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فيروس كورونا قد يصبح مصدر إعاقة كبيرة لالقتصاد العالمي
المقدمة
في ديسمبر  ،2019اكتشفت السلطات الصينية وجود فيروس
كورونا جديد في مدينة ووهان بمقاطعة هوبى .الفيروس ،المعروف
اآلن باسم  ،2019-nCovأصاب بالفعل أكثر من  28,000شخص
وقتل أكثر من ( 560الرسم البياني ( .)1تعاطفنا مع جميع
المتأثرين)
الرسم البياني  :1اإلصابات المؤكدة والوفيات
لفيروس كورونا 2019-nCov
(عدد األشخاص)
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مليون شخص ،ولكن حاالت الوفيات المرتبطة باإلنفلونزا كانت
 61,000حالة فقط ،أي ما يعادل  %0.14فقط من المصابين.
تم اتخاذ إجراءات صارمة الحتواء الفيروس
لمواجهة تزايد حدة انتشار الفيروس ،اتخذت السلطات الصينية
إجراءات من بينها منع السفر والحجر الصحي وإغالق المصانع
ومرافق الترفيه .ويعتبر قرار وضع مدينة وهان بالكامل تحت
الحجر الطبي اعتبارا من  23يناير قرارا مهما وذلك ألن فيروس
كورونا ) (2019-nCovيتميز بفترة حضانة للمرض تصل حتى
 14يوما ،وهي الفترة التي سنحتاجها لكي نبدأ في مالحظة أي
انخفاض يحدث في معدل اإلصابات الجديدة المؤكدة.
لقد أدت القيود على السفر إلى تراجع عدد المسافرين داخل الصين
خالل عطلة السنة القمرية الجديدة إلى ما يصل  %50عبر الطرق
وسكك الحديد والنقل الجوي .كما تم فرض اإلغالق على المعامل
والشركات في  14إقليما ومدينة عبر الصين ،بما في ذلك المركز
الصناعي الرئيسي .وتشكل ،جميعها %70 ،من الناتج المحلي
اإلجمالي للصين و %80من صادرتها .ومع استمرار انتشار
الفيروس ،من المرجح أن يمتد اإلغالق إلى ما بعد  10فبراير.
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المصادر :هيئة الصحة العالمية ،مفوضية الصحة الوطنية ،تحليالت QNB

في األسبوع الماضي ،سلطنا الضوء على احتمالية أن يصبح
فيروس كورونا معيقا للنمو االقتصادي في االقتصادات اآلسيوية
الناشئة ،وبشكل أساسي من خالل ضرب نشاط السياحة .ولكن ومع
استمرار انتشار الفيروس بسرعة وارتفاع عدد الحاالت المؤكدة
حديثا ،خاصة في الصين ،سنقوم هذا األسبوع بإلقاء نظرة فاحصة
على الفيروس ونركز على تحديد التأثير المباشر لضعف نمو الناتج
المحلي اإلجمالي في الصين على نمو الناتج المحلي اإلجمالي
العالمي.
السارس كان أكثر فتكا ولكن أقل انتشارا
أدى تفشي مرض االلتهاب الرئوي الحاد (سارس) في الفترة
 2003-2002إلى إصابة حوالي  9,000شخص في  17دولة وقتل
نحو  %10من المصابين .وبالمقارنة ،فإن فيروس 2019-nCov
أصاب بالفعل عددا أكبر من الذين أصيبوا بالسارس ،ولكن يبدو أن
معدل الوفيات بالفيروس الجديد أقل بكثير ،حيث أسفر عن مقتل -2
 %3فقط من المصابين حتى اآلن .ويمكننا أيضا أن نأخذ االنفلونزا
الموسمية العادية كوباء آخر مناسب للمقارنة في هذا الخصوص.
كان موسم  2018/2017موسما سيئا في الواليات المتحدة
األمريكية بسبب انتشار اإلنفلونزا .فقد ظهرت األعراض على 45

سيتضرر الطلب على السيارات والطاقة
من المتوقع أن تتراجع مبيعات السيارات الصينية بما يتراوح بين
 %25إلى  %30خالل أول شهرين من  ،2020كما يحتمل أن يؤثر
الفيروس على مبيعات السيارات الصينية خالل العام ككل بانخفاض
قد يصل إلى  .%5وبالمثل ،من المتوقع أن يتراجع إنتاج السيارات
في الصين بنسبة  %15خالل الربع األول.
تعتبر الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وثاني أكبر مستورد
للغاز الطبيعي المسال .ويقدر أن تكون واردات النفط قد تراجعت
فعال بنسبة  ،%25مما سيؤدي إلى تقليص إنتاج المحروقات من قبل
المصافي وتأخير شحنات النفط الخام .وعلى نحو مماثل ،يدفع
تراجع الطلب على الغاز مشتري الغاز الصينيين إلى التفكير في
تقليص أحجام الواردات بالنظر إلى ارتفاع المخزونات.
سيكون نمو الناتج المحلي الصيني أضعف في 2020
تجدر اإلشارة إلى أن تدابير احتواء الفيروس ،وعلى وجه التحديد
إجراءات حظر السفر واإلغالقات المطولة للمصانع ،هي التي
تسببت في كافة األضرار االقتصادية تقريبا وليس الفيروس نفسه.
ونتوقع أن يكون الناتج المحلي اإلجمالي للصين أضعف بواقع 2
نقطة مئوية في الربع األول من عام  ،2020متراجعا إلى  %4على
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أساس سنوي من  %6في الربع الرابع من عام  .2019ولكن حدوث
تعاف من الربع الثاني وما بعده سيقلل التأثير على نمو الناتج المحلي
لمجمل العام بأقل من نقطة مئوية واحدة .ويمكن أن يكون التأثير
على النمو في مجمل العام أكبر من ذلك مرتين في سيناريو أكثر
حدة إذا تم تمديد قيود السفر واإلغالقات إلى الربع الثاني.

وال تتضمن هذه التقديرات البسيطة التأثير السلبي غير المباشر على
الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان األخرى من خالل السياحة
وتعطل سالسل التوريد وضعف الطلب الصيني على السلع .ولكنها
ال تتضمن أيضا التأثير اإليجابي على الناتج المحلي اإلجمالي من
خالل التحفيز عبر السياسات (المالية والنقدية على حد سواء) في
الصين ودول أخرى .ونتوقع أن تعوض هذه التأثيرات عن بعضها
البعض ،مما يجعل هذه التقديرات البسيطة نقطة انطالق جيدة لتقييم
التأثير المحتمل.

تمثل الصين اآلن حوالي  %20من االقتصاد العالمي بأسعار صرف
تعادل القوة الشرائية .لذلك ،فإن انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي
للصين بواقع نقطة مئوية واحدة (توقعاتنا األساسية) سيؤدي إلى
تراجع بواقع  0.2نقطة مئوية في توقعات صندوق النقد الدولي بنمو
الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة  %3.3في عام  .2020عالوة
على ذلك ،فإن السيناريو األكثر حدة ،الذي أشرنا إليه سابقا ،سيؤدي
إلى انخفاض بواقع  0.4نقطة مئوية في الناتج المحلي اإلجمالي
العالمي ،مخفضا إياه إلى  %2.9فقط في عام  2020مع إزالة أي
توقعات بحدوث ارتفاع في النمو من نسبة  %2.9المسجلة في عام
.2019

الخالصة
لقد زادت وتيرة تفشي فيروس  nCov-2019وأرتفع عدد حاالت
اإلصابة المؤكدة بهذا المرض .وبصفة مماثلة ،فإن أثره على
االقتصاد أصبح أكثر أهمية مع التوسع في التدابير التي تم اتخاذها
الحتواء الفيروس .وال نعرف حتى اآلن ما إذا كان األمر سيستغرق
أسابيعا أو أشهرا للسيطرة على تفشي الفيروس .ومع ذلك ،تخبرنا
السيناريوهات والتقديرات البسيطة المقدمة هنا أن فيروسnCov-
2019ربما يكون قد خفض بالفعل االنتعاش االقتصادي في النمو
العالمي إلى النصف في عام  ،2020وقد ال يحدث انتعاش اقتصادي
على اإلطالق.

الصين اآلن كبيرة بما يكفي للتأثير على الناتج المحلي اإلجمالي
العالمي

فريق  QNBاالقتصادي
جيمس ماسون*
اقتصادي أول
هاتف(+974) 4453-4643 :

لويز بينتو
اقتصادي
هاتف(+974) 4453-4642 :

عبد الرحمن الجهني
محلل أبحاث
هاتف(+974) 4453-4436 :

*المؤلف المراسل
"إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية :ال تتحمل مجموعة  QNBأية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير .إن اآلراء
ُصرح بخالف ذلك .يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتمادا على الظروف الخاصة بالمستثمر ،وأن يكون
الواردة في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط ،ما لم ي َ
مبنيا على أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة .إن هذا التقرير يتم توزيعه مجانا ،وال يجوز إعادة نشره بالكامل أو جزئيا دون إذن من مجموعة
".QNB

