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تحليل اقتصادي

حمالت التطعيم الفعالة تدعم إعادة االفتتاح التدريجي لالقتصادات
عانى االقتصاد العالمي في عام  2020بسبب تفشي جائحة كوفيد-
 .19وللتصدي للجائحة ،نفذت البلدان في جميع أنحاء العالم
مجموعة من السياسات االحترازية ،بما في ذلك إصدار تعليمات
البقاء في المنزل وتخفيض الطاقة االستيعابية للمدارس وأماكن
العمل ووسائل النقل العام ،وإلغاء الفعاليات والتجمعات العامة.
ولحسن الحظ ،فإن التقدم السريع في تطوير واختبار عدد من
اللقاحات الفعالة يوفر األمل في التخفيف التدريجي للقيود خالل عام
 .2021لكن فعالية تدابير االستجابة عبر السياسات االقتصادية
ووتيرة توزيع اللقاح تختلف بشكل كبير عبر البلدان والمناطق،
خاصة بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة.

ثانيا ً ،طبقت مختلف البلدان مجموعة واسعة من القيود التي تهدف
إلى تقليل عدد اإلصابات الجديدة .وجمع عدد من المحللين مجموعة
من مصادر البيانات حول القيود والتنقل لبناء مؤشراتهم الخاصة
لتقييم مدى صرامة عمليات اإلغالق وتأثيرها على كل من التنقل
والنشاط االقتصادي .على سبيل المثال ،تقوم مؤسسة غولدمان
ساكس بحساب مقاييس إعادة االفتتاح في أوروبا والواليات المتحدة
(الرسم البياني  .)2وتظهر هذه المقاييس في البداية تشابها ً في
فرض القيود ،لكنها تختلف بشكل واضح بعد ذلك .فقد خففت أوروبا
القيود بشدة في صيف  ،2020مما سمح لألوروبيين من شمال
أوروبا بقضاء العطالت في جنوب أوروبا ،لكنها اضطرت إلى
إعادة فرض قيود مشددة في شتاء  2020مع ارتفاع عدد الحاالت.
في المقابل ،خففت الواليات المتحدة القيود بشكل تدريجي ،مع
تشديد متواضع فقط للقيود من أجل التصدي لتزايد عدد الحاالت
الجديدة في الشتاء.

الرسم البياني  :1جرعات لقاح كوفيد 19-لكل  100شخص

الرسم البياني  :2مقاييس غولدمان ساكس إلعادة االنفتاح في
الواليات المتحدة وأوروبا

في هذه المقالة ،سنقوم بتقييم ثالثة موضوعات رئيسية :التقدم فيما
يتعلق باللقاحات ،ومدى صرامة السياسات االحترازية ،وتأثيرهما
على حاالت كوفيد 19-الجديدة.
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المصادر :بيانات رسمية تم جمعها من قبل "عالمنا في البيانات" ،تحليالت QNB

أوالً ،ذكرت مؤسسة بلومبيرغ أنه "توجد أدلة حقيقية [ ]...على أن
اللقاحات ستكون فعالة للغاية في منع المتلقين لها من اإلصابة
بحاالت خطيرة من كوفيد ."19-وخلصت بلومبيرغ إلى أن األفراد
الذين تم تلقيحهم لديهم حمل فيروسي أقل ،مما يجعلهم على األرجح
أقل نقالً للعدوى .وإلنهاء هذه الجائحة ،يحتاج جزء كبير من العالم
إلى أن يصبح محصنا ً ضد كوفيد .19-والطريقة األكثر أمانا ً لتحقيق
ذلك هي اللقاحات التي توفر أيضا ً في كثير من الحاالت حماية أقوى
وأطول أمدا ً من التعافي الطبيعي من العدوى .وقد حققت عدة بلدان
غنية تقدما ً سريعا ً في تحصين نسبة كبيرة من السكان (الرسم البياني
 .)1وفي الفترة القادمة ،سوف يكمن التحدي في جعل اللقاحات
متاحة على نطاق أوسع حول العالم لتقليل عدد اإلصابات وبالتالي
تقليل فرص تحور الفيروس إلى سالالت جديدة مثيرة للقلق.
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المصادر :غولدمان ساكس ،تحليالت QNB

أدى التباين في النهج بين البلدان إلى ديناميكيات مختلفة في عدد
حاالت اإلصابة الجديدة بكوفيد( 19-الرسم البياني  .)3ومن المثير
لالهتمام أن المملكة المتحدة ،بتشجيع من خروجها من االتحاد
مسارا يشبه الواليات المتحدة أكثر من بقية دول
األوروبي ،اختارت
ً
االتحاد األوروبي .وساعدت القيود األكثر صرامة في االتحاد
األوروبي على الحد من عدد الحاالت الجديدة في االتحاد األوروبي
طوال موجة الشتاء .بينما سمحت الواليات المتحدة والمملكة
المتحدة بارتفاع أكبر بكثير في الحاالت الجديدة خالل فصل الشتاء
مقارنة باالتحاد األوروبي .ثم بدأت المملكة المتحدة والواليات
المتحدة ،ربما مدفوعة جزئيا ً بارتفاع عدد الحاالت ،بحمالت تطعيم
أكثر قوة في وقت أبكر من االتحاد األوروبي (الرسم البياني .)1
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الرسم البياني  :3حاالت اإلصابة المؤكدة الجديدة بكوفيد19-
(لكل مليون شخص ،متوسط متحرك لمدة  7أيام)
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المصادر :جامعة جون هوبكنز ،تحليالت QNB

أدت الوتيرة األولية البطيئة للتطعيمات ،ال سيما في اقتصادات
منطقة اليورو الكبيرة ،إلى بطء في تخفيف القيود وساهمت في بداية
ضعيفة للربع الثاني من عام  .2021والتزال القطاعات التي تعتمد

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

على النشاط المحلي ،بما في ذلك الحانات والمطاعم وأماكن الترفيه
تعاني .كما سيستمر حظر السفر المتواصل في الحد من النشاط في
البلدان المعتمدة على السياحة ،مثل البرتغال أو إيطاليا أو فرنسا.
ومع ذلك ،ال يزال من المتوقع أن تؤدي إجراءات التحفيز القوية
إلى حدوث تعافي متأخر .ومن المرجح أن يتجاوز التحفيز المالي
في عام  2021مستوى الدعم لعام  2020في دول االتحاد األوروبي
الكبيرة .عالوة على ذلك ،يحافظ البنك المركزي األوروبي على
أوضاع مالية مخففة للغاية ويسرع وتيرة شراء األصول لحماية
عوائد منطقة اليورو من الضغوط التصاعدية.
وبعد تلقيح نسبة كبيرة ومتزايدة من سكانهما بالفعل ،شهدت المملكة
المتحدة والواليات المتحدة انخفاضا ً كبيرا ً في عدد الحاالت الجديدة
والوفيات الناجمة عن كوفيد .19-وكالهما اآلن من بين البلدان
األولى التي ستقوم بإعادة فتح اقتصاداتها .لكن التعافي االقتصادي
في بقية أوروبا سيتأخر بسبب بطء تخفيف القيود الضرورية لتجنب
حدوث ارتفاع في حاالت اإلصابة الجديدة إلى أن يتم تطعيم مزيد
من السكان.

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

*المؤلف المراسل
إخالء مسؤولية  :تم إعداد المعلومات الواردة في هذه المطبوعة ("المعلومات") من قبل بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) (" )"QNBويشمل هذا المصطلح فروعه وشركاته
التابعة .يُعتقد بأن هذه المعلومات قد تم الحصول عليها من مصادر موثوقة ،ومع ذلك فإن  QNBال يقدم أي ضمان أو إقرار أو تعهد من أي نوع ،سوا ًء كان صريحا ً أو ضمنياً،
فيما يتعلق بدقة المعلومات أو اكتمالها أو موثوقيتها كما ال يتحمل المسؤولية بأي شكل من األشكال (بما في ذلك ما يتعلق بالتقصير) عن أي أخطاء أو نقصان في المعلومات.
يُخلي  QNBبشكل صريح مسؤوليته عن كافة الضمانات أو قابلية التسويق فيما يتعلق بالمعلومات أو مالءمتها لغرض معين .يتم توفير بعض الروابط لمواقع إلكترونية خاصة
بأطراف ثالثة فقط لراحة القارئ ،وال يؤيد  QNBمحتوى هذه المواقع ،وال يعتبر مسؤوالً عنه ،وال يقدم للقارئ أي اعتماد فيما يتعلق بدقة هذه المواقع أو ضوابط الحماية الخاصة
بها .وال يتصرف  QNBبصفته مستشاراً ماليا ً أو خبيراً استشاريا ً أو وكيالً فيما يتعلق بالمعلومات وال يقدم استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية .إن المعلومات
المقدمة ذات طبيعة عامة ،وهي ال تعتبر نصيحةً أو عرضا ً أو ترويجا ً أو طلبا ً أو توصيةً فيما يتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في هذه المطبوعة .يتم تقديم هذه المطبوعة
فقط على أساس أن المتلقي سي قوم بإجراء تقييم مستقل للمعلومات على مسؤوليته وحده .وال يجوز االعتماد عليها التخاذ أي قرار استثماري .يوصي  QNBالمتلقي بالحصول
على استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية من مستشارين محترفين مستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري .اآلراء الواردة في هذه المطبوعة هي آراء المؤلف
كما في تاريخ النشر .وهي ال تعكس بالضرورة آراء  QNBالذي يحتفظ بحق تعديل أي معلومات في أي وقت ودون إشعار .ال يتحمل  QNBأو مديروه أو موظفوه أو ممثلوه
أو وكالئه أي مسؤولية عن أي خسارة أو إصابة أو أضرار أو نفقات قد تنجم عن أو ترتبط بأ ي شكل من األشكال باعتماد أي شخص على المعلومات .يتم توزيع هذه المطبوعة
مجانا ً وال يجوز توزيعها أو تعديلها أو نشرها أو إعادة نشرها أو إعادة استخدامها أو بيعها أو نقلها أو إعادة إنتاجها كليا ً أو جزئيا ً دون إذن من  .QNBوعلى حد علم ،QNB
فإنه لم تتم مراجعة المعلومات من قبل مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر لألسواق المالية أو أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو تنظيمية أو استشارية سوا ًء داخل قطر أو
خارجها ،كما لم يقم  QNBبطلب أو تلقي أي موافقة فيما يتعلق بالمعلومات.

