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عن 
المركـز

المصري -منذ نشأته  الوزراء  التابع لمجلس  القرار  اتخاذ  ودعم  المعلومات  شهد مركز 

الت؛ لُيواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري، فقد اختص في  عام ١٩٨٥– عدة تحو�

وزارة  إنشاء  كان  ثم  مصر،  في  المعلوماتية  البنية  بتطوير   (١٩٩٩  –  ١٩٨٥) ا¢ولى  مرحلته 

لُيؤدي  رئيسة في مسيرته؛  ل  تحو� (١٩٩٩) نقطة  المعلومات عام  وتكنولوجيا  االتصاالت 

التنمية  مجاالت  في  القرار  ُمتخذ  جهود  تدعم    (�ink Tank) فكر   كُمؤسسة  دوره 

المختلفة.

ى رؤية مفادها أن يكون المركز هو ا¢كثر تميًزا في  ومنذ ذلك الحين، أصبح المركز يتبنَّ

اء، وتعزيز  مجال دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، وإقامة حوار مجتمعي بنَّ

ا¢مر  ا¢سمى،  وهدفها  التنمية  غاية  ُيَعد�  الذي  المصري  المواطن  مع  التواصل  قنوات 

الذي يؤهله لالضطالع بدور أكبر في صنع السياسة العامة، وتعزيز كفاءة جهود التنمية 

وفاعليتها، وترسيخ مجتمع المعرفة.



رؤى على طريق التنمية

البحثي  بالطابع  تتسم  دورية  غير  سلسلة  هي  التنمية،  طريق  على  رؤى  سلسلة 

تكامل  خالل  من  القرار،  متخذي  دعم  في  المركز  رسالة  تحقيق  في  ُتسهم  التطبيقي، 

الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين والباحثين بالمركز في المجاالت االقتصادية، 

مناحي  شتى  في  المصرية  الدولة  جهود  ُيثري  مما  كافة؛  واالجتماعية  والسياسية، 

التنمية، كما تستهدف الوصول إلى استراتيجيات عمل متكاملة بناءة تستند إلى آليات 

عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة.
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اقتصادية  اضطرابات  إلى  أدت  وبيئية  وصحية  مالية  عديدة  بأزمات  العالم  مرَّ  ا¢خيرة،  السنوات  في 
مجتمعات  وتدمير  االجتماعي،  االستقرار  وزعزعة  والوظائف،  الدخل  فقدان  جراء  من  شديدة  واجتماعية 
ا¢زمات  أصبحت  كما  مميتة.(١)  معدية  أمراض  وتفشي  شديدة  طبيعية  لكوارث  نتيجة  بأكملها  محلية 
صحية  أزمة  العالم  ليشهد  كورونا  جائحة  انتشرت   ،٢٠٢٠ عام  وفي  سريعة.  بوتيرة  تحدث  الكبرى  العالمية 

وإنسانية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

وفي ضوء البيئة العالمية شديدة المخاطر، والتي تسودها حالة من عدم اليقين، نهدف في هذه الورقة إلى 
البحث في كيفية تعزيز متانة ومرونة االقتصاد المصري؛ استعداًدا لمواجهة أي أزمات أو مخاطر مستقبلية 
فرص  من  تتيحه  قد  ما  واغتنام  منها،  والتعافي  السلبية  آثارها  مع  والتكيف  أمامها  والصمود 
(كالتكنولوجيات الجديدة).(٢) وباالستفادة من الخبرة الدولية، يمكن تحديد السياسات االقتصادية الكلية 
المرنة المالئمة لالقتصاد المصري، واÐصالحات الهيكلية الالزمة، وسبل التعاون مع المؤسسات العامة 

والخاصة والمجتمع الدولي Ðدارة ا¢زمات بطريقة استباقية وممنهجة ومتكاملة.

وتتكون هذه الورقة من ثالثة أجزاء رئيسة، باÐضافة إلى المقدمة والخاتمة. في الجزء ا¢ول، نلقي الضوء 
على االقتصاد العالمي خالل أزمة كورونا، واستجابات الدول والمؤسسات الدولية لتداعيات هذه ا¢زمة. ويتم 
في الجزء الثاني، تحديد آثار أزمة كورونا على االقتصاد المصري واÐجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة 
ا¢زمة. وفي ضوء الخبرة الدولية وأوضاع االقتصاد المصري، نطرح في الجزء الثالث مجموعة من المقترحات 

التي تساعد على تعزيز متانة االقتصاد المصري ومرونته وقدرته على إدارة ا¢زمات. 

مقدمة

(۱) خالل العقد الماضي شھد العالم أزمات كبرى كاألزمة المالیة العالمیة في ۲۰۰۸-۲۰۰۹، وأزمة الدیون األوروبیة في ۲۰۱۱-۲۰۱۲، وانھیار أسعار السلع 
األساسیة في ۲۰۱٤-۲۰۱٦. وفي عام ۲۰۲۰، انتشرت جائحة كورونا كأزمة عالمیة صحیة وإنسانیة واقتصادیة واجتماعیة غیر مسبوقة.

(۲) یقصد بمتانة االقتصاد المصري (robustness) قدرتھ على المحافظة على اإلنتاج أثناء األزمات، وبمرونتھ (resilience) قدرتھ على العودة بسرعة 
إلى العملیات الطبیعیة لھ بعد األزمات.
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القسم األول:
االقتصاد العالمي خالل األزمة
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١ - االقتصاد العالمي خالل ا
زمة

الدول  واستجابات  العالمي،  االقتصاد  على  كورونا  أزمة  تأثير  على  الضوء  نلقي  الورقة،  من  الجزء  هذا  في 
والمؤسسات الدولية لتداعيات ا¢زمة. 

1-١ تأثير أزمة كورونا على االقتصاد العالمي

في بداية عام 2020، انتشر وباء كورونا في كل ركن من أركان العالم وأصاب أكثر من 90 مليوًنا وقتل ما يقرب من
2 مليون شخص؛ مما أدى إلى اضطراب كبير في االقتصاد العالمي (United Nations.2021). ولعدة أشهر، أدت 
حاالت عدم اليقين والذعر إلى شلل في معظم ا¢نشطة االقتصادية في كل من الدول المتقدمة والنامية، حيث 
توقفت التجارة الدولية والسياحة بشكل كبير، وتجاوزت خسائر الوظائف واÐنتاج المستويات التي شوهدت في 
والثروة نحو  الدخل  التفاوت في  واتجه  زيادة حادة،  الذين يعيشون في فقر  وزاد عدد ا¢شخاص  أزمة سابقة،  أي 
مستويات عالية جديدة (World Bank.2020). وقد أسفرت جائحة كورونا عن تراجع الناتج العالمي اÐجمالي بنحو 

ا، تسود في العالم حالة من  4٬3% في عام 2020، وهو أكبر انكماش للناتج العالمي منذ الكساد الكبير.(٣) وحالًيّ
عدم اليقين بشأن الموجة التالية من جائحة كورونا، ويبقى االقتصاد العالمي على حافة الهاوية. 

1-1-١ صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أبرزت جائحة كورونا مدى صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فقد تزايد العدد اÐجمالي للفقراء بمقدار 
131 مليوًنا في عام 2020 وحده، وعانى 150 مليون شخص إضافي من الفقر المدقع، يمثلون 9٬4% من سكان العالم. 
ومن المتوقع أن يصل عدد من يعيشون في فقر مدقع إلى 797 مليون شخص في عام 2030، وهو ما يمثل معدل 
فقر يزيد على 9%. ويتضح من ذلك أن تحقيق الهدف ا¢ساسي للتنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على 

 .(World Bank. 2020) الفقر المدقع بحلول عام 2030 (الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة)، أمر بعيد المنال

وقد تحولت أزمة كورونا إلى أزمة جوع (الهدف 2)، حيث زاد عدد ا¢شخاص الذين يواجهون الجوع بنسبة 82% منذ 
الجوع مخاطر  العالم  أنحاء  جميع  في  شخص  مليون   270 نحو  اÚن  ويواجه  الوباء.  تفشي 
السكان صحة  على  مباشر  بشكل  الوباء  ر  وأثَّ  .(World Food Program. 2020, Oxfam International. 2020)

(الهدف 3)، وحدَّ من قدرة النظم الصحية الوطنية على معالجة المشكالت الصحية ا¢خرى. 

الطالب،  جميع  على  سلبي  بشكل  أثر  مما  4)؛  (الهدف  والتعلم  التعليم  مستويات  انخفضت  اÐغالق،  ومع 
والفتيات  النساء  وأصبحت  اÐعاقة.  ذوي  وا¢شخاص  كالفتيات  وضعًفا  تهميًشا  ا¢كثر  الفئات  في  وخصوًصا 
ضحايا للعنف المتزايد أثناء تنفيذ تدابير البقاء في المنزل (الهدفان 5 و16) ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدالت 

الفقر إلى زيادة عمالة ا¢طفال (الهدف 8)، حيث سيحتاج العديد من ا¢سر الفقيرة إلى مصادر دخل إضافية. 

الصناعية  والتنمية  الصغيرة  الصناعات  تنمية  إعاقة  إلى  الطلب  وانخفاض  التمويل  على  القيود  تؤدي  كما 
بشكل عام (الهدف 9). وأدى الوباء إلى انخفاض غير مسبوق في الطلب على النقل العام في جميع أنحاء العالم؛ 
ا كبيًرا لمستقبله في المدن (الهدف 11). وقد تراجعت عمليات إعادة التدوير بسبب احتياطات  مما شكل تحدًيّ
السالمة. وفي بعض الدول، تمت معالجة جميع النفايات على أنها غير قابلة Ðعادة التدوير وتم حرقها في مكب 
للنفايات أثناء تفشي المرض (الهدف 12)؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي. وتراجعت االلتزامات بمكافحة 

تغير المناخ؛ حيث أصبحت مكافحة الوباء أولوية مالية (الهدف 13).

وأدى استهالك المواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد، نتيجة للوباء، إلى زيادة التلوث البالستيكي وتدهور 
البيئة في جميع أنحاء العالم (الهدف 14). وعانت جهود الحفاظ على الحياة البرية من انتكاسات أيًضا، نتيجة 
انخفاض التمويل، والتهديدات البشرية المتزايدة على الطبيعة (الهدف 15). ومع انخفاض اÐيرادات الحكومية 
وتدفقات االستثمار ا¢جنبي المباشر والتحويالت وتزايد خدمة الديون، سيواجه معظم الدول النامية تحديات 

كبيرة في تعبئة الموارد من أجل التنمية المستدامة (الهدف 17).

فنتيجة  كورونا؛  أزمة  خالل  التقدم  بعض  المستدامة  التنمية  أهداف  من  قليل  عدد  شهد  سبق،  مما  وبالرغم 
الهواء  المرور على الطرق وتلوث  الوفيات من خالل الحد من إصابات  لعمليات اÐغالق، تم تجنب عدد كبير من 
إلى  الوصول  أصبح  حيث  متجددة؛  أهمية  الصحي  والصرف  المياه  جهود  واكتسبت  و11)،   3 (الهدفان  المحيط 
ا لوقف انتشار الفيروس (الهدف 6). وقد زادت حصة الطاقة  المياه النظيفة وغسل اليدين المتكرر أمًرا ضرورًيّ
المتجددة في إجمالي الطاقة أثناء الوباء (الهدف 7) (International Energy Agency. 2020). ويمكن االستفادة 

من هذه النتائج غير المقصودة والبناء عليها بتدابير سياسية مناسبة للحفاظ على التقدم الحالي.

١-1-٢ فقدان الوظائف والدخل

مستويات  إلى  بسرعة  البطالة  معدالت  تصاعد  إلى  كورونا  أزمة  عن  الناتج  العالمي  االقتصادي  الركود  أدى 
قياسية في عام 2020 (مثًلا، 27% في نيجيريا، و23% في الهند، و21% في كولومبيا، و17% في الفلبين، وأكثر من 13% في 

ا¢رجنتين والبرازيل وتشيلي والسعودية وتركيا). 

ففي الربعين الثاني والثالث من عام 2020، فقَد العالُم 420 مليون وظيفة بدوام كامل، ُتعادل نحو 14% من إجمالي 
القوة العاملة في العالم. وبلغ متوسط خسائر ساعات العمل اÐجمالية 10٬7% خالل ا¢رباع الثالثة ا¢ولى من عام 
2019 في  العالمي  الناتج  من   %5٬5 نحو  ويعادل  المفقود،  العمل  دخل  من  دوالر  تريليونات   3٬5 يمثل  ما  وهو   ،2020
كورونا جائحة  أثناء  وظائفهن  سيدة  ماليين   3 فقدت  وحدها،  ا¢مريكية  المتحدة  الواليات  وفي   .(ILO. 2020)

 .(WEF. 2021a)

وكانت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي رب العمل الرئيس في كثير من الدول، ا¢كثر 

آثار الجائحة قاسية على نحو ملياري عامل غير رسمي حول العالم  تضرًرا من انتشار جائحة كورونا.(٤) وكانت 
يفتقرون إلى التأمين ضد البطالة والتأمين الصحي واÐجازات مدفوعة ا¢جر. وكان العمال غير الرسميين، الذين 
يمثلون أكثر من 80% من العمال في بنجالديش والهند وباكستان وإندونيسيا والمكسيك، أكثر عرضة لفقدان 
الوظائف من العمال الرسميين خالل ا¢زمة (ILO. 2020). ويؤكد البنك الدولي أن النشاط غير الرسمي الواسع 

 .(World Bank. 2020c) االنتشار في جنوب آسيا قد تضخم بتأثير الوباء

وتجارة  والتصنيع  والسفر  كالسياحة  العمالة  كثيفة  الخدمات  قطاعات  على  خاصة  بصفة  الجائحة  وأثرت 
وإجراءات  ُبعد؛ مما يجعلها عرضة لæغالق  الوظائف فيها عن  العديد من  أداء  والتي ال يمكن  والنقل،  التجزئة 
الحجر الصحي. وتضررت النساء بشكل خاص من الوباء؛ حيث يشغلن أكثر من 50% من الوظائف في قطاعات 

الخدمات كثيفة العمالة.

كما أثرت جائحة كورونا الوباء بشكل أكبر على ا¢شخاص منخفضي المهارات والدخل، وخاصة أولئك الذين لم 
البلدان  من  العديد  في  والثروة  الدخل  في  المساواة  عدم  تفاقم  إلى  أدى  مما  بعد؛  عن  العمل  من  يتمكنوا 

المتقدمة والنامية، وزيادة االستقطاب في مجتمعاتها.

(ILO. 2021)، توفر سالسل التوريد الصناعية العالمية نحو 615 مليون  ووفًقا لتقديرات منظمة العمل الدولية 
وظيفة، إال أن تراجع الطلب العالمي على االستهالك نتيجة لجائحة كورونا، أدى إلى خسارة 97 مليون وظيفة 
حول العالم، منها 56 مليون وظيفة في قطاع الصناعة و29 مليون وظيفة في قطاع الخدمات و12 مليون وظيفة 
في قطاع الزراعة. وأثرت الجائحة سلًبا على 44% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للمالبس (32 مليون 
وظيفة)، و27% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للسيارات (15 مليون وظيفة)، من خالل فقدان الوظائف 

أو تخفيض ساعات العمل أو تدهور ظروف العمل. 

ومن المرجح أن يؤدي الوباء إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي وا¢تمتة والروبوتات وتغير الهياكل االقتصادية؛ مما 
سيزيد من انخفاض الطلب على العمالة على المدى المتوسط وتعميق االستقطاب في أسواق العمل. ومن 

المتوقع أال تعود ماليين الوظائف التي فقدت في عام 2020.

١-1-٣ تزايُد الفقر وعدم المساواة

وفًقا لمؤشر الفقر العالمي متعدد ا¢بعاد لعام 2021 الصادر عن برنامج ا¢مم المتحدة اÐنمائي، يعيش 1٬3 مليار 
شخص في 109 دول في فقر حاد متعدد ا¢بعاد، قرابة نصفهم (644 مليون) أطفال دون سن 18، ونحو 8.2% منهم 
(105 ماليين) في سن الستين أو أكثر. ويقطن ما يقرب من 84% (1٬1 مليار) بالمناطق الريفية، و16% (نحو 209 ماليين) 

.(UNDP. 2021) في المناطق الحضرية

وفي الواليات المتحدة على سبيل المثال، فقد نحو 8 ماليين شخص وظائفهم خالل الوباء وقفز معدل الفقر 
الوطني من 9٬3% في يونيو إلى 11٬7% في نوفمبر 2020. وفي حين أن 4% فقط من العمال ذوي الدخل المرتفع فقدوا 
وظائفهم، فإن نحو 20% من الوظائف التي شغلها العمال عند مستويات الدخل ا¢دنى في فبراير لم تعد موجودة 
ا بنسبة 31٬6% بين مارس وأكتوبر 2020، من 2٬95 تريليون دوالر  في يونيو 2020. كما زاد إجمالي ثروة 644 مليارديًرا أمريكًيّ
والثروة والشكوك المستمرة  الدخل  المتزايدة في  أن تؤدي االنقسامات  المتوقع  تريليونات دوالر. ومن  إلى 3٬88 
الجرائم  وانتشار  االجتماعي  التماسك  وتزعزع  االستياء  من  مزيد  إلى  واالقتصادية،  الصحية  الجبهتين  على 

وتقويض جهود التعافي.

١-1-٤ تسريع التغيرات الهيكلية في االقتصاد العالمي

أدت ا¢زمة الوبائية إلى تسريع التغيرات الهيكلية الجارية في االقتصاد العالمي التي ستعمل على تغيير طبيعة 
وزيادة  الخدمات  اقتصاد  صعود  وتشمل:  المستقبل،  في  العالمية  التجارة  بيئة  وستشكل  اÐنتاج  عمليات 
استخدام الخدمات كمدخالت وسيطة للصناعات التحويلية (كخدمات البرمجيات لصناعة السيارات) وهو ما 
العالمية  اÐمداد  سالسل  تقصير  نحو  واالتجاه  الرقمي،  التحول  وتيرة  وتسارع   ،(Servicification) بالـ  يعرف 

والتحول نحو سالسل اÐمداد اÐقليمية، وتفاقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا¢طراف. 

صعود اقتصاد الخدمات

ا أكثر من 60% من الوظائف في الدول النامية و80% من الوظائف في الدول المتقدمة. وفي  توفر الخدمات حالًيّ
 .(WTO. 2019b) عديد من الدول النامية، تمثل الخدمات السياحية ما يصل إلى 80% من إجمالي عائدات الصادرات

وفي العقود ا¢خيرة، أصبح اقتصاد الخدمات سمة رئيسة لالقتصاد العالمي مدفوًعا بالرقمنة وزيادة استخدام 
اÐنتاج  عملية  في  وسيطة  كمدخالت  بارزة  مكانة  الخدمات  واكتسبت  االصطناعي.  والذكاء  اÚلي  التعلم 

وكمنتجات نهائية. وأصبحت الخدمات محرًكا للتجارة الدولية واالبتكار. 

تكنولوجيا  إلى  الوصول  وزيادة  النقل  وضع  خالل  من  الخدمات  أهمية  المستدامة  التنمية  أهداف  وتعكس 
المعلومات واالتصاالت والخدمات المالية كشرط مسبق لتحقيق الهدف (9) وهو بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز 

التصنيع الشامل والمستدام، وتعزيز التعاون. 

تسارُع وتيرة التحول الرقمي

أدت جائحة كورونا إلى التزايد السريع في الطلب العالمي على الخدمات الرقمية؛ مما أدى إلى اÐسراع بالتحول 
الرقمي. فمع عمليات اÐغالق والقيود المفروضة على الحركة، كان التشغيل الرقمي هو الخيار الوحيد القابل 
الرقمنة  وساعدت  وظائفها.  ¢داء  الحكومية  وللوكاالت  ا¢عمال  في  للبقاء  الشركات  من  للعديد  للتطبيق 
والتقنيات الجديدة كالذكاء االصطناعي، على تبادل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها عبر الحدود، وانتشر 

العمل عن ُبعد، وتوسعت التجارة اÐلكترونية، وشهدت اÐلكترونيات طفرة في الطلب عليها. 

نت التقنيات الرقمية الجديدة، مثل الطباعة ثالثية ا¢بعاد، من تغيير نماذج ا¢عمال وتقريب أنظمة اÐنتاج  ومكَّ
ا¢كثر  الموردين  المختلفة من  والخدمات  السلع  الحصول على  الرقمية  المنصات  وأتاحت  المستهلكين،  من 
هذه  لمثل  ُيمكن  المتوسط،  المدى  وعلى  الفعلي.  وجودهم  مكان  عن  النظر  بغض  المنافسة  على  قدرة 
التطورات أن تدعم اتجاهات إعادة التوطين من خالل زيادة القدرة التنافسية لمواقع اÐنتاج التي لم تكن تنافسية 
في السابق، ومن خالل تشجيع التحول من النموذج التقليدي القتصاديات الحجم للمصانع الكبيرة التي تخدم 
ا جغرافًيّ والموزعة  مرونة  وا¢كثر  ا¢صغر  المصانع  من  بشبكة  مدعوم  جديد  نموذج  إلى  العالمية  ا¢سواق 

.(Shih. 2020)

(Big Data). وعلى سبيل  كما أتاحت التطورات التكنولوجية إمكانية إدارة البيانات الضخمة للدول والشركات 
المستوى  على  وتحليلها  ومقارنتها  المستهلكين  بيانات  جمع  إلى  الرائدة  والشركات  الدول  تسعى  المثال، 

الوطني وعبر الدول، الكتساب مزايا على منافسيها. 

إلى  ستؤدي  منها  كل  وداخل  الدول  بين  القائمة  الرقمية  الفجوات  فإن  الرقمي،  التحول  مزايا  من  الرغم  وعلى 
تفاقم عدم المساواة. وعلى سبيل المثال، أفادت اليونيسف أن ثلث أطفال المدارس في العالم (463 مليوًنا) وما 
العوائق  هذه  وستؤثر  بعد.  عن  التعلم  إلى  الوصول  يمكنهم  ال  إفريقيا  في  المدارس  أطفال  نصف  من  يقرب 
الهيكلية المتعلقة بفرص التعلم أثناء الوباء على إمكانات الدخل مدى الحياة لèطفال المتضررين، وتزيد من 

.(UNICEF. 2020) تفاقم عدم المساواة في الدخل والثروة

تقصير سالسل ا�مداد العالمية والتحول نحو سالسل ا�مداد ا�قليمية

كان النتشار سالسل اÐمداد العالمية، على مدى العقود الثالثة الماضية، تأثير عميق على مسار التنمية في 
العديد من االقتصادات وقدمت لها مكاسب إنمائية كبيرة. فسالسل اÐمداد العالمية تقسم مراحل اÐنتاج عبر 
الدول؛ مما يسمح للدول بالمشاركة في اÐنتاج العالمي من خالل تجارة المكونات والسلع الوسيطة، بدًلا من 
االضطرار إلى إنتاج منتجات كاملة بذاتها. ويؤدي نموذج أعمال سالسل اÐمداد العالمية إلى زيادة كفاءة اÐنتاج؛ 
التخصص في مهام محددة  للدول وممارسة  النسبية  المزايا  أكثر قدرة على استغالل  الشركات  حيث تصبح 

ا. بدقة، وهي أقل كثافة للموارد من إنشاء سالسل إمداد كاملة محلًيّ

وقد توسعت سالسل اÐمداد العالمية بسرعة، ال سيما في صناعات السيارات واÐلكترونيات والمالبس. وقد زادت 
خالل  من  العالمية  التجارة  في  وفيتنام)  وتايالند  والفلبين  وماليزيا  (إندونيسيا  آسيا  شرق  اقتصادات  أهمية 
ا¢على  المضافة  القيمة  ذات  المصنوعات  نحو  وتوجهها  العالمية،  اÐمداد  سالسل  في  النشطة  مشاركتها 
االقتصادي  النمو  لتحقيق  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  الدول  هذه  واعتمدت  التقنية.  عالية  والمنتجات 

المستدام والتحول الهيكلي والحد من الفقر. 

وعلى الرغم مما سبق، فإن جدوى نموذج التنمية الذي تقوده سالسل اÐمداد العالمية قد خضع للمراجعة عقب 
جائحة كورونا. فقد أدت الجائحة إلى اضطرابات كبيرة في سالسل اÐمداد، وعلى سبيل المثال، أثرت عمليات 
اÐغالق في الدول الموردة وانقطاع الخدمات اللوجستية على سالسل التوريد اÐلكترونية في فيتنام، ما أدى إلى 
حدوث نقص خطير في شحن المكونات اÐلكترونية وتسليم المنتجات النهائية إلى المستهلكين. كما كشف 
لبعض  ووفًقا  الطويلة.  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  تعتمد  التي  الغذائية  النظم  هشاشة  عن  الوباء 
في  سنوات   3٬7 كل  اÚن  تحدث  أكثر"  أو  شهر  لمدة  تستمر  "التي  اÐمداد  سالسل  اضطرابات  فإن  التقديرات، 

 .(McKinsey. 2020) المتوسط

كما أن االندماج في سالسل اÐمداد العالمية للوصول إلى ا¢سواق ا¢جنبية والمشاركة بروابط أمامية مع تجار 
وبالتالي  وا¢سعار،  الطلب  لصدمات  عرضة  أكثر  اÐمداد  سالسل  في  المندمجة  الدول  جعل  التجزئة، 
لالضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا (Frederick and Daly. 2020). وألقى التباطؤ في التجارة العالمية والنمو 

االقتصادي بظالله على تجارة سالسل اÐمداد العالمية.(٥) وأدت زيادة النزعة الحمائية ومناهضة العولمة إلى 
اÐنتاج  في  ا¢جنبية  المضافة  القيمة  حصة  وتقليل  التوطين  Ðعادة  والسياسية  االقتصادية  الضغوط  شدة 
والصادرات؛ مما قد يقوض مستقبل سالسل اÐمداد العالمية. كما ألقت التوترات التجارية المستمرة، كالنزاع 
التجاري بين الصين والواليات المتحدة وانسحاب بريطانيا من االتحاد ا¢وروبي، تحديات إضافية لسالسل اÐمداد 

العالمية.

ا؛ مما دفع إلى  وبذلك، كشفت جائحة كورونا المخاطر التي تمثلها شبكات اÐنتاج المعقدة والمشتتة جغرافًيّ
التفكير في تقصير سالسل اÐمداد العالمية لتصبح أكثر مرونة، خاصة مع تكثيف استخدام التقنيات الجديدة 
وانخفاض  الهدر  الخالي من  (التصنيع  الكفاءة  بين  المفاضلة  بإعادة  الشركات  الرقمنة. وقام عديد من  وتزايد 
المخزون والتسليم في الوقت المحدد)، والمرونة (تنويع قاعدة التوريد وتقصير المسافة بين الموردين وقاعدة 
أعماله  توطين  إلى  ويسعى  اÐقليمية  اÐمداد  سالسل  يفضل  الشركات  من  كثير  وأصبح  بالتجزئة).  البيع 

التجارية وفًقا لذلك التفضيل.

١-٢-١ زيادة دور الدولة في االقتصاد العالمي

الرقمية،  التحتية  والبنية  الصحية  الخدمات  توفير  في  للدولة  المهم  االستراتيجي  الدور  كورونا  جائحة  أبرزت 
باÐضافة إلى دورها ا¢ساسي في توفير الغذاء وخدمات الدفاع؛ فقد أدت ا¢زمة إلى توسيع دور الدولة في جميع 
أنحاء العالم تقريًبا، ال سيما في مجال الصحة. أما البنية التحتية الرقمية فقد مكنت العديد من الدول من 

ا بالرغم من التطبيق الصارم إلى حد كبير لسياسات اÐغالق.  استمرار النشاط االقتصادي جزئًيّ

كما أدت أزمة كورونا وتدابير اÐغالق إلى زيادة دور الدولة في النشاط االقتصادي من خالل برامج الدعم غير العادية 
كالدعم  الحساسة  القضايا  وبعض  المضمونة،  القروض  شملت  التي  المتخذة  التدابير  ونطاق  حجمها  في 
المباشر وغير المباشر للقطاع الصناعي والمؤسسات المملوكة للدولة، وغيره من أوجه الدعم التي لوال ظروف 
ا¢زمة لكانت انتهاًكا التفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن اÐعانات واÐجراءات التعويضية، وأصبحت الدولة 

المالذ ا¢خير كمقرض ومستثمر.

ومع تزايد توقعات المواطنين بشأن دور الدولة في الوقاية من المخاطر المحتملة والتصدي لها، تقوم كثير من 
الدول بتغيير سياساتها؛ استعداًدا لمواجهة أي أزمات صحية أو غيرها في المستقبل. 

١-٢-٢ السياسات االقتصادية العالمية خالل ا
زمة

كانت  وحينما  النمو.  لدعم  والنقدي  المالي  التحفيز  إلى  الدول  من  عديد  لجأ  كورونا،  أزمة  تداعيات  لمواجهة 
السياسة النقدية قريبة من الحد ا¢دنى للصفر في معظم االقتصادات الكبرى، أصبحت السياسة المالية هي 
ا  أداة التحفيز ا¢ساسية. واتجه كثير من الدول إلى التحول من التوازن المالي إلى عقد اجتماعي جديد يشمل حًدّ

ا أكثر تصاعدية. ا شامًلا، ونظاًما ضريبًيّ أدنى أعلى لèجور، ودخًلا أساسًيّ

السياسة المالية العالمية خالل ا
زمة 

أدت ا¢زمة الكبرى التي يواجهها االقتصاد العالمي إلى التحول من السياسات المالية "الحكيمة" إلى سياسات 
فيما  الكامل،  التشغيل  إلى  والوصول  الكلي  الطلب  في  المزمن  النقص  معالجة  بهدف  توسعية  أكثر  مالية 
سمحت أسعار الفائدة العالمية المنخفضة، بمستويات أعلى من العجز المالي مع االهتمام بنوعية النفقات 

المالية. 

وللتخفيف من التداعيات الصحية واÐنسانية واالقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا، أنفقت الدول 15٬8% من 
الناتج العالمي اÐجمالي في عام 2020، ويعد هذا اÐنفاق أكبر استجابة مالية منذ الحرب العالمية الثانية. وقد 
أسهمت الدول المتقدمة بنحو 80% من الحوافز المالية العالمية البالغة 12٬7 تريليون دوالر (IMF. 2021c)؛ حيث 
شاملة  كورونا  جائحة  لمواجهة  ا¢مريكي  المحلي  الناتج  من   %25 من  يقرب  ما  ا¢مريكية  الحكومة  أنفقت 
تكلفة تدابير الطوارئ والتحفيز المالي في عام 2020. وفي مارس 2021، قدمت الواليات المتحدة حوافز مالية قيمتها 
دوالر، وخطة  تريليون   2٬3 التحتية قيمتها  للبنية  المحلي اÐجمالي)، وخطة  ناتجها  (8٬8% من  دوالر  1844 مليار 
لمساندة ا¢سر على مدى عشر سنوات قيمتها 2 تريليون دوالر. وأنفق االتحاد ا¢وروبي نحو 10٪ من الناتج المحلي 
اÐجمالي ا¢وروبي. أما الصين فقد أنفقت 4٬7% من ناتجها المحلي في تدابير مواجهة الجائحة (WEF. 2021). أما 
الدول النامية فتكافح لتخصيص الموارد المالية الالزمة لمواجهة ا¢زمة الصحية الناتجة عن تفشي جائحة 

كورونا، وتحتاج إلى دعم مالي مستمر من المجتمع الدولي. 

وقد اختلفت تدابير التحفيز المالي الكبيرة (لحماية الوظائف ودعم استهالك ا¢سر) اختالًفا كبيًرا عبر الدول، 
الحوكمة  هياكل  في  االختالفات  يعكس  مما  أيًضا؛  وا¢ولويات  النطاق  في  ولكن  فقط،  الحجم  في  ليس 
استهدف  واليابان،  ا¢وروبي  االتحاد  ففي  االجتماعية.  بالحماية  االلتزام  ومستويات  السياسية  والتفضيالت 
التحفيز المالي دعم السيولة، أما دعم الدخل المباشر في الواليات المتحدة فقد ساعد ا¢سر على الحفاظ 
الوظائف  نمو  لدعم  الجديدة  االستثمارات  الصينية  التحفيز  إجراءات  عززت  المقابل،  وفي  االستهالك،  على 

والتعافي. 

أكثر؛  لم تكن  إن  بالقدر نفسه،  المالي مهمة  اÐنفاق  التحفيز مهم، فإن جودة  أن حجم حزم  الرغم من  وعلى 
فالتحفيز المالي ال يجب أن يكون ضيًقا للغاية فيستبعد العديد من الشركات وا¢سر التي تستحق الحصول 

على دعم حكومي، وال واسع النطاق للغاية بحيث تعجز الموارد المتاحة عن مساعدة أي شخص. 

ومن المهم تحديد كيفية مساعدة الحكومات للشركات أثناء ا¢زمات وماهية المخاطر التي يجب أن تتحملها 
مع تجنب المخاطر ا¢خالقية. فعلى سبيل المثال، قررت الحكومة ا¢لمانية االستحواذ على حصة ملكية كبيرة 
إذا كان يتعين على  أثار الجدل حول ما  ا؛ مما  البالد جزئًيّ في شركة "لوفتهانزا"، وتأميم أكبر شركة طيران في 
الرئيسة. كما  النقل  تمديد قرض Ðنقاذ شركة  ببساطة  أو  تجاري،  لكيان  السلبية  المخاطر  الحكومة تحمل 
الشركات نحو  أتاح فرصة للحكومات لتحويل سلوك  الحكومات حوافز ضريبية للشركات؛ مما  منحت بعض 
ا لمجموعة الخطوط الجوية Air France-KLM؛  خلق المنافع العامة. ففي فرنسا، منحت الحكومة حافًزا ضريبًيّ

مما أتاح الفرصة لتحويل سلوك الشركات نحو تعزيز االستدامة البيئية.

وتأجيًلا  ا¢جور،  لفواتير  وتمويًلا  مباشرة،  تحويالت  شمل  للشركات  دعًما  ا¢زمة  خالل  الحكومات  قدمت  كما 
للضرائب المستحقة عليها، وتأجيل سداد ديونها، ومد الضمانات على القروض الممنوحة لها من الدولة. واÚن، 
ا من هذا الدعم دون التسبب في موجة من حاالت اÐفالس. تواجه الحكومات صعوبة كبيرة في التخلص تدريجًيّ

تفاُقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا
طراف

يناير-  الفترة  فخالل  ا¢طراف؛  متعدد  التجاري  النظام  يواجهها  التي  التحديات  تفاقم  إلى  كورونا  جائحة  أدت 
نوفمبر 2020، فرضت 98 دولة قيوًدا على تصدير اÐمدادات الطبية؛ مما أكد تفضيل هذه الدول الستخدام تدابير 

 .(WTO. 2021a) تجارية أحادية الجانب لحماية مصالحها المحلية

دور  أضعفت  واÐقليمية،  الثنائية  التجارية  االتفاقات  نحو  والتحوالت  المتزايدة  الحمائية  االتجاهات  أن  كما 
منظمة التجارة العالمية؛ مما قد يؤدي إلى تزايد االستقطاب والتجزئة في مشهد التجارة الدولية في العقود 
القادمة ويضر بمصالح الدول النامية. فقد ارتفع عدد اتفاقيات التجارة اÐقليمية السارية من 82 اتفاقية في عام 
اتفاقيات  أن   (Bhagwati, Krishna and Panagariya. 2014) ويرى البعض   .2020 اتفاقيات في سبتمبر   306 إلى   2000
التجارة التفضيلية يمكن أن "تقوض ليس فقط وظيفة تحرير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، ولكن أيًضا 
دورها في صنع القواعد". وفي الوقت ذاته، تواجه منظمة التجارة العالمية أعمق أزمة منذ إنشائها في عام 1995، 

لبقاء نظام تسوية المنازعات مشلوًلا منذ ديسمبر 2019.

وعلى الرغم من أن أزمة كورونا أضافت تحدًيا آخر لمنظمة التجارة العالمية، فإنها أوجدت فرصة لتعزيز النظام 
لحوكمة  عالمي  إطار  وتطوير  المنظمة  إصالح  على  حافًزا  الوباء  أصبح  فقد  ا¢طراف؛  متعدد  الدولي  التجاري 
أن  كورونا  أزمة  وأكدت  التجارة.  مجال  في  الجديدة  للتحديات  بفعالية  التصدي  على  يساعد  الدولية  التجارة 
التحديات الحالية والمستقبلية ال يمكن مواجهتها إال من خالل الشراكات العالمية وا¢طر المتعددة ا¢طراف 
والمشاركة البناءة من قبل ا¢عضاء في القضايا المثيرة للجدل والناشئة، مثل: التجارة اÐلكترونية، وسياسات 

الدعم، والسياسات التجارية المدفوعة بتغير المناخ.

١-1-٥ الحد من مخاطر التغيرات المناخية

الفرص كاالستفادة من  العديد من  أتاحت  التداعيات السلبية الخطيرة لجائحة كورونا، فإنها  الرغم من  على 
أدت  فقد  المناخية.  التغيرات  مخاطر  من  والحد  الرقمي،  بالتحول  واÐسراع  الحديثة،  التكنولوجية  التطورات 
 2020 عام  من  ا¢ول  النصف  في   %9 بنسبة  العالمية  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  انخفاض  إلى  اÐغالق  تدابير 
(WEF. 2021c). ومن المأمول إحراز تقدم جديد في مجال حماية المناخ والبيئة بعد عودة الواليات المتحدة إلى 

عضوية اتفاقية باريس في بداية عام 2021، (٦)وتزايد عدد الدول والشركات التي ستلتزم بالحد من انبعاثات الكربون 
في  ا¢عضاء  الدول  وتعتزم  وكندا).  الجنوبية  وكوريا  واليابان،  المتحدة،  والمملكة  ا¢وروبي،  واالتحاد  (كالصين، 
االتحاد ا¢وروبي االنتقال السريع نحو اقتصاد أكثر اخضراًرا من خالل إتاحة المفوضية ا¢وروبية لدفعة أولى من 
المنح والقروض قيمتها نحو 5٪ من الناتج المحلي اÐجمالي لمنطقة اليورو على مدى خمس سنوات. وستضع 
الصين خطتها الخمسية الرابعة عشرة موضع التنفيذ – والتي تتضمن زيادة كفاءة استخدام الطاقة. وتعتزم 

ا¢مم المتحدة عقد مؤتمر المناخ (COP26) بنهاية عام 2021.

١-٢ استجابات الدول والمؤسسات الدولية لتداعيات أزمة كورونا

أزمة  عن  الناتجة  واالقتصادية  الصحية  العدوى  لوقف  وجرأة  بسرعة  العالم  أنحاء  جميع  في  الدول  استجابت 
االقتصادية  ا¢نشطة  من  واسعة  مجموعة  وتقييد  الصحي  والحجر  االجتماعي  للتباعد  تدابير  باتخاذ  كورونا، 
للحد من انتشار الوباء. كما طرحت الدول حزًما للتحفيز المالي والنقدي، ولكن محدودية الحيز المالي وارتفاع 
مستويات الدين العام أديا إلى تقييد قدرة العديد من الدول النامية على طرح حزم تحفيز كبيرة بما فيه الكفاية. 
وقد انطوت االستجابات ¢زمة كورونا على خيارات صعبة بين إنقاذ ا¢رواح وإنقاذ سبل العيش، وبين سرعة تقديم 

الدعم والكفاءة، وبين التكاليف قصيرة ا¢جل واÚثار طويلة ا¢جل. 

تفاقم الدين العام العالمي أثناء ا
زمة

تم تمويل الكثير من اÐنفاق العام العالمي عن طريق االقتراض اÐضافي؛ مما زاد من الديون الضخمة المتراكمة 
أصًلا على الحكومات قبل أن يبدأ الوباء. ومع ذلك، ظلت تكلفة خدمة هذا الدين منخفضة بالنسبة لمعظم 
الدول بسبب االستجابات النقدية غير العادية لèزمة (تخفيضات أسعار الفائدة، وتوسيع برامج شراء ا¢صول 

على نطاق واسع، وتوفير كميات غير مسبوقة من السيولة).

فقد أدى طرح حزم التحفيز الضخمة وتراجع اÐيرادات الحكومية إلى آثار سلبية على المالية العامة للدول في 
جميع أنحاء العالم. ووصل العجز المالي الحكومي في كثير من الدول إلى رقم مزدوج كنسبة مئوية من الناتج 

المحلي اÐجمالي في عام 2020.(٧) ومن المتوقع أن يؤدي التعافي البطيء للنمو إلى تفاقم العجز المالي. ومع 
زيادة العجز المالي، ارتفع الدين العام العالمي بنسبة 29 نقطة مئوية من الناتج المحلي اÐجمالي، ووصل إلى 

262% من الناتج في عام 2020- وهي أكبر زيادة لسنة واحدة منذ عام 1970.(٨) وهذه الزيادة الكبيرة في الدين العالمي 
واسعة النطاق؛ حيث تشمل الدين الحكومي والخاص، والدين المحلي والخارجي، وفي غالبية دول العالم. ففي 
االقتصادات المتقدمة، بلغ إجمالي الدين 300٪ من الناتج المحلي اÐجمالي في عام 2020. أما في الدول الناشئة 
M. Ayhan Kose, Franziska Ohnsorge, Carmen Rein-) والنامية، فبلغت نسبة الدين للناتج 206% في العام ذاته
hart, Kenneth Rogof. 2021). وقفز الدين الحكومي العالمي إلى 97% من الناتج في عام 2020، وهو أعلى مستوى 
له خالل نصف قرن. وارتفع الدين الخاص بوتيرة قياسية وإلى مستوى غير مسبوق (165% من الناتج)، نتيجة النهيار 
اÐنتاج، وإغالق الشركات، وإتاحة االئتمان من خالل إجراءات السياسة التيسيرية. أما المديونية الخارجية، فقد 

وصلت إلى 114% من الناتج المحلي اÐجمالي في العام ذاته.

الدول ا¢عضاء بمجموعة  العام في  الدين  إلى أن مستويات   (IMF. 2020) الدولي  النقد  وتشير توقعات صندوق 
السبعة)،  للدول  اÐجمالي  المحلي  الناتج  من   %140 (قرابة  دوالر  تريليونات   4 بنحو   2021 عام  في  ستزيد  السبعة 
لتتجاوز 57 تريليون دوالر. أما في االقتصادات السبعة الناشئة، فمن المتوقع أن يرتفع الدين العام بنحو 2 تريليون 

دوالر.

وتقع على الجيل الحالي مسؤولية التأكد من أن ا¢موال المقترضة يتم إنفاقها واستثمارها بشكل يعزز النمو 
االقتصادي ويولد عائدات حكومية كافية لسداد خدمات الديون اÐضافية؛ لضمان أن رفاهية الجيل الحالي ال 

تأتي على حساب رفاهية ا¢جيال القادمة.

السياسة النقدية العالمية خالل ا
زمة

في أوقات االضطراب المالي، ينخفض الطلب على ا¢سهم وا¢صول ذات الدخل الثابت؛ مما قد يؤدي إلى نقص 
الشركات  تدافع  إلى  كورونا  جائحة  انتشار  أدى   ،2020 مارس  ففي  االقتراض.  تكاليف  وزيادة  بسرعة  السيولة 
للواليات  الفيدرالي  االحتياطي  وخاصة  المركزية،  البنوك  وقامت  السيولة،  على  للحصول  المالية  والكيانات 
المتحدة، باالنخراط في شراء ا¢صول الثابتة مباشرة من السوق المالية (أداة السياسة النقدية غير التقليدية 
المعروفة بالتيسير الكمي) لزيادة السيولة وخفض أسعار الفائدة طويلة ا¢جل، التي ُتعد بالغة ا¢همية لتحفيز 
أزمة  من  التخفيف  في  المركزية  للبنوك  الجريئة  اÐجراءات  نجحت   ،2020 أبريل  نهاية  وبحلول  االستثمارات. 

  .(IMF. 2020c) السيولة وتفادي االنهيار المالي واستقرار التدفقات االئتمانية

البنوك  بدأت  كما  لèصول.  مباشرة  شراء  عمليات  في  المتقدمة  بالدول  ا  مركزًيّ بنًكا   30 نحو  ينخرط  ا،  وحالًيّ
المركزية في البلدان النامية برامجها الخاصة لشراء ا¢صول؛ فأطلقت البنوك المركزية في تشيلي والفلبين 
الحكومية  السندات  اشترت  حيث  ا¢ولى،  للمرة  ا¢صول  شراء  برامج  إفريقيا  وجنوب  وتركيا  كوريا  وجمهورية 
 .(Arslan, Drehmann and Hofmann, 2020) كإشارة إلى استعدادها لتولي دور المشتري الذي يمثل المالذ ا¢خير
وساعدت تدابير السياسة النقدية في الدول المتقدمة والناشئة في تخفيف قيود السيولة وانتعاش ا¢سواق 

.(Altavilla and others. 2020) المالية

أولها:  قضايا،  عدة  أثار  ا¢صول،  بشراء  تقليدية  غير  إجراءات  إلى  المركزية  البنوك  لجوء  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
توسيع محافظ البنوك با¢وراق المالية الحكومية وطمس الخطوط الفاصلة بين السياسة النقدية التقليدية 
والتمويل الحكومي. وثانيها: استخدام السياسة المالية لتجنب تحمل البنوك المركزية العبء ا¢كبر لتعديل 
السياسات. وأخيًرا، زيادة أهمية دور البنوك المركزية في العمل كصمام أمان لتجنب االضطرابات الناشئة من 

.(Buti and George Papaconstantinou. 2021) القطاع المالي

واسعة  واحترازية  نقدية  تدابير  عدة  المركزية  البنوك  اتخذت  التقليدية،  غير  النقدية  السياسة  إلى  وباÐضافة 
الصين  خفضت  المثال،  سبيل  وعلى  المالي.  االستقرار  وضمان  السيولة  لتعزيز  مسبوق  غير  بشكل  النطاق 
وقدمت  السيولة.  لضخ  المصرفي  االحتياطي  متطلبات  المتحدة  العربية  واÐمارات  وماليزيا  وإندونيسيا 
خاصة  ائتمانية  تسهيالت  المتحدة  والمملكة  الصينية  تايوان  ومقاطعة  وسريالنكا  والبرازيل  ا¢رجنتين 
المتحدة  والمملكة  إفريقيا  وجنوب  والنرويج  كونج  هونج  وقامت  الحجم.  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 
بتخفيف اللوائح االحترازية عن طريق تعليق رأس المال المعاكس للدورة االقتصادية أو احتياطيات السيولة - 

لتعزيز التدفقات االئتمانية. 

ا أسعار الفائدة 241 مرة. وأدخل البنك المركزي ا¢وروبي، والبنوك المركزية  ومنذ مارس 2020، خفض 92 بنًكا مركزًيّ
في الدنمارك، واليابان، وسويسرا، أسعار فائدة سلبية لتحفيز النمو االقتصادي، ولكن هذه السياسة تؤدي إلى 
تسعير المخاطر بأقل من الالزم، وتآكل ربحية البنوك وتقليل قدرتها على اÐقراض. كما تؤدي العوائد السلبية 
عليها  الصعب  من  فيصبح  التقاعدية،  المعاشات  وصناديق  التأمين  لشركات  االستثمار  عائدات  إضعاف  إلى 

الوفاء بالتزاماتها.

السياسة  مرونة  لتعزيز  النقدية؛  سياستها  أطر  في  تغييرات  عن  أيًضا  المركزية  البنوك  من  العديد  وأعلن 
وتحسين آليات االنتقال النقدي. فقد أعلن بنك االحتياطي الفيدرالي عن السماح للتضخم بأن يتجاوز هدفه 
لبعض الوقت، من أجل دعم االنتعاش المستدام في أسواق العمل. كما ألمح البنك المركزي ا¢وروبي إلى أنه 
أقل  المركزية كانت  البنوك  بالسماح للتضخم بتجاوز هدفه بعد فترة من ضعف نمو ا¢سعار. ولكن  سيلتزم 
نجاًحا في تحقيق أهداف التضخم؛ حيث انخفض التضخم الفعلي لما دون التوقعات. فقد سمحت السيولة 
المالية وخلق فقاعة  وزيادة حيازة ا¢صول  المفرطة والتضخم المنخفض للشركات بتقليل تسعير المخاطر 
مالية ضخمة كما يتضح من ارتفاع أسعار ا¢صول في معظم بورصات ا¢وراق المالية حول العالم؛ مما أدى إلى 
تحويل الموارد المالية بعيًدا عن االستثمارات الحقيقية وارتفاع معدالت البطالة وتفاقم عدم االستقرار المالي. 
فعلى الرغم من اÐنفاق التحفيزي الهائل في جميع أنحاء العالم، كان هناك نمو ضئيل في االستثمار الثابت. 
ففي الواليات المتحدة، على سبيل المثال، ذهب معظم فائض السيولة إلى االستحواذ على ا¢صول المالية؛ 
فقد انخفضت االستثمارات الثابتة غير السكنية بنسبة 7٬8% في الربع الثاني من عام 2020، في حين زاد المعروض 

النقدي بنسبة 23٬2؛ خالل الفترة نفسها. 

إلى  ا¢صول  أسعار  ارتفاع  إلى   2020 مارس  منتصف  في  المركزية  البنوك  من  المسبوق  غير  الدعم  أدى  كما 
مستويات قياسية؛ حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 40% مقارنة بمتوسط الزيادات السنوية البالغة 10% خالل 

السنوات الخمس الماضية.  

على  سلًبا  وسيؤثر  مرتفعة  للديون  الحقيقية  القيمة  سيبقي  متوقع،  هو  عما  التضخم  انخفاض  أن  كما 
ارتفاع  يؤدي  أن  المرجح  ومن  العالم.  أنحاء  جميع  في  والخاصة  العامة  للديون  العالية  المستويات  استدامة 

القيمة الحقيقية للديون وركود أو انخفاض اÐيرادات إلى تفاقم مخاطر التخلف عن سداد الديون.

١-٢-٣ زيادة الدعم المالي من المؤسسات الدولية أثناء ا
زمة

قدم   ،2020 ديسمبر  من  فاعتباًرا  ¢عضائها؛  مسبوق  غير  دعًما  الدولية  المؤسسات  قدمت  كورونا،  جائحة  خالل 
صندوق النقد الدولي مساعدات مالية إجمالية بلغت 102 مليار دوالر إلى 83 دولة، وإعفاء من الديون لـ 29 دولة من 
خالل صندوق احتواء الكوارث واÐغاثة بقيمة إجمالية قدرها 488٬7 مليون دوالر. وُيعد قيام صندوق النقد الدولي 

بتخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة خطوة مهمة في االتجاه الصحيح.

كما أعلنت مجموعة البنك الدولي عن نيتها تقديم ما يصل إلى 160 مليار دوالر أمريكي، بما في ذلك 50 مليار دوالر 
 .2021 للغاية، بحلول نهاية عام  للتنمية على شكل منح وشروط ميسرة  الدولية  المؤسسة  أمريكي من موارد 

وقامت مجموعة العشرين بتأجيل خدمة الديون لنحو 40 دولة وبقيمة تقترب من 5 مليارات دوالر.

(۳)  للمقارنة، تقلص الناتج العالمي بنسبة ۱٫۷٪ خالل األزمة المالیة العالمیة ۲۰۰۹-۲۰۰۸.



١٤

١ - االقتصاد العالمي خالل ا
زمة

الدول  واستجابات  العالمي،  االقتصاد  على  كورونا  أزمة  تأثير  على  الضوء  نلقي  الورقة،  من  الجزء  هذا  في 
والمؤسسات الدولية لتداعيات ا¢زمة. 

1-١ تأثير أزمة كورونا على االقتصاد العالمي

في بداية عام 2020، انتشر وباء كورونا في كل ركن من أركان العالم وأصاب أكثر من 90 مليوًنا وقتل ما يقرب من
2 مليون شخص؛ مما أدى إلى اضطراب كبير في االقتصاد العالمي (United Nations.2021). ولعدة أشهر، أدت 
حاالت عدم اليقين والذعر إلى شلل في معظم ا¢نشطة االقتصادية في كل من الدول المتقدمة والنامية، حيث 
توقفت التجارة الدولية والسياحة بشكل كبير، وتجاوزت خسائر الوظائف واÐنتاج المستويات التي شوهدت في 
والثروة نحو  الدخل  التفاوت في  واتجه  زيادة حادة،  الذين يعيشون في فقر  وزاد عدد ا¢شخاص  أزمة سابقة،  أي 
مستويات عالية جديدة (World Bank.2020). وقد أسفرت جائحة كورونا عن تراجع الناتج العالمي اÐجمالي بنحو 

ا، تسود في العالم حالة من  4٬3% في عام 2020، وهو أكبر انكماش للناتج العالمي منذ الكساد الكبير.(٣) وحالًيّ
عدم اليقين بشأن الموجة التالية من جائحة كورونا، ويبقى االقتصاد العالمي على حافة الهاوية. 

1-1-١ صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أبرزت جائحة كورونا مدى صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فقد تزايد العدد اÐجمالي للفقراء بمقدار 
131 مليوًنا في عام 2020 وحده، وعانى 150 مليون شخص إضافي من الفقر المدقع، يمثلون 9٬4% من سكان العالم. 
ومن المتوقع أن يصل عدد من يعيشون في فقر مدقع إلى 797 مليون شخص في عام 2030، وهو ما يمثل معدل 
فقر يزيد على 9%. ويتضح من ذلك أن تحقيق الهدف ا¢ساسي للتنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على 

 .(World Bank. 2020) الفقر المدقع بحلول عام 2030 (الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة)، أمر بعيد المنال

وقد تحولت أزمة كورونا إلى أزمة جوع (الهدف 2)، حيث زاد عدد ا¢شخاص الذين يواجهون الجوع بنسبة 82% منذ 
الجوع مخاطر  العالم  أنحاء  جميع  في  شخص  مليون   270 نحو  اÚن  ويواجه  الوباء.  تفشي 
السكان صحة  على  مباشر  بشكل  الوباء  ر  وأثَّ  .(World Food Program. 2020, Oxfam International. 2020)

(الهدف 3)، وحدَّ من قدرة النظم الصحية الوطنية على معالجة المشكالت الصحية ا¢خرى. 

الطالب،  جميع  على  سلبي  بشكل  أثر  مما  4)؛  (الهدف  والتعلم  التعليم  مستويات  انخفضت  اÐغالق،  ومع 
والفتيات  النساء  وأصبحت  اÐعاقة.  ذوي  وا¢شخاص  كالفتيات  وضعًفا  تهميًشا  ا¢كثر  الفئات  في  وخصوًصا 
ضحايا للعنف المتزايد أثناء تنفيذ تدابير البقاء في المنزل (الهدفان 5 و16) ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدالت 

الفقر إلى زيادة عمالة ا¢طفال (الهدف 8)، حيث سيحتاج العديد من ا¢سر الفقيرة إلى مصادر دخل إضافية. 

الصناعية  والتنمية  الصغيرة  الصناعات  تنمية  إعاقة  إلى  الطلب  وانخفاض  التمويل  على  القيود  تؤدي  كما 
بشكل عام (الهدف 9). وأدى الوباء إلى انخفاض غير مسبوق في الطلب على النقل العام في جميع أنحاء العالم؛ 
ا كبيًرا لمستقبله في المدن (الهدف 11). وقد تراجعت عمليات إعادة التدوير بسبب احتياطات  مما شكل تحدًيّ
السالمة. وفي بعض الدول، تمت معالجة جميع النفايات على أنها غير قابلة Ðعادة التدوير وتم حرقها في مكب 
للنفايات أثناء تفشي المرض (الهدف 12)؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي. وتراجعت االلتزامات بمكافحة 

تغير المناخ؛ حيث أصبحت مكافحة الوباء أولوية مالية (الهدف 13).

وأدى استهالك المواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد، نتيجة للوباء، إلى زيادة التلوث البالستيكي وتدهور 
البيئة في جميع أنحاء العالم (الهدف 14). وعانت جهود الحفاظ على الحياة البرية من انتكاسات أيًضا، نتيجة 
انخفاض التمويل، والتهديدات البشرية المتزايدة على الطبيعة (الهدف 15). ومع انخفاض اÐيرادات الحكومية 
وتدفقات االستثمار ا¢جنبي المباشر والتحويالت وتزايد خدمة الديون، سيواجه معظم الدول النامية تحديات 

كبيرة في تعبئة الموارد من أجل التنمية المستدامة (الهدف 17).

فنتيجة  كورونا؛  أزمة  خالل  التقدم  بعض  المستدامة  التنمية  أهداف  من  قليل  عدد  شهد  سبق،  مما  وبالرغم 
الهواء  المرور على الطرق وتلوث  الوفيات من خالل الحد من إصابات  لعمليات اÐغالق، تم تجنب عدد كبير من 
إلى  الوصول  أصبح  حيث  متجددة؛  أهمية  الصحي  والصرف  المياه  جهود  واكتسبت  و11)،   3 (الهدفان  المحيط 
ا لوقف انتشار الفيروس (الهدف 6). وقد زادت حصة الطاقة  المياه النظيفة وغسل اليدين المتكرر أمًرا ضرورًيّ
المتجددة في إجمالي الطاقة أثناء الوباء (الهدف 7) (International Energy Agency. 2020). ويمكن االستفادة 

من هذه النتائج غير المقصودة والبناء عليها بتدابير سياسية مناسبة للحفاظ على التقدم الحالي.

١-1-٢ فقدان الوظائف والدخل

مستويات  إلى  بسرعة  البطالة  معدالت  تصاعد  إلى  كورونا  أزمة  عن  الناتج  العالمي  االقتصادي  الركود  أدى 
قياسية في عام 2020 (مثًلا، 27% في نيجيريا، و23% في الهند، و21% في كولومبيا، و17% في الفلبين، وأكثر من 13% في 

ا¢رجنتين والبرازيل وتشيلي والسعودية وتركيا). 

ففي الربعين الثاني والثالث من عام 2020، فقَد العالُم 420 مليون وظيفة بدوام كامل، ُتعادل نحو 14% من إجمالي 
القوة العاملة في العالم. وبلغ متوسط خسائر ساعات العمل اÐجمالية 10٬7% خالل ا¢رباع الثالثة ا¢ولى من عام 
2019 في  العالمي  الناتج  من   %5٬5 نحو  ويعادل  المفقود،  العمل  دخل  من  دوالر  تريليونات   3٬5 يمثل  ما  وهو   ،2020
كورونا جائحة  أثناء  وظائفهن  سيدة  ماليين   3 فقدت  وحدها،  ا¢مريكية  المتحدة  الواليات  وفي   .(ILO. 2020)

 .(WEF. 2021a)

وكانت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي رب العمل الرئيس في كثير من الدول، ا¢كثر 

آثار الجائحة قاسية على نحو ملياري عامل غير رسمي حول العالم  تضرًرا من انتشار جائحة كورونا.(٤) وكانت 
يفتقرون إلى التأمين ضد البطالة والتأمين الصحي واÐجازات مدفوعة ا¢جر. وكان العمال غير الرسميين، الذين 
يمثلون أكثر من 80% من العمال في بنجالديش والهند وباكستان وإندونيسيا والمكسيك، أكثر عرضة لفقدان 
الوظائف من العمال الرسميين خالل ا¢زمة (ILO. 2020). ويؤكد البنك الدولي أن النشاط غير الرسمي الواسع 

 .(World Bank. 2020c) االنتشار في جنوب آسيا قد تضخم بتأثير الوباء

وتجارة  والتصنيع  والسفر  كالسياحة  العمالة  كثيفة  الخدمات  قطاعات  على  خاصة  بصفة  الجائحة  وأثرت 
وإجراءات  ُبعد؛ مما يجعلها عرضة لæغالق  الوظائف فيها عن  العديد من  أداء  والتي ال يمكن  والنقل،  التجزئة 
الحجر الصحي. وتضررت النساء بشكل خاص من الوباء؛ حيث يشغلن أكثر من 50% من الوظائف في قطاعات 

الخدمات كثيفة العمالة.

كما أثرت جائحة كورونا الوباء بشكل أكبر على ا¢شخاص منخفضي المهارات والدخل، وخاصة أولئك الذين لم 
البلدان  من  العديد  في  والثروة  الدخل  في  المساواة  عدم  تفاقم  إلى  أدى  مما  بعد؛  عن  العمل  من  يتمكنوا 

المتقدمة والنامية، وزيادة االستقطاب في مجتمعاتها.

(ILO. 2021)، توفر سالسل التوريد الصناعية العالمية نحو 615 مليون  ووفًقا لتقديرات منظمة العمل الدولية 
وظيفة، إال أن تراجع الطلب العالمي على االستهالك نتيجة لجائحة كورونا، أدى إلى خسارة 97 مليون وظيفة 
حول العالم، منها 56 مليون وظيفة في قطاع الصناعة و29 مليون وظيفة في قطاع الخدمات و12 مليون وظيفة 
في قطاع الزراعة. وأثرت الجائحة سلًبا على 44% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للمالبس (32 مليون 
وظيفة)، و27% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للسيارات (15 مليون وظيفة)، من خالل فقدان الوظائف 

أو تخفيض ساعات العمل أو تدهور ظروف العمل. 

ومن المرجح أن يؤدي الوباء إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي وا¢تمتة والروبوتات وتغير الهياكل االقتصادية؛ مما 
سيزيد من انخفاض الطلب على العمالة على المدى المتوسط وتعميق االستقطاب في أسواق العمل. ومن 

المتوقع أال تعود ماليين الوظائف التي فقدت في عام 2020.

١-1-٣ تزايُد الفقر وعدم المساواة

وفًقا لمؤشر الفقر العالمي متعدد ا¢بعاد لعام 2021 الصادر عن برنامج ا¢مم المتحدة اÐنمائي، يعيش 1٬3 مليار 
شخص في 109 دول في فقر حاد متعدد ا¢بعاد، قرابة نصفهم (644 مليون) أطفال دون سن 18، ونحو 8.2% منهم 
(105 ماليين) في سن الستين أو أكثر. ويقطن ما يقرب من 84% (1٬1 مليار) بالمناطق الريفية، و16% (نحو 209 ماليين) 

.(UNDP. 2021) في المناطق الحضرية

وفي الواليات المتحدة على سبيل المثال، فقد نحو 8 ماليين شخص وظائفهم خالل الوباء وقفز معدل الفقر 
الوطني من 9٬3% في يونيو إلى 11٬7% في نوفمبر 2020. وفي حين أن 4% فقط من العمال ذوي الدخل المرتفع فقدوا 
وظائفهم، فإن نحو 20% من الوظائف التي شغلها العمال عند مستويات الدخل ا¢دنى في فبراير لم تعد موجودة 
ا بنسبة 31٬6% بين مارس وأكتوبر 2020، من 2٬95 تريليون دوالر  في يونيو 2020. كما زاد إجمالي ثروة 644 مليارديًرا أمريكًيّ
والثروة والشكوك المستمرة  الدخل  المتزايدة في  أن تؤدي االنقسامات  المتوقع  تريليونات دوالر. ومن  إلى 3٬88 
الجرائم  وانتشار  االجتماعي  التماسك  وتزعزع  االستياء  من  مزيد  إلى  واالقتصادية،  الصحية  الجبهتين  على 

وتقويض جهود التعافي.

١-1-٤ تسريع التغيرات الهيكلية في االقتصاد العالمي

أدت ا¢زمة الوبائية إلى تسريع التغيرات الهيكلية الجارية في االقتصاد العالمي التي ستعمل على تغيير طبيعة 
وزيادة  الخدمات  اقتصاد  صعود  وتشمل:  المستقبل،  في  العالمية  التجارة  بيئة  وستشكل  اÐنتاج  عمليات 
استخدام الخدمات كمدخالت وسيطة للصناعات التحويلية (كخدمات البرمجيات لصناعة السيارات) وهو ما 
العالمية  اÐمداد  سالسل  تقصير  نحو  واالتجاه  الرقمي،  التحول  وتيرة  وتسارع   ،(Servicification) بالـ  يعرف 

والتحول نحو سالسل اÐمداد اÐقليمية، وتفاقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا¢طراف. 

صعود اقتصاد الخدمات

ا أكثر من 60% من الوظائف في الدول النامية و80% من الوظائف في الدول المتقدمة. وفي  توفر الخدمات حالًيّ
 .(WTO. 2019b) عديد من الدول النامية، تمثل الخدمات السياحية ما يصل إلى 80% من إجمالي عائدات الصادرات

وفي العقود ا¢خيرة، أصبح اقتصاد الخدمات سمة رئيسة لالقتصاد العالمي مدفوًعا بالرقمنة وزيادة استخدام 
اÐنتاج  عملية  في  وسيطة  كمدخالت  بارزة  مكانة  الخدمات  واكتسبت  االصطناعي.  والذكاء  اÚلي  التعلم 

وكمنتجات نهائية. وأصبحت الخدمات محرًكا للتجارة الدولية واالبتكار. 

تكنولوجيا  إلى  الوصول  وزيادة  النقل  وضع  خالل  من  الخدمات  أهمية  المستدامة  التنمية  أهداف  وتعكس 
المعلومات واالتصاالت والخدمات المالية كشرط مسبق لتحقيق الهدف (9) وهو بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز 

التصنيع الشامل والمستدام، وتعزيز التعاون. 

تسارُع وتيرة التحول الرقمي

أدت جائحة كورونا إلى التزايد السريع في الطلب العالمي على الخدمات الرقمية؛ مما أدى إلى اÐسراع بالتحول 
الرقمي. فمع عمليات اÐغالق والقيود المفروضة على الحركة، كان التشغيل الرقمي هو الخيار الوحيد القابل 
الرقمنة  وساعدت  وظائفها.  ¢داء  الحكومية  وللوكاالت  ا¢عمال  في  للبقاء  الشركات  من  للعديد  للتطبيق 
والتقنيات الجديدة كالذكاء االصطناعي، على تبادل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها عبر الحدود، وانتشر 

العمل عن ُبعد، وتوسعت التجارة اÐلكترونية، وشهدت اÐلكترونيات طفرة في الطلب عليها. 

نت التقنيات الرقمية الجديدة، مثل الطباعة ثالثية ا¢بعاد، من تغيير نماذج ا¢عمال وتقريب أنظمة اÐنتاج  ومكَّ
ا¢كثر  الموردين  المختلفة من  والخدمات  السلع  الحصول على  الرقمية  المنصات  وأتاحت  المستهلكين،  من 
هذه  لمثل  ُيمكن  المتوسط،  المدى  وعلى  الفعلي.  وجودهم  مكان  عن  النظر  بغض  المنافسة  على  قدرة 
التطورات أن تدعم اتجاهات إعادة التوطين من خالل زيادة القدرة التنافسية لمواقع اÐنتاج التي لم تكن تنافسية 
في السابق، ومن خالل تشجيع التحول من النموذج التقليدي القتصاديات الحجم للمصانع الكبيرة التي تخدم 
ا جغرافًيّ والموزعة  مرونة  وا¢كثر  ا¢صغر  المصانع  من  بشبكة  مدعوم  جديد  نموذج  إلى  العالمية  ا¢سواق 

.(Shih. 2020)

(Big Data). وعلى سبيل  كما أتاحت التطورات التكنولوجية إمكانية إدارة البيانات الضخمة للدول والشركات 
المستوى  على  وتحليلها  ومقارنتها  المستهلكين  بيانات  جمع  إلى  الرائدة  والشركات  الدول  تسعى  المثال، 

الوطني وعبر الدول، الكتساب مزايا على منافسيها. 

إلى  ستؤدي  منها  كل  وداخل  الدول  بين  القائمة  الرقمية  الفجوات  فإن  الرقمي،  التحول  مزايا  من  الرغم  وعلى 
تفاقم عدم المساواة. وعلى سبيل المثال، أفادت اليونيسف أن ثلث أطفال المدارس في العالم (463 مليوًنا) وما 
العوائق  هذه  وستؤثر  بعد.  عن  التعلم  إلى  الوصول  يمكنهم  ال  إفريقيا  في  المدارس  أطفال  نصف  من  يقرب 
الهيكلية المتعلقة بفرص التعلم أثناء الوباء على إمكانات الدخل مدى الحياة لèطفال المتضررين، وتزيد من 

.(UNICEF. 2020) تفاقم عدم المساواة في الدخل والثروة

تقصير سالسل ا�مداد العالمية والتحول نحو سالسل ا�مداد ا�قليمية

كان النتشار سالسل اÐمداد العالمية، على مدى العقود الثالثة الماضية، تأثير عميق على مسار التنمية في 
العديد من االقتصادات وقدمت لها مكاسب إنمائية كبيرة. فسالسل اÐمداد العالمية تقسم مراحل اÐنتاج عبر 
الدول؛ مما يسمح للدول بالمشاركة في اÐنتاج العالمي من خالل تجارة المكونات والسلع الوسيطة، بدًلا من 
االضطرار إلى إنتاج منتجات كاملة بذاتها. ويؤدي نموذج أعمال سالسل اÐمداد العالمية إلى زيادة كفاءة اÐنتاج؛ 
التخصص في مهام محددة  للدول وممارسة  النسبية  المزايا  أكثر قدرة على استغالل  الشركات  حيث تصبح 

ا. بدقة، وهي أقل كثافة للموارد من إنشاء سالسل إمداد كاملة محلًيّ

وقد توسعت سالسل اÐمداد العالمية بسرعة، ال سيما في صناعات السيارات واÐلكترونيات والمالبس. وقد زادت 
خالل  من  العالمية  التجارة  في  وفيتنام)  وتايالند  والفلبين  وماليزيا  (إندونيسيا  آسيا  شرق  اقتصادات  أهمية 
ا¢على  المضافة  القيمة  ذات  المصنوعات  نحو  وتوجهها  العالمية،  اÐمداد  سالسل  في  النشطة  مشاركتها 
االقتصادي  النمو  لتحقيق  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  الدول  هذه  واعتمدت  التقنية.  عالية  والمنتجات 

المستدام والتحول الهيكلي والحد من الفقر. 

وعلى الرغم مما سبق، فإن جدوى نموذج التنمية الذي تقوده سالسل اÐمداد العالمية قد خضع للمراجعة عقب 
جائحة كورونا. فقد أدت الجائحة إلى اضطرابات كبيرة في سالسل اÐمداد، وعلى سبيل المثال، أثرت عمليات 
اÐغالق في الدول الموردة وانقطاع الخدمات اللوجستية على سالسل التوريد اÐلكترونية في فيتنام، ما أدى إلى 
حدوث نقص خطير في شحن المكونات اÐلكترونية وتسليم المنتجات النهائية إلى المستهلكين. كما كشف 
لبعض  ووفًقا  الطويلة.  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  تعتمد  التي  الغذائية  النظم  هشاشة  عن  الوباء 
في  سنوات   3٬7 كل  اÚن  تحدث  أكثر"  أو  شهر  لمدة  تستمر  "التي  اÐمداد  سالسل  اضطرابات  فإن  التقديرات، 
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كما أن االندماج في سالسل اÐمداد العالمية للوصول إلى ا¢سواق ا¢جنبية والمشاركة بروابط أمامية مع تجار 
وبالتالي  وا¢سعار،  الطلب  لصدمات  عرضة  أكثر  اÐمداد  سالسل  في  المندمجة  الدول  جعل  التجزئة، 
لالضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا (Frederick and Daly. 2020). وألقى التباطؤ في التجارة العالمية والنمو 

االقتصادي بظالله على تجارة سالسل اÐمداد العالمية.(٥) وأدت زيادة النزعة الحمائية ومناهضة العولمة إلى 
اÐنتاج  في  ا¢جنبية  المضافة  القيمة  حصة  وتقليل  التوطين  Ðعادة  والسياسية  االقتصادية  الضغوط  شدة 
والصادرات؛ مما قد يقوض مستقبل سالسل اÐمداد العالمية. كما ألقت التوترات التجارية المستمرة، كالنزاع 
التجاري بين الصين والواليات المتحدة وانسحاب بريطانيا من االتحاد ا¢وروبي، تحديات إضافية لسالسل اÐمداد 

العالمية.

ا؛ مما دفع إلى  وبذلك، كشفت جائحة كورونا المخاطر التي تمثلها شبكات اÐنتاج المعقدة والمشتتة جغرافًيّ
التفكير في تقصير سالسل اÐمداد العالمية لتصبح أكثر مرونة، خاصة مع تكثيف استخدام التقنيات الجديدة 
وانخفاض  الهدر  الخالي من  (التصنيع  الكفاءة  بين  المفاضلة  بإعادة  الشركات  الرقمنة. وقام عديد من  وتزايد 
المخزون والتسليم في الوقت المحدد)، والمرونة (تنويع قاعدة التوريد وتقصير المسافة بين الموردين وقاعدة 
أعماله  توطين  إلى  ويسعى  اÐقليمية  اÐمداد  سالسل  يفضل  الشركات  من  كثير  وأصبح  بالتجزئة).  البيع 

التجارية وفًقا لذلك التفضيل.

١-٢-١ زيادة دور الدولة في االقتصاد العالمي

الرقمية،  التحتية  والبنية  الصحية  الخدمات  توفير  في  للدولة  المهم  االستراتيجي  الدور  كورونا  جائحة  أبرزت 
باÐضافة إلى دورها ا¢ساسي في توفير الغذاء وخدمات الدفاع؛ فقد أدت ا¢زمة إلى توسيع دور الدولة في جميع 
أنحاء العالم تقريًبا، ال سيما في مجال الصحة. أما البنية التحتية الرقمية فقد مكنت العديد من الدول من 

ا بالرغم من التطبيق الصارم إلى حد كبير لسياسات اÐغالق.  استمرار النشاط االقتصادي جزئًيّ

كما أدت أزمة كورونا وتدابير اÐغالق إلى زيادة دور الدولة في النشاط االقتصادي من خالل برامج الدعم غير العادية 
كالدعم  الحساسة  القضايا  وبعض  المضمونة،  القروض  شملت  التي  المتخذة  التدابير  ونطاق  حجمها  في 
المباشر وغير المباشر للقطاع الصناعي والمؤسسات المملوكة للدولة، وغيره من أوجه الدعم التي لوال ظروف 
ا¢زمة لكانت انتهاًكا التفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن اÐعانات واÐجراءات التعويضية، وأصبحت الدولة 

المالذ ا¢خير كمقرض ومستثمر.

ومع تزايد توقعات المواطنين بشأن دور الدولة في الوقاية من المخاطر المحتملة والتصدي لها، تقوم كثير من 
الدول بتغيير سياساتها؛ استعداًدا لمواجهة أي أزمات صحية أو غيرها في المستقبل. 

١-٢-٢ السياسات االقتصادية العالمية خالل ا
زمة

كانت  وحينما  النمو.  لدعم  والنقدي  المالي  التحفيز  إلى  الدول  من  عديد  لجأ  كورونا،  أزمة  تداعيات  لمواجهة 
السياسة النقدية قريبة من الحد ا¢دنى للصفر في معظم االقتصادات الكبرى، أصبحت السياسة المالية هي 
ا  أداة التحفيز ا¢ساسية. واتجه كثير من الدول إلى التحول من التوازن المالي إلى عقد اجتماعي جديد يشمل حًدّ

ا أكثر تصاعدية. ا شامًلا، ونظاًما ضريبًيّ أدنى أعلى لèجور، ودخًلا أساسًيّ

السياسة المالية العالمية خالل ا
زمة 

أدت ا¢زمة الكبرى التي يواجهها االقتصاد العالمي إلى التحول من السياسات المالية "الحكيمة" إلى سياسات 
فيما  الكامل،  التشغيل  إلى  والوصول  الكلي  الطلب  في  المزمن  النقص  معالجة  بهدف  توسعية  أكثر  مالية 
سمحت أسعار الفائدة العالمية المنخفضة، بمستويات أعلى من العجز المالي مع االهتمام بنوعية النفقات 

المالية. 

وللتخفيف من التداعيات الصحية واÐنسانية واالقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا، أنفقت الدول 15٬8% من 
الناتج العالمي اÐجمالي في عام 2020، ويعد هذا اÐنفاق أكبر استجابة مالية منذ الحرب العالمية الثانية. وقد 
أسهمت الدول المتقدمة بنحو 80% من الحوافز المالية العالمية البالغة 12٬7 تريليون دوالر (IMF. 2021c)؛ حيث 
شاملة  كورونا  جائحة  لمواجهة  ا¢مريكي  المحلي  الناتج  من   %25 من  يقرب  ما  ا¢مريكية  الحكومة  أنفقت 
تكلفة تدابير الطوارئ والتحفيز المالي في عام 2020. وفي مارس 2021، قدمت الواليات المتحدة حوافز مالية قيمتها 
دوالر، وخطة  تريليون   2٬3 التحتية قيمتها  للبنية  المحلي اÐجمالي)، وخطة  ناتجها  (8٬8% من  دوالر  1844 مليار 
لمساندة ا¢سر على مدى عشر سنوات قيمتها 2 تريليون دوالر. وأنفق االتحاد ا¢وروبي نحو 10٪ من الناتج المحلي 
اÐجمالي ا¢وروبي. أما الصين فقد أنفقت 4٬7% من ناتجها المحلي في تدابير مواجهة الجائحة (WEF. 2021). أما 
الدول النامية فتكافح لتخصيص الموارد المالية الالزمة لمواجهة ا¢زمة الصحية الناتجة عن تفشي جائحة 

كورونا، وتحتاج إلى دعم مالي مستمر من المجتمع الدولي. 

وقد اختلفت تدابير التحفيز المالي الكبيرة (لحماية الوظائف ودعم استهالك ا¢سر) اختالًفا كبيًرا عبر الدول، 
الحوكمة  هياكل  في  االختالفات  يعكس  مما  أيًضا؛  وا¢ولويات  النطاق  في  ولكن  فقط،  الحجم  في  ليس 
استهدف  واليابان،  ا¢وروبي  االتحاد  ففي  االجتماعية.  بالحماية  االلتزام  ومستويات  السياسية  والتفضيالت 
التحفيز المالي دعم السيولة، أما دعم الدخل المباشر في الواليات المتحدة فقد ساعد ا¢سر على الحفاظ 
الوظائف  نمو  لدعم  الجديدة  االستثمارات  الصينية  التحفيز  إجراءات  عززت  المقابل،  وفي  االستهالك،  على 

والتعافي. 

أكثر؛  لم تكن  إن  بالقدر نفسه،  المالي مهمة  اÐنفاق  التحفيز مهم، فإن جودة  أن حجم حزم  الرغم من  وعلى 
فالتحفيز المالي ال يجب أن يكون ضيًقا للغاية فيستبعد العديد من الشركات وا¢سر التي تستحق الحصول 

على دعم حكومي، وال واسع النطاق للغاية بحيث تعجز الموارد المتاحة عن مساعدة أي شخص. 

ومن المهم تحديد كيفية مساعدة الحكومات للشركات أثناء ا¢زمات وماهية المخاطر التي يجب أن تتحملها 
مع تجنب المخاطر ا¢خالقية. فعلى سبيل المثال، قررت الحكومة ا¢لمانية االستحواذ على حصة ملكية كبيرة 
إذا كان يتعين على  أثار الجدل حول ما  ا؛ مما  البالد جزئًيّ في شركة "لوفتهانزا"، وتأميم أكبر شركة طيران في 
الرئيسة. كما  النقل  تمديد قرض Ðنقاذ شركة  ببساطة  أو  تجاري،  لكيان  السلبية  المخاطر  الحكومة تحمل 
الشركات نحو  أتاح فرصة للحكومات لتحويل سلوك  الحكومات حوافز ضريبية للشركات؛ مما  منحت بعض 
ا لمجموعة الخطوط الجوية Air France-KLM؛  خلق المنافع العامة. ففي فرنسا، منحت الحكومة حافًزا ضريبًيّ

مما أتاح الفرصة لتحويل سلوك الشركات نحو تعزيز االستدامة البيئية.

وتأجيًلا  ا¢جور،  لفواتير  وتمويًلا  مباشرة،  تحويالت  شمل  للشركات  دعًما  ا¢زمة  خالل  الحكومات  قدمت  كما 
للضرائب المستحقة عليها، وتأجيل سداد ديونها، ومد الضمانات على القروض الممنوحة لها من الدولة. واÚن، 
ا من هذا الدعم دون التسبب في موجة من حاالت اÐفالس. تواجه الحكومات صعوبة كبيرة في التخلص تدريجًيّ

تفاُقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا
طراف

يناير-  الفترة  فخالل  ا¢طراف؛  متعدد  التجاري  النظام  يواجهها  التي  التحديات  تفاقم  إلى  كورونا  جائحة  أدت 
نوفمبر 2020، فرضت 98 دولة قيوًدا على تصدير اÐمدادات الطبية؛ مما أكد تفضيل هذه الدول الستخدام تدابير 

 .(WTO. 2021a) تجارية أحادية الجانب لحماية مصالحها المحلية

دور  أضعفت  واÐقليمية،  الثنائية  التجارية  االتفاقات  نحو  والتحوالت  المتزايدة  الحمائية  االتجاهات  أن  كما 
منظمة التجارة العالمية؛ مما قد يؤدي إلى تزايد االستقطاب والتجزئة في مشهد التجارة الدولية في العقود 
القادمة ويضر بمصالح الدول النامية. فقد ارتفع عدد اتفاقيات التجارة اÐقليمية السارية من 82 اتفاقية في عام 
اتفاقيات  أن   (Bhagwati, Krishna and Panagariya. 2014) ويرى البعض   .2020 اتفاقيات في سبتمبر   306 إلى   2000
التجارة التفضيلية يمكن أن "تقوض ليس فقط وظيفة تحرير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، ولكن أيًضا 
دورها في صنع القواعد". وفي الوقت ذاته، تواجه منظمة التجارة العالمية أعمق أزمة منذ إنشائها في عام 1995، 

لبقاء نظام تسوية المنازعات مشلوًلا منذ ديسمبر 2019.

وعلى الرغم من أن أزمة كورونا أضافت تحدًيا آخر لمنظمة التجارة العالمية، فإنها أوجدت فرصة لتعزيز النظام 
لحوكمة  عالمي  إطار  وتطوير  المنظمة  إصالح  على  حافًزا  الوباء  أصبح  فقد  ا¢طراف؛  متعدد  الدولي  التجاري 
أن  كورونا  أزمة  وأكدت  التجارة.  مجال  في  الجديدة  للتحديات  بفعالية  التصدي  على  يساعد  الدولية  التجارة 
التحديات الحالية والمستقبلية ال يمكن مواجهتها إال من خالل الشراكات العالمية وا¢طر المتعددة ا¢طراف 
والمشاركة البناءة من قبل ا¢عضاء في القضايا المثيرة للجدل والناشئة، مثل: التجارة اÐلكترونية، وسياسات 

الدعم، والسياسات التجارية المدفوعة بتغير المناخ.

١-1-٥ الحد من مخاطر التغيرات المناخية

الفرص كاالستفادة من  العديد من  أتاحت  التداعيات السلبية الخطيرة لجائحة كورونا، فإنها  الرغم من  على 
أدت  فقد  المناخية.  التغيرات  مخاطر  من  والحد  الرقمي،  بالتحول  واÐسراع  الحديثة،  التكنولوجية  التطورات 
 2020 عام  من  ا¢ول  النصف  في   %9 بنسبة  العالمية  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  انخفاض  إلى  اÐغالق  تدابير 
(WEF. 2021c). ومن المأمول إحراز تقدم جديد في مجال حماية المناخ والبيئة بعد عودة الواليات المتحدة إلى 

عضوية اتفاقية باريس في بداية عام 2021، (٦)وتزايد عدد الدول والشركات التي ستلتزم بالحد من انبعاثات الكربون 
في  ا¢عضاء  الدول  وتعتزم  وكندا).  الجنوبية  وكوريا  واليابان،  المتحدة،  والمملكة  ا¢وروبي،  واالتحاد  (كالصين، 
االتحاد ا¢وروبي االنتقال السريع نحو اقتصاد أكثر اخضراًرا من خالل إتاحة المفوضية ا¢وروبية لدفعة أولى من 
المنح والقروض قيمتها نحو 5٪ من الناتج المحلي اÐجمالي لمنطقة اليورو على مدى خمس سنوات. وستضع 
الصين خطتها الخمسية الرابعة عشرة موضع التنفيذ – والتي تتضمن زيادة كفاءة استخدام الطاقة. وتعتزم 

ا¢مم المتحدة عقد مؤتمر المناخ (COP26) بنهاية عام 2021.

١-٢ استجابات الدول والمؤسسات الدولية لتداعيات أزمة كورونا

أزمة  عن  الناتجة  واالقتصادية  الصحية  العدوى  لوقف  وجرأة  بسرعة  العالم  أنحاء  جميع  في  الدول  استجابت 
االقتصادية  ا¢نشطة  من  واسعة  مجموعة  وتقييد  الصحي  والحجر  االجتماعي  للتباعد  تدابير  باتخاذ  كورونا، 
للحد من انتشار الوباء. كما طرحت الدول حزًما للتحفيز المالي والنقدي، ولكن محدودية الحيز المالي وارتفاع 
مستويات الدين العام أديا إلى تقييد قدرة العديد من الدول النامية على طرح حزم تحفيز كبيرة بما فيه الكفاية. 
وقد انطوت االستجابات ¢زمة كورونا على خيارات صعبة بين إنقاذ ا¢رواح وإنقاذ سبل العيش، وبين سرعة تقديم 

الدعم والكفاءة، وبين التكاليف قصيرة ا¢جل واÚثار طويلة ا¢جل. 

تفاقم الدين العام العالمي أثناء ا
زمة

تم تمويل الكثير من اÐنفاق العام العالمي عن طريق االقتراض اÐضافي؛ مما زاد من الديون الضخمة المتراكمة 
أصًلا على الحكومات قبل أن يبدأ الوباء. ومع ذلك، ظلت تكلفة خدمة هذا الدين منخفضة بالنسبة لمعظم 
الدول بسبب االستجابات النقدية غير العادية لèزمة (تخفيضات أسعار الفائدة، وتوسيع برامج شراء ا¢صول 

على نطاق واسع، وتوفير كميات غير مسبوقة من السيولة).

فقد أدى طرح حزم التحفيز الضخمة وتراجع اÐيرادات الحكومية إلى آثار سلبية على المالية العامة للدول في 
جميع أنحاء العالم. ووصل العجز المالي الحكومي في كثير من الدول إلى رقم مزدوج كنسبة مئوية من الناتج 

المحلي اÐجمالي في عام 2020.(٧) ومن المتوقع أن يؤدي التعافي البطيء للنمو إلى تفاقم العجز المالي. ومع 
زيادة العجز المالي، ارتفع الدين العام العالمي بنسبة 29 نقطة مئوية من الناتج المحلي اÐجمالي، ووصل إلى 

262% من الناتج في عام 2020- وهي أكبر زيادة لسنة واحدة منذ عام 1970.(٨) وهذه الزيادة الكبيرة في الدين العالمي 
واسعة النطاق؛ حيث تشمل الدين الحكومي والخاص، والدين المحلي والخارجي، وفي غالبية دول العالم. ففي 
االقتصادات المتقدمة، بلغ إجمالي الدين 300٪ من الناتج المحلي اÐجمالي في عام 2020. أما في الدول الناشئة 
M. Ayhan Kose, Franziska Ohnsorge, Carmen Rein-) والنامية، فبلغت نسبة الدين للناتج 206% في العام ذاته
hart, Kenneth Rogof. 2021). وقفز الدين الحكومي العالمي إلى 97% من الناتج في عام 2020، وهو أعلى مستوى 
له خالل نصف قرن. وارتفع الدين الخاص بوتيرة قياسية وإلى مستوى غير مسبوق (165% من الناتج)، نتيجة النهيار 
اÐنتاج، وإغالق الشركات، وإتاحة االئتمان من خالل إجراءات السياسة التيسيرية. أما المديونية الخارجية، فقد 

وصلت إلى 114% من الناتج المحلي اÐجمالي في العام ذاته.

الدول ا¢عضاء بمجموعة  العام في  الدين  إلى أن مستويات   (IMF. 2020) الدولي  النقد  وتشير توقعات صندوق 
السبعة)،  للدول  اÐجمالي  المحلي  الناتج  من   %140 (قرابة  دوالر  تريليونات   4 بنحو   2021 عام  في  ستزيد  السبعة 
لتتجاوز 57 تريليون دوالر. أما في االقتصادات السبعة الناشئة، فمن المتوقع أن يرتفع الدين العام بنحو 2 تريليون 

دوالر.

وتقع على الجيل الحالي مسؤولية التأكد من أن ا¢موال المقترضة يتم إنفاقها واستثمارها بشكل يعزز النمو 
االقتصادي ويولد عائدات حكومية كافية لسداد خدمات الديون اÐضافية؛ لضمان أن رفاهية الجيل الحالي ال 

تأتي على حساب رفاهية ا¢جيال القادمة.

السياسة النقدية العالمية خالل ا
زمة

في أوقات االضطراب المالي، ينخفض الطلب على ا¢سهم وا¢صول ذات الدخل الثابت؛ مما قد يؤدي إلى نقص 
الشركات  تدافع  إلى  كورونا  جائحة  انتشار  أدى   ،2020 مارس  ففي  االقتراض.  تكاليف  وزيادة  بسرعة  السيولة 
للواليات  الفيدرالي  االحتياطي  وخاصة  المركزية،  البنوك  وقامت  السيولة،  على  للحصول  المالية  والكيانات 
المتحدة، باالنخراط في شراء ا¢صول الثابتة مباشرة من السوق المالية (أداة السياسة النقدية غير التقليدية 
المعروفة بالتيسير الكمي) لزيادة السيولة وخفض أسعار الفائدة طويلة ا¢جل، التي ُتعد بالغة ا¢همية لتحفيز 
أزمة  من  التخفيف  في  المركزية  للبنوك  الجريئة  اÐجراءات  نجحت   ،2020 أبريل  نهاية  وبحلول  االستثمارات. 

  .(IMF. 2020c) السيولة وتفادي االنهيار المالي واستقرار التدفقات االئتمانية

البنوك  بدأت  كما  لèصول.  مباشرة  شراء  عمليات  في  المتقدمة  بالدول  ا  مركزًيّ بنًكا   30 نحو  ينخرط  ا،  وحالًيّ
المركزية في البلدان النامية برامجها الخاصة لشراء ا¢صول؛ فأطلقت البنوك المركزية في تشيلي والفلبين 
الحكومية  السندات  اشترت  حيث  ا¢ولى،  للمرة  ا¢صول  شراء  برامج  إفريقيا  وجنوب  وتركيا  كوريا  وجمهورية 
 .(Arslan, Drehmann and Hofmann, 2020) كإشارة إلى استعدادها لتولي دور المشتري الذي يمثل المالذ ا¢خير
وساعدت تدابير السياسة النقدية في الدول المتقدمة والناشئة في تخفيف قيود السيولة وانتعاش ا¢سواق 

.(Altavilla and others. 2020) المالية

أولها:  قضايا،  عدة  أثار  ا¢صول،  بشراء  تقليدية  غير  إجراءات  إلى  المركزية  البنوك  لجوء  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
توسيع محافظ البنوك با¢وراق المالية الحكومية وطمس الخطوط الفاصلة بين السياسة النقدية التقليدية 
والتمويل الحكومي. وثانيها: استخدام السياسة المالية لتجنب تحمل البنوك المركزية العبء ا¢كبر لتعديل 
السياسات. وأخيًرا، زيادة أهمية دور البنوك المركزية في العمل كصمام أمان لتجنب االضطرابات الناشئة من 

.(Buti and George Papaconstantinou. 2021) القطاع المالي

واسعة  واحترازية  نقدية  تدابير  عدة  المركزية  البنوك  اتخذت  التقليدية،  غير  النقدية  السياسة  إلى  وباÐضافة 
الصين  خفضت  المثال،  سبيل  وعلى  المالي.  االستقرار  وضمان  السيولة  لتعزيز  مسبوق  غير  بشكل  النطاق 
وقدمت  السيولة.  لضخ  المصرفي  االحتياطي  متطلبات  المتحدة  العربية  واÐمارات  وماليزيا  وإندونيسيا 
خاصة  ائتمانية  تسهيالت  المتحدة  والمملكة  الصينية  تايوان  ومقاطعة  وسريالنكا  والبرازيل  ا¢رجنتين 
المتحدة  والمملكة  إفريقيا  وجنوب  والنرويج  كونج  هونج  وقامت  الحجم.  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 
بتخفيف اللوائح االحترازية عن طريق تعليق رأس المال المعاكس للدورة االقتصادية أو احتياطيات السيولة - 

لتعزيز التدفقات االئتمانية. 

ا أسعار الفائدة 241 مرة. وأدخل البنك المركزي ا¢وروبي، والبنوك المركزية  ومنذ مارس 2020، خفض 92 بنًكا مركزًيّ
في الدنمارك، واليابان، وسويسرا، أسعار فائدة سلبية لتحفيز النمو االقتصادي، ولكن هذه السياسة تؤدي إلى 
تسعير المخاطر بأقل من الالزم، وتآكل ربحية البنوك وتقليل قدرتها على اÐقراض. كما تؤدي العوائد السلبية 
عليها  الصعب  من  فيصبح  التقاعدية،  المعاشات  وصناديق  التأمين  لشركات  االستثمار  عائدات  إضعاف  إلى 

الوفاء بالتزاماتها.

السياسة  مرونة  لتعزيز  النقدية؛  سياستها  أطر  في  تغييرات  عن  أيًضا  المركزية  البنوك  من  العديد  وأعلن 
وتحسين آليات االنتقال النقدي. فقد أعلن بنك االحتياطي الفيدرالي عن السماح للتضخم بأن يتجاوز هدفه 
لبعض الوقت، من أجل دعم االنتعاش المستدام في أسواق العمل. كما ألمح البنك المركزي ا¢وروبي إلى أنه 
أقل  المركزية كانت  البنوك  بالسماح للتضخم بتجاوز هدفه بعد فترة من ضعف نمو ا¢سعار. ولكن  سيلتزم 
نجاًحا في تحقيق أهداف التضخم؛ حيث انخفض التضخم الفعلي لما دون التوقعات. فقد سمحت السيولة 
المالية وخلق فقاعة  وزيادة حيازة ا¢صول  المفرطة والتضخم المنخفض للشركات بتقليل تسعير المخاطر 
مالية ضخمة كما يتضح من ارتفاع أسعار ا¢صول في معظم بورصات ا¢وراق المالية حول العالم؛ مما أدى إلى 
تحويل الموارد المالية بعيًدا عن االستثمارات الحقيقية وارتفاع معدالت البطالة وتفاقم عدم االستقرار المالي. 
فعلى الرغم من اÐنفاق التحفيزي الهائل في جميع أنحاء العالم، كان هناك نمو ضئيل في االستثمار الثابت. 
ففي الواليات المتحدة، على سبيل المثال، ذهب معظم فائض السيولة إلى االستحواذ على ا¢صول المالية؛ 
فقد انخفضت االستثمارات الثابتة غير السكنية بنسبة 7٬8% في الربع الثاني من عام 2020، في حين زاد المعروض 

النقدي بنسبة 23٬2؛ خالل الفترة نفسها. 

إلى  ا¢صول  أسعار  ارتفاع  إلى   2020 مارس  منتصف  في  المركزية  البنوك  من  المسبوق  غير  الدعم  أدى  كما 
مستويات قياسية؛ حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 40% مقارنة بمتوسط الزيادات السنوية البالغة 10% خالل 

السنوات الخمس الماضية.  

على  سلًبا  وسيؤثر  مرتفعة  للديون  الحقيقية  القيمة  سيبقي  متوقع،  هو  عما  التضخم  انخفاض  أن  كما 
ارتفاع  يؤدي  أن  المرجح  ومن  العالم.  أنحاء  جميع  في  والخاصة  العامة  للديون  العالية  المستويات  استدامة 

القيمة الحقيقية للديون وركود أو انخفاض اÐيرادات إلى تفاقم مخاطر التخلف عن سداد الديون.

١-٢-٣ زيادة الدعم المالي من المؤسسات الدولية أثناء ا
زمة

قدم   ،2020 ديسمبر  من  فاعتباًرا  ¢عضائها؛  مسبوق  غير  دعًما  الدولية  المؤسسات  قدمت  كورونا،  جائحة  خالل 
صندوق النقد الدولي مساعدات مالية إجمالية بلغت 102 مليار دوالر إلى 83 دولة، وإعفاء من الديون لـ 29 دولة من 
خالل صندوق احتواء الكوارث واÐغاثة بقيمة إجمالية قدرها 488٬7 مليون دوالر. وُيعد قيام صندوق النقد الدولي 

بتخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة خطوة مهمة في االتجاه الصحيح.

كما أعلنت مجموعة البنك الدولي عن نيتها تقديم ما يصل إلى 160 مليار دوالر أمريكي، بما في ذلك 50 مليار دوالر 
 .2021 للغاية، بحلول نهاية عام  للتنمية على شكل منح وشروط ميسرة  الدولية  المؤسسة  أمريكي من موارد 

وقامت مجموعة العشرين بتأجيل خدمة الديون لنحو 40 دولة وبقيمة تقترب من 5 مليارات دوالر.



١٥

١ - االقتصاد العالمي خالل ا
زمة

الدول  واستجابات  العالمي،  االقتصاد  على  كورونا  أزمة  تأثير  على  الضوء  نلقي  الورقة،  من  الجزء  هذا  في 
والمؤسسات الدولية لتداعيات ا¢زمة. 

1-١ تأثير أزمة كورونا على االقتصاد العالمي

في بداية عام 2020، انتشر وباء كورونا في كل ركن من أركان العالم وأصاب أكثر من 90 مليوًنا وقتل ما يقرب من
2 مليون شخص؛ مما أدى إلى اضطراب كبير في االقتصاد العالمي (United Nations.2021). ولعدة أشهر، أدت 
حاالت عدم اليقين والذعر إلى شلل في معظم ا¢نشطة االقتصادية في كل من الدول المتقدمة والنامية، حيث 
توقفت التجارة الدولية والسياحة بشكل كبير، وتجاوزت خسائر الوظائف واÐنتاج المستويات التي شوهدت في 
والثروة نحو  الدخل  التفاوت في  واتجه  زيادة حادة،  الذين يعيشون في فقر  وزاد عدد ا¢شخاص  أزمة سابقة،  أي 
مستويات عالية جديدة (World Bank.2020). وقد أسفرت جائحة كورونا عن تراجع الناتج العالمي اÐجمالي بنحو 

ا، تسود في العالم حالة من  4٬3% في عام 2020، وهو أكبر انكماش للناتج العالمي منذ الكساد الكبير.(٣) وحالًيّ
عدم اليقين بشأن الموجة التالية من جائحة كورونا، ويبقى االقتصاد العالمي على حافة الهاوية. 

1-1-١ صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أبرزت جائحة كورونا مدى صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فقد تزايد العدد اÐجمالي للفقراء بمقدار 
131 مليوًنا في عام 2020 وحده، وعانى 150 مليون شخص إضافي من الفقر المدقع، يمثلون 9٬4% من سكان العالم. 
ومن المتوقع أن يصل عدد من يعيشون في فقر مدقع إلى 797 مليون شخص في عام 2030، وهو ما يمثل معدل 
فقر يزيد على 9%. ويتضح من ذلك أن تحقيق الهدف ا¢ساسي للتنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على 

 .(World Bank. 2020) الفقر المدقع بحلول عام 2030 (الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة)، أمر بعيد المنال

وقد تحولت أزمة كورونا إلى أزمة جوع (الهدف 2)، حيث زاد عدد ا¢شخاص الذين يواجهون الجوع بنسبة 82% منذ 
الجوع مخاطر  العالم  أنحاء  جميع  في  شخص  مليون   270 نحو  اÚن  ويواجه  الوباء.  تفشي 
السكان صحة  على  مباشر  بشكل  الوباء  ر  وأثَّ  .(World Food Program. 2020, Oxfam International. 2020)

(الهدف 3)، وحدَّ من قدرة النظم الصحية الوطنية على معالجة المشكالت الصحية ا¢خرى. 

الطالب،  جميع  على  سلبي  بشكل  أثر  مما  4)؛  (الهدف  والتعلم  التعليم  مستويات  انخفضت  اÐغالق،  ومع 
والفتيات  النساء  وأصبحت  اÐعاقة.  ذوي  وا¢شخاص  كالفتيات  وضعًفا  تهميًشا  ا¢كثر  الفئات  في  وخصوًصا 
ضحايا للعنف المتزايد أثناء تنفيذ تدابير البقاء في المنزل (الهدفان 5 و16) ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدالت 

الفقر إلى زيادة عمالة ا¢طفال (الهدف 8)، حيث سيحتاج العديد من ا¢سر الفقيرة إلى مصادر دخل إضافية. 

الصناعية  والتنمية  الصغيرة  الصناعات  تنمية  إعاقة  إلى  الطلب  وانخفاض  التمويل  على  القيود  تؤدي  كما 
بشكل عام (الهدف 9). وأدى الوباء إلى انخفاض غير مسبوق في الطلب على النقل العام في جميع أنحاء العالم؛ 
ا كبيًرا لمستقبله في المدن (الهدف 11). وقد تراجعت عمليات إعادة التدوير بسبب احتياطات  مما شكل تحدًيّ
السالمة. وفي بعض الدول، تمت معالجة جميع النفايات على أنها غير قابلة Ðعادة التدوير وتم حرقها في مكب 
للنفايات أثناء تفشي المرض (الهدف 12)؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي. وتراجعت االلتزامات بمكافحة 

تغير المناخ؛ حيث أصبحت مكافحة الوباء أولوية مالية (الهدف 13).

وأدى استهالك المواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد، نتيجة للوباء، إلى زيادة التلوث البالستيكي وتدهور 
البيئة في جميع أنحاء العالم (الهدف 14). وعانت جهود الحفاظ على الحياة البرية من انتكاسات أيًضا، نتيجة 
انخفاض التمويل، والتهديدات البشرية المتزايدة على الطبيعة (الهدف 15). ومع انخفاض اÐيرادات الحكومية 
وتدفقات االستثمار ا¢جنبي المباشر والتحويالت وتزايد خدمة الديون، سيواجه معظم الدول النامية تحديات 

كبيرة في تعبئة الموارد من أجل التنمية المستدامة (الهدف 17).

فنتيجة  كورونا؛  أزمة  خالل  التقدم  بعض  المستدامة  التنمية  أهداف  من  قليل  عدد  شهد  سبق،  مما  وبالرغم 
الهواء  المرور على الطرق وتلوث  الوفيات من خالل الحد من إصابات  لعمليات اÐغالق، تم تجنب عدد كبير من 
إلى  الوصول  أصبح  حيث  متجددة؛  أهمية  الصحي  والصرف  المياه  جهود  واكتسبت  و11)،   3 (الهدفان  المحيط 
ا لوقف انتشار الفيروس (الهدف 6). وقد زادت حصة الطاقة  المياه النظيفة وغسل اليدين المتكرر أمًرا ضرورًيّ
المتجددة في إجمالي الطاقة أثناء الوباء (الهدف 7) (International Energy Agency. 2020). ويمكن االستفادة 

من هذه النتائج غير المقصودة والبناء عليها بتدابير سياسية مناسبة للحفاظ على التقدم الحالي.

١-1-٢ فقدان الوظائف والدخل

مستويات  إلى  بسرعة  البطالة  معدالت  تصاعد  إلى  كورونا  أزمة  عن  الناتج  العالمي  االقتصادي  الركود  أدى 
قياسية في عام 2020 (مثًلا، 27% في نيجيريا، و23% في الهند، و21% في كولومبيا، و17% في الفلبين، وأكثر من 13% في 

ا¢رجنتين والبرازيل وتشيلي والسعودية وتركيا). 

ففي الربعين الثاني والثالث من عام 2020، فقَد العالُم 420 مليون وظيفة بدوام كامل، ُتعادل نحو 14% من إجمالي 
القوة العاملة في العالم. وبلغ متوسط خسائر ساعات العمل اÐجمالية 10٬7% خالل ا¢رباع الثالثة ا¢ولى من عام 
2019 في  العالمي  الناتج  من   %5٬5 نحو  ويعادل  المفقود،  العمل  دخل  من  دوالر  تريليونات   3٬5 يمثل  ما  وهو   ،2020
كورونا جائحة  أثناء  وظائفهن  سيدة  ماليين   3 فقدت  وحدها،  ا¢مريكية  المتحدة  الواليات  وفي   .(ILO. 2020)

 .(WEF. 2021a)

وكانت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي رب العمل الرئيس في كثير من الدول، ا¢كثر 

آثار الجائحة قاسية على نحو ملياري عامل غير رسمي حول العالم  تضرًرا من انتشار جائحة كورونا.(٤) وكانت 
يفتقرون إلى التأمين ضد البطالة والتأمين الصحي واÐجازات مدفوعة ا¢جر. وكان العمال غير الرسميين، الذين 
يمثلون أكثر من 80% من العمال في بنجالديش والهند وباكستان وإندونيسيا والمكسيك، أكثر عرضة لفقدان 
الوظائف من العمال الرسميين خالل ا¢زمة (ILO. 2020). ويؤكد البنك الدولي أن النشاط غير الرسمي الواسع 

 .(World Bank. 2020c) االنتشار في جنوب آسيا قد تضخم بتأثير الوباء

وتجارة  والتصنيع  والسفر  كالسياحة  العمالة  كثيفة  الخدمات  قطاعات  على  خاصة  بصفة  الجائحة  وأثرت 
وإجراءات  ُبعد؛ مما يجعلها عرضة لæغالق  الوظائف فيها عن  العديد من  أداء  والتي ال يمكن  والنقل،  التجزئة 
الحجر الصحي. وتضررت النساء بشكل خاص من الوباء؛ حيث يشغلن أكثر من 50% من الوظائف في قطاعات 

الخدمات كثيفة العمالة.

كما أثرت جائحة كورونا الوباء بشكل أكبر على ا¢شخاص منخفضي المهارات والدخل، وخاصة أولئك الذين لم 
البلدان  من  العديد  في  والثروة  الدخل  في  المساواة  عدم  تفاقم  إلى  أدى  مما  بعد؛  عن  العمل  من  يتمكنوا 

المتقدمة والنامية، وزيادة االستقطاب في مجتمعاتها.

(ILO. 2021)، توفر سالسل التوريد الصناعية العالمية نحو 615 مليون  ووفًقا لتقديرات منظمة العمل الدولية 
وظيفة، إال أن تراجع الطلب العالمي على االستهالك نتيجة لجائحة كورونا، أدى إلى خسارة 97 مليون وظيفة 
حول العالم، منها 56 مليون وظيفة في قطاع الصناعة و29 مليون وظيفة في قطاع الخدمات و12 مليون وظيفة 
في قطاع الزراعة. وأثرت الجائحة سلًبا على 44% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للمالبس (32 مليون 
وظيفة)، و27% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للسيارات (15 مليون وظيفة)، من خالل فقدان الوظائف 

أو تخفيض ساعات العمل أو تدهور ظروف العمل. 

ومن المرجح أن يؤدي الوباء إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي وا¢تمتة والروبوتات وتغير الهياكل االقتصادية؛ مما 
سيزيد من انخفاض الطلب على العمالة على المدى المتوسط وتعميق االستقطاب في أسواق العمل. ومن 

المتوقع أال تعود ماليين الوظائف التي فقدت في عام 2020.

١-1-٣ تزايُد الفقر وعدم المساواة

وفًقا لمؤشر الفقر العالمي متعدد ا¢بعاد لعام 2021 الصادر عن برنامج ا¢مم المتحدة اÐنمائي، يعيش 1٬3 مليار 
شخص في 109 دول في فقر حاد متعدد ا¢بعاد، قرابة نصفهم (644 مليون) أطفال دون سن 18، ونحو 8.2% منهم 
(105 ماليين) في سن الستين أو أكثر. ويقطن ما يقرب من 84% (1٬1 مليار) بالمناطق الريفية، و16% (نحو 209 ماليين) 

.(UNDP. 2021) في المناطق الحضرية

وفي الواليات المتحدة على سبيل المثال، فقد نحو 8 ماليين شخص وظائفهم خالل الوباء وقفز معدل الفقر 
الوطني من 9٬3% في يونيو إلى 11٬7% في نوفمبر 2020. وفي حين أن 4% فقط من العمال ذوي الدخل المرتفع فقدوا 
وظائفهم، فإن نحو 20% من الوظائف التي شغلها العمال عند مستويات الدخل ا¢دنى في فبراير لم تعد موجودة 
ا بنسبة 31٬6% بين مارس وأكتوبر 2020، من 2٬95 تريليون دوالر  في يونيو 2020. كما زاد إجمالي ثروة 644 مليارديًرا أمريكًيّ
والثروة والشكوك المستمرة  الدخل  المتزايدة في  أن تؤدي االنقسامات  المتوقع  تريليونات دوالر. ومن  إلى 3٬88 
الجرائم  وانتشار  االجتماعي  التماسك  وتزعزع  االستياء  من  مزيد  إلى  واالقتصادية،  الصحية  الجبهتين  على 

وتقويض جهود التعافي.

١-1-٤ تسريع التغيرات الهيكلية في االقتصاد العالمي

أدت ا¢زمة الوبائية إلى تسريع التغيرات الهيكلية الجارية في االقتصاد العالمي التي ستعمل على تغيير طبيعة 
وزيادة  الخدمات  اقتصاد  صعود  وتشمل:  المستقبل،  في  العالمية  التجارة  بيئة  وستشكل  اÐنتاج  عمليات 
استخدام الخدمات كمدخالت وسيطة للصناعات التحويلية (كخدمات البرمجيات لصناعة السيارات) وهو ما 
العالمية  اÐمداد  سالسل  تقصير  نحو  واالتجاه  الرقمي،  التحول  وتيرة  وتسارع   ،(Servicification) بالـ  يعرف 

والتحول نحو سالسل اÐمداد اÐقليمية، وتفاقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا¢طراف. 

صعود اقتصاد الخدمات

ا أكثر من 60% من الوظائف في الدول النامية و80% من الوظائف في الدول المتقدمة. وفي  توفر الخدمات حالًيّ
 .(WTO. 2019b) عديد من الدول النامية، تمثل الخدمات السياحية ما يصل إلى 80% من إجمالي عائدات الصادرات

وفي العقود ا¢خيرة، أصبح اقتصاد الخدمات سمة رئيسة لالقتصاد العالمي مدفوًعا بالرقمنة وزيادة استخدام 
اÐنتاج  عملية  في  وسيطة  كمدخالت  بارزة  مكانة  الخدمات  واكتسبت  االصطناعي.  والذكاء  اÚلي  التعلم 

وكمنتجات نهائية. وأصبحت الخدمات محرًكا للتجارة الدولية واالبتكار. 

تكنولوجيا  إلى  الوصول  وزيادة  النقل  وضع  خالل  من  الخدمات  أهمية  المستدامة  التنمية  أهداف  وتعكس 
المعلومات واالتصاالت والخدمات المالية كشرط مسبق لتحقيق الهدف (9) وهو بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز 

التصنيع الشامل والمستدام، وتعزيز التعاون. 

تسارُع وتيرة التحول الرقمي

أدت جائحة كورونا إلى التزايد السريع في الطلب العالمي على الخدمات الرقمية؛ مما أدى إلى اÐسراع بالتحول 
الرقمي. فمع عمليات اÐغالق والقيود المفروضة على الحركة، كان التشغيل الرقمي هو الخيار الوحيد القابل 
الرقمنة  وساعدت  وظائفها.  ¢داء  الحكومية  وللوكاالت  ا¢عمال  في  للبقاء  الشركات  من  للعديد  للتطبيق 
والتقنيات الجديدة كالذكاء االصطناعي، على تبادل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها عبر الحدود، وانتشر 

العمل عن ُبعد، وتوسعت التجارة اÐلكترونية، وشهدت اÐلكترونيات طفرة في الطلب عليها. 

نت التقنيات الرقمية الجديدة، مثل الطباعة ثالثية ا¢بعاد، من تغيير نماذج ا¢عمال وتقريب أنظمة اÐنتاج  ومكَّ
ا¢كثر  الموردين  المختلفة من  والخدمات  السلع  الحصول على  الرقمية  المنصات  وأتاحت  المستهلكين،  من 
هذه  لمثل  ُيمكن  المتوسط،  المدى  وعلى  الفعلي.  وجودهم  مكان  عن  النظر  بغض  المنافسة  على  قدرة 
التطورات أن تدعم اتجاهات إعادة التوطين من خالل زيادة القدرة التنافسية لمواقع اÐنتاج التي لم تكن تنافسية 
في السابق، ومن خالل تشجيع التحول من النموذج التقليدي القتصاديات الحجم للمصانع الكبيرة التي تخدم 
ا جغرافًيّ والموزعة  مرونة  وا¢كثر  ا¢صغر  المصانع  من  بشبكة  مدعوم  جديد  نموذج  إلى  العالمية  ا¢سواق 

.(Shih. 2020)

(Big Data). وعلى سبيل  كما أتاحت التطورات التكنولوجية إمكانية إدارة البيانات الضخمة للدول والشركات 
المستوى  على  وتحليلها  ومقارنتها  المستهلكين  بيانات  جمع  إلى  الرائدة  والشركات  الدول  تسعى  المثال، 

الوطني وعبر الدول، الكتساب مزايا على منافسيها. 

إلى  ستؤدي  منها  كل  وداخل  الدول  بين  القائمة  الرقمية  الفجوات  فإن  الرقمي،  التحول  مزايا  من  الرغم  وعلى 
تفاقم عدم المساواة. وعلى سبيل المثال، أفادت اليونيسف أن ثلث أطفال المدارس في العالم (463 مليوًنا) وما 
العوائق  هذه  وستؤثر  بعد.  عن  التعلم  إلى  الوصول  يمكنهم  ال  إفريقيا  في  المدارس  أطفال  نصف  من  يقرب 
الهيكلية المتعلقة بفرص التعلم أثناء الوباء على إمكانات الدخل مدى الحياة لèطفال المتضررين، وتزيد من 

.(UNICEF. 2020) تفاقم عدم المساواة في الدخل والثروة

تقصير سالسل ا�مداد العالمية والتحول نحو سالسل ا�مداد ا�قليمية

كان النتشار سالسل اÐمداد العالمية، على مدى العقود الثالثة الماضية، تأثير عميق على مسار التنمية في 
العديد من االقتصادات وقدمت لها مكاسب إنمائية كبيرة. فسالسل اÐمداد العالمية تقسم مراحل اÐنتاج عبر 
الدول؛ مما يسمح للدول بالمشاركة في اÐنتاج العالمي من خالل تجارة المكونات والسلع الوسيطة، بدًلا من 
االضطرار إلى إنتاج منتجات كاملة بذاتها. ويؤدي نموذج أعمال سالسل اÐمداد العالمية إلى زيادة كفاءة اÐنتاج؛ 
التخصص في مهام محددة  للدول وممارسة  النسبية  المزايا  أكثر قدرة على استغالل  الشركات  حيث تصبح 

ا. بدقة، وهي أقل كثافة للموارد من إنشاء سالسل إمداد كاملة محلًيّ

وقد توسعت سالسل اÐمداد العالمية بسرعة، ال سيما في صناعات السيارات واÐلكترونيات والمالبس. وقد زادت 
خالل  من  العالمية  التجارة  في  وفيتنام)  وتايالند  والفلبين  وماليزيا  (إندونيسيا  آسيا  شرق  اقتصادات  أهمية 
ا¢على  المضافة  القيمة  ذات  المصنوعات  نحو  وتوجهها  العالمية،  اÐمداد  سالسل  في  النشطة  مشاركتها 
االقتصادي  النمو  لتحقيق  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  الدول  هذه  واعتمدت  التقنية.  عالية  والمنتجات 

المستدام والتحول الهيكلي والحد من الفقر. 

وعلى الرغم مما سبق، فإن جدوى نموذج التنمية الذي تقوده سالسل اÐمداد العالمية قد خضع للمراجعة عقب 
جائحة كورونا. فقد أدت الجائحة إلى اضطرابات كبيرة في سالسل اÐمداد، وعلى سبيل المثال، أثرت عمليات 
اÐغالق في الدول الموردة وانقطاع الخدمات اللوجستية على سالسل التوريد اÐلكترونية في فيتنام، ما أدى إلى 
حدوث نقص خطير في شحن المكونات اÐلكترونية وتسليم المنتجات النهائية إلى المستهلكين. كما كشف 
لبعض  ووفًقا  الطويلة.  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  تعتمد  التي  الغذائية  النظم  هشاشة  عن  الوباء 
في  سنوات   3٬7 كل  اÚن  تحدث  أكثر"  أو  شهر  لمدة  تستمر  "التي  اÐمداد  سالسل  اضطرابات  فإن  التقديرات، 

 .(McKinsey. 2020) المتوسط

كما أن االندماج في سالسل اÐمداد العالمية للوصول إلى ا¢سواق ا¢جنبية والمشاركة بروابط أمامية مع تجار 
وبالتالي  وا¢سعار،  الطلب  لصدمات  عرضة  أكثر  اÐمداد  سالسل  في  المندمجة  الدول  جعل  التجزئة، 
لالضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا (Frederick and Daly. 2020). وألقى التباطؤ في التجارة العالمية والنمو 

االقتصادي بظالله على تجارة سالسل اÐمداد العالمية.(٥) وأدت زيادة النزعة الحمائية ومناهضة العولمة إلى 
اÐنتاج  في  ا¢جنبية  المضافة  القيمة  حصة  وتقليل  التوطين  Ðعادة  والسياسية  االقتصادية  الضغوط  شدة 
والصادرات؛ مما قد يقوض مستقبل سالسل اÐمداد العالمية. كما ألقت التوترات التجارية المستمرة، كالنزاع 
التجاري بين الصين والواليات المتحدة وانسحاب بريطانيا من االتحاد ا¢وروبي، تحديات إضافية لسالسل اÐمداد 

العالمية.

ا؛ مما دفع إلى  وبذلك، كشفت جائحة كورونا المخاطر التي تمثلها شبكات اÐنتاج المعقدة والمشتتة جغرافًيّ
التفكير في تقصير سالسل اÐمداد العالمية لتصبح أكثر مرونة، خاصة مع تكثيف استخدام التقنيات الجديدة 
وانخفاض  الهدر  الخالي من  (التصنيع  الكفاءة  بين  المفاضلة  بإعادة  الشركات  الرقمنة. وقام عديد من  وتزايد 
المخزون والتسليم في الوقت المحدد)، والمرونة (تنويع قاعدة التوريد وتقصير المسافة بين الموردين وقاعدة 
أعماله  توطين  إلى  ويسعى  اÐقليمية  اÐمداد  سالسل  يفضل  الشركات  من  كثير  وأصبح  بالتجزئة).  البيع 

التجارية وفًقا لذلك التفضيل.

١-٢-١ زيادة دور الدولة في االقتصاد العالمي

الرقمية،  التحتية  والبنية  الصحية  الخدمات  توفير  في  للدولة  المهم  االستراتيجي  الدور  كورونا  جائحة  أبرزت 
باÐضافة إلى دورها ا¢ساسي في توفير الغذاء وخدمات الدفاع؛ فقد أدت ا¢زمة إلى توسيع دور الدولة في جميع 
أنحاء العالم تقريًبا، ال سيما في مجال الصحة. أما البنية التحتية الرقمية فقد مكنت العديد من الدول من 

ا بالرغم من التطبيق الصارم إلى حد كبير لسياسات اÐغالق.  استمرار النشاط االقتصادي جزئًيّ

كما أدت أزمة كورونا وتدابير اÐغالق إلى زيادة دور الدولة في النشاط االقتصادي من خالل برامج الدعم غير العادية 
كالدعم  الحساسة  القضايا  وبعض  المضمونة،  القروض  شملت  التي  المتخذة  التدابير  ونطاق  حجمها  في 
المباشر وغير المباشر للقطاع الصناعي والمؤسسات المملوكة للدولة، وغيره من أوجه الدعم التي لوال ظروف 
ا¢زمة لكانت انتهاًكا التفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن اÐعانات واÐجراءات التعويضية، وأصبحت الدولة 

المالذ ا¢خير كمقرض ومستثمر.

ومع تزايد توقعات المواطنين بشأن دور الدولة في الوقاية من المخاطر المحتملة والتصدي لها، تقوم كثير من 
الدول بتغيير سياساتها؛ استعداًدا لمواجهة أي أزمات صحية أو غيرها في المستقبل. 

١-٢-٢ السياسات االقتصادية العالمية خالل ا
زمة

كانت  وحينما  النمو.  لدعم  والنقدي  المالي  التحفيز  إلى  الدول  من  عديد  لجأ  كورونا،  أزمة  تداعيات  لمواجهة 
السياسة النقدية قريبة من الحد ا¢دنى للصفر في معظم االقتصادات الكبرى، أصبحت السياسة المالية هي 
ا  أداة التحفيز ا¢ساسية. واتجه كثير من الدول إلى التحول من التوازن المالي إلى عقد اجتماعي جديد يشمل حًدّ

ا أكثر تصاعدية. ا شامًلا، ونظاًما ضريبًيّ أدنى أعلى لèجور، ودخًلا أساسًيّ

السياسة المالية العالمية خالل ا
زمة 

أدت ا¢زمة الكبرى التي يواجهها االقتصاد العالمي إلى التحول من السياسات المالية "الحكيمة" إلى سياسات 
فيما  الكامل،  التشغيل  إلى  والوصول  الكلي  الطلب  في  المزمن  النقص  معالجة  بهدف  توسعية  أكثر  مالية 
سمحت أسعار الفائدة العالمية المنخفضة، بمستويات أعلى من العجز المالي مع االهتمام بنوعية النفقات 

المالية. 

وللتخفيف من التداعيات الصحية واÐنسانية واالقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا، أنفقت الدول 15٬8% من 
الناتج العالمي اÐجمالي في عام 2020، ويعد هذا اÐنفاق أكبر استجابة مالية منذ الحرب العالمية الثانية. وقد 
أسهمت الدول المتقدمة بنحو 80% من الحوافز المالية العالمية البالغة 12٬7 تريليون دوالر (IMF. 2021c)؛ حيث 
شاملة  كورونا  جائحة  لمواجهة  ا¢مريكي  المحلي  الناتج  من   %25 من  يقرب  ما  ا¢مريكية  الحكومة  أنفقت 
تكلفة تدابير الطوارئ والتحفيز المالي في عام 2020. وفي مارس 2021، قدمت الواليات المتحدة حوافز مالية قيمتها 
دوالر، وخطة  تريليون   2٬3 التحتية قيمتها  للبنية  المحلي اÐجمالي)، وخطة  ناتجها  (8٬8% من  دوالر  1844 مليار 
لمساندة ا¢سر على مدى عشر سنوات قيمتها 2 تريليون دوالر. وأنفق االتحاد ا¢وروبي نحو 10٪ من الناتج المحلي 
اÐجمالي ا¢وروبي. أما الصين فقد أنفقت 4٬7% من ناتجها المحلي في تدابير مواجهة الجائحة (WEF. 2021). أما 
الدول النامية فتكافح لتخصيص الموارد المالية الالزمة لمواجهة ا¢زمة الصحية الناتجة عن تفشي جائحة 

كورونا، وتحتاج إلى دعم مالي مستمر من المجتمع الدولي. 

وقد اختلفت تدابير التحفيز المالي الكبيرة (لحماية الوظائف ودعم استهالك ا¢سر) اختالًفا كبيًرا عبر الدول، 
الحوكمة  هياكل  في  االختالفات  يعكس  مما  أيًضا؛  وا¢ولويات  النطاق  في  ولكن  فقط،  الحجم  في  ليس 
استهدف  واليابان،  ا¢وروبي  االتحاد  ففي  االجتماعية.  بالحماية  االلتزام  ومستويات  السياسية  والتفضيالت 
التحفيز المالي دعم السيولة، أما دعم الدخل المباشر في الواليات المتحدة فقد ساعد ا¢سر على الحفاظ 
الوظائف  نمو  لدعم  الجديدة  االستثمارات  الصينية  التحفيز  إجراءات  عززت  المقابل،  وفي  االستهالك،  على 

والتعافي. 

أكثر؛  لم تكن  إن  بالقدر نفسه،  المالي مهمة  اÐنفاق  التحفيز مهم، فإن جودة  أن حجم حزم  الرغم من  وعلى 
فالتحفيز المالي ال يجب أن يكون ضيًقا للغاية فيستبعد العديد من الشركات وا¢سر التي تستحق الحصول 

على دعم حكومي، وال واسع النطاق للغاية بحيث تعجز الموارد المتاحة عن مساعدة أي شخص. 

ومن المهم تحديد كيفية مساعدة الحكومات للشركات أثناء ا¢زمات وماهية المخاطر التي يجب أن تتحملها 
مع تجنب المخاطر ا¢خالقية. فعلى سبيل المثال، قررت الحكومة ا¢لمانية االستحواذ على حصة ملكية كبيرة 
إذا كان يتعين على  أثار الجدل حول ما  ا؛ مما  البالد جزئًيّ في شركة "لوفتهانزا"، وتأميم أكبر شركة طيران في 
الرئيسة. كما  النقل  تمديد قرض Ðنقاذ شركة  ببساطة  أو  تجاري،  لكيان  السلبية  المخاطر  الحكومة تحمل 
الشركات نحو  أتاح فرصة للحكومات لتحويل سلوك  الحكومات حوافز ضريبية للشركات؛ مما  منحت بعض 
ا لمجموعة الخطوط الجوية Air France-KLM؛  خلق المنافع العامة. ففي فرنسا، منحت الحكومة حافًزا ضريبًيّ

مما أتاح الفرصة لتحويل سلوك الشركات نحو تعزيز االستدامة البيئية.

وتأجيًلا  ا¢جور،  لفواتير  وتمويًلا  مباشرة،  تحويالت  شمل  للشركات  دعًما  ا¢زمة  خالل  الحكومات  قدمت  كما 
للضرائب المستحقة عليها، وتأجيل سداد ديونها، ومد الضمانات على القروض الممنوحة لها من الدولة. واÚن، 
ا من هذا الدعم دون التسبب في موجة من حاالت اÐفالس. تواجه الحكومات صعوبة كبيرة في التخلص تدريجًيّ

تفاُقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا
طراف

يناير-  الفترة  فخالل  ا¢طراف؛  متعدد  التجاري  النظام  يواجهها  التي  التحديات  تفاقم  إلى  كورونا  جائحة  أدت 
نوفمبر 2020، فرضت 98 دولة قيوًدا على تصدير اÐمدادات الطبية؛ مما أكد تفضيل هذه الدول الستخدام تدابير 

 .(WTO. 2021a) تجارية أحادية الجانب لحماية مصالحها المحلية

دور  أضعفت  واÐقليمية،  الثنائية  التجارية  االتفاقات  نحو  والتحوالت  المتزايدة  الحمائية  االتجاهات  أن  كما 
منظمة التجارة العالمية؛ مما قد يؤدي إلى تزايد االستقطاب والتجزئة في مشهد التجارة الدولية في العقود 
القادمة ويضر بمصالح الدول النامية. فقد ارتفع عدد اتفاقيات التجارة اÐقليمية السارية من 82 اتفاقية في عام 
اتفاقيات  أن   (Bhagwati, Krishna and Panagariya. 2014) ويرى البعض   .2020 اتفاقيات في سبتمبر   306 إلى   2000
التجارة التفضيلية يمكن أن "تقوض ليس فقط وظيفة تحرير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، ولكن أيًضا 
دورها في صنع القواعد". وفي الوقت ذاته، تواجه منظمة التجارة العالمية أعمق أزمة منذ إنشائها في عام 1995، 

لبقاء نظام تسوية المنازعات مشلوًلا منذ ديسمبر 2019.

وعلى الرغم من أن أزمة كورونا أضافت تحدًيا آخر لمنظمة التجارة العالمية، فإنها أوجدت فرصة لتعزيز النظام 
لحوكمة  عالمي  إطار  وتطوير  المنظمة  إصالح  على  حافًزا  الوباء  أصبح  فقد  ا¢طراف؛  متعدد  الدولي  التجاري 
أن  كورونا  أزمة  وأكدت  التجارة.  مجال  في  الجديدة  للتحديات  بفعالية  التصدي  على  يساعد  الدولية  التجارة 
التحديات الحالية والمستقبلية ال يمكن مواجهتها إال من خالل الشراكات العالمية وا¢طر المتعددة ا¢طراف 
والمشاركة البناءة من قبل ا¢عضاء في القضايا المثيرة للجدل والناشئة، مثل: التجارة اÐلكترونية، وسياسات 

الدعم، والسياسات التجارية المدفوعة بتغير المناخ.

١-1-٥ الحد من مخاطر التغيرات المناخية

الفرص كاالستفادة من  العديد من  أتاحت  التداعيات السلبية الخطيرة لجائحة كورونا، فإنها  الرغم من  على 
أدت  فقد  المناخية.  التغيرات  مخاطر  من  والحد  الرقمي،  بالتحول  واÐسراع  الحديثة،  التكنولوجية  التطورات 
 2020 عام  من  ا¢ول  النصف  في   %9 بنسبة  العالمية  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  انخفاض  إلى  اÐغالق  تدابير 
(WEF. 2021c). ومن المأمول إحراز تقدم جديد في مجال حماية المناخ والبيئة بعد عودة الواليات المتحدة إلى 

عضوية اتفاقية باريس في بداية عام 2021، (٦)وتزايد عدد الدول والشركات التي ستلتزم بالحد من انبعاثات الكربون 
في  ا¢عضاء  الدول  وتعتزم  وكندا).  الجنوبية  وكوريا  واليابان،  المتحدة،  والمملكة  ا¢وروبي،  واالتحاد  (كالصين، 
االتحاد ا¢وروبي االنتقال السريع نحو اقتصاد أكثر اخضراًرا من خالل إتاحة المفوضية ا¢وروبية لدفعة أولى من 
المنح والقروض قيمتها نحو 5٪ من الناتج المحلي اÐجمالي لمنطقة اليورو على مدى خمس سنوات. وستضع 
الصين خطتها الخمسية الرابعة عشرة موضع التنفيذ – والتي تتضمن زيادة كفاءة استخدام الطاقة. وتعتزم 

ا¢مم المتحدة عقد مؤتمر المناخ (COP26) بنهاية عام 2021.

١-٢ استجابات الدول والمؤسسات الدولية لتداعيات أزمة كورونا

أزمة  عن  الناتجة  واالقتصادية  الصحية  العدوى  لوقف  وجرأة  بسرعة  العالم  أنحاء  جميع  في  الدول  استجابت 
االقتصادية  ا¢نشطة  من  واسعة  مجموعة  وتقييد  الصحي  والحجر  االجتماعي  للتباعد  تدابير  باتخاذ  كورونا، 
للحد من انتشار الوباء. كما طرحت الدول حزًما للتحفيز المالي والنقدي، ولكن محدودية الحيز المالي وارتفاع 
مستويات الدين العام أديا إلى تقييد قدرة العديد من الدول النامية على طرح حزم تحفيز كبيرة بما فيه الكفاية. 
وقد انطوت االستجابات ¢زمة كورونا على خيارات صعبة بين إنقاذ ا¢رواح وإنقاذ سبل العيش، وبين سرعة تقديم 

الدعم والكفاءة، وبين التكاليف قصيرة ا¢جل واÚثار طويلة ا¢جل. 

تفاقم الدين العام العالمي أثناء ا
زمة

تم تمويل الكثير من اÐنفاق العام العالمي عن طريق االقتراض اÐضافي؛ مما زاد من الديون الضخمة المتراكمة 
أصًلا على الحكومات قبل أن يبدأ الوباء. ومع ذلك، ظلت تكلفة خدمة هذا الدين منخفضة بالنسبة لمعظم 
الدول بسبب االستجابات النقدية غير العادية لèزمة (تخفيضات أسعار الفائدة، وتوسيع برامج شراء ا¢صول 

على نطاق واسع، وتوفير كميات غير مسبوقة من السيولة).

فقد أدى طرح حزم التحفيز الضخمة وتراجع اÐيرادات الحكومية إلى آثار سلبية على المالية العامة للدول في 
جميع أنحاء العالم. ووصل العجز المالي الحكومي في كثير من الدول إلى رقم مزدوج كنسبة مئوية من الناتج 

المحلي اÐجمالي في عام 2020.(٧) ومن المتوقع أن يؤدي التعافي البطيء للنمو إلى تفاقم العجز المالي. ومع 
زيادة العجز المالي، ارتفع الدين العام العالمي بنسبة 29 نقطة مئوية من الناتج المحلي اÐجمالي، ووصل إلى 

262% من الناتج في عام 2020- وهي أكبر زيادة لسنة واحدة منذ عام 1970.(٨) وهذه الزيادة الكبيرة في الدين العالمي 
واسعة النطاق؛ حيث تشمل الدين الحكومي والخاص، والدين المحلي والخارجي، وفي غالبية دول العالم. ففي 
االقتصادات المتقدمة، بلغ إجمالي الدين 300٪ من الناتج المحلي اÐجمالي في عام 2020. أما في الدول الناشئة 
M. Ayhan Kose, Franziska Ohnsorge, Carmen Rein-) والنامية، فبلغت نسبة الدين للناتج 206% في العام ذاته
hart, Kenneth Rogof. 2021). وقفز الدين الحكومي العالمي إلى 97% من الناتج في عام 2020، وهو أعلى مستوى 
له خالل نصف قرن. وارتفع الدين الخاص بوتيرة قياسية وإلى مستوى غير مسبوق (165% من الناتج)، نتيجة النهيار 
اÐنتاج، وإغالق الشركات، وإتاحة االئتمان من خالل إجراءات السياسة التيسيرية. أما المديونية الخارجية، فقد 

وصلت إلى 114% من الناتج المحلي اÐجمالي في العام ذاته.

الدول ا¢عضاء بمجموعة  العام في  الدين  إلى أن مستويات   (IMF. 2020) الدولي  النقد  وتشير توقعات صندوق 
السبعة)،  للدول  اÐجمالي  المحلي  الناتج  من   %140 (قرابة  دوالر  تريليونات   4 بنحو   2021 عام  في  ستزيد  السبعة 
لتتجاوز 57 تريليون دوالر. أما في االقتصادات السبعة الناشئة، فمن المتوقع أن يرتفع الدين العام بنحو 2 تريليون 

دوالر.

وتقع على الجيل الحالي مسؤولية التأكد من أن ا¢موال المقترضة يتم إنفاقها واستثمارها بشكل يعزز النمو 
االقتصادي ويولد عائدات حكومية كافية لسداد خدمات الديون اÐضافية؛ لضمان أن رفاهية الجيل الحالي ال 

تأتي على حساب رفاهية ا¢جيال القادمة.

السياسة النقدية العالمية خالل ا
زمة

في أوقات االضطراب المالي، ينخفض الطلب على ا¢سهم وا¢صول ذات الدخل الثابت؛ مما قد يؤدي إلى نقص 
الشركات  تدافع  إلى  كورونا  جائحة  انتشار  أدى   ،2020 مارس  ففي  االقتراض.  تكاليف  وزيادة  بسرعة  السيولة 
للواليات  الفيدرالي  االحتياطي  وخاصة  المركزية،  البنوك  وقامت  السيولة،  على  للحصول  المالية  والكيانات 
المتحدة، باالنخراط في شراء ا¢صول الثابتة مباشرة من السوق المالية (أداة السياسة النقدية غير التقليدية 
المعروفة بالتيسير الكمي) لزيادة السيولة وخفض أسعار الفائدة طويلة ا¢جل، التي ُتعد بالغة ا¢همية لتحفيز 
أزمة  من  التخفيف  في  المركزية  للبنوك  الجريئة  اÐجراءات  نجحت   ،2020 أبريل  نهاية  وبحلول  االستثمارات. 

  .(IMF. 2020c) السيولة وتفادي االنهيار المالي واستقرار التدفقات االئتمانية

البنوك  بدأت  كما  لèصول.  مباشرة  شراء  عمليات  في  المتقدمة  بالدول  ا  مركزًيّ بنًكا   30 نحو  ينخرط  ا،  وحالًيّ
المركزية في البلدان النامية برامجها الخاصة لشراء ا¢صول؛ فأطلقت البنوك المركزية في تشيلي والفلبين 
الحكومية  السندات  اشترت  حيث  ا¢ولى،  للمرة  ا¢صول  شراء  برامج  إفريقيا  وجنوب  وتركيا  كوريا  وجمهورية 
 .(Arslan, Drehmann and Hofmann, 2020) كإشارة إلى استعدادها لتولي دور المشتري الذي يمثل المالذ ا¢خير
وساعدت تدابير السياسة النقدية في الدول المتقدمة والناشئة في تخفيف قيود السيولة وانتعاش ا¢سواق 

.(Altavilla and others. 2020) المالية

أولها:  قضايا،  عدة  أثار  ا¢صول،  بشراء  تقليدية  غير  إجراءات  إلى  المركزية  البنوك  لجوء  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
توسيع محافظ البنوك با¢وراق المالية الحكومية وطمس الخطوط الفاصلة بين السياسة النقدية التقليدية 
والتمويل الحكومي. وثانيها: استخدام السياسة المالية لتجنب تحمل البنوك المركزية العبء ا¢كبر لتعديل 
السياسات. وأخيًرا، زيادة أهمية دور البنوك المركزية في العمل كصمام أمان لتجنب االضطرابات الناشئة من 

.(Buti and George Papaconstantinou. 2021) القطاع المالي

واسعة  واحترازية  نقدية  تدابير  عدة  المركزية  البنوك  اتخذت  التقليدية،  غير  النقدية  السياسة  إلى  وباÐضافة 
الصين  خفضت  المثال،  سبيل  وعلى  المالي.  االستقرار  وضمان  السيولة  لتعزيز  مسبوق  غير  بشكل  النطاق 
وقدمت  السيولة.  لضخ  المصرفي  االحتياطي  متطلبات  المتحدة  العربية  واÐمارات  وماليزيا  وإندونيسيا 
خاصة  ائتمانية  تسهيالت  المتحدة  والمملكة  الصينية  تايوان  ومقاطعة  وسريالنكا  والبرازيل  ا¢رجنتين 
المتحدة  والمملكة  إفريقيا  وجنوب  والنرويج  كونج  هونج  وقامت  الحجم.  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 
بتخفيف اللوائح االحترازية عن طريق تعليق رأس المال المعاكس للدورة االقتصادية أو احتياطيات السيولة - 

لتعزيز التدفقات االئتمانية. 

ا أسعار الفائدة 241 مرة. وأدخل البنك المركزي ا¢وروبي، والبنوك المركزية  ومنذ مارس 2020، خفض 92 بنًكا مركزًيّ
في الدنمارك، واليابان، وسويسرا، أسعار فائدة سلبية لتحفيز النمو االقتصادي، ولكن هذه السياسة تؤدي إلى 
تسعير المخاطر بأقل من الالزم، وتآكل ربحية البنوك وتقليل قدرتها على اÐقراض. كما تؤدي العوائد السلبية 
عليها  الصعب  من  فيصبح  التقاعدية،  المعاشات  وصناديق  التأمين  لشركات  االستثمار  عائدات  إضعاف  إلى 

الوفاء بالتزاماتها.

السياسة  مرونة  لتعزيز  النقدية؛  سياستها  أطر  في  تغييرات  عن  أيًضا  المركزية  البنوك  من  العديد  وأعلن 
وتحسين آليات االنتقال النقدي. فقد أعلن بنك االحتياطي الفيدرالي عن السماح للتضخم بأن يتجاوز هدفه 
لبعض الوقت، من أجل دعم االنتعاش المستدام في أسواق العمل. كما ألمح البنك المركزي ا¢وروبي إلى أنه 
أقل  المركزية كانت  البنوك  بالسماح للتضخم بتجاوز هدفه بعد فترة من ضعف نمو ا¢سعار. ولكن  سيلتزم 
نجاًحا في تحقيق أهداف التضخم؛ حيث انخفض التضخم الفعلي لما دون التوقعات. فقد سمحت السيولة 
المالية وخلق فقاعة  وزيادة حيازة ا¢صول  المفرطة والتضخم المنخفض للشركات بتقليل تسعير المخاطر 
مالية ضخمة كما يتضح من ارتفاع أسعار ا¢صول في معظم بورصات ا¢وراق المالية حول العالم؛ مما أدى إلى 
تحويل الموارد المالية بعيًدا عن االستثمارات الحقيقية وارتفاع معدالت البطالة وتفاقم عدم االستقرار المالي. 
فعلى الرغم من اÐنفاق التحفيزي الهائل في جميع أنحاء العالم، كان هناك نمو ضئيل في االستثمار الثابت. 
ففي الواليات المتحدة، على سبيل المثال، ذهب معظم فائض السيولة إلى االستحواذ على ا¢صول المالية؛ 
فقد انخفضت االستثمارات الثابتة غير السكنية بنسبة 7٬8% في الربع الثاني من عام 2020، في حين زاد المعروض 

النقدي بنسبة 23٬2؛ خالل الفترة نفسها. 

إلى  ا¢صول  أسعار  ارتفاع  إلى   2020 مارس  منتصف  في  المركزية  البنوك  من  المسبوق  غير  الدعم  أدى  كما 
مستويات قياسية؛ حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 40% مقارنة بمتوسط الزيادات السنوية البالغة 10% خالل 

السنوات الخمس الماضية.  

على  سلًبا  وسيؤثر  مرتفعة  للديون  الحقيقية  القيمة  سيبقي  متوقع،  هو  عما  التضخم  انخفاض  أن  كما 
ارتفاع  يؤدي  أن  المرجح  ومن  العالم.  أنحاء  جميع  في  والخاصة  العامة  للديون  العالية  المستويات  استدامة 

القيمة الحقيقية للديون وركود أو انخفاض اÐيرادات إلى تفاقم مخاطر التخلف عن سداد الديون.

١-٢-٣ زيادة الدعم المالي من المؤسسات الدولية أثناء ا
زمة

قدم   ،2020 ديسمبر  من  فاعتباًرا  ¢عضائها؛  مسبوق  غير  دعًما  الدولية  المؤسسات  قدمت  كورونا،  جائحة  خالل 
صندوق النقد الدولي مساعدات مالية إجمالية بلغت 102 مليار دوالر إلى 83 دولة، وإعفاء من الديون لـ 29 دولة من 
خالل صندوق احتواء الكوارث واÐغاثة بقيمة إجمالية قدرها 488٬7 مليون دوالر. وُيعد قيام صندوق النقد الدولي 

بتخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة خطوة مهمة في االتجاه الصحيح.

كما أعلنت مجموعة البنك الدولي عن نيتها تقديم ما يصل إلى 160 مليار دوالر أمريكي، بما في ذلك 50 مليار دوالر 
 .2021 للغاية، بحلول نهاية عام  للتنمية على شكل منح وشروط ميسرة  الدولية  المؤسسة  أمريكي من موارد 

وقامت مجموعة العشرين بتأجيل خدمة الديون لنحو 40 دولة وبقيمة تقترب من 5 مليارات دوالر.

(٤)  في الصین مثًال، توفر المشروعات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة نحو ۸۰٪ من الوظائف.



١٦

١ - االقتصاد العالمي خالل ا
زمة

الدول  واستجابات  العالمي،  االقتصاد  على  كورونا  أزمة  تأثير  على  الضوء  نلقي  الورقة،  من  الجزء  هذا  في 
والمؤسسات الدولية لتداعيات ا¢زمة. 

1-١ تأثير أزمة كورونا على االقتصاد العالمي

في بداية عام 2020، انتشر وباء كورونا في كل ركن من أركان العالم وأصاب أكثر من 90 مليوًنا وقتل ما يقرب من
2 مليون شخص؛ مما أدى إلى اضطراب كبير في االقتصاد العالمي (United Nations.2021). ولعدة أشهر، أدت 
حاالت عدم اليقين والذعر إلى شلل في معظم ا¢نشطة االقتصادية في كل من الدول المتقدمة والنامية، حيث 
توقفت التجارة الدولية والسياحة بشكل كبير، وتجاوزت خسائر الوظائف واÐنتاج المستويات التي شوهدت في 
والثروة نحو  الدخل  التفاوت في  واتجه  زيادة حادة،  الذين يعيشون في فقر  وزاد عدد ا¢شخاص  أزمة سابقة،  أي 
مستويات عالية جديدة (World Bank.2020). وقد أسفرت جائحة كورونا عن تراجع الناتج العالمي اÐجمالي بنحو 

ا، تسود في العالم حالة من  4٬3% في عام 2020، وهو أكبر انكماش للناتج العالمي منذ الكساد الكبير.(٣) وحالًيّ
عدم اليقين بشأن الموجة التالية من جائحة كورونا، ويبقى االقتصاد العالمي على حافة الهاوية. 

1-1-١ صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أبرزت جائحة كورونا مدى صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فقد تزايد العدد اÐجمالي للفقراء بمقدار 
131 مليوًنا في عام 2020 وحده، وعانى 150 مليون شخص إضافي من الفقر المدقع، يمثلون 9٬4% من سكان العالم. 
ومن المتوقع أن يصل عدد من يعيشون في فقر مدقع إلى 797 مليون شخص في عام 2030، وهو ما يمثل معدل 
فقر يزيد على 9%. ويتضح من ذلك أن تحقيق الهدف ا¢ساسي للتنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على 

 .(World Bank. 2020) الفقر المدقع بحلول عام 2030 (الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة)، أمر بعيد المنال

وقد تحولت أزمة كورونا إلى أزمة جوع (الهدف 2)، حيث زاد عدد ا¢شخاص الذين يواجهون الجوع بنسبة 82% منذ 
الجوع مخاطر  العالم  أنحاء  جميع  في  شخص  مليون   270 نحو  اÚن  ويواجه  الوباء.  تفشي 
السكان صحة  على  مباشر  بشكل  الوباء  ر  وأثَّ  .(World Food Program. 2020, Oxfam International. 2020)

(الهدف 3)، وحدَّ من قدرة النظم الصحية الوطنية على معالجة المشكالت الصحية ا¢خرى. 

الطالب،  جميع  على  سلبي  بشكل  أثر  مما  4)؛  (الهدف  والتعلم  التعليم  مستويات  انخفضت  اÐغالق،  ومع 
والفتيات  النساء  وأصبحت  اÐعاقة.  ذوي  وا¢شخاص  كالفتيات  وضعًفا  تهميًشا  ا¢كثر  الفئات  في  وخصوًصا 
ضحايا للعنف المتزايد أثناء تنفيذ تدابير البقاء في المنزل (الهدفان 5 و16) ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدالت 

الفقر إلى زيادة عمالة ا¢طفال (الهدف 8)، حيث سيحتاج العديد من ا¢سر الفقيرة إلى مصادر دخل إضافية. 

الصناعية  والتنمية  الصغيرة  الصناعات  تنمية  إعاقة  إلى  الطلب  وانخفاض  التمويل  على  القيود  تؤدي  كما 
بشكل عام (الهدف 9). وأدى الوباء إلى انخفاض غير مسبوق في الطلب على النقل العام في جميع أنحاء العالم؛ 
ا كبيًرا لمستقبله في المدن (الهدف 11). وقد تراجعت عمليات إعادة التدوير بسبب احتياطات  مما شكل تحدًيّ
السالمة. وفي بعض الدول، تمت معالجة جميع النفايات على أنها غير قابلة Ðعادة التدوير وتم حرقها في مكب 
للنفايات أثناء تفشي المرض (الهدف 12)؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي. وتراجعت االلتزامات بمكافحة 

تغير المناخ؛ حيث أصبحت مكافحة الوباء أولوية مالية (الهدف 13).

وأدى استهالك المواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد، نتيجة للوباء، إلى زيادة التلوث البالستيكي وتدهور 
البيئة في جميع أنحاء العالم (الهدف 14). وعانت جهود الحفاظ على الحياة البرية من انتكاسات أيًضا، نتيجة 
انخفاض التمويل، والتهديدات البشرية المتزايدة على الطبيعة (الهدف 15). ومع انخفاض اÐيرادات الحكومية 
وتدفقات االستثمار ا¢جنبي المباشر والتحويالت وتزايد خدمة الديون، سيواجه معظم الدول النامية تحديات 

كبيرة في تعبئة الموارد من أجل التنمية المستدامة (الهدف 17).

فنتيجة  كورونا؛  أزمة  خالل  التقدم  بعض  المستدامة  التنمية  أهداف  من  قليل  عدد  شهد  سبق،  مما  وبالرغم 
الهواء  المرور على الطرق وتلوث  الوفيات من خالل الحد من إصابات  لعمليات اÐغالق، تم تجنب عدد كبير من 
إلى  الوصول  أصبح  حيث  متجددة؛  أهمية  الصحي  والصرف  المياه  جهود  واكتسبت  و11)،   3 (الهدفان  المحيط 
ا لوقف انتشار الفيروس (الهدف 6). وقد زادت حصة الطاقة  المياه النظيفة وغسل اليدين المتكرر أمًرا ضرورًيّ
المتجددة في إجمالي الطاقة أثناء الوباء (الهدف 7) (International Energy Agency. 2020). ويمكن االستفادة 

من هذه النتائج غير المقصودة والبناء عليها بتدابير سياسية مناسبة للحفاظ على التقدم الحالي.

١-1-٢ فقدان الوظائف والدخل

مستويات  إلى  بسرعة  البطالة  معدالت  تصاعد  إلى  كورونا  أزمة  عن  الناتج  العالمي  االقتصادي  الركود  أدى 
قياسية في عام 2020 (مثًلا، 27% في نيجيريا، و23% في الهند، و21% في كولومبيا، و17% في الفلبين، وأكثر من 13% في 

ا¢رجنتين والبرازيل وتشيلي والسعودية وتركيا). 

ففي الربعين الثاني والثالث من عام 2020، فقَد العالُم 420 مليون وظيفة بدوام كامل، ُتعادل نحو 14% من إجمالي 
القوة العاملة في العالم. وبلغ متوسط خسائر ساعات العمل اÐجمالية 10٬7% خالل ا¢رباع الثالثة ا¢ولى من عام 
2019 في  العالمي  الناتج  من   %5٬5 نحو  ويعادل  المفقود،  العمل  دخل  من  دوالر  تريليونات   3٬5 يمثل  ما  وهو   ،2020
كورونا جائحة  أثناء  وظائفهن  سيدة  ماليين   3 فقدت  وحدها،  ا¢مريكية  المتحدة  الواليات  وفي   .(ILO. 2020)

 .(WEF. 2021a)

وكانت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي رب العمل الرئيس في كثير من الدول، ا¢كثر 

آثار الجائحة قاسية على نحو ملياري عامل غير رسمي حول العالم  تضرًرا من انتشار جائحة كورونا.(٤) وكانت 
يفتقرون إلى التأمين ضد البطالة والتأمين الصحي واÐجازات مدفوعة ا¢جر. وكان العمال غير الرسميين، الذين 
يمثلون أكثر من 80% من العمال في بنجالديش والهند وباكستان وإندونيسيا والمكسيك، أكثر عرضة لفقدان 
الوظائف من العمال الرسميين خالل ا¢زمة (ILO. 2020). ويؤكد البنك الدولي أن النشاط غير الرسمي الواسع 

 .(World Bank. 2020c) االنتشار في جنوب آسيا قد تضخم بتأثير الوباء

وتجارة  والتصنيع  والسفر  كالسياحة  العمالة  كثيفة  الخدمات  قطاعات  على  خاصة  بصفة  الجائحة  وأثرت 
وإجراءات  ُبعد؛ مما يجعلها عرضة لæغالق  الوظائف فيها عن  العديد من  أداء  والتي ال يمكن  والنقل،  التجزئة 
الحجر الصحي. وتضررت النساء بشكل خاص من الوباء؛ حيث يشغلن أكثر من 50% من الوظائف في قطاعات 

الخدمات كثيفة العمالة.

كما أثرت جائحة كورونا الوباء بشكل أكبر على ا¢شخاص منخفضي المهارات والدخل، وخاصة أولئك الذين لم 
البلدان  من  العديد  في  والثروة  الدخل  في  المساواة  عدم  تفاقم  إلى  أدى  مما  بعد؛  عن  العمل  من  يتمكنوا 

المتقدمة والنامية، وزيادة االستقطاب في مجتمعاتها.

(ILO. 2021)، توفر سالسل التوريد الصناعية العالمية نحو 615 مليون  ووفًقا لتقديرات منظمة العمل الدولية 
وظيفة، إال أن تراجع الطلب العالمي على االستهالك نتيجة لجائحة كورونا، أدى إلى خسارة 97 مليون وظيفة 
حول العالم، منها 56 مليون وظيفة في قطاع الصناعة و29 مليون وظيفة في قطاع الخدمات و12 مليون وظيفة 
في قطاع الزراعة. وأثرت الجائحة سلًبا على 44% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للمالبس (32 مليون 
وظيفة)، و27% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للسيارات (15 مليون وظيفة)، من خالل فقدان الوظائف 

أو تخفيض ساعات العمل أو تدهور ظروف العمل. 

ومن المرجح أن يؤدي الوباء إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي وا¢تمتة والروبوتات وتغير الهياكل االقتصادية؛ مما 
سيزيد من انخفاض الطلب على العمالة على المدى المتوسط وتعميق االستقطاب في أسواق العمل. ومن 

المتوقع أال تعود ماليين الوظائف التي فقدت في عام 2020.

١-1-٣ تزايُد الفقر وعدم المساواة

وفًقا لمؤشر الفقر العالمي متعدد ا¢بعاد لعام 2021 الصادر عن برنامج ا¢مم المتحدة اÐنمائي، يعيش 1٬3 مليار 
شخص في 109 دول في فقر حاد متعدد ا¢بعاد، قرابة نصفهم (644 مليون) أطفال دون سن 18، ونحو 8.2% منهم 
(105 ماليين) في سن الستين أو أكثر. ويقطن ما يقرب من 84% (1٬1 مليار) بالمناطق الريفية، و16% (نحو 209 ماليين) 

.(UNDP. 2021) في المناطق الحضرية

وفي الواليات المتحدة على سبيل المثال، فقد نحو 8 ماليين شخص وظائفهم خالل الوباء وقفز معدل الفقر 
الوطني من 9٬3% في يونيو إلى 11٬7% في نوفمبر 2020. وفي حين أن 4% فقط من العمال ذوي الدخل المرتفع فقدوا 
وظائفهم، فإن نحو 20% من الوظائف التي شغلها العمال عند مستويات الدخل ا¢دنى في فبراير لم تعد موجودة 
ا بنسبة 31٬6% بين مارس وأكتوبر 2020، من 2٬95 تريليون دوالر  في يونيو 2020. كما زاد إجمالي ثروة 644 مليارديًرا أمريكًيّ
والثروة والشكوك المستمرة  الدخل  المتزايدة في  أن تؤدي االنقسامات  المتوقع  تريليونات دوالر. ومن  إلى 3٬88 
الجرائم  وانتشار  االجتماعي  التماسك  وتزعزع  االستياء  من  مزيد  إلى  واالقتصادية،  الصحية  الجبهتين  على 

وتقويض جهود التعافي.

١-1-٤ تسريع التغيرات الهيكلية في االقتصاد العالمي

أدت ا¢زمة الوبائية إلى تسريع التغيرات الهيكلية الجارية في االقتصاد العالمي التي ستعمل على تغيير طبيعة 
وزيادة  الخدمات  اقتصاد  صعود  وتشمل:  المستقبل،  في  العالمية  التجارة  بيئة  وستشكل  اÐنتاج  عمليات 
استخدام الخدمات كمدخالت وسيطة للصناعات التحويلية (كخدمات البرمجيات لصناعة السيارات) وهو ما 
العالمية  اÐمداد  سالسل  تقصير  نحو  واالتجاه  الرقمي،  التحول  وتيرة  وتسارع   ،(Servicification) بالـ  يعرف 

والتحول نحو سالسل اÐمداد اÐقليمية، وتفاقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا¢طراف. 

صعود اقتصاد الخدمات

ا أكثر من 60% من الوظائف في الدول النامية و80% من الوظائف في الدول المتقدمة. وفي  توفر الخدمات حالًيّ
 .(WTO. 2019b) عديد من الدول النامية، تمثل الخدمات السياحية ما يصل إلى 80% من إجمالي عائدات الصادرات

وفي العقود ا¢خيرة، أصبح اقتصاد الخدمات سمة رئيسة لالقتصاد العالمي مدفوًعا بالرقمنة وزيادة استخدام 
اÐنتاج  عملية  في  وسيطة  كمدخالت  بارزة  مكانة  الخدمات  واكتسبت  االصطناعي.  والذكاء  اÚلي  التعلم 

وكمنتجات نهائية. وأصبحت الخدمات محرًكا للتجارة الدولية واالبتكار. 

تكنولوجيا  إلى  الوصول  وزيادة  النقل  وضع  خالل  من  الخدمات  أهمية  المستدامة  التنمية  أهداف  وتعكس 
المعلومات واالتصاالت والخدمات المالية كشرط مسبق لتحقيق الهدف (9) وهو بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز 

التصنيع الشامل والمستدام، وتعزيز التعاون. 

تسارُع وتيرة التحول الرقمي

أدت جائحة كورونا إلى التزايد السريع في الطلب العالمي على الخدمات الرقمية؛ مما أدى إلى اÐسراع بالتحول 
الرقمي. فمع عمليات اÐغالق والقيود المفروضة على الحركة، كان التشغيل الرقمي هو الخيار الوحيد القابل 
الرقمنة  وساعدت  وظائفها.  ¢داء  الحكومية  وللوكاالت  ا¢عمال  في  للبقاء  الشركات  من  للعديد  للتطبيق 
والتقنيات الجديدة كالذكاء االصطناعي، على تبادل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها عبر الحدود، وانتشر 

العمل عن ُبعد، وتوسعت التجارة اÐلكترونية، وشهدت اÐلكترونيات طفرة في الطلب عليها. 

نت التقنيات الرقمية الجديدة، مثل الطباعة ثالثية ا¢بعاد، من تغيير نماذج ا¢عمال وتقريب أنظمة اÐنتاج  ومكَّ
ا¢كثر  الموردين  المختلفة من  والخدمات  السلع  الحصول على  الرقمية  المنصات  وأتاحت  المستهلكين،  من 
هذه  لمثل  ُيمكن  المتوسط،  المدى  وعلى  الفعلي.  وجودهم  مكان  عن  النظر  بغض  المنافسة  على  قدرة 
التطورات أن تدعم اتجاهات إعادة التوطين من خالل زيادة القدرة التنافسية لمواقع اÐنتاج التي لم تكن تنافسية 
في السابق، ومن خالل تشجيع التحول من النموذج التقليدي القتصاديات الحجم للمصانع الكبيرة التي تخدم 
ا جغرافًيّ والموزعة  مرونة  وا¢كثر  ا¢صغر  المصانع  من  بشبكة  مدعوم  جديد  نموذج  إلى  العالمية  ا¢سواق 

.(Shih. 2020)

(Big Data). وعلى سبيل  كما أتاحت التطورات التكنولوجية إمكانية إدارة البيانات الضخمة للدول والشركات 
المستوى  على  وتحليلها  ومقارنتها  المستهلكين  بيانات  جمع  إلى  الرائدة  والشركات  الدول  تسعى  المثال، 

الوطني وعبر الدول، الكتساب مزايا على منافسيها. 

إلى  ستؤدي  منها  كل  وداخل  الدول  بين  القائمة  الرقمية  الفجوات  فإن  الرقمي،  التحول  مزايا  من  الرغم  وعلى 
تفاقم عدم المساواة. وعلى سبيل المثال، أفادت اليونيسف أن ثلث أطفال المدارس في العالم (463 مليوًنا) وما 
العوائق  هذه  وستؤثر  بعد.  عن  التعلم  إلى  الوصول  يمكنهم  ال  إفريقيا  في  المدارس  أطفال  نصف  من  يقرب 
الهيكلية المتعلقة بفرص التعلم أثناء الوباء على إمكانات الدخل مدى الحياة لèطفال المتضررين، وتزيد من 

.(UNICEF. 2020) تفاقم عدم المساواة في الدخل والثروة

تقصير سالسل ا�مداد العالمية والتحول نحو سالسل ا�مداد ا�قليمية

كان النتشار سالسل اÐمداد العالمية، على مدى العقود الثالثة الماضية، تأثير عميق على مسار التنمية في 
العديد من االقتصادات وقدمت لها مكاسب إنمائية كبيرة. فسالسل اÐمداد العالمية تقسم مراحل اÐنتاج عبر 
الدول؛ مما يسمح للدول بالمشاركة في اÐنتاج العالمي من خالل تجارة المكونات والسلع الوسيطة، بدًلا من 
االضطرار إلى إنتاج منتجات كاملة بذاتها. ويؤدي نموذج أعمال سالسل اÐمداد العالمية إلى زيادة كفاءة اÐنتاج؛ 
التخصص في مهام محددة  للدول وممارسة  النسبية  المزايا  أكثر قدرة على استغالل  الشركات  حيث تصبح 

ا. بدقة، وهي أقل كثافة للموارد من إنشاء سالسل إمداد كاملة محلًيّ

وقد توسعت سالسل اÐمداد العالمية بسرعة، ال سيما في صناعات السيارات واÐلكترونيات والمالبس. وقد زادت 
خالل  من  العالمية  التجارة  في  وفيتنام)  وتايالند  والفلبين  وماليزيا  (إندونيسيا  آسيا  شرق  اقتصادات  أهمية 
ا¢على  المضافة  القيمة  ذات  المصنوعات  نحو  وتوجهها  العالمية،  اÐمداد  سالسل  في  النشطة  مشاركتها 
االقتصادي  النمو  لتحقيق  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  الدول  هذه  واعتمدت  التقنية.  عالية  والمنتجات 

المستدام والتحول الهيكلي والحد من الفقر. 

وعلى الرغم مما سبق، فإن جدوى نموذج التنمية الذي تقوده سالسل اÐمداد العالمية قد خضع للمراجعة عقب 
جائحة كورونا. فقد أدت الجائحة إلى اضطرابات كبيرة في سالسل اÐمداد، وعلى سبيل المثال، أثرت عمليات 
اÐغالق في الدول الموردة وانقطاع الخدمات اللوجستية على سالسل التوريد اÐلكترونية في فيتنام، ما أدى إلى 
حدوث نقص خطير في شحن المكونات اÐلكترونية وتسليم المنتجات النهائية إلى المستهلكين. كما كشف 
لبعض  ووفًقا  الطويلة.  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  تعتمد  التي  الغذائية  النظم  هشاشة  عن  الوباء 
في  سنوات   3٬7 كل  اÚن  تحدث  أكثر"  أو  شهر  لمدة  تستمر  "التي  اÐمداد  سالسل  اضطرابات  فإن  التقديرات، 

 .(McKinsey. 2020) المتوسط

كما أن االندماج في سالسل اÐمداد العالمية للوصول إلى ا¢سواق ا¢جنبية والمشاركة بروابط أمامية مع تجار 
وبالتالي  وا¢سعار،  الطلب  لصدمات  عرضة  أكثر  اÐمداد  سالسل  في  المندمجة  الدول  جعل  التجزئة، 
لالضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا (Frederick and Daly. 2020). وألقى التباطؤ في التجارة العالمية والنمو 

االقتصادي بظالله على تجارة سالسل اÐمداد العالمية.(٥) وأدت زيادة النزعة الحمائية ومناهضة العولمة إلى 
اÐنتاج  في  ا¢جنبية  المضافة  القيمة  حصة  وتقليل  التوطين  Ðعادة  والسياسية  االقتصادية  الضغوط  شدة 
والصادرات؛ مما قد يقوض مستقبل سالسل اÐمداد العالمية. كما ألقت التوترات التجارية المستمرة، كالنزاع 
التجاري بين الصين والواليات المتحدة وانسحاب بريطانيا من االتحاد ا¢وروبي، تحديات إضافية لسالسل اÐمداد 

العالمية.

ا؛ مما دفع إلى  وبذلك، كشفت جائحة كورونا المخاطر التي تمثلها شبكات اÐنتاج المعقدة والمشتتة جغرافًيّ
التفكير في تقصير سالسل اÐمداد العالمية لتصبح أكثر مرونة، خاصة مع تكثيف استخدام التقنيات الجديدة 
وانخفاض  الهدر  الخالي من  (التصنيع  الكفاءة  بين  المفاضلة  بإعادة  الشركات  الرقمنة. وقام عديد من  وتزايد 
المخزون والتسليم في الوقت المحدد)، والمرونة (تنويع قاعدة التوريد وتقصير المسافة بين الموردين وقاعدة 
أعماله  توطين  إلى  ويسعى  اÐقليمية  اÐمداد  سالسل  يفضل  الشركات  من  كثير  وأصبح  بالتجزئة).  البيع 

التجارية وفًقا لذلك التفضيل.

١-٢-١ زيادة دور الدولة في االقتصاد العالمي

الرقمية،  التحتية  والبنية  الصحية  الخدمات  توفير  في  للدولة  المهم  االستراتيجي  الدور  كورونا  جائحة  أبرزت 
باÐضافة إلى دورها ا¢ساسي في توفير الغذاء وخدمات الدفاع؛ فقد أدت ا¢زمة إلى توسيع دور الدولة في جميع 
أنحاء العالم تقريًبا، ال سيما في مجال الصحة. أما البنية التحتية الرقمية فقد مكنت العديد من الدول من 

ا بالرغم من التطبيق الصارم إلى حد كبير لسياسات اÐغالق.  استمرار النشاط االقتصادي جزئًيّ

كما أدت أزمة كورونا وتدابير اÐغالق إلى زيادة دور الدولة في النشاط االقتصادي من خالل برامج الدعم غير العادية 
كالدعم  الحساسة  القضايا  وبعض  المضمونة،  القروض  شملت  التي  المتخذة  التدابير  ونطاق  حجمها  في 
المباشر وغير المباشر للقطاع الصناعي والمؤسسات المملوكة للدولة، وغيره من أوجه الدعم التي لوال ظروف 
ا¢زمة لكانت انتهاًكا التفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن اÐعانات واÐجراءات التعويضية، وأصبحت الدولة 

المالذ ا¢خير كمقرض ومستثمر.

ومع تزايد توقعات المواطنين بشأن دور الدولة في الوقاية من المخاطر المحتملة والتصدي لها، تقوم كثير من 
الدول بتغيير سياساتها؛ استعداًدا لمواجهة أي أزمات صحية أو غيرها في المستقبل. 

١-٢-٢ السياسات االقتصادية العالمية خالل ا
زمة

كانت  وحينما  النمو.  لدعم  والنقدي  المالي  التحفيز  إلى  الدول  من  عديد  لجأ  كورونا،  أزمة  تداعيات  لمواجهة 
السياسة النقدية قريبة من الحد ا¢دنى للصفر في معظم االقتصادات الكبرى، أصبحت السياسة المالية هي 
ا  أداة التحفيز ا¢ساسية. واتجه كثير من الدول إلى التحول من التوازن المالي إلى عقد اجتماعي جديد يشمل حًدّ

ا أكثر تصاعدية. ا شامًلا، ونظاًما ضريبًيّ أدنى أعلى لèجور، ودخًلا أساسًيّ

السياسة المالية العالمية خالل ا
زمة 

أدت ا¢زمة الكبرى التي يواجهها االقتصاد العالمي إلى التحول من السياسات المالية "الحكيمة" إلى سياسات 
فيما  الكامل،  التشغيل  إلى  والوصول  الكلي  الطلب  في  المزمن  النقص  معالجة  بهدف  توسعية  أكثر  مالية 
سمحت أسعار الفائدة العالمية المنخفضة، بمستويات أعلى من العجز المالي مع االهتمام بنوعية النفقات 

المالية. 

وللتخفيف من التداعيات الصحية واÐنسانية واالقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا، أنفقت الدول 15٬8% من 
الناتج العالمي اÐجمالي في عام 2020، ويعد هذا اÐنفاق أكبر استجابة مالية منذ الحرب العالمية الثانية. وقد 
أسهمت الدول المتقدمة بنحو 80% من الحوافز المالية العالمية البالغة 12٬7 تريليون دوالر (IMF. 2021c)؛ حيث 
شاملة  كورونا  جائحة  لمواجهة  ا¢مريكي  المحلي  الناتج  من   %25 من  يقرب  ما  ا¢مريكية  الحكومة  أنفقت 
تكلفة تدابير الطوارئ والتحفيز المالي في عام 2020. وفي مارس 2021، قدمت الواليات المتحدة حوافز مالية قيمتها 
دوالر، وخطة  تريليون   2٬3 التحتية قيمتها  للبنية  المحلي اÐجمالي)، وخطة  ناتجها  (8٬8% من  دوالر  1844 مليار 
لمساندة ا¢سر على مدى عشر سنوات قيمتها 2 تريليون دوالر. وأنفق االتحاد ا¢وروبي نحو 10٪ من الناتج المحلي 
اÐجمالي ا¢وروبي. أما الصين فقد أنفقت 4٬7% من ناتجها المحلي في تدابير مواجهة الجائحة (WEF. 2021). أما 
الدول النامية فتكافح لتخصيص الموارد المالية الالزمة لمواجهة ا¢زمة الصحية الناتجة عن تفشي جائحة 

كورونا، وتحتاج إلى دعم مالي مستمر من المجتمع الدولي. 

وقد اختلفت تدابير التحفيز المالي الكبيرة (لحماية الوظائف ودعم استهالك ا¢سر) اختالًفا كبيًرا عبر الدول، 
الحوكمة  هياكل  في  االختالفات  يعكس  مما  أيًضا؛  وا¢ولويات  النطاق  في  ولكن  فقط،  الحجم  في  ليس 
استهدف  واليابان،  ا¢وروبي  االتحاد  ففي  االجتماعية.  بالحماية  االلتزام  ومستويات  السياسية  والتفضيالت 
التحفيز المالي دعم السيولة، أما دعم الدخل المباشر في الواليات المتحدة فقد ساعد ا¢سر على الحفاظ 
الوظائف  نمو  لدعم  الجديدة  االستثمارات  الصينية  التحفيز  إجراءات  عززت  المقابل،  وفي  االستهالك،  على 

والتعافي. 

أكثر؛  لم تكن  إن  بالقدر نفسه،  المالي مهمة  اÐنفاق  التحفيز مهم، فإن جودة  أن حجم حزم  الرغم من  وعلى 
فالتحفيز المالي ال يجب أن يكون ضيًقا للغاية فيستبعد العديد من الشركات وا¢سر التي تستحق الحصول 

على دعم حكومي، وال واسع النطاق للغاية بحيث تعجز الموارد المتاحة عن مساعدة أي شخص. 

ومن المهم تحديد كيفية مساعدة الحكومات للشركات أثناء ا¢زمات وماهية المخاطر التي يجب أن تتحملها 
مع تجنب المخاطر ا¢خالقية. فعلى سبيل المثال، قررت الحكومة ا¢لمانية االستحواذ على حصة ملكية كبيرة 
إذا كان يتعين على  أثار الجدل حول ما  ا؛ مما  البالد جزئًيّ في شركة "لوفتهانزا"، وتأميم أكبر شركة طيران في 
الرئيسة. كما  النقل  تمديد قرض Ðنقاذ شركة  ببساطة  أو  تجاري،  لكيان  السلبية  المخاطر  الحكومة تحمل 
الشركات نحو  أتاح فرصة للحكومات لتحويل سلوك  الحكومات حوافز ضريبية للشركات؛ مما  منحت بعض 
ا لمجموعة الخطوط الجوية Air France-KLM؛  خلق المنافع العامة. ففي فرنسا، منحت الحكومة حافًزا ضريبًيّ

مما أتاح الفرصة لتحويل سلوك الشركات نحو تعزيز االستدامة البيئية.

وتأجيًلا  ا¢جور،  لفواتير  وتمويًلا  مباشرة،  تحويالت  شمل  للشركات  دعًما  ا¢زمة  خالل  الحكومات  قدمت  كما 
للضرائب المستحقة عليها، وتأجيل سداد ديونها، ومد الضمانات على القروض الممنوحة لها من الدولة. واÚن، 
ا من هذا الدعم دون التسبب في موجة من حاالت اÐفالس. تواجه الحكومات صعوبة كبيرة في التخلص تدريجًيّ

تفاُقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا
طراف

يناير-  الفترة  فخالل  ا¢طراف؛  متعدد  التجاري  النظام  يواجهها  التي  التحديات  تفاقم  إلى  كورونا  جائحة  أدت 
نوفمبر 2020، فرضت 98 دولة قيوًدا على تصدير اÐمدادات الطبية؛ مما أكد تفضيل هذه الدول الستخدام تدابير 

 .(WTO. 2021a) تجارية أحادية الجانب لحماية مصالحها المحلية

دور  أضعفت  واÐقليمية،  الثنائية  التجارية  االتفاقات  نحو  والتحوالت  المتزايدة  الحمائية  االتجاهات  أن  كما 
منظمة التجارة العالمية؛ مما قد يؤدي إلى تزايد االستقطاب والتجزئة في مشهد التجارة الدولية في العقود 
القادمة ويضر بمصالح الدول النامية. فقد ارتفع عدد اتفاقيات التجارة اÐقليمية السارية من 82 اتفاقية في عام 
اتفاقيات  أن   (Bhagwati, Krishna and Panagariya. 2014) ويرى البعض   .2020 اتفاقيات في سبتمبر   306 إلى   2000
التجارة التفضيلية يمكن أن "تقوض ليس فقط وظيفة تحرير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، ولكن أيًضا 
دورها في صنع القواعد". وفي الوقت ذاته، تواجه منظمة التجارة العالمية أعمق أزمة منذ إنشائها في عام 1995، 

لبقاء نظام تسوية المنازعات مشلوًلا منذ ديسمبر 2019.

وعلى الرغم من أن أزمة كورونا أضافت تحدًيا آخر لمنظمة التجارة العالمية، فإنها أوجدت فرصة لتعزيز النظام 
لحوكمة  عالمي  إطار  وتطوير  المنظمة  إصالح  على  حافًزا  الوباء  أصبح  فقد  ا¢طراف؛  متعدد  الدولي  التجاري 
أن  كورونا  أزمة  وأكدت  التجارة.  مجال  في  الجديدة  للتحديات  بفعالية  التصدي  على  يساعد  الدولية  التجارة 
التحديات الحالية والمستقبلية ال يمكن مواجهتها إال من خالل الشراكات العالمية وا¢طر المتعددة ا¢طراف 
والمشاركة البناءة من قبل ا¢عضاء في القضايا المثيرة للجدل والناشئة، مثل: التجارة اÐلكترونية، وسياسات 

الدعم، والسياسات التجارية المدفوعة بتغير المناخ.

١-1-٥ الحد من مخاطر التغيرات المناخية

الفرص كاالستفادة من  العديد من  أتاحت  التداعيات السلبية الخطيرة لجائحة كورونا، فإنها  الرغم من  على 
أدت  فقد  المناخية.  التغيرات  مخاطر  من  والحد  الرقمي،  بالتحول  واÐسراع  الحديثة،  التكنولوجية  التطورات 
 2020 عام  من  ا¢ول  النصف  في   %9 بنسبة  العالمية  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  انخفاض  إلى  اÐغالق  تدابير 
(WEF. 2021c). ومن المأمول إحراز تقدم جديد في مجال حماية المناخ والبيئة بعد عودة الواليات المتحدة إلى 

عضوية اتفاقية باريس في بداية عام 2021، (٦)وتزايد عدد الدول والشركات التي ستلتزم بالحد من انبعاثات الكربون 
في  ا¢عضاء  الدول  وتعتزم  وكندا).  الجنوبية  وكوريا  واليابان،  المتحدة،  والمملكة  ا¢وروبي،  واالتحاد  (كالصين، 
االتحاد ا¢وروبي االنتقال السريع نحو اقتصاد أكثر اخضراًرا من خالل إتاحة المفوضية ا¢وروبية لدفعة أولى من 
المنح والقروض قيمتها نحو 5٪ من الناتج المحلي اÐجمالي لمنطقة اليورو على مدى خمس سنوات. وستضع 
الصين خطتها الخمسية الرابعة عشرة موضع التنفيذ – والتي تتضمن زيادة كفاءة استخدام الطاقة. وتعتزم 

ا¢مم المتحدة عقد مؤتمر المناخ (COP26) بنهاية عام 2021.

١-٢ استجابات الدول والمؤسسات الدولية لتداعيات أزمة كورونا

أزمة  عن  الناتجة  واالقتصادية  الصحية  العدوى  لوقف  وجرأة  بسرعة  العالم  أنحاء  جميع  في  الدول  استجابت 
االقتصادية  ا¢نشطة  من  واسعة  مجموعة  وتقييد  الصحي  والحجر  االجتماعي  للتباعد  تدابير  باتخاذ  كورونا، 
للحد من انتشار الوباء. كما طرحت الدول حزًما للتحفيز المالي والنقدي، ولكن محدودية الحيز المالي وارتفاع 
مستويات الدين العام أديا إلى تقييد قدرة العديد من الدول النامية على طرح حزم تحفيز كبيرة بما فيه الكفاية. 
وقد انطوت االستجابات ¢زمة كورونا على خيارات صعبة بين إنقاذ ا¢رواح وإنقاذ سبل العيش، وبين سرعة تقديم 

الدعم والكفاءة، وبين التكاليف قصيرة ا¢جل واÚثار طويلة ا¢جل. 

تفاقم الدين العام العالمي أثناء ا
زمة

تم تمويل الكثير من اÐنفاق العام العالمي عن طريق االقتراض اÐضافي؛ مما زاد من الديون الضخمة المتراكمة 
أصًلا على الحكومات قبل أن يبدأ الوباء. ومع ذلك، ظلت تكلفة خدمة هذا الدين منخفضة بالنسبة لمعظم 
الدول بسبب االستجابات النقدية غير العادية لèزمة (تخفيضات أسعار الفائدة، وتوسيع برامج شراء ا¢صول 

على نطاق واسع، وتوفير كميات غير مسبوقة من السيولة).

فقد أدى طرح حزم التحفيز الضخمة وتراجع اÐيرادات الحكومية إلى آثار سلبية على المالية العامة للدول في 
جميع أنحاء العالم. ووصل العجز المالي الحكومي في كثير من الدول إلى رقم مزدوج كنسبة مئوية من الناتج 

المحلي اÐجمالي في عام 2020.(٧) ومن المتوقع أن يؤدي التعافي البطيء للنمو إلى تفاقم العجز المالي. ومع 
زيادة العجز المالي، ارتفع الدين العام العالمي بنسبة 29 نقطة مئوية من الناتج المحلي اÐجمالي، ووصل إلى 

262% من الناتج في عام 2020- وهي أكبر زيادة لسنة واحدة منذ عام 1970.(٨) وهذه الزيادة الكبيرة في الدين العالمي 
واسعة النطاق؛ حيث تشمل الدين الحكومي والخاص، والدين المحلي والخارجي، وفي غالبية دول العالم. ففي 
االقتصادات المتقدمة، بلغ إجمالي الدين 300٪ من الناتج المحلي اÐجمالي في عام 2020. أما في الدول الناشئة 
M. Ayhan Kose, Franziska Ohnsorge, Carmen Rein-) والنامية، فبلغت نسبة الدين للناتج 206% في العام ذاته
hart, Kenneth Rogof. 2021). وقفز الدين الحكومي العالمي إلى 97% من الناتج في عام 2020، وهو أعلى مستوى 
له خالل نصف قرن. وارتفع الدين الخاص بوتيرة قياسية وإلى مستوى غير مسبوق (165% من الناتج)، نتيجة النهيار 
اÐنتاج، وإغالق الشركات، وإتاحة االئتمان من خالل إجراءات السياسة التيسيرية. أما المديونية الخارجية، فقد 

وصلت إلى 114% من الناتج المحلي اÐجمالي في العام ذاته.

الدول ا¢عضاء بمجموعة  العام في  الدين  إلى أن مستويات   (IMF. 2020) الدولي  النقد  وتشير توقعات صندوق 
السبعة)،  للدول  اÐجمالي  المحلي  الناتج  من   %140 (قرابة  دوالر  تريليونات   4 بنحو   2021 عام  في  ستزيد  السبعة 
لتتجاوز 57 تريليون دوالر. أما في االقتصادات السبعة الناشئة، فمن المتوقع أن يرتفع الدين العام بنحو 2 تريليون 

دوالر.

وتقع على الجيل الحالي مسؤولية التأكد من أن ا¢موال المقترضة يتم إنفاقها واستثمارها بشكل يعزز النمو 
االقتصادي ويولد عائدات حكومية كافية لسداد خدمات الديون اÐضافية؛ لضمان أن رفاهية الجيل الحالي ال 

تأتي على حساب رفاهية ا¢جيال القادمة.

السياسة النقدية العالمية خالل ا
زمة

في أوقات االضطراب المالي، ينخفض الطلب على ا¢سهم وا¢صول ذات الدخل الثابت؛ مما قد يؤدي إلى نقص 
الشركات  تدافع  إلى  كورونا  جائحة  انتشار  أدى   ،2020 مارس  ففي  االقتراض.  تكاليف  وزيادة  بسرعة  السيولة 
للواليات  الفيدرالي  االحتياطي  وخاصة  المركزية،  البنوك  وقامت  السيولة،  على  للحصول  المالية  والكيانات 
المتحدة، باالنخراط في شراء ا¢صول الثابتة مباشرة من السوق المالية (أداة السياسة النقدية غير التقليدية 
المعروفة بالتيسير الكمي) لزيادة السيولة وخفض أسعار الفائدة طويلة ا¢جل، التي ُتعد بالغة ا¢همية لتحفيز 
أزمة  من  التخفيف  في  المركزية  للبنوك  الجريئة  اÐجراءات  نجحت   ،2020 أبريل  نهاية  وبحلول  االستثمارات. 

  .(IMF. 2020c) السيولة وتفادي االنهيار المالي واستقرار التدفقات االئتمانية

البنوك  بدأت  كما  لèصول.  مباشرة  شراء  عمليات  في  المتقدمة  بالدول  ا  مركزًيّ بنًكا   30 نحو  ينخرط  ا،  وحالًيّ
المركزية في البلدان النامية برامجها الخاصة لشراء ا¢صول؛ فأطلقت البنوك المركزية في تشيلي والفلبين 
الحكومية  السندات  اشترت  حيث  ا¢ولى،  للمرة  ا¢صول  شراء  برامج  إفريقيا  وجنوب  وتركيا  كوريا  وجمهورية 
 .(Arslan, Drehmann and Hofmann, 2020) كإشارة إلى استعدادها لتولي دور المشتري الذي يمثل المالذ ا¢خير
وساعدت تدابير السياسة النقدية في الدول المتقدمة والناشئة في تخفيف قيود السيولة وانتعاش ا¢سواق 

.(Altavilla and others. 2020) المالية

أولها:  قضايا،  عدة  أثار  ا¢صول،  بشراء  تقليدية  غير  إجراءات  إلى  المركزية  البنوك  لجوء  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
توسيع محافظ البنوك با¢وراق المالية الحكومية وطمس الخطوط الفاصلة بين السياسة النقدية التقليدية 
والتمويل الحكومي. وثانيها: استخدام السياسة المالية لتجنب تحمل البنوك المركزية العبء ا¢كبر لتعديل 
السياسات. وأخيًرا، زيادة أهمية دور البنوك المركزية في العمل كصمام أمان لتجنب االضطرابات الناشئة من 

.(Buti and George Papaconstantinou. 2021) القطاع المالي

واسعة  واحترازية  نقدية  تدابير  عدة  المركزية  البنوك  اتخذت  التقليدية،  غير  النقدية  السياسة  إلى  وباÐضافة 
الصين  خفضت  المثال،  سبيل  وعلى  المالي.  االستقرار  وضمان  السيولة  لتعزيز  مسبوق  غير  بشكل  النطاق 
وقدمت  السيولة.  لضخ  المصرفي  االحتياطي  متطلبات  المتحدة  العربية  واÐمارات  وماليزيا  وإندونيسيا 
خاصة  ائتمانية  تسهيالت  المتحدة  والمملكة  الصينية  تايوان  ومقاطعة  وسريالنكا  والبرازيل  ا¢رجنتين 
المتحدة  والمملكة  إفريقيا  وجنوب  والنرويج  كونج  هونج  وقامت  الحجم.  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 
بتخفيف اللوائح االحترازية عن طريق تعليق رأس المال المعاكس للدورة االقتصادية أو احتياطيات السيولة - 

لتعزيز التدفقات االئتمانية. 

ا أسعار الفائدة 241 مرة. وأدخل البنك المركزي ا¢وروبي، والبنوك المركزية  ومنذ مارس 2020، خفض 92 بنًكا مركزًيّ
في الدنمارك، واليابان، وسويسرا، أسعار فائدة سلبية لتحفيز النمو االقتصادي، ولكن هذه السياسة تؤدي إلى 
تسعير المخاطر بأقل من الالزم، وتآكل ربحية البنوك وتقليل قدرتها على اÐقراض. كما تؤدي العوائد السلبية 
عليها  الصعب  من  فيصبح  التقاعدية،  المعاشات  وصناديق  التأمين  لشركات  االستثمار  عائدات  إضعاف  إلى 

الوفاء بالتزاماتها.

السياسة  مرونة  لتعزيز  النقدية؛  سياستها  أطر  في  تغييرات  عن  أيًضا  المركزية  البنوك  من  العديد  وأعلن 
وتحسين آليات االنتقال النقدي. فقد أعلن بنك االحتياطي الفيدرالي عن السماح للتضخم بأن يتجاوز هدفه 
لبعض الوقت، من أجل دعم االنتعاش المستدام في أسواق العمل. كما ألمح البنك المركزي ا¢وروبي إلى أنه 
أقل  المركزية كانت  البنوك  بالسماح للتضخم بتجاوز هدفه بعد فترة من ضعف نمو ا¢سعار. ولكن  سيلتزم 
نجاًحا في تحقيق أهداف التضخم؛ حيث انخفض التضخم الفعلي لما دون التوقعات. فقد سمحت السيولة 
المالية وخلق فقاعة  وزيادة حيازة ا¢صول  المفرطة والتضخم المنخفض للشركات بتقليل تسعير المخاطر 
مالية ضخمة كما يتضح من ارتفاع أسعار ا¢صول في معظم بورصات ا¢وراق المالية حول العالم؛ مما أدى إلى 
تحويل الموارد المالية بعيًدا عن االستثمارات الحقيقية وارتفاع معدالت البطالة وتفاقم عدم االستقرار المالي. 
فعلى الرغم من اÐنفاق التحفيزي الهائل في جميع أنحاء العالم، كان هناك نمو ضئيل في االستثمار الثابت. 
ففي الواليات المتحدة، على سبيل المثال، ذهب معظم فائض السيولة إلى االستحواذ على ا¢صول المالية؛ 
فقد انخفضت االستثمارات الثابتة غير السكنية بنسبة 7٬8% في الربع الثاني من عام 2020، في حين زاد المعروض 

النقدي بنسبة 23٬2؛ خالل الفترة نفسها. 

إلى  ا¢صول  أسعار  ارتفاع  إلى   2020 مارس  منتصف  في  المركزية  البنوك  من  المسبوق  غير  الدعم  أدى  كما 
مستويات قياسية؛ حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 40% مقارنة بمتوسط الزيادات السنوية البالغة 10% خالل 

السنوات الخمس الماضية.  

على  سلًبا  وسيؤثر  مرتفعة  للديون  الحقيقية  القيمة  سيبقي  متوقع،  هو  عما  التضخم  انخفاض  أن  كما 
ارتفاع  يؤدي  أن  المرجح  ومن  العالم.  أنحاء  جميع  في  والخاصة  العامة  للديون  العالية  المستويات  استدامة 

القيمة الحقيقية للديون وركود أو انخفاض اÐيرادات إلى تفاقم مخاطر التخلف عن سداد الديون.

١-٢-٣ زيادة الدعم المالي من المؤسسات الدولية أثناء ا
زمة

قدم   ،2020 ديسمبر  من  فاعتباًرا  ¢عضائها؛  مسبوق  غير  دعًما  الدولية  المؤسسات  قدمت  كورونا،  جائحة  خالل 
صندوق النقد الدولي مساعدات مالية إجمالية بلغت 102 مليار دوالر إلى 83 دولة، وإعفاء من الديون لـ 29 دولة من 
خالل صندوق احتواء الكوارث واÐغاثة بقيمة إجمالية قدرها 488٬7 مليون دوالر. وُيعد قيام صندوق النقد الدولي 

بتخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة خطوة مهمة في االتجاه الصحيح.

كما أعلنت مجموعة البنك الدولي عن نيتها تقديم ما يصل إلى 160 مليار دوالر أمريكي، بما في ذلك 50 مليار دوالر 
 .2021 للغاية، بحلول نهاية عام  للتنمية على شكل منح وشروط ميسرة  الدولية  المؤسسة  أمريكي من موارد 

وقامت مجموعة العشرين بتأجيل خدمة الديون لنحو 40 دولة وبقيمة تقترب من 5 مليارات دوالر.



١٧

١ - االقتصاد العالمي خالل ا
زمة

الدول  واستجابات  العالمي،  االقتصاد  على  كورونا  أزمة  تأثير  على  الضوء  نلقي  الورقة،  من  الجزء  هذا  في 
والمؤسسات الدولية لتداعيات ا¢زمة. 

1-١ تأثير أزمة كورونا على االقتصاد العالمي

في بداية عام 2020، انتشر وباء كورونا في كل ركن من أركان العالم وأصاب أكثر من 90 مليوًنا وقتل ما يقرب من
2 مليون شخص؛ مما أدى إلى اضطراب كبير في االقتصاد العالمي (United Nations.2021). ولعدة أشهر، أدت 
حاالت عدم اليقين والذعر إلى شلل في معظم ا¢نشطة االقتصادية في كل من الدول المتقدمة والنامية، حيث 
توقفت التجارة الدولية والسياحة بشكل كبير، وتجاوزت خسائر الوظائف واÐنتاج المستويات التي شوهدت في 
والثروة نحو  الدخل  التفاوت في  واتجه  زيادة حادة،  الذين يعيشون في فقر  وزاد عدد ا¢شخاص  أزمة سابقة،  أي 
مستويات عالية جديدة (World Bank.2020). وقد أسفرت جائحة كورونا عن تراجع الناتج العالمي اÐجمالي بنحو 

ا، تسود في العالم حالة من  4٬3% في عام 2020، وهو أكبر انكماش للناتج العالمي منذ الكساد الكبير.(٣) وحالًيّ
عدم اليقين بشأن الموجة التالية من جائحة كورونا، ويبقى االقتصاد العالمي على حافة الهاوية. 

1-1-١ صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أبرزت جائحة كورونا مدى صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فقد تزايد العدد اÐجمالي للفقراء بمقدار 
131 مليوًنا في عام 2020 وحده، وعانى 150 مليون شخص إضافي من الفقر المدقع، يمثلون 9٬4% من سكان العالم. 
ومن المتوقع أن يصل عدد من يعيشون في فقر مدقع إلى 797 مليون شخص في عام 2030، وهو ما يمثل معدل 
فقر يزيد على 9%. ويتضح من ذلك أن تحقيق الهدف ا¢ساسي للتنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على 

 .(World Bank. 2020) الفقر المدقع بحلول عام 2030 (الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة)، أمر بعيد المنال

وقد تحولت أزمة كورونا إلى أزمة جوع (الهدف 2)، حيث زاد عدد ا¢شخاص الذين يواجهون الجوع بنسبة 82% منذ 
الجوع مخاطر  العالم  أنحاء  جميع  في  شخص  مليون   270 نحو  اÚن  ويواجه  الوباء.  تفشي 
السكان صحة  على  مباشر  بشكل  الوباء  ر  وأثَّ  .(World Food Program. 2020, Oxfam International. 2020)

(الهدف 3)، وحدَّ من قدرة النظم الصحية الوطنية على معالجة المشكالت الصحية ا¢خرى. 

الطالب،  جميع  على  سلبي  بشكل  أثر  مما  4)؛  (الهدف  والتعلم  التعليم  مستويات  انخفضت  اÐغالق،  ومع 
والفتيات  النساء  وأصبحت  اÐعاقة.  ذوي  وا¢شخاص  كالفتيات  وضعًفا  تهميًشا  ا¢كثر  الفئات  في  وخصوًصا 
ضحايا للعنف المتزايد أثناء تنفيذ تدابير البقاء في المنزل (الهدفان 5 و16) ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدالت 

الفقر إلى زيادة عمالة ا¢طفال (الهدف 8)، حيث سيحتاج العديد من ا¢سر الفقيرة إلى مصادر دخل إضافية. 

الصناعية  والتنمية  الصغيرة  الصناعات  تنمية  إعاقة  إلى  الطلب  وانخفاض  التمويل  على  القيود  تؤدي  كما 
بشكل عام (الهدف 9). وأدى الوباء إلى انخفاض غير مسبوق في الطلب على النقل العام في جميع أنحاء العالم؛ 
ا كبيًرا لمستقبله في المدن (الهدف 11). وقد تراجعت عمليات إعادة التدوير بسبب احتياطات  مما شكل تحدًيّ
السالمة. وفي بعض الدول، تمت معالجة جميع النفايات على أنها غير قابلة Ðعادة التدوير وتم حرقها في مكب 
للنفايات أثناء تفشي المرض (الهدف 12)؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي. وتراجعت االلتزامات بمكافحة 

تغير المناخ؛ حيث أصبحت مكافحة الوباء أولوية مالية (الهدف 13).

وأدى استهالك المواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد، نتيجة للوباء، إلى زيادة التلوث البالستيكي وتدهور 
البيئة في جميع أنحاء العالم (الهدف 14). وعانت جهود الحفاظ على الحياة البرية من انتكاسات أيًضا، نتيجة 
انخفاض التمويل، والتهديدات البشرية المتزايدة على الطبيعة (الهدف 15). ومع انخفاض اÐيرادات الحكومية 
وتدفقات االستثمار ا¢جنبي المباشر والتحويالت وتزايد خدمة الديون، سيواجه معظم الدول النامية تحديات 

كبيرة في تعبئة الموارد من أجل التنمية المستدامة (الهدف 17).

فنتيجة  كورونا؛  أزمة  خالل  التقدم  بعض  المستدامة  التنمية  أهداف  من  قليل  عدد  شهد  سبق،  مما  وبالرغم 
الهواء  المرور على الطرق وتلوث  الوفيات من خالل الحد من إصابات  لعمليات اÐغالق، تم تجنب عدد كبير من 
إلى  الوصول  أصبح  حيث  متجددة؛  أهمية  الصحي  والصرف  المياه  جهود  واكتسبت  و11)،   3 (الهدفان  المحيط 
ا لوقف انتشار الفيروس (الهدف 6). وقد زادت حصة الطاقة  المياه النظيفة وغسل اليدين المتكرر أمًرا ضرورًيّ
المتجددة في إجمالي الطاقة أثناء الوباء (الهدف 7) (International Energy Agency. 2020). ويمكن االستفادة 

من هذه النتائج غير المقصودة والبناء عليها بتدابير سياسية مناسبة للحفاظ على التقدم الحالي.

١-1-٢ فقدان الوظائف والدخل

مستويات  إلى  بسرعة  البطالة  معدالت  تصاعد  إلى  كورونا  أزمة  عن  الناتج  العالمي  االقتصادي  الركود  أدى 
قياسية في عام 2020 (مثًلا، 27% في نيجيريا، و23% في الهند، و21% في كولومبيا، و17% في الفلبين، وأكثر من 13% في 

ا¢رجنتين والبرازيل وتشيلي والسعودية وتركيا). 

ففي الربعين الثاني والثالث من عام 2020، فقَد العالُم 420 مليون وظيفة بدوام كامل، ُتعادل نحو 14% من إجمالي 
القوة العاملة في العالم. وبلغ متوسط خسائر ساعات العمل اÐجمالية 10٬7% خالل ا¢رباع الثالثة ا¢ولى من عام 
2019 في  العالمي  الناتج  من   %5٬5 نحو  ويعادل  المفقود،  العمل  دخل  من  دوالر  تريليونات   3٬5 يمثل  ما  وهو   ،2020
كورونا جائحة  أثناء  وظائفهن  سيدة  ماليين   3 فقدت  وحدها،  ا¢مريكية  المتحدة  الواليات  وفي   .(ILO. 2020)

 .(WEF. 2021a)

وكانت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي رب العمل الرئيس في كثير من الدول، ا¢كثر 

آثار الجائحة قاسية على نحو ملياري عامل غير رسمي حول العالم  تضرًرا من انتشار جائحة كورونا.(٤) وكانت 
يفتقرون إلى التأمين ضد البطالة والتأمين الصحي واÐجازات مدفوعة ا¢جر. وكان العمال غير الرسميين، الذين 
يمثلون أكثر من 80% من العمال في بنجالديش والهند وباكستان وإندونيسيا والمكسيك، أكثر عرضة لفقدان 
الوظائف من العمال الرسميين خالل ا¢زمة (ILO. 2020). ويؤكد البنك الدولي أن النشاط غير الرسمي الواسع 

 .(World Bank. 2020c) االنتشار في جنوب آسيا قد تضخم بتأثير الوباء

وتجارة  والتصنيع  والسفر  كالسياحة  العمالة  كثيفة  الخدمات  قطاعات  على  خاصة  بصفة  الجائحة  وأثرت 
وإجراءات  ُبعد؛ مما يجعلها عرضة لæغالق  الوظائف فيها عن  العديد من  أداء  والتي ال يمكن  والنقل،  التجزئة 
الحجر الصحي. وتضررت النساء بشكل خاص من الوباء؛ حيث يشغلن أكثر من 50% من الوظائف في قطاعات 

الخدمات كثيفة العمالة.

كما أثرت جائحة كورونا الوباء بشكل أكبر على ا¢شخاص منخفضي المهارات والدخل، وخاصة أولئك الذين لم 
البلدان  من  العديد  في  والثروة  الدخل  في  المساواة  عدم  تفاقم  إلى  أدى  مما  بعد؛  عن  العمل  من  يتمكنوا 

المتقدمة والنامية، وزيادة االستقطاب في مجتمعاتها.

(ILO. 2021)، توفر سالسل التوريد الصناعية العالمية نحو 615 مليون  ووفًقا لتقديرات منظمة العمل الدولية 
وظيفة، إال أن تراجع الطلب العالمي على االستهالك نتيجة لجائحة كورونا، أدى إلى خسارة 97 مليون وظيفة 
حول العالم، منها 56 مليون وظيفة في قطاع الصناعة و29 مليون وظيفة في قطاع الخدمات و12 مليون وظيفة 
في قطاع الزراعة. وأثرت الجائحة سلًبا على 44% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للمالبس (32 مليون 
وظيفة)، و27% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للسيارات (15 مليون وظيفة)، من خالل فقدان الوظائف 

أو تخفيض ساعات العمل أو تدهور ظروف العمل. 

ومن المرجح أن يؤدي الوباء إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي وا¢تمتة والروبوتات وتغير الهياكل االقتصادية؛ مما 
سيزيد من انخفاض الطلب على العمالة على المدى المتوسط وتعميق االستقطاب في أسواق العمل. ومن 

المتوقع أال تعود ماليين الوظائف التي فقدت في عام 2020.

١-1-٣ تزايُد الفقر وعدم المساواة

وفًقا لمؤشر الفقر العالمي متعدد ا¢بعاد لعام 2021 الصادر عن برنامج ا¢مم المتحدة اÐنمائي، يعيش 1٬3 مليار 
شخص في 109 دول في فقر حاد متعدد ا¢بعاد، قرابة نصفهم (644 مليون) أطفال دون سن 18، ونحو 8.2% منهم 
(105 ماليين) في سن الستين أو أكثر. ويقطن ما يقرب من 84% (1٬1 مليار) بالمناطق الريفية، و16% (نحو 209 ماليين) 

.(UNDP. 2021) في المناطق الحضرية

وفي الواليات المتحدة على سبيل المثال، فقد نحو 8 ماليين شخص وظائفهم خالل الوباء وقفز معدل الفقر 
الوطني من 9٬3% في يونيو إلى 11٬7% في نوفمبر 2020. وفي حين أن 4% فقط من العمال ذوي الدخل المرتفع فقدوا 
وظائفهم، فإن نحو 20% من الوظائف التي شغلها العمال عند مستويات الدخل ا¢دنى في فبراير لم تعد موجودة 
ا بنسبة 31٬6% بين مارس وأكتوبر 2020، من 2٬95 تريليون دوالر  في يونيو 2020. كما زاد إجمالي ثروة 644 مليارديًرا أمريكًيّ
والثروة والشكوك المستمرة  الدخل  المتزايدة في  أن تؤدي االنقسامات  المتوقع  تريليونات دوالر. ومن  إلى 3٬88 
الجرائم  وانتشار  االجتماعي  التماسك  وتزعزع  االستياء  من  مزيد  إلى  واالقتصادية،  الصحية  الجبهتين  على 

وتقويض جهود التعافي.

١-1-٤ تسريع التغيرات الهيكلية في االقتصاد العالمي

أدت ا¢زمة الوبائية إلى تسريع التغيرات الهيكلية الجارية في االقتصاد العالمي التي ستعمل على تغيير طبيعة 
وزيادة  الخدمات  اقتصاد  صعود  وتشمل:  المستقبل،  في  العالمية  التجارة  بيئة  وستشكل  اÐنتاج  عمليات 
استخدام الخدمات كمدخالت وسيطة للصناعات التحويلية (كخدمات البرمجيات لصناعة السيارات) وهو ما 
العالمية  اÐمداد  سالسل  تقصير  نحو  واالتجاه  الرقمي،  التحول  وتيرة  وتسارع   ،(Servicification) بالـ  يعرف 

والتحول نحو سالسل اÐمداد اÐقليمية، وتفاقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا¢طراف. 

صعود اقتصاد الخدمات

ا أكثر من 60% من الوظائف في الدول النامية و80% من الوظائف في الدول المتقدمة. وفي  توفر الخدمات حالًيّ
 .(WTO. 2019b) عديد من الدول النامية، تمثل الخدمات السياحية ما يصل إلى 80% من إجمالي عائدات الصادرات

وفي العقود ا¢خيرة، أصبح اقتصاد الخدمات سمة رئيسة لالقتصاد العالمي مدفوًعا بالرقمنة وزيادة استخدام 
اÐنتاج  عملية  في  وسيطة  كمدخالت  بارزة  مكانة  الخدمات  واكتسبت  االصطناعي.  والذكاء  اÚلي  التعلم 

وكمنتجات نهائية. وأصبحت الخدمات محرًكا للتجارة الدولية واالبتكار. 

تكنولوجيا  إلى  الوصول  وزيادة  النقل  وضع  خالل  من  الخدمات  أهمية  المستدامة  التنمية  أهداف  وتعكس 
المعلومات واالتصاالت والخدمات المالية كشرط مسبق لتحقيق الهدف (9) وهو بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز 

التصنيع الشامل والمستدام، وتعزيز التعاون. 

تسارُع وتيرة التحول الرقمي

أدت جائحة كورونا إلى التزايد السريع في الطلب العالمي على الخدمات الرقمية؛ مما أدى إلى اÐسراع بالتحول 
الرقمي. فمع عمليات اÐغالق والقيود المفروضة على الحركة، كان التشغيل الرقمي هو الخيار الوحيد القابل 
الرقمنة  وساعدت  وظائفها.  ¢داء  الحكومية  وللوكاالت  ا¢عمال  في  للبقاء  الشركات  من  للعديد  للتطبيق 
والتقنيات الجديدة كالذكاء االصطناعي، على تبادل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها عبر الحدود، وانتشر 

العمل عن ُبعد، وتوسعت التجارة اÐلكترونية، وشهدت اÐلكترونيات طفرة في الطلب عليها. 

نت التقنيات الرقمية الجديدة، مثل الطباعة ثالثية ا¢بعاد، من تغيير نماذج ا¢عمال وتقريب أنظمة اÐنتاج  ومكَّ
ا¢كثر  الموردين  المختلفة من  والخدمات  السلع  الحصول على  الرقمية  المنصات  وأتاحت  المستهلكين،  من 
هذه  لمثل  ُيمكن  المتوسط،  المدى  وعلى  الفعلي.  وجودهم  مكان  عن  النظر  بغض  المنافسة  على  قدرة 
التطورات أن تدعم اتجاهات إعادة التوطين من خالل زيادة القدرة التنافسية لمواقع اÐنتاج التي لم تكن تنافسية 
في السابق، ومن خالل تشجيع التحول من النموذج التقليدي القتصاديات الحجم للمصانع الكبيرة التي تخدم 
ا جغرافًيّ والموزعة  مرونة  وا¢كثر  ا¢صغر  المصانع  من  بشبكة  مدعوم  جديد  نموذج  إلى  العالمية  ا¢سواق 

.(Shih. 2020)

(Big Data). وعلى سبيل  كما أتاحت التطورات التكنولوجية إمكانية إدارة البيانات الضخمة للدول والشركات 
المستوى  على  وتحليلها  ومقارنتها  المستهلكين  بيانات  جمع  إلى  الرائدة  والشركات  الدول  تسعى  المثال، 

الوطني وعبر الدول، الكتساب مزايا على منافسيها. 

إلى  ستؤدي  منها  كل  وداخل  الدول  بين  القائمة  الرقمية  الفجوات  فإن  الرقمي،  التحول  مزايا  من  الرغم  وعلى 
تفاقم عدم المساواة. وعلى سبيل المثال، أفادت اليونيسف أن ثلث أطفال المدارس في العالم (463 مليوًنا) وما 
العوائق  هذه  وستؤثر  بعد.  عن  التعلم  إلى  الوصول  يمكنهم  ال  إفريقيا  في  المدارس  أطفال  نصف  من  يقرب 
الهيكلية المتعلقة بفرص التعلم أثناء الوباء على إمكانات الدخل مدى الحياة لèطفال المتضررين، وتزيد من 

.(UNICEF. 2020) تفاقم عدم المساواة في الدخل والثروة

تقصير سالسل ا�مداد العالمية والتحول نحو سالسل ا�مداد ا�قليمية

كان النتشار سالسل اÐمداد العالمية، على مدى العقود الثالثة الماضية، تأثير عميق على مسار التنمية في 
العديد من االقتصادات وقدمت لها مكاسب إنمائية كبيرة. فسالسل اÐمداد العالمية تقسم مراحل اÐنتاج عبر 
الدول؛ مما يسمح للدول بالمشاركة في اÐنتاج العالمي من خالل تجارة المكونات والسلع الوسيطة، بدًلا من 
االضطرار إلى إنتاج منتجات كاملة بذاتها. ويؤدي نموذج أعمال سالسل اÐمداد العالمية إلى زيادة كفاءة اÐنتاج؛ 
التخصص في مهام محددة  للدول وممارسة  النسبية  المزايا  أكثر قدرة على استغالل  الشركات  حيث تصبح 

ا. بدقة، وهي أقل كثافة للموارد من إنشاء سالسل إمداد كاملة محلًيّ

وقد توسعت سالسل اÐمداد العالمية بسرعة، ال سيما في صناعات السيارات واÐلكترونيات والمالبس. وقد زادت 
خالل  من  العالمية  التجارة  في  وفيتنام)  وتايالند  والفلبين  وماليزيا  (إندونيسيا  آسيا  شرق  اقتصادات  أهمية 
ا¢على  المضافة  القيمة  ذات  المصنوعات  نحو  وتوجهها  العالمية،  اÐمداد  سالسل  في  النشطة  مشاركتها 
االقتصادي  النمو  لتحقيق  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  الدول  هذه  واعتمدت  التقنية.  عالية  والمنتجات 

المستدام والتحول الهيكلي والحد من الفقر. 

وعلى الرغم مما سبق، فإن جدوى نموذج التنمية الذي تقوده سالسل اÐمداد العالمية قد خضع للمراجعة عقب 
جائحة كورونا. فقد أدت الجائحة إلى اضطرابات كبيرة في سالسل اÐمداد، وعلى سبيل المثال، أثرت عمليات 
اÐغالق في الدول الموردة وانقطاع الخدمات اللوجستية على سالسل التوريد اÐلكترونية في فيتنام، ما أدى إلى 
حدوث نقص خطير في شحن المكونات اÐلكترونية وتسليم المنتجات النهائية إلى المستهلكين. كما كشف 
لبعض  ووفًقا  الطويلة.  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  تعتمد  التي  الغذائية  النظم  هشاشة  عن  الوباء 
في  سنوات   3٬7 كل  اÚن  تحدث  أكثر"  أو  شهر  لمدة  تستمر  "التي  اÐمداد  سالسل  اضطرابات  فإن  التقديرات، 

 .(McKinsey. 2020) المتوسط

كما أن االندماج في سالسل اÐمداد العالمية للوصول إلى ا¢سواق ا¢جنبية والمشاركة بروابط أمامية مع تجار 
وبالتالي  وا¢سعار،  الطلب  لصدمات  عرضة  أكثر  اÐمداد  سالسل  في  المندمجة  الدول  جعل  التجزئة، 
لالضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا (Frederick and Daly. 2020). وألقى التباطؤ في التجارة العالمية والنمو 

االقتصادي بظالله على تجارة سالسل اÐمداد العالمية.(٥) وأدت زيادة النزعة الحمائية ومناهضة العولمة إلى 
اÐنتاج  في  ا¢جنبية  المضافة  القيمة  حصة  وتقليل  التوطين  Ðعادة  والسياسية  االقتصادية  الضغوط  شدة 
والصادرات؛ مما قد يقوض مستقبل سالسل اÐمداد العالمية. كما ألقت التوترات التجارية المستمرة، كالنزاع 
التجاري بين الصين والواليات المتحدة وانسحاب بريطانيا من االتحاد ا¢وروبي، تحديات إضافية لسالسل اÐمداد 

العالمية.

ا؛ مما دفع إلى  وبذلك، كشفت جائحة كورونا المخاطر التي تمثلها شبكات اÐنتاج المعقدة والمشتتة جغرافًيّ
التفكير في تقصير سالسل اÐمداد العالمية لتصبح أكثر مرونة، خاصة مع تكثيف استخدام التقنيات الجديدة 
وانخفاض  الهدر  الخالي من  (التصنيع  الكفاءة  بين  المفاضلة  بإعادة  الشركات  الرقمنة. وقام عديد من  وتزايد 
المخزون والتسليم في الوقت المحدد)، والمرونة (تنويع قاعدة التوريد وتقصير المسافة بين الموردين وقاعدة 
أعماله  توطين  إلى  ويسعى  اÐقليمية  اÐمداد  سالسل  يفضل  الشركات  من  كثير  وأصبح  بالتجزئة).  البيع 

التجارية وفًقا لذلك التفضيل.

١-٢-١ زيادة دور الدولة في االقتصاد العالمي

الرقمية،  التحتية  والبنية  الصحية  الخدمات  توفير  في  للدولة  المهم  االستراتيجي  الدور  كورونا  جائحة  أبرزت 
باÐضافة إلى دورها ا¢ساسي في توفير الغذاء وخدمات الدفاع؛ فقد أدت ا¢زمة إلى توسيع دور الدولة في جميع 
أنحاء العالم تقريًبا، ال سيما في مجال الصحة. أما البنية التحتية الرقمية فقد مكنت العديد من الدول من 

ا بالرغم من التطبيق الصارم إلى حد كبير لسياسات اÐغالق.  استمرار النشاط االقتصادي جزئًيّ

كما أدت أزمة كورونا وتدابير اÐغالق إلى زيادة دور الدولة في النشاط االقتصادي من خالل برامج الدعم غير العادية 
كالدعم  الحساسة  القضايا  وبعض  المضمونة،  القروض  شملت  التي  المتخذة  التدابير  ونطاق  حجمها  في 
المباشر وغير المباشر للقطاع الصناعي والمؤسسات المملوكة للدولة، وغيره من أوجه الدعم التي لوال ظروف 
ا¢زمة لكانت انتهاًكا التفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن اÐعانات واÐجراءات التعويضية، وأصبحت الدولة 

المالذ ا¢خير كمقرض ومستثمر.

ومع تزايد توقعات المواطنين بشأن دور الدولة في الوقاية من المخاطر المحتملة والتصدي لها، تقوم كثير من 
الدول بتغيير سياساتها؛ استعداًدا لمواجهة أي أزمات صحية أو غيرها في المستقبل. 

١-٢-٢ السياسات االقتصادية العالمية خالل ا
زمة

كانت  وحينما  النمو.  لدعم  والنقدي  المالي  التحفيز  إلى  الدول  من  عديد  لجأ  كورونا،  أزمة  تداعيات  لمواجهة 
السياسة النقدية قريبة من الحد ا¢دنى للصفر في معظم االقتصادات الكبرى، أصبحت السياسة المالية هي 
ا  أداة التحفيز ا¢ساسية. واتجه كثير من الدول إلى التحول من التوازن المالي إلى عقد اجتماعي جديد يشمل حًدّ

ا أكثر تصاعدية. ا شامًلا، ونظاًما ضريبًيّ أدنى أعلى لèجور، ودخًلا أساسًيّ

السياسة المالية العالمية خالل ا
زمة 

أدت ا¢زمة الكبرى التي يواجهها االقتصاد العالمي إلى التحول من السياسات المالية "الحكيمة" إلى سياسات 
فيما  الكامل،  التشغيل  إلى  والوصول  الكلي  الطلب  في  المزمن  النقص  معالجة  بهدف  توسعية  أكثر  مالية 
سمحت أسعار الفائدة العالمية المنخفضة، بمستويات أعلى من العجز المالي مع االهتمام بنوعية النفقات 

المالية. 

وللتخفيف من التداعيات الصحية واÐنسانية واالقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا، أنفقت الدول 15٬8% من 
الناتج العالمي اÐجمالي في عام 2020، ويعد هذا اÐنفاق أكبر استجابة مالية منذ الحرب العالمية الثانية. وقد 
أسهمت الدول المتقدمة بنحو 80% من الحوافز المالية العالمية البالغة 12٬7 تريليون دوالر (IMF. 2021c)؛ حيث 
شاملة  كورونا  جائحة  لمواجهة  ا¢مريكي  المحلي  الناتج  من   %25 من  يقرب  ما  ا¢مريكية  الحكومة  أنفقت 
تكلفة تدابير الطوارئ والتحفيز المالي في عام 2020. وفي مارس 2021، قدمت الواليات المتحدة حوافز مالية قيمتها 
دوالر، وخطة  تريليون   2٬3 التحتية قيمتها  للبنية  المحلي اÐجمالي)، وخطة  ناتجها  (8٬8% من  دوالر  1844 مليار 
لمساندة ا¢سر على مدى عشر سنوات قيمتها 2 تريليون دوالر. وأنفق االتحاد ا¢وروبي نحو 10٪ من الناتج المحلي 
اÐجمالي ا¢وروبي. أما الصين فقد أنفقت 4٬7% من ناتجها المحلي في تدابير مواجهة الجائحة (WEF. 2021). أما 
الدول النامية فتكافح لتخصيص الموارد المالية الالزمة لمواجهة ا¢زمة الصحية الناتجة عن تفشي جائحة 

كورونا، وتحتاج إلى دعم مالي مستمر من المجتمع الدولي. 

وقد اختلفت تدابير التحفيز المالي الكبيرة (لحماية الوظائف ودعم استهالك ا¢سر) اختالًفا كبيًرا عبر الدول، 
الحوكمة  هياكل  في  االختالفات  يعكس  مما  أيًضا؛  وا¢ولويات  النطاق  في  ولكن  فقط،  الحجم  في  ليس 
استهدف  واليابان،  ا¢وروبي  االتحاد  ففي  االجتماعية.  بالحماية  االلتزام  ومستويات  السياسية  والتفضيالت 
التحفيز المالي دعم السيولة، أما دعم الدخل المباشر في الواليات المتحدة فقد ساعد ا¢سر على الحفاظ 
الوظائف  نمو  لدعم  الجديدة  االستثمارات  الصينية  التحفيز  إجراءات  عززت  المقابل،  وفي  االستهالك،  على 

والتعافي. 

أكثر؛  لم تكن  إن  بالقدر نفسه،  المالي مهمة  اÐنفاق  التحفيز مهم، فإن جودة  أن حجم حزم  الرغم من  وعلى 
فالتحفيز المالي ال يجب أن يكون ضيًقا للغاية فيستبعد العديد من الشركات وا¢سر التي تستحق الحصول 

على دعم حكومي، وال واسع النطاق للغاية بحيث تعجز الموارد المتاحة عن مساعدة أي شخص. 

ومن المهم تحديد كيفية مساعدة الحكومات للشركات أثناء ا¢زمات وماهية المخاطر التي يجب أن تتحملها 
مع تجنب المخاطر ا¢خالقية. فعلى سبيل المثال، قررت الحكومة ا¢لمانية االستحواذ على حصة ملكية كبيرة 
إذا كان يتعين على  أثار الجدل حول ما  ا؛ مما  البالد جزئًيّ في شركة "لوفتهانزا"، وتأميم أكبر شركة طيران في 
الرئيسة. كما  النقل  تمديد قرض Ðنقاذ شركة  ببساطة  أو  تجاري،  لكيان  السلبية  المخاطر  الحكومة تحمل 
الشركات نحو  أتاح فرصة للحكومات لتحويل سلوك  الحكومات حوافز ضريبية للشركات؛ مما  منحت بعض 
ا لمجموعة الخطوط الجوية Air France-KLM؛  خلق المنافع العامة. ففي فرنسا، منحت الحكومة حافًزا ضريبًيّ

مما أتاح الفرصة لتحويل سلوك الشركات نحو تعزيز االستدامة البيئية.

وتأجيًلا  ا¢جور،  لفواتير  وتمويًلا  مباشرة،  تحويالت  شمل  للشركات  دعًما  ا¢زمة  خالل  الحكومات  قدمت  كما 
للضرائب المستحقة عليها، وتأجيل سداد ديونها، ومد الضمانات على القروض الممنوحة لها من الدولة. واÚن، 
ا من هذا الدعم دون التسبب في موجة من حاالت اÐفالس. تواجه الحكومات صعوبة كبيرة في التخلص تدريجًيّ

تفاُقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا
طراف

يناير-  الفترة  فخالل  ا¢طراف؛  متعدد  التجاري  النظام  يواجهها  التي  التحديات  تفاقم  إلى  كورونا  جائحة  أدت 
نوفمبر 2020، فرضت 98 دولة قيوًدا على تصدير اÐمدادات الطبية؛ مما أكد تفضيل هذه الدول الستخدام تدابير 

 .(WTO. 2021a) تجارية أحادية الجانب لحماية مصالحها المحلية

دور  أضعفت  واÐقليمية،  الثنائية  التجارية  االتفاقات  نحو  والتحوالت  المتزايدة  الحمائية  االتجاهات  أن  كما 
منظمة التجارة العالمية؛ مما قد يؤدي إلى تزايد االستقطاب والتجزئة في مشهد التجارة الدولية في العقود 
القادمة ويضر بمصالح الدول النامية. فقد ارتفع عدد اتفاقيات التجارة اÐقليمية السارية من 82 اتفاقية في عام 
اتفاقيات  أن   (Bhagwati, Krishna and Panagariya. 2014) ويرى البعض   .2020 اتفاقيات في سبتمبر   306 إلى   2000
التجارة التفضيلية يمكن أن "تقوض ليس فقط وظيفة تحرير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، ولكن أيًضا 
دورها في صنع القواعد". وفي الوقت ذاته، تواجه منظمة التجارة العالمية أعمق أزمة منذ إنشائها في عام 1995، 

لبقاء نظام تسوية المنازعات مشلوًلا منذ ديسمبر 2019.

وعلى الرغم من أن أزمة كورونا أضافت تحدًيا آخر لمنظمة التجارة العالمية، فإنها أوجدت فرصة لتعزيز النظام 
لحوكمة  عالمي  إطار  وتطوير  المنظمة  إصالح  على  حافًزا  الوباء  أصبح  فقد  ا¢طراف؛  متعدد  الدولي  التجاري 
أن  كورونا  أزمة  وأكدت  التجارة.  مجال  في  الجديدة  للتحديات  بفعالية  التصدي  على  يساعد  الدولية  التجارة 
التحديات الحالية والمستقبلية ال يمكن مواجهتها إال من خالل الشراكات العالمية وا¢طر المتعددة ا¢طراف 
والمشاركة البناءة من قبل ا¢عضاء في القضايا المثيرة للجدل والناشئة، مثل: التجارة اÐلكترونية، وسياسات 

الدعم، والسياسات التجارية المدفوعة بتغير المناخ.

١-1-٥ الحد من مخاطر التغيرات المناخية

الفرص كاالستفادة من  العديد من  أتاحت  التداعيات السلبية الخطيرة لجائحة كورونا، فإنها  الرغم من  على 
أدت  فقد  المناخية.  التغيرات  مخاطر  من  والحد  الرقمي،  بالتحول  واÐسراع  الحديثة،  التكنولوجية  التطورات 
 2020 عام  من  ا¢ول  النصف  في   %9 بنسبة  العالمية  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  انخفاض  إلى  اÐغالق  تدابير 
(WEF. 2021c). ومن المأمول إحراز تقدم جديد في مجال حماية المناخ والبيئة بعد عودة الواليات المتحدة إلى 

عضوية اتفاقية باريس في بداية عام 2021، (٦)وتزايد عدد الدول والشركات التي ستلتزم بالحد من انبعاثات الكربون 
في  ا¢عضاء  الدول  وتعتزم  وكندا).  الجنوبية  وكوريا  واليابان،  المتحدة،  والمملكة  ا¢وروبي،  واالتحاد  (كالصين، 
االتحاد ا¢وروبي االنتقال السريع نحو اقتصاد أكثر اخضراًرا من خالل إتاحة المفوضية ا¢وروبية لدفعة أولى من 
المنح والقروض قيمتها نحو 5٪ من الناتج المحلي اÐجمالي لمنطقة اليورو على مدى خمس سنوات. وستضع 
الصين خطتها الخمسية الرابعة عشرة موضع التنفيذ – والتي تتضمن زيادة كفاءة استخدام الطاقة. وتعتزم 

ا¢مم المتحدة عقد مؤتمر المناخ (COP26) بنهاية عام 2021.

١-٢ استجابات الدول والمؤسسات الدولية لتداعيات أزمة كورونا

أزمة  عن  الناتجة  واالقتصادية  الصحية  العدوى  لوقف  وجرأة  بسرعة  العالم  أنحاء  جميع  في  الدول  استجابت 
االقتصادية  ا¢نشطة  من  واسعة  مجموعة  وتقييد  الصحي  والحجر  االجتماعي  للتباعد  تدابير  باتخاذ  كورونا، 
للحد من انتشار الوباء. كما طرحت الدول حزًما للتحفيز المالي والنقدي، ولكن محدودية الحيز المالي وارتفاع 
مستويات الدين العام أديا إلى تقييد قدرة العديد من الدول النامية على طرح حزم تحفيز كبيرة بما فيه الكفاية. 
وقد انطوت االستجابات ¢زمة كورونا على خيارات صعبة بين إنقاذ ا¢رواح وإنقاذ سبل العيش، وبين سرعة تقديم 

الدعم والكفاءة، وبين التكاليف قصيرة ا¢جل واÚثار طويلة ا¢جل. 

تفاقم الدين العام العالمي أثناء ا
زمة

تم تمويل الكثير من اÐنفاق العام العالمي عن طريق االقتراض اÐضافي؛ مما زاد من الديون الضخمة المتراكمة 
أصًلا على الحكومات قبل أن يبدأ الوباء. ومع ذلك، ظلت تكلفة خدمة هذا الدين منخفضة بالنسبة لمعظم 
الدول بسبب االستجابات النقدية غير العادية لèزمة (تخفيضات أسعار الفائدة، وتوسيع برامج شراء ا¢صول 

على نطاق واسع، وتوفير كميات غير مسبوقة من السيولة).

فقد أدى طرح حزم التحفيز الضخمة وتراجع اÐيرادات الحكومية إلى آثار سلبية على المالية العامة للدول في 
جميع أنحاء العالم. ووصل العجز المالي الحكومي في كثير من الدول إلى رقم مزدوج كنسبة مئوية من الناتج 

المحلي اÐجمالي في عام 2020.(٧) ومن المتوقع أن يؤدي التعافي البطيء للنمو إلى تفاقم العجز المالي. ومع 
زيادة العجز المالي، ارتفع الدين العام العالمي بنسبة 29 نقطة مئوية من الناتج المحلي اÐجمالي، ووصل إلى 

262% من الناتج في عام 2020- وهي أكبر زيادة لسنة واحدة منذ عام 1970.(٨) وهذه الزيادة الكبيرة في الدين العالمي 
واسعة النطاق؛ حيث تشمل الدين الحكومي والخاص، والدين المحلي والخارجي، وفي غالبية دول العالم. ففي 
االقتصادات المتقدمة، بلغ إجمالي الدين 300٪ من الناتج المحلي اÐجمالي في عام 2020. أما في الدول الناشئة 
M. Ayhan Kose, Franziska Ohnsorge, Carmen Rein-) والنامية، فبلغت نسبة الدين للناتج 206% في العام ذاته
hart, Kenneth Rogof. 2021). وقفز الدين الحكومي العالمي إلى 97% من الناتج في عام 2020، وهو أعلى مستوى 
له خالل نصف قرن. وارتفع الدين الخاص بوتيرة قياسية وإلى مستوى غير مسبوق (165% من الناتج)، نتيجة النهيار 
اÐنتاج، وإغالق الشركات، وإتاحة االئتمان من خالل إجراءات السياسة التيسيرية. أما المديونية الخارجية، فقد 

وصلت إلى 114% من الناتج المحلي اÐجمالي في العام ذاته.

الدول ا¢عضاء بمجموعة  العام في  الدين  إلى أن مستويات   (IMF. 2020) الدولي  النقد  وتشير توقعات صندوق 
السبعة)،  للدول  اÐجمالي  المحلي  الناتج  من   %140 (قرابة  دوالر  تريليونات   4 بنحو   2021 عام  في  ستزيد  السبعة 
لتتجاوز 57 تريليون دوالر. أما في االقتصادات السبعة الناشئة، فمن المتوقع أن يرتفع الدين العام بنحو 2 تريليون 

دوالر.

وتقع على الجيل الحالي مسؤولية التأكد من أن ا¢موال المقترضة يتم إنفاقها واستثمارها بشكل يعزز النمو 
االقتصادي ويولد عائدات حكومية كافية لسداد خدمات الديون اÐضافية؛ لضمان أن رفاهية الجيل الحالي ال 

تأتي على حساب رفاهية ا¢جيال القادمة.

السياسة النقدية العالمية خالل ا
زمة

في أوقات االضطراب المالي، ينخفض الطلب على ا¢سهم وا¢صول ذات الدخل الثابت؛ مما قد يؤدي إلى نقص 
الشركات  تدافع  إلى  كورونا  جائحة  انتشار  أدى   ،2020 مارس  ففي  االقتراض.  تكاليف  وزيادة  بسرعة  السيولة 
للواليات  الفيدرالي  االحتياطي  وخاصة  المركزية،  البنوك  وقامت  السيولة،  على  للحصول  المالية  والكيانات 
المتحدة، باالنخراط في شراء ا¢صول الثابتة مباشرة من السوق المالية (أداة السياسة النقدية غير التقليدية 
المعروفة بالتيسير الكمي) لزيادة السيولة وخفض أسعار الفائدة طويلة ا¢جل، التي ُتعد بالغة ا¢همية لتحفيز 
أزمة  من  التخفيف  في  المركزية  للبنوك  الجريئة  اÐجراءات  نجحت   ،2020 أبريل  نهاية  وبحلول  االستثمارات. 

  .(IMF. 2020c) السيولة وتفادي االنهيار المالي واستقرار التدفقات االئتمانية

البنوك  بدأت  كما  لèصول.  مباشرة  شراء  عمليات  في  المتقدمة  بالدول  ا  مركزًيّ بنًكا   30 نحو  ينخرط  ا،  وحالًيّ
المركزية في البلدان النامية برامجها الخاصة لشراء ا¢صول؛ فأطلقت البنوك المركزية في تشيلي والفلبين 
الحكومية  السندات  اشترت  حيث  ا¢ولى،  للمرة  ا¢صول  شراء  برامج  إفريقيا  وجنوب  وتركيا  كوريا  وجمهورية 
 .(Arslan, Drehmann and Hofmann, 2020) كإشارة إلى استعدادها لتولي دور المشتري الذي يمثل المالذ ا¢خير
وساعدت تدابير السياسة النقدية في الدول المتقدمة والناشئة في تخفيف قيود السيولة وانتعاش ا¢سواق 

.(Altavilla and others. 2020) المالية

أولها:  قضايا،  عدة  أثار  ا¢صول،  بشراء  تقليدية  غير  إجراءات  إلى  المركزية  البنوك  لجوء  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
توسيع محافظ البنوك با¢وراق المالية الحكومية وطمس الخطوط الفاصلة بين السياسة النقدية التقليدية 
والتمويل الحكومي. وثانيها: استخدام السياسة المالية لتجنب تحمل البنوك المركزية العبء ا¢كبر لتعديل 
السياسات. وأخيًرا، زيادة أهمية دور البنوك المركزية في العمل كصمام أمان لتجنب االضطرابات الناشئة من 

.(Buti and George Papaconstantinou. 2021) القطاع المالي

واسعة  واحترازية  نقدية  تدابير  عدة  المركزية  البنوك  اتخذت  التقليدية،  غير  النقدية  السياسة  إلى  وباÐضافة 
الصين  خفضت  المثال،  سبيل  وعلى  المالي.  االستقرار  وضمان  السيولة  لتعزيز  مسبوق  غير  بشكل  النطاق 
وقدمت  السيولة.  لضخ  المصرفي  االحتياطي  متطلبات  المتحدة  العربية  واÐمارات  وماليزيا  وإندونيسيا 
خاصة  ائتمانية  تسهيالت  المتحدة  والمملكة  الصينية  تايوان  ومقاطعة  وسريالنكا  والبرازيل  ا¢رجنتين 
المتحدة  والمملكة  إفريقيا  وجنوب  والنرويج  كونج  هونج  وقامت  الحجم.  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 
بتخفيف اللوائح االحترازية عن طريق تعليق رأس المال المعاكس للدورة االقتصادية أو احتياطيات السيولة - 

لتعزيز التدفقات االئتمانية. 

ا أسعار الفائدة 241 مرة. وأدخل البنك المركزي ا¢وروبي، والبنوك المركزية  ومنذ مارس 2020، خفض 92 بنًكا مركزًيّ
في الدنمارك، واليابان، وسويسرا، أسعار فائدة سلبية لتحفيز النمو االقتصادي، ولكن هذه السياسة تؤدي إلى 
تسعير المخاطر بأقل من الالزم، وتآكل ربحية البنوك وتقليل قدرتها على اÐقراض. كما تؤدي العوائد السلبية 
عليها  الصعب  من  فيصبح  التقاعدية،  المعاشات  وصناديق  التأمين  لشركات  االستثمار  عائدات  إضعاف  إلى 

الوفاء بالتزاماتها.

السياسة  مرونة  لتعزيز  النقدية؛  سياستها  أطر  في  تغييرات  عن  أيًضا  المركزية  البنوك  من  العديد  وأعلن 
وتحسين آليات االنتقال النقدي. فقد أعلن بنك االحتياطي الفيدرالي عن السماح للتضخم بأن يتجاوز هدفه 
لبعض الوقت، من أجل دعم االنتعاش المستدام في أسواق العمل. كما ألمح البنك المركزي ا¢وروبي إلى أنه 
أقل  المركزية كانت  البنوك  بالسماح للتضخم بتجاوز هدفه بعد فترة من ضعف نمو ا¢سعار. ولكن  سيلتزم 
نجاًحا في تحقيق أهداف التضخم؛ حيث انخفض التضخم الفعلي لما دون التوقعات. فقد سمحت السيولة 
المالية وخلق فقاعة  وزيادة حيازة ا¢صول  المفرطة والتضخم المنخفض للشركات بتقليل تسعير المخاطر 
مالية ضخمة كما يتضح من ارتفاع أسعار ا¢صول في معظم بورصات ا¢وراق المالية حول العالم؛ مما أدى إلى 
تحويل الموارد المالية بعيًدا عن االستثمارات الحقيقية وارتفاع معدالت البطالة وتفاقم عدم االستقرار المالي. 
فعلى الرغم من اÐنفاق التحفيزي الهائل في جميع أنحاء العالم، كان هناك نمو ضئيل في االستثمار الثابت. 
ففي الواليات المتحدة، على سبيل المثال، ذهب معظم فائض السيولة إلى االستحواذ على ا¢صول المالية؛ 
فقد انخفضت االستثمارات الثابتة غير السكنية بنسبة 7٬8% في الربع الثاني من عام 2020، في حين زاد المعروض 

النقدي بنسبة 23٬2؛ خالل الفترة نفسها. 

إلى  ا¢صول  أسعار  ارتفاع  إلى   2020 مارس  منتصف  في  المركزية  البنوك  من  المسبوق  غير  الدعم  أدى  كما 
مستويات قياسية؛ حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 40% مقارنة بمتوسط الزيادات السنوية البالغة 10% خالل 

السنوات الخمس الماضية.  

على  سلًبا  وسيؤثر  مرتفعة  للديون  الحقيقية  القيمة  سيبقي  متوقع،  هو  عما  التضخم  انخفاض  أن  كما 
ارتفاع  يؤدي  أن  المرجح  ومن  العالم.  أنحاء  جميع  في  والخاصة  العامة  للديون  العالية  المستويات  استدامة 

القيمة الحقيقية للديون وركود أو انخفاض اÐيرادات إلى تفاقم مخاطر التخلف عن سداد الديون.

١-٢-٣ زيادة الدعم المالي من المؤسسات الدولية أثناء ا
زمة

قدم   ،2020 ديسمبر  من  فاعتباًرا  ¢عضائها؛  مسبوق  غير  دعًما  الدولية  المؤسسات  قدمت  كورونا،  جائحة  خالل 
صندوق النقد الدولي مساعدات مالية إجمالية بلغت 102 مليار دوالر إلى 83 دولة، وإعفاء من الديون لـ 29 دولة من 
خالل صندوق احتواء الكوارث واÐغاثة بقيمة إجمالية قدرها 488٬7 مليون دوالر. وُيعد قيام صندوق النقد الدولي 

بتخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة خطوة مهمة في االتجاه الصحيح.

كما أعلنت مجموعة البنك الدولي عن نيتها تقديم ما يصل إلى 160 مليار دوالر أمريكي، بما في ذلك 50 مليار دوالر 
 .2021 للغاية، بحلول نهاية عام  للتنمية على شكل منح وشروط ميسرة  الدولية  المؤسسة  أمريكي من موارد 

وقامت مجموعة العشرين بتأجيل خدمة الديون لنحو 40 دولة وبقيمة تقترب من 5 مليارات دوالر.



١٨

١ - االقتصاد العالمي خالل ا
زمة

الدول  واستجابات  العالمي،  االقتصاد  على  كورونا  أزمة  تأثير  على  الضوء  نلقي  الورقة،  من  الجزء  هذا  في 
والمؤسسات الدولية لتداعيات ا¢زمة. 

1-١ تأثير أزمة كورونا على االقتصاد العالمي

في بداية عام 2020، انتشر وباء كورونا في كل ركن من أركان العالم وأصاب أكثر من 90 مليوًنا وقتل ما يقرب من
2 مليون شخص؛ مما أدى إلى اضطراب كبير في االقتصاد العالمي (United Nations.2021). ولعدة أشهر، أدت 
حاالت عدم اليقين والذعر إلى شلل في معظم ا¢نشطة االقتصادية في كل من الدول المتقدمة والنامية، حيث 
توقفت التجارة الدولية والسياحة بشكل كبير، وتجاوزت خسائر الوظائف واÐنتاج المستويات التي شوهدت في 
والثروة نحو  الدخل  التفاوت في  واتجه  زيادة حادة،  الذين يعيشون في فقر  وزاد عدد ا¢شخاص  أزمة سابقة،  أي 
مستويات عالية جديدة (World Bank.2020). وقد أسفرت جائحة كورونا عن تراجع الناتج العالمي اÐجمالي بنحو 

ا، تسود في العالم حالة من  4٬3% في عام 2020، وهو أكبر انكماش للناتج العالمي منذ الكساد الكبير.(٣) وحالًيّ
عدم اليقين بشأن الموجة التالية من جائحة كورونا، ويبقى االقتصاد العالمي على حافة الهاوية. 

1-1-١ صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أبرزت جائحة كورونا مدى صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فقد تزايد العدد اÐجمالي للفقراء بمقدار 
131 مليوًنا في عام 2020 وحده، وعانى 150 مليون شخص إضافي من الفقر المدقع، يمثلون 9٬4% من سكان العالم. 
ومن المتوقع أن يصل عدد من يعيشون في فقر مدقع إلى 797 مليون شخص في عام 2030، وهو ما يمثل معدل 
فقر يزيد على 9%. ويتضح من ذلك أن تحقيق الهدف ا¢ساسي للتنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على 

 .(World Bank. 2020) الفقر المدقع بحلول عام 2030 (الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة)، أمر بعيد المنال

وقد تحولت أزمة كورونا إلى أزمة جوع (الهدف 2)، حيث زاد عدد ا¢شخاص الذين يواجهون الجوع بنسبة 82% منذ 
الجوع مخاطر  العالم  أنحاء  جميع  في  شخص  مليون   270 نحو  اÚن  ويواجه  الوباء.  تفشي 
السكان صحة  على  مباشر  بشكل  الوباء  ر  وأثَّ  .(World Food Program. 2020, Oxfam International. 2020)

(الهدف 3)، وحدَّ من قدرة النظم الصحية الوطنية على معالجة المشكالت الصحية ا¢خرى. 

الطالب،  جميع  على  سلبي  بشكل  أثر  مما  4)؛  (الهدف  والتعلم  التعليم  مستويات  انخفضت  اÐغالق،  ومع 
والفتيات  النساء  وأصبحت  اÐعاقة.  ذوي  وا¢شخاص  كالفتيات  وضعًفا  تهميًشا  ا¢كثر  الفئات  في  وخصوًصا 
ضحايا للعنف المتزايد أثناء تنفيذ تدابير البقاء في المنزل (الهدفان 5 و16) ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدالت 

الفقر إلى زيادة عمالة ا¢طفال (الهدف 8)، حيث سيحتاج العديد من ا¢سر الفقيرة إلى مصادر دخل إضافية. 

الصناعية  والتنمية  الصغيرة  الصناعات  تنمية  إعاقة  إلى  الطلب  وانخفاض  التمويل  على  القيود  تؤدي  كما 
بشكل عام (الهدف 9). وأدى الوباء إلى انخفاض غير مسبوق في الطلب على النقل العام في جميع أنحاء العالم؛ 
ا كبيًرا لمستقبله في المدن (الهدف 11). وقد تراجعت عمليات إعادة التدوير بسبب احتياطات  مما شكل تحدًيّ
السالمة. وفي بعض الدول، تمت معالجة جميع النفايات على أنها غير قابلة Ðعادة التدوير وتم حرقها في مكب 
للنفايات أثناء تفشي المرض (الهدف 12)؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي. وتراجعت االلتزامات بمكافحة 

تغير المناخ؛ حيث أصبحت مكافحة الوباء أولوية مالية (الهدف 13).

وأدى استهالك المواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد، نتيجة للوباء، إلى زيادة التلوث البالستيكي وتدهور 
البيئة في جميع أنحاء العالم (الهدف 14). وعانت جهود الحفاظ على الحياة البرية من انتكاسات أيًضا، نتيجة 
انخفاض التمويل، والتهديدات البشرية المتزايدة على الطبيعة (الهدف 15). ومع انخفاض اÐيرادات الحكومية 
وتدفقات االستثمار ا¢جنبي المباشر والتحويالت وتزايد خدمة الديون، سيواجه معظم الدول النامية تحديات 

كبيرة في تعبئة الموارد من أجل التنمية المستدامة (الهدف 17).

فنتيجة  كورونا؛  أزمة  خالل  التقدم  بعض  المستدامة  التنمية  أهداف  من  قليل  عدد  شهد  سبق،  مما  وبالرغم 
الهواء  المرور على الطرق وتلوث  الوفيات من خالل الحد من إصابات  لعمليات اÐغالق، تم تجنب عدد كبير من 
إلى  الوصول  أصبح  حيث  متجددة؛  أهمية  الصحي  والصرف  المياه  جهود  واكتسبت  و11)،   3 (الهدفان  المحيط 
ا لوقف انتشار الفيروس (الهدف 6). وقد زادت حصة الطاقة  المياه النظيفة وغسل اليدين المتكرر أمًرا ضرورًيّ
المتجددة في إجمالي الطاقة أثناء الوباء (الهدف 7) (International Energy Agency. 2020). ويمكن االستفادة 

من هذه النتائج غير المقصودة والبناء عليها بتدابير سياسية مناسبة للحفاظ على التقدم الحالي.

١-1-٢ فقدان الوظائف والدخل

مستويات  إلى  بسرعة  البطالة  معدالت  تصاعد  إلى  كورونا  أزمة  عن  الناتج  العالمي  االقتصادي  الركود  أدى 
قياسية في عام 2020 (مثًلا، 27% في نيجيريا، و23% في الهند، و21% في كولومبيا، و17% في الفلبين، وأكثر من 13% في 

ا¢رجنتين والبرازيل وتشيلي والسعودية وتركيا). 

ففي الربعين الثاني والثالث من عام 2020، فقَد العالُم 420 مليون وظيفة بدوام كامل، ُتعادل نحو 14% من إجمالي 
القوة العاملة في العالم. وبلغ متوسط خسائر ساعات العمل اÐجمالية 10٬7% خالل ا¢رباع الثالثة ا¢ولى من عام 
2019 في  العالمي  الناتج  من   %5٬5 نحو  ويعادل  المفقود،  العمل  دخل  من  دوالر  تريليونات   3٬5 يمثل  ما  وهو   ،2020
كورونا جائحة  أثناء  وظائفهن  سيدة  ماليين   3 فقدت  وحدها،  ا¢مريكية  المتحدة  الواليات  وفي   .(ILO. 2020)

 .(WEF. 2021a)

وكانت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي رب العمل الرئيس في كثير من الدول، ا¢كثر 

آثار الجائحة قاسية على نحو ملياري عامل غير رسمي حول العالم  تضرًرا من انتشار جائحة كورونا.(٤) وكانت 
يفتقرون إلى التأمين ضد البطالة والتأمين الصحي واÐجازات مدفوعة ا¢جر. وكان العمال غير الرسميين، الذين 
يمثلون أكثر من 80% من العمال في بنجالديش والهند وباكستان وإندونيسيا والمكسيك، أكثر عرضة لفقدان 
الوظائف من العمال الرسميين خالل ا¢زمة (ILO. 2020). ويؤكد البنك الدولي أن النشاط غير الرسمي الواسع 

 .(World Bank. 2020c) االنتشار في جنوب آسيا قد تضخم بتأثير الوباء

وتجارة  والتصنيع  والسفر  كالسياحة  العمالة  كثيفة  الخدمات  قطاعات  على  خاصة  بصفة  الجائحة  وأثرت 
وإجراءات  ُبعد؛ مما يجعلها عرضة لæغالق  الوظائف فيها عن  العديد من  أداء  والتي ال يمكن  والنقل،  التجزئة 
الحجر الصحي. وتضررت النساء بشكل خاص من الوباء؛ حيث يشغلن أكثر من 50% من الوظائف في قطاعات 

الخدمات كثيفة العمالة.

كما أثرت جائحة كورونا الوباء بشكل أكبر على ا¢شخاص منخفضي المهارات والدخل، وخاصة أولئك الذين لم 
البلدان  من  العديد  في  والثروة  الدخل  في  المساواة  عدم  تفاقم  إلى  أدى  مما  بعد؛  عن  العمل  من  يتمكنوا 

المتقدمة والنامية، وزيادة االستقطاب في مجتمعاتها.

(ILO. 2021)، توفر سالسل التوريد الصناعية العالمية نحو 615 مليون  ووفًقا لتقديرات منظمة العمل الدولية 
وظيفة، إال أن تراجع الطلب العالمي على االستهالك نتيجة لجائحة كورونا، أدى إلى خسارة 97 مليون وظيفة 
حول العالم، منها 56 مليون وظيفة في قطاع الصناعة و29 مليون وظيفة في قطاع الخدمات و12 مليون وظيفة 
في قطاع الزراعة. وأثرت الجائحة سلًبا على 44% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للمالبس (32 مليون 
وظيفة)، و27% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للسيارات (15 مليون وظيفة)، من خالل فقدان الوظائف 

أو تخفيض ساعات العمل أو تدهور ظروف العمل. 

ومن المرجح أن يؤدي الوباء إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي وا¢تمتة والروبوتات وتغير الهياكل االقتصادية؛ مما 
سيزيد من انخفاض الطلب على العمالة على المدى المتوسط وتعميق االستقطاب في أسواق العمل. ومن 

المتوقع أال تعود ماليين الوظائف التي فقدت في عام 2020.

١-1-٣ تزايُد الفقر وعدم المساواة

وفًقا لمؤشر الفقر العالمي متعدد ا¢بعاد لعام 2021 الصادر عن برنامج ا¢مم المتحدة اÐنمائي، يعيش 1٬3 مليار 
شخص في 109 دول في فقر حاد متعدد ا¢بعاد، قرابة نصفهم (644 مليون) أطفال دون سن 18، ونحو 8.2% منهم 
(105 ماليين) في سن الستين أو أكثر. ويقطن ما يقرب من 84% (1٬1 مليار) بالمناطق الريفية، و16% (نحو 209 ماليين) 

.(UNDP. 2021) في المناطق الحضرية

وفي الواليات المتحدة على سبيل المثال، فقد نحو 8 ماليين شخص وظائفهم خالل الوباء وقفز معدل الفقر 
الوطني من 9٬3% في يونيو إلى 11٬7% في نوفمبر 2020. وفي حين أن 4% فقط من العمال ذوي الدخل المرتفع فقدوا 
وظائفهم، فإن نحو 20% من الوظائف التي شغلها العمال عند مستويات الدخل ا¢دنى في فبراير لم تعد موجودة 
ا بنسبة 31٬6% بين مارس وأكتوبر 2020، من 2٬95 تريليون دوالر  في يونيو 2020. كما زاد إجمالي ثروة 644 مليارديًرا أمريكًيّ
والثروة والشكوك المستمرة  الدخل  المتزايدة في  أن تؤدي االنقسامات  المتوقع  تريليونات دوالر. ومن  إلى 3٬88 
الجرائم  وانتشار  االجتماعي  التماسك  وتزعزع  االستياء  من  مزيد  إلى  واالقتصادية،  الصحية  الجبهتين  على 

وتقويض جهود التعافي.

١-1-٤ تسريع التغيرات الهيكلية في االقتصاد العالمي

أدت ا¢زمة الوبائية إلى تسريع التغيرات الهيكلية الجارية في االقتصاد العالمي التي ستعمل على تغيير طبيعة 
وزيادة  الخدمات  اقتصاد  صعود  وتشمل:  المستقبل،  في  العالمية  التجارة  بيئة  وستشكل  اÐنتاج  عمليات 
استخدام الخدمات كمدخالت وسيطة للصناعات التحويلية (كخدمات البرمجيات لصناعة السيارات) وهو ما 
العالمية  اÐمداد  سالسل  تقصير  نحو  واالتجاه  الرقمي،  التحول  وتيرة  وتسارع   ،(Servicification) بالـ  يعرف 

والتحول نحو سالسل اÐمداد اÐقليمية، وتفاقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا¢طراف. 

صعود اقتصاد الخدمات

ا أكثر من 60% من الوظائف في الدول النامية و80% من الوظائف في الدول المتقدمة. وفي  توفر الخدمات حالًيّ
 .(WTO. 2019b) عديد من الدول النامية، تمثل الخدمات السياحية ما يصل إلى 80% من إجمالي عائدات الصادرات

وفي العقود ا¢خيرة، أصبح اقتصاد الخدمات سمة رئيسة لالقتصاد العالمي مدفوًعا بالرقمنة وزيادة استخدام 
اÐنتاج  عملية  في  وسيطة  كمدخالت  بارزة  مكانة  الخدمات  واكتسبت  االصطناعي.  والذكاء  اÚلي  التعلم 

وكمنتجات نهائية. وأصبحت الخدمات محرًكا للتجارة الدولية واالبتكار. 

تكنولوجيا  إلى  الوصول  وزيادة  النقل  وضع  خالل  من  الخدمات  أهمية  المستدامة  التنمية  أهداف  وتعكس 
المعلومات واالتصاالت والخدمات المالية كشرط مسبق لتحقيق الهدف (9) وهو بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز 

التصنيع الشامل والمستدام، وتعزيز التعاون. 

تسارُع وتيرة التحول الرقمي

أدت جائحة كورونا إلى التزايد السريع في الطلب العالمي على الخدمات الرقمية؛ مما أدى إلى اÐسراع بالتحول 
الرقمي. فمع عمليات اÐغالق والقيود المفروضة على الحركة، كان التشغيل الرقمي هو الخيار الوحيد القابل 
الرقمنة  وساعدت  وظائفها.  ¢داء  الحكومية  وللوكاالت  ا¢عمال  في  للبقاء  الشركات  من  للعديد  للتطبيق 
والتقنيات الجديدة كالذكاء االصطناعي، على تبادل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها عبر الحدود، وانتشر 

العمل عن ُبعد، وتوسعت التجارة اÐلكترونية، وشهدت اÐلكترونيات طفرة في الطلب عليها. 

نت التقنيات الرقمية الجديدة، مثل الطباعة ثالثية ا¢بعاد، من تغيير نماذج ا¢عمال وتقريب أنظمة اÐنتاج  ومكَّ
ا¢كثر  الموردين  المختلفة من  والخدمات  السلع  الحصول على  الرقمية  المنصات  وأتاحت  المستهلكين،  من 
هذه  لمثل  ُيمكن  المتوسط،  المدى  وعلى  الفعلي.  وجودهم  مكان  عن  النظر  بغض  المنافسة  على  قدرة 
التطورات أن تدعم اتجاهات إعادة التوطين من خالل زيادة القدرة التنافسية لمواقع اÐنتاج التي لم تكن تنافسية 
في السابق، ومن خالل تشجيع التحول من النموذج التقليدي القتصاديات الحجم للمصانع الكبيرة التي تخدم 
ا جغرافًيّ والموزعة  مرونة  وا¢كثر  ا¢صغر  المصانع  من  بشبكة  مدعوم  جديد  نموذج  إلى  العالمية  ا¢سواق 

.(Shih. 2020)

(Big Data). وعلى سبيل  كما أتاحت التطورات التكنولوجية إمكانية إدارة البيانات الضخمة للدول والشركات 
المستوى  على  وتحليلها  ومقارنتها  المستهلكين  بيانات  جمع  إلى  الرائدة  والشركات  الدول  تسعى  المثال، 

الوطني وعبر الدول، الكتساب مزايا على منافسيها. 

إلى  ستؤدي  منها  كل  وداخل  الدول  بين  القائمة  الرقمية  الفجوات  فإن  الرقمي،  التحول  مزايا  من  الرغم  وعلى 
تفاقم عدم المساواة. وعلى سبيل المثال، أفادت اليونيسف أن ثلث أطفال المدارس في العالم (463 مليوًنا) وما 
العوائق  هذه  وستؤثر  بعد.  عن  التعلم  إلى  الوصول  يمكنهم  ال  إفريقيا  في  المدارس  أطفال  نصف  من  يقرب 
الهيكلية المتعلقة بفرص التعلم أثناء الوباء على إمكانات الدخل مدى الحياة لèطفال المتضررين، وتزيد من 

.(UNICEF. 2020) تفاقم عدم المساواة في الدخل والثروة

تقصير سالسل ا�مداد العالمية والتحول نحو سالسل ا�مداد ا�قليمية

كان النتشار سالسل اÐمداد العالمية، على مدى العقود الثالثة الماضية، تأثير عميق على مسار التنمية في 
العديد من االقتصادات وقدمت لها مكاسب إنمائية كبيرة. فسالسل اÐمداد العالمية تقسم مراحل اÐنتاج عبر 
الدول؛ مما يسمح للدول بالمشاركة في اÐنتاج العالمي من خالل تجارة المكونات والسلع الوسيطة، بدًلا من 
االضطرار إلى إنتاج منتجات كاملة بذاتها. ويؤدي نموذج أعمال سالسل اÐمداد العالمية إلى زيادة كفاءة اÐنتاج؛ 
التخصص في مهام محددة  للدول وممارسة  النسبية  المزايا  أكثر قدرة على استغالل  الشركات  حيث تصبح 

ا. بدقة، وهي أقل كثافة للموارد من إنشاء سالسل إمداد كاملة محلًيّ

وقد توسعت سالسل اÐمداد العالمية بسرعة، ال سيما في صناعات السيارات واÐلكترونيات والمالبس. وقد زادت 
خالل  من  العالمية  التجارة  في  وفيتنام)  وتايالند  والفلبين  وماليزيا  (إندونيسيا  آسيا  شرق  اقتصادات  أهمية 
ا¢على  المضافة  القيمة  ذات  المصنوعات  نحو  وتوجهها  العالمية،  اÐمداد  سالسل  في  النشطة  مشاركتها 
االقتصادي  النمو  لتحقيق  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  الدول  هذه  واعتمدت  التقنية.  عالية  والمنتجات 

المستدام والتحول الهيكلي والحد من الفقر. 

وعلى الرغم مما سبق، فإن جدوى نموذج التنمية الذي تقوده سالسل اÐمداد العالمية قد خضع للمراجعة عقب 
جائحة كورونا. فقد أدت الجائحة إلى اضطرابات كبيرة في سالسل اÐمداد، وعلى سبيل المثال، أثرت عمليات 
اÐغالق في الدول الموردة وانقطاع الخدمات اللوجستية على سالسل التوريد اÐلكترونية في فيتنام، ما أدى إلى 
حدوث نقص خطير في شحن المكونات اÐلكترونية وتسليم المنتجات النهائية إلى المستهلكين. كما كشف 
لبعض  ووفًقا  الطويلة.  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  تعتمد  التي  الغذائية  النظم  هشاشة  عن  الوباء 
في  سنوات   3٬7 كل  اÚن  تحدث  أكثر"  أو  شهر  لمدة  تستمر  "التي  اÐمداد  سالسل  اضطرابات  فإن  التقديرات، 

 .(McKinsey. 2020) المتوسط

كما أن االندماج في سالسل اÐمداد العالمية للوصول إلى ا¢سواق ا¢جنبية والمشاركة بروابط أمامية مع تجار 
وبالتالي  وا¢سعار،  الطلب  لصدمات  عرضة  أكثر  اÐمداد  سالسل  في  المندمجة  الدول  جعل  التجزئة، 
لالضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا (Frederick and Daly. 2020). وألقى التباطؤ في التجارة العالمية والنمو 

االقتصادي بظالله على تجارة سالسل اÐمداد العالمية.(٥) وأدت زيادة النزعة الحمائية ومناهضة العولمة إلى 
اÐنتاج  في  ا¢جنبية  المضافة  القيمة  حصة  وتقليل  التوطين  Ðعادة  والسياسية  االقتصادية  الضغوط  شدة 
والصادرات؛ مما قد يقوض مستقبل سالسل اÐمداد العالمية. كما ألقت التوترات التجارية المستمرة، كالنزاع 
التجاري بين الصين والواليات المتحدة وانسحاب بريطانيا من االتحاد ا¢وروبي، تحديات إضافية لسالسل اÐمداد 

العالمية.

ا؛ مما دفع إلى  وبذلك، كشفت جائحة كورونا المخاطر التي تمثلها شبكات اÐنتاج المعقدة والمشتتة جغرافًيّ
التفكير في تقصير سالسل اÐمداد العالمية لتصبح أكثر مرونة، خاصة مع تكثيف استخدام التقنيات الجديدة 
وانخفاض  الهدر  الخالي من  (التصنيع  الكفاءة  بين  المفاضلة  بإعادة  الشركات  الرقمنة. وقام عديد من  وتزايد 
المخزون والتسليم في الوقت المحدد)، والمرونة (تنويع قاعدة التوريد وتقصير المسافة بين الموردين وقاعدة 
أعماله  توطين  إلى  ويسعى  اÐقليمية  اÐمداد  سالسل  يفضل  الشركات  من  كثير  وأصبح  بالتجزئة).  البيع 

التجارية وفًقا لذلك التفضيل.

١-٢-١ زيادة دور الدولة في االقتصاد العالمي

الرقمية،  التحتية  والبنية  الصحية  الخدمات  توفير  في  للدولة  المهم  االستراتيجي  الدور  كورونا  جائحة  أبرزت 
باÐضافة إلى دورها ا¢ساسي في توفير الغذاء وخدمات الدفاع؛ فقد أدت ا¢زمة إلى توسيع دور الدولة في جميع 
أنحاء العالم تقريًبا، ال سيما في مجال الصحة. أما البنية التحتية الرقمية فقد مكنت العديد من الدول من 

ا بالرغم من التطبيق الصارم إلى حد كبير لسياسات اÐغالق.  استمرار النشاط االقتصادي جزئًيّ

كما أدت أزمة كورونا وتدابير اÐغالق إلى زيادة دور الدولة في النشاط االقتصادي من خالل برامج الدعم غير العادية 
كالدعم  الحساسة  القضايا  وبعض  المضمونة،  القروض  شملت  التي  المتخذة  التدابير  ونطاق  حجمها  في 
المباشر وغير المباشر للقطاع الصناعي والمؤسسات المملوكة للدولة، وغيره من أوجه الدعم التي لوال ظروف 
ا¢زمة لكانت انتهاًكا التفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن اÐعانات واÐجراءات التعويضية، وأصبحت الدولة 

المالذ ا¢خير كمقرض ومستثمر.

ومع تزايد توقعات المواطنين بشأن دور الدولة في الوقاية من المخاطر المحتملة والتصدي لها، تقوم كثير من 
الدول بتغيير سياساتها؛ استعداًدا لمواجهة أي أزمات صحية أو غيرها في المستقبل. 

١-٢-٢ السياسات االقتصادية العالمية خالل ا
زمة

كانت  وحينما  النمو.  لدعم  والنقدي  المالي  التحفيز  إلى  الدول  من  عديد  لجأ  كورونا،  أزمة  تداعيات  لمواجهة 
السياسة النقدية قريبة من الحد ا¢دنى للصفر في معظم االقتصادات الكبرى، أصبحت السياسة المالية هي 
ا  أداة التحفيز ا¢ساسية. واتجه كثير من الدول إلى التحول من التوازن المالي إلى عقد اجتماعي جديد يشمل حًدّ

ا أكثر تصاعدية. ا شامًلا، ونظاًما ضريبًيّ أدنى أعلى لèجور، ودخًلا أساسًيّ

السياسة المالية العالمية خالل ا
زمة 

أدت ا¢زمة الكبرى التي يواجهها االقتصاد العالمي إلى التحول من السياسات المالية "الحكيمة" إلى سياسات 
فيما  الكامل،  التشغيل  إلى  والوصول  الكلي  الطلب  في  المزمن  النقص  معالجة  بهدف  توسعية  أكثر  مالية 
سمحت أسعار الفائدة العالمية المنخفضة، بمستويات أعلى من العجز المالي مع االهتمام بنوعية النفقات 

المالية. 

وللتخفيف من التداعيات الصحية واÐنسانية واالقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا، أنفقت الدول 15٬8% من 
الناتج العالمي اÐجمالي في عام 2020، ويعد هذا اÐنفاق أكبر استجابة مالية منذ الحرب العالمية الثانية. وقد 
أسهمت الدول المتقدمة بنحو 80% من الحوافز المالية العالمية البالغة 12٬7 تريليون دوالر (IMF. 2021c)؛ حيث 
شاملة  كورونا  جائحة  لمواجهة  ا¢مريكي  المحلي  الناتج  من   %25 من  يقرب  ما  ا¢مريكية  الحكومة  أنفقت 
تكلفة تدابير الطوارئ والتحفيز المالي في عام 2020. وفي مارس 2021، قدمت الواليات المتحدة حوافز مالية قيمتها 
دوالر، وخطة  تريليون   2٬3 التحتية قيمتها  للبنية  المحلي اÐجمالي)، وخطة  ناتجها  (8٬8% من  دوالر  1844 مليار 
لمساندة ا¢سر على مدى عشر سنوات قيمتها 2 تريليون دوالر. وأنفق االتحاد ا¢وروبي نحو 10٪ من الناتج المحلي 
اÐجمالي ا¢وروبي. أما الصين فقد أنفقت 4٬7% من ناتجها المحلي في تدابير مواجهة الجائحة (WEF. 2021). أما 
الدول النامية فتكافح لتخصيص الموارد المالية الالزمة لمواجهة ا¢زمة الصحية الناتجة عن تفشي جائحة 

كورونا، وتحتاج إلى دعم مالي مستمر من المجتمع الدولي. 

وقد اختلفت تدابير التحفيز المالي الكبيرة (لحماية الوظائف ودعم استهالك ا¢سر) اختالًفا كبيًرا عبر الدول، 
الحوكمة  هياكل  في  االختالفات  يعكس  مما  أيًضا؛  وا¢ولويات  النطاق  في  ولكن  فقط،  الحجم  في  ليس 
استهدف  واليابان،  ا¢وروبي  االتحاد  ففي  االجتماعية.  بالحماية  االلتزام  ومستويات  السياسية  والتفضيالت 
التحفيز المالي دعم السيولة، أما دعم الدخل المباشر في الواليات المتحدة فقد ساعد ا¢سر على الحفاظ 
الوظائف  نمو  لدعم  الجديدة  االستثمارات  الصينية  التحفيز  إجراءات  عززت  المقابل،  وفي  االستهالك،  على 

والتعافي. 

أكثر؛  لم تكن  إن  بالقدر نفسه،  المالي مهمة  اÐنفاق  التحفيز مهم، فإن جودة  أن حجم حزم  الرغم من  وعلى 
فالتحفيز المالي ال يجب أن يكون ضيًقا للغاية فيستبعد العديد من الشركات وا¢سر التي تستحق الحصول 

على دعم حكومي، وال واسع النطاق للغاية بحيث تعجز الموارد المتاحة عن مساعدة أي شخص. 

ومن المهم تحديد كيفية مساعدة الحكومات للشركات أثناء ا¢زمات وماهية المخاطر التي يجب أن تتحملها 
مع تجنب المخاطر ا¢خالقية. فعلى سبيل المثال، قررت الحكومة ا¢لمانية االستحواذ على حصة ملكية كبيرة 
إذا كان يتعين على  أثار الجدل حول ما  ا؛ مما  البالد جزئًيّ في شركة "لوفتهانزا"، وتأميم أكبر شركة طيران في 
الرئيسة. كما  النقل  تمديد قرض Ðنقاذ شركة  ببساطة  أو  تجاري،  لكيان  السلبية  المخاطر  الحكومة تحمل 
الشركات نحو  أتاح فرصة للحكومات لتحويل سلوك  الحكومات حوافز ضريبية للشركات؛ مما  منحت بعض 
ا لمجموعة الخطوط الجوية Air France-KLM؛  خلق المنافع العامة. ففي فرنسا، منحت الحكومة حافًزا ضريبًيّ

مما أتاح الفرصة لتحويل سلوك الشركات نحو تعزيز االستدامة البيئية.

وتأجيًلا  ا¢جور،  لفواتير  وتمويًلا  مباشرة،  تحويالت  شمل  للشركات  دعًما  ا¢زمة  خالل  الحكومات  قدمت  كما 
للضرائب المستحقة عليها، وتأجيل سداد ديونها، ومد الضمانات على القروض الممنوحة لها من الدولة. واÚن، 
ا من هذا الدعم دون التسبب في موجة من حاالت اÐفالس. تواجه الحكومات صعوبة كبيرة في التخلص تدريجًيّ

تفاُقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا
طراف

يناير-  الفترة  فخالل  ا¢طراف؛  متعدد  التجاري  النظام  يواجهها  التي  التحديات  تفاقم  إلى  كورونا  جائحة  أدت 
نوفمبر 2020، فرضت 98 دولة قيوًدا على تصدير اÐمدادات الطبية؛ مما أكد تفضيل هذه الدول الستخدام تدابير 

 .(WTO. 2021a) تجارية أحادية الجانب لحماية مصالحها المحلية

دور  أضعفت  واÐقليمية،  الثنائية  التجارية  االتفاقات  نحو  والتحوالت  المتزايدة  الحمائية  االتجاهات  أن  كما 
منظمة التجارة العالمية؛ مما قد يؤدي إلى تزايد االستقطاب والتجزئة في مشهد التجارة الدولية في العقود 
القادمة ويضر بمصالح الدول النامية. فقد ارتفع عدد اتفاقيات التجارة اÐقليمية السارية من 82 اتفاقية في عام 
اتفاقيات  أن   (Bhagwati, Krishna and Panagariya. 2014) ويرى البعض   .2020 اتفاقيات في سبتمبر   306 إلى   2000
التجارة التفضيلية يمكن أن "تقوض ليس فقط وظيفة تحرير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، ولكن أيًضا 
دورها في صنع القواعد". وفي الوقت ذاته، تواجه منظمة التجارة العالمية أعمق أزمة منذ إنشائها في عام 1995، 

لبقاء نظام تسوية المنازعات مشلوًلا منذ ديسمبر 2019.

وعلى الرغم من أن أزمة كورونا أضافت تحدًيا آخر لمنظمة التجارة العالمية، فإنها أوجدت فرصة لتعزيز النظام 
لحوكمة  عالمي  إطار  وتطوير  المنظمة  إصالح  على  حافًزا  الوباء  أصبح  فقد  ا¢طراف؛  متعدد  الدولي  التجاري 
أن  كورونا  أزمة  وأكدت  التجارة.  مجال  في  الجديدة  للتحديات  بفعالية  التصدي  على  يساعد  الدولية  التجارة 
التحديات الحالية والمستقبلية ال يمكن مواجهتها إال من خالل الشراكات العالمية وا¢طر المتعددة ا¢طراف 
والمشاركة البناءة من قبل ا¢عضاء في القضايا المثيرة للجدل والناشئة، مثل: التجارة اÐلكترونية، وسياسات 

الدعم، والسياسات التجارية المدفوعة بتغير المناخ.

١-1-٥ الحد من مخاطر التغيرات المناخية

الفرص كاالستفادة من  العديد من  أتاحت  التداعيات السلبية الخطيرة لجائحة كورونا، فإنها  الرغم من  على 
أدت  فقد  المناخية.  التغيرات  مخاطر  من  والحد  الرقمي،  بالتحول  واÐسراع  الحديثة،  التكنولوجية  التطورات 
 2020 عام  من  ا¢ول  النصف  في   %9 بنسبة  العالمية  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  انخفاض  إلى  اÐغالق  تدابير 
(WEF. 2021c). ومن المأمول إحراز تقدم جديد في مجال حماية المناخ والبيئة بعد عودة الواليات المتحدة إلى 

عضوية اتفاقية باريس في بداية عام 2021، (٦)وتزايد عدد الدول والشركات التي ستلتزم بالحد من انبعاثات الكربون 
في  ا¢عضاء  الدول  وتعتزم  وكندا).  الجنوبية  وكوريا  واليابان،  المتحدة،  والمملكة  ا¢وروبي،  واالتحاد  (كالصين، 
االتحاد ا¢وروبي االنتقال السريع نحو اقتصاد أكثر اخضراًرا من خالل إتاحة المفوضية ا¢وروبية لدفعة أولى من 
المنح والقروض قيمتها نحو 5٪ من الناتج المحلي اÐجمالي لمنطقة اليورو على مدى خمس سنوات. وستضع 
الصين خطتها الخمسية الرابعة عشرة موضع التنفيذ – والتي تتضمن زيادة كفاءة استخدام الطاقة. وتعتزم 

ا¢مم المتحدة عقد مؤتمر المناخ (COP26) بنهاية عام 2021.

١-٢ استجابات الدول والمؤسسات الدولية لتداعيات أزمة كورونا

أزمة  عن  الناتجة  واالقتصادية  الصحية  العدوى  لوقف  وجرأة  بسرعة  العالم  أنحاء  جميع  في  الدول  استجابت 
االقتصادية  ا¢نشطة  من  واسعة  مجموعة  وتقييد  الصحي  والحجر  االجتماعي  للتباعد  تدابير  باتخاذ  كورونا، 
للحد من انتشار الوباء. كما طرحت الدول حزًما للتحفيز المالي والنقدي، ولكن محدودية الحيز المالي وارتفاع 
مستويات الدين العام أديا إلى تقييد قدرة العديد من الدول النامية على طرح حزم تحفيز كبيرة بما فيه الكفاية. 
وقد انطوت االستجابات ¢زمة كورونا على خيارات صعبة بين إنقاذ ا¢رواح وإنقاذ سبل العيش، وبين سرعة تقديم 

الدعم والكفاءة، وبين التكاليف قصيرة ا¢جل واÚثار طويلة ا¢جل. 

تفاقم الدين العام العالمي أثناء ا
زمة

تم تمويل الكثير من اÐنفاق العام العالمي عن طريق االقتراض اÐضافي؛ مما زاد من الديون الضخمة المتراكمة 
أصًلا على الحكومات قبل أن يبدأ الوباء. ومع ذلك، ظلت تكلفة خدمة هذا الدين منخفضة بالنسبة لمعظم 
الدول بسبب االستجابات النقدية غير العادية لèزمة (تخفيضات أسعار الفائدة، وتوسيع برامج شراء ا¢صول 

على نطاق واسع، وتوفير كميات غير مسبوقة من السيولة).

فقد أدى طرح حزم التحفيز الضخمة وتراجع اÐيرادات الحكومية إلى آثار سلبية على المالية العامة للدول في 
جميع أنحاء العالم. ووصل العجز المالي الحكومي في كثير من الدول إلى رقم مزدوج كنسبة مئوية من الناتج 

المحلي اÐجمالي في عام 2020.(٧) ومن المتوقع أن يؤدي التعافي البطيء للنمو إلى تفاقم العجز المالي. ومع 
زيادة العجز المالي، ارتفع الدين العام العالمي بنسبة 29 نقطة مئوية من الناتج المحلي اÐجمالي، ووصل إلى 

262% من الناتج في عام 2020- وهي أكبر زيادة لسنة واحدة منذ عام 1970.(٨) وهذه الزيادة الكبيرة في الدين العالمي 
واسعة النطاق؛ حيث تشمل الدين الحكومي والخاص، والدين المحلي والخارجي، وفي غالبية دول العالم. ففي 
االقتصادات المتقدمة، بلغ إجمالي الدين 300٪ من الناتج المحلي اÐجمالي في عام 2020. أما في الدول الناشئة 
M. Ayhan Kose, Franziska Ohnsorge, Carmen Rein-) والنامية، فبلغت نسبة الدين للناتج 206% في العام ذاته
hart, Kenneth Rogof. 2021). وقفز الدين الحكومي العالمي إلى 97% من الناتج في عام 2020، وهو أعلى مستوى 
له خالل نصف قرن. وارتفع الدين الخاص بوتيرة قياسية وإلى مستوى غير مسبوق (165% من الناتج)، نتيجة النهيار 
اÐنتاج، وإغالق الشركات، وإتاحة االئتمان من خالل إجراءات السياسة التيسيرية. أما المديونية الخارجية، فقد 

وصلت إلى 114% من الناتج المحلي اÐجمالي في العام ذاته.

الدول ا¢عضاء بمجموعة  العام في  الدين  إلى أن مستويات   (IMF. 2020) الدولي  النقد  وتشير توقعات صندوق 
السبعة)،  للدول  اÐجمالي  المحلي  الناتج  من   %140 (قرابة  دوالر  تريليونات   4 بنحو   2021 عام  في  ستزيد  السبعة 
لتتجاوز 57 تريليون دوالر. أما في االقتصادات السبعة الناشئة، فمن المتوقع أن يرتفع الدين العام بنحو 2 تريليون 

دوالر.

وتقع على الجيل الحالي مسؤولية التأكد من أن ا¢موال المقترضة يتم إنفاقها واستثمارها بشكل يعزز النمو 
االقتصادي ويولد عائدات حكومية كافية لسداد خدمات الديون اÐضافية؛ لضمان أن رفاهية الجيل الحالي ال 

تأتي على حساب رفاهية ا¢جيال القادمة.

السياسة النقدية العالمية خالل ا
زمة

في أوقات االضطراب المالي، ينخفض الطلب على ا¢سهم وا¢صول ذات الدخل الثابت؛ مما قد يؤدي إلى نقص 
الشركات  تدافع  إلى  كورونا  جائحة  انتشار  أدى   ،2020 مارس  ففي  االقتراض.  تكاليف  وزيادة  بسرعة  السيولة 
للواليات  الفيدرالي  االحتياطي  وخاصة  المركزية،  البنوك  وقامت  السيولة،  على  للحصول  المالية  والكيانات 
المتحدة، باالنخراط في شراء ا¢صول الثابتة مباشرة من السوق المالية (أداة السياسة النقدية غير التقليدية 
المعروفة بالتيسير الكمي) لزيادة السيولة وخفض أسعار الفائدة طويلة ا¢جل، التي ُتعد بالغة ا¢همية لتحفيز 
أزمة  من  التخفيف  في  المركزية  للبنوك  الجريئة  اÐجراءات  نجحت   ،2020 أبريل  نهاية  وبحلول  االستثمارات. 

  .(IMF. 2020c) السيولة وتفادي االنهيار المالي واستقرار التدفقات االئتمانية

البنوك  بدأت  كما  لèصول.  مباشرة  شراء  عمليات  في  المتقدمة  بالدول  ا  مركزًيّ بنًكا   30 نحو  ينخرط  ا،  وحالًيّ
المركزية في البلدان النامية برامجها الخاصة لشراء ا¢صول؛ فأطلقت البنوك المركزية في تشيلي والفلبين 
الحكومية  السندات  اشترت  حيث  ا¢ولى،  للمرة  ا¢صول  شراء  برامج  إفريقيا  وجنوب  وتركيا  كوريا  وجمهورية 
 .(Arslan, Drehmann and Hofmann, 2020) كإشارة إلى استعدادها لتولي دور المشتري الذي يمثل المالذ ا¢خير
وساعدت تدابير السياسة النقدية في الدول المتقدمة والناشئة في تخفيف قيود السيولة وانتعاش ا¢سواق 

.(Altavilla and others. 2020) المالية

أولها:  قضايا،  عدة  أثار  ا¢صول،  بشراء  تقليدية  غير  إجراءات  إلى  المركزية  البنوك  لجوء  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
توسيع محافظ البنوك با¢وراق المالية الحكومية وطمس الخطوط الفاصلة بين السياسة النقدية التقليدية 
والتمويل الحكومي. وثانيها: استخدام السياسة المالية لتجنب تحمل البنوك المركزية العبء ا¢كبر لتعديل 
السياسات. وأخيًرا، زيادة أهمية دور البنوك المركزية في العمل كصمام أمان لتجنب االضطرابات الناشئة من 

.(Buti and George Papaconstantinou. 2021) القطاع المالي

واسعة  واحترازية  نقدية  تدابير  عدة  المركزية  البنوك  اتخذت  التقليدية،  غير  النقدية  السياسة  إلى  وباÐضافة 
الصين  خفضت  المثال،  سبيل  وعلى  المالي.  االستقرار  وضمان  السيولة  لتعزيز  مسبوق  غير  بشكل  النطاق 
وقدمت  السيولة.  لضخ  المصرفي  االحتياطي  متطلبات  المتحدة  العربية  واÐمارات  وماليزيا  وإندونيسيا 
خاصة  ائتمانية  تسهيالت  المتحدة  والمملكة  الصينية  تايوان  ومقاطعة  وسريالنكا  والبرازيل  ا¢رجنتين 
المتحدة  والمملكة  إفريقيا  وجنوب  والنرويج  كونج  هونج  وقامت  الحجم.  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 
بتخفيف اللوائح االحترازية عن طريق تعليق رأس المال المعاكس للدورة االقتصادية أو احتياطيات السيولة - 

لتعزيز التدفقات االئتمانية. 

ا أسعار الفائدة 241 مرة. وأدخل البنك المركزي ا¢وروبي، والبنوك المركزية  ومنذ مارس 2020، خفض 92 بنًكا مركزًيّ
في الدنمارك، واليابان، وسويسرا، أسعار فائدة سلبية لتحفيز النمو االقتصادي، ولكن هذه السياسة تؤدي إلى 
تسعير المخاطر بأقل من الالزم، وتآكل ربحية البنوك وتقليل قدرتها على اÐقراض. كما تؤدي العوائد السلبية 
عليها  الصعب  من  فيصبح  التقاعدية،  المعاشات  وصناديق  التأمين  لشركات  االستثمار  عائدات  إضعاف  إلى 

الوفاء بالتزاماتها.

السياسة  مرونة  لتعزيز  النقدية؛  سياستها  أطر  في  تغييرات  عن  أيًضا  المركزية  البنوك  من  العديد  وأعلن 
وتحسين آليات االنتقال النقدي. فقد أعلن بنك االحتياطي الفيدرالي عن السماح للتضخم بأن يتجاوز هدفه 
لبعض الوقت، من أجل دعم االنتعاش المستدام في أسواق العمل. كما ألمح البنك المركزي ا¢وروبي إلى أنه 
أقل  المركزية كانت  البنوك  بالسماح للتضخم بتجاوز هدفه بعد فترة من ضعف نمو ا¢سعار. ولكن  سيلتزم 
نجاًحا في تحقيق أهداف التضخم؛ حيث انخفض التضخم الفعلي لما دون التوقعات. فقد سمحت السيولة 
المالية وخلق فقاعة  وزيادة حيازة ا¢صول  المفرطة والتضخم المنخفض للشركات بتقليل تسعير المخاطر 
مالية ضخمة كما يتضح من ارتفاع أسعار ا¢صول في معظم بورصات ا¢وراق المالية حول العالم؛ مما أدى إلى 
تحويل الموارد المالية بعيًدا عن االستثمارات الحقيقية وارتفاع معدالت البطالة وتفاقم عدم االستقرار المالي. 
فعلى الرغم من اÐنفاق التحفيزي الهائل في جميع أنحاء العالم، كان هناك نمو ضئيل في االستثمار الثابت. 
ففي الواليات المتحدة، على سبيل المثال، ذهب معظم فائض السيولة إلى االستحواذ على ا¢صول المالية؛ 
فقد انخفضت االستثمارات الثابتة غير السكنية بنسبة 7٬8% في الربع الثاني من عام 2020، في حين زاد المعروض 

النقدي بنسبة 23٬2؛ خالل الفترة نفسها. 

إلى  ا¢صول  أسعار  ارتفاع  إلى   2020 مارس  منتصف  في  المركزية  البنوك  من  المسبوق  غير  الدعم  أدى  كما 
مستويات قياسية؛ حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 40% مقارنة بمتوسط الزيادات السنوية البالغة 10% خالل 

السنوات الخمس الماضية.  

على  سلًبا  وسيؤثر  مرتفعة  للديون  الحقيقية  القيمة  سيبقي  متوقع،  هو  عما  التضخم  انخفاض  أن  كما 
ارتفاع  يؤدي  أن  المرجح  ومن  العالم.  أنحاء  جميع  في  والخاصة  العامة  للديون  العالية  المستويات  استدامة 

القيمة الحقيقية للديون وركود أو انخفاض اÐيرادات إلى تفاقم مخاطر التخلف عن سداد الديون.

١-٢-٣ زيادة الدعم المالي من المؤسسات الدولية أثناء ا
زمة

قدم   ،2020 ديسمبر  من  فاعتباًرا  ¢عضائها؛  مسبوق  غير  دعًما  الدولية  المؤسسات  قدمت  كورونا،  جائحة  خالل 
صندوق النقد الدولي مساعدات مالية إجمالية بلغت 102 مليار دوالر إلى 83 دولة، وإعفاء من الديون لـ 29 دولة من 
خالل صندوق احتواء الكوارث واÐغاثة بقيمة إجمالية قدرها 488٬7 مليون دوالر. وُيعد قيام صندوق النقد الدولي 

بتخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة خطوة مهمة في االتجاه الصحيح.

كما أعلنت مجموعة البنك الدولي عن نيتها تقديم ما يصل إلى 160 مليار دوالر أمريكي، بما في ذلك 50 مليار دوالر 
 .2021 للغاية، بحلول نهاية عام  للتنمية على شكل منح وشروط ميسرة  الدولية  المؤسسة  أمريكي من موارد 

وقامت مجموعة العشرين بتأجيل خدمة الديون لنحو 40 دولة وبقيمة تقترب من 5 مليارات دوالر.

(٥) أدت جائحة كورونا إلى انخفاض قیمة الصادرات السلعیة العالمیة بنسبة ۸٪ بینما تقلصت تجارة الخدمات بنسبة ۲۱٪ في عام ۲۰۲۰. وفي الربع الثاني 
من العام تحدیًدا، انخفضت تجارة الخدمات بنسبة قیاسیة بلغت ۳۰٪، وانخفضت تجارة السلع بنسبة ۲۳٪. كما تعطلت سالسل التورید العالمیة بشدة خالل النصف 
األول من عام ۲۰۲۰، حیث انخفضت الصادرات العالمیة من السلع الوسیطة بمقدار ۱۰٪ على أساس سنوي، فیما عدا سالسل السلع عالیة التقنیة واألدویة 

.(WTO a. 2021) والمنتجات الطبیة



١ - االقتصاد العالمي خالل ا
زمة

الدول  واستجابات  العالمي،  االقتصاد  على  كورونا  أزمة  تأثير  على  الضوء  نلقي  الورقة،  من  الجزء  هذا  في 
والمؤسسات الدولية لتداعيات ا¢زمة. 

1-١ تأثير أزمة كورونا على االقتصاد العالمي

في بداية عام 2020، انتشر وباء كورونا في كل ركن من أركان العالم وأصاب أكثر من 90 مليوًنا وقتل ما يقرب من
2 مليون شخص؛ مما أدى إلى اضطراب كبير في االقتصاد العالمي (United Nations.2021). ولعدة أشهر، أدت 
حاالت عدم اليقين والذعر إلى شلل في معظم ا¢نشطة االقتصادية في كل من الدول المتقدمة والنامية، حيث 
توقفت التجارة الدولية والسياحة بشكل كبير، وتجاوزت خسائر الوظائف واÐنتاج المستويات التي شوهدت في 
والثروة نحو  الدخل  التفاوت في  واتجه  زيادة حادة،  الذين يعيشون في فقر  وزاد عدد ا¢شخاص  أزمة سابقة،  أي 
مستويات عالية جديدة (World Bank.2020). وقد أسفرت جائحة كورونا عن تراجع الناتج العالمي اÐجمالي بنحو 

ا، تسود في العالم حالة من  4٬3% في عام 2020، وهو أكبر انكماش للناتج العالمي منذ الكساد الكبير.(٣) وحالًيّ
عدم اليقين بشأن الموجة التالية من جائحة كورونا، ويبقى االقتصاد العالمي على حافة الهاوية. 

1-1-١ صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أبرزت جائحة كورونا مدى صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فقد تزايد العدد اÐجمالي للفقراء بمقدار 
131 مليوًنا في عام 2020 وحده، وعانى 150 مليون شخص إضافي من الفقر المدقع، يمثلون 9٬4% من سكان العالم. 
ومن المتوقع أن يصل عدد من يعيشون في فقر مدقع إلى 797 مليون شخص في عام 2030، وهو ما يمثل معدل 
فقر يزيد على 9%. ويتضح من ذلك أن تحقيق الهدف ا¢ساسي للتنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على 

 .(World Bank. 2020) الفقر المدقع بحلول عام 2030 (الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة)، أمر بعيد المنال

وقد تحولت أزمة كورونا إلى أزمة جوع (الهدف 2)، حيث زاد عدد ا¢شخاص الذين يواجهون الجوع بنسبة 82% منذ 
الجوع مخاطر  العالم  أنحاء  جميع  في  شخص  مليون   270 نحو  اÚن  ويواجه  الوباء.  تفشي 
السكان صحة  على  مباشر  بشكل  الوباء  ر  وأثَّ  .(World Food Program. 2020, Oxfam International. 2020)

(الهدف 3)، وحدَّ من قدرة النظم الصحية الوطنية على معالجة المشكالت الصحية ا¢خرى. 

الطالب،  جميع  على  سلبي  بشكل  أثر  مما  4)؛  (الهدف  والتعلم  التعليم  مستويات  انخفضت  اÐغالق،  ومع 
والفتيات  النساء  وأصبحت  اÐعاقة.  ذوي  وا¢شخاص  كالفتيات  وضعًفا  تهميًشا  ا¢كثر  الفئات  في  وخصوًصا 
ضحايا للعنف المتزايد أثناء تنفيذ تدابير البقاء في المنزل (الهدفان 5 و16) ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدالت 

الفقر إلى زيادة عمالة ا¢طفال (الهدف 8)، حيث سيحتاج العديد من ا¢سر الفقيرة إلى مصادر دخل إضافية. 

الصناعية  والتنمية  الصغيرة  الصناعات  تنمية  إعاقة  إلى  الطلب  وانخفاض  التمويل  على  القيود  تؤدي  كما 
بشكل عام (الهدف 9). وأدى الوباء إلى انخفاض غير مسبوق في الطلب على النقل العام في جميع أنحاء العالم؛ 
ا كبيًرا لمستقبله في المدن (الهدف 11). وقد تراجعت عمليات إعادة التدوير بسبب احتياطات  مما شكل تحدًيّ
السالمة. وفي بعض الدول، تمت معالجة جميع النفايات على أنها غير قابلة Ðعادة التدوير وتم حرقها في مكب 
للنفايات أثناء تفشي المرض (الهدف 12)؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي. وتراجعت االلتزامات بمكافحة 

تغير المناخ؛ حيث أصبحت مكافحة الوباء أولوية مالية (الهدف 13).

وأدى استهالك المواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد، نتيجة للوباء، إلى زيادة التلوث البالستيكي وتدهور 
البيئة في جميع أنحاء العالم (الهدف 14). وعانت جهود الحفاظ على الحياة البرية من انتكاسات أيًضا، نتيجة 
انخفاض التمويل، والتهديدات البشرية المتزايدة على الطبيعة (الهدف 15). ومع انخفاض اÐيرادات الحكومية 
وتدفقات االستثمار ا¢جنبي المباشر والتحويالت وتزايد خدمة الديون، سيواجه معظم الدول النامية تحديات 

كبيرة في تعبئة الموارد من أجل التنمية المستدامة (الهدف 17).

فنتيجة  كورونا؛  أزمة  خالل  التقدم  بعض  المستدامة  التنمية  أهداف  من  قليل  عدد  شهد  سبق،  مما  وبالرغم 
الهواء  المرور على الطرق وتلوث  الوفيات من خالل الحد من إصابات  لعمليات اÐغالق، تم تجنب عدد كبير من 
إلى  الوصول  أصبح  حيث  متجددة؛  أهمية  الصحي  والصرف  المياه  جهود  واكتسبت  و11)،   3 (الهدفان  المحيط 
ا لوقف انتشار الفيروس (الهدف 6). وقد زادت حصة الطاقة  المياه النظيفة وغسل اليدين المتكرر أمًرا ضرورًيّ
المتجددة في إجمالي الطاقة أثناء الوباء (الهدف 7) (International Energy Agency. 2020). ويمكن االستفادة 

من هذه النتائج غير المقصودة والبناء عليها بتدابير سياسية مناسبة للحفاظ على التقدم الحالي.

١-1-٢ فقدان الوظائف والدخل

مستويات  إلى  بسرعة  البطالة  معدالت  تصاعد  إلى  كورونا  أزمة  عن  الناتج  العالمي  االقتصادي  الركود  أدى 
قياسية في عام 2020 (مثًلا، 27% في نيجيريا، و23% في الهند، و21% في كولومبيا، و17% في الفلبين، وأكثر من 13% في 

ا¢رجنتين والبرازيل وتشيلي والسعودية وتركيا). 

ففي الربعين الثاني والثالث من عام 2020، فقَد العالُم 420 مليون وظيفة بدوام كامل، ُتعادل نحو 14% من إجمالي 
القوة العاملة في العالم. وبلغ متوسط خسائر ساعات العمل اÐجمالية 10٬7% خالل ا¢رباع الثالثة ا¢ولى من عام 
2019 في  العالمي  الناتج  من   %5٬5 نحو  ويعادل  المفقود،  العمل  دخل  من  دوالر  تريليونات   3٬5 يمثل  ما  وهو   ،2020
كورونا جائحة  أثناء  وظائفهن  سيدة  ماليين   3 فقدت  وحدها،  ا¢مريكية  المتحدة  الواليات  وفي   .(ILO. 2020)

 .(WEF. 2021a)

وكانت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي رب العمل الرئيس في كثير من الدول، ا¢كثر 

آثار الجائحة قاسية على نحو ملياري عامل غير رسمي حول العالم  تضرًرا من انتشار جائحة كورونا.(٤) وكانت 
يفتقرون إلى التأمين ضد البطالة والتأمين الصحي واÐجازات مدفوعة ا¢جر. وكان العمال غير الرسميين، الذين 
يمثلون أكثر من 80% من العمال في بنجالديش والهند وباكستان وإندونيسيا والمكسيك، أكثر عرضة لفقدان 
الوظائف من العمال الرسميين خالل ا¢زمة (ILO. 2020). ويؤكد البنك الدولي أن النشاط غير الرسمي الواسع 

 .(World Bank. 2020c) االنتشار في جنوب آسيا قد تضخم بتأثير الوباء

وتجارة  والتصنيع  والسفر  كالسياحة  العمالة  كثيفة  الخدمات  قطاعات  على  خاصة  بصفة  الجائحة  وأثرت 
وإجراءات  ُبعد؛ مما يجعلها عرضة لæغالق  الوظائف فيها عن  العديد من  أداء  والتي ال يمكن  والنقل،  التجزئة 
الحجر الصحي. وتضررت النساء بشكل خاص من الوباء؛ حيث يشغلن أكثر من 50% من الوظائف في قطاعات 

الخدمات كثيفة العمالة.

كما أثرت جائحة كورونا الوباء بشكل أكبر على ا¢شخاص منخفضي المهارات والدخل، وخاصة أولئك الذين لم 
البلدان  من  العديد  في  والثروة  الدخل  في  المساواة  عدم  تفاقم  إلى  أدى  مما  بعد؛  عن  العمل  من  يتمكنوا 

المتقدمة والنامية، وزيادة االستقطاب في مجتمعاتها.

(ILO. 2021)، توفر سالسل التوريد الصناعية العالمية نحو 615 مليون  ووفًقا لتقديرات منظمة العمل الدولية 
وظيفة، إال أن تراجع الطلب العالمي على االستهالك نتيجة لجائحة كورونا، أدى إلى خسارة 97 مليون وظيفة 
حول العالم، منها 56 مليون وظيفة في قطاع الصناعة و29 مليون وظيفة في قطاع الخدمات و12 مليون وظيفة 
في قطاع الزراعة. وأثرت الجائحة سلًبا على 44% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للمالبس (32 مليون 
وظيفة)، و27% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للسيارات (15 مليون وظيفة)، من خالل فقدان الوظائف 

أو تخفيض ساعات العمل أو تدهور ظروف العمل. 

ومن المرجح أن يؤدي الوباء إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي وا¢تمتة والروبوتات وتغير الهياكل االقتصادية؛ مما 
سيزيد من انخفاض الطلب على العمالة على المدى المتوسط وتعميق االستقطاب في أسواق العمل. ومن 

المتوقع أال تعود ماليين الوظائف التي فقدت في عام 2020.

١-1-٣ تزايُد الفقر وعدم المساواة

وفًقا لمؤشر الفقر العالمي متعدد ا¢بعاد لعام 2021 الصادر عن برنامج ا¢مم المتحدة اÐنمائي، يعيش 1٬3 مليار 
شخص في 109 دول في فقر حاد متعدد ا¢بعاد، قرابة نصفهم (644 مليون) أطفال دون سن 18، ونحو 8.2% منهم 
(105 ماليين) في سن الستين أو أكثر. ويقطن ما يقرب من 84% (1٬1 مليار) بالمناطق الريفية، و16% (نحو 209 ماليين) 

.(UNDP. 2021) في المناطق الحضرية

وفي الواليات المتحدة على سبيل المثال، فقد نحو 8 ماليين شخص وظائفهم خالل الوباء وقفز معدل الفقر 
الوطني من 9٬3% في يونيو إلى 11٬7% في نوفمبر 2020. وفي حين أن 4% فقط من العمال ذوي الدخل المرتفع فقدوا 
وظائفهم، فإن نحو 20% من الوظائف التي شغلها العمال عند مستويات الدخل ا¢دنى في فبراير لم تعد موجودة 
ا بنسبة 31٬6% بين مارس وأكتوبر 2020، من 2٬95 تريليون دوالر  في يونيو 2020. كما زاد إجمالي ثروة 644 مليارديًرا أمريكًيّ
والثروة والشكوك المستمرة  الدخل  المتزايدة في  أن تؤدي االنقسامات  المتوقع  تريليونات دوالر. ومن  إلى 3٬88 
الجرائم  وانتشار  االجتماعي  التماسك  وتزعزع  االستياء  من  مزيد  إلى  واالقتصادية،  الصحية  الجبهتين  على 

وتقويض جهود التعافي.

١-1-٤ تسريع التغيرات الهيكلية في االقتصاد العالمي

أدت ا¢زمة الوبائية إلى تسريع التغيرات الهيكلية الجارية في االقتصاد العالمي التي ستعمل على تغيير طبيعة 
وزيادة  الخدمات  اقتصاد  صعود  وتشمل:  المستقبل،  في  العالمية  التجارة  بيئة  وستشكل  اÐنتاج  عمليات 
استخدام الخدمات كمدخالت وسيطة للصناعات التحويلية (كخدمات البرمجيات لصناعة السيارات) وهو ما 
العالمية  اÐمداد  سالسل  تقصير  نحو  واالتجاه  الرقمي،  التحول  وتيرة  وتسارع   ،(Servicification) بالـ  يعرف 

والتحول نحو سالسل اÐمداد اÐقليمية، وتفاقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا¢طراف. 

صعود اقتصاد الخدمات

ا أكثر من 60% من الوظائف في الدول النامية و80% من الوظائف في الدول المتقدمة. وفي  توفر الخدمات حالًيّ
 .(WTO. 2019b) عديد من الدول النامية، تمثل الخدمات السياحية ما يصل إلى 80% من إجمالي عائدات الصادرات

وفي العقود ا¢خيرة، أصبح اقتصاد الخدمات سمة رئيسة لالقتصاد العالمي مدفوًعا بالرقمنة وزيادة استخدام 
اÐنتاج  عملية  في  وسيطة  كمدخالت  بارزة  مكانة  الخدمات  واكتسبت  االصطناعي.  والذكاء  اÚلي  التعلم 

وكمنتجات نهائية. وأصبحت الخدمات محرًكا للتجارة الدولية واالبتكار. 

تكنولوجيا  إلى  الوصول  وزيادة  النقل  وضع  خالل  من  الخدمات  أهمية  المستدامة  التنمية  أهداف  وتعكس 
المعلومات واالتصاالت والخدمات المالية كشرط مسبق لتحقيق الهدف (9) وهو بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز 

التصنيع الشامل والمستدام، وتعزيز التعاون. 

تسارُع وتيرة التحول الرقمي

أدت جائحة كورونا إلى التزايد السريع في الطلب العالمي على الخدمات الرقمية؛ مما أدى إلى اÐسراع بالتحول 
الرقمي. فمع عمليات اÐغالق والقيود المفروضة على الحركة، كان التشغيل الرقمي هو الخيار الوحيد القابل 
الرقمنة  وساعدت  وظائفها.  ¢داء  الحكومية  وللوكاالت  ا¢عمال  في  للبقاء  الشركات  من  للعديد  للتطبيق 
والتقنيات الجديدة كالذكاء االصطناعي، على تبادل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها عبر الحدود، وانتشر 

العمل عن ُبعد، وتوسعت التجارة اÐلكترونية، وشهدت اÐلكترونيات طفرة في الطلب عليها. 

نت التقنيات الرقمية الجديدة، مثل الطباعة ثالثية ا¢بعاد، من تغيير نماذج ا¢عمال وتقريب أنظمة اÐنتاج  ومكَّ
ا¢كثر  الموردين  المختلفة من  والخدمات  السلع  الحصول على  الرقمية  المنصات  وأتاحت  المستهلكين،  من 
هذه  لمثل  ُيمكن  المتوسط،  المدى  وعلى  الفعلي.  وجودهم  مكان  عن  النظر  بغض  المنافسة  على  قدرة 
التطورات أن تدعم اتجاهات إعادة التوطين من خالل زيادة القدرة التنافسية لمواقع اÐنتاج التي لم تكن تنافسية 
في السابق، ومن خالل تشجيع التحول من النموذج التقليدي القتصاديات الحجم للمصانع الكبيرة التي تخدم 
ا جغرافًيّ والموزعة  مرونة  وا¢كثر  ا¢صغر  المصانع  من  بشبكة  مدعوم  جديد  نموذج  إلى  العالمية  ا¢سواق 

.(Shih. 2020)

(Big Data). وعلى سبيل  كما أتاحت التطورات التكنولوجية إمكانية إدارة البيانات الضخمة للدول والشركات 
المستوى  على  وتحليلها  ومقارنتها  المستهلكين  بيانات  جمع  إلى  الرائدة  والشركات  الدول  تسعى  المثال، 

الوطني وعبر الدول، الكتساب مزايا على منافسيها. 

إلى  ستؤدي  منها  كل  وداخل  الدول  بين  القائمة  الرقمية  الفجوات  فإن  الرقمي،  التحول  مزايا  من  الرغم  وعلى 
تفاقم عدم المساواة. وعلى سبيل المثال، أفادت اليونيسف أن ثلث أطفال المدارس في العالم (463 مليوًنا) وما 
العوائق  هذه  وستؤثر  بعد.  عن  التعلم  إلى  الوصول  يمكنهم  ال  إفريقيا  في  المدارس  أطفال  نصف  من  يقرب 
الهيكلية المتعلقة بفرص التعلم أثناء الوباء على إمكانات الدخل مدى الحياة لèطفال المتضررين، وتزيد من 

.(UNICEF. 2020) تفاقم عدم المساواة في الدخل والثروة

تقصير سالسل ا�مداد العالمية والتحول نحو سالسل ا�مداد ا�قليمية

كان النتشار سالسل اÐمداد العالمية، على مدى العقود الثالثة الماضية، تأثير عميق على مسار التنمية في 
العديد من االقتصادات وقدمت لها مكاسب إنمائية كبيرة. فسالسل اÐمداد العالمية تقسم مراحل اÐنتاج عبر 
الدول؛ مما يسمح للدول بالمشاركة في اÐنتاج العالمي من خالل تجارة المكونات والسلع الوسيطة، بدًلا من 
االضطرار إلى إنتاج منتجات كاملة بذاتها. ويؤدي نموذج أعمال سالسل اÐمداد العالمية إلى زيادة كفاءة اÐنتاج؛ 
التخصص في مهام محددة  للدول وممارسة  النسبية  المزايا  أكثر قدرة على استغالل  الشركات  حيث تصبح 

ا. بدقة، وهي أقل كثافة للموارد من إنشاء سالسل إمداد كاملة محلًيّ

وقد توسعت سالسل اÐمداد العالمية بسرعة، ال سيما في صناعات السيارات واÐلكترونيات والمالبس. وقد زادت 
خالل  من  العالمية  التجارة  في  وفيتنام)  وتايالند  والفلبين  وماليزيا  (إندونيسيا  آسيا  شرق  اقتصادات  أهمية 
ا¢على  المضافة  القيمة  ذات  المصنوعات  نحو  وتوجهها  العالمية،  اÐمداد  سالسل  في  النشطة  مشاركتها 
االقتصادي  النمو  لتحقيق  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  الدول  هذه  واعتمدت  التقنية.  عالية  والمنتجات 

المستدام والتحول الهيكلي والحد من الفقر. 

وعلى الرغم مما سبق، فإن جدوى نموذج التنمية الذي تقوده سالسل اÐمداد العالمية قد خضع للمراجعة عقب 
جائحة كورونا. فقد أدت الجائحة إلى اضطرابات كبيرة في سالسل اÐمداد، وعلى سبيل المثال، أثرت عمليات 
اÐغالق في الدول الموردة وانقطاع الخدمات اللوجستية على سالسل التوريد اÐلكترونية في فيتنام، ما أدى إلى 
حدوث نقص خطير في شحن المكونات اÐلكترونية وتسليم المنتجات النهائية إلى المستهلكين. كما كشف 
لبعض  ووفًقا  الطويلة.  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  تعتمد  التي  الغذائية  النظم  هشاشة  عن  الوباء 
في  سنوات   3٬7 كل  اÚن  تحدث  أكثر"  أو  شهر  لمدة  تستمر  "التي  اÐمداد  سالسل  اضطرابات  فإن  التقديرات، 

 .(McKinsey. 2020) المتوسط

كما أن االندماج في سالسل اÐمداد العالمية للوصول إلى ا¢سواق ا¢جنبية والمشاركة بروابط أمامية مع تجار 
وبالتالي  وا¢سعار،  الطلب  لصدمات  عرضة  أكثر  اÐمداد  سالسل  في  المندمجة  الدول  جعل  التجزئة، 
لالضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا (Frederick and Daly. 2020). وألقى التباطؤ في التجارة العالمية والنمو 

االقتصادي بظالله على تجارة سالسل اÐمداد العالمية.(٥) وأدت زيادة النزعة الحمائية ومناهضة العولمة إلى 
اÐنتاج  في  ا¢جنبية  المضافة  القيمة  حصة  وتقليل  التوطين  Ðعادة  والسياسية  االقتصادية  الضغوط  شدة 
والصادرات؛ مما قد يقوض مستقبل سالسل اÐمداد العالمية. كما ألقت التوترات التجارية المستمرة، كالنزاع 
التجاري بين الصين والواليات المتحدة وانسحاب بريطانيا من االتحاد ا¢وروبي، تحديات إضافية لسالسل اÐمداد 

العالمية.

ا؛ مما دفع إلى  وبذلك، كشفت جائحة كورونا المخاطر التي تمثلها شبكات اÐنتاج المعقدة والمشتتة جغرافًيّ
التفكير في تقصير سالسل اÐمداد العالمية لتصبح أكثر مرونة، خاصة مع تكثيف استخدام التقنيات الجديدة 
وانخفاض  الهدر  الخالي من  (التصنيع  الكفاءة  بين  المفاضلة  بإعادة  الشركات  الرقمنة. وقام عديد من  وتزايد 
المخزون والتسليم في الوقت المحدد)، والمرونة (تنويع قاعدة التوريد وتقصير المسافة بين الموردين وقاعدة 
أعماله  توطين  إلى  ويسعى  اÐقليمية  اÐمداد  سالسل  يفضل  الشركات  من  كثير  وأصبح  بالتجزئة).  البيع 

التجارية وفًقا لذلك التفضيل.

١-٢-١ زيادة دور الدولة في االقتصاد العالمي

الرقمية،  التحتية  والبنية  الصحية  الخدمات  توفير  في  للدولة  المهم  االستراتيجي  الدور  كورونا  جائحة  أبرزت 
باÐضافة إلى دورها ا¢ساسي في توفير الغذاء وخدمات الدفاع؛ فقد أدت ا¢زمة إلى توسيع دور الدولة في جميع 
أنحاء العالم تقريًبا، ال سيما في مجال الصحة. أما البنية التحتية الرقمية فقد مكنت العديد من الدول من 

ا بالرغم من التطبيق الصارم إلى حد كبير لسياسات اÐغالق.  استمرار النشاط االقتصادي جزئًيّ

كما أدت أزمة كورونا وتدابير اÐغالق إلى زيادة دور الدولة في النشاط االقتصادي من خالل برامج الدعم غير العادية 
كالدعم  الحساسة  القضايا  وبعض  المضمونة،  القروض  شملت  التي  المتخذة  التدابير  ونطاق  حجمها  في 
المباشر وغير المباشر للقطاع الصناعي والمؤسسات المملوكة للدولة، وغيره من أوجه الدعم التي لوال ظروف 
ا¢زمة لكانت انتهاًكا التفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن اÐعانات واÐجراءات التعويضية، وأصبحت الدولة 

المالذ ا¢خير كمقرض ومستثمر.

ومع تزايد توقعات المواطنين بشأن دور الدولة في الوقاية من المخاطر المحتملة والتصدي لها، تقوم كثير من 
الدول بتغيير سياساتها؛ استعداًدا لمواجهة أي أزمات صحية أو غيرها في المستقبل. 

١-٢-٢ السياسات االقتصادية العالمية خالل ا
زمة

كانت  وحينما  النمو.  لدعم  والنقدي  المالي  التحفيز  إلى  الدول  من  عديد  لجأ  كورونا،  أزمة  تداعيات  لمواجهة 
السياسة النقدية قريبة من الحد ا¢دنى للصفر في معظم االقتصادات الكبرى، أصبحت السياسة المالية هي 
ا  أداة التحفيز ا¢ساسية. واتجه كثير من الدول إلى التحول من التوازن المالي إلى عقد اجتماعي جديد يشمل حًدّ

ا أكثر تصاعدية. ا شامًلا، ونظاًما ضريبًيّ أدنى أعلى لèجور، ودخًلا أساسًيّ

١٩

السياسة المالية العالمية خالل ا
زمة 

أدت ا¢زمة الكبرى التي يواجهها االقتصاد العالمي إلى التحول من السياسات المالية "الحكيمة" إلى سياسات 
فيما  الكامل،  التشغيل  إلى  والوصول  الكلي  الطلب  في  المزمن  النقص  معالجة  بهدف  توسعية  أكثر  مالية 
سمحت أسعار الفائدة العالمية المنخفضة، بمستويات أعلى من العجز المالي مع االهتمام بنوعية النفقات 

المالية. 

وللتخفيف من التداعيات الصحية واÐنسانية واالقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا، أنفقت الدول 15٬8% من 
الناتج العالمي اÐجمالي في عام 2020، ويعد هذا اÐنفاق أكبر استجابة مالية منذ الحرب العالمية الثانية. وقد 
أسهمت الدول المتقدمة بنحو 80% من الحوافز المالية العالمية البالغة 12٬7 تريليون دوالر (IMF. 2021c)؛ حيث 
شاملة  كورونا  جائحة  لمواجهة  ا¢مريكي  المحلي  الناتج  من   %25 من  يقرب  ما  ا¢مريكية  الحكومة  أنفقت 
تكلفة تدابير الطوارئ والتحفيز المالي في عام 2020. وفي مارس 2021، قدمت الواليات المتحدة حوافز مالية قيمتها 
دوالر، وخطة  تريليون   2٬3 التحتية قيمتها  للبنية  المحلي اÐجمالي)، وخطة  ناتجها  (8٬8% من  دوالر  1844 مليار 
لمساندة ا¢سر على مدى عشر سنوات قيمتها 2 تريليون دوالر. وأنفق االتحاد ا¢وروبي نحو 10٪ من الناتج المحلي 
اÐجمالي ا¢وروبي. أما الصين فقد أنفقت 4٬7% من ناتجها المحلي في تدابير مواجهة الجائحة (WEF. 2021). أما 
الدول النامية فتكافح لتخصيص الموارد المالية الالزمة لمواجهة ا¢زمة الصحية الناتجة عن تفشي جائحة 

كورونا، وتحتاج إلى دعم مالي مستمر من المجتمع الدولي. 

وقد اختلفت تدابير التحفيز المالي الكبيرة (لحماية الوظائف ودعم استهالك ا¢سر) اختالًفا كبيًرا عبر الدول، 
الحوكمة  هياكل  في  االختالفات  يعكس  مما  أيًضا؛  وا¢ولويات  النطاق  في  ولكن  فقط،  الحجم  في  ليس 
استهدف  واليابان،  ا¢وروبي  االتحاد  ففي  االجتماعية.  بالحماية  االلتزام  ومستويات  السياسية  والتفضيالت 
التحفيز المالي دعم السيولة، أما دعم الدخل المباشر في الواليات المتحدة فقد ساعد ا¢سر على الحفاظ 
الوظائف  نمو  لدعم  الجديدة  االستثمارات  الصينية  التحفيز  إجراءات  عززت  المقابل،  وفي  االستهالك،  على 

والتعافي. 

أكثر؛  لم تكن  إن  بالقدر نفسه،  المالي مهمة  اÐنفاق  التحفيز مهم، فإن جودة  أن حجم حزم  الرغم من  وعلى 
فالتحفيز المالي ال يجب أن يكون ضيًقا للغاية فيستبعد العديد من الشركات وا¢سر التي تستحق الحصول 

على دعم حكومي، وال واسع النطاق للغاية بحيث تعجز الموارد المتاحة عن مساعدة أي شخص. 

ومن المهم تحديد كيفية مساعدة الحكومات للشركات أثناء ا¢زمات وماهية المخاطر التي يجب أن تتحملها 
مع تجنب المخاطر ا¢خالقية. فعلى سبيل المثال، قررت الحكومة ا¢لمانية االستحواذ على حصة ملكية كبيرة 
إذا كان يتعين على  أثار الجدل حول ما  ا؛ مما  البالد جزئًيّ في شركة "لوفتهانزا"، وتأميم أكبر شركة طيران في 
الرئيسة. كما  النقل  تمديد قرض Ðنقاذ شركة  ببساطة  أو  تجاري،  لكيان  السلبية  المخاطر  الحكومة تحمل 
الشركات نحو  أتاح فرصة للحكومات لتحويل سلوك  الحكومات حوافز ضريبية للشركات؛ مما  منحت بعض 
ا لمجموعة الخطوط الجوية Air France-KLM؛  خلق المنافع العامة. ففي فرنسا، منحت الحكومة حافًزا ضريبًيّ

مما أتاح الفرصة لتحويل سلوك الشركات نحو تعزيز االستدامة البيئية.

وتأجيًلا  ا¢جور،  لفواتير  وتمويًلا  مباشرة،  تحويالت  شمل  للشركات  دعًما  ا¢زمة  خالل  الحكومات  قدمت  كما 
للضرائب المستحقة عليها، وتأجيل سداد ديونها، ومد الضمانات على القروض الممنوحة لها من الدولة. واÚن، 
ا من هذا الدعم دون التسبب في موجة من حاالت اÐفالس. تواجه الحكومات صعوبة كبيرة في التخلص تدريجًيّ

تفاُقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا
طراف

يناير-  الفترة  فخالل  ا¢طراف؛  متعدد  التجاري  النظام  يواجهها  التي  التحديات  تفاقم  إلى  كورونا  جائحة  أدت 
نوفمبر 2020، فرضت 98 دولة قيوًدا على تصدير اÐمدادات الطبية؛ مما أكد تفضيل هذه الدول الستخدام تدابير 

 .(WTO. 2021a) تجارية أحادية الجانب لحماية مصالحها المحلية

دور  أضعفت  واÐقليمية،  الثنائية  التجارية  االتفاقات  نحو  والتحوالت  المتزايدة  الحمائية  االتجاهات  أن  كما 
منظمة التجارة العالمية؛ مما قد يؤدي إلى تزايد االستقطاب والتجزئة في مشهد التجارة الدولية في العقود 
القادمة ويضر بمصالح الدول النامية. فقد ارتفع عدد اتفاقيات التجارة اÐقليمية السارية من 82 اتفاقية في عام 
اتفاقيات  أن   (Bhagwati, Krishna and Panagariya. 2014) ويرى البعض   .2020 اتفاقيات في سبتمبر   306 إلى   2000
التجارة التفضيلية يمكن أن "تقوض ليس فقط وظيفة تحرير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، ولكن أيًضا 
دورها في صنع القواعد". وفي الوقت ذاته، تواجه منظمة التجارة العالمية أعمق أزمة منذ إنشائها في عام 1995، 

لبقاء نظام تسوية المنازعات مشلوًلا منذ ديسمبر 2019.

وعلى الرغم من أن أزمة كورونا أضافت تحدًيا آخر لمنظمة التجارة العالمية، فإنها أوجدت فرصة لتعزيز النظام 
لحوكمة  عالمي  إطار  وتطوير  المنظمة  إصالح  على  حافًزا  الوباء  أصبح  فقد  ا¢طراف؛  متعدد  الدولي  التجاري 
أن  كورونا  أزمة  وأكدت  التجارة.  مجال  في  الجديدة  للتحديات  بفعالية  التصدي  على  يساعد  الدولية  التجارة 
التحديات الحالية والمستقبلية ال يمكن مواجهتها إال من خالل الشراكات العالمية وا¢طر المتعددة ا¢طراف 
والمشاركة البناءة من قبل ا¢عضاء في القضايا المثيرة للجدل والناشئة، مثل: التجارة اÐلكترونية، وسياسات 

الدعم، والسياسات التجارية المدفوعة بتغير المناخ.

١-1-٥ الحد من مخاطر التغيرات المناخية

الفرص كاالستفادة من  العديد من  أتاحت  التداعيات السلبية الخطيرة لجائحة كورونا، فإنها  الرغم من  على 
أدت  فقد  المناخية.  التغيرات  مخاطر  من  والحد  الرقمي،  بالتحول  واÐسراع  الحديثة،  التكنولوجية  التطورات 
 2020 عام  من  ا¢ول  النصف  في   %9 بنسبة  العالمية  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  انخفاض  إلى  اÐغالق  تدابير 
(WEF. 2021c). ومن المأمول إحراز تقدم جديد في مجال حماية المناخ والبيئة بعد عودة الواليات المتحدة إلى 

عضوية اتفاقية باريس في بداية عام 2021، (٦)وتزايد عدد الدول والشركات التي ستلتزم بالحد من انبعاثات الكربون 
في  ا¢عضاء  الدول  وتعتزم  وكندا).  الجنوبية  وكوريا  واليابان،  المتحدة،  والمملكة  ا¢وروبي،  واالتحاد  (كالصين، 
االتحاد ا¢وروبي االنتقال السريع نحو اقتصاد أكثر اخضراًرا من خالل إتاحة المفوضية ا¢وروبية لدفعة أولى من 
المنح والقروض قيمتها نحو 5٪ من الناتج المحلي اÐجمالي لمنطقة اليورو على مدى خمس سنوات. وستضع 
الصين خطتها الخمسية الرابعة عشرة موضع التنفيذ – والتي تتضمن زيادة كفاءة استخدام الطاقة. وتعتزم 

ا¢مم المتحدة عقد مؤتمر المناخ (COP26) بنهاية عام 2021.

١-٢ استجابات الدول والمؤسسات الدولية لتداعيات أزمة كورونا

أزمة  عن  الناتجة  واالقتصادية  الصحية  العدوى  لوقف  وجرأة  بسرعة  العالم  أنحاء  جميع  في  الدول  استجابت 
االقتصادية  ا¢نشطة  من  واسعة  مجموعة  وتقييد  الصحي  والحجر  االجتماعي  للتباعد  تدابير  باتخاذ  كورونا، 
للحد من انتشار الوباء. كما طرحت الدول حزًما للتحفيز المالي والنقدي، ولكن محدودية الحيز المالي وارتفاع 
مستويات الدين العام أديا إلى تقييد قدرة العديد من الدول النامية على طرح حزم تحفيز كبيرة بما فيه الكفاية. 
وقد انطوت االستجابات ¢زمة كورونا على خيارات صعبة بين إنقاذ ا¢رواح وإنقاذ سبل العيش، وبين سرعة تقديم 

الدعم والكفاءة، وبين التكاليف قصيرة ا¢جل واÚثار طويلة ا¢جل. 

تفاقم الدين العام العالمي أثناء ا
زمة

تم تمويل الكثير من اÐنفاق العام العالمي عن طريق االقتراض اÐضافي؛ مما زاد من الديون الضخمة المتراكمة 
أصًلا على الحكومات قبل أن يبدأ الوباء. ومع ذلك، ظلت تكلفة خدمة هذا الدين منخفضة بالنسبة لمعظم 
الدول بسبب االستجابات النقدية غير العادية لèزمة (تخفيضات أسعار الفائدة، وتوسيع برامج شراء ا¢صول 

على نطاق واسع، وتوفير كميات غير مسبوقة من السيولة).

فقد أدى طرح حزم التحفيز الضخمة وتراجع اÐيرادات الحكومية إلى آثار سلبية على المالية العامة للدول في 
جميع أنحاء العالم. ووصل العجز المالي الحكومي في كثير من الدول إلى رقم مزدوج كنسبة مئوية من الناتج 

المحلي اÐجمالي في عام 2020.(٧) ومن المتوقع أن يؤدي التعافي البطيء للنمو إلى تفاقم العجز المالي. ومع 
زيادة العجز المالي، ارتفع الدين العام العالمي بنسبة 29 نقطة مئوية من الناتج المحلي اÐجمالي، ووصل إلى 

262% من الناتج في عام 2020- وهي أكبر زيادة لسنة واحدة منذ عام 1970.(٨) وهذه الزيادة الكبيرة في الدين العالمي 
واسعة النطاق؛ حيث تشمل الدين الحكومي والخاص، والدين المحلي والخارجي، وفي غالبية دول العالم. ففي 
االقتصادات المتقدمة، بلغ إجمالي الدين 300٪ من الناتج المحلي اÐجمالي في عام 2020. أما في الدول الناشئة 
M. Ayhan Kose, Franziska Ohnsorge, Carmen Rein-) والنامية، فبلغت نسبة الدين للناتج 206% في العام ذاته
hart, Kenneth Rogof. 2021). وقفز الدين الحكومي العالمي إلى 97% من الناتج في عام 2020، وهو أعلى مستوى 
له خالل نصف قرن. وارتفع الدين الخاص بوتيرة قياسية وإلى مستوى غير مسبوق (165% من الناتج)، نتيجة النهيار 
اÐنتاج، وإغالق الشركات، وإتاحة االئتمان من خالل إجراءات السياسة التيسيرية. أما المديونية الخارجية، فقد 

وصلت إلى 114% من الناتج المحلي اÐجمالي في العام ذاته.

الدول ا¢عضاء بمجموعة  العام في  الدين  إلى أن مستويات   (IMF. 2020) الدولي  النقد  وتشير توقعات صندوق 
السبعة)،  للدول  اÐجمالي  المحلي  الناتج  من   %140 (قرابة  دوالر  تريليونات   4 بنحو   2021 عام  في  ستزيد  السبعة 
لتتجاوز 57 تريليون دوالر. أما في االقتصادات السبعة الناشئة، فمن المتوقع أن يرتفع الدين العام بنحو 2 تريليون 

دوالر.

وتقع على الجيل الحالي مسؤولية التأكد من أن ا¢موال المقترضة يتم إنفاقها واستثمارها بشكل يعزز النمو 
االقتصادي ويولد عائدات حكومية كافية لسداد خدمات الديون اÐضافية؛ لضمان أن رفاهية الجيل الحالي ال 

تأتي على حساب رفاهية ا¢جيال القادمة.

السياسة النقدية العالمية خالل ا
زمة

في أوقات االضطراب المالي، ينخفض الطلب على ا¢سهم وا¢صول ذات الدخل الثابت؛ مما قد يؤدي إلى نقص 
الشركات  تدافع  إلى  كورونا  جائحة  انتشار  أدى   ،2020 مارس  ففي  االقتراض.  تكاليف  وزيادة  بسرعة  السيولة 
للواليات  الفيدرالي  االحتياطي  وخاصة  المركزية،  البنوك  وقامت  السيولة،  على  للحصول  المالية  والكيانات 
المتحدة، باالنخراط في شراء ا¢صول الثابتة مباشرة من السوق المالية (أداة السياسة النقدية غير التقليدية 
المعروفة بالتيسير الكمي) لزيادة السيولة وخفض أسعار الفائدة طويلة ا¢جل، التي ُتعد بالغة ا¢همية لتحفيز 
أزمة  من  التخفيف  في  المركزية  للبنوك  الجريئة  اÐجراءات  نجحت   ،2020 أبريل  نهاية  وبحلول  االستثمارات. 

  .(IMF. 2020c) السيولة وتفادي االنهيار المالي واستقرار التدفقات االئتمانية

البنوك  بدأت  كما  لèصول.  مباشرة  شراء  عمليات  في  المتقدمة  بالدول  ا  مركزًيّ بنًكا   30 نحو  ينخرط  ا،  وحالًيّ
المركزية في البلدان النامية برامجها الخاصة لشراء ا¢صول؛ فأطلقت البنوك المركزية في تشيلي والفلبين 
الحكومية  السندات  اشترت  حيث  ا¢ولى،  للمرة  ا¢صول  شراء  برامج  إفريقيا  وجنوب  وتركيا  كوريا  وجمهورية 
 .(Arslan, Drehmann and Hofmann, 2020) كإشارة إلى استعدادها لتولي دور المشتري الذي يمثل المالذ ا¢خير
وساعدت تدابير السياسة النقدية في الدول المتقدمة والناشئة في تخفيف قيود السيولة وانتعاش ا¢سواق 

.(Altavilla and others. 2020) المالية

أولها:  قضايا،  عدة  أثار  ا¢صول،  بشراء  تقليدية  غير  إجراءات  إلى  المركزية  البنوك  لجوء  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
توسيع محافظ البنوك با¢وراق المالية الحكومية وطمس الخطوط الفاصلة بين السياسة النقدية التقليدية 
والتمويل الحكومي. وثانيها: استخدام السياسة المالية لتجنب تحمل البنوك المركزية العبء ا¢كبر لتعديل 
السياسات. وأخيًرا، زيادة أهمية دور البنوك المركزية في العمل كصمام أمان لتجنب االضطرابات الناشئة من 

.(Buti and George Papaconstantinou. 2021) القطاع المالي

واسعة  واحترازية  نقدية  تدابير  عدة  المركزية  البنوك  اتخذت  التقليدية،  غير  النقدية  السياسة  إلى  وباÐضافة 
الصين  خفضت  المثال،  سبيل  وعلى  المالي.  االستقرار  وضمان  السيولة  لتعزيز  مسبوق  غير  بشكل  النطاق 
وقدمت  السيولة.  لضخ  المصرفي  االحتياطي  متطلبات  المتحدة  العربية  واÐمارات  وماليزيا  وإندونيسيا 
خاصة  ائتمانية  تسهيالت  المتحدة  والمملكة  الصينية  تايوان  ومقاطعة  وسريالنكا  والبرازيل  ا¢رجنتين 
المتحدة  والمملكة  إفريقيا  وجنوب  والنرويج  كونج  هونج  وقامت  الحجم.  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 
بتخفيف اللوائح االحترازية عن طريق تعليق رأس المال المعاكس للدورة االقتصادية أو احتياطيات السيولة - 

لتعزيز التدفقات االئتمانية. 

ا أسعار الفائدة 241 مرة. وأدخل البنك المركزي ا¢وروبي، والبنوك المركزية  ومنذ مارس 2020، خفض 92 بنًكا مركزًيّ
في الدنمارك، واليابان، وسويسرا، أسعار فائدة سلبية لتحفيز النمو االقتصادي، ولكن هذه السياسة تؤدي إلى 
تسعير المخاطر بأقل من الالزم، وتآكل ربحية البنوك وتقليل قدرتها على اÐقراض. كما تؤدي العوائد السلبية 
عليها  الصعب  من  فيصبح  التقاعدية،  المعاشات  وصناديق  التأمين  لشركات  االستثمار  عائدات  إضعاف  إلى 

الوفاء بالتزاماتها.

السياسة  مرونة  لتعزيز  النقدية؛  سياستها  أطر  في  تغييرات  عن  أيًضا  المركزية  البنوك  من  العديد  وأعلن 
وتحسين آليات االنتقال النقدي. فقد أعلن بنك االحتياطي الفيدرالي عن السماح للتضخم بأن يتجاوز هدفه 
لبعض الوقت، من أجل دعم االنتعاش المستدام في أسواق العمل. كما ألمح البنك المركزي ا¢وروبي إلى أنه 
أقل  المركزية كانت  البنوك  بالسماح للتضخم بتجاوز هدفه بعد فترة من ضعف نمو ا¢سعار. ولكن  سيلتزم 
نجاًحا في تحقيق أهداف التضخم؛ حيث انخفض التضخم الفعلي لما دون التوقعات. فقد سمحت السيولة 
المالية وخلق فقاعة  وزيادة حيازة ا¢صول  المفرطة والتضخم المنخفض للشركات بتقليل تسعير المخاطر 
مالية ضخمة كما يتضح من ارتفاع أسعار ا¢صول في معظم بورصات ا¢وراق المالية حول العالم؛ مما أدى إلى 
تحويل الموارد المالية بعيًدا عن االستثمارات الحقيقية وارتفاع معدالت البطالة وتفاقم عدم االستقرار المالي. 
فعلى الرغم من اÐنفاق التحفيزي الهائل في جميع أنحاء العالم، كان هناك نمو ضئيل في االستثمار الثابت. 
ففي الواليات المتحدة، على سبيل المثال، ذهب معظم فائض السيولة إلى االستحواذ على ا¢صول المالية؛ 
فقد انخفضت االستثمارات الثابتة غير السكنية بنسبة 7٬8% في الربع الثاني من عام 2020، في حين زاد المعروض 

النقدي بنسبة 23٬2؛ خالل الفترة نفسها. 

إلى  ا¢صول  أسعار  ارتفاع  إلى   2020 مارس  منتصف  في  المركزية  البنوك  من  المسبوق  غير  الدعم  أدى  كما 
مستويات قياسية؛ حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 40% مقارنة بمتوسط الزيادات السنوية البالغة 10% خالل 

السنوات الخمس الماضية.  

على  سلًبا  وسيؤثر  مرتفعة  للديون  الحقيقية  القيمة  سيبقي  متوقع،  هو  عما  التضخم  انخفاض  أن  كما 
ارتفاع  يؤدي  أن  المرجح  ومن  العالم.  أنحاء  جميع  في  والخاصة  العامة  للديون  العالية  المستويات  استدامة 

القيمة الحقيقية للديون وركود أو انخفاض اÐيرادات إلى تفاقم مخاطر التخلف عن سداد الديون.

١-٢-٣ زيادة الدعم المالي من المؤسسات الدولية أثناء ا
زمة

قدم   ،2020 ديسمبر  من  فاعتباًرا  ¢عضائها؛  مسبوق  غير  دعًما  الدولية  المؤسسات  قدمت  كورونا،  جائحة  خالل 
صندوق النقد الدولي مساعدات مالية إجمالية بلغت 102 مليار دوالر إلى 83 دولة، وإعفاء من الديون لـ 29 دولة من 
خالل صندوق احتواء الكوارث واÐغاثة بقيمة إجمالية قدرها 488٬7 مليون دوالر. وُيعد قيام صندوق النقد الدولي 

بتخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة خطوة مهمة في االتجاه الصحيح.

كما أعلنت مجموعة البنك الدولي عن نيتها تقديم ما يصل إلى 160 مليار دوالر أمريكي، بما في ذلك 50 مليار دوالر 
 .2021 للغاية، بحلول نهاية عام  للتنمية على شكل منح وشروط ميسرة  الدولية  المؤسسة  أمريكي من موارد 

وقامت مجموعة العشرين بتأجيل خدمة الديون لنحو 40 دولة وبقيمة تقترب من 5 مليارات دوالر.

.(Golding Ian. 2020) (٦)  انبعاثات الكربون من والیة نیویورك بالوالیات المتحدة وحدھا تمثل أكثر من انبعاثات الكربون الناتجة من ٤٥ دولة إفریقیة



١ - االقتصاد العالمي خالل ا
زمة

الدول  واستجابات  العالمي،  االقتصاد  على  كورونا  أزمة  تأثير  على  الضوء  نلقي  الورقة،  من  الجزء  هذا  في 
والمؤسسات الدولية لتداعيات ا¢زمة. 

1-١ تأثير أزمة كورونا على االقتصاد العالمي

في بداية عام 2020، انتشر وباء كورونا في كل ركن من أركان العالم وأصاب أكثر من 90 مليوًنا وقتل ما يقرب من
2 مليون شخص؛ مما أدى إلى اضطراب كبير في االقتصاد العالمي (United Nations.2021). ولعدة أشهر، أدت 
حاالت عدم اليقين والذعر إلى شلل في معظم ا¢نشطة االقتصادية في كل من الدول المتقدمة والنامية، حيث 
توقفت التجارة الدولية والسياحة بشكل كبير، وتجاوزت خسائر الوظائف واÐنتاج المستويات التي شوهدت في 
والثروة نحو  الدخل  التفاوت في  واتجه  زيادة حادة،  الذين يعيشون في فقر  وزاد عدد ا¢شخاص  أزمة سابقة،  أي 
مستويات عالية جديدة (World Bank.2020). وقد أسفرت جائحة كورونا عن تراجع الناتج العالمي اÐجمالي بنحو 

ا، تسود في العالم حالة من  4٬3% في عام 2020، وهو أكبر انكماش للناتج العالمي منذ الكساد الكبير.(٣) وحالًيّ
عدم اليقين بشأن الموجة التالية من جائحة كورونا، ويبقى االقتصاد العالمي على حافة الهاوية. 

1-1-١ صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أبرزت جائحة كورونا مدى صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فقد تزايد العدد اÐجمالي للفقراء بمقدار 
131 مليوًنا في عام 2020 وحده، وعانى 150 مليون شخص إضافي من الفقر المدقع، يمثلون 9٬4% من سكان العالم. 
ومن المتوقع أن يصل عدد من يعيشون في فقر مدقع إلى 797 مليون شخص في عام 2030، وهو ما يمثل معدل 
فقر يزيد على 9%. ويتضح من ذلك أن تحقيق الهدف ا¢ساسي للتنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على 

 .(World Bank. 2020) الفقر المدقع بحلول عام 2030 (الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة)، أمر بعيد المنال

وقد تحولت أزمة كورونا إلى أزمة جوع (الهدف 2)، حيث زاد عدد ا¢شخاص الذين يواجهون الجوع بنسبة 82% منذ 
الجوع مخاطر  العالم  أنحاء  جميع  في  شخص  مليون   270 نحو  اÚن  ويواجه  الوباء.  تفشي 
السكان صحة  على  مباشر  بشكل  الوباء  ر  وأثَّ  .(World Food Program. 2020, Oxfam International. 2020)

(الهدف 3)، وحدَّ من قدرة النظم الصحية الوطنية على معالجة المشكالت الصحية ا¢خرى. 

الطالب،  جميع  على  سلبي  بشكل  أثر  مما  4)؛  (الهدف  والتعلم  التعليم  مستويات  انخفضت  اÐغالق،  ومع 
والفتيات  النساء  وأصبحت  اÐعاقة.  ذوي  وا¢شخاص  كالفتيات  وضعًفا  تهميًشا  ا¢كثر  الفئات  في  وخصوًصا 
ضحايا للعنف المتزايد أثناء تنفيذ تدابير البقاء في المنزل (الهدفان 5 و16) ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدالت 

الفقر إلى زيادة عمالة ا¢طفال (الهدف 8)، حيث سيحتاج العديد من ا¢سر الفقيرة إلى مصادر دخل إضافية. 

الصناعية  والتنمية  الصغيرة  الصناعات  تنمية  إعاقة  إلى  الطلب  وانخفاض  التمويل  على  القيود  تؤدي  كما 
بشكل عام (الهدف 9). وأدى الوباء إلى انخفاض غير مسبوق في الطلب على النقل العام في جميع أنحاء العالم؛ 
ا كبيًرا لمستقبله في المدن (الهدف 11). وقد تراجعت عمليات إعادة التدوير بسبب احتياطات  مما شكل تحدًيّ
السالمة. وفي بعض الدول، تمت معالجة جميع النفايات على أنها غير قابلة Ðعادة التدوير وتم حرقها في مكب 
للنفايات أثناء تفشي المرض (الهدف 12)؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي. وتراجعت االلتزامات بمكافحة 

تغير المناخ؛ حيث أصبحت مكافحة الوباء أولوية مالية (الهدف 13).

وأدى استهالك المواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد، نتيجة للوباء، إلى زيادة التلوث البالستيكي وتدهور 
البيئة في جميع أنحاء العالم (الهدف 14). وعانت جهود الحفاظ على الحياة البرية من انتكاسات أيًضا، نتيجة 
انخفاض التمويل، والتهديدات البشرية المتزايدة على الطبيعة (الهدف 15). ومع انخفاض اÐيرادات الحكومية 
وتدفقات االستثمار ا¢جنبي المباشر والتحويالت وتزايد خدمة الديون، سيواجه معظم الدول النامية تحديات 

كبيرة في تعبئة الموارد من أجل التنمية المستدامة (الهدف 17).

فنتيجة  كورونا؛  أزمة  خالل  التقدم  بعض  المستدامة  التنمية  أهداف  من  قليل  عدد  شهد  سبق،  مما  وبالرغم 
الهواء  المرور على الطرق وتلوث  الوفيات من خالل الحد من إصابات  لعمليات اÐغالق، تم تجنب عدد كبير من 
إلى  الوصول  أصبح  حيث  متجددة؛  أهمية  الصحي  والصرف  المياه  جهود  واكتسبت  و11)،   3 (الهدفان  المحيط 
ا لوقف انتشار الفيروس (الهدف 6). وقد زادت حصة الطاقة  المياه النظيفة وغسل اليدين المتكرر أمًرا ضرورًيّ
المتجددة في إجمالي الطاقة أثناء الوباء (الهدف 7) (International Energy Agency. 2020). ويمكن االستفادة 

من هذه النتائج غير المقصودة والبناء عليها بتدابير سياسية مناسبة للحفاظ على التقدم الحالي.

١-1-٢ فقدان الوظائف والدخل

مستويات  إلى  بسرعة  البطالة  معدالت  تصاعد  إلى  كورونا  أزمة  عن  الناتج  العالمي  االقتصادي  الركود  أدى 
قياسية في عام 2020 (مثًلا، 27% في نيجيريا، و23% في الهند، و21% في كولومبيا، و17% في الفلبين، وأكثر من 13% في 

ا¢رجنتين والبرازيل وتشيلي والسعودية وتركيا). 

ففي الربعين الثاني والثالث من عام 2020، فقَد العالُم 420 مليون وظيفة بدوام كامل، ُتعادل نحو 14% من إجمالي 
القوة العاملة في العالم. وبلغ متوسط خسائر ساعات العمل اÐجمالية 10٬7% خالل ا¢رباع الثالثة ا¢ولى من عام 
2019 في  العالمي  الناتج  من   %5٬5 نحو  ويعادل  المفقود،  العمل  دخل  من  دوالر  تريليونات   3٬5 يمثل  ما  وهو   ،2020
كورونا جائحة  أثناء  وظائفهن  سيدة  ماليين   3 فقدت  وحدها،  ا¢مريكية  المتحدة  الواليات  وفي   .(ILO. 2020)

 .(WEF. 2021a)

وكانت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي رب العمل الرئيس في كثير من الدول، ا¢كثر 

آثار الجائحة قاسية على نحو ملياري عامل غير رسمي حول العالم  تضرًرا من انتشار جائحة كورونا.(٤) وكانت 
يفتقرون إلى التأمين ضد البطالة والتأمين الصحي واÐجازات مدفوعة ا¢جر. وكان العمال غير الرسميين، الذين 
يمثلون أكثر من 80% من العمال في بنجالديش والهند وباكستان وإندونيسيا والمكسيك، أكثر عرضة لفقدان 
الوظائف من العمال الرسميين خالل ا¢زمة (ILO. 2020). ويؤكد البنك الدولي أن النشاط غير الرسمي الواسع 

 .(World Bank. 2020c) االنتشار في جنوب آسيا قد تضخم بتأثير الوباء

وتجارة  والتصنيع  والسفر  كالسياحة  العمالة  كثيفة  الخدمات  قطاعات  على  خاصة  بصفة  الجائحة  وأثرت 
وإجراءات  ُبعد؛ مما يجعلها عرضة لæغالق  الوظائف فيها عن  العديد من  أداء  والتي ال يمكن  والنقل،  التجزئة 
الحجر الصحي. وتضررت النساء بشكل خاص من الوباء؛ حيث يشغلن أكثر من 50% من الوظائف في قطاعات 

الخدمات كثيفة العمالة.

كما أثرت جائحة كورونا الوباء بشكل أكبر على ا¢شخاص منخفضي المهارات والدخل، وخاصة أولئك الذين لم 
البلدان  من  العديد  في  والثروة  الدخل  في  المساواة  عدم  تفاقم  إلى  أدى  مما  بعد؛  عن  العمل  من  يتمكنوا 

المتقدمة والنامية، وزيادة االستقطاب في مجتمعاتها.

(ILO. 2021)، توفر سالسل التوريد الصناعية العالمية نحو 615 مليون  ووفًقا لتقديرات منظمة العمل الدولية 
وظيفة، إال أن تراجع الطلب العالمي على االستهالك نتيجة لجائحة كورونا، أدى إلى خسارة 97 مليون وظيفة 
حول العالم، منها 56 مليون وظيفة في قطاع الصناعة و29 مليون وظيفة في قطاع الخدمات و12 مليون وظيفة 
في قطاع الزراعة. وأثرت الجائحة سلًبا على 44% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للمالبس (32 مليون 
وظيفة)، و27% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للسيارات (15 مليون وظيفة)، من خالل فقدان الوظائف 

أو تخفيض ساعات العمل أو تدهور ظروف العمل. 

ومن المرجح أن يؤدي الوباء إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي وا¢تمتة والروبوتات وتغير الهياكل االقتصادية؛ مما 
سيزيد من انخفاض الطلب على العمالة على المدى المتوسط وتعميق االستقطاب في أسواق العمل. ومن 

المتوقع أال تعود ماليين الوظائف التي فقدت في عام 2020.

١-1-٣ تزايُد الفقر وعدم المساواة

وفًقا لمؤشر الفقر العالمي متعدد ا¢بعاد لعام 2021 الصادر عن برنامج ا¢مم المتحدة اÐنمائي، يعيش 1٬3 مليار 
شخص في 109 دول في فقر حاد متعدد ا¢بعاد، قرابة نصفهم (644 مليون) أطفال دون سن 18، ونحو 8.2% منهم 
(105 ماليين) في سن الستين أو أكثر. ويقطن ما يقرب من 84% (1٬1 مليار) بالمناطق الريفية، و16% (نحو 209 ماليين) 

.(UNDP. 2021) في المناطق الحضرية

وفي الواليات المتحدة على سبيل المثال، فقد نحو 8 ماليين شخص وظائفهم خالل الوباء وقفز معدل الفقر 
الوطني من 9٬3% في يونيو إلى 11٬7% في نوفمبر 2020. وفي حين أن 4% فقط من العمال ذوي الدخل المرتفع فقدوا 
وظائفهم، فإن نحو 20% من الوظائف التي شغلها العمال عند مستويات الدخل ا¢دنى في فبراير لم تعد موجودة 
ا بنسبة 31٬6% بين مارس وأكتوبر 2020، من 2٬95 تريليون دوالر  في يونيو 2020. كما زاد إجمالي ثروة 644 مليارديًرا أمريكًيّ
والثروة والشكوك المستمرة  الدخل  المتزايدة في  أن تؤدي االنقسامات  المتوقع  تريليونات دوالر. ومن  إلى 3٬88 
الجرائم  وانتشار  االجتماعي  التماسك  وتزعزع  االستياء  من  مزيد  إلى  واالقتصادية،  الصحية  الجبهتين  على 

وتقويض جهود التعافي.

١-1-٤ تسريع التغيرات الهيكلية في االقتصاد العالمي

أدت ا¢زمة الوبائية إلى تسريع التغيرات الهيكلية الجارية في االقتصاد العالمي التي ستعمل على تغيير طبيعة 
وزيادة  الخدمات  اقتصاد  صعود  وتشمل:  المستقبل،  في  العالمية  التجارة  بيئة  وستشكل  اÐنتاج  عمليات 
استخدام الخدمات كمدخالت وسيطة للصناعات التحويلية (كخدمات البرمجيات لصناعة السيارات) وهو ما 
العالمية  اÐمداد  سالسل  تقصير  نحو  واالتجاه  الرقمي،  التحول  وتيرة  وتسارع   ،(Servicification) بالـ  يعرف 

والتحول نحو سالسل اÐمداد اÐقليمية، وتفاقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا¢طراف. 

صعود اقتصاد الخدمات

ا أكثر من 60% من الوظائف في الدول النامية و80% من الوظائف في الدول المتقدمة. وفي  توفر الخدمات حالًيّ
 .(WTO. 2019b) عديد من الدول النامية، تمثل الخدمات السياحية ما يصل إلى 80% من إجمالي عائدات الصادرات

وفي العقود ا¢خيرة، أصبح اقتصاد الخدمات سمة رئيسة لالقتصاد العالمي مدفوًعا بالرقمنة وزيادة استخدام 
اÐنتاج  عملية  في  وسيطة  كمدخالت  بارزة  مكانة  الخدمات  واكتسبت  االصطناعي.  والذكاء  اÚلي  التعلم 

وكمنتجات نهائية. وأصبحت الخدمات محرًكا للتجارة الدولية واالبتكار. 

تكنولوجيا  إلى  الوصول  وزيادة  النقل  وضع  خالل  من  الخدمات  أهمية  المستدامة  التنمية  أهداف  وتعكس 
المعلومات واالتصاالت والخدمات المالية كشرط مسبق لتحقيق الهدف (9) وهو بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز 

التصنيع الشامل والمستدام، وتعزيز التعاون. 

تسارُع وتيرة التحول الرقمي

أدت جائحة كورونا إلى التزايد السريع في الطلب العالمي على الخدمات الرقمية؛ مما أدى إلى اÐسراع بالتحول 
الرقمي. فمع عمليات اÐغالق والقيود المفروضة على الحركة، كان التشغيل الرقمي هو الخيار الوحيد القابل 
الرقمنة  وساعدت  وظائفها.  ¢داء  الحكومية  وللوكاالت  ا¢عمال  في  للبقاء  الشركات  من  للعديد  للتطبيق 
والتقنيات الجديدة كالذكاء االصطناعي، على تبادل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها عبر الحدود، وانتشر 

العمل عن ُبعد، وتوسعت التجارة اÐلكترونية، وشهدت اÐلكترونيات طفرة في الطلب عليها. 

نت التقنيات الرقمية الجديدة، مثل الطباعة ثالثية ا¢بعاد، من تغيير نماذج ا¢عمال وتقريب أنظمة اÐنتاج  ومكَّ
ا¢كثر  الموردين  المختلفة من  والخدمات  السلع  الحصول على  الرقمية  المنصات  وأتاحت  المستهلكين،  من 
هذه  لمثل  ُيمكن  المتوسط،  المدى  وعلى  الفعلي.  وجودهم  مكان  عن  النظر  بغض  المنافسة  على  قدرة 
التطورات أن تدعم اتجاهات إعادة التوطين من خالل زيادة القدرة التنافسية لمواقع اÐنتاج التي لم تكن تنافسية 
في السابق، ومن خالل تشجيع التحول من النموذج التقليدي القتصاديات الحجم للمصانع الكبيرة التي تخدم 
ا جغرافًيّ والموزعة  مرونة  وا¢كثر  ا¢صغر  المصانع  من  بشبكة  مدعوم  جديد  نموذج  إلى  العالمية  ا¢سواق 

.(Shih. 2020)

(Big Data). وعلى سبيل  كما أتاحت التطورات التكنولوجية إمكانية إدارة البيانات الضخمة للدول والشركات 
المستوى  على  وتحليلها  ومقارنتها  المستهلكين  بيانات  جمع  إلى  الرائدة  والشركات  الدول  تسعى  المثال، 

الوطني وعبر الدول، الكتساب مزايا على منافسيها. 

إلى  ستؤدي  منها  كل  وداخل  الدول  بين  القائمة  الرقمية  الفجوات  فإن  الرقمي،  التحول  مزايا  من  الرغم  وعلى 
تفاقم عدم المساواة. وعلى سبيل المثال، أفادت اليونيسف أن ثلث أطفال المدارس في العالم (463 مليوًنا) وما 
العوائق  هذه  وستؤثر  بعد.  عن  التعلم  إلى  الوصول  يمكنهم  ال  إفريقيا  في  المدارس  أطفال  نصف  من  يقرب 
الهيكلية المتعلقة بفرص التعلم أثناء الوباء على إمكانات الدخل مدى الحياة لèطفال المتضررين، وتزيد من 

.(UNICEF. 2020) تفاقم عدم المساواة في الدخل والثروة

تقصير سالسل ا�مداد العالمية والتحول نحو سالسل ا�مداد ا�قليمية

كان النتشار سالسل اÐمداد العالمية، على مدى العقود الثالثة الماضية، تأثير عميق على مسار التنمية في 
العديد من االقتصادات وقدمت لها مكاسب إنمائية كبيرة. فسالسل اÐمداد العالمية تقسم مراحل اÐنتاج عبر 
الدول؛ مما يسمح للدول بالمشاركة في اÐنتاج العالمي من خالل تجارة المكونات والسلع الوسيطة، بدًلا من 
االضطرار إلى إنتاج منتجات كاملة بذاتها. ويؤدي نموذج أعمال سالسل اÐمداد العالمية إلى زيادة كفاءة اÐنتاج؛ 
التخصص في مهام محددة  للدول وممارسة  النسبية  المزايا  أكثر قدرة على استغالل  الشركات  حيث تصبح 

ا. بدقة، وهي أقل كثافة للموارد من إنشاء سالسل إمداد كاملة محلًيّ

وقد توسعت سالسل اÐمداد العالمية بسرعة، ال سيما في صناعات السيارات واÐلكترونيات والمالبس. وقد زادت 
خالل  من  العالمية  التجارة  في  وفيتنام)  وتايالند  والفلبين  وماليزيا  (إندونيسيا  آسيا  شرق  اقتصادات  أهمية 
ا¢على  المضافة  القيمة  ذات  المصنوعات  نحو  وتوجهها  العالمية،  اÐمداد  سالسل  في  النشطة  مشاركتها 
االقتصادي  النمو  لتحقيق  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  الدول  هذه  واعتمدت  التقنية.  عالية  والمنتجات 

المستدام والتحول الهيكلي والحد من الفقر. 

وعلى الرغم مما سبق، فإن جدوى نموذج التنمية الذي تقوده سالسل اÐمداد العالمية قد خضع للمراجعة عقب 
جائحة كورونا. فقد أدت الجائحة إلى اضطرابات كبيرة في سالسل اÐمداد، وعلى سبيل المثال، أثرت عمليات 
اÐغالق في الدول الموردة وانقطاع الخدمات اللوجستية على سالسل التوريد اÐلكترونية في فيتنام، ما أدى إلى 
حدوث نقص خطير في شحن المكونات اÐلكترونية وتسليم المنتجات النهائية إلى المستهلكين. كما كشف 
لبعض  ووفًقا  الطويلة.  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  تعتمد  التي  الغذائية  النظم  هشاشة  عن  الوباء 
في  سنوات   3٬7 كل  اÚن  تحدث  أكثر"  أو  شهر  لمدة  تستمر  "التي  اÐمداد  سالسل  اضطرابات  فإن  التقديرات، 

 .(McKinsey. 2020) المتوسط

كما أن االندماج في سالسل اÐمداد العالمية للوصول إلى ا¢سواق ا¢جنبية والمشاركة بروابط أمامية مع تجار 
وبالتالي  وا¢سعار،  الطلب  لصدمات  عرضة  أكثر  اÐمداد  سالسل  في  المندمجة  الدول  جعل  التجزئة، 
لالضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا (Frederick and Daly. 2020). وألقى التباطؤ في التجارة العالمية والنمو 

االقتصادي بظالله على تجارة سالسل اÐمداد العالمية.(٥) وأدت زيادة النزعة الحمائية ومناهضة العولمة إلى 
اÐنتاج  في  ا¢جنبية  المضافة  القيمة  حصة  وتقليل  التوطين  Ðعادة  والسياسية  االقتصادية  الضغوط  شدة 
والصادرات؛ مما قد يقوض مستقبل سالسل اÐمداد العالمية. كما ألقت التوترات التجارية المستمرة، كالنزاع 
التجاري بين الصين والواليات المتحدة وانسحاب بريطانيا من االتحاد ا¢وروبي، تحديات إضافية لسالسل اÐمداد 

العالمية.

ا؛ مما دفع إلى  وبذلك، كشفت جائحة كورونا المخاطر التي تمثلها شبكات اÐنتاج المعقدة والمشتتة جغرافًيّ
التفكير في تقصير سالسل اÐمداد العالمية لتصبح أكثر مرونة، خاصة مع تكثيف استخدام التقنيات الجديدة 
وانخفاض  الهدر  الخالي من  (التصنيع  الكفاءة  بين  المفاضلة  بإعادة  الشركات  الرقمنة. وقام عديد من  وتزايد 
المخزون والتسليم في الوقت المحدد)، والمرونة (تنويع قاعدة التوريد وتقصير المسافة بين الموردين وقاعدة 
أعماله  توطين  إلى  ويسعى  اÐقليمية  اÐمداد  سالسل  يفضل  الشركات  من  كثير  وأصبح  بالتجزئة).  البيع 

التجارية وفًقا لذلك التفضيل.

١-٢-١ زيادة دور الدولة في االقتصاد العالمي

الرقمية،  التحتية  والبنية  الصحية  الخدمات  توفير  في  للدولة  المهم  االستراتيجي  الدور  كورونا  جائحة  أبرزت 
باÐضافة إلى دورها ا¢ساسي في توفير الغذاء وخدمات الدفاع؛ فقد أدت ا¢زمة إلى توسيع دور الدولة في جميع 
أنحاء العالم تقريًبا، ال سيما في مجال الصحة. أما البنية التحتية الرقمية فقد مكنت العديد من الدول من 

ا بالرغم من التطبيق الصارم إلى حد كبير لسياسات اÐغالق.  استمرار النشاط االقتصادي جزئًيّ

كما أدت أزمة كورونا وتدابير اÐغالق إلى زيادة دور الدولة في النشاط االقتصادي من خالل برامج الدعم غير العادية 
كالدعم  الحساسة  القضايا  وبعض  المضمونة،  القروض  شملت  التي  المتخذة  التدابير  ونطاق  حجمها  في 
المباشر وغير المباشر للقطاع الصناعي والمؤسسات المملوكة للدولة، وغيره من أوجه الدعم التي لوال ظروف 
ا¢زمة لكانت انتهاًكا التفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن اÐعانات واÐجراءات التعويضية، وأصبحت الدولة 

المالذ ا¢خير كمقرض ومستثمر.

ومع تزايد توقعات المواطنين بشأن دور الدولة في الوقاية من المخاطر المحتملة والتصدي لها، تقوم كثير من 
الدول بتغيير سياساتها؛ استعداًدا لمواجهة أي أزمات صحية أو غيرها في المستقبل. 

١-٢-٢ السياسات االقتصادية العالمية خالل ا
زمة

كانت  وحينما  النمو.  لدعم  والنقدي  المالي  التحفيز  إلى  الدول  من  عديد  لجأ  كورونا،  أزمة  تداعيات  لمواجهة 
السياسة النقدية قريبة من الحد ا¢دنى للصفر في معظم االقتصادات الكبرى، أصبحت السياسة المالية هي 
ا  أداة التحفيز ا¢ساسية. واتجه كثير من الدول إلى التحول من التوازن المالي إلى عقد اجتماعي جديد يشمل حًدّ

ا أكثر تصاعدية. ا شامًلا، ونظاًما ضريبًيّ أدنى أعلى لèجور، ودخًلا أساسًيّ

٢٠

السياسة المالية العالمية خالل ا
زمة 

أدت ا¢زمة الكبرى التي يواجهها االقتصاد العالمي إلى التحول من السياسات المالية "الحكيمة" إلى سياسات 
فيما  الكامل،  التشغيل  إلى  والوصول  الكلي  الطلب  في  المزمن  النقص  معالجة  بهدف  توسعية  أكثر  مالية 
سمحت أسعار الفائدة العالمية المنخفضة، بمستويات أعلى من العجز المالي مع االهتمام بنوعية النفقات 

المالية. 

وللتخفيف من التداعيات الصحية واÐنسانية واالقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا، أنفقت الدول 15٬8% من 
الناتج العالمي اÐجمالي في عام 2020، ويعد هذا اÐنفاق أكبر استجابة مالية منذ الحرب العالمية الثانية. وقد 
أسهمت الدول المتقدمة بنحو 80% من الحوافز المالية العالمية البالغة 12٬7 تريليون دوالر (IMF. 2021c)؛ حيث 
شاملة  كورونا  جائحة  لمواجهة  ا¢مريكي  المحلي  الناتج  من   %25 من  يقرب  ما  ا¢مريكية  الحكومة  أنفقت 
تكلفة تدابير الطوارئ والتحفيز المالي في عام 2020. وفي مارس 2021، قدمت الواليات المتحدة حوافز مالية قيمتها 
دوالر، وخطة  تريليون   2٬3 التحتية قيمتها  للبنية  المحلي اÐجمالي)، وخطة  ناتجها  (8٬8% من  دوالر  1844 مليار 
لمساندة ا¢سر على مدى عشر سنوات قيمتها 2 تريليون دوالر. وأنفق االتحاد ا¢وروبي نحو 10٪ من الناتج المحلي 
اÐجمالي ا¢وروبي. أما الصين فقد أنفقت 4٬7% من ناتجها المحلي في تدابير مواجهة الجائحة (WEF. 2021). أما 
الدول النامية فتكافح لتخصيص الموارد المالية الالزمة لمواجهة ا¢زمة الصحية الناتجة عن تفشي جائحة 

كورونا، وتحتاج إلى دعم مالي مستمر من المجتمع الدولي. 

وقد اختلفت تدابير التحفيز المالي الكبيرة (لحماية الوظائف ودعم استهالك ا¢سر) اختالًفا كبيًرا عبر الدول، 
الحوكمة  هياكل  في  االختالفات  يعكس  مما  أيًضا؛  وا¢ولويات  النطاق  في  ولكن  فقط،  الحجم  في  ليس 
استهدف  واليابان،  ا¢وروبي  االتحاد  ففي  االجتماعية.  بالحماية  االلتزام  ومستويات  السياسية  والتفضيالت 
التحفيز المالي دعم السيولة، أما دعم الدخل المباشر في الواليات المتحدة فقد ساعد ا¢سر على الحفاظ 
الوظائف  نمو  لدعم  الجديدة  االستثمارات  الصينية  التحفيز  إجراءات  عززت  المقابل،  وفي  االستهالك،  على 

والتعافي. 

أكثر؛  لم تكن  إن  بالقدر نفسه،  المالي مهمة  اÐنفاق  التحفيز مهم، فإن جودة  أن حجم حزم  الرغم من  وعلى 
فالتحفيز المالي ال يجب أن يكون ضيًقا للغاية فيستبعد العديد من الشركات وا¢سر التي تستحق الحصول 

على دعم حكومي، وال واسع النطاق للغاية بحيث تعجز الموارد المتاحة عن مساعدة أي شخص. 

ومن المهم تحديد كيفية مساعدة الحكومات للشركات أثناء ا¢زمات وماهية المخاطر التي يجب أن تتحملها 
مع تجنب المخاطر ا¢خالقية. فعلى سبيل المثال، قررت الحكومة ا¢لمانية االستحواذ على حصة ملكية كبيرة 
إذا كان يتعين على  أثار الجدل حول ما  ا؛ مما  البالد جزئًيّ في شركة "لوفتهانزا"، وتأميم أكبر شركة طيران في 
الرئيسة. كما  النقل  تمديد قرض Ðنقاذ شركة  ببساطة  أو  تجاري،  لكيان  السلبية  المخاطر  الحكومة تحمل 
الشركات نحو  أتاح فرصة للحكومات لتحويل سلوك  الحكومات حوافز ضريبية للشركات؛ مما  منحت بعض 
ا لمجموعة الخطوط الجوية Air France-KLM؛  خلق المنافع العامة. ففي فرنسا، منحت الحكومة حافًزا ضريبًيّ

مما أتاح الفرصة لتحويل سلوك الشركات نحو تعزيز االستدامة البيئية.

وتأجيًلا  ا¢جور،  لفواتير  وتمويًلا  مباشرة،  تحويالت  شمل  للشركات  دعًما  ا¢زمة  خالل  الحكومات  قدمت  كما 
للضرائب المستحقة عليها، وتأجيل سداد ديونها، ومد الضمانات على القروض الممنوحة لها من الدولة. واÚن، 
ا من هذا الدعم دون التسبب في موجة من حاالت اÐفالس. تواجه الحكومات صعوبة كبيرة في التخلص تدريجًيّ

تفاُقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا
طراف

يناير-  الفترة  فخالل  ا¢طراف؛  متعدد  التجاري  النظام  يواجهها  التي  التحديات  تفاقم  إلى  كورونا  جائحة  أدت 
نوفمبر 2020، فرضت 98 دولة قيوًدا على تصدير اÐمدادات الطبية؛ مما أكد تفضيل هذه الدول الستخدام تدابير 

 .(WTO. 2021a) تجارية أحادية الجانب لحماية مصالحها المحلية

دور  أضعفت  واÐقليمية،  الثنائية  التجارية  االتفاقات  نحو  والتحوالت  المتزايدة  الحمائية  االتجاهات  أن  كما 
منظمة التجارة العالمية؛ مما قد يؤدي إلى تزايد االستقطاب والتجزئة في مشهد التجارة الدولية في العقود 
القادمة ويضر بمصالح الدول النامية. فقد ارتفع عدد اتفاقيات التجارة اÐقليمية السارية من 82 اتفاقية في عام 
اتفاقيات  أن   (Bhagwati, Krishna and Panagariya. 2014) ويرى البعض   .2020 اتفاقيات في سبتمبر   306 إلى   2000
التجارة التفضيلية يمكن أن "تقوض ليس فقط وظيفة تحرير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، ولكن أيًضا 
دورها في صنع القواعد". وفي الوقت ذاته، تواجه منظمة التجارة العالمية أعمق أزمة منذ إنشائها في عام 1995، 

لبقاء نظام تسوية المنازعات مشلوًلا منذ ديسمبر 2019.

وعلى الرغم من أن أزمة كورونا أضافت تحدًيا آخر لمنظمة التجارة العالمية، فإنها أوجدت فرصة لتعزيز النظام 
لحوكمة  عالمي  إطار  وتطوير  المنظمة  إصالح  على  حافًزا  الوباء  أصبح  فقد  ا¢طراف؛  متعدد  الدولي  التجاري 
أن  كورونا  أزمة  وأكدت  التجارة.  مجال  في  الجديدة  للتحديات  بفعالية  التصدي  على  يساعد  الدولية  التجارة 
التحديات الحالية والمستقبلية ال يمكن مواجهتها إال من خالل الشراكات العالمية وا¢طر المتعددة ا¢طراف 
والمشاركة البناءة من قبل ا¢عضاء في القضايا المثيرة للجدل والناشئة، مثل: التجارة اÐلكترونية، وسياسات 

الدعم، والسياسات التجارية المدفوعة بتغير المناخ.

١-1-٥ الحد من مخاطر التغيرات المناخية

الفرص كاالستفادة من  العديد من  أتاحت  التداعيات السلبية الخطيرة لجائحة كورونا، فإنها  الرغم من  على 
أدت  فقد  المناخية.  التغيرات  مخاطر  من  والحد  الرقمي،  بالتحول  واÐسراع  الحديثة،  التكنولوجية  التطورات 
 2020 عام  من  ا¢ول  النصف  في   %9 بنسبة  العالمية  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  انخفاض  إلى  اÐغالق  تدابير 
(WEF. 2021c). ومن المأمول إحراز تقدم جديد في مجال حماية المناخ والبيئة بعد عودة الواليات المتحدة إلى 

عضوية اتفاقية باريس في بداية عام 2021، (٦)وتزايد عدد الدول والشركات التي ستلتزم بالحد من انبعاثات الكربون 
في  ا¢عضاء  الدول  وتعتزم  وكندا).  الجنوبية  وكوريا  واليابان،  المتحدة،  والمملكة  ا¢وروبي،  واالتحاد  (كالصين، 
االتحاد ا¢وروبي االنتقال السريع نحو اقتصاد أكثر اخضراًرا من خالل إتاحة المفوضية ا¢وروبية لدفعة أولى من 
المنح والقروض قيمتها نحو 5٪ من الناتج المحلي اÐجمالي لمنطقة اليورو على مدى خمس سنوات. وستضع 
الصين خطتها الخمسية الرابعة عشرة موضع التنفيذ – والتي تتضمن زيادة كفاءة استخدام الطاقة. وتعتزم 

ا¢مم المتحدة عقد مؤتمر المناخ (COP26) بنهاية عام 2021.

١-٢ استجابات الدول والمؤسسات الدولية لتداعيات أزمة كورونا

أزمة  عن  الناتجة  واالقتصادية  الصحية  العدوى  لوقف  وجرأة  بسرعة  العالم  أنحاء  جميع  في  الدول  استجابت 
االقتصادية  ا¢نشطة  من  واسعة  مجموعة  وتقييد  الصحي  والحجر  االجتماعي  للتباعد  تدابير  باتخاذ  كورونا، 
للحد من انتشار الوباء. كما طرحت الدول حزًما للتحفيز المالي والنقدي، ولكن محدودية الحيز المالي وارتفاع 
مستويات الدين العام أديا إلى تقييد قدرة العديد من الدول النامية على طرح حزم تحفيز كبيرة بما فيه الكفاية. 
وقد انطوت االستجابات ¢زمة كورونا على خيارات صعبة بين إنقاذ ا¢رواح وإنقاذ سبل العيش، وبين سرعة تقديم 

الدعم والكفاءة، وبين التكاليف قصيرة ا¢جل واÚثار طويلة ا¢جل. 

تفاقم الدين العام العالمي أثناء ا
زمة

تم تمويل الكثير من اÐنفاق العام العالمي عن طريق االقتراض اÐضافي؛ مما زاد من الديون الضخمة المتراكمة 
أصًلا على الحكومات قبل أن يبدأ الوباء. ومع ذلك، ظلت تكلفة خدمة هذا الدين منخفضة بالنسبة لمعظم 
الدول بسبب االستجابات النقدية غير العادية لèزمة (تخفيضات أسعار الفائدة، وتوسيع برامج شراء ا¢صول 

على نطاق واسع، وتوفير كميات غير مسبوقة من السيولة).

فقد أدى طرح حزم التحفيز الضخمة وتراجع اÐيرادات الحكومية إلى آثار سلبية على المالية العامة للدول في 
جميع أنحاء العالم. ووصل العجز المالي الحكومي في كثير من الدول إلى رقم مزدوج كنسبة مئوية من الناتج 

المحلي اÐجمالي في عام 2020.(٧) ومن المتوقع أن يؤدي التعافي البطيء للنمو إلى تفاقم العجز المالي. ومع 
زيادة العجز المالي، ارتفع الدين العام العالمي بنسبة 29 نقطة مئوية من الناتج المحلي اÐجمالي، ووصل إلى 

262% من الناتج في عام 2020- وهي أكبر زيادة لسنة واحدة منذ عام 1970.(٨) وهذه الزيادة الكبيرة في الدين العالمي 
واسعة النطاق؛ حيث تشمل الدين الحكومي والخاص، والدين المحلي والخارجي، وفي غالبية دول العالم. ففي 
االقتصادات المتقدمة، بلغ إجمالي الدين 300٪ من الناتج المحلي اÐجمالي في عام 2020. أما في الدول الناشئة 
M. Ayhan Kose, Franziska Ohnsorge, Carmen Rein-) والنامية، فبلغت نسبة الدين للناتج 206% في العام ذاته
hart, Kenneth Rogof. 2021). وقفز الدين الحكومي العالمي إلى 97% من الناتج في عام 2020، وهو أعلى مستوى 
له خالل نصف قرن. وارتفع الدين الخاص بوتيرة قياسية وإلى مستوى غير مسبوق (165% من الناتج)، نتيجة النهيار 
اÐنتاج، وإغالق الشركات، وإتاحة االئتمان من خالل إجراءات السياسة التيسيرية. أما المديونية الخارجية، فقد 

وصلت إلى 114% من الناتج المحلي اÐجمالي في العام ذاته.

الدول ا¢عضاء بمجموعة  العام في  الدين  إلى أن مستويات   (IMF. 2020) الدولي  النقد  وتشير توقعات صندوق 
السبعة)،  للدول  اÐجمالي  المحلي  الناتج  من   %140 (قرابة  دوالر  تريليونات   4 بنحو   2021 عام  في  ستزيد  السبعة 
لتتجاوز 57 تريليون دوالر. أما في االقتصادات السبعة الناشئة، فمن المتوقع أن يرتفع الدين العام بنحو 2 تريليون 

دوالر.

وتقع على الجيل الحالي مسؤولية التأكد من أن ا¢موال المقترضة يتم إنفاقها واستثمارها بشكل يعزز النمو 
االقتصادي ويولد عائدات حكومية كافية لسداد خدمات الديون اÐضافية؛ لضمان أن رفاهية الجيل الحالي ال 

تأتي على حساب رفاهية ا¢جيال القادمة.

السياسة النقدية العالمية خالل ا
زمة

في أوقات االضطراب المالي، ينخفض الطلب على ا¢سهم وا¢صول ذات الدخل الثابت؛ مما قد يؤدي إلى نقص 
الشركات  تدافع  إلى  كورونا  جائحة  انتشار  أدى   ،2020 مارس  ففي  االقتراض.  تكاليف  وزيادة  بسرعة  السيولة 
للواليات  الفيدرالي  االحتياطي  وخاصة  المركزية،  البنوك  وقامت  السيولة،  على  للحصول  المالية  والكيانات 
المتحدة، باالنخراط في شراء ا¢صول الثابتة مباشرة من السوق المالية (أداة السياسة النقدية غير التقليدية 
المعروفة بالتيسير الكمي) لزيادة السيولة وخفض أسعار الفائدة طويلة ا¢جل، التي ُتعد بالغة ا¢همية لتحفيز 
أزمة  من  التخفيف  في  المركزية  للبنوك  الجريئة  اÐجراءات  نجحت   ،2020 أبريل  نهاية  وبحلول  االستثمارات. 

  .(IMF. 2020c) السيولة وتفادي االنهيار المالي واستقرار التدفقات االئتمانية

البنوك  بدأت  كما  لèصول.  مباشرة  شراء  عمليات  في  المتقدمة  بالدول  ا  مركزًيّ بنًكا   30 نحو  ينخرط  ا،  وحالًيّ
المركزية في البلدان النامية برامجها الخاصة لشراء ا¢صول؛ فأطلقت البنوك المركزية في تشيلي والفلبين 
الحكومية  السندات  اشترت  حيث  ا¢ولى،  للمرة  ا¢صول  شراء  برامج  إفريقيا  وجنوب  وتركيا  كوريا  وجمهورية 
 .(Arslan, Drehmann and Hofmann, 2020) كإشارة إلى استعدادها لتولي دور المشتري الذي يمثل المالذ ا¢خير
وساعدت تدابير السياسة النقدية في الدول المتقدمة والناشئة في تخفيف قيود السيولة وانتعاش ا¢سواق 

.(Altavilla and others. 2020) المالية

أولها:  قضايا،  عدة  أثار  ا¢صول،  بشراء  تقليدية  غير  إجراءات  إلى  المركزية  البنوك  لجوء  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
توسيع محافظ البنوك با¢وراق المالية الحكومية وطمس الخطوط الفاصلة بين السياسة النقدية التقليدية 
والتمويل الحكومي. وثانيها: استخدام السياسة المالية لتجنب تحمل البنوك المركزية العبء ا¢كبر لتعديل 
السياسات. وأخيًرا، زيادة أهمية دور البنوك المركزية في العمل كصمام أمان لتجنب االضطرابات الناشئة من 

.(Buti and George Papaconstantinou. 2021) القطاع المالي

واسعة  واحترازية  نقدية  تدابير  عدة  المركزية  البنوك  اتخذت  التقليدية،  غير  النقدية  السياسة  إلى  وباÐضافة 
الصين  خفضت  المثال،  سبيل  وعلى  المالي.  االستقرار  وضمان  السيولة  لتعزيز  مسبوق  غير  بشكل  النطاق 
وقدمت  السيولة.  لضخ  المصرفي  االحتياطي  متطلبات  المتحدة  العربية  واÐمارات  وماليزيا  وإندونيسيا 
خاصة  ائتمانية  تسهيالت  المتحدة  والمملكة  الصينية  تايوان  ومقاطعة  وسريالنكا  والبرازيل  ا¢رجنتين 
المتحدة  والمملكة  إفريقيا  وجنوب  والنرويج  كونج  هونج  وقامت  الحجم.  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 
بتخفيف اللوائح االحترازية عن طريق تعليق رأس المال المعاكس للدورة االقتصادية أو احتياطيات السيولة - 

لتعزيز التدفقات االئتمانية. 

ا أسعار الفائدة 241 مرة. وأدخل البنك المركزي ا¢وروبي، والبنوك المركزية  ومنذ مارس 2020، خفض 92 بنًكا مركزًيّ
في الدنمارك، واليابان، وسويسرا، أسعار فائدة سلبية لتحفيز النمو االقتصادي، ولكن هذه السياسة تؤدي إلى 
تسعير المخاطر بأقل من الالزم، وتآكل ربحية البنوك وتقليل قدرتها على اÐقراض. كما تؤدي العوائد السلبية 
عليها  الصعب  من  فيصبح  التقاعدية،  المعاشات  وصناديق  التأمين  لشركات  االستثمار  عائدات  إضعاف  إلى 

الوفاء بالتزاماتها.

السياسة  مرونة  لتعزيز  النقدية؛  سياستها  أطر  في  تغييرات  عن  أيًضا  المركزية  البنوك  من  العديد  وأعلن 
وتحسين آليات االنتقال النقدي. فقد أعلن بنك االحتياطي الفيدرالي عن السماح للتضخم بأن يتجاوز هدفه 
لبعض الوقت، من أجل دعم االنتعاش المستدام في أسواق العمل. كما ألمح البنك المركزي ا¢وروبي إلى أنه 
أقل  المركزية كانت  البنوك  بالسماح للتضخم بتجاوز هدفه بعد فترة من ضعف نمو ا¢سعار. ولكن  سيلتزم 
نجاًحا في تحقيق أهداف التضخم؛ حيث انخفض التضخم الفعلي لما دون التوقعات. فقد سمحت السيولة 
المالية وخلق فقاعة  وزيادة حيازة ا¢صول  المفرطة والتضخم المنخفض للشركات بتقليل تسعير المخاطر 
مالية ضخمة كما يتضح من ارتفاع أسعار ا¢صول في معظم بورصات ا¢وراق المالية حول العالم؛ مما أدى إلى 
تحويل الموارد المالية بعيًدا عن االستثمارات الحقيقية وارتفاع معدالت البطالة وتفاقم عدم االستقرار المالي. 
فعلى الرغم من اÐنفاق التحفيزي الهائل في جميع أنحاء العالم، كان هناك نمو ضئيل في االستثمار الثابت. 
ففي الواليات المتحدة، على سبيل المثال، ذهب معظم فائض السيولة إلى االستحواذ على ا¢صول المالية؛ 
فقد انخفضت االستثمارات الثابتة غير السكنية بنسبة 7٬8% في الربع الثاني من عام 2020، في حين زاد المعروض 

النقدي بنسبة 23٬2؛ خالل الفترة نفسها. 

إلى  ا¢صول  أسعار  ارتفاع  إلى   2020 مارس  منتصف  في  المركزية  البنوك  من  المسبوق  غير  الدعم  أدى  كما 
مستويات قياسية؛ حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 40% مقارنة بمتوسط الزيادات السنوية البالغة 10% خالل 

السنوات الخمس الماضية.  

على  سلًبا  وسيؤثر  مرتفعة  للديون  الحقيقية  القيمة  سيبقي  متوقع،  هو  عما  التضخم  انخفاض  أن  كما 
ارتفاع  يؤدي  أن  المرجح  ومن  العالم.  أنحاء  جميع  في  والخاصة  العامة  للديون  العالية  المستويات  استدامة 

القيمة الحقيقية للديون وركود أو انخفاض اÐيرادات إلى تفاقم مخاطر التخلف عن سداد الديون.

١-٢-٣ زيادة الدعم المالي من المؤسسات الدولية أثناء ا
زمة

قدم   ،2020 ديسمبر  من  فاعتباًرا  ¢عضائها؛  مسبوق  غير  دعًما  الدولية  المؤسسات  قدمت  كورونا،  جائحة  خالل 
صندوق النقد الدولي مساعدات مالية إجمالية بلغت 102 مليار دوالر إلى 83 دولة، وإعفاء من الديون لـ 29 دولة من 
خالل صندوق احتواء الكوارث واÐغاثة بقيمة إجمالية قدرها 488٬7 مليون دوالر. وُيعد قيام صندوق النقد الدولي 

بتخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة خطوة مهمة في االتجاه الصحيح.

كما أعلنت مجموعة البنك الدولي عن نيتها تقديم ما يصل إلى 160 مليار دوالر أمريكي، بما في ذلك 50 مليار دوالر 
 .2021 للغاية، بحلول نهاية عام  للتنمية على شكل منح وشروط ميسرة  الدولية  المؤسسة  أمريكي من موارد 

وقامت مجموعة العشرين بتأجيل خدمة الديون لنحو 40 دولة وبقيمة تقترب من 5 مليارات دوالر.



٢١

١ - االقتصاد العالمي خالل ا
زمة

الدول  واستجابات  العالمي،  االقتصاد  على  كورونا  أزمة  تأثير  على  الضوء  نلقي  الورقة،  من  الجزء  هذا  في 
والمؤسسات الدولية لتداعيات ا¢زمة. 

1-١ تأثير أزمة كورونا على االقتصاد العالمي

في بداية عام 2020، انتشر وباء كورونا في كل ركن من أركان العالم وأصاب أكثر من 90 مليوًنا وقتل ما يقرب من
2 مليون شخص؛ مما أدى إلى اضطراب كبير في االقتصاد العالمي (United Nations.2021). ولعدة أشهر، أدت 
حاالت عدم اليقين والذعر إلى شلل في معظم ا¢نشطة االقتصادية في كل من الدول المتقدمة والنامية، حيث 
توقفت التجارة الدولية والسياحة بشكل كبير، وتجاوزت خسائر الوظائف واÐنتاج المستويات التي شوهدت في 
والثروة نحو  الدخل  التفاوت في  واتجه  زيادة حادة،  الذين يعيشون في فقر  وزاد عدد ا¢شخاص  أزمة سابقة،  أي 
مستويات عالية جديدة (World Bank.2020). وقد أسفرت جائحة كورونا عن تراجع الناتج العالمي اÐجمالي بنحو 

ا، تسود في العالم حالة من  4٬3% في عام 2020، وهو أكبر انكماش للناتج العالمي منذ الكساد الكبير.(٣) وحالًيّ
عدم اليقين بشأن الموجة التالية من جائحة كورونا، ويبقى االقتصاد العالمي على حافة الهاوية. 

1-1-١ صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أبرزت جائحة كورونا مدى صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فقد تزايد العدد اÐجمالي للفقراء بمقدار 
131 مليوًنا في عام 2020 وحده، وعانى 150 مليون شخص إضافي من الفقر المدقع، يمثلون 9٬4% من سكان العالم. 
ومن المتوقع أن يصل عدد من يعيشون في فقر مدقع إلى 797 مليون شخص في عام 2030، وهو ما يمثل معدل 
فقر يزيد على 9%. ويتضح من ذلك أن تحقيق الهدف ا¢ساسي للتنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على 

 .(World Bank. 2020) الفقر المدقع بحلول عام 2030 (الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة)، أمر بعيد المنال

وقد تحولت أزمة كورونا إلى أزمة جوع (الهدف 2)، حيث زاد عدد ا¢شخاص الذين يواجهون الجوع بنسبة 82% منذ 
الجوع مخاطر  العالم  أنحاء  جميع  في  شخص  مليون   270 نحو  اÚن  ويواجه  الوباء.  تفشي 
السكان صحة  على  مباشر  بشكل  الوباء  ر  وأثَّ  .(World Food Program. 2020, Oxfam International. 2020)

(الهدف 3)، وحدَّ من قدرة النظم الصحية الوطنية على معالجة المشكالت الصحية ا¢خرى. 

الطالب،  جميع  على  سلبي  بشكل  أثر  مما  4)؛  (الهدف  والتعلم  التعليم  مستويات  انخفضت  اÐغالق،  ومع 
والفتيات  النساء  وأصبحت  اÐعاقة.  ذوي  وا¢شخاص  كالفتيات  وضعًفا  تهميًشا  ا¢كثر  الفئات  في  وخصوًصا 
ضحايا للعنف المتزايد أثناء تنفيذ تدابير البقاء في المنزل (الهدفان 5 و16) ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدالت 

الفقر إلى زيادة عمالة ا¢طفال (الهدف 8)، حيث سيحتاج العديد من ا¢سر الفقيرة إلى مصادر دخل إضافية. 

الصناعية  والتنمية  الصغيرة  الصناعات  تنمية  إعاقة  إلى  الطلب  وانخفاض  التمويل  على  القيود  تؤدي  كما 
بشكل عام (الهدف 9). وأدى الوباء إلى انخفاض غير مسبوق في الطلب على النقل العام في جميع أنحاء العالم؛ 
ا كبيًرا لمستقبله في المدن (الهدف 11). وقد تراجعت عمليات إعادة التدوير بسبب احتياطات  مما شكل تحدًيّ
السالمة. وفي بعض الدول، تمت معالجة جميع النفايات على أنها غير قابلة Ðعادة التدوير وتم حرقها في مكب 
للنفايات أثناء تفشي المرض (الهدف 12)؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي. وتراجعت االلتزامات بمكافحة 

تغير المناخ؛ حيث أصبحت مكافحة الوباء أولوية مالية (الهدف 13).

وأدى استهالك المواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد، نتيجة للوباء، إلى زيادة التلوث البالستيكي وتدهور 
البيئة في جميع أنحاء العالم (الهدف 14). وعانت جهود الحفاظ على الحياة البرية من انتكاسات أيًضا، نتيجة 
انخفاض التمويل، والتهديدات البشرية المتزايدة على الطبيعة (الهدف 15). ومع انخفاض اÐيرادات الحكومية 
وتدفقات االستثمار ا¢جنبي المباشر والتحويالت وتزايد خدمة الديون، سيواجه معظم الدول النامية تحديات 

كبيرة في تعبئة الموارد من أجل التنمية المستدامة (الهدف 17).

فنتيجة  كورونا؛  أزمة  خالل  التقدم  بعض  المستدامة  التنمية  أهداف  من  قليل  عدد  شهد  سبق،  مما  وبالرغم 
الهواء  المرور على الطرق وتلوث  الوفيات من خالل الحد من إصابات  لعمليات اÐغالق، تم تجنب عدد كبير من 
إلى  الوصول  أصبح  حيث  متجددة؛  أهمية  الصحي  والصرف  المياه  جهود  واكتسبت  و11)،   3 (الهدفان  المحيط 
ا لوقف انتشار الفيروس (الهدف 6). وقد زادت حصة الطاقة  المياه النظيفة وغسل اليدين المتكرر أمًرا ضرورًيّ
المتجددة في إجمالي الطاقة أثناء الوباء (الهدف 7) (International Energy Agency. 2020). ويمكن االستفادة 

من هذه النتائج غير المقصودة والبناء عليها بتدابير سياسية مناسبة للحفاظ على التقدم الحالي.

١-1-٢ فقدان الوظائف والدخل

مستويات  إلى  بسرعة  البطالة  معدالت  تصاعد  إلى  كورونا  أزمة  عن  الناتج  العالمي  االقتصادي  الركود  أدى 
قياسية في عام 2020 (مثًلا، 27% في نيجيريا، و23% في الهند، و21% في كولومبيا، و17% في الفلبين، وأكثر من 13% في 

ا¢رجنتين والبرازيل وتشيلي والسعودية وتركيا). 

ففي الربعين الثاني والثالث من عام 2020، فقَد العالُم 420 مليون وظيفة بدوام كامل، ُتعادل نحو 14% من إجمالي 
القوة العاملة في العالم. وبلغ متوسط خسائر ساعات العمل اÐجمالية 10٬7% خالل ا¢رباع الثالثة ا¢ولى من عام 
2019 في  العالمي  الناتج  من   %5٬5 نحو  ويعادل  المفقود،  العمل  دخل  من  دوالر  تريليونات   3٬5 يمثل  ما  وهو   ،2020
كورونا جائحة  أثناء  وظائفهن  سيدة  ماليين   3 فقدت  وحدها،  ا¢مريكية  المتحدة  الواليات  وفي   .(ILO. 2020)

 .(WEF. 2021a)

وكانت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي رب العمل الرئيس في كثير من الدول، ا¢كثر 

آثار الجائحة قاسية على نحو ملياري عامل غير رسمي حول العالم  تضرًرا من انتشار جائحة كورونا.(٤) وكانت 
يفتقرون إلى التأمين ضد البطالة والتأمين الصحي واÐجازات مدفوعة ا¢جر. وكان العمال غير الرسميين، الذين 
يمثلون أكثر من 80% من العمال في بنجالديش والهند وباكستان وإندونيسيا والمكسيك، أكثر عرضة لفقدان 
الوظائف من العمال الرسميين خالل ا¢زمة (ILO. 2020). ويؤكد البنك الدولي أن النشاط غير الرسمي الواسع 

 .(World Bank. 2020c) االنتشار في جنوب آسيا قد تضخم بتأثير الوباء

وتجارة  والتصنيع  والسفر  كالسياحة  العمالة  كثيفة  الخدمات  قطاعات  على  خاصة  بصفة  الجائحة  وأثرت 
وإجراءات  ُبعد؛ مما يجعلها عرضة لæغالق  الوظائف فيها عن  العديد من  أداء  والتي ال يمكن  والنقل،  التجزئة 
الحجر الصحي. وتضررت النساء بشكل خاص من الوباء؛ حيث يشغلن أكثر من 50% من الوظائف في قطاعات 

الخدمات كثيفة العمالة.

كما أثرت جائحة كورونا الوباء بشكل أكبر على ا¢شخاص منخفضي المهارات والدخل، وخاصة أولئك الذين لم 
البلدان  من  العديد  في  والثروة  الدخل  في  المساواة  عدم  تفاقم  إلى  أدى  مما  بعد؛  عن  العمل  من  يتمكنوا 

المتقدمة والنامية، وزيادة االستقطاب في مجتمعاتها.

(ILO. 2021)، توفر سالسل التوريد الصناعية العالمية نحو 615 مليون  ووفًقا لتقديرات منظمة العمل الدولية 
وظيفة، إال أن تراجع الطلب العالمي على االستهالك نتيجة لجائحة كورونا، أدى إلى خسارة 97 مليون وظيفة 
حول العالم، منها 56 مليون وظيفة في قطاع الصناعة و29 مليون وظيفة في قطاع الخدمات و12 مليون وظيفة 
في قطاع الزراعة. وأثرت الجائحة سلًبا على 44% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للمالبس (32 مليون 
وظيفة)، و27% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للسيارات (15 مليون وظيفة)، من خالل فقدان الوظائف 

أو تخفيض ساعات العمل أو تدهور ظروف العمل. 

ومن المرجح أن يؤدي الوباء إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي وا¢تمتة والروبوتات وتغير الهياكل االقتصادية؛ مما 
سيزيد من انخفاض الطلب على العمالة على المدى المتوسط وتعميق االستقطاب في أسواق العمل. ومن 

المتوقع أال تعود ماليين الوظائف التي فقدت في عام 2020.

١-1-٣ تزايُد الفقر وعدم المساواة

وفًقا لمؤشر الفقر العالمي متعدد ا¢بعاد لعام 2021 الصادر عن برنامج ا¢مم المتحدة اÐنمائي، يعيش 1٬3 مليار 
شخص في 109 دول في فقر حاد متعدد ا¢بعاد، قرابة نصفهم (644 مليون) أطفال دون سن 18، ونحو 8.2% منهم 
(105 ماليين) في سن الستين أو أكثر. ويقطن ما يقرب من 84% (1٬1 مليار) بالمناطق الريفية، و16% (نحو 209 ماليين) 

.(UNDP. 2021) في المناطق الحضرية

وفي الواليات المتحدة على سبيل المثال، فقد نحو 8 ماليين شخص وظائفهم خالل الوباء وقفز معدل الفقر 
الوطني من 9٬3% في يونيو إلى 11٬7% في نوفمبر 2020. وفي حين أن 4% فقط من العمال ذوي الدخل المرتفع فقدوا 
وظائفهم، فإن نحو 20% من الوظائف التي شغلها العمال عند مستويات الدخل ا¢دنى في فبراير لم تعد موجودة 
ا بنسبة 31٬6% بين مارس وأكتوبر 2020، من 2٬95 تريليون دوالر  في يونيو 2020. كما زاد إجمالي ثروة 644 مليارديًرا أمريكًيّ
والثروة والشكوك المستمرة  الدخل  المتزايدة في  أن تؤدي االنقسامات  المتوقع  تريليونات دوالر. ومن  إلى 3٬88 
الجرائم  وانتشار  االجتماعي  التماسك  وتزعزع  االستياء  من  مزيد  إلى  واالقتصادية،  الصحية  الجبهتين  على 

وتقويض جهود التعافي.

١-1-٤ تسريع التغيرات الهيكلية في االقتصاد العالمي

أدت ا¢زمة الوبائية إلى تسريع التغيرات الهيكلية الجارية في االقتصاد العالمي التي ستعمل على تغيير طبيعة 
وزيادة  الخدمات  اقتصاد  صعود  وتشمل:  المستقبل،  في  العالمية  التجارة  بيئة  وستشكل  اÐنتاج  عمليات 
استخدام الخدمات كمدخالت وسيطة للصناعات التحويلية (كخدمات البرمجيات لصناعة السيارات) وهو ما 
العالمية  اÐمداد  سالسل  تقصير  نحو  واالتجاه  الرقمي،  التحول  وتيرة  وتسارع   ،(Servicification) بالـ  يعرف 

والتحول نحو سالسل اÐمداد اÐقليمية، وتفاقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا¢طراف. 

صعود اقتصاد الخدمات

ا أكثر من 60% من الوظائف في الدول النامية و80% من الوظائف في الدول المتقدمة. وفي  توفر الخدمات حالًيّ
 .(WTO. 2019b) عديد من الدول النامية، تمثل الخدمات السياحية ما يصل إلى 80% من إجمالي عائدات الصادرات

وفي العقود ا¢خيرة، أصبح اقتصاد الخدمات سمة رئيسة لالقتصاد العالمي مدفوًعا بالرقمنة وزيادة استخدام 
اÐنتاج  عملية  في  وسيطة  كمدخالت  بارزة  مكانة  الخدمات  واكتسبت  االصطناعي.  والذكاء  اÚلي  التعلم 

وكمنتجات نهائية. وأصبحت الخدمات محرًكا للتجارة الدولية واالبتكار. 

تكنولوجيا  إلى  الوصول  وزيادة  النقل  وضع  خالل  من  الخدمات  أهمية  المستدامة  التنمية  أهداف  وتعكس 
المعلومات واالتصاالت والخدمات المالية كشرط مسبق لتحقيق الهدف (9) وهو بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز 

التصنيع الشامل والمستدام، وتعزيز التعاون. 

تسارُع وتيرة التحول الرقمي

أدت جائحة كورونا إلى التزايد السريع في الطلب العالمي على الخدمات الرقمية؛ مما أدى إلى اÐسراع بالتحول 
الرقمي. فمع عمليات اÐغالق والقيود المفروضة على الحركة، كان التشغيل الرقمي هو الخيار الوحيد القابل 
الرقمنة  وساعدت  وظائفها.  ¢داء  الحكومية  وللوكاالت  ا¢عمال  في  للبقاء  الشركات  من  للعديد  للتطبيق 
والتقنيات الجديدة كالذكاء االصطناعي، على تبادل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها عبر الحدود، وانتشر 

العمل عن ُبعد، وتوسعت التجارة اÐلكترونية، وشهدت اÐلكترونيات طفرة في الطلب عليها. 

نت التقنيات الرقمية الجديدة، مثل الطباعة ثالثية ا¢بعاد، من تغيير نماذج ا¢عمال وتقريب أنظمة اÐنتاج  ومكَّ
ا¢كثر  الموردين  المختلفة من  والخدمات  السلع  الحصول على  الرقمية  المنصات  وأتاحت  المستهلكين،  من 
هذه  لمثل  ُيمكن  المتوسط،  المدى  وعلى  الفعلي.  وجودهم  مكان  عن  النظر  بغض  المنافسة  على  قدرة 
التطورات أن تدعم اتجاهات إعادة التوطين من خالل زيادة القدرة التنافسية لمواقع اÐنتاج التي لم تكن تنافسية 
في السابق، ومن خالل تشجيع التحول من النموذج التقليدي القتصاديات الحجم للمصانع الكبيرة التي تخدم 
ا جغرافًيّ والموزعة  مرونة  وا¢كثر  ا¢صغر  المصانع  من  بشبكة  مدعوم  جديد  نموذج  إلى  العالمية  ا¢سواق 

.(Shih. 2020)

(Big Data). وعلى سبيل  كما أتاحت التطورات التكنولوجية إمكانية إدارة البيانات الضخمة للدول والشركات 
المستوى  على  وتحليلها  ومقارنتها  المستهلكين  بيانات  جمع  إلى  الرائدة  والشركات  الدول  تسعى  المثال، 

الوطني وعبر الدول، الكتساب مزايا على منافسيها. 

إلى  ستؤدي  منها  كل  وداخل  الدول  بين  القائمة  الرقمية  الفجوات  فإن  الرقمي،  التحول  مزايا  من  الرغم  وعلى 
تفاقم عدم المساواة. وعلى سبيل المثال، أفادت اليونيسف أن ثلث أطفال المدارس في العالم (463 مليوًنا) وما 
العوائق  هذه  وستؤثر  بعد.  عن  التعلم  إلى  الوصول  يمكنهم  ال  إفريقيا  في  المدارس  أطفال  نصف  من  يقرب 
الهيكلية المتعلقة بفرص التعلم أثناء الوباء على إمكانات الدخل مدى الحياة لèطفال المتضررين، وتزيد من 

.(UNICEF. 2020) تفاقم عدم المساواة في الدخل والثروة

تقصير سالسل ا�مداد العالمية والتحول نحو سالسل ا�مداد ا�قليمية

كان النتشار سالسل اÐمداد العالمية، على مدى العقود الثالثة الماضية، تأثير عميق على مسار التنمية في 
العديد من االقتصادات وقدمت لها مكاسب إنمائية كبيرة. فسالسل اÐمداد العالمية تقسم مراحل اÐنتاج عبر 
الدول؛ مما يسمح للدول بالمشاركة في اÐنتاج العالمي من خالل تجارة المكونات والسلع الوسيطة، بدًلا من 
االضطرار إلى إنتاج منتجات كاملة بذاتها. ويؤدي نموذج أعمال سالسل اÐمداد العالمية إلى زيادة كفاءة اÐنتاج؛ 
التخصص في مهام محددة  للدول وممارسة  النسبية  المزايا  أكثر قدرة على استغالل  الشركات  حيث تصبح 

ا. بدقة، وهي أقل كثافة للموارد من إنشاء سالسل إمداد كاملة محلًيّ

وقد توسعت سالسل اÐمداد العالمية بسرعة، ال سيما في صناعات السيارات واÐلكترونيات والمالبس. وقد زادت 
خالل  من  العالمية  التجارة  في  وفيتنام)  وتايالند  والفلبين  وماليزيا  (إندونيسيا  آسيا  شرق  اقتصادات  أهمية 
ا¢على  المضافة  القيمة  ذات  المصنوعات  نحو  وتوجهها  العالمية،  اÐمداد  سالسل  في  النشطة  مشاركتها 
االقتصادي  النمو  لتحقيق  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  الدول  هذه  واعتمدت  التقنية.  عالية  والمنتجات 

المستدام والتحول الهيكلي والحد من الفقر. 

وعلى الرغم مما سبق، فإن جدوى نموذج التنمية الذي تقوده سالسل اÐمداد العالمية قد خضع للمراجعة عقب 
جائحة كورونا. فقد أدت الجائحة إلى اضطرابات كبيرة في سالسل اÐمداد، وعلى سبيل المثال، أثرت عمليات 
اÐغالق في الدول الموردة وانقطاع الخدمات اللوجستية على سالسل التوريد اÐلكترونية في فيتنام، ما أدى إلى 
حدوث نقص خطير في شحن المكونات اÐلكترونية وتسليم المنتجات النهائية إلى المستهلكين. كما كشف 
لبعض  ووفًقا  الطويلة.  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  تعتمد  التي  الغذائية  النظم  هشاشة  عن  الوباء 
في  سنوات   3٬7 كل  اÚن  تحدث  أكثر"  أو  شهر  لمدة  تستمر  "التي  اÐمداد  سالسل  اضطرابات  فإن  التقديرات، 

 .(McKinsey. 2020) المتوسط

كما أن االندماج في سالسل اÐمداد العالمية للوصول إلى ا¢سواق ا¢جنبية والمشاركة بروابط أمامية مع تجار 
وبالتالي  وا¢سعار،  الطلب  لصدمات  عرضة  أكثر  اÐمداد  سالسل  في  المندمجة  الدول  جعل  التجزئة، 
لالضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا (Frederick and Daly. 2020). وألقى التباطؤ في التجارة العالمية والنمو 

االقتصادي بظالله على تجارة سالسل اÐمداد العالمية.(٥) وأدت زيادة النزعة الحمائية ومناهضة العولمة إلى 
اÐنتاج  في  ا¢جنبية  المضافة  القيمة  حصة  وتقليل  التوطين  Ðعادة  والسياسية  االقتصادية  الضغوط  شدة 
والصادرات؛ مما قد يقوض مستقبل سالسل اÐمداد العالمية. كما ألقت التوترات التجارية المستمرة، كالنزاع 
التجاري بين الصين والواليات المتحدة وانسحاب بريطانيا من االتحاد ا¢وروبي، تحديات إضافية لسالسل اÐمداد 

العالمية.

ا؛ مما دفع إلى  وبذلك، كشفت جائحة كورونا المخاطر التي تمثلها شبكات اÐنتاج المعقدة والمشتتة جغرافًيّ
التفكير في تقصير سالسل اÐمداد العالمية لتصبح أكثر مرونة، خاصة مع تكثيف استخدام التقنيات الجديدة 
وانخفاض  الهدر  الخالي من  (التصنيع  الكفاءة  بين  المفاضلة  بإعادة  الشركات  الرقمنة. وقام عديد من  وتزايد 
المخزون والتسليم في الوقت المحدد)، والمرونة (تنويع قاعدة التوريد وتقصير المسافة بين الموردين وقاعدة 
أعماله  توطين  إلى  ويسعى  اÐقليمية  اÐمداد  سالسل  يفضل  الشركات  من  كثير  وأصبح  بالتجزئة).  البيع 

التجارية وفًقا لذلك التفضيل.

١-٢-١ زيادة دور الدولة في االقتصاد العالمي

الرقمية،  التحتية  والبنية  الصحية  الخدمات  توفير  في  للدولة  المهم  االستراتيجي  الدور  كورونا  جائحة  أبرزت 
باÐضافة إلى دورها ا¢ساسي في توفير الغذاء وخدمات الدفاع؛ فقد أدت ا¢زمة إلى توسيع دور الدولة في جميع 
أنحاء العالم تقريًبا، ال سيما في مجال الصحة. أما البنية التحتية الرقمية فقد مكنت العديد من الدول من 

ا بالرغم من التطبيق الصارم إلى حد كبير لسياسات اÐغالق.  استمرار النشاط االقتصادي جزئًيّ

كما أدت أزمة كورونا وتدابير اÐغالق إلى زيادة دور الدولة في النشاط االقتصادي من خالل برامج الدعم غير العادية 
كالدعم  الحساسة  القضايا  وبعض  المضمونة،  القروض  شملت  التي  المتخذة  التدابير  ونطاق  حجمها  في 
المباشر وغير المباشر للقطاع الصناعي والمؤسسات المملوكة للدولة، وغيره من أوجه الدعم التي لوال ظروف 
ا¢زمة لكانت انتهاًكا التفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن اÐعانات واÐجراءات التعويضية، وأصبحت الدولة 

المالذ ا¢خير كمقرض ومستثمر.

ومع تزايد توقعات المواطنين بشأن دور الدولة في الوقاية من المخاطر المحتملة والتصدي لها، تقوم كثير من 
الدول بتغيير سياساتها؛ استعداًدا لمواجهة أي أزمات صحية أو غيرها في المستقبل. 

١-٢-٢ السياسات االقتصادية العالمية خالل ا
زمة

كانت  وحينما  النمو.  لدعم  والنقدي  المالي  التحفيز  إلى  الدول  من  عديد  لجأ  كورونا،  أزمة  تداعيات  لمواجهة 
السياسة النقدية قريبة من الحد ا¢دنى للصفر في معظم االقتصادات الكبرى، أصبحت السياسة المالية هي 
ا  أداة التحفيز ا¢ساسية. واتجه كثير من الدول إلى التحول من التوازن المالي إلى عقد اجتماعي جديد يشمل حًدّ

ا أكثر تصاعدية. ا شامًلا، ونظاًما ضريبًيّ أدنى أعلى لèجور، ودخًلا أساسًيّ

السياسة المالية العالمية خالل ا
زمة 

أدت ا¢زمة الكبرى التي يواجهها االقتصاد العالمي إلى التحول من السياسات المالية "الحكيمة" إلى سياسات 
فيما  الكامل،  التشغيل  إلى  والوصول  الكلي  الطلب  في  المزمن  النقص  معالجة  بهدف  توسعية  أكثر  مالية 
سمحت أسعار الفائدة العالمية المنخفضة، بمستويات أعلى من العجز المالي مع االهتمام بنوعية النفقات 

المالية. 

وللتخفيف من التداعيات الصحية واÐنسانية واالقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا، أنفقت الدول 15٬8% من 
الناتج العالمي اÐجمالي في عام 2020، ويعد هذا اÐنفاق أكبر استجابة مالية منذ الحرب العالمية الثانية. وقد 
أسهمت الدول المتقدمة بنحو 80% من الحوافز المالية العالمية البالغة 12٬7 تريليون دوالر (IMF. 2021c)؛ حيث 
شاملة  كورونا  جائحة  لمواجهة  ا¢مريكي  المحلي  الناتج  من   %25 من  يقرب  ما  ا¢مريكية  الحكومة  أنفقت 
تكلفة تدابير الطوارئ والتحفيز المالي في عام 2020. وفي مارس 2021، قدمت الواليات المتحدة حوافز مالية قيمتها 
دوالر، وخطة  تريليون   2٬3 التحتية قيمتها  للبنية  المحلي اÐجمالي)، وخطة  ناتجها  (8٬8% من  دوالر  1844 مليار 
لمساندة ا¢سر على مدى عشر سنوات قيمتها 2 تريليون دوالر. وأنفق االتحاد ا¢وروبي نحو 10٪ من الناتج المحلي 
اÐجمالي ا¢وروبي. أما الصين فقد أنفقت 4٬7% من ناتجها المحلي في تدابير مواجهة الجائحة (WEF. 2021). أما 
الدول النامية فتكافح لتخصيص الموارد المالية الالزمة لمواجهة ا¢زمة الصحية الناتجة عن تفشي جائحة 

كورونا، وتحتاج إلى دعم مالي مستمر من المجتمع الدولي. 

وقد اختلفت تدابير التحفيز المالي الكبيرة (لحماية الوظائف ودعم استهالك ا¢سر) اختالًفا كبيًرا عبر الدول، 
الحوكمة  هياكل  في  االختالفات  يعكس  مما  أيًضا؛  وا¢ولويات  النطاق  في  ولكن  فقط،  الحجم  في  ليس 
استهدف  واليابان،  ا¢وروبي  االتحاد  ففي  االجتماعية.  بالحماية  االلتزام  ومستويات  السياسية  والتفضيالت 
التحفيز المالي دعم السيولة، أما دعم الدخل المباشر في الواليات المتحدة فقد ساعد ا¢سر على الحفاظ 
الوظائف  نمو  لدعم  الجديدة  االستثمارات  الصينية  التحفيز  إجراءات  عززت  المقابل،  وفي  االستهالك،  على 

والتعافي. 

أكثر؛  لم تكن  إن  بالقدر نفسه،  المالي مهمة  اÐنفاق  التحفيز مهم، فإن جودة  أن حجم حزم  الرغم من  وعلى 
فالتحفيز المالي ال يجب أن يكون ضيًقا للغاية فيستبعد العديد من الشركات وا¢سر التي تستحق الحصول 

على دعم حكومي، وال واسع النطاق للغاية بحيث تعجز الموارد المتاحة عن مساعدة أي شخص. 

ومن المهم تحديد كيفية مساعدة الحكومات للشركات أثناء ا¢زمات وماهية المخاطر التي يجب أن تتحملها 
مع تجنب المخاطر ا¢خالقية. فعلى سبيل المثال، قررت الحكومة ا¢لمانية االستحواذ على حصة ملكية كبيرة 
إذا كان يتعين على  أثار الجدل حول ما  ا؛ مما  البالد جزئًيّ في شركة "لوفتهانزا"، وتأميم أكبر شركة طيران في 
الرئيسة. كما  النقل  تمديد قرض Ðنقاذ شركة  ببساطة  أو  تجاري،  لكيان  السلبية  المخاطر  الحكومة تحمل 
الشركات نحو  أتاح فرصة للحكومات لتحويل سلوك  الحكومات حوافز ضريبية للشركات؛ مما  منحت بعض 
ا لمجموعة الخطوط الجوية Air France-KLM؛  خلق المنافع العامة. ففي فرنسا، منحت الحكومة حافًزا ضريبًيّ

مما أتاح الفرصة لتحويل سلوك الشركات نحو تعزيز االستدامة البيئية.

وتأجيًلا  ا¢جور،  لفواتير  وتمويًلا  مباشرة،  تحويالت  شمل  للشركات  دعًما  ا¢زمة  خالل  الحكومات  قدمت  كما 
للضرائب المستحقة عليها، وتأجيل سداد ديونها، ومد الضمانات على القروض الممنوحة لها من الدولة. واÚن، 
ا من هذا الدعم دون التسبب في موجة من حاالت اÐفالس. تواجه الحكومات صعوبة كبيرة في التخلص تدريجًيّ

تفاُقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا
طراف

يناير-  الفترة  فخالل  ا¢طراف؛  متعدد  التجاري  النظام  يواجهها  التي  التحديات  تفاقم  إلى  كورونا  جائحة  أدت 
نوفمبر 2020، فرضت 98 دولة قيوًدا على تصدير اÐمدادات الطبية؛ مما أكد تفضيل هذه الدول الستخدام تدابير 

 .(WTO. 2021a) تجارية أحادية الجانب لحماية مصالحها المحلية

دور  أضعفت  واÐقليمية،  الثنائية  التجارية  االتفاقات  نحو  والتحوالت  المتزايدة  الحمائية  االتجاهات  أن  كما 
منظمة التجارة العالمية؛ مما قد يؤدي إلى تزايد االستقطاب والتجزئة في مشهد التجارة الدولية في العقود 
القادمة ويضر بمصالح الدول النامية. فقد ارتفع عدد اتفاقيات التجارة اÐقليمية السارية من 82 اتفاقية في عام 
اتفاقيات  أن   (Bhagwati, Krishna and Panagariya. 2014) ويرى البعض   .2020 اتفاقيات في سبتمبر   306 إلى   2000
التجارة التفضيلية يمكن أن "تقوض ليس فقط وظيفة تحرير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، ولكن أيًضا 
دورها في صنع القواعد". وفي الوقت ذاته، تواجه منظمة التجارة العالمية أعمق أزمة منذ إنشائها في عام 1995، 

لبقاء نظام تسوية المنازعات مشلوًلا منذ ديسمبر 2019.

وعلى الرغم من أن أزمة كورونا أضافت تحدًيا آخر لمنظمة التجارة العالمية، فإنها أوجدت فرصة لتعزيز النظام 
لحوكمة  عالمي  إطار  وتطوير  المنظمة  إصالح  على  حافًزا  الوباء  أصبح  فقد  ا¢طراف؛  متعدد  الدولي  التجاري 
أن  كورونا  أزمة  وأكدت  التجارة.  مجال  في  الجديدة  للتحديات  بفعالية  التصدي  على  يساعد  الدولية  التجارة 
التحديات الحالية والمستقبلية ال يمكن مواجهتها إال من خالل الشراكات العالمية وا¢طر المتعددة ا¢طراف 
والمشاركة البناءة من قبل ا¢عضاء في القضايا المثيرة للجدل والناشئة، مثل: التجارة اÐلكترونية، وسياسات 

الدعم، والسياسات التجارية المدفوعة بتغير المناخ.

١-1-٥ الحد من مخاطر التغيرات المناخية

الفرص كاالستفادة من  العديد من  أتاحت  التداعيات السلبية الخطيرة لجائحة كورونا، فإنها  الرغم من  على 
أدت  فقد  المناخية.  التغيرات  مخاطر  من  والحد  الرقمي،  بالتحول  واÐسراع  الحديثة،  التكنولوجية  التطورات 
 2020 عام  من  ا¢ول  النصف  في   %9 بنسبة  العالمية  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  انخفاض  إلى  اÐغالق  تدابير 
(WEF. 2021c). ومن المأمول إحراز تقدم جديد في مجال حماية المناخ والبيئة بعد عودة الواليات المتحدة إلى 

عضوية اتفاقية باريس في بداية عام 2021، (٦)وتزايد عدد الدول والشركات التي ستلتزم بالحد من انبعاثات الكربون 
في  ا¢عضاء  الدول  وتعتزم  وكندا).  الجنوبية  وكوريا  واليابان،  المتحدة،  والمملكة  ا¢وروبي،  واالتحاد  (كالصين، 
االتحاد ا¢وروبي االنتقال السريع نحو اقتصاد أكثر اخضراًرا من خالل إتاحة المفوضية ا¢وروبية لدفعة أولى من 
المنح والقروض قيمتها نحو 5٪ من الناتج المحلي اÐجمالي لمنطقة اليورو على مدى خمس سنوات. وستضع 
الصين خطتها الخمسية الرابعة عشرة موضع التنفيذ – والتي تتضمن زيادة كفاءة استخدام الطاقة. وتعتزم 

ا¢مم المتحدة عقد مؤتمر المناخ (COP26) بنهاية عام 2021.

١-٢ استجابات الدول والمؤسسات الدولية لتداعيات أزمة كورونا

أزمة  عن  الناتجة  واالقتصادية  الصحية  العدوى  لوقف  وجرأة  بسرعة  العالم  أنحاء  جميع  في  الدول  استجابت 
االقتصادية  ا¢نشطة  من  واسعة  مجموعة  وتقييد  الصحي  والحجر  االجتماعي  للتباعد  تدابير  باتخاذ  كورونا، 
للحد من انتشار الوباء. كما طرحت الدول حزًما للتحفيز المالي والنقدي، ولكن محدودية الحيز المالي وارتفاع 
مستويات الدين العام أديا إلى تقييد قدرة العديد من الدول النامية على طرح حزم تحفيز كبيرة بما فيه الكفاية. 
وقد انطوت االستجابات ¢زمة كورونا على خيارات صعبة بين إنقاذ ا¢رواح وإنقاذ سبل العيش، وبين سرعة تقديم 

الدعم والكفاءة، وبين التكاليف قصيرة ا¢جل واÚثار طويلة ا¢جل. 

تفاقم الدين العام العالمي أثناء ا
زمة

تم تمويل الكثير من اÐنفاق العام العالمي عن طريق االقتراض اÐضافي؛ مما زاد من الديون الضخمة المتراكمة 
أصًلا على الحكومات قبل أن يبدأ الوباء. ومع ذلك، ظلت تكلفة خدمة هذا الدين منخفضة بالنسبة لمعظم 
الدول بسبب االستجابات النقدية غير العادية لèزمة (تخفيضات أسعار الفائدة، وتوسيع برامج شراء ا¢صول 

على نطاق واسع، وتوفير كميات غير مسبوقة من السيولة).

فقد أدى طرح حزم التحفيز الضخمة وتراجع اÐيرادات الحكومية إلى آثار سلبية على المالية العامة للدول في 
جميع أنحاء العالم. ووصل العجز المالي الحكومي في كثير من الدول إلى رقم مزدوج كنسبة مئوية من الناتج 

المحلي اÐجمالي في عام 2020.(٧) ومن المتوقع أن يؤدي التعافي البطيء للنمو إلى تفاقم العجز المالي. ومع 
زيادة العجز المالي، ارتفع الدين العام العالمي بنسبة 29 نقطة مئوية من الناتج المحلي اÐجمالي، ووصل إلى 

262% من الناتج في عام 2020- وهي أكبر زيادة لسنة واحدة منذ عام 1970.(٨) وهذه الزيادة الكبيرة في الدين العالمي 
واسعة النطاق؛ حيث تشمل الدين الحكومي والخاص، والدين المحلي والخارجي، وفي غالبية دول العالم. ففي 
االقتصادات المتقدمة، بلغ إجمالي الدين 300٪ من الناتج المحلي اÐجمالي في عام 2020. أما في الدول الناشئة 
M. Ayhan Kose, Franziska Ohnsorge, Carmen Rein-) والنامية، فبلغت نسبة الدين للناتج 206% في العام ذاته
hart, Kenneth Rogof. 2021). وقفز الدين الحكومي العالمي إلى 97% من الناتج في عام 2020، وهو أعلى مستوى 
له خالل نصف قرن. وارتفع الدين الخاص بوتيرة قياسية وإلى مستوى غير مسبوق (165% من الناتج)، نتيجة النهيار 
اÐنتاج، وإغالق الشركات، وإتاحة االئتمان من خالل إجراءات السياسة التيسيرية. أما المديونية الخارجية، فقد 

وصلت إلى 114% من الناتج المحلي اÐجمالي في العام ذاته.

الدول ا¢عضاء بمجموعة  العام في  الدين  إلى أن مستويات   (IMF. 2020) الدولي  النقد  وتشير توقعات صندوق 
السبعة)،  للدول  اÐجمالي  المحلي  الناتج  من   %140 (قرابة  دوالر  تريليونات   4 بنحو   2021 عام  في  ستزيد  السبعة 
لتتجاوز 57 تريليون دوالر. أما في االقتصادات السبعة الناشئة، فمن المتوقع أن يرتفع الدين العام بنحو 2 تريليون 

دوالر.

وتقع على الجيل الحالي مسؤولية التأكد من أن ا¢موال المقترضة يتم إنفاقها واستثمارها بشكل يعزز النمو 
االقتصادي ويولد عائدات حكومية كافية لسداد خدمات الديون اÐضافية؛ لضمان أن رفاهية الجيل الحالي ال 

تأتي على حساب رفاهية ا¢جيال القادمة.

السياسة النقدية العالمية خالل ا
زمة

في أوقات االضطراب المالي، ينخفض الطلب على ا¢سهم وا¢صول ذات الدخل الثابت؛ مما قد يؤدي إلى نقص 
الشركات  تدافع  إلى  كورونا  جائحة  انتشار  أدى   ،2020 مارس  ففي  االقتراض.  تكاليف  وزيادة  بسرعة  السيولة 
للواليات  الفيدرالي  االحتياطي  وخاصة  المركزية،  البنوك  وقامت  السيولة،  على  للحصول  المالية  والكيانات 
المتحدة، باالنخراط في شراء ا¢صول الثابتة مباشرة من السوق المالية (أداة السياسة النقدية غير التقليدية 
المعروفة بالتيسير الكمي) لزيادة السيولة وخفض أسعار الفائدة طويلة ا¢جل، التي ُتعد بالغة ا¢همية لتحفيز 
أزمة  من  التخفيف  في  المركزية  للبنوك  الجريئة  اÐجراءات  نجحت   ،2020 أبريل  نهاية  وبحلول  االستثمارات. 

  .(IMF. 2020c) السيولة وتفادي االنهيار المالي واستقرار التدفقات االئتمانية

البنوك  بدأت  كما  لèصول.  مباشرة  شراء  عمليات  في  المتقدمة  بالدول  ا  مركزًيّ بنًكا   30 نحو  ينخرط  ا،  وحالًيّ
المركزية في البلدان النامية برامجها الخاصة لشراء ا¢صول؛ فأطلقت البنوك المركزية في تشيلي والفلبين 
الحكومية  السندات  اشترت  حيث  ا¢ولى،  للمرة  ا¢صول  شراء  برامج  إفريقيا  وجنوب  وتركيا  كوريا  وجمهورية 
 .(Arslan, Drehmann and Hofmann, 2020) كإشارة إلى استعدادها لتولي دور المشتري الذي يمثل المالذ ا¢خير
وساعدت تدابير السياسة النقدية في الدول المتقدمة والناشئة في تخفيف قيود السيولة وانتعاش ا¢سواق 

.(Altavilla and others. 2020) المالية

أولها:  قضايا،  عدة  أثار  ا¢صول،  بشراء  تقليدية  غير  إجراءات  إلى  المركزية  البنوك  لجوء  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
توسيع محافظ البنوك با¢وراق المالية الحكومية وطمس الخطوط الفاصلة بين السياسة النقدية التقليدية 
والتمويل الحكومي. وثانيها: استخدام السياسة المالية لتجنب تحمل البنوك المركزية العبء ا¢كبر لتعديل 
السياسات. وأخيًرا، زيادة أهمية دور البنوك المركزية في العمل كصمام أمان لتجنب االضطرابات الناشئة من 

.(Buti and George Papaconstantinou. 2021) القطاع المالي

واسعة  واحترازية  نقدية  تدابير  عدة  المركزية  البنوك  اتخذت  التقليدية،  غير  النقدية  السياسة  إلى  وباÐضافة 
الصين  خفضت  المثال،  سبيل  وعلى  المالي.  االستقرار  وضمان  السيولة  لتعزيز  مسبوق  غير  بشكل  النطاق 
وقدمت  السيولة.  لضخ  المصرفي  االحتياطي  متطلبات  المتحدة  العربية  واÐمارات  وماليزيا  وإندونيسيا 
خاصة  ائتمانية  تسهيالت  المتحدة  والمملكة  الصينية  تايوان  ومقاطعة  وسريالنكا  والبرازيل  ا¢رجنتين 
المتحدة  والمملكة  إفريقيا  وجنوب  والنرويج  كونج  هونج  وقامت  الحجم.  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 
بتخفيف اللوائح االحترازية عن طريق تعليق رأس المال المعاكس للدورة االقتصادية أو احتياطيات السيولة - 

لتعزيز التدفقات االئتمانية. 

ا أسعار الفائدة 241 مرة. وأدخل البنك المركزي ا¢وروبي، والبنوك المركزية  ومنذ مارس 2020، خفض 92 بنًكا مركزًيّ
في الدنمارك، واليابان، وسويسرا، أسعار فائدة سلبية لتحفيز النمو االقتصادي، ولكن هذه السياسة تؤدي إلى 
تسعير المخاطر بأقل من الالزم، وتآكل ربحية البنوك وتقليل قدرتها على اÐقراض. كما تؤدي العوائد السلبية 
عليها  الصعب  من  فيصبح  التقاعدية،  المعاشات  وصناديق  التأمين  لشركات  االستثمار  عائدات  إضعاف  إلى 

الوفاء بالتزاماتها.

السياسة  مرونة  لتعزيز  النقدية؛  سياستها  أطر  في  تغييرات  عن  أيًضا  المركزية  البنوك  من  العديد  وأعلن 
وتحسين آليات االنتقال النقدي. فقد أعلن بنك االحتياطي الفيدرالي عن السماح للتضخم بأن يتجاوز هدفه 
لبعض الوقت، من أجل دعم االنتعاش المستدام في أسواق العمل. كما ألمح البنك المركزي ا¢وروبي إلى أنه 
أقل  المركزية كانت  البنوك  بالسماح للتضخم بتجاوز هدفه بعد فترة من ضعف نمو ا¢سعار. ولكن  سيلتزم 
نجاًحا في تحقيق أهداف التضخم؛ حيث انخفض التضخم الفعلي لما دون التوقعات. فقد سمحت السيولة 
المالية وخلق فقاعة  وزيادة حيازة ا¢صول  المفرطة والتضخم المنخفض للشركات بتقليل تسعير المخاطر 
مالية ضخمة كما يتضح من ارتفاع أسعار ا¢صول في معظم بورصات ا¢وراق المالية حول العالم؛ مما أدى إلى 
تحويل الموارد المالية بعيًدا عن االستثمارات الحقيقية وارتفاع معدالت البطالة وتفاقم عدم االستقرار المالي. 
فعلى الرغم من اÐنفاق التحفيزي الهائل في جميع أنحاء العالم، كان هناك نمو ضئيل في االستثمار الثابت. 
ففي الواليات المتحدة، على سبيل المثال، ذهب معظم فائض السيولة إلى االستحواذ على ا¢صول المالية؛ 
فقد انخفضت االستثمارات الثابتة غير السكنية بنسبة 7٬8% في الربع الثاني من عام 2020، في حين زاد المعروض 

النقدي بنسبة 23٬2؛ خالل الفترة نفسها. 

إلى  ا¢صول  أسعار  ارتفاع  إلى   2020 مارس  منتصف  في  المركزية  البنوك  من  المسبوق  غير  الدعم  أدى  كما 
مستويات قياسية؛ حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 40% مقارنة بمتوسط الزيادات السنوية البالغة 10% خالل 

السنوات الخمس الماضية.  

على  سلًبا  وسيؤثر  مرتفعة  للديون  الحقيقية  القيمة  سيبقي  متوقع،  هو  عما  التضخم  انخفاض  أن  كما 
ارتفاع  يؤدي  أن  المرجح  ومن  العالم.  أنحاء  جميع  في  والخاصة  العامة  للديون  العالية  المستويات  استدامة 

القيمة الحقيقية للديون وركود أو انخفاض اÐيرادات إلى تفاقم مخاطر التخلف عن سداد الديون.

١-٢-٣ زيادة الدعم المالي من المؤسسات الدولية أثناء ا
زمة

قدم   ،2020 ديسمبر  من  فاعتباًرا  ¢عضائها؛  مسبوق  غير  دعًما  الدولية  المؤسسات  قدمت  كورونا،  جائحة  خالل 
صندوق النقد الدولي مساعدات مالية إجمالية بلغت 102 مليار دوالر إلى 83 دولة، وإعفاء من الديون لـ 29 دولة من 
خالل صندوق احتواء الكوارث واÐغاثة بقيمة إجمالية قدرها 488٬7 مليون دوالر. وُيعد قيام صندوق النقد الدولي 

بتخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة خطوة مهمة في االتجاه الصحيح.

كما أعلنت مجموعة البنك الدولي عن نيتها تقديم ما يصل إلى 160 مليار دوالر أمريكي، بما في ذلك 50 مليار دوالر 
 .2021 للغاية، بحلول نهاية عام  للتنمية على شكل منح وشروط ميسرة  الدولية  المؤسسة  أمريكي من موارد 

وقامت مجموعة العشرين بتأجيل خدمة الديون لنحو 40 دولة وبقيمة تقترب من 5 مليارات دوالر.



٢٢

١ - االقتصاد العالمي خالل ا
زمة

الدول  واستجابات  العالمي،  االقتصاد  على  كورونا  أزمة  تأثير  على  الضوء  نلقي  الورقة،  من  الجزء  هذا  في 
والمؤسسات الدولية لتداعيات ا¢زمة. 

1-١ تأثير أزمة كورونا على االقتصاد العالمي

في بداية عام 2020، انتشر وباء كورونا في كل ركن من أركان العالم وأصاب أكثر من 90 مليوًنا وقتل ما يقرب من
2 مليون شخص؛ مما أدى إلى اضطراب كبير في االقتصاد العالمي (United Nations.2021). ولعدة أشهر، أدت 
حاالت عدم اليقين والذعر إلى شلل في معظم ا¢نشطة االقتصادية في كل من الدول المتقدمة والنامية، حيث 
توقفت التجارة الدولية والسياحة بشكل كبير، وتجاوزت خسائر الوظائف واÐنتاج المستويات التي شوهدت في 
والثروة نحو  الدخل  التفاوت في  واتجه  زيادة حادة،  الذين يعيشون في فقر  وزاد عدد ا¢شخاص  أزمة سابقة،  أي 
مستويات عالية جديدة (World Bank.2020). وقد أسفرت جائحة كورونا عن تراجع الناتج العالمي اÐجمالي بنحو 

ا، تسود في العالم حالة من  4٬3% في عام 2020، وهو أكبر انكماش للناتج العالمي منذ الكساد الكبير.(٣) وحالًيّ
عدم اليقين بشأن الموجة التالية من جائحة كورونا، ويبقى االقتصاد العالمي على حافة الهاوية. 

1-1-١ صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أبرزت جائحة كورونا مدى صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فقد تزايد العدد اÐجمالي للفقراء بمقدار 
131 مليوًنا في عام 2020 وحده، وعانى 150 مليون شخص إضافي من الفقر المدقع، يمثلون 9٬4% من سكان العالم. 
ومن المتوقع أن يصل عدد من يعيشون في فقر مدقع إلى 797 مليون شخص في عام 2030، وهو ما يمثل معدل 
فقر يزيد على 9%. ويتضح من ذلك أن تحقيق الهدف ا¢ساسي للتنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على 

 .(World Bank. 2020) الفقر المدقع بحلول عام 2030 (الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة)، أمر بعيد المنال

وقد تحولت أزمة كورونا إلى أزمة جوع (الهدف 2)، حيث زاد عدد ا¢شخاص الذين يواجهون الجوع بنسبة 82% منذ 
الجوع مخاطر  العالم  أنحاء  جميع  في  شخص  مليون   270 نحو  اÚن  ويواجه  الوباء.  تفشي 
السكان صحة  على  مباشر  بشكل  الوباء  ر  وأثَّ  .(World Food Program. 2020, Oxfam International. 2020)

(الهدف 3)، وحدَّ من قدرة النظم الصحية الوطنية على معالجة المشكالت الصحية ا¢خرى. 

الطالب،  جميع  على  سلبي  بشكل  أثر  مما  4)؛  (الهدف  والتعلم  التعليم  مستويات  انخفضت  اÐغالق،  ومع 
والفتيات  النساء  وأصبحت  اÐعاقة.  ذوي  وا¢شخاص  كالفتيات  وضعًفا  تهميًشا  ا¢كثر  الفئات  في  وخصوًصا 
ضحايا للعنف المتزايد أثناء تنفيذ تدابير البقاء في المنزل (الهدفان 5 و16) ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدالت 

الفقر إلى زيادة عمالة ا¢طفال (الهدف 8)، حيث سيحتاج العديد من ا¢سر الفقيرة إلى مصادر دخل إضافية. 

الصناعية  والتنمية  الصغيرة  الصناعات  تنمية  إعاقة  إلى  الطلب  وانخفاض  التمويل  على  القيود  تؤدي  كما 
بشكل عام (الهدف 9). وأدى الوباء إلى انخفاض غير مسبوق في الطلب على النقل العام في جميع أنحاء العالم؛ 
ا كبيًرا لمستقبله في المدن (الهدف 11). وقد تراجعت عمليات إعادة التدوير بسبب احتياطات  مما شكل تحدًيّ
السالمة. وفي بعض الدول، تمت معالجة جميع النفايات على أنها غير قابلة Ðعادة التدوير وتم حرقها في مكب 
للنفايات أثناء تفشي المرض (الهدف 12)؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي. وتراجعت االلتزامات بمكافحة 

تغير المناخ؛ حيث أصبحت مكافحة الوباء أولوية مالية (الهدف 13).

وأدى استهالك المواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد، نتيجة للوباء، إلى زيادة التلوث البالستيكي وتدهور 
البيئة في جميع أنحاء العالم (الهدف 14). وعانت جهود الحفاظ على الحياة البرية من انتكاسات أيًضا، نتيجة 
انخفاض التمويل، والتهديدات البشرية المتزايدة على الطبيعة (الهدف 15). ومع انخفاض اÐيرادات الحكومية 
وتدفقات االستثمار ا¢جنبي المباشر والتحويالت وتزايد خدمة الديون، سيواجه معظم الدول النامية تحديات 

كبيرة في تعبئة الموارد من أجل التنمية المستدامة (الهدف 17).

فنتيجة  كورونا؛  أزمة  خالل  التقدم  بعض  المستدامة  التنمية  أهداف  من  قليل  عدد  شهد  سبق،  مما  وبالرغم 
الهواء  المرور على الطرق وتلوث  الوفيات من خالل الحد من إصابات  لعمليات اÐغالق، تم تجنب عدد كبير من 
إلى  الوصول  أصبح  حيث  متجددة؛  أهمية  الصحي  والصرف  المياه  جهود  واكتسبت  و11)،   3 (الهدفان  المحيط 
ا لوقف انتشار الفيروس (الهدف 6). وقد زادت حصة الطاقة  المياه النظيفة وغسل اليدين المتكرر أمًرا ضرورًيّ
المتجددة في إجمالي الطاقة أثناء الوباء (الهدف 7) (International Energy Agency. 2020). ويمكن االستفادة 

من هذه النتائج غير المقصودة والبناء عليها بتدابير سياسية مناسبة للحفاظ على التقدم الحالي.

١-1-٢ فقدان الوظائف والدخل

مستويات  إلى  بسرعة  البطالة  معدالت  تصاعد  إلى  كورونا  أزمة  عن  الناتج  العالمي  االقتصادي  الركود  أدى 
قياسية في عام 2020 (مثًلا، 27% في نيجيريا، و23% في الهند، و21% في كولومبيا، و17% في الفلبين، وأكثر من 13% في 

ا¢رجنتين والبرازيل وتشيلي والسعودية وتركيا). 

ففي الربعين الثاني والثالث من عام 2020، فقَد العالُم 420 مليون وظيفة بدوام كامل، ُتعادل نحو 14% من إجمالي 
القوة العاملة في العالم. وبلغ متوسط خسائر ساعات العمل اÐجمالية 10٬7% خالل ا¢رباع الثالثة ا¢ولى من عام 
2019 في  العالمي  الناتج  من   %5٬5 نحو  ويعادل  المفقود،  العمل  دخل  من  دوالر  تريليونات   3٬5 يمثل  ما  وهو   ،2020
كورونا جائحة  أثناء  وظائفهن  سيدة  ماليين   3 فقدت  وحدها،  ا¢مريكية  المتحدة  الواليات  وفي   .(ILO. 2020)

 .(WEF. 2021a)

وكانت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي رب العمل الرئيس في كثير من الدول، ا¢كثر 

آثار الجائحة قاسية على نحو ملياري عامل غير رسمي حول العالم  تضرًرا من انتشار جائحة كورونا.(٤) وكانت 
يفتقرون إلى التأمين ضد البطالة والتأمين الصحي واÐجازات مدفوعة ا¢جر. وكان العمال غير الرسميين، الذين 
يمثلون أكثر من 80% من العمال في بنجالديش والهند وباكستان وإندونيسيا والمكسيك، أكثر عرضة لفقدان 
الوظائف من العمال الرسميين خالل ا¢زمة (ILO. 2020). ويؤكد البنك الدولي أن النشاط غير الرسمي الواسع 

 .(World Bank. 2020c) االنتشار في جنوب آسيا قد تضخم بتأثير الوباء

وتجارة  والتصنيع  والسفر  كالسياحة  العمالة  كثيفة  الخدمات  قطاعات  على  خاصة  بصفة  الجائحة  وأثرت 
وإجراءات  ُبعد؛ مما يجعلها عرضة لæغالق  الوظائف فيها عن  العديد من  أداء  والتي ال يمكن  والنقل،  التجزئة 
الحجر الصحي. وتضررت النساء بشكل خاص من الوباء؛ حيث يشغلن أكثر من 50% من الوظائف في قطاعات 

الخدمات كثيفة العمالة.

كما أثرت جائحة كورونا الوباء بشكل أكبر على ا¢شخاص منخفضي المهارات والدخل، وخاصة أولئك الذين لم 
البلدان  من  العديد  في  والثروة  الدخل  في  المساواة  عدم  تفاقم  إلى  أدى  مما  بعد؛  عن  العمل  من  يتمكنوا 

المتقدمة والنامية، وزيادة االستقطاب في مجتمعاتها.

(ILO. 2021)، توفر سالسل التوريد الصناعية العالمية نحو 615 مليون  ووفًقا لتقديرات منظمة العمل الدولية 
وظيفة، إال أن تراجع الطلب العالمي على االستهالك نتيجة لجائحة كورونا، أدى إلى خسارة 97 مليون وظيفة 
حول العالم، منها 56 مليون وظيفة في قطاع الصناعة و29 مليون وظيفة في قطاع الخدمات و12 مليون وظيفة 
في قطاع الزراعة. وأثرت الجائحة سلًبا على 44% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للمالبس (32 مليون 
وظيفة)، و27% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للسيارات (15 مليون وظيفة)، من خالل فقدان الوظائف 

أو تخفيض ساعات العمل أو تدهور ظروف العمل. 

ومن المرجح أن يؤدي الوباء إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي وا¢تمتة والروبوتات وتغير الهياكل االقتصادية؛ مما 
سيزيد من انخفاض الطلب على العمالة على المدى المتوسط وتعميق االستقطاب في أسواق العمل. ومن 

المتوقع أال تعود ماليين الوظائف التي فقدت في عام 2020.

١-1-٣ تزايُد الفقر وعدم المساواة

وفًقا لمؤشر الفقر العالمي متعدد ا¢بعاد لعام 2021 الصادر عن برنامج ا¢مم المتحدة اÐنمائي، يعيش 1٬3 مليار 
شخص في 109 دول في فقر حاد متعدد ا¢بعاد، قرابة نصفهم (644 مليون) أطفال دون سن 18، ونحو 8.2% منهم 
(105 ماليين) في سن الستين أو أكثر. ويقطن ما يقرب من 84% (1٬1 مليار) بالمناطق الريفية، و16% (نحو 209 ماليين) 

.(UNDP. 2021) في المناطق الحضرية

وفي الواليات المتحدة على سبيل المثال، فقد نحو 8 ماليين شخص وظائفهم خالل الوباء وقفز معدل الفقر 
الوطني من 9٬3% في يونيو إلى 11٬7% في نوفمبر 2020. وفي حين أن 4% فقط من العمال ذوي الدخل المرتفع فقدوا 
وظائفهم، فإن نحو 20% من الوظائف التي شغلها العمال عند مستويات الدخل ا¢دنى في فبراير لم تعد موجودة 
ا بنسبة 31٬6% بين مارس وأكتوبر 2020، من 2٬95 تريليون دوالر  في يونيو 2020. كما زاد إجمالي ثروة 644 مليارديًرا أمريكًيّ
والثروة والشكوك المستمرة  الدخل  المتزايدة في  أن تؤدي االنقسامات  المتوقع  تريليونات دوالر. ومن  إلى 3٬88 
الجرائم  وانتشار  االجتماعي  التماسك  وتزعزع  االستياء  من  مزيد  إلى  واالقتصادية،  الصحية  الجبهتين  على 

وتقويض جهود التعافي.

١-1-٤ تسريع التغيرات الهيكلية في االقتصاد العالمي

أدت ا¢زمة الوبائية إلى تسريع التغيرات الهيكلية الجارية في االقتصاد العالمي التي ستعمل على تغيير طبيعة 
وزيادة  الخدمات  اقتصاد  صعود  وتشمل:  المستقبل،  في  العالمية  التجارة  بيئة  وستشكل  اÐنتاج  عمليات 
استخدام الخدمات كمدخالت وسيطة للصناعات التحويلية (كخدمات البرمجيات لصناعة السيارات) وهو ما 
العالمية  اÐمداد  سالسل  تقصير  نحو  واالتجاه  الرقمي،  التحول  وتيرة  وتسارع   ،(Servicification) بالـ  يعرف 

والتحول نحو سالسل اÐمداد اÐقليمية، وتفاقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا¢طراف. 

صعود اقتصاد الخدمات

ا أكثر من 60% من الوظائف في الدول النامية و80% من الوظائف في الدول المتقدمة. وفي  توفر الخدمات حالًيّ
 .(WTO. 2019b) عديد من الدول النامية، تمثل الخدمات السياحية ما يصل إلى 80% من إجمالي عائدات الصادرات

وفي العقود ا¢خيرة، أصبح اقتصاد الخدمات سمة رئيسة لالقتصاد العالمي مدفوًعا بالرقمنة وزيادة استخدام 
اÐنتاج  عملية  في  وسيطة  كمدخالت  بارزة  مكانة  الخدمات  واكتسبت  االصطناعي.  والذكاء  اÚلي  التعلم 

وكمنتجات نهائية. وأصبحت الخدمات محرًكا للتجارة الدولية واالبتكار. 

تكنولوجيا  إلى  الوصول  وزيادة  النقل  وضع  خالل  من  الخدمات  أهمية  المستدامة  التنمية  أهداف  وتعكس 
المعلومات واالتصاالت والخدمات المالية كشرط مسبق لتحقيق الهدف (9) وهو بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز 

التصنيع الشامل والمستدام، وتعزيز التعاون. 

تسارُع وتيرة التحول الرقمي

أدت جائحة كورونا إلى التزايد السريع في الطلب العالمي على الخدمات الرقمية؛ مما أدى إلى اÐسراع بالتحول 
الرقمي. فمع عمليات اÐغالق والقيود المفروضة على الحركة، كان التشغيل الرقمي هو الخيار الوحيد القابل 
الرقمنة  وساعدت  وظائفها.  ¢داء  الحكومية  وللوكاالت  ا¢عمال  في  للبقاء  الشركات  من  للعديد  للتطبيق 
والتقنيات الجديدة كالذكاء االصطناعي، على تبادل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها عبر الحدود، وانتشر 

العمل عن ُبعد، وتوسعت التجارة اÐلكترونية، وشهدت اÐلكترونيات طفرة في الطلب عليها. 

نت التقنيات الرقمية الجديدة، مثل الطباعة ثالثية ا¢بعاد، من تغيير نماذج ا¢عمال وتقريب أنظمة اÐنتاج  ومكَّ
ا¢كثر  الموردين  المختلفة من  والخدمات  السلع  الحصول على  الرقمية  المنصات  وأتاحت  المستهلكين،  من 
هذه  لمثل  ُيمكن  المتوسط،  المدى  وعلى  الفعلي.  وجودهم  مكان  عن  النظر  بغض  المنافسة  على  قدرة 
التطورات أن تدعم اتجاهات إعادة التوطين من خالل زيادة القدرة التنافسية لمواقع اÐنتاج التي لم تكن تنافسية 
في السابق، ومن خالل تشجيع التحول من النموذج التقليدي القتصاديات الحجم للمصانع الكبيرة التي تخدم 
ا جغرافًيّ والموزعة  مرونة  وا¢كثر  ا¢صغر  المصانع  من  بشبكة  مدعوم  جديد  نموذج  إلى  العالمية  ا¢سواق 

.(Shih. 2020)

(Big Data). وعلى سبيل  كما أتاحت التطورات التكنولوجية إمكانية إدارة البيانات الضخمة للدول والشركات 
المستوى  على  وتحليلها  ومقارنتها  المستهلكين  بيانات  جمع  إلى  الرائدة  والشركات  الدول  تسعى  المثال، 

الوطني وعبر الدول، الكتساب مزايا على منافسيها. 

إلى  ستؤدي  منها  كل  وداخل  الدول  بين  القائمة  الرقمية  الفجوات  فإن  الرقمي،  التحول  مزايا  من  الرغم  وعلى 
تفاقم عدم المساواة. وعلى سبيل المثال، أفادت اليونيسف أن ثلث أطفال المدارس في العالم (463 مليوًنا) وما 
العوائق  هذه  وستؤثر  بعد.  عن  التعلم  إلى  الوصول  يمكنهم  ال  إفريقيا  في  المدارس  أطفال  نصف  من  يقرب 
الهيكلية المتعلقة بفرص التعلم أثناء الوباء على إمكانات الدخل مدى الحياة لèطفال المتضررين، وتزيد من 

.(UNICEF. 2020) تفاقم عدم المساواة في الدخل والثروة

تقصير سالسل ا�مداد العالمية والتحول نحو سالسل ا�مداد ا�قليمية

كان النتشار سالسل اÐمداد العالمية، على مدى العقود الثالثة الماضية، تأثير عميق على مسار التنمية في 
العديد من االقتصادات وقدمت لها مكاسب إنمائية كبيرة. فسالسل اÐمداد العالمية تقسم مراحل اÐنتاج عبر 
الدول؛ مما يسمح للدول بالمشاركة في اÐنتاج العالمي من خالل تجارة المكونات والسلع الوسيطة، بدًلا من 
االضطرار إلى إنتاج منتجات كاملة بذاتها. ويؤدي نموذج أعمال سالسل اÐمداد العالمية إلى زيادة كفاءة اÐنتاج؛ 
التخصص في مهام محددة  للدول وممارسة  النسبية  المزايا  أكثر قدرة على استغالل  الشركات  حيث تصبح 

ا. بدقة، وهي أقل كثافة للموارد من إنشاء سالسل إمداد كاملة محلًيّ

وقد توسعت سالسل اÐمداد العالمية بسرعة، ال سيما في صناعات السيارات واÐلكترونيات والمالبس. وقد زادت 
خالل  من  العالمية  التجارة  في  وفيتنام)  وتايالند  والفلبين  وماليزيا  (إندونيسيا  آسيا  شرق  اقتصادات  أهمية 
ا¢على  المضافة  القيمة  ذات  المصنوعات  نحو  وتوجهها  العالمية،  اÐمداد  سالسل  في  النشطة  مشاركتها 
االقتصادي  النمو  لتحقيق  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  الدول  هذه  واعتمدت  التقنية.  عالية  والمنتجات 

المستدام والتحول الهيكلي والحد من الفقر. 

وعلى الرغم مما سبق، فإن جدوى نموذج التنمية الذي تقوده سالسل اÐمداد العالمية قد خضع للمراجعة عقب 
جائحة كورونا. فقد أدت الجائحة إلى اضطرابات كبيرة في سالسل اÐمداد، وعلى سبيل المثال، أثرت عمليات 
اÐغالق في الدول الموردة وانقطاع الخدمات اللوجستية على سالسل التوريد اÐلكترونية في فيتنام، ما أدى إلى 
حدوث نقص خطير في شحن المكونات اÐلكترونية وتسليم المنتجات النهائية إلى المستهلكين. كما كشف 
لبعض  ووفًقا  الطويلة.  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  تعتمد  التي  الغذائية  النظم  هشاشة  عن  الوباء 
في  سنوات   3٬7 كل  اÚن  تحدث  أكثر"  أو  شهر  لمدة  تستمر  "التي  اÐمداد  سالسل  اضطرابات  فإن  التقديرات، 

 .(McKinsey. 2020) المتوسط

كما أن االندماج في سالسل اÐمداد العالمية للوصول إلى ا¢سواق ا¢جنبية والمشاركة بروابط أمامية مع تجار 
وبالتالي  وا¢سعار،  الطلب  لصدمات  عرضة  أكثر  اÐمداد  سالسل  في  المندمجة  الدول  جعل  التجزئة، 
لالضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا (Frederick and Daly. 2020). وألقى التباطؤ في التجارة العالمية والنمو 

االقتصادي بظالله على تجارة سالسل اÐمداد العالمية.(٥) وأدت زيادة النزعة الحمائية ومناهضة العولمة إلى 
اÐنتاج  في  ا¢جنبية  المضافة  القيمة  حصة  وتقليل  التوطين  Ðعادة  والسياسية  االقتصادية  الضغوط  شدة 
والصادرات؛ مما قد يقوض مستقبل سالسل اÐمداد العالمية. كما ألقت التوترات التجارية المستمرة، كالنزاع 
التجاري بين الصين والواليات المتحدة وانسحاب بريطانيا من االتحاد ا¢وروبي، تحديات إضافية لسالسل اÐمداد 

العالمية.

ا؛ مما دفع إلى  وبذلك، كشفت جائحة كورونا المخاطر التي تمثلها شبكات اÐنتاج المعقدة والمشتتة جغرافًيّ
التفكير في تقصير سالسل اÐمداد العالمية لتصبح أكثر مرونة، خاصة مع تكثيف استخدام التقنيات الجديدة 
وانخفاض  الهدر  الخالي من  (التصنيع  الكفاءة  بين  المفاضلة  بإعادة  الشركات  الرقمنة. وقام عديد من  وتزايد 
المخزون والتسليم في الوقت المحدد)، والمرونة (تنويع قاعدة التوريد وتقصير المسافة بين الموردين وقاعدة 
أعماله  توطين  إلى  ويسعى  اÐقليمية  اÐمداد  سالسل  يفضل  الشركات  من  كثير  وأصبح  بالتجزئة).  البيع 

التجارية وفًقا لذلك التفضيل.

١-٢-١ زيادة دور الدولة في االقتصاد العالمي

الرقمية،  التحتية  والبنية  الصحية  الخدمات  توفير  في  للدولة  المهم  االستراتيجي  الدور  كورونا  جائحة  أبرزت 
باÐضافة إلى دورها ا¢ساسي في توفير الغذاء وخدمات الدفاع؛ فقد أدت ا¢زمة إلى توسيع دور الدولة في جميع 
أنحاء العالم تقريًبا، ال سيما في مجال الصحة. أما البنية التحتية الرقمية فقد مكنت العديد من الدول من 

ا بالرغم من التطبيق الصارم إلى حد كبير لسياسات اÐغالق.  استمرار النشاط االقتصادي جزئًيّ

كما أدت أزمة كورونا وتدابير اÐغالق إلى زيادة دور الدولة في النشاط االقتصادي من خالل برامج الدعم غير العادية 
كالدعم  الحساسة  القضايا  وبعض  المضمونة،  القروض  شملت  التي  المتخذة  التدابير  ونطاق  حجمها  في 
المباشر وغير المباشر للقطاع الصناعي والمؤسسات المملوكة للدولة، وغيره من أوجه الدعم التي لوال ظروف 
ا¢زمة لكانت انتهاًكا التفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن اÐعانات واÐجراءات التعويضية، وأصبحت الدولة 

المالذ ا¢خير كمقرض ومستثمر.

ومع تزايد توقعات المواطنين بشأن دور الدولة في الوقاية من المخاطر المحتملة والتصدي لها، تقوم كثير من 
الدول بتغيير سياساتها؛ استعداًدا لمواجهة أي أزمات صحية أو غيرها في المستقبل. 

١-٢-٢ السياسات االقتصادية العالمية خالل ا
زمة

كانت  وحينما  النمو.  لدعم  والنقدي  المالي  التحفيز  إلى  الدول  من  عديد  لجأ  كورونا،  أزمة  تداعيات  لمواجهة 
السياسة النقدية قريبة من الحد ا¢دنى للصفر في معظم االقتصادات الكبرى، أصبحت السياسة المالية هي 
ا  أداة التحفيز ا¢ساسية. واتجه كثير من الدول إلى التحول من التوازن المالي إلى عقد اجتماعي جديد يشمل حًدّ

ا أكثر تصاعدية. ا شامًلا، ونظاًما ضريبًيّ أدنى أعلى لèجور، ودخًلا أساسًيّ

السياسة المالية العالمية خالل ا
زمة 

أدت ا¢زمة الكبرى التي يواجهها االقتصاد العالمي إلى التحول من السياسات المالية "الحكيمة" إلى سياسات 
فيما  الكامل،  التشغيل  إلى  والوصول  الكلي  الطلب  في  المزمن  النقص  معالجة  بهدف  توسعية  أكثر  مالية 
سمحت أسعار الفائدة العالمية المنخفضة، بمستويات أعلى من العجز المالي مع االهتمام بنوعية النفقات 

المالية. 

وللتخفيف من التداعيات الصحية واÐنسانية واالقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا، أنفقت الدول 15٬8% من 
الناتج العالمي اÐجمالي في عام 2020، ويعد هذا اÐنفاق أكبر استجابة مالية منذ الحرب العالمية الثانية. وقد 
أسهمت الدول المتقدمة بنحو 80% من الحوافز المالية العالمية البالغة 12٬7 تريليون دوالر (IMF. 2021c)؛ حيث 
شاملة  كورونا  جائحة  لمواجهة  ا¢مريكي  المحلي  الناتج  من   %25 من  يقرب  ما  ا¢مريكية  الحكومة  أنفقت 
تكلفة تدابير الطوارئ والتحفيز المالي في عام 2020. وفي مارس 2021، قدمت الواليات المتحدة حوافز مالية قيمتها 
دوالر، وخطة  تريليون   2٬3 التحتية قيمتها  للبنية  المحلي اÐجمالي)، وخطة  ناتجها  (8٬8% من  دوالر  1844 مليار 
لمساندة ا¢سر على مدى عشر سنوات قيمتها 2 تريليون دوالر. وأنفق االتحاد ا¢وروبي نحو 10٪ من الناتج المحلي 
اÐجمالي ا¢وروبي. أما الصين فقد أنفقت 4٬7% من ناتجها المحلي في تدابير مواجهة الجائحة (WEF. 2021). أما 
الدول النامية فتكافح لتخصيص الموارد المالية الالزمة لمواجهة ا¢زمة الصحية الناتجة عن تفشي جائحة 

كورونا، وتحتاج إلى دعم مالي مستمر من المجتمع الدولي. 

وقد اختلفت تدابير التحفيز المالي الكبيرة (لحماية الوظائف ودعم استهالك ا¢سر) اختالًفا كبيًرا عبر الدول، 
الحوكمة  هياكل  في  االختالفات  يعكس  مما  أيًضا؛  وا¢ولويات  النطاق  في  ولكن  فقط،  الحجم  في  ليس 
استهدف  واليابان،  ا¢وروبي  االتحاد  ففي  االجتماعية.  بالحماية  االلتزام  ومستويات  السياسية  والتفضيالت 
التحفيز المالي دعم السيولة، أما دعم الدخل المباشر في الواليات المتحدة فقد ساعد ا¢سر على الحفاظ 
الوظائف  نمو  لدعم  الجديدة  االستثمارات  الصينية  التحفيز  إجراءات  عززت  المقابل،  وفي  االستهالك،  على 

والتعافي. 

أكثر؛  لم تكن  إن  بالقدر نفسه،  المالي مهمة  اÐنفاق  التحفيز مهم، فإن جودة  أن حجم حزم  الرغم من  وعلى 
فالتحفيز المالي ال يجب أن يكون ضيًقا للغاية فيستبعد العديد من الشركات وا¢سر التي تستحق الحصول 

على دعم حكومي، وال واسع النطاق للغاية بحيث تعجز الموارد المتاحة عن مساعدة أي شخص. 

ومن المهم تحديد كيفية مساعدة الحكومات للشركات أثناء ا¢زمات وماهية المخاطر التي يجب أن تتحملها 
مع تجنب المخاطر ا¢خالقية. فعلى سبيل المثال، قررت الحكومة ا¢لمانية االستحواذ على حصة ملكية كبيرة 
إذا كان يتعين على  أثار الجدل حول ما  ا؛ مما  البالد جزئًيّ في شركة "لوفتهانزا"، وتأميم أكبر شركة طيران في 
الرئيسة. كما  النقل  تمديد قرض Ðنقاذ شركة  ببساطة  أو  تجاري،  لكيان  السلبية  المخاطر  الحكومة تحمل 
الشركات نحو  أتاح فرصة للحكومات لتحويل سلوك  الحكومات حوافز ضريبية للشركات؛ مما  منحت بعض 
ا لمجموعة الخطوط الجوية Air France-KLM؛  خلق المنافع العامة. ففي فرنسا، منحت الحكومة حافًزا ضريبًيّ

مما أتاح الفرصة لتحويل سلوك الشركات نحو تعزيز االستدامة البيئية.

وتأجيًلا  ا¢جور،  لفواتير  وتمويًلا  مباشرة،  تحويالت  شمل  للشركات  دعًما  ا¢زمة  خالل  الحكومات  قدمت  كما 
للضرائب المستحقة عليها، وتأجيل سداد ديونها، ومد الضمانات على القروض الممنوحة لها من الدولة. واÚن، 
ا من هذا الدعم دون التسبب في موجة من حاالت اÐفالس. تواجه الحكومات صعوبة كبيرة في التخلص تدريجًيّ

تفاُقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا
طراف

يناير-  الفترة  فخالل  ا¢طراف؛  متعدد  التجاري  النظام  يواجهها  التي  التحديات  تفاقم  إلى  كورونا  جائحة  أدت 
نوفمبر 2020، فرضت 98 دولة قيوًدا على تصدير اÐمدادات الطبية؛ مما أكد تفضيل هذه الدول الستخدام تدابير 

 .(WTO. 2021a) تجارية أحادية الجانب لحماية مصالحها المحلية

دور  أضعفت  واÐقليمية،  الثنائية  التجارية  االتفاقات  نحو  والتحوالت  المتزايدة  الحمائية  االتجاهات  أن  كما 
منظمة التجارة العالمية؛ مما قد يؤدي إلى تزايد االستقطاب والتجزئة في مشهد التجارة الدولية في العقود 
القادمة ويضر بمصالح الدول النامية. فقد ارتفع عدد اتفاقيات التجارة اÐقليمية السارية من 82 اتفاقية في عام 
اتفاقيات  أن   (Bhagwati, Krishna and Panagariya. 2014) ويرى البعض   .2020 اتفاقيات في سبتمبر   306 إلى   2000
التجارة التفضيلية يمكن أن "تقوض ليس فقط وظيفة تحرير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، ولكن أيًضا 
دورها في صنع القواعد". وفي الوقت ذاته، تواجه منظمة التجارة العالمية أعمق أزمة منذ إنشائها في عام 1995، 

لبقاء نظام تسوية المنازعات مشلوًلا منذ ديسمبر 2019.

وعلى الرغم من أن أزمة كورونا أضافت تحدًيا آخر لمنظمة التجارة العالمية، فإنها أوجدت فرصة لتعزيز النظام 
لحوكمة  عالمي  إطار  وتطوير  المنظمة  إصالح  على  حافًزا  الوباء  أصبح  فقد  ا¢طراف؛  متعدد  الدولي  التجاري 
أن  كورونا  أزمة  وأكدت  التجارة.  مجال  في  الجديدة  للتحديات  بفعالية  التصدي  على  يساعد  الدولية  التجارة 
التحديات الحالية والمستقبلية ال يمكن مواجهتها إال من خالل الشراكات العالمية وا¢طر المتعددة ا¢طراف 
والمشاركة البناءة من قبل ا¢عضاء في القضايا المثيرة للجدل والناشئة، مثل: التجارة اÐلكترونية، وسياسات 

الدعم، والسياسات التجارية المدفوعة بتغير المناخ.

١-1-٥ الحد من مخاطر التغيرات المناخية

الفرص كاالستفادة من  العديد من  أتاحت  التداعيات السلبية الخطيرة لجائحة كورونا، فإنها  الرغم من  على 
أدت  فقد  المناخية.  التغيرات  مخاطر  من  والحد  الرقمي،  بالتحول  واÐسراع  الحديثة،  التكنولوجية  التطورات 
 2020 عام  من  ا¢ول  النصف  في   %9 بنسبة  العالمية  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  انخفاض  إلى  اÐغالق  تدابير 
(WEF. 2021c). ومن المأمول إحراز تقدم جديد في مجال حماية المناخ والبيئة بعد عودة الواليات المتحدة إلى 

عضوية اتفاقية باريس في بداية عام 2021، (٦)وتزايد عدد الدول والشركات التي ستلتزم بالحد من انبعاثات الكربون 
في  ا¢عضاء  الدول  وتعتزم  وكندا).  الجنوبية  وكوريا  واليابان،  المتحدة،  والمملكة  ا¢وروبي،  واالتحاد  (كالصين، 
االتحاد ا¢وروبي االنتقال السريع نحو اقتصاد أكثر اخضراًرا من خالل إتاحة المفوضية ا¢وروبية لدفعة أولى من 
المنح والقروض قيمتها نحو 5٪ من الناتج المحلي اÐجمالي لمنطقة اليورو على مدى خمس سنوات. وستضع 
الصين خطتها الخمسية الرابعة عشرة موضع التنفيذ – والتي تتضمن زيادة كفاءة استخدام الطاقة. وتعتزم 

ا¢مم المتحدة عقد مؤتمر المناخ (COP26) بنهاية عام 2021.

١-٢ استجابات الدول والمؤسسات الدولية لتداعيات أزمة كورونا

أزمة  عن  الناتجة  واالقتصادية  الصحية  العدوى  لوقف  وجرأة  بسرعة  العالم  أنحاء  جميع  في  الدول  استجابت 
االقتصادية  ا¢نشطة  من  واسعة  مجموعة  وتقييد  الصحي  والحجر  االجتماعي  للتباعد  تدابير  باتخاذ  كورونا، 
للحد من انتشار الوباء. كما طرحت الدول حزًما للتحفيز المالي والنقدي، ولكن محدودية الحيز المالي وارتفاع 
مستويات الدين العام أديا إلى تقييد قدرة العديد من الدول النامية على طرح حزم تحفيز كبيرة بما فيه الكفاية. 
وقد انطوت االستجابات ¢زمة كورونا على خيارات صعبة بين إنقاذ ا¢رواح وإنقاذ سبل العيش، وبين سرعة تقديم 

الدعم والكفاءة، وبين التكاليف قصيرة ا¢جل واÚثار طويلة ا¢جل. 

تفاقم الدين العام العالمي أثناء ا
زمة

تم تمويل الكثير من اÐنفاق العام العالمي عن طريق االقتراض اÐضافي؛ مما زاد من الديون الضخمة المتراكمة 
أصًلا على الحكومات قبل أن يبدأ الوباء. ومع ذلك، ظلت تكلفة خدمة هذا الدين منخفضة بالنسبة لمعظم 
الدول بسبب االستجابات النقدية غير العادية لèزمة (تخفيضات أسعار الفائدة، وتوسيع برامج شراء ا¢صول 

على نطاق واسع، وتوفير كميات غير مسبوقة من السيولة).

فقد أدى طرح حزم التحفيز الضخمة وتراجع اÐيرادات الحكومية إلى آثار سلبية على المالية العامة للدول في 
جميع أنحاء العالم. ووصل العجز المالي الحكومي في كثير من الدول إلى رقم مزدوج كنسبة مئوية من الناتج 

المحلي اÐجمالي في عام 2020.(٧) ومن المتوقع أن يؤدي التعافي البطيء للنمو إلى تفاقم العجز المالي. ومع 
زيادة العجز المالي، ارتفع الدين العام العالمي بنسبة 29 نقطة مئوية من الناتج المحلي اÐجمالي، ووصل إلى 

262% من الناتج في عام 2020- وهي أكبر زيادة لسنة واحدة منذ عام 1970.(٨) وهذه الزيادة الكبيرة في الدين العالمي 
واسعة النطاق؛ حيث تشمل الدين الحكومي والخاص، والدين المحلي والخارجي، وفي غالبية دول العالم. ففي 
االقتصادات المتقدمة، بلغ إجمالي الدين 300٪ من الناتج المحلي اÐجمالي في عام 2020. أما في الدول الناشئة 
M. Ayhan Kose, Franziska Ohnsorge, Carmen Rein-) والنامية، فبلغت نسبة الدين للناتج 206% في العام ذاته
hart, Kenneth Rogof. 2021). وقفز الدين الحكومي العالمي إلى 97% من الناتج في عام 2020، وهو أعلى مستوى 
له خالل نصف قرن. وارتفع الدين الخاص بوتيرة قياسية وإلى مستوى غير مسبوق (165% من الناتج)، نتيجة النهيار 
اÐنتاج، وإغالق الشركات، وإتاحة االئتمان من خالل إجراءات السياسة التيسيرية. أما المديونية الخارجية، فقد 

وصلت إلى 114% من الناتج المحلي اÐجمالي في العام ذاته.

الدول ا¢عضاء بمجموعة  العام في  الدين  إلى أن مستويات   (IMF. 2020) الدولي  النقد  وتشير توقعات صندوق 
السبعة)،  للدول  اÐجمالي  المحلي  الناتج  من   %140 (قرابة  دوالر  تريليونات   4 بنحو   2021 عام  في  ستزيد  السبعة 
لتتجاوز 57 تريليون دوالر. أما في االقتصادات السبعة الناشئة، فمن المتوقع أن يرتفع الدين العام بنحو 2 تريليون 

دوالر.

وتقع على الجيل الحالي مسؤولية التأكد من أن ا¢موال المقترضة يتم إنفاقها واستثمارها بشكل يعزز النمو 
االقتصادي ويولد عائدات حكومية كافية لسداد خدمات الديون اÐضافية؛ لضمان أن رفاهية الجيل الحالي ال 

تأتي على حساب رفاهية ا¢جيال القادمة.

السياسة النقدية العالمية خالل ا
زمة

في أوقات االضطراب المالي، ينخفض الطلب على ا¢سهم وا¢صول ذات الدخل الثابت؛ مما قد يؤدي إلى نقص 
الشركات  تدافع  إلى  كورونا  جائحة  انتشار  أدى   ،2020 مارس  ففي  االقتراض.  تكاليف  وزيادة  بسرعة  السيولة 
للواليات  الفيدرالي  االحتياطي  وخاصة  المركزية،  البنوك  وقامت  السيولة،  على  للحصول  المالية  والكيانات 
المتحدة، باالنخراط في شراء ا¢صول الثابتة مباشرة من السوق المالية (أداة السياسة النقدية غير التقليدية 
المعروفة بالتيسير الكمي) لزيادة السيولة وخفض أسعار الفائدة طويلة ا¢جل، التي ُتعد بالغة ا¢همية لتحفيز 
أزمة  من  التخفيف  في  المركزية  للبنوك  الجريئة  اÐجراءات  نجحت   ،2020 أبريل  نهاية  وبحلول  االستثمارات. 

  .(IMF. 2020c) السيولة وتفادي االنهيار المالي واستقرار التدفقات االئتمانية

البنوك  بدأت  كما  لèصول.  مباشرة  شراء  عمليات  في  المتقدمة  بالدول  ا  مركزًيّ بنًكا   30 نحو  ينخرط  ا،  وحالًيّ
المركزية في البلدان النامية برامجها الخاصة لشراء ا¢صول؛ فأطلقت البنوك المركزية في تشيلي والفلبين 
الحكومية  السندات  اشترت  حيث  ا¢ولى،  للمرة  ا¢صول  شراء  برامج  إفريقيا  وجنوب  وتركيا  كوريا  وجمهورية 
 .(Arslan, Drehmann and Hofmann, 2020) كإشارة إلى استعدادها لتولي دور المشتري الذي يمثل المالذ ا¢خير
وساعدت تدابير السياسة النقدية في الدول المتقدمة والناشئة في تخفيف قيود السيولة وانتعاش ا¢سواق 

.(Altavilla and others. 2020) المالية

أولها:  قضايا،  عدة  أثار  ا¢صول،  بشراء  تقليدية  غير  إجراءات  إلى  المركزية  البنوك  لجوء  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
توسيع محافظ البنوك با¢وراق المالية الحكومية وطمس الخطوط الفاصلة بين السياسة النقدية التقليدية 
والتمويل الحكومي. وثانيها: استخدام السياسة المالية لتجنب تحمل البنوك المركزية العبء ا¢كبر لتعديل 
السياسات. وأخيًرا، زيادة أهمية دور البنوك المركزية في العمل كصمام أمان لتجنب االضطرابات الناشئة من 

.(Buti and George Papaconstantinou. 2021) القطاع المالي

واسعة  واحترازية  نقدية  تدابير  عدة  المركزية  البنوك  اتخذت  التقليدية،  غير  النقدية  السياسة  إلى  وباÐضافة 
الصين  خفضت  المثال،  سبيل  وعلى  المالي.  االستقرار  وضمان  السيولة  لتعزيز  مسبوق  غير  بشكل  النطاق 
وقدمت  السيولة.  لضخ  المصرفي  االحتياطي  متطلبات  المتحدة  العربية  واÐمارات  وماليزيا  وإندونيسيا 
خاصة  ائتمانية  تسهيالت  المتحدة  والمملكة  الصينية  تايوان  ومقاطعة  وسريالنكا  والبرازيل  ا¢رجنتين 
المتحدة  والمملكة  إفريقيا  وجنوب  والنرويج  كونج  هونج  وقامت  الحجم.  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 
بتخفيف اللوائح االحترازية عن طريق تعليق رأس المال المعاكس للدورة االقتصادية أو احتياطيات السيولة - 

لتعزيز التدفقات االئتمانية. 

ا أسعار الفائدة 241 مرة. وأدخل البنك المركزي ا¢وروبي، والبنوك المركزية  ومنذ مارس 2020، خفض 92 بنًكا مركزًيّ
في الدنمارك، واليابان، وسويسرا، أسعار فائدة سلبية لتحفيز النمو االقتصادي، ولكن هذه السياسة تؤدي إلى 
تسعير المخاطر بأقل من الالزم، وتآكل ربحية البنوك وتقليل قدرتها على اÐقراض. كما تؤدي العوائد السلبية 
عليها  الصعب  من  فيصبح  التقاعدية،  المعاشات  وصناديق  التأمين  لشركات  االستثمار  عائدات  إضعاف  إلى 

الوفاء بالتزاماتها.

السياسة  مرونة  لتعزيز  النقدية؛  سياستها  أطر  في  تغييرات  عن  أيًضا  المركزية  البنوك  من  العديد  وأعلن 
وتحسين آليات االنتقال النقدي. فقد أعلن بنك االحتياطي الفيدرالي عن السماح للتضخم بأن يتجاوز هدفه 
لبعض الوقت، من أجل دعم االنتعاش المستدام في أسواق العمل. كما ألمح البنك المركزي ا¢وروبي إلى أنه 
أقل  المركزية كانت  البنوك  بالسماح للتضخم بتجاوز هدفه بعد فترة من ضعف نمو ا¢سعار. ولكن  سيلتزم 
نجاًحا في تحقيق أهداف التضخم؛ حيث انخفض التضخم الفعلي لما دون التوقعات. فقد سمحت السيولة 
المالية وخلق فقاعة  وزيادة حيازة ا¢صول  المفرطة والتضخم المنخفض للشركات بتقليل تسعير المخاطر 
مالية ضخمة كما يتضح من ارتفاع أسعار ا¢صول في معظم بورصات ا¢وراق المالية حول العالم؛ مما أدى إلى 
تحويل الموارد المالية بعيًدا عن االستثمارات الحقيقية وارتفاع معدالت البطالة وتفاقم عدم االستقرار المالي. 
فعلى الرغم من اÐنفاق التحفيزي الهائل في جميع أنحاء العالم، كان هناك نمو ضئيل في االستثمار الثابت. 
ففي الواليات المتحدة، على سبيل المثال، ذهب معظم فائض السيولة إلى االستحواذ على ا¢صول المالية؛ 
فقد انخفضت االستثمارات الثابتة غير السكنية بنسبة 7٬8% في الربع الثاني من عام 2020، في حين زاد المعروض 

النقدي بنسبة 23٬2؛ خالل الفترة نفسها. 

إلى  ا¢صول  أسعار  ارتفاع  إلى   2020 مارس  منتصف  في  المركزية  البنوك  من  المسبوق  غير  الدعم  أدى  كما 
مستويات قياسية؛ حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 40% مقارنة بمتوسط الزيادات السنوية البالغة 10% خالل 

السنوات الخمس الماضية.  

على  سلًبا  وسيؤثر  مرتفعة  للديون  الحقيقية  القيمة  سيبقي  متوقع،  هو  عما  التضخم  انخفاض  أن  كما 
ارتفاع  يؤدي  أن  المرجح  ومن  العالم.  أنحاء  جميع  في  والخاصة  العامة  للديون  العالية  المستويات  استدامة 

القيمة الحقيقية للديون وركود أو انخفاض اÐيرادات إلى تفاقم مخاطر التخلف عن سداد الديون.

١-٢-٣ زيادة الدعم المالي من المؤسسات الدولية أثناء ا
زمة

قدم   ،2020 ديسمبر  من  فاعتباًرا  ¢عضائها؛  مسبوق  غير  دعًما  الدولية  المؤسسات  قدمت  كورونا،  جائحة  خالل 
صندوق النقد الدولي مساعدات مالية إجمالية بلغت 102 مليار دوالر إلى 83 دولة، وإعفاء من الديون لـ 29 دولة من 
خالل صندوق احتواء الكوارث واÐغاثة بقيمة إجمالية قدرها 488٬7 مليون دوالر. وُيعد قيام صندوق النقد الدولي 

بتخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة خطوة مهمة في االتجاه الصحيح.

كما أعلنت مجموعة البنك الدولي عن نيتها تقديم ما يصل إلى 160 مليار دوالر أمريكي، بما في ذلك 50 مليار دوالر 
 .2021 للغاية، بحلول نهاية عام  للتنمية على شكل منح وشروط ميسرة  الدولية  المؤسسة  أمريكي من موارد 

وقامت مجموعة العشرين بتأجيل خدمة الديون لنحو 40 دولة وبقيمة تقترب من 5 مليارات دوالر.

(۷) اتسع متوسط عجز المالیة العامة األولي في العالم إلى ۹٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام ۲۰۲۰.
(۸) للمقارنة، زاد الدین العام بمقدار ٤٫۲ تریلیونات دوالر في عام ۲۰۰۹، لمواجھة تداعیات األزمة المالیة العالمیة  

.(Institute of International Finance. 2020)



٢٣

١ - االقتصاد العالمي خالل ا
زمة

الدول  واستجابات  العالمي،  االقتصاد  على  كورونا  أزمة  تأثير  على  الضوء  نلقي  الورقة،  من  الجزء  هذا  في 
والمؤسسات الدولية لتداعيات ا¢زمة. 

1-١ تأثير أزمة كورونا على االقتصاد العالمي

في بداية عام 2020، انتشر وباء كورونا في كل ركن من أركان العالم وأصاب أكثر من 90 مليوًنا وقتل ما يقرب من
2 مليون شخص؛ مما أدى إلى اضطراب كبير في االقتصاد العالمي (United Nations.2021). ولعدة أشهر، أدت 
حاالت عدم اليقين والذعر إلى شلل في معظم ا¢نشطة االقتصادية في كل من الدول المتقدمة والنامية، حيث 
توقفت التجارة الدولية والسياحة بشكل كبير، وتجاوزت خسائر الوظائف واÐنتاج المستويات التي شوهدت في 
والثروة نحو  الدخل  التفاوت في  واتجه  زيادة حادة،  الذين يعيشون في فقر  وزاد عدد ا¢شخاص  أزمة سابقة،  أي 
مستويات عالية جديدة (World Bank.2020). وقد أسفرت جائحة كورونا عن تراجع الناتج العالمي اÐجمالي بنحو 

ا، تسود في العالم حالة من  4٬3% في عام 2020، وهو أكبر انكماش للناتج العالمي منذ الكساد الكبير.(٣) وحالًيّ
عدم اليقين بشأن الموجة التالية من جائحة كورونا، ويبقى االقتصاد العالمي على حافة الهاوية. 

1-1-١ صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أبرزت جائحة كورونا مدى صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فقد تزايد العدد اÐجمالي للفقراء بمقدار 
131 مليوًنا في عام 2020 وحده، وعانى 150 مليون شخص إضافي من الفقر المدقع، يمثلون 9٬4% من سكان العالم. 
ومن المتوقع أن يصل عدد من يعيشون في فقر مدقع إلى 797 مليون شخص في عام 2030، وهو ما يمثل معدل 
فقر يزيد على 9%. ويتضح من ذلك أن تحقيق الهدف ا¢ساسي للتنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على 

 .(World Bank. 2020) الفقر المدقع بحلول عام 2030 (الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة)، أمر بعيد المنال

وقد تحولت أزمة كورونا إلى أزمة جوع (الهدف 2)، حيث زاد عدد ا¢شخاص الذين يواجهون الجوع بنسبة 82% منذ 
الجوع مخاطر  العالم  أنحاء  جميع  في  شخص  مليون   270 نحو  اÚن  ويواجه  الوباء.  تفشي 
السكان صحة  على  مباشر  بشكل  الوباء  ر  وأثَّ  .(World Food Program. 2020, Oxfam International. 2020)

(الهدف 3)، وحدَّ من قدرة النظم الصحية الوطنية على معالجة المشكالت الصحية ا¢خرى. 

الطالب،  جميع  على  سلبي  بشكل  أثر  مما  4)؛  (الهدف  والتعلم  التعليم  مستويات  انخفضت  اÐغالق،  ومع 
والفتيات  النساء  وأصبحت  اÐعاقة.  ذوي  وا¢شخاص  كالفتيات  وضعًفا  تهميًشا  ا¢كثر  الفئات  في  وخصوًصا 
ضحايا للعنف المتزايد أثناء تنفيذ تدابير البقاء في المنزل (الهدفان 5 و16) ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدالت 

الفقر إلى زيادة عمالة ا¢طفال (الهدف 8)، حيث سيحتاج العديد من ا¢سر الفقيرة إلى مصادر دخل إضافية. 

الصناعية  والتنمية  الصغيرة  الصناعات  تنمية  إعاقة  إلى  الطلب  وانخفاض  التمويل  على  القيود  تؤدي  كما 
بشكل عام (الهدف 9). وأدى الوباء إلى انخفاض غير مسبوق في الطلب على النقل العام في جميع أنحاء العالم؛ 
ا كبيًرا لمستقبله في المدن (الهدف 11). وقد تراجعت عمليات إعادة التدوير بسبب احتياطات  مما شكل تحدًيّ
السالمة. وفي بعض الدول، تمت معالجة جميع النفايات على أنها غير قابلة Ðعادة التدوير وتم حرقها في مكب 
للنفايات أثناء تفشي المرض (الهدف 12)؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي. وتراجعت االلتزامات بمكافحة 

تغير المناخ؛ حيث أصبحت مكافحة الوباء أولوية مالية (الهدف 13).

وأدى استهالك المواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد، نتيجة للوباء، إلى زيادة التلوث البالستيكي وتدهور 
البيئة في جميع أنحاء العالم (الهدف 14). وعانت جهود الحفاظ على الحياة البرية من انتكاسات أيًضا، نتيجة 
انخفاض التمويل، والتهديدات البشرية المتزايدة على الطبيعة (الهدف 15). ومع انخفاض اÐيرادات الحكومية 
وتدفقات االستثمار ا¢جنبي المباشر والتحويالت وتزايد خدمة الديون، سيواجه معظم الدول النامية تحديات 

كبيرة في تعبئة الموارد من أجل التنمية المستدامة (الهدف 17).

فنتيجة  كورونا؛  أزمة  خالل  التقدم  بعض  المستدامة  التنمية  أهداف  من  قليل  عدد  شهد  سبق،  مما  وبالرغم 
الهواء  المرور على الطرق وتلوث  الوفيات من خالل الحد من إصابات  لعمليات اÐغالق، تم تجنب عدد كبير من 
إلى  الوصول  أصبح  حيث  متجددة؛  أهمية  الصحي  والصرف  المياه  جهود  واكتسبت  و11)،   3 (الهدفان  المحيط 
ا لوقف انتشار الفيروس (الهدف 6). وقد زادت حصة الطاقة  المياه النظيفة وغسل اليدين المتكرر أمًرا ضرورًيّ
المتجددة في إجمالي الطاقة أثناء الوباء (الهدف 7) (International Energy Agency. 2020). ويمكن االستفادة 

من هذه النتائج غير المقصودة والبناء عليها بتدابير سياسية مناسبة للحفاظ على التقدم الحالي.

١-1-٢ فقدان الوظائف والدخل

مستويات  إلى  بسرعة  البطالة  معدالت  تصاعد  إلى  كورونا  أزمة  عن  الناتج  العالمي  االقتصادي  الركود  أدى 
قياسية في عام 2020 (مثًلا، 27% في نيجيريا، و23% في الهند، و21% في كولومبيا، و17% في الفلبين، وأكثر من 13% في 

ا¢رجنتين والبرازيل وتشيلي والسعودية وتركيا). 

ففي الربعين الثاني والثالث من عام 2020، فقَد العالُم 420 مليون وظيفة بدوام كامل، ُتعادل نحو 14% من إجمالي 
القوة العاملة في العالم. وبلغ متوسط خسائر ساعات العمل اÐجمالية 10٬7% خالل ا¢رباع الثالثة ا¢ولى من عام 
2019 في  العالمي  الناتج  من   %5٬5 نحو  ويعادل  المفقود،  العمل  دخل  من  دوالر  تريليونات   3٬5 يمثل  ما  وهو   ،2020
كورونا جائحة  أثناء  وظائفهن  سيدة  ماليين   3 فقدت  وحدها،  ا¢مريكية  المتحدة  الواليات  وفي   .(ILO. 2020)

 .(WEF. 2021a)

وكانت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي رب العمل الرئيس في كثير من الدول، ا¢كثر 

آثار الجائحة قاسية على نحو ملياري عامل غير رسمي حول العالم  تضرًرا من انتشار جائحة كورونا.(٤) وكانت 
يفتقرون إلى التأمين ضد البطالة والتأمين الصحي واÐجازات مدفوعة ا¢جر. وكان العمال غير الرسميين، الذين 
يمثلون أكثر من 80% من العمال في بنجالديش والهند وباكستان وإندونيسيا والمكسيك، أكثر عرضة لفقدان 
الوظائف من العمال الرسميين خالل ا¢زمة (ILO. 2020). ويؤكد البنك الدولي أن النشاط غير الرسمي الواسع 

 .(World Bank. 2020c) االنتشار في جنوب آسيا قد تضخم بتأثير الوباء

وتجارة  والتصنيع  والسفر  كالسياحة  العمالة  كثيفة  الخدمات  قطاعات  على  خاصة  بصفة  الجائحة  وأثرت 
وإجراءات  ُبعد؛ مما يجعلها عرضة لæغالق  الوظائف فيها عن  العديد من  أداء  والتي ال يمكن  والنقل،  التجزئة 
الحجر الصحي. وتضررت النساء بشكل خاص من الوباء؛ حيث يشغلن أكثر من 50% من الوظائف في قطاعات 

الخدمات كثيفة العمالة.

كما أثرت جائحة كورونا الوباء بشكل أكبر على ا¢شخاص منخفضي المهارات والدخل، وخاصة أولئك الذين لم 
البلدان  من  العديد  في  والثروة  الدخل  في  المساواة  عدم  تفاقم  إلى  أدى  مما  بعد؛  عن  العمل  من  يتمكنوا 

المتقدمة والنامية، وزيادة االستقطاب في مجتمعاتها.

(ILO. 2021)، توفر سالسل التوريد الصناعية العالمية نحو 615 مليون  ووفًقا لتقديرات منظمة العمل الدولية 
وظيفة، إال أن تراجع الطلب العالمي على االستهالك نتيجة لجائحة كورونا، أدى إلى خسارة 97 مليون وظيفة 
حول العالم، منها 56 مليون وظيفة في قطاع الصناعة و29 مليون وظيفة في قطاع الخدمات و12 مليون وظيفة 
في قطاع الزراعة. وأثرت الجائحة سلًبا على 44% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للمالبس (32 مليون 
وظيفة)، و27% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للسيارات (15 مليون وظيفة)، من خالل فقدان الوظائف 

أو تخفيض ساعات العمل أو تدهور ظروف العمل. 

ومن المرجح أن يؤدي الوباء إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي وا¢تمتة والروبوتات وتغير الهياكل االقتصادية؛ مما 
سيزيد من انخفاض الطلب على العمالة على المدى المتوسط وتعميق االستقطاب في أسواق العمل. ومن 

المتوقع أال تعود ماليين الوظائف التي فقدت في عام 2020.

١-1-٣ تزايُد الفقر وعدم المساواة

وفًقا لمؤشر الفقر العالمي متعدد ا¢بعاد لعام 2021 الصادر عن برنامج ا¢مم المتحدة اÐنمائي، يعيش 1٬3 مليار 
شخص في 109 دول في فقر حاد متعدد ا¢بعاد، قرابة نصفهم (644 مليون) أطفال دون سن 18، ونحو 8.2% منهم 
(105 ماليين) في سن الستين أو أكثر. ويقطن ما يقرب من 84% (1٬1 مليار) بالمناطق الريفية، و16% (نحو 209 ماليين) 

.(UNDP. 2021) في المناطق الحضرية

وفي الواليات المتحدة على سبيل المثال، فقد نحو 8 ماليين شخص وظائفهم خالل الوباء وقفز معدل الفقر 
الوطني من 9٬3% في يونيو إلى 11٬7% في نوفمبر 2020. وفي حين أن 4% فقط من العمال ذوي الدخل المرتفع فقدوا 
وظائفهم، فإن نحو 20% من الوظائف التي شغلها العمال عند مستويات الدخل ا¢دنى في فبراير لم تعد موجودة 
ا بنسبة 31٬6% بين مارس وأكتوبر 2020، من 2٬95 تريليون دوالر  في يونيو 2020. كما زاد إجمالي ثروة 644 مليارديًرا أمريكًيّ
والثروة والشكوك المستمرة  الدخل  المتزايدة في  أن تؤدي االنقسامات  المتوقع  تريليونات دوالر. ومن  إلى 3٬88 
الجرائم  وانتشار  االجتماعي  التماسك  وتزعزع  االستياء  من  مزيد  إلى  واالقتصادية،  الصحية  الجبهتين  على 

وتقويض جهود التعافي.

١-1-٤ تسريع التغيرات الهيكلية في االقتصاد العالمي

أدت ا¢زمة الوبائية إلى تسريع التغيرات الهيكلية الجارية في االقتصاد العالمي التي ستعمل على تغيير طبيعة 
وزيادة  الخدمات  اقتصاد  صعود  وتشمل:  المستقبل،  في  العالمية  التجارة  بيئة  وستشكل  اÐنتاج  عمليات 
استخدام الخدمات كمدخالت وسيطة للصناعات التحويلية (كخدمات البرمجيات لصناعة السيارات) وهو ما 
العالمية  اÐمداد  سالسل  تقصير  نحو  واالتجاه  الرقمي،  التحول  وتيرة  وتسارع   ،(Servicification) بالـ  يعرف 

والتحول نحو سالسل اÐمداد اÐقليمية، وتفاقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا¢طراف. 

صعود اقتصاد الخدمات

ا أكثر من 60% من الوظائف في الدول النامية و80% من الوظائف في الدول المتقدمة. وفي  توفر الخدمات حالًيّ
 .(WTO. 2019b) عديد من الدول النامية، تمثل الخدمات السياحية ما يصل إلى 80% من إجمالي عائدات الصادرات

وفي العقود ا¢خيرة، أصبح اقتصاد الخدمات سمة رئيسة لالقتصاد العالمي مدفوًعا بالرقمنة وزيادة استخدام 
اÐنتاج  عملية  في  وسيطة  كمدخالت  بارزة  مكانة  الخدمات  واكتسبت  االصطناعي.  والذكاء  اÚلي  التعلم 

وكمنتجات نهائية. وأصبحت الخدمات محرًكا للتجارة الدولية واالبتكار. 

تكنولوجيا  إلى  الوصول  وزيادة  النقل  وضع  خالل  من  الخدمات  أهمية  المستدامة  التنمية  أهداف  وتعكس 
المعلومات واالتصاالت والخدمات المالية كشرط مسبق لتحقيق الهدف (9) وهو بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز 

التصنيع الشامل والمستدام، وتعزيز التعاون. 

تسارُع وتيرة التحول الرقمي

أدت جائحة كورونا إلى التزايد السريع في الطلب العالمي على الخدمات الرقمية؛ مما أدى إلى اÐسراع بالتحول 
الرقمي. فمع عمليات اÐغالق والقيود المفروضة على الحركة، كان التشغيل الرقمي هو الخيار الوحيد القابل 
الرقمنة  وساعدت  وظائفها.  ¢داء  الحكومية  وللوكاالت  ا¢عمال  في  للبقاء  الشركات  من  للعديد  للتطبيق 
والتقنيات الجديدة كالذكاء االصطناعي، على تبادل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها عبر الحدود، وانتشر 

العمل عن ُبعد، وتوسعت التجارة اÐلكترونية، وشهدت اÐلكترونيات طفرة في الطلب عليها. 

نت التقنيات الرقمية الجديدة، مثل الطباعة ثالثية ا¢بعاد، من تغيير نماذج ا¢عمال وتقريب أنظمة اÐنتاج  ومكَّ
ا¢كثر  الموردين  المختلفة من  والخدمات  السلع  الحصول على  الرقمية  المنصات  وأتاحت  المستهلكين،  من 
هذه  لمثل  ُيمكن  المتوسط،  المدى  وعلى  الفعلي.  وجودهم  مكان  عن  النظر  بغض  المنافسة  على  قدرة 
التطورات أن تدعم اتجاهات إعادة التوطين من خالل زيادة القدرة التنافسية لمواقع اÐنتاج التي لم تكن تنافسية 
في السابق، ومن خالل تشجيع التحول من النموذج التقليدي القتصاديات الحجم للمصانع الكبيرة التي تخدم 
ا جغرافًيّ والموزعة  مرونة  وا¢كثر  ا¢صغر  المصانع  من  بشبكة  مدعوم  جديد  نموذج  إلى  العالمية  ا¢سواق 

.(Shih. 2020)

(Big Data). وعلى سبيل  كما أتاحت التطورات التكنولوجية إمكانية إدارة البيانات الضخمة للدول والشركات 
المستوى  على  وتحليلها  ومقارنتها  المستهلكين  بيانات  جمع  إلى  الرائدة  والشركات  الدول  تسعى  المثال، 

الوطني وعبر الدول، الكتساب مزايا على منافسيها. 

إلى  ستؤدي  منها  كل  وداخل  الدول  بين  القائمة  الرقمية  الفجوات  فإن  الرقمي،  التحول  مزايا  من  الرغم  وعلى 
تفاقم عدم المساواة. وعلى سبيل المثال، أفادت اليونيسف أن ثلث أطفال المدارس في العالم (463 مليوًنا) وما 
العوائق  هذه  وستؤثر  بعد.  عن  التعلم  إلى  الوصول  يمكنهم  ال  إفريقيا  في  المدارس  أطفال  نصف  من  يقرب 
الهيكلية المتعلقة بفرص التعلم أثناء الوباء على إمكانات الدخل مدى الحياة لèطفال المتضررين، وتزيد من 

.(UNICEF. 2020) تفاقم عدم المساواة في الدخل والثروة

تقصير سالسل ا�مداد العالمية والتحول نحو سالسل ا�مداد ا�قليمية

كان النتشار سالسل اÐمداد العالمية، على مدى العقود الثالثة الماضية، تأثير عميق على مسار التنمية في 
العديد من االقتصادات وقدمت لها مكاسب إنمائية كبيرة. فسالسل اÐمداد العالمية تقسم مراحل اÐنتاج عبر 
الدول؛ مما يسمح للدول بالمشاركة في اÐنتاج العالمي من خالل تجارة المكونات والسلع الوسيطة، بدًلا من 
االضطرار إلى إنتاج منتجات كاملة بذاتها. ويؤدي نموذج أعمال سالسل اÐمداد العالمية إلى زيادة كفاءة اÐنتاج؛ 
التخصص في مهام محددة  للدول وممارسة  النسبية  المزايا  أكثر قدرة على استغالل  الشركات  حيث تصبح 

ا. بدقة، وهي أقل كثافة للموارد من إنشاء سالسل إمداد كاملة محلًيّ

وقد توسعت سالسل اÐمداد العالمية بسرعة، ال سيما في صناعات السيارات واÐلكترونيات والمالبس. وقد زادت 
خالل  من  العالمية  التجارة  في  وفيتنام)  وتايالند  والفلبين  وماليزيا  (إندونيسيا  آسيا  شرق  اقتصادات  أهمية 
ا¢على  المضافة  القيمة  ذات  المصنوعات  نحو  وتوجهها  العالمية،  اÐمداد  سالسل  في  النشطة  مشاركتها 
االقتصادي  النمو  لتحقيق  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  الدول  هذه  واعتمدت  التقنية.  عالية  والمنتجات 

المستدام والتحول الهيكلي والحد من الفقر. 

وعلى الرغم مما سبق، فإن جدوى نموذج التنمية الذي تقوده سالسل اÐمداد العالمية قد خضع للمراجعة عقب 
جائحة كورونا. فقد أدت الجائحة إلى اضطرابات كبيرة في سالسل اÐمداد، وعلى سبيل المثال، أثرت عمليات 
اÐغالق في الدول الموردة وانقطاع الخدمات اللوجستية على سالسل التوريد اÐلكترونية في فيتنام، ما أدى إلى 
حدوث نقص خطير في شحن المكونات اÐلكترونية وتسليم المنتجات النهائية إلى المستهلكين. كما كشف 
لبعض  ووفًقا  الطويلة.  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  تعتمد  التي  الغذائية  النظم  هشاشة  عن  الوباء 
في  سنوات   3٬7 كل  اÚن  تحدث  أكثر"  أو  شهر  لمدة  تستمر  "التي  اÐمداد  سالسل  اضطرابات  فإن  التقديرات، 

 .(McKinsey. 2020) المتوسط

كما أن االندماج في سالسل اÐمداد العالمية للوصول إلى ا¢سواق ا¢جنبية والمشاركة بروابط أمامية مع تجار 
وبالتالي  وا¢سعار،  الطلب  لصدمات  عرضة  أكثر  اÐمداد  سالسل  في  المندمجة  الدول  جعل  التجزئة، 
لالضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا (Frederick and Daly. 2020). وألقى التباطؤ في التجارة العالمية والنمو 

االقتصادي بظالله على تجارة سالسل اÐمداد العالمية.(٥) وأدت زيادة النزعة الحمائية ومناهضة العولمة إلى 
اÐنتاج  في  ا¢جنبية  المضافة  القيمة  حصة  وتقليل  التوطين  Ðعادة  والسياسية  االقتصادية  الضغوط  شدة 
والصادرات؛ مما قد يقوض مستقبل سالسل اÐمداد العالمية. كما ألقت التوترات التجارية المستمرة، كالنزاع 
التجاري بين الصين والواليات المتحدة وانسحاب بريطانيا من االتحاد ا¢وروبي، تحديات إضافية لسالسل اÐمداد 

العالمية.

ا؛ مما دفع إلى  وبذلك، كشفت جائحة كورونا المخاطر التي تمثلها شبكات اÐنتاج المعقدة والمشتتة جغرافًيّ
التفكير في تقصير سالسل اÐمداد العالمية لتصبح أكثر مرونة، خاصة مع تكثيف استخدام التقنيات الجديدة 
وانخفاض  الهدر  الخالي من  (التصنيع  الكفاءة  بين  المفاضلة  بإعادة  الشركات  الرقمنة. وقام عديد من  وتزايد 
المخزون والتسليم في الوقت المحدد)، والمرونة (تنويع قاعدة التوريد وتقصير المسافة بين الموردين وقاعدة 
أعماله  توطين  إلى  ويسعى  اÐقليمية  اÐمداد  سالسل  يفضل  الشركات  من  كثير  وأصبح  بالتجزئة).  البيع 

التجارية وفًقا لذلك التفضيل.

١-٢-١ زيادة دور الدولة في االقتصاد العالمي

الرقمية،  التحتية  والبنية  الصحية  الخدمات  توفير  في  للدولة  المهم  االستراتيجي  الدور  كورونا  جائحة  أبرزت 
باÐضافة إلى دورها ا¢ساسي في توفير الغذاء وخدمات الدفاع؛ فقد أدت ا¢زمة إلى توسيع دور الدولة في جميع 
أنحاء العالم تقريًبا، ال سيما في مجال الصحة. أما البنية التحتية الرقمية فقد مكنت العديد من الدول من 

ا بالرغم من التطبيق الصارم إلى حد كبير لسياسات اÐغالق.  استمرار النشاط االقتصادي جزئًيّ

كما أدت أزمة كورونا وتدابير اÐغالق إلى زيادة دور الدولة في النشاط االقتصادي من خالل برامج الدعم غير العادية 
كالدعم  الحساسة  القضايا  وبعض  المضمونة،  القروض  شملت  التي  المتخذة  التدابير  ونطاق  حجمها  في 
المباشر وغير المباشر للقطاع الصناعي والمؤسسات المملوكة للدولة، وغيره من أوجه الدعم التي لوال ظروف 
ا¢زمة لكانت انتهاًكا التفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن اÐعانات واÐجراءات التعويضية، وأصبحت الدولة 

المالذ ا¢خير كمقرض ومستثمر.

ومع تزايد توقعات المواطنين بشأن دور الدولة في الوقاية من المخاطر المحتملة والتصدي لها، تقوم كثير من 
الدول بتغيير سياساتها؛ استعداًدا لمواجهة أي أزمات صحية أو غيرها في المستقبل. 

١-٢-٢ السياسات االقتصادية العالمية خالل ا
زمة

كانت  وحينما  النمو.  لدعم  والنقدي  المالي  التحفيز  إلى  الدول  من  عديد  لجأ  كورونا،  أزمة  تداعيات  لمواجهة 
السياسة النقدية قريبة من الحد ا¢دنى للصفر في معظم االقتصادات الكبرى، أصبحت السياسة المالية هي 
ا  أداة التحفيز ا¢ساسية. واتجه كثير من الدول إلى التحول من التوازن المالي إلى عقد اجتماعي جديد يشمل حًدّ

ا أكثر تصاعدية. ا شامًلا، ونظاًما ضريبًيّ أدنى أعلى لèجور، ودخًلا أساسًيّ

السياسة المالية العالمية خالل ا
زمة 

أدت ا¢زمة الكبرى التي يواجهها االقتصاد العالمي إلى التحول من السياسات المالية "الحكيمة" إلى سياسات 
فيما  الكامل،  التشغيل  إلى  والوصول  الكلي  الطلب  في  المزمن  النقص  معالجة  بهدف  توسعية  أكثر  مالية 
سمحت أسعار الفائدة العالمية المنخفضة، بمستويات أعلى من العجز المالي مع االهتمام بنوعية النفقات 

المالية. 

وللتخفيف من التداعيات الصحية واÐنسانية واالقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا، أنفقت الدول 15٬8% من 
الناتج العالمي اÐجمالي في عام 2020، ويعد هذا اÐنفاق أكبر استجابة مالية منذ الحرب العالمية الثانية. وقد 
أسهمت الدول المتقدمة بنحو 80% من الحوافز المالية العالمية البالغة 12٬7 تريليون دوالر (IMF. 2021c)؛ حيث 
شاملة  كورونا  جائحة  لمواجهة  ا¢مريكي  المحلي  الناتج  من   %25 من  يقرب  ما  ا¢مريكية  الحكومة  أنفقت 
تكلفة تدابير الطوارئ والتحفيز المالي في عام 2020. وفي مارس 2021، قدمت الواليات المتحدة حوافز مالية قيمتها 
دوالر، وخطة  تريليون   2٬3 التحتية قيمتها  للبنية  المحلي اÐجمالي)، وخطة  ناتجها  (8٬8% من  دوالر  1844 مليار 
لمساندة ا¢سر على مدى عشر سنوات قيمتها 2 تريليون دوالر. وأنفق االتحاد ا¢وروبي نحو 10٪ من الناتج المحلي 
اÐجمالي ا¢وروبي. أما الصين فقد أنفقت 4٬7% من ناتجها المحلي في تدابير مواجهة الجائحة (WEF. 2021). أما 
الدول النامية فتكافح لتخصيص الموارد المالية الالزمة لمواجهة ا¢زمة الصحية الناتجة عن تفشي جائحة 

كورونا، وتحتاج إلى دعم مالي مستمر من المجتمع الدولي. 

وقد اختلفت تدابير التحفيز المالي الكبيرة (لحماية الوظائف ودعم استهالك ا¢سر) اختالًفا كبيًرا عبر الدول، 
الحوكمة  هياكل  في  االختالفات  يعكس  مما  أيًضا؛  وا¢ولويات  النطاق  في  ولكن  فقط،  الحجم  في  ليس 
استهدف  واليابان،  ا¢وروبي  االتحاد  ففي  االجتماعية.  بالحماية  االلتزام  ومستويات  السياسية  والتفضيالت 
التحفيز المالي دعم السيولة، أما دعم الدخل المباشر في الواليات المتحدة فقد ساعد ا¢سر على الحفاظ 
الوظائف  نمو  لدعم  الجديدة  االستثمارات  الصينية  التحفيز  إجراءات  عززت  المقابل،  وفي  االستهالك،  على 

والتعافي. 

أكثر؛  لم تكن  إن  بالقدر نفسه،  المالي مهمة  اÐنفاق  التحفيز مهم، فإن جودة  أن حجم حزم  الرغم من  وعلى 
فالتحفيز المالي ال يجب أن يكون ضيًقا للغاية فيستبعد العديد من الشركات وا¢سر التي تستحق الحصول 

على دعم حكومي، وال واسع النطاق للغاية بحيث تعجز الموارد المتاحة عن مساعدة أي شخص. 

ومن المهم تحديد كيفية مساعدة الحكومات للشركات أثناء ا¢زمات وماهية المخاطر التي يجب أن تتحملها 
مع تجنب المخاطر ا¢خالقية. فعلى سبيل المثال، قررت الحكومة ا¢لمانية االستحواذ على حصة ملكية كبيرة 
إذا كان يتعين على  أثار الجدل حول ما  ا؛ مما  البالد جزئًيّ في شركة "لوفتهانزا"، وتأميم أكبر شركة طيران في 
الرئيسة. كما  النقل  تمديد قرض Ðنقاذ شركة  ببساطة  أو  تجاري،  لكيان  السلبية  المخاطر  الحكومة تحمل 
الشركات نحو  أتاح فرصة للحكومات لتحويل سلوك  الحكومات حوافز ضريبية للشركات؛ مما  منحت بعض 
ا لمجموعة الخطوط الجوية Air France-KLM؛  خلق المنافع العامة. ففي فرنسا، منحت الحكومة حافًزا ضريبًيّ

مما أتاح الفرصة لتحويل سلوك الشركات نحو تعزيز االستدامة البيئية.

وتأجيًلا  ا¢جور،  لفواتير  وتمويًلا  مباشرة،  تحويالت  شمل  للشركات  دعًما  ا¢زمة  خالل  الحكومات  قدمت  كما 
للضرائب المستحقة عليها، وتأجيل سداد ديونها، ومد الضمانات على القروض الممنوحة لها من الدولة. واÚن، 
ا من هذا الدعم دون التسبب في موجة من حاالت اÐفالس. تواجه الحكومات صعوبة كبيرة في التخلص تدريجًيّ

تفاُقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا
طراف

يناير-  الفترة  فخالل  ا¢طراف؛  متعدد  التجاري  النظام  يواجهها  التي  التحديات  تفاقم  إلى  كورونا  جائحة  أدت 
نوفمبر 2020، فرضت 98 دولة قيوًدا على تصدير اÐمدادات الطبية؛ مما أكد تفضيل هذه الدول الستخدام تدابير 

 .(WTO. 2021a) تجارية أحادية الجانب لحماية مصالحها المحلية

دور  أضعفت  واÐقليمية،  الثنائية  التجارية  االتفاقات  نحو  والتحوالت  المتزايدة  الحمائية  االتجاهات  أن  كما 
منظمة التجارة العالمية؛ مما قد يؤدي إلى تزايد االستقطاب والتجزئة في مشهد التجارة الدولية في العقود 
القادمة ويضر بمصالح الدول النامية. فقد ارتفع عدد اتفاقيات التجارة اÐقليمية السارية من 82 اتفاقية في عام 
اتفاقيات  أن   (Bhagwati, Krishna and Panagariya. 2014) ويرى البعض   .2020 اتفاقيات في سبتمبر   306 إلى   2000
التجارة التفضيلية يمكن أن "تقوض ليس فقط وظيفة تحرير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، ولكن أيًضا 
دورها في صنع القواعد". وفي الوقت ذاته، تواجه منظمة التجارة العالمية أعمق أزمة منذ إنشائها في عام 1995، 

لبقاء نظام تسوية المنازعات مشلوًلا منذ ديسمبر 2019.

وعلى الرغم من أن أزمة كورونا أضافت تحدًيا آخر لمنظمة التجارة العالمية، فإنها أوجدت فرصة لتعزيز النظام 
لحوكمة  عالمي  إطار  وتطوير  المنظمة  إصالح  على  حافًزا  الوباء  أصبح  فقد  ا¢طراف؛  متعدد  الدولي  التجاري 
أن  كورونا  أزمة  وأكدت  التجارة.  مجال  في  الجديدة  للتحديات  بفعالية  التصدي  على  يساعد  الدولية  التجارة 
التحديات الحالية والمستقبلية ال يمكن مواجهتها إال من خالل الشراكات العالمية وا¢طر المتعددة ا¢طراف 
والمشاركة البناءة من قبل ا¢عضاء في القضايا المثيرة للجدل والناشئة، مثل: التجارة اÐلكترونية، وسياسات 

الدعم، والسياسات التجارية المدفوعة بتغير المناخ.

١-1-٥ الحد من مخاطر التغيرات المناخية

الفرص كاالستفادة من  العديد من  أتاحت  التداعيات السلبية الخطيرة لجائحة كورونا، فإنها  الرغم من  على 
أدت  فقد  المناخية.  التغيرات  مخاطر  من  والحد  الرقمي،  بالتحول  واÐسراع  الحديثة،  التكنولوجية  التطورات 
 2020 عام  من  ا¢ول  النصف  في   %9 بنسبة  العالمية  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  انخفاض  إلى  اÐغالق  تدابير 
(WEF. 2021c). ومن المأمول إحراز تقدم جديد في مجال حماية المناخ والبيئة بعد عودة الواليات المتحدة إلى 

عضوية اتفاقية باريس في بداية عام 2021، (٦)وتزايد عدد الدول والشركات التي ستلتزم بالحد من انبعاثات الكربون 
في  ا¢عضاء  الدول  وتعتزم  وكندا).  الجنوبية  وكوريا  واليابان،  المتحدة،  والمملكة  ا¢وروبي،  واالتحاد  (كالصين، 
االتحاد ا¢وروبي االنتقال السريع نحو اقتصاد أكثر اخضراًرا من خالل إتاحة المفوضية ا¢وروبية لدفعة أولى من 
المنح والقروض قيمتها نحو 5٪ من الناتج المحلي اÐجمالي لمنطقة اليورو على مدى خمس سنوات. وستضع 
الصين خطتها الخمسية الرابعة عشرة موضع التنفيذ – والتي تتضمن زيادة كفاءة استخدام الطاقة. وتعتزم 

ا¢مم المتحدة عقد مؤتمر المناخ (COP26) بنهاية عام 2021.

١-٢ استجابات الدول والمؤسسات الدولية لتداعيات أزمة كورونا

أزمة  عن  الناتجة  واالقتصادية  الصحية  العدوى  لوقف  وجرأة  بسرعة  العالم  أنحاء  جميع  في  الدول  استجابت 
االقتصادية  ا¢نشطة  من  واسعة  مجموعة  وتقييد  الصحي  والحجر  االجتماعي  للتباعد  تدابير  باتخاذ  كورونا، 
للحد من انتشار الوباء. كما طرحت الدول حزًما للتحفيز المالي والنقدي، ولكن محدودية الحيز المالي وارتفاع 
مستويات الدين العام أديا إلى تقييد قدرة العديد من الدول النامية على طرح حزم تحفيز كبيرة بما فيه الكفاية. 
وقد انطوت االستجابات ¢زمة كورونا على خيارات صعبة بين إنقاذ ا¢رواح وإنقاذ سبل العيش، وبين سرعة تقديم 

الدعم والكفاءة، وبين التكاليف قصيرة ا¢جل واÚثار طويلة ا¢جل. 

تفاقم الدين العام العالمي أثناء ا
زمة

تم تمويل الكثير من اÐنفاق العام العالمي عن طريق االقتراض اÐضافي؛ مما زاد من الديون الضخمة المتراكمة 
أصًلا على الحكومات قبل أن يبدأ الوباء. ومع ذلك، ظلت تكلفة خدمة هذا الدين منخفضة بالنسبة لمعظم 
الدول بسبب االستجابات النقدية غير العادية لèزمة (تخفيضات أسعار الفائدة، وتوسيع برامج شراء ا¢صول 

على نطاق واسع، وتوفير كميات غير مسبوقة من السيولة).

فقد أدى طرح حزم التحفيز الضخمة وتراجع اÐيرادات الحكومية إلى آثار سلبية على المالية العامة للدول في 
جميع أنحاء العالم. ووصل العجز المالي الحكومي في كثير من الدول إلى رقم مزدوج كنسبة مئوية من الناتج 

المحلي اÐجمالي في عام 2020.(٧) ومن المتوقع أن يؤدي التعافي البطيء للنمو إلى تفاقم العجز المالي. ومع 
زيادة العجز المالي، ارتفع الدين العام العالمي بنسبة 29 نقطة مئوية من الناتج المحلي اÐجمالي، ووصل إلى 

262% من الناتج في عام 2020- وهي أكبر زيادة لسنة واحدة منذ عام 1970.(٨) وهذه الزيادة الكبيرة في الدين العالمي 
واسعة النطاق؛ حيث تشمل الدين الحكومي والخاص، والدين المحلي والخارجي، وفي غالبية دول العالم. ففي 
االقتصادات المتقدمة، بلغ إجمالي الدين 300٪ من الناتج المحلي اÐجمالي في عام 2020. أما في الدول الناشئة 
M. Ayhan Kose, Franziska Ohnsorge, Carmen Rein-) والنامية، فبلغت نسبة الدين للناتج 206% في العام ذاته
hart, Kenneth Rogof. 2021). وقفز الدين الحكومي العالمي إلى 97% من الناتج في عام 2020، وهو أعلى مستوى 
له خالل نصف قرن. وارتفع الدين الخاص بوتيرة قياسية وإلى مستوى غير مسبوق (165% من الناتج)، نتيجة النهيار 
اÐنتاج، وإغالق الشركات، وإتاحة االئتمان من خالل إجراءات السياسة التيسيرية. أما المديونية الخارجية، فقد 

وصلت إلى 114% من الناتج المحلي اÐجمالي في العام ذاته.

الدول ا¢عضاء بمجموعة  العام في  الدين  إلى أن مستويات   (IMF. 2020) الدولي  النقد  وتشير توقعات صندوق 
السبعة)،  للدول  اÐجمالي  المحلي  الناتج  من   %140 (قرابة  دوالر  تريليونات   4 بنحو   2021 عام  في  ستزيد  السبعة 
لتتجاوز 57 تريليون دوالر. أما في االقتصادات السبعة الناشئة، فمن المتوقع أن يرتفع الدين العام بنحو 2 تريليون 

دوالر.

وتقع على الجيل الحالي مسؤولية التأكد من أن ا¢موال المقترضة يتم إنفاقها واستثمارها بشكل يعزز النمو 
االقتصادي ويولد عائدات حكومية كافية لسداد خدمات الديون اÐضافية؛ لضمان أن رفاهية الجيل الحالي ال 

تأتي على حساب رفاهية ا¢جيال القادمة.

السياسة النقدية العالمية خالل ا
زمة

في أوقات االضطراب المالي، ينخفض الطلب على ا¢سهم وا¢صول ذات الدخل الثابت؛ مما قد يؤدي إلى نقص 
الشركات  تدافع  إلى  كورونا  جائحة  انتشار  أدى   ،2020 مارس  ففي  االقتراض.  تكاليف  وزيادة  بسرعة  السيولة 
للواليات  الفيدرالي  االحتياطي  وخاصة  المركزية،  البنوك  وقامت  السيولة،  على  للحصول  المالية  والكيانات 
المتحدة، باالنخراط في شراء ا¢صول الثابتة مباشرة من السوق المالية (أداة السياسة النقدية غير التقليدية 
المعروفة بالتيسير الكمي) لزيادة السيولة وخفض أسعار الفائدة طويلة ا¢جل، التي ُتعد بالغة ا¢همية لتحفيز 
أزمة  من  التخفيف  في  المركزية  للبنوك  الجريئة  اÐجراءات  نجحت   ،2020 أبريل  نهاية  وبحلول  االستثمارات. 

  .(IMF. 2020c) السيولة وتفادي االنهيار المالي واستقرار التدفقات االئتمانية

البنوك  بدأت  كما  لèصول.  مباشرة  شراء  عمليات  في  المتقدمة  بالدول  ا  مركزًيّ بنًكا   30 نحو  ينخرط  ا،  وحالًيّ
المركزية في البلدان النامية برامجها الخاصة لشراء ا¢صول؛ فأطلقت البنوك المركزية في تشيلي والفلبين 
الحكومية  السندات  اشترت  حيث  ا¢ولى،  للمرة  ا¢صول  شراء  برامج  إفريقيا  وجنوب  وتركيا  كوريا  وجمهورية 
 .(Arslan, Drehmann and Hofmann, 2020) كإشارة إلى استعدادها لتولي دور المشتري الذي يمثل المالذ ا¢خير
وساعدت تدابير السياسة النقدية في الدول المتقدمة والناشئة في تخفيف قيود السيولة وانتعاش ا¢سواق 

.(Altavilla and others. 2020) المالية

أولها:  قضايا،  عدة  أثار  ا¢صول،  بشراء  تقليدية  غير  إجراءات  إلى  المركزية  البنوك  لجوء  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
توسيع محافظ البنوك با¢وراق المالية الحكومية وطمس الخطوط الفاصلة بين السياسة النقدية التقليدية 
والتمويل الحكومي. وثانيها: استخدام السياسة المالية لتجنب تحمل البنوك المركزية العبء ا¢كبر لتعديل 
السياسات. وأخيًرا، زيادة أهمية دور البنوك المركزية في العمل كصمام أمان لتجنب االضطرابات الناشئة من 

.(Buti and George Papaconstantinou. 2021) القطاع المالي

واسعة  واحترازية  نقدية  تدابير  عدة  المركزية  البنوك  اتخذت  التقليدية،  غير  النقدية  السياسة  إلى  وباÐضافة 
الصين  خفضت  المثال،  سبيل  وعلى  المالي.  االستقرار  وضمان  السيولة  لتعزيز  مسبوق  غير  بشكل  النطاق 
وقدمت  السيولة.  لضخ  المصرفي  االحتياطي  متطلبات  المتحدة  العربية  واÐمارات  وماليزيا  وإندونيسيا 
خاصة  ائتمانية  تسهيالت  المتحدة  والمملكة  الصينية  تايوان  ومقاطعة  وسريالنكا  والبرازيل  ا¢رجنتين 
المتحدة  والمملكة  إفريقيا  وجنوب  والنرويج  كونج  هونج  وقامت  الحجم.  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 
بتخفيف اللوائح االحترازية عن طريق تعليق رأس المال المعاكس للدورة االقتصادية أو احتياطيات السيولة - 

لتعزيز التدفقات االئتمانية. 

ا أسعار الفائدة 241 مرة. وأدخل البنك المركزي ا¢وروبي، والبنوك المركزية  ومنذ مارس 2020، خفض 92 بنًكا مركزًيّ
في الدنمارك، واليابان، وسويسرا، أسعار فائدة سلبية لتحفيز النمو االقتصادي، ولكن هذه السياسة تؤدي إلى 
تسعير المخاطر بأقل من الالزم، وتآكل ربحية البنوك وتقليل قدرتها على اÐقراض. كما تؤدي العوائد السلبية 
عليها  الصعب  من  فيصبح  التقاعدية،  المعاشات  وصناديق  التأمين  لشركات  االستثمار  عائدات  إضعاف  إلى 

الوفاء بالتزاماتها.

السياسة  مرونة  لتعزيز  النقدية؛  سياستها  أطر  في  تغييرات  عن  أيًضا  المركزية  البنوك  من  العديد  وأعلن 
وتحسين آليات االنتقال النقدي. فقد أعلن بنك االحتياطي الفيدرالي عن السماح للتضخم بأن يتجاوز هدفه 
لبعض الوقت، من أجل دعم االنتعاش المستدام في أسواق العمل. كما ألمح البنك المركزي ا¢وروبي إلى أنه 
أقل  المركزية كانت  البنوك  بالسماح للتضخم بتجاوز هدفه بعد فترة من ضعف نمو ا¢سعار. ولكن  سيلتزم 
نجاًحا في تحقيق أهداف التضخم؛ حيث انخفض التضخم الفعلي لما دون التوقعات. فقد سمحت السيولة 
المالية وخلق فقاعة  وزيادة حيازة ا¢صول  المفرطة والتضخم المنخفض للشركات بتقليل تسعير المخاطر 
مالية ضخمة كما يتضح من ارتفاع أسعار ا¢صول في معظم بورصات ا¢وراق المالية حول العالم؛ مما أدى إلى 
تحويل الموارد المالية بعيًدا عن االستثمارات الحقيقية وارتفاع معدالت البطالة وتفاقم عدم االستقرار المالي. 
فعلى الرغم من اÐنفاق التحفيزي الهائل في جميع أنحاء العالم، كان هناك نمو ضئيل في االستثمار الثابت. 
ففي الواليات المتحدة، على سبيل المثال، ذهب معظم فائض السيولة إلى االستحواذ على ا¢صول المالية؛ 
فقد انخفضت االستثمارات الثابتة غير السكنية بنسبة 7٬8% في الربع الثاني من عام 2020، في حين زاد المعروض 

النقدي بنسبة 23٬2؛ خالل الفترة نفسها. 

إلى  ا¢صول  أسعار  ارتفاع  إلى   2020 مارس  منتصف  في  المركزية  البنوك  من  المسبوق  غير  الدعم  أدى  كما 
مستويات قياسية؛ حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 40% مقارنة بمتوسط الزيادات السنوية البالغة 10% خالل 

السنوات الخمس الماضية.  

على  سلًبا  وسيؤثر  مرتفعة  للديون  الحقيقية  القيمة  سيبقي  متوقع،  هو  عما  التضخم  انخفاض  أن  كما 
ارتفاع  يؤدي  أن  المرجح  ومن  العالم.  أنحاء  جميع  في  والخاصة  العامة  للديون  العالية  المستويات  استدامة 

القيمة الحقيقية للديون وركود أو انخفاض اÐيرادات إلى تفاقم مخاطر التخلف عن سداد الديون.

١-٢-٣ زيادة الدعم المالي من المؤسسات الدولية أثناء ا
زمة

قدم   ،2020 ديسمبر  من  فاعتباًرا  ¢عضائها؛  مسبوق  غير  دعًما  الدولية  المؤسسات  قدمت  كورونا،  جائحة  خالل 
صندوق النقد الدولي مساعدات مالية إجمالية بلغت 102 مليار دوالر إلى 83 دولة، وإعفاء من الديون لـ 29 دولة من 
خالل صندوق احتواء الكوارث واÐغاثة بقيمة إجمالية قدرها 488٬7 مليون دوالر. وُيعد قيام صندوق النقد الدولي 

بتخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة خطوة مهمة في االتجاه الصحيح.

كما أعلنت مجموعة البنك الدولي عن نيتها تقديم ما يصل إلى 160 مليار دوالر أمريكي، بما في ذلك 50 مليار دوالر 
 .2021 للغاية، بحلول نهاية عام  للتنمية على شكل منح وشروط ميسرة  الدولية  المؤسسة  أمريكي من موارد 

وقامت مجموعة العشرين بتأجيل خدمة الديون لنحو 40 دولة وبقيمة تقترب من 5 مليارات دوالر.



٢٤

١ - االقتصاد العالمي خالل ا
زمة

الدول  واستجابات  العالمي،  االقتصاد  على  كورونا  أزمة  تأثير  على  الضوء  نلقي  الورقة،  من  الجزء  هذا  في 
والمؤسسات الدولية لتداعيات ا¢زمة. 

1-١ تأثير أزمة كورونا على االقتصاد العالمي

في بداية عام 2020، انتشر وباء كورونا في كل ركن من أركان العالم وأصاب أكثر من 90 مليوًنا وقتل ما يقرب من
2 مليون شخص؛ مما أدى إلى اضطراب كبير في االقتصاد العالمي (United Nations.2021). ولعدة أشهر، أدت 
حاالت عدم اليقين والذعر إلى شلل في معظم ا¢نشطة االقتصادية في كل من الدول المتقدمة والنامية، حيث 
توقفت التجارة الدولية والسياحة بشكل كبير، وتجاوزت خسائر الوظائف واÐنتاج المستويات التي شوهدت في 
والثروة نحو  الدخل  التفاوت في  واتجه  زيادة حادة،  الذين يعيشون في فقر  وزاد عدد ا¢شخاص  أزمة سابقة،  أي 
مستويات عالية جديدة (World Bank.2020). وقد أسفرت جائحة كورونا عن تراجع الناتج العالمي اÐجمالي بنحو 

ا، تسود في العالم حالة من  4٬3% في عام 2020، وهو أكبر انكماش للناتج العالمي منذ الكساد الكبير.(٣) وحالًيّ
عدم اليقين بشأن الموجة التالية من جائحة كورونا، ويبقى االقتصاد العالمي على حافة الهاوية. 

1-1-١ صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أبرزت جائحة كورونا مدى صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فقد تزايد العدد اÐجمالي للفقراء بمقدار 
131 مليوًنا في عام 2020 وحده، وعانى 150 مليون شخص إضافي من الفقر المدقع، يمثلون 9٬4% من سكان العالم. 
ومن المتوقع أن يصل عدد من يعيشون في فقر مدقع إلى 797 مليون شخص في عام 2030، وهو ما يمثل معدل 
فقر يزيد على 9%. ويتضح من ذلك أن تحقيق الهدف ا¢ساسي للتنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على 

 .(World Bank. 2020) الفقر المدقع بحلول عام 2030 (الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة)، أمر بعيد المنال

وقد تحولت أزمة كورونا إلى أزمة جوع (الهدف 2)، حيث زاد عدد ا¢شخاص الذين يواجهون الجوع بنسبة 82% منذ 
الجوع مخاطر  العالم  أنحاء  جميع  في  شخص  مليون   270 نحو  اÚن  ويواجه  الوباء.  تفشي 
السكان صحة  على  مباشر  بشكل  الوباء  ر  وأثَّ  .(World Food Program. 2020, Oxfam International. 2020)

(الهدف 3)، وحدَّ من قدرة النظم الصحية الوطنية على معالجة المشكالت الصحية ا¢خرى. 

الطالب،  جميع  على  سلبي  بشكل  أثر  مما  4)؛  (الهدف  والتعلم  التعليم  مستويات  انخفضت  اÐغالق،  ومع 
والفتيات  النساء  وأصبحت  اÐعاقة.  ذوي  وا¢شخاص  كالفتيات  وضعًفا  تهميًشا  ا¢كثر  الفئات  في  وخصوًصا 
ضحايا للعنف المتزايد أثناء تنفيذ تدابير البقاء في المنزل (الهدفان 5 و16) ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدالت 

الفقر إلى زيادة عمالة ا¢طفال (الهدف 8)، حيث سيحتاج العديد من ا¢سر الفقيرة إلى مصادر دخل إضافية. 

الصناعية  والتنمية  الصغيرة  الصناعات  تنمية  إعاقة  إلى  الطلب  وانخفاض  التمويل  على  القيود  تؤدي  كما 
بشكل عام (الهدف 9). وأدى الوباء إلى انخفاض غير مسبوق في الطلب على النقل العام في جميع أنحاء العالم؛ 
ا كبيًرا لمستقبله في المدن (الهدف 11). وقد تراجعت عمليات إعادة التدوير بسبب احتياطات  مما شكل تحدًيّ
السالمة. وفي بعض الدول، تمت معالجة جميع النفايات على أنها غير قابلة Ðعادة التدوير وتم حرقها في مكب 
للنفايات أثناء تفشي المرض (الهدف 12)؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي. وتراجعت االلتزامات بمكافحة 

تغير المناخ؛ حيث أصبحت مكافحة الوباء أولوية مالية (الهدف 13).

وأدى استهالك المواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد، نتيجة للوباء، إلى زيادة التلوث البالستيكي وتدهور 
البيئة في جميع أنحاء العالم (الهدف 14). وعانت جهود الحفاظ على الحياة البرية من انتكاسات أيًضا، نتيجة 
انخفاض التمويل، والتهديدات البشرية المتزايدة على الطبيعة (الهدف 15). ومع انخفاض اÐيرادات الحكومية 
وتدفقات االستثمار ا¢جنبي المباشر والتحويالت وتزايد خدمة الديون، سيواجه معظم الدول النامية تحديات 

كبيرة في تعبئة الموارد من أجل التنمية المستدامة (الهدف 17).

فنتيجة  كورونا؛  أزمة  خالل  التقدم  بعض  المستدامة  التنمية  أهداف  من  قليل  عدد  شهد  سبق،  مما  وبالرغم 
الهواء  المرور على الطرق وتلوث  الوفيات من خالل الحد من إصابات  لعمليات اÐغالق، تم تجنب عدد كبير من 
إلى  الوصول  أصبح  حيث  متجددة؛  أهمية  الصحي  والصرف  المياه  جهود  واكتسبت  و11)،   3 (الهدفان  المحيط 
ا لوقف انتشار الفيروس (الهدف 6). وقد زادت حصة الطاقة  المياه النظيفة وغسل اليدين المتكرر أمًرا ضرورًيّ
المتجددة في إجمالي الطاقة أثناء الوباء (الهدف 7) (International Energy Agency. 2020). ويمكن االستفادة 

من هذه النتائج غير المقصودة والبناء عليها بتدابير سياسية مناسبة للحفاظ على التقدم الحالي.

١-1-٢ فقدان الوظائف والدخل

مستويات  إلى  بسرعة  البطالة  معدالت  تصاعد  إلى  كورونا  أزمة  عن  الناتج  العالمي  االقتصادي  الركود  أدى 
قياسية في عام 2020 (مثًلا، 27% في نيجيريا، و23% في الهند، و21% في كولومبيا، و17% في الفلبين، وأكثر من 13% في 

ا¢رجنتين والبرازيل وتشيلي والسعودية وتركيا). 

ففي الربعين الثاني والثالث من عام 2020، فقَد العالُم 420 مليون وظيفة بدوام كامل، ُتعادل نحو 14% من إجمالي 
القوة العاملة في العالم. وبلغ متوسط خسائر ساعات العمل اÐجمالية 10٬7% خالل ا¢رباع الثالثة ا¢ولى من عام 
2019 في  العالمي  الناتج  من   %5٬5 نحو  ويعادل  المفقود،  العمل  دخل  من  دوالر  تريليونات   3٬5 يمثل  ما  وهو   ،2020
كورونا جائحة  أثناء  وظائفهن  سيدة  ماليين   3 فقدت  وحدها،  ا¢مريكية  المتحدة  الواليات  وفي   .(ILO. 2020)

 .(WEF. 2021a)

وكانت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي رب العمل الرئيس في كثير من الدول، ا¢كثر 

آثار الجائحة قاسية على نحو ملياري عامل غير رسمي حول العالم  تضرًرا من انتشار جائحة كورونا.(٤) وكانت 
يفتقرون إلى التأمين ضد البطالة والتأمين الصحي واÐجازات مدفوعة ا¢جر. وكان العمال غير الرسميين، الذين 
يمثلون أكثر من 80% من العمال في بنجالديش والهند وباكستان وإندونيسيا والمكسيك، أكثر عرضة لفقدان 
الوظائف من العمال الرسميين خالل ا¢زمة (ILO. 2020). ويؤكد البنك الدولي أن النشاط غير الرسمي الواسع 

 .(World Bank. 2020c) االنتشار في جنوب آسيا قد تضخم بتأثير الوباء

وتجارة  والتصنيع  والسفر  كالسياحة  العمالة  كثيفة  الخدمات  قطاعات  على  خاصة  بصفة  الجائحة  وأثرت 
وإجراءات  ُبعد؛ مما يجعلها عرضة لæغالق  الوظائف فيها عن  العديد من  أداء  والتي ال يمكن  والنقل،  التجزئة 
الحجر الصحي. وتضررت النساء بشكل خاص من الوباء؛ حيث يشغلن أكثر من 50% من الوظائف في قطاعات 

الخدمات كثيفة العمالة.

كما أثرت جائحة كورونا الوباء بشكل أكبر على ا¢شخاص منخفضي المهارات والدخل، وخاصة أولئك الذين لم 
البلدان  من  العديد  في  والثروة  الدخل  في  المساواة  عدم  تفاقم  إلى  أدى  مما  بعد؛  عن  العمل  من  يتمكنوا 

المتقدمة والنامية، وزيادة االستقطاب في مجتمعاتها.

(ILO. 2021)، توفر سالسل التوريد الصناعية العالمية نحو 615 مليون  ووفًقا لتقديرات منظمة العمل الدولية 
وظيفة، إال أن تراجع الطلب العالمي على االستهالك نتيجة لجائحة كورونا، أدى إلى خسارة 97 مليون وظيفة 
حول العالم، منها 56 مليون وظيفة في قطاع الصناعة و29 مليون وظيفة في قطاع الخدمات و12 مليون وظيفة 
في قطاع الزراعة. وأثرت الجائحة سلًبا على 44% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للمالبس (32 مليون 
وظيفة)، و27% من الوظائف في سلسلة التوريد العالمية للسيارات (15 مليون وظيفة)، من خالل فقدان الوظائف 

أو تخفيض ساعات العمل أو تدهور ظروف العمل. 

ومن المرجح أن يؤدي الوباء إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي وا¢تمتة والروبوتات وتغير الهياكل االقتصادية؛ مما 
سيزيد من انخفاض الطلب على العمالة على المدى المتوسط وتعميق االستقطاب في أسواق العمل. ومن 

المتوقع أال تعود ماليين الوظائف التي فقدت في عام 2020.

١-1-٣ تزايُد الفقر وعدم المساواة

وفًقا لمؤشر الفقر العالمي متعدد ا¢بعاد لعام 2021 الصادر عن برنامج ا¢مم المتحدة اÐنمائي، يعيش 1٬3 مليار 
شخص في 109 دول في فقر حاد متعدد ا¢بعاد، قرابة نصفهم (644 مليون) أطفال دون سن 18، ونحو 8.2% منهم 
(105 ماليين) في سن الستين أو أكثر. ويقطن ما يقرب من 84% (1٬1 مليار) بالمناطق الريفية، و16% (نحو 209 ماليين) 

.(UNDP. 2021) في المناطق الحضرية

وفي الواليات المتحدة على سبيل المثال، فقد نحو 8 ماليين شخص وظائفهم خالل الوباء وقفز معدل الفقر 
الوطني من 9٬3% في يونيو إلى 11٬7% في نوفمبر 2020. وفي حين أن 4% فقط من العمال ذوي الدخل المرتفع فقدوا 
وظائفهم، فإن نحو 20% من الوظائف التي شغلها العمال عند مستويات الدخل ا¢دنى في فبراير لم تعد موجودة 
ا بنسبة 31٬6% بين مارس وأكتوبر 2020، من 2٬95 تريليون دوالر  في يونيو 2020. كما زاد إجمالي ثروة 644 مليارديًرا أمريكًيّ
والثروة والشكوك المستمرة  الدخل  المتزايدة في  أن تؤدي االنقسامات  المتوقع  تريليونات دوالر. ومن  إلى 3٬88 
الجرائم  وانتشار  االجتماعي  التماسك  وتزعزع  االستياء  من  مزيد  إلى  واالقتصادية،  الصحية  الجبهتين  على 

وتقويض جهود التعافي.

١-1-٤ تسريع التغيرات الهيكلية في االقتصاد العالمي

أدت ا¢زمة الوبائية إلى تسريع التغيرات الهيكلية الجارية في االقتصاد العالمي التي ستعمل على تغيير طبيعة 
وزيادة  الخدمات  اقتصاد  صعود  وتشمل:  المستقبل،  في  العالمية  التجارة  بيئة  وستشكل  اÐنتاج  عمليات 
استخدام الخدمات كمدخالت وسيطة للصناعات التحويلية (كخدمات البرمجيات لصناعة السيارات) وهو ما 
العالمية  اÐمداد  سالسل  تقصير  نحو  واالتجاه  الرقمي،  التحول  وتيرة  وتسارع   ،(Servicification) بالـ  يعرف 

والتحول نحو سالسل اÐمداد اÐقليمية، وتفاقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا¢طراف. 

صعود اقتصاد الخدمات

ا أكثر من 60% من الوظائف في الدول النامية و80% من الوظائف في الدول المتقدمة. وفي  توفر الخدمات حالًيّ
 .(WTO. 2019b) عديد من الدول النامية، تمثل الخدمات السياحية ما يصل إلى 80% من إجمالي عائدات الصادرات

وفي العقود ا¢خيرة، أصبح اقتصاد الخدمات سمة رئيسة لالقتصاد العالمي مدفوًعا بالرقمنة وزيادة استخدام 
اÐنتاج  عملية  في  وسيطة  كمدخالت  بارزة  مكانة  الخدمات  واكتسبت  االصطناعي.  والذكاء  اÚلي  التعلم 

وكمنتجات نهائية. وأصبحت الخدمات محرًكا للتجارة الدولية واالبتكار. 

تكنولوجيا  إلى  الوصول  وزيادة  النقل  وضع  خالل  من  الخدمات  أهمية  المستدامة  التنمية  أهداف  وتعكس 
المعلومات واالتصاالت والخدمات المالية كشرط مسبق لتحقيق الهدف (9) وهو بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز 

التصنيع الشامل والمستدام، وتعزيز التعاون. 

تسارُع وتيرة التحول الرقمي

أدت جائحة كورونا إلى التزايد السريع في الطلب العالمي على الخدمات الرقمية؛ مما أدى إلى اÐسراع بالتحول 
الرقمي. فمع عمليات اÐغالق والقيود المفروضة على الحركة، كان التشغيل الرقمي هو الخيار الوحيد القابل 
الرقمنة  وساعدت  وظائفها.  ¢داء  الحكومية  وللوكاالت  ا¢عمال  في  للبقاء  الشركات  من  للعديد  للتطبيق 
والتقنيات الجديدة كالذكاء االصطناعي، على تبادل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها عبر الحدود، وانتشر 

العمل عن ُبعد، وتوسعت التجارة اÐلكترونية، وشهدت اÐلكترونيات طفرة في الطلب عليها. 

نت التقنيات الرقمية الجديدة، مثل الطباعة ثالثية ا¢بعاد، من تغيير نماذج ا¢عمال وتقريب أنظمة اÐنتاج  ومكَّ
ا¢كثر  الموردين  المختلفة من  والخدمات  السلع  الحصول على  الرقمية  المنصات  وأتاحت  المستهلكين،  من 
هذه  لمثل  ُيمكن  المتوسط،  المدى  وعلى  الفعلي.  وجودهم  مكان  عن  النظر  بغض  المنافسة  على  قدرة 
التطورات أن تدعم اتجاهات إعادة التوطين من خالل زيادة القدرة التنافسية لمواقع اÐنتاج التي لم تكن تنافسية 
في السابق، ومن خالل تشجيع التحول من النموذج التقليدي القتصاديات الحجم للمصانع الكبيرة التي تخدم 
ا جغرافًيّ والموزعة  مرونة  وا¢كثر  ا¢صغر  المصانع  من  بشبكة  مدعوم  جديد  نموذج  إلى  العالمية  ا¢سواق 

.(Shih. 2020)

(Big Data). وعلى سبيل  كما أتاحت التطورات التكنولوجية إمكانية إدارة البيانات الضخمة للدول والشركات 
المستوى  على  وتحليلها  ومقارنتها  المستهلكين  بيانات  جمع  إلى  الرائدة  والشركات  الدول  تسعى  المثال، 

الوطني وعبر الدول، الكتساب مزايا على منافسيها. 

إلى  ستؤدي  منها  كل  وداخل  الدول  بين  القائمة  الرقمية  الفجوات  فإن  الرقمي،  التحول  مزايا  من  الرغم  وعلى 
تفاقم عدم المساواة. وعلى سبيل المثال، أفادت اليونيسف أن ثلث أطفال المدارس في العالم (463 مليوًنا) وما 
العوائق  هذه  وستؤثر  بعد.  عن  التعلم  إلى  الوصول  يمكنهم  ال  إفريقيا  في  المدارس  أطفال  نصف  من  يقرب 
الهيكلية المتعلقة بفرص التعلم أثناء الوباء على إمكانات الدخل مدى الحياة لèطفال المتضررين، وتزيد من 

.(UNICEF. 2020) تفاقم عدم المساواة في الدخل والثروة

تقصير سالسل ا�مداد العالمية والتحول نحو سالسل ا�مداد ا�قليمية

كان النتشار سالسل اÐمداد العالمية، على مدى العقود الثالثة الماضية، تأثير عميق على مسار التنمية في 
العديد من االقتصادات وقدمت لها مكاسب إنمائية كبيرة. فسالسل اÐمداد العالمية تقسم مراحل اÐنتاج عبر 
الدول؛ مما يسمح للدول بالمشاركة في اÐنتاج العالمي من خالل تجارة المكونات والسلع الوسيطة، بدًلا من 
االضطرار إلى إنتاج منتجات كاملة بذاتها. ويؤدي نموذج أعمال سالسل اÐمداد العالمية إلى زيادة كفاءة اÐنتاج؛ 
التخصص في مهام محددة  للدول وممارسة  النسبية  المزايا  أكثر قدرة على استغالل  الشركات  حيث تصبح 

ا. بدقة، وهي أقل كثافة للموارد من إنشاء سالسل إمداد كاملة محلًيّ

وقد توسعت سالسل اÐمداد العالمية بسرعة، ال سيما في صناعات السيارات واÐلكترونيات والمالبس. وقد زادت 
خالل  من  العالمية  التجارة  في  وفيتنام)  وتايالند  والفلبين  وماليزيا  (إندونيسيا  آسيا  شرق  اقتصادات  أهمية 
ا¢على  المضافة  القيمة  ذات  المصنوعات  نحو  وتوجهها  العالمية،  اÐمداد  سالسل  في  النشطة  مشاركتها 
االقتصادي  النمو  لتحقيق  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  الدول  هذه  واعتمدت  التقنية.  عالية  والمنتجات 

المستدام والتحول الهيكلي والحد من الفقر. 

وعلى الرغم مما سبق، فإن جدوى نموذج التنمية الذي تقوده سالسل اÐمداد العالمية قد خضع للمراجعة عقب 
جائحة كورونا. فقد أدت الجائحة إلى اضطرابات كبيرة في سالسل اÐمداد، وعلى سبيل المثال، أثرت عمليات 
اÐغالق في الدول الموردة وانقطاع الخدمات اللوجستية على سالسل التوريد اÐلكترونية في فيتنام، ما أدى إلى 
حدوث نقص خطير في شحن المكونات اÐلكترونية وتسليم المنتجات النهائية إلى المستهلكين. كما كشف 
لبعض  ووفًقا  الطويلة.  العالمية  اÐمداد  سالسل  على  تعتمد  التي  الغذائية  النظم  هشاشة  عن  الوباء 
في  سنوات   3٬7 كل  اÚن  تحدث  أكثر"  أو  شهر  لمدة  تستمر  "التي  اÐمداد  سالسل  اضطرابات  فإن  التقديرات، 

 .(McKinsey. 2020) المتوسط

كما أن االندماج في سالسل اÐمداد العالمية للوصول إلى ا¢سواق ا¢جنبية والمشاركة بروابط أمامية مع تجار 
وبالتالي  وا¢سعار،  الطلب  لصدمات  عرضة  أكثر  اÐمداد  سالسل  في  المندمجة  الدول  جعل  التجزئة، 
لالضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا (Frederick and Daly. 2020). وألقى التباطؤ في التجارة العالمية والنمو 

االقتصادي بظالله على تجارة سالسل اÐمداد العالمية.(٥) وأدت زيادة النزعة الحمائية ومناهضة العولمة إلى 
اÐنتاج  في  ا¢جنبية  المضافة  القيمة  حصة  وتقليل  التوطين  Ðعادة  والسياسية  االقتصادية  الضغوط  شدة 
والصادرات؛ مما قد يقوض مستقبل سالسل اÐمداد العالمية. كما ألقت التوترات التجارية المستمرة، كالنزاع 
التجاري بين الصين والواليات المتحدة وانسحاب بريطانيا من االتحاد ا¢وروبي، تحديات إضافية لسالسل اÐمداد 

العالمية.

ا؛ مما دفع إلى  وبذلك، كشفت جائحة كورونا المخاطر التي تمثلها شبكات اÐنتاج المعقدة والمشتتة جغرافًيّ
التفكير في تقصير سالسل اÐمداد العالمية لتصبح أكثر مرونة، خاصة مع تكثيف استخدام التقنيات الجديدة 
وانخفاض  الهدر  الخالي من  (التصنيع  الكفاءة  بين  المفاضلة  بإعادة  الشركات  الرقمنة. وقام عديد من  وتزايد 
المخزون والتسليم في الوقت المحدد)، والمرونة (تنويع قاعدة التوريد وتقصير المسافة بين الموردين وقاعدة 
أعماله  توطين  إلى  ويسعى  اÐقليمية  اÐمداد  سالسل  يفضل  الشركات  من  كثير  وأصبح  بالتجزئة).  البيع 

التجارية وفًقا لذلك التفضيل.

١-٢-١ زيادة دور الدولة في االقتصاد العالمي

الرقمية،  التحتية  والبنية  الصحية  الخدمات  توفير  في  للدولة  المهم  االستراتيجي  الدور  كورونا  جائحة  أبرزت 
باÐضافة إلى دورها ا¢ساسي في توفير الغذاء وخدمات الدفاع؛ فقد أدت ا¢زمة إلى توسيع دور الدولة في جميع 
أنحاء العالم تقريًبا، ال سيما في مجال الصحة. أما البنية التحتية الرقمية فقد مكنت العديد من الدول من 

ا بالرغم من التطبيق الصارم إلى حد كبير لسياسات اÐغالق.  استمرار النشاط االقتصادي جزئًيّ

كما أدت أزمة كورونا وتدابير اÐغالق إلى زيادة دور الدولة في النشاط االقتصادي من خالل برامج الدعم غير العادية 
كالدعم  الحساسة  القضايا  وبعض  المضمونة،  القروض  شملت  التي  المتخذة  التدابير  ونطاق  حجمها  في 
المباشر وغير المباشر للقطاع الصناعي والمؤسسات المملوكة للدولة، وغيره من أوجه الدعم التي لوال ظروف 
ا¢زمة لكانت انتهاًكا التفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن اÐعانات واÐجراءات التعويضية، وأصبحت الدولة 

المالذ ا¢خير كمقرض ومستثمر.

ومع تزايد توقعات المواطنين بشأن دور الدولة في الوقاية من المخاطر المحتملة والتصدي لها، تقوم كثير من 
الدول بتغيير سياساتها؛ استعداًدا لمواجهة أي أزمات صحية أو غيرها في المستقبل. 

١-٢-٢ السياسات االقتصادية العالمية خالل ا
زمة

كانت  وحينما  النمو.  لدعم  والنقدي  المالي  التحفيز  إلى  الدول  من  عديد  لجأ  كورونا،  أزمة  تداعيات  لمواجهة 
السياسة النقدية قريبة من الحد ا¢دنى للصفر في معظم االقتصادات الكبرى، أصبحت السياسة المالية هي 
ا  أداة التحفيز ا¢ساسية. واتجه كثير من الدول إلى التحول من التوازن المالي إلى عقد اجتماعي جديد يشمل حًدّ

ا أكثر تصاعدية. ا شامًلا، ونظاًما ضريبًيّ أدنى أعلى لèجور، ودخًلا أساسًيّ

السياسة المالية العالمية خالل ا
زمة 

أدت ا¢زمة الكبرى التي يواجهها االقتصاد العالمي إلى التحول من السياسات المالية "الحكيمة" إلى سياسات 
فيما  الكامل،  التشغيل  إلى  والوصول  الكلي  الطلب  في  المزمن  النقص  معالجة  بهدف  توسعية  أكثر  مالية 
سمحت أسعار الفائدة العالمية المنخفضة، بمستويات أعلى من العجز المالي مع االهتمام بنوعية النفقات 

المالية. 

وللتخفيف من التداعيات الصحية واÐنسانية واالقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا، أنفقت الدول 15٬8% من 
الناتج العالمي اÐجمالي في عام 2020، ويعد هذا اÐنفاق أكبر استجابة مالية منذ الحرب العالمية الثانية. وقد 
أسهمت الدول المتقدمة بنحو 80% من الحوافز المالية العالمية البالغة 12٬7 تريليون دوالر (IMF. 2021c)؛ حيث 
شاملة  كورونا  جائحة  لمواجهة  ا¢مريكي  المحلي  الناتج  من   %25 من  يقرب  ما  ا¢مريكية  الحكومة  أنفقت 
تكلفة تدابير الطوارئ والتحفيز المالي في عام 2020. وفي مارس 2021، قدمت الواليات المتحدة حوافز مالية قيمتها 
دوالر، وخطة  تريليون   2٬3 التحتية قيمتها  للبنية  المحلي اÐجمالي)، وخطة  ناتجها  (8٬8% من  دوالر  1844 مليار 
لمساندة ا¢سر على مدى عشر سنوات قيمتها 2 تريليون دوالر. وأنفق االتحاد ا¢وروبي نحو 10٪ من الناتج المحلي 
اÐجمالي ا¢وروبي. أما الصين فقد أنفقت 4٬7% من ناتجها المحلي في تدابير مواجهة الجائحة (WEF. 2021). أما 
الدول النامية فتكافح لتخصيص الموارد المالية الالزمة لمواجهة ا¢زمة الصحية الناتجة عن تفشي جائحة 

كورونا، وتحتاج إلى دعم مالي مستمر من المجتمع الدولي. 

وقد اختلفت تدابير التحفيز المالي الكبيرة (لحماية الوظائف ودعم استهالك ا¢سر) اختالًفا كبيًرا عبر الدول، 
الحوكمة  هياكل  في  االختالفات  يعكس  مما  أيًضا؛  وا¢ولويات  النطاق  في  ولكن  فقط،  الحجم  في  ليس 
استهدف  واليابان،  ا¢وروبي  االتحاد  ففي  االجتماعية.  بالحماية  االلتزام  ومستويات  السياسية  والتفضيالت 
التحفيز المالي دعم السيولة، أما دعم الدخل المباشر في الواليات المتحدة فقد ساعد ا¢سر على الحفاظ 
الوظائف  نمو  لدعم  الجديدة  االستثمارات  الصينية  التحفيز  إجراءات  عززت  المقابل،  وفي  االستهالك،  على 

والتعافي. 

أكثر؛  لم تكن  إن  بالقدر نفسه،  المالي مهمة  اÐنفاق  التحفيز مهم، فإن جودة  أن حجم حزم  الرغم من  وعلى 
فالتحفيز المالي ال يجب أن يكون ضيًقا للغاية فيستبعد العديد من الشركات وا¢سر التي تستحق الحصول 

على دعم حكومي، وال واسع النطاق للغاية بحيث تعجز الموارد المتاحة عن مساعدة أي شخص. 

ومن المهم تحديد كيفية مساعدة الحكومات للشركات أثناء ا¢زمات وماهية المخاطر التي يجب أن تتحملها 
مع تجنب المخاطر ا¢خالقية. فعلى سبيل المثال، قررت الحكومة ا¢لمانية االستحواذ على حصة ملكية كبيرة 
إذا كان يتعين على  أثار الجدل حول ما  ا؛ مما  البالد جزئًيّ في شركة "لوفتهانزا"، وتأميم أكبر شركة طيران في 
الرئيسة. كما  النقل  تمديد قرض Ðنقاذ شركة  ببساطة  أو  تجاري،  لكيان  السلبية  المخاطر  الحكومة تحمل 
الشركات نحو  أتاح فرصة للحكومات لتحويل سلوك  الحكومات حوافز ضريبية للشركات؛ مما  منحت بعض 
ا لمجموعة الخطوط الجوية Air France-KLM؛  خلق المنافع العامة. ففي فرنسا، منحت الحكومة حافًزا ضريبًيّ

مما أتاح الفرصة لتحويل سلوك الشركات نحو تعزيز االستدامة البيئية.

وتأجيًلا  ا¢جور،  لفواتير  وتمويًلا  مباشرة،  تحويالت  شمل  للشركات  دعًما  ا¢زمة  خالل  الحكومات  قدمت  كما 
للضرائب المستحقة عليها، وتأجيل سداد ديونها، ومد الضمانات على القروض الممنوحة لها من الدولة. واÚن، 
ا من هذا الدعم دون التسبب في موجة من حاالت اÐفالس. تواجه الحكومات صعوبة كبيرة في التخلص تدريجًيّ

تفاُقم التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد ا
طراف

يناير-  الفترة  فخالل  ا¢طراف؛  متعدد  التجاري  النظام  يواجهها  التي  التحديات  تفاقم  إلى  كورونا  جائحة  أدت 
نوفمبر 2020، فرضت 98 دولة قيوًدا على تصدير اÐمدادات الطبية؛ مما أكد تفضيل هذه الدول الستخدام تدابير 

 .(WTO. 2021a) تجارية أحادية الجانب لحماية مصالحها المحلية

دور  أضعفت  واÐقليمية،  الثنائية  التجارية  االتفاقات  نحو  والتحوالت  المتزايدة  الحمائية  االتجاهات  أن  كما 
منظمة التجارة العالمية؛ مما قد يؤدي إلى تزايد االستقطاب والتجزئة في مشهد التجارة الدولية في العقود 
القادمة ويضر بمصالح الدول النامية. فقد ارتفع عدد اتفاقيات التجارة اÐقليمية السارية من 82 اتفاقية في عام 
اتفاقيات  أن   (Bhagwati, Krishna and Panagariya. 2014) ويرى البعض   .2020 اتفاقيات في سبتمبر   306 إلى   2000
التجارة التفضيلية يمكن أن "تقوض ليس فقط وظيفة تحرير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، ولكن أيًضا 
دورها في صنع القواعد". وفي الوقت ذاته، تواجه منظمة التجارة العالمية أعمق أزمة منذ إنشائها في عام 1995، 

لبقاء نظام تسوية المنازعات مشلوًلا منذ ديسمبر 2019.

وعلى الرغم من أن أزمة كورونا أضافت تحدًيا آخر لمنظمة التجارة العالمية، فإنها أوجدت فرصة لتعزيز النظام 
لحوكمة  عالمي  إطار  وتطوير  المنظمة  إصالح  على  حافًزا  الوباء  أصبح  فقد  ا¢طراف؛  متعدد  الدولي  التجاري 
أن  كورونا  أزمة  وأكدت  التجارة.  مجال  في  الجديدة  للتحديات  بفعالية  التصدي  على  يساعد  الدولية  التجارة 
التحديات الحالية والمستقبلية ال يمكن مواجهتها إال من خالل الشراكات العالمية وا¢طر المتعددة ا¢طراف 
والمشاركة البناءة من قبل ا¢عضاء في القضايا المثيرة للجدل والناشئة، مثل: التجارة اÐلكترونية، وسياسات 

الدعم، والسياسات التجارية المدفوعة بتغير المناخ.

١-1-٥ الحد من مخاطر التغيرات المناخية

الفرص كاالستفادة من  العديد من  أتاحت  التداعيات السلبية الخطيرة لجائحة كورونا، فإنها  الرغم من  على 
أدت  فقد  المناخية.  التغيرات  مخاطر  من  والحد  الرقمي،  بالتحول  واÐسراع  الحديثة،  التكنولوجية  التطورات 
 2020 عام  من  ا¢ول  النصف  في   %9 بنسبة  العالمية  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  انخفاض  إلى  اÐغالق  تدابير 
(WEF. 2021c). ومن المأمول إحراز تقدم جديد في مجال حماية المناخ والبيئة بعد عودة الواليات المتحدة إلى 

عضوية اتفاقية باريس في بداية عام 2021، (٦)وتزايد عدد الدول والشركات التي ستلتزم بالحد من انبعاثات الكربون 
في  ا¢عضاء  الدول  وتعتزم  وكندا).  الجنوبية  وكوريا  واليابان،  المتحدة،  والمملكة  ا¢وروبي،  واالتحاد  (كالصين، 
االتحاد ا¢وروبي االنتقال السريع نحو اقتصاد أكثر اخضراًرا من خالل إتاحة المفوضية ا¢وروبية لدفعة أولى من 
المنح والقروض قيمتها نحو 5٪ من الناتج المحلي اÐجمالي لمنطقة اليورو على مدى خمس سنوات. وستضع 
الصين خطتها الخمسية الرابعة عشرة موضع التنفيذ – والتي تتضمن زيادة كفاءة استخدام الطاقة. وتعتزم 

ا¢مم المتحدة عقد مؤتمر المناخ (COP26) بنهاية عام 2021.

١-٢ استجابات الدول والمؤسسات الدولية لتداعيات أزمة كورونا

أزمة  عن  الناتجة  واالقتصادية  الصحية  العدوى  لوقف  وجرأة  بسرعة  العالم  أنحاء  جميع  في  الدول  استجابت 
االقتصادية  ا¢نشطة  من  واسعة  مجموعة  وتقييد  الصحي  والحجر  االجتماعي  للتباعد  تدابير  باتخاذ  كورونا، 
للحد من انتشار الوباء. كما طرحت الدول حزًما للتحفيز المالي والنقدي، ولكن محدودية الحيز المالي وارتفاع 
مستويات الدين العام أديا إلى تقييد قدرة العديد من الدول النامية على طرح حزم تحفيز كبيرة بما فيه الكفاية. 
وقد انطوت االستجابات ¢زمة كورونا على خيارات صعبة بين إنقاذ ا¢رواح وإنقاذ سبل العيش، وبين سرعة تقديم 

الدعم والكفاءة، وبين التكاليف قصيرة ا¢جل واÚثار طويلة ا¢جل. 

تفاقم الدين العام العالمي أثناء ا
زمة

تم تمويل الكثير من اÐنفاق العام العالمي عن طريق االقتراض اÐضافي؛ مما زاد من الديون الضخمة المتراكمة 
أصًلا على الحكومات قبل أن يبدأ الوباء. ومع ذلك، ظلت تكلفة خدمة هذا الدين منخفضة بالنسبة لمعظم 
الدول بسبب االستجابات النقدية غير العادية لèزمة (تخفيضات أسعار الفائدة، وتوسيع برامج شراء ا¢صول 

على نطاق واسع، وتوفير كميات غير مسبوقة من السيولة).

فقد أدى طرح حزم التحفيز الضخمة وتراجع اÐيرادات الحكومية إلى آثار سلبية على المالية العامة للدول في 
جميع أنحاء العالم. ووصل العجز المالي الحكومي في كثير من الدول إلى رقم مزدوج كنسبة مئوية من الناتج 

المحلي اÐجمالي في عام 2020.(٧) ومن المتوقع أن يؤدي التعافي البطيء للنمو إلى تفاقم العجز المالي. ومع 
زيادة العجز المالي، ارتفع الدين العام العالمي بنسبة 29 نقطة مئوية من الناتج المحلي اÐجمالي، ووصل إلى 

262% من الناتج في عام 2020- وهي أكبر زيادة لسنة واحدة منذ عام 1970.(٨) وهذه الزيادة الكبيرة في الدين العالمي 
واسعة النطاق؛ حيث تشمل الدين الحكومي والخاص، والدين المحلي والخارجي، وفي غالبية دول العالم. ففي 
االقتصادات المتقدمة، بلغ إجمالي الدين 300٪ من الناتج المحلي اÐجمالي في عام 2020. أما في الدول الناشئة 
M. Ayhan Kose, Franziska Ohnsorge, Carmen Rein-) والنامية، فبلغت نسبة الدين للناتج 206% في العام ذاته
hart, Kenneth Rogof. 2021). وقفز الدين الحكومي العالمي إلى 97% من الناتج في عام 2020، وهو أعلى مستوى 
له خالل نصف قرن. وارتفع الدين الخاص بوتيرة قياسية وإلى مستوى غير مسبوق (165% من الناتج)، نتيجة النهيار 
اÐنتاج، وإغالق الشركات، وإتاحة االئتمان من خالل إجراءات السياسة التيسيرية. أما المديونية الخارجية، فقد 

وصلت إلى 114% من الناتج المحلي اÐجمالي في العام ذاته.

الدول ا¢عضاء بمجموعة  العام في  الدين  إلى أن مستويات   (IMF. 2020) الدولي  النقد  وتشير توقعات صندوق 
السبعة)،  للدول  اÐجمالي  المحلي  الناتج  من   %140 (قرابة  دوالر  تريليونات   4 بنحو   2021 عام  في  ستزيد  السبعة 
لتتجاوز 57 تريليون دوالر. أما في االقتصادات السبعة الناشئة، فمن المتوقع أن يرتفع الدين العام بنحو 2 تريليون 

دوالر.

وتقع على الجيل الحالي مسؤولية التأكد من أن ا¢موال المقترضة يتم إنفاقها واستثمارها بشكل يعزز النمو 
االقتصادي ويولد عائدات حكومية كافية لسداد خدمات الديون اÐضافية؛ لضمان أن رفاهية الجيل الحالي ال 

تأتي على حساب رفاهية ا¢جيال القادمة.

السياسة النقدية العالمية خالل ا
زمة

في أوقات االضطراب المالي، ينخفض الطلب على ا¢سهم وا¢صول ذات الدخل الثابت؛ مما قد يؤدي إلى نقص 
الشركات  تدافع  إلى  كورونا  جائحة  انتشار  أدى   ،2020 مارس  ففي  االقتراض.  تكاليف  وزيادة  بسرعة  السيولة 
للواليات  الفيدرالي  االحتياطي  وخاصة  المركزية،  البنوك  وقامت  السيولة،  على  للحصول  المالية  والكيانات 
المتحدة، باالنخراط في شراء ا¢صول الثابتة مباشرة من السوق المالية (أداة السياسة النقدية غير التقليدية 
المعروفة بالتيسير الكمي) لزيادة السيولة وخفض أسعار الفائدة طويلة ا¢جل، التي ُتعد بالغة ا¢همية لتحفيز 
أزمة  من  التخفيف  في  المركزية  للبنوك  الجريئة  اÐجراءات  نجحت   ،2020 أبريل  نهاية  وبحلول  االستثمارات. 

  .(IMF. 2020c) السيولة وتفادي االنهيار المالي واستقرار التدفقات االئتمانية

البنوك  بدأت  كما  لèصول.  مباشرة  شراء  عمليات  في  المتقدمة  بالدول  ا  مركزًيّ بنًكا   30 نحو  ينخرط  ا،  وحالًيّ
المركزية في البلدان النامية برامجها الخاصة لشراء ا¢صول؛ فأطلقت البنوك المركزية في تشيلي والفلبين 
الحكومية  السندات  اشترت  حيث  ا¢ولى،  للمرة  ا¢صول  شراء  برامج  إفريقيا  وجنوب  وتركيا  كوريا  وجمهورية 
 .(Arslan, Drehmann and Hofmann, 2020) كإشارة إلى استعدادها لتولي دور المشتري الذي يمثل المالذ ا¢خير
وساعدت تدابير السياسة النقدية في الدول المتقدمة والناشئة في تخفيف قيود السيولة وانتعاش ا¢سواق 

.(Altavilla and others. 2020) المالية

أولها:  قضايا،  عدة  أثار  ا¢صول،  بشراء  تقليدية  غير  إجراءات  إلى  المركزية  البنوك  لجوء  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
توسيع محافظ البنوك با¢وراق المالية الحكومية وطمس الخطوط الفاصلة بين السياسة النقدية التقليدية 
والتمويل الحكومي. وثانيها: استخدام السياسة المالية لتجنب تحمل البنوك المركزية العبء ا¢كبر لتعديل 
السياسات. وأخيًرا، زيادة أهمية دور البنوك المركزية في العمل كصمام أمان لتجنب االضطرابات الناشئة من 

.(Buti and George Papaconstantinou. 2021) القطاع المالي

واسعة  واحترازية  نقدية  تدابير  عدة  المركزية  البنوك  اتخذت  التقليدية،  غير  النقدية  السياسة  إلى  وباÐضافة 
الصين  خفضت  المثال،  سبيل  وعلى  المالي.  االستقرار  وضمان  السيولة  لتعزيز  مسبوق  غير  بشكل  النطاق 
وقدمت  السيولة.  لضخ  المصرفي  االحتياطي  متطلبات  المتحدة  العربية  واÐمارات  وماليزيا  وإندونيسيا 
خاصة  ائتمانية  تسهيالت  المتحدة  والمملكة  الصينية  تايوان  ومقاطعة  وسريالنكا  والبرازيل  ا¢رجنتين 
المتحدة  والمملكة  إفريقيا  وجنوب  والنرويج  كونج  هونج  وقامت  الحجم.  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 
بتخفيف اللوائح االحترازية عن طريق تعليق رأس المال المعاكس للدورة االقتصادية أو احتياطيات السيولة - 

لتعزيز التدفقات االئتمانية. 

ا أسعار الفائدة 241 مرة. وأدخل البنك المركزي ا¢وروبي، والبنوك المركزية  ومنذ مارس 2020، خفض 92 بنًكا مركزًيّ
في الدنمارك، واليابان، وسويسرا، أسعار فائدة سلبية لتحفيز النمو االقتصادي، ولكن هذه السياسة تؤدي إلى 
تسعير المخاطر بأقل من الالزم، وتآكل ربحية البنوك وتقليل قدرتها على اÐقراض. كما تؤدي العوائد السلبية 
عليها  الصعب  من  فيصبح  التقاعدية،  المعاشات  وصناديق  التأمين  لشركات  االستثمار  عائدات  إضعاف  إلى 

الوفاء بالتزاماتها.

السياسة  مرونة  لتعزيز  النقدية؛  سياستها  أطر  في  تغييرات  عن  أيًضا  المركزية  البنوك  من  العديد  وأعلن 
وتحسين آليات االنتقال النقدي. فقد أعلن بنك االحتياطي الفيدرالي عن السماح للتضخم بأن يتجاوز هدفه 
لبعض الوقت، من أجل دعم االنتعاش المستدام في أسواق العمل. كما ألمح البنك المركزي ا¢وروبي إلى أنه 
أقل  المركزية كانت  البنوك  بالسماح للتضخم بتجاوز هدفه بعد فترة من ضعف نمو ا¢سعار. ولكن  سيلتزم 
نجاًحا في تحقيق أهداف التضخم؛ حيث انخفض التضخم الفعلي لما دون التوقعات. فقد سمحت السيولة 
المالية وخلق فقاعة  وزيادة حيازة ا¢صول  المفرطة والتضخم المنخفض للشركات بتقليل تسعير المخاطر 
مالية ضخمة كما يتضح من ارتفاع أسعار ا¢صول في معظم بورصات ا¢وراق المالية حول العالم؛ مما أدى إلى 
تحويل الموارد المالية بعيًدا عن االستثمارات الحقيقية وارتفاع معدالت البطالة وتفاقم عدم االستقرار المالي. 
فعلى الرغم من اÐنفاق التحفيزي الهائل في جميع أنحاء العالم، كان هناك نمو ضئيل في االستثمار الثابت. 
ففي الواليات المتحدة، على سبيل المثال، ذهب معظم فائض السيولة إلى االستحواذ على ا¢صول المالية؛ 
فقد انخفضت االستثمارات الثابتة غير السكنية بنسبة 7٬8% في الربع الثاني من عام 2020، في حين زاد المعروض 

النقدي بنسبة 23٬2؛ خالل الفترة نفسها. 

إلى  ا¢صول  أسعار  ارتفاع  إلى   2020 مارس  منتصف  في  المركزية  البنوك  من  المسبوق  غير  الدعم  أدى  كما 
مستويات قياسية؛ حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 40% مقارنة بمتوسط الزيادات السنوية البالغة 10% خالل 

السنوات الخمس الماضية.  

على  سلًبا  وسيؤثر  مرتفعة  للديون  الحقيقية  القيمة  سيبقي  متوقع،  هو  عما  التضخم  انخفاض  أن  كما 
ارتفاع  يؤدي  أن  المرجح  ومن  العالم.  أنحاء  جميع  في  والخاصة  العامة  للديون  العالية  المستويات  استدامة 

القيمة الحقيقية للديون وركود أو انخفاض اÐيرادات إلى تفاقم مخاطر التخلف عن سداد الديون.

١-٢-٣ زيادة الدعم المالي من المؤسسات الدولية أثناء ا
زمة

قدم   ،2020 ديسمبر  من  فاعتباًرا  ¢عضائها؛  مسبوق  غير  دعًما  الدولية  المؤسسات  قدمت  كورونا،  جائحة  خالل 
صندوق النقد الدولي مساعدات مالية إجمالية بلغت 102 مليار دوالر إلى 83 دولة، وإعفاء من الديون لـ 29 دولة من 
خالل صندوق احتواء الكوارث واÐغاثة بقيمة إجمالية قدرها 488٬7 مليون دوالر. وُيعد قيام صندوق النقد الدولي 

بتخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة خطوة مهمة في االتجاه الصحيح.

كما أعلنت مجموعة البنك الدولي عن نيتها تقديم ما يصل إلى 160 مليار دوالر أمريكي، بما في ذلك 50 مليار دوالر 
 .2021 للغاية، بحلول نهاية عام  للتنمية على شكل منح وشروط ميسرة  الدولية  المؤسسة  أمريكي من موارد 

وقامت مجموعة العشرين بتأجيل خدمة الديون لنحو 40 دولة وبقيمة تقترب من 5 مليارات دوالر.



القسم الثاني:
االقتصاد المصري خالل األزمة





٢٧

- التنازل عن الرسوم المستحقة للدولة نتيجة التأخر في سداد ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة 
وضريبة الجمارك والضرائب العقارية.

- مد آجال تقديم اÐقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبًقا ¢حكام 
أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما، لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر  قانون الضريبة على الدخل 
قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات االقتصادية أو اÐنتاجية 
أو الخدمية المتضررة من تداعيات مواجهة الفيروس. وتشمل هذه القطاعات: الطيران، والسياحة ، واÚثار، 
وموّزعي  والمواصالت  النقل  وقطاعات  الرياضي،  المجال  في  العاملة  والشركات  واÐعالم،  والصحافة 
مجال  في  تعمل  التي  الصناعية  الشركات  إلى  باÐضافة  والمقاوالت،  المستشفيات،  وقطاع  السيارات، 

التصدير.
وصغيرة  الصغر  متناهية  مشروعات  امتالك  من  الضعيفة  الفئات  لتمكين  "فرصة"  برنامج  إطالق   -

ومتوسطة، ويضمن لها دخًلا مستداًما. 
البنوك؛  ائتمان  من   ٪25 إلى   ٪20 من  والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  الموجه  المصرفي  التمويل  زيادة   -

للحفاظ على نحو مليون وظيفة في أكثر من 120 ألف منشأة.(١١) ولتعزيز الشمول المالي للمرأة؛ حصلت 
النساء على 51٪ من إجمالي القروض الموجهة إلى المشروعات متناهية الصغر في عام 2020. 

- دعم الصناعات ا¢كثر تضرًرا من التداعيات السلبية للجائحة بتخفيض تكلفة الطاقة لقطاع التصنيع 
وخفض  حرارية،  وحدة  مليون  لكل  دوالرات   4٬5 عند  للصناعة  الطبيعي  الغاز  سعر  تخفيض  وتم  بأكمله. 
أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وتثبيت أسعار الكهرباء وعدم 

زيادتها لباقي االستخدامات الصناعية من 3 إلى 5 سنوات قادمة.
2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، وفًقا لآلليات  وأبريل  - توفير مليار جنيه للمصدرين خالل شهري مارس 
صادرات  إعفاء  تم  كما  للمصدرين).  عنها  المعلن  النقدي  والسداد  االستثمار  (مبادرة  عليها  المتفق 

المناطق االقتصادية الخاصة من ضريبة القيمة المضافة.
- تخصيص 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة والفنادق مع خفض تكلفة االقتراض إلى %8.

- تخصيص 20 مليار جنيه لالستثمار في البورصة من جملة برنامج التحفيز المالي البالغ 100 مليار جنيه، 
20%، وتعديل قرار تحديد عموالت  بالبورصة بنسبة  التداول  كما تم تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات 
الخدمات  لتخفيض مقابل  البورصة  الخدمات عن عمليات  المالية ومقابل  ا¢وراق  ورسوم قيد  السمسرة 
بنسبة 17%، وكذلك تخفيض مقابل خدمات المقاصة والتسوية لèسهم والسندات وصكوك الدين وأدوات 

الدين ا¢خرى بنسبة 20%، وتم إعفاء ا¢جانب من ضرائب ا¢رباح 
ا وتأجيلها للمقيمين حتى بداية 2022، كما تم تخفيض ضريبة الدمغة والضريبة على توزيعات  الرأسمالية نهائًيّ

ا¢رباح بنسبة 50% لتصل إلى 5% على الشركات المقيدة بالبورصة.

على  الخارجي  الطلب  وانتعاش  السفر  لقيود  التدريجي  الرفع  ومع  الدولة  اتخذتها  التي  لæجراءات  ونتيجة   
التعاون  ومجلس  (أوروبا  لمصر  الرئيسين  التجاريين  الشركاء  لدى  وخاصة  العالمي،  اللقاح  إطالق  خلفية 
الخليجي)، تتوقع وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية زيادة االستهالك الخاص والصادرات وتراجع عجز الحساب 
النمو  معدل  يصل  أن  تتوقع  كما   .2022/2021 المالية  السنة  في  اÐجمالي  المحلي  الناتج  من   ٪2٬9 إلى  الجاري 

االقتصادي إلى 5٬4% في عام 2022/2021. وأن يبلغ معدل التضخم 6%، ومعدل البطالة 7٬3% في العام ذاته. 

٢ - االقتصاد المصري خالل ا
زمة

في السنوات السابقة على انتشار جائحة كورونا، كان االقتصاد المصري منطلًقا على مسار اÐصالح االقتصادي 
واالجتماعي. حيث أطلقت مصر استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 وتم تحديثها في 
عام 2018 لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية (17 هدًفا) وا¢جندة اÐفريقية 2063. ومنذ نوفمبر 2016 

بدأت مصر في تنفيذ البرنامج الوطني لæصالح االقتصادي واالجتماعي،(٩) وقد نجحت المرحلة ا¢ولى منه في 
الطاقة  العام، وإصالح دعم  الدين  العامة لخفض  المالية  أوضاع  الكلي، وضبط  تحقيق االستقرار االقتصادي 
النقدية  للتحويالت  برامج  واستحداث  االجتماعي،  لæنفاق  مساحة  وخلق  رئيسة  مالية  مخاطر  لمعالجة 
للوصول إلى الفئات ا¢شد احتياًجا، باÐضافة إلى ضبط السياسة النقدية وتعويم سعر الصرف؛ للتخلص من 
المشروعات  من  عدد  وتنفيذ  للمواطنين،  العامة  الخدمات  نوعية  وتحسين  العملة،  قيمة  تقدير  في  المغاالة 

التنموية طويلة ا¢جل ذات كثافة تشغيل عالية. 

والتعامل  كورونا  جائحة  مواجهة  في  الصمود  من  المصري  االقتصاد  ن  تمكَّ اÐصالحية،  الجهود  لتلك  ونتيجة 
السريع معها بقدر مناسب من التوازن بين الحفاظ على صحة اÐنسان واستمرار النشاط االقتصادي. وسوف 
اتخذتها  التي  المصري واÐجراءات  أزمة كورونا على االقتصاد  تأثير  الورقة على  الجزء من  نلقي الضوء في هذا 

الدولة للحماية منها والتخفيف من آثارها الضارة.

٢-١ تأثير أزمة كورونا على االقتصاد المصري

في عام 2020، انتشرت جائحة كورونا وتفاقمت التحديات التي يواجهها االقتصاد المصري، فقد ألحقت الجائحة 
أضراًرا كبيرة على السياحة والتصنيع واستخراج النفط والغاز في مصر. فعلى سبيل المثال، توقفت السياحة 
ا¢جنبي.  للنقد  رئيًسا  مصدًرا  وُتعد  العمالة،  من  و%10  اÐجمالي،  المحلي  الناتج  من   %12 نحو  تمثل  وهي  فجأة 
وخالل الربع ا¢ول من عام 2020 خسر االقتصاد المصري 548 ألف سائح و3٬1 ماليين ليلة سياحية و295 مليون دوالر. 
كذلك انخفضت عائدات السياحة الداخلية نتيجة إغالق المطاعم والمقاهي لمدة ثالثة أشهر. وتراجعت قيمة 
أسهم شركات قطاع السياحة والترفيه المدرجة في البورصة المصرية بنسبة 4٬1% في فبراير 2020، ثم بنسبة
االقتصاد  شهد  كما  الجوية.  الرحالت  توقف  نتيجة  الطيران  عائد  وانخفض  ذاته.  العام  من  مارس  في   ٪18٬9

المصري تدفقات رأسمالية كبيرة إلى الخارج بلغت أكثر من 15 مليار دوالر خالل الفترة من مارس إلى أبريل 2020. 

ونتيجة للتداعيات السلبية لجائحة كورونا، تعرضت ميزانية الحكومة لضغوط شديدة،(١٠) حيث أدى التباطؤ 
االقتصادي إلى انخفاض اÐيرادات الضريبية. وتراجع الفائض ا¢ولي للموازنة العامة للدولة من 1٬8% من الناتج 
المحلي اÐجمالي في 2020/2019، إلى 0٬9% في عام 2021/2020، وبلغ الدين العام المحلي 89٬8% من الناتج. كما بلغت 
الجاري الحساب  عجز  واتسع  المصروفات.  إجمالي  من  و%33  اÐيرادات  إجمالي  من   %43٬9 الفوائد  مدفوعات 

إلى %3٬5. 

وبالرغم من ذلك، حقق االقتصاد المصري معدل نمو إيجابي خالل ا¢زمة (2٬3% في عام 2021/2020)، نتيجة لقصر 
الحكومة في  الدولي لمصر، واستجابة  النقد  المصري، ودعم صندوق  النسبي لالقتصاد  والتنوع  فترة اÐغالق، 

الوقت المناسب.

٢-٢ ا�جراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا

طلب كثير من الدول مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي للصمود في وجه عاصفة كورونا، وقد قدم صندوق 
النقد الدولي نحو 8 مليارات دوالر من الدعم المالي لمساعدة مصر على تلبية احتياجات التمويل التي نتجت عن 
الوباء. فقد أتاحت أداة التمويل السريع 2٬8 مليار دوالر من المساعدات المالية الطارئة في مايو 2020 لضمان أن 
اتفاق  وأتاح  ا¢خرى.  واالحتياجات  ا¢ساسية  الواردات  لتمويل  ا¢جنبية  العمالت  من  يكفي  ما  لديها  الدولة 
المساندة، الذي تمت الموافقة عليه في يونيو 2020، للدولة الحصول على نحو 5.4 مليارات دوالر أمريكي على مدى 

ا¢شهر الـ 12 التالية. 

وساعد اتفاق مصر مع الصندوق على المحافظة على االستقرار االقتصادي، وإعادة بناء االحتياطيات الدولية، 
وإحراز تقدم في اÐصالحات الهيكلية الرئيسة، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتعزيز المالية العامة، وزيادة الشفافية 
المالية والحوكمة، وتفعيل القوانين الالزمة لتحسين مناخ ا¢عمال (IMF. 2021). وقامت الدولة باتخاذ إجراءات 

سريعة للحماية من أزمة كورونا وتخفيف آثارها الضارة، وأهمها: 

- تخصيص 100 مليار جنيه من الموازنة العامة (نحو 6٬4 مليارات دوالر أمريكي أو ما يقرب من 2% من الناتج 
المحلي اÐجمالي)، للتحفيز المالي وحماية الفئات الضعيفة والمضارة من ا¢زمة. 

- تعزيز الخطة االستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2020/2019 باعتماد إضافي قيمته 350 مليون جنيه 
مخصصات  تحديد  وتم  المستجد.  كورونا  فيروس  لمواجهة  للمستشفيات  االستيعابية  الطاقة  لزيادة 
دوالر  ومليار  الطبية،  والمعدات  المستلزمات ا¢ساسية  لتوفير  أمريكي  دوالر  319 مليون  تزيد على  إضافية 
وأطقم  لèطباء  العدوى  بدل  زادت  كما  الصحة.  لوزارة  المختلفة  المبادرات  لدعم  طارئ  كتمويل  أمريكي 
الدولة، بلغ اÐنفاق على  التمريض بنسبة 75٪ بميزانية قدرها 144 مليون دوالر أمريكي. وبالرغم من جهود 

الرعاية الصحية نحو 10٬4% من إجمالي إنفاق ا¢سرة المصرية في المتوسط في عام 2020.
البقوليات  الغذائي؛ فتم وقف تصدير ا¢صناف االستراتيجية، مثل:  الالزمة لضمان ا¢من  التدابير  اتخاذ   -
والسكر، لبضعة أشهر، وتيسير استيراد المواد الغذائية االستراتيجية بالسماح للبنوك باستبعاد واردات 
ا¢رز والفول والعدس من نسبة 100% للغطاء النقدي، وتأجيل سداد القروض للمزارعين والمربيين لمدة ستة 

أشهر. كما تم رفع دعم المواد الغذائية بنحو 5٪ من 2018/2017 إلى 2021/2020. 
- إتاحة التعليم عبر اÐنترنت باستخدام المنصات المختلفة وبث الدروس لبعض المراحل التعليمية من 

خالل القنوات التلفزيونية.
- رفع حد اÐعفاء الضريبي من 8 آالف إلى 15 ألف جنيه، وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل. وكذلك رفع 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  التابعة  الجامعية  بالمستشفيات  االمتياز  أطباء  مكافأة 

ا. ا، بما يتراوح بين 400 إلى 700 جنيه، لتصبح 2200 جنيه شهرًيّ ومستشفيات جامعة ا¢زهر التي تصرف حالًيّ
- رفع الحد ا¢دنى لèجور لموظفي القطاع العام، ومنح إجازة استثنائية للموظفات الحوامل أو الموظفين 
الذين يعتنوا با¢طفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاًما أو أقل. وتم إطالق حمالت لتوعية النساء في 922 قرية حول 

كيفية اتخاذ اÐجراءات االحترازية للحماية من الوباء.
للشركات  ريعها  ويخصص  الدولة  معاشات  على  و٪0٬5  الرواتب  على   %1 نسبتها  مؤقتة  ضريبة  فرض   -

الصغيرة والمتوسطة ا¢كثر تضرًرا من الوباء. 
- صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه لمدة ثالثة أشهر من أبريل حتى يونيو 2020، ومد هذه 

المنحة حتى نهاية العام.
أشهر،  ثالثة  لمدة  السياحية  والمنشآت  المصانع  على  المستحقة  العقارية  الضريبة  سداد  تأجيل   -

والسماح بتقسيطها عن الفترات السابقة، من خالل أقساط شهرية لمدة ستة أشهر.

(۹) حصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي قیمتھ ۱۲ ملیار دوالر في أغسطس ۲۰۱٦، ُیسدد على ثالث سنوات.
(۱۰) بلغ العجز المالي للحكومة العامة ۸٪ من الناتج المحلي اإلجمالي لعام ۲۰۲۰/۲۰۱۹ مع فائض أولي نسبتھ ۱٫۸٪ من الناتج.
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- التنازل عن الرسوم المستحقة للدولة نتيجة التأخر في سداد ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة 
وضريبة الجمارك والضرائب العقارية.

- مد آجال تقديم اÐقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبًقا ¢حكام 
أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما، لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر  قانون الضريبة على الدخل 
قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات االقتصادية أو اÐنتاجية 
أو الخدمية المتضررة من تداعيات مواجهة الفيروس. وتشمل هذه القطاعات: الطيران، والسياحة ، واÚثار، 
وموّزعي  والمواصالت  النقل  وقطاعات  الرياضي،  المجال  في  العاملة  والشركات  واÐعالم،  والصحافة 
مجال  في  تعمل  التي  الصناعية  الشركات  إلى  باÐضافة  والمقاوالت،  المستشفيات،  وقطاع  السيارات، 

التصدير.
وصغيرة  الصغر  متناهية  مشروعات  امتالك  من  الضعيفة  الفئات  لتمكين  "فرصة"  برنامج  إطالق   -

ومتوسطة، ويضمن لها دخًلا مستداًما. 
البنوك؛  ائتمان  من   ٪25 إلى   ٪20 من  والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  الموجه  المصرفي  التمويل  زيادة   -

للحفاظ على نحو مليون وظيفة في أكثر من 120 ألف منشأة.(١١) ولتعزيز الشمول المالي للمرأة؛ حصلت 
النساء على 51٪ من إجمالي القروض الموجهة إلى المشروعات متناهية الصغر في عام 2020. 

- دعم الصناعات ا¢كثر تضرًرا من التداعيات السلبية للجائحة بتخفيض تكلفة الطاقة لقطاع التصنيع 
وخفض  حرارية،  وحدة  مليون  لكل  دوالرات   4٬5 عند  للصناعة  الطبيعي  الغاز  سعر  تخفيض  وتم  بأكمله. 
أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وتثبيت أسعار الكهرباء وعدم 

زيادتها لباقي االستخدامات الصناعية من 3 إلى 5 سنوات قادمة.
2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، وفًقا لآلليات  وأبريل  - توفير مليار جنيه للمصدرين خالل شهري مارس 
صادرات  إعفاء  تم  كما  للمصدرين).  عنها  المعلن  النقدي  والسداد  االستثمار  (مبادرة  عليها  المتفق 

المناطق االقتصادية الخاصة من ضريبة القيمة المضافة.
- تخصيص 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة والفنادق مع خفض تكلفة االقتراض إلى %8.

- تخصيص 20 مليار جنيه لالستثمار في البورصة من جملة برنامج التحفيز المالي البالغ 100 مليار جنيه، 
20%، وتعديل قرار تحديد عموالت  بالبورصة بنسبة  التداول  كما تم تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات 
الخدمات  لتخفيض مقابل  البورصة  الخدمات عن عمليات  المالية ومقابل  ا¢وراق  ورسوم قيد  السمسرة 
بنسبة 17%، وكذلك تخفيض مقابل خدمات المقاصة والتسوية لèسهم والسندات وصكوك الدين وأدوات 

الدين ا¢خرى بنسبة 20%، وتم إعفاء ا¢جانب من ضرائب ا¢رباح 
ا وتأجيلها للمقيمين حتى بداية 2022، كما تم تخفيض ضريبة الدمغة والضريبة على توزيعات  الرأسمالية نهائًيّ

ا¢رباح بنسبة 50% لتصل إلى 5% على الشركات المقيدة بالبورصة.

على  الخارجي  الطلب  وانتعاش  السفر  لقيود  التدريجي  الرفع  ومع  الدولة  اتخذتها  التي  لæجراءات  ونتيجة   
التعاون  ومجلس  (أوروبا  لمصر  الرئيسين  التجاريين  الشركاء  لدى  وخاصة  العالمي،  اللقاح  إطالق  خلفية 
الخليجي)، تتوقع وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية زيادة االستهالك الخاص والصادرات وتراجع عجز الحساب 
النمو  معدل  يصل  أن  تتوقع  كما   .2022/2021 المالية  السنة  في  اÐجمالي  المحلي  الناتج  من   ٪2٬9 إلى  الجاري 

االقتصادي إلى 5٬4% في عام 2022/2021. وأن يبلغ معدل التضخم 6%، ومعدل البطالة 7٬3% في العام ذاته. 

٢ - االقتصاد المصري خالل ا
زمة

في السنوات السابقة على انتشار جائحة كورونا، كان االقتصاد المصري منطلًقا على مسار اÐصالح االقتصادي 
واالجتماعي. حيث أطلقت مصر استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 وتم تحديثها في 
عام 2018 لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية (17 هدًفا) وا¢جندة اÐفريقية 2063. ومنذ نوفمبر 2016 

بدأت مصر في تنفيذ البرنامج الوطني لæصالح االقتصادي واالجتماعي،(٩) وقد نجحت المرحلة ا¢ولى منه في 
الطاقة  العام، وإصالح دعم  الدين  العامة لخفض  المالية  أوضاع  الكلي، وضبط  تحقيق االستقرار االقتصادي 
النقدية  للتحويالت  برامج  واستحداث  االجتماعي،  لæنفاق  مساحة  وخلق  رئيسة  مالية  مخاطر  لمعالجة 
للوصول إلى الفئات ا¢شد احتياًجا، باÐضافة إلى ضبط السياسة النقدية وتعويم سعر الصرف؛ للتخلص من 
المشروعات  من  عدد  وتنفيذ  للمواطنين،  العامة  الخدمات  نوعية  وتحسين  العملة،  قيمة  تقدير  في  المغاالة 

التنموية طويلة ا¢جل ذات كثافة تشغيل عالية. 

والتعامل  كورونا  جائحة  مواجهة  في  الصمود  من  المصري  االقتصاد  ن  تمكَّ اÐصالحية،  الجهود  لتلك  ونتيجة 
السريع معها بقدر مناسب من التوازن بين الحفاظ على صحة اÐنسان واستمرار النشاط االقتصادي. وسوف 
اتخذتها  التي  المصري واÐجراءات  أزمة كورونا على االقتصاد  تأثير  الورقة على  الجزء من  نلقي الضوء في هذا 

الدولة للحماية منها والتخفيف من آثارها الضارة.

٢-١ تأثير أزمة كورونا على االقتصاد المصري

في عام 2020، انتشرت جائحة كورونا وتفاقمت التحديات التي يواجهها االقتصاد المصري، فقد ألحقت الجائحة 
أضراًرا كبيرة على السياحة والتصنيع واستخراج النفط والغاز في مصر. فعلى سبيل المثال، توقفت السياحة 
ا¢جنبي.  للنقد  رئيًسا  مصدًرا  وُتعد  العمالة،  من  و%10  اÐجمالي،  المحلي  الناتج  من   %12 نحو  تمثل  وهي  فجأة 
وخالل الربع ا¢ول من عام 2020 خسر االقتصاد المصري 548 ألف سائح و3٬1 ماليين ليلة سياحية و295 مليون دوالر. 
كذلك انخفضت عائدات السياحة الداخلية نتيجة إغالق المطاعم والمقاهي لمدة ثالثة أشهر. وتراجعت قيمة 
أسهم شركات قطاع السياحة والترفيه المدرجة في البورصة المصرية بنسبة 4٬1% في فبراير 2020، ثم بنسبة

االقتصاد  شهد  كما  الجوية.  الرحالت  توقف  نتيجة  الطيران  عائد  وانخفض  ذاته.  العام  من  مارس  في   ٪18٬9
المصري تدفقات رأسمالية كبيرة إلى الخارج بلغت أكثر من 15 مليار دوالر خالل الفترة من مارس إلى أبريل 2020. 

ونتيجة للتداعيات السلبية لجائحة كورونا، تعرضت ميزانية الحكومة لضغوط شديدة،(١٠) حيث أدى التباطؤ 
االقتصادي إلى انخفاض اÐيرادات الضريبية. وتراجع الفائض ا¢ولي للموازنة العامة للدولة من 1٬8% من الناتج 
المحلي اÐجمالي في 2020/2019، إلى 0٬9% في عام 2021/2020، وبلغ الدين العام المحلي 89٬8% من الناتج. كما بلغت 
الجاري الحساب  عجز  واتسع  المصروفات.  إجمالي  من  و%33  اÐيرادات  إجمالي  من   %43٬9 الفوائد  مدفوعات 

إلى %3٬5. 

وبالرغم من ذلك، حقق االقتصاد المصري معدل نمو إيجابي خالل ا¢زمة (2٬3% في عام 2021/2020)، نتيجة لقصر 
الحكومة في  الدولي لمصر، واستجابة  النقد  المصري، ودعم صندوق  النسبي لالقتصاد  والتنوع  فترة اÐغالق، 

الوقت المناسب.

٢-٢ ا�جراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا

طلب كثير من الدول مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي للصمود في وجه عاصفة كورونا، وقد قدم صندوق 
النقد الدولي نحو 8 مليارات دوالر من الدعم المالي لمساعدة مصر على تلبية احتياجات التمويل التي نتجت عن 
الوباء. فقد أتاحت أداة التمويل السريع 2٬8 مليار دوالر من المساعدات المالية الطارئة في مايو 2020 لضمان أن 
اتفاق  وأتاح  ا¢خرى.  واالحتياجات  ا¢ساسية  الواردات  لتمويل  ا¢جنبية  العمالت  من  يكفي  ما  لديها  الدولة 
المساندة، الذي تمت الموافقة عليه في يونيو 2020، للدولة الحصول على نحو 5.4 مليارات دوالر أمريكي على مدى 

ا¢شهر الـ 12 التالية. 

وساعد اتفاق مصر مع الصندوق على المحافظة على االستقرار االقتصادي، وإعادة بناء االحتياطيات الدولية، 
وإحراز تقدم في اÐصالحات الهيكلية الرئيسة، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتعزيز المالية العامة، وزيادة الشفافية 
المالية والحوكمة، وتفعيل القوانين الالزمة لتحسين مناخ ا¢عمال (IMF. 2021). وقامت الدولة باتخاذ إجراءات 

سريعة للحماية من أزمة كورونا وتخفيف آثارها الضارة، وأهمها: 

- تخصيص 100 مليار جنيه من الموازنة العامة (نحو 6٬4 مليارات دوالر أمريكي أو ما يقرب من 2% من الناتج 
المحلي اÐجمالي)، للتحفيز المالي وحماية الفئات الضعيفة والمضارة من ا¢زمة. 

- تعزيز الخطة االستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2020/2019 باعتماد إضافي قيمته 350 مليون جنيه 
مخصصات  تحديد  وتم  المستجد.  كورونا  فيروس  لمواجهة  للمستشفيات  االستيعابية  الطاقة  لزيادة 
دوالر  ومليار  الطبية،  والمعدات  المستلزمات ا¢ساسية  لتوفير  أمريكي  دوالر  319 مليون  تزيد على  إضافية 
وأطقم  لèطباء  العدوى  بدل  زادت  كما  الصحة.  لوزارة  المختلفة  المبادرات  لدعم  طارئ  كتمويل  أمريكي 
الدولة، بلغ اÐنفاق على  التمريض بنسبة 75٪ بميزانية قدرها 144 مليون دوالر أمريكي. وبالرغم من جهود 

الرعاية الصحية نحو 10٬4% من إجمالي إنفاق ا¢سرة المصرية في المتوسط في عام 2020.
البقوليات  الغذائي؛ فتم وقف تصدير ا¢صناف االستراتيجية، مثل:  الالزمة لضمان ا¢من  التدابير  اتخاذ   -
والسكر، لبضعة أشهر، وتيسير استيراد المواد الغذائية االستراتيجية بالسماح للبنوك باستبعاد واردات 
ا¢رز والفول والعدس من نسبة 100% للغطاء النقدي، وتأجيل سداد القروض للمزارعين والمربيين لمدة ستة 

أشهر. كما تم رفع دعم المواد الغذائية بنحو 5٪ من 2018/2017 إلى 2021/2020. 
- إتاحة التعليم عبر اÐنترنت باستخدام المنصات المختلفة وبث الدروس لبعض المراحل التعليمية من 

خالل القنوات التلفزيونية.
- رفع حد اÐعفاء الضريبي من 8 آالف إلى 15 ألف جنيه، وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل. وكذلك رفع 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  التابعة  الجامعية  بالمستشفيات  االمتياز  أطباء  مكافأة 

ا. ا، بما يتراوح بين 400 إلى 700 جنيه، لتصبح 2200 جنيه شهرًيّ ومستشفيات جامعة ا¢زهر التي تصرف حالًيّ
- رفع الحد ا¢دنى لèجور لموظفي القطاع العام، ومنح إجازة استثنائية للموظفات الحوامل أو الموظفين 
الذين يعتنوا با¢طفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاًما أو أقل. وتم إطالق حمالت لتوعية النساء في 922 قرية حول 

كيفية اتخاذ اÐجراءات االحترازية للحماية من الوباء.
للشركات  ريعها  ويخصص  الدولة  معاشات  على  و٪0٬5  الرواتب  على   %1 نسبتها  مؤقتة  ضريبة  فرض   -

الصغيرة والمتوسطة ا¢كثر تضرًرا من الوباء. 
- صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه لمدة ثالثة أشهر من أبريل حتى يونيو 2020، ومد هذه 

المنحة حتى نهاية العام.
أشهر،  ثالثة  لمدة  السياحية  والمنشآت  المصانع  على  المستحقة  العقارية  الضريبة  سداد  تأجيل   -

والسماح بتقسيطها عن الفترات السابقة، من خالل أقساط شهرية لمدة ستة أشهر.
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- التنازل عن الرسوم المستحقة للدولة نتيجة التأخر في سداد ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة 
وضريبة الجمارك والضرائب العقارية.

- مد آجال تقديم اÐقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبًقا ¢حكام 
أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما، لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر  قانون الضريبة على الدخل 
قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات االقتصادية أو اÐنتاجية 
أو الخدمية المتضررة من تداعيات مواجهة الفيروس. وتشمل هذه القطاعات: الطيران، والسياحة ، واÚثار، 
وموّزعي  والمواصالت  النقل  وقطاعات  الرياضي،  المجال  في  العاملة  والشركات  واÐعالم،  والصحافة 
مجال  في  تعمل  التي  الصناعية  الشركات  إلى  باÐضافة  والمقاوالت،  المستشفيات،  وقطاع  السيارات، 

التصدير.
وصغيرة  الصغر  متناهية  مشروعات  امتالك  من  الضعيفة  الفئات  لتمكين  "فرصة"  برنامج  إطالق   -

ومتوسطة، ويضمن لها دخًلا مستداًما. 
البنوك؛  ائتمان  من   ٪25 إلى   ٪20 من  والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  الموجه  المصرفي  التمويل  زيادة   -

للحفاظ على نحو مليون وظيفة في أكثر من 120 ألف منشأة.(١١) ولتعزيز الشمول المالي للمرأة؛ حصلت 
النساء على 51٪ من إجمالي القروض الموجهة إلى المشروعات متناهية الصغر في عام 2020. 

- دعم الصناعات ا¢كثر تضرًرا من التداعيات السلبية للجائحة بتخفيض تكلفة الطاقة لقطاع التصنيع 
وخفض  حرارية،  وحدة  مليون  لكل  دوالرات   4٬5 عند  للصناعة  الطبيعي  الغاز  سعر  تخفيض  وتم  بأكمله. 
أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وتثبيت أسعار الكهرباء وعدم 

زيادتها لباقي االستخدامات الصناعية من 3 إلى 5 سنوات قادمة.
2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، وفًقا لآلليات  وأبريل  - توفير مليار جنيه للمصدرين خالل شهري مارس 
صادرات  إعفاء  تم  كما  للمصدرين).  عنها  المعلن  النقدي  والسداد  االستثمار  (مبادرة  عليها  المتفق 

المناطق االقتصادية الخاصة من ضريبة القيمة المضافة.
- تخصيص 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة والفنادق مع خفض تكلفة االقتراض إلى %8.

- تخصيص 20 مليار جنيه لالستثمار في البورصة من جملة برنامج التحفيز المالي البالغ 100 مليار جنيه، 
20%، وتعديل قرار تحديد عموالت  بالبورصة بنسبة  التداول  كما تم تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات 
الخدمات  لتخفيض مقابل  البورصة  الخدمات عن عمليات  المالية ومقابل  ا¢وراق  ورسوم قيد  السمسرة 
بنسبة 17%، وكذلك تخفيض مقابل خدمات المقاصة والتسوية لèسهم والسندات وصكوك الدين وأدوات 

الدين ا¢خرى بنسبة 20%، وتم إعفاء ا¢جانب من ضرائب ا¢رباح 
ا وتأجيلها للمقيمين حتى بداية 2022، كما تم تخفيض ضريبة الدمغة والضريبة على توزيعات  الرأسمالية نهائًيّ

ا¢رباح بنسبة 50% لتصل إلى 5% على الشركات المقيدة بالبورصة.

على  الخارجي  الطلب  وانتعاش  السفر  لقيود  التدريجي  الرفع  ومع  الدولة  اتخذتها  التي  لæجراءات  ونتيجة   
التعاون  ومجلس  (أوروبا  لمصر  الرئيسين  التجاريين  الشركاء  لدى  وخاصة  العالمي،  اللقاح  إطالق  خلفية 
الخليجي)، تتوقع وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية زيادة االستهالك الخاص والصادرات وتراجع عجز الحساب 
النمو  معدل  يصل  أن  تتوقع  كما   .2022/2021 المالية  السنة  في  اÐجمالي  المحلي  الناتج  من   ٪2٬9 إلى  الجاري 

االقتصادي إلى 5٬4% في عام 2022/2021. وأن يبلغ معدل التضخم 6%، ومعدل البطالة 7٬3% في العام ذاته. 

٢ - االقتصاد المصري خالل ا
زمة

في السنوات السابقة على انتشار جائحة كورونا، كان االقتصاد المصري منطلًقا على مسار اÐصالح االقتصادي 
واالجتماعي. حيث أطلقت مصر استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 وتم تحديثها في 
عام 2018 لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية (17 هدًفا) وا¢جندة اÐفريقية 2063. ومنذ نوفمبر 2016 

بدأت مصر في تنفيذ البرنامج الوطني لæصالح االقتصادي واالجتماعي،(٩) وقد نجحت المرحلة ا¢ولى منه في 
الطاقة  العام، وإصالح دعم  الدين  العامة لخفض  المالية  أوضاع  الكلي، وضبط  تحقيق االستقرار االقتصادي 
النقدية  للتحويالت  برامج  واستحداث  االجتماعي،  لæنفاق  مساحة  وخلق  رئيسة  مالية  مخاطر  لمعالجة 
للوصول إلى الفئات ا¢شد احتياًجا، باÐضافة إلى ضبط السياسة النقدية وتعويم سعر الصرف؛ للتخلص من 
المشروعات  من  عدد  وتنفيذ  للمواطنين،  العامة  الخدمات  نوعية  وتحسين  العملة،  قيمة  تقدير  في  المغاالة 

التنموية طويلة ا¢جل ذات كثافة تشغيل عالية. 

والتعامل  كورونا  جائحة  مواجهة  في  الصمود  من  المصري  االقتصاد  ن  تمكَّ اÐصالحية،  الجهود  لتلك  ونتيجة 
السريع معها بقدر مناسب من التوازن بين الحفاظ على صحة اÐنسان واستمرار النشاط االقتصادي. وسوف 
اتخذتها  التي  المصري واÐجراءات  أزمة كورونا على االقتصاد  تأثير  الورقة على  الجزء من  نلقي الضوء في هذا 

الدولة للحماية منها والتخفيف من آثارها الضارة.

٢-١ تأثير أزمة كورونا على االقتصاد المصري

في عام 2020، انتشرت جائحة كورونا وتفاقمت التحديات التي يواجهها االقتصاد المصري، فقد ألحقت الجائحة 
أضراًرا كبيرة على السياحة والتصنيع واستخراج النفط والغاز في مصر. فعلى سبيل المثال، توقفت السياحة 
ا¢جنبي.  للنقد  رئيًسا  مصدًرا  وُتعد  العمالة،  من  و%10  اÐجمالي،  المحلي  الناتج  من   %12 نحو  تمثل  وهي  فجأة 
وخالل الربع ا¢ول من عام 2020 خسر االقتصاد المصري 548 ألف سائح و3٬1 ماليين ليلة سياحية و295 مليون دوالر. 
كذلك انخفضت عائدات السياحة الداخلية نتيجة إغالق المطاعم والمقاهي لمدة ثالثة أشهر. وتراجعت قيمة 
أسهم شركات قطاع السياحة والترفيه المدرجة في البورصة المصرية بنسبة 4٬1% في فبراير 2020، ثم بنسبة
االقتصاد  شهد  كما  الجوية.  الرحالت  توقف  نتيجة  الطيران  عائد  وانخفض  ذاته.  العام  من  مارس  في   ٪18٬9

المصري تدفقات رأسمالية كبيرة إلى الخارج بلغت أكثر من 15 مليار دوالر خالل الفترة من مارس إلى أبريل 2020. 

ونتيجة للتداعيات السلبية لجائحة كورونا، تعرضت ميزانية الحكومة لضغوط شديدة،(١٠) حيث أدى التباطؤ 
االقتصادي إلى انخفاض اÐيرادات الضريبية. وتراجع الفائض ا¢ولي للموازنة العامة للدولة من 1٬8% من الناتج 
المحلي اÐجمالي في 2020/2019، إلى 0٬9% في عام 2021/2020، وبلغ الدين العام المحلي 89٬8% من الناتج. كما بلغت 
الجاري الحساب  عجز  واتسع  المصروفات.  إجمالي  من  و%33  اÐيرادات  إجمالي  من   %43٬9 الفوائد  مدفوعات 

إلى %3٬5. 

وبالرغم من ذلك، حقق االقتصاد المصري معدل نمو إيجابي خالل ا¢زمة (2٬3% في عام 2021/2020)، نتيجة لقصر 
الحكومة في  الدولي لمصر، واستجابة  النقد  المصري، ودعم صندوق  النسبي لالقتصاد  والتنوع  فترة اÐغالق، 

الوقت المناسب.

٢-٢ ا�جراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا

طلب كثير من الدول مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي للصمود في وجه عاصفة كورونا، وقد قدم صندوق 
النقد الدولي نحو 8 مليارات دوالر من الدعم المالي لمساعدة مصر على تلبية احتياجات التمويل التي نتجت عن 
الوباء. فقد أتاحت أداة التمويل السريع 2٬8 مليار دوالر من المساعدات المالية الطارئة في مايو 2020 لضمان أن 
اتفاق  وأتاح  ا¢خرى.  واالحتياجات  ا¢ساسية  الواردات  لتمويل  ا¢جنبية  العمالت  من  يكفي  ما  لديها  الدولة 
المساندة، الذي تمت الموافقة عليه في يونيو 2020، للدولة الحصول على نحو 5.4 مليارات دوالر أمريكي على مدى 

ا¢شهر الـ 12 التالية. 

وساعد اتفاق مصر مع الصندوق على المحافظة على االستقرار االقتصادي، وإعادة بناء االحتياطيات الدولية، 
وإحراز تقدم في اÐصالحات الهيكلية الرئيسة، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتعزيز المالية العامة، وزيادة الشفافية 
المالية والحوكمة، وتفعيل القوانين الالزمة لتحسين مناخ ا¢عمال (IMF. 2021). وقامت الدولة باتخاذ إجراءات 

سريعة للحماية من أزمة كورونا وتخفيف آثارها الضارة، وأهمها: 

- تخصيص 100 مليار جنيه من الموازنة العامة (نحو 6٬4 مليارات دوالر أمريكي أو ما يقرب من 2% من الناتج 
المحلي اÐجمالي)، للتحفيز المالي وحماية الفئات الضعيفة والمضارة من ا¢زمة. 

- تعزيز الخطة االستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2020/2019 باعتماد إضافي قيمته 350 مليون جنيه 
مخصصات  تحديد  وتم  المستجد.  كورونا  فيروس  لمواجهة  للمستشفيات  االستيعابية  الطاقة  لزيادة 
دوالر  ومليار  الطبية،  والمعدات  المستلزمات ا¢ساسية  لتوفير  أمريكي  دوالر  319 مليون  تزيد على  إضافية 
وأطقم  لèطباء  العدوى  بدل  زادت  كما  الصحة.  لوزارة  المختلفة  المبادرات  لدعم  طارئ  كتمويل  أمريكي 
الدولة، بلغ اÐنفاق على  التمريض بنسبة 75٪ بميزانية قدرها 144 مليون دوالر أمريكي. وبالرغم من جهود 

الرعاية الصحية نحو 10٬4% من إجمالي إنفاق ا¢سرة المصرية في المتوسط في عام 2020.
البقوليات  الغذائي؛ فتم وقف تصدير ا¢صناف االستراتيجية، مثل:  الالزمة لضمان ا¢من  التدابير  اتخاذ   -
والسكر، لبضعة أشهر، وتيسير استيراد المواد الغذائية االستراتيجية بالسماح للبنوك باستبعاد واردات 
ا¢رز والفول والعدس من نسبة 100% للغطاء النقدي، وتأجيل سداد القروض للمزارعين والمربيين لمدة ستة 

أشهر. كما تم رفع دعم المواد الغذائية بنحو 5٪ من 2018/2017 إلى 2021/2020. 
- إتاحة التعليم عبر اÐنترنت باستخدام المنصات المختلفة وبث الدروس لبعض المراحل التعليمية من 

خالل القنوات التلفزيونية.
- رفع حد اÐعفاء الضريبي من 8 آالف إلى 15 ألف جنيه، وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل. وكذلك رفع 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  التابعة  الجامعية  بالمستشفيات  االمتياز  أطباء  مكافأة 

ا. ا، بما يتراوح بين 400 إلى 700 جنيه، لتصبح 2200 جنيه شهرًيّ ومستشفيات جامعة ا¢زهر التي تصرف حالًيّ
- رفع الحد ا¢دنى لèجور لموظفي القطاع العام، ومنح إجازة استثنائية للموظفات الحوامل أو الموظفين 
الذين يعتنوا با¢طفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاًما أو أقل. وتم إطالق حمالت لتوعية النساء في 922 قرية حول 

كيفية اتخاذ اÐجراءات االحترازية للحماية من الوباء.
للشركات  ريعها  ويخصص  الدولة  معاشات  على  و٪0٬5  الرواتب  على   %1 نسبتها  مؤقتة  ضريبة  فرض   -

الصغيرة والمتوسطة ا¢كثر تضرًرا من الوباء. 
- صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه لمدة ثالثة أشهر من أبريل حتى يونيو 2020، ومد هذه 

المنحة حتى نهاية العام.
أشهر،  ثالثة  لمدة  السياحية  والمنشآت  المصانع  على  المستحقة  العقارية  الضريبة  سداد  تأجيل   -

والسماح بتقسيطها عن الفترات السابقة، من خالل أقساط شهرية لمدة ستة أشهر.
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- التنازل عن الرسوم المستحقة للدولة نتيجة التأخر في سداد ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة 
وضريبة الجمارك والضرائب العقارية.

- مد آجال تقديم اÐقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبًقا ¢حكام 
أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما، لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر  قانون الضريبة على الدخل 
قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات االقتصادية أو اÐنتاجية 
أو الخدمية المتضررة من تداعيات مواجهة الفيروس. وتشمل هذه القطاعات: الطيران، والسياحة ، واÚثار، 
وموّزعي  والمواصالت  النقل  وقطاعات  الرياضي،  المجال  في  العاملة  والشركات  واÐعالم،  والصحافة 
مجال  في  تعمل  التي  الصناعية  الشركات  إلى  باÐضافة  والمقاوالت،  المستشفيات،  وقطاع  السيارات، 

التصدير.
وصغيرة  الصغر  متناهية  مشروعات  امتالك  من  الضعيفة  الفئات  لتمكين  "فرصة"  برنامج  إطالق   -

ومتوسطة، ويضمن لها دخًلا مستداًما. 
البنوك؛  ائتمان  من   ٪25 إلى   ٪20 من  والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  الموجه  المصرفي  التمويل  زيادة   -

للحفاظ على نحو مليون وظيفة في أكثر من 120 ألف منشأة.(١١) ولتعزيز الشمول المالي للمرأة؛ حصلت 
النساء على 51٪ من إجمالي القروض الموجهة إلى المشروعات متناهية الصغر في عام 2020. 

- دعم الصناعات ا¢كثر تضرًرا من التداعيات السلبية للجائحة بتخفيض تكلفة الطاقة لقطاع التصنيع 
وخفض  حرارية،  وحدة  مليون  لكل  دوالرات   4٬5 عند  للصناعة  الطبيعي  الغاز  سعر  تخفيض  وتم  بأكمله. 
أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وتثبيت أسعار الكهرباء وعدم 

زيادتها لباقي االستخدامات الصناعية من 3 إلى 5 سنوات قادمة.
2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، وفًقا لآلليات  وأبريل  - توفير مليار جنيه للمصدرين خالل شهري مارس 
صادرات  إعفاء  تم  كما  للمصدرين).  عنها  المعلن  النقدي  والسداد  االستثمار  (مبادرة  عليها  المتفق 

المناطق االقتصادية الخاصة من ضريبة القيمة المضافة.
- تخصيص 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة والفنادق مع خفض تكلفة االقتراض إلى %8.

- تخصيص 20 مليار جنيه لالستثمار في البورصة من جملة برنامج التحفيز المالي البالغ 100 مليار جنيه، 
20%، وتعديل قرار تحديد عموالت  بالبورصة بنسبة  التداول  كما تم تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات 
الخدمات  لتخفيض مقابل  البورصة  الخدمات عن عمليات  المالية ومقابل  ا¢وراق  ورسوم قيد  السمسرة 
بنسبة 17%، وكذلك تخفيض مقابل خدمات المقاصة والتسوية لèسهم والسندات وصكوك الدين وأدوات 

الدين ا¢خرى بنسبة 20%، وتم إعفاء ا¢جانب من ضرائب ا¢رباح 
ا وتأجيلها للمقيمين حتى بداية 2022، كما تم تخفيض ضريبة الدمغة والضريبة على توزيعات  الرأسمالية نهائًيّ

ا¢رباح بنسبة 50% لتصل إلى 5% على الشركات المقيدة بالبورصة.

على  الخارجي  الطلب  وانتعاش  السفر  لقيود  التدريجي  الرفع  ومع  الدولة  اتخذتها  التي  لæجراءات  ونتيجة   
التعاون  ومجلس  (أوروبا  لمصر  الرئيسين  التجاريين  الشركاء  لدى  وخاصة  العالمي،  اللقاح  إطالق  خلفية 
الخليجي)، تتوقع وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية زيادة االستهالك الخاص والصادرات وتراجع عجز الحساب 
النمو  معدل  يصل  أن  تتوقع  كما   .2022/2021 المالية  السنة  في  اÐجمالي  المحلي  الناتج  من   ٪2٬9 إلى  الجاري 

االقتصادي إلى 5٬4% في عام 2022/2021. وأن يبلغ معدل التضخم 6%، ومعدل البطالة 7٬3% في العام ذاته. 

٢ - االقتصاد المصري خالل ا
زمة

في السنوات السابقة على انتشار جائحة كورونا، كان االقتصاد المصري منطلًقا على مسار اÐصالح االقتصادي 
واالجتماعي. حيث أطلقت مصر استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 وتم تحديثها في 
عام 2018 لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية (17 هدًفا) وا¢جندة اÐفريقية 2063. ومنذ نوفمبر 2016 

بدأت مصر في تنفيذ البرنامج الوطني لæصالح االقتصادي واالجتماعي،(٩) وقد نجحت المرحلة ا¢ولى منه في 
الطاقة  العام، وإصالح دعم  الدين  العامة لخفض  المالية  أوضاع  الكلي، وضبط  تحقيق االستقرار االقتصادي 
النقدية  للتحويالت  برامج  واستحداث  االجتماعي،  لæنفاق  مساحة  وخلق  رئيسة  مالية  مخاطر  لمعالجة 
للوصول إلى الفئات ا¢شد احتياًجا، باÐضافة إلى ضبط السياسة النقدية وتعويم سعر الصرف؛ للتخلص من 
المشروعات  من  عدد  وتنفيذ  للمواطنين،  العامة  الخدمات  نوعية  وتحسين  العملة،  قيمة  تقدير  في  المغاالة 

التنموية طويلة ا¢جل ذات كثافة تشغيل عالية. 

والتعامل  كورونا  جائحة  مواجهة  في  الصمود  من  المصري  االقتصاد  ن  تمكَّ اÐصالحية،  الجهود  لتلك  ونتيجة 
السريع معها بقدر مناسب من التوازن بين الحفاظ على صحة اÐنسان واستمرار النشاط االقتصادي. وسوف 
اتخذتها  التي  المصري واÐجراءات  أزمة كورونا على االقتصاد  تأثير  الورقة على  الجزء من  نلقي الضوء في هذا 

الدولة للحماية منها والتخفيف من آثارها الضارة.

٢-١ تأثير أزمة كورونا على االقتصاد المصري

في عام 2020، انتشرت جائحة كورونا وتفاقمت التحديات التي يواجهها االقتصاد المصري، فقد ألحقت الجائحة 
أضراًرا كبيرة على السياحة والتصنيع واستخراج النفط والغاز في مصر. فعلى سبيل المثال، توقفت السياحة 
ا¢جنبي.  للنقد  رئيًسا  مصدًرا  وُتعد  العمالة،  من  و%10  اÐجمالي،  المحلي  الناتج  من   %12 نحو  تمثل  وهي  فجأة 
وخالل الربع ا¢ول من عام 2020 خسر االقتصاد المصري 548 ألف سائح و3٬1 ماليين ليلة سياحية و295 مليون دوالر. 
كذلك انخفضت عائدات السياحة الداخلية نتيجة إغالق المطاعم والمقاهي لمدة ثالثة أشهر. وتراجعت قيمة 
أسهم شركات قطاع السياحة والترفيه المدرجة في البورصة المصرية بنسبة 4٬1% في فبراير 2020، ثم بنسبة

االقتصاد  شهد  كما  الجوية.  الرحالت  توقف  نتيجة  الطيران  عائد  وانخفض  ذاته.  العام  من  مارس  في   ٪18٬9
المصري تدفقات رأسمالية كبيرة إلى الخارج بلغت أكثر من 15 مليار دوالر خالل الفترة من مارس إلى أبريل 2020. 

ونتيجة للتداعيات السلبية لجائحة كورونا، تعرضت ميزانية الحكومة لضغوط شديدة،(١٠) حيث أدى التباطؤ 
االقتصادي إلى انخفاض اÐيرادات الضريبية. وتراجع الفائض ا¢ولي للموازنة العامة للدولة من 1٬8% من الناتج 
المحلي اÐجمالي في 2020/2019، إلى 0٬9% في عام 2021/2020، وبلغ الدين العام المحلي 89٬8% من الناتج. كما بلغت 
الجاري الحساب  عجز  واتسع  المصروفات.  إجمالي  من  و%33  اÐيرادات  إجمالي  من   %43٬9 الفوائد  مدفوعات 

إلى %3٬5. 

وبالرغم من ذلك، حقق االقتصاد المصري معدل نمو إيجابي خالل ا¢زمة (2٬3% في عام 2021/2020)، نتيجة لقصر 
الحكومة في  الدولي لمصر، واستجابة  النقد  المصري، ودعم صندوق  النسبي لالقتصاد  والتنوع  فترة اÐغالق، 

الوقت المناسب.

٢-٢ ا�جراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا

طلب كثير من الدول مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي للصمود في وجه عاصفة كورونا، وقد قدم صندوق 
النقد الدولي نحو 8 مليارات دوالر من الدعم المالي لمساعدة مصر على تلبية احتياجات التمويل التي نتجت عن 
الوباء. فقد أتاحت أداة التمويل السريع 2٬8 مليار دوالر من المساعدات المالية الطارئة في مايو 2020 لضمان أن 
اتفاق  وأتاح  ا¢خرى.  واالحتياجات  ا¢ساسية  الواردات  لتمويل  ا¢جنبية  العمالت  من  يكفي  ما  لديها  الدولة 
المساندة، الذي تمت الموافقة عليه في يونيو 2020، للدولة الحصول على نحو 5.4 مليارات دوالر أمريكي على مدى 

ا¢شهر الـ 12 التالية. 

وساعد اتفاق مصر مع الصندوق على المحافظة على االستقرار االقتصادي، وإعادة بناء االحتياطيات الدولية، 
وإحراز تقدم في اÐصالحات الهيكلية الرئيسة، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتعزيز المالية العامة، وزيادة الشفافية 
المالية والحوكمة، وتفعيل القوانين الالزمة لتحسين مناخ ا¢عمال (IMF. 2021). وقامت الدولة باتخاذ إجراءات 

سريعة للحماية من أزمة كورونا وتخفيف آثارها الضارة، وأهمها: 

- تخصيص 100 مليار جنيه من الموازنة العامة (نحو 6٬4 مليارات دوالر أمريكي أو ما يقرب من 2% من الناتج 
المحلي اÐجمالي)، للتحفيز المالي وحماية الفئات الضعيفة والمضارة من ا¢زمة. 

- تعزيز الخطة االستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2020/2019 باعتماد إضافي قيمته 350 مليون جنيه 
مخصصات  تحديد  وتم  المستجد.  كورونا  فيروس  لمواجهة  للمستشفيات  االستيعابية  الطاقة  لزيادة 
دوالر  ومليار  الطبية،  والمعدات  المستلزمات ا¢ساسية  لتوفير  أمريكي  دوالر  319 مليون  تزيد على  إضافية 
وأطقم  لèطباء  العدوى  بدل  زادت  كما  الصحة.  لوزارة  المختلفة  المبادرات  لدعم  طارئ  كتمويل  أمريكي 
الدولة، بلغ اÐنفاق على  التمريض بنسبة 75٪ بميزانية قدرها 144 مليون دوالر أمريكي. وبالرغم من جهود 

الرعاية الصحية نحو 10٬4% من إجمالي إنفاق ا¢سرة المصرية في المتوسط في عام 2020.
البقوليات  الغذائي؛ فتم وقف تصدير ا¢صناف االستراتيجية، مثل:  الالزمة لضمان ا¢من  التدابير  اتخاذ   -
والسكر، لبضعة أشهر، وتيسير استيراد المواد الغذائية االستراتيجية بالسماح للبنوك باستبعاد واردات 
ا¢رز والفول والعدس من نسبة 100% للغطاء النقدي، وتأجيل سداد القروض للمزارعين والمربيين لمدة ستة 

أشهر. كما تم رفع دعم المواد الغذائية بنحو 5٪ من 2018/2017 إلى 2021/2020. 
- إتاحة التعليم عبر اÐنترنت باستخدام المنصات المختلفة وبث الدروس لبعض المراحل التعليمية من 

خالل القنوات التلفزيونية.
- رفع حد اÐعفاء الضريبي من 8 آالف إلى 15 ألف جنيه، وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل. وكذلك رفع 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  التابعة  الجامعية  بالمستشفيات  االمتياز  أطباء  مكافأة 

ا. ا، بما يتراوح بين 400 إلى 700 جنيه، لتصبح 2200 جنيه شهرًيّ ومستشفيات جامعة ا¢زهر التي تصرف حالًيّ
- رفع الحد ا¢دنى لèجور لموظفي القطاع العام، ومنح إجازة استثنائية للموظفات الحوامل أو الموظفين 
الذين يعتنوا با¢طفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاًما أو أقل. وتم إطالق حمالت لتوعية النساء في 922 قرية حول 

كيفية اتخاذ اÐجراءات االحترازية للحماية من الوباء.
للشركات  ريعها  ويخصص  الدولة  معاشات  على  و٪0٬5  الرواتب  على   %1 نسبتها  مؤقتة  ضريبة  فرض   -

الصغيرة والمتوسطة ا¢كثر تضرًرا من الوباء. 
- صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه لمدة ثالثة أشهر من أبريل حتى يونيو 2020، ومد هذه 

المنحة حتى نهاية العام.
أشهر،  ثالثة  لمدة  السياحية  والمنشآت  المصانع  على  المستحقة  العقارية  الضريبة  سداد  تأجيل   -

(۱۱) یبلغ عدد المشروعات المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة نحو ۳٫٦ مالیین منشأة، یعمل بھا نحو ۹٫۷ مالیین شخص (۳۷٪ من إجمالي العاملین).والسماح بتقسيطها عن الفترات السابقة، من خالل أقساط شهرية لمدة ستة أشهر.
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٣ - تعزيز قدرة االقتصاد المصري على إدارة ا
زمات

حققت مصر إنجازات تنموية في السنوات ا¢خيرة ومن َثمَّ فإن حماية هذه اÐنجازات وزيادتها يعد أمًرا غاية في 
ا¢همية. وفي ظل البيئة العالمية التي تتسم بالمخاطر المتواترة وعدم اليقين، فإن اÐدارة الفعالة للمخاطر 
يجب أن تقع في صميم السياسات االقتصادية العامة. ويستلزم مواجهة أي أزمة في المستقبل والتعافي منها 
بسرعة، تعزيز متانة االقتصاد المصري (robustness) أي قدرته على المحافظة على اÐنتاج أثناء ا¢زمات، ومرونته 

(resilience) أي قدرته على العودة بسرعة إلى العمليات الطبيعية له بعد ا¢زمات. 

ونطرح في هذا الجزء من الورقة، مجموعة من المقترحات التي تساعد على تعزيز قدرة االقتصاد المصري على 
إدارة ا¢زمات.

٣-١ ا�دارة الفعالة للمخاطر

مع  التكيف  ثم  والتأمين،  والحماية  بالمعرفة  ا¢زمات  لمواجهة  االستعداد  للمخاطر  الفعالة  اÐدارة  تستلزم 
توقعات  أو  المختلفة  السوق  مؤشرات  خالل  من  المحتملة  ا¢زمات  بشأن  المعلومات  على  فالحصول  ا¢زمة. 
ا¢رصاد الجوية مثًلا، واالستفادة من هذه المعلومات، يساعدان في سرعة اتخاذ القرار بشأن كيفية االستعداد 
الركود  فترات  المحتملة كالحد من  ا¢زمات  الحماية من  المبكر على  اÐنذار  ا¢زمات. وتساعد نظم  لمواجهة 
يزيد من  أو  الطبيعية؛ مما يقلل من احتماالت الخسائر وحجمها  التعرض لèخطار  أو  االقتصادي طويل ا¢مد 
احتماالت تحقق الفوائد وزيادتها. وُيعد التأمين (كالتحويالت النقدية في إطار برامج التأمين االجتماعي)، أداه 
مهمة Ðدارة المخاطر من خالل تحويل الموارد بين ا¢فراد أو عبر الزمن. ويتم تسخير المعرفة والحماية والتأمين 
م االستفادة مما قد  للتكيف مع ا¢زمة والتعافي منها باتخاذ إجراءات تحد من ا¢ضرار الناجمة عنها أو ُتعظِّ

 .(World Bank. 2014) تتيحه من فرص

وبالرغم مما سبق، قد توجد عوامل تعوق اÐدارة الفعالة للمخاطر كنقص التمويل. فعلى سبيل المثال، تعاني 
بعض الدول من ضيق الحيز المالي المتاح لها بحيث يصبح اÐنفاق االستهالكي الجاري أكثر أهمية وإلحاًحا من 
االستثمار في الحد من مخاطر ا¢زمات المستقبلية. كما أن بعض إجراءات إدارة المخاطر كزيادة الحواجز على 
اÚخرين  حساب  على  المحليين)  (المنتجين  بمنافعها  البعض  استئثار  إلى  تؤدي  قد  الدولية  التجارة 

(المستهلكين) الذين يتحملون تكلفتها.

االجتماعي  (التأمين  االجتماعية  الحماية  تقديم  خالل  من  المخاطر  إدارة  في  أساسي  بدور  الدولة  وتقوم 
والمساعدات، (والخدمات العامة )الدفاع والبنية التحتية، (ووضع السياسات العامة وبناء المؤسسات الفعالة 
تتجاوز  عندما  الدولي  المجتمع  مع  الدولة  وتتعاون  التنظيمية).  والقواعد  الكلية  االقتصادية  (السياسات 

المخاطر طاقة القدرات الوطنية. 

ا  ا عاًمّ فبالنسبة للخدمات االجتماعية ا¢ساسية، توفر كثير من الدول بمشاركة القطاع الخاص، تأميًنا صحًيّ
ا مع التركيز على المهارات  مع التركيز على الرعاية الوقائية ومعالجة ا¢مراض المعدية والحوادث، وتعليًما عاًمّ
النقدية  كالتحويالت  للفقراء،  أمان  شبكات  توفر  كما  العمل.  أسواق  تغيرات  مع  للتكيف  القابلة  المرنة 
المشروطة أو برامج التشغيل لتشجيع ا¢سر على تحسين ممارساتها في مجاالت التعليم، والصحة، والعمل 
الحر، مع الحفاظ على االستدامة المالية بتوفير الحوافز المناسبة للتحول من االعتماد على الغير إلى االعتماد 
والهند والمكسيك). وتستهدف شبكات ا¢مان للفقراء  والبرازيل  بالعمل (بنجالديش  الذات وبذل الجهد  على 
تعزيز التمكين االقتصادي للنساء من خالل التحويالت النقدية المشروطة المباشرة لهن، ووضع قوانين قابلة 

للتطبيق ضد اÐساءة المنزلية والتمييز بين الجنسين مصحوبة بشن حمالت توعية. 

كما يعمل كثير من الدول على تعزيز االستثمار في البنية التحتية للنقل واالتصاالت، وإرساء بنية تحتية مالية 
سليمة (أنظمة الدفع والمعلومات االئتمانية) من أجل تيسير الشمول المالي وتعميقه.

وتتطلب اÐدارة الفعالة للمخاطر قدًرا مناسًبا من المرونة للتكيف مع ا¢وضاع المتغيرة، وتعديل السياسات 
عند ظهور معلومات أو أحداث جديدة. فالسياسات االقتصادية الكلية التي تتسم بالمصداقية والقابلية للتنبؤ 
على  ا¢سعار  الستقرار  الدافعة  الحوافز  بتوفير  للمخاطر  الفعالة  اÐدارة  على  تساعد  واالستدامة  والشفافية 
تتسم  نقدية  سياسة  إطار  في  الصدمات  المتصاص  فعالة  كأداة  الصرف  سعر  مرونة  وتعزيز  الطويل،  ا¢مد 
الدول  المالي لمساعدة  بالشفافية والمصداقية ويديرها بنك مركزي يتمتع باالستقاللية، وتحقيق االنضباط 
على ممارسة سياسات مالية معاكسة التجاه التقلبات الدورية. وتحقق السياسة المالية المعاكسة التجاه 
التقلبات الدورية عدة فوائد؛ فأثناء فترة الركود في الدورة االقتصادية، تتيح هذه السياسة للحكومات أن تستمر 
في تقديم السلع والخدمات ومواصلة برامج االستثمارات العامة بطريقة مستقرة حتى لو انخفضت اÐيرادات 
السلبية  ا¢وضاع  يعانون  الذين  المحتاجين  من  أكبر  ¢عداد  والتأمين  االجتماعية  المساعدة  وزيادة  العامة، 
الناجمة عن تقلبات دورة االقتصاد الكلي، وتحفيز االقتصاد خاصة إذا كانت تقديرات المضاعف المالي الكينزي 

( وهو ما يتحقق من زيادة في إجمالي الناتج المحلي مقابل كل جنيه إضافي تنفقه الحكومة)، مرتفعة.

كما يسهم العديد من العوامل ا¢خرى في تعزيز المرونة، ومنها تجديد مؤسسات ا¢عمال لنفسها في مواجهة 
الصدمات التكنولوجية وصدمات الطلب، وتحقيق المساواة في الفرص؛ مما يتيح قدًرا كبيًرا من المرونة لèفراد 
وتعزيز  العمل  قوة  في  المشاركة  على  بتشجيعهن  للنساء  االقتصادي  التمكين  أن  كما  والشركات.  وا¢سر 
والتكيف  ا¢زمات  المشروطة، يساعدهن على مواجهة  النقدية  التحويالت  برامج  الشرائية من خالل  قدراتهن 
ا واضًحا وفعاًلا، يؤدي االنخراط في القطاع الرسمي واالمتثال للقوانين  معها. وعندما تضع الدولة إطاًرا مؤسسًيّ

واللوائح التنظيمية القابلة لæنفاذ إلى تعزيز المرونة.

وتتطلب اÐدارة الفعالة للمخاطر وجود إطار مؤسسي واضح يمكن التنبؤ به. فمن المهم أن تضع الدولة قواعد 
القواعد  ومنها:  السوق  لقوى  ومعطلة  مفرطة  تكون  أن  دون  لæنفاذ  وقابلة  وواضحة  وموحدة  قوية  تنظيمية 
والحفاظ  المستهلك،  العمل، وحماية  أماكن  الشركات، وسالمة  الضريبية، ودخول وخروج  بالجباية  المتعلقة 
على البيئة، والقواعد التنظيمية الكلية الحصيفة للقطاع المالي لتمكنه من مواجهة المخاطر النظامية 
وتقليل ا¢زمات المالية واجتناب عمليات اÐنقاذ المالي للمتعثرين، ¢نها قد تلقي بعبء مالي ضخم على عاتق 
بعيد  منظوًرا  للدولة  يتيح  مؤسسية  آليات  بناء  أن  كما  المجازفة.  في  لæفراط  حوافز  وُتوِجد  العامة،  الموازنة 
للتقلبات  المعاكسة  والمالية  النقدية  السياسات  تتطلب  المثال،  سبيل  فعلى  للمخاطر.  إدارتها  في  المدى 
الدورية النظر إليها بمنظور بعيد المدى يسمح بإدارة الدورة االقتصادية باستخدام موارد تراكمت على امتداد 

فترة طويلة وفي ظل سيناريوهات مختلفة. 

وفي هذا السياق، من المقترح إنشاء مجلس وطني دائم للمخاطر يضم صناع السياسات وخبراء مستقلين من 
المخاطر  مجاالت  خبراتهم  وتشمل  المدني،  المجتمع  ومنظمات  ا¢عمال  رجال  ومجتمع  الجامعات  أساتذة 
والمخاطر  والتكنولوجية،  والصحية  البيئية  والمخاطر  االقتصادية،  والمخاطر  واÐرهابية،  وا¢منية  العسكرية 
بشأن  توصيات  وتقديم  المخاطر،  إدارة  أولويات  وتحديد  المخاطر،  تحليل  صالحياته  وتتضمن  االجتماعية. 

السياسات المالئمة التي ينبغي على السلطات المعنية تنفيذها أو تفسير سبب رفضها.

في  المشاركة  خالل  من  بينها  فيما  المخاطر  اقتسام  إلى  الدول  من  كثير  يسعى  الدولي،  للتعاون  وبالنسبة 
االتفاقيات الثنائية واÐقليمية والعالمية والتحالف مع الدول الراغبة في مواجهة المخاطر العالمية، مثل: تغير 
مع  بالتنسيق  الدول  بعض  في  المستضعفين  للسكان  المعونات  يقدم  أن  الدولي  للمجتمع  ويمكن  المناخ. 
وإنشاء  التحتية  البنية  تشييد  إعادة  في  ا¢جنبية  المعونة  (ساعدت  للمساءلة  القابلة  المحلية  مؤسساتها 

أنظمة اÐنذار المبكر في إندونيسيا في أعقاب موجات المد "تسونامي" في عام 2004).  

وخالصة ا¢مر أنه من المهم دمج إدارة المخاطر في صلب برنامج العمل اÐنمائي للدولة وضرورة تخصيص مزيد 
ال  تحٍد  ذلك  تحقيق  أن  من  بالرغم  االتصاالت،  وأنظمة  والرصد  المبكر  اÐنذار  قدرات  بناء  لمساندة  الموارد  من 

ُيستهان به.

٣-2 اتباع سياسات اقتصادية كلية مرنة

االقتصادية  السياسات  في  التفكير  إعادة  يمكن  تواترها،  وسرعة  كبرى  أزمات  من  العالم  يشهده  ما  ضوء  في 
الكلية. فعلى المدى القصير، من الصعب تحفيز االقتصاد، ¢ن تدابير احتواء ا¢زمة تقيد العرض. لذلك، تهدف 
اÐفالس  لتجنب  المتضررة؛  والشركات  الضعيفة  السكانية  للفئات  اÐغاثة  توفير  إلى  االقتصادية  السياسة 
والتسريح الجماعي للعمال. أما على المدى المتوسط، فتتحول سياسة االقتصاد الكلي إلى تدابير التعافي، 
ا. ويتوقف االختيار بين المزيد من التدابير النقدية مقابل الدعم المالي  ا ومالًيّ والتي عادة ما تتضمن تحفيًزا نقدًيّ

على: الحيز المالي، وفعالية آليات االنتقال النقدي، وتطور شروط التمويل المحلي والعالمي. 

٣-٢-١ سياسة مالية نشطة

تؤكد الخبرة الدولية أن دور السياسة المالية النشطة حيوي لدعم جهود التعافي، وأن استمرار الدعم المالي 
والنقدي أمر بالغ ا¢همية للتعافي حتى مع ضيق حيز السياسات، كما أن حجم التحفيز وجودته وفعاليته تحدد 

مسار تعافي النمو واستدامة المالية العامة. 

وتربط السياسة المالية النشطة المدى القصير (الذي يغطي فترة الطوارئ) بالمدى المتوسط والطويل،   
من خالل توجيه اÐنفاق العام والسياسات واللوائح الضريبية نحو تحقيق أهداف تحفيز ا¢نشطة االقتصادية، 
من خالل سياسات تعزز الطلب الكلي، مع التركيز على دعم االستهالك العائلي، وتشجيع االستثمار، والحد من 

التفاوتات، وحماية البيئة، وإرساء أسس التنمية المستدامة.

وتتطلب السياسة المالية النشطة، إطار عمل مالي جديد يتضمن معايير موضوعية لتحديد آثار ا¢زمات   
-مثل مستوى انكماش الناتج المحلي اÐجمالي أو مستوى الزيادة في معدالت البطالة اÐجمالية- والتي من 
شأنها أن تؤدي إلى التحول من اÐطار المالي القائم على القواعد إلى السماح للحكومة بزيادة تقديرية بسرعة 
لæنفاق لتجنب ارتفاع تكلفة التأخير في االستجابة لèزمات (IMF. 2020b). وعند إعادة تصميم اÐطار المالي، من 
الضروري جعل مكافحة الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ من ا¢ولويات الشاملة لتسريع التعافي وبناء القدرة 

على الصمود. 

وبعد أزمة شديدة للغاية كجائحة كورونا، ال يجب التسرع في سحب الحافز المالي بل العمل على بقائه   
(خاصة  والشركات  ا¢سر  على  الواقع  العبء  سيزيد  ا  جًدّ مبكر  وقت  في  الدعم  فسحب  ممكنة.  مدة  ¢طول 
عن  والتوقف  اÐفالس  احتماالت  فتزيد  التجزئة)،  كتجارة  التواصل  كثيفة  القطاعات  في  وتلك  منها  الصغيرة 
وال  المالي.  االستقرار  تهدد  والشركات  المتعثرة لèسر  القروض  زيادة  أن  البطالة. كما  وترتفع معدالت  السداد 
ينبغي أن تدفع المخاوف المتزايدة بشأن العجز المالي والقدرة على تحمل الديون الدولة نحو التقشف، بل أن 
والتعليم  الصحة  على  اÐنفاق  فتقليل  بالفعل.  النمو  تعزيز  إلى  والديون  العجز  يؤدي  أن  ضمان  على  تعمل 
الرسمية-  اÐنمائية  المساعدة  وتدفقات  واالستثمار  التجارة  طريق  -عن  اÐنفاق  وخفض  العامة،  والخدمات 
سرعة  حتًما  سيضعف  ا¢وان  قبل  التقشف  أن  كما  المستدامة.  التنمية  على  وخيمة  عواقب  لهما  ستكون 

 .(UNCTAD, 2020) وجودة التعافي ويقوض القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية

٣-٢-٢ تمويل التنمية

ويتوقف خلق المساحة الالزمة للحفاظ على السياسات المالية النشطة بشكل حاسم على تعبئة الموارد 
المحلية والخارجية، والعمل على تخفيض احتياجات التمويل العام في مصر، والتي تصل إلى 37% من الناتج 
ا، وفًقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وتخفيف تركز انكشاف البنوك المحلية على  المحلي اÐجمالي سنوًيّ

الديون السيادية (IMF. 2020). ويتطلب تنفيذ سياسة مالية مضادة للتقلبات الدورية ما يلي:

• فرض ضرائب تصاعدية على إيرادات الشركات الخاصة وأرباحها، والحد من اÐعفاءات الضريبية.

• توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة اÐدارة الضريبية؛ فمع التهرب الضريبي والتجنب الضريبي في االقتصاد 
المصري، هناك مجال كبير لتعزيز قدرة الدولة على جمع اÐيرادات. 

• تعزيز الضرائب على القواعد الضريبية ا¢خرى، مثل تلك المتعلقة باالقتصاد الرقمي. وتجدر اÐشارة في هذا 
السياق إلى اتجاه نحو 136 دولة من بينها مصر، إلى فرض ضرائب 15% على الشركات عابرة القارات التي تحقق 
التكنولوجية  الشركات  أرباح  الضريبة على  أن فرض هذه  المتوقع  "المضيفة" للنشاط. ومن  الدولة  أرباًحا في 

العمالقة (Amazon, Facebook and Microsoft) العاملة في مصر، سيوفر للدولة إيرادات ضريبية ضخمة. 

• فرض الضرائب التصحيحية المتعلقة بالبيئة والصحة العامة، كفرض ضريبة على انبعاثات الكربون للحد من 
التلوث وتوفير المزيد من الموارد لالرتقاء بالبنية التحتية. ومن الجدير بالذكر أن الدول ا¢وروبية تستعد لفرض 

ضرائب على الواردات من الدول التي ترتفع فيها نسبة الكربون، مثل: الصين وروسيا والواليات المتحدة.

الفقر،  والثروة؛ لتحسين ممارسات استهداف  بالدخل  يتعلق  الشفافية فيما  بزيادة  العام  اÐنفاق  رفع كفاءة   •
وتوجيه الموارد نحو االستثمارات التي تقلل عدم المساواة وتعزز النمو. 

القطاع  حصة  وزيادة  الحكومة،  ميزانية  على  الضغط  لتخفيف  والخاص؛  العام  القطاعين  بين  المشاركة   •
الخاص في ا¢نشطة االقتصادية. وُيعد صندوق مصر السيادي آلية فعالة لتعظيم قيمة ا¢صول العامة غير 

المستغلة بالتعاون مع القطاع الخاص. 

• زيادة المدخرات المحلية، خاصة في ا¢دوات طويلة ا¢جل.

• التوسع في مصادر التمويل غير المصرفية كالمستثمرين المؤسسين.

كالسندات  المختلفة  المستثمرين  تفضيالت  تناسب  بحيث  المصممة  ا¢دوات  من  مجموعة  تقديم   •
اÐسالمية (الصكوك).

• جذب ا¢جانب لالستثمار في ا¢دوات طويلة ا¢جل المدعومة با¢سواق الثانوية العميقة التي تتسم بالسيولة.

مخاطر  لمعالجة  الديون  إدارة  استراتيجية  وتعزيز  الديون  شفافية  وتحسين  العام  الدين  ارتفاع  من  الحد   •
السيولة، فضًلا عن التعاون الدولي Ðنشاء آلية شاملة Ðعادة هيكلة الديون السيادية يمكن التنبؤ بها وقائمة 

على القواعد.

• تعزيز االستثمارات الخضراء؛ ففي عام 2021، من المتوقع أن يتجاوز إصدار السندات الخضراء العالمية 500 مليار 
انبعاثات  من  للحد  اÐقليمية  الجهود  ستتطلب  القادمة،  العقود  وخالل   .(Kupelian and Clarry. 2021) دوالر 
(EU Green New Deal) واالتفاقات الدولية (مثل اتفاق باريس) استثمارات ضخمة في البنية التحتية  الكربون 
الخضراء. وكذلك، من المتوقع زيادة اÐقبال على االستثمار في الصناديق المتعلقة با¢مور البيئية واالجتماعية 
والحوكمة (Environmental, Social and Governance (ESG) Funds). وفي سبتمبر 2020، تم إصدار أول شهادات 
النقل  مثل:  قطاعات،  في  خضراء  مشروعات  تمويل  إعادة  أو  لتمويل  دوالر  مليون   750 بقيمة  مصر  في  خضراء 

والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

الدولية. وتحقيًقا  المالية  المؤسسات  الخارجي بشروط مواتية من خالل  التمويل  الحصول على  زيادة فرص   •
لهذه الغاية، يمكن لصندوق النقد الدولي القيام بإصدار جديد لحقوق السحب الخاصة وتخصيصها بين الدول 
بين  الخاصة  السحب  حقوق  بنقل  تسمح  التي  اÚليات  تنفيذ  جانب  إلى  حصصها،  مع  يتناسب  بما  ا¢عضاء 
الدول. ومن شأن الجمع بين تخصيص عام جديد لحقوق السحب الخاصة وآلية Ðعادة تخصيصها الحًقا إلى 

الدول ا¢كثر احتياًجا، أن يعزز السيولة المتاحة للدول متوسطة الدخل ومنها مصر.



٣٤

٣ - تعزيز قدرة االقتصاد المصري على إدارة ا
زمات

حققت مصر إنجازات تنموية في السنوات ا¢خيرة ومن َثمَّ فإن حماية هذه اÐنجازات وزيادتها يعد أمًرا غاية في 
ا¢همية. وفي ظل البيئة العالمية التي تتسم بالمخاطر المتواترة وعدم اليقين، فإن اÐدارة الفعالة للمخاطر 
يجب أن تقع في صميم السياسات االقتصادية العامة. ويستلزم مواجهة أي أزمة في المستقبل والتعافي منها 
بسرعة، تعزيز متانة االقتصاد المصري (robustness) أي قدرته على المحافظة على اÐنتاج أثناء ا¢زمات، ومرونته 

(resilience) أي قدرته على العودة بسرعة إلى العمليات الطبيعية له بعد ا¢زمات. 

ونطرح في هذا الجزء من الورقة، مجموعة من المقترحات التي تساعد على تعزيز قدرة االقتصاد المصري على 
إدارة ا¢زمات.

٣-١ ا�دارة الفعالة للمخاطر

مع  التكيف  ثم  والتأمين،  والحماية  بالمعرفة  ا¢زمات  لمواجهة  االستعداد  للمخاطر  الفعالة  اÐدارة  تستلزم 
توقعات  أو  المختلفة  السوق  مؤشرات  خالل  من  المحتملة  ا¢زمات  بشأن  المعلومات  على  فالحصول  ا¢زمة. 
ا¢رصاد الجوية مثًلا، واالستفادة من هذه المعلومات، يساعدان في سرعة اتخاذ القرار بشأن كيفية االستعداد 
الركود  فترات  المحتملة كالحد من  ا¢زمات  الحماية من  المبكر على  اÐنذار  ا¢زمات. وتساعد نظم  لمواجهة 
يزيد من  أو  الطبيعية؛ مما يقلل من احتماالت الخسائر وحجمها  التعرض لèخطار  أو  االقتصادي طويل ا¢مد 
احتماالت تحقق الفوائد وزيادتها. وُيعد التأمين (كالتحويالت النقدية في إطار برامج التأمين االجتماعي)، أداه 
مهمة Ðدارة المخاطر من خالل تحويل الموارد بين ا¢فراد أو عبر الزمن. ويتم تسخير المعرفة والحماية والتأمين 
م االستفادة مما قد  للتكيف مع ا¢زمة والتعافي منها باتخاذ إجراءات تحد من ا¢ضرار الناجمة عنها أو ُتعظِّ

 .(World Bank. 2014) تتيحه من فرص

وبالرغم مما سبق، قد توجد عوامل تعوق اÐدارة الفعالة للمخاطر كنقص التمويل. فعلى سبيل المثال، تعاني 
بعض الدول من ضيق الحيز المالي المتاح لها بحيث يصبح اÐنفاق االستهالكي الجاري أكثر أهمية وإلحاًحا من 
االستثمار في الحد من مخاطر ا¢زمات المستقبلية. كما أن بعض إجراءات إدارة المخاطر كزيادة الحواجز على 
اÚخرين  حساب  على  المحليين)  (المنتجين  بمنافعها  البعض  استئثار  إلى  تؤدي  قد  الدولية  التجارة 

(المستهلكين) الذين يتحملون تكلفتها.

االجتماعي  (التأمين  االجتماعية  الحماية  تقديم  خالل  من  المخاطر  إدارة  في  أساسي  بدور  الدولة  وتقوم 
والمساعدات، (والخدمات العامة )الدفاع والبنية التحتية، (ووضع السياسات العامة وبناء المؤسسات الفعالة 
تتجاوز  عندما  الدولي  المجتمع  مع  الدولة  وتتعاون  التنظيمية).  والقواعد  الكلية  االقتصادية  (السياسات 

المخاطر طاقة القدرات الوطنية. 

ا  ا عاًمّ فبالنسبة للخدمات االجتماعية ا¢ساسية، توفر كثير من الدول بمشاركة القطاع الخاص، تأميًنا صحًيّ
ا مع التركيز على المهارات  مع التركيز على الرعاية الوقائية ومعالجة ا¢مراض المعدية والحوادث، وتعليًما عاًمّ
النقدية  كالتحويالت  للفقراء،  أمان  شبكات  توفر  كما  العمل.  أسواق  تغيرات  مع  للتكيف  القابلة  المرنة 
المشروطة أو برامج التشغيل لتشجيع ا¢سر على تحسين ممارساتها في مجاالت التعليم، والصحة، والعمل 
الحر، مع الحفاظ على االستدامة المالية بتوفير الحوافز المناسبة للتحول من االعتماد على الغير إلى االعتماد 
والهند والمكسيك). وتستهدف شبكات ا¢مان للفقراء  والبرازيل  بالعمل (بنجالديش  الذات وبذل الجهد  على 
تعزيز التمكين االقتصادي للنساء من خالل التحويالت النقدية المشروطة المباشرة لهن، ووضع قوانين قابلة 

للتطبيق ضد اÐساءة المنزلية والتمييز بين الجنسين مصحوبة بشن حمالت توعية. 

كما يعمل كثير من الدول على تعزيز االستثمار في البنية التحتية للنقل واالتصاالت، وإرساء بنية تحتية مالية 
سليمة (أنظمة الدفع والمعلومات االئتمانية) من أجل تيسير الشمول المالي وتعميقه.

وتتطلب اÐدارة الفعالة للمخاطر قدًرا مناسًبا من المرونة للتكيف مع ا¢وضاع المتغيرة، وتعديل السياسات 
عند ظهور معلومات أو أحداث جديدة. فالسياسات االقتصادية الكلية التي تتسم بالمصداقية والقابلية للتنبؤ 
على  ا¢سعار  الستقرار  الدافعة  الحوافز  بتوفير  للمخاطر  الفعالة  اÐدارة  على  تساعد  واالستدامة  والشفافية 
تتسم  نقدية  سياسة  إطار  في  الصدمات  المتصاص  فعالة  كأداة  الصرف  سعر  مرونة  وتعزيز  الطويل،  ا¢مد 
الدول  المالي لمساعدة  بالشفافية والمصداقية ويديرها بنك مركزي يتمتع باالستقاللية، وتحقيق االنضباط 
على ممارسة سياسات مالية معاكسة التجاه التقلبات الدورية. وتحقق السياسة المالية المعاكسة التجاه 
التقلبات الدورية عدة فوائد؛ فأثناء فترة الركود في الدورة االقتصادية، تتيح هذه السياسة للحكومات أن تستمر 
في تقديم السلع والخدمات ومواصلة برامج االستثمارات العامة بطريقة مستقرة حتى لو انخفضت اÐيرادات 
السلبية  ا¢وضاع  يعانون  الذين  المحتاجين  من  أكبر  ¢عداد  والتأمين  االجتماعية  المساعدة  وزيادة  العامة، 
الناجمة عن تقلبات دورة االقتصاد الكلي، وتحفيز االقتصاد خاصة إذا كانت تقديرات المضاعف المالي الكينزي 

( وهو ما يتحقق من زيادة في إجمالي الناتج المحلي مقابل كل جنيه إضافي تنفقه الحكومة)، مرتفعة.

كما يسهم العديد من العوامل ا¢خرى في تعزيز المرونة، ومنها تجديد مؤسسات ا¢عمال لنفسها في مواجهة 
الصدمات التكنولوجية وصدمات الطلب، وتحقيق المساواة في الفرص؛ مما يتيح قدًرا كبيًرا من المرونة لèفراد 
وتعزيز  العمل  قوة  في  المشاركة  على  بتشجيعهن  للنساء  االقتصادي  التمكين  أن  كما  والشركات.  وا¢سر 
والتكيف  ا¢زمات  المشروطة، يساعدهن على مواجهة  النقدية  التحويالت  برامج  الشرائية من خالل  قدراتهن 
ا واضًحا وفعاًلا، يؤدي االنخراط في القطاع الرسمي واالمتثال للقوانين  معها. وعندما تضع الدولة إطاًرا مؤسسًيّ

واللوائح التنظيمية القابلة لæنفاذ إلى تعزيز المرونة.

وتتطلب اÐدارة الفعالة للمخاطر وجود إطار مؤسسي واضح يمكن التنبؤ به. فمن المهم أن تضع الدولة قواعد 
القواعد  ومنها:  السوق  لقوى  ومعطلة  مفرطة  تكون  أن  دون  لæنفاذ  وقابلة  وواضحة  وموحدة  قوية  تنظيمية 
والحفاظ  المستهلك،  العمل، وحماية  أماكن  الشركات، وسالمة  الضريبية، ودخول وخروج  بالجباية  المتعلقة 
على البيئة، والقواعد التنظيمية الكلية الحصيفة للقطاع المالي لتمكنه من مواجهة المخاطر النظامية 
وتقليل ا¢زمات المالية واجتناب عمليات اÐنقاذ المالي للمتعثرين، ¢نها قد تلقي بعبء مالي ضخم على عاتق 
بعيد  منظوًرا  للدولة  يتيح  مؤسسية  آليات  بناء  أن  كما  المجازفة.  في  لæفراط  حوافز  وُتوِجد  العامة،  الموازنة 
للتقلبات  المعاكسة  والمالية  النقدية  السياسات  تتطلب  المثال،  سبيل  فعلى  للمخاطر.  إدارتها  في  المدى 
الدورية النظر إليها بمنظور بعيد المدى يسمح بإدارة الدورة االقتصادية باستخدام موارد تراكمت على امتداد 

فترة طويلة وفي ظل سيناريوهات مختلفة. 

وفي هذا السياق، من المقترح إنشاء مجلس وطني دائم للمخاطر يضم صناع السياسات وخبراء مستقلين من 
المخاطر  مجاالت  خبراتهم  وتشمل  المدني،  المجتمع  ومنظمات  ا¢عمال  رجال  ومجتمع  الجامعات  أساتذة 
والمخاطر  والتكنولوجية،  والصحية  البيئية  والمخاطر  االقتصادية،  والمخاطر  واÐرهابية،  وا¢منية  العسكرية 
بشأن  توصيات  وتقديم  المخاطر،  إدارة  أولويات  وتحديد  المخاطر،  تحليل  صالحياته  وتتضمن  االجتماعية. 

السياسات المالئمة التي ينبغي على السلطات المعنية تنفيذها أو تفسير سبب رفضها.

في  المشاركة  خالل  من  بينها  فيما  المخاطر  اقتسام  إلى  الدول  من  كثير  يسعى  الدولي،  للتعاون  وبالنسبة 
االتفاقيات الثنائية واÐقليمية والعالمية والتحالف مع الدول الراغبة في مواجهة المخاطر العالمية، مثل: تغير 
مع  بالتنسيق  الدول  بعض  في  المستضعفين  للسكان  المعونات  يقدم  أن  الدولي  للمجتمع  ويمكن  المناخ. 
وإنشاء  التحتية  البنية  تشييد  إعادة  في  ا¢جنبية  المعونة  (ساعدت  للمساءلة  القابلة  المحلية  مؤسساتها 

أنظمة اÐنذار المبكر في إندونيسيا في أعقاب موجات المد "تسونامي" في عام 2004).  

وخالصة ا¢مر أنه من المهم دمج إدارة المخاطر في صلب برنامج العمل اÐنمائي للدولة وضرورة تخصيص مزيد 
ال  تحٍد  ذلك  تحقيق  أن  من  بالرغم  االتصاالت،  وأنظمة  والرصد  المبكر  اÐنذار  قدرات  بناء  لمساندة  الموارد  من 

ُيستهان به.

٣-2 اتباع سياسات اقتصادية كلية مرنة

االقتصادية  السياسات  في  التفكير  إعادة  يمكن  تواترها،  وسرعة  كبرى  أزمات  من  العالم  يشهده  ما  ضوء  في 
الكلية. فعلى المدى القصير، من الصعب تحفيز االقتصاد، ¢ن تدابير احتواء ا¢زمة تقيد العرض. لذلك، تهدف 
اÐفالس  لتجنب  المتضررة؛  والشركات  الضعيفة  السكانية  للفئات  اÐغاثة  توفير  إلى  االقتصادية  السياسة 
والتسريح الجماعي للعمال. أما على المدى المتوسط، فتتحول سياسة االقتصاد الكلي إلى تدابير التعافي، 
ا. ويتوقف االختيار بين المزيد من التدابير النقدية مقابل الدعم المالي  ا ومالًيّ والتي عادة ما تتضمن تحفيًزا نقدًيّ

على: الحيز المالي، وفعالية آليات االنتقال النقدي، وتطور شروط التمويل المحلي والعالمي. 

٣-٢-١ سياسة مالية نشطة

تؤكد الخبرة الدولية أن دور السياسة المالية النشطة حيوي لدعم جهود التعافي، وأن استمرار الدعم المالي 
والنقدي أمر بالغ ا¢همية للتعافي حتى مع ضيق حيز السياسات، كما أن حجم التحفيز وجودته وفعاليته تحدد 

مسار تعافي النمو واستدامة المالية العامة. 

وتربط السياسة المالية النشطة المدى القصير (الذي يغطي فترة الطوارئ) بالمدى المتوسط والطويل،   
من خالل توجيه اÐنفاق العام والسياسات واللوائح الضريبية نحو تحقيق أهداف تحفيز ا¢نشطة االقتصادية، 
من خالل سياسات تعزز الطلب الكلي، مع التركيز على دعم االستهالك العائلي، وتشجيع االستثمار، والحد من 

التفاوتات، وحماية البيئة، وإرساء أسس التنمية المستدامة.

وتتطلب السياسة المالية النشطة، إطار عمل مالي جديد يتضمن معايير موضوعية لتحديد آثار ا¢زمات   
-مثل مستوى انكماش الناتج المحلي اÐجمالي أو مستوى الزيادة في معدالت البطالة اÐجمالية- والتي من 
شأنها أن تؤدي إلى التحول من اÐطار المالي القائم على القواعد إلى السماح للحكومة بزيادة تقديرية بسرعة 
لæنفاق لتجنب ارتفاع تكلفة التأخير في االستجابة لèزمات (IMF. 2020b). وعند إعادة تصميم اÐطار المالي، من 
الضروري جعل مكافحة الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ من ا¢ولويات الشاملة لتسريع التعافي وبناء القدرة 

على الصمود. 

وبعد أزمة شديدة للغاية كجائحة كورونا، ال يجب التسرع في سحب الحافز المالي بل العمل على بقائه   
(خاصة  والشركات  ا¢سر  على  الواقع  العبء  سيزيد  ا  جًدّ مبكر  وقت  في  الدعم  فسحب  ممكنة.  مدة  ¢طول 
عن  والتوقف  اÐفالس  احتماالت  فتزيد  التجزئة)،  كتجارة  التواصل  كثيفة  القطاعات  في  وتلك  منها  الصغيرة 
وال  المالي.  االستقرار  تهدد  والشركات  المتعثرة لèسر  القروض  زيادة  أن  البطالة. كما  وترتفع معدالت  السداد 
ينبغي أن تدفع المخاوف المتزايدة بشأن العجز المالي والقدرة على تحمل الديون الدولة نحو التقشف، بل أن 
والتعليم  الصحة  على  اÐنفاق  فتقليل  بالفعل.  النمو  تعزيز  إلى  والديون  العجز  يؤدي  أن  ضمان  على  تعمل 
الرسمية-  اÐنمائية  المساعدة  وتدفقات  واالستثمار  التجارة  طريق  -عن  اÐنفاق  وخفض  العامة،  والخدمات 
سرعة  حتًما  سيضعف  ا¢وان  قبل  التقشف  أن  كما  المستدامة.  التنمية  على  وخيمة  عواقب  لهما  ستكون 

 .(UNCTAD, 2020) وجودة التعافي ويقوض القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية

٣-٢-٢ تمويل التنمية

ويتوقف خلق المساحة الالزمة للحفاظ على السياسات المالية النشطة بشكل حاسم على تعبئة الموارد 
المحلية والخارجية، والعمل على تخفيض احتياجات التمويل العام في مصر، والتي تصل إلى 37% من الناتج 
ا، وفًقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وتخفيف تركز انكشاف البنوك المحلية على  المحلي اÐجمالي سنوًيّ

الديون السيادية (IMF. 2020). ويتطلب تنفيذ سياسة مالية مضادة للتقلبات الدورية ما يلي:

• فرض ضرائب تصاعدية على إيرادات الشركات الخاصة وأرباحها، والحد من اÐعفاءات الضريبية.

• توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة اÐدارة الضريبية؛ فمع التهرب الضريبي والتجنب الضريبي في االقتصاد 
المصري، هناك مجال كبير لتعزيز قدرة الدولة على جمع اÐيرادات. 

• تعزيز الضرائب على القواعد الضريبية ا¢خرى، مثل تلك المتعلقة باالقتصاد الرقمي. وتجدر اÐشارة في هذا 
السياق إلى اتجاه نحو 136 دولة من بينها مصر، إلى فرض ضرائب 15% على الشركات عابرة القارات التي تحقق 
التكنولوجية  الشركات  أرباح  الضريبة على  أن فرض هذه  المتوقع  "المضيفة" للنشاط. ومن  الدولة  أرباًحا في 

العمالقة (Amazon, Facebook and Microsoft) العاملة في مصر، سيوفر للدولة إيرادات ضريبية ضخمة. 

• فرض الضرائب التصحيحية المتعلقة بالبيئة والصحة العامة، كفرض ضريبة على انبعاثات الكربون للحد من 
التلوث وتوفير المزيد من الموارد لالرتقاء بالبنية التحتية. ومن الجدير بالذكر أن الدول ا¢وروبية تستعد لفرض 

ضرائب على الواردات من الدول التي ترتفع فيها نسبة الكربون، مثل: الصين وروسيا والواليات المتحدة.

الفقر،  والثروة؛ لتحسين ممارسات استهداف  بالدخل  يتعلق  الشفافية فيما  بزيادة  العام  اÐنفاق  رفع كفاءة   •
وتوجيه الموارد نحو االستثمارات التي تقلل عدم المساواة وتعزز النمو. 

القطاع  حصة  وزيادة  الحكومة،  ميزانية  على  الضغط  لتخفيف  والخاص؛  العام  القطاعين  بين  المشاركة   •
الخاص في ا¢نشطة االقتصادية. وُيعد صندوق مصر السيادي آلية فعالة لتعظيم قيمة ا¢صول العامة غير 

المستغلة بالتعاون مع القطاع الخاص. 

• زيادة المدخرات المحلية، خاصة في ا¢دوات طويلة ا¢جل.

• التوسع في مصادر التمويل غير المصرفية كالمستثمرين المؤسسين.

كالسندات  المختلفة  المستثمرين  تفضيالت  تناسب  بحيث  المصممة  ا¢دوات  من  مجموعة  تقديم   •
اÐسالمية (الصكوك).

• جذب ا¢جانب لالستثمار في ا¢دوات طويلة ا¢جل المدعومة با¢سواق الثانوية العميقة التي تتسم بالسيولة.

مخاطر  لمعالجة  الديون  إدارة  استراتيجية  وتعزيز  الديون  شفافية  وتحسين  العام  الدين  ارتفاع  من  الحد   •
السيولة، فضًلا عن التعاون الدولي Ðنشاء آلية شاملة Ðعادة هيكلة الديون السيادية يمكن التنبؤ بها وقائمة 

على القواعد.

• تعزيز االستثمارات الخضراء؛ ففي عام 2021، من المتوقع أن يتجاوز إصدار السندات الخضراء العالمية 500 مليار 
انبعاثات  من  للحد  اÐقليمية  الجهود  ستتطلب  القادمة،  العقود  وخالل   .(Kupelian and Clarry. 2021) دوالر 
(EU Green New Deal) واالتفاقات الدولية (مثل اتفاق باريس) استثمارات ضخمة في البنية التحتية  الكربون 
الخضراء. وكذلك، من المتوقع زيادة اÐقبال على االستثمار في الصناديق المتعلقة با¢مور البيئية واالجتماعية 
والحوكمة (Environmental, Social and Governance (ESG) Funds). وفي سبتمبر 2020، تم إصدار أول شهادات 
النقل  مثل:  قطاعات،  في  خضراء  مشروعات  تمويل  إعادة  أو  لتمويل  دوالر  مليون   750 بقيمة  مصر  في  خضراء 

والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

الدولية. وتحقيًقا  المالية  المؤسسات  الخارجي بشروط مواتية من خالل  التمويل  الحصول على  زيادة فرص   •
لهذه الغاية، يمكن لصندوق النقد الدولي القيام بإصدار جديد لحقوق السحب الخاصة وتخصيصها بين الدول 
بين  الخاصة  السحب  حقوق  بنقل  تسمح  التي  اÚليات  تنفيذ  جانب  إلى  حصصها،  مع  يتناسب  بما  ا¢عضاء 
الدول. ومن شأن الجمع بين تخصيص عام جديد لحقوق السحب الخاصة وآلية Ðعادة تخصيصها الحًقا إلى 

الدول ا¢كثر احتياًجا، أن يعزز السيولة المتاحة للدول متوسطة الدخل ومنها مصر.
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٣ - تعزيز قدرة االقتصاد المصري على إدارة ا
زمات

حققت مصر إنجازات تنموية في السنوات ا¢خيرة ومن َثمَّ فإن حماية هذه اÐنجازات وزيادتها يعد أمًرا غاية في 
ا¢همية. وفي ظل البيئة العالمية التي تتسم بالمخاطر المتواترة وعدم اليقين، فإن اÐدارة الفعالة للمخاطر 
يجب أن تقع في صميم السياسات االقتصادية العامة. ويستلزم مواجهة أي أزمة في المستقبل والتعافي منها 
بسرعة، تعزيز متانة االقتصاد المصري (robustness) أي قدرته على المحافظة على اÐنتاج أثناء ا¢زمات، ومرونته 

(resilience) أي قدرته على العودة بسرعة إلى العمليات الطبيعية له بعد ا¢زمات. 

ونطرح في هذا الجزء من الورقة، مجموعة من المقترحات التي تساعد على تعزيز قدرة االقتصاد المصري على 
إدارة ا¢زمات.

٣-١ ا�دارة الفعالة للمخاطر

مع  التكيف  ثم  والتأمين،  والحماية  بالمعرفة  ا¢زمات  لمواجهة  االستعداد  للمخاطر  الفعالة  اÐدارة  تستلزم 
توقعات  أو  المختلفة  السوق  مؤشرات  خالل  من  المحتملة  ا¢زمات  بشأن  المعلومات  على  فالحصول  ا¢زمة. 
ا¢رصاد الجوية مثًلا، واالستفادة من هذه المعلومات، يساعدان في سرعة اتخاذ القرار بشأن كيفية االستعداد 
الركود  فترات  المحتملة كالحد من  ا¢زمات  الحماية من  المبكر على  اÐنذار  ا¢زمات. وتساعد نظم  لمواجهة 
يزيد من  أو  الطبيعية؛ مما يقلل من احتماالت الخسائر وحجمها  التعرض لèخطار  أو  االقتصادي طويل ا¢مد 
احتماالت تحقق الفوائد وزيادتها. وُيعد التأمين (كالتحويالت النقدية في إطار برامج التأمين االجتماعي)، أداه 
مهمة Ðدارة المخاطر من خالل تحويل الموارد بين ا¢فراد أو عبر الزمن. ويتم تسخير المعرفة والحماية والتأمين 
م االستفادة مما قد  للتكيف مع ا¢زمة والتعافي منها باتخاذ إجراءات تحد من ا¢ضرار الناجمة عنها أو ُتعظِّ

 .(World Bank. 2014) تتيحه من فرص

وبالرغم مما سبق، قد توجد عوامل تعوق اÐدارة الفعالة للمخاطر كنقص التمويل. فعلى سبيل المثال، تعاني 
بعض الدول من ضيق الحيز المالي المتاح لها بحيث يصبح اÐنفاق االستهالكي الجاري أكثر أهمية وإلحاًحا من 
االستثمار في الحد من مخاطر ا¢زمات المستقبلية. كما أن بعض إجراءات إدارة المخاطر كزيادة الحواجز على 
اÚخرين  حساب  على  المحليين)  (المنتجين  بمنافعها  البعض  استئثار  إلى  تؤدي  قد  الدولية  التجارة 

(المستهلكين) الذين يتحملون تكلفتها.

االجتماعي  (التأمين  االجتماعية  الحماية  تقديم  خالل  من  المخاطر  إدارة  في  أساسي  بدور  الدولة  وتقوم 
والمساعدات، (والخدمات العامة )الدفاع والبنية التحتية، (ووضع السياسات العامة وبناء المؤسسات الفعالة 
تتجاوز  عندما  الدولي  المجتمع  مع  الدولة  وتتعاون  التنظيمية).  والقواعد  الكلية  االقتصادية  (السياسات 

المخاطر طاقة القدرات الوطنية. 

ا  ا عاًمّ فبالنسبة للخدمات االجتماعية ا¢ساسية، توفر كثير من الدول بمشاركة القطاع الخاص، تأميًنا صحًيّ
ا مع التركيز على المهارات  مع التركيز على الرعاية الوقائية ومعالجة ا¢مراض المعدية والحوادث، وتعليًما عاًمّ
النقدية  كالتحويالت  للفقراء،  أمان  شبكات  توفر  كما  العمل.  أسواق  تغيرات  مع  للتكيف  القابلة  المرنة 
المشروطة أو برامج التشغيل لتشجيع ا¢سر على تحسين ممارساتها في مجاالت التعليم، والصحة، والعمل 
الحر، مع الحفاظ على االستدامة المالية بتوفير الحوافز المناسبة للتحول من االعتماد على الغير إلى االعتماد 
والهند والمكسيك). وتستهدف شبكات ا¢مان للفقراء  والبرازيل  بالعمل (بنجالديش  الذات وبذل الجهد  على 
تعزيز التمكين االقتصادي للنساء من خالل التحويالت النقدية المشروطة المباشرة لهن، ووضع قوانين قابلة 

للتطبيق ضد اÐساءة المنزلية والتمييز بين الجنسين مصحوبة بشن حمالت توعية. 

كما يعمل كثير من الدول على تعزيز االستثمار في البنية التحتية للنقل واالتصاالت، وإرساء بنية تحتية مالية 
سليمة (أنظمة الدفع والمعلومات االئتمانية) من أجل تيسير الشمول المالي وتعميقه.

وتتطلب اÐدارة الفعالة للمخاطر قدًرا مناسًبا من المرونة للتكيف مع ا¢وضاع المتغيرة، وتعديل السياسات 
عند ظهور معلومات أو أحداث جديدة. فالسياسات االقتصادية الكلية التي تتسم بالمصداقية والقابلية للتنبؤ 
على  ا¢سعار  الستقرار  الدافعة  الحوافز  بتوفير  للمخاطر  الفعالة  اÐدارة  على  تساعد  واالستدامة  والشفافية 
تتسم  نقدية  سياسة  إطار  في  الصدمات  المتصاص  فعالة  كأداة  الصرف  سعر  مرونة  وتعزيز  الطويل،  ا¢مد 
الدول  المالي لمساعدة  بالشفافية والمصداقية ويديرها بنك مركزي يتمتع باالستقاللية، وتحقيق االنضباط 
على ممارسة سياسات مالية معاكسة التجاه التقلبات الدورية. وتحقق السياسة المالية المعاكسة التجاه 
التقلبات الدورية عدة فوائد؛ فأثناء فترة الركود في الدورة االقتصادية، تتيح هذه السياسة للحكومات أن تستمر 
في تقديم السلع والخدمات ومواصلة برامج االستثمارات العامة بطريقة مستقرة حتى لو انخفضت اÐيرادات 
السلبية  ا¢وضاع  يعانون  الذين  المحتاجين  من  أكبر  ¢عداد  والتأمين  االجتماعية  المساعدة  وزيادة  العامة، 
الناجمة عن تقلبات دورة االقتصاد الكلي، وتحفيز االقتصاد خاصة إذا كانت تقديرات المضاعف المالي الكينزي 

( وهو ما يتحقق من زيادة في إجمالي الناتج المحلي مقابل كل جنيه إضافي تنفقه الحكومة)، مرتفعة.

كما يسهم العديد من العوامل ا¢خرى في تعزيز المرونة، ومنها تجديد مؤسسات ا¢عمال لنفسها في مواجهة 
الصدمات التكنولوجية وصدمات الطلب، وتحقيق المساواة في الفرص؛ مما يتيح قدًرا كبيًرا من المرونة لèفراد 
وتعزيز  العمل  قوة  في  المشاركة  على  بتشجيعهن  للنساء  االقتصادي  التمكين  أن  كما  والشركات.  وا¢سر 
والتكيف  ا¢زمات  المشروطة، يساعدهن على مواجهة  النقدية  التحويالت  برامج  الشرائية من خالل  قدراتهن 
ا واضًحا وفعاًلا، يؤدي االنخراط في القطاع الرسمي واالمتثال للقوانين  معها. وعندما تضع الدولة إطاًرا مؤسسًيّ

واللوائح التنظيمية القابلة لæنفاذ إلى تعزيز المرونة.

وتتطلب اÐدارة الفعالة للمخاطر وجود إطار مؤسسي واضح يمكن التنبؤ به. فمن المهم أن تضع الدولة قواعد 
القواعد  ومنها:  السوق  لقوى  ومعطلة  مفرطة  تكون  أن  دون  لæنفاذ  وقابلة  وواضحة  وموحدة  قوية  تنظيمية 
والحفاظ  المستهلك،  العمل، وحماية  أماكن  الشركات، وسالمة  الضريبية، ودخول وخروج  بالجباية  المتعلقة 
على البيئة، والقواعد التنظيمية الكلية الحصيفة للقطاع المالي لتمكنه من مواجهة المخاطر النظامية 
وتقليل ا¢زمات المالية واجتناب عمليات اÐنقاذ المالي للمتعثرين، ¢نها قد تلقي بعبء مالي ضخم على عاتق 
بعيد  منظوًرا  للدولة  يتيح  مؤسسية  آليات  بناء  أن  كما  المجازفة.  في  لæفراط  حوافز  وُتوِجد  العامة،  الموازنة 
للتقلبات  المعاكسة  والمالية  النقدية  السياسات  تتطلب  المثال،  سبيل  فعلى  للمخاطر.  إدارتها  في  المدى 
الدورية النظر إليها بمنظور بعيد المدى يسمح بإدارة الدورة االقتصادية باستخدام موارد تراكمت على امتداد 

فترة طويلة وفي ظل سيناريوهات مختلفة. 

وفي هذا السياق، من المقترح إنشاء مجلس وطني دائم للمخاطر يضم صناع السياسات وخبراء مستقلين من 
المخاطر  مجاالت  خبراتهم  وتشمل  المدني،  المجتمع  ومنظمات  ا¢عمال  رجال  ومجتمع  الجامعات  أساتذة 
والمخاطر  والتكنولوجية،  والصحية  البيئية  والمخاطر  االقتصادية،  والمخاطر  واÐرهابية،  وا¢منية  العسكرية 
بشأن  توصيات  وتقديم  المخاطر،  إدارة  أولويات  وتحديد  المخاطر،  تحليل  صالحياته  وتتضمن  االجتماعية. 

السياسات المالئمة التي ينبغي على السلطات المعنية تنفيذها أو تفسير سبب رفضها.

في  المشاركة  خالل  من  بينها  فيما  المخاطر  اقتسام  إلى  الدول  من  كثير  يسعى  الدولي،  للتعاون  وبالنسبة 
االتفاقيات الثنائية واÐقليمية والعالمية والتحالف مع الدول الراغبة في مواجهة المخاطر العالمية، مثل: تغير 
مع  بالتنسيق  الدول  بعض  في  المستضعفين  للسكان  المعونات  يقدم  أن  الدولي  للمجتمع  ويمكن  المناخ. 
وإنشاء  التحتية  البنية  تشييد  إعادة  في  ا¢جنبية  المعونة  (ساعدت  للمساءلة  القابلة  المحلية  مؤسساتها 

أنظمة اÐنذار المبكر في إندونيسيا في أعقاب موجات المد "تسونامي" في عام 2004).  

وخالصة ا¢مر أنه من المهم دمج إدارة المخاطر في صلب برنامج العمل اÐنمائي للدولة وضرورة تخصيص مزيد 
ال  تحٍد  ذلك  تحقيق  أن  من  بالرغم  االتصاالت،  وأنظمة  والرصد  المبكر  اÐنذار  قدرات  بناء  لمساندة  الموارد  من 

ُيستهان به.

٣-2 اتباع سياسات اقتصادية كلية مرنة

االقتصادية  السياسات  في  التفكير  إعادة  يمكن  تواترها،  وسرعة  كبرى  أزمات  من  العالم  يشهده  ما  ضوء  في 
الكلية. فعلى المدى القصير، من الصعب تحفيز االقتصاد، ¢ن تدابير احتواء ا¢زمة تقيد العرض. لذلك، تهدف 
اÐفالس  لتجنب  المتضررة؛  والشركات  الضعيفة  السكانية  للفئات  اÐغاثة  توفير  إلى  االقتصادية  السياسة 
والتسريح الجماعي للعمال. أما على المدى المتوسط، فتتحول سياسة االقتصاد الكلي إلى تدابير التعافي، 
ا. ويتوقف االختيار بين المزيد من التدابير النقدية مقابل الدعم المالي  ا ومالًيّ والتي عادة ما تتضمن تحفيًزا نقدًيّ

على: الحيز المالي، وفعالية آليات االنتقال النقدي، وتطور شروط التمويل المحلي والعالمي. 

٣-٢-١ سياسة مالية نشطة

تؤكد الخبرة الدولية أن دور السياسة المالية النشطة حيوي لدعم جهود التعافي، وأن استمرار الدعم المالي 
والنقدي أمر بالغ ا¢همية للتعافي حتى مع ضيق حيز السياسات، كما أن حجم التحفيز وجودته وفعاليته تحدد 

مسار تعافي النمو واستدامة المالية العامة. 

وتربط السياسة المالية النشطة المدى القصير (الذي يغطي فترة الطوارئ) بالمدى المتوسط والطويل،   
من خالل توجيه اÐنفاق العام والسياسات واللوائح الضريبية نحو تحقيق أهداف تحفيز ا¢نشطة االقتصادية، 
من خالل سياسات تعزز الطلب الكلي، مع التركيز على دعم االستهالك العائلي، وتشجيع االستثمار، والحد من 

التفاوتات، وحماية البيئة، وإرساء أسس التنمية المستدامة.

وتتطلب السياسة المالية النشطة، إطار عمل مالي جديد يتضمن معايير موضوعية لتحديد آثار ا¢زمات   
-مثل مستوى انكماش الناتج المحلي اÐجمالي أو مستوى الزيادة في معدالت البطالة اÐجمالية- والتي من 
شأنها أن تؤدي إلى التحول من اÐطار المالي القائم على القواعد إلى السماح للحكومة بزيادة تقديرية بسرعة 
لæنفاق لتجنب ارتفاع تكلفة التأخير في االستجابة لèزمات (IMF. 2020b). وعند إعادة تصميم اÐطار المالي، من 
الضروري جعل مكافحة الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ من ا¢ولويات الشاملة لتسريع التعافي وبناء القدرة 

على الصمود. 

وبعد أزمة شديدة للغاية كجائحة كورونا، ال يجب التسرع في سحب الحافز المالي بل العمل على بقائه   
(خاصة  والشركات  ا¢سر  على  الواقع  العبء  سيزيد  ا  جًدّ مبكر  وقت  في  الدعم  فسحب  ممكنة.  مدة  ¢طول 
عن  والتوقف  اÐفالس  احتماالت  فتزيد  التجزئة)،  كتجارة  التواصل  كثيفة  القطاعات  في  وتلك  منها  الصغيرة 
وال  المالي.  االستقرار  تهدد  والشركات  المتعثرة لèسر  القروض  زيادة  أن  البطالة. كما  وترتفع معدالت  السداد 
ينبغي أن تدفع المخاوف المتزايدة بشأن العجز المالي والقدرة على تحمل الديون الدولة نحو التقشف، بل أن 
والتعليم  الصحة  على  اÐنفاق  فتقليل  بالفعل.  النمو  تعزيز  إلى  والديون  العجز  يؤدي  أن  ضمان  على  تعمل 
الرسمية-  اÐنمائية  المساعدة  وتدفقات  واالستثمار  التجارة  طريق  -عن  اÐنفاق  وخفض  العامة،  والخدمات 
سرعة  حتًما  سيضعف  ا¢وان  قبل  التقشف  أن  كما  المستدامة.  التنمية  على  وخيمة  عواقب  لهما  ستكون 

 .(UNCTAD, 2020) وجودة التعافي ويقوض القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية

٣-٢-٢ تمويل التنمية

ويتوقف خلق المساحة الالزمة للحفاظ على السياسات المالية النشطة بشكل حاسم على تعبئة الموارد 
المحلية والخارجية، والعمل على تخفيض احتياجات التمويل العام في مصر، والتي تصل إلى 37% من الناتج 
ا، وفًقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وتخفيف تركز انكشاف البنوك المحلية على  المحلي اÐجمالي سنوًيّ

الديون السيادية (IMF. 2020). ويتطلب تنفيذ سياسة مالية مضادة للتقلبات الدورية ما يلي:

• فرض ضرائب تصاعدية على إيرادات الشركات الخاصة وأرباحها، والحد من اÐعفاءات الضريبية.

• توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة اÐدارة الضريبية؛ فمع التهرب الضريبي والتجنب الضريبي في االقتصاد 
المصري، هناك مجال كبير لتعزيز قدرة الدولة على جمع اÐيرادات. 

• تعزيز الضرائب على القواعد الضريبية ا¢خرى، مثل تلك المتعلقة باالقتصاد الرقمي. وتجدر اÐشارة في هذا 
السياق إلى اتجاه نحو 136 دولة من بينها مصر، إلى فرض ضرائب 15% على الشركات عابرة القارات التي تحقق 
التكنولوجية  الشركات  أرباح  الضريبة على  أن فرض هذه  المتوقع  "المضيفة" للنشاط. ومن  الدولة  أرباًحا في 

العمالقة (Amazon, Facebook and Microsoft) العاملة في مصر، سيوفر للدولة إيرادات ضريبية ضخمة. 

• فرض الضرائب التصحيحية المتعلقة بالبيئة والصحة العامة، كفرض ضريبة على انبعاثات الكربون للحد من 
التلوث وتوفير المزيد من الموارد لالرتقاء بالبنية التحتية. ومن الجدير بالذكر أن الدول ا¢وروبية تستعد لفرض 

ضرائب على الواردات من الدول التي ترتفع فيها نسبة الكربون، مثل: الصين وروسيا والواليات المتحدة.

الفقر،  والثروة؛ لتحسين ممارسات استهداف  بالدخل  يتعلق  الشفافية فيما  بزيادة  العام  اÐنفاق  رفع كفاءة   •
وتوجيه الموارد نحو االستثمارات التي تقلل عدم المساواة وتعزز النمو. 

القطاع  حصة  وزيادة  الحكومة،  ميزانية  على  الضغط  لتخفيف  والخاص؛  العام  القطاعين  بين  المشاركة   •
الخاص في ا¢نشطة االقتصادية. وُيعد صندوق مصر السيادي آلية فعالة لتعظيم قيمة ا¢صول العامة غير 

المستغلة بالتعاون مع القطاع الخاص. 

• زيادة المدخرات المحلية، خاصة في ا¢دوات طويلة ا¢جل.

• التوسع في مصادر التمويل غير المصرفية كالمستثمرين المؤسسين.

كالسندات  المختلفة  المستثمرين  تفضيالت  تناسب  بحيث  المصممة  ا¢دوات  من  مجموعة  تقديم   •
اÐسالمية (الصكوك).

• جذب ا¢جانب لالستثمار في ا¢دوات طويلة ا¢جل المدعومة با¢سواق الثانوية العميقة التي تتسم بالسيولة.

مخاطر  لمعالجة  الديون  إدارة  استراتيجية  وتعزيز  الديون  شفافية  وتحسين  العام  الدين  ارتفاع  من  الحد   •
السيولة، فضًلا عن التعاون الدولي Ðنشاء آلية شاملة Ðعادة هيكلة الديون السيادية يمكن التنبؤ بها وقائمة 

على القواعد.

• تعزيز االستثمارات الخضراء؛ ففي عام 2021، من المتوقع أن يتجاوز إصدار السندات الخضراء العالمية 500 مليار 
انبعاثات  من  للحد  اÐقليمية  الجهود  ستتطلب  القادمة،  العقود  وخالل   .(Kupelian and Clarry. 2021) دوالر 
(EU Green New Deal) واالتفاقات الدولية (مثل اتفاق باريس) استثمارات ضخمة في البنية التحتية  الكربون 
الخضراء. وكذلك، من المتوقع زيادة اÐقبال على االستثمار في الصناديق المتعلقة با¢مور البيئية واالجتماعية 
والحوكمة (Environmental, Social and Governance (ESG) Funds). وفي سبتمبر 2020، تم إصدار أول شهادات 
النقل  مثل:  قطاعات،  في  خضراء  مشروعات  تمويل  إعادة  أو  لتمويل  دوالر  مليون   750 بقيمة  مصر  في  خضراء 

والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

الدولية. وتحقيًقا  المالية  المؤسسات  الخارجي بشروط مواتية من خالل  التمويل  الحصول على  زيادة فرص   •
لهذه الغاية، يمكن لصندوق النقد الدولي القيام بإصدار جديد لحقوق السحب الخاصة وتخصيصها بين الدول 
بين  الخاصة  السحب  حقوق  بنقل  تسمح  التي  اÚليات  تنفيذ  جانب  إلى  حصصها،  مع  يتناسب  بما  ا¢عضاء 
الدول. ومن شأن الجمع بين تخصيص عام جديد لحقوق السحب الخاصة وآلية Ðعادة تخصيصها الحًقا إلى 

الدول ا¢كثر احتياًجا، أن يعزز السيولة المتاحة للدول متوسطة الدخل ومنها مصر.



٣٦

٣ - تعزيز قدرة االقتصاد المصري على إدارة ا
زمات

حققت مصر إنجازات تنموية في السنوات ا¢خيرة ومن َثمَّ فإن حماية هذه اÐنجازات وزيادتها يعد أمًرا غاية في 
ا¢همية. وفي ظل البيئة العالمية التي تتسم بالمخاطر المتواترة وعدم اليقين، فإن اÐدارة الفعالة للمخاطر 
يجب أن تقع في صميم السياسات االقتصادية العامة. ويستلزم مواجهة أي أزمة في المستقبل والتعافي منها 
بسرعة، تعزيز متانة االقتصاد المصري (robustness) أي قدرته على المحافظة على اÐنتاج أثناء ا¢زمات، ومرونته 

(resilience) أي قدرته على العودة بسرعة إلى العمليات الطبيعية له بعد ا¢زمات. 

ونطرح في هذا الجزء من الورقة، مجموعة من المقترحات التي تساعد على تعزيز قدرة االقتصاد المصري على 
إدارة ا¢زمات.

٣-١ ا�دارة الفعالة للمخاطر

مع  التكيف  ثم  والتأمين،  والحماية  بالمعرفة  ا¢زمات  لمواجهة  االستعداد  للمخاطر  الفعالة  اÐدارة  تستلزم 
توقعات  أو  المختلفة  السوق  مؤشرات  خالل  من  المحتملة  ا¢زمات  بشأن  المعلومات  على  فالحصول  ا¢زمة. 
ا¢رصاد الجوية مثًلا، واالستفادة من هذه المعلومات، يساعدان في سرعة اتخاذ القرار بشأن كيفية االستعداد 
الركود  فترات  المحتملة كالحد من  ا¢زمات  الحماية من  المبكر على  اÐنذار  ا¢زمات. وتساعد نظم  لمواجهة 
يزيد من  أو  الطبيعية؛ مما يقلل من احتماالت الخسائر وحجمها  التعرض لèخطار  أو  االقتصادي طويل ا¢مد 
احتماالت تحقق الفوائد وزيادتها. وُيعد التأمين (كالتحويالت النقدية في إطار برامج التأمين االجتماعي)، أداه 
مهمة Ðدارة المخاطر من خالل تحويل الموارد بين ا¢فراد أو عبر الزمن. ويتم تسخير المعرفة والحماية والتأمين 
م االستفادة مما قد  للتكيف مع ا¢زمة والتعافي منها باتخاذ إجراءات تحد من ا¢ضرار الناجمة عنها أو ُتعظِّ

 .(World Bank. 2014) تتيحه من فرص

وبالرغم مما سبق، قد توجد عوامل تعوق اÐدارة الفعالة للمخاطر كنقص التمويل. فعلى سبيل المثال، تعاني 
بعض الدول من ضيق الحيز المالي المتاح لها بحيث يصبح اÐنفاق االستهالكي الجاري أكثر أهمية وإلحاًحا من 
االستثمار في الحد من مخاطر ا¢زمات المستقبلية. كما أن بعض إجراءات إدارة المخاطر كزيادة الحواجز على 
اÚخرين  حساب  على  المحليين)  (المنتجين  بمنافعها  البعض  استئثار  إلى  تؤدي  قد  الدولية  التجارة 

(المستهلكين) الذين يتحملون تكلفتها.

االجتماعي  (التأمين  االجتماعية  الحماية  تقديم  خالل  من  المخاطر  إدارة  في  أساسي  بدور  الدولة  وتقوم 
والمساعدات، (والخدمات العامة )الدفاع والبنية التحتية، (ووضع السياسات العامة وبناء المؤسسات الفعالة 
تتجاوز  عندما  الدولي  المجتمع  مع  الدولة  وتتعاون  التنظيمية).  والقواعد  الكلية  االقتصادية  (السياسات 

المخاطر طاقة القدرات الوطنية. 

ا  ا عاًمّ فبالنسبة للخدمات االجتماعية ا¢ساسية، توفر كثير من الدول بمشاركة القطاع الخاص، تأميًنا صحًيّ
ا مع التركيز على المهارات  مع التركيز على الرعاية الوقائية ومعالجة ا¢مراض المعدية والحوادث، وتعليًما عاًمّ
النقدية  كالتحويالت  للفقراء،  أمان  شبكات  توفر  كما  العمل.  أسواق  تغيرات  مع  للتكيف  القابلة  المرنة 
المشروطة أو برامج التشغيل لتشجيع ا¢سر على تحسين ممارساتها في مجاالت التعليم، والصحة، والعمل 
الحر، مع الحفاظ على االستدامة المالية بتوفير الحوافز المناسبة للتحول من االعتماد على الغير إلى االعتماد 
والهند والمكسيك). وتستهدف شبكات ا¢مان للفقراء  والبرازيل  بالعمل (بنجالديش  الذات وبذل الجهد  على 
تعزيز التمكين االقتصادي للنساء من خالل التحويالت النقدية المشروطة المباشرة لهن، ووضع قوانين قابلة 

للتطبيق ضد اÐساءة المنزلية والتمييز بين الجنسين مصحوبة بشن حمالت توعية. 

كما يعمل كثير من الدول على تعزيز االستثمار في البنية التحتية للنقل واالتصاالت، وإرساء بنية تحتية مالية 
سليمة (أنظمة الدفع والمعلومات االئتمانية) من أجل تيسير الشمول المالي وتعميقه.

وتتطلب اÐدارة الفعالة للمخاطر قدًرا مناسًبا من المرونة للتكيف مع ا¢وضاع المتغيرة، وتعديل السياسات 
عند ظهور معلومات أو أحداث جديدة. فالسياسات االقتصادية الكلية التي تتسم بالمصداقية والقابلية للتنبؤ 
على  ا¢سعار  الستقرار  الدافعة  الحوافز  بتوفير  للمخاطر  الفعالة  اÐدارة  على  تساعد  واالستدامة  والشفافية 
تتسم  نقدية  سياسة  إطار  في  الصدمات  المتصاص  فعالة  كأداة  الصرف  سعر  مرونة  وتعزيز  الطويل،  ا¢مد 
الدول  المالي لمساعدة  بالشفافية والمصداقية ويديرها بنك مركزي يتمتع باالستقاللية، وتحقيق االنضباط 
على ممارسة سياسات مالية معاكسة التجاه التقلبات الدورية. وتحقق السياسة المالية المعاكسة التجاه 
التقلبات الدورية عدة فوائد؛ فأثناء فترة الركود في الدورة االقتصادية، تتيح هذه السياسة للحكومات أن تستمر 
في تقديم السلع والخدمات ومواصلة برامج االستثمارات العامة بطريقة مستقرة حتى لو انخفضت اÐيرادات 
السلبية  ا¢وضاع  يعانون  الذين  المحتاجين  من  أكبر  ¢عداد  والتأمين  االجتماعية  المساعدة  وزيادة  العامة، 
الناجمة عن تقلبات دورة االقتصاد الكلي، وتحفيز االقتصاد خاصة إذا كانت تقديرات المضاعف المالي الكينزي 

( وهو ما يتحقق من زيادة في إجمالي الناتج المحلي مقابل كل جنيه إضافي تنفقه الحكومة)، مرتفعة.

كما يسهم العديد من العوامل ا¢خرى في تعزيز المرونة، ومنها تجديد مؤسسات ا¢عمال لنفسها في مواجهة 
الصدمات التكنولوجية وصدمات الطلب، وتحقيق المساواة في الفرص؛ مما يتيح قدًرا كبيًرا من المرونة لèفراد 
وتعزيز  العمل  قوة  في  المشاركة  على  بتشجيعهن  للنساء  االقتصادي  التمكين  أن  كما  والشركات.  وا¢سر 
والتكيف  ا¢زمات  المشروطة، يساعدهن على مواجهة  النقدية  التحويالت  برامج  الشرائية من خالل  قدراتهن 
ا واضًحا وفعاًلا، يؤدي االنخراط في القطاع الرسمي واالمتثال للقوانين  معها. وعندما تضع الدولة إطاًرا مؤسسًيّ

واللوائح التنظيمية القابلة لæنفاذ إلى تعزيز المرونة.

وتتطلب اÐدارة الفعالة للمخاطر وجود إطار مؤسسي واضح يمكن التنبؤ به. فمن المهم أن تضع الدولة قواعد 
القواعد  ومنها:  السوق  لقوى  ومعطلة  مفرطة  تكون  أن  دون  لæنفاذ  وقابلة  وواضحة  وموحدة  قوية  تنظيمية 
والحفاظ  المستهلك،  العمل، وحماية  أماكن  الشركات، وسالمة  الضريبية، ودخول وخروج  بالجباية  المتعلقة 
على البيئة، والقواعد التنظيمية الكلية الحصيفة للقطاع المالي لتمكنه من مواجهة المخاطر النظامية 
وتقليل ا¢زمات المالية واجتناب عمليات اÐنقاذ المالي للمتعثرين، ¢نها قد تلقي بعبء مالي ضخم على عاتق 
بعيد  منظوًرا  للدولة  يتيح  مؤسسية  آليات  بناء  أن  كما  المجازفة.  في  لæفراط  حوافز  وُتوِجد  العامة،  الموازنة 
للتقلبات  المعاكسة  والمالية  النقدية  السياسات  تتطلب  المثال،  سبيل  فعلى  للمخاطر.  إدارتها  في  المدى 
الدورية النظر إليها بمنظور بعيد المدى يسمح بإدارة الدورة االقتصادية باستخدام موارد تراكمت على امتداد 

فترة طويلة وفي ظل سيناريوهات مختلفة. 

وفي هذا السياق، من المقترح إنشاء مجلس وطني دائم للمخاطر يضم صناع السياسات وخبراء مستقلين من 
المخاطر  مجاالت  خبراتهم  وتشمل  المدني،  المجتمع  ومنظمات  ا¢عمال  رجال  ومجتمع  الجامعات  أساتذة 
والمخاطر  والتكنولوجية،  والصحية  البيئية  والمخاطر  االقتصادية،  والمخاطر  واÐرهابية،  وا¢منية  العسكرية 
بشأن  توصيات  وتقديم  المخاطر،  إدارة  أولويات  وتحديد  المخاطر،  تحليل  صالحياته  وتتضمن  االجتماعية. 

السياسات المالئمة التي ينبغي على السلطات المعنية تنفيذها أو تفسير سبب رفضها.

في  المشاركة  خالل  من  بينها  فيما  المخاطر  اقتسام  إلى  الدول  من  كثير  يسعى  الدولي،  للتعاون  وبالنسبة 
االتفاقيات الثنائية واÐقليمية والعالمية والتحالف مع الدول الراغبة في مواجهة المخاطر العالمية، مثل: تغير 
مع  بالتنسيق  الدول  بعض  في  المستضعفين  للسكان  المعونات  يقدم  أن  الدولي  للمجتمع  ويمكن  المناخ. 
وإنشاء  التحتية  البنية  تشييد  إعادة  في  ا¢جنبية  المعونة  (ساعدت  للمساءلة  القابلة  المحلية  مؤسساتها 

أنظمة اÐنذار المبكر في إندونيسيا في أعقاب موجات المد "تسونامي" في عام 2004).  

وخالصة ا¢مر أنه من المهم دمج إدارة المخاطر في صلب برنامج العمل اÐنمائي للدولة وضرورة تخصيص مزيد 
ال  تحٍد  ذلك  تحقيق  أن  من  بالرغم  االتصاالت،  وأنظمة  والرصد  المبكر  اÐنذار  قدرات  بناء  لمساندة  الموارد  من 

ُيستهان به.

٣-2 اتباع سياسات اقتصادية كلية مرنة

االقتصادية  السياسات  في  التفكير  إعادة  يمكن  تواترها،  وسرعة  كبرى  أزمات  من  العالم  يشهده  ما  ضوء  في 
الكلية. فعلى المدى القصير، من الصعب تحفيز االقتصاد، ¢ن تدابير احتواء ا¢زمة تقيد العرض. لذلك، تهدف 
اÐفالس  لتجنب  المتضررة؛  والشركات  الضعيفة  السكانية  للفئات  اÐغاثة  توفير  إلى  االقتصادية  السياسة 
والتسريح الجماعي للعمال. أما على المدى المتوسط، فتتحول سياسة االقتصاد الكلي إلى تدابير التعافي، 
ا. ويتوقف االختيار بين المزيد من التدابير النقدية مقابل الدعم المالي  ا ومالًيّ والتي عادة ما تتضمن تحفيًزا نقدًيّ

على: الحيز المالي، وفعالية آليات االنتقال النقدي، وتطور شروط التمويل المحلي والعالمي. 

٣-٢-١ سياسة مالية نشطة

تؤكد الخبرة الدولية أن دور السياسة المالية النشطة حيوي لدعم جهود التعافي، وأن استمرار الدعم المالي 
والنقدي أمر بالغ ا¢همية للتعافي حتى مع ضيق حيز السياسات، كما أن حجم التحفيز وجودته وفعاليته تحدد 

مسار تعافي النمو واستدامة المالية العامة. 

وتربط السياسة المالية النشطة المدى القصير (الذي يغطي فترة الطوارئ) بالمدى المتوسط والطويل،   
من خالل توجيه اÐنفاق العام والسياسات واللوائح الضريبية نحو تحقيق أهداف تحفيز ا¢نشطة االقتصادية، 
من خالل سياسات تعزز الطلب الكلي، مع التركيز على دعم االستهالك العائلي، وتشجيع االستثمار، والحد من 

التفاوتات، وحماية البيئة، وإرساء أسس التنمية المستدامة.

وتتطلب السياسة المالية النشطة، إطار عمل مالي جديد يتضمن معايير موضوعية لتحديد آثار ا¢زمات   
-مثل مستوى انكماش الناتج المحلي اÐجمالي أو مستوى الزيادة في معدالت البطالة اÐجمالية- والتي من 
شأنها أن تؤدي إلى التحول من اÐطار المالي القائم على القواعد إلى السماح للحكومة بزيادة تقديرية بسرعة 
لæنفاق لتجنب ارتفاع تكلفة التأخير في االستجابة لèزمات (IMF. 2020b). وعند إعادة تصميم اÐطار المالي، من 
الضروري جعل مكافحة الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ من ا¢ولويات الشاملة لتسريع التعافي وبناء القدرة 

على الصمود. 

وبعد أزمة شديدة للغاية كجائحة كورونا، ال يجب التسرع في سحب الحافز المالي بل العمل على بقائه   
(خاصة  والشركات  ا¢سر  على  الواقع  العبء  سيزيد  ا  جًدّ مبكر  وقت  في  الدعم  فسحب  ممكنة.  مدة  ¢طول 
عن  والتوقف  اÐفالس  احتماالت  فتزيد  التجزئة)،  كتجارة  التواصل  كثيفة  القطاعات  في  وتلك  منها  الصغيرة 
وال  المالي.  االستقرار  تهدد  والشركات  المتعثرة لèسر  القروض  زيادة  أن  البطالة. كما  وترتفع معدالت  السداد 
ينبغي أن تدفع المخاوف المتزايدة بشأن العجز المالي والقدرة على تحمل الديون الدولة نحو التقشف، بل أن 
والتعليم  الصحة  على  اÐنفاق  فتقليل  بالفعل.  النمو  تعزيز  إلى  والديون  العجز  يؤدي  أن  ضمان  على  تعمل 
الرسمية-  اÐنمائية  المساعدة  وتدفقات  واالستثمار  التجارة  طريق  -عن  اÐنفاق  وخفض  العامة،  والخدمات 
سرعة  حتًما  سيضعف  ا¢وان  قبل  التقشف  أن  كما  المستدامة.  التنمية  على  وخيمة  عواقب  لهما  ستكون 

 .(UNCTAD, 2020) وجودة التعافي ويقوض القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية

٣-٢-٢ تمويل التنمية

ويتوقف خلق المساحة الالزمة للحفاظ على السياسات المالية النشطة بشكل حاسم على تعبئة الموارد 
المحلية والخارجية، والعمل على تخفيض احتياجات التمويل العام في مصر، والتي تصل إلى 37% من الناتج 
ا، وفًقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وتخفيف تركز انكشاف البنوك المحلية على  المحلي اÐجمالي سنوًيّ

الديون السيادية (IMF. 2020). ويتطلب تنفيذ سياسة مالية مضادة للتقلبات الدورية ما يلي:

• فرض ضرائب تصاعدية على إيرادات الشركات الخاصة وأرباحها، والحد من اÐعفاءات الضريبية.

• توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة اÐدارة الضريبية؛ فمع التهرب الضريبي والتجنب الضريبي في االقتصاد 
المصري، هناك مجال كبير لتعزيز قدرة الدولة على جمع اÐيرادات. 

• تعزيز الضرائب على القواعد الضريبية ا¢خرى، مثل تلك المتعلقة باالقتصاد الرقمي. وتجدر اÐشارة في هذا 
السياق إلى اتجاه نحو 136 دولة من بينها مصر، إلى فرض ضرائب 15% على الشركات عابرة القارات التي تحقق 
التكنولوجية  الشركات  أرباح  الضريبة على  أن فرض هذه  المتوقع  "المضيفة" للنشاط. ومن  الدولة  أرباًحا في 

العمالقة (Amazon, Facebook and Microsoft) العاملة في مصر، سيوفر للدولة إيرادات ضريبية ضخمة. 

• فرض الضرائب التصحيحية المتعلقة بالبيئة والصحة العامة، كفرض ضريبة على انبعاثات الكربون للحد من 
التلوث وتوفير المزيد من الموارد لالرتقاء بالبنية التحتية. ومن الجدير بالذكر أن الدول ا¢وروبية تستعد لفرض 

ضرائب على الواردات من الدول التي ترتفع فيها نسبة الكربون، مثل: الصين وروسيا والواليات المتحدة.

الفقر،  والثروة؛ لتحسين ممارسات استهداف  بالدخل  يتعلق  الشفافية فيما  بزيادة  العام  اÐنفاق  رفع كفاءة   •
وتوجيه الموارد نحو االستثمارات التي تقلل عدم المساواة وتعزز النمو. 

القطاع  حصة  وزيادة  الحكومة،  ميزانية  على  الضغط  لتخفيف  والخاص؛  العام  القطاعين  بين  المشاركة   •
الخاص في ا¢نشطة االقتصادية. وُيعد صندوق مصر السيادي آلية فعالة لتعظيم قيمة ا¢صول العامة غير 

المستغلة بالتعاون مع القطاع الخاص. 

• زيادة المدخرات المحلية، خاصة في ا¢دوات طويلة ا¢جل.

• التوسع في مصادر التمويل غير المصرفية كالمستثمرين المؤسسين.

كالسندات  المختلفة  المستثمرين  تفضيالت  تناسب  بحيث  المصممة  ا¢دوات  من  مجموعة  تقديم   •
اÐسالمية (الصكوك).

• جذب ا¢جانب لالستثمار في ا¢دوات طويلة ا¢جل المدعومة با¢سواق الثانوية العميقة التي تتسم بالسيولة.

مخاطر  لمعالجة  الديون  إدارة  استراتيجية  وتعزيز  الديون  شفافية  وتحسين  العام  الدين  ارتفاع  من  الحد   •
السيولة، فضًلا عن التعاون الدولي Ðنشاء آلية شاملة Ðعادة هيكلة الديون السيادية يمكن التنبؤ بها وقائمة 

على القواعد.

• تعزيز االستثمارات الخضراء؛ ففي عام 2021، من المتوقع أن يتجاوز إصدار السندات الخضراء العالمية 500 مليار 
انبعاثات  من  للحد  اÐقليمية  الجهود  ستتطلب  القادمة،  العقود  وخالل   .(Kupelian and Clarry. 2021) دوالر 
(EU Green New Deal) واالتفاقات الدولية (مثل اتفاق باريس) استثمارات ضخمة في البنية التحتية  الكربون 
الخضراء. وكذلك، من المتوقع زيادة اÐقبال على االستثمار في الصناديق المتعلقة با¢مور البيئية واالجتماعية 
والحوكمة (Environmental, Social and Governance (ESG) Funds). وفي سبتمبر 2020، تم إصدار أول شهادات 
النقل  مثل:  قطاعات،  في  خضراء  مشروعات  تمويل  إعادة  أو  لتمويل  دوالر  مليون   750 بقيمة  مصر  في  خضراء 

والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

الدولية. وتحقيًقا  المالية  المؤسسات  الخارجي بشروط مواتية من خالل  التمويل  الحصول على  زيادة فرص   •
لهذه الغاية، يمكن لصندوق النقد الدولي القيام بإصدار جديد لحقوق السحب الخاصة وتخصيصها بين الدول 
بين  الخاصة  السحب  حقوق  بنقل  تسمح  التي  اÚليات  تنفيذ  جانب  إلى  حصصها،  مع  يتناسب  بما  ا¢عضاء 
الدول. ومن شأن الجمع بين تخصيص عام جديد لحقوق السحب الخاصة وآلية Ðعادة تخصيصها الحًقا إلى 

الدول ا¢كثر احتياًجا، أن يعزز السيولة المتاحة للدول متوسطة الدخل ومنها مصر.



٣٧

3-2-3 سياسة نقدية مرنة

 في أوقات االضطراب المالي، يمكن للبنك المركزي اللجوء إلى إجراءات غير تقليدية (التيسير الكمي) بشراء 
لتحفيز  ا¢جل،  طويلة  الفائدة  أسعار  وخفض  السيولة  لزيادة  المالية  السوق  من  مباشرة  الثابتة  ا¢صول 

االستثمارات، خاصة االستثمارات الثابتة الضرورية لتعزيز النمو والتوظيف.

وباÐضافة إلى السياسة النقدية غير التقليدية، يمكن أن يتخذ البنك المركزي عدة تدابير نقدية لتعزيز السيولة 
تسهيالت  وتقديم  السيولة،  لضخ  النقدي  االحتياطي  متطلبات  تخفيض  ومنها:  المالي،  االستقرار  وضمان 
التدفقات  لتعزيز  االحترازية  اللوائح  وتخفيف  الحجم،  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  خاصة  ائتمانية 

االئتمانية. 

بارتفاع معدل التضخم عن  آليات االنتقال النقدي، يمكن السماح  النقدية وتحسين  ولتعزيز مرونة السياسة 
والتضخم  السيولة  أن  خاصة  العمل،  سوق  في  المستدام  االنتعاش  لدعم  المنخفض  الحالي  مستواه 
المنخفض قد يؤديان إلى تقليل تسعير المخاطر، وزيادة حيازة ا¢صول المالية، وخلق فقاعة مالية كبيرة. كما أن 

ارتفاع التضخم عما هو متوقع، سيخفض القيمة الحقيقية للديون.

ويعتمد االقتصاد المصري بشكل كبير على التمويل المحلي قصير ا¢جل العتبارات تكلفة االقتراض وا¢سواق 
الدين الحكومي  البنوك المحلية على  (IMF. 2021c). ويرتفع انكشاف  الناشئة لèدوات طويلة ا¢جل  المحلية 
(45% من إجمالي أصول البنوك)، وقد يؤدي ارتفاع العائد على السندات ا¢مريكية والتشدد في الشروط المالية 
با¢سواق العالمية، إلى زيادة اعتماد الحكومة على التمويل من البنوك المحلية ومزاحمة القطاع الخاص في 
الحصول على االئتمان في الوقت الذي تتصاعد فيه احتياجات التمويل الخاص؛ مما يحد من آفاق التعافي ويهدد 

االستقرار المالي.

البنوك  محافظ  توسيع  (عدم  السيادية  الديون  على  المفرط  البنوك  انكشاف  من  الحد  الضروري  من  لذلك، 
معدالت  لتخفيض  الحقيقية؛  االستثمارات  نحو  المتاحة  المالية  الموارد  ودفع  الحكومية)،  المالية  با¢وراق 

البطالة وتعزيز االستقرار النقدي والمالي. 

رأس مال  المالي، كزيادة متطلبات  النظام  التحوطية يعزز صالبة  الكلية  اتباع السياسات االقتصادية  أن  كما 
البنوك عند التوسع السريع في االئتمان والحد من حيازة ا¢صول المالية الممولة بالديون. ولتقليل المخاطر 
النظامية الناتجة عن ا¢زمات االقتصادية كخروج رؤوس ا¢موال قصيرة ا¢جل، قام كثير من الدول، مثل: البرازيل 

والصين وكولومبيا والهند وماليزيا، بفرض القيود على خروج رأس المال للحد من مخاطره. 

3-2-4 استراتيجية لخفض الدين العام 

في يونيو 2020، بلغ الدين العام الداخلي 4٬3 تريليونات جنيه ووصل الدين العام الخارجي إلى 123٬5 مليار دوالر.(١٢) 
إجمالي  من   %64 أي  جنيه،  تريليون   1٬2 القروض)  وأقساط  (الفوائد  الدين  خدمة  سجلت   ،2022/2021 موازنة  وفي 
على  اÐنفاق  أضعاف  و7  الصحة،  على  اÐنفاق  ضعف  و11  الضريبية،  العائدات  إجمالي  من  و%119  المصروفات 

التعليم، و4 أضعاف اÐنفاق على الحماية االجتماعية، و3 أضعاف اÐنفاق على ا¢جور (وزارة المالية، 2021). 

وُيعد ارتفاع المديونية مصدًرا لعدم اليقين بشأن االقتصاد الكلي ويثير المخاوف من لجوء الحكومة إلى فرض 
ضرائب لكبح العجز والديون أو خفض اÐنفاق الحكومي (والذي قد يشمل تخفيض اÐنفاق على شبكات ا¢مان 
الفائدة  معدالت  تؤدي  كما  للنمو).  المعزز  العام  االستثمار  تخفيض  أو  والتعليم،  الصحة  وعلى  االجتماعي، 

المرتفعة وعدم اليقين إلى مزاحمة االستثمار الخاص المعزز لæنتاجية وتؤثر على نمو الناتج. 

 (Heterodox Approaches) وغير التقليدية (Orthodox Approaches) ويمكن للدولة استخدام ا¢ساليب التقليدية
للتعامل مع الديون وخفض مستويات الدين إلى الناتج المحلي اÐجمالي لتقليل المخاطر. 

Orthodox Approaches ساليب التقليدية للتعامل مع الديون
ا

أوضاع  الفائدة، وضبط  االقتصادي عن معدل  النمو  رفع معدل  الديون،  ا¢رثوذكسي لتخفيض  المنهج  يشمل 
المالية العامة من خالل زيادة الضرائب و/أو خفض اÐنفاق، وخصخصة الشركات العامة، وفرض ضرائب على 

الثروة. 

رفع معدل النمو االقتصادي

يؤدي النمو االقتصادي بمعدالت أعلى من معدالت الفائدة، إلى تخفيض رصيد الدين كنسبة من الناتج المحلي 
يصبح  تحمله  المصري  لالقتصاد  يمكن  الدين  من  معين  مستوى  كان  إذا  ما  تحديد  أن  يعني  مما  اÐجمالي؛ 
مسألة مسارات النمو وأسعار الفائدة أكثر من مسألة توازن اÐيرادات الحكومية واÐنفاق. وخالل الفترة 2010-1980، 
أدى النمو بمعدالت أعلى من معدالت الفائدة إلى تخفيض الدين الحكومي كنسبة للناتج المحلي اÐجمالي 

 .(Baldacci, Gupta, and Mulas-Granados 2012) في أكثر من خمسين دولة ناشئة ونامية

ضبط أوضاع المالية العامة

يساعد تحقيق فوائض مالية أولية على سداد الديون القائمة.(١٣) ونظًرا لتراجع الفائض ا¢ولي للموازنة العامة 
للدولة من 1٬8% من الناتج المحلي اÐجمالي في 2020/2019، إلى 0٬9% في عام 2021/2020، يحتاج االقتصاد المصري 

إلى ضبط أوضاع المالية العامة (بخفض اÐنفاق أو زيادة اÐيرادات). 

خصخصة ا
صول العامة

االقتصادية  القطاعات  في  الحكومية  ا¢صول  خصخصة  حول  الجدل  يتجدد  االقتصادية،  ا¢زمات  خضم  في 
المهمة كحل سريع ¢زمة الدين العام في البالد، ولتوفير مساحة لنمو القطاع الخاص. فقد استخدمت بعض 

الدول عائدات خصخصة ا¢صول العامة، مثل شركات المرافق المملوكة للدولة أو ا¢راضي، لخفض الديون. 

ولكن  ا¢جل،  قصيرة  السيولة  في  الخطير  النقص  على  للتغلب  مفيدة  استراتيجية  الخصخصة  تكون  وقد 
تحسين المسار طويل ا¢جل لèموال الحكومية يتطلب رفع الكفاءة عندما تستحوذ الكيانات الخاصة على 
ا¢صول العامة. وباÐضافة إلى تخفيض الديون، يمكن االستفادة من الخصخصة في تعزيز النمو من خالل تعزيز 
جهات  وإنشاء  للدولة  المملوكة  للمؤسسات  السليم  التقييم  لضمان  الصرف  سعر  واستقرار  المنافسة 

تنظيمية قوية ومستقلة (في قطاع االتصاالت على سبيل المثال).

ضرائب الثروة

دعا  وقد  للثروة.  المتكافئ  التوزيع  ولتحقيق  المساواة  عدم  لمعالجة  كوسيلة  الثروة  ضرائب  إلى  الدعوة  تنبع 
البعض إلى فرض ضريبة ثروة لمرة واحدة لسداد بعض المديونية الناتجة عن جائحة كورونا والنفقات المتعلقة 
بها. وتواجه الدول النامية ومنها مصر، تحديات كبيرة في زيادة اÐيرادات من خالل ضرائب الثروة؛ حيث إن جزًءا 

كبيًرا من ثروة دافعي الضرائب ا¢ثرياء ُمحَتفظ به في الخارج.

Heterodox Approaches ساليب غير التقليدية للتعامل مع الديون
ا

عن  والتخلف  المالي،  والكبح  المتوقع،  غير  التضخم  الديون:  مع  للتعامل  التقليدية  غير  ا¢ساليب  تشمل 
السداد. وُيعد التضخم غير المتوقع والكبح المالي ضرائب "أقل تقليدية"، ولكل منهما كفاءته الكبيرة وآثاره 

على إعادة التوزيع.

التضخم غير المتوقع 

يساعد التضخم غير المتوقع على تآكل أعباء الديون الحقيقية بمرور الوقت إذا كان يرفع الدخول االسمية أسرع 
جاذبية  من  تقلل  التي  المآخذ  من  العديد  هناك  ذلك،  من  وبالرغم  االسمية.  الفائدة  أسعار  في  االرتفاع  من 
التضخم غير المتوقع كاستراتيجية لخفض الديون: أوًلا، يتطلب خفض نسبة الدين للناتج المحلي اÐجمالي 
ا. ثانًيا، إذا كانت  زيادة كبيرة في التضخم، والحًقا، تكون العودة إلى تضخم منخفض ومستقر مكلفة اقتصادًيّ
نسبة كبيرة من الدين قصيرة ا¢جل، فإن أسعار الفائدة على الديون الصادرة حديًثا سترتفع مع ارتفاع التضخم. 
ويعرف ما سبق بتأثير "فيشر"، الذي يوضح أن توقع التضخم يؤدي إلى رفع معدالت الفائدة االسمية عند تجديد 
الديون المستحقة. ثالًثا، إذا كانت نسبة كبيرة من الدين مقومة بالعملة ا¢جنبية، فإن انخفاض سعر الصرف 
المصاحب للتضخم من شأنه رفع أعباء خدمة هذا الدين المقوم بالعملة ا¢جنبية، وربما إلى مستوى ال يمكن 
تحمله. وكثيًرا ما كانت أزمات التضخم مصحوبة بأزمات أسعار الصرف. رابًعا، على المدى الطويل يمكن أن يؤدي 
المرتفع  التضخم  أصبح  فإذا  المركزي.  البنك  ومصداقية  المستثمرين  ثقة  تقويض  إلى  المرتفع  التضخم 
مترسًخا في التوقعات، تحول إلى استراتيجية غير فعالة لخفض القيمة الحقيقية للديون، ما لم يكن مصحوًبا 
بقيود على رأس المال وكبح مالي. خامًسا، التضخم المفاجئ كاستراتيجية للحد من الديون مفيد في خفض 
الدين  مستويات  كانت  إذا  أما  مثًلا).  الحرب  أثناء  المتراكمة  (كالديون  واحدة  لمرة  المرتفعة  الديون  مستويات 
تراكم  من  ا¢خيرة  الموجة  في  حدث  (كما  اÐيرادات  ضعف  أو  المستمرة  اÐنفاق  ضغوط  عن  ناتجة  المرتفعة 

الديون)، فإن نوبة من التضخم المفاجئ لن تستطيع تخفيض مستويات الديون المرتفعة بطريقة دائمة.

الكبح المالي

الفائدة  أسعار  على  ضوابط  دول  عدة  فرضت  فقد  المالي؛  الكبح  بقضية  االهتمام  عاد  كورونا،  جائحة  خالل 
النامية Ðمكانية استخدامها  والبلدان  الناشئة  االقتصادات  ذلك في  بما في  ا¢صول  وانتشرت عمليات شراء 
لتمويل العجز والحد من تراكم الديون المحلية، ولكن هذه ا¢نواع من البرامج قد تؤدي في النهاية إلى تقويض 

استقاللية البنوك المركزية إذا استمرت لفترة طويلة.

كما أن الكبح المالي وسيلة مكلفة لخفض الديون ¢نه ال يشجع على استخدامات أكثر إنتاجية للمدخرات. 
وفيما يتعلق بالقيود على أسعار الفائدة، فإنها تؤدي إلى انخفاض االستثمارات وسوء تخصيصها، والتحول نحو 

آجال استحقاق أقصر للديون، وانخفاض ربحية البنوك.

االستثمارات  إلى  بالتدفق  للمدخرات  ستسمح  ¢نها  الديون،  لخفض  تكلفة  أقل  طريقة  الضرائب  أن  ويبدو 
المنتجة بدًلا من حصرها في الديون الحكومية بأسعار فائدة أقل من السوق. كما أن الكبح المالي من الصعب 
التخلص منه؛ فقد استمرت أسعار الفائدة في االنخفاض بعد عدة سنوات من انتهاء فترات الكبح المالي؛ مما 

أدى إلى زيادة تراكم الديون. 

واÚن أصبح استخدام الكبح المالي كأداة لتسوية الديون أكثر صعوبة عما كان عليه في الماضي، بسبب البيئة 
االقتصادات  في  المالي  الكبح  سياسات  اعتمدت  الماضي،  ففي  الديون؛  وتركيبة  المختلفة  المؤسسية 

المتقدمة على القيود على رأس المال واستخدام أدوات الدين غير السوقية التي كانت تحتفظ بها المؤسسات 
المالي  الكبح  على  القدرة  تقليل  إلى  المالي  والتحرير  المال  رأس  حسابات  تحرير  أدى  فقد  اÚن،  أما  المحلية. 
المتوسط، بنحو  المقيمين في  المتقدمة، يحتفظ غير  المثال، في االقتصادات  الديون. وعلى سبيل  لخفض 
وأربعة  سالبة،  حقيقية  فائدة  بأسعار  الديون  من  حيازتهم  خفض  بسهولة  ويمكنهم  الحكومي،  الدين  ثلث 

أخماسها في أدوات السوق.

الخالصة، في حين أن النمو المرتفع ومعدالت الفائدة المنخفضة والكبح المالي طرق قابلة للتطبيق لخفض 
الدين المحلي أو الخارجي، فمن المرجح أن يكون التضخم غير فعال في خفض الدين الخارجي. ويمكن أن يؤدي 
التضخم والكبح المالي وإعادة هيكلة الديون إلى تكلفة اقتصادية باهظة. وقد تواجه اÐصالحات لتحقيق نمو 

أعلى أو ضرائب الثروة عقبات فنية وعملية وسياسية صعبة. 

وهناك حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الخارجية، مع تخفيض كبير وهادف لمخزون الديون الحالي. 
الديون، واستبدال السندات الخضراء بالسندات الحالية؛ لدعم العمل المناخي مع  وذلك من خالل مقايضات 
ا Ðعادة هيكلة  تقليل عبء الديون، وإعادة شراء الديون، ودمج هذه المبادرات في آليات دائمة متفق عليها عالمًيّ

.(Stiglitz and Rashid, 2020) الديون وتخفيضها تقوم على قواعد عادلة ومنصفة

3-3 مرونة سوق العمل

يستطيع االقتصاد المصري التعافي بسرعة من أي أزمة عندما تتمتع سوق العمل بالمرونة. وتساعد مجموعة 
المستدامة،  التنمية  وتوطين  البشري،  المال  رأس  تنمية  أهمها:  ومن  المرونة،  هذه  تحقيق  على  العوامل  من 

واالستعداد لوظائف المستقبل، والتمكين االقتصادي للمرأة، وضمان الحماية االجتماعية الشاملة.

3-3-1 تنمية رأس المال البشري

مليوًنا   180 إلى  السكان  عدد  يصل  أن  المتوقع  ومن   .2021/2020 عام  في  نسمة  مليون   102٬5 مصر  سكان  عدد  بلغ 
بحلول عام 2052. وعلى الرغم من أن الدولة قد وضعت في عام 2021 خطة لتنظيم معدل النمو السكاني وتحسين 
جودة رأس المال البشري، فما زال اÐنفاق على الصحة والتعليم أقل مما نصَّ عليه الدستور المصري؛ فقد نص 
الدستور في مواده 19 و21 على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اÐنفاق الحكومي للتعليم ال تقل عن 4% من 
من  فقط   %2٬4 بلغت  النسبة  هذه  أن  إال  الجامعي،  للتعليم  و%2  ا¢ساسي  للتعليم  اÐجمالي  القومي  الناتج 
الناتج المحلي اÐجمالي في موازنة 2022/2021. كما نصَّ الدستور في المادة 18 على أن تلتزم الدولة بتخصيص 
نسبة من اÐنفاق الحكومي للصحة ال تقل عن 3% من الناتج القومي اÐجمالي، إال أنها بلغت 1٬5% فقط من 

الناتج المحلي اÐجمالي في موازنة 2022/2021.(١٤)

 وتؤكد النسب السابقة ضرورة العمل على تطبيق النسب المقررة في الدستور بشأن اÐنفاق العام على الصحة 
والتعليم والتدريب لتحسين مهارات القوى العاملة، وتنمية رأس المال البشري، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر 

التنمية البشرية الذي يقع في المركز 116 من بين 189 دولة (وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، 2021). 

3-3-2 توطين التنمية المستدامة

الريفية  المناطق  الفقر في  انخفاض معدالت  اÐقليمية؛ فبالرغم من  التفاوتات  المصري من  االقتصاد  يعاني 
الحضرية خالل  المناطق  الفقر في  1.6 نقطة مئوية في معدالت  انخفاض قدره  3.6 نقاط مئوية، مقابل  بنحو 
الفترة 2018/2017- 2020/2019، فما تزال التفاوتات اÐقليمية قائمة. وخالل الفترة ذاتها، ارتفع دخل ا¢سرة بنسبة ٪16 
المناطق الحضرية بمعدل ٪19  إنفاق ا¢سرة في  وزاد  الريفية،  المناطق  المناطق الحضرية مقابل 13٪ في  في 

مقارنة بمعدل 12% بالمناطق الريفية. 

ويساعد توطين التنمية المستدامة على معالجة التفاوتات التنموية بين المحافظات وتوزيع ثمار التنمية   
بين ا¢فراد والمناطق الجغرافية المختلفة بأكبر قدر ممكن من العدالة. ويتطلب توطين التنمية المستدامة، 
االتجاه نحو الالمركزية في وضع بنود الموازنة العامة للدولة، بحيث توضح كل محافظة احتياجاتها ومواردها 
ويكون لها الحق في التصرف فيما تتحصل عليه من إيراد. فالالمركزية تعني تمكين ا¢فراد والشركات والدول من 
اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وتساعد على زيادة المرونة في مواجهة المخاطر. كما أن توطين التنمية المستدامة 
لتعزيز  واستخدامها  محافظة  كل  عن  الممكنة  واالجتماعية  االقتصادية  البيانات  كل  وتنقيح  جمع  يتطلب 

القدرة التنافسية لكل منها وزيادة االستثمارات بها ورفع كفاءتها.

3-3-3 االستعداد لوظائف المستقبل

في الربع الثاني من عام 2020، ارتفع معدل البطالة في االقتصاد المصري إلى 9٬6%، لكنه عاد لمساره الهبوطي 
لينخفض إلى 7٬2% في الربع الرابع من العام ذاته. وعلى الرغم من التحسن في المعدل العام للبطالة، فإنها 
مرتفعة بين الشباب والنساء. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى التحصيل العلمي بين النساء، فإن مشاركة المرأة 
بتأمين  تتمتع  ال  التي  الرسمية  غير  العمالة  وتمثل   ،(2020 عام  في  فقط   %16٬1) منخفضة  العمل  سوق  في 

اجتماعي، نحو 55٬3% من إجمالي العمالة في مصر.

وأصبح من الضروري إعادة التفكير على نطاق أوسع في دور وحقوق العمال "عن بعد"، ومعالجة أسباب العزوف 
عن االنخراط في القطاع الرسمي وانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل؛ لزيادة التمكين االقتصادي للمرأة 
والحد من عدم المساواة بين الجنسين. كما أن تحسين المهارات وصقلها هو المسار ا¢كثر أهمية لمعالجة 

االستقطاب في سوق العمل، وهو ما يتطلب تنسيق وثيق بين الحكومة والشركات والمؤسسات التعليمية.

وهولندا،  والمجر،  وألمانيا،  والدنمارك،  وكندا،  (أستراليا،  الدول  من  العديد  قام  الحالية،  الوظائف  ولحماية 
أو تقديم  ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، وأيرلندا الشمالية)، بالتوسع في تخفيض ساعات العمل وبأجر أقل، 
إعانات لèجور (في حالة العمل بدوام كامل)، ال سيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. باÐضافة إلى 
وعلى  اÐيرادات.  في  كبيرة  خسائر  سجلوا  والذين  أنفسهم  لحساب  العاملين  لمساعدة  تعويض  خطة  وضع 

سبيل المثال، سمحت الدنمارك، بمنح إجازة للموظفين مع دفع 75-90% من ا¢جور.  

فإن   ،(automation) لèتمتة  نتيجة  المستقبل  في  سيندثر  الحالية  الوظائف  بعض  أن  من  الرغم  وعلى 
الواجب  العمل  فرص  من  اÚالف  مئات  وتوفير  جديدة  وظائف  إيجاد  في  مباشر  بشكل  سُتسهم  التكنولوجيا 
المرتبطة  والمهن  للوظائف  جديدة  آفاًقا  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  تفتح  أن  المتوقع  فمن  لها.  االستعداد 
بالروبوتات كالرعاية الصحية، والبيانات الضخمة، والطائرات بدون طيار، والنقل الذكي ذاتي القيادة، وتكنولوجيا 
البلوك تشين، والعمالت الرقمية المشفرة، والطباعة ثالثية ا¢بعاد، وصناعة الفضاء، والتعدين الفضائي، وتوليد 
(الهايبرلوب)،  ا¢نابيب  عبر  الذكي  التنقل  وأنظمة  الجينومي،  والطب  النووي،  االندماج  طريق  عن  الطاقة 
ا، وتكنولوجيا إنترنت ا¢شياء والمنازل المؤتمتة، وأنظمة التعلم  والحوسبة الكمومية، واللحوم المزروعة مخبرًيّ
استشراف  (مؤسسة  االصطناعي  الذكاء  بتكنولوجيا  المدعومة  التعليمية  الروبوتات  على  القائمة  الذكي 

المستقبل، 2021).

(۱۲) بلغت المدیونیة الخارجیة لمصر ۳٤٫۱٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في عام ۲۰۲۰.
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3-2-3 سياسة نقدية مرنة

 في أوقات االضطراب المالي، يمكن للبنك المركزي اللجوء إلى إجراءات غير تقليدية (التيسير الكمي) بشراء 
لتحفيز  ا¢جل،  طويلة  الفائدة  أسعار  وخفض  السيولة  لزيادة  المالية  السوق  من  مباشرة  الثابتة  ا¢صول 

االستثمارات، خاصة االستثمارات الثابتة الضرورية لتعزيز النمو والتوظيف.

وباÐضافة إلى السياسة النقدية غير التقليدية، يمكن أن يتخذ البنك المركزي عدة تدابير نقدية لتعزيز السيولة 
تسهيالت  وتقديم  السيولة،  لضخ  النقدي  االحتياطي  متطلبات  تخفيض  ومنها:  المالي،  االستقرار  وضمان 
التدفقات  لتعزيز  االحترازية  اللوائح  وتخفيف  الحجم،  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  خاصة  ائتمانية 

االئتمانية. 

بارتفاع معدل التضخم عن  آليات االنتقال النقدي، يمكن السماح  النقدية وتحسين  ولتعزيز مرونة السياسة 
والتضخم  السيولة  أن  خاصة  العمل،  سوق  في  المستدام  االنتعاش  لدعم  المنخفض  الحالي  مستواه 
المنخفض قد يؤديان إلى تقليل تسعير المخاطر، وزيادة حيازة ا¢صول المالية، وخلق فقاعة مالية كبيرة. كما أن 

ارتفاع التضخم عما هو متوقع، سيخفض القيمة الحقيقية للديون.

ويعتمد االقتصاد المصري بشكل كبير على التمويل المحلي قصير ا¢جل العتبارات تكلفة االقتراض وا¢سواق 
الدين الحكومي  البنوك المحلية على  (IMF. 2021c). ويرتفع انكشاف  الناشئة لèدوات طويلة ا¢جل  المحلية 
(45% من إجمالي أصول البنوك)، وقد يؤدي ارتفاع العائد على السندات ا¢مريكية والتشدد في الشروط المالية 
با¢سواق العالمية، إلى زيادة اعتماد الحكومة على التمويل من البنوك المحلية ومزاحمة القطاع الخاص في 
الحصول على االئتمان في الوقت الذي تتصاعد فيه احتياجات التمويل الخاص؛ مما يحد من آفاق التعافي ويهدد 

االستقرار المالي.

البنوك  محافظ  توسيع  (عدم  السيادية  الديون  على  المفرط  البنوك  انكشاف  من  الحد  الضروري  من  لذلك، 
معدالت  لتخفيض  الحقيقية؛  االستثمارات  نحو  المتاحة  المالية  الموارد  ودفع  الحكومية)،  المالية  با¢وراق 

البطالة وتعزيز االستقرار النقدي والمالي. 

رأس مال  المالي، كزيادة متطلبات  النظام  التحوطية يعزز صالبة  الكلية  اتباع السياسات االقتصادية  أن  كما 
البنوك عند التوسع السريع في االئتمان والحد من حيازة ا¢صول المالية الممولة بالديون. ولتقليل المخاطر 
النظامية الناتجة عن ا¢زمات االقتصادية كخروج رؤوس ا¢موال قصيرة ا¢جل، قام كثير من الدول، مثل: البرازيل 

والصين وكولومبيا والهند وماليزيا، بفرض القيود على خروج رأس المال للحد من مخاطره. 

3-2-4 استراتيجية لخفض الدين العام 

في يونيو 2020، بلغ الدين العام الداخلي 4٬3 تريليونات جنيه ووصل الدين العام الخارجي إلى 123٬5 مليار دوالر.(١٢) 
إجمالي  من   %64 أي  جنيه،  تريليون   1٬2 القروض)  وأقساط  (الفوائد  الدين  خدمة  سجلت   ،2022/2021 موازنة  وفي 
على  اÐنفاق  أضعاف  و7  الصحة،  على  اÐنفاق  ضعف  و11  الضريبية،  العائدات  إجمالي  من  و%119  المصروفات 

التعليم، و4 أضعاف اÐنفاق على الحماية االجتماعية، و3 أضعاف اÐنفاق على ا¢جور (وزارة المالية، 2021). 

وُيعد ارتفاع المديونية مصدًرا لعدم اليقين بشأن االقتصاد الكلي ويثير المخاوف من لجوء الحكومة إلى فرض 
ضرائب لكبح العجز والديون أو خفض اÐنفاق الحكومي (والذي قد يشمل تخفيض اÐنفاق على شبكات ا¢مان 
الفائدة  معدالت  تؤدي  كما  للنمو).  المعزز  العام  االستثمار  تخفيض  أو  والتعليم،  الصحة  وعلى  االجتماعي، 

المرتفعة وعدم اليقين إلى مزاحمة االستثمار الخاص المعزز لæنتاجية وتؤثر على نمو الناتج. 

 (Heterodox Approaches) وغير التقليدية (Orthodox Approaches) ويمكن للدولة استخدام ا¢ساليب التقليدية
للتعامل مع الديون وخفض مستويات الدين إلى الناتج المحلي اÐجمالي لتقليل المخاطر. 

Orthodox Approaches ساليب التقليدية للتعامل مع الديون
ا

أوضاع  الفائدة، وضبط  االقتصادي عن معدل  النمو  رفع معدل  الديون،  ا¢رثوذكسي لتخفيض  المنهج  يشمل 
المالية العامة من خالل زيادة الضرائب و/أو خفض اÐنفاق، وخصخصة الشركات العامة، وفرض ضرائب على 

الثروة. 

رفع معدل النمو االقتصادي

يؤدي النمو االقتصادي بمعدالت أعلى من معدالت الفائدة، إلى تخفيض رصيد الدين كنسبة من الناتج المحلي 
يصبح  تحمله  المصري  لالقتصاد  يمكن  الدين  من  معين  مستوى  كان  إذا  ما  تحديد  أن  يعني  مما  اÐجمالي؛ 
مسألة مسارات النمو وأسعار الفائدة أكثر من مسألة توازن اÐيرادات الحكومية واÐنفاق. وخالل الفترة 2010-1980، 
أدى النمو بمعدالت أعلى من معدالت الفائدة إلى تخفيض الدين الحكومي كنسبة للناتج المحلي اÐجمالي 

 .(Baldacci, Gupta, and Mulas-Granados 2012) في أكثر من خمسين دولة ناشئة ونامية

ضبط أوضاع المالية العامة

يساعد تحقيق فوائض مالية أولية على سداد الديون القائمة.(١٣) ونظًرا لتراجع الفائض ا¢ولي للموازنة العامة 
للدولة من 1٬8% من الناتج المحلي اÐجمالي في 2020/2019، إلى 0٬9% في عام 2021/2020، يحتاج االقتصاد المصري 

إلى ضبط أوضاع المالية العامة (بخفض اÐنفاق أو زيادة اÐيرادات). 

خصخصة ا
صول العامة

االقتصادية  القطاعات  في  الحكومية  ا¢صول  خصخصة  حول  الجدل  يتجدد  االقتصادية،  ا¢زمات  خضم  في 
المهمة كحل سريع ¢زمة الدين العام في البالد، ولتوفير مساحة لنمو القطاع الخاص. فقد استخدمت بعض 

الدول عائدات خصخصة ا¢صول العامة، مثل شركات المرافق المملوكة للدولة أو ا¢راضي، لخفض الديون. 

ولكن  ا¢جل،  قصيرة  السيولة  في  الخطير  النقص  على  للتغلب  مفيدة  استراتيجية  الخصخصة  تكون  وقد 
تحسين المسار طويل ا¢جل لèموال الحكومية يتطلب رفع الكفاءة عندما تستحوذ الكيانات الخاصة على 
ا¢صول العامة. وباÐضافة إلى تخفيض الديون، يمكن االستفادة من الخصخصة في تعزيز النمو من خالل تعزيز 
جهات  وإنشاء  للدولة  المملوكة  للمؤسسات  السليم  التقييم  لضمان  الصرف  سعر  واستقرار  المنافسة 

تنظيمية قوية ومستقلة (في قطاع االتصاالت على سبيل المثال).

ضرائب الثروة

دعا  وقد  للثروة.  المتكافئ  التوزيع  ولتحقيق  المساواة  عدم  لمعالجة  كوسيلة  الثروة  ضرائب  إلى  الدعوة  تنبع 
البعض إلى فرض ضريبة ثروة لمرة واحدة لسداد بعض المديونية الناتجة عن جائحة كورونا والنفقات المتعلقة 
بها. وتواجه الدول النامية ومنها مصر، تحديات كبيرة في زيادة اÐيرادات من خالل ضرائب الثروة؛ حيث إن جزًءا 

كبيًرا من ثروة دافعي الضرائب ا¢ثرياء ُمحَتفظ به في الخارج.

Heterodox Approaches ساليب غير التقليدية للتعامل مع الديون
ا

عن  والتخلف  المالي،  والكبح  المتوقع،  غير  التضخم  الديون:  مع  للتعامل  التقليدية  غير  ا¢ساليب  تشمل 
السداد. وُيعد التضخم غير المتوقع والكبح المالي ضرائب "أقل تقليدية"، ولكل منهما كفاءته الكبيرة وآثاره 

على إعادة التوزيع.

التضخم غير المتوقع 

يساعد التضخم غير المتوقع على تآكل أعباء الديون الحقيقية بمرور الوقت إذا كان يرفع الدخول االسمية أسرع 
جاذبية  من  تقلل  التي  المآخذ  من  العديد  هناك  ذلك،  من  وبالرغم  االسمية.  الفائدة  أسعار  في  االرتفاع  من 
التضخم غير المتوقع كاستراتيجية لخفض الديون: أوًلا، يتطلب خفض نسبة الدين للناتج المحلي اÐجمالي 
ا. ثانًيا، إذا كانت  زيادة كبيرة في التضخم، والحًقا، تكون العودة إلى تضخم منخفض ومستقر مكلفة اقتصادًيّ
نسبة كبيرة من الدين قصيرة ا¢جل، فإن أسعار الفائدة على الديون الصادرة حديًثا سترتفع مع ارتفاع التضخم. 
ويعرف ما سبق بتأثير "فيشر"، الذي يوضح أن توقع التضخم يؤدي إلى رفع معدالت الفائدة االسمية عند تجديد 
الديون المستحقة. ثالًثا، إذا كانت نسبة كبيرة من الدين مقومة بالعملة ا¢جنبية، فإن انخفاض سعر الصرف 
المصاحب للتضخم من شأنه رفع أعباء خدمة هذا الدين المقوم بالعملة ا¢جنبية، وربما إلى مستوى ال يمكن 
تحمله. وكثيًرا ما كانت أزمات التضخم مصحوبة بأزمات أسعار الصرف. رابًعا، على المدى الطويل يمكن أن يؤدي 
المرتفع  التضخم  أصبح  فإذا  المركزي.  البنك  ومصداقية  المستثمرين  ثقة  تقويض  إلى  المرتفع  التضخم 
مترسًخا في التوقعات، تحول إلى استراتيجية غير فعالة لخفض القيمة الحقيقية للديون، ما لم يكن مصحوًبا 
بقيود على رأس المال وكبح مالي. خامًسا، التضخم المفاجئ كاستراتيجية للحد من الديون مفيد في خفض 
الدين  مستويات  كانت  إذا  أما  مثًلا).  الحرب  أثناء  المتراكمة  (كالديون  واحدة  لمرة  المرتفعة  الديون  مستويات 
تراكم  من  ا¢خيرة  الموجة  في  حدث  (كما  اÐيرادات  ضعف  أو  المستمرة  اÐنفاق  ضغوط  عن  ناتجة  المرتفعة 

الديون)، فإن نوبة من التضخم المفاجئ لن تستطيع تخفيض مستويات الديون المرتفعة بطريقة دائمة.

الكبح المالي

الفائدة  أسعار  على  ضوابط  دول  عدة  فرضت  فقد  المالي؛  الكبح  بقضية  االهتمام  عاد  كورونا،  جائحة  خالل 
النامية Ðمكانية استخدامها  والبلدان  الناشئة  االقتصادات  ذلك في  بما في  ا¢صول  وانتشرت عمليات شراء 
لتمويل العجز والحد من تراكم الديون المحلية، ولكن هذه ا¢نواع من البرامج قد تؤدي في النهاية إلى تقويض 

استقاللية البنوك المركزية إذا استمرت لفترة طويلة.

كما أن الكبح المالي وسيلة مكلفة لخفض الديون ¢نه ال يشجع على استخدامات أكثر إنتاجية للمدخرات. 
وفيما يتعلق بالقيود على أسعار الفائدة، فإنها تؤدي إلى انخفاض االستثمارات وسوء تخصيصها، والتحول نحو 

آجال استحقاق أقصر للديون، وانخفاض ربحية البنوك.

االستثمارات  إلى  بالتدفق  للمدخرات  ستسمح  ¢نها  الديون،  لخفض  تكلفة  أقل  طريقة  الضرائب  أن  ويبدو 
المنتجة بدًلا من حصرها في الديون الحكومية بأسعار فائدة أقل من السوق. كما أن الكبح المالي من الصعب 
التخلص منه؛ فقد استمرت أسعار الفائدة في االنخفاض بعد عدة سنوات من انتهاء فترات الكبح المالي؛ مما 

أدى إلى زيادة تراكم الديون. 

واÚن أصبح استخدام الكبح المالي كأداة لتسوية الديون أكثر صعوبة عما كان عليه في الماضي، بسبب البيئة 
االقتصادات  في  المالي  الكبح  سياسات  اعتمدت  الماضي،  ففي  الديون؛  وتركيبة  المختلفة  المؤسسية 

المتقدمة على القيود على رأس المال واستخدام أدوات الدين غير السوقية التي كانت تحتفظ بها المؤسسات 
المالي  الكبح  على  القدرة  تقليل  إلى  المالي  والتحرير  المال  رأس  حسابات  تحرير  أدى  فقد  اÚن،  أما  المحلية. 
المتوسط، بنحو  المقيمين في  المتقدمة، يحتفظ غير  المثال، في االقتصادات  الديون. وعلى سبيل  لخفض 
وأربعة  سالبة،  حقيقية  فائدة  بأسعار  الديون  من  حيازتهم  خفض  بسهولة  ويمكنهم  الحكومي،  الدين  ثلث 

أخماسها في أدوات السوق.

الخالصة، في حين أن النمو المرتفع ومعدالت الفائدة المنخفضة والكبح المالي طرق قابلة للتطبيق لخفض 
الدين المحلي أو الخارجي، فمن المرجح أن يكون التضخم غير فعال في خفض الدين الخارجي. ويمكن أن يؤدي 
التضخم والكبح المالي وإعادة هيكلة الديون إلى تكلفة اقتصادية باهظة. وقد تواجه اÐصالحات لتحقيق نمو 

أعلى أو ضرائب الثروة عقبات فنية وعملية وسياسية صعبة. 

وهناك حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الخارجية، مع تخفيض كبير وهادف لمخزون الديون الحالي. 
الديون، واستبدال السندات الخضراء بالسندات الحالية؛ لدعم العمل المناخي مع  وذلك من خالل مقايضات 
ا Ðعادة هيكلة  تقليل عبء الديون، وإعادة شراء الديون، ودمج هذه المبادرات في آليات دائمة متفق عليها عالمًيّ

.(Stiglitz and Rashid, 2020) الديون وتخفيضها تقوم على قواعد عادلة ومنصفة

3-3 مرونة سوق العمل

يستطيع االقتصاد المصري التعافي بسرعة من أي أزمة عندما تتمتع سوق العمل بالمرونة. وتساعد مجموعة 
المستدامة،  التنمية  وتوطين  البشري،  المال  رأس  تنمية  أهمها:  ومن  المرونة،  هذه  تحقيق  على  العوامل  من 

واالستعداد لوظائف المستقبل، والتمكين االقتصادي للمرأة، وضمان الحماية االجتماعية الشاملة.

3-3-1 تنمية رأس المال البشري

مليوًنا   180 إلى  السكان  عدد  يصل  أن  المتوقع  ومن   .2021/2020 عام  في  نسمة  مليون   102٬5 مصر  سكان  عدد  بلغ 
بحلول عام 2052. وعلى الرغم من أن الدولة قد وضعت في عام 2021 خطة لتنظيم معدل النمو السكاني وتحسين 
جودة رأس المال البشري، فما زال اÐنفاق على الصحة والتعليم أقل مما نصَّ عليه الدستور المصري؛ فقد نص 
الدستور في مواده 19 و21 على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اÐنفاق الحكومي للتعليم ال تقل عن 4% من 
من  فقط   %2٬4 بلغت  النسبة  هذه  أن  إال  الجامعي،  للتعليم  و%2  ا¢ساسي  للتعليم  اÐجمالي  القومي  الناتج 
الناتج المحلي اÐجمالي في موازنة 2022/2021. كما نصَّ الدستور في المادة 18 على أن تلتزم الدولة بتخصيص 
نسبة من اÐنفاق الحكومي للصحة ال تقل عن 3% من الناتج القومي اÐجمالي، إال أنها بلغت 1٬5% فقط من 

الناتج المحلي اÐجمالي في موازنة 2022/2021.(١٤)

 وتؤكد النسب السابقة ضرورة العمل على تطبيق النسب المقررة في الدستور بشأن اÐنفاق العام على الصحة 
والتعليم والتدريب لتحسين مهارات القوى العاملة، وتنمية رأس المال البشري، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر 

التنمية البشرية الذي يقع في المركز 116 من بين 189 دولة (وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، 2021). 

3-3-2 توطين التنمية المستدامة

الريفية  المناطق  الفقر في  انخفاض معدالت  اÐقليمية؛ فبالرغم من  التفاوتات  المصري من  االقتصاد  يعاني 
الحضرية خالل  المناطق  الفقر في  1.6 نقطة مئوية في معدالت  انخفاض قدره  3.6 نقاط مئوية، مقابل  بنحو 
الفترة 2018/2017- 2020/2019، فما تزال التفاوتات اÐقليمية قائمة. وخالل الفترة ذاتها، ارتفع دخل ا¢سرة بنسبة ٪16 
المناطق الحضرية بمعدل ٪19  إنفاق ا¢سرة في  وزاد  الريفية،  المناطق  المناطق الحضرية مقابل 13٪ في  في 

مقارنة بمعدل 12% بالمناطق الريفية. 

ويساعد توطين التنمية المستدامة على معالجة التفاوتات التنموية بين المحافظات وتوزيع ثمار التنمية   
بين ا¢فراد والمناطق الجغرافية المختلفة بأكبر قدر ممكن من العدالة. ويتطلب توطين التنمية المستدامة، 
االتجاه نحو الالمركزية في وضع بنود الموازنة العامة للدولة، بحيث توضح كل محافظة احتياجاتها ومواردها 
ويكون لها الحق في التصرف فيما تتحصل عليه من إيراد. فالالمركزية تعني تمكين ا¢فراد والشركات والدول من 
اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وتساعد على زيادة المرونة في مواجهة المخاطر. كما أن توطين التنمية المستدامة 
لتعزيز  واستخدامها  محافظة  كل  عن  الممكنة  واالجتماعية  االقتصادية  البيانات  كل  وتنقيح  جمع  يتطلب 

القدرة التنافسية لكل منها وزيادة االستثمارات بها ورفع كفاءتها.

3-3-3 االستعداد لوظائف المستقبل

في الربع الثاني من عام 2020، ارتفع معدل البطالة في االقتصاد المصري إلى 9٬6%، لكنه عاد لمساره الهبوطي 
لينخفض إلى 7٬2% في الربع الرابع من العام ذاته. وعلى الرغم من التحسن في المعدل العام للبطالة، فإنها 
مرتفعة بين الشباب والنساء. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى التحصيل العلمي بين النساء، فإن مشاركة المرأة 
بتأمين  تتمتع  ال  التي  الرسمية  غير  العمالة  وتمثل   ،(2020 عام  في  فقط   %16٬1) منخفضة  العمل  سوق  في 

اجتماعي، نحو 55٬3% من إجمالي العمالة في مصر.

وأصبح من الضروري إعادة التفكير على نطاق أوسع في دور وحقوق العمال "عن بعد"، ومعالجة أسباب العزوف 
عن االنخراط في القطاع الرسمي وانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل؛ لزيادة التمكين االقتصادي للمرأة 
والحد من عدم المساواة بين الجنسين. كما أن تحسين المهارات وصقلها هو المسار ا¢كثر أهمية لمعالجة 

االستقطاب في سوق العمل، وهو ما يتطلب تنسيق وثيق بين الحكومة والشركات والمؤسسات التعليمية.

وهولندا،  والمجر،  وألمانيا،  والدنمارك،  وكندا،  (أستراليا،  الدول  من  العديد  قام  الحالية،  الوظائف  ولحماية 
أو تقديم  ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، وأيرلندا الشمالية)، بالتوسع في تخفيض ساعات العمل وبأجر أقل، 
إعانات لèجور (في حالة العمل بدوام كامل)، ال سيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. باÐضافة إلى 
وعلى  اÐيرادات.  في  كبيرة  خسائر  سجلوا  والذين  أنفسهم  لحساب  العاملين  لمساعدة  تعويض  خطة  وضع 

سبيل المثال، سمحت الدنمارك، بمنح إجازة للموظفين مع دفع 75-90% من ا¢جور.  

فإن   ،(automation) لèتمتة  نتيجة  المستقبل  في  سيندثر  الحالية  الوظائف  بعض  أن  من  الرغم  وعلى 
الواجب  العمل  فرص  من  اÚالف  مئات  وتوفير  جديدة  وظائف  إيجاد  في  مباشر  بشكل  سُتسهم  التكنولوجيا 
المرتبطة  والمهن  للوظائف  جديدة  آفاًقا  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  تفتح  أن  المتوقع  فمن  لها.  االستعداد 
بالروبوتات كالرعاية الصحية، والبيانات الضخمة، والطائرات بدون طيار، والنقل الذكي ذاتي القيادة، وتكنولوجيا 
البلوك تشين، والعمالت الرقمية المشفرة، والطباعة ثالثية ا¢بعاد، وصناعة الفضاء، والتعدين الفضائي، وتوليد 
(الهايبرلوب)،  ا¢نابيب  عبر  الذكي  التنقل  وأنظمة  الجينومي،  والطب  النووي،  االندماج  طريق  عن  الطاقة 
ا، وتكنولوجيا إنترنت ا¢شياء والمنازل المؤتمتة، وأنظمة التعلم  والحوسبة الكمومية، واللحوم المزروعة مخبرًيّ
استشراف  (مؤسسة  االصطناعي  الذكاء  بتكنولوجيا  المدعومة  التعليمية  الروبوتات  على  القائمة  الذكي 

المستقبل، 2021).

(۱۳) الفائض األولي ھو الفائض الكلي مستبعد منھ فوائد الدیون المستحقة على الحكومة.



3-2-3 سياسة نقدية مرنة

 في أوقات االضطراب المالي، يمكن للبنك المركزي اللجوء إلى إجراءات غير تقليدية (التيسير الكمي) بشراء 
لتحفيز  ا¢جل،  طويلة  الفائدة  أسعار  وخفض  السيولة  لزيادة  المالية  السوق  من  مباشرة  الثابتة  ا¢صول 

االستثمارات، خاصة االستثمارات الثابتة الضرورية لتعزيز النمو والتوظيف.

وباÐضافة إلى السياسة النقدية غير التقليدية، يمكن أن يتخذ البنك المركزي عدة تدابير نقدية لتعزيز السيولة 
تسهيالت  وتقديم  السيولة،  لضخ  النقدي  االحتياطي  متطلبات  تخفيض  ومنها:  المالي،  االستقرار  وضمان 
التدفقات  لتعزيز  االحترازية  اللوائح  وتخفيف  الحجم،  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  خاصة  ائتمانية 

االئتمانية. 

بارتفاع معدل التضخم عن  آليات االنتقال النقدي، يمكن السماح  النقدية وتحسين  ولتعزيز مرونة السياسة 
والتضخم  السيولة  أن  خاصة  العمل،  سوق  في  المستدام  االنتعاش  لدعم  المنخفض  الحالي  مستواه 
المنخفض قد يؤديان إلى تقليل تسعير المخاطر، وزيادة حيازة ا¢صول المالية، وخلق فقاعة مالية كبيرة. كما أن 

ارتفاع التضخم عما هو متوقع، سيخفض القيمة الحقيقية للديون.

ويعتمد االقتصاد المصري بشكل كبير على التمويل المحلي قصير ا¢جل العتبارات تكلفة االقتراض وا¢سواق 
الدين الحكومي  البنوك المحلية على  (IMF. 2021c). ويرتفع انكشاف  الناشئة لèدوات طويلة ا¢جل  المحلية 
(45% من إجمالي أصول البنوك)، وقد يؤدي ارتفاع العائد على السندات ا¢مريكية والتشدد في الشروط المالية 
با¢سواق العالمية، إلى زيادة اعتماد الحكومة على التمويل من البنوك المحلية ومزاحمة القطاع الخاص في 
الحصول على االئتمان في الوقت الذي تتصاعد فيه احتياجات التمويل الخاص؛ مما يحد من آفاق التعافي ويهدد 

االستقرار المالي.

البنوك  محافظ  توسيع  (عدم  السيادية  الديون  على  المفرط  البنوك  انكشاف  من  الحد  الضروري  من  لذلك، 
معدالت  لتخفيض  الحقيقية؛  االستثمارات  نحو  المتاحة  المالية  الموارد  ودفع  الحكومية)،  المالية  با¢وراق 

البطالة وتعزيز االستقرار النقدي والمالي. 

رأس مال  المالي، كزيادة متطلبات  النظام  التحوطية يعزز صالبة  الكلية  اتباع السياسات االقتصادية  أن  كما 
البنوك عند التوسع السريع في االئتمان والحد من حيازة ا¢صول المالية الممولة بالديون. ولتقليل المخاطر 
النظامية الناتجة عن ا¢زمات االقتصادية كخروج رؤوس ا¢موال قصيرة ا¢جل، قام كثير من الدول، مثل: البرازيل 

والصين وكولومبيا والهند وماليزيا، بفرض القيود على خروج رأس المال للحد من مخاطره. 

3-2-4 استراتيجية لخفض الدين العام 

في يونيو 2020، بلغ الدين العام الداخلي 4٬3 تريليونات جنيه ووصل الدين العام الخارجي إلى 123٬5 مليار دوالر.(١٢) 
إجمالي  من   %64 أي  جنيه،  تريليون   1٬2 القروض)  وأقساط  (الفوائد  الدين  خدمة  سجلت   ،2022/2021 موازنة  وفي 
على  اÐنفاق  أضعاف  و7  الصحة،  على  اÐنفاق  ضعف  و11  الضريبية،  العائدات  إجمالي  من  و%119  المصروفات 

التعليم، و4 أضعاف اÐنفاق على الحماية االجتماعية، و3 أضعاف اÐنفاق على ا¢جور (وزارة المالية، 2021). 

وُيعد ارتفاع المديونية مصدًرا لعدم اليقين بشأن االقتصاد الكلي ويثير المخاوف من لجوء الحكومة إلى فرض 
ضرائب لكبح العجز والديون أو خفض اÐنفاق الحكومي (والذي قد يشمل تخفيض اÐنفاق على شبكات ا¢مان 
الفائدة  معدالت  تؤدي  كما  للنمو).  المعزز  العام  االستثمار  تخفيض  أو  والتعليم،  الصحة  وعلى  االجتماعي، 

المرتفعة وعدم اليقين إلى مزاحمة االستثمار الخاص المعزز لæنتاجية وتؤثر على نمو الناتج. 

 (Heterodox Approaches) وغير التقليدية (Orthodox Approaches) ويمكن للدولة استخدام ا¢ساليب التقليدية
للتعامل مع الديون وخفض مستويات الدين إلى الناتج المحلي اÐجمالي لتقليل المخاطر. 

Orthodox Approaches ساليب التقليدية للتعامل مع الديون
ا

أوضاع  الفائدة، وضبط  االقتصادي عن معدل  النمو  رفع معدل  الديون،  ا¢رثوذكسي لتخفيض  المنهج  يشمل 
المالية العامة من خالل زيادة الضرائب و/أو خفض اÐنفاق، وخصخصة الشركات العامة، وفرض ضرائب على 

الثروة. 

رفع معدل النمو االقتصادي

يؤدي النمو االقتصادي بمعدالت أعلى من معدالت الفائدة، إلى تخفيض رصيد الدين كنسبة من الناتج المحلي 
يصبح  تحمله  المصري  لالقتصاد  يمكن  الدين  من  معين  مستوى  كان  إذا  ما  تحديد  أن  يعني  مما  اÐجمالي؛ 
مسألة مسارات النمو وأسعار الفائدة أكثر من مسألة توازن اÐيرادات الحكومية واÐنفاق. وخالل الفترة 2010-1980، 
أدى النمو بمعدالت أعلى من معدالت الفائدة إلى تخفيض الدين الحكومي كنسبة للناتج المحلي اÐجمالي 

 .(Baldacci, Gupta, and Mulas-Granados 2012) في أكثر من خمسين دولة ناشئة ونامية

ضبط أوضاع المالية العامة

يساعد تحقيق فوائض مالية أولية على سداد الديون القائمة.(١٣) ونظًرا لتراجع الفائض ا¢ولي للموازنة العامة 
للدولة من 1٬8% من الناتج المحلي اÐجمالي في 2020/2019، إلى 0٬9% في عام 2021/2020، يحتاج االقتصاد المصري 

إلى ضبط أوضاع المالية العامة (بخفض اÐنفاق أو زيادة اÐيرادات). 

خصخصة ا
صول العامة

االقتصادية  القطاعات  في  الحكومية  ا¢صول  خصخصة  حول  الجدل  يتجدد  االقتصادية،  ا¢زمات  خضم  في 
المهمة كحل سريع ¢زمة الدين العام في البالد، ولتوفير مساحة لنمو القطاع الخاص. فقد استخدمت بعض 

الدول عائدات خصخصة ا¢صول العامة، مثل شركات المرافق المملوكة للدولة أو ا¢راضي، لخفض الديون. 

ولكن  ا¢جل،  قصيرة  السيولة  في  الخطير  النقص  على  للتغلب  مفيدة  استراتيجية  الخصخصة  تكون  وقد 
تحسين المسار طويل ا¢جل لèموال الحكومية يتطلب رفع الكفاءة عندما تستحوذ الكيانات الخاصة على 
ا¢صول العامة. وباÐضافة إلى تخفيض الديون، يمكن االستفادة من الخصخصة في تعزيز النمو من خالل تعزيز 
جهات  وإنشاء  للدولة  المملوكة  للمؤسسات  السليم  التقييم  لضمان  الصرف  سعر  واستقرار  المنافسة 

تنظيمية قوية ومستقلة (في قطاع االتصاالت على سبيل المثال).

ضرائب الثروة

دعا  وقد  للثروة.  المتكافئ  التوزيع  ولتحقيق  المساواة  عدم  لمعالجة  كوسيلة  الثروة  ضرائب  إلى  الدعوة  تنبع 
البعض إلى فرض ضريبة ثروة لمرة واحدة لسداد بعض المديونية الناتجة عن جائحة كورونا والنفقات المتعلقة 
بها. وتواجه الدول النامية ومنها مصر، تحديات كبيرة في زيادة اÐيرادات من خالل ضرائب الثروة؛ حيث إن جزًءا 

كبيًرا من ثروة دافعي الضرائب ا¢ثرياء ُمحَتفظ به في الخارج.

٣٩

Heterodox Approaches ساليب غير التقليدية للتعامل مع الديون
ا

عن  والتخلف  المالي،  والكبح  المتوقع،  غير  التضخم  الديون:  مع  للتعامل  التقليدية  غير  ا¢ساليب  تشمل 
السداد. وُيعد التضخم غير المتوقع والكبح المالي ضرائب "أقل تقليدية"، ولكل منهما كفاءته الكبيرة وآثاره 

على إعادة التوزيع.

التضخم غير المتوقع 

يساعد التضخم غير المتوقع على تآكل أعباء الديون الحقيقية بمرور الوقت إذا كان يرفع الدخول االسمية أسرع 
جاذبية  من  تقلل  التي  المآخذ  من  العديد  هناك  ذلك،  من  وبالرغم  االسمية.  الفائدة  أسعار  في  االرتفاع  من 
التضخم غير المتوقع كاستراتيجية لخفض الديون: أوًلا، يتطلب خفض نسبة الدين للناتج المحلي اÐجمالي 
ا. ثانًيا، إذا كانت  زيادة كبيرة في التضخم، والحًقا، تكون العودة إلى تضخم منخفض ومستقر مكلفة اقتصادًيّ
نسبة كبيرة من الدين قصيرة ا¢جل، فإن أسعار الفائدة على الديون الصادرة حديًثا سترتفع مع ارتفاع التضخم. 
ويعرف ما سبق بتأثير "فيشر"، الذي يوضح أن توقع التضخم يؤدي إلى رفع معدالت الفائدة االسمية عند تجديد 
الديون المستحقة. ثالًثا، إذا كانت نسبة كبيرة من الدين مقومة بالعملة ا¢جنبية، فإن انخفاض سعر الصرف 
المصاحب للتضخم من شأنه رفع أعباء خدمة هذا الدين المقوم بالعملة ا¢جنبية، وربما إلى مستوى ال يمكن 
تحمله. وكثيًرا ما كانت أزمات التضخم مصحوبة بأزمات أسعار الصرف. رابًعا، على المدى الطويل يمكن أن يؤدي 
المرتفع  التضخم  أصبح  فإذا  المركزي.  البنك  ومصداقية  المستثمرين  ثقة  تقويض  إلى  المرتفع  التضخم 
مترسًخا في التوقعات، تحول إلى استراتيجية غير فعالة لخفض القيمة الحقيقية للديون، ما لم يكن مصحوًبا 
بقيود على رأس المال وكبح مالي. خامًسا، التضخم المفاجئ كاستراتيجية للحد من الديون مفيد في خفض 
الدين  مستويات  كانت  إذا  أما  مثًلا).  الحرب  أثناء  المتراكمة  (كالديون  واحدة  لمرة  المرتفعة  الديون  مستويات 
تراكم  من  ا¢خيرة  الموجة  في  حدث  (كما  اÐيرادات  ضعف  أو  المستمرة  اÐنفاق  ضغوط  عن  ناتجة  المرتفعة 

الديون)، فإن نوبة من التضخم المفاجئ لن تستطيع تخفيض مستويات الديون المرتفعة بطريقة دائمة.

الكبح المالي

الفائدة  أسعار  على  ضوابط  دول  عدة  فرضت  فقد  المالي؛  الكبح  بقضية  االهتمام  عاد  كورونا،  جائحة  خالل 
النامية Ðمكانية استخدامها  والبلدان  الناشئة  االقتصادات  ذلك في  بما في  ا¢صول  وانتشرت عمليات شراء 
لتمويل العجز والحد من تراكم الديون المحلية، ولكن هذه ا¢نواع من البرامج قد تؤدي في النهاية إلى تقويض 

استقاللية البنوك المركزية إذا استمرت لفترة طويلة.

كما أن الكبح المالي وسيلة مكلفة لخفض الديون ¢نه ال يشجع على استخدامات أكثر إنتاجية للمدخرات. 
وفيما يتعلق بالقيود على أسعار الفائدة، فإنها تؤدي إلى انخفاض االستثمارات وسوء تخصيصها، والتحول نحو 

آجال استحقاق أقصر للديون، وانخفاض ربحية البنوك.

االستثمارات  إلى  بالتدفق  للمدخرات  ستسمح  ¢نها  الديون،  لخفض  تكلفة  أقل  طريقة  الضرائب  أن  ويبدو 
المنتجة بدًلا من حصرها في الديون الحكومية بأسعار فائدة أقل من السوق. كما أن الكبح المالي من الصعب 
التخلص منه؛ فقد استمرت أسعار الفائدة في االنخفاض بعد عدة سنوات من انتهاء فترات الكبح المالي؛ مما 

أدى إلى زيادة تراكم الديون. 

واÚن أصبح استخدام الكبح المالي كأداة لتسوية الديون أكثر صعوبة عما كان عليه في الماضي، بسبب البيئة 
االقتصادات  في  المالي  الكبح  سياسات  اعتمدت  الماضي،  ففي  الديون؛  وتركيبة  المختلفة  المؤسسية 

المتقدمة على القيود على رأس المال واستخدام أدوات الدين غير السوقية التي كانت تحتفظ بها المؤسسات 
المالي  الكبح  على  القدرة  تقليل  إلى  المالي  والتحرير  المال  رأس  حسابات  تحرير  أدى  فقد  اÚن،  أما  المحلية. 
المتوسط، بنحو  المقيمين في  المتقدمة، يحتفظ غير  المثال، في االقتصادات  الديون. وعلى سبيل  لخفض 
وأربعة  سالبة،  حقيقية  فائدة  بأسعار  الديون  من  حيازتهم  خفض  بسهولة  ويمكنهم  الحكومي،  الدين  ثلث 

أخماسها في أدوات السوق.

الخالصة، في حين أن النمو المرتفع ومعدالت الفائدة المنخفضة والكبح المالي طرق قابلة للتطبيق لخفض 
الدين المحلي أو الخارجي، فمن المرجح أن يكون التضخم غير فعال في خفض الدين الخارجي. ويمكن أن يؤدي 
التضخم والكبح المالي وإعادة هيكلة الديون إلى تكلفة اقتصادية باهظة. وقد تواجه اÐصالحات لتحقيق نمو 

أعلى أو ضرائب الثروة عقبات فنية وعملية وسياسية صعبة. 

وهناك حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الخارجية، مع تخفيض كبير وهادف لمخزون الديون الحالي. 
الديون، واستبدال السندات الخضراء بالسندات الحالية؛ لدعم العمل المناخي مع  وذلك من خالل مقايضات 
ا Ðعادة هيكلة  تقليل عبء الديون، وإعادة شراء الديون، ودمج هذه المبادرات في آليات دائمة متفق عليها عالمًيّ

.(Stiglitz and Rashid, 2020) الديون وتخفيضها تقوم على قواعد عادلة ومنصفة

3-3 مرونة سوق العمل

يستطيع االقتصاد المصري التعافي بسرعة من أي أزمة عندما تتمتع سوق العمل بالمرونة. وتساعد مجموعة 
المستدامة،  التنمية  وتوطين  البشري،  المال  رأس  تنمية  أهمها:  ومن  المرونة،  هذه  تحقيق  على  العوامل  من 

واالستعداد لوظائف المستقبل، والتمكين االقتصادي للمرأة، وضمان الحماية االجتماعية الشاملة.

3-3-1 تنمية رأس المال البشري

مليوًنا   180 إلى  السكان  عدد  يصل  أن  المتوقع  ومن   .2021/2020 عام  في  نسمة  مليون   102٬5 مصر  سكان  عدد  بلغ 
بحلول عام 2052. وعلى الرغم من أن الدولة قد وضعت في عام 2021 خطة لتنظيم معدل النمو السكاني وتحسين 
جودة رأس المال البشري، فما زال اÐنفاق على الصحة والتعليم أقل مما نصَّ عليه الدستور المصري؛ فقد نص 
الدستور في مواده 19 و21 على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اÐنفاق الحكومي للتعليم ال تقل عن 4% من 
من  فقط   %2٬4 بلغت  النسبة  هذه  أن  إال  الجامعي،  للتعليم  و%2  ا¢ساسي  للتعليم  اÐجمالي  القومي  الناتج 
الناتج المحلي اÐجمالي في موازنة 2022/2021. كما نصَّ الدستور في المادة 18 على أن تلتزم الدولة بتخصيص 
نسبة من اÐنفاق الحكومي للصحة ال تقل عن 3% من الناتج القومي اÐجمالي، إال أنها بلغت 1٬5% فقط من 

الناتج المحلي اÐجمالي في موازنة 2022/2021.(١٤)

 وتؤكد النسب السابقة ضرورة العمل على تطبيق النسب المقررة في الدستور بشأن اÐنفاق العام على الصحة 
والتعليم والتدريب لتحسين مهارات القوى العاملة، وتنمية رأس المال البشري، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر 

التنمية البشرية الذي يقع في المركز 116 من بين 189 دولة (وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، 2021). 

3-3-2 توطين التنمية المستدامة

الريفية  المناطق  الفقر في  انخفاض معدالت  اÐقليمية؛ فبالرغم من  التفاوتات  المصري من  االقتصاد  يعاني 
الحضرية خالل  المناطق  الفقر في  1.6 نقطة مئوية في معدالت  انخفاض قدره  3.6 نقاط مئوية، مقابل  بنحو 
الفترة 2018/2017- 2020/2019، فما تزال التفاوتات اÐقليمية قائمة. وخالل الفترة ذاتها، ارتفع دخل ا¢سرة بنسبة ٪16 
المناطق الحضرية بمعدل ٪19  إنفاق ا¢سرة في  وزاد  الريفية،  المناطق  المناطق الحضرية مقابل 13٪ في  في 

مقارنة بمعدل 12% بالمناطق الريفية. 

ويساعد توطين التنمية المستدامة على معالجة التفاوتات التنموية بين المحافظات وتوزيع ثمار التنمية   
بين ا¢فراد والمناطق الجغرافية المختلفة بأكبر قدر ممكن من العدالة. ويتطلب توطين التنمية المستدامة، 
االتجاه نحو الالمركزية في وضع بنود الموازنة العامة للدولة، بحيث توضح كل محافظة احتياجاتها ومواردها 
ويكون لها الحق في التصرف فيما تتحصل عليه من إيراد. فالالمركزية تعني تمكين ا¢فراد والشركات والدول من 
اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وتساعد على زيادة المرونة في مواجهة المخاطر. كما أن توطين التنمية المستدامة 
لتعزيز  واستخدامها  محافظة  كل  عن  الممكنة  واالجتماعية  االقتصادية  البيانات  كل  وتنقيح  جمع  يتطلب 

القدرة التنافسية لكل منها وزيادة االستثمارات بها ورفع كفاءتها.

3-3-3 االستعداد لوظائف المستقبل

في الربع الثاني من عام 2020، ارتفع معدل البطالة في االقتصاد المصري إلى 9٬6%، لكنه عاد لمساره الهبوطي 
لينخفض إلى 7٬2% في الربع الرابع من العام ذاته. وعلى الرغم من التحسن في المعدل العام للبطالة، فإنها 
مرتفعة بين الشباب والنساء. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى التحصيل العلمي بين النساء، فإن مشاركة المرأة 
بتأمين  تتمتع  ال  التي  الرسمية  غير  العمالة  وتمثل   ،(2020 عام  في  فقط   %16٬1) منخفضة  العمل  سوق  في 

اجتماعي، نحو 55٬3% من إجمالي العمالة في مصر.

وأصبح من الضروري إعادة التفكير على نطاق أوسع في دور وحقوق العمال "عن بعد"، ومعالجة أسباب العزوف 
عن االنخراط في القطاع الرسمي وانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل؛ لزيادة التمكين االقتصادي للمرأة 
والحد من عدم المساواة بين الجنسين. كما أن تحسين المهارات وصقلها هو المسار ا¢كثر أهمية لمعالجة 

االستقطاب في سوق العمل، وهو ما يتطلب تنسيق وثيق بين الحكومة والشركات والمؤسسات التعليمية.

وهولندا،  والمجر،  وألمانيا،  والدنمارك،  وكندا،  (أستراليا،  الدول  من  العديد  قام  الحالية،  الوظائف  ولحماية 
أو تقديم  ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، وأيرلندا الشمالية)، بالتوسع في تخفيض ساعات العمل وبأجر أقل، 
إعانات لèجور (في حالة العمل بدوام كامل)، ال سيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. باÐضافة إلى 
وعلى  اÐيرادات.  في  كبيرة  خسائر  سجلوا  والذين  أنفسهم  لحساب  العاملين  لمساعدة  تعويض  خطة  وضع 

سبيل المثال، سمحت الدنمارك، بمنح إجازة للموظفين مع دفع 75-90% من ا¢جور.  

فإن   ،(automation) لèتمتة  نتيجة  المستقبل  في  سيندثر  الحالية  الوظائف  بعض  أن  من  الرغم  وعلى 
الواجب  العمل  فرص  من  اÚالف  مئات  وتوفير  جديدة  وظائف  إيجاد  في  مباشر  بشكل  سُتسهم  التكنولوجيا 
المرتبطة  والمهن  للوظائف  جديدة  آفاًقا  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  تفتح  أن  المتوقع  فمن  لها.  االستعداد 
بالروبوتات كالرعاية الصحية، والبيانات الضخمة، والطائرات بدون طيار، والنقل الذكي ذاتي القيادة، وتكنولوجيا 
البلوك تشين، والعمالت الرقمية المشفرة، والطباعة ثالثية ا¢بعاد، وصناعة الفضاء، والتعدين الفضائي، وتوليد 
(الهايبرلوب)،  ا¢نابيب  عبر  الذكي  التنقل  وأنظمة  الجينومي،  والطب  النووي،  االندماج  طريق  عن  الطاقة 
ا، وتكنولوجيا إنترنت ا¢شياء والمنازل المؤتمتة، وأنظمة التعلم  والحوسبة الكمومية، واللحوم المزروعة مخبرًيّ
استشراف  (مؤسسة  االصطناعي  الذكاء  بتكنولوجيا  المدعومة  التعليمية  الروبوتات  على  القائمة  الذكي 

المستقبل، 2021).



3-2-3 سياسة نقدية مرنة

 في أوقات االضطراب المالي، يمكن للبنك المركزي اللجوء إلى إجراءات غير تقليدية (التيسير الكمي) بشراء 
لتحفيز  ا¢جل،  طويلة  الفائدة  أسعار  وخفض  السيولة  لزيادة  المالية  السوق  من  مباشرة  الثابتة  ا¢صول 

االستثمارات، خاصة االستثمارات الثابتة الضرورية لتعزيز النمو والتوظيف.

وباÐضافة إلى السياسة النقدية غير التقليدية، يمكن أن يتخذ البنك المركزي عدة تدابير نقدية لتعزيز السيولة 
تسهيالت  وتقديم  السيولة،  لضخ  النقدي  االحتياطي  متطلبات  تخفيض  ومنها:  المالي،  االستقرار  وضمان 
التدفقات  لتعزيز  االحترازية  اللوائح  وتخفيف  الحجم،  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  خاصة  ائتمانية 

االئتمانية. 

بارتفاع معدل التضخم عن  آليات االنتقال النقدي، يمكن السماح  النقدية وتحسين  ولتعزيز مرونة السياسة 
والتضخم  السيولة  أن  خاصة  العمل،  سوق  في  المستدام  االنتعاش  لدعم  المنخفض  الحالي  مستواه 
المنخفض قد يؤديان إلى تقليل تسعير المخاطر، وزيادة حيازة ا¢صول المالية، وخلق فقاعة مالية كبيرة. كما أن 

ارتفاع التضخم عما هو متوقع، سيخفض القيمة الحقيقية للديون.

ويعتمد االقتصاد المصري بشكل كبير على التمويل المحلي قصير ا¢جل العتبارات تكلفة االقتراض وا¢سواق 
الدين الحكومي  البنوك المحلية على  (IMF. 2021c). ويرتفع انكشاف  الناشئة لèدوات طويلة ا¢جل  المحلية 
(45% من إجمالي أصول البنوك)، وقد يؤدي ارتفاع العائد على السندات ا¢مريكية والتشدد في الشروط المالية 
با¢سواق العالمية، إلى زيادة اعتماد الحكومة على التمويل من البنوك المحلية ومزاحمة القطاع الخاص في 
الحصول على االئتمان في الوقت الذي تتصاعد فيه احتياجات التمويل الخاص؛ مما يحد من آفاق التعافي ويهدد 

االستقرار المالي.

البنوك  محافظ  توسيع  (عدم  السيادية  الديون  على  المفرط  البنوك  انكشاف  من  الحد  الضروري  من  لذلك، 
معدالت  لتخفيض  الحقيقية؛  االستثمارات  نحو  المتاحة  المالية  الموارد  ودفع  الحكومية)،  المالية  با¢وراق 

البطالة وتعزيز االستقرار النقدي والمالي. 

رأس مال  المالي، كزيادة متطلبات  النظام  التحوطية يعزز صالبة  الكلية  اتباع السياسات االقتصادية  أن  كما 
البنوك عند التوسع السريع في االئتمان والحد من حيازة ا¢صول المالية الممولة بالديون. ولتقليل المخاطر 
النظامية الناتجة عن ا¢زمات االقتصادية كخروج رؤوس ا¢موال قصيرة ا¢جل، قام كثير من الدول، مثل: البرازيل 

والصين وكولومبيا والهند وماليزيا، بفرض القيود على خروج رأس المال للحد من مخاطره. 

3-2-4 استراتيجية لخفض الدين العام 

في يونيو 2020، بلغ الدين العام الداخلي 4٬3 تريليونات جنيه ووصل الدين العام الخارجي إلى 123٬5 مليار دوالر.(١٢) 
إجمالي  من   %64 أي  جنيه،  تريليون   1٬2 القروض)  وأقساط  (الفوائد  الدين  خدمة  سجلت   ،2022/2021 موازنة  وفي 
على  اÐنفاق  أضعاف  و7  الصحة،  على  اÐنفاق  ضعف  و11  الضريبية،  العائدات  إجمالي  من  و%119  المصروفات 

التعليم، و4 أضعاف اÐنفاق على الحماية االجتماعية، و3 أضعاف اÐنفاق على ا¢جور (وزارة المالية، 2021). 

وُيعد ارتفاع المديونية مصدًرا لعدم اليقين بشأن االقتصاد الكلي ويثير المخاوف من لجوء الحكومة إلى فرض 
ضرائب لكبح العجز والديون أو خفض اÐنفاق الحكومي (والذي قد يشمل تخفيض اÐنفاق على شبكات ا¢مان 
الفائدة  معدالت  تؤدي  كما  للنمو).  المعزز  العام  االستثمار  تخفيض  أو  والتعليم،  الصحة  وعلى  االجتماعي، 

المرتفعة وعدم اليقين إلى مزاحمة االستثمار الخاص المعزز لæنتاجية وتؤثر على نمو الناتج. 

 (Heterodox Approaches) وغير التقليدية (Orthodox Approaches) ويمكن للدولة استخدام ا¢ساليب التقليدية
للتعامل مع الديون وخفض مستويات الدين إلى الناتج المحلي اÐجمالي لتقليل المخاطر. 

Orthodox Approaches ساليب التقليدية للتعامل مع الديون
ا

أوضاع  الفائدة، وضبط  االقتصادي عن معدل  النمو  رفع معدل  الديون،  ا¢رثوذكسي لتخفيض  المنهج  يشمل 
المالية العامة من خالل زيادة الضرائب و/أو خفض اÐنفاق، وخصخصة الشركات العامة، وفرض ضرائب على 

الثروة. 

رفع معدل النمو االقتصادي

يؤدي النمو االقتصادي بمعدالت أعلى من معدالت الفائدة، إلى تخفيض رصيد الدين كنسبة من الناتج المحلي 
يصبح  تحمله  المصري  لالقتصاد  يمكن  الدين  من  معين  مستوى  كان  إذا  ما  تحديد  أن  يعني  مما  اÐجمالي؛ 
مسألة مسارات النمو وأسعار الفائدة أكثر من مسألة توازن اÐيرادات الحكومية واÐنفاق. وخالل الفترة 2010-1980، 
أدى النمو بمعدالت أعلى من معدالت الفائدة إلى تخفيض الدين الحكومي كنسبة للناتج المحلي اÐجمالي 

 .(Baldacci, Gupta, and Mulas-Granados 2012) في أكثر من خمسين دولة ناشئة ونامية

ضبط أوضاع المالية العامة

يساعد تحقيق فوائض مالية أولية على سداد الديون القائمة.(١٣) ونظًرا لتراجع الفائض ا¢ولي للموازنة العامة 
للدولة من 1٬8% من الناتج المحلي اÐجمالي في 2020/2019، إلى 0٬9% في عام 2021/2020، يحتاج االقتصاد المصري 

إلى ضبط أوضاع المالية العامة (بخفض اÐنفاق أو زيادة اÐيرادات). 

خصخصة ا
صول العامة

االقتصادية  القطاعات  في  الحكومية  ا¢صول  خصخصة  حول  الجدل  يتجدد  االقتصادية،  ا¢زمات  خضم  في 
المهمة كحل سريع ¢زمة الدين العام في البالد، ولتوفير مساحة لنمو القطاع الخاص. فقد استخدمت بعض 

الدول عائدات خصخصة ا¢صول العامة، مثل شركات المرافق المملوكة للدولة أو ا¢راضي، لخفض الديون. 

ولكن  ا¢جل،  قصيرة  السيولة  في  الخطير  النقص  على  للتغلب  مفيدة  استراتيجية  الخصخصة  تكون  وقد 
تحسين المسار طويل ا¢جل لèموال الحكومية يتطلب رفع الكفاءة عندما تستحوذ الكيانات الخاصة على 
ا¢صول العامة. وباÐضافة إلى تخفيض الديون، يمكن االستفادة من الخصخصة في تعزيز النمو من خالل تعزيز 
جهات  وإنشاء  للدولة  المملوكة  للمؤسسات  السليم  التقييم  لضمان  الصرف  سعر  واستقرار  المنافسة 

تنظيمية قوية ومستقلة (في قطاع االتصاالت على سبيل المثال).

ضرائب الثروة

دعا  وقد  للثروة.  المتكافئ  التوزيع  ولتحقيق  المساواة  عدم  لمعالجة  كوسيلة  الثروة  ضرائب  إلى  الدعوة  تنبع 
البعض إلى فرض ضريبة ثروة لمرة واحدة لسداد بعض المديونية الناتجة عن جائحة كورونا والنفقات المتعلقة 
بها. وتواجه الدول النامية ومنها مصر، تحديات كبيرة في زيادة اÐيرادات من خالل ضرائب الثروة؛ حيث إن جزًءا 

كبيًرا من ثروة دافعي الضرائب ا¢ثرياء ُمحَتفظ به في الخارج.

٤٠

Heterodox Approaches ساليب غير التقليدية للتعامل مع الديون
ا

عن  والتخلف  المالي،  والكبح  المتوقع،  غير  التضخم  الديون:  مع  للتعامل  التقليدية  غير  ا¢ساليب  تشمل 
السداد. وُيعد التضخم غير المتوقع والكبح المالي ضرائب "أقل تقليدية"، ولكل منهما كفاءته الكبيرة وآثاره 

على إعادة التوزيع.

التضخم غير المتوقع 

يساعد التضخم غير المتوقع على تآكل أعباء الديون الحقيقية بمرور الوقت إذا كان يرفع الدخول االسمية أسرع 
جاذبية  من  تقلل  التي  المآخذ  من  العديد  هناك  ذلك،  من  وبالرغم  االسمية.  الفائدة  أسعار  في  االرتفاع  من 
التضخم غير المتوقع كاستراتيجية لخفض الديون: أوًلا، يتطلب خفض نسبة الدين للناتج المحلي اÐجمالي 
ا. ثانًيا، إذا كانت  زيادة كبيرة في التضخم، والحًقا، تكون العودة إلى تضخم منخفض ومستقر مكلفة اقتصادًيّ
نسبة كبيرة من الدين قصيرة ا¢جل، فإن أسعار الفائدة على الديون الصادرة حديًثا سترتفع مع ارتفاع التضخم. 
ويعرف ما سبق بتأثير "فيشر"، الذي يوضح أن توقع التضخم يؤدي إلى رفع معدالت الفائدة االسمية عند تجديد 
الديون المستحقة. ثالًثا، إذا كانت نسبة كبيرة من الدين مقومة بالعملة ا¢جنبية، فإن انخفاض سعر الصرف 
المصاحب للتضخم من شأنه رفع أعباء خدمة هذا الدين المقوم بالعملة ا¢جنبية، وربما إلى مستوى ال يمكن 
تحمله. وكثيًرا ما كانت أزمات التضخم مصحوبة بأزمات أسعار الصرف. رابًعا، على المدى الطويل يمكن أن يؤدي 
المرتفع  التضخم  أصبح  فإذا  المركزي.  البنك  ومصداقية  المستثمرين  ثقة  تقويض  إلى  المرتفع  التضخم 
مترسًخا في التوقعات، تحول إلى استراتيجية غير فعالة لخفض القيمة الحقيقية للديون، ما لم يكن مصحوًبا 
بقيود على رأس المال وكبح مالي. خامًسا، التضخم المفاجئ كاستراتيجية للحد من الديون مفيد في خفض 
الدين  مستويات  كانت  إذا  أما  مثًلا).  الحرب  أثناء  المتراكمة  (كالديون  واحدة  لمرة  المرتفعة  الديون  مستويات 
تراكم  من  ا¢خيرة  الموجة  في  حدث  (كما  اÐيرادات  ضعف  أو  المستمرة  اÐنفاق  ضغوط  عن  ناتجة  المرتفعة 

الديون)، فإن نوبة من التضخم المفاجئ لن تستطيع تخفيض مستويات الديون المرتفعة بطريقة دائمة.

الكبح المالي

الفائدة  أسعار  على  ضوابط  دول  عدة  فرضت  فقد  المالي؛  الكبح  بقضية  االهتمام  عاد  كورونا،  جائحة  خالل 
النامية Ðمكانية استخدامها  والبلدان  الناشئة  االقتصادات  ذلك في  بما في  ا¢صول  وانتشرت عمليات شراء 
لتمويل العجز والحد من تراكم الديون المحلية، ولكن هذه ا¢نواع من البرامج قد تؤدي في النهاية إلى تقويض 

استقاللية البنوك المركزية إذا استمرت لفترة طويلة.

كما أن الكبح المالي وسيلة مكلفة لخفض الديون ¢نه ال يشجع على استخدامات أكثر إنتاجية للمدخرات. 
وفيما يتعلق بالقيود على أسعار الفائدة، فإنها تؤدي إلى انخفاض االستثمارات وسوء تخصيصها، والتحول نحو 

آجال استحقاق أقصر للديون، وانخفاض ربحية البنوك.

االستثمارات  إلى  بالتدفق  للمدخرات  ستسمح  ¢نها  الديون،  لخفض  تكلفة  أقل  طريقة  الضرائب  أن  ويبدو 
المنتجة بدًلا من حصرها في الديون الحكومية بأسعار فائدة أقل من السوق. كما أن الكبح المالي من الصعب 
التخلص منه؛ فقد استمرت أسعار الفائدة في االنخفاض بعد عدة سنوات من انتهاء فترات الكبح المالي؛ مما 

أدى إلى زيادة تراكم الديون. 

واÚن أصبح استخدام الكبح المالي كأداة لتسوية الديون أكثر صعوبة عما كان عليه في الماضي، بسبب البيئة 
االقتصادات  في  المالي  الكبح  سياسات  اعتمدت  الماضي،  ففي  الديون؛  وتركيبة  المختلفة  المؤسسية 

المتقدمة على القيود على رأس المال واستخدام أدوات الدين غير السوقية التي كانت تحتفظ بها المؤسسات 
المالي  الكبح  على  القدرة  تقليل  إلى  المالي  والتحرير  المال  رأس  حسابات  تحرير  أدى  فقد  اÚن،  أما  المحلية. 
المتوسط، بنحو  المقيمين في  المتقدمة، يحتفظ غير  المثال، في االقتصادات  الديون. وعلى سبيل  لخفض 
وأربعة  سالبة،  حقيقية  فائدة  بأسعار  الديون  من  حيازتهم  خفض  بسهولة  ويمكنهم  الحكومي،  الدين  ثلث 

أخماسها في أدوات السوق.

الخالصة، في حين أن النمو المرتفع ومعدالت الفائدة المنخفضة والكبح المالي طرق قابلة للتطبيق لخفض 
الدين المحلي أو الخارجي، فمن المرجح أن يكون التضخم غير فعال في خفض الدين الخارجي. ويمكن أن يؤدي 
التضخم والكبح المالي وإعادة هيكلة الديون إلى تكلفة اقتصادية باهظة. وقد تواجه اÐصالحات لتحقيق نمو 

أعلى أو ضرائب الثروة عقبات فنية وعملية وسياسية صعبة. 

وهناك حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الخارجية، مع تخفيض كبير وهادف لمخزون الديون الحالي. 
الديون، واستبدال السندات الخضراء بالسندات الحالية؛ لدعم العمل المناخي مع  وذلك من خالل مقايضات 
ا Ðعادة هيكلة  تقليل عبء الديون، وإعادة شراء الديون، ودمج هذه المبادرات في آليات دائمة متفق عليها عالمًيّ

.(Stiglitz and Rashid, 2020) الديون وتخفيضها تقوم على قواعد عادلة ومنصفة

3-3 مرونة سوق العمل

يستطيع االقتصاد المصري التعافي بسرعة من أي أزمة عندما تتمتع سوق العمل بالمرونة. وتساعد مجموعة 
المستدامة،  التنمية  وتوطين  البشري،  المال  رأس  تنمية  أهمها:  ومن  المرونة،  هذه  تحقيق  على  العوامل  من 

واالستعداد لوظائف المستقبل، والتمكين االقتصادي للمرأة، وضمان الحماية االجتماعية الشاملة.

3-3-1 تنمية رأس المال البشري

مليوًنا   180 إلى  السكان  عدد  يصل  أن  المتوقع  ومن   .2021/2020 عام  في  نسمة  مليون   102٬5 مصر  سكان  عدد  بلغ 
بحلول عام 2052. وعلى الرغم من أن الدولة قد وضعت في عام 2021 خطة لتنظيم معدل النمو السكاني وتحسين 
جودة رأس المال البشري، فما زال اÐنفاق على الصحة والتعليم أقل مما نصَّ عليه الدستور المصري؛ فقد نص 
الدستور في مواده 19 و21 على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اÐنفاق الحكومي للتعليم ال تقل عن 4% من 
من  فقط   %2٬4 بلغت  النسبة  هذه  أن  إال  الجامعي،  للتعليم  و%2  ا¢ساسي  للتعليم  اÐجمالي  القومي  الناتج 
الناتج المحلي اÐجمالي في موازنة 2022/2021. كما نصَّ الدستور في المادة 18 على أن تلتزم الدولة بتخصيص 
نسبة من اÐنفاق الحكومي للصحة ال تقل عن 3% من الناتج القومي اÐجمالي، إال أنها بلغت 1٬5% فقط من 

الناتج المحلي اÐجمالي في موازنة 2022/2021.(١٤)

 وتؤكد النسب السابقة ضرورة العمل على تطبيق النسب المقررة في الدستور بشأن اÐنفاق العام على الصحة 
والتعليم والتدريب لتحسين مهارات القوى العاملة، وتنمية رأس المال البشري، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر 

التنمية البشرية الذي يقع في المركز 116 من بين 189 دولة (وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، 2021). 

3-3-2 توطين التنمية المستدامة

الريفية  المناطق  الفقر في  انخفاض معدالت  اÐقليمية؛ فبالرغم من  التفاوتات  المصري من  االقتصاد  يعاني 
الحضرية خالل  المناطق  الفقر في  1.6 نقطة مئوية في معدالت  انخفاض قدره  3.6 نقاط مئوية، مقابل  بنحو 
الفترة 2018/2017- 2020/2019، فما تزال التفاوتات اÐقليمية قائمة. وخالل الفترة ذاتها، ارتفع دخل ا¢سرة بنسبة ٪16 
المناطق الحضرية بمعدل ٪19  إنفاق ا¢سرة في  وزاد  الريفية،  المناطق  المناطق الحضرية مقابل 13٪ في  في 

مقارنة بمعدل 12% بالمناطق الريفية. 

ويساعد توطين التنمية المستدامة على معالجة التفاوتات التنموية بين المحافظات وتوزيع ثمار التنمية   
بين ا¢فراد والمناطق الجغرافية المختلفة بأكبر قدر ممكن من العدالة. ويتطلب توطين التنمية المستدامة، 
االتجاه نحو الالمركزية في وضع بنود الموازنة العامة للدولة، بحيث توضح كل محافظة احتياجاتها ومواردها 
ويكون لها الحق في التصرف فيما تتحصل عليه من إيراد. فالالمركزية تعني تمكين ا¢فراد والشركات والدول من 
اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وتساعد على زيادة المرونة في مواجهة المخاطر. كما أن توطين التنمية المستدامة 
لتعزيز  واستخدامها  محافظة  كل  عن  الممكنة  واالجتماعية  االقتصادية  البيانات  كل  وتنقيح  جمع  يتطلب 

القدرة التنافسية لكل منها وزيادة االستثمارات بها ورفع كفاءتها.

3-3-3 االستعداد لوظائف المستقبل

في الربع الثاني من عام 2020، ارتفع معدل البطالة في االقتصاد المصري إلى 9٬6%، لكنه عاد لمساره الهبوطي 
لينخفض إلى 7٬2% في الربع الرابع من العام ذاته. وعلى الرغم من التحسن في المعدل العام للبطالة، فإنها 
مرتفعة بين الشباب والنساء. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى التحصيل العلمي بين النساء، فإن مشاركة المرأة 
بتأمين  تتمتع  ال  التي  الرسمية  غير  العمالة  وتمثل   ،(2020 عام  في  فقط   %16٬1) منخفضة  العمل  سوق  في 

اجتماعي، نحو 55٬3% من إجمالي العمالة في مصر.

وأصبح من الضروري إعادة التفكير على نطاق أوسع في دور وحقوق العمال "عن بعد"، ومعالجة أسباب العزوف 
عن االنخراط في القطاع الرسمي وانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل؛ لزيادة التمكين االقتصادي للمرأة 
والحد من عدم المساواة بين الجنسين. كما أن تحسين المهارات وصقلها هو المسار ا¢كثر أهمية لمعالجة 

االستقطاب في سوق العمل، وهو ما يتطلب تنسيق وثيق بين الحكومة والشركات والمؤسسات التعليمية.

وهولندا،  والمجر،  وألمانيا،  والدنمارك،  وكندا،  (أستراليا،  الدول  من  العديد  قام  الحالية،  الوظائف  ولحماية 
أو تقديم  ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، وأيرلندا الشمالية)، بالتوسع في تخفيض ساعات العمل وبأجر أقل، 
إعانات لèجور (في حالة العمل بدوام كامل)، ال سيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. باÐضافة إلى 
وعلى  اÐيرادات.  في  كبيرة  خسائر  سجلوا  والذين  أنفسهم  لحساب  العاملين  لمساعدة  تعويض  خطة  وضع 

سبيل المثال، سمحت الدنمارك، بمنح إجازة للموظفين مع دفع 75-90% من ا¢جور.  

فإن   ،(automation) لèتمتة  نتيجة  المستقبل  في  سيندثر  الحالية  الوظائف  بعض  أن  من  الرغم  وعلى 
الواجب  العمل  فرص  من  اÚالف  مئات  وتوفير  جديدة  وظائف  إيجاد  في  مباشر  بشكل  سُتسهم  التكنولوجيا 
المرتبطة  والمهن  للوظائف  جديدة  آفاًقا  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  تفتح  أن  المتوقع  فمن  لها.  االستعداد 
بالروبوتات كالرعاية الصحية، والبيانات الضخمة، والطائرات بدون طيار، والنقل الذكي ذاتي القيادة، وتكنولوجيا 
البلوك تشين، والعمالت الرقمية المشفرة، والطباعة ثالثية ا¢بعاد، وصناعة الفضاء، والتعدين الفضائي، وتوليد 
(الهايبرلوب)،  ا¢نابيب  عبر  الذكي  التنقل  وأنظمة  الجينومي،  والطب  النووي،  االندماج  طريق  عن  الطاقة 
ا، وتكنولوجيا إنترنت ا¢شياء والمنازل المؤتمتة، وأنظمة التعلم  والحوسبة الكمومية، واللحوم المزروعة مخبرًيّ
استشراف  (مؤسسة  االصطناعي  الذكاء  بتكنولوجيا  المدعومة  التعليمية  الروبوتات  على  القائمة  الذكي 

المستقبل، 2021).

(۱٤)   تم حساب نسب اإلنفاق الحكومي لقطاعي التعلیم والصحة من الناتج المحلي اإلجمالي اعتماًدا على البنود ذات االرتباط المباشر بالقطاعین في البیان 
المالي الخاص بالتقسیم الوظیفي للمصروفات الصادر عن وزارة المالیة.



3-2-3 سياسة نقدية مرنة

 في أوقات االضطراب المالي، يمكن للبنك المركزي اللجوء إلى إجراءات غير تقليدية (التيسير الكمي) بشراء 
لتحفيز  ا¢جل،  طويلة  الفائدة  أسعار  وخفض  السيولة  لزيادة  المالية  السوق  من  مباشرة  الثابتة  ا¢صول 

االستثمارات، خاصة االستثمارات الثابتة الضرورية لتعزيز النمو والتوظيف.

وباÐضافة إلى السياسة النقدية غير التقليدية، يمكن أن يتخذ البنك المركزي عدة تدابير نقدية لتعزيز السيولة 
تسهيالت  وتقديم  السيولة،  لضخ  النقدي  االحتياطي  متطلبات  تخفيض  ومنها:  المالي،  االستقرار  وضمان 
التدفقات  لتعزيز  االحترازية  اللوائح  وتخفيف  الحجم،  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  خاصة  ائتمانية 

االئتمانية. 

بارتفاع معدل التضخم عن  آليات االنتقال النقدي، يمكن السماح  النقدية وتحسين  ولتعزيز مرونة السياسة 
والتضخم  السيولة  أن  خاصة  العمل،  سوق  في  المستدام  االنتعاش  لدعم  المنخفض  الحالي  مستواه 
المنخفض قد يؤديان إلى تقليل تسعير المخاطر، وزيادة حيازة ا¢صول المالية، وخلق فقاعة مالية كبيرة. كما أن 

ارتفاع التضخم عما هو متوقع، سيخفض القيمة الحقيقية للديون.

ويعتمد االقتصاد المصري بشكل كبير على التمويل المحلي قصير ا¢جل العتبارات تكلفة االقتراض وا¢سواق 
الدين الحكومي  البنوك المحلية على  (IMF. 2021c). ويرتفع انكشاف  الناشئة لèدوات طويلة ا¢جل  المحلية 
(45% من إجمالي أصول البنوك)، وقد يؤدي ارتفاع العائد على السندات ا¢مريكية والتشدد في الشروط المالية 
با¢سواق العالمية، إلى زيادة اعتماد الحكومة على التمويل من البنوك المحلية ومزاحمة القطاع الخاص في 
الحصول على االئتمان في الوقت الذي تتصاعد فيه احتياجات التمويل الخاص؛ مما يحد من آفاق التعافي ويهدد 

االستقرار المالي.

البنوك  محافظ  توسيع  (عدم  السيادية  الديون  على  المفرط  البنوك  انكشاف  من  الحد  الضروري  من  لذلك، 
معدالت  لتخفيض  الحقيقية؛  االستثمارات  نحو  المتاحة  المالية  الموارد  ودفع  الحكومية)،  المالية  با¢وراق 

البطالة وتعزيز االستقرار النقدي والمالي. 

رأس مال  المالي، كزيادة متطلبات  النظام  التحوطية يعزز صالبة  الكلية  اتباع السياسات االقتصادية  أن  كما 
البنوك عند التوسع السريع في االئتمان والحد من حيازة ا¢صول المالية الممولة بالديون. ولتقليل المخاطر 
النظامية الناتجة عن ا¢زمات االقتصادية كخروج رؤوس ا¢موال قصيرة ا¢جل، قام كثير من الدول، مثل: البرازيل 

والصين وكولومبيا والهند وماليزيا، بفرض القيود على خروج رأس المال للحد من مخاطره. 

3-2-4 استراتيجية لخفض الدين العام 

في يونيو 2020، بلغ الدين العام الداخلي 4٬3 تريليونات جنيه ووصل الدين العام الخارجي إلى 123٬5 مليار دوالر.(١٢) 
إجمالي  من   %64 أي  جنيه،  تريليون   1٬2 القروض)  وأقساط  (الفوائد  الدين  خدمة  سجلت   ،2022/2021 موازنة  وفي 
على  اÐنفاق  أضعاف  و7  الصحة،  على  اÐنفاق  ضعف  و11  الضريبية،  العائدات  إجمالي  من  و%119  المصروفات 

التعليم، و4 أضعاف اÐنفاق على الحماية االجتماعية، و3 أضعاف اÐنفاق على ا¢جور (وزارة المالية، 2021). 

وُيعد ارتفاع المديونية مصدًرا لعدم اليقين بشأن االقتصاد الكلي ويثير المخاوف من لجوء الحكومة إلى فرض 
ضرائب لكبح العجز والديون أو خفض اÐنفاق الحكومي (والذي قد يشمل تخفيض اÐنفاق على شبكات ا¢مان 
الفائدة  معدالت  تؤدي  كما  للنمو).  المعزز  العام  االستثمار  تخفيض  أو  والتعليم،  الصحة  وعلى  االجتماعي، 

المرتفعة وعدم اليقين إلى مزاحمة االستثمار الخاص المعزز لæنتاجية وتؤثر على نمو الناتج. 

 (Heterodox Approaches) وغير التقليدية (Orthodox Approaches) ويمكن للدولة استخدام ا¢ساليب التقليدية
للتعامل مع الديون وخفض مستويات الدين إلى الناتج المحلي اÐجمالي لتقليل المخاطر. 

Orthodox Approaches ساليب التقليدية للتعامل مع الديون
ا

أوضاع  الفائدة، وضبط  االقتصادي عن معدل  النمو  رفع معدل  الديون،  ا¢رثوذكسي لتخفيض  المنهج  يشمل 
المالية العامة من خالل زيادة الضرائب و/أو خفض اÐنفاق، وخصخصة الشركات العامة، وفرض ضرائب على 

الثروة. 

رفع معدل النمو االقتصادي

يؤدي النمو االقتصادي بمعدالت أعلى من معدالت الفائدة، إلى تخفيض رصيد الدين كنسبة من الناتج المحلي 
يصبح  تحمله  المصري  لالقتصاد  يمكن  الدين  من  معين  مستوى  كان  إذا  ما  تحديد  أن  يعني  مما  اÐجمالي؛ 
مسألة مسارات النمو وأسعار الفائدة أكثر من مسألة توازن اÐيرادات الحكومية واÐنفاق. وخالل الفترة 2010-1980، 
أدى النمو بمعدالت أعلى من معدالت الفائدة إلى تخفيض الدين الحكومي كنسبة للناتج المحلي اÐجمالي 

 .(Baldacci, Gupta, and Mulas-Granados 2012) في أكثر من خمسين دولة ناشئة ونامية

ضبط أوضاع المالية العامة

يساعد تحقيق فوائض مالية أولية على سداد الديون القائمة.(١٣) ونظًرا لتراجع الفائض ا¢ولي للموازنة العامة 
للدولة من 1٬8% من الناتج المحلي اÐجمالي في 2020/2019، إلى 0٬9% في عام 2021/2020، يحتاج االقتصاد المصري 

إلى ضبط أوضاع المالية العامة (بخفض اÐنفاق أو زيادة اÐيرادات). 

خصخصة ا
صول العامة

االقتصادية  القطاعات  في  الحكومية  ا¢صول  خصخصة  حول  الجدل  يتجدد  االقتصادية،  ا¢زمات  خضم  في 
المهمة كحل سريع ¢زمة الدين العام في البالد، ولتوفير مساحة لنمو القطاع الخاص. فقد استخدمت بعض 

الدول عائدات خصخصة ا¢صول العامة، مثل شركات المرافق المملوكة للدولة أو ا¢راضي، لخفض الديون. 

ولكن  ا¢جل،  قصيرة  السيولة  في  الخطير  النقص  على  للتغلب  مفيدة  استراتيجية  الخصخصة  تكون  وقد 
تحسين المسار طويل ا¢جل لèموال الحكومية يتطلب رفع الكفاءة عندما تستحوذ الكيانات الخاصة على 
ا¢صول العامة. وباÐضافة إلى تخفيض الديون، يمكن االستفادة من الخصخصة في تعزيز النمو من خالل تعزيز 
جهات  وإنشاء  للدولة  المملوكة  للمؤسسات  السليم  التقييم  لضمان  الصرف  سعر  واستقرار  المنافسة 

تنظيمية قوية ومستقلة (في قطاع االتصاالت على سبيل المثال).

ضرائب الثروة

دعا  وقد  للثروة.  المتكافئ  التوزيع  ولتحقيق  المساواة  عدم  لمعالجة  كوسيلة  الثروة  ضرائب  إلى  الدعوة  تنبع 
البعض إلى فرض ضريبة ثروة لمرة واحدة لسداد بعض المديونية الناتجة عن جائحة كورونا والنفقات المتعلقة 
بها. وتواجه الدول النامية ومنها مصر، تحديات كبيرة في زيادة اÐيرادات من خالل ضرائب الثروة؛ حيث إن جزًءا 

كبيًرا من ثروة دافعي الضرائب ا¢ثرياء ُمحَتفظ به في الخارج.

٤١

Heterodox Approaches ساليب غير التقليدية للتعامل مع الديون
ا

عن  والتخلف  المالي،  والكبح  المتوقع،  غير  التضخم  الديون:  مع  للتعامل  التقليدية  غير  ا¢ساليب  تشمل 
السداد. وُيعد التضخم غير المتوقع والكبح المالي ضرائب "أقل تقليدية"، ولكل منهما كفاءته الكبيرة وآثاره 

على إعادة التوزيع.

التضخم غير المتوقع 

يساعد التضخم غير المتوقع على تآكل أعباء الديون الحقيقية بمرور الوقت إذا كان يرفع الدخول االسمية أسرع 
جاذبية  من  تقلل  التي  المآخذ  من  العديد  هناك  ذلك،  من  وبالرغم  االسمية.  الفائدة  أسعار  في  االرتفاع  من 
التضخم غير المتوقع كاستراتيجية لخفض الديون: أوًلا، يتطلب خفض نسبة الدين للناتج المحلي اÐجمالي 
ا. ثانًيا، إذا كانت  زيادة كبيرة في التضخم، والحًقا، تكون العودة إلى تضخم منخفض ومستقر مكلفة اقتصادًيّ
نسبة كبيرة من الدين قصيرة ا¢جل، فإن أسعار الفائدة على الديون الصادرة حديًثا سترتفع مع ارتفاع التضخم. 
ويعرف ما سبق بتأثير "فيشر"، الذي يوضح أن توقع التضخم يؤدي إلى رفع معدالت الفائدة االسمية عند تجديد 
الديون المستحقة. ثالًثا، إذا كانت نسبة كبيرة من الدين مقومة بالعملة ا¢جنبية، فإن انخفاض سعر الصرف 
المصاحب للتضخم من شأنه رفع أعباء خدمة هذا الدين المقوم بالعملة ا¢جنبية، وربما إلى مستوى ال يمكن 
تحمله. وكثيًرا ما كانت أزمات التضخم مصحوبة بأزمات أسعار الصرف. رابًعا، على المدى الطويل يمكن أن يؤدي 
المرتفع  التضخم  أصبح  فإذا  المركزي.  البنك  ومصداقية  المستثمرين  ثقة  تقويض  إلى  المرتفع  التضخم 
مترسًخا في التوقعات، تحول إلى استراتيجية غير فعالة لخفض القيمة الحقيقية للديون، ما لم يكن مصحوًبا 
بقيود على رأس المال وكبح مالي. خامًسا، التضخم المفاجئ كاستراتيجية للحد من الديون مفيد في خفض 
الدين  مستويات  كانت  إذا  أما  مثًلا).  الحرب  أثناء  المتراكمة  (كالديون  واحدة  لمرة  المرتفعة  الديون  مستويات 
تراكم  من  ا¢خيرة  الموجة  في  حدث  (كما  اÐيرادات  ضعف  أو  المستمرة  اÐنفاق  ضغوط  عن  ناتجة  المرتفعة 

الديون)، فإن نوبة من التضخم المفاجئ لن تستطيع تخفيض مستويات الديون المرتفعة بطريقة دائمة.

الكبح المالي

الفائدة  أسعار  على  ضوابط  دول  عدة  فرضت  فقد  المالي؛  الكبح  بقضية  االهتمام  عاد  كورونا،  جائحة  خالل 
النامية Ðمكانية استخدامها  والبلدان  الناشئة  االقتصادات  ذلك في  بما في  ا¢صول  وانتشرت عمليات شراء 
لتمويل العجز والحد من تراكم الديون المحلية، ولكن هذه ا¢نواع من البرامج قد تؤدي في النهاية إلى تقويض 

استقاللية البنوك المركزية إذا استمرت لفترة طويلة.

كما أن الكبح المالي وسيلة مكلفة لخفض الديون ¢نه ال يشجع على استخدامات أكثر إنتاجية للمدخرات. 
وفيما يتعلق بالقيود على أسعار الفائدة، فإنها تؤدي إلى انخفاض االستثمارات وسوء تخصيصها، والتحول نحو 

آجال استحقاق أقصر للديون، وانخفاض ربحية البنوك.

االستثمارات  إلى  بالتدفق  للمدخرات  ستسمح  ¢نها  الديون،  لخفض  تكلفة  أقل  طريقة  الضرائب  أن  ويبدو 
المنتجة بدًلا من حصرها في الديون الحكومية بأسعار فائدة أقل من السوق. كما أن الكبح المالي من الصعب 
التخلص منه؛ فقد استمرت أسعار الفائدة في االنخفاض بعد عدة سنوات من انتهاء فترات الكبح المالي؛ مما 

أدى إلى زيادة تراكم الديون. 

واÚن أصبح استخدام الكبح المالي كأداة لتسوية الديون أكثر صعوبة عما كان عليه في الماضي، بسبب البيئة 
االقتصادات  في  المالي  الكبح  سياسات  اعتمدت  الماضي،  ففي  الديون؛  وتركيبة  المختلفة  المؤسسية 

المتقدمة على القيود على رأس المال واستخدام أدوات الدين غير السوقية التي كانت تحتفظ بها المؤسسات 
المالي  الكبح  على  القدرة  تقليل  إلى  المالي  والتحرير  المال  رأس  حسابات  تحرير  أدى  فقد  اÚن،  أما  المحلية. 
المتوسط، بنحو  المقيمين في  المتقدمة، يحتفظ غير  المثال، في االقتصادات  الديون. وعلى سبيل  لخفض 
وأربعة  سالبة،  حقيقية  فائدة  بأسعار  الديون  من  حيازتهم  خفض  بسهولة  ويمكنهم  الحكومي،  الدين  ثلث 

أخماسها في أدوات السوق.

الخالصة، في حين أن النمو المرتفع ومعدالت الفائدة المنخفضة والكبح المالي طرق قابلة للتطبيق لخفض 
الدين المحلي أو الخارجي، فمن المرجح أن يكون التضخم غير فعال في خفض الدين الخارجي. ويمكن أن يؤدي 
التضخم والكبح المالي وإعادة هيكلة الديون إلى تكلفة اقتصادية باهظة. وقد تواجه اÐصالحات لتحقيق نمو 

أعلى أو ضرائب الثروة عقبات فنية وعملية وسياسية صعبة. 

وهناك حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الخارجية، مع تخفيض كبير وهادف لمخزون الديون الحالي. 
الديون، واستبدال السندات الخضراء بالسندات الحالية؛ لدعم العمل المناخي مع  وذلك من خالل مقايضات 
ا Ðعادة هيكلة  تقليل عبء الديون، وإعادة شراء الديون، ودمج هذه المبادرات في آليات دائمة متفق عليها عالمًيّ

.(Stiglitz and Rashid, 2020) الديون وتخفيضها تقوم على قواعد عادلة ومنصفة

3-3 مرونة سوق العمل

يستطيع االقتصاد المصري التعافي بسرعة من أي أزمة عندما تتمتع سوق العمل بالمرونة. وتساعد مجموعة 
المستدامة،  التنمية  وتوطين  البشري،  المال  رأس  تنمية  أهمها:  ومن  المرونة،  هذه  تحقيق  على  العوامل  من 

واالستعداد لوظائف المستقبل، والتمكين االقتصادي للمرأة، وضمان الحماية االجتماعية الشاملة.

3-3-1 تنمية رأس المال البشري

مليوًنا   180 إلى  السكان  عدد  يصل  أن  المتوقع  ومن   .2021/2020 عام  في  نسمة  مليون   102٬5 مصر  سكان  عدد  بلغ 
بحلول عام 2052. وعلى الرغم من أن الدولة قد وضعت في عام 2021 خطة لتنظيم معدل النمو السكاني وتحسين 
جودة رأس المال البشري، فما زال اÐنفاق على الصحة والتعليم أقل مما نصَّ عليه الدستور المصري؛ فقد نص 
الدستور في مواده 19 و21 على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اÐنفاق الحكومي للتعليم ال تقل عن 4% من 
من  فقط   %2٬4 بلغت  النسبة  هذه  أن  إال  الجامعي،  للتعليم  و%2  ا¢ساسي  للتعليم  اÐجمالي  القومي  الناتج 
الناتج المحلي اÐجمالي في موازنة 2022/2021. كما نصَّ الدستور في المادة 18 على أن تلتزم الدولة بتخصيص 
نسبة من اÐنفاق الحكومي للصحة ال تقل عن 3% من الناتج القومي اÐجمالي، إال أنها بلغت 1٬5% فقط من 

الناتج المحلي اÐجمالي في موازنة 2022/2021.(١٤)

 وتؤكد النسب السابقة ضرورة العمل على تطبيق النسب المقررة في الدستور بشأن اÐنفاق العام على الصحة 
والتعليم والتدريب لتحسين مهارات القوى العاملة، وتنمية رأس المال البشري، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر 

التنمية البشرية الذي يقع في المركز 116 من بين 189 دولة (وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، 2021). 

3-3-2 توطين التنمية المستدامة

الريفية  المناطق  الفقر في  انخفاض معدالت  اÐقليمية؛ فبالرغم من  التفاوتات  المصري من  االقتصاد  يعاني 
الحضرية خالل  المناطق  الفقر في  1.6 نقطة مئوية في معدالت  انخفاض قدره  3.6 نقاط مئوية، مقابل  بنحو 
الفترة 2018/2017- 2020/2019، فما تزال التفاوتات اÐقليمية قائمة. وخالل الفترة ذاتها، ارتفع دخل ا¢سرة بنسبة ٪16 
المناطق الحضرية بمعدل ٪19  إنفاق ا¢سرة في  وزاد  الريفية،  المناطق  المناطق الحضرية مقابل 13٪ في  في 

مقارنة بمعدل 12% بالمناطق الريفية. 

ويساعد توطين التنمية المستدامة على معالجة التفاوتات التنموية بين المحافظات وتوزيع ثمار التنمية   
بين ا¢فراد والمناطق الجغرافية المختلفة بأكبر قدر ممكن من العدالة. ويتطلب توطين التنمية المستدامة، 
االتجاه نحو الالمركزية في وضع بنود الموازنة العامة للدولة، بحيث توضح كل محافظة احتياجاتها ومواردها 
ويكون لها الحق في التصرف فيما تتحصل عليه من إيراد. فالالمركزية تعني تمكين ا¢فراد والشركات والدول من 
اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وتساعد على زيادة المرونة في مواجهة المخاطر. كما أن توطين التنمية المستدامة 
لتعزيز  واستخدامها  محافظة  كل  عن  الممكنة  واالجتماعية  االقتصادية  البيانات  كل  وتنقيح  جمع  يتطلب 

القدرة التنافسية لكل منها وزيادة االستثمارات بها ورفع كفاءتها.

3-3-3 االستعداد لوظائف المستقبل

في الربع الثاني من عام 2020، ارتفع معدل البطالة في االقتصاد المصري إلى 9٬6%، لكنه عاد لمساره الهبوطي 
لينخفض إلى 7٬2% في الربع الرابع من العام ذاته. وعلى الرغم من التحسن في المعدل العام للبطالة، فإنها 
مرتفعة بين الشباب والنساء. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى التحصيل العلمي بين النساء، فإن مشاركة المرأة 
بتأمين  تتمتع  ال  التي  الرسمية  غير  العمالة  وتمثل   ،(2020 عام  في  فقط   %16٬1) منخفضة  العمل  سوق  في 

اجتماعي، نحو 55٬3% من إجمالي العمالة في مصر.

وأصبح من الضروري إعادة التفكير على نطاق أوسع في دور وحقوق العمال "عن بعد"، ومعالجة أسباب العزوف 
عن االنخراط في القطاع الرسمي وانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل؛ لزيادة التمكين االقتصادي للمرأة 
والحد من عدم المساواة بين الجنسين. كما أن تحسين المهارات وصقلها هو المسار ا¢كثر أهمية لمعالجة 

االستقطاب في سوق العمل، وهو ما يتطلب تنسيق وثيق بين الحكومة والشركات والمؤسسات التعليمية.

وهولندا،  والمجر،  وألمانيا،  والدنمارك،  وكندا،  (أستراليا،  الدول  من  العديد  قام  الحالية،  الوظائف  ولحماية 
أو تقديم  ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، وأيرلندا الشمالية)، بالتوسع في تخفيض ساعات العمل وبأجر أقل، 
إعانات لèجور (في حالة العمل بدوام كامل)، ال سيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. باÐضافة إلى 
وعلى  اÐيرادات.  في  كبيرة  خسائر  سجلوا  والذين  أنفسهم  لحساب  العاملين  لمساعدة  تعويض  خطة  وضع 

سبيل المثال، سمحت الدنمارك، بمنح إجازة للموظفين مع دفع 75-90% من ا¢جور.  

فإن   ،(automation) لèتمتة  نتيجة  المستقبل  في  سيندثر  الحالية  الوظائف  بعض  أن  من  الرغم  وعلى 
الواجب  العمل  فرص  من  اÚالف  مئات  وتوفير  جديدة  وظائف  إيجاد  في  مباشر  بشكل  سُتسهم  التكنولوجيا 
المرتبطة  والمهن  للوظائف  جديدة  آفاًقا  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  تفتح  أن  المتوقع  فمن  لها.  االستعداد 
بالروبوتات كالرعاية الصحية، والبيانات الضخمة، والطائرات بدون طيار، والنقل الذكي ذاتي القيادة، وتكنولوجيا 
البلوك تشين، والعمالت الرقمية المشفرة، والطباعة ثالثية ا¢بعاد، وصناعة الفضاء، والتعدين الفضائي، وتوليد 
(الهايبرلوب)،  ا¢نابيب  عبر  الذكي  التنقل  وأنظمة  الجينومي،  والطب  النووي،  االندماج  طريق  عن  الطاقة 
ا، وتكنولوجيا إنترنت ا¢شياء والمنازل المؤتمتة، وأنظمة التعلم  والحوسبة الكمومية، واللحوم المزروعة مخبرًيّ
استشراف  (مؤسسة  االصطناعي  الذكاء  بتكنولوجيا  المدعومة  التعليمية  الروبوتات  على  القائمة  الذكي 

المستقبل، 2021).

3-3-4 التمكين االقتصادي للمرأة

والرجال بشكل مختلف. فعلى  النساء  والتجارية) على  والنقدية  (المالية  الكلية  االقتصادية  السياسات  تؤثر 
غير  للمرأة  المنزلي  العمل  على  الطلب  زيادة  إلى  االجتماعي  العام  اÐنفاق  تخفيض  يؤدي  قد  المثال،  سبيل 
مدفوع ا¢جر. وقد تؤثر سياسة تحرير التجارة على وظائف النساء العامالت في القطاعات المنافسة للواردات 

كالمحاصيل الغذائية الزراعية.

ولما كانت السياسة الضريبية والنفقات الحكومية وإدارة الديون تؤثر بشكل مباشر على الموارد المتاحة لتعزيز 
المساواة بين الجنسين والمحافظة على الحقوق، فمن المهم تحليل اÚثار التوزيعية للسياسة المالية لتقييم 

آثارها على النساء والرجال. 

توجيه  التنظيمية،  سلطته  خالل  من  المركزي  البنك  يستطيع  واالئتمانية،  النقدية  بالسياسة  يتعلق  وفيما 
االئتمان نحو االستخدامات التي تعزز من المساواة بين الجنسين، مثل: تحسين السكن، وتحفيز االستثمارات 

المولدة للوظائف، أو إتاحة القروض للعاملين لحساب أنفسهم، ومنهم الكثير من النساء.

اÐنتاجية)  (زيادة  الكفاءة  رفع  على  يساعد  النساء،  حقوق  وخاصة  االقتصادية  اÐنسان  حقوق  احترام  أن  كما 
وتحقيق عوائد إيجابية على االستثمار. وخالل جائحة كورونا وحتى يناير 2021، اتخذت الدولة نحو 165 سياسة وقراًرا 

وإجراًء لمراعاة احتياجات المرأة، وخاصة النساء ذوات اÐعاقة، والُمِسّنات، والحوامل. 

ويتطلب تعزيز صوت المرأة في صنع السياسات االقتصادية الكلية زيادة وجودها في دوائر صنع القرار الرئيسة، 
هذا  في  اÐشارة  وتجدر  السياسات.  صانعي  مساءلة  على  النسائية  والجمعيات  المنظمات  قدرة  من  والتأكد 
السياق إلى ارتفاع تمثيل المرأة المصرية في مجالس إدارات البنوك إلى 12% في عام 2019، وتضاعف نسبة النساء 
 8 النساء  تولت   2021/2020 عام  وفي   .2019 عام  في   ٪27 إلى   2014 عام  في   %14 من  مصرفية  حسابات  لديهن  الالتي 
حقائب وزارية، وشغلت 27٪ من المقاعد في مجلس النواب و13٬3٪ بمجلس الشيوخ. وفي عام 2021، تمت الموافقة 

¢ول مرة على تعيين عدة عضوات بمجلس الدولة.

3-3-5 ضمان الحماية االجتماعية الشاملة

الحماية  إلى  الحاجة  والبيئية  والصحية  االقتصادية  ا¢زمات  أمام  ا¢فراد  لماليين  المتزايد  الضعف  يؤكد 
االجتماعية الشاملة؛ فقد أدى ركود ا¢جور والدخول إلى الحد من مستويات االستهالك وصعوبة الوصول إلى 

الخدمات ا¢ساسية، وجعل الضعف حقيقة وجودية للماليين في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. 

كما أن عدم المساواة في الدخل والثروة منتشر في كل مكان؛ إذ يفتقر 40% من سكان العالم إلى الوصول للغذاء 
ا¢ساسي والمأوى والرعاية الصحية، بينما يتمتع من ُهم في قمة التوزيع بازدهار غير مسبوق، ا¢مر الذي يجعل 

الحماية االجتماعية الشاملة ضرورة اقتصادية ال قضية أخالقية فقط.

وتساعد الحماية االجتماعية الشاملة في الحفاظ على الطلب الكلي خالل ا¢وقات العادية وليس أثناء ا¢زمات 
الصدمات،  حاالت  في  تلقائي  اقتصادي  استقرار  عامل  وتكون  المرونة  تعزز  االجتماعية  فالحماية  فقط؛ 
وتستطيع الدولة أن تتعافي بسرعة عندما تتمتع بوضع سليم لالقتصاد الكلي، وتماسك اجتماعي وشبكات 

أمان. 

وتتعدد وتتدرج وظائف الحماية االجتماعية لتشمل الحماية واÐغاثة من خالل تقديم الدعم النقدي والعيني 
للفئات التي تعاني من الحرمان، والوقاية من الوقوع في أسر الحرمان بتوسيع شبكات التأمينات االجتماعية 
برامج عمل  العامة وغيرها من  برامج ا¢شغال  القدرات للحصول على دخل عن طريق  وتعزيز  االدخار،  وأنظمة 

السوق النشط، والتدرج نحو اÐنصاف والشمول والتمكين. 

وتبذل الدولة المصرية جهوًدا كبيرة لتوفير الحماية االجتماعية للطبقات الفقيرة؛ ففي عام 2019، تم اÐعالن عن 
مبادرة "حياة كريمة" بهدف تحسين نوعية الحياة في القرى ا¢شد فقًرا، وخصوًصا في صعيد مصر والمناطق 
الريفية المهمشة، خالل ثالث سنوات (5000 قرية تمثل نحو 50% من السكان). وذلك بتجديد البنية التحتية وإتاحة 
ا  اقتصادًيّ المرأة  وتمكين  وتوفير فرص عمل الئقة  والتعليمية ا¢ساسية وتحسين جودتها  الصحية  الخدمات 
ا. وفي المرحلة ا¢ولى من المبادرة، تم تخصيص ميزانية أولية قدرها 675 مليون جنيه مصري، أما في  واجتماعًيّ

المرحلة الثانية في عام 2021، فقد وصلت الميزانية المخصصة للمبادرة إلى 500 مليار جنيه.

المالية  المستفيدين  مساهمات  على  تعتمد  التي  وبرامجها  االجتماعية  الحماية  نظم  إلى  وباÐضافة 
واشتراكاتهم، مثل التأمينات االجتماعية والتأمين الصحي، تتوسع الدولة في مد شبكات ا¢مان االجتماعي؛ 
دخًلا  يوفر  مشروطة  نقدية  تحويالت  برنامج  وهو  وكرامة"،  "تكافل  برنامج  من  المستفيدين  عدد  ارتفع  فقد 
لمساندة ا¢سر الفقيرة التي لديها أطفال أقل من 18 سنة، من 60 ألف أسرة عام 2015 إلى 3٬7 ماليين أسرة بحلول 
مايو 2021. وتضاعفت ميزانية البرنامج ثالث مرات تقريًبا خالل ذات الفترة؛ فقد أضافت الدولة 100 ألف أسرة جديدة 
لبرنامج تكافل وكرامة من المضارين من جائحة كورونا، ورفعت قيمة موازنة برامج التحويالت النقدية من 18٬5 
ذوي  من  "كرامة"  برنامج  من  المستفيدين  من   %68 أن  إلى  اÐشارة  وتجدر  جنيه.  مليار   19٬3 إلى  جنيه  مليار 
"فرصة"  برنامج  مثل:  للعمل،  فرص  لتوفير  برامج  الدولة  وفرت  كما  شخص).  مليون   1٬2) الخاصة  االحتياجات 
إنفاق  6% من  نحو  الخبز  ورغيف  التموين  اÐنفاق على بطاقات  تبلغ نسبة  الغذائية،  المواد  ولدعم  و"مستورة". 
الموازنة العامة للدولة. كما قررت الدولة منحة شهرية قيمتها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من 
9000 مرشًدا  4 أشهر ¢كثر من  نقدية استثنائية لمدة  1٬4 مليون عامل، ومنحة  واستفاد منها نحو  أزمة كورونا 

ا؛ نظًرا للتوقف شبه التام لقطاع السياحة. سياحًيّ

وبالرغم من هذه الجهود، فإن الحماية االجتماعية ما تزال بعيدة عن أن تكون شاملة؛ حيث يبلغ معدل الفقر في 
مصر 29٬7% في عام 2020/2019. ويعاني 4٬5% من السكان من الفقر المدقع؛ إذ يعيشون على 1٬9 دوالر أمريكي في 

اليوم (الجهاز المركزي للتعبئة العامة واÐحصاء، 2020/2019). 

خفضت  كما  جنيه)،  مليار   19) وكرامة  تكافل  معاش  في  زيادة  أي  الحكومة  ترصد  لم   ،2022/2021 موازنة  وفي 
الحكومة دعم التأمين الصحي على ا¢طفال (من 214 مليون جنيه إلى 210 ماليين جنيه)، والتأمين الصحي لغير 

القادرين (التأمين الصحي الشامل) من 865 مليون جنيه إلى 161 مليون جنيه. 

ويتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بذل المزيد من الجهد لتخفيض معدل الفقر إلى 21٬9% بحلول عام 
2030، وتراجع معدل الفقر المدقع إلى 2٬3٪ فقط في العام ذاته، باÐضافة إلى تحقيق التأمين الصحي الشامل. 

وتوفر ا¢زمة الحالية فرصة لالقتصاد المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك بالتحول من 
ا أكثر  ا أدنى أعلى لèجور، وتأميًنا ضد البطالة، ونظاًما ضريبًيّ التوازن المالي إلى عقد اجتماعي جديد يشمل: حًدّ
تصاعدية. كما أن إضفاء الطابع الرسمي على سوق العمل وتعزيز أنظمة الحماية االجتماعية الخاصة به يحد 

من تأثير ا¢زمة على الفئات ا¢كثر ضعًفا ويساعد على تحسين مرونة االقتصاد الكلي.

استخدامها  يمكن  التي  اÐيرادات  لزيادة  فرًصا  هناك  فإن  قيًدا،  تشكل  المالي  الحيز  حدود  أن  من  الرغم  وعلى 
للحماية االجتماعية كإعادة تخصيص النفقات العامة التي ال تتوافق مع خطة عام 2030، وزيادة أنواع معينة من 
الديون  إعادة هيكلة  الناتج عن  المالي  الحيز  الرسمية، واستخدام  اÐنمائية  المساعدة  إلى  واللجوء  الضرائب، 
للوقود  الضارة  اÐعانات  وإلغاء  الكربون  على  بيئية  ضريبة  فرض  يمكن  المثال،  سبيل  وعلى  عبئها.  وتخفيف 

ا¢حفوري لتمويل خطط الحماية االجتماعية.

وتجدر اÐشارة إلى أن كثيًرا من الدول يواجه صعوبات في تصميم وتنفيذ خطط الحماية االجتماعية الفعالة، 
فزاد اهتمام هذه الدول بتوفير الدخل ا¢ساسي الشامل (Universal Basic Income) لجميع البالغين دون استبعاد 
دوالر  1200 المتحدة  الواليات  في  الشامل  ا¢ساسي  الدخل  يبلغ  المثال،  سبيل  على  نوع.  أي  من 

(Stahl and MacEachen. 2020)، أما إسبانيا فتقدم مدفوعات شهرية غير مشروطة تصل إلى 1015 يورو لـ 850 
ألف أسرة منخفضة الدخل (Arnold. 2020). وال يملك العديد من الدول النامية الوسائل الالزمة لتمويل الدخل 
ا¢ساسي الشامل، ال سيما عندما يكون إجمالي نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي اÐجمالي لديها أقل من %10.

3-4 استراتيجية جديدة للتنمية 

البشري. وسوف  المال  ورأس  الرقمية  التحتية  والبنية  التكنولوجيا  الجديدة حول  التنمية  تتمحور استراتيجية 
جائحة  أسرعت  فقد  القادمة؛  العقود  مدى  على  التنمية  استراتيجية  المهارة  عالية  الخدمية  الصادرات  تقود 
كورونا بالعديد من التغيرات الهيكلية في االقتصاد العالمي والتي ستؤثر على آفاق النمو في االقتصاد المصري 
العالمي  االقتصاد  في  الخدمات  أهمية  تزايدت  وقد  المستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  تقدمه  ومدى 
الرقمية  التقنيات  بالقطاعات ا¢خرى، وظهرت  العمليات اÐنتاجية  كمنتجات نهائية وكمدخالت وسيطة في 
الحديثة وانتشر استخدامها على نطاق واسع، وأصبح باÐمكان االستفادة من البيانات الضخمة (Big Data) في 
أو  الدولة  مستوى  على  سواء  المختلفة  االقتصادية  السياسات  لبدائل  المتوقعة  باÚثار  والتنبؤ  التخطيط 

الشركات.

3-4-1 استراتيجية التنمية التي تقودها الخدمات 

تدفع االستراتيجية الجديدة للتنمية التي تقودها الخدمات إلى استكشاف المزايا النسبية الديناميكية التي 
يمكن اشتقاقها من الرقمنة واقتصاد البيانات، ويصبح إنتاج الخدمات واالستخدام المتزايد لها في القطاعات 

ا¢خرى (Servicification) أداة مهمة لتحديث الزراعة والتصنيع.

فالخدمات تنطوي بشكل متزايد على ميزات داعمة للتنمية، مثل: القابلية للتداول والحجم واالبتكار والتعلم 
(Baldwin and Forslid. 2020). كما أن  عن طريق العمل، والتي كانت ذات يوم من سمات قطاع التصنيع فقط 
وتحقق  التكاليف  تقلل  ا¢بعاد،  ثالثية  والطباعة  االصطناعي،  والذكاء  الروبوتات  مثل:  الجديدة،  التقنيات 
ا. وفي المستقبل، سيزيد الطلب على الخدمات عالية  مكاسب كبيرة، كإنشاء مصانع إنتاج أكثر استدامة بيئًيّ

المهارة، خاصة مع التغيرات في التركيبة السكانية وانخفاض أهمية التفاعالت وجًها لوجه.

وفي حين أن الرقمنة السريعة وخدمة قطاعي التصنيع والزراعة تضع الدول في مواجهة تحديات كبيرة، فإنها 
يمكن أن تكون أيًضا مصدًرا لفرص هائلة لالقتصاد المصري على المدى المتوسط. وعلى سبيل المثال، قد تؤدي 
الرقمنة وا¢تمتة إلى تحفيز نقل اÐنتاج إلى الداخل، النخفاض الحاجة إلى الوجود المادي في دول أخرى. كما أن 
ن من المشاركة في سالسل اÐمداد، كما يتضح من الدول التي أنشأت منصات  الرقمنة أحد العوامل التي ُتمكِّ
على  الحصول  الرقمية  المنصات  وتتيح  الوباء.  أثناء  الطلب  استقرار  على  ساعدها  مما  اÐلكترونية،  للتجارة 

السلع والخدمات المختلفة من الموردين ا¢كثر قدرة على المنافسة بغض النظر عن مكان وجودهم الفعلي.

ومن المهم تطوير السياسات الصناعية، جنًبا إلى جنب مع السياسات التجارية؛ من أجل زيادة التنويع واالرتقاء 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  (مثل  المعرفة  كثيفة  الخدمات  ليشمل  نطاقها  وتوسيع  بالخدمات 
العالية  المضافة  القيمة  ذات  البضائع  التنافسية في صادرات  القدرة  زيادة  إلى  يؤدى  المالية)؛ مما  والخدمات 

وتعزيز قدرة العرض والتصدير. 

وباÐضافة إلى تنويع المنتجات التصديرية وتعزيز القيمة المضافة، يحتاج االقتصاد المصري إلى تنويع ا¢سواق 
ا  والمشاركة في سالسل اÐمداد اÐقليمية، ويمكن لمنطقة التجارة الحرة القارية اÐفريقية أن تلعب دوًرا مهًمّ

  .(World Bank. 2020a) نتاجÐفي هذا الصدد من خالل خفض تكاليف ا

كما أن تحسين الخدمات المالية واللوجستية، جنًبا إلى جنب مع البنية التحتية للتجارة اÐلكترونية، يساعد 
اÐعالن  مثل:  صناعات  يشمل  الذي  اÐبداعي،  االقتصاد  من  أفضل  بشكل  االستفادة  على  المصري  االقتصاد 

والفنون والحرف اليدوية والتصميم وا¢زياء وا¢فالم والموسيقى.

ويعتمد المسار المستقبلي لتجارة الخدمات على كيفية إدارة الدولة للتحديات، فمن المهم: 

• عقد اتفاقيات االعتراف المتبادل بمؤهالت قطاع الخدمات (Mutual Recognition Agreements “MRAs“)، التي 
تسهل توفير مجموعة من الخدمات المهنية عبر الحدود وتخفض تكاليف التجارة، مثلما فعل أعضاء رابطة 

.(ASEAN) دول جنوب شرق آسيا

• تعزيز أنظمة االبتكار الوطنية من أجل تنشيط قدرات الشركات على استيعاب المعرفة واالستفادة منها 
والتكيف مع الظروف المتغيرة.

اÐلكترونية،  المعامالت  قوانين  مثل:  الخدمية،  بالقطاعات  المتعلقة  الوطنية  التنظيمية  ا¢طر  تطوير   •
وحماية المستهلك من االحتيال والخداع عبر اÐنترنت، وحماية البيانات، بما في ذلك تدفق البيانات، وتوطين 

البيانات، وانتهاكات الخصوصية من قبل جامعي البيانات، وضرائب اÐنترنت، والرقابة على اÐنترنت.

• وضع سياسات وقواعد تنظيمية أكثر صرامة لمحتوى الكربون من السلع والخدمات المستوردة، ¢نه من 
المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على تجارة الخدمات.

• تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين لمصر للمطالبة بإصالح منظمة التجارة العالمية وإنشاء إطار فعال 
لحْوكمة التجارة العالمية، من خالل المجموعات الفرعية من أعضاء المنظمة فيما يسمى بمبادرات البيان 
والتنظيم  االستثمار،  وتسهيل  اÐلكترونية،  التجارة  مجاالت:  أربعة  على  ا  حالًيّ تركز  والتي   (JSIs) المشترك 
الحجم والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية  والمؤسسات  للخدمات،  المحلي 

.(Hoekman and Shepherd.2020)

3-4-2 ا�سراع بالتحول الرقمي

نتيجة  اÐلكترونية،  والتجارة  بعد  عن  كالتعليم  الرقمية  الخدمات  على  الطلب  ارتفاع  إلى  كورونا  جائحة  أدت 
نماذج  تغيير  إلى  الرقمنة  تؤدي  أن  المتوقع  ومن  االجتماعي.  التباعد  ومتطلبات  المنزل  في  البقاء  Ðجراءات 

ا¢عمال وإعادة تعريف المزايا النسبية وزيادة التحول نحو الخدمات.

ولالستفادة من الفرص الناشئة في العقود القادمة، من المهم االستثمار في البنية التحتية الرقمية؛ لتعزيز 
في  التجارة  تنظيم  على  والعمل  الجديدة،  العالمية  التجارة  بيئة  في  المصري  لالقتصاد  التنافسي  الوضع 

الخدمات الرقمية، وتحسين أساليب قياسها.

الحديثة  التنمية  في  حقهم  يضمن  المجتمع  أفراد  لجميع  الرقمية  القدرات  وتعزيز  الرقمي  التحول  أن  كما 
عملية  وتحسين  الفساد،  من  والحد  الحوكمة،  تعزيز  على  الرقمي  التحول  ويساعد  متطلباتها.  ومواكبة 

المساءلة أيًضا.

وعلى الرغم مما سبق، فإن التطورات التكنولوجية السريعة أدت إلى ظهور تحديات جديدة وأشكال مختلفة من 
عدم المساواة كالفجوة الرقمية بين الدول وداخل كل دولة. وعلى سبيل المثال، وصل معدل انتشار اÐنترنت في 
مصر 57٬3٪، لكنه ما زال أقل بكثير عن المتوسط السائد في الدول المتقدمة (86٬7٪). وفي داخل مصر، توجد 
فجوات رقمية بين الحضر والريف وبين الذكور واÐناث. ففي المناطق الحضرية، يمتلك 73٬9٪ من ا¢سر أجهزة 
 (74 إلى   15) سن  بين  الذكور  من   %61٬5 ويستخدم  الريف.  في  فقط   %55٬8 بنحو  بالمقارنة  المنزل  في  كمبيوتر 
اÐنترنت، في حين تنخفض هذه النسبة لæناث إلى 53٪ فقط. وتؤدي هذه الفجوات إلى عدم المساواة في الفرص، 
الخدمات  ومنها  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  على  القائمة  المختلفة  الخدمات  إلى  الوصول  وصعوبة 

المالية.



3-2-3 سياسة نقدية مرنة

 في أوقات االضطراب المالي، يمكن للبنك المركزي اللجوء إلى إجراءات غير تقليدية (التيسير الكمي) بشراء 
لتحفيز  ا¢جل،  طويلة  الفائدة  أسعار  وخفض  السيولة  لزيادة  المالية  السوق  من  مباشرة  الثابتة  ا¢صول 

االستثمارات، خاصة االستثمارات الثابتة الضرورية لتعزيز النمو والتوظيف.

وباÐضافة إلى السياسة النقدية غير التقليدية، يمكن أن يتخذ البنك المركزي عدة تدابير نقدية لتعزيز السيولة 
تسهيالت  وتقديم  السيولة،  لضخ  النقدي  االحتياطي  متطلبات  تخفيض  ومنها:  المالي،  االستقرار  وضمان 
التدفقات  لتعزيز  االحترازية  اللوائح  وتخفيف  الحجم،  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  خاصة  ائتمانية 

االئتمانية. 

بارتفاع معدل التضخم عن  آليات االنتقال النقدي، يمكن السماح  النقدية وتحسين  ولتعزيز مرونة السياسة 
والتضخم  السيولة  أن  خاصة  العمل،  سوق  في  المستدام  االنتعاش  لدعم  المنخفض  الحالي  مستواه 
المنخفض قد يؤديان إلى تقليل تسعير المخاطر، وزيادة حيازة ا¢صول المالية، وخلق فقاعة مالية كبيرة. كما أن 

ارتفاع التضخم عما هو متوقع، سيخفض القيمة الحقيقية للديون.

ويعتمد االقتصاد المصري بشكل كبير على التمويل المحلي قصير ا¢جل العتبارات تكلفة االقتراض وا¢سواق 
الدين الحكومي  البنوك المحلية على  (IMF. 2021c). ويرتفع انكشاف  الناشئة لèدوات طويلة ا¢جل  المحلية 
(45% من إجمالي أصول البنوك)، وقد يؤدي ارتفاع العائد على السندات ا¢مريكية والتشدد في الشروط المالية 
با¢سواق العالمية، إلى زيادة اعتماد الحكومة على التمويل من البنوك المحلية ومزاحمة القطاع الخاص في 
الحصول على االئتمان في الوقت الذي تتصاعد فيه احتياجات التمويل الخاص؛ مما يحد من آفاق التعافي ويهدد 

االستقرار المالي.

البنوك  محافظ  توسيع  (عدم  السيادية  الديون  على  المفرط  البنوك  انكشاف  من  الحد  الضروري  من  لذلك، 
معدالت  لتخفيض  الحقيقية؛  االستثمارات  نحو  المتاحة  المالية  الموارد  ودفع  الحكومية)،  المالية  با¢وراق 

البطالة وتعزيز االستقرار النقدي والمالي. 

رأس مال  المالي، كزيادة متطلبات  النظام  التحوطية يعزز صالبة  الكلية  اتباع السياسات االقتصادية  أن  كما 
البنوك عند التوسع السريع في االئتمان والحد من حيازة ا¢صول المالية الممولة بالديون. ولتقليل المخاطر 
النظامية الناتجة عن ا¢زمات االقتصادية كخروج رؤوس ا¢موال قصيرة ا¢جل، قام كثير من الدول، مثل: البرازيل 

والصين وكولومبيا والهند وماليزيا، بفرض القيود على خروج رأس المال للحد من مخاطره. 

3-2-4 استراتيجية لخفض الدين العام 

في يونيو 2020، بلغ الدين العام الداخلي 4٬3 تريليونات جنيه ووصل الدين العام الخارجي إلى 123٬5 مليار دوالر.(١٢) 
إجمالي  من   %64 أي  جنيه،  تريليون   1٬2 القروض)  وأقساط  (الفوائد  الدين  خدمة  سجلت   ،2022/2021 موازنة  وفي 
على  اÐنفاق  أضعاف  و7  الصحة،  على  اÐنفاق  ضعف  و11  الضريبية،  العائدات  إجمالي  من  و%119  المصروفات 

التعليم، و4 أضعاف اÐنفاق على الحماية االجتماعية، و3 أضعاف اÐنفاق على ا¢جور (وزارة المالية، 2021). 

وُيعد ارتفاع المديونية مصدًرا لعدم اليقين بشأن االقتصاد الكلي ويثير المخاوف من لجوء الحكومة إلى فرض 
ضرائب لكبح العجز والديون أو خفض اÐنفاق الحكومي (والذي قد يشمل تخفيض اÐنفاق على شبكات ا¢مان 
الفائدة  معدالت  تؤدي  كما  للنمو).  المعزز  العام  االستثمار  تخفيض  أو  والتعليم،  الصحة  وعلى  االجتماعي، 

المرتفعة وعدم اليقين إلى مزاحمة االستثمار الخاص المعزز لæنتاجية وتؤثر على نمو الناتج. 

 (Heterodox Approaches) وغير التقليدية (Orthodox Approaches) ويمكن للدولة استخدام ا¢ساليب التقليدية
للتعامل مع الديون وخفض مستويات الدين إلى الناتج المحلي اÐجمالي لتقليل المخاطر. 

Orthodox Approaches ساليب التقليدية للتعامل مع الديون
ا

أوضاع  الفائدة، وضبط  االقتصادي عن معدل  النمو  رفع معدل  الديون،  ا¢رثوذكسي لتخفيض  المنهج  يشمل 
المالية العامة من خالل زيادة الضرائب و/أو خفض اÐنفاق، وخصخصة الشركات العامة، وفرض ضرائب على 

الثروة. 

رفع معدل النمو االقتصادي

يؤدي النمو االقتصادي بمعدالت أعلى من معدالت الفائدة، إلى تخفيض رصيد الدين كنسبة من الناتج المحلي 
يصبح  تحمله  المصري  لالقتصاد  يمكن  الدين  من  معين  مستوى  كان  إذا  ما  تحديد  أن  يعني  مما  اÐجمالي؛ 
مسألة مسارات النمو وأسعار الفائدة أكثر من مسألة توازن اÐيرادات الحكومية واÐنفاق. وخالل الفترة 2010-1980، 
أدى النمو بمعدالت أعلى من معدالت الفائدة إلى تخفيض الدين الحكومي كنسبة للناتج المحلي اÐجمالي 

 .(Baldacci, Gupta, and Mulas-Granados 2012) في أكثر من خمسين دولة ناشئة ونامية

ضبط أوضاع المالية العامة

يساعد تحقيق فوائض مالية أولية على سداد الديون القائمة.(١٣) ونظًرا لتراجع الفائض ا¢ولي للموازنة العامة 
للدولة من 1٬8% من الناتج المحلي اÐجمالي في 2020/2019، إلى 0٬9% في عام 2021/2020، يحتاج االقتصاد المصري 

إلى ضبط أوضاع المالية العامة (بخفض اÐنفاق أو زيادة اÐيرادات). 

خصخصة ا
صول العامة

االقتصادية  القطاعات  في  الحكومية  ا¢صول  خصخصة  حول  الجدل  يتجدد  االقتصادية،  ا¢زمات  خضم  في 
المهمة كحل سريع ¢زمة الدين العام في البالد، ولتوفير مساحة لنمو القطاع الخاص. فقد استخدمت بعض 

الدول عائدات خصخصة ا¢صول العامة، مثل شركات المرافق المملوكة للدولة أو ا¢راضي، لخفض الديون. 

ولكن  ا¢جل،  قصيرة  السيولة  في  الخطير  النقص  على  للتغلب  مفيدة  استراتيجية  الخصخصة  تكون  وقد 
تحسين المسار طويل ا¢جل لèموال الحكومية يتطلب رفع الكفاءة عندما تستحوذ الكيانات الخاصة على 
ا¢صول العامة. وباÐضافة إلى تخفيض الديون، يمكن االستفادة من الخصخصة في تعزيز النمو من خالل تعزيز 
جهات  وإنشاء  للدولة  المملوكة  للمؤسسات  السليم  التقييم  لضمان  الصرف  سعر  واستقرار  المنافسة 

تنظيمية قوية ومستقلة (في قطاع االتصاالت على سبيل المثال).

ضرائب الثروة

دعا  وقد  للثروة.  المتكافئ  التوزيع  ولتحقيق  المساواة  عدم  لمعالجة  كوسيلة  الثروة  ضرائب  إلى  الدعوة  تنبع 
البعض إلى فرض ضريبة ثروة لمرة واحدة لسداد بعض المديونية الناتجة عن جائحة كورونا والنفقات المتعلقة 
بها. وتواجه الدول النامية ومنها مصر، تحديات كبيرة في زيادة اÐيرادات من خالل ضرائب الثروة؛ حيث إن جزًءا 

كبيًرا من ثروة دافعي الضرائب ا¢ثرياء ُمحَتفظ به في الخارج.

٤٢

Heterodox Approaches ساليب غير التقليدية للتعامل مع الديون
ا

عن  والتخلف  المالي،  والكبح  المتوقع،  غير  التضخم  الديون:  مع  للتعامل  التقليدية  غير  ا¢ساليب  تشمل 
السداد. وُيعد التضخم غير المتوقع والكبح المالي ضرائب "أقل تقليدية"، ولكل منهما كفاءته الكبيرة وآثاره 

على إعادة التوزيع.

التضخم غير المتوقع 

يساعد التضخم غير المتوقع على تآكل أعباء الديون الحقيقية بمرور الوقت إذا كان يرفع الدخول االسمية أسرع 
جاذبية  من  تقلل  التي  المآخذ  من  العديد  هناك  ذلك،  من  وبالرغم  االسمية.  الفائدة  أسعار  في  االرتفاع  من 
التضخم غير المتوقع كاستراتيجية لخفض الديون: أوًلا، يتطلب خفض نسبة الدين للناتج المحلي اÐجمالي 
ا. ثانًيا، إذا كانت  زيادة كبيرة في التضخم، والحًقا، تكون العودة إلى تضخم منخفض ومستقر مكلفة اقتصادًيّ
نسبة كبيرة من الدين قصيرة ا¢جل، فإن أسعار الفائدة على الديون الصادرة حديًثا سترتفع مع ارتفاع التضخم. 
ويعرف ما سبق بتأثير "فيشر"، الذي يوضح أن توقع التضخم يؤدي إلى رفع معدالت الفائدة االسمية عند تجديد 
الديون المستحقة. ثالًثا، إذا كانت نسبة كبيرة من الدين مقومة بالعملة ا¢جنبية، فإن انخفاض سعر الصرف 
المصاحب للتضخم من شأنه رفع أعباء خدمة هذا الدين المقوم بالعملة ا¢جنبية، وربما إلى مستوى ال يمكن 
تحمله. وكثيًرا ما كانت أزمات التضخم مصحوبة بأزمات أسعار الصرف. رابًعا، على المدى الطويل يمكن أن يؤدي 
المرتفع  التضخم  أصبح  فإذا  المركزي.  البنك  ومصداقية  المستثمرين  ثقة  تقويض  إلى  المرتفع  التضخم 
مترسًخا في التوقعات، تحول إلى استراتيجية غير فعالة لخفض القيمة الحقيقية للديون، ما لم يكن مصحوًبا 
بقيود على رأس المال وكبح مالي. خامًسا، التضخم المفاجئ كاستراتيجية للحد من الديون مفيد في خفض 
الدين  مستويات  كانت  إذا  أما  مثًلا).  الحرب  أثناء  المتراكمة  (كالديون  واحدة  لمرة  المرتفعة  الديون  مستويات 
تراكم  من  ا¢خيرة  الموجة  في  حدث  (كما  اÐيرادات  ضعف  أو  المستمرة  اÐنفاق  ضغوط  عن  ناتجة  المرتفعة 

الديون)، فإن نوبة من التضخم المفاجئ لن تستطيع تخفيض مستويات الديون المرتفعة بطريقة دائمة.

الكبح المالي

الفائدة  أسعار  على  ضوابط  دول  عدة  فرضت  فقد  المالي؛  الكبح  بقضية  االهتمام  عاد  كورونا،  جائحة  خالل 
النامية Ðمكانية استخدامها  والبلدان  الناشئة  االقتصادات  ذلك في  بما في  ا¢صول  وانتشرت عمليات شراء 
لتمويل العجز والحد من تراكم الديون المحلية، ولكن هذه ا¢نواع من البرامج قد تؤدي في النهاية إلى تقويض 

استقاللية البنوك المركزية إذا استمرت لفترة طويلة.

كما أن الكبح المالي وسيلة مكلفة لخفض الديون ¢نه ال يشجع على استخدامات أكثر إنتاجية للمدخرات. 
وفيما يتعلق بالقيود على أسعار الفائدة، فإنها تؤدي إلى انخفاض االستثمارات وسوء تخصيصها، والتحول نحو 

آجال استحقاق أقصر للديون، وانخفاض ربحية البنوك.

االستثمارات  إلى  بالتدفق  للمدخرات  ستسمح  ¢نها  الديون،  لخفض  تكلفة  أقل  طريقة  الضرائب  أن  ويبدو 
المنتجة بدًلا من حصرها في الديون الحكومية بأسعار فائدة أقل من السوق. كما أن الكبح المالي من الصعب 
التخلص منه؛ فقد استمرت أسعار الفائدة في االنخفاض بعد عدة سنوات من انتهاء فترات الكبح المالي؛ مما 

أدى إلى زيادة تراكم الديون. 

واÚن أصبح استخدام الكبح المالي كأداة لتسوية الديون أكثر صعوبة عما كان عليه في الماضي، بسبب البيئة 
االقتصادات  في  المالي  الكبح  سياسات  اعتمدت  الماضي،  ففي  الديون؛  وتركيبة  المختلفة  المؤسسية 

المتقدمة على القيود على رأس المال واستخدام أدوات الدين غير السوقية التي كانت تحتفظ بها المؤسسات 
المالي  الكبح  على  القدرة  تقليل  إلى  المالي  والتحرير  المال  رأس  حسابات  تحرير  أدى  فقد  اÚن،  أما  المحلية. 
المتوسط، بنحو  المقيمين في  المتقدمة، يحتفظ غير  المثال، في االقتصادات  الديون. وعلى سبيل  لخفض 
وأربعة  سالبة،  حقيقية  فائدة  بأسعار  الديون  من  حيازتهم  خفض  بسهولة  ويمكنهم  الحكومي،  الدين  ثلث 

أخماسها في أدوات السوق.

الخالصة، في حين أن النمو المرتفع ومعدالت الفائدة المنخفضة والكبح المالي طرق قابلة للتطبيق لخفض 
الدين المحلي أو الخارجي، فمن المرجح أن يكون التضخم غير فعال في خفض الدين الخارجي. ويمكن أن يؤدي 
التضخم والكبح المالي وإعادة هيكلة الديون إلى تكلفة اقتصادية باهظة. وقد تواجه اÐصالحات لتحقيق نمو 

أعلى أو ضرائب الثروة عقبات فنية وعملية وسياسية صعبة. 

وهناك حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الخارجية، مع تخفيض كبير وهادف لمخزون الديون الحالي. 
الديون، واستبدال السندات الخضراء بالسندات الحالية؛ لدعم العمل المناخي مع  وذلك من خالل مقايضات 
ا Ðعادة هيكلة  تقليل عبء الديون، وإعادة شراء الديون، ودمج هذه المبادرات في آليات دائمة متفق عليها عالمًيّ

.(Stiglitz and Rashid, 2020) الديون وتخفيضها تقوم على قواعد عادلة ومنصفة

3-3 مرونة سوق العمل

يستطيع االقتصاد المصري التعافي بسرعة من أي أزمة عندما تتمتع سوق العمل بالمرونة. وتساعد مجموعة 
المستدامة،  التنمية  وتوطين  البشري،  المال  رأس  تنمية  أهمها:  ومن  المرونة،  هذه  تحقيق  على  العوامل  من 

واالستعداد لوظائف المستقبل، والتمكين االقتصادي للمرأة، وضمان الحماية االجتماعية الشاملة.

3-3-1 تنمية رأس المال البشري

مليوًنا   180 إلى  السكان  عدد  يصل  أن  المتوقع  ومن   .2021/2020 عام  في  نسمة  مليون   102٬5 مصر  سكان  عدد  بلغ 
بحلول عام 2052. وعلى الرغم من أن الدولة قد وضعت في عام 2021 خطة لتنظيم معدل النمو السكاني وتحسين 
جودة رأس المال البشري، فما زال اÐنفاق على الصحة والتعليم أقل مما نصَّ عليه الدستور المصري؛ فقد نص 
الدستور في مواده 19 و21 على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اÐنفاق الحكومي للتعليم ال تقل عن 4% من 
من  فقط   %2٬4 بلغت  النسبة  هذه  أن  إال  الجامعي،  للتعليم  و%2  ا¢ساسي  للتعليم  اÐجمالي  القومي  الناتج 
الناتج المحلي اÐجمالي في موازنة 2022/2021. كما نصَّ الدستور في المادة 18 على أن تلتزم الدولة بتخصيص 
نسبة من اÐنفاق الحكومي للصحة ال تقل عن 3% من الناتج القومي اÐجمالي، إال أنها بلغت 1٬5% فقط من 

الناتج المحلي اÐجمالي في موازنة 2022/2021.(١٤)

 وتؤكد النسب السابقة ضرورة العمل على تطبيق النسب المقررة في الدستور بشأن اÐنفاق العام على الصحة 
والتعليم والتدريب لتحسين مهارات القوى العاملة، وتنمية رأس المال البشري، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر 

التنمية البشرية الذي يقع في المركز 116 من بين 189 دولة (وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، 2021). 

3-3-2 توطين التنمية المستدامة

الريفية  المناطق  الفقر في  انخفاض معدالت  اÐقليمية؛ فبالرغم من  التفاوتات  المصري من  االقتصاد  يعاني 
الحضرية خالل  المناطق  الفقر في  1.6 نقطة مئوية في معدالت  انخفاض قدره  3.6 نقاط مئوية، مقابل  بنحو 
الفترة 2018/2017- 2020/2019، فما تزال التفاوتات اÐقليمية قائمة. وخالل الفترة ذاتها، ارتفع دخل ا¢سرة بنسبة ٪16 
المناطق الحضرية بمعدل ٪19  إنفاق ا¢سرة في  وزاد  الريفية،  المناطق  المناطق الحضرية مقابل 13٪ في  في 

مقارنة بمعدل 12% بالمناطق الريفية. 

ويساعد توطين التنمية المستدامة على معالجة التفاوتات التنموية بين المحافظات وتوزيع ثمار التنمية   
بين ا¢فراد والمناطق الجغرافية المختلفة بأكبر قدر ممكن من العدالة. ويتطلب توطين التنمية المستدامة، 
االتجاه نحو الالمركزية في وضع بنود الموازنة العامة للدولة، بحيث توضح كل محافظة احتياجاتها ومواردها 
ويكون لها الحق في التصرف فيما تتحصل عليه من إيراد. فالالمركزية تعني تمكين ا¢فراد والشركات والدول من 
اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وتساعد على زيادة المرونة في مواجهة المخاطر. كما أن توطين التنمية المستدامة 
لتعزيز  واستخدامها  محافظة  كل  عن  الممكنة  واالجتماعية  االقتصادية  البيانات  كل  وتنقيح  جمع  يتطلب 

القدرة التنافسية لكل منها وزيادة االستثمارات بها ورفع كفاءتها.

3-3-3 االستعداد لوظائف المستقبل

في الربع الثاني من عام 2020، ارتفع معدل البطالة في االقتصاد المصري إلى 9٬6%، لكنه عاد لمساره الهبوطي 
لينخفض إلى 7٬2% في الربع الرابع من العام ذاته. وعلى الرغم من التحسن في المعدل العام للبطالة، فإنها 
مرتفعة بين الشباب والنساء. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى التحصيل العلمي بين النساء، فإن مشاركة المرأة 
بتأمين  تتمتع  ال  التي  الرسمية  غير  العمالة  وتمثل   ،(2020 عام  في  فقط   %16٬1) منخفضة  العمل  سوق  في 

اجتماعي، نحو 55٬3% من إجمالي العمالة في مصر.

وأصبح من الضروري إعادة التفكير على نطاق أوسع في دور وحقوق العمال "عن بعد"، ومعالجة أسباب العزوف 
عن االنخراط في القطاع الرسمي وانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل؛ لزيادة التمكين االقتصادي للمرأة 
والحد من عدم المساواة بين الجنسين. كما أن تحسين المهارات وصقلها هو المسار ا¢كثر أهمية لمعالجة 

االستقطاب في سوق العمل، وهو ما يتطلب تنسيق وثيق بين الحكومة والشركات والمؤسسات التعليمية.

وهولندا،  والمجر،  وألمانيا،  والدنمارك،  وكندا،  (أستراليا،  الدول  من  العديد  قام  الحالية،  الوظائف  ولحماية 
أو تقديم  ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، وأيرلندا الشمالية)، بالتوسع في تخفيض ساعات العمل وبأجر أقل، 
إعانات لèجور (في حالة العمل بدوام كامل)، ال سيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. باÐضافة إلى 
وعلى  اÐيرادات.  في  كبيرة  خسائر  سجلوا  والذين  أنفسهم  لحساب  العاملين  لمساعدة  تعويض  خطة  وضع 

سبيل المثال، سمحت الدنمارك، بمنح إجازة للموظفين مع دفع 75-90% من ا¢جور.  

فإن   ،(automation) لèتمتة  نتيجة  المستقبل  في  سيندثر  الحالية  الوظائف  بعض  أن  من  الرغم  وعلى 
الواجب  العمل  فرص  من  اÚالف  مئات  وتوفير  جديدة  وظائف  إيجاد  في  مباشر  بشكل  سُتسهم  التكنولوجيا 
المرتبطة  والمهن  للوظائف  جديدة  آفاًقا  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  تفتح  أن  المتوقع  فمن  لها.  االستعداد 
بالروبوتات كالرعاية الصحية، والبيانات الضخمة، والطائرات بدون طيار، والنقل الذكي ذاتي القيادة، وتكنولوجيا 
البلوك تشين، والعمالت الرقمية المشفرة، والطباعة ثالثية ا¢بعاد، وصناعة الفضاء، والتعدين الفضائي، وتوليد 
(الهايبرلوب)،  ا¢نابيب  عبر  الذكي  التنقل  وأنظمة  الجينومي،  والطب  النووي،  االندماج  طريق  عن  الطاقة 
ا، وتكنولوجيا إنترنت ا¢شياء والمنازل المؤتمتة، وأنظمة التعلم  والحوسبة الكمومية، واللحوم المزروعة مخبرًيّ
استشراف  (مؤسسة  االصطناعي  الذكاء  بتكنولوجيا  المدعومة  التعليمية  الروبوتات  على  القائمة  الذكي 

المستقبل، 2021).

3-3-4 التمكين االقتصادي للمرأة

والرجال بشكل مختلف. فعلى  النساء  والتجارية) على  والنقدية  (المالية  الكلية  االقتصادية  السياسات  تؤثر 
غير  للمرأة  المنزلي  العمل  على  الطلب  زيادة  إلى  االجتماعي  العام  اÐنفاق  تخفيض  يؤدي  قد  المثال،  سبيل 
مدفوع ا¢جر. وقد تؤثر سياسة تحرير التجارة على وظائف النساء العامالت في القطاعات المنافسة للواردات 

كالمحاصيل الغذائية الزراعية.

ولما كانت السياسة الضريبية والنفقات الحكومية وإدارة الديون تؤثر بشكل مباشر على الموارد المتاحة لتعزيز 
المساواة بين الجنسين والمحافظة على الحقوق، فمن المهم تحليل اÚثار التوزيعية للسياسة المالية لتقييم 

آثارها على النساء والرجال. 

توجيه  التنظيمية،  سلطته  خالل  من  المركزي  البنك  يستطيع  واالئتمانية،  النقدية  بالسياسة  يتعلق  وفيما 
االئتمان نحو االستخدامات التي تعزز من المساواة بين الجنسين، مثل: تحسين السكن، وتحفيز االستثمارات 

المولدة للوظائف، أو إتاحة القروض للعاملين لحساب أنفسهم، ومنهم الكثير من النساء.

اÐنتاجية)  (زيادة  الكفاءة  رفع  على  يساعد  النساء،  حقوق  وخاصة  االقتصادية  اÐنسان  حقوق  احترام  أن  كما 
وتحقيق عوائد إيجابية على االستثمار. وخالل جائحة كورونا وحتى يناير 2021، اتخذت الدولة نحو 165 سياسة وقراًرا 

وإجراًء لمراعاة احتياجات المرأة، وخاصة النساء ذوات اÐعاقة، والُمِسّنات، والحوامل. 

ويتطلب تعزيز صوت المرأة في صنع السياسات االقتصادية الكلية زيادة وجودها في دوائر صنع القرار الرئيسة، 
هذا  في  اÐشارة  وتجدر  السياسات.  صانعي  مساءلة  على  النسائية  والجمعيات  المنظمات  قدرة  من  والتأكد 
السياق إلى ارتفاع تمثيل المرأة المصرية في مجالس إدارات البنوك إلى 12% في عام 2019، وتضاعف نسبة النساء 
 8 النساء  تولت   2021/2020 عام  وفي   .2019 عام  في   ٪27 إلى   2014 عام  في   %14 من  مصرفية  حسابات  لديهن  الالتي 
حقائب وزارية، وشغلت 27٪ من المقاعد في مجلس النواب و13٬3٪ بمجلس الشيوخ. وفي عام 2021، تمت الموافقة 

¢ول مرة على تعيين عدة عضوات بمجلس الدولة.

3-3-5 ضمان الحماية االجتماعية الشاملة

الحماية  إلى  الحاجة  والبيئية  والصحية  االقتصادية  ا¢زمات  أمام  ا¢فراد  لماليين  المتزايد  الضعف  يؤكد 
االجتماعية الشاملة؛ فقد أدى ركود ا¢جور والدخول إلى الحد من مستويات االستهالك وصعوبة الوصول إلى 

الخدمات ا¢ساسية، وجعل الضعف حقيقة وجودية للماليين في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. 

كما أن عدم المساواة في الدخل والثروة منتشر في كل مكان؛ إذ يفتقر 40% من سكان العالم إلى الوصول للغذاء 
ا¢ساسي والمأوى والرعاية الصحية، بينما يتمتع من ُهم في قمة التوزيع بازدهار غير مسبوق، ا¢مر الذي يجعل 

الحماية االجتماعية الشاملة ضرورة اقتصادية ال قضية أخالقية فقط.

وتساعد الحماية االجتماعية الشاملة في الحفاظ على الطلب الكلي خالل ا¢وقات العادية وليس أثناء ا¢زمات 
الصدمات،  حاالت  في  تلقائي  اقتصادي  استقرار  عامل  وتكون  المرونة  تعزز  االجتماعية  فالحماية  فقط؛ 
وتستطيع الدولة أن تتعافي بسرعة عندما تتمتع بوضع سليم لالقتصاد الكلي، وتماسك اجتماعي وشبكات 

أمان. 

وتتعدد وتتدرج وظائف الحماية االجتماعية لتشمل الحماية واÐغاثة من خالل تقديم الدعم النقدي والعيني 
للفئات التي تعاني من الحرمان، والوقاية من الوقوع في أسر الحرمان بتوسيع شبكات التأمينات االجتماعية 
برامج عمل  العامة وغيرها من  برامج ا¢شغال  القدرات للحصول على دخل عن طريق  وتعزيز  االدخار،  وأنظمة 

السوق النشط، والتدرج نحو اÐنصاف والشمول والتمكين. 

وتبذل الدولة المصرية جهوًدا كبيرة لتوفير الحماية االجتماعية للطبقات الفقيرة؛ ففي عام 2019، تم اÐعالن عن 
مبادرة "حياة كريمة" بهدف تحسين نوعية الحياة في القرى ا¢شد فقًرا، وخصوًصا في صعيد مصر والمناطق 
الريفية المهمشة، خالل ثالث سنوات (5000 قرية تمثل نحو 50% من السكان). وذلك بتجديد البنية التحتية وإتاحة 
ا  اقتصادًيّ المرأة  وتمكين  وتوفير فرص عمل الئقة  والتعليمية ا¢ساسية وتحسين جودتها  الصحية  الخدمات 
ا. وفي المرحلة ا¢ولى من المبادرة، تم تخصيص ميزانية أولية قدرها 675 مليون جنيه مصري، أما في  واجتماعًيّ

المرحلة الثانية في عام 2021، فقد وصلت الميزانية المخصصة للمبادرة إلى 500 مليار جنيه.

المالية  المستفيدين  مساهمات  على  تعتمد  التي  وبرامجها  االجتماعية  الحماية  نظم  إلى  وباÐضافة 
واشتراكاتهم، مثل التأمينات االجتماعية والتأمين الصحي، تتوسع الدولة في مد شبكات ا¢مان االجتماعي؛ 
دخًلا  يوفر  مشروطة  نقدية  تحويالت  برنامج  وهو  وكرامة"،  "تكافل  برنامج  من  المستفيدين  عدد  ارتفع  فقد 
لمساندة ا¢سر الفقيرة التي لديها أطفال أقل من 18 سنة، من 60 ألف أسرة عام 2015 إلى 3٬7 ماليين أسرة بحلول 
مايو 2021. وتضاعفت ميزانية البرنامج ثالث مرات تقريًبا خالل ذات الفترة؛ فقد أضافت الدولة 100 ألف أسرة جديدة 
لبرنامج تكافل وكرامة من المضارين من جائحة كورونا، ورفعت قيمة موازنة برامج التحويالت النقدية من 18٬5 
ذوي  من  "كرامة"  برنامج  من  المستفيدين  من   %68 أن  إلى  اÐشارة  وتجدر  جنيه.  مليار   19٬3 إلى  جنيه  مليار 
"فرصة"  برنامج  مثل:  للعمل،  فرص  لتوفير  برامج  الدولة  وفرت  كما  شخص).  مليون   1٬2) الخاصة  االحتياجات 
إنفاق  6% من  نحو  الخبز  ورغيف  التموين  اÐنفاق على بطاقات  تبلغ نسبة  الغذائية،  المواد  ولدعم  و"مستورة". 
الموازنة العامة للدولة. كما قررت الدولة منحة شهرية قيمتها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من 
9000 مرشًدا  4 أشهر ¢كثر من  نقدية استثنائية لمدة  1٬4 مليون عامل، ومنحة  واستفاد منها نحو  أزمة كورونا 

ا؛ نظًرا للتوقف شبه التام لقطاع السياحة. سياحًيّ

وبالرغم من هذه الجهود، فإن الحماية االجتماعية ما تزال بعيدة عن أن تكون شاملة؛ حيث يبلغ معدل الفقر في 
مصر 29٬7% في عام 2020/2019. ويعاني 4٬5% من السكان من الفقر المدقع؛ إذ يعيشون على 1٬9 دوالر أمريكي في 

اليوم (الجهاز المركزي للتعبئة العامة واÐحصاء، 2020/2019). 

خفضت  كما  جنيه)،  مليار   19) وكرامة  تكافل  معاش  في  زيادة  أي  الحكومة  ترصد  لم   ،2022/2021 موازنة  وفي 
الحكومة دعم التأمين الصحي على ا¢طفال (من 214 مليون جنيه إلى 210 ماليين جنيه)، والتأمين الصحي لغير 

القادرين (التأمين الصحي الشامل) من 865 مليون جنيه إلى 161 مليون جنيه. 

ويتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بذل المزيد من الجهد لتخفيض معدل الفقر إلى 21٬9% بحلول عام 
2030، وتراجع معدل الفقر المدقع إلى 2٬3٪ فقط في العام ذاته، باÐضافة إلى تحقيق التأمين الصحي الشامل. 

وتوفر ا¢زمة الحالية فرصة لالقتصاد المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك بالتحول من 
ا أكثر  ا أدنى أعلى لèجور، وتأميًنا ضد البطالة، ونظاًما ضريبًيّ التوازن المالي إلى عقد اجتماعي جديد يشمل: حًدّ
تصاعدية. كما أن إضفاء الطابع الرسمي على سوق العمل وتعزيز أنظمة الحماية االجتماعية الخاصة به يحد 

من تأثير ا¢زمة على الفئات ا¢كثر ضعًفا ويساعد على تحسين مرونة االقتصاد الكلي.

استخدامها  يمكن  التي  اÐيرادات  لزيادة  فرًصا  هناك  فإن  قيًدا،  تشكل  المالي  الحيز  حدود  أن  من  الرغم  وعلى 
للحماية االجتماعية كإعادة تخصيص النفقات العامة التي ال تتوافق مع خطة عام 2030، وزيادة أنواع معينة من 
الديون  إعادة هيكلة  الناتج عن  المالي  الحيز  الرسمية، واستخدام  اÐنمائية  المساعدة  إلى  واللجوء  الضرائب، 
للوقود  الضارة  اÐعانات  وإلغاء  الكربون  على  بيئية  ضريبة  فرض  يمكن  المثال،  سبيل  وعلى  عبئها.  وتخفيف 

ا¢حفوري لتمويل خطط الحماية االجتماعية.

وتجدر اÐشارة إلى أن كثيًرا من الدول يواجه صعوبات في تصميم وتنفيذ خطط الحماية االجتماعية الفعالة، 
فزاد اهتمام هذه الدول بتوفير الدخل ا¢ساسي الشامل (Universal Basic Income) لجميع البالغين دون استبعاد 
دوالر  1200 المتحدة  الواليات  في  الشامل  ا¢ساسي  الدخل  يبلغ  المثال،  سبيل  على  نوع.  أي  من 
(Stahl and MacEachen. 2020)، أما إسبانيا فتقدم مدفوعات شهرية غير مشروطة تصل إلى 1015 يورو لـ 850 
ألف أسرة منخفضة الدخل (Arnold. 2020). وال يملك العديد من الدول النامية الوسائل الالزمة لتمويل الدخل 
ا¢ساسي الشامل، ال سيما عندما يكون إجمالي نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي اÐجمالي لديها أقل من %10.

3-4 استراتيجية جديدة للتنمية 

البشري. وسوف  المال  ورأس  الرقمية  التحتية  والبنية  التكنولوجيا  الجديدة حول  التنمية  تتمحور استراتيجية 
جائحة  أسرعت  فقد  القادمة؛  العقود  مدى  على  التنمية  استراتيجية  المهارة  عالية  الخدمية  الصادرات  تقود 
كورونا بالعديد من التغيرات الهيكلية في االقتصاد العالمي والتي ستؤثر على آفاق النمو في االقتصاد المصري 
العالمي  االقتصاد  في  الخدمات  أهمية  تزايدت  وقد  المستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  تقدمه  ومدى 
الرقمية  التقنيات  بالقطاعات ا¢خرى، وظهرت  العمليات اÐنتاجية  كمنتجات نهائية وكمدخالت وسيطة في 
الحديثة وانتشر استخدامها على نطاق واسع، وأصبح باÐمكان االستفادة من البيانات الضخمة (Big Data) في 
أو  الدولة  مستوى  على  سواء  المختلفة  االقتصادية  السياسات  لبدائل  المتوقعة  باÚثار  والتنبؤ  التخطيط 

الشركات.

3-4-1 استراتيجية التنمية التي تقودها الخدمات 

تدفع االستراتيجية الجديدة للتنمية التي تقودها الخدمات إلى استكشاف المزايا النسبية الديناميكية التي 
يمكن اشتقاقها من الرقمنة واقتصاد البيانات، ويصبح إنتاج الخدمات واالستخدام المتزايد لها في القطاعات 

ا¢خرى (Servicification) أداة مهمة لتحديث الزراعة والتصنيع.

فالخدمات تنطوي بشكل متزايد على ميزات داعمة للتنمية، مثل: القابلية للتداول والحجم واالبتكار والتعلم 
(Baldwin and Forslid. 2020). كما أن  عن طريق العمل، والتي كانت ذات يوم من سمات قطاع التصنيع فقط 
وتحقق  التكاليف  تقلل  ا¢بعاد،  ثالثية  والطباعة  االصطناعي،  والذكاء  الروبوتات  مثل:  الجديدة،  التقنيات 
ا. وفي المستقبل، سيزيد الطلب على الخدمات عالية  مكاسب كبيرة، كإنشاء مصانع إنتاج أكثر استدامة بيئًيّ

المهارة، خاصة مع التغيرات في التركيبة السكانية وانخفاض أهمية التفاعالت وجًها لوجه.

وفي حين أن الرقمنة السريعة وخدمة قطاعي التصنيع والزراعة تضع الدول في مواجهة تحديات كبيرة، فإنها 
يمكن أن تكون أيًضا مصدًرا لفرص هائلة لالقتصاد المصري على المدى المتوسط. وعلى سبيل المثال، قد تؤدي 
الرقمنة وا¢تمتة إلى تحفيز نقل اÐنتاج إلى الداخل، النخفاض الحاجة إلى الوجود المادي في دول أخرى. كما أن 
ن من المشاركة في سالسل اÐمداد، كما يتضح من الدول التي أنشأت منصات  الرقمنة أحد العوامل التي ُتمكِّ
على  الحصول  الرقمية  المنصات  وتتيح  الوباء.  أثناء  الطلب  استقرار  على  ساعدها  مما  اÐلكترونية،  للتجارة 

السلع والخدمات المختلفة من الموردين ا¢كثر قدرة على المنافسة بغض النظر عن مكان وجودهم الفعلي.

ومن المهم تطوير السياسات الصناعية، جنًبا إلى جنب مع السياسات التجارية؛ من أجل زيادة التنويع واالرتقاء 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  (مثل  المعرفة  كثيفة  الخدمات  ليشمل  نطاقها  وتوسيع  بالخدمات 
العالية  المضافة  القيمة  ذات  البضائع  التنافسية في صادرات  القدرة  زيادة  إلى  يؤدى  المالية)؛ مما  والخدمات 

وتعزيز قدرة العرض والتصدير. 

وباÐضافة إلى تنويع المنتجات التصديرية وتعزيز القيمة المضافة، يحتاج االقتصاد المصري إلى تنويع ا¢سواق 
ا  والمشاركة في سالسل اÐمداد اÐقليمية، ويمكن لمنطقة التجارة الحرة القارية اÐفريقية أن تلعب دوًرا مهًمّ

  .(World Bank. 2020a) نتاجÐفي هذا الصدد من خالل خفض تكاليف ا

كما أن تحسين الخدمات المالية واللوجستية، جنًبا إلى جنب مع البنية التحتية للتجارة اÐلكترونية، يساعد 
اÐعالن  مثل:  صناعات  يشمل  الذي  اÐبداعي،  االقتصاد  من  أفضل  بشكل  االستفادة  على  المصري  االقتصاد 

والفنون والحرف اليدوية والتصميم وا¢زياء وا¢فالم والموسيقى.

ويعتمد المسار المستقبلي لتجارة الخدمات على كيفية إدارة الدولة للتحديات، فمن المهم: 

• عقد اتفاقيات االعتراف المتبادل بمؤهالت قطاع الخدمات (Mutual Recognition Agreements “MRAs“)، التي 
تسهل توفير مجموعة من الخدمات المهنية عبر الحدود وتخفض تكاليف التجارة، مثلما فعل أعضاء رابطة 

.(ASEAN) دول جنوب شرق آسيا

• تعزيز أنظمة االبتكار الوطنية من أجل تنشيط قدرات الشركات على استيعاب المعرفة واالستفادة منها 
والتكيف مع الظروف المتغيرة.

اÐلكترونية،  المعامالت  قوانين  مثل:  الخدمية،  بالقطاعات  المتعلقة  الوطنية  التنظيمية  ا¢طر  تطوير   •
وحماية المستهلك من االحتيال والخداع عبر اÐنترنت، وحماية البيانات، بما في ذلك تدفق البيانات، وتوطين 

البيانات، وانتهاكات الخصوصية من قبل جامعي البيانات، وضرائب اÐنترنت، والرقابة على اÐنترنت.

• وضع سياسات وقواعد تنظيمية أكثر صرامة لمحتوى الكربون من السلع والخدمات المستوردة، ¢نه من 
المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على تجارة الخدمات.

• تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين لمصر للمطالبة بإصالح منظمة التجارة العالمية وإنشاء إطار فعال 
لحْوكمة التجارة العالمية، من خالل المجموعات الفرعية من أعضاء المنظمة فيما يسمى بمبادرات البيان 
والتنظيم  االستثمار،  وتسهيل  اÐلكترونية،  التجارة  مجاالت:  أربعة  على  ا  حالًيّ تركز  والتي   (JSIs) المشترك 
الحجم والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية  والمؤسسات  للخدمات،  المحلي 

.(Hoekman and Shepherd.2020)

3-4-2 ا�سراع بالتحول الرقمي

نتيجة  اÐلكترونية،  والتجارة  بعد  عن  كالتعليم  الرقمية  الخدمات  على  الطلب  ارتفاع  إلى  كورونا  جائحة  أدت 
نماذج  تغيير  إلى  الرقمنة  تؤدي  أن  المتوقع  ومن  االجتماعي.  التباعد  ومتطلبات  المنزل  في  البقاء  Ðجراءات 

ا¢عمال وإعادة تعريف المزايا النسبية وزيادة التحول نحو الخدمات.

ولالستفادة من الفرص الناشئة في العقود القادمة، من المهم االستثمار في البنية التحتية الرقمية؛ لتعزيز 
في  التجارة  تنظيم  على  والعمل  الجديدة،  العالمية  التجارة  بيئة  في  المصري  لالقتصاد  التنافسي  الوضع 

الخدمات الرقمية، وتحسين أساليب قياسها.

الحديثة  التنمية  في  حقهم  يضمن  المجتمع  أفراد  لجميع  الرقمية  القدرات  وتعزيز  الرقمي  التحول  أن  كما 
عملية  وتحسين  الفساد،  من  والحد  الحوكمة،  تعزيز  على  الرقمي  التحول  ويساعد  متطلباتها.  ومواكبة 

المساءلة أيًضا.

وعلى الرغم مما سبق، فإن التطورات التكنولوجية السريعة أدت إلى ظهور تحديات جديدة وأشكال مختلفة من 
عدم المساواة كالفجوة الرقمية بين الدول وداخل كل دولة. وعلى سبيل المثال، وصل معدل انتشار اÐنترنت في 
مصر 57٬3٪، لكنه ما زال أقل بكثير عن المتوسط السائد في الدول المتقدمة (86٬7٪). وفي داخل مصر، توجد 
فجوات رقمية بين الحضر والريف وبين الذكور واÐناث. ففي المناطق الحضرية، يمتلك 73٬9٪ من ا¢سر أجهزة 
 (74 إلى   15) سن  بين  الذكور  من   %61٬5 ويستخدم  الريف.  في  فقط   %55٬8 بنحو  بالمقارنة  المنزل  في  كمبيوتر 
اÐنترنت، في حين تنخفض هذه النسبة لæناث إلى 53٪ فقط. وتؤدي هذه الفجوات إلى عدم المساواة في الفرص، 
الخدمات  ومنها  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  على  القائمة  المختلفة  الخدمات  إلى  الوصول  وصعوبة 

المالية.
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3-3-4 التمكين االقتصادي للمرأة

والرجال بشكل مختلف. فعلى  النساء  والتجارية) على  والنقدية  (المالية  الكلية  االقتصادية  السياسات  تؤثر 
غير  للمرأة  المنزلي  العمل  على  الطلب  زيادة  إلى  االجتماعي  العام  اÐنفاق  تخفيض  يؤدي  قد  المثال،  سبيل 
مدفوع ا¢جر. وقد تؤثر سياسة تحرير التجارة على وظائف النساء العامالت في القطاعات المنافسة للواردات 

كالمحاصيل الغذائية الزراعية.

ولما كانت السياسة الضريبية والنفقات الحكومية وإدارة الديون تؤثر بشكل مباشر على الموارد المتاحة لتعزيز 
المساواة بين الجنسين والمحافظة على الحقوق، فمن المهم تحليل اÚثار التوزيعية للسياسة المالية لتقييم 

آثارها على النساء والرجال. 

توجيه  التنظيمية،  سلطته  خالل  من  المركزي  البنك  يستطيع  واالئتمانية،  النقدية  بالسياسة  يتعلق  وفيما 
االئتمان نحو االستخدامات التي تعزز من المساواة بين الجنسين، مثل: تحسين السكن، وتحفيز االستثمارات 

المولدة للوظائف، أو إتاحة القروض للعاملين لحساب أنفسهم، ومنهم الكثير من النساء.

اÐنتاجية)  (زيادة  الكفاءة  رفع  على  يساعد  النساء،  حقوق  وخاصة  االقتصادية  اÐنسان  حقوق  احترام  أن  كما 
وتحقيق عوائد إيجابية على االستثمار. وخالل جائحة كورونا وحتى يناير 2021، اتخذت الدولة نحو 165 سياسة وقراًرا 

وإجراًء لمراعاة احتياجات المرأة، وخاصة النساء ذوات اÐعاقة، والُمِسّنات، والحوامل. 

ويتطلب تعزيز صوت المرأة في صنع السياسات االقتصادية الكلية زيادة وجودها في دوائر صنع القرار الرئيسة، 
هذا  في  اÐشارة  وتجدر  السياسات.  صانعي  مساءلة  على  النسائية  والجمعيات  المنظمات  قدرة  من  والتأكد 
السياق إلى ارتفاع تمثيل المرأة المصرية في مجالس إدارات البنوك إلى 12% في عام 2019، وتضاعف نسبة النساء 
 8 النساء  تولت   2021/2020 عام  وفي   .2019 عام  في   ٪27 إلى   2014 عام  في   %14 من  مصرفية  حسابات  لديهن  الالتي 
حقائب وزارية، وشغلت 27٪ من المقاعد في مجلس النواب و13٬3٪ بمجلس الشيوخ. وفي عام 2021، تمت الموافقة 

¢ول مرة على تعيين عدة عضوات بمجلس الدولة.

3-3-5 ضمان الحماية االجتماعية الشاملة

الحماية  إلى  الحاجة  والبيئية  والصحية  االقتصادية  ا¢زمات  أمام  ا¢فراد  لماليين  المتزايد  الضعف  يؤكد 
االجتماعية الشاملة؛ فقد أدى ركود ا¢جور والدخول إلى الحد من مستويات االستهالك وصعوبة الوصول إلى 

الخدمات ا¢ساسية، وجعل الضعف حقيقة وجودية للماليين في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. 

كما أن عدم المساواة في الدخل والثروة منتشر في كل مكان؛ إذ يفتقر 40% من سكان العالم إلى الوصول للغذاء 
ا¢ساسي والمأوى والرعاية الصحية، بينما يتمتع من ُهم في قمة التوزيع بازدهار غير مسبوق، ا¢مر الذي يجعل 

الحماية االجتماعية الشاملة ضرورة اقتصادية ال قضية أخالقية فقط.

وتساعد الحماية االجتماعية الشاملة في الحفاظ على الطلب الكلي خالل ا¢وقات العادية وليس أثناء ا¢زمات 
الصدمات،  حاالت  في  تلقائي  اقتصادي  استقرار  عامل  وتكون  المرونة  تعزز  االجتماعية  فالحماية  فقط؛ 
وتستطيع الدولة أن تتعافي بسرعة عندما تتمتع بوضع سليم لالقتصاد الكلي، وتماسك اجتماعي وشبكات 

أمان. 

وتتعدد وتتدرج وظائف الحماية االجتماعية لتشمل الحماية واÐغاثة من خالل تقديم الدعم النقدي والعيني 
للفئات التي تعاني من الحرمان، والوقاية من الوقوع في أسر الحرمان بتوسيع شبكات التأمينات االجتماعية 
برامج عمل  العامة وغيرها من  برامج ا¢شغال  القدرات للحصول على دخل عن طريق  وتعزيز  االدخار،  وأنظمة 

السوق النشط، والتدرج نحو اÐنصاف والشمول والتمكين. 

وتبذل الدولة المصرية جهوًدا كبيرة لتوفير الحماية االجتماعية للطبقات الفقيرة؛ ففي عام 2019، تم اÐعالن عن 
مبادرة "حياة كريمة" بهدف تحسين نوعية الحياة في القرى ا¢شد فقًرا، وخصوًصا في صعيد مصر والمناطق 
الريفية المهمشة، خالل ثالث سنوات (5000 قرية تمثل نحو 50% من السكان). وذلك بتجديد البنية التحتية وإتاحة 
ا  اقتصادًيّ المرأة  وتمكين  وتوفير فرص عمل الئقة  والتعليمية ا¢ساسية وتحسين جودتها  الصحية  الخدمات 
ا. وفي المرحلة ا¢ولى من المبادرة، تم تخصيص ميزانية أولية قدرها 675 مليون جنيه مصري، أما في  واجتماعًيّ

المرحلة الثانية في عام 2021، فقد وصلت الميزانية المخصصة للمبادرة إلى 500 مليار جنيه.

المالية  المستفيدين  مساهمات  على  تعتمد  التي  وبرامجها  االجتماعية  الحماية  نظم  إلى  وباÐضافة 
واشتراكاتهم، مثل التأمينات االجتماعية والتأمين الصحي، تتوسع الدولة في مد شبكات ا¢مان االجتماعي؛ 
دخًلا  يوفر  مشروطة  نقدية  تحويالت  برنامج  وهو  وكرامة"،  "تكافل  برنامج  من  المستفيدين  عدد  ارتفع  فقد 
لمساندة ا¢سر الفقيرة التي لديها أطفال أقل من 18 سنة، من 60 ألف أسرة عام 2015 إلى 3٬7 ماليين أسرة بحلول 
مايو 2021. وتضاعفت ميزانية البرنامج ثالث مرات تقريًبا خالل ذات الفترة؛ فقد أضافت الدولة 100 ألف أسرة جديدة 
لبرنامج تكافل وكرامة من المضارين من جائحة كورونا، ورفعت قيمة موازنة برامج التحويالت النقدية من 18٬5 
ذوي  من  "كرامة"  برنامج  من  المستفيدين  من   %68 أن  إلى  اÐشارة  وتجدر  جنيه.  مليار   19٬3 إلى  جنيه  مليار 
"فرصة"  برنامج  مثل:  للعمل،  فرص  لتوفير  برامج  الدولة  وفرت  كما  شخص).  مليون   1٬2) الخاصة  االحتياجات 
إنفاق  6% من  نحو  الخبز  ورغيف  التموين  اÐنفاق على بطاقات  تبلغ نسبة  الغذائية،  المواد  ولدعم  و"مستورة". 
الموازنة العامة للدولة. كما قررت الدولة منحة شهرية قيمتها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من 
9000 مرشًدا  4 أشهر ¢كثر من  نقدية استثنائية لمدة  1٬4 مليون عامل، ومنحة  واستفاد منها نحو  أزمة كورونا 

ا؛ نظًرا للتوقف شبه التام لقطاع السياحة. سياحًيّ

وبالرغم من هذه الجهود، فإن الحماية االجتماعية ما تزال بعيدة عن أن تكون شاملة؛ حيث يبلغ معدل الفقر في 
مصر 29٬7% في عام 2020/2019. ويعاني 4٬5% من السكان من الفقر المدقع؛ إذ يعيشون على 1٬9 دوالر أمريكي في 

اليوم (الجهاز المركزي للتعبئة العامة واÐحصاء، 2020/2019). 

خفضت  كما  جنيه)،  مليار   19) وكرامة  تكافل  معاش  في  زيادة  أي  الحكومة  ترصد  لم   ،2022/2021 موازنة  وفي 
الحكومة دعم التأمين الصحي على ا¢طفال (من 214 مليون جنيه إلى 210 ماليين جنيه)، والتأمين الصحي لغير 

القادرين (التأمين الصحي الشامل) من 865 مليون جنيه إلى 161 مليون جنيه. 

ويتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بذل المزيد من الجهد لتخفيض معدل الفقر إلى 21٬9% بحلول عام 
2030، وتراجع معدل الفقر المدقع إلى 2٬3٪ فقط في العام ذاته، باÐضافة إلى تحقيق التأمين الصحي الشامل. 

وتوفر ا¢زمة الحالية فرصة لالقتصاد المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك بالتحول من 
ا أكثر  ا أدنى أعلى لèجور، وتأميًنا ضد البطالة، ونظاًما ضريبًيّ التوازن المالي إلى عقد اجتماعي جديد يشمل: حًدّ
تصاعدية. كما أن إضفاء الطابع الرسمي على سوق العمل وتعزيز أنظمة الحماية االجتماعية الخاصة به يحد 

من تأثير ا¢زمة على الفئات ا¢كثر ضعًفا ويساعد على تحسين مرونة االقتصاد الكلي.

استخدامها  يمكن  التي  اÐيرادات  لزيادة  فرًصا  هناك  فإن  قيًدا،  تشكل  المالي  الحيز  حدود  أن  من  الرغم  وعلى 
للحماية االجتماعية كإعادة تخصيص النفقات العامة التي ال تتوافق مع خطة عام 2030، وزيادة أنواع معينة من 
الديون  إعادة هيكلة  الناتج عن  المالي  الحيز  الرسمية، واستخدام  اÐنمائية  المساعدة  إلى  واللجوء  الضرائب، 
للوقود  الضارة  اÐعانات  وإلغاء  الكربون  على  بيئية  ضريبة  فرض  يمكن  المثال،  سبيل  وعلى  عبئها.  وتخفيف 

ا¢حفوري لتمويل خطط الحماية االجتماعية.

وتجدر اÐشارة إلى أن كثيًرا من الدول يواجه صعوبات في تصميم وتنفيذ خطط الحماية االجتماعية الفعالة، 
فزاد اهتمام هذه الدول بتوفير الدخل ا¢ساسي الشامل (Universal Basic Income) لجميع البالغين دون استبعاد 
دوالر  1200 المتحدة  الواليات  في  الشامل  ا¢ساسي  الدخل  يبلغ  المثال،  سبيل  على  نوع.  أي  من 

(Stahl and MacEachen. 2020)، أما إسبانيا فتقدم مدفوعات شهرية غير مشروطة تصل إلى 1015 يورو لـ 850 
ألف أسرة منخفضة الدخل (Arnold. 2020). وال يملك العديد من الدول النامية الوسائل الالزمة لتمويل الدخل 
ا¢ساسي الشامل، ال سيما عندما يكون إجمالي نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي اÐجمالي لديها أقل من %10.

3-4 استراتيجية جديدة للتنمية 

البشري. وسوف  المال  ورأس  الرقمية  التحتية  والبنية  التكنولوجيا  الجديدة حول  التنمية  تتمحور استراتيجية 
جائحة  أسرعت  فقد  القادمة؛  العقود  مدى  على  التنمية  استراتيجية  المهارة  عالية  الخدمية  الصادرات  تقود 
كورونا بالعديد من التغيرات الهيكلية في االقتصاد العالمي والتي ستؤثر على آفاق النمو في االقتصاد المصري 
العالمي  االقتصاد  في  الخدمات  أهمية  تزايدت  وقد  المستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  تقدمه  ومدى 
الرقمية  التقنيات  بالقطاعات ا¢خرى، وظهرت  العمليات اÐنتاجية  كمنتجات نهائية وكمدخالت وسيطة في 
الحديثة وانتشر استخدامها على نطاق واسع، وأصبح باÐمكان االستفادة من البيانات الضخمة (Big Data) في 
أو  الدولة  مستوى  على  سواء  المختلفة  االقتصادية  السياسات  لبدائل  المتوقعة  باÚثار  والتنبؤ  التخطيط 

الشركات.

3-4-1 استراتيجية التنمية التي تقودها الخدمات 

تدفع االستراتيجية الجديدة للتنمية التي تقودها الخدمات إلى استكشاف المزايا النسبية الديناميكية التي 
يمكن اشتقاقها من الرقمنة واقتصاد البيانات، ويصبح إنتاج الخدمات واالستخدام المتزايد لها في القطاعات 

ا¢خرى (Servicification) أداة مهمة لتحديث الزراعة والتصنيع.

فالخدمات تنطوي بشكل متزايد على ميزات داعمة للتنمية، مثل: القابلية للتداول والحجم واالبتكار والتعلم 
(Baldwin and Forslid. 2020). كما أن  عن طريق العمل، والتي كانت ذات يوم من سمات قطاع التصنيع فقط 
وتحقق  التكاليف  تقلل  ا¢بعاد،  ثالثية  والطباعة  االصطناعي،  والذكاء  الروبوتات  مثل:  الجديدة،  التقنيات 
ا. وفي المستقبل، سيزيد الطلب على الخدمات عالية  مكاسب كبيرة، كإنشاء مصانع إنتاج أكثر استدامة بيئًيّ

المهارة، خاصة مع التغيرات في التركيبة السكانية وانخفاض أهمية التفاعالت وجًها لوجه.

وفي حين أن الرقمنة السريعة وخدمة قطاعي التصنيع والزراعة تضع الدول في مواجهة تحديات كبيرة، فإنها 
يمكن أن تكون أيًضا مصدًرا لفرص هائلة لالقتصاد المصري على المدى المتوسط. وعلى سبيل المثال، قد تؤدي 
الرقمنة وا¢تمتة إلى تحفيز نقل اÐنتاج إلى الداخل، النخفاض الحاجة إلى الوجود المادي في دول أخرى. كما أن 
ن من المشاركة في سالسل اÐمداد، كما يتضح من الدول التي أنشأت منصات  الرقمنة أحد العوامل التي ُتمكِّ
على  الحصول  الرقمية  المنصات  وتتيح  الوباء.  أثناء  الطلب  استقرار  على  ساعدها  مما  اÐلكترونية،  للتجارة 

السلع والخدمات المختلفة من الموردين ا¢كثر قدرة على المنافسة بغض النظر عن مكان وجودهم الفعلي.

ومن المهم تطوير السياسات الصناعية، جنًبا إلى جنب مع السياسات التجارية؛ من أجل زيادة التنويع واالرتقاء 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  (مثل  المعرفة  كثيفة  الخدمات  ليشمل  نطاقها  وتوسيع  بالخدمات 
العالية  المضافة  القيمة  ذات  البضائع  التنافسية في صادرات  القدرة  زيادة  إلى  يؤدى  المالية)؛ مما  والخدمات 

وتعزيز قدرة العرض والتصدير. 

وباÐضافة إلى تنويع المنتجات التصديرية وتعزيز القيمة المضافة، يحتاج االقتصاد المصري إلى تنويع ا¢سواق 
ا  والمشاركة في سالسل اÐمداد اÐقليمية، ويمكن لمنطقة التجارة الحرة القارية اÐفريقية أن تلعب دوًرا مهًمّ

  .(World Bank. 2020a) نتاجÐفي هذا الصدد من خالل خفض تكاليف ا

كما أن تحسين الخدمات المالية واللوجستية، جنًبا إلى جنب مع البنية التحتية للتجارة اÐلكترونية، يساعد 
اÐعالن  مثل:  صناعات  يشمل  الذي  اÐبداعي،  االقتصاد  من  أفضل  بشكل  االستفادة  على  المصري  االقتصاد 

والفنون والحرف اليدوية والتصميم وا¢زياء وا¢فالم والموسيقى.

ويعتمد المسار المستقبلي لتجارة الخدمات على كيفية إدارة الدولة للتحديات، فمن المهم: 

• عقد اتفاقيات االعتراف المتبادل بمؤهالت قطاع الخدمات (Mutual Recognition Agreements “MRAs“)، التي 
تسهل توفير مجموعة من الخدمات المهنية عبر الحدود وتخفض تكاليف التجارة، مثلما فعل أعضاء رابطة 

.(ASEAN) دول جنوب شرق آسيا

• تعزيز أنظمة االبتكار الوطنية من أجل تنشيط قدرات الشركات على استيعاب المعرفة واالستفادة منها 
والتكيف مع الظروف المتغيرة.

اÐلكترونية،  المعامالت  قوانين  مثل:  الخدمية،  بالقطاعات  المتعلقة  الوطنية  التنظيمية  ا¢طر  تطوير   •
وحماية المستهلك من االحتيال والخداع عبر اÐنترنت، وحماية البيانات، بما في ذلك تدفق البيانات، وتوطين 

البيانات، وانتهاكات الخصوصية من قبل جامعي البيانات، وضرائب اÐنترنت، والرقابة على اÐنترنت.

• وضع سياسات وقواعد تنظيمية أكثر صرامة لمحتوى الكربون من السلع والخدمات المستوردة، ¢نه من 
المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على تجارة الخدمات.

• تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين لمصر للمطالبة بإصالح منظمة التجارة العالمية وإنشاء إطار فعال 
لحْوكمة التجارة العالمية، من خالل المجموعات الفرعية من أعضاء المنظمة فيما يسمى بمبادرات البيان 
والتنظيم  االستثمار،  وتسهيل  اÐلكترونية،  التجارة  مجاالت:  أربعة  على  ا  حالًيّ تركز  والتي   (JSIs) المشترك 
الحجم والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية  والمؤسسات  للخدمات،  المحلي 

.(Hoekman and Shepherd.2020)

3-4-2 ا�سراع بالتحول الرقمي

نتيجة  اÐلكترونية،  والتجارة  بعد  عن  كالتعليم  الرقمية  الخدمات  على  الطلب  ارتفاع  إلى  كورونا  جائحة  أدت 
نماذج  تغيير  إلى  الرقمنة  تؤدي  أن  المتوقع  ومن  االجتماعي.  التباعد  ومتطلبات  المنزل  في  البقاء  Ðجراءات 

ا¢عمال وإعادة تعريف المزايا النسبية وزيادة التحول نحو الخدمات.

ولالستفادة من الفرص الناشئة في العقود القادمة، من المهم االستثمار في البنية التحتية الرقمية؛ لتعزيز 
في  التجارة  تنظيم  على  والعمل  الجديدة،  العالمية  التجارة  بيئة  في  المصري  لالقتصاد  التنافسي  الوضع 

الخدمات الرقمية، وتحسين أساليب قياسها.

الحديثة  التنمية  في  حقهم  يضمن  المجتمع  أفراد  لجميع  الرقمية  القدرات  وتعزيز  الرقمي  التحول  أن  كما 
عملية  وتحسين  الفساد،  من  والحد  الحوكمة،  تعزيز  على  الرقمي  التحول  ويساعد  متطلباتها.  ومواكبة 

المساءلة أيًضا.

وعلى الرغم مما سبق، فإن التطورات التكنولوجية السريعة أدت إلى ظهور تحديات جديدة وأشكال مختلفة من 
عدم المساواة كالفجوة الرقمية بين الدول وداخل كل دولة. وعلى سبيل المثال، وصل معدل انتشار اÐنترنت في 
مصر 57٬3٪، لكنه ما زال أقل بكثير عن المتوسط السائد في الدول المتقدمة (86٬7٪). وفي داخل مصر، توجد 
فجوات رقمية بين الحضر والريف وبين الذكور واÐناث. ففي المناطق الحضرية، يمتلك 73٬9٪ من ا¢سر أجهزة 
 (74 إلى   15) سن  بين  الذكور  من   %61٬5 ويستخدم  الريف.  في  فقط   %55٬8 بنحو  بالمقارنة  المنزل  في  كمبيوتر 
اÐنترنت، في حين تنخفض هذه النسبة لæناث إلى 53٪ فقط. وتؤدي هذه الفجوات إلى عدم المساواة في الفرص، 
الخدمات  ومنها  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  على  القائمة  المختلفة  الخدمات  إلى  الوصول  وصعوبة 

المالية.



٤٤

3-3-4 التمكين االقتصادي للمرأة

والرجال بشكل مختلف. فعلى  النساء  والتجارية) على  والنقدية  (المالية  الكلية  االقتصادية  السياسات  تؤثر 
غير  للمرأة  المنزلي  العمل  على  الطلب  زيادة  إلى  االجتماعي  العام  اÐنفاق  تخفيض  يؤدي  قد  المثال،  سبيل 
مدفوع ا¢جر. وقد تؤثر سياسة تحرير التجارة على وظائف النساء العامالت في القطاعات المنافسة للواردات 

كالمحاصيل الغذائية الزراعية.

ولما كانت السياسة الضريبية والنفقات الحكومية وإدارة الديون تؤثر بشكل مباشر على الموارد المتاحة لتعزيز 
المساواة بين الجنسين والمحافظة على الحقوق، فمن المهم تحليل اÚثار التوزيعية للسياسة المالية لتقييم 

آثارها على النساء والرجال. 

توجيه  التنظيمية،  سلطته  خالل  من  المركزي  البنك  يستطيع  واالئتمانية،  النقدية  بالسياسة  يتعلق  وفيما 
االئتمان نحو االستخدامات التي تعزز من المساواة بين الجنسين، مثل: تحسين السكن، وتحفيز االستثمارات 

المولدة للوظائف، أو إتاحة القروض للعاملين لحساب أنفسهم، ومنهم الكثير من النساء.

اÐنتاجية)  (زيادة  الكفاءة  رفع  على  يساعد  النساء،  حقوق  وخاصة  االقتصادية  اÐنسان  حقوق  احترام  أن  كما 
وتحقيق عوائد إيجابية على االستثمار. وخالل جائحة كورونا وحتى يناير 2021، اتخذت الدولة نحو 165 سياسة وقراًرا 

وإجراًء لمراعاة احتياجات المرأة، وخاصة النساء ذوات اÐعاقة، والُمِسّنات، والحوامل. 

ويتطلب تعزيز صوت المرأة في صنع السياسات االقتصادية الكلية زيادة وجودها في دوائر صنع القرار الرئيسة، 
هذا  في  اÐشارة  وتجدر  السياسات.  صانعي  مساءلة  على  النسائية  والجمعيات  المنظمات  قدرة  من  والتأكد 
السياق إلى ارتفاع تمثيل المرأة المصرية في مجالس إدارات البنوك إلى 12% في عام 2019، وتضاعف نسبة النساء 
 8 النساء  تولت   2021/2020 عام  وفي   .2019 عام  في   ٪27 إلى   2014 عام  في   %14 من  مصرفية  حسابات  لديهن  الالتي 
حقائب وزارية، وشغلت 27٪ من المقاعد في مجلس النواب و13٬3٪ بمجلس الشيوخ. وفي عام 2021، تمت الموافقة 

¢ول مرة على تعيين عدة عضوات بمجلس الدولة.

3-3-5 ضمان الحماية االجتماعية الشاملة

الحماية  إلى  الحاجة  والبيئية  والصحية  االقتصادية  ا¢زمات  أمام  ا¢فراد  لماليين  المتزايد  الضعف  يؤكد 
االجتماعية الشاملة؛ فقد أدى ركود ا¢جور والدخول إلى الحد من مستويات االستهالك وصعوبة الوصول إلى 

الخدمات ا¢ساسية، وجعل الضعف حقيقة وجودية للماليين في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. 

كما أن عدم المساواة في الدخل والثروة منتشر في كل مكان؛ إذ يفتقر 40% من سكان العالم إلى الوصول للغذاء 
ا¢ساسي والمأوى والرعاية الصحية، بينما يتمتع من ُهم في قمة التوزيع بازدهار غير مسبوق، ا¢مر الذي يجعل 

الحماية االجتماعية الشاملة ضرورة اقتصادية ال قضية أخالقية فقط.

وتساعد الحماية االجتماعية الشاملة في الحفاظ على الطلب الكلي خالل ا¢وقات العادية وليس أثناء ا¢زمات 
الصدمات،  حاالت  في  تلقائي  اقتصادي  استقرار  عامل  وتكون  المرونة  تعزز  االجتماعية  فالحماية  فقط؛ 
وتستطيع الدولة أن تتعافي بسرعة عندما تتمتع بوضع سليم لالقتصاد الكلي، وتماسك اجتماعي وشبكات 

أمان. 

وتتعدد وتتدرج وظائف الحماية االجتماعية لتشمل الحماية واÐغاثة من خالل تقديم الدعم النقدي والعيني 
للفئات التي تعاني من الحرمان، والوقاية من الوقوع في أسر الحرمان بتوسيع شبكات التأمينات االجتماعية 
برامج عمل  العامة وغيرها من  برامج ا¢شغال  القدرات للحصول على دخل عن طريق  وتعزيز  االدخار،  وأنظمة 

السوق النشط، والتدرج نحو اÐنصاف والشمول والتمكين. 

وتبذل الدولة المصرية جهوًدا كبيرة لتوفير الحماية االجتماعية للطبقات الفقيرة؛ ففي عام 2019، تم اÐعالن عن 
مبادرة "حياة كريمة" بهدف تحسين نوعية الحياة في القرى ا¢شد فقًرا، وخصوًصا في صعيد مصر والمناطق 
الريفية المهمشة، خالل ثالث سنوات (5000 قرية تمثل نحو 50% من السكان). وذلك بتجديد البنية التحتية وإتاحة 
ا  اقتصادًيّ المرأة  وتمكين  وتوفير فرص عمل الئقة  والتعليمية ا¢ساسية وتحسين جودتها  الصحية  الخدمات 
ا. وفي المرحلة ا¢ولى من المبادرة، تم تخصيص ميزانية أولية قدرها 675 مليون جنيه مصري، أما في  واجتماعًيّ

المرحلة الثانية في عام 2021، فقد وصلت الميزانية المخصصة للمبادرة إلى 500 مليار جنيه.

المالية  المستفيدين  مساهمات  على  تعتمد  التي  وبرامجها  االجتماعية  الحماية  نظم  إلى  وباÐضافة 
واشتراكاتهم، مثل التأمينات االجتماعية والتأمين الصحي، تتوسع الدولة في مد شبكات ا¢مان االجتماعي؛ 
دخًلا  يوفر  مشروطة  نقدية  تحويالت  برنامج  وهو  وكرامة"،  "تكافل  برنامج  من  المستفيدين  عدد  ارتفع  فقد 
لمساندة ا¢سر الفقيرة التي لديها أطفال أقل من 18 سنة، من 60 ألف أسرة عام 2015 إلى 3٬7 ماليين أسرة بحلول 
مايو 2021. وتضاعفت ميزانية البرنامج ثالث مرات تقريًبا خالل ذات الفترة؛ فقد أضافت الدولة 100 ألف أسرة جديدة 
لبرنامج تكافل وكرامة من المضارين من جائحة كورونا، ورفعت قيمة موازنة برامج التحويالت النقدية من 18٬5 
ذوي  من  "كرامة"  برنامج  من  المستفيدين  من   %68 أن  إلى  اÐشارة  وتجدر  جنيه.  مليار   19٬3 إلى  جنيه  مليار 
"فرصة"  برنامج  مثل:  للعمل،  فرص  لتوفير  برامج  الدولة  وفرت  كما  شخص).  مليون   1٬2) الخاصة  االحتياجات 
إنفاق  6% من  نحو  الخبز  ورغيف  التموين  اÐنفاق على بطاقات  تبلغ نسبة  الغذائية،  المواد  ولدعم  و"مستورة". 
الموازنة العامة للدولة. كما قررت الدولة منحة شهرية قيمتها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من 
9000 مرشًدا  4 أشهر ¢كثر من  نقدية استثنائية لمدة  1٬4 مليون عامل، ومنحة  واستفاد منها نحو  أزمة كورونا 

ا؛ نظًرا للتوقف شبه التام لقطاع السياحة. سياحًيّ

وبالرغم من هذه الجهود، فإن الحماية االجتماعية ما تزال بعيدة عن أن تكون شاملة؛ حيث يبلغ معدل الفقر في 
مصر 29٬7% في عام 2020/2019. ويعاني 4٬5% من السكان من الفقر المدقع؛ إذ يعيشون على 1٬9 دوالر أمريكي في 

اليوم (الجهاز المركزي للتعبئة العامة واÐحصاء، 2020/2019). 

خفضت  كما  جنيه)،  مليار   19) وكرامة  تكافل  معاش  في  زيادة  أي  الحكومة  ترصد  لم   ،2022/2021 موازنة  وفي 
الحكومة دعم التأمين الصحي على ا¢طفال (من 214 مليون جنيه إلى 210 ماليين جنيه)، والتأمين الصحي لغير 

القادرين (التأمين الصحي الشامل) من 865 مليون جنيه إلى 161 مليون جنيه. 

ويتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بذل المزيد من الجهد لتخفيض معدل الفقر إلى 21٬9% بحلول عام 
2030، وتراجع معدل الفقر المدقع إلى 2٬3٪ فقط في العام ذاته، باÐضافة إلى تحقيق التأمين الصحي الشامل. 

وتوفر ا¢زمة الحالية فرصة لالقتصاد المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك بالتحول من 
ا أكثر  ا أدنى أعلى لèجور، وتأميًنا ضد البطالة، ونظاًما ضريبًيّ التوازن المالي إلى عقد اجتماعي جديد يشمل: حًدّ
تصاعدية. كما أن إضفاء الطابع الرسمي على سوق العمل وتعزيز أنظمة الحماية االجتماعية الخاصة به يحد 

من تأثير ا¢زمة على الفئات ا¢كثر ضعًفا ويساعد على تحسين مرونة االقتصاد الكلي.

استخدامها  يمكن  التي  اÐيرادات  لزيادة  فرًصا  هناك  فإن  قيًدا،  تشكل  المالي  الحيز  حدود  أن  من  الرغم  وعلى 
للحماية االجتماعية كإعادة تخصيص النفقات العامة التي ال تتوافق مع خطة عام 2030، وزيادة أنواع معينة من 
الديون  إعادة هيكلة  الناتج عن  المالي  الحيز  الرسمية، واستخدام  اÐنمائية  المساعدة  إلى  واللجوء  الضرائب، 
للوقود  الضارة  اÐعانات  وإلغاء  الكربون  على  بيئية  ضريبة  فرض  يمكن  المثال،  سبيل  وعلى  عبئها.  وتخفيف 

ا¢حفوري لتمويل خطط الحماية االجتماعية.

وتجدر اÐشارة إلى أن كثيًرا من الدول يواجه صعوبات في تصميم وتنفيذ خطط الحماية االجتماعية الفعالة، 
فزاد اهتمام هذه الدول بتوفير الدخل ا¢ساسي الشامل (Universal Basic Income) لجميع البالغين دون استبعاد 
دوالر  1200 المتحدة  الواليات  في  الشامل  ا¢ساسي  الدخل  يبلغ  المثال،  سبيل  على  نوع.  أي  من 
(Stahl and MacEachen. 2020)، أما إسبانيا فتقدم مدفوعات شهرية غير مشروطة تصل إلى 1015 يورو لـ 850 
ألف أسرة منخفضة الدخل (Arnold. 2020). وال يملك العديد من الدول النامية الوسائل الالزمة لتمويل الدخل 
ا¢ساسي الشامل، ال سيما عندما يكون إجمالي نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي اÐجمالي لديها أقل من %10.

3-4 استراتيجية جديدة للتنمية 

البشري. وسوف  المال  ورأس  الرقمية  التحتية  والبنية  التكنولوجيا  الجديدة حول  التنمية  تتمحور استراتيجية 
جائحة  أسرعت  فقد  القادمة؛  العقود  مدى  على  التنمية  استراتيجية  المهارة  عالية  الخدمية  الصادرات  تقود 
كورونا بالعديد من التغيرات الهيكلية في االقتصاد العالمي والتي ستؤثر على آفاق النمو في االقتصاد المصري 
العالمي  االقتصاد  في  الخدمات  أهمية  تزايدت  وقد  المستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  تقدمه  ومدى 
الرقمية  التقنيات  بالقطاعات ا¢خرى، وظهرت  العمليات اÐنتاجية  كمنتجات نهائية وكمدخالت وسيطة في 
الحديثة وانتشر استخدامها على نطاق واسع، وأصبح باÐمكان االستفادة من البيانات الضخمة (Big Data) في 
أو  الدولة  مستوى  على  سواء  المختلفة  االقتصادية  السياسات  لبدائل  المتوقعة  باÚثار  والتنبؤ  التخطيط 

الشركات.

3-4-1 استراتيجية التنمية التي تقودها الخدمات 

تدفع االستراتيجية الجديدة للتنمية التي تقودها الخدمات إلى استكشاف المزايا النسبية الديناميكية التي 
يمكن اشتقاقها من الرقمنة واقتصاد البيانات، ويصبح إنتاج الخدمات واالستخدام المتزايد لها في القطاعات 

ا¢خرى (Servicification) أداة مهمة لتحديث الزراعة والتصنيع.

فالخدمات تنطوي بشكل متزايد على ميزات داعمة للتنمية، مثل: القابلية للتداول والحجم واالبتكار والتعلم 
(Baldwin and Forslid. 2020). كما أن  عن طريق العمل، والتي كانت ذات يوم من سمات قطاع التصنيع فقط 
وتحقق  التكاليف  تقلل  ا¢بعاد،  ثالثية  والطباعة  االصطناعي،  والذكاء  الروبوتات  مثل:  الجديدة،  التقنيات 
ا. وفي المستقبل، سيزيد الطلب على الخدمات عالية  مكاسب كبيرة، كإنشاء مصانع إنتاج أكثر استدامة بيئًيّ

المهارة، خاصة مع التغيرات في التركيبة السكانية وانخفاض أهمية التفاعالت وجًها لوجه.

وفي حين أن الرقمنة السريعة وخدمة قطاعي التصنيع والزراعة تضع الدول في مواجهة تحديات كبيرة، فإنها 
يمكن أن تكون أيًضا مصدًرا لفرص هائلة لالقتصاد المصري على المدى المتوسط. وعلى سبيل المثال، قد تؤدي 
الرقمنة وا¢تمتة إلى تحفيز نقل اÐنتاج إلى الداخل، النخفاض الحاجة إلى الوجود المادي في دول أخرى. كما أن 
ن من المشاركة في سالسل اÐمداد، كما يتضح من الدول التي أنشأت منصات  الرقمنة أحد العوامل التي ُتمكِّ
على  الحصول  الرقمية  المنصات  وتتيح  الوباء.  أثناء  الطلب  استقرار  على  ساعدها  مما  اÐلكترونية،  للتجارة 

السلع والخدمات المختلفة من الموردين ا¢كثر قدرة على المنافسة بغض النظر عن مكان وجودهم الفعلي.

ومن المهم تطوير السياسات الصناعية، جنًبا إلى جنب مع السياسات التجارية؛ من أجل زيادة التنويع واالرتقاء 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  (مثل  المعرفة  كثيفة  الخدمات  ليشمل  نطاقها  وتوسيع  بالخدمات 
العالية  المضافة  القيمة  ذات  البضائع  التنافسية في صادرات  القدرة  زيادة  إلى  يؤدى  المالية)؛ مما  والخدمات 

وتعزيز قدرة العرض والتصدير. 

وباÐضافة إلى تنويع المنتجات التصديرية وتعزيز القيمة المضافة، يحتاج االقتصاد المصري إلى تنويع ا¢سواق 
ا  والمشاركة في سالسل اÐمداد اÐقليمية، ويمكن لمنطقة التجارة الحرة القارية اÐفريقية أن تلعب دوًرا مهًمّ

  .(World Bank. 2020a) نتاجÐفي هذا الصدد من خالل خفض تكاليف ا

كما أن تحسين الخدمات المالية واللوجستية، جنًبا إلى جنب مع البنية التحتية للتجارة اÐلكترونية، يساعد 
اÐعالن  مثل:  صناعات  يشمل  الذي  اÐبداعي،  االقتصاد  من  أفضل  بشكل  االستفادة  على  المصري  االقتصاد 

والفنون والحرف اليدوية والتصميم وا¢زياء وا¢فالم والموسيقى.

ويعتمد المسار المستقبلي لتجارة الخدمات على كيفية إدارة الدولة للتحديات، فمن المهم: 

• عقد اتفاقيات االعتراف المتبادل بمؤهالت قطاع الخدمات (Mutual Recognition Agreements “MRAs“)، التي 
تسهل توفير مجموعة من الخدمات المهنية عبر الحدود وتخفض تكاليف التجارة، مثلما فعل أعضاء رابطة 

.(ASEAN) دول جنوب شرق آسيا

• تعزيز أنظمة االبتكار الوطنية من أجل تنشيط قدرات الشركات على استيعاب المعرفة واالستفادة منها 
والتكيف مع الظروف المتغيرة.

اÐلكترونية،  المعامالت  قوانين  مثل:  الخدمية،  بالقطاعات  المتعلقة  الوطنية  التنظيمية  ا¢طر  تطوير   •
وحماية المستهلك من االحتيال والخداع عبر اÐنترنت، وحماية البيانات، بما في ذلك تدفق البيانات، وتوطين 

البيانات، وانتهاكات الخصوصية من قبل جامعي البيانات، وضرائب اÐنترنت، والرقابة على اÐنترنت.

• وضع سياسات وقواعد تنظيمية أكثر صرامة لمحتوى الكربون من السلع والخدمات المستوردة، ¢نه من 
المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على تجارة الخدمات.

• تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين لمصر للمطالبة بإصالح منظمة التجارة العالمية وإنشاء إطار فعال 
لحْوكمة التجارة العالمية، من خالل المجموعات الفرعية من أعضاء المنظمة فيما يسمى بمبادرات البيان 
والتنظيم  االستثمار،  وتسهيل  اÐلكترونية،  التجارة  مجاالت:  أربعة  على  ا  حالًيّ تركز  والتي   (JSIs) المشترك 
الحجم والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية  والمؤسسات  للخدمات،  المحلي 

.(Hoekman and Shepherd.2020)

3-4-2 ا�سراع بالتحول الرقمي

نتيجة  اÐلكترونية،  والتجارة  بعد  عن  كالتعليم  الرقمية  الخدمات  على  الطلب  ارتفاع  إلى  كورونا  جائحة  أدت 
نماذج  تغيير  إلى  الرقمنة  تؤدي  أن  المتوقع  ومن  االجتماعي.  التباعد  ومتطلبات  المنزل  في  البقاء  Ðجراءات 

ا¢عمال وإعادة تعريف المزايا النسبية وزيادة التحول نحو الخدمات.

ولالستفادة من الفرص الناشئة في العقود القادمة، من المهم االستثمار في البنية التحتية الرقمية؛ لتعزيز 
في  التجارة  تنظيم  على  والعمل  الجديدة،  العالمية  التجارة  بيئة  في  المصري  لالقتصاد  التنافسي  الوضع 

الخدمات الرقمية، وتحسين أساليب قياسها.

الحديثة  التنمية  في  حقهم  يضمن  المجتمع  أفراد  لجميع  الرقمية  القدرات  وتعزيز  الرقمي  التحول  أن  كما 
عملية  وتحسين  الفساد،  من  والحد  الحوكمة،  تعزيز  على  الرقمي  التحول  ويساعد  متطلباتها.  ومواكبة 

المساءلة أيًضا.

وعلى الرغم مما سبق، فإن التطورات التكنولوجية السريعة أدت إلى ظهور تحديات جديدة وأشكال مختلفة من 
عدم المساواة كالفجوة الرقمية بين الدول وداخل كل دولة. وعلى سبيل المثال، وصل معدل انتشار اÐنترنت في 
مصر 57٬3٪، لكنه ما زال أقل بكثير عن المتوسط السائد في الدول المتقدمة (86٬7٪). وفي داخل مصر، توجد 
فجوات رقمية بين الحضر والريف وبين الذكور واÐناث. ففي المناطق الحضرية، يمتلك 73٬9٪ من ا¢سر أجهزة 
 (74 إلى   15) سن  بين  الذكور  من   %61٬5 ويستخدم  الريف.  في  فقط   %55٬8 بنحو  بالمقارنة  المنزل  في  كمبيوتر 
اÐنترنت، في حين تنخفض هذه النسبة لæناث إلى 53٪ فقط. وتؤدي هذه الفجوات إلى عدم المساواة في الفرص، 
الخدمات  ومنها  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  على  القائمة  المختلفة  الخدمات  إلى  الوصول  وصعوبة 

المالية.
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3-3-4 التمكين االقتصادي للمرأة

والرجال بشكل مختلف. فعلى  النساء  والتجارية) على  والنقدية  (المالية  الكلية  االقتصادية  السياسات  تؤثر 
غير  للمرأة  المنزلي  العمل  على  الطلب  زيادة  إلى  االجتماعي  العام  اÐنفاق  تخفيض  يؤدي  قد  المثال،  سبيل 
مدفوع ا¢جر. وقد تؤثر سياسة تحرير التجارة على وظائف النساء العامالت في القطاعات المنافسة للواردات 

كالمحاصيل الغذائية الزراعية.

ولما كانت السياسة الضريبية والنفقات الحكومية وإدارة الديون تؤثر بشكل مباشر على الموارد المتاحة لتعزيز 
المساواة بين الجنسين والمحافظة على الحقوق، فمن المهم تحليل اÚثار التوزيعية للسياسة المالية لتقييم 

آثارها على النساء والرجال. 

توجيه  التنظيمية،  سلطته  خالل  من  المركزي  البنك  يستطيع  واالئتمانية،  النقدية  بالسياسة  يتعلق  وفيما 
االئتمان نحو االستخدامات التي تعزز من المساواة بين الجنسين، مثل: تحسين السكن، وتحفيز االستثمارات 

المولدة للوظائف، أو إتاحة القروض للعاملين لحساب أنفسهم، ومنهم الكثير من النساء.

اÐنتاجية)  (زيادة  الكفاءة  رفع  على  يساعد  النساء،  حقوق  وخاصة  االقتصادية  اÐنسان  حقوق  احترام  أن  كما 
وتحقيق عوائد إيجابية على االستثمار. وخالل جائحة كورونا وحتى يناير 2021، اتخذت الدولة نحو 165 سياسة وقراًرا 

وإجراًء لمراعاة احتياجات المرأة، وخاصة النساء ذوات اÐعاقة، والُمِسّنات، والحوامل. 

ويتطلب تعزيز صوت المرأة في صنع السياسات االقتصادية الكلية زيادة وجودها في دوائر صنع القرار الرئيسة، 
هذا  في  اÐشارة  وتجدر  السياسات.  صانعي  مساءلة  على  النسائية  والجمعيات  المنظمات  قدرة  من  والتأكد 
السياق إلى ارتفاع تمثيل المرأة المصرية في مجالس إدارات البنوك إلى 12% في عام 2019، وتضاعف نسبة النساء 
 8 النساء  تولت   2021/2020 عام  وفي   .2019 عام  في   ٪27 إلى   2014 عام  في   %14 من  مصرفية  حسابات  لديهن  الالتي 
حقائب وزارية، وشغلت 27٪ من المقاعد في مجلس النواب و13٬3٪ بمجلس الشيوخ. وفي عام 2021، تمت الموافقة 

¢ول مرة على تعيين عدة عضوات بمجلس الدولة.

3-3-5 ضمان الحماية االجتماعية الشاملة

الحماية  إلى  الحاجة  والبيئية  والصحية  االقتصادية  ا¢زمات  أمام  ا¢فراد  لماليين  المتزايد  الضعف  يؤكد 
االجتماعية الشاملة؛ فقد أدى ركود ا¢جور والدخول إلى الحد من مستويات االستهالك وصعوبة الوصول إلى 

الخدمات ا¢ساسية، وجعل الضعف حقيقة وجودية للماليين في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. 

كما أن عدم المساواة في الدخل والثروة منتشر في كل مكان؛ إذ يفتقر 40% من سكان العالم إلى الوصول للغذاء 
ا¢ساسي والمأوى والرعاية الصحية، بينما يتمتع من ُهم في قمة التوزيع بازدهار غير مسبوق، ا¢مر الذي يجعل 

الحماية االجتماعية الشاملة ضرورة اقتصادية ال قضية أخالقية فقط.

وتساعد الحماية االجتماعية الشاملة في الحفاظ على الطلب الكلي خالل ا¢وقات العادية وليس أثناء ا¢زمات 
الصدمات،  حاالت  في  تلقائي  اقتصادي  استقرار  عامل  وتكون  المرونة  تعزز  االجتماعية  فالحماية  فقط؛ 
وتستطيع الدولة أن تتعافي بسرعة عندما تتمتع بوضع سليم لالقتصاد الكلي، وتماسك اجتماعي وشبكات 

أمان. 

وتتعدد وتتدرج وظائف الحماية االجتماعية لتشمل الحماية واÐغاثة من خالل تقديم الدعم النقدي والعيني 
للفئات التي تعاني من الحرمان، والوقاية من الوقوع في أسر الحرمان بتوسيع شبكات التأمينات االجتماعية 
برامج عمل  العامة وغيرها من  برامج ا¢شغال  القدرات للحصول على دخل عن طريق  وتعزيز  االدخار،  وأنظمة 

السوق النشط، والتدرج نحو اÐنصاف والشمول والتمكين. 

وتبذل الدولة المصرية جهوًدا كبيرة لتوفير الحماية االجتماعية للطبقات الفقيرة؛ ففي عام 2019، تم اÐعالن عن 
مبادرة "حياة كريمة" بهدف تحسين نوعية الحياة في القرى ا¢شد فقًرا، وخصوًصا في صعيد مصر والمناطق 
الريفية المهمشة، خالل ثالث سنوات (5000 قرية تمثل نحو 50% من السكان). وذلك بتجديد البنية التحتية وإتاحة 
ا  اقتصادًيّ المرأة  وتمكين  وتوفير فرص عمل الئقة  والتعليمية ا¢ساسية وتحسين جودتها  الصحية  الخدمات 
ا. وفي المرحلة ا¢ولى من المبادرة، تم تخصيص ميزانية أولية قدرها 675 مليون جنيه مصري، أما في  واجتماعًيّ

المرحلة الثانية في عام 2021، فقد وصلت الميزانية المخصصة للمبادرة إلى 500 مليار جنيه.

المالية  المستفيدين  مساهمات  على  تعتمد  التي  وبرامجها  االجتماعية  الحماية  نظم  إلى  وباÐضافة 
واشتراكاتهم، مثل التأمينات االجتماعية والتأمين الصحي، تتوسع الدولة في مد شبكات ا¢مان االجتماعي؛ 
دخًلا  يوفر  مشروطة  نقدية  تحويالت  برنامج  وهو  وكرامة"،  "تكافل  برنامج  من  المستفيدين  عدد  ارتفع  فقد 
لمساندة ا¢سر الفقيرة التي لديها أطفال أقل من 18 سنة، من 60 ألف أسرة عام 2015 إلى 3٬7 ماليين أسرة بحلول 
مايو 2021. وتضاعفت ميزانية البرنامج ثالث مرات تقريًبا خالل ذات الفترة؛ فقد أضافت الدولة 100 ألف أسرة جديدة 
لبرنامج تكافل وكرامة من المضارين من جائحة كورونا، ورفعت قيمة موازنة برامج التحويالت النقدية من 18٬5 
ذوي  من  "كرامة"  برنامج  من  المستفيدين  من   %68 أن  إلى  اÐشارة  وتجدر  جنيه.  مليار   19٬3 إلى  جنيه  مليار 
"فرصة"  برنامج  مثل:  للعمل،  فرص  لتوفير  برامج  الدولة  وفرت  كما  شخص).  مليون   1٬2) الخاصة  االحتياجات 
إنفاق  6% من  نحو  الخبز  ورغيف  التموين  اÐنفاق على بطاقات  تبلغ نسبة  الغذائية،  المواد  ولدعم  و"مستورة". 
الموازنة العامة للدولة. كما قررت الدولة منحة شهرية قيمتها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من 
9000 مرشًدا  4 أشهر ¢كثر من  نقدية استثنائية لمدة  1٬4 مليون عامل، ومنحة  واستفاد منها نحو  أزمة كورونا 

ا؛ نظًرا للتوقف شبه التام لقطاع السياحة. سياحًيّ

وبالرغم من هذه الجهود، فإن الحماية االجتماعية ما تزال بعيدة عن أن تكون شاملة؛ حيث يبلغ معدل الفقر في 
مصر 29٬7% في عام 2020/2019. ويعاني 4٬5% من السكان من الفقر المدقع؛ إذ يعيشون على 1٬9 دوالر أمريكي في 

اليوم (الجهاز المركزي للتعبئة العامة واÐحصاء، 2020/2019). 

خفضت  كما  جنيه)،  مليار   19) وكرامة  تكافل  معاش  في  زيادة  أي  الحكومة  ترصد  لم   ،2022/2021 موازنة  وفي 
الحكومة دعم التأمين الصحي على ا¢طفال (من 214 مليون جنيه إلى 210 ماليين جنيه)، والتأمين الصحي لغير 

القادرين (التأمين الصحي الشامل) من 865 مليون جنيه إلى 161 مليون جنيه. 

ويتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بذل المزيد من الجهد لتخفيض معدل الفقر إلى 21٬9% بحلول عام 
2030، وتراجع معدل الفقر المدقع إلى 2٬3٪ فقط في العام ذاته، باÐضافة إلى تحقيق التأمين الصحي الشامل. 

وتوفر ا¢زمة الحالية فرصة لالقتصاد المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك بالتحول من 
ا أكثر  ا أدنى أعلى لèجور، وتأميًنا ضد البطالة، ونظاًما ضريبًيّ التوازن المالي إلى عقد اجتماعي جديد يشمل: حًدّ
تصاعدية. كما أن إضفاء الطابع الرسمي على سوق العمل وتعزيز أنظمة الحماية االجتماعية الخاصة به يحد 

من تأثير ا¢زمة على الفئات ا¢كثر ضعًفا ويساعد على تحسين مرونة االقتصاد الكلي.

استخدامها  يمكن  التي  اÐيرادات  لزيادة  فرًصا  هناك  فإن  قيًدا،  تشكل  المالي  الحيز  حدود  أن  من  الرغم  وعلى 
للحماية االجتماعية كإعادة تخصيص النفقات العامة التي ال تتوافق مع خطة عام 2030، وزيادة أنواع معينة من 
الديون  إعادة هيكلة  الناتج عن  المالي  الحيز  الرسمية، واستخدام  اÐنمائية  المساعدة  إلى  واللجوء  الضرائب، 
للوقود  الضارة  اÐعانات  وإلغاء  الكربون  على  بيئية  ضريبة  فرض  يمكن  المثال،  سبيل  وعلى  عبئها.  وتخفيف 

ا¢حفوري لتمويل خطط الحماية االجتماعية.

وتجدر اÐشارة إلى أن كثيًرا من الدول يواجه صعوبات في تصميم وتنفيذ خطط الحماية االجتماعية الفعالة، 
فزاد اهتمام هذه الدول بتوفير الدخل ا¢ساسي الشامل (Universal Basic Income) لجميع البالغين دون استبعاد 
دوالر  1200 المتحدة  الواليات  في  الشامل  ا¢ساسي  الدخل  يبلغ  المثال،  سبيل  على  نوع.  أي  من 

(Stahl and MacEachen. 2020)، أما إسبانيا فتقدم مدفوعات شهرية غير مشروطة تصل إلى 1015 يورو لـ 850 
ألف أسرة منخفضة الدخل (Arnold. 2020). وال يملك العديد من الدول النامية الوسائل الالزمة لتمويل الدخل 
ا¢ساسي الشامل، ال سيما عندما يكون إجمالي نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي اÐجمالي لديها أقل من %10.

3-4 استراتيجية جديدة للتنمية 

البشري. وسوف  المال  ورأس  الرقمية  التحتية  والبنية  التكنولوجيا  الجديدة حول  التنمية  تتمحور استراتيجية 
جائحة  أسرعت  فقد  القادمة؛  العقود  مدى  على  التنمية  استراتيجية  المهارة  عالية  الخدمية  الصادرات  تقود 
كورونا بالعديد من التغيرات الهيكلية في االقتصاد العالمي والتي ستؤثر على آفاق النمو في االقتصاد المصري 
العالمي  االقتصاد  في  الخدمات  أهمية  تزايدت  وقد  المستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  تقدمه  ومدى 
الرقمية  التقنيات  بالقطاعات ا¢خرى، وظهرت  العمليات اÐنتاجية  كمنتجات نهائية وكمدخالت وسيطة في 
الحديثة وانتشر استخدامها على نطاق واسع، وأصبح باÐمكان االستفادة من البيانات الضخمة (Big Data) في 
أو  الدولة  مستوى  على  سواء  المختلفة  االقتصادية  السياسات  لبدائل  المتوقعة  باÚثار  والتنبؤ  التخطيط 

الشركات.

3-4-1 استراتيجية التنمية التي تقودها الخدمات 

تدفع االستراتيجية الجديدة للتنمية التي تقودها الخدمات إلى استكشاف المزايا النسبية الديناميكية التي 
يمكن اشتقاقها من الرقمنة واقتصاد البيانات، ويصبح إنتاج الخدمات واالستخدام المتزايد لها في القطاعات 

ا¢خرى (Servicification) أداة مهمة لتحديث الزراعة والتصنيع.

فالخدمات تنطوي بشكل متزايد على ميزات داعمة للتنمية، مثل: القابلية للتداول والحجم واالبتكار والتعلم 
(Baldwin and Forslid. 2020). كما أن  عن طريق العمل، والتي كانت ذات يوم من سمات قطاع التصنيع فقط 
وتحقق  التكاليف  تقلل  ا¢بعاد،  ثالثية  والطباعة  االصطناعي،  والذكاء  الروبوتات  مثل:  الجديدة،  التقنيات 
ا. وفي المستقبل، سيزيد الطلب على الخدمات عالية  مكاسب كبيرة، كإنشاء مصانع إنتاج أكثر استدامة بيئًيّ

المهارة، خاصة مع التغيرات في التركيبة السكانية وانخفاض أهمية التفاعالت وجًها لوجه.

وفي حين أن الرقمنة السريعة وخدمة قطاعي التصنيع والزراعة تضع الدول في مواجهة تحديات كبيرة، فإنها 
يمكن أن تكون أيًضا مصدًرا لفرص هائلة لالقتصاد المصري على المدى المتوسط. وعلى سبيل المثال، قد تؤدي 
الرقمنة وا¢تمتة إلى تحفيز نقل اÐنتاج إلى الداخل، النخفاض الحاجة إلى الوجود المادي في دول أخرى. كما أن 
ن من المشاركة في سالسل اÐمداد، كما يتضح من الدول التي أنشأت منصات  الرقمنة أحد العوامل التي ُتمكِّ
على  الحصول  الرقمية  المنصات  وتتيح  الوباء.  أثناء  الطلب  استقرار  على  ساعدها  مما  اÐلكترونية،  للتجارة 

السلع والخدمات المختلفة من الموردين ا¢كثر قدرة على المنافسة بغض النظر عن مكان وجودهم الفعلي.

ومن المهم تطوير السياسات الصناعية، جنًبا إلى جنب مع السياسات التجارية؛ من أجل زيادة التنويع واالرتقاء 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  (مثل  المعرفة  كثيفة  الخدمات  ليشمل  نطاقها  وتوسيع  بالخدمات 
العالية  المضافة  القيمة  ذات  البضائع  التنافسية في صادرات  القدرة  زيادة  إلى  يؤدى  المالية)؛ مما  والخدمات 

وتعزيز قدرة العرض والتصدير. 

وباÐضافة إلى تنويع المنتجات التصديرية وتعزيز القيمة المضافة، يحتاج االقتصاد المصري إلى تنويع ا¢سواق 
ا  والمشاركة في سالسل اÐمداد اÐقليمية، ويمكن لمنطقة التجارة الحرة القارية اÐفريقية أن تلعب دوًرا مهًمّ

  .(World Bank. 2020a) نتاجÐفي هذا الصدد من خالل خفض تكاليف ا

كما أن تحسين الخدمات المالية واللوجستية، جنًبا إلى جنب مع البنية التحتية للتجارة اÐلكترونية، يساعد 
اÐعالن  مثل:  صناعات  يشمل  الذي  اÐبداعي،  االقتصاد  من  أفضل  بشكل  االستفادة  على  المصري  االقتصاد 

والفنون والحرف اليدوية والتصميم وا¢زياء وا¢فالم والموسيقى.

ويعتمد المسار المستقبلي لتجارة الخدمات على كيفية إدارة الدولة للتحديات، فمن المهم: 

• عقد اتفاقيات االعتراف المتبادل بمؤهالت قطاع الخدمات (Mutual Recognition Agreements “MRAs“)، التي 
تسهل توفير مجموعة من الخدمات المهنية عبر الحدود وتخفض تكاليف التجارة، مثلما فعل أعضاء رابطة 

.(ASEAN) دول جنوب شرق آسيا

• تعزيز أنظمة االبتكار الوطنية من أجل تنشيط قدرات الشركات على استيعاب المعرفة واالستفادة منها 
والتكيف مع الظروف المتغيرة.

اÐلكترونية،  المعامالت  قوانين  مثل:  الخدمية،  بالقطاعات  المتعلقة  الوطنية  التنظيمية  ا¢طر  تطوير   •
وحماية المستهلك من االحتيال والخداع عبر اÐنترنت، وحماية البيانات، بما في ذلك تدفق البيانات، وتوطين 

البيانات، وانتهاكات الخصوصية من قبل جامعي البيانات، وضرائب اÐنترنت، والرقابة على اÐنترنت.

• وضع سياسات وقواعد تنظيمية أكثر صرامة لمحتوى الكربون من السلع والخدمات المستوردة، ¢نه من 
المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على تجارة الخدمات.

• تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين لمصر للمطالبة بإصالح منظمة التجارة العالمية وإنشاء إطار فعال 
لحْوكمة التجارة العالمية، من خالل المجموعات الفرعية من أعضاء المنظمة فيما يسمى بمبادرات البيان 
والتنظيم  االستثمار،  وتسهيل  اÐلكترونية،  التجارة  مجاالت:  أربعة  على  ا  حالًيّ تركز  والتي   (JSIs) المشترك 
الحجم والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية  والمؤسسات  للخدمات،  المحلي 

.(Hoekman and Shepherd.2020)

3-4-2 ا�سراع بالتحول الرقمي

نتيجة  اÐلكترونية،  والتجارة  بعد  عن  كالتعليم  الرقمية  الخدمات  على  الطلب  ارتفاع  إلى  كورونا  جائحة  أدت 
نماذج  تغيير  إلى  الرقمنة  تؤدي  أن  المتوقع  ومن  االجتماعي.  التباعد  ومتطلبات  المنزل  في  البقاء  Ðجراءات 

ا¢عمال وإعادة تعريف المزايا النسبية وزيادة التحول نحو الخدمات.

ولالستفادة من الفرص الناشئة في العقود القادمة، من المهم االستثمار في البنية التحتية الرقمية؛ لتعزيز 
في  التجارة  تنظيم  على  والعمل  الجديدة،  العالمية  التجارة  بيئة  في  المصري  لالقتصاد  التنافسي  الوضع 

الخدمات الرقمية، وتحسين أساليب قياسها.

الحديثة  التنمية  في  حقهم  يضمن  المجتمع  أفراد  لجميع  الرقمية  القدرات  وتعزيز  الرقمي  التحول  أن  كما 
عملية  وتحسين  الفساد،  من  والحد  الحوكمة،  تعزيز  على  الرقمي  التحول  ويساعد  متطلباتها.  ومواكبة 

المساءلة أيًضا.

وعلى الرغم مما سبق، فإن التطورات التكنولوجية السريعة أدت إلى ظهور تحديات جديدة وأشكال مختلفة من 
عدم المساواة كالفجوة الرقمية بين الدول وداخل كل دولة. وعلى سبيل المثال، وصل معدل انتشار اÐنترنت في 
مصر 57٬3٪، لكنه ما زال أقل بكثير عن المتوسط السائد في الدول المتقدمة (86٬7٪). وفي داخل مصر، توجد 
فجوات رقمية بين الحضر والريف وبين الذكور واÐناث. ففي المناطق الحضرية، يمتلك 73٬9٪ من ا¢سر أجهزة 
 (74 إلى   15) سن  بين  الذكور  من   %61٬5 ويستخدم  الريف.  في  فقط   %55٬8 بنحو  بالمقارنة  المنزل  في  كمبيوتر 
اÐنترنت، في حين تنخفض هذه النسبة لæناث إلى 53٪ فقط. وتؤدي هذه الفجوات إلى عدم المساواة في الفرص، 
الخدمات  ومنها  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  على  القائمة  المختلفة  الخدمات  إلى  الوصول  وصعوبة 

المالية.
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3-3-4 التمكين االقتصادي للمرأة

والرجال بشكل مختلف. فعلى  النساء  والتجارية) على  والنقدية  (المالية  الكلية  االقتصادية  السياسات  تؤثر 
غير  للمرأة  المنزلي  العمل  على  الطلب  زيادة  إلى  االجتماعي  العام  اÐنفاق  تخفيض  يؤدي  قد  المثال،  سبيل 
مدفوع ا¢جر. وقد تؤثر سياسة تحرير التجارة على وظائف النساء العامالت في القطاعات المنافسة للواردات 

كالمحاصيل الغذائية الزراعية.

ولما كانت السياسة الضريبية والنفقات الحكومية وإدارة الديون تؤثر بشكل مباشر على الموارد المتاحة لتعزيز 
المساواة بين الجنسين والمحافظة على الحقوق، فمن المهم تحليل اÚثار التوزيعية للسياسة المالية لتقييم 

آثارها على النساء والرجال. 

توجيه  التنظيمية،  سلطته  خالل  من  المركزي  البنك  يستطيع  واالئتمانية،  النقدية  بالسياسة  يتعلق  وفيما 
االئتمان نحو االستخدامات التي تعزز من المساواة بين الجنسين، مثل: تحسين السكن، وتحفيز االستثمارات 

المولدة للوظائف، أو إتاحة القروض للعاملين لحساب أنفسهم، ومنهم الكثير من النساء.

اÐنتاجية)  (زيادة  الكفاءة  رفع  على  يساعد  النساء،  حقوق  وخاصة  االقتصادية  اÐنسان  حقوق  احترام  أن  كما 
وتحقيق عوائد إيجابية على االستثمار. وخالل جائحة كورونا وحتى يناير 2021، اتخذت الدولة نحو 165 سياسة وقراًرا 

وإجراًء لمراعاة احتياجات المرأة، وخاصة النساء ذوات اÐعاقة، والُمِسّنات، والحوامل. 

ويتطلب تعزيز صوت المرأة في صنع السياسات االقتصادية الكلية زيادة وجودها في دوائر صنع القرار الرئيسة، 
هذا  في  اÐشارة  وتجدر  السياسات.  صانعي  مساءلة  على  النسائية  والجمعيات  المنظمات  قدرة  من  والتأكد 
السياق إلى ارتفاع تمثيل المرأة المصرية في مجالس إدارات البنوك إلى 12% في عام 2019، وتضاعف نسبة النساء 
 8 النساء  تولت   2021/2020 عام  وفي   .2019 عام  في   ٪27 إلى   2014 عام  في   %14 من  مصرفية  حسابات  لديهن  الالتي 
حقائب وزارية، وشغلت 27٪ من المقاعد في مجلس النواب و13٬3٪ بمجلس الشيوخ. وفي عام 2021، تمت الموافقة 

¢ول مرة على تعيين عدة عضوات بمجلس الدولة.

3-3-5 ضمان الحماية االجتماعية الشاملة

الحماية  إلى  الحاجة  والبيئية  والصحية  االقتصادية  ا¢زمات  أمام  ا¢فراد  لماليين  المتزايد  الضعف  يؤكد 
االجتماعية الشاملة؛ فقد أدى ركود ا¢جور والدخول إلى الحد من مستويات االستهالك وصعوبة الوصول إلى 

الخدمات ا¢ساسية، وجعل الضعف حقيقة وجودية للماليين في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. 

كما أن عدم المساواة في الدخل والثروة منتشر في كل مكان؛ إذ يفتقر 40% من سكان العالم إلى الوصول للغذاء 
ا¢ساسي والمأوى والرعاية الصحية، بينما يتمتع من ُهم في قمة التوزيع بازدهار غير مسبوق، ا¢مر الذي يجعل 

الحماية االجتماعية الشاملة ضرورة اقتصادية ال قضية أخالقية فقط.

وتساعد الحماية االجتماعية الشاملة في الحفاظ على الطلب الكلي خالل ا¢وقات العادية وليس أثناء ا¢زمات 
الصدمات،  حاالت  في  تلقائي  اقتصادي  استقرار  عامل  وتكون  المرونة  تعزز  االجتماعية  فالحماية  فقط؛ 
وتستطيع الدولة أن تتعافي بسرعة عندما تتمتع بوضع سليم لالقتصاد الكلي، وتماسك اجتماعي وشبكات 

أمان. 

وتتعدد وتتدرج وظائف الحماية االجتماعية لتشمل الحماية واÐغاثة من خالل تقديم الدعم النقدي والعيني 
للفئات التي تعاني من الحرمان، والوقاية من الوقوع في أسر الحرمان بتوسيع شبكات التأمينات االجتماعية 
برامج عمل  العامة وغيرها من  برامج ا¢شغال  القدرات للحصول على دخل عن طريق  وتعزيز  االدخار،  وأنظمة 

السوق النشط، والتدرج نحو اÐنصاف والشمول والتمكين. 

وتبذل الدولة المصرية جهوًدا كبيرة لتوفير الحماية االجتماعية للطبقات الفقيرة؛ ففي عام 2019، تم اÐعالن عن 
مبادرة "حياة كريمة" بهدف تحسين نوعية الحياة في القرى ا¢شد فقًرا، وخصوًصا في صعيد مصر والمناطق 
الريفية المهمشة، خالل ثالث سنوات (5000 قرية تمثل نحو 50% من السكان). وذلك بتجديد البنية التحتية وإتاحة 
ا  اقتصادًيّ المرأة  وتمكين  وتوفير فرص عمل الئقة  والتعليمية ا¢ساسية وتحسين جودتها  الصحية  الخدمات 
ا. وفي المرحلة ا¢ولى من المبادرة، تم تخصيص ميزانية أولية قدرها 675 مليون جنيه مصري، أما في  واجتماعًيّ

المرحلة الثانية في عام 2021، فقد وصلت الميزانية المخصصة للمبادرة إلى 500 مليار جنيه.

المالية  المستفيدين  مساهمات  على  تعتمد  التي  وبرامجها  االجتماعية  الحماية  نظم  إلى  وباÐضافة 
واشتراكاتهم، مثل التأمينات االجتماعية والتأمين الصحي، تتوسع الدولة في مد شبكات ا¢مان االجتماعي؛ 
دخًلا  يوفر  مشروطة  نقدية  تحويالت  برنامج  وهو  وكرامة"،  "تكافل  برنامج  من  المستفيدين  عدد  ارتفع  فقد 
لمساندة ا¢سر الفقيرة التي لديها أطفال أقل من 18 سنة، من 60 ألف أسرة عام 2015 إلى 3٬7 ماليين أسرة بحلول 
مايو 2021. وتضاعفت ميزانية البرنامج ثالث مرات تقريًبا خالل ذات الفترة؛ فقد أضافت الدولة 100 ألف أسرة جديدة 
لبرنامج تكافل وكرامة من المضارين من جائحة كورونا، ورفعت قيمة موازنة برامج التحويالت النقدية من 18٬5 
ذوي  من  "كرامة"  برنامج  من  المستفيدين  من   %68 أن  إلى  اÐشارة  وتجدر  جنيه.  مليار   19٬3 إلى  جنيه  مليار 
"فرصة"  برنامج  مثل:  للعمل،  فرص  لتوفير  برامج  الدولة  وفرت  كما  شخص).  مليون   1٬2) الخاصة  االحتياجات 
إنفاق  6% من  نحو  الخبز  ورغيف  التموين  اÐنفاق على بطاقات  تبلغ نسبة  الغذائية،  المواد  ولدعم  و"مستورة". 
الموازنة العامة للدولة. كما قررت الدولة منحة شهرية قيمتها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من 
9000 مرشًدا  4 أشهر ¢كثر من  نقدية استثنائية لمدة  1٬4 مليون عامل، ومنحة  واستفاد منها نحو  أزمة كورونا 

ا؛ نظًرا للتوقف شبه التام لقطاع السياحة. سياحًيّ

وبالرغم من هذه الجهود، فإن الحماية االجتماعية ما تزال بعيدة عن أن تكون شاملة؛ حيث يبلغ معدل الفقر في 
مصر 29٬7% في عام 2020/2019. ويعاني 4٬5% من السكان من الفقر المدقع؛ إذ يعيشون على 1٬9 دوالر أمريكي في 

اليوم (الجهاز المركزي للتعبئة العامة واÐحصاء، 2020/2019). 

خفضت  كما  جنيه)،  مليار   19) وكرامة  تكافل  معاش  في  زيادة  أي  الحكومة  ترصد  لم   ،2022/2021 موازنة  وفي 
الحكومة دعم التأمين الصحي على ا¢طفال (من 214 مليون جنيه إلى 210 ماليين جنيه)، والتأمين الصحي لغير 

القادرين (التأمين الصحي الشامل) من 865 مليون جنيه إلى 161 مليون جنيه. 

ويتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بذل المزيد من الجهد لتخفيض معدل الفقر إلى 21٬9% بحلول عام 
2030، وتراجع معدل الفقر المدقع إلى 2٬3٪ فقط في العام ذاته، باÐضافة إلى تحقيق التأمين الصحي الشامل. 

وتوفر ا¢زمة الحالية فرصة لالقتصاد المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك بالتحول من 
ا أكثر  ا أدنى أعلى لèجور، وتأميًنا ضد البطالة، ونظاًما ضريبًيّ التوازن المالي إلى عقد اجتماعي جديد يشمل: حًدّ
تصاعدية. كما أن إضفاء الطابع الرسمي على سوق العمل وتعزيز أنظمة الحماية االجتماعية الخاصة به يحد 

من تأثير ا¢زمة على الفئات ا¢كثر ضعًفا ويساعد على تحسين مرونة االقتصاد الكلي.

استخدامها  يمكن  التي  اÐيرادات  لزيادة  فرًصا  هناك  فإن  قيًدا،  تشكل  المالي  الحيز  حدود  أن  من  الرغم  وعلى 
للحماية االجتماعية كإعادة تخصيص النفقات العامة التي ال تتوافق مع خطة عام 2030، وزيادة أنواع معينة من 
الديون  إعادة هيكلة  الناتج عن  المالي  الحيز  الرسمية، واستخدام  اÐنمائية  المساعدة  إلى  واللجوء  الضرائب، 
للوقود  الضارة  اÐعانات  وإلغاء  الكربون  على  بيئية  ضريبة  فرض  يمكن  المثال،  سبيل  وعلى  عبئها.  وتخفيف 

ا¢حفوري لتمويل خطط الحماية االجتماعية.

وتجدر اÐشارة إلى أن كثيًرا من الدول يواجه صعوبات في تصميم وتنفيذ خطط الحماية االجتماعية الفعالة، 
فزاد اهتمام هذه الدول بتوفير الدخل ا¢ساسي الشامل (Universal Basic Income) لجميع البالغين دون استبعاد 
دوالر  1200 المتحدة  الواليات  في  الشامل  ا¢ساسي  الدخل  يبلغ  المثال،  سبيل  على  نوع.  أي  من 
(Stahl and MacEachen. 2020)، أما إسبانيا فتقدم مدفوعات شهرية غير مشروطة تصل إلى 1015 يورو لـ 850 
ألف أسرة منخفضة الدخل (Arnold. 2020). وال يملك العديد من الدول النامية الوسائل الالزمة لتمويل الدخل 
ا¢ساسي الشامل، ال سيما عندما يكون إجمالي نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي اÐجمالي لديها أقل من %10.

3-4 استراتيجية جديدة للتنمية 

البشري. وسوف  المال  ورأس  الرقمية  التحتية  والبنية  التكنولوجيا  الجديدة حول  التنمية  تتمحور استراتيجية 
جائحة  أسرعت  فقد  القادمة؛  العقود  مدى  على  التنمية  استراتيجية  المهارة  عالية  الخدمية  الصادرات  تقود 
كورونا بالعديد من التغيرات الهيكلية في االقتصاد العالمي والتي ستؤثر على آفاق النمو في االقتصاد المصري 
العالمي  االقتصاد  في  الخدمات  أهمية  تزايدت  وقد  المستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  تقدمه  ومدى 
الرقمية  التقنيات  بالقطاعات ا¢خرى، وظهرت  العمليات اÐنتاجية  كمنتجات نهائية وكمدخالت وسيطة في 
الحديثة وانتشر استخدامها على نطاق واسع، وأصبح باÐمكان االستفادة من البيانات الضخمة (Big Data) في 
أو  الدولة  مستوى  على  سواء  المختلفة  االقتصادية  السياسات  لبدائل  المتوقعة  باÚثار  والتنبؤ  التخطيط 

الشركات.

3-4-1 استراتيجية التنمية التي تقودها الخدمات 

تدفع االستراتيجية الجديدة للتنمية التي تقودها الخدمات إلى استكشاف المزايا النسبية الديناميكية التي 
يمكن اشتقاقها من الرقمنة واقتصاد البيانات، ويصبح إنتاج الخدمات واالستخدام المتزايد لها في القطاعات 

ا¢خرى (Servicification) أداة مهمة لتحديث الزراعة والتصنيع.

فالخدمات تنطوي بشكل متزايد على ميزات داعمة للتنمية، مثل: القابلية للتداول والحجم واالبتكار والتعلم 
(Baldwin and Forslid. 2020). كما أن  عن طريق العمل، والتي كانت ذات يوم من سمات قطاع التصنيع فقط 
وتحقق  التكاليف  تقلل  ا¢بعاد،  ثالثية  والطباعة  االصطناعي،  والذكاء  الروبوتات  مثل:  الجديدة،  التقنيات 
ا. وفي المستقبل، سيزيد الطلب على الخدمات عالية  مكاسب كبيرة، كإنشاء مصانع إنتاج أكثر استدامة بيئًيّ

المهارة، خاصة مع التغيرات في التركيبة السكانية وانخفاض أهمية التفاعالت وجًها لوجه.

وفي حين أن الرقمنة السريعة وخدمة قطاعي التصنيع والزراعة تضع الدول في مواجهة تحديات كبيرة، فإنها 
يمكن أن تكون أيًضا مصدًرا لفرص هائلة لالقتصاد المصري على المدى المتوسط. وعلى سبيل المثال، قد تؤدي 
الرقمنة وا¢تمتة إلى تحفيز نقل اÐنتاج إلى الداخل، النخفاض الحاجة إلى الوجود المادي في دول أخرى. كما أن 
ن من المشاركة في سالسل اÐمداد، كما يتضح من الدول التي أنشأت منصات  الرقمنة أحد العوامل التي ُتمكِّ
على  الحصول  الرقمية  المنصات  وتتيح  الوباء.  أثناء  الطلب  استقرار  على  ساعدها  مما  اÐلكترونية،  للتجارة 

السلع والخدمات المختلفة من الموردين ا¢كثر قدرة على المنافسة بغض النظر عن مكان وجودهم الفعلي.

ومن المهم تطوير السياسات الصناعية، جنًبا إلى جنب مع السياسات التجارية؛ من أجل زيادة التنويع واالرتقاء 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  (مثل  المعرفة  كثيفة  الخدمات  ليشمل  نطاقها  وتوسيع  بالخدمات 
العالية  المضافة  القيمة  ذات  البضائع  التنافسية في صادرات  القدرة  زيادة  إلى  يؤدى  المالية)؛ مما  والخدمات 

وتعزيز قدرة العرض والتصدير. 

وباÐضافة إلى تنويع المنتجات التصديرية وتعزيز القيمة المضافة، يحتاج االقتصاد المصري إلى تنويع ا¢سواق 
ا  والمشاركة في سالسل اÐمداد اÐقليمية، ويمكن لمنطقة التجارة الحرة القارية اÐفريقية أن تلعب دوًرا مهًمّ

  .(World Bank. 2020a) نتاجÐفي هذا الصدد من خالل خفض تكاليف ا

كما أن تحسين الخدمات المالية واللوجستية، جنًبا إلى جنب مع البنية التحتية للتجارة اÐلكترونية، يساعد 
اÐعالن  مثل:  صناعات  يشمل  الذي  اÐبداعي،  االقتصاد  من  أفضل  بشكل  االستفادة  على  المصري  االقتصاد 

والفنون والحرف اليدوية والتصميم وا¢زياء وا¢فالم والموسيقى.

ويعتمد المسار المستقبلي لتجارة الخدمات على كيفية إدارة الدولة للتحديات، فمن المهم: 

• عقد اتفاقيات االعتراف المتبادل بمؤهالت قطاع الخدمات (Mutual Recognition Agreements “MRAs“)، التي 
تسهل توفير مجموعة من الخدمات المهنية عبر الحدود وتخفض تكاليف التجارة، مثلما فعل أعضاء رابطة 

.(ASEAN) دول جنوب شرق آسيا

• تعزيز أنظمة االبتكار الوطنية من أجل تنشيط قدرات الشركات على استيعاب المعرفة واالستفادة منها 
والتكيف مع الظروف المتغيرة.

اÐلكترونية،  المعامالت  قوانين  مثل:  الخدمية،  بالقطاعات  المتعلقة  الوطنية  التنظيمية  ا¢طر  تطوير   •
وحماية المستهلك من االحتيال والخداع عبر اÐنترنت، وحماية البيانات، بما في ذلك تدفق البيانات، وتوطين 

البيانات، وانتهاكات الخصوصية من قبل جامعي البيانات، وضرائب اÐنترنت، والرقابة على اÐنترنت.

• وضع سياسات وقواعد تنظيمية أكثر صرامة لمحتوى الكربون من السلع والخدمات المستوردة، ¢نه من 
المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على تجارة الخدمات.

• تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين لمصر للمطالبة بإصالح منظمة التجارة العالمية وإنشاء إطار فعال 
لحْوكمة التجارة العالمية، من خالل المجموعات الفرعية من أعضاء المنظمة فيما يسمى بمبادرات البيان 
والتنظيم  االستثمار،  وتسهيل  اÐلكترونية،  التجارة  مجاالت:  أربعة  على  ا  حالًيّ تركز  والتي   (JSIs) المشترك 
الحجم والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية  والمؤسسات  للخدمات،  المحلي 

.(Hoekman and Shepherd.2020)

3-4-2 ا�سراع بالتحول الرقمي

نتيجة  اÐلكترونية،  والتجارة  بعد  عن  كالتعليم  الرقمية  الخدمات  على  الطلب  ارتفاع  إلى  كورونا  جائحة  أدت 
نماذج  تغيير  إلى  الرقمنة  تؤدي  أن  المتوقع  ومن  االجتماعي.  التباعد  ومتطلبات  المنزل  في  البقاء  Ðجراءات 

ا¢عمال وإعادة تعريف المزايا النسبية وزيادة التحول نحو الخدمات.

ولالستفادة من الفرص الناشئة في العقود القادمة، من المهم االستثمار في البنية التحتية الرقمية؛ لتعزيز 
في  التجارة  تنظيم  على  والعمل  الجديدة،  العالمية  التجارة  بيئة  في  المصري  لالقتصاد  التنافسي  الوضع 

الخدمات الرقمية، وتحسين أساليب قياسها.

الحديثة  التنمية  في  حقهم  يضمن  المجتمع  أفراد  لجميع  الرقمية  القدرات  وتعزيز  الرقمي  التحول  أن  كما 
عملية  وتحسين  الفساد،  من  والحد  الحوكمة،  تعزيز  على  الرقمي  التحول  ويساعد  متطلباتها.  ومواكبة 

المساءلة أيًضا.

وعلى الرغم مما سبق، فإن التطورات التكنولوجية السريعة أدت إلى ظهور تحديات جديدة وأشكال مختلفة من 
عدم المساواة كالفجوة الرقمية بين الدول وداخل كل دولة. وعلى سبيل المثال، وصل معدل انتشار اÐنترنت في 
مصر 57٬3٪، لكنه ما زال أقل بكثير عن المتوسط السائد في الدول المتقدمة (86٬7٪). وفي داخل مصر، توجد 
فجوات رقمية بين الحضر والريف وبين الذكور واÐناث. ففي المناطق الحضرية، يمتلك 73٬9٪ من ا¢سر أجهزة 
 (74 إلى   15) سن  بين  الذكور  من   %61٬5 ويستخدم  الريف.  في  فقط   %55٬8 بنحو  بالمقارنة  المنزل  في  كمبيوتر 
اÐنترنت، في حين تنخفض هذه النسبة لæناث إلى 53٪ فقط. وتؤدي هذه الفجوات إلى عدم المساواة في الفرص، 
الخدمات  ومنها  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  على  القائمة  المختلفة  الخدمات  إلى  الوصول  وصعوبة 

المالية.
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3-4-3 دعم قواعد البيانات االقتصادية واالجتماعية

 (Big Data) الضخمة  البيانات  تحليل  من  االستفادة  على  الدولة  قدرة  تعزز  الدقيقة  والمعلومات  البيانات  إتاحة 
واستخدامها في التنبؤ باÚثار المتوقعة لبدائل السياسات االقتصادية المختلفة، بحيث تتمكن من التخطيط 
وتنفيذ السياسات السليمة بكفاءة وفاعلية. لذلك من المهم أن تغطي اÐحصاءات المتاحة جميع ا¢نشطة 
وا¢رصدة  الدخل  توزيع  مثل:  المهمة،  واالجتماعية  االقتصادية  المعلومات  كل  وتشمل  كافة،  بالمحافظات 
المتاحة للمجتمع والبيانات الدقيقة عن الفئات الهشة والمعرضة للسقوط بين براثن الفقر لسهولة الوصول 
ا بين جميع مؤسسات الدولة على تطوير  للفئات المضارة من ا¢زمات. كما يساعد ربط قواعد البيانات إلكترونًيّ

أدائها وتحسين حْوكمة الجهاز اÐداري للدولة.

3-5 زيادة دور الدولة كمستثمر رئيس

االستثمار في مشروعات البنية التحتية والرقمية والمشروعات القومية والخضراء، يساعد على تشغيل أعداد 
كبيرة من العمالة وتوليد دخول، ومن ثّم خلق طلب في السوق ينعش حركة اÐنتاج واالستثمار في القطاعات 
إجراءات  تنجح  لم  وإذا  والطلب.  الدخول  مضاعف  حركة  نتيجة  التنمية  عجلة  دفع  في  ُيسهم  مما  ا¢خرى؛ 
التحفيز المالي والنقدي الضخمة في زيادة االستثمارات الثابتة الضرورية لتعزيز النمو والتوظيف، فسيستمر 

النمو االقتصادي في التعثر. 

3-5-1 زيادة االستثمار العام في البنية التحتية والرقمية

في  االستثمار  عن  الخاص  القطاع  وإحجام  االدخار،  معدل  انخفاض  لتعويض  رئيٍس؛  كمستثمر  الدولة  تتدخل 
البنية التحتية التي ال تدر عليه أرباًحا مناسبة في ا¢جلين القصير والمتوسط، والتي ال يستطيع تدبير حجم 
االستثمار الضخم المطلوب لها. ومن المتوقع أن تتراجع مساهمة االستثمار الخاص في جملة االستثمارات 
من 52% في عام 2019/2018 إلى 25% فقط في عام 2022/2021 (وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، 2021)؛ مما يستلزم 

تحفيز القطاع الخاص على المزيد من المشاركة في االستثمار في ظل بيئة تشريعية مناسبة.

وتوجه الدولة نسبة كبيرة من االستثمارات العامة لتوفير المياه النظيفة وترشيد استخدامها وتقديم خدمات 
السنوات  وخالل  مثًلا).  الحضرية،  التنمية  قطاع  في  العامة  االستثمارات  إجمالي  من   ٪25٬9) الصحي  الصرف 
الست الماضية، أنفقت الدولة ما يقرب من 106٬25 ماليين دوالر أمريكي على تطوير النقل والمرافق واالتصاالت 
(البنية التحتية الرقمية)، وأكثر من 22 مليار دوالر للقضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير اÚمنة المأهولة 

بالسكان. 

وفي عام 2021/2020، زادت االستثمارات العامة المخصصة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية بنسبة 101٪ عن 
فزادت  المختلفة،  بالمدن  القاهرة  تربط  التي  السريعة  الطرق  بتحديث  الدولة  واهتمت  فقط.  السابق  العام 
االستثمارات العامة في الطرق والجسور من 0٬89 مليار دوالر أمريكي في 2018 إلى 1٬79 مليار دوالر في عام 2020 خالل 

السنوات الثالث الماضية. 

ا تنفيذ مجموعة من المشروعات العمالقة (العاصمة اÐدارية الجديدة، والمشروع القومي لæسكان  ويتم حالًيّ
قناة  محور  وتطوير  الحديدية،  السكك  شبكة  وتطوير  الصناعية،  المجمعات  وتطوير  وإنشاء  االجتماعي، 
إجمالي  من   %7٬5 بنسبة  المستخدمة  ا¢راضي  بزيادة  الرابع)  الجيل  (مدن  جديدة  مدن   9 وإنشاء  السويس)، 
مساحة ا¢رض لتستوعب الزيادة السكانية. كما يتم تنفيذ مشروعات القطارات فائقة السرعة، ومنها: مونوريل 

القاهرة وقيمته 3٬5 مليارات دوالر أمريكي لربط ضواحي القاهرة الكبرى والجيزة بالعاصمة اÐدارية.

3-5-2 زيادة االستثمارات الخضراء

المعرضين  المواطنين  من  الماليين  على  وتؤثر  وشدة  تواتًرا  بالمناخ  المتعلقة  الصدمات  تزداد  أن  المرجح  من 
من  االجتماعي  واالستبعاد  بالفقر  المصابون  ا¢شخاص  يعاني  المناخية،  للصدمات  التعرض  وعند  للخطر. 
ا من حيث ا¢رواح وسبل العيش مقارنة بمن يعيشون في ظروف أكثر أماًنا؛ مما يفاقم من عدم  خسائر أكبر نسبًيّ

المساواة ويقوض قدرات ا¢شخاص على التأقلم والتكيف. 

ومع اشتداد آثار تغير المناخ على االقتصاد المصري، من المهم تعزيز التعافي ا¢خضر بدمج االستدامة البيئية 
الصدمات  مواجهة  في  للصمود  وعالجية  وقائية  تدابير  واتخاذ  الحالية،  السياسات  جميع  في  صريح  بشكل 
المناخية. ومن ا¢فضل اتخاذ اÐجراءات الوقائية ضد تغير المناخ في وقت مبكر عن اتخاذ تدابير عالجية الحًقا، 
ومراعاة التوازن والعدالة بين ا¢جيال، بحيث ال تلحق حماية الجيل الحالي ومنافعه ضرًرا با¢جيال القادمة. وقد 

ا متعدد ا¢طراف.    تتطلب التدابير الوقائية والعالجية تنسيًقا دولًيّ

وتشمل أهم التدابير التي تعزز التعافي ا¢خضر: زيادة االستثمارات العامة في المشروعات الخضراء كاالستثمار 
وجعل  لمصر،  التجاريين  الشركاء  أهم  مع  بالتعاون  الخضراء  اÐمداد  سالسل  وتطوير  النظيفة،  الطاقة  في 
ا¢نشطة  عن  بعيًدا  بالتحول  ا¢حجام  وبجميع  القطاعات  كل  في  الشركات  بالتزام  مشروًطا  المالي  الدعم 
 60 إلى   2019 زادت من 55 مليون طن في عام  الكربون في مصر قد  انبعاثات  أن  الكربون، خاصة  كثيفة استخدام 

مليون طن في عام 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى 100 مليون طن بحلول عام 2030.

وتم  أمريكي  دوالر  9٬8 مليارات  الرسمية لمصر  اÐنمائية  المساعدة  بلغت   2020 أنه في عام  بالذكر،  الجدير  ومن 
توزيعها على عدة مشروعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد استحوذ الهدف السابع المرتبط بالطاقة 
إنشاء  سيبدأ   ،2021 عام  وفي  أمريكي).  دوالر  مليارات   5٬9) اÐنمائية  المساعدة  إجمالي  من   ٪23٬2 على  النظيفة 
محطات كهرباء جديدة والقيام بمشروعات للربط الكهربائي مع السودان والمملكة العربية السعودية وقبرص 
واليونان، وذلك باÐضافة إلى اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة في البحر ا¢بيض المتوسط، ومن المتوقع أن 

تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 30٪ في عام 2030.

ولزيادة االستثمارات العامة في المشروعات الخضراء، طرحت الدولة في سبتمبر 2020 سندات خضراء قيمتها 750 
أوامر  من  دوالر  مليارات   3٬7 جذب  مما  مرات؛   5 من  يقرب  بما  اÐصدار  فيها  االكتتاب  تجاوز  أمريكي  دوالر  مليون 

الشراء للسندات. 

الالزم  التمويل  توفير  ا¢وروبي في  واالتحاد  والتنمية  اÐعمار  ا¢وروبي Ðعادة  البنك  المصرية مع  البنوك  وتتعاون 
لتطوير سالسل اÐمداد الخضراء بمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة (220 مليون يورو).
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3-4-3 دعم قواعد البيانات االقتصادية واالجتماعية

 (Big Data) الضخمة  البيانات  تحليل  من  االستفادة  على  الدولة  قدرة  تعزز  الدقيقة  والمعلومات  البيانات  إتاحة 
واستخدامها في التنبؤ باÚثار المتوقعة لبدائل السياسات االقتصادية المختلفة، بحيث تتمكن من التخطيط 
وتنفيذ السياسات السليمة بكفاءة وفاعلية. لذلك من المهم أن تغطي اÐحصاءات المتاحة جميع ا¢نشطة 
وا¢رصدة  الدخل  توزيع  مثل:  المهمة،  واالجتماعية  االقتصادية  المعلومات  كل  وتشمل  كافة،  بالمحافظات 
المتاحة للمجتمع والبيانات الدقيقة عن الفئات الهشة والمعرضة للسقوط بين براثن الفقر لسهولة الوصول 
ا بين جميع مؤسسات الدولة على تطوير  للفئات المضارة من ا¢زمات. كما يساعد ربط قواعد البيانات إلكترونًيّ

أدائها وتحسين حْوكمة الجهاز اÐداري للدولة.

3-5 زيادة دور الدولة كمستثمر رئيس

االستثمار في مشروعات البنية التحتية والرقمية والمشروعات القومية والخضراء، يساعد على تشغيل أعداد 
كبيرة من العمالة وتوليد دخول، ومن ثّم خلق طلب في السوق ينعش حركة اÐنتاج واالستثمار في القطاعات 
إجراءات  تنجح  لم  وإذا  والطلب.  الدخول  مضاعف  حركة  نتيجة  التنمية  عجلة  دفع  في  ُيسهم  مما  ا¢خرى؛ 
التحفيز المالي والنقدي الضخمة في زيادة االستثمارات الثابتة الضرورية لتعزيز النمو والتوظيف، فسيستمر 

النمو االقتصادي في التعثر. 

3-5-1 زيادة االستثمار العام في البنية التحتية والرقمية

في  االستثمار  عن  الخاص  القطاع  وإحجام  االدخار،  معدل  انخفاض  لتعويض  رئيٍس؛  كمستثمر  الدولة  تتدخل 
البنية التحتية التي ال تدر عليه أرباًحا مناسبة في ا¢جلين القصير والمتوسط، والتي ال يستطيع تدبير حجم 
االستثمار الضخم المطلوب لها. ومن المتوقع أن تتراجع مساهمة االستثمار الخاص في جملة االستثمارات 
من 52% في عام 2019/2018 إلى 25% فقط في عام 2022/2021 (وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، 2021)؛ مما يستلزم 

تحفيز القطاع الخاص على المزيد من المشاركة في االستثمار في ظل بيئة تشريعية مناسبة.

وتوجه الدولة نسبة كبيرة من االستثمارات العامة لتوفير المياه النظيفة وترشيد استخدامها وتقديم خدمات 
السنوات  وخالل  مثًلا).  الحضرية،  التنمية  قطاع  في  العامة  االستثمارات  إجمالي  من   ٪25٬9) الصحي  الصرف 
الست الماضية، أنفقت الدولة ما يقرب من 106٬25 ماليين دوالر أمريكي على تطوير النقل والمرافق واالتصاالت 
(البنية التحتية الرقمية)، وأكثر من 22 مليار دوالر للقضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير اÚمنة المأهولة 

بالسكان. 

وفي عام 2021/2020، زادت االستثمارات العامة المخصصة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية بنسبة 101٪ عن 
فزادت  المختلفة،  بالمدن  القاهرة  تربط  التي  السريعة  الطرق  بتحديث  الدولة  واهتمت  فقط.  السابق  العام 
االستثمارات العامة في الطرق والجسور من 0٬89 مليار دوالر أمريكي في 2018 إلى 1٬79 مليار دوالر في عام 2020 خالل 

السنوات الثالث الماضية. 

ا تنفيذ مجموعة من المشروعات العمالقة (العاصمة اÐدارية الجديدة، والمشروع القومي لæسكان  ويتم حالًيّ
قناة  محور  وتطوير  الحديدية،  السكك  شبكة  وتطوير  الصناعية،  المجمعات  وتطوير  وإنشاء  االجتماعي، 
إجمالي  من   %7٬5 بنسبة  المستخدمة  ا¢راضي  بزيادة  الرابع)  الجيل  (مدن  جديدة  مدن   9 وإنشاء  السويس)، 
مساحة ا¢رض لتستوعب الزيادة السكانية. كما يتم تنفيذ مشروعات القطارات فائقة السرعة، ومنها: مونوريل 

القاهرة وقيمته 3٬5 مليارات دوالر أمريكي لربط ضواحي القاهرة الكبرى والجيزة بالعاصمة اÐدارية.

3-5-2 زيادة االستثمارات الخضراء

المعرضين  المواطنين  من  الماليين  على  وتؤثر  وشدة  تواتًرا  بالمناخ  المتعلقة  الصدمات  تزداد  أن  المرجح  من 
من  االجتماعي  واالستبعاد  بالفقر  المصابون  ا¢شخاص  يعاني  المناخية،  للصدمات  التعرض  وعند  للخطر. 
ا من حيث ا¢رواح وسبل العيش مقارنة بمن يعيشون في ظروف أكثر أماًنا؛ مما يفاقم من عدم  خسائر أكبر نسبًيّ

المساواة ويقوض قدرات ا¢شخاص على التأقلم والتكيف. 

ومع اشتداد آثار تغير المناخ على االقتصاد المصري، من المهم تعزيز التعافي ا¢خضر بدمج االستدامة البيئية 
الصدمات  مواجهة  في  للصمود  وعالجية  وقائية  تدابير  واتخاذ  الحالية،  السياسات  جميع  في  صريح  بشكل 
المناخية. ومن ا¢فضل اتخاذ اÐجراءات الوقائية ضد تغير المناخ في وقت مبكر عن اتخاذ تدابير عالجية الحًقا، 
ومراعاة التوازن والعدالة بين ا¢جيال، بحيث ال تلحق حماية الجيل الحالي ومنافعه ضرًرا با¢جيال القادمة. وقد 

ا متعدد ا¢طراف.    تتطلب التدابير الوقائية والعالجية تنسيًقا دولًيّ

وتشمل أهم التدابير التي تعزز التعافي ا¢خضر: زيادة االستثمارات العامة في المشروعات الخضراء كاالستثمار 
وجعل  لمصر،  التجاريين  الشركاء  أهم  مع  بالتعاون  الخضراء  اÐمداد  سالسل  وتطوير  النظيفة،  الطاقة  في 
ا¢نشطة  عن  بعيًدا  بالتحول  ا¢حجام  وبجميع  القطاعات  كل  في  الشركات  بالتزام  مشروًطا  المالي  الدعم 
 60 إلى   2019 زادت من 55 مليون طن في عام  الكربون في مصر قد  انبعاثات  أن  الكربون، خاصة  كثيفة استخدام 

مليون طن في عام 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى 100 مليون طن بحلول عام 2030.

وتم  أمريكي  دوالر  9٬8 مليارات  الرسمية لمصر  اÐنمائية  المساعدة  بلغت   2020 أنه في عام  بالذكر،  الجدير  ومن 
توزيعها على عدة مشروعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد استحوذ الهدف السابع المرتبط بالطاقة 
إنشاء  سيبدأ   ،2021 عام  وفي  أمريكي).  دوالر  مليارات   5٬9) اÐنمائية  المساعدة  إجمالي  من   ٪23٬2 على  النظيفة 
محطات كهرباء جديدة والقيام بمشروعات للربط الكهربائي مع السودان والمملكة العربية السعودية وقبرص 
واليونان، وذلك باÐضافة إلى اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة في البحر ا¢بيض المتوسط، ومن المتوقع أن 

تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 30٪ في عام 2030.

ولزيادة االستثمارات العامة في المشروعات الخضراء، طرحت الدولة في سبتمبر 2020 سندات خضراء قيمتها 750 
أوامر  من  دوالر  مليارات   3٬7 جذب  مما  مرات؛   5 من  يقرب  بما  اÐصدار  فيها  االكتتاب  تجاوز  أمريكي  دوالر  مليون 

الشراء للسندات. 

الالزم  التمويل  توفير  ا¢وروبي في  واالتحاد  والتنمية  اÐعمار  ا¢وروبي Ðعادة  البنك  المصرية مع  البنوك  وتتعاون 
لتطوير سالسل اÐمداد الخضراء بمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة (220 مليون يورو).
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3-6 تعزيز ا�طار المؤسسي

يتوقف نجاح اÐصالح الهيكلي على تحديث وتفعيل القوانين وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة.

3-6-1 تحديث وتفعيل القوانين

نحن بحاجة إلى إعادة كتابة شاملة للقواعد الحاكمة لالقتصاد المصري. على سبيل المثال، نحن بحاجة إلى 
سياسات نقدية تركز أكثر على ضمان التوظيف الكامل لجميع الفئات وليس فقط على التضخم، وقوانين 
المساءلة  والتي لم توفر سوى قدر ضئيل من  للدائنين بشكل كبير  المنحازة  بدًلا من تلك  المتوازنة  ا�فالس 
للمصرفيين الذين شاركوا في اÐقراض الجائر، وقوانين حوكمة الشركات التي تعترف بأهمية جميع أصحاب 
المصلحة، وليس المساهمين فقط، وتشريعات العمل التي توفر حماية مناسبة للعمال ومجاًلا أكبر للعمل 
وينظم  المستهلك،  بيانات  لخصوصية  واضحة  معايير  يحدد  الذي  البيانات  خصوصية  وقانون  الجماعي، 

شروط الوصول التجاري لهذه البيانات، ويحدد آليات لحماية المستهلك في حالة التعدي على الخصوصية. 

القرصنة  ضد  الحماية  ونظام  ا�لكتروني  التوقيع  قانون  تفعيل  المهم  من  سبق،  لما  وباÐضافة 
ا�لكترونية لتسهيل إتمام ا¢عمال، وخاصة الحكومية، من المنازل، فضًلا عن تيسير التجارة اÐلكترونية. 

3-6-2 تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة

التنمية  أهداف  فتحقيق  الحوكمة؛  جودة  على  المساعدة  وتقديم  ا¢زمات  إدارة  على  الدولة  قدرة  تتوقف 
زيادة  على  المؤسسات  هذه  وتساعد  والكفاءة.  بالشفافية  تتسم  قوية  مؤسسات  وجود  يتطلب  المستدامة 
الوطنية  االستراتيجية  إطالق  تم  مصر،  وفي  الفساد.  ومحاربة  القانون  سيادة  مبدأ  واحترام  الحكومة  فاعلية 
لمكافحة الفساد، وتأسيس المعهد الوطني للحوكمة والتنمية المستدامة في سبتمبر 2020، لتنمية الموارد 

البشرية في الحكومة المصرية.

وقد اتخذت مصر العديد من اÚليات لتعزيز الحوكمة الرشيدة، من أهمها: استخدام تكنولوجيا المعلومات   
التنمية  بأهداف  ارتباطها  من  والتأكد  العامة  المشروعات  ومراقبة  وإدارة  الحكومية  الخدمات  تقديم  في 
المستدامة وتقييم أدائها، وتفعيل اÚلية اÐفريقية لمراجعة النظراء (African Peer Review Mechanism). وأتاح 
التسجيل  (مثل  وُيسر  بسهولة  ا  إلكترونًيّ الحكومية  الخدمات  من  كثير  لتقديم  الفرصة  الرقمي  التحول 
المحكمة  جلسات  عقد  وإمكانية  القضائي  النظام  عمل  لتسريع  الفرصة  يتيح  أن  المتوقع  ومن  العقاري). 

ا بحضور أطراف التقاضي والجمهور عن ُبعد. إلكترونًيّ
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خاتمة

التي يمكن اغتنامها  أتاحت بعض الفرص  التداعيات السلبية الخطيرة لجائحة كورونا، فإنها  الرغم من  على 
التغيرات  مخاطر  من  والحد  الرقمي  بالتحول  واÐسراع  الحديثة  التكنولوجية  التطورات  من  كاالستفادة 

المناخية. 

تحقيق  صعوبة  مدى  وأبرزت  الكبير،  الكساد  منذ  العالمي  للناتج  انكماش  أكبر  عن  كورونا  أزمة  أسفرت  فقد 
أسواق  في  االستقطاب  وزيادة  والدخل  الوظائف  فقدان  وخطورة  لèزمة،  نتيجة  المستدامة  التنمية  أهداف 
العمل، وتفاقم الفقر وعدم المساواة. وأسرعت ا¢زمة بالتغيرات الهيكلية الجارية في االقتصاد العالمي والتي 

ستعمل على تغيير طبيعة عمليات اÐنتاج وستشكل بيئة التجارة العالمية في المستقبل. 

وأفضت استجابات الدول ¢زمة كورونا إلى زيادة دور الدولة في االقتصاد العالمي، ال سيما في توفير الخدمات 
الصحية والبنية التحتية الرقمية، باÐضافة إلى دورها ا¢ساسي في توفير الغذاء وخدمات الدفاع. ولجأ العديد 
من الدول إلى التحفيز المالي والنقدي لدعم النمو، والتحول من التوازن المالي إلى عقد اجتماعي جديد يشمل: 
المالي  التحفيز  تدابير  واختلفت  أكثر تصاعدية.  ا  ونظاًما ضريبًيّ ا شامًلا،  ودخًلا أساسًيّ أعلى لèجور،  أدنى  ا  حًدّ
الكبيرة اختالًفا كبيًرا عبر الدول، ال في الحجم فقط ولكن في النطاق وا¢ولويات أيًضا؛ مما يعكس االختالفات 
في هياكل الحوكمة والتفضيالت السياسية ومستويات االلتزام بالحماية االجتماعية. وعلى الرغم من تفاقم 
بسبب  الدول  لمعظم  منخفضة  ظلت  الدين  هذا  خدمة  تكلفة  فإن  ا¢زمة،  أثناء  العالمي  العام  الدين 
نطاق  على  ا¢صول  شراء  برامج  وتوسيع  الفائدة،  أسعار  (تخفيضات  لèزمة  العادية  غير  النقدية  االستجابات 
واسع، وتوفير كميات غير مسبوقة من السيولة)، والدعم المالي غير المسبوق الذي قدمته المؤسسات الدولية 

¢عضائها.

وقد ألحقت جائحة كورونا أضراًرا كبيرة باالقتصاد المصري أدت إلى اتساع عجز الحساب الجاري وضغوط شديدة 
ن االقتصاد المصري من الصمود في مواجهة  على الموازنة العامة للدولة، وتباطؤ النمو. وبالرغم من ذلك، تمكَّ
استراتيجية  إطار  في   2016 عام  منذ  المستمرة  اÐصالحية  للجهود  نتيجة  معها،  السريع  والتعامل  الجائحة 
رؤية مصر 2030، وبرنامج اÐصالح االقتصادي واالجتماعي، والتحفيز المالي والنقدي الذي  التنمية المستدامة: 

أتاحته الدولة، باÐضافة إلى الدعم المالي من صندوق النقد الدولي. 

وفي ظل البيئة العالمية التي تتسم بالمخاطر المتواترة وعدم اليقين، تؤكد الخبرة الدولية وأوضاع االقتصاد 
المصري أن مواجهة أي أزمة في المستقبل والتعافي منها بسرعة يستلزمان:

العمل  برنامج  صلب  في  ودمجها  ومتكاملة،  وممنهجة  استباقية  بطريقة  تتم  للمخاطر  فعالة  إدارة   •
اÐنمائي للدولة، وتخصيص مزيد من الموارد لمساندة بناء قدرات اÐنذار المبكر والرصد وأنظمة االتصاالت. 
ومن المقترح إنشاء مجلس وطني دائم لتحليل المخاطر، وتحديد أولويات إدارة المخاطر، وتقديم توصيات 
بشأن السياسات المالئمة التي ينبغي للسلطات المعنية تنفيذها أو تفسير سبب رفضها. ويمكن للدولة 

أن تتعاون مع المجتمع الدولي عندما تتجاوز المخاطر طاقة القدرات الوطنية. 

• سياسة مالية نشطة؛ حيث إن حجم التحفيز المالي وجودته وفعاليته تحدد مسار تعافي النمو وسرعته 
يجعل  جديد  مالي  عمل  إطار  تصميم  النشطة،  المالية  السياسة  وتتطلب  العامة.  المالية  واستدامة 
الصمود،  على  القدرة  وبناء  التعافي  لتسريع  ا¢ولويات  من  المناخ  وتغير  المساواة  وعدم  الفقر  مكافحة 

ويضمن أن يؤدي العجز والديون إلى تعزيز النمو بالفعل.

• تمويًلا متنوًعا للتنمية من خالل تعبئة الموارد المحلية والخارجية، باÐضافة إلى العمل على تخفيض 
احتياجات التمويل العام المرتفعة في مصر، وتخفيف تركز انكشاف البنوك المحلية على الديون السيادية. 

سياسة نقدية مرنة، باتباع إجراءات غير تقليدية كشراء ا¢صول لزيادة السيولة وخفض أسعار الفائدة   •
طويلة ا¢جل، والعمل على تحفيز االستثمارات الثابتة لتعزيز النمو والتوظيف، باÐضافة إلى التدابير ا¢خرى: 
الصغيرة  للمؤسسات  خاصة  ائتمانية  تسهيالت  وتقديم  النقدي،  االحتياطي  متطلبات  كتخفيض 
والمتوسطة الحجم، وتخفيف اللوائح االحترازية لتعزيز التدفقات االئتمانية. كما يمكن زيادة متطلبات رأس 
على  المفرط  البنوك  انكشاف  من  الحد  أيًضا،  المهم  ومن  االئتمان.  في  السريع  التوسع  عند  البنوك  مال 
الديون السيادية وحيازة ا¢صول المالية الممولة بالديون، وفرض قيود على خروج رؤوس ا¢موال قصيرة ا¢جل 

لتقليل المخاطر النظامية الناتجة عن ا¢زمات االقتصادية. 

المحلي  الناتج  العام كنسبة من  الدين  التقليدية لخفض  التقليدية وغير  مزيًجا من ا
ساليب   •
ا�جمالي وتقليل مخاطره، ولكل من هذه ا¢ساليب كفاءتها وتكلفتها وآثارها على إعادة التوزيع، خاصة إذا 
الالزمة  اÐصالحات  تواجه  وقد  ا¢جنبية.  بالعملة  مقومة  أو  ا¢جل  قصيرة  الدين  من  كبيرة  نسبة  كانت 

الستخدام بعض هذه ا¢ساليب عقبات فنية وعملية وسياسية صعبة. 

الديون، واستبدال السندات  إعادة هيكلة شاملة للديون الخارجية وتخفيضها من خالل مقايضات   •
ا  الحالية بالسندات الخضراء، وإعادة شراء الديون، ودمج هذه المبادرات في آليات دائمة متفق عليها عالمًيّ

Ðعادة هيكلة الديون وتخفيضها تقوم على قواعد عادلة ومنصفة.

االلتزام بالنسب المقررة في الدستور بشأن ا�نفاق العام على الصحة والتعليم، ما يساعد على   •
تنمية رأس المال البشري وتحسين ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية الذي يقع في المركز 116 من بين 189 

دولة.

ثمار  وتوزيع  المحافظات  بين  التنموية  التفاوتات  ما يساعد على معالجة  المستدامة؛  التنمية  توطين   •
التنمية بين ا¢فراد والمناطق الجغرافية المختلفة بأكبر قدر ممكن من العدالة. ويتطلب توطين التنمية، 
التوجه نحو تطبيق الالمركزية في جميع المحافظات، وجمع وتنقيح جميع البيانات االقتصادية واالجتماعية 
ورفع  بها  وزيادة االستثمارات  التنافسية لكل منها  القدرة  لتعزيز  الممكنة عن كل محافظة واستخدامها 

كفاءتها.

الرسمي  القطاع  في  االنخراط  عن  العزوف  أسباب  معالجة  يستلزم  ما  الحالية؛  الوظائف  حماية   •
وانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل. وقد يتطلب تخفيض ساعات العمل وبأجر أقل، أو تقديم إعانات 
إلى  باÐضافة  الحجم،  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  بدوام كامل)، ال سيما في  العمل  لèجور (في حالة 

وضع خطة تعويض لمساعدة العاملين لحساب أنفسهم والذين سجلوا خسائر كبيرة في اÐيرادات. 

والمتطورة  الحديثة  الرقمية  التكنولوجيات  ستتيحها  التي  الجديدة  المستقبل  لوظائف  االستعداد   •
باستمرار، وهو ما يتطلب إعادة التفكير على نطاق أوسع في دور وحقوق العمال "عن ُبعد"، وتحسين المهارات 
والمؤسسات  الحكومة والشركات  بين  الوثيق  بالتنسيق  العمل  وصقلها؛ لمعالجة االستقطاب في سوق 

التعليمية.

• التمكين االقتصادي للمرأة يستلزم تحليل اÚثار التوزيعية للسياسة المالية وتقييم آثارها على النساء 
القروض  إتاحة  مثل:  الجنسين،  بين  المساواة  من  تعزز  التي  االستخدامات  نحو  االئتمان  وتوجيه  والرجال، 
للعاملين لحساب أنفسهم ومنهم الكثير من النساء، واحترام حقوق اÐنسان االقتصادية ومراعاة احتياجات 
المرأة وخاصة النساء ذوات اÐعاقة والمسنات والحوامل، وتعزيز صوت المرأة في صنع السياسات االقتصادية 
الكلية بزيادة وجودها في دوائر صنع القرار الرئيسة، والتأكد من قدرة المنظمات والجمعيات النسائية على 

مساءلة صانعي السياسات. 

• الحماية االجتماعية الشاملة، ولكن بالرغم من الجهود المبذولة، فما تزال الحماية االجتماعية بعيدة 
عن أن تكون شاملة؛ مما يتطلب زيادة المخصصات المالية لمعاش تكافل وكرامة وللتأمين الصحي على 
مع  تتوافق  ال  التي  العامة  النفقات  تخصيص  إعادة  ويمكن  الشامل.  الصحي  بالتأمين  واÐسراع  ا¢طفال، 
خطة عام 2030، وزيادة أنواع معينة من الضرائب لتمويل برامج الحماية االجتماعية، واللجوء إلى المساعدة 

اÐنمائية الرسمية، واستخدام الحيز المالي الناتج عن إعادة هيكلة الديون وتخفيف عبئها. 

البشري  المال  ورأس  الرقمية  التحتية  والبنية  التكنولوجيا  حول  تتمحور  للتنمية  جديدة  استراتيجية   •
بالتركيز على التعليم والتدريب لتحسين مهارات القوى العاملة، وتقودها الصادرات الخدمية عالية المهارة.

تطوير السياسات الصناعية جنًبا إلى جنب مع السياسات التجارية؛ لالرتقاء بالخدمات وتوسيع   •
القيمة  ذات  البضائع  صادرات  في  التنافسية  القدرة  وزيادة  المعرفة،  كثيفة  الخدمات  ليشمل  نطاقها 

المضافة العالية.

يساعد  ا�لكترونية،  للتجارة  التحتية  البنية  بجانب  واللوجستية  المالية  الخدمات  تحسين   •
.(Creative Economy) بداعيÐاالقتصاد المصري على االستفادة بشكل أفضل من االقتصاد ا

 Mutual Recognition Agreements) الخدمات  قطاع  بمؤهالت  المتبادل  االعتراف  اتفاقيات  عقد   •
التجارة، مثلما  الحدود وتخفض تكاليف  المهنية عبر  الخدمات  توفير مجموعة من  التي تسهل   ،(““MRAs

.(ASEAN) فعل أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا

واالستفادة  المعرفة  استيعاب  على  الشركات  قدرات  تنشيط  أجل  من  الوطنية  االبتكار  أنظمة  تعزيز   •
منها والتكيف مع الظروف المتغيرة.

المعامالت  قوانين  مثل:  الخدمية،  بالقطاعات  المتعلقة  الوطنية  التنظيمية  ا
طر  تطوير   •
تدفق  ذلك  في  بما  البيانات،  وحماية  اÐنترنت،  عبر  والخداع  االحتيال  من  المستهلك  وحماية  اÐلكترونية، 
البيانات، وتوطين البيانات، وانتهاكات الخصوصية من قبل جامعي البيانات، وضرائب اÐنترنت، والرقابة على 

اÐنترنت.

• وضع سياسات وقواعد تنظيمية أكثر صرامة لمحتوى الكربون من السلع والخدمات المستوردة، 
¢نه من المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على تجارة الخدمات.

• تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين لمصر للمطالبة بإصالح منظمة التجارة العالمية وإنشاء 
إطار فعال لحوكمة التجارة العالمية، من خالل المجموعات الفرعية من أعضاء المنظمة فيما يسمى 
بمبادرات البيان المشترك (JSIs) والتي تركز حاليا على أربعة مجاالت: التجارة اÐلكترونية؛ تسهيل االستثمار؛ 

التنظيم المحلي للخدمات ؛ والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.

• االستثمار في البنية التحتية الرقمية وتنظيم التجارة في الخدمات الرقمية وتحسين أساليب 
قياسها يساعد على تعزيز الوضع التنافسي لالقتصاد المصري في بيئة التجارة العالمية الجديدة، وتعزيز 

الحوكمة والحد من الفساد وتحسين عملية المساءلة.

على  الدولة  قدرة  تعزز  والدقيقة  الحديثة  واالجتماعية  االقتصادية  والمعلومات  البيانات  إتاحة   •
لبدائل  المتوقعة  باÚثار  التنبؤ  في  واستخدامها   (Big Data) الضخمة  البيانات  تحليل  من  االستفادة 
بكفاءة  السليمة  السياسات  وتنفيذ  التخطيط  من  تتمكن  بحيث  المختلفة،  االقتصادية  السياسات 
ا بين جميع مؤسسات الدولة على تطوير أدائها وتحسين  وفاعلية. كما يساعد ربط قواعد البيانات إلكترونًيّ

حوكمة الجهاز اÐداري للدولة.

• تعزيز التعافي ا
خضر بدمج االستدامة البيئية بشكل صريح في جميع السياسات الحالية، واالستفادة 
من المساعدة اÐنمائية الرسمية لمصر في تطوير البنية التحتية والرقمية، واالستثمار في الطاقة النظيفة 
التجاريين  الشركاء  أهم  مع  بالتعاون  الخضراء  اÐمداد  سالسل  وتطوير  الخضراء،  والمشروعات  والمتجددة 
القطاعات  كل  في  الشركات  بالتزام  مشروًطا  المالي  الدعم  وجعل  المصرية،  الشركات  وبمشاركة  لمصر 

وبا¢حجام كافة بالتحول بعيًدا عن ا¢نشطة كثيفة استخدام الكربون.

• تعزيز ا�طار المؤسسي بتحديث وتفعيل القوانين (مثل: قوانين اÐفالس، وحْوكمة الشركات، وتشريعات 
اÐلكترونية)،  القرصنة  ضد  الحماية  ونظام  اÐلكتروني  التوقيع  وقانون  البيانات،  خصوصية  وقانون  العمل، 
وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة باحترام مبدأ سيادة القانون والحد من الفساد واستخدام تكنولوجيا 
النظراء لمراجعة  اÐفريقية  اÚلية  وتفعيل  ا،  إلكترونًيّ الخدمات  تقديم  في  المعلومات 

 .(African Peer Review Mechanism)



٥٤

خاتمة

التي يمكن اغتنامها  أتاحت بعض الفرص  التداعيات السلبية الخطيرة لجائحة كورونا، فإنها  الرغم من  على 
التغيرات  مخاطر  من  والحد  الرقمي  بالتحول  واÐسراع  الحديثة  التكنولوجية  التطورات  من  كاالستفادة 

المناخية. 

تحقيق  صعوبة  مدى  وأبرزت  الكبير،  الكساد  منذ  العالمي  للناتج  انكماش  أكبر  عن  كورونا  أزمة  أسفرت  فقد 
أسواق  في  االستقطاب  وزيادة  والدخل  الوظائف  فقدان  وخطورة  لèزمة،  نتيجة  المستدامة  التنمية  أهداف 
العمل، وتفاقم الفقر وعدم المساواة. وأسرعت ا¢زمة بالتغيرات الهيكلية الجارية في االقتصاد العالمي والتي 

ستعمل على تغيير طبيعة عمليات اÐنتاج وستشكل بيئة التجارة العالمية في المستقبل. 

وأفضت استجابات الدول ¢زمة كورونا إلى زيادة دور الدولة في االقتصاد العالمي، ال سيما في توفير الخدمات 
الصحية والبنية التحتية الرقمية، باÐضافة إلى دورها ا¢ساسي في توفير الغذاء وخدمات الدفاع. ولجأ العديد 
من الدول إلى التحفيز المالي والنقدي لدعم النمو، والتحول من التوازن المالي إلى عقد اجتماعي جديد يشمل: 
المالي  التحفيز  تدابير  واختلفت  أكثر تصاعدية.  ا  ونظاًما ضريبًيّ ا شامًلا،  ودخًلا أساسًيّ أعلى لèجور،  أدنى  ا  حًدّ
الكبيرة اختالًفا كبيًرا عبر الدول، ال في الحجم فقط ولكن في النطاق وا¢ولويات أيًضا؛ مما يعكس االختالفات 
في هياكل الحوكمة والتفضيالت السياسية ومستويات االلتزام بالحماية االجتماعية. وعلى الرغم من تفاقم 
بسبب  الدول  لمعظم  منخفضة  ظلت  الدين  هذا  خدمة  تكلفة  فإن  ا¢زمة،  أثناء  العالمي  العام  الدين 
نطاق  على  ا¢صول  شراء  برامج  وتوسيع  الفائدة،  أسعار  (تخفيضات  لèزمة  العادية  غير  النقدية  االستجابات 
واسع، وتوفير كميات غير مسبوقة من السيولة)، والدعم المالي غير المسبوق الذي قدمته المؤسسات الدولية 

¢عضائها.

وقد ألحقت جائحة كورونا أضراًرا كبيرة باالقتصاد المصري أدت إلى اتساع عجز الحساب الجاري وضغوط شديدة 
ن االقتصاد المصري من الصمود في مواجهة  على الموازنة العامة للدولة، وتباطؤ النمو. وبالرغم من ذلك، تمكَّ
استراتيجية  إطار  في   2016 عام  منذ  المستمرة  اÐصالحية  للجهود  نتيجة  معها،  السريع  والتعامل  الجائحة 
رؤية مصر 2030، وبرنامج اÐصالح االقتصادي واالجتماعي، والتحفيز المالي والنقدي الذي  التنمية المستدامة: 

أتاحته الدولة، باÐضافة إلى الدعم المالي من صندوق النقد الدولي. 

وفي ظل البيئة العالمية التي تتسم بالمخاطر المتواترة وعدم اليقين، تؤكد الخبرة الدولية وأوضاع االقتصاد 
المصري أن مواجهة أي أزمة في المستقبل والتعافي منها بسرعة يستلزمان:

العمل  برنامج  صلب  في  ودمجها  ومتكاملة،  وممنهجة  استباقية  بطريقة  تتم  للمخاطر  فعالة  إدارة   •
اÐنمائي للدولة، وتخصيص مزيد من الموارد لمساندة بناء قدرات اÐنذار المبكر والرصد وأنظمة االتصاالت. 
ومن المقترح إنشاء مجلس وطني دائم لتحليل المخاطر، وتحديد أولويات إدارة المخاطر، وتقديم توصيات 
بشأن السياسات المالئمة التي ينبغي للسلطات المعنية تنفيذها أو تفسير سبب رفضها. ويمكن للدولة 

أن تتعاون مع المجتمع الدولي عندما تتجاوز المخاطر طاقة القدرات الوطنية. 

• سياسة مالية نشطة؛ حيث إن حجم التحفيز المالي وجودته وفعاليته تحدد مسار تعافي النمو وسرعته 
يجعل  جديد  مالي  عمل  إطار  تصميم  النشطة،  المالية  السياسة  وتتطلب  العامة.  المالية  واستدامة 
الصمود،  على  القدرة  وبناء  التعافي  لتسريع  ا¢ولويات  من  المناخ  وتغير  المساواة  وعدم  الفقر  مكافحة 

ويضمن أن يؤدي العجز والديون إلى تعزيز النمو بالفعل.

• تمويًلا متنوًعا للتنمية من خالل تعبئة الموارد المحلية والخارجية، باÐضافة إلى العمل على تخفيض 
احتياجات التمويل العام المرتفعة في مصر، وتخفيف تركز انكشاف البنوك المحلية على الديون السيادية. 

سياسة نقدية مرنة، باتباع إجراءات غير تقليدية كشراء ا¢صول لزيادة السيولة وخفض أسعار الفائدة   •
طويلة ا¢جل، والعمل على تحفيز االستثمارات الثابتة لتعزيز النمو والتوظيف، باÐضافة إلى التدابير ا¢خرى: 
الصغيرة  للمؤسسات  خاصة  ائتمانية  تسهيالت  وتقديم  النقدي،  االحتياطي  متطلبات  كتخفيض 
والمتوسطة الحجم، وتخفيف اللوائح االحترازية لتعزيز التدفقات االئتمانية. كما يمكن زيادة متطلبات رأس 
على  المفرط  البنوك  انكشاف  من  الحد  أيًضا،  المهم  ومن  االئتمان.  في  السريع  التوسع  عند  البنوك  مال 
الديون السيادية وحيازة ا¢صول المالية الممولة بالديون، وفرض قيود على خروج رؤوس ا¢موال قصيرة ا¢جل 

لتقليل المخاطر النظامية الناتجة عن ا¢زمات االقتصادية. 

المحلي  الناتج  العام كنسبة من  الدين  التقليدية لخفض  التقليدية وغير  مزيًجا من ا
ساليب   •
ا�جمالي وتقليل مخاطره، ولكل من هذه ا¢ساليب كفاءتها وتكلفتها وآثارها على إعادة التوزيع، خاصة إذا 
الالزمة  اÐصالحات  تواجه  وقد  ا¢جنبية.  بالعملة  مقومة  أو  ا¢جل  قصيرة  الدين  من  كبيرة  نسبة  كانت 

الستخدام بعض هذه ا¢ساليب عقبات فنية وعملية وسياسية صعبة. 

الديون، واستبدال السندات  إعادة هيكلة شاملة للديون الخارجية وتخفيضها من خالل مقايضات   •
ا  الحالية بالسندات الخضراء، وإعادة شراء الديون، ودمج هذه المبادرات في آليات دائمة متفق عليها عالمًيّ

Ðعادة هيكلة الديون وتخفيضها تقوم على قواعد عادلة ومنصفة.

االلتزام بالنسب المقررة في الدستور بشأن ا�نفاق العام على الصحة والتعليم، ما يساعد على   •
تنمية رأس المال البشري وتحسين ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية الذي يقع في المركز 116 من بين 189 

دولة.

ثمار  وتوزيع  المحافظات  بين  التنموية  التفاوتات  ما يساعد على معالجة  المستدامة؛  التنمية  توطين   •
التنمية بين ا¢فراد والمناطق الجغرافية المختلفة بأكبر قدر ممكن من العدالة. ويتطلب توطين التنمية، 
التوجه نحو تطبيق الالمركزية في جميع المحافظات، وجمع وتنقيح جميع البيانات االقتصادية واالجتماعية 
ورفع  بها  وزيادة االستثمارات  التنافسية لكل منها  القدرة  لتعزيز  الممكنة عن كل محافظة واستخدامها 

كفاءتها.

الرسمي  القطاع  في  االنخراط  عن  العزوف  أسباب  معالجة  يستلزم  ما  الحالية؛  الوظائف  حماية   •
وانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل. وقد يتطلب تخفيض ساعات العمل وبأجر أقل، أو تقديم إعانات 
إلى  باÐضافة  الحجم،  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  بدوام كامل)، ال سيما في  العمل  لèجور (في حالة 

وضع خطة تعويض لمساعدة العاملين لحساب أنفسهم والذين سجلوا خسائر كبيرة في اÐيرادات. 

والمتطورة  الحديثة  الرقمية  التكنولوجيات  ستتيحها  التي  الجديدة  المستقبل  لوظائف  االستعداد   •
باستمرار، وهو ما يتطلب إعادة التفكير على نطاق أوسع في دور وحقوق العمال "عن ُبعد"، وتحسين المهارات 
والمؤسسات  الحكومة والشركات  بين  الوثيق  بالتنسيق  العمل  وصقلها؛ لمعالجة االستقطاب في سوق 

التعليمية.

• التمكين االقتصادي للمرأة يستلزم تحليل اÚثار التوزيعية للسياسة المالية وتقييم آثارها على النساء 
القروض  إتاحة  مثل:  الجنسين،  بين  المساواة  من  تعزز  التي  االستخدامات  نحو  االئتمان  وتوجيه  والرجال، 
للعاملين لحساب أنفسهم ومنهم الكثير من النساء، واحترام حقوق اÐنسان االقتصادية ومراعاة احتياجات 
المرأة وخاصة النساء ذوات اÐعاقة والمسنات والحوامل، وتعزيز صوت المرأة في صنع السياسات االقتصادية 
الكلية بزيادة وجودها في دوائر صنع القرار الرئيسة، والتأكد من قدرة المنظمات والجمعيات النسائية على 

مساءلة صانعي السياسات. 

• الحماية االجتماعية الشاملة، ولكن بالرغم من الجهود المبذولة، فما تزال الحماية االجتماعية بعيدة 
عن أن تكون شاملة؛ مما يتطلب زيادة المخصصات المالية لمعاش تكافل وكرامة وللتأمين الصحي على 
مع  تتوافق  ال  التي  العامة  النفقات  تخصيص  إعادة  ويمكن  الشامل.  الصحي  بالتأمين  واÐسراع  ا¢طفال، 
خطة عام 2030، وزيادة أنواع معينة من الضرائب لتمويل برامج الحماية االجتماعية، واللجوء إلى المساعدة 

اÐنمائية الرسمية، واستخدام الحيز المالي الناتج عن إعادة هيكلة الديون وتخفيف عبئها. 

البشري  المال  ورأس  الرقمية  التحتية  والبنية  التكنولوجيا  حول  تتمحور  للتنمية  جديدة  استراتيجية   •
بالتركيز على التعليم والتدريب لتحسين مهارات القوى العاملة، وتقودها الصادرات الخدمية عالية المهارة.

تطوير السياسات الصناعية جنًبا إلى جنب مع السياسات التجارية؛ لالرتقاء بالخدمات وتوسيع   •
القيمة  ذات  البضائع  صادرات  في  التنافسية  القدرة  وزيادة  المعرفة،  كثيفة  الخدمات  ليشمل  نطاقها 

المضافة العالية.

يساعد  ا�لكترونية،  للتجارة  التحتية  البنية  بجانب  واللوجستية  المالية  الخدمات  تحسين   •
.(Creative Economy) بداعيÐاالقتصاد المصري على االستفادة بشكل أفضل من االقتصاد ا

 Mutual Recognition Agreements) الخدمات  قطاع  بمؤهالت  المتبادل  االعتراف  اتفاقيات  عقد   •
التجارة، مثلما  الحدود وتخفض تكاليف  المهنية عبر  الخدمات  توفير مجموعة من  التي تسهل   ،(““MRAs

.(ASEAN) فعل أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا

واالستفادة  المعرفة  استيعاب  على  الشركات  قدرات  تنشيط  أجل  من  الوطنية  االبتكار  أنظمة  تعزيز   •
منها والتكيف مع الظروف المتغيرة.

المعامالت  قوانين  مثل:  الخدمية،  بالقطاعات  المتعلقة  الوطنية  التنظيمية  ا
طر  تطوير   •
تدفق  ذلك  في  بما  البيانات،  وحماية  اÐنترنت،  عبر  والخداع  االحتيال  من  المستهلك  وحماية  اÐلكترونية، 
البيانات، وتوطين البيانات، وانتهاكات الخصوصية من قبل جامعي البيانات، وضرائب اÐنترنت، والرقابة على 

اÐنترنت.

• وضع سياسات وقواعد تنظيمية أكثر صرامة لمحتوى الكربون من السلع والخدمات المستوردة، 
¢نه من المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على تجارة الخدمات.

• تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين لمصر للمطالبة بإصالح منظمة التجارة العالمية وإنشاء 
إطار فعال لحوكمة التجارة العالمية، من خالل المجموعات الفرعية من أعضاء المنظمة فيما يسمى 
بمبادرات البيان المشترك (JSIs) والتي تركز حاليا على أربعة مجاالت: التجارة اÐلكترونية؛ تسهيل االستثمار؛ 

التنظيم المحلي للخدمات ؛ والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.

• االستثمار في البنية التحتية الرقمية وتنظيم التجارة في الخدمات الرقمية وتحسين أساليب 
قياسها يساعد على تعزيز الوضع التنافسي لالقتصاد المصري في بيئة التجارة العالمية الجديدة، وتعزيز 

الحوكمة والحد من الفساد وتحسين عملية المساءلة.

على  الدولة  قدرة  تعزز  والدقيقة  الحديثة  واالجتماعية  االقتصادية  والمعلومات  البيانات  إتاحة   •
لبدائل  المتوقعة  باÚثار  التنبؤ  في  واستخدامها   (Big Data) الضخمة  البيانات  تحليل  من  االستفادة 
بكفاءة  السليمة  السياسات  وتنفيذ  التخطيط  من  تتمكن  بحيث  المختلفة،  االقتصادية  السياسات 
ا بين جميع مؤسسات الدولة على تطوير أدائها وتحسين  وفاعلية. كما يساعد ربط قواعد البيانات إلكترونًيّ

حوكمة الجهاز اÐداري للدولة.

• تعزيز التعافي ا
خضر بدمج االستدامة البيئية بشكل صريح في جميع السياسات الحالية، واالستفادة 
من المساعدة اÐنمائية الرسمية لمصر في تطوير البنية التحتية والرقمية، واالستثمار في الطاقة النظيفة 
التجاريين  الشركاء  أهم  مع  بالتعاون  الخضراء  اÐمداد  سالسل  وتطوير  الخضراء،  والمشروعات  والمتجددة 
القطاعات  كل  في  الشركات  بالتزام  مشروًطا  المالي  الدعم  وجعل  المصرية،  الشركات  وبمشاركة  لمصر 

وبا¢حجام كافة بالتحول بعيًدا عن ا¢نشطة كثيفة استخدام الكربون.

• تعزيز ا�طار المؤسسي بتحديث وتفعيل القوانين (مثل: قوانين اÐفالس، وحْوكمة الشركات، وتشريعات 
اÐلكترونية)،  القرصنة  ضد  الحماية  ونظام  اÐلكتروني  التوقيع  وقانون  البيانات،  خصوصية  وقانون  العمل، 
وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة باحترام مبدأ سيادة القانون والحد من الفساد واستخدام تكنولوجيا 
النظراء لمراجعة  اÐفريقية  اÚلية  وتفعيل  ا،  إلكترونًيّ الخدمات  تقديم  في  المعلومات 

 .(African Peer Review Mechanism)
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خاتمة

التي يمكن اغتنامها  أتاحت بعض الفرص  التداعيات السلبية الخطيرة لجائحة كورونا، فإنها  الرغم من  على 
التغيرات  مخاطر  من  والحد  الرقمي  بالتحول  واÐسراع  الحديثة  التكنولوجية  التطورات  من  كاالستفادة 

المناخية. 

تحقيق  صعوبة  مدى  وأبرزت  الكبير،  الكساد  منذ  العالمي  للناتج  انكماش  أكبر  عن  كورونا  أزمة  أسفرت  فقد 
أسواق  في  االستقطاب  وزيادة  والدخل  الوظائف  فقدان  وخطورة  لèزمة،  نتيجة  المستدامة  التنمية  أهداف 
العمل، وتفاقم الفقر وعدم المساواة. وأسرعت ا¢زمة بالتغيرات الهيكلية الجارية في االقتصاد العالمي والتي 

ستعمل على تغيير طبيعة عمليات اÐنتاج وستشكل بيئة التجارة العالمية في المستقبل. 

وأفضت استجابات الدول ¢زمة كورونا إلى زيادة دور الدولة في االقتصاد العالمي، ال سيما في توفير الخدمات 
الصحية والبنية التحتية الرقمية، باÐضافة إلى دورها ا¢ساسي في توفير الغذاء وخدمات الدفاع. ولجأ العديد 
من الدول إلى التحفيز المالي والنقدي لدعم النمو، والتحول من التوازن المالي إلى عقد اجتماعي جديد يشمل: 
المالي  التحفيز  تدابير  واختلفت  أكثر تصاعدية.  ا  ونظاًما ضريبًيّ ا شامًلا،  ودخًلا أساسًيّ أعلى لèجور،  أدنى  ا  حًدّ
الكبيرة اختالًفا كبيًرا عبر الدول، ال في الحجم فقط ولكن في النطاق وا¢ولويات أيًضا؛ مما يعكس االختالفات 
في هياكل الحوكمة والتفضيالت السياسية ومستويات االلتزام بالحماية االجتماعية. وعلى الرغم من تفاقم 
بسبب  الدول  لمعظم  منخفضة  ظلت  الدين  هذا  خدمة  تكلفة  فإن  ا¢زمة،  أثناء  العالمي  العام  الدين 
نطاق  على  ا¢صول  شراء  برامج  وتوسيع  الفائدة،  أسعار  (تخفيضات  لèزمة  العادية  غير  النقدية  االستجابات 
واسع، وتوفير كميات غير مسبوقة من السيولة)، والدعم المالي غير المسبوق الذي قدمته المؤسسات الدولية 

¢عضائها.

وقد ألحقت جائحة كورونا أضراًرا كبيرة باالقتصاد المصري أدت إلى اتساع عجز الحساب الجاري وضغوط شديدة 
ن االقتصاد المصري من الصمود في مواجهة  على الموازنة العامة للدولة، وتباطؤ النمو. وبالرغم من ذلك، تمكَّ
استراتيجية  إطار  في   2016 عام  منذ  المستمرة  اÐصالحية  للجهود  نتيجة  معها،  السريع  والتعامل  الجائحة 
رؤية مصر 2030، وبرنامج اÐصالح االقتصادي واالجتماعي، والتحفيز المالي والنقدي الذي  التنمية المستدامة: 

أتاحته الدولة، باÐضافة إلى الدعم المالي من صندوق النقد الدولي. 

وفي ظل البيئة العالمية التي تتسم بالمخاطر المتواترة وعدم اليقين، تؤكد الخبرة الدولية وأوضاع االقتصاد 
المصري أن مواجهة أي أزمة في المستقبل والتعافي منها بسرعة يستلزمان:

العمل  برنامج  صلب  في  ودمجها  ومتكاملة،  وممنهجة  استباقية  بطريقة  تتم  للمخاطر  فعالة  إدارة   •
اÐنمائي للدولة، وتخصيص مزيد من الموارد لمساندة بناء قدرات اÐنذار المبكر والرصد وأنظمة االتصاالت. 
ومن المقترح إنشاء مجلس وطني دائم لتحليل المخاطر، وتحديد أولويات إدارة المخاطر، وتقديم توصيات 
بشأن السياسات المالئمة التي ينبغي للسلطات المعنية تنفيذها أو تفسير سبب رفضها. ويمكن للدولة 

أن تتعاون مع المجتمع الدولي عندما تتجاوز المخاطر طاقة القدرات الوطنية. 

• سياسة مالية نشطة؛ حيث إن حجم التحفيز المالي وجودته وفعاليته تحدد مسار تعافي النمو وسرعته 
يجعل  جديد  مالي  عمل  إطار  تصميم  النشطة،  المالية  السياسة  وتتطلب  العامة.  المالية  واستدامة 
الصمود،  على  القدرة  وبناء  التعافي  لتسريع  ا¢ولويات  من  المناخ  وتغير  المساواة  وعدم  الفقر  مكافحة 

ويضمن أن يؤدي العجز والديون إلى تعزيز النمو بالفعل.

• تمويًلا متنوًعا للتنمية من خالل تعبئة الموارد المحلية والخارجية، باÐضافة إلى العمل على تخفيض 
احتياجات التمويل العام المرتفعة في مصر، وتخفيف تركز انكشاف البنوك المحلية على الديون السيادية. 

سياسة نقدية مرنة، باتباع إجراءات غير تقليدية كشراء ا¢صول لزيادة السيولة وخفض أسعار الفائدة   •
طويلة ا¢جل، والعمل على تحفيز االستثمارات الثابتة لتعزيز النمو والتوظيف، باÐضافة إلى التدابير ا¢خرى: 
الصغيرة  للمؤسسات  خاصة  ائتمانية  تسهيالت  وتقديم  النقدي،  االحتياطي  متطلبات  كتخفيض 
والمتوسطة الحجم، وتخفيف اللوائح االحترازية لتعزيز التدفقات االئتمانية. كما يمكن زيادة متطلبات رأس 
على  المفرط  البنوك  انكشاف  من  الحد  أيًضا،  المهم  ومن  االئتمان.  في  السريع  التوسع  عند  البنوك  مال 
الديون السيادية وحيازة ا¢صول المالية الممولة بالديون، وفرض قيود على خروج رؤوس ا¢موال قصيرة ا¢جل 

لتقليل المخاطر النظامية الناتجة عن ا¢زمات االقتصادية. 

المحلي  الناتج  العام كنسبة من  الدين  التقليدية لخفض  التقليدية وغير  مزيًجا من ا
ساليب   •
ا�جمالي وتقليل مخاطره، ولكل من هذه ا¢ساليب كفاءتها وتكلفتها وآثارها على إعادة التوزيع، خاصة إذا 
الالزمة  اÐصالحات  تواجه  وقد  ا¢جنبية.  بالعملة  مقومة  أو  ا¢جل  قصيرة  الدين  من  كبيرة  نسبة  كانت 

الستخدام بعض هذه ا¢ساليب عقبات فنية وعملية وسياسية صعبة. 

الديون، واستبدال السندات  إعادة هيكلة شاملة للديون الخارجية وتخفيضها من خالل مقايضات   •
ا  الحالية بالسندات الخضراء، وإعادة شراء الديون، ودمج هذه المبادرات في آليات دائمة متفق عليها عالمًيّ

Ðعادة هيكلة الديون وتخفيضها تقوم على قواعد عادلة ومنصفة.

االلتزام بالنسب المقررة في الدستور بشأن ا�نفاق العام على الصحة والتعليم، ما يساعد على   •
تنمية رأس المال البشري وتحسين ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية الذي يقع في المركز 116 من بين 189 

دولة.

ثمار  وتوزيع  المحافظات  بين  التنموية  التفاوتات  ما يساعد على معالجة  المستدامة؛  التنمية  توطين   •
التنمية بين ا¢فراد والمناطق الجغرافية المختلفة بأكبر قدر ممكن من العدالة. ويتطلب توطين التنمية، 
التوجه نحو تطبيق الالمركزية في جميع المحافظات، وجمع وتنقيح جميع البيانات االقتصادية واالجتماعية 
ورفع  بها  وزيادة االستثمارات  التنافسية لكل منها  القدرة  لتعزيز  الممكنة عن كل محافظة واستخدامها 

كفاءتها.

الرسمي  القطاع  في  االنخراط  عن  العزوف  أسباب  معالجة  يستلزم  ما  الحالية؛  الوظائف  حماية   •
وانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل. وقد يتطلب تخفيض ساعات العمل وبأجر أقل، أو تقديم إعانات 
إلى  باÐضافة  الحجم،  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  بدوام كامل)، ال سيما في  العمل  لèجور (في حالة 

وضع خطة تعويض لمساعدة العاملين لحساب أنفسهم والذين سجلوا خسائر كبيرة في اÐيرادات. 

والمتطورة  الحديثة  الرقمية  التكنولوجيات  ستتيحها  التي  الجديدة  المستقبل  لوظائف  االستعداد   •
باستمرار، وهو ما يتطلب إعادة التفكير على نطاق أوسع في دور وحقوق العمال "عن ُبعد"، وتحسين المهارات 
والمؤسسات  الحكومة والشركات  بين  الوثيق  بالتنسيق  العمل  وصقلها؛ لمعالجة االستقطاب في سوق 

التعليمية.

• التمكين االقتصادي للمرأة يستلزم تحليل اÚثار التوزيعية للسياسة المالية وتقييم آثارها على النساء 
القروض  إتاحة  مثل:  الجنسين،  بين  المساواة  من  تعزز  التي  االستخدامات  نحو  االئتمان  وتوجيه  والرجال، 
للعاملين لحساب أنفسهم ومنهم الكثير من النساء، واحترام حقوق اÐنسان االقتصادية ومراعاة احتياجات 
المرأة وخاصة النساء ذوات اÐعاقة والمسنات والحوامل، وتعزيز صوت المرأة في صنع السياسات االقتصادية 
الكلية بزيادة وجودها في دوائر صنع القرار الرئيسة، والتأكد من قدرة المنظمات والجمعيات النسائية على 

مساءلة صانعي السياسات. 

• الحماية االجتماعية الشاملة، ولكن بالرغم من الجهود المبذولة، فما تزال الحماية االجتماعية بعيدة 
عن أن تكون شاملة؛ مما يتطلب زيادة المخصصات المالية لمعاش تكافل وكرامة وللتأمين الصحي على 
مع  تتوافق  ال  التي  العامة  النفقات  تخصيص  إعادة  ويمكن  الشامل.  الصحي  بالتأمين  واÐسراع  ا¢طفال، 
خطة عام 2030، وزيادة أنواع معينة من الضرائب لتمويل برامج الحماية االجتماعية، واللجوء إلى المساعدة 

اÐنمائية الرسمية، واستخدام الحيز المالي الناتج عن إعادة هيكلة الديون وتخفيف عبئها. 

البشري  المال  ورأس  الرقمية  التحتية  والبنية  التكنولوجيا  حول  تتمحور  للتنمية  جديدة  استراتيجية   •
بالتركيز على التعليم والتدريب لتحسين مهارات القوى العاملة، وتقودها الصادرات الخدمية عالية المهارة.

تطوير السياسات الصناعية جنًبا إلى جنب مع السياسات التجارية؛ لالرتقاء بالخدمات وتوسيع   •
القيمة  ذات  البضائع  صادرات  في  التنافسية  القدرة  وزيادة  المعرفة،  كثيفة  الخدمات  ليشمل  نطاقها 

المضافة العالية.

يساعد  ا�لكترونية،  للتجارة  التحتية  البنية  بجانب  واللوجستية  المالية  الخدمات  تحسين   •
.(Creative Economy) بداعيÐاالقتصاد المصري على االستفادة بشكل أفضل من االقتصاد ا

 Mutual Recognition Agreements) الخدمات  قطاع  بمؤهالت  المتبادل  االعتراف  اتفاقيات  عقد   •
التجارة، مثلما  الحدود وتخفض تكاليف  المهنية عبر  الخدمات  توفير مجموعة من  التي تسهل   ،(““MRAs

.(ASEAN) فعل أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا

واالستفادة  المعرفة  استيعاب  على  الشركات  قدرات  تنشيط  أجل  من  الوطنية  االبتكار  أنظمة  تعزيز   •
منها والتكيف مع الظروف المتغيرة.

المعامالت  قوانين  مثل:  الخدمية،  بالقطاعات  المتعلقة  الوطنية  التنظيمية  ا
طر  تطوير   •
تدفق  ذلك  في  بما  البيانات،  وحماية  اÐنترنت،  عبر  والخداع  االحتيال  من  المستهلك  وحماية  اÐلكترونية، 
البيانات، وتوطين البيانات، وانتهاكات الخصوصية من قبل جامعي البيانات، وضرائب اÐنترنت، والرقابة على 

اÐنترنت.

• وضع سياسات وقواعد تنظيمية أكثر صرامة لمحتوى الكربون من السلع والخدمات المستوردة، 
¢نه من المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على تجارة الخدمات.

• تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين لمصر للمطالبة بإصالح منظمة التجارة العالمية وإنشاء 
إطار فعال لحوكمة التجارة العالمية، من خالل المجموعات الفرعية من أعضاء المنظمة فيما يسمى 
بمبادرات البيان المشترك (JSIs) والتي تركز حاليا على أربعة مجاالت: التجارة اÐلكترونية؛ تسهيل االستثمار؛ 

التنظيم المحلي للخدمات ؛ والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.

• االستثمار في البنية التحتية الرقمية وتنظيم التجارة في الخدمات الرقمية وتحسين أساليب 
قياسها يساعد على تعزيز الوضع التنافسي لالقتصاد المصري في بيئة التجارة العالمية الجديدة، وتعزيز 

الحوكمة والحد من الفساد وتحسين عملية المساءلة.

على  الدولة  قدرة  تعزز  والدقيقة  الحديثة  واالجتماعية  االقتصادية  والمعلومات  البيانات  إتاحة   •
لبدائل  المتوقعة  باÚثار  التنبؤ  في  واستخدامها   (Big Data) الضخمة  البيانات  تحليل  من  االستفادة 
بكفاءة  السليمة  السياسات  وتنفيذ  التخطيط  من  تتمكن  بحيث  المختلفة،  االقتصادية  السياسات 
ا بين جميع مؤسسات الدولة على تطوير أدائها وتحسين  وفاعلية. كما يساعد ربط قواعد البيانات إلكترونًيّ

حوكمة الجهاز اÐداري للدولة.

• تعزيز التعافي ا
خضر بدمج االستدامة البيئية بشكل صريح في جميع السياسات الحالية، واالستفادة 
من المساعدة اÐنمائية الرسمية لمصر في تطوير البنية التحتية والرقمية، واالستثمار في الطاقة النظيفة 
التجاريين  الشركاء  أهم  مع  بالتعاون  الخضراء  اÐمداد  سالسل  وتطوير  الخضراء،  والمشروعات  والمتجددة 
القطاعات  كل  في  الشركات  بالتزام  مشروًطا  المالي  الدعم  وجعل  المصرية،  الشركات  وبمشاركة  لمصر 

وبا¢حجام كافة بالتحول بعيًدا عن ا¢نشطة كثيفة استخدام الكربون.

• تعزيز ا�طار المؤسسي بتحديث وتفعيل القوانين (مثل: قوانين اÐفالس، وحْوكمة الشركات، وتشريعات 
اÐلكترونية)،  القرصنة  ضد  الحماية  ونظام  اÐلكتروني  التوقيع  وقانون  البيانات،  خصوصية  وقانون  العمل، 
وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة باحترام مبدأ سيادة القانون والحد من الفساد واستخدام تكنولوجيا 
النظراء لمراجعة  اÐفريقية  اÚلية  وتفعيل  ا،  إلكترونًيّ الخدمات  تقديم  في  المعلومات 

 .(African Peer Review Mechanism)
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خاتمة

التي يمكن اغتنامها  أتاحت بعض الفرص  التداعيات السلبية الخطيرة لجائحة كورونا، فإنها  الرغم من  على 
التغيرات  مخاطر  من  والحد  الرقمي  بالتحول  واÐسراع  الحديثة  التكنولوجية  التطورات  من  كاالستفادة 

المناخية. 

تحقيق  صعوبة  مدى  وأبرزت  الكبير،  الكساد  منذ  العالمي  للناتج  انكماش  أكبر  عن  كورونا  أزمة  أسفرت  فقد 
أسواق  في  االستقطاب  وزيادة  والدخل  الوظائف  فقدان  وخطورة  لèزمة،  نتيجة  المستدامة  التنمية  أهداف 
العمل، وتفاقم الفقر وعدم المساواة. وأسرعت ا¢زمة بالتغيرات الهيكلية الجارية في االقتصاد العالمي والتي 

ستعمل على تغيير طبيعة عمليات اÐنتاج وستشكل بيئة التجارة العالمية في المستقبل. 

وأفضت استجابات الدول ¢زمة كورونا إلى زيادة دور الدولة في االقتصاد العالمي، ال سيما في توفير الخدمات 
الصحية والبنية التحتية الرقمية، باÐضافة إلى دورها ا¢ساسي في توفير الغذاء وخدمات الدفاع. ولجأ العديد 
من الدول إلى التحفيز المالي والنقدي لدعم النمو، والتحول من التوازن المالي إلى عقد اجتماعي جديد يشمل: 
المالي  التحفيز  تدابير  واختلفت  أكثر تصاعدية.  ا  ونظاًما ضريبًيّ ا شامًلا،  ودخًلا أساسًيّ أعلى لèجور،  أدنى  ا  حًدّ
الكبيرة اختالًفا كبيًرا عبر الدول، ال في الحجم فقط ولكن في النطاق وا¢ولويات أيًضا؛ مما يعكس االختالفات 
في هياكل الحوكمة والتفضيالت السياسية ومستويات االلتزام بالحماية االجتماعية. وعلى الرغم من تفاقم 
بسبب  الدول  لمعظم  منخفضة  ظلت  الدين  هذا  خدمة  تكلفة  فإن  ا¢زمة،  أثناء  العالمي  العام  الدين 
نطاق  على  ا¢صول  شراء  برامج  وتوسيع  الفائدة،  أسعار  (تخفيضات  لèزمة  العادية  غير  النقدية  االستجابات 
واسع، وتوفير كميات غير مسبوقة من السيولة)، والدعم المالي غير المسبوق الذي قدمته المؤسسات الدولية 

¢عضائها.

وقد ألحقت جائحة كورونا أضراًرا كبيرة باالقتصاد المصري أدت إلى اتساع عجز الحساب الجاري وضغوط شديدة 
ن االقتصاد المصري من الصمود في مواجهة  على الموازنة العامة للدولة، وتباطؤ النمو. وبالرغم من ذلك، تمكَّ
استراتيجية  إطار  في   2016 عام  منذ  المستمرة  اÐصالحية  للجهود  نتيجة  معها،  السريع  والتعامل  الجائحة 
رؤية مصر 2030، وبرنامج اÐصالح االقتصادي واالجتماعي، والتحفيز المالي والنقدي الذي  التنمية المستدامة: 

أتاحته الدولة، باÐضافة إلى الدعم المالي من صندوق النقد الدولي. 

وفي ظل البيئة العالمية التي تتسم بالمخاطر المتواترة وعدم اليقين، تؤكد الخبرة الدولية وأوضاع االقتصاد 
المصري أن مواجهة أي أزمة في المستقبل والتعافي منها بسرعة يستلزمان:

العمل  برنامج  صلب  في  ودمجها  ومتكاملة،  وممنهجة  استباقية  بطريقة  تتم  للمخاطر  فعالة  إدارة   •
اÐنمائي للدولة، وتخصيص مزيد من الموارد لمساندة بناء قدرات اÐنذار المبكر والرصد وأنظمة االتصاالت. 
ومن المقترح إنشاء مجلس وطني دائم لتحليل المخاطر، وتحديد أولويات إدارة المخاطر، وتقديم توصيات 
بشأن السياسات المالئمة التي ينبغي للسلطات المعنية تنفيذها أو تفسير سبب رفضها. ويمكن للدولة 

أن تتعاون مع المجتمع الدولي عندما تتجاوز المخاطر طاقة القدرات الوطنية. 

• سياسة مالية نشطة؛ حيث إن حجم التحفيز المالي وجودته وفعاليته تحدد مسار تعافي النمو وسرعته 
يجعل  جديد  مالي  عمل  إطار  تصميم  النشطة،  المالية  السياسة  وتتطلب  العامة.  المالية  واستدامة 
الصمود،  على  القدرة  وبناء  التعافي  لتسريع  ا¢ولويات  من  المناخ  وتغير  المساواة  وعدم  الفقر  مكافحة 

ويضمن أن يؤدي العجز والديون إلى تعزيز النمو بالفعل.

• تمويًلا متنوًعا للتنمية من خالل تعبئة الموارد المحلية والخارجية، باÐضافة إلى العمل على تخفيض 
احتياجات التمويل العام المرتفعة في مصر، وتخفيف تركز انكشاف البنوك المحلية على الديون السيادية. 

سياسة نقدية مرنة، باتباع إجراءات غير تقليدية كشراء ا¢صول لزيادة السيولة وخفض أسعار الفائدة   •
طويلة ا¢جل، والعمل على تحفيز االستثمارات الثابتة لتعزيز النمو والتوظيف، باÐضافة إلى التدابير ا¢خرى: 
الصغيرة  للمؤسسات  خاصة  ائتمانية  تسهيالت  وتقديم  النقدي،  االحتياطي  متطلبات  كتخفيض 
والمتوسطة الحجم، وتخفيف اللوائح االحترازية لتعزيز التدفقات االئتمانية. كما يمكن زيادة متطلبات رأس 
على  المفرط  البنوك  انكشاف  من  الحد  أيًضا،  المهم  ومن  االئتمان.  في  السريع  التوسع  عند  البنوك  مال 
الديون السيادية وحيازة ا¢صول المالية الممولة بالديون، وفرض قيود على خروج رؤوس ا¢موال قصيرة ا¢جل 

لتقليل المخاطر النظامية الناتجة عن ا¢زمات االقتصادية. 

المحلي  الناتج  العام كنسبة من  الدين  التقليدية لخفض  التقليدية وغير  مزيًجا من ا
ساليب   •
ا�جمالي وتقليل مخاطره، ولكل من هذه ا¢ساليب كفاءتها وتكلفتها وآثارها على إعادة التوزيع، خاصة إذا 
الالزمة  اÐصالحات  تواجه  وقد  ا¢جنبية.  بالعملة  مقومة  أو  ا¢جل  قصيرة  الدين  من  كبيرة  نسبة  كانت 

الستخدام بعض هذه ا¢ساليب عقبات فنية وعملية وسياسية صعبة. 

الديون، واستبدال السندات  إعادة هيكلة شاملة للديون الخارجية وتخفيضها من خالل مقايضات   •
ا  الحالية بالسندات الخضراء، وإعادة شراء الديون، ودمج هذه المبادرات في آليات دائمة متفق عليها عالمًيّ

Ðعادة هيكلة الديون وتخفيضها تقوم على قواعد عادلة ومنصفة.

االلتزام بالنسب المقررة في الدستور بشأن ا�نفاق العام على الصحة والتعليم، ما يساعد على   •
تنمية رأس المال البشري وتحسين ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية الذي يقع في المركز 116 من بين 189 

دولة.

ثمار  وتوزيع  المحافظات  بين  التنموية  التفاوتات  ما يساعد على معالجة  المستدامة؛  التنمية  توطين   •
التنمية بين ا¢فراد والمناطق الجغرافية المختلفة بأكبر قدر ممكن من العدالة. ويتطلب توطين التنمية، 
التوجه نحو تطبيق الالمركزية في جميع المحافظات، وجمع وتنقيح جميع البيانات االقتصادية واالجتماعية 
ورفع  بها  وزيادة االستثمارات  التنافسية لكل منها  القدرة  لتعزيز  الممكنة عن كل محافظة واستخدامها 

كفاءتها.

الرسمي  القطاع  في  االنخراط  عن  العزوف  أسباب  معالجة  يستلزم  ما  الحالية؛  الوظائف  حماية   •
وانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل. وقد يتطلب تخفيض ساعات العمل وبأجر أقل، أو تقديم إعانات 
إلى  باÐضافة  الحجم،  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  بدوام كامل)، ال سيما في  العمل  لèجور (في حالة 

وضع خطة تعويض لمساعدة العاملين لحساب أنفسهم والذين سجلوا خسائر كبيرة في اÐيرادات. 

والمتطورة  الحديثة  الرقمية  التكنولوجيات  ستتيحها  التي  الجديدة  المستقبل  لوظائف  االستعداد   •
باستمرار، وهو ما يتطلب إعادة التفكير على نطاق أوسع في دور وحقوق العمال "عن ُبعد"، وتحسين المهارات 
والمؤسسات  الحكومة والشركات  بين  الوثيق  بالتنسيق  العمل  وصقلها؛ لمعالجة االستقطاب في سوق 

التعليمية.

• التمكين االقتصادي للمرأة يستلزم تحليل اÚثار التوزيعية للسياسة المالية وتقييم آثارها على النساء 
القروض  إتاحة  مثل:  الجنسين،  بين  المساواة  من  تعزز  التي  االستخدامات  نحو  االئتمان  وتوجيه  والرجال، 
للعاملين لحساب أنفسهم ومنهم الكثير من النساء، واحترام حقوق اÐنسان االقتصادية ومراعاة احتياجات 
المرأة وخاصة النساء ذوات اÐعاقة والمسنات والحوامل، وتعزيز صوت المرأة في صنع السياسات االقتصادية 
الكلية بزيادة وجودها في دوائر صنع القرار الرئيسة، والتأكد من قدرة المنظمات والجمعيات النسائية على 

مساءلة صانعي السياسات. 

• الحماية االجتماعية الشاملة، ولكن بالرغم من الجهود المبذولة، فما تزال الحماية االجتماعية بعيدة 
عن أن تكون شاملة؛ مما يتطلب زيادة المخصصات المالية لمعاش تكافل وكرامة وللتأمين الصحي على 
مع  تتوافق  ال  التي  العامة  النفقات  تخصيص  إعادة  ويمكن  الشامل.  الصحي  بالتأمين  واÐسراع  ا¢طفال، 
خطة عام 2030، وزيادة أنواع معينة من الضرائب لتمويل برامج الحماية االجتماعية، واللجوء إلى المساعدة 

اÐنمائية الرسمية، واستخدام الحيز المالي الناتج عن إعادة هيكلة الديون وتخفيف عبئها. 

البشري  المال  ورأس  الرقمية  التحتية  والبنية  التكنولوجيا  حول  تتمحور  للتنمية  جديدة  استراتيجية   •
بالتركيز على التعليم والتدريب لتحسين مهارات القوى العاملة، وتقودها الصادرات الخدمية عالية المهارة.

تطوير السياسات الصناعية جنًبا إلى جنب مع السياسات التجارية؛ لالرتقاء بالخدمات وتوسيع   •
القيمة  ذات  البضائع  صادرات  في  التنافسية  القدرة  وزيادة  المعرفة،  كثيفة  الخدمات  ليشمل  نطاقها 

المضافة العالية.

يساعد  ا�لكترونية،  للتجارة  التحتية  البنية  بجانب  واللوجستية  المالية  الخدمات  تحسين   •
.(Creative Economy) بداعيÐاالقتصاد المصري على االستفادة بشكل أفضل من االقتصاد ا

 Mutual Recognition Agreements) الخدمات  قطاع  بمؤهالت  المتبادل  االعتراف  اتفاقيات  عقد   •
التجارة، مثلما  الحدود وتخفض تكاليف  المهنية عبر  الخدمات  توفير مجموعة من  التي تسهل   ،(““MRAs

.(ASEAN) فعل أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا

واالستفادة  المعرفة  استيعاب  على  الشركات  قدرات  تنشيط  أجل  من  الوطنية  االبتكار  أنظمة  تعزيز   •
منها والتكيف مع الظروف المتغيرة.

المعامالت  قوانين  مثل:  الخدمية،  بالقطاعات  المتعلقة  الوطنية  التنظيمية  ا
طر  تطوير   •
تدفق  ذلك  في  بما  البيانات،  وحماية  اÐنترنت،  عبر  والخداع  االحتيال  من  المستهلك  وحماية  اÐلكترونية، 
البيانات، وتوطين البيانات، وانتهاكات الخصوصية من قبل جامعي البيانات، وضرائب اÐنترنت، والرقابة على 

اÐنترنت.

• وضع سياسات وقواعد تنظيمية أكثر صرامة لمحتوى الكربون من السلع والخدمات المستوردة، 
¢نه من المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على تجارة الخدمات.

• تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين لمصر للمطالبة بإصالح منظمة التجارة العالمية وإنشاء 
إطار فعال لحوكمة التجارة العالمية، من خالل المجموعات الفرعية من أعضاء المنظمة فيما يسمى 
بمبادرات البيان المشترك (JSIs) والتي تركز حاليا على أربعة مجاالت: التجارة اÐلكترونية؛ تسهيل االستثمار؛ 

التنظيم المحلي للخدمات ؛ والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.

• االستثمار في البنية التحتية الرقمية وتنظيم التجارة في الخدمات الرقمية وتحسين أساليب 
قياسها يساعد على تعزيز الوضع التنافسي لالقتصاد المصري في بيئة التجارة العالمية الجديدة، وتعزيز 

الحوكمة والحد من الفساد وتحسين عملية المساءلة.

على  الدولة  قدرة  تعزز  والدقيقة  الحديثة  واالجتماعية  االقتصادية  والمعلومات  البيانات  إتاحة   •
لبدائل  المتوقعة  باÚثار  التنبؤ  في  واستخدامها   (Big Data) الضخمة  البيانات  تحليل  من  االستفادة 
بكفاءة  السليمة  السياسات  وتنفيذ  التخطيط  من  تتمكن  بحيث  المختلفة،  االقتصادية  السياسات 
ا بين جميع مؤسسات الدولة على تطوير أدائها وتحسين  وفاعلية. كما يساعد ربط قواعد البيانات إلكترونًيّ

حوكمة الجهاز اÐداري للدولة.

• تعزيز التعافي ا
خضر بدمج االستدامة البيئية بشكل صريح في جميع السياسات الحالية، واالستفادة 
من المساعدة اÐنمائية الرسمية لمصر في تطوير البنية التحتية والرقمية، واالستثمار في الطاقة النظيفة 
التجاريين  الشركاء  أهم  مع  بالتعاون  الخضراء  اÐمداد  سالسل  وتطوير  الخضراء،  والمشروعات  والمتجددة 
القطاعات  كل  في  الشركات  بالتزام  مشروًطا  المالي  الدعم  وجعل  المصرية،  الشركات  وبمشاركة  لمصر 

وبا¢حجام كافة بالتحول بعيًدا عن ا¢نشطة كثيفة استخدام الكربون.

• تعزيز ا�طار المؤسسي بتحديث وتفعيل القوانين (مثل: قوانين اÐفالس، وحْوكمة الشركات، وتشريعات 
اÐلكترونية)،  القرصنة  ضد  الحماية  ونظام  اÐلكتروني  التوقيع  وقانون  البيانات،  خصوصية  وقانون  العمل، 
وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة باحترام مبدأ سيادة القانون والحد من الفساد واستخدام تكنولوجيا 
النظراء لمراجعة  اÐفريقية  اÚلية  وتفعيل  ا،  إلكترونًيّ الخدمات  تقديم  في  المعلومات 

 .(African Peer Review Mechanism)
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