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 حتديا كبريا للدول والكيانات االقتصادية ملا له من آثار على مجيع جوانب51 شكلت أزمة مرض كوفيد
 تدخل الدولة يف: على جانبني مهمني51  يهدف هذا البحث إىل دراسة أثر أزمة مرض كوفيد،احلياة
 ونظام العوملة حيث تسعى الدراسة إىل البحث يف مظاهر تدخل الدولة يف ظل تأثريات فريوس،االقتصاد
.كورونا كما حتاول الدراسة التوقف عند آثار اجلائحة على العوملة
واستخدم الباحث املنهج االستقرائي لالطالع على عدد كبري من البيانات اإلحصائية والتقارير
والدراسات الدولية وكذلك املنهج التحليلي لتقدمي استشراف ألثر هذه اجلائحة على مستقبل العوملة وتدخل
 وخلصت الدراسة إىل أن مثة تأثريات اقتصادية واجتماعية جلائحة كورونا منها.الدولة يف عامل ما بعد كورونا
أن الدولة ستصبح أكثر تدخال يف النظام االقتصادي كما أن نظام العوملة سيكون أكثر حتفظا بعد انكفاء
.الدول على الذات
Abstract

The crisis of Covid 19 is a major challenge for countries and economic entities
because of its effects in all aspects of life. This research aims to study the impact of the
Covid 19 disease on two important aspects of the state’s intervention in the economy,
and the system of globalization where the study aimed to research the aspects of state
intervention in light of The effects of the Corona virus, as studied when the effects of
the pandemic on globalization.
The researcher used the inductive method to view a large number of statistical data,
reports and international studies, as well as the analytical approach to provide foresight
of the impact of this pandemic on the future of globalization and the state’s
intervention in the post-Corona world. The study concluded that there are economic
and social impacts of the Corona pandemic, including that the state will become more
intrusive in the economic system, and that the globalization system will be more
conservative after countries retreat to self.
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 .1مقدمة:
أدى انتشار وباء مرض كوفيد  51الذي تسبب به فريوس كورونا املستجد إىل أزمات اقتصادية واجتماعية
وحىت سياسية متعددة ،وتسببت حالة اإلغالق الكبري اليت عمت األسواق نتيجة انتشار هذا الوباء ورغبة الدول باحلد
من انتشاره والسيطرة على الوضع الصحي بالبالد تسببت خبسائر اقتصادية كبرية وتراجع اإلنتاج وتقلص كبري للسيولة
املتاحة األمر الذي استدعى تدخال اقتصاديا للدول ملعاجلة اآلثار الناجتة عن هذه اجلائحة كما أدى استشراء الوباء
إىل هتيؤ ظروف عاملية جديدة أخذت بالتشكل لعوملة جديدة ذات طابع خمتلف خاصة مع التحوالت االقتصادية
واالجتماعية اليت نتجت عن هذا الوضع.
ولقد برزت مظاهر تدخل اقتصادي جديد للدول لتخفيف أثر هذا الوباء على جمريات احلياة وخاصة اجملال
االقتصاد ،كما طفت ظواهر مرتبطة بالعوملة ،اعتربت مناقضة رها.
 .1.1إشكالية الدراسة:

وملا كانت أزمة اإلغالق الكبري اليت سببها انتشار فايروس كورونا حدثا جلال غالبا ما سيتمخض عنه حتوالت

اقتصادية كربى يف األنظمة والسياسات االقتصادية فإن هذا البحث يرصد بعض هذه التحوالت من مظاهر التدخل
االقتصادي للدول لتخفيف أثر هذه اجلائحة على االقتصاد ،كما ترصد عددا من التحوالت اليت اعتربت ردة عن
العوملة ،كما استشرفت الدراسة حالة ما بعد كورونا على العوملة وتدخل الدولة.
 .1.1أسئلة الدراسة:
وعملت الدراسة على اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 ما مظاهر تدخل الدولة اقتصاديا يف ظل انتشار مرض كوفيد  51الذي سببه فريوس كورونا؟ ما اآلثار االقتصادية جلائحة كورونا على العوملة؟ ما أبرز التحوالت االقتصادية اليت ستخلفها أزمة اإلغالق الكبري فيما يتعلق بالعوملة وتدخل الدولة يف االقتصاد؟ .1.1فرضيات الدراسة:
 مثة مظاهر عديدة لتدخل الدولة اقتصاديا يف ظل مرض كوفيد .51 هناك آثار اقتصادية جلائحة كورونا على العوملة. ستؤدي أزمة اإلغالق الكبري إىل حتوالت اقتصادية تتعلق بالعوملة وتدخل الدولة اقتصاديا. .1.1أهداف الدراسة:

هتدف الدراسة إىل ما يأيت:

 بيان إجراءات الدولة وقراراهتا اليت اعتربت تدخال يف االقتصاد يف ظل انتشار مرض كوفيد .51 إبراز اآلثار االقتصادية جلائحة كورونا على العوملة. بيان التحوالت االقتصادية اليت ستسببها أزمة اإلغالق الكبري فيما يتعلق بالعوملة وتدخل الدولة اقتصاديا.231
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 .1.1منهج الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث املنهج العلمي اآليت:
إ ستخدم الباحث املنهج االستقرائي لالطالع على عدد كبري من البيانات اإلحصائية والتقارير والدراسات الدولية
فيما خيص باألثر االقتصادي ملرض كوفيد  51وما تسببه من حالة اإلغالق الكبري اليت خلفت أزمات اقتصادية
متعددة ،واملنهج التحليلي لتحليل تدخل الدولة يف االقتصاد وكذلك تقدمي استشراف ألثر هذه اجلائحة على مستقبل
العوملة وتدخل الدولة اقتصاديا يف عامل ما بعد كورونا.
 .1.1تقسيمات الدراسة:
وحتقيقا لألهداف الدراسة تناول الباحث املوضوع من حماور عدة هي:
 مفهوم مرض كوفيد  51وطرق مواجهته: العوملة والتدخل االقتصادي وسط األزمة: أزمة اإلغالق الكبري واآلثار االقتصادية: فشل العوملة أو عوملة جديدة: آفاق التدخل احلكومي يف االقتصاد: دور الدولة ما بعد كورونا: .1مفهوم مرض كوفيد  11وطرق مواجهته:
 .1.1ماهية مرض كوفيد  11فايروس كورونا
ظهر مرض كوفيد  51الذي يسببه فريوس كورونا كحاالت عدوى للبشر يف مدينة ووهان الصينية يف أواخر
عام  0451وحتديدا يف شهر ديسمرب ،وسرعان ما امتدت عدواه إىل معظم دول العامل مسببا بإصابة وعدوى املاليني
ووفاة آالف البشر ،ويعتقد أن منشأ فريوس كورونا حيواين طبيعي واألكثر حتديدا اخلفافيش ،حيث يتسب املرض
بالتأثري على اجلهاز التنفسي وضيق نفس وإعياء ،وختتلف حدته من شخص آلخر حيث ت يد مع أصحاب األمراض
امل منة وكبار السن خاصة ذوي املناعة األقل ،كما تت ايد حدة اخلطورة مع األشخاص الذين يعانون مشاكل طبية
أصالً ،مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والرئتني ،أو داء السكري ،أو السرطان ،وتعد احلمى واإلرهاق والعب
والرشح واحتقان األنف واإلسهال وآالم احللق أبرز األعراض ،إال أهنا تتفاوت بني الناس ،وقد تتطور األمور إىل
مشاكل تنفسية والتهابات باجلهاز التنفسي تودي حبياة اإلنسان املصاب( .منظمة الصحة العاملية)0404 ،
وعلى الرغم من عدم اكتشاف لقاح أو عالج أو أدوية حىت إعداد هذه الدراسة إىل أن نسبة الوفيات تقدر
حبدود  %0.1 - %5.1من أعداد املصابني ،وقد تباينت الدراسات بشكل كبري حول طرق العدوى مبرض كوفيد
 51إال أن الثابت أن ال رذاذ أو القطريات الصغرية املتطايرة من أنف املصاب أو فمه حني سعاله أو حينما يعطس هو
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ما ميكن للمرض أن ينتقل من شخص إىل شخص ،ويعد فريوس كورونا املكتشف السبب املباشر ملرض كوفيد51-
حيث إنه فصيلة كبرية من الفريوسات اليت قد تسبب املرض للحيوان واإلنسان( .منظمة الصحة العاملية)0404 ،
 .1.1اتجاهات الدول بمواجهة المرض:

ونظرا للتسارع الكبري يف انتشار فريوس كورونا ابتداء من الصني وامتدادا إىل أغلب دول العامل بتفاوت بدرجة

تأثريها إصابات ووفيات ،فقد قامت الدول بتشكيل خاليا أزمة أو جمالس أوبئة أو جلان متخصصة أو هيئات أو
جمالس هبدف التعامل املرك ي مع اجلائحة ،ولقد رفعت الدول شعارات التباعد االجتماعي وختفيف االحتكاك
وإغالق املؤسسات والبقاء بالبيت وشددت على التدابري الصحية وجتنب بعض العادات والتقاليد املرتبطة باملخالطة
والتواصل املباشر مع اآلخرين وما يعرف بالع ل الذايت واحلجر الصحي ،ولقد اجتهت الدول مبواجهة املرض والتعامل
معه باجتاهات خمتلفة :فقد سارت كثري من الدول الغربية يف اجتاه ما يطلق عليه مناعة القطيع حيث يتعايش الناس مع
انتشار املرض فيصاب من يصاب فيتعاىف بعضهم وميوت آخرون مث تتشكل مناعة جمتمعية مع مرور ال من دون تعطيل
احلياة بشكل كامل ،وأمام استشراء املرض واخرتاقه احلدود تعرضت هذه الدول النتقادات حادة من جهات طبية
وحقوقية نتيجة التصرحيات اليت عرب هبا املسؤولون عن أمهية االقتصاد وضرورة التعايش مع املرض يف ضوء ارتفاع
اإلصابات وال يادة املضطردة لإلصابات والوفيات.
وقد فضلت دول أخرى القيام بتعطيل أغلب مناحي احلياة هبدف حماصرة املرض وقد فرضت السلطات
حظر للتجول وحدت من احلريات الشخصية سفرا وجتوال وممارسة األنشطة االجتماعية املعتادة ،وقد تفاوتت نسب
النجاح بني الدول يف حماصرة املرض واحلد من نسب انتشاره وتقليل أعداد الوفيات واإلصابات إال أن الضجر بدأ
يتسلل للمجتمعات نتيجة طول فرتة اإلغالق واحلجر الصحي مع تعطل كثري من القطاعات االقتصادية واالجتماعية
وهو ما أدى إىل تراجع حاد باملؤشرات االقتصادية وت ايد نسب البطالة.
وقد حاولت دول أخرى اجلمع بني األمرين مبعىن انفتاح معقول مع االلت ام باألسس الصحية وتعطيل بعض
القطاعات اليت تسبب احتكاكات مباشرة وبالتايل انتشار املرض.
وعلى أية حال فإن تراجعا حادا نتج عن هذه التدابري الصحية واإلغالقات وعمليات احلجر الصحي
وتعطيل قطاعات متعددة منها التعليم والرتفيه والرياضة واملنشآت السياحية األمر الذي أثر على األوضاع االقتصادية
واالجتماعية بل وامتد تأثريها إىل اجلانب السياسي.
 .1العولمة والتدخل االقتصادي وسط األزمة:

قامت االقتصادات الصناعية احلديثة على قيم الليربالية والدميقراطية والعوملة واالنفتاح االقتصادي واحلريات

العامة مبا فيها احلرية االقتصادية والنشاط االقتصادي واستخدام التكنولوجيا واالتصاالت واآللة احلديثة واحلدود
املفتوحة ،وأرست معامل كسر احلواج اليت حتول دون حرية التجارة ووصول البضائع ملستهلكيها.
وعلى الرغم من اجلدل املتجدد حول دور الدولة يف االقتصاد خاصة بعد الكساد الكبري  5101يف القرن
املاضي ،وأزمة الديون :األزمة االقتصادية العاملية احلديثة يف  0442من هذا القرن فعلى الرغم من اجلدل حول الدور
233

)Journal of International Economy and Globalization (JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)03العدد ( ،2020 ،)02ص274-230 :

ISSN: 2602-7860

الذي قد تلعبه الدول يف حتفي النشاط االقتصادي وزيادة الطلب وضبط مسارات النشاط االقتصادي للحيلولة دون
فشل السوق يف مرحلة ما ،إال أن أزمة اإلغالق الكبري االقتصادية احلالية اليت تسبب هبا انتشار فريوس كورونا املسبب
ملرض كوفيد  51أدى إىل عودة اجلدل مرة أخرى حول ما إذا كانت مبادئ العوملة قد أخذت تتالشى أو أهنا وقفت
عاج ة أمام الواقع االقتصادي اجلديد أثناء تفشي كورونا أو أن مثة أفق لعوملة جديدة تلوح ملا بعد كورونا ،ويف نفس
الوقت فإن مثة جدل حول أدوار الدولة االقتصادية ما بني داع حلرية اقتصادية مفتوحة ومتحللة من التدخل احلكومي
إال من واجباته الدفاعية واألمنية التقليدية والتنظيمية وما بني داع لتدخل من قبل الدولة لتحفي الطلب وزيادة
االستهالك ومعاجلة التباطؤ يف النمو االقتصادي عند وجود وضع اقتصادي صعب ،إال أن الظرف الطارئ الذي
فرضته جائحة مرض كورونا كوفيد  ، 51والت ايد املستمر يف أعداد املصابني والضحايا حيث وصلت أعداد املصابني
بالفايروس حىت إعداد هذه الدراسة حنو  0ماليني مصاب وما يقارب  074ألف وفاة يف العامل يف ت ايد يومي كبري.
) ، (Johns Hopkins University, 2020هذا الظرف الطارئ أل م كثري من احلكومات للتدخل يف مجيع الشأن
العام اقتصاديا وسياسيا وأمنيا على حنو غري مسبوق يف العصر احلديث وبتفاوت بالطبع إال أن السمة العامة كان
التدخل االقتصادي.
ومن جهة أخرى فقد أدى هذا الظرف الطارئ من انتشار الوباء وتعميم اإلغالق الكبري إىل حالة اختبار
حقيقي ألفكار العوملة ومبادئها ،فقد مت خرق منظومة العوملة بإغالق احلدود وتعطل حركة النقل واملواصالت
وصعوبات متعلقة باالتصاالت وشبكات النت نتيجة االعتماد الكبري عليها ،وكذلك تضييق مسارات التصدير
وتعطل خطوط إنتاج وتوقف كثري من املصانع وخرق كبري يف سالسل الت ويد مما أنشأ حواج طاملا سعت العوملة
لكسرها وتيسري وصول السلع واخلدمات واملنتجات لطالبيها.
وبناء عليه وأمام استمرار اجلائحة ووضع الدول للتدابري الصحية والقيود واإلجراءات لتجنب العدوى
وملواجهة املرض تشكلت إجراءات جديدة للحكومات فيما يتعلق بالعوملة وتدخل الدولة مبا قد يعد خروجا عن
أدبيات احلرية االقتصادية وهنج العوملة ،وتلخصت اإلجراءات فيما يأيت:
 مرك ية العالج :حيث فرضت احلكومات رؤاها يف أساليب عالج مرض كوفيد  51وطرق ممارسته واملراك املعتمدةله وجمانيته ،بل وفرضت بروتوكوال معينا للعالج وهو ما أخرج القطاع اخلاص من هذه اخلدمة ج ئيا سواء ما يتعلق
باملراك الصحية أو شركات التأمني الصحي.
 توقف سالسل الت ويد :حيث توقفت سالسل الت ويد للبضائع والسلع لفرتات نتيجة توقف عمليات الشحن جواوبرا وحبرا باإلضافة إىل قيود وضعتها السلطات ضمن تدابريها الصحية.
 إغالق األسواق التجارية :أغلقت الدول مراك التسوق واحملال التجارية واألسواق الكبرية من موالت ومعارضجتارية وغريها مما تسبب يف مشاكل متعلقة بتصريف املنتجات وزيادة العرض وقلة الطلب.
 تقييد عمل القطاعات االقتصادية :ضمن إجراءاهتا للحد من انتشار الوباء سارعت الدول لعمليات غلق العديدمن القطاعات التجارية واالقتصادية واخلدمية مما ترك أثره على النشاط االقتصادي.
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 تقييد احلركة بني املدن :حيث ق يدت كثري من الدول حركة مواطنيها داخليا سواء بعمليات إغالق املناطق أو املدنووضع قيود مشددة على الدخول واخلروج منها للحد من تفشي املرض.
 إغالق احلدود :حيث قامت احلكومات بإغالق املعابر واحلدود واملنافذ البحرية واجلوية والربية أمام حركة املسافرينٍ
ومشاف وحجر صحي قد تعج عنه إمكانيات
ذهابا وإيابا ملنع انتقال العدوى وحلاجة القادمني اجلدد لفحوصات
الدول.
 إغالق املصاحل احلكومية :حيث قامت الدول بتعطيل العمل احلكومي البريوقراطي حيث ميثل موظفو الدولة ج ءامهما من القوى العاملة خاصة يف دول الشرق األوسط؛ فتعطيل املؤسسات العامة قلل من احلركة والتخالط بني الناس
وتقليل حركة الشوارع والنقل العام مما يقلل من االحتكاك وبالتايل احلد من نقل العدوى.
 توقف وسائط النقل الربي والبحري واجلوي يف العديد من املدن واملناطق لتقليل حركة األفراد وبالتايل احلد منانتشار العدوى أو جعل االنتقال بينها بتصريح خاص.
 توقف حركة الطريان :حيث أوقفت الدول حركة الطريان وأغلقت املطارات وبالتايل حد من التنقل بني الدول وهذاأدى إىل توقف النشاط السياحي كما أدى إىل توقف عمليات الشحن اجلوي.
 إغالق املصانع :حيث أدت التدابري الصحية للجهات املختصة بإغالق كثري من املصانع منعا لتفشي العدوى ،كماأن تعطل حركة التنقل نتيجة توقف املواصالت العامة أدت إىل عدم قدرة املصانع على اإلنتاج نتيجة عدم قدرة
العمالة للوصول إىل أماكن عملهم.
 توقف األسواق املالية :فقد أصدرت دول قرارات بوقف التداول يف األسواق املالية من أسهم وسندات نظرالالخنفاضات احلادة اليت شهدهتا األسواق مع التصاعد املستمر لتفشي املرض.
 وضع قيود على تبادل العمالت :حيث قامت دول بوضع قيود على صرف وتبادل عمالهتا خشية اخنفاضها احلادمع أجواء عدم االستقرار االقتصادي السائدة يف األسواق.
 منع تصدير سلع غذائية وطبية :حيث أصدرت السلطات يف غري دولة منع تصدير منتجات طبية وغذائية هبدفإتاحتها للمواطنني وهذا يعد سابقة خاصة يف بعض الدول الغربية.
 تسعري املنتجات :حيث قامت حكومات بتسعري منتجات وخدمات هبدف احلد من احتكارها ومنع املغاالة يفأسعارها أمام الطلب الكبري عليها مع نقص العرض يف السوق خاصة السلع واألدوات الطبية والسلع الغذائية
األساسية.
 اخنفاض أسعار النفط بشكل غري مسبوق نتيجة تعطل حركة النقل وحركة املصانع مما أدى إىل تكبد الدول النفطيةخسائر كبرية ،فقد تراجعت أسعار النفط منذ يناير  ،0404ووصلت إىل مستوى تارخيي ٍ
متدن يف أبريل وجرى
تداول بعض اخلامات القياسية عند مستويات سلبية ،ويُع ى هذا الرتاجع إىل هبوط حاد للطلب ،وبسبب اجلهود
الرامية للحد من تفشي اجلائحة واليت قيَّدت معظم أنشطة السفر ،ومن املتوقع أن يهبط الطلب على النفط على حنو
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مل يسبق له مثيل مبقدار  1.0ماليني برميل يوميا هذا العام عن مستواه يف  0451الذي بلغ  544مليون برميل
يوميا ،كذلك من املتوقع أن تبلغ أسعار النفط يف املتوسط  01دوالرا للربميل يف عام  ،0404برتاجع نسبته %00
عن املتوسط يف  0451الذي بلغ  05دوالرا للربميل ،ويبني الشكل البياين ( )5نسبة االخنفاض القياسي بالطلب
على النفط مقارنة مع الركودات العاملية السابقة للنفط( .البنك الدويل)0404 ،
الشكل رقم ( :)1انخفاض الطلب على النفط بسبب جائحة كورونا مقارنة مع الركودات العالمية السابقة

المصدر :وكالة الطاقة الدولية والبنك الدويل (األرقام بنسبة مئوية)

 .1أزمة اإلغالق الكبير واآلثار االقتصادية:

أدت حالة إغالق األسواق والقطاعات االقتصادية بسبب جائحة فريوس كورونا وانتشار املرض يف العامل إىل

أزمة اقتصادية أطلق عليها أزمة اإلغالق الكبري وميكن تعريفها بأهنا :األزمة اليت نتجت عن إغالق األسواق وتوقف
القطاعات االقتصادية والنشاط االقتصادي وانقطاع سلسلة الت ويد بسبب انتشار مرض كوفيد  51الناتج عن فريوس
كورونا مع هناية عام  0451واستشرى يف عام  ،0404مما أدى إىل قلة يف الطلب وشح يف السيولة وزيادة عرض
السلع وقيود على تصريف اإلنتاج بسبب اإلجراءات والتدابري اليت قامت هبا الدول ملنع انتشار الوباء.
وتعاظمت األزمة حيث أطلق مسؤولون أمميون حتذيرات متتالية لألثر السليب الكبري على األسواق فقد
وصفت مديرة صندوق النقد الدويل (غورغييفا )0404 ،هذه األزمة بأهنا أزمة عاملية منقطعة النظري وأكثر تعقيدا،
ومقرتنة بصدمات مرتابطة للصحة العامة واالقتصاد أدت إىل تغري يف منط احلياة إىل حالة أشبه بالتوقف التام؛ وحييط
هبا قدر أكرب من عدم اليقني ،ألن اجلميع ال يدرك إال بشكل متدرج كيفية التعامل مع هذا الفريوس اجلديد واحتوائه
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بشكل فعال ؛ فاجلوائح ال تبايل للحدود بني البلدان ،وال ما تسببه من صدمات اقتصادية ،وتوقعت تقارير صندوق
النقد الدويل تراجع النشاط االقتصادي العاملي بدرجة مل تشهد منذ سنوات الكساد الكبري.
أما إدارة البحوث بصندوق النقد الدويل فرأت إهنا أزمة عاملية حبق ،ألنه للمرة األوىل منذ "الكساد الكبري"
يصيب الركود كال من االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ،فمن املتوقع أن يبلغ
النمو يف االقتصادات املتقدمة  %0,5-هذا العام ،كذلك يُتوقع القتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

ذات مستويات النمو األ على بكثري من االقتصادات املتقدمة أن تتحول إىل معدالت منو سالبة تبلغ  %5,4-يف
عام  0404و  %0,0-إذا استُثنيت الصني ،ومن املتوقع أن ينكمش متوسط دخل الفرد يف أكثر من  574بلدا.
كذلك تشري التوقعات إىل حتقيق ٍ
تعاف ج ئي يف االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات
النامية يف عام ( .0405غوبيناث)0404 ،
ومن املرجح حبسب (تقرير آفاق االقتصاد العاملي" )0404 ،أن مير االقتصاد العاملي هذا العام بأسوأ ركود
تَ َعَّرض له منذ سنوات "الكساد الكبري" ،متجاوزا يف ذلك كل تداعيات األزمة املالية العاملية منذ حنو  54سنوات،
فمن املتوقع أن يتسبب "اإلغالق العام الكبري" ،يف انكما النمو العاملي بشدة ،حيث يصبح النمو أعلى من
معدالت االجتاه العام ،ولكن مستوى إمجايل الناتج احمللي سيظل أدىن من االجتاه العام يف فرتة ما قبل الفريوس ،مع
قدر كبري من عدم اليقني حول مدى قوة التعايف ،ومن األرجح أن تكون نتائج النمو أسوأ بكثري ،وسيحدث هذا إذا
استمرت اجلائحة وإجراءات االحتواء مدة أطول ،أو وقع ضرر أكثر حدة على اقتصادات األسواق الصاعدة
واالقتصادات النامية ،أو استمر تشديد األوضاع املالية ،أو إذا ظهرت آثار غائرة واسعة النطاق بسبب إغالق
الشركات واستمرار البطالة".
وقال (تقرير آفاق االقتصاد العاملي )0404 ،الصادر عن صندوق النقد الدويل إنه سيكون جلائحة كوفيد
 51تأثري حاد على النمو يف كل املناطق حيث سيصل الرتاجع إىل ما نسبته  %0.5-يف االقتصادات املتقدمة عام
 0404للتأثريات املتوقعة جلائحة كوفيد ، 51-أما النمو العاملي فسيرتاجع إىل  .%0-انظر جدول ( )5الذي
يوضح أثر مرض كوفيد  51على منو االقتصادي العاملي.
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الجدول رقم ( :)1أثر مرض كوفيد 11-على نمو االقتصادي العالمي

المصدر :صندوق النقد الدويل ،تقرير آفاق االقتصاد العاملي 0404

يف حني أن تقري ر وكال ة أونكت اد (مؤمت ر األم م املتح دة للتج ارة والتنمي ة) يتوقع أن األزم ة ال ت ي تسبب هبا
كورونا ستؤدي إىل ركود يف االقتصاد العاملي ،وهو ما سيتسبب يف اخنفاض النمو السنوي العاملي رهذا العامل بنسة
 ،%0.1وق د يس وء الوض ع إىل درج ة تس جيل عج يف الدخ ل العامل ي بقيم ة  0444مليار دوالر وذلك يعين
اهنيار االقتصاد العامل ي ككل ،فيم ا يش به الكس اد الكبي ر ال ذي أعق ب األزم ة االقتصادي ة لع ام  5101من القرن
املاضي ،خصوصا أن االقتص اد العامل ي مل يتع اف بعد من تأثريات األزم ة املالي ة ال ي حدث ت يف عام  0442نتيج ة
للهشاش ة املالي ة للنظ ام االقتصاد العامل ي ( .مرك الفكر االسرتاتيجي)0404 ،
وقد اختذت البنوك املرك ية على مستوى العامل إجراءات جريئة وحامسة عن طريق تيسري السياسة النقدية،
وشراء جمموعة متنوعة من األصول ،وتوفري السيولة للنظام املايل سعيا لتخفيف حدة تشديد األوضاع املالية واحلفاظ
على تدفق االئتمان إىل االقتصاد ،ونظرا ألن أسعار الفائدة األساسية أصبحت اآلن قريبة من الصفر أو أدىن منه يف
كثري من االقتصادات املتقدمة الكربى ،فإن اإلجراءات غري التقليدية واإلرشادات االستشرافية حول مسار السياسة
املتوقع بدأت تشكل األدوات األساسية رهذه البنوك املرك ية يف الفرتة املقبلة ،وقد تتخذ البنوك املرك ية إجراءات أخرى
لدعم االقتصاد يف هذه الفرتة العصيبة( .تقرير االستقرار املايل العاملي.)0404 ،
وقد أثرت جائحة كورونا ) )COVID-19على الطلب واملعروض من السلع األولية :إذ كانت رها تداعيات
مباشرة جراء اإلغالقات وتعطل سالسل التوريد ،وتداعيات غري مباشرة نامجة عن توقُّف النمو االقتصادي ،وكانت
اآلثار والتداعيات بالفعل بالغة الشدة ،السيما على السلع األولية املتصلة بقطاع النقل ،مع أن معظم أسواق املواد
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الغذائي ة تشهد وفرة يف إمدادات املعروض ،فإن املخاوف على األمن الغذائي اشتدت ،إذ أعلنت بلدان فرض قيود
على التجارة واخنرطت يف ممارسات الشراء املفرط ،وستكون اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان النامية اليت تعتمد
على السلع األولية من بني أشد البلدان عرض ًة لآلثار االقتصادية للجائحة ،وعالوًة على اخلسائر الصحية والبشرية
اليت قد تتعرض رها هذه البلدان ،فإن آثار الركود االقتصادي العاملي ،وتراجع الطلب على الصادرات ،وتعطل سالسل
التوريد ستضر كلها باقتصادات هذه البلدان( .البنك الدويل)0404 ،
 .1فشل العولمة أو عولمة جديدة:

أدى انتشار فريوس كورونا إىل تبين الدول تدابري صحية مشددة ،ويف الوقت نفسه وضعت السلطات
سياسات اقتصادية ومالية ونقدية خمتلفة لتعاجل الوضع القائم الناجم عن حالة االنكما اليت أصابت األسواق ،كما

أدت حالة عدم اليقني ونقص تدفق السيولة إىل األسواق إىل اختاذ الدول سياسات حازمة يف عدد امللفات االقتصادية
منها النظر إىل الداخل ومنع تصدير بعض السلع وتوقف سالسل الت ويد نتيجة انقطاع خطوط النقل والشحن
وإغالق احلدود بني الدول وتسعري بعض املنتجات ،هذا كله أدى إىل وصف بعض الكتاب ما جيرى أنه ارت داد
العومل ة ( )Deglobalizationكما وصفها (يونس ،0404 ،صفحة  )1أو كما وصفه (صالح ،0404 ،الصفحات
 )57-50بأنه نشوء منوذج جديد للعوملة ميكن تسميته عوملة التباعد الدويل ،وقد برزت عدة مصطلحات للتعبري
على اهتام العوملة باملسؤولية عن تفاقم كورونا ووصفوها بالعوملة السلبية ( )Negative Globalizationاليت ترك على
سلبياهتا ،والعوملة ارهشة ( )Fragile Globalizationبضعفها عن مواجهة األزمات والكوارث ،وكذلك ضعف
اعتمادية العوملة ( )Unreliable Globalizationبسبب اضطرار الدول باالعتماد على غريها لتأمني احتياجاهتا
األساسية( .يونس ،0404 ،صفحة )1
من ناحية أخرى يرى (الرداوي )0404 ،أن من تأثريات وباء كورونا املستجد احملتملة ،ما يسميه "فشل
العوملة" ،معل ًال ذلك ب "جناح الفريوس يف عبور احلدود الوطنية للدول يف مقابل فشل الكمامات الطبية يف ذلك".

ويف احلقيقة فقد فرض تفشي ف ي روس كورون ا تبن ي إج راءات لوق ف التدفق ات الضخم ة العاب رة للح دود
بص ورة غ ي ر مس بوقة ،وتفكيك شبكات االتصال العابر لألقاليم حيث جذبت األزمة االنتباه اىل ال وايا املظلمة للعوملة
وارتباطها بتهديدات مثل تفشي األوبئة العابرة للحدود والتلوث البيئي واالحتباس احلراري واجلرمية املنظمة والتهديدات
السيربانية اليت هتدد تدفقات املعلومات الكثيفة ،ومل جتد دول العامل سبيال ملواجهة انتشار فريوس كورونا سوى إغالق
احلدود ووقف الطريان واعالن حالة الطوارئ ووقف تصدير املنتجات الطبية الالزمة ملواجهة األزمة ومجيعها تناقض
العوملة وتدفع بالتجارة املضادة (يونس ،0404 ،صفحة )1
وكان من الالفت شعور املسؤولني باخلطر الذي يداهم العوملة نتيجة إغالق احلدود بعد تفشي الفريوس
حيث طالب عدد من املسؤولني يف أوروبا بفتح احلدود بعد أسابيع من إغالقها على الرغم من أن خطر املرض ما زال
يداهم البلدان ،فقد دعا رئيس الربملان الفرنسي ونظريه األملاين يف  0404/1/00إىل فتح احلدود بني الدول األوروبية
بأسرع وقت ممكن ،واعترب الفرنسي ريشار فريان واألملاين وولفغانغ شوبل يف إعالن مشرتك أنه "على فرنسا وأملانيا
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العمل لصاحل إعادة فورية حلرية احلركة داخل فضاء شينغني حني تتوفر الظروف املناسبة لذلك ".وأكدا يف الوثيقة
"كان إلغالق احلدود الفرنسية-األملانية أصالً نتائج قوية ،تتعدى املنطقة احلدودية وتلقي بثقلها خصوصا على تصور
العالقة الفرنسية-األملانية"( .وكالة فرانس برس)0404 ،
وأمام هذا الوضع واملظاهر غري املسبوقة واليت تناقض فلسفة العوملة فقد طرأت عدد من التوقعات على
مستقبل العوملة ،يسرد الباحث عددا منها:
 .1.1العولمة باقية لكنها ستتبدل:

يف املسار األول املتوقع قد يقال إن العوملة لن تنتهي ولكنها ستتبدل" ،فهناك كثريون ممن يتوقعون انتهاء
العوملة ،باعتبار أن دول العامل بدأت باالنكفاء على نفسها بدالً من انفتاحها على العامل ،وال شك أن العوملة مبفهوم
سيطرة اقتصاديات السوق احلرة قد انتهت إىل غري رجعة ،بل إن هناية اقتصاديات السوق احلرة مل ِ
تنته على يد كورونا
فحسب ،وإمنا بدأت باألفول بعد األزمة املالية العاملية عام  ،2008لكن الثورة املعرفية وثورة التكنولوجيا ربطت العامل
بشكل ال ميكن تفكيكه ،وإمنا من الضروري أن متتد وتتبدل العوملة لتشمل التعاون يف جماالت كالوقاية الصحية
ومكافحة األوبئة ،وأن ختصص املوارد الكافية لذلك بدالً من ختصيصها جملاالت كالتسلح مثالً ،مل خيلق فريوس كورونا

بسبب العوملة ،لكن العوملة هي من ستنجح يف حماربته من خالل بلورة رؤية فاعلة ،مبنية على انعدام األنانية والتفاف
األفراد حنو العمل اجلماعي وتشارك املعلومة واملعرفة ،متاماً كما جنحت يف اخلروج من أزمات مشاهبة شهدناها يف
العقود املاضية( ".املعشر)0404 ،
 .1.1ارتداد العولمة نحو الداخل:

يف املسار الثاين قد يكون هناك ارتدادا إىل الداخل خاصة مع التوقع "أن يصب ح مصري العوملة موضع ج دل
واس ع النط اق ،يف ظل االجتاه ات املض ادة للعومل ة الت ي فرضته ا س ياقات انتش ار الفي روس ،وإثب ات م دى
هشاش تها ،وع دم القابلي ة ل العت ماد عليه ا ،وه و م ا س ي يد الضغ ط باجت اه االرت داد للداخ ل وحتجي م االندم اج يف
النظ ام العامل ي ،ويتص ل ذل ك باجتاه ات س ابقة عل ى أزم ة كورون ا لتحجي م م د العومل ة وف رض احلمائي ة االقتصادي ة
وإغ الق احل دود أم ام تدفق ات ارهج رة والالجئني وتقيي د التدفق ات العاب رة للح دود م ع صع ود التي ارات اليميني ة
والش عبوية خ ال األع وام املاضي ة( .يونس ،0404 ،صفحة )50

 .1.1عولمة التباعد الدولي:

القيود اليت فرضتها الدول على التعامالت التجارية نتيجة انتشار الوباء ستفرض منوذجا جديدا للعوملة أطلق
عليه (صالح ،0404 ،الصفحات  )57-50عوملة التباعد الدويل :مبعىن سيكون منوذجا ذا طابع حملي حيافظ على
قدر من الرتابط مع العامل لكنه سيبقى على مسافة فاصلة.
ف إن جمم ل التغي رات احلاصل ة ستحد بالتأكي د من حرك ة التنق ل املادي ب ني ال دول خصوصا م ا يتعل ق حبرك ة
الب شر باعتباره ا الس بب الرئي س النتش ار كورون ا هب ذه السرع ة ،ك ما س تعيد تل ك التغي رات توزي ع سالس ل
اإلم دادات ،ع رب صياغ ة من وذج جدي د لتخصي ص اإلنت اج ب ني ال دول ،مب ا يقل ل االنكش اف ع لى الع امل اخلارج ي،
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وجين ب نق اط الضع ف يف السالسل القائمة حاليا وهو ما سيعيد صياغة مفهوم العالقات االقتصادية بني الدول
حيث سيكون تركي احلكومات منصبا على اقتصاداهتا الوطنية أوال مع قدر من العالقات مع العامل اخلارجي حيث
تكون العالقات متارس بشكل غري مادي وكذلك التوسع يف جتارة اخلدمات ونقل التكنولوجيا واستقدام املعرفة من
اخلارج( .صالح ،0404 ،الصفحات )57-50
 .1.1فشل العولمة:
يرى بعض الكتاب أن مآالت أزمة مرض كوفيد  51ستكون فشل للعوملة خاصة مع إغالق احلدود وانقطاع
سالسل الت ويد وامتناع دول عن تصدير بعض املنتجات واحتكارات لسلع واستئثار مبواد غذائية وطبية.
ويرى (الرداوي )0404 ،أنه على الرغم من أن األوبئة ال تفضي بالضرورة إىل تغيريات جذرية يف السياسة
واالجتماع واالقتصاد ،فالتغيريات احلامسة تتوقف باإلضافة إىل األوبئة على اكتشاف تكنولوجي حاسم يؤدي إىل
تبديل موازين القوى يف العامل إال أنه ميكن القول أن العوملة فشلت؛ فالوباء جيتاز احلدود والكمامات ال جتتاز ،ويرجح
تبدل يف عالقات الدول وتغريات داخل األنظمة الدميقراطية ستظهر يف م يد من التشدد املدفوع بالسالمة العامة،
ويتنبئ بأنه سيكون هناك فرص تارخيية لدول صاعدة مثل ارهند وتركيا والربازيل واندونيسيا ومالي يا ألن تأخذ دورا
بالتبادل التجاري العاملي ،وكذلك نشوء جتمعات اقليمية جديدة تبادل سالسل االنتاج بينها مع انتقال مراك العامل
االقتصادية.
 .1آفاق التدخل الحكومي في االقتصاد
من القضايا اليت ثارت نتيجة تفشي مرض كوفيد  51قضية دور الدولة يف احلياة االقتصادية ،فقد فرضت
عملية مكافحة املرض واقعا جديدا على املستويات الصحية واالقتصادية بل يف كل اجملاالت ،فعلى املستوى الصحي
تصدت املشايف العامة للمرض وعاد دورها يف خدمة املواطنني خاصة يف عالج الفريوس وكأماكن للحجر الصحي
وإجراء الفحوصات وبشكل جماين ،كما أن وزارات املالية واملؤسسات العامة املعنية بالقطاع االقتصادي عاد دورها يف
توجيه االقتصاد مبا خيدم املرحلة ،وتصدت البنوك املرك ية للجائحة من خالل سلسلة من القرارات لتوفري السيولة
للقطاعات ومتويل املشروعات الصغرى وختفيض الفوائد.
وبدأت احلكومات تطبيق سياسات مالية واقتصادية يف خمتلف أحناء العامل ويشري (تقرير االستقرار املايل
العاملي )0404 ،إىل أن هذه احل م تتضمن الدعم املايل اليت أعلنتها احلكومات يف البلدان املختلفة ،ووصف
اإلجراءات املالية املوجهة الكبرية واملؤقتة اليت تُطبَّق يف الوقت املناسب بأهنا أمر ضروري لضمان أال يؤدي وقف
النشاط املؤقت إىل أضرار أكثر دواما يف القدرات اإلنتاجية لالقتصاد ويف اجملتمع ككل.
وقد برزت بعض اإلشكاالت املرتبط ة بتعاط ي ال دول م ع جائح ة كورون ا منها ق درة ال دول ع ى املواءم ة ب ي ن
متطلب ات احلف اظ ع ى حري ات األف راد وتع ي دور املراقب ة بداف ع محاي ة األم ن القوم ي ،واحلف اظ ع ل ى االس تقرار جنبا
إىل جن ب م ع اإلش كالية املتعلق ة بتغلغ ل الدول ة ع ل ى املس توى االقتص ادي بش كل أك ب ر ،وم ا يرتب ط بذلك من
انعكاسات مجة ع لى االقتص ادات الوطني ة( .حسن ،0404 ،صفحة )57
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وتشري تقارير دولية أنه على مدار العقد املاضي ،تضاعفت أمهية املؤسسات اململوكة للدولة بني مؤسسات
العامل الكربى؛ فقد أصبحت أصورها البالغة  01تريليون دوالر أمريكي تشكل اآلن  %04من جمموع األصول.
واملؤسسات اململوكة للدولة موجودة يف كل بلد يف العامل تقريبا – حيث يصل عددها إىل اآلالف يف بلدان مثل أملانيا
وإيطاليا وروسيا ،وقد جاء منو املؤسسات اململوكة للدولة على الساحة العاملية يف اآلونة األخرية كنتيجة أساسية
لصعود االقتصاد الصيين –حيث ال ي ال رهذه املؤسسات دور كبري– إىل جانب اقتصادات األسواق الصاعدة
األخرى ،وغالبا ما تقدم املؤسسات اململوكة للدولة خدمات أساسية كمياه الشرب ،واحلافالت اليت يركبها الناس،
والكهرباء الالزمة يف حياهتم اليومية وعلى غرار البنوك العامة ،مثل املؤسسات اململوكة للدولة مصادر مهمة لالقرتاض
بالنسبة لألسر وامل ارعني واألعمال الصغرية ،وخاصة يف األسواق الصاعدة( .تقرير الراصد املايل)0404 ،
أما الالفت باألمر فتكرار دعوات املؤسسات الدولية على تدخل أكرب للدولة يف االقتصاد أثناء جائحة
ك ورونا بعد أن كانت التوصية املتكررة رها للبلدان النامية القيام خبصخصة املؤسسات العامة وتشجيع القطاع اخلاص
تتحمل األعباء النامجة عن
ورفع يد الدولة عن االقتصاد ،من ذلك دعوة (البنك الدويل )0404 ،احلكومات إىل أن َّ
كثري من اخلسائر ،وقد يتطلب التغلب على اخلسائر أن متتلك حصصا يف مؤسسات القطاع املايل ،ومصادر التوظيف
املهمة إسرتاتيجيا من خالل إعادة رمسلتها  ،وستكون هذه املساندة حيوية للحفاظ على الوظائف وهتيئة الظروف
للتعايف ،غري أنه جيب أن تكون هذه اإلجراءات شفافة ،وينبغي وضع ترتيبات قوية إلدارة األصول اليت جرى احلصول
عليها حديثا ،واالقتداء بأفضل مناذج صناديق الثروة السيادية وشركات إدارة األصول.
وحض تقرير دويل (تقرير الراصد املايل )0404 ،املؤسسات اململوكة للدولة على املساعدة يف مكافحة
أزمات كهذه اجلائحة وتع ي أهداف التنمية ،وقال إهنا ميكن اإلسهام بذلك إذا كانت ختضع ملستوى جيد من
احلوكمة وتتمتع بأوضاع مالية سليمة ،غري أن حتقيق هذه األهداف يتطلب امل يد من اإلصالحات يف كثري من
البلدان ،وإال فإن التكاليف اليت يتحملها اجملتمع واالقتصاد ميكن أن تكون كبرية.
وحث (أزعور )0404 ،إىل تقدمي احلكومات الدعم املايل املؤقت من إجراءات تكفل توفري دعم يوجه
بدقة إىل األسر والشركات املتضررة ،وينبغي أن يهدف هذا الدعم إىل مساعدة العمالة والشركات على جتاوز توقف
النشاط االقتصادي بشكل كبري ،وتقدمي البنوك املرك ية السيولة للبنوك وخاصة تلك اليت تقرض املشروعات الصغرية
واملتوسط ،وإعادة هيكلة الديون املتعثرة حبذر دون التأثري على قواعد تصنيف القروض ورصد خمصصاهتا.
 .7دور الدولة ما بعد أزمة كورونا:

يشري تقرير أممي إىل أنه من املتوقع أن تنخفض التحويالت العاملية على حنو حاد حبوايل  %04يف 0404
بسبب األزمة االقتصادية النامجة عن جائحة كورونا وتدابري اإلغالق ،ويرجع االخنفاض املتوقع ،الذي سيكون أكرب

تعرضا
اخنفاض يف التاريخ احلديث ،إىل اخنفاض أجور ومعدالت توظيف العمالة املهاجرة ،وهي الشرحية األكثر ً
لفقدان الوظائف واألجور يف أي أزمة اقتصادية يف البلد املضيف ،ومن املتوقع أن تنخفض التحويالت إىل البلدان
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املنخفضة واملتوسطة الدخل بنسبة  %51.7لتصل إىل  001مليار دوالر ،مما ميثل خسارة يف املوارد املالية األساسية
لألسر املعيشية الضعيفة واألوىل بالرعاية( .تقرير البنك الدويل ،)0404 ،وهذا بال تأكيد يرتب مهاما أساسية للدولة.
إن الدول ة الوطني ة يف مرحل ة "م ا بع د كورون ا" م ن املرج ح أن ختتل ف ع ما كان ت علي ه يف الس ابق ،م ع
تباين التأثريات احملتملة وفقا خلصوصي ة وطبيع ة كل نظ ام س ياسي والبيئ ة الت ي يتفاع ل هب ا ،وم ع ش يوع حال ة عدم
اليقني إزاء التط ورات املرتبط ة باملرحل ة الالحق ة ،خاص ة وأن تفشي الفريوس ما زال قائما ومل ينته بعد ،ف إن كل
التط ورات قائم ة وحمتمل ة حت ى يت م القض اء بش كل كام ل ع ل ى الفي روس ،وهذا من شأنه أن ميث ل ق وة دف ع باجت اه
تع ي أدوار الدول ة بش كل أكرب ،خاص ة وأن أغلب االختصاص ات اليت اكتس بتها الدول ة خ الل مرحل ة ف ريوس
كورون ا ق د ال تتخ لى عنه ا ،السيما يف الدول األكثر تضررا من تداعيات اجلائحة( .حسن ،0404 ،صفحة )04
ويرى (املعشر ) 0404 ،أن أزمة كورونا قد أثبتت أن الدول اليت لديها نظم حوكمة فاعلة هي األقدر على
مواجهة األزمات والتغلب عليها ،وال تستطيع دول العامل أمجع ،وال يستطيع العامل العريب حتديداً ،جتاهل دور نظم
احلوكمة يف بناء األرضية املناسبة ملستقبل واعد ،وال يستطيع أحد أن يع ل تطوير نظم صحية فاعلة ،مثالً عن تطوير
نظم حوكمة فاعلة يف باقي اجملاالت ،فاحلوكمة ال ميكن جت ئتها بعد اليوم ،واألخطار احملدقة بالعامل تتطلب معاجلات
كلية تنال اجملاالت كافة ،وإن أزمة «كورونا» ميكن أن تكون حاف اً لبداية جديدة تبين نظم حوكمة خمتلفة يف اجملاالت
كافة ،قادرة على التعامل مع حتديات القرن احلادي والعشرين.
أما (مح اوي )0404 ،فريى أن هذه حلظة لعودة الدولة وللحكومات املتدخلة بعمق وقوة يف إدارة الشأن
العام ،من الصحة إىل االقتصاد ،وسيكون رهذه اللحظة املرشحة لالمتداد ال مين تداعيات سياسية واسعة ،فكما
تكتشف اجملتمعات الغربية أن الرأمسالية العنيفة وعلى الرغم من التنظيم الدميقراطي وحكم القانون السائدين سترتك
املواطنني مبفردهم يف مواجهة األزمات االقتصادية واملالية اخلانقة وأن سبل اإلنقاذ من االهنيار والركود والكساد دوما
ستعود إىل الدولة ،تكتشف اجملتمعات يف الشرق األورويب واآلسيوي واألوسط أن الدولة وعلى الرغم من غياب
الدميقراطية وضعف حكم القانون تظل الفاعل اجملتمعي األكثر قدرة على مواجهة األزمات الكربى وتقدمي مظالت
األمان املطلوبة لتجاوز األخطار احملدقة باملواطنني صحيا واقتصاديا.
واجلدي د ه ذه امل رة حبسب (صالح ،0404 ،صفحة  )1ه و أن التغي ر احملتم ل ل ن يك ون متعلقا فق ط
بإع ادة صياغ ة العالق ات االقتصادي ة بني الدول وآلي ات تس ريها؛ لكن ه أيضا س يدفع حن و دور اقتص ادي أك ب ر
للدول ة ،فق د تضط ر احلكوم ات يف بع ض الدول إىل شراء بع ض األص ول وال شركات اخلاص ة ،س واء بش كل مب اشر
أو م ن خ الل شركات قابض ة تابع ة ره ا ،وذل ك بس بب تع رض الكث ر م ن ال شركات اخلاص ة لإلف الس ،األم ر ال ذي
يه دد اس تقرار االقتص اد ال كلي ،ويدف ع حن و تفاق م أزم ات البطال ة والفق ر.
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ويف سبيل تفعيل املؤسسات العامة اململوكة للدولة اقرتحت مؤسسات دولية (تقرير الراصد املايل)0404 ،
ما يأيت:
الدمج الكامل لكل املؤسسات اململوكة للدولة يف حسابات املالية العامة فهذا يسمح للحكومات واجلمهور
بتقييم أفضل ألثر عمليات املؤسسات اململوكة للدولة.
تقدمي احلواف الصحيحة :ينبغي أن تكون املؤسسات اململوكة للدولة قادرة على حتديد األسعار املعربة عن
التكاليف وينبغي تعويضها عن الصالحيات املوكلة إليها (كتعميم توفري املياه والكهرباء).
اإلشراف املايل واحلوكمة :مجع املعلومات عن كل املؤسسات اململوكة للدولة وحتديد صالحيات واضحة رها.
شفافية أداء املؤسسات اململوكة للدولة وعالقة هذه املؤسسات باحلكومات :مما ميكن أن يساعد يف هذا
اخلصوص وضع تقرير سنوي حيلل األداء الكلي والفردي رها.
ويرى (أزعور )0404 ،أنه عندما تبدأ األزمة املباشرة اليت سببها فريوس كورونا يف التالشي ،ميكن النظر يف
اختاذ تدابري ذات طبيعة تقليدية أكثر على مستوى املالية العامة لدعم االقتصاد ،مثل بدء اإلنفاق على البنية التحتية
من جديد ،وإن كان احلي املايل قد أخذ يتقلص بشكل كبري على مدار العقد املاضي ،ونظرا لطبيعة املرحلة الراهنة من
تباطؤ النشاط االقتصادي ،فمحاولة حف االقتصاد يف هذا الوقت من غري املرجح أن يُكتب رها النجاح ورمبا أدت إىل
خماطر القضاء على احلي املايل احملدود الذي ال ي ال متوافرا.
وحث تقرير دويل االقتصادات املتقدمة اليت متتلك احلي املايل الكايف ،على تنفيذ امل يد من املشروعات
االستثمارية ألنه جمدي؛ ألن قيمة األصول الناجتة عن هذه املشروعات من املرجح أن تتجاوز االلت امات املصاحبة رها،
مما يع ز القيمة الصافية للقطاع العام ،وحني يكون احلي املايل حمدودا ،فمن املالئم إعادة توجيه اإليرادات والنفقات
ل يادة االستثمار يف النظم الصحية ،والبنية التحتية ،والبشر ،ويف األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ،وسيؤدي
حتسني نظم إعانات البطالة وشبكات األمان االجتماعي ،إىل محاية دخول األسر من الصدمات املعاكسة وتع ي
القدرة على الصمود يف مواجهة األوبئة( .تقرير الراصد املايل)0404 ،
 .8الخاتمة:

بعد استعراض لإلجراءات اليت انتهجتها الدول خالل أزمة اإلغالق الكبري الناجتة عن التدابري الوقائية لوباء

كوفيد  51وبالنظر إىل ردود الفعل والتأثريات االقتصادية فإن أي استشراف مستقبلي ملآالت األمور ملا بعد كورونا
تضبطه عدد من احملددات هي:
 مدى قدرة الشعوب على التنازل عن حرياهتا خاصة يف اجملتمعات الغربية. مدى تقبل القطاع اخلاص لفكرة ملء اإلدارة احلكومية للفراغ الذي تركه نتيجة اإلغالق الكبري وانسحابه من بعضالقطاعات االستثمارية خاصة يف ميدان الصحة والسلع األساسية.
 ابتعاد الدول الكربى عن سياسة املناكفات االقتصادية والسياسية واحنصار نفوذها إىل الداخل.مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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 تنازل أفراد اجملتمع عن رفاهيتهم اليت اعتادوا عليها. املدى ال مين الكتشاف عالجات ولقاحات للفريوس.ويخلص الباحث في هذا اإلطار إلى ما يأتي:
 إن تغيريا جذريا على املدى ال مين القصري رمبا لن حيدث خاصة مع االحنسار التدرجيي ألعداد املتوفني والسيطرةعلى أعداد املصابني ،إال أن احلكومات اكتسبت بعض النفوذ االقتصادي والسياسي وهذا ما ال يدعها تتنازل عنه
بسهولة خاصة مع تسييس احلدث من قبل السياسيني يف البلدان الغربية.
 على املدى ال مين البعيد ستعمل بعض الدول املتقدمة على استثمار ما حدث لتوجيه عجلة اإلنتاج حنو اإلنتاجالغذائي الذي ي يد من األمن الغذائي ،وسيتنافس املرشحون يف االنتخابات التشريعية على طرح خطط تتضمن حلول
واقرتاحات وبدائل وفرص للتكنولوجيا وعلم امليكروبات والبيولوجيا واخلدمات االلكرتونية وعلوم السيطرة الوبائية.
 اقتصاديا ستصبح الدولة أكثر تدخال يف الشأن الطيب وقنوات تأمني السلع االسرتاتيجية ،ورمبا ستعمل آثار اجلائحةالنفسية والصحية على خفض األفراد لتوقعاهتم يف جمال الرفاهية ومييلوا إىل سلوك ادخاري حيميهم من ظروف مماثلة.
 من املتوقع أن تعمل الدول على تأمني سالسل ت ويد إنتاج آمنة غري تقليدية ،حيث ستتجنب بعض الدول اليتتنافسها عامليا أو إقليميا.
 أما القطاع اخلاص فسيعاين من نقص السيولة وخسائر اإلغالق الكبري اليت حدثت ورمبا حيتاج لبضع سنوات حىتيتعاىف مع الدعم احلكومي املوجه.
 رمبا ستعاين بعض التجمعات واالحتادات الدولية من تشظي معنوي وال نقول انفصاالت أو تفتت كامل إمنا ضعفالتأثري نتيجة حالة عدم الثقة اليت اجتاحت هذه الكيانات نتيجة االنكفاء على الذات وعدم تقدمي سبل املساعدة يف
وقت الذروة.
 بالتأكيد سيشهد العامل م يدا من التنافس احملموم بني الغرميني الصني وأمريكا خاصة يف السيطرة على األسواقوالعمالت واجلانب التكنولوجي وحروب اجلمارك.
 أما املنظمات الدولية كمنظمة الصحة الدولية ومنظمة التجارة العاملية فستعاين نتيجة الشعور الدويل العام بالقصورمن توجيه التحذيرات املناسبة قبل األزمة باإلضافة حملاولة دول تسييس نطاق عملها وجعلها توجه التهم رهذا الطرف
أو ذاك بالتسبب بالفريوس ،كما أن استخدام أداة قطع املخصصات السنوية أو املساعدات عنها ستكون حاضرة
إلمالتها حنو سياسات هذا الطرف أو ذاك.
 يف املدى القصري ال يتوقع حدوث تغيريات جوهرية يف املسارات الدولية أو احمللية سواء على صعيد اقتصاد السوقمبفهومه الشامل أو تدخل الدولة أو نطاقات العوملة إال أن األمور ستصبح أكثر تعقيدا يف غضون ثالث سنوات
لتتشكل مرحلة اقتصادية متيل إىل االنكفاء حنو الداخل بشكل متعاظم واحلد من نطاقات العوملة الكاملة لتصبح

245

)Journal of International Economy and Globalization (JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)03العدد ( ،2020 ،)02ص274-230 :

ISSN: 2602-7860

ضمن إطارات القنوات املالئمة اليت جتد فيها الدول منافذ مناسبة رها كما أن سالسل ت ويد جديدة للبضائع والسلع
ستتشكل آخذة بعني االعتبار ما حدث من تنافس على األغذية وإغالق احلدود واحتكارات األدوات الطبية.
 كما أن نطاق التحويالت املالية رمبا سيصبح بأشكال جديدة وآليات ختدم أطراف دون أخرى. كما أن الدول ستجد ضالتها باالعتماد على نفسها يف جماالت الصحة والغذاء أو على األقل ان يكونا حتتأعينها ورعايتها.
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