قطاع السفر والخدمات اللوجستية و البنية التحتية للنقل

إعادة ّ
تصور اقتصاد السياحة
البالغ  9تريليون دوالر ،ما هي
الخيارات أمامنا؟
مع التفكري في إعادة فتح الحدود الوطنية ،ست�كون الشراكة
بني الحكومات وقطاع السياحة ضرورية.
بقلم مارغو كونستانتني وستيف ساكسون وجاكي يو
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لقد ش ّكلت السياحة  %10من الناتج المحلي اإلجمالي
العالمي في عام  2019وبلغت قيمتها حوالي 9
تريليون دوالر 1،وهو ما يجعل قطاع السياحة أكرب
بثالث مرات تقري�ب ًا من قطاع الزراعة .ومع ذلك ،لطالما
كانت سلسلة القيمة السياحية التي تضم الموردين
والوسطاء مجزأة وقائمة على تنسيق محدود بني
الشركات الصغرية والمتوسطة التي تشكل جزء ًا كبري ًا
من القطاع .وكان دور الحكومات محدود ًا في ذلك
القطاع بشكل عام ،واقتصر على وجود رقابة جزئية
وممارسة نظام اإلدارة المبسطة.
واليــوم ،أســفرت جائحــة كوفيــد 19-عن أزمة غري
مســبوقة فــي قطــاع الســياحة ،إذ مــن المتوقع أن
ينخفــض عــدد الســياح الوافديــن الدولي�ي بنســبة %60
إلــى  %80فــي عــام  ،2020ومن غــر المرجح أن يعود
اإلنفــاق الســياحي إلى مســتويات مــا قبل األزمة
يعرض حوالــي  120مليون
حتــى عــام  ،2024وهــو ما ّ
وظيفــة للخطر.
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وقد ت�تطلب إعادة تشغيل األعمال التجارية المرتبطة
بالسياحة وإدارة تعافيها بطريقة آمنة وجذابة
للسائحني ومجدية اقتصادي ًا تنسيق ًا على مستوى
لم نشهده من قبل .وقد يكون القطاع العام أفضل
من ُيشرف على تلك العملية في ظل بيئة العمل

المجزأة للشركات الصغرية والمتوسطة ،والشركات

الكبرية المملوكة للدولة التي ت�تحكم في نقاط
الدخول ،والت�أثري المتزايد للوكاالت العاملة في مجال
الصحة .ومع إعادة فتح الحدود وزيادة االهتمام في
إنعاش مناطق االستجمام في بعض المناطق 3،يمكن
للحكومات أن تغتنم الفرصة وتعيد التفكري في دورها
في السياحة ،وأن تسهم بالتالي في تعافي القطاع
وتعزي�زه على المدى الطوي�ل.
ونقرتح في هذه المقالة أربع طرق تم ّكن الحكومات
من إعادة تصور دورها في قطاع السياحة في ظل
جائحة كوفيد.19-

 .1تبسيط الواجهات البينية بين القطاعين العام
والخاص من خالل مركز إدارة يُ شرف على األنشطة
السياحية
ر ّكزت معظم وزارات السياحة وسلطات السياحة
قبل جائحة كوفيد 19-على عملية التسوي�ق إلى
الوجهات والرتوي�ج لقطاع السياحة وإجراء البحوث.
ويتعامل الكثريون منهم اليوم مع مجموعة من
القوانني الجديدة وبرامج الحوافز والربوتوكوالت،
ال عن اضطرارهم إلى التعامل مع حالة الغموض
فض ً
يتعي عليهم
بشأن التنبؤ بالطلب ،والقرارات التي
ّ

اتخاذها بشأن ماهية األصول التي سيعملون على

إعادة تشغيلها والتي ستنطوي على ت�أثري كبري على
سالمة السياح وموظفي القطاع مثل المطارات.
كان التنسيق بني القطاعني العام والخاص في مجال
السياحة معقد ًا بالفعل قبل جائحة كوفيد .19-على
سبيل المثال ،تندرج السياحة في المملكة المتحدة
ضمن إطار إدارتني أال وهما إدارة األعمال والطاقة
واالسرتاتيجية الصناعية واإلدارة الرقمية والثقافة
واإلعالم والرياضة اللتان ت�تفاعالن مع الوكاالت
الحكومية األخرى والقطاع الخاص في عدة قضايا.
لكن غالب ًا ما ُتسفر هياكل التنسيق المعقدة عن جعل
قضايا الوضوح واالتساق مهمات صعبة .وتفاقمت
تلك القضايا نتيجة المستوى العالي من التنسيق
التي سيحتاج إليها قطاع السياحة في أعقاب
األزمة ،سواء ضمن الوكاالت الحكومية (على سبيل
المثال ،بني الوزارات المسؤولة عن النقل والسياحة
والصحة) ،وبني الحكومة و الجهات الفاعلة في
القطاع الخاص (مثل تنفيذ الربوتوكوالت ومزامنة
المساعدات المالية وإعادة تشغيل األصول).
إن تركيز القيادة الفاعلة في مركز إدارة رئيس يم ّثل
استجابة إلدارة األزمات التي نفذتها العديد من
المؤسسات في مواقف مماثلة 4.ويمكن لمراكز
إدارة األنشطة السياحية الذي يجمع بني الجهات
الفاعلة العامة والخاصة وشبه الخاصة في فرق
المشاريع لمعالجة القضايا الخمسة ،أن يوفر إطار
عمل تعاوني فاعل يتناسب مع مختلف أصحاب
المصلحة ضمن قطاع السياحة (الشكل .)1

1راجع “تقاري�ر الت�أثري االقتصادي”“ ،المجلس العالمي للسياحة والسفر” (.wttc.org ،(WTTC
“2قد تنخفض أعداد السياح الدولي�ي بنسبة  60الى  %80في عام  ،2020وفق ًا لتقاري�ر منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة “منظمة
السياحة العالمية” 7 ،مايو .unwto.org ،2020
3راجع ريكاردو بوي�ن وأليكس كوزماس وأليكس ديخرت ونينا ويت�كامب “نهج جديد في ت�تبع الطلب على السفر” 29 ،مايو .McKinsey.com ،2020
4راجع ميهري ميسور وأوفيليا أشر“ ،االستجابة لفريوس كورونا :الحد األدنى لفاعلية مركز اإلدارة” 16 ،مارس .McKinsey.com 2020
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تصور اقتصاد السياحة البالغ  9تريليون دوالر ،ما هي الخيارات أمامنا؟
إعادة
ّ

الشكل 1

ُﺻﻤّ ﻤﺖ اﻟﻔﺮق ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻌﻜﺲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﻣﺮﻛﺰ إدارة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻓﺮﻳﻘ ًﺎ رﺷﻴﻘ ًﺎ ﻳﻀﻢ ﺟﻬﺎﺗ ًﺎ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص
ﻓﺮﻳﻖ إدارة اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰي

وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

ﻓﺮق
اﻟﻤﺸﺮوع

1

اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ

ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺴﻴﺎح
ّ

اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎع

إدارة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ
ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ
)ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻔﻘﺪ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ
ً
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ(

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺪاﺑﲑ دﻋﻢ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ
اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم
واﻟﺨﺎص( ،ﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﺗﻄﻮر اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺎت
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ )ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
ﻟﻠﻤﻄﺎرات واﻟﻔﻨﺎدق
واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ(
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻣﺘªﺜﺎل ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت )ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ إﺟﺮاء ﻓﺤﻮﺻﺎت
ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ(

ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺪﻋﻢ وﻓﻲ
اﻟﺘﻘﺪم
ﻋﻤﻠﻴﺔ
ّ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ
)اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺎﻳ²ﲑ
اﻷﻫﻠﻴﺔ وﺗﺒﺴﻴﻂ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﺢ اﻟﺪﻋﻢ(

اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻄﻠﺐ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
واﻹﻋﺎﻧﺎت وإﻃﻼﻗﻬﺎ
ﻟﻠﱰوﻳﺞ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻃﻤﺄﻧﺔ ﻛﻞ
ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
واﻟﻤﻮﻇﻔﲔ ﺑﺸﺄن
ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺗﻔﻀﻴﻼت
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ )ﻣﺜﻞ
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ( ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ

إﺟﺮاء دراﺳﺔ
اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﻴﻮﻟﺔ أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ
أﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴ²ﻴﻤﺎت آﻧﻴﺔ

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﺎدة ﻓﺮق
اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺴﻬﻴﻞ
ﻋﻘﺪﻫﺎ
ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮﻛﺰي
إﻋﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ أﻋﻤﺎل
اﻟﻘﻄﺎع

ﻣﺮﻛﺰ إدارة اﻟﻘﻄﺎع
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اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻹﻋﺎدة
ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ
ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ )أي
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
وﺗﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎت
اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻮاﺟﺐ
اﺗﺨﺎذﻫﺎ( وذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ
اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم
واﻟﺨﺎص

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺼﺎت
دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات اﻹﻣﺪاد
)ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
إﺟﺮاء ﺟﺮد ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
واﻟﻤﻐﻠﻘﺔ( واﻟﻄﻠﺐ
)ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
ﺣﺠﻮزات اﻟﺮﺣﻼت
اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ
إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ(

ﺗﻜﻴªﻴﻒ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط
ﺗﺠﺎري )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ،اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض رﺣﻼت
ﺑﺈﻗﺎﻣﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ
واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ورﻗﻤﻨﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﲑة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ
آﻧﻲ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ²ﲔ،
ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻨﺎدق وﺷﺮﻛﺎت
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﺣﻼت،
وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺪوﻟﻴ²ﲔ وإﺟﺮاء
ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
ﻣﻌﻬﻢ

 1ﻓﺮق ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وإدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻷﻣﻮر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻣﺪاد واﻟﻤﺸﱰﻳﺎت.
 2ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺟﺰء ًا ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ إدارة رﺋﻴﺴﻲ ﻹدارة اﻷزﻣﺎت.

ال من
ال على حزم الحوافز ضمن  24مجا ً
أجرينا تحلي ً
المجاالت االقتصادية 5والتي بلغ مجموعها حوالي

كونت وجهة نظر واحدة ومت�كاملة حول
البلدان التي ّ

هوية الجهات المستفيدة والجهات الخاسرة .كما

 100مليار دوالر من األموال المخصصة لقطاع

أجرينا دراسات استقصائية حول مدى فاعلية استجابة

السياحة بشكل مباشر ،وما يقرب من  300مليار دوالر

القطاع العام ،ووجدنا أن ثلثي الجهات الفاعلة في

ضمت الحزم المشرتكة بني القطاعات ذات البصمة
ّ

قطاع السياحة كانت إما غري مدركة للتدابري التي

السياحية الكبرية .جرى توفري تلك الحوافز بشكل عام
من قبل كيانات وإدارات حكومية متعددة ،وقلة هي

اتخذتها الحكومة أو شعرت أن ت�أثريها غري كاف .ونظر ًا
للغموض الذي يكتنف توقيت التعافي السياحي

5أسرتاليا والبحري�ن وبلجيكا وكندا ومصر وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ وإندونيسيا وإسرائيل وإيطاليا وكينيا وماليزيا ونيوزيلندا وبريو
والفلبني وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا وتايالند والمملكة المتحدة.
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3

وسرعته ،سيكون الحصول على آراء تقي�يمية سريعة

هياكل تجميع اإليرادات للفنادق

وإعادة توزيع األموال أمر ًا بالغ األهمية لضمان أن

يتم ّثل أحد الخيارات في إعداد هياكل لتجميع اإليرادات،

يكون لحزم الحوافز أقصى ت�أثري.

والتي يمكن أن تساعد مالكي األصول والمشغلني،
وخاصة الشركات الصغرية والمتوسطة ،في إدارة
الت�كاليف والخسائر المتغرية في المستقبل .قد

 .2تجربة آليات تمويل جديدة

تمتلك الفنادق التي ت�تنافس على القطاع السوقي

جرى تنظيم معظم حزمة الحوافز البالغة  100مليار

نفسه في المنطقة نفسها ،مثل الشاطئ ،حافز ًا
لتجميع اإليرادات والخسائر في أثناء العمل بقدرة

ال عليها في شكل منح
دوالر والتي أجرينا تحلي ً
للشركات الصغرية والمتوسطة وشركات الطريان.

ال من تشغيل جميع الفنادق بنسبة
منخفضة .وبد ً
إشغال ت�تاوح من  %20إلى  ،%40يمكن لمجموعة

ومبادرات للتخفيف من عبء الديون ومساعدات
على سبيل المثال ،قدمت نيوزيلندا منحة قدرها

فرعية من الفنادق العمل بمعدل إشغال أعلى

 15,000دوالر نيوزيلندي (أي ما يعادل  10,000دوالر
أمريكي) لكل شركة صغرية ومتوسطة لتغطية

ومشاركة اإليرادات مع الفنادق األخرى .وهو ما ُيتيح

لتلك الفنادق تحقيق أقصى استفادة من الت�كاليف

أجورها؛ في المقابل ،أقرت سنغافورة صرف منحة

المتغرية وتقليل الحاجة إلى الحوافز الحكومية.

نقدية بنسبة  %8على إجمالي األجور الشهرية

ويمكن للفنادق غري العاملة تخصيص الحوافز المالية

للموظفني المحلي�ي .كما أعفت اليابان الشركات

إلجراء عمليات التجديد أو غريها من االست�ثمارات،

الصغرية من الديون بعد أن انخفضت نسبة الدخل بأكرث

يتعي على
وهو ما يعزز من جاذبية الوجهة .وقد
ّ

من  .%20أما في ألمانيا ،يمكن للشركات استخدام

الحكومات أن ت�كون الوسيط بني الشركات من خالل

خطط تقاسم العمل التي ترعاها الدولة لمدة تصل

إجراء عمليات التدقيق أو إنشاء حسابات الضمان في

ال عن لجوء الحكومة إلى توفري
إلى ستة أشهر ،فض ً

نموذج العمل هذا.

تعويض عن الدخل بنسبة .%60
وتشري توقعاتنا إلى أن األمر سيستغرق من 4
إلى  7سنوات حتى يعود الطلب على السياحة
إلى مستويات عام  ،2019وهو ما يعني أن القدرة
الفائضة ستم ّثل الوضع الطبيعي الجديد على المدى
المتوسط .كما أن هذه الفرتة الطويلة من الطلب
المنخفض تعني ضرورة تغي�ي األسلوب الم ّتبع في
تموي�ل السياحة .وتعد أنواع السياسات المذكورة
أعاله باهظة الثمن وسيكون من الصعب على
الحكومات تحملها على مدى عدة سنوات .وقد ال
ت�كون تلك السياسات كافية أيض ًا ،فقد أشارت دراسة
استقصائية أجرتها منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية مؤخر ًا على الشركات الصغرية والمتوسطة
في قطاع السياحة إلى أن أكرث من نصف تلك
الشركات ستفشل في مواصلة أعمالها التجارية في
األشهر القليلة المقبلة ،وأن فشل الشركات وفق
ذلك التوقع من شأنه أن يؤخر مرحلة التعافي إلى
6
بد
وقت يتجاوز أكرث التوقعات تحفظ ًا .وبالتالي ،ال ّ
للحكومات والقطاع الخاص من البحث عن تدابري تموي�ل

جديدة ومبت�كرة.

صناديق األسهم المشرتكة للشركات الصغرية
والمتوسطة
يمكن أيض ًا اســتخدام صناديق األســهم المدعومة
مــن الحكومــة لتوظيف رأس المال الخاص للمســاعدة
في ضمان مواصلة الشــركات الصغرية والمتوســطة
ذات الصلــة بالســياحة أعمالهــا في ظل األزمة
(الشــكل  .)2ويدعــم هذا المبدأ إطــار العمل المؤقت
للمفوضية األوروبية إلعادة رســملة الشــركات
المدعومــة مــن الدولــة ،والتي قدمت ما يقدر
بحوالــي  1.9تريليــون يورو كمســاعدة القتصاد االتحاد
األوروبي بني شــهري مارس ومايو عام .2020

7

ويتطلــب تطبيــق مثل تلك اآللية على الشــركات
الصغرية والمتوســطة إنشــاء هيكل مناســب ألسهم
رأس المــال ،أو توريـ�ق حصــص الملكية في العديد
من الشــركات الصغرية والمتوســطة في وقت واحد،
وهــو مــا يقلــل من مجموعــة المخاطر العامة التي
قــد تواجــه المسـت�ثمر .إضافة إلــى ذلك ،فإن تطوي�ر
منهجيــة تقي�يــم موحدة من شــأنه إلغاء عمليات
التقصــي الالزمــة والمطولــة على كل أصل .ويمكن

6راجع استجابات السياسة السياحية لفريوس كورونا (كوفيد ،)19-منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،يونيو .oecd.org ،2020
7راجع “مساعدات الدولة :المفوضية توسع إطار العمل المؤقت إلعادة الرسملة وتدابري الديون الثانوية لدعم االقتصاد في ظل تفشي فريوس
كورونا” ،المفوضية األوروبية 8 ،مايو .ec.europa.eu ،2020
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إعادة
ّ

الشكل 2

ﻗﺪ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺨﺎص ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻨﺎدق اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻣﺪاد ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
ﻧﻤﻮذج ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ
ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ

اﻟﻬﻴﻜﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون
اﻷﻓﺮاد

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘ ﺜﻤﺎر

•

اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص )ﻣﺜﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﻓﺮاد
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ(

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

اﻟﺒﺎﺋﻌﻮن :اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

•

أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ
أو ﺳﻨﺪات
اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻐﲑة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 1

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻐﲑة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 2

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻐﲑة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 3

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻐﲑة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 4

%20

%5

%10

%40

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻣﻮﺣﺪة ﻋﱪ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻧﻬﺞ ﻣﺘﺴﻖ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﻼزم

اﻟﺸﺮوط

•
•

ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﺛﺎﺑﺖ
ﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺨﺮوج
)ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
 5ﺳﻨﻮات(
ﺣﺼﺺ ﻏﲑ ﻣﺴﻴﻄﺮة
ﻟﻠﻤﺸﻐﻠﲔ

للحكومــات التــي ال تمتلــك الموارد التــي ُت�تيح لها

ومدراء الوجهات العمل لضمان فهم المسافري�ن

االسـت�ثمار المشــرك أن تحد من دورها في إعداد تلك

للربوتوكوالت الموضوعة لحمايتهم وضمان

الهياكل وأن ُتســند تلك المهمة إلى المسـت�ثمري�ن

شعورهم باالطمئنان لوجودها .وتشري أحدث دراسة

المحتملــن مــن القطاع الخاص.

استقصائية أجريناها حول مشاعر المسافري�ن في
الصني إلى وجود فجوة كبرية بني مدى الثقة التي
يرغب المسافرون في الشعور بها ومدى الثقة

 .3ضمان وجود عملية تواصل شفافة ومتسقة بشأن
البروتوكوالت

األمان أقل بكثري من المستوى المتوقع الذي طلبوه

ت�تطلب عودة الطلب السياحي أن يشعر المسافرون

قبل شهر.

وموظفو قطاع السياحة باألمان وأن يكونوا بأمان
بالفعل .وعلى الرغم من أن المؤسسات الدولية مثل
االتحاد الدولي للنقل الجوي ،والمجلس العالمي

التي يشعرون بها بالفعل؛ وكانت الثقة الفعلية في
9

ويتم ّثل أحد أسباب ذلك المستوى المنخفض من
الثقة في االرتباك بشأن تدابري السالمة المطبقة

للسفر والسياحة قد وضعت مجموعة من اإلرشادات

حالي ًا .وبالتاليُ ،يعترب التواصل بمثابة الحل الرئيس

المحلية تدابري أخرى ووضعتها في مقدمة تلك

التواصل السريع والشفاف والمتسق من الوكاالت

لت�كون بمثابة المرجع ،أضافت الجهات التنظيمية
اإلرشادات ،وهو ما قاد إلى مستويات منخفضة
من التنسيق فيما يتعلق بالقوانني التي تفرضها
الحكومات المحلية.

لتعزي�ز الطلب .وتشري التجربة في أوروبا إلى أن

ال
العامة كان له ت�أثري ًا على طلب المسافري�ن مماث ً
لت�أثري بيانات الرئيس التنفيذي بشأن أسعار األسهم.
حيث أسفرت التصريحات الواضحة والموثوقة بشأن
إزالة قيود السفر بالفعل إلى زيادة عمليات البحث

وتشري دراساتنا االستقصائية حول مستوى الثقة

والحجوزات المتعلقة بالسفر الجوي .على سبيل

التي يشعر بها المسافرون في الواليات المتحدة

المثال ،في األسبوع الذي أعلنت فيه الحكومات إلغاء

إلى أن القلق ال يزال مرتفع ًا 8،وي�جب على السلطات

حظر السفر إلى عدد من الوجهات الصيفية األوروبية،

8راجع فيك كريشنان وريان مان وناثان سيتزمان ونينا ويت�كامب“ ،الفنادق وكوفيد :19-كم الوقت قد ننتظر حتى نسمع كلمة “ال يوجد شاغر” في
الفنادق األمريكية مرة أخرى؟” 10 ،يونيو .McKinsey.com ،2020
9راجع كاي تشني ووي�ل إنغر وجاكي يو وشريي زانغ“ ،السفر مرة أخرى :ما هي المشاعر التي انتابت المسافري�ن الصيني�ي في رحلتهم األولى منذ
انتشار جائحة كوفيد 14 ،19-مايو .McKinsey.com ،2020
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تجاوز حجم البحث على شبكة اإلنرتنت للسفر الجوي
الخارجي مستويات ما قبل األزمة مؤخر ًا بأكرث من
 %20في بعض البلدان.
وتساعد حالة اليونان في توضيح أهمية التواصل
الواضح والمتسق ،إذ كانت اليونان من أوائل دول
االتحاد األوروبي التي أعلنت عن تاري�خ إعادة فتح
الحدود وشروط الفتح وبروتوكوالته .ومنذ ذلك
اإلعالن ،بقي معدل اإلصابة بالمرض في اليونان
ثابت ًا ولم ت�تخذ الدولة أي إجراء لتغي�ي الربوتوكوالت
المعلنة .والنتيجة :أظهر بحثنا المشرتك مع منصة
“تريفاغو” ( )Trivagoأن اليونان أصبحت اليوم من
بني أفضل خمس وجهات صيفية للمسافري�ن األلمان
ألول مرة .وقد تصل مستويات تذاكر الطريان الوافدة
إلى اليونان في شهري يوليو وأغسطس إلى
حوالي  %50من النسبة التي حققتها في الفرتة
نفسها العام الماضي ،متجاوزة بذلك النسبة التي
بلغتها معظم الوجهات الصيفية األوروبية األخرى،
بما في ذلك كرواتيا ( )%35والربتغال (حوالي )%30
وإسبانيا (حوالي  10.)%40في المقابل ،أظهرت بعض
الوجهات التي لم ُتجر عمليات تواصل متسقة حول
السياح
اإلطار الزمني إلعادة افت�تاح أبوابها أمام
ّ

بعض عمليات اإللغاء للرحالت الجوية لشهري يونيو

وي�وليو .ولم تصل مبيعات تذاكر السفر الجوي
الوافدة إلى  %30من حجم مبيعات عام  2019إال
بشق األنفس ،حتى في المواسم المزدحمة قرب
نهاية العام.
قد ت�كون الحلول الرقمية أداة فعالة لتفعيل عمليات
التواصل وتحقيق االتساق في الربوتوكوالت بني
الحكومات والقطاع الخاص .على سبيل المثال،
تستخدم الصني نظام رمز االستجابة السريعة للصحة
الذي ُيظهر تاري�خ السفر السابق واحتمال اختالط

المسافر مع األشخاص المصابني على نطاق واسع

خالل مرحلة إعادة التشغيل .ويتعني على المسافري�ن
إظهار رمز االستجابة السريعة األخضر الذي أصدرته
الحكومة قبل دخول المطارات والفنادق والمعالم
السياحية .والرمز مطلوب أيض ًا إلجراءات تسجيل
الوصول قبل اإلقالع ،وفي مطارات وجهات معينة
بعد الهبوط.

 .4تمكين التحول الرقمي والتحليلي يف قطاع السياحة
تغيت مصادر البيانات والتنبؤات وتضاعفت خالل
ّ

األزمة .ولم تعد نماذج التنبؤ بالطلب التي اس ُتخدمت
العام الماضي ذات صلة ،وهو ما جعل العديد من
الوجهات تواجه صعوبة في سبيل فهم كيفية
زيادة الطلب وكيفية إدارة العرض .كما أن حالة
الغموض التي ت�كتنف سرعة التعافي وأسلوبه
يعني أن ميزانيات التجزئة والتسوي�ق التي جرت
العادة على إعادة تقي�يمها كل بضع سنوات تحتاج
اليوم إلى تحديث كل بضعة أشهر .وبالتالي ،يحتاج
تحول في عمليات التحليالت
قطاع السياحة إلى إجراء
ّ
المحوسبة لتمكني تنسيق ميزانيات التسوي�ق

والرتوي�ج القطاعي ومواعيد الفعاليات ،ولضمان
تسوي�ق المنتجات لشريحة السكان المناسبة في
الوقت المناسب.
وتمتلك الحكومات فرصة إعادة تصور دورها في
توفري البنية التحتية للبيانات والقدرات لقطاع
السياحة ودراسة نماذج تشغيل جديدة ومبت�كرة.
وكانت تلك الخطوة قيد التنفيذ بالفعل على بعض
الوجهات قبل جائحة كوفيد .19-على سبيل المثال،
أجرت سنغافورة است�ثمارات ضخمة في مجموعة
البيانات والتحليالت المحوسبة الخاصة بها على
مدار العقد الماضي من خالل شبكة تحليالت السياحة
السنغافورية التي زودت الجهات الفاعلة في
القطاع السياحي بإحصاءات حول مجموع الزوار
الوافدين وملفات تعريف الركاب وبيانات اإلنفاق
وبيانات اإليرادات ودراسات استقصائية مكثفة حول
تجربة الزبائن .قد ت�كون البيانات اآلنية خالل جائحة
كوفيد 19-حول مؤشرات السفر األولية و “التنبؤات
اآلنية” لألسابيع واألشهر القادمة بالغة األهمية
إلثراء قرارات كيانات القطاعني العام والخاص.
وقد يكون ذلك التحول في عمليات التحليالت
المحوسبة مفيد ًا أيض ًا في معالجة الفجوة
الرقمية التي كانت واضحة في قطاع السياحة
عد الخدمات الرقمية ضرورية
قبل األزمة حتى .و ُت ّ

للمسافري�ن :ففي عام  ،2019استخدم أكرث من %40

من المسافري�ن األمريكي�ي األجهزة المحمولة لحجز
رحالتهم 11.وكان ما يصل إلى  %60من حجوزات السفر

10استناد ًا إلى تقي�يم أجرته شركة ماكنزي حول السفر الجوي في اتحاد النقل الجوي الدولي.
11بحوث السفر الرقمية العالمية  ،2019شركة “ترافل بورت” “ marketing.cloud.travelport.comتوجهات السفر عرب األجهزة المحمولة عام  2019وفق
رأي خرباء القطاع” ،كتب المدونة ديفيد ماكهيل 11 ،ديسمرب .blog.digital.travelport.com ،2018
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الشكل 3

ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺼﺎت أو ﺑﺤﻴﺮات اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﰲ اﻹﻋﺪاد اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺤﺰم اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ
ﻋﺮوض ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ.
"ﺗﻮرﻳﺰم إﻛﺴﺘﺸﻴﻨﺞ أﺳﱰاﻟﻴﺎ" )(TXA

1

ﺻﻠﺔ وﺻﻞ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻂ اﻟﻤﻮردﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﻮزﻋﲔ واﻟﻮﺳﻄﺎء ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق ﻋﺮوض اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت:

•
•
•

اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .ﺗﻘﺪم ﻓﺌﺎت ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ )ﻣﺜﻞ أﻣﺎﻛﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت(
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻮع وﺣﺰم اﻟﻌﺮوض ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺰوار
ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﻮﻓﲑ رؤى ﺛﺎﻗﺒﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﻴﺎرات
ﻟﺤﺠﺰ ﻓﻨﺪق ﻣﺤﻠﻲ
ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻤﻴﺰة ورﺣﻼت
ﻏﻮص ﺳﻔﺎري

وﻛﺎﻻت اﻟﺴﻔﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ

"ﺗﻮرﻳﺰم إﻛﺴﺘﺸﻴﻨﺞ
أﺳﱰاﻟﻴﺎ" )(TXA
ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻮارد
وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻮردﻳﻦ
اﻟﻤﺤﻠﻴﲔ

اﻟﻤﻮردﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﲔ
)ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
ﻓﻨﺪق ﻣﺤﻠﻲ ﻳﻘﺪم
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﻴﺰة،
ﻣﺮﻛﺰ ﻏﻮص ﻣﺤﻠﻲ(

 1ﻣﻨﺼﺔ "ﺗﻮرﻳﺰم إﻛﺴﺘﺸﻴﻨﺞ أﺳﱰاﻟﻴﺎ" ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺠﻮزات ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻴﺰة ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻌﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﺿﺤﺔ
وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﺠﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻤﻮزﻋﲔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﻘﻄﺎع.

في أوروبا والواليات المتحدة رقمية ،ويمكن لوكالء

الحالية التي ت�تاوح من  %10للعالمات التجارية

السفر عرب اإلنرتنت الحصول على حصة سوقية

الفندقية الكبرية إلى  %25للفنادق المستقلة ،تجعل

تصل إلى  ،%50ال سيما بالنسبة للفنادق الصغرية

من الصعب على الشركات الصغرية والمتوسطة

المستقلة 12.ومن المرجح أن يسرع انتشار فريوس

المنافسة في الفضاء الرقمي.

كوفيد 19-التحول إلى العالم الرقمي مع سعي
المسافري�ن وراء عمليات حجز أكرث مرونة وتقليل
الفرتة الممتدة بني حجز الرحلة وموعد الرحلة
الفعلي ،حيث جرى حجز أكرث من  %90من الرحالت
األخرية في الصني خالل سبعة أيام من موعد الرحلة
نفسها 13.كما واجهت العديد من شركات السياحة
صعوبة في مواكبة تغري تفضيالت المستهلكني بشأن
العالم الرقمي ،ال سيما العديد من الشركات الصغرية
والمتوسطة في مجال السياحة التي لم تعد قادرة
على دمج القدرات الرقمية الجديدة بالطريقة نفسها
ال عن وجود حواجز
التي ت�تبعها الشركات الكبرية ،فض ً
تشمل قضايا اللغة ومستويات منخفضة من الخربة
الرقمية .كما أن معدالت العمولة على المنصات

ت�تم ّتــع الحكومــات اليوم بوضــع جيد يم ّكنها من التغلب
علــى الفجــوة الرقميــة داخل القطاع وتحقيق ت�كافؤ
في الفرص بالنســبة للشــركات الصغرية والمتوسطة.
وتعترب منصة “توري�زم إكستشــينج أســراليا”
( )Tourism Exchange Australiaالتــي أعدتها
ال على التمكني على نطاق
الحكومة األســرالية مثا ً
واســع ،ذلك ألنها تم ّثل صلة وصل تربط الموردين
بالموزعني والوســطاء إلعداد حزم جذابة لشــريحة
معينة من الســياح ،ومن ثم تســتخدم تجارب السـ ّـياح

لتقديم مزيد من الرؤى الثاقبة التحليلية لوســطاء
الســفر (الشــكل  .)3و ُت�تيح تلك اآللية لوكالء الســفر عرب
اإلنرتنــت تنويــع عروضهــم من خالل عرض مزيد من

12سني أونيل “جائحة فريوس كورونا تدفع الفنادق المستقلة إلى أن تحذو حذو شركات اإلدارة الناشئة” ،شركة “سكيفت” (،)Skift
 11مايو .skift.com ،2020
13راجع وي�ل إنغر وستيف ساكسون وبيمني سو وجاكي يو “تعافي السفر في الصني يزداد سرعة :كيف تخطط العائالت قضاء عطالتها الصيفية”،
 12يونيو .McKinsey.com ،2020
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التجارب بعيد ًا عن المســار المألوف ،وهو ما يزيد من
جاذبية الوجهة األسرتالية ،ويمنح الموردين األصغر
فرصة أفضل للوصول إلى الزبائن.
____________

ختام ًا ،ست�كون الحكومات التي تنتهز فرصة إعادة
تصور عمليات السياحة واإلشراف عليها أفضل من
يقود قطاع السياحة الوطني بأمان إلى الوضع
الطبيعي التالي وإعداده لالزدهار.

مارغو كونستانتني شريك مساعد في مكتب ماكنزي بدبي ،و ستيف ساكسون شريك في مكتب ماكنزي بشنغهاي ،أما جاكي يو شريك
مساعد في مكتب ماكنزي بهونغ كونغ.
ويتقدم المؤلفون بخالص الشكر إلى هوغو إسبرييتو سانتو وأورس بينغيلي وجوناثان شتاينباخ وياسر الزواوي وري�بيكا ستون ونينان
ّ
تشاكو على مساهماتهم في إعداد هذا المقال.

جميع الحقوق محفوظة ©  2020شركة “ماكنزي آند كومباني”
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