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"الموجة الثالثة" من حاالت اإلصابة الجديدة بكوفيد 19-تهدد تعافي االقتصاد العالمي
على مدى األشهر القليلة الماضية ،أدى انخفاض حاالت اإلصابة
الجديدة بكوفيد 19-وبدء حمالت التطعيم الجماعية في العديد من
البلدان إلى نشر التفاؤل حول العالم بشأن التوصل لحل دائم لمشكلة
الوباء .ولكن بدأت "موجة ثالثة" من حاالت كوفيد 19-الجديدة
تنتشر على مستوى العالم ،األمر الذي يدحض اآلراء األكثر تفاؤالً
بشأن التعافي السريع من الوباء.
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المصادر :هيفر ،جامعة جونز هوبكنز ،تحليالت QNB

وتجدر اإلشارة إلى أنه وفي ظل تسارع "الموجة الثالثة" من
حاالت اإلصابة الجديدة بكوفيد ،19-تتجه العديد من البلدان مجددا ً
لتشديد اإلجراءات بشكل أكثر حزما ً .ويشمل ذلك إعادة فرض
تدابير التباعد االجتماعي الصارمة ،مثل الحجر الصحي وحظر
التجول واإلغالق .وتهدف هذه اإلجراءات إلى إبطاء وتيرة تفشي
الفيروس ،وتسطيح منحنى العدوى قبل أن تكتظ المستشفيات بسبب
الزيادة في عدد الحاالت الحرجة .والغرض من ذلك هو إنقاذ
األرواح وزيادة معدالت التعافي وتجنب العواقب السلبية المرتبطة
بإنهاك أنظمة الرعاية الصحية.
وستكون لهذه "الموجة الثالثة" من تدابير التباعد االجتماعي
الصارمة تبعات على االقتصاد العالمي ،وقد تؤدي إلى تأخير أو
حتى تقويض عملية االستقرار االقتصادي التي بدأت في الربع
الثالث من عام  .2020في الواقع ،تشير مؤشرات التنقل عالية
التردد ،وهي أدوات لرصد األداء الكلي في االقتصاد ،إلى أن
النشاط االقتصادي يتعطل كلما يتم فرض القيود واإلغالقات .وقد
أدت الموجتان األولى والثانية من القيود إلى انكماش اقتصادي،
وذلك يشير إلى أن الموجة الثالثة الحالية سيكون لها تأثير مماثل.

المصادر :كابيتال إكونوميكس ،جوجل ،آبل ،موفيت ،تحليالت QNB

يتعمق هذا التقرير في األسباب الرئيسية الثالثة وراء الموجة
الجديدة من حاالت كوفيد 19-والتي تحول حاليا ً دون عودة معدالت
النشاط االقتصادي إلى وضعها الطبيعي.
أوالً ،في ظل انتشار وتحور فيروس كوفيد ،19-تنشأ المزيد من
السالالت المعدية الجديدة من الفيروس .وتم بالفعل تحديد ثالث
سالالت رئيسية جديدة على األقل من الفيروس ،بما في ذلك
السالالت المنتشرة على نطاق واسع في المملكة المتحدة والبرازيل
وجنوب أفريقيا .ويعتبر احتواء السالالت المعدية بدرجة أكبر أمرا ً
أكثر صعوبة.
ثانيا ً ،تراجعت معدالت االمتثال لتدابير التباعد االجتماعي بسبب
مزيج من التعب والتفاؤل مع الموافقة على اللقاحات .وخلقت
الموافقة على العديد من اللقاحات الفعالة تصورا ً خاطئا ً للسالمة بين
جزء من السكان غير المحصنين ،مما أثر على سلوكهم وزاد
تعرضهم للفيروس .ويؤدي االرتفاع المستمر للحاالت الجديدة إلى
الحاجة إلى إجراءات أكثر تشددا ً للتباعد االجتماعي وأنماط
اقتصادية "متذبذبة" والتي تعتبر سلبية بالنسبة لالستثمارات
واالستقرار االقتصادي.
ثالثا ً ،تسببت قيود اإلمداد والبيروقراطية في بداية بطيئة لبرامج
التطعيم الجماعي ،ال سيما في أوروبا وكندا وآسيا واألسواق الناشئة
ذات الدخل المنخفض .وتتطلب برامج التطعيم الجماعي عددا ً كبيرا ً
من المهنيين وشبكات البنية التحتية ،بما في ذلك الصيادلة
والممرضين والكيميائيين وعمال المصانع وسائقي الشاحنات
والطيارين وعلماء البيانات والموظفين الحكوميين .وتظل جهود
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التنسيق حاسمة من أجل تحقيق برنامج تحصين ناجح وله تأثير
إيجابي على مستوى البلدان.
بشكل عام ،على الرغم من التفاؤل بشأن اللقاحات ،تثبت "الموجة
الثالثة" من حاالت كوفيد 19-أنه ال يزال من المتوقع أن يتسبب
الوباء في اضطراب اقتصادي في عام  .2021ونتوقع أن يبدأ

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

التعافي األكثر جدوى فقط في النصف الثاني من عام  ،2021عندما
تبلغ عمليات التحصين مراحل أكثر تقدما ً في االقتصادات الكبرى
ويبدأ "االنفتاح" االقتصادي الدائم على الصعيد العالمي.

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 .يعتقد 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.
يخلي  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 سيقوم 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 استثمار ي .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 بأي 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
فإ نه 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.

