20 شجون عربية 

 محلل اقتصادي في االقتصاد الدولي  –أسماء حسن الخولي 

( دول 110( في أكثر من )19)كوفيد ” كورونا“انتشر الفيروس التاجي 

، وفي حين أن اللقاحات قيد التطوير والعالجات 2020مارس )آذار(  16حتى 

األولية تُظهر بعض عالمات النجاح، يتزايد التأثير البشري المحتمل للمرض. 

جانب هذا التأثير البشري، فإن الفيروس التاجي لديه أيضاً القدرة على وإلى 

إثارة أزمة اقتصادية عالمية. ويُتوقع حاليًا رؤية تأثير سلبي على العديد من 

قطاعات االقتصاد العالمي، بسبب االختناقات في اللوجستيات وإغالق 

 .ينالمصانع والركود في االستثمارات التجارية وإنفاق المستهلك

حدوث تباطؤ اقتصادي  2020وسبق أن رجحت التوقعات المستقبلية لعام 

ً أيضاً أن يكون االقتصاد الصيني أكبر المتأثرين بهذا  عالمي، وكان متوقعا

التباطؤ؛ بسبب انخفاض الطلب العالمي على السلع المصنعة، لكن ما لم يكن 

، ”كورونا“لتاجي متوقعاً هو الذعر العالمي الحالي وسط انتشار الفيروس ا

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

الصيني نتيجة النخفاض الطلب العالمي، وسيعقب ذلك انخفاض في أسعار 

النفط، على أن تكون النتيجة بالنهاية هي زيادة الضغط السياسي العالمي، 

 .وخاصة على منتجي النفط

توقف االقتصاد الصيني  (،١٩-)كوڤيد ” كورونا“س وإثر انتشار فيرو

٪(، 80عن العمل بشكل شبه تام، حيث انخفضت مبيعات السيارات بنسبة )

https://arabiyaa.com/author/arab/
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٪( عن المستويات العادية، ووصلت 85وانخفضت حركة الركاب بنسبة )

مسوح األعمال إلى مستويات قياسية. وتُقدر بلومبرج إيكونوميكس أن نمو 

٪( 1.2قد تباطأ إلى ) 2020في الربع األول من عام  الناتج المحلي اإلجمالي

وذلك إذا لم تستأنف الصين  -وهو األضعف على اإلطالق-على أساس سنوي 

مسيرتها بسرعة خالل مارس )آذار( الجاري. وبدوره يؤثر األمر على بقية 

دول العالم، ذلك ألن الصين مهمة كمصدر للطلب العالمي، ومصدر للعرض 

 .هتمام األسواق الماليةأيضاً، ومحور ا

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

الصين، حيث تعاني االقتصادات األخرى من آثار الضربة القاضية، ولكن 

ليس من حاالت انتشار الوباء بها. وفي أوائل مارس )آذار( الجاري، مع وجود 

( حالة في إيطاليا، 4000الجنوبية، و)( حالة في كوريا 6000أكثر من )

والمئات في اليابان وألمانيا وفرنسا، والمخاوف المتزايدة في الواليات 

 .المتحدة، فقد بدا األمر أكثر صعوبة على المستوى العالمي

وسبق أن انتشرت الصدمات الصينية عبر األسواق المالية العالمية من 

. 2015يمة العملة المفاجئ لليوان عام قبل، بما في ذلك ما حدث أثناء تخفيض ق

واآلن يتكرر األمر مع انتشار فيروس كورونا، ولكن األمر اآلن يحدث على 

نطاق أوسع، حيث تنخفض األسهم في جميع أنحاء العالم، وتوجه ضربات 

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

، 2020وباء، وعادت لالنتعاش في الربع الثاني من سريع على انتشار ال

 .فيمكن احتواء التأثيرات السلبية على بقية االقتصاد العالمي

 كم يُكلف فيروس كورونا االقتصاد الصيني؟
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وتعتبر  .2020عانت الصين من تراجع اقتصادي حاد في الربع األول من 

٪( 82لرحالت بنسبة )كان هناك عدد أقل من ا-أرقام النقل هي األكثر داللة 

مقارنة بعام  2020( التي تلت السنة القمرية الجديدة عام 25في األيام الـ)

، وهي إشارة مبكرة إلى أن العمال لم يعودوا من الريف. وكذلك انخفض 2019

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

كبرى قريبة من الصفر حتى فبراير وكانت مبيعات العقارات في المدن ال

. فيما سجلت الصناعات التحويلية والخدمات انكماشات كبيرة 2020)شباط( 

 .وفقًا للمسوحات الحكومية والخاصة

ويعتبر تفشي الفيروس التاجي الجديد بالنسبة للصين بمثابة عامل ضغط 

أن يغرق  إضافي على االقتصاد الذي يُعاني فعلياً من تباطؤ في النمو، ويمكن

انتشار الفيروس اقتصاد البالد في أول انكماش له منذ السبعينيات. وانخفض 

، 2020النشاط االقتصادي بشكل حاد في جميع المجاالت في فبراير )شباط( 

حيث تكافح الشركات إلعادة فتح أبواب العمل. فيما انخفض مؤشر مديري 

( 51.8ط( من قراءة )( في فبراير )شبا26.5المشتريات للقطاع الخاص إلى )

وهو أدنى رقم سجله المسح منذ بدئه عام -في يناير )كانون الثاني( السابق 

 .( إلى االنكماش50. وتشير القراءة األقل من )2005

وكانت المرة األخيرة التي انكمش بها االقتصاد الصيني هي بنسبة 

تونغ ، عندما أنهت وفاة زعيم الحزب الشيوعي ماو تسي 1976٪( عام 1.6)

فترة طويلة من االضطرابات االجتماعية والسياسية في البالد. ومنذ ذلك 

٪( بين 9.4قدره ) الحين، ازدهرت الصين، حيث نمت بمعدل سنوي متوسط

بعد أن شرعت في سلسلة من اإلصالحات  2018و 1978عامي 

النمو  وفي أفضل السيناريوهات، تتزايد التوقعات بانخفاض االقتصادية.
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 -2019٪( خالل 6.1، بانخفاض عن )2020٪( خالل 5ني إلى ما دون )الصي

( 30والذي كان بالفعل أضعف معدل نمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ )

 ً  .عاماً تقريبا

 لماذا يتأزم االقتصاد العالمي بمرض االقتصاد الصيني؟

ندما ، ع2003يبدو العالم مختلفاً عن آخر انتشار عالمي للفيروسات عام 

تفشى فيروس السارس. فالنمو العالمي بطيء بالفعل، واألسواق المالية لديها 

بالفعل أسعار فائدة منخفضة جدًا، مما يعني أن البنوك المركزية في كل بلد 

رئيس تقريبًا ليس لديها احتياطات لتخفيف أي تداعيات اقتصادية محتملة. وهذا 

ً أكبر على الحكومات الستخدام  أموالها لمواجهة التداعيات يفرض ضغوطا

 .االقتصادية الناجمة عن كورونا

وأحدثت إجراءات العزل غير المسبوقة الُمتخذة من قبل الصين، ألًما 

اقتصاديًا قصير المدى في جانب العرض والطلب؛ مما يجبر آالف الشركات 

على إغالق مصانع التجميع والتصنيع مؤقتًا في الواليات المتحدة وأوروبا. 

ا سيعطل مرة أخرى سالسل التوريد العالمية، وكذلك الطلب على السلع وهذ

والخدمات في االقتصادات المتضررة. وتجعل هذه االضطرابات من الصعب 

على الشركات في الواليات المتحدة وأماكن أخرى إحضار سلعها إلى العمالء، 

لم في وستخفض هذه الشركات الصادرات من الواليات المتحدة إلى بقية العا

 .األشهر القادمة

%( إلى 0.5قد قلص ) 2003وتُشير التقديرات إلى أن وباء السارس لعام 

( 40%( من نمو الصين في ذلك العام، وكلف االقتصاد العالمي حوالي )1)

مليار دوالر. لكن األمر قد يكون أشد صعوبة مع فيروس كورونا، حيث 

من الناتج المحلي %( 4استحوذ االقتصاد الصيني على ما يقرب من )
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%( 16.3؛ في حين تُسيطر الصين اآلن على )2003اإلجمالي العالمي عام 

من االقتصاد العالمي. وإذا كان لفيروس كورونا تأثير مماثل على الصين مثل 

 .السارس، فإن التأثير على النمو العالمي سيكون أسوأ

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

%(، وهو أدنى 6سنوات من التطور االقتصادي السريع، بلغ نمو الصين )

وحتى قبل الوباء، كان مؤشر مديري المشتريات  .1990مستوى له منذ عام 

في الصين يظهر بالفعل عالمات االنكماش. وتباطأت قراءة فبراير )شباط( 

نوفمبر  (، وهو مستوى يتماشى مع ما شهدته الصين في35.7( إلى )50من )

خالل األزمة المالية العالمية. وبالتالي يمكن أن تؤدي  2008)تشرين الثاني( 

التداعيات االقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا إلى زعزعة االقتصاد 

 .الصيني بشكل أكبر ومن ثم تثبيط النمو العالمي

وقالت وكالة األمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد(، في تقريرها 

إنه إلى جانب العواقب البشرية  صادر خالل مارس )آذار( الجاري:ال

المأساوية لوباء فيروس كورونا، فإن عدم اليقين االقتصادي الذي أحدثته 

، 2020تريليون دوالر في  -على األرجح-الصين سيكلف االقتصاد العالمي 

؛ %( للعام الجاري2مع توقعات بتباطؤ في االقتصاد العالمي إلى أقل من )

تزامناً مع هبوط األسواق المالية العالمية بسبب المخاوف بشأن انقطاع سلسلة 

 .التوريد من الصين، وعدم اليقين بشأن أسعار النفط بين المنتجين الرئيسين

ويؤثر فيروس كورونا على جانبي االقتصاد العالمي: العرض والطلب. 

المصانع  فمن جانب هناك ضعف إمدادات السلع والخدمات بسبب إغالق

أيًضا ألن المستهلكين يبقون في  والمكاتب وانخفاض اإلنتاج. وينخفض الطلب

 .منازلهم ويتوقفون عن اإلنفاق، وكذلك يتوقف االستثمار من قبل الشركات
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والتي تمثل -وتتوقع منظمة التعاون والتنمية التي تتخذ من باريس مقراً لها 

انخفاض نمو الناتج المحلي  -العالم( األكثر تقدًما في 36االقتصادات الـ)

، أي ما يقرب من نصف 2020٪( خالل 1.5إلى ) 2020 اإلجمالي العالمي

٪( قبل تفشي الفيروس. وعلى خلفية نمو 2.9المعدل الذي كانت تتوقعه قبل )

الناتج المحلي اإلجمالي الضعيف، قد تنزلق اقتصادات رئيسة ُكبرى كاليابان 

 .كودومنطقة اليورو إلى الر

 هل يقع العالم في ركود اقتصادي؟

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

االقتصاد العالمي، مع احتمال أن يشهد العالم ركودًا متدرًجا مع انتشار 

المرض إلى مناطق مختلفة. وال تعتمد تلك التوقعات القاتمة لالقتصاد العالمي 

ت مستقبل الفيروسات التاجية معروفة بدقة عالية، ولكن تعتمد على أن توقعا

على القرارات التي تتخذها الشركات بشكل سريع وُمتجدد بناًء على التوقعات 

االقتصادية. وحتى مارس )آذار( الجاري تظل توقعات الركود هي األكثر 

 .احتماالً، ولكنها قد تتغير مع ظهور معلومات جديدة

في كل  -على المدى القصير-حدوث تباطؤ اقتصادي كذلك من المحتمل 

بلد متضرر، وإن كان ذلك على خطوط زمنية مختلفة. فعلى جانب الطلب، 

سيتم خفض اإلنفاق حيث يتجنب الناس مراكز التسوق والمسارح والمطاعم، 

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

ى جانب العرض، فال تستطيع العديد من الشركات الحصول الفيروس. أما عل

على واردات من الصين، وبالمثل من قاعدة التصنيع اإليطالية ومن ثم تُضاف 

آثار سلسلة التوريد السلبية كقيود إضافية على العرض، باإلضافة إلى 

 .تخفيضات معززة في الطلب
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، مما يجعل ”وروناك“وال يزال هناك الكثير من األمور غير المعروفة عن 

التداعيات االقتصادية المحتملة غير مؤكدة للغاية، لكل من الصين وبقية العالم. 

لذا من الصعب التكهن بمدى أي تداعيات اقتصادية أو استمرارها أو انتشارها. 

بدًءا من –ولكن من الواضح من مدى رد فعل األسواق، ومن ردود الحكومات 

خفض االحتياطي الفيدرالي األمريكي أسعار وأهمها  -مارس )آذار( الجاري

الفائدة إلى الصفر، أن العالم يستعد لالنكماش المحتمل المرتبط بفيروس 

 .كورونا

يُعرف  ولكن هل يقع االقتصاد العالمي في مرحلة جديدة من الركود؟

ً بأنه ربعان متعاقبان للنمو االقتصادي السلبي، وعادة ما يتم  الركود عموما

الل الناتج المحلي اإلجمالي، أي القيمة اإلجمالية للسلع والخدمات قياسه من خ

النهائية المنتجة خالل فترة معينة )في هذه الحالة، عادةً ربع عام(. وهنا تتزايد 

التوقعات بأن الناتج المحلي اإلجمالي للصين ربما سيعاني بشكل سيئ جدًا في 

%( من االقتصاد 17الي )الربع األول من العام الجاري، وبما أنه يشكل حو

العالمي، فسيكون لذلك آثار متتالية على بقية العالم. وعلى سبيل المثال؛ تستعد 

دول منطقة اليورو للنمو السلبي خالل الربع األول من العام الجاري، حيث 

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

 .فعها نحو النمو السلبيصدمة جديدة يمكن أن تد

فإن  ومن ثم إذا لم يتم احتواء الفيروس التاجي واستمر في االنتشار،

احتمال حدوث ركود عالمي يزداد. علماً أن الفيروس هو عامل واحد فقط من 

العوامل الضاغطة على نمو االقتصاد العالمي، مما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط 

ل الحروب التجارية، وانهيار أسعار النفط األخرى على االقتصاد العالمي، مث

العالمية، وتباطؤ الطلب العالمي في كافة القطاعات. ولكن في حال استجابت 
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الحكومات بشكل مناسب، وكان لديها القدرة على احتواء االنتشار، فمن 

المحتمل تجنب السيناريو األسوأ. وهذا ال يعني أنه سيتم تجنبه بالتساوي في 

عالم، أو حتى في جميع الصناعات أو القوى العاملة. ولكن عندما جميع أنحاء ال

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

 .حدوث ركود عالمي كما هو متوقع

 هل يمكن لقادة االتحاد األوروبي حماية اقتصاداتهم؟

، 2020ع من التعافي عام كان من المفترض أن يتمتع اقتصاد أوروبا بنو

بقوة في يناير  -( دولة19التي تضم )-وسط إنتاج المصانع في منطقة اليورو 

)كانون الثاني( الماضي، بعد هدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين الواليات 

فبراير )شباط(  13المتحدة والصين. وتوقعت المفوضية األوروبية في 

، لكن ُسرعان ”نمًوا مطردًا ومعتداًل “ي الماضي، أن يُحقق االقتصاد األوروب

ما تالشى التفاؤل وتحول إلى مزيد من القلق األوروبي بسبب تفشي الفيروس 

التاجي. وأعربت المفوضية األوروبية عن قلقها من تعرض االقتصادات 

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

 .االقتصاد العالمي

االرتفاع الحاد في عدد الحاالت التي تم اإلبالغ عنها في إيطاليا منذ  وكان

فبراير )شباط( الماضي هو العامل الذي أدى إلى حدوث واحدة من أكثر  22

 Eurostoxx مع تراجع مؤشر-حاالت سوق األسهم حدة في التاريخ الحديث 

الوقت  . وفي2020فبراير )شباط(  19٪( منذ ذروته في 25بأكثر من ) (50)

نفسه، تراجعت عائدات السندات العالمية إلى مستويات تاريخية منخفضة، في 

حين يظهر ارتفاع االئتمان والديون السيادية أن مخاوف المستثمرين بشأن 

 .الركود العالمي قد عادت ُمجدداً 
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على االقتصاد. يعد ” وخيمة“وفي فرنسا، تُحذر الحكومة من عواقب 

إلى  2019أن أدت موجة من اإلضرابات عام التفشي ضربة أخرى، بعد 

تقويض النمو االقتصادي. وهو ما دفع البنك المركزي الفرنسي لخفض 

٪(، منخفًضا من التقديرات السابقة 0.1توقعاته للنمو في الربع األول إلى )

وبالرغم من أن ألمانيا ال ” حاد ولكنه مؤقت“٪(، محذًرا من تباطؤ 0.3عند )

وس مثل إيطاليا وفرنسا، لكن اقتصادها الذي تقوده تتأثر بشدة بالفير

الصادرات كان أول من شعر بتأثير التباطؤ الصيني. لذلك، يُتوقع انكماش نمو 

، وذلك اعتماداً على افتراض أن 2020٪( عام 0.1منطقة اليورو بنسبة )

ه انتشار الفيروس التاجي وتدابير االحتواء الخاصة به ال تتبع النمط الُمتبع نفس

 .في الصين

تحوالت اقتصادية واجتماعية عالمية: في غضون أسابيع فقط، اعتاد 

الناس في المناطق المتضررة على ارتداء األقنعة، وتخزين الضروريات، 

وإلغاء التجمعات االجتماعية والتجارية، وإلغاء خطط السفر والعمل من 

العديد من تلك المنزل. حتى البلدان التي لديها حاالت قليلة نسبيًا تتخذ 

االحتياطات. ويتوقع استمرار آثار مثل هذه العادات لفترة طويلة بعد أن يتم 

يضطر  على جانب العرض، السيطرة على الفيروس والقضاء عليه.

المصنعون الدوليون إلى إعادة التفكير في مكان شراء سلعهم وإنتاجها، مما 

يات المتحدة والصين يسرع التحول بعد أن كشفت الحرب التجارية بين الوال

 .عن مخاطر االعتماد على مصدر واحد للمكونات

وقد يؤدي انتشار الفيروس إلى تحويل مسارات االقتصاد العالمي بطرق 

أكثر دقة. فمن جانب كشف تفشي الفيروس عن نقاط ضعف للشركات، 

وخاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الصين في سالسل التوريد 
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جبر هذا الشركات على قطع جزء من اعتمادها على الصين، والمنتجات. وقد ي

وهو أمر بدأ بالفعل بسبب الحرب التجارية التي تخوضها الصين مع الواليات 

تحوالً عالمياً ” كورونا“المتحدة األمريكية. وبالتالي قد يخلق انتشار فيروس 

تي نحو تنويع سالسل التوريد لتوفير حماية أفضل ضد األزمات الكبرى، ال

 .تؤثر بشكل كبير على دولة واحدة أو منطقة واحدة أكثر من غيرها

ومن جانب آخر قد تدفع األزمة الراهنة العالم نحو تكثيف االستثمارات 

بقطاعات لم تحظ باألهمية ذاتها التي حصلت عليها تلك القطاعات التي 

ير تعرضت ألضرار كبيرة بسبب االنتشار الفيروسي الحالي. كذلك بدأت الكث

من الشركات العالمية تعزيز خيارات العمل عن بعد، مما يؤدي إلى حقبة 

جديدة، حيث يعد العمل من المنزل جزًءا متزايدًا من الجدول الزمني العادي 

ً وإيجاباً  لألشخاص. وهنا يمكننا التعرف على القطاعات األكثر تأثراً سلبا

  .باألزمة الراهنة

 ً على قطاعات األعمال ” كورونا“تأثير  يختلف :القطاعات المتأثرة سلبا

المختلفة بسبب االختالفات في أنماط العرض والطلب. ومن المرجح أن تشهد 

، 2019صناعة السيارات، التي أضعفتها بالفعل معدالت النمو البطيئة في 

أكبر تراجع. كذلك تتفاعل صناعة اللوجستيات بشكل حاد مع أي ضعف في 

عل الصناعة عرضة بشكل خاص للتأثر سلباً التدفقات التجارية، مما يج

بانتشار الوباء. ومن ثم ستواجه الصناعة أيضاً مخاطر متزايدة من المزيد من 

عمليات اإلغالق في المناطق الرئيسة، في حين يظهر التأثير األكبر في 

 .الصين، بسبب إجراءات الحجر الصحي وعزل مقاطعات بأكملها

بية كبيرة بشكل خاص، حتى في البلدان وتواجه صناعة السياحة صدمة سل

التي لم تتأثر بانتشار الفيروس بشدة. كذلك تعاني الصناعات المرتبطة بالسفر 
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والسياحة إثر انتشار الفيروس، ومنها شركات الطيران وخطوط الرحالت 

البحرية والفنادق؛ فجميعهم يواجهون تحديات اقتصادية بسبب حظر السفر 

بشأن  -سواء كانت حقيقية أو مفرطة-المخاوف العامة والتحذيرات العالمية و

 .العدوى

مارس )آذار( الجاري، ضاعف االتحاد الدولي للنقل الجوي تأثيره  5وفي 

( مليار 113–63المقدر لخسارة شركات الطيران العالمية لما ال يقل عن )

دوالر إذا استمر المرض في االنتشار. وكذلك انخفضت أسعار أسهم شركات 

٪( منذ بدء تفشي المرض، أكثر بكثير مما كانت 25ران بما يقرب من )الطي

، حسب تقرير اتحاد النقل 2003عليه خالل الفترة نفسها من وباء سارس عام 

 .الجوي الدولي

كذلك أدى انخفاض النشاط االقتصادي العالمي إلى خفض الطلب على 

وات. وحدث ذلك النفط، وهبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عدة سن

حتى قبل أن تسبب خالفاً حول تخفيضات اإلنتاج بين أوبك وحلفائها في أحدث 

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

ألسواق النفط، وذلك ” ضربة مزدوجة“والزيادة المتوقعة في العرض هي 

ر مستورد للنفط الخام في علماً بأن الصين، مركز انتشار الفيروس، هي أكب

العالم. كذلك انتشار الفيروس في إيطاليا وأجزاء أخرى من أوروبا مقلق بشكل 

أكبر، ومن المرجح أن يضعف الطلب في دول منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية على النفط، وبالتالي يدفع إلى مزيد من انخفاض األسعار الذي يؤدي 

 ستثماري بالصناعة النفطيةإلى تخفيض اإلنفاق اال -بدوره–

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

الراهنة؛ فأسواق المال تعكس مدى قلق المستثمرين بشأن التوقعات االقتصادية 
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بسبب الفيروس. ويتنبؤون بشكل أساسي بأن الفيروس التاجي  2020لعام 

من االضطرابات، ويقلل الطلب العالمي،  سيستمر في االنتشار ويسبب المزيد

 .وربما يتسبب في تباطؤ عالمي

وبالفعل شهد مؤشر فوتسي األوروبي، ومؤشر داو جونز الصناعي 

األمريكي، ونيكي الياباني، انخفاضات حادة منذ بدء تفشي المرض. وفي 

األسبوع الثاني من مارس )آذار( الجاري، شهد مؤشر داو جونز األمريكي 

. وشهدت األسواق بشكل عام 1987نخفاض له في يوم واحد منذ عام أكبر ا

 .تقلبات كبيرة وُمستمرة

كما دفعت المخاوف بشأن االنتشار العالمي للفيروس التاجي الجديد 

المستثمرين إلى رفع أسعار السندات، مما أدى إلى انخفاض العائدات في 

سندات الخزانة االقتصادات الكبرى. وذلك في الوقت الذي تعتبر فيه 

األمريكية، التي تدعمها الحكومة األمريكية، أصول مالذ آمن يميل 

المستثمرون إلى الفرار إليه في أوقات تقلبات السوق وعدم اليقين. كذلك 

 10٪( في 1انخفض العائد على جميع عقود الخزانة األمريكية إلى أقل من )

ما المس العقد القياسي وهو تطور لم يسبق له مثيل. ك-مارس )آذار( الجاري 

 .(٪0.3) ( سنوات قاعه التاريخي عند حوالي10لمدة )

 ً  & Bain“ وجد تحليل أجرته شركة :القطاعات األكثر انتفاعا

Company”  أن الصين ستشهد تغييرات فورية واضحة في مجال الرعاية

الصحية، حيث يتم إجراء المزيد من الفحوصات والمعامالت األولية عبر 

عبر اإلنترنت، لتجنب خطر التلوث في غرف االنتظار واألجنحة  القنوات

المكتظة. وهنا يمكن توسيع منتجات التأمين عبر اإلنترنت في العديد من 

المجاالت، بما في ذلك الصحة. وقد يتحايل طلب اإلمدادات الطبية عبر 
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اإلنترنت على النقص الناجم عن األزمات. ووفقًا لبحث جديد حول التأثير 

قتصادي الكلي للفيروس الذي نشرته مؤسسة بروكينغز، قد تنفق الحكومات اال

أكثر بكثير على الرعاية الصحية لتجنب التكلفة الهائلة المرتبطة 

وتنطوي هذه التغييرات على فرص متعددة للصناعات الُمختلفة  باألوبئة.

تظهر نماذج أعمال جديدة، خاصةً في قطاعات مثل الصحة،  :ومنها

ات اللوجستية، واإللكترونيات، والمكاتب عبر اإلنترنت، والبيع والخدم

 .بالتجزئة، والتعليم عن بُعد

يُتوقع أن يكون الجيل الجديد من المدن الذكية هو مفتاح األجندة العامة 

المستقبلية. فإلى جانب بعض الوظائف الحضرية، ستعزز المدينة الذكية من 

نهجي، من خالل دمج سالسل التوريد، الجيل الجديد اإلدارة العامة بشكل م

 .وحركة المرور، وحاالت الطوارئ، والتحذير من الكوارث

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

 .خاصة لتتبع وتحليل ودعم اتخاذ القرار العام في الوقت المناسب

نترنت في التحول عبر تبدأ األعمال التجارية التي تعمل دون اتصال باإل

 .اإلنترنت، خاصةً في مجال التعليم والترفيه وتجارة التجزئة

يتوقع أن يتم توسيع سالسل القيمة للرعاية الصحية لتشمل الكشف المبكر 

والوقاية. كذلك ستشمل سيناريوهات التطبيق المستقبلية عدداً أكبر من 

 .صحة العامةالمشاركين، وتعزز نظاماً بيئياً شامالً لبرامج ال

يُمكن أن تستفيد صناعة  ووسط الفوضى الناجمة عن الوباء العالمي،

فرصة تجارية في ” كورونا“األدوية بشكل رائع، حيث تعتبر شركات األدوية 

الوقت الحالي. فالعالم يحتاج إلى منتجات صيدالنية بالطبع. بالنسبة لتفشي 

بحاجة إلى العالجات  الفيروس التاجي الجديد، على وجه الخصوص، فالعالم
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واللقاحات، التي تتنافس عشرات الشركات اآلن على صنعها. وبالتالي قد تكون 

 .األزمة العالمية الراهنة عامالً إيجابياً للصناعة، من حيث المبيعات واألرباح

هناك بعض اإليجابيات الناجمة عن األزمة  ومن الناحية التجارية،

شركة ريكيت بينكيزر العمالقة للسلع الراهنة. على سبيل المثال، شهدت 

االستهالكية زيادة في مبيعات منتجات ديتول واليسول؛ حيث يُنظر إلى 

المطهر على أنه يوفر الحماية ضد انتشار المرض. كذلك ارتفع سعر الذهب 

ً “ -في الغالب-الذي يعتبر - في أوقات عدم اليقين، ليصل سعره ” مالذاً آمنا

( دوالراً لألوقية في 1682.35بع سنوات عند )الفوري أعلى مستوى في س

 .2020فبراير )شباط( 

 السيناريوهات الُمحتملة الستمرارية األزمة االقتصادية

تنعكس االضطرابات االقتصادية الناجمة عن الفيروس وتزايد عدم 

اليقين، على انخفاض التقييمات المالية للدول، وزيادة التقلبات في األسواق 

حين أن التأثير الدقيق للفيروس على االقتصاد العالمي غير مرئي المالية. وفي 

وغير معروف حتى اآلن، فمن الواضح أنه يشكل مخاطر هائلة. لذلك يجب 

على واضعي السياسات اتخاذ عدد من الخطوات على الفور، لمعالجة أي 

 .تداعيات اقتصادية ناجمة عن الفيروس

الُمختلفة إلعادة اقتصادها لالنتعاش وتختلف الُطرق التي تلجأ إليها الدول 

على -مرة أُخرى، بما في ذلك الصين والواليات المتحدة، فالحكومة الصينية 

، أهمها زيادة اإلنفاق ”إجراءات توسعية“من المحتمل أن تقدم  -سبيل المثال

أو الضرائب والتخفيضات. فيما قد تضطر الواليات المتحدة لالستجابة بطريقة 

فض الضرائب وخفض أسعار الفائدة. ولعودة االقتصاد أخرى بخالف خ

العالمي إلى المسار الصحيح، ستكون الحكومات بحاجة إلى مزيد من التحفيز 
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المالي، وتبني مزيد من السياسات االقتصادية الرامية إلى طمأنة الشركات بأن 

األمور ستكون على ما يرام إذا ضرب الفيروس قطاعاتهم، وأن الحكومة 

وبناءً على مدى نجاح وفعالية التدابير  ها إصالح الضرر عند الضرورة.بإمكان

واإلجراءات التي ستتبناها الدول للسيطرة على انتشار الفيروس التاجي، هناك 

 :سيناريوهان متوقعان لألزمة االقتصادية العالمية؛ وهما

ً أطول للعودة إلى  :تفاقم األزمة وهنا نفترض أن الصين تستغرق وقتا

ا الطبيعي. ونفترض أيًضا أن كوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان وفرنسا وضعه

االقتصادات الكبرى بخالف الصين التي شهدت أكبر عدد من حاالت -وألمانيا 

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

 .2020ل يأخذ االقتصاد العالمي مرة أخرى إلى توقعات الركود خال

 

حيث يتضرر ” سيناريو الدومينو“ويمكن هنا أن يتسبب تفشي المرض في 

بسبب انتشار الفيروس في جميع االقتصادات  2020النمو العالمي بشدة عام 

٪( 1.4المتقدمة عبر نصف الكرة الشمالي. إلى جانب تباطؤ النمو بحوالي )

ة حول العالم ، فإن األسواق المالي[13](٪1.5) على مدار العام إلى أقل من

 .٪( في ظل هذا السيناريو20ستنهار أيًضا بنحو )

 

تُشير التجربة التاريخية مع الصدمات الكبيرة المماثلة  :التعافي التدريجي

إلى أن األضرار االقتصادية على المدى 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 

 .فر والسياحة والسلع الفاخرة والسياراتالس

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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فما  ويعتبر التوسع السريع لالقتصاد الرقمي في الصين أحد مصادر القوة.

%( من جميع مبيعات التجزئة الصينية تحدث اآلن عبر 25يصل إلى )

اإلنترنت؛ وسط انتشار اإلنترنت عبر الهاتف النقال بشكل مرتفع. كذلك تعتبر 

ف المحمول في الصين هي األكثر تقدًما في العالم. أنظمة الدفع عبر الهات

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

 

ً ط ويالً نحو تعزيز المرونة االقتصادية وهذا من شأنه أن يقطع شوطا

للصين، فالبنية التحتية الرقمية 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 

 .ار إغالق المدارسعلى تعويض بعض آث

 

إحدى - ”Made-in-China.com“ كذلك وجد استطالع أجرته

أنه  -المنصات الرئيسة التي تربط الموردين الصينيين والمشترين العالميين

٪( من شركات التصنيع 80بأواخر فبراير )شباط( الماضي، استأنفت )

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

اإلنتاجية إلى طبيعتها. وإذا حدث ذلك، فإن الصدمة الشديدة التي يواجهها 

االقتصاد الصيني في النصف األول، سيتبعها انتعاش في النصف الثاني من 

2020. 
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ُوتشير األدلة الصينية إلى أن مجالي التصنيع والنقل بدآ في التعافي. وإذا 

ن المتوقع أن تستطع الصين تعويض ربع استمر هذا النمط في التعافي، فم

. 2020بدًءا من الربع الثاني من  -على األقل-االنخفاض الحالي في النمو 

عالوة على ذلك، بالنسبة للشركات التي تواجه تحديات التدفق النقدي ورأس 

المال العامل، يمكن تمديد االئتمان وتعديل الشروط عن بُعد. وهذا من شأنه 

رار طويلة األجل لقطاع الخدمات الصيني، وخاصةً أن يقلل من األض

 .الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

 

ويشير عدد من التقديرات إلى أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي السنوي 

( نقطة مئوية في الربع األول حتى يبلغ 4-2بنسبة ) للصين يمكن أن ينخفض

ويبقى السؤال: متى  ي ُمجدداً،الفيروس ذروته، ومن ثم يبدأ االقتصاد في التعاف

ستأتي تلك الذروة؟. تشير التوقعات المتفائلة إلى حدوث انتعاش جزئي في 

، وإن كان األكثر واقعية توقع حدوث انتعاش في الربع 2020الربع الثاني من 

الثالث، مع تأثير مادي على النمو العالمي السنوي. لكن في الوقت نفسه ليس 

ث وباء طويل األمد يتسبب في أضرار واسعة النطاق مستبعداً إمكانية حدو

لالقتصادات العالمية، بسبب إخفاقات األعمال، وتدني العمالة، وتعثر 

، يشير ”الوباء طويل األجل“ومع ذلك، باستثناء حدث  .االستثمار الخاص

التاريخ إلى أن اآلثار طويلة المدى لتفشي الفيروسات التاجية قد تكون صغيرة 

، أو حتى ضئيلة. هذا على األرجح، ألن االقتصاد الصيني بعيد عن إلى حد ما

الضعف أو االنجراف السريع إلى الركود. ففي الواقع، الصين أقل اعتماداً 

، خالل تفشي فيروس تاجي آخر،  2003على التجارة مما كانت عليه عام 
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ن متالزمة تنفسية حادة شديدة )سارس(، وهي مجهزة أيضاً اآلن لالرتداد م

 .بسرعة -إلى حد ما-الصدمات الكبيرة 

 

قد يستمر تأثير الفيروس خالل النصف األول  ومن ثم في أفضل سيناريو،

من العام الحالي، ولكن العديد من االقتصادات يمكن أن تنتعش بحلول نهاية 

. وفي هذا السيناريو األفضل، سيعاني العالم والصين من ركود 2020عام 
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