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فيرو�س كورونا وتداعياته على
نظام االقت�صاد العالمي على المدى الطويل
*

نور اهلل غور

،*سيتا

 يتناول هذا البحث فريوس كورونا وتداعياته عىل نظام االقتصاد العاملي عىل املدى:ملخص
 وحياول معاجلة التداعيات املحتملة ألزمة فريوس كورونا عىل النظام االقتصادي،الطويل
، الواقعة األوىل هي سلسلة التدابري العاملية وتقنيات األمتتة الذكية.العاملي من خالل ثالث وقائع
ّ
 فيام تكمن الواقعة الثالثة يف،أما الواقعة الثانية فهي السياسة احلامئية ودور الدولة يف االقتصاد
 وترى الورقة أنه سيكون هناك انتقال تدرجيي نحو عوملة،البطالة وعدم املساواة واالقرتاض
ّ
ّ منضبطة أكثر فعالية يف
ولعل عودة العوملة إىل صيغة
.ظل مركزية قيادة الدولة يف الفرتة املقبلة
.فرصا جديدة ملعاجلة املشكالت العاملية بطريقة مشرتكة ومنسقة
ً أكثر إحكا ًما ستفتح

تركيا
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ABSTRACT This paper deals with the Corona virus and its implications on the
world economic system in the long term, and attempts to address the possible
repercussions of the Corona virus crisis on the world economic system through
three facts. The first incident is a series of global measures and smart automation
technologies, while the second incident is protectionism and the role of the state in
the economy, while the third event lies in unemployment, inequality and borrowing,
and the paper believes that there will be a gradual transition towards a more effective
disciplined globalization in light of the centralization of state leadership in the
period Coming. The return of globalization to a more compact formula will open up
new opportunities to tackle global problems in a common and coordinated manner.

62- 49

49 2020 �صيف

DOI:10.36360/1560-009-003-005

الأبحاث  -الدرا�سات نور اهلل غور

مدخل:
ٍ
ٍ
ٍ
خمتلفة؛ بد ًءا من الكساد الكبري
كثرية
أزمات
تعرض العامل يف تاريخ االقتصاد املعارص إىل
ّ
يف 1929م إىل األزمة املالية العاملية ( )KFKيف 2008م .ورغم األسباب املختلفة التي
آثارا سلبية خمتلفة يف االقتصادات -فإهنا
أ ّدت إىل ظهور هذه األزمات الكربى ،وتركت ً
ٍ
جانب آخر حتمل ميزات متشاهبة .ووباء فريوس كورونا الذي أطلق عليه اسم (كوفيد
من
 ،)19وانترش بتسار ٍع ٍ
كبري يف العامل -ترك أنوا ًعا خمتلفة من األزمات االقتصادية .ولن يكون
خطأ أن نقول :إن أزمة فريوس كورونا مت ّيز عن سائر األزمات األخرى من حيث رسعة
انتشاره وخصائصه املميزة.

واجهنا هذه املرة أزم ًة نوعي ًة خاص ًة خمتلف ًة متا ًما  1؛إذ انترش الوباء بشكل َّ
قل نظريه يف
فقد
ْ
التاريخ ،وأ ّدى إىل حدوث االختالالت االقتصادية الكبرية الثالثة( :صدمة ال َعرض ،وصدمة
الطلب ،والصدمة املالية) يف آن م ًعا ،وشهد االقتصاد العاملي يف النصف األول من عام 2020
ً
بتوسع موجة
انكامشا يف مستويات تارخيية ،وازدادت أبعاد اآلثار التخريبية يف االقتصادات ّ
منشآت اقتصادي ٌة كثري ٌة حتت وطأة إجراءات العزل االجتامعي املختلفة؛
الوباء ،فتع ّطلت
ٌ
كاحلجر الصحي وحظر التجول ،وإغالق مصالح كثرية ،باعتبارها وسائل احرتازية من أجل
محاية الصحة العامة ،ومن َث َّم كان انخفاض النشاط االقتصادي حقيقة ال يمكن إنكارها 2.من
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
جانب آخر أ ّدى ُ
بشكل
انتشار الوباء
دورا مهمًّ يف عرقلة
تنفيذ هذه اإلجراءات يف حدود معينة ً
3
أرسع ،وحدَّ من َث َّم ِمن تأ ُّث ِر االقتصادات بشكل أكرب عىل املدى املتوسط والبعيد.
املؤشات الرائدة يف صناعة التوظيف إىل جانب قطاع الصناعة اإلنتاجية واخلدمات
تشري ّ
إىل أن االنكامش يف النشاط االقتصادي سيكون شديدً ا للغاية .لك ّن من املستحيل التنبؤ بمعدّ ل
هذه الشدّ ة ،وتأثري الوباء يف النمو االقتصادي؛ باعتباره ً
عامل خارج ًّيا طارئًا عىل االقتصاد.
لذلك يمكن أن متيل تقديرات النمو املتشائمة التي كشفت عنها املؤسسات بمرور الوقت
ٍ
4
توقعات متفائلة اعتام ًدا عىل تباطؤ رسعة االنتشار ،وكثافة ممارسات العزل االجتامعية.
إىل
ففي إطار التقديرات املتشائمة يف نمو االقتصاد العاملي ،تو ّقعت منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية  OECDيف شهر مارس عىل سبيل املثال أن ينمو االقتصاد العاملي بمعدل  15يف املئة
يف عام  2020.5وتراجعت توقعات النمو هذه حتت وطأة الوباء الذي مل يسلم منها االحتاد
األوريب وال الواليات املتحدة األمريكية إىل مستويات منخفضة للغاية .وانقلب النمو إىل
انكامش يف االقتصاد العاملي يصل إىل  %3هذا العام ،بحسب توقعات صندوق النقد الدويل
يف شهر أبريلّ 6،
وحذر من جتاوز االنكامش يف العام القادم معدل  %7يف حال مواصلة الوباء
ٍ
ٍ
تأثريه يف النصف الثاين من هذا العام ،وظهور موجة جديدة يف عام .2021

والزمن كفيل بكشف مدى انعكاس توقعات النمو عىل الواقع .لكن تقدير انكامش
االقتصاد العاملي بمعدل  %3يف تقرير صندوق النقد الدويل عند مقارنته بمعدل انكامش %1
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يف األزمة املالية العاملية عام 2008؛ يعطي فكر ًة حمدد ًة عن اجلوانب اخلطرية للدمار الذي
يمكن أن يسببه وباء فريوس كورونا يف االقتصاد العاملي .وقد يستغرق األمر سنتني قبل
ُعوض اخلسائر التي حلقت باالقتصاد العاملي .وعودة االنتعاش إىل االقتصاد العاملي
أن ت َّ
ورسعته مرهونان بإمكانية السيطرة عىل فريوس كورونا يف مستويات معقولة ،وشدة
املوجة الثانية املحتملة ،وفعالية حزم احلامية والدعم التي وضعتها البلدان يف مكافحة
7
اجليل الواضح هنا هو أن هذا الوباء يشكل جائحة كبرية تكفي النطالق
األزمة .لكن األمر َّ
بعض التغيريات طويلة املدى يف النظام االقتصادي العاملي ،من خالل ترسيع انكسار بعض
خطوط الصدوع القائمة يف العامل .سنحاول يف هذا اجلزء من التقرير مناقشة اآلثار املحتملة
طويلة األمد لفريوس كورونا يف النظام االقتصادي العاملي.

الفيرو�سات واالتجاهات:
سمى سارس كوفيد ،2ليس الوباء
الوباء الناجم عن نوع جديد من فريوس كورونا و ُي َّ
أيضا .واألمراض الوبائية تشكل
األول األكرب يف حجمه يف التاريخ ،وربام لن يكون األخري ً
ِ
ً
فرتات انقطا ٍع درام َّي ٍة يف احلياة السياسية واالقتصادية يف تاريخ
عامل يمكن أن يؤدي إىل
العامل 8.فالطاعون األسود الذي قىض عىل كل ٍ
يشء يف أوربا يف القرن الرابع عرش ً
رسع
مثلَّ ،
10
اهنيار اإلقطاعية يف أوربا حتت وطأة اآلثار الصادمة 9التي تركها يف السكان وسوق العمل.
والفريوسات التي محلها األوربيون إىل العامل اجلديد بعد مئتي عام عىل الطاعون األسود أ ّدت
دورا أساس ًّيا يف استعامر أمريكا الوسطى واجلنوبية .فاالنتشار الرسيع والفتاك جدًّ ا لوباء
ً
فريوس اجلدري واحلصبة الذي محلته القوى االستعامرية إىل سكّان أمريكا األصليني الذين ال
حيملون مناع ًة ضد هذين املرضني -ساعد األوربيني عىل قهر قويت اإلنكا واألزتك املهيمنتني
11
يف أمريكا.
فوباء فريوس كورونا الذي انترش يف بقاع العامل املختلفة ،ووصل باحلياة االقتصادية إىل
نقطة التوقف تقري ًبا ،وأ ّدى إىل ظهور بعض األزمات السياسية -سيرتك آثاره عىل بنية النظام
نعرج هنا إىل بعض األمور األساسية؛
حتم 12.وسيكون من املفيد أن ّ
االقتصادي العاملي ً
13
لفهم اآلثار املحتملة بشكل أوضح.
فالراجح يف الفريوسات كام يظهر من حوادث الوباء يف التاريخ أهنا ال تستقل يف إحداث
اجتاهات جديدة يف العامل ،بل تلقي بظالهلا عىل بعض االجتاهات القائمة فتصبح أكثر حدة،
و/أو تتفاعل مع عوامل أخرى يف إحداث بعض النتائج الكبرية.

وليس من الصواب الركون إىل التو ّقع بأن التغيري الذي سيحدث مع فريوس كورونا
تغيريا عملية طويلة .والتغيري الذي
نسميه
سيكون
ملموسا يف املدى القصري .فاألمر الذي ّ
ً
ً
سيظهر بعد وباء فريوس كورونا يف خمتلف املجاالت بد ًءا من سالسل اإلنتاج العاملية وحياة
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ً
وصول إىل السياسات االقتصادية والقوانني الدولية -سيلقي بظالله مع مرور الزمن.
العمل،
كام أن انعكاس الفاتورة االقتصادية للوباء عىل الساحة السياسية سيستغرق بعض الوقت
أيضا ،متا ًما كام حدث بعد األزمة املالية العامليةّ ،
فتأخر ظهور آثارها اخلطرية ثامين سنوات يف
ً
صناديق االقرتاع يف الدول الغربية املتقدمة عام  .2016وقد يتسبب فريوس كورونا يف حدوث
طفرة يف بعض املشكالت التي استمرت عىل مدى السنوات العرش األخرية بعد األزمة املالية
العاملية .أضف إىل ذلك أن بعض تأثريات الوباء يمكن أن يتفاعل مع مرور الوقت مع عوامل
ومشكالت خمتلفة ،ويؤدي إىل بعض العواقب التي ال يمكن التنبؤ هبا حال ًّيا.
ثم لن يكون الفصل بني اآلثار التي قد حتدث يف النظام االقتصادي العاملي عىل شكل
صحيحا .بل جيب النظر يف احتامل أن ختلق أزمة فريوس كورونا
هنجا
ً
األبيض واألسود ً
أيضا .انطال ًقا من هذه النقاط سنحاول معاجلة التداعيات
بعض املساحات الرمادية ً
العاملي من خالل ثالث وقائع.
املحتملة ألزمة فريوس كورونا عىل النظام االقتصادي
ّ

الواقعة الأولى� :سل�سلة التدابير العالمية وتقنيات الأتمتة الذكية:
مسارا خمتل ًفا بشكل ملحوظ بعد األزمة املالية العاملية .هذا االختالف
بدأت العوملة تنحو ً
الذي بدا جل ًّيا يف أحد املجاالت التي يرسي فيها الشعور هبذا االختالف هو سلسة توريد
املواد واملنتجات أو السلع الوسيطة عامل ًّيا .فقد انخفضت حصتها من التجارة الدولية يف فرتة
السنوات العرش املاضية من  52يف املئة إىل  48يف املئة 14.ويمكن لتفيش فريوس كورونا أن
يزيد من زخم هذا االنخفاض .تؤثر املشكالت الناشئة عن توريد السلع الوسيطة يف العديد
15
من املجاالت احليوية من عنارص الدواء الفعالة حتى الغذاء ،بشدة يف االقتصاد العاملي.
فالتقديرات تشري إىل أن ما يقرب من ثلث االنكامش يف النشاط االقتصادي الناجم عن أزمة
16
فريوس كورونا قد يأيت من قناة سلسلة توفري املواد والسلع الوسيطة عامل ًّيا.

ُت َعدّ الصني أهم العب يف سالسل التوريد العاملية املفتوحة حتى اآلن .وبحسب معطيات
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ( ،)UNCTADفإن  28باملئة من إنتاج الصناعة
التحويلية العاملية جتري يف الصني .وإذا أخذنا بعني االعتبار دول رشق آسيا األخرى ،فإن
هذا املعدل يقرتب من  40يف املئة .وقد انجىل تفيش وباء فريوس كورونا بوضوح عن املخاطر
التي يمكن أن تنجم عن تركيز اإلنتاج العاملي يف بعض البلدان .ومع أزمة فريوس كورونا
خطريا .كام
كذلك ،من املرجح أن يشهد التوزيع اإلقليمي لسالسل التوريد العاملية انقطا ًعا
ً
يمكن للرشكات ذات األصول املتعددة أن جتري تغيريات جدية عىل إسرتاتيجياهتا االستثامرية
املوجهة نحو املستقبل جتنّ ًبا ملواجهة مشكالت مماثلة مرة أخرى بسبب األحداث غري املتوقعة.

والبلدان النامية التي متتلك جمموعة واسعة من املنتجات يف الصناعة التحويلية ،ذات
رأسامل برشي مرتفع ،وبنية حتتية لوجستية قوية ،ومزايا جغرافية عالية ،ويمكن هلذه البلدان
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أن تغتنم فرصة حتويل هذا التغيري الذي قد حيدث يف التوزيع اإلقليمي لإلنتاج العاملي إىل
مصلحتها 17.كام يمكن لبعض البلدان النامية التي ُت َعدُّ تركيا واحدة منها أن تسهم يف
سالسل التوريد العاملية بقوة أكرب يف السنوات القادمة ،من خالل استضافتها للمزيد من
االستثامرات األجنبية املبارشة.

إىل جانب ذلك ،قد تتجه بعض الرشكات متعددة اجلنسيات ذات املنشأ األمريكي
تعبريا عن
واألوريب إىل نقل مصانعها إىل بلداهنا األصلية بعد انقطاع طويل ،بوصف ذلك
ً
السياسات الوقائية املتزايدة ومواجهة العوملة يف البلدان املتقدمة يف السنوات األخرية ،ويمكن
تفسري هذا االختيار بأنه إعادة تأميم سالسل التوريد العاملية 18 .لكن العقبة الكربى أمام مثل
هذا النقل لإلنتاج بالنسبة للدول املتقدمة هي يف ارتفاع تكاليف العاملة ،إذ كان الدافع الرئيس
وراء حتول املصانع إىل البلدان النامية يف الثامنينيات هو انخفاض تكاليف العاملة يف هذه
البلدان ،لكنه يف ظل أزمة فريوس كورونا يمكن للثورة الصناعية الرابعة التي كانت تعمل
منذ بعض الوقت عىل إعادة تشكيل اإلنتاج يف ظل تقنيات األمتتة الذكية ،مثل الروبوتات
اآللية والطابعات ثالثية األبعاد -أن تؤثر يف اإلنتاج والتجارة العامليني بشكل أرسع .ويمكن
للبلدان املتقدمة من خالل سدّ الفجوة يف تكاليف اإلنتاج بينها وبني البلدان النامية استخدام
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تقنيات األمتتة الذكية ،بوصفه أداة جلذب الرشكات متعددة اجلنسيات من جديد .إىل جانب
ذلك ،يمكن للرشكات متعددة اجلنسيات زيادة دمج تقنيات األمتتة الذكية يف إنتاجها لتجنب
االضطرابات يف اإلنتاج يف احلاالت التي تشهد أحدا ًثا غري متوقعة ،مثل األمراض والكوارث
تفش وباء
الطبيعية التي هتدد صحة اإلنسان .ويمكن ملثل هذه التوجهات التي قد تنشأ بعد ّ
فريوس كورونا أن تزيد من رسعة الثورة الصناعية الرابعة ،لكن األمر الذي ينبغي مراعاته
هنا هو أن البطالة بدأت باالرتفاع يف مجيع أنحاء العامل؛ بسبب أزمة فريوس كورونا ،فإن
أضفنا إليها أن االنتشار الواسع لتقنيات األمتتة الذكية بمعدالت قصوى دون النظر يف املنافع
االجتامعية -فإن معدالت البطالة يمكن أن تصل إىل مستويات خميفة ،وحتول مثل هذا اخلطر
املحتمل إىل حقيقة هيدّ د البلدان بمشكالت سياسية واجتامعية خطرية.

الواقعة الثانية :ال�سيا�سة الحمائية ودور الدولة في االقت�صاد:
يف الظروف الطبيعية ،حيتاج العامل إىل تعاون أكثر رصامة وسياسات تسهيلية للتجارة بني
البلدان من أجل مواجهة املشكالت العاملية مثل فريوس كورونا 19،وتبدو هذه احلاجة أكثر
وضوحا يف تطوير لقاح فريوس كورونا وإنتاج األدوية املضادة للفريوسات وأجهزة التنفس
ً
توجها يف االجتاه املعاكس يف السنوات األخرية،
وأمن اإلمدادات الغذائية .لكن العامل شهد
ً
وبرزت املشكالت املختلفة ،مثل احلروب التجارية ،والرصاعات الدائرة يف قضية تغري املناخ.
الحظ أن العديد من الدول ويف مقدمتها الدول املتقدمة كانت تترصف بردود فعل
حيث ُي َ
التدرجيي من
محائية ،وتعمل عىل توسيع فرصها عىل حساب خصومها .وقد بدأ االنتقال
ّ
السياسات الليربالية إىل السياسات احلامئية ينترش رسي ًعا يف مجيع أنحاء العامل بعد األزمة املالية
تبوأت
العاملية 20.ويف هذا السياق ،نالحظ أن الصني والواليات املتحدة األمريكية وأملانيا ّ
املرتبة األوىل األكثر تطبي ًقا لإلجراءات احلامئية يف التجارة اخلارجية يف دول جمموعة العرشين
بعد عام  .2008وكانت اخلطوات املانعة لألجانب من رشاء الرشكات املحلية وإعادة زيادة
التعريفات اجلمركية من أقسى نامذج السياسات احلامئية يف هذه الفرتة 21.وقد أدرجت بلدان
كثرية مزيدً ا من الضوابط عىل التدفق املايل ومزيدً ا من التدابري االحرتازية الكلية هبدف السيطرة
عىل املشكالت التي تسببها التدفقات املالية الدولية يف العقد املايض 22،ولن يكون من املفاجئ
أن يؤدي هذا الوباء الذي ظهر يف وقت ّاتهت فيه سياسات التجارة الدولية وتدفق األموال
23
نحو مزيد من احلذر واحلامئية -إىل ترسيع التغيري يف السياسات االقتصادية.

اختذت بعض البلدان تدابري للحد من استرياد األجهزة الطبية واملنتجات احليوية
تفش املرض 24.قد يكون هذا النمط يف بعض السياسات مؤقتًا ،وقد
األخرى يف أثناء ّ
آثارا دائمة يف بعض السياسات األخرى من حيث إعطاء األولوية للسوق املحلية
حيمل ً
تفش الوباء.
يتوسع نطاق السياسات الوقائية بسبب ّ
ومن حيث التجارة الدولية .وقد ّ
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يمكن للبلدان التحرك أكثر نحو جمموعة
متنوعة من اآلليات التنظيمية للحفاظ
المقدم��ة م��ن الحكوم��ات ف��ي
عىل رأسامهلا الوطني واستثامراهتا يف
الداخل .وقد تكون هناك زيادة يف التدابري
عملي��ات فيرو���س كورون��ا ف��ي جميع
احلامئية للحدّ من رشاء الرشكات األجنبية
�أنح��اء العال��م  8تريليون��ات دوالر.
للرشكات العاملة يف القطاعات احليوية،
وي��كاد االقت�صادي��ون يجمع��ون
والتوجه نحو سياسات التأميم للحفاظ
عل��ى �ض��رورة قي��ام الحكوم��ات
عىل بعض الرشكات الكربى املترضرة من
أزمة فريوس كورونا 25.فقد استحوذت
بالمحافظة على الحياة االقت�صادية
احلكومة الفيدرالية األملانية عىل سبيل
املثال ،عىل  20يف املئة من أسهم رشكة طريان لوفتهانزا بعد أن أطلقت حزمة إنقاذ الرشكة
البالغة  9مليارات يورو 26.ومن املعروف أن بعض الدول األوربية اختذت خطوات مماثلة
27
أو تفكر فيها.

بل��غ �إجمال��ي باقات الدع��م والإنقاذ

بلغ إمجايل باقات الدعم واإلنقاذ املقدمة من احلكومات يف عمليات فريوس كورونا
يف مجيع أنحاء العامل  8تريليونات دوالر 28.ويكاد االقتصاديون جيمعون عىل رضورة
قيام احلكومات باملحافظة عىل احلياة االقتصادية باألساليب املختلفة ،مثل رشاء السلع،
واخلدمات ،واإلنفاق االجتامعي ،واحلوافز املقدمة للرشكات ،29وعىل أن زيادة وطأة الوباء
عىل االقتصاد يتطلب زيادة اإلنفاق العام .وزيادة اإلنفاق العام هبذا الشكل الرسيع سيؤدي
" شئنا أم أبينا" إىل زيادة ثقل التدخل احلكومي يف االقتصاد.

الواقعة الثالثة :البطالة وعدم الم�ساواة واالقترا�ض:
بعد انفجار أزمة وباء فريوس كورونا ازداد الشعور بوطأة التوزيع غري العادل يف الدخل
والثروة -املتزايد منذ ثامنينيات القرن املايض؛ نتيجة السياسات الليربالية اجلديدة وتأثريات
العوملة يف بلدان العامل املختلفة ويف مقدمتها البلدان املتقدمة ،وازداد اجلدل حوهلا 30.وبدأت
تطفو عىل السطح خماوف البطالة املتزايدة املقرتنة مع تزايد استخدام تقنيات األمتتة الذكية
وانتشارها .واجلدير بالذكر أن هذه املخاوف كانت قد بدأت بالظهور يف األصل يف ٍ
وقت
ظهور وباء فريوس كورونا يف فرتة
الطني بِ َّل ًة
كانت فيه معدالت البطالة منخفضة ،فزاد
َ
ُ
طغت عليها املشكالت االجتامعية واالقتصادية.
تفش الوباء إىل زيادة
من املتوقع أن يؤدي النشاط االقتصادي املتق ّلص بشدّ ة بسبب ّ
البطالة بمعدالت كبرية يف مجيع أنحاء العامل .كام يتو ّقع انخفاض الدخل احلقيقي ملدة معينة
لبعض األشخاص الذين مل يفقدوا وظائفهم يف هذه الفرتة العصيبة ،والسيام الذين يعملون
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يف وظائف منخفضة املهارة .ومن املتوقع كذلك أن تشعر األرس منخفضة الدخل بالفاتورة
31
االقتصادية الكبرية لفريوس كورونا كام حدث يف غالبية األزمات االقتصادية واملالية.
وبسبب أزمة فريوس كورونا ،قد يتجاوز عدد األشخاص الذين يعيشون حتت حدّ الفقر
32
املطلق يف العامل  49مليون شخص.

وتشري التقديرات إىل أن ما يقرب من  100مليون شخص ليست لدهيم قدرة االدخار
للحفاظ عىل معيشتهم ملدة شهرين من دون أن يكون هلم دخل منتظم أو حتويالت اجتامعية
حتى يف منطقة جغرافية متطورة اقتصاد ًّيا مثل أوربا 33.ويبقى االقرتاض هو العنوان الوحيد
يتوجه إليه األفراد الذين فقدوا وظائفهم أو انخفض دخلهم يف أزمة فريوس
الذي جيب أن ّ
ٍ
كورونا ،ومل يتمكنوا من احلصول عىل دع ٍم كاف من الدولة بشكل مبارش .ووف ًقا آلخر
األرقام املعلنة؛ يبلغ جمموع رصيد ديون األرس يف العامل حوايل  48تريليون دوالر 34.وقد
ترتفع مشكلة الديون التي ازدادت بعد أزمة فريوس كورونا ،بشكل أكثر خطورة بسبب
ارتفاع البطالة وانخفاض الدخل.

حترك البلدان ،والس ّيام املتقدمة ،نحو سياسات (التحفيز) القائمة عىل الديون بوصفها
إن ّ
ٍ
وسيلة للخروج من األزمة؛ ال يتجاوز عن كونه جمر َد ٍّ
حل مؤقت للمشكالت .وارتفاع
مستوى الديون لدى األرس جيعل االقتصادات أكثر هشاشة يف األزمات القادمة .وعندما ختتار
األرس التي تعاين الديون الثقيلة طريق خفض الطلب من أجل تعويض ميزانياهتا -يزداد النمو
أيضا .كام يؤدي ارتفاع املديونية إىل تدهور توزيع الدخل؛ ألن النخب العاملية
االقتصادي
تباطؤا ً
ً
واحدة من اجلهات الفاعلة الرئيسة التي تقدم القروض إىل مجيع الوحدات االقتصادية ،العامة
أو األرسة ،قبل األزمات وبعدها ،وقد تسببت السياسات الليربالية اجلديدة التي كانت سارية
املفعول منذ الثامنينيات ،يف انخفاض اللوائح والضوابط املفروضة عىل األسواق املالية إىل احلدّ
األدنى من ناحية ،وإىل انخفاض النفقات االجتامعية التي توفرها اجلهات العامة لألرس ذات
الدخل املنخفض من ناحية أخرى .وبنتيجة هذه السياسات ،ارتفع مستوى مديونية األرسة
واحلصة التي تأخذها رشحية الواحد باملئة من أغنياء البلدان من كعكة الدخل ارتفا ًعا رسي ًعا.
ويف النتيجة ،حترك النمو االقتصادي يف البلدان املتقدمة نحو الركود املزمن ،إىل جانب التدهور
الدرامي يف توزيع الدخل والثروة35.إن مشكلة الديون وعدم املساواة ال تقترص عىل البلدان
أيضا.
املتقدمة فحسب ،بل متتد إىل العديد من الدول النامية ً

جيب االنتباه إىل أن الوحدات االقتصادية ويف مقدمتها األرس ،لن تكون قادرة عىل
االستمرار يف حتمل أعباء الديون يف أزمة فريوس كورونا .إىل جانب ذلك ،فإن متويل
عجز املوازنة الذي سيزداد نتيجة باقات (التحفيز) التي تقدمها اجلهات العامة خالل هذه
خطريا من حيث االستقرار االقتصادي
خيارا
األزمة عن طريق زيادة االقرتاض -قد يكون ً
ً
ٍ
والسيايس ،فمعدّ ل الدَّ ين العام عىل الناتج املحيل اإلمجايل يف مستويات عالية للغاية يف العديد
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من البلدان .وقد يؤدي زيادة ارتفاع هذا املعدل إىل جر املالية العامة إىل طريق مسدود،
نذيرا ألزمات جديدة .إن متويل العجز يف امليزانية من خالل الرضائب املبارشة ،مثل
ويكون ً
ً
احتامل
الرضائب املالية التي تؤخذ من الطبقات الغنية يف املجتمع -سيكون اخليار األكثر
36
من حيث االستدامة االقتصادية يف الفرتة املقبلة.

بعد األزمة املالية العاملية ،تزعزعت الثقة بالسياسة املركزية والنظام املؤسيس بشكل
خطري يف بلدان كثرية .وقد ّ
جتل هذا الشعور بالسخط وتآكل الثقة يف العديد من االنتخابات
واألحداث االجتامعية ،مثل انتخابات الرئاسة األمريكية ،واستفتاء خروج بريطانيا من
االحتاد األوريب ،وحركات الربيع العريب ،والسرتات الصفراء يف فرنسا .ففي العديد من
البلدان ،والسيام البلدان املتقدمة ،ازداد التصويت لألحزاب السياسية الشعبوية ازديا ًدا
37
وتطو ُر وباء فريوس كورونا الذي تزامن مع فرتة السخط هذه إىل مشكالت
كبريا.
ُّ
ً
ٍ
اقتصادية جديدةَّ -
مرش ٌح لظهور اضطرابات أعمق يف السياسات املحلية للبلدان .ويمكن
يعبوا يف الفرتة املقبلة عن مطالبهم يف اإلصالح البنيوي
للناس يف العديد من البلدان أن ّ
ٍ
بصوت أعىل يف املجاالت املختلفة ،مثل النظام الرضيبي ،واإلنفاق االجتامعي ،والنظام
الصحي ،واللوائح القانونية التي تضبط التنافس ،وليس بعيدً ا أن هتيمن األحزاب الشعبوية
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املتصاعدة منذ فرتة عىل نطاق أوسع بكثري يف الساحة السياسية إن عجزت أحزاب املركز من
38
إجياد حلول للمشكالت االجتامعية ،واالستجابة ملطالب الشعب اإلصالحية.

الخاتمة:
متكنت موجة العوملة التي كانت يف ارتفاع منذ الثامنينيات من كرس العديد من العقبات
والترسب إىل ُّ
الشعريات الدموية الدقيقة القتصادات الدول .وعندما كانت
وتسخريها،
ّ
العوملة تعيش أقىص حالتها الليربالية يف الفرتة ( ،)2008 - 1980جرى ختفيض احلواجز
ُ
مكان اإلنتاج
اجلمركية إىل حدّ كبري ،ومع تطور سالسل التوريد وتدفق اإلنتاج عامل ًّيا ،مل يعد
أمرا مهمًّ بالنسبة للرشكات .ومن احلقائق التي ال يمكن إنكارها ّ
سهلت حياة
أن العوملة ّ
ً
املاليني من الناس يف أنحاء العامل املختلفة 39.فبفضل العوملة ،أصبح وصول الناس إىل طيفٍ
واس ٍع من السلع واخلدمات ً
ميسورا ،وانخفضت أسعار املنتجات التي كانت باهظة
سهل
ً
الثمن بشكل ملحوظ بالتوازي مع الزيادة يف التجارة العاملية ،وأصبحت مشاركة األفراد
أفكارهم وأحالمهم ً
ميسورا ،وتقاسم مواطنو الدول املختلفة فرصهم
سهل
والرشكات
ً
َ
االقتصادية واالجتامعية إىل حدٍّ معني.

ولكن ال ينبغي الغفلة عن اجلوانب املظلمة للعوملة ،فاألزمات التي عانتها البلدان النامية،
والغياب املتزايد لعدالة التوزيع يف أنحاء العامل بسبب العوملة الرسيعة وغري املخططة يف
التسعينيات -من األمثلة األوىل التي ختطر يف البال حول هذا اجلانب املظلم للعوملة .وال شك
ّ
أن األزمة املالية العاملية يف عام  2008كانت من أشد األزمات املروعة الناجتة عن العوملة.

ّ
انقض عىل النظام االقتصادي العاملي يف وقت مل تتمكن فيه العوملة
إن وباء فريوس كورونا ّ
من استيعاب احلروب التجارية ،وصعود األحزاب الشعبوية ،وخروج بريطانيا من االحتاد
ٍ
لتغيريات خطرية يف النظام االقتصادي
مرشح
األوريب بالكامل .ومثل هذه الصدمة الكربى
ٌ
العاملي ،وهي التي ن ِ
تفش
ُوقشت بالتفصيل آن ًفا .واألمر املؤكَّد هنا أن العوملة لن ختتفي بعد ّ
فريوس كورونا ،وليس من املمكن أن ختتفي يف وقت بلغت فيه وسائل االتصاالت والنقل
إىل ذروهتا ،وليس من السهل عىل الناس كذلك أن يتخلوا عن بعض وسائل الراحة والعادات
التي أحدثتها العوملة ،وستستمر العوملة يف حياهتا ،لكنها ستضطر إىل تغيري شكلها.

مستمرة يف العقد املايض بعد األزمة املالية العاملية أن تصبح
يمكن لالجتاهات التي كانت
ّ
أكثر وضوحا ِ
تفش فريوس كورونا .ويمكن أن نكون شهو ًدا عىل التسامح مع
وحدَّ ًة مع ّ
ً
دورا أكثر جدية .ويبدو أنه سيكون
بعض التجاوزات من العوملة ،وحتميلها؛ أي العوملة ً
هناك انتقال تدرجيي نحو عوملة منضبطة أكثر فعالية يف ّ
ظل مركزية قيادة الدولة يف الفرتة
املقبلةّ .
فرصا جديدة ملعاجلة املشكالت
ولعل عودة العوملة إىل صيغة أكثر إحكا ًما ستفتح ً
العاملية بطريقة مشرتكة ومنسقة 40.ويف هذه احلالة ،ينبغي تأسيس آليات جديدة للتعاون،
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تتضمن القواعد واملعايري الدولية التي تبدو معقول ًة ورضوري ًةِ ُ ،
وتدُّ من جلوء البلدان إىل
َّ
املبالغة يف السياسات احلامئية.

ساد االعتقاد لبعض الوقت ّ
أن العوملة ستجمع الناس والبلدان يف أرضية مشرتكة يف كل
ٍ
قضية عىل وجه التقريب .ومل يكن هذا االعتقاد واقع ًّيا ،فقد أ ّدى الرتكيز املفرط عىل القضايا
غري الرضورية يف بعض احلاالت إىل تشتيت الرتكيز عىل القضايا الرضورية ،كاالحتاد
األوريب الذي أفرط يف تقييم بعض القضايا ،وترك بعض القضايا احلرجة عىل سجيتها ،أو
الدول املرتددة يف إصالح القضايا التي ستجعل نظام التجارة الدولية أكثر ً
عدل واستدامة،
يف وقت تبدّ د فيه جهودها يف عرشات التفصيالت غري الرضورية املتعلقة باالتفاقيات
التجارية .إن حتقيق املستوى املعقول للعوملة واملحافظة عليه يف بيئة ال تتصادم فيها مصالح
أمرا ً
سهل ،وستكشف األيام إن
الدول وال مصالح اجلهات الفاعلة غري احلكومية -ليس ً
كان ذلك سيتحقق أم ال.
يف هذا اجلزء من التقرير ،حاولنا معاجلة بعض اآلثار املحتملة ألزمة فريوس كورونا يف
نظام االقتصاد العاملي عىل املدى الطويل ،من خالل ثالث وقائع خمتلفة .وال بدّ من التأكيد
هنا أال نغفل عن االنعكاسات املحتملة األخرى هلذه األزمة عىل النظام االقتصادي العاملي
من خالل قنوات خمتلفة أخرى ،تتصل بتأثريها يف رصاع اهليمنة بني الواليات املتحدة
41
األمريكية والصني ،ومستقبل االحتاد األوريب ،والعديد من القضايا اجليوسياسية.
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