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تغري كل شيء. قبل بضعة أسابيع فقط، كّنا منهمكن 
في مشاغل الحياة المعتادة والمتزاحمة. ما كان من 

المسّلمات – كقضاء أمسية مع األصدقاء، والتنقّل 
اليومي، والسفر جّوًا – بات اليوم مستحياًل. تقلقنا 

التقاري�ر اليومية عن ارتفاع نسبة اإلصابات والوفيات 
في جميع أنحاء العالم وت�ثقل قلوبنا حزنًا عند فقدان 

أحد المقّرب�ن إلينا. وتملكنا انعدام اليقن تجاه الغد 
بعد الخوف على صحة وسالمة عائالتنا وأصدقائنا 

 وأحبائنا. والفزع من أال نستعيد أسلوب حياتنا 
الذي ألفناه.

وباإلضافة إلى القلق المباشر إزاء درجة الت�أثر 
الحقيقي للوباء على حياة اإلنسان، تهيمن مخاوف 

من التداعيات االقتصادية الشديدة التي قد تنجم 
عن الصراع الطوي�ل مع الفروس التاجي الجديد 

)كوفيد-19 (. فالشركات التجارية تقفل أبوابها ويفقد 
الناس وظائفهم. ونأمل بأن يتوافر لنا خيار مختلف 

عن الخيارات التي ُطرحت في افت�تاحية صحيفة “وول 
سرتيت جورنال” وفحواها أننا قد نواجه قري�بًا معضلة؛ 

إما التضحية بسبل عيشنا وإلحاق أضرار جسيمة 
بها جراء عمليات العزل المنزلي وتوّقف األعمال 

حتى إشعار آخر، أو التضحية بحياة اآلالف، إن لم يكن 
المالي�ن، جراء الفروس المستفحل. كال الخياري�ن مر، 

ونحن بحاجة إلى بذل كل جهد ممكن إليجاد الحلول.

ضرورات األزمة الراهنة. تفيد مصادر متعّددة وكذلك 
تحليالتنا أن الصدمة على حياتنا ومعيشتنا من 

جهود مكافحة الفروس ست�كون األشد فت�كًا على 
مدى قرابة قرن من الزمن. في أوروبا والواليات 

المتحدة األمريكية، ُيرّجح أن يشهد النشاط االقتصادي 
أكرب تراجع فصلي عرفه منذ عام 1933، نتيجة العزل 

المنزلي للسكان والجهود األخرى الرامية إلى 
السيطرة على الفروس. ولم يشهد التاري�خ الحديث 

قط أزمة تستدعى توقف الناس عن العمل، أو 
مالزمة المنازل على مستوى دول بّرمتها، أو الحفاظ 

على مسافات آمنة بن الناس. األمر ال يتعلق بالناتج 
المحلي اإلجمالي أو االقتصاد فحسب، بل بحياتنا 

وأسلوب عيشنا أيضًا.

نرى جهودًا جّبارة ُتست�ثمر في القضاء على 
الفروس، في حن يحّث الكثرون على اتخاذ المزيد 

من التدابر األسرع واألكرث صرامة. وُتبذل جهود كبرة 
أيضًا للحفاظ على استقرار االقتصاد من خالل تنفيذ 

سياسات مبت�كرة. إال أن تجنب اإلضرار بمعيشتنا بشكل 

دائم يكمن في إي�جاد سبل لـ “وضع حدود زمنية” 
 لهذه األزمة؛ يجب أن نفكر في كيفية القضاء

 على الفروس من جهة وتقصر مدة الصدمة
االقتصادية من جهة أخرى )الشكل 1(. واالثنان ال 

يحتمالن الت�أجيل!

إليجاد حلول لألزمتن الوبائية واالقتصادية، نحتاج إلى 
تحديد السلوكيات التي تخمد الفروس، مع العمل 

على تهيئة ظروف تمّكن األفراد من است�ئناف العمل 
والواجبات العائلية والحياة االجتماعية.

حتى اليوم، ال طريقة ناجحة ومثبتة الحتواء الفروس 
- إبان انتشار العدوى في المجتمع - إال فرض إجراءات 

عزل منزلي وتوقف عن األعمال على نطاق واسع، 
واالبتعاد الجسدي المنضبط، وإجراء االختبارات، 

وتعّقب الحاالت ومن خالطها. وقد أظهرت تجارب 
الصن واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية أن 

هذه اإلجراءات يمكن أن تمنع انتشار الفروس وت�تيح 
عودة النشاط االقتصادي، نسبيًا على األقل. ونحن 

نتابع التطورات في إيطاليا والعديد من الدول األخرى 
لمعرفة ما إذا كانت تدابر المكافحة هناك كافية 

إلبطاء تصاعد عدد اإلصابات والوفيات. وي�جب أن يكون 
هدفنا المشرتك تنفيذ أفضل استجابة ممكنة لوضع 

حّد لهذه األزمة.

وبالتوازي، يراقب قادة العالم وحكومات الدول 
مستجدات اآلثار االقتصادية لهذه اإلجراءات. ما هي 

تبعات توقف العديد من الشركات عن العمل أو تخفيف 
نشاطها بشكل كبر؟ إلى متى يمكننا تحمل ذلك؟ 
ما مدى عمق الصدمة االقتصادية التي يمكن أن 

نتحملها دون التسبب في معاناة بشرية ال تستطيع 
مجتمعاتنا تحملها؟

نستعرض في ما يلي سباًل للتفكر في هذه القضايا 
الملحة. )يرجى أيضًا االطالع على المقالة التي نشرها 

زميالنا كيفن سنيدير وشوبهام سينغال والتي 
 يحاوالن فيها تصور الوضع مستقباًل(.

التعامل مع الشكوك المرتبطة بكوفيد-19
انتشار كوفيد-19. ما هو عدد اإلصابات الجديدة  	

التي تسّجل؟ هل ينخفض معدل الوفيات؟ هل 
تختلف ظاهرة انتشار الفروس بن موسم وآخر؟ 

هل ت�تطور ساللة جديدة من الفروس؟
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سياســات الصحــة العامــة فــي كل دولة أو والية  	
أو بلديــة. هــل ســت�كون هناك عمليــات عزل منزلي 

وتوّقــف فــي األعمال؟ هل يظل مــن الممكن 
الذهــاب إلــى العمل؟ هل ُيســمح للمصانع 

بالعمــل؟ هــل نحــن بحاجة إلى المــرور بمركز حجر 
صحــي رســمي عنــد الوصــول، أم يمكننا أن نمارس 

العزل الذاتي؟

الت�أثري على االقتصاد وسبل عيشنا. هل يت�أزم وضع  	
الشركات إلى حّد اإلفالس؟ هل يمكن مواصلة 

توريد السلع والخدمات األساسية؟ هل ت�تاح فرص 
عمل؟ إلى متى يطول أمد األزمة؟

التبعات على حياتنا. هل سنتمكن من تجنب  	
العدوى؟ هل أحباؤنا بأمان؟ هل نست�أنف التدريب 

للحدث الرياضي الذي كنا نستعد له؟ هل ما زال 
بوسعنا الحصول على درجات جامعية بعد إغالق 

العديد من المدارس وإلغاء االمتحانات؟

مالي�ن األسئلة ت�تزاحم في أذهاننا، لتفرض حالة ضغط 
معيشي خالل األزمة الراهنة. 

هناك حقيقتان: عدم السيطرة على الفروس يعني 
فقدان حياة اآلالف. وإذا كانت محاوالت القضاء على 
الوباء تدمر اقتصاداتنا، فإن هذا يعني معاناة أشد 

 خطورة في المستقبل. 

أثر إجراءات العزل المنزلي وتوّقف األعمال على 
معدالت االستهالك والنشاط االقتصادي

إننا نستخلص نتائج تطبيق حالة العزل المنزلي 
وتوّقف األعمال في دول مثل الصن وإيطاليا 

وتدري�جيًا في جميع أنحاء أوروبا والواليات المتحدة؛ 
حيث يشهد النشاط االقتصادي تراجعًا غر مسبوق. 

ويقتصر التسّوق على الضروريات. وينقطع الناس عن 
السفر وشراء السيارات.

 

الشكل 1

حتمية من حتميات هذا العصر

الحتمية ١ 
الحفاظ على

الحياة

عدد الحاالت

القضاء على الفريوس في أسرع
وقت ممكن

المصدر: تحليالت ماكنزي بالشراكة مع أكسفورد إيكونوميكس

زيادة القدرة علي توفري العالجات
واالختبارات

إي�جاد عالجات وأدوية ولقاحات أفضل

توفري الدعم لألفراد واألعمال المت�أثرة
بالعزل المنزلي واإلغالق

التحضر للعودة إلى العمل بطريقة 
آمنة بعد القضاء على الفريوس
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ونتوّقع أن يؤدي ذلك أيضًا إلى اختفاء ما نسبته 40 
إلى 50 بالمائة من سلوكيات اإلنفاق االستهالكي. 

ففي حاالت الركود، يبتعد الناس عن المشرتيات التي 
يمكن ت�أجيلها )مثل السيارات واألجهزة(، ويحرصون 

على المدخرات تحسبًا لتفاقم األزمة. وما مّيز جائحة 
فروس كورونا المستجد عن سابقاتها أن الناس ال 

ينفقون على المطاعم والسفر والخدمات المماثلة 
األخرى، وهي نفقات كانت تنخفض في العادة ولكنها 

لم تصل أبدًا إلى نقطة الصفر.

وُيرتجم انخفاض اإلنفاق االستهالكي بنسبة 40 إلى 
50 في المائة إلى انخفاض نسبته 10 في المائة 
تقري�بًا في الناتج المحلي اإلجمالي – ناهيك عن 

تداعيات المستوى الثاني والمستوى الثالث. وال 
يقتصر هول هذه التداعيات على كونها غر مسبوقة 

في التاري�خ الحديث وحسب، بل أيضًا لكونها حدثت 
بصورة مباغتة غر محسوبة. 

وقد توافرت لنا بعض األدلة الواقعية على حدوث 
صدمة اقتصادية على هذا النطاق، مثل االنكماش 

االقتصادي المرتبط بـكوفيد-19 في الصن، 
والمؤشرات المبكرة في “البيانات عالية الرتدد” في 

الواليات المتحدة األمريكية مثل اإلنفاق باستخدام 
بطاقات االئ�تمان.

وكلما طالت فرتة العزل المنزلي وتوّقف األعمال، 
اشتدت وطأة اآلثار السلبية على حياتنا. وحتى نتصور 

ما يعنيه هذا لألشخاص في مناطق العزل المنزلي 
وتوّقف األعمال، تخيل سائقي سيارات األجرة الذين ال 

ُيسمح لعمالئهم بارتياد الشوارع، والطهاة المحرتفن 
الذين اضطرت مطاعمهم إلى اإلغالق، ومضيفات 

شركات الطران المتوقفة عن العمل لعدة شهور. 

ومع اعتماد 25 في المائة من األسر األمريكية على 
الراتب الشهري، وعدم قدرة 40 في المائة من 

األمريكي�ن على تغطية نفقات غر متوقعة بقيمة 
400 دوالر بدون اقرتاض، فإن ت�أثر إطالة عمليات 

العزل المنزلي وتوّقف األعمال يكون كارثيًا، على أقل 
تقدير، لعدد كبر من األفراد. 

وال يمكــن أن يكــون الحــّل هو أن نتقبل فرضية أن 
يســتنزف الوباء نظام الرعاية الصحية، وأن يودي 

بحيــاة اآلالف، إن لــم يكــن المالي�ن. ولكن هل يتمثل 
الحل في التســبب في معاناة إنســانية أكرب من خالل 

تدمر االقتصاد؟

تبديد مخاوف األزمة 
البشر نوعان أمام أزمة تنطوي على درجة عالية 

من انعدام اليقن؛ إما الجمود، أو التسّرع في إي�جاد 
حلول بسيطة مطمئنة، فيقول لنفسه “سوف تختفي 

هذه المشكلة بالسرعة التي ظهرت بها، تمامًا 
مثل اإلنفلونزا السنوية”. وت�تعاظم تحديات فروس 

كوفيد-19 في هذا الصدد ألن غالبية المصابن قد 
يشعرون بأعراض طفيفة فقط، أو قد ال يشعرون 

بها على اإلطالق. إنه عدو غر مرئي وخبيث. يجب أن 
نحاول أن نجابه عدم اليقن بالرتوي والتفكر في 

الحلول من خالل تصّور عدد محدود من السيناري�وهات 
التي يمكن أن ت�تطور.

نقرتح توصيف ت�أثر كوفيد-19 على االقتصاد العالمي 
من خالل الرتكيز على ُبعدين اثنن يساعدان في تحديد 

نتائج األزمة علينا جميعًا:

عدم السيطرة على الفيروس يعني فقدان حياة 
اآلالف. وإذا كانت محاوالت القضاء على الوباء 

تدمر اقتصاداتنا، فإن هذا يعني معاناة أشد 
 خطورة يف المستقبل. 
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األثر االقتصادي النتشار الفروس: خصائص 	 
الفروس والمرض الذي يتسّبب به، مثل طرق 
انتقال العدوى، ومعدالت اإلصابة، ومعدالت 

الوفيات، واستجابات الصحة العامة مثل إجراءات 
الحجر المنزلي وتوّقف األعمال، وحظر السفر، 

والتباعد الجسدي، وإجراء االختبارات، وتعّقب 
المخالطة، والقدرة على توفر الرعاية الصحية، 

وتوفر اللقاحات، وتحسن سبل العالج.

التبعات االقتصادية لآلثار غر المباشرة 	 
لالستجابات على صعيد الصحة العامة، مثل ارتفاع 

نسبة البطالة، وإغالق شركات األعمال، وإخفاق 
الشركات، والتخلف عن سداد القروض، وانخفاض 

أسعار األصول، وتقلبات السوق، وهشاشة 
النظام المالي. تضاف إلى ذلك االستجابات على 
صعيد السياسات العامة للتخفيف من هذه اآلثار 
السلبية، مثل سياسات منع تزايد حاالت اإلفالس، 
ومساندة العمال المتغيبن عن العمل، وحماية 

النظام المالي، واستمرارية القطاعات األكرث ت�أثرًا.

مــن حيــث انتشــار الفروس واالســتجابات على 
صعيــد الصحــة العامــة، نشــهد حاليــًا ثالثــة نماذج من 

التدخــالت والنتائج:

استجابات قوية على صعيد الصحة العامة   .1
للسيطرة على االنتشار ضمن الدولة الواحدة في 

غضون شهري�ن إلى ثالثة أشهر، وفي الخفض 
التدري�جي والمتسارع إلجراءات لتباعد االجتماعي 

)أسوة بالصن وتايوان وكوريا وسنغافورة(.

نجاح استجابات الصحة العامة في البداية، ولكن   .2
يجب أن يستمر التباعد االجتماعي )إقليميًا( لعدة 

أشهر إضافية لمنع عودة الفروس.

تخفق االستجابات على صعيد الصحة العامة في   .3
السيطرة على انتشار الفروس لفرتة طويلة من 

الوقت، ربما إلى أن ت�توافر اللقاحات، أو إلى أن 
ُت�كَتسب المناعة الجماعية أو ما ُيعرف بمصطلح 

“مناعة القطيع”.

في ما يتعلق باآلثار غر المباشرة واالستجابات 
على صعيد السياسات العامة، نتوقع ثالثة مستويات 

محتملة من الفعالية:

انعدام الفعالية: ت�تطور ديناميكيات الركود تدري�جيًا  	
ويعّم اإلفالس والتخلف عن سداد القروض على 

نطاق واسع. وتزايد احتماالت اندالع أزمة مصرفية.

ض االســتجابات 	   الفعاليــة الجزئيــة: ُتَعــوِّ
السياســية الضــرر االقتصــادي إلــى حــد ما. 

ونتفــادى األزمــة المصرفيــة. ولكــن يــؤدي ارتفــاع 
معــدالت البطالــة وتوّقــف األعمــال إلــى كبح 

فــرص االنتعــاش االقتصادي.

الفعالية العالية: تحول االســتجابات السياســية  	
دون إلحــاق ضــرر جذري باالقتصاد. وبعد الســيطرة 

علــى الفــروس، يعود االقتصاد إلى مســتويات 
مــا قبــل األزمة ويكتســب زخمًا، وفق ما تطرحه 

أساسيات االقتصاد.

إذا جمعنا بن هذه النماذج الثالثة النتشار الفروس 
ومستويات فعالية السياسات االقتصادية الثالثة، 

نحصل على تسعة سيناري�وهات للعام المقبل أو ما 
بعده )الشكل 2(.

نعتقد أن الكثري�ن يتوقعون حاليًا أن يتحقق أحد 
السيناري�وهات التي تّم تظليلها في الرسم البياني 

2 أي أ1-أ4. في كل من هذه السيناري�وهات، ت�تم 
السيطرة على انتشار فروس كوفيد19- في نهاية 

المطاف، ويتم تجنب الضرر االقتصادي الهيكلي 
الكارثي. تصف هذه السيناري�وهات المتوسط 

العالمي، لكنها ستختلف حتمًا بحسب البلد والمنطقة. 
لكن كل هذه السيناري�وهات األربعة تؤدي إلى 

.U أو حرف V عمليات تعاٍف على شكل حرف

ويمكن أيضًا تصّور سيناري�وهات أكرث حدة، وبعضها 
قيد المناقشة )ب1-ب5(. ال يمكن للمرء أن يستبعد 

إمكانية تحقق ما يسمى بنظرية “البجعة السوداء”، 
حيث يستفحل الفروس ويلحق الضرر الهيكلي 
باالقتصاد لمدة عام إلى أن يتوفر اللقاح على 

نطاق واسع، وي�رافق ذلك نقص في االستجابات 
السياسية لمنع اإلفالس والبطالة واألزمة المالية 

على نطاق واسع. سيؤدي هذا إلى مسار اقتصادي 
طوي�ل على شكل حرف L أو W. ومع تزايد عدد الحاالت 

الجديدة بشكل كبر في العديد من البلدان في 
أوروبا والواليات المتحدة، ال يمكننا استبعاد هذه 

السيناري�وهات األكرث حدة في الوقت الحالي. 

ونظرًا إلى قلة المعلومات المتوافرة لدينا حول 
احتمال وجود سيناري�وهات أكرث حدة، فإننا نركز على 

األربعة األكرث وضوحًا في الوقت الحالي. وخالل 
األسبوع المقبل، نضيف اتساعًا وعمقًا إلى وجهة 

النظر هذه، من خالل العمل عن كثب مع “أكسفورد 
إيكونوميز” على وضع العديد من سيناري�وهات 

االقتصاد الكلي لكل دولة، وللعالم بأسره. 
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السياق الواقعي: ما هي التطورات المحتملة
إذا أسعفها القليل من الحظ، سوف تشهد الصن 
تباطؤًا حادًا، لكنها سرعان ما ستست�أنف نشاطها 

بالمستوى الذي كان عليه قبل ظهور األزمة. وفيما 
تشر التوقعات إلى احتمال انخفاض الناتج المحلي 
اإلجمالي بشكل ملحوظ في الربع الثاني من العام 
2020، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها نوعًا ما في 

بكن وشنغهاي ومعظم المدى الكربى الواقعة 

خارج مقاطعة هوباي. ووفقًا لهذا السيناري�و، لن 
يسّجل الناتج المحلي اإلجمالي المزيد من النمو على 

اإلطالق في العام 2020، خالفًا لما توقعناه قبل 
ثالثة أشهر؛ أي أن تصل نسبة النمو إلى %6. ولكن 
االقتصاد الصيني سيّتبع تدري�جيًا بحلول العام 2021 

المسار الذي كان يسلكه قبل األزمة على الرغم من 
ت�أثره سلبًا بالتطورات في بقية دول العالم.

الشكل 2

سيناريوهات األثر االقتصادي ألزمة کوفید-19 

اآلثار غري المباشرة واالستجابة على صعيد السياسات االقتصادية
فاعلية السياسات االقتصادية الحكومية

األفضلاألسوأ

األفضل

األسوأ

انتشار الفريوس 
واالستجابات على 

صعيد الصحة
العامة

فاعلية االستجابات
على صعيد الصحة 

العامة 

ب 1

ب 2

ب 3

أ 3

أ 1

ب 4

أ 4

أ 2

ب 5

السيطرة السريعة 
والفعالة على 

انتشار الفريوس
تنجح االستجابات القوية 

على صعيد الصحة 
العامة في السيطرة 

على انتشار المرض في 
كل بلد في غصون 3-2 

أشهر

انعدام فعالية التدخالت
ت�تطور ديناميكيات الركود التي 

تعّزز نفسها بنفسها. ويعم 
اإلفالس والتخلف عن سداد 
القروض على نطاق واسع. 

وٌيحتمل حدوث أزمة مصرفية 

إحتواء الفريوس ولكن تعرض 
القطاعات للضرر؛ انخفاض توّجه 

النمو طوي°ل األمد

األثر الناجم على الناتج المحلي اإلجمالي جراء انتشار کوفید-19، واالستجابات على صعيد الصحة العامة، و السياسات 
االقتصادية

إحتواء الفريوس؛ االنتعاش 
البطيء

إحتواء الفريوس ؛ استعادة النمو 
القوي

عودة الفريوس؛ بطء النمو على 
المدى الطوي°ل 

عودة الفريوس؛ بطء النمو على 
المدى الطوي°ل، كبح التعافي 

العالمي

عودة الفريوس؛ استعادة االتجاه 
نحو النمو، تعافي كبير على 

مستوى العالم

تفاقم الوباء؛ انكماش طوي°ل دون 
انتعاش اقصادي

تفاقم الوباء؛ تقّدم بطيء نحو 
االنتعاش االقتصادي

تفاقم الوباء؛ انتعاش اقتصادي 
كامل ولكن مت°أخر

الفعالية الجزئية للتدخالت
ُتعُوض االستجابات السياسية 

عن الضرر االقتصادي إلى حّد ما. 
ويتٌم تجّنب الألزمة المصرفية. 

ولكن يؤدي ارتفاع معدالت 
البطالة وتوٌقف األعمال إلى 

كبح االنتعاش

الفعالية العالية للتدخالت
االستجابات السياسية تمنع 

إلحاق الضرر الهيكلي 
باالقتصاد. فبعد السيطرة على 
الفريوس يعود االقتصاد إلى 

مستويات ما قبل األزمة 
ويكتسب زخمًا، وهذا ما تربره 

أساسيات االقتصاد

استجابة فعالة ولكن 
عودة الفريوس

تنجح االستجابات على 
صعيد الصحة العامة، 
ولكن الت°كون التدابري 

كافية لمنع عودة 
ظهور المرض، لذلك 

يستمر التباعد الجسدي 
(إقليميًا) لعدة أشهر

فشل واسع في 
التدخالت على صعيد 

الصحة العامة
فشل االستجابات على 

صعيد الصحة العامة 
في السيطرة على 

الفريوس لفرتة طويلة 
من الزمن (على سبيل 
المثال، إالى حني توفر 

اللقاحات)

الناتج
المحلي

اإلجمالي

الوقت
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ووفق هذا السيناري�و، ست�تمكن أوروبا والواليات 
المتحدة األمركية من السيطرة على الفروس 
بفعالية بفضل توقف النشاط االقتصادي لمدة 

شهري�ن إلى ثالثة أشهر. وستساهم السياسات 
المالية والنقدية الجديدة في الحّد من الضرر 

االقتصادي وت�أخر انتقال الفروس نوعًا ما، ما 
سيؤدي إلى انتعاش االقتصاد بعد احتواء الفروس 

في نهاية الربع الثاني من العام 2020. وبالتالي، 
ينطبق السيناري�و أ3 على أوروبا والواليات المتحدة 

األمركية )الشكل 3(.

وحتى إن تحّقق هذا السيناري�و التفاؤلي، قد تشهد 
جميع الدول في الربع الثاني من العام 2020 تراجعًا 

حادًا وغر مسبوق في الناتج المحلي اإلجمالي. 
وتجدر اإلشارة إلى أن اإلنفاق االستهالكي في 

األنظمة االقتصادية األكرث تطورًا يمثل حوالي ثلثي 
االقتصاد، ويشكل اإلنفاق التقديري غر النفعي ما 

يناهز نصف هذه النسبة. وتشر البيانات اآلنية إلى أن 
اإلنفاق على السلع المعّمرة، بما في ذلك السيارات، 

في المناطق التي تطالها إجراءات العزل المنزلي 
واإلقفال العام قد يرتاجع بنسبة ت�رتاوح بن 50 و70 

في المائة، وأن اإلنفاق على رحالت الطران والتنقل 
قد يتقلص بنسبة 70 في المائة تقري�بًا فيما قد 

ينخفض اإلنفاق على الخدمات، كالمطاعم، بنسبة 50 
إلى 90 في المائة في المدن الملتزمة باإلجراءات. 

وبشكل عام، وكما ذكرنا آنفًا، قد يهبط االنفاق 
االستهالكي التقديري فجأة بنسبة قد تصل إلى 50 

في المائة في المناطق الملتزمة.

ومع أن اإلنفاق الحكومي المتزايد قد يساهم 
في التعويض عن بعض اآلثار االقتصادية، إال أّنه 

من المستبعد أن ينجح في التعويض عن هذه اآلثار 
بالسرعة الكافية أو بشكل كامل. وبحسب تقديراتنا، قد 
يسجل الناتج المحلي اإلجمالي في الواليات المتحدة 

تراجعًا في الربع الثاني من العام 2020 بنسبة 25 
إلى 30 في المائة، ُمحتسبًا على أساس سنوي، 

وقد تسجل االقتصادات الكربى في منطقة اليورو 
أرقامًا مشابهة، بعد انتهاء األزمة وتعود األمور إلى 
مجاريها. ومن باب المقارنة التوضيحية، نشر إلى أّن 

األزمة المالية في العامن 2009-2008 أّدت إلى أكرب 
تراجع ربع سنوي للناتج المحلي اإلجمالي في الربع 

األخر من العام 2008، بلغت نسبته %8.4، محتسبة 
على أساس سنوي. ما يعني أن وترة الرتاجع 

الناجمة عن األزمة الحالية ست�تخّطى بأشواط نسب 
الرتاجع التي عرفتها جميع حاالت الركود منذ الحرب 

العالمية الثانية )الشكل 4(.
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السيناريو أ3: النجاح يف احتواء الفيروس 

الشكل 3

1  معّدل موسميًا

المصدر: تحليل ماكنزي بالشراكة مع أكسفورد إيكونوميكس
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المحلي في 

،2020
نسبةالتغي�ري

تراجع الناتج 
المحلي 

اإلجمالي 
الفعلي بني 
الربع األخري 
من 2019 

والربع الثاني 
من 2020،

نسبةالتغي�ري

العودة إلى 
مستوى ما 

قبل األزمة

الربع الثالث الصني1
من 2020

الربع الرابع 
من 2020

الربع الرابع 
من 2020

الربع األول 
من 2020

الواليات 
المتحدة

منطقة 
اليورو

العالم

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي: أزمة کوفید-19، المؤشر (الربع األخري من 2019 = 100)، بوحدات العملة المحلية
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النسخة غير المتفائلة بالمستقبل
من المحتمل طبعًا أال تنجح الدول في السيطرة 

على الفروس بفعالية أو في التخفيف من الضرر 
االقتصادي الناتج عن الجهود الرامية إلى الحّد من 

انتشاره. وفي هذه الحالة، سوف ترسم مالمح 
التوقعات االقتصادية للعام 2020 وما بعده بمزيد 

من السلبية.

وإذا تحّقق هذا السيناري�و التشاؤمي، ت�تعافى الصن 
من األزمة بوترة أبطأ وقد تواجه موجة ثانية من 

فروس كورونا في بعض المناطق. وربما ت�تضّرر 
الصن أيضًا من تراجع صادراتها إلى بقية دول العالم، 

ويشهد اقتصادها انكماشًا لم يسبق له مثيل.

ومن المحتمل أن يؤدي هذا السيناري�و أيضًا إلى 
استفحال الوضع في أوروبا والواليات المتحدة. فقد 
تفشل هذه الدول في احتواء الفروس في غضون 

ربع عام وتضطر إلى فرض الحجر الصحي والتباعد 
االجتماعي طيلة الصيف، ما قد يتسبب في تراجع 

الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة ت�رتاوح بن 35 و40 
في المائة في الربع الثاني، محتسبًا على أساس 

سنوي. وقد تسجل االقتصادات الكربى في أوروبا 

أداًء مماثــاًل. وقــد تفشــل السياســات االقتصادية في 
الحــؤول دون ارتفــاع معــدل البطالــة وحاالت إقفال 

األعمــال، مــا يؤدي إلــى تباطؤ التعافــي االقتصادي 
حتــى بعــد احتــواء الفروس. وفق هذا الســيناري�و 

القاتــم، قــد ال يســتعيد نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالي 
مســتواه الــذي كان عليــه قبــل ظهــور وباء كورونا 

إال بعــد مــرور أكــرث من ســنتن، ما يرّجح كفــة الميزان 
لصالــح الســيناري�و أ1 فــي أوروبــا والواليــات المتحدة 

)الشكل 5(.

وفق هذا السيناري�و، سيكون وقع األثر االقتصادي 
غر مسبوق على المنتمن إلى اقتصادات متطورة. 

أّما الدول النامية التي سبق أن واجهت أزمات 
مرتبطة بالعملة فقد عاشت تجارب بهذا الحجم.

ليس هدفنا من كتابة هذا التقري�ر أن نتوقع أّن هذا 
ما سيحصل، بل أن نوّجه دعوة إلى التحرك من أجل 

اتخاذ التدابر الضرورية لوقف انتشار الفروس والحّد 
من ضرره على االقتصاد بأسرع ما يمكن. حتى هذه 

اللحظة، لم تصدر الدول األوروبية والواليات المتحدة 
سياسات عامة صارمة كفيلة باحتواء الفروس 

على نحو فّعال. وإذا لم نتحرك سريعًا لكبح جموح 
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قد يتخطى أثر کوفید-19 على الواليات المتحدة كل اآلثار التي ُسجلت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 

الشكل 4

الناتج المحلي  اإلجمالي الفعلي في الواليات المتحدة، نسبةمئوية، االنخفاض اإلجمالي مقارنة باالنخفاض الحاد السابق

بعد الحرب العالمية الثانيةقبل الحرب العالمية الثانية

سيناري�و أ3

سيناري�و أ1

المصدر: اإلحصائيات السابقة للواليات المتحدة، اإلصدار الثالث، مكتب التحليل االقتصادي، تحليل ماكنزي بالشراكة مع أكسفورد إيكونوميكس
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الفروس، سيتحول احتمال حصول دمار اقتصادي 
ناجم عن اإلقفال العام المطّول إلى واقع ملموس 
وسيكون لذلك تداعيات هائلة على حياتنا ومعيشتنا.

الحفاظ على حياتنا وسبل عيشنا
لكي نتجاوز معضلة الحفاظ على حياتنا من دون 

القضاء على سبل عيشنا، علينا أن نجد وسائل تضمن 
فعالية إجراءات العزل واإلغالق العام من أجل الحّد 

من انتشار الفروس بأسرع وقت ممكن. وُتقاس 
فعالية إجراءات العزل واإلغالق العام بقدرتها على 

السيطرة على انتشار فروس كوفيد-19. 

ولقد أثبتت دول شرق آسيا أّن هذا الهدف قابل 
للتحقيق من خالل اتخاذ إجراءات صارمة لعزل المدن 

ومراقبة تحركات السكان. وحتى هذه اللحظة، تبقى 
هذه اإلجراءات في أوروبا والواليات المتحدة أقّل 
صرامة وفعالية. وإذا أردنا أن نقطع دابر فروس 

كورونا، علينا أن نتحرك بحزم.

لذلك، يجب أن ت�كون الحلول الهادفة إلى معالجة 
هذه المعضلة في العالم حلواًل فعالة، سواء أتمّكنا 

من السيطرة بالكامل على انتشار الفروس والحؤول 

دون عودته )قبل ابت�كار اللقاحات أو العالجات 
المناسبة( أم عجزنا عن احتواء الفروس بالكامل 

واضطررنا إلى االستمرار في تطبيق التدخالت لبعض 
الوقت. في كلتا الحالتن، علينا أن نجد الوسائل 

المناسبة للحفاظ على حياتنا وسبل عيشنا.

في هذا اإلطار، نقرتح التحرك بسرعة أكرب لوضع 
بروتوكوالت سلوكية شاملة وواضحة تسمح 

للسلطات المعنية بالتخفيف من بعض إجراءات 
العزل واإلغالق الشاملة التي تضيق علينا الخناق 

حاليًا. وال يمكن أن تؤدي هذه الربوتوكوالت الغرض 
المرجّو منها إال إذا وضعنا أيضًا آليات إنفاذ مقبولة 

للربوتوكوالت المذكورة وإال وجدنا أنفسنا مضطري�ن 
إلى فرض مطالب على الناس غر مقبولة اجتماعيًا.

بروتوكوالت السلوك
هــذه الربوتوكــوالت مبادئ توجيهيــة تنظم كيفية 

إدارة األعمــال وتوفر الخدمــات االجتماعية في 
حــاالت األوبئــة. وقــد بدأت بعض الــدول بتطبيق جزء من 

هــذه الربوتوكــوالت، فهل يمكــن أن يعتمدها الحقًا 
عــدد أكرب من الدول؟
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السيناريو أ1: التعافي البطيء

الشكل 5

1  معّدل موسميًا

المصدر: تحليل ماكنزي بالشراكة مع أكسفورد إيكونوميكس
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يعمل مقّدمو الرعاية الصحية الشجعان في 	 
مستشفيات يتفشى فيها الفروس ويخضعون 

لقواعد صارمة ترعى كّل جوانب تحركاتهم 
ومهامهم وسلوكياتهم من أجل الحفاظ على 

سالمتهم وسالمة مرضاهم. هل يمكن أن تستمر 
األعمال في متجركم بأمان في حال تطبيق 

قواعد مماثلة؟

فــي المصانــع الصينيــة التــي تعتمــد علــى التقنيات 	 
المتطــورة، يتوجــب علــى كّل شــخص من دون 
اســت�ثناء الخضــوع لفحــص الكشــف عن فروس 

كوفيــد-19. مــا هو شــعوركم لــو صعدتم على 
متــن طائــرة اليــوم وأنتــم تعلمون أّن كّل راكب 
وكّل فــرد مــن أفــراد الطاقم وكّل عامــل صيانة 

موجــود علــى متــن الطائرة قد خضــع للفحص 
وجــاءت النتيجة ســلبية؟

قرر أصحاب بعض المطاعم توصيل الطلبيات إلى 	 
المنازل، فغّروا نماذج وبروتوكوالت العمل من 

أجل الت�كيف مع انتشار الفروس. هل يمكنكم 
إدارة أعمالكم الخدماتية بأمان من خالل تطبيق 

بروتوكوالت جديدة؟

من األهمية بمكان أال يطغى على هذه الربوتوكوالت 
الطابع العمومي والشمولي. اليوم، تطّبق معظم 

الدول إجراءات العزل واإلغالق العام بشكل موحد 
على الجميع وفي كّل مكان، بغض النظر عن االختالف 

في درجات مخاطر اإلصابة بالفروس. تخيلوا لو 
تمّكنا من تطبيق مجموعة مختلفة من الربوتوكوالت 
بمستويات متفاوتة من الصرامة بحسب درجة الخطر 

في كّل مدينة وكّل منطقة وكّل حّي.

تقنيًا، هذا النوع من الربوتوكوالت المرنة ممكٌن. 
فالتقنيات الحديثة وتحليالت البيانات تساعدنا على 

ت�تّبع وتوّقع مستويات التعرض لخطر اإلصابة في 
المناطق ولدى الشرائح السكانية غر المحصنة. 

ويمكن ت�كي�يف الربوتوكوالت والتدخالت الصحية العامة 
وفق المتغّرات من أجل توفر الحماية أينما ومتى 

دعت الحاجة.

وبفضل هذا النوع من الربوتوكوالت، يمكن تخفيف 
صرامة إجراءات العزل المنزلي واإلغالق العام في 

مزيد من األماكن ولعدد أكرب من الناس بوترة أسرع، 
مع المحافظة على فعالية التدخالت الصحية العامة 

لكبح انتشار الفروس.

آليات اإلنفاذ المقبولة
هذه مهمة أصعب. كيف نقنع الجميع بتقبل عواقب 

وضع هذه الربوتوكوالت وتطبيقها؟ وهنا نجد أن 
الجوانب الحساسة عديدة؛ منها الحريات الشخصية 

والحق في الخصوصية والحق في الوصول العادل 
إلى الخدمات. في الواقع، ما من إجابات موّحدة 

لما يتعلق بهذه المواضيع ألن مستوى حساسية 
كّل منها يختلف بن دولة وأخرى، فضاًل عن وجود 
اختالفات كبرة على صعيد المعاي�ر والسلوكيات 

المقبولة اجتماعيًا. لذلك، يتعن على الناس في كّل 
بلد العمل معًا إليجاد سبل إنفاذ بروتوكوالت سلوكية 

ت�تالءم مع وضعهم وظروفهم الخاصة. وال يخطئن 
أحد: لن تشكل المعاي�ر االجتماعية والمجتمعية 

السائدة ما قبل فروس كوفيد-19 نقطة االنطالق، 
بل سُيعتّد بإجراءات العزل الشاملة المطبقة حاليًا في 

الكثر من الدول حول العالم.

في هونغ كونغ، تجري الحكومة فحص الكشف عن 
فروس كوفيد19- لجميع الوافدين إلى البالد. وقررت 

إجازة العزل المنزلي الذاتي للمسافري�ن القادمن 
الذين ال تظهر عليهم أّي أعراض. ولكن نظرًا إلى 
ارتفاع خطر انتقال العدوى، تلزم الحكومة هؤالء 
األشخاص بارتداء سوار إلكرتوني لرصد تحركاتهم. 
وتطالب الحكومة الناس أيضًا بالتقيد باإلرشادات 
وتهددهم بالسجن المطّول في حال المخالفة.

سوف يتوجب علينا وضع وتطبيق بروتوكوالت تسمح 
لنا بالتخلي بأسرع وقت ممكن عن بعض التدابر 

األكرث صرامًة حيثما يكون ذلك ممكنًا. ولكي يتحقق 
ذلك، يتعن على كّل حكومة إي�جاد سبل فعالة وفي 
الوقت نفسه مقبولة اجتماعيًا إلنفاذ هذه التدابر 

والربوتوكوالت الجديدة.

الحاجة إلى تنفيذ خطة فورية 
سوف نواصل تحديث السيناري�وهات التي وضعناها، 

ونأمل أن نتمكن في األسابيع المقبلة من ت�كوي�ن 
صورة أوضح عن مالمح المنحى المحتمل الذي 

سيتخذه العالم. ولكن بعض األمور اتضحت بالفعل:

قد ت�كون هذه الصدمة األقوى على اإلطالق التي 	 
يتعرض لها االقتصاد العالمي في تاريخنا المعاصر.
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من المحتمل جدًا أن ت�تعرض حياتنا وسبل معيشتنا 	 
ألضرار دائمة ال تزول مع زوال األزمة.

يتوجب علينا اتخاذ اإلجراءات المناسبة للسيطرة 	 
على انتشار الفروس وإنقاذ حياة الناس، لكن 

يتعن علينا أيضًا التحرك من أجل الحفاظ على 
ســبل عيشــنا.

قد تساعدنا الربوتوكوالت السلوكية والتدخالت 	 
المصممة بحسب االحتياجات على إزالة إجراءات 
العزل في وقت أبكر مّما هو متوقع والسماح 

لمعظم الناس باست�ئناف عملهم ومعاودة 
حياتهم الطبيعية.

وعلى حّد قول المستشارة أنجيال مركل حن توجهت 
لمواطني دولة ألمانيا األسبوع الماضي وحذت 

حذوها دول أخرى: تعتمد قدرتنا على الخروج من 

هذه األزمة على سلوك كّل واحد مّنا في الدرجة 
األولى. إّن إجراءات العزل األولية والفورية ضرورية 

للحّد من انتشار الفروس وإنقاذ حياة الناس. ونعتقد 
أنه باإلمكان رفع قيود العزل تدري�جيًا وفي وقت 

أبكر في حال وضعت الربوتوكوالت المناسبة والتزم 
الناس بتطبيقها.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يمكننا 
اإلسراع في وضع هذه الربوتوكوالت وهل يمكننا 

إقناع المجتمع بتطبيقها؟ إذا نجحنا في ذلك، سنتمكن 
على األرجح من السيطرة على الفروس والتخفيف 
من حدة األزمة االقتصادية التي ال مفّر منها وحصر 

تداعياتها والحفاظ على حياتنا وسبل عيشنا.

هذه هي الضرورة الحتمية في عصرنا هذا. 
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