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تأثير أوميكرون على االقتصاد العالمي سيكون محدودا ومؤقتا
بعد مرور أكثر من عامين على اكتشاف فيروس كوفيد 19-ألول
مرة ،يمر االقتصاد العالمي حاليا ً بمرحلة تعافي من موجة جديدة
للجائحة .وعلى مدار العامين الماضيين ،تحور فيروس كوفيد19-
وتطور إلى عدد من السالالت المثيرة للقلق ،كان آخرها أوميكرون.
ولكن االستجابة البشرية للجائحة تطورت أيضا ً ومرت بعدة
مراحل ،وشمل ذلك فرض عمليات اإلغالق الصارمة وتطوير
لقاحات فعالة والعودة لمزاولة األنشطة وفرض تدابير احترازية
مستهدفة .وأدى تطور الفيروس وفرض عمليات اإلغالق األولية
في مطلع عام  2020إلى أكبر ركود متزامن في االقتصاد العالمي
منذ الحرب العالمية الثانية .وقد تبعت ذلك موجات من الجائحة
أثرت سلبا ً على التعافي العالمي ،ولكن بقدر أقل.
يشرح تقريرنا األسباب التي تجعل ألوميكرون تأثير سلبي على
االقتصاد العالمي ولماذا نتوقع أن يكون هذا التأثير محدودا ً ومؤقتا ً.

الرسم البياني  :1حاالت كوفيد 19-الجديدة ،حسب المنطقة

اللقاحات لم تكن فعالة في منع العدوى الخفيفة الناتجة عن متحور
أوميكرون وانتقاله.
ثانيا ً ،لقد أثر أوميكرون بالفعل على االقتصاد العالمي .فقد وصل
إلى أوروبا وأمريكا الشمالية في نفس الوقت الذي شجع فيه موسم
األعياد األشخاص على السفر وعقد التجمعات الداخلية الكبيرة.
وبالتالي ،شهدت المنطقتان أكبر زيادة في عدد الحاالت حتى اآلن،
واضطرت البلدان إلى تشديد القيود االحترازية لتجنب إنهاك أنظمة
الرعاية الصحية (الرسم البياني  .)1وتمثل هاتان المنطقتان نصيب
األسد ( )%53من الناتج اإلجمالي العالمي ولديهما قطاعات
استهالكية كبيرة ،وهي األكثر عرضة للتأثر بالقيود الحكومية أو
عمليات اإلغالق ،أو حتى بتفضيل األشخاص ببساطة البقاء في
منازلهم.

الرسم البياني  :2حاالت اإلصابة المؤكدة والوفيات اليومية
الجديدة بكوفيد ،19-ومعدل الوفيات
(لكل مليون شخص ،متوسط متحرك لـ  7أيام)

(لكل مليون شخص ،متوسط متحرك لـ  7أيام)
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المصادر :عالمنا في البيانات (كما في  9يناير  ،)2022تحليالت QNB

أوالً ،يعد أوميكرون أكثر عدوى من السالالت السابقة المثيرة
للقلق ،وقد أدى إلى زيادة كبيرة في حاالت كوفيد( 19-الرسم البياني
 .)1فمع وجود  36طفرة في البروتين الشوكي ،فإن قدرة أوميكرون
على االنتشار أكبر بمرتين إلى ثالث مرات من متحور دلتا.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن تعدد طفرات أوميكرون يعني أيضا ً أن
األجسام المضادة المكتسبة من أي عدوى سابقة ،أو نجاعة اللقاحات
التي تم تطويرها الستهداف الفيروس األصلي ،ستكون أقل فاعلية.
على سبيل المثال ،تشير التقديرات إلى أن الحماية من جرعتين من
لقاح فايزر بيونتيك ضد أي عدوى بأوميكرون مصحوبة بأعراض
قد انخفضت إلى أقل من  40في المائة .في الواقع ،يمكن القول بأن
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المصادر :عالمنا في البيانات (كما في  9يناير  ،)2022تحليالت QNB

وباختصار ،نتوقع حدوث تأثير سلبي على النشاط االقتصادي
العالمي بداية من الربع الرابع من عام  2021ويستمر حتى الربع
األول من عام  ،2022ألن أوميكرون معدي للغاية وقد أصاب قلب
االقتصاد العالمي.
ننتقل اآلن إلى سبب توقعنا أن تكون الرياح االقتصادية المعاكسة
جراء أوميكرون محدودة ومؤقتة .أثبت أوميكرون أنه أقل حدة من
السالالت األخرى المثيرة للقلق وهناك دليل واضح على أن
اللقاحات ال تزال فعالة في الحد من شدة العدوى .ويمكن مالحظة
هذا األمر من خالل انخفاض معدل الوفيات (الوفيات المبلغ عنها
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لكل حالة تم اإلبالغ عنها) إلى  %0.3فقط في وقت كتابة هذا
التقرير ،حيث تراجع من  %3في أوائل عام ( 2021الرسم البياني
 .)2في الواقع ،تظهر الدراسات أن الحماية التي تقدمها جرعتين
من لقاح فايزر بيونتك ضد األمراض الشديدة تظل قوية بنسبة
 .%70عالوة على ذلك ،فإن األشخاص الذين تلقوا أيضا ً الجرعة
المعززة يتمتعون بحماية أفضل من األمراض الشديدة.
لذلك شددت الحكومات القيود بطريقة أكثر استهدافا ً مما كانت عليه
خالل موجات الوباء السابقة .باإلضافة إلى ذلك ،يرجح أن تكون
القيود ضرورية لفترة قصيرة من الوقت فقط حيث تصبح
الحكومات والسكان أكثر تقبالً الرتفاع أعداد حاالت اإلصابة بسبب
انخفاض الخطورة وانخفاض معدل الوفيات .كما نتوقع أن يؤدي
تراكم المناعة الطبيعية ،باإلضافة إلى حمالت التطعيم المستمرة،
فريق  QNBاالقتصادي
جيمس ماسون*
اقتصادي أول
هاتف(+974) 4453-4643 :

إلى المساعدة في تقليل عدد الحاالت الجديدة ،حتى مع رفع القيود
في وقت الحق من العام .لذلك نتوقع أن يتم البدء في تخفيف القيود
قريباً ،مما سيوفر دفعة للنشاط االقتصادي في النصف الثاني من
عام .2022
نتيجة لذلك ،نتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو
الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في عام  2021وتوقعاته لعام
 2022في نسخة شهر يناير من تقرير آفاق االقتصاد العالمي .ومع
ذلك ،فإننا ال نتوقع سوى تنقيحات تنازلية متواضعة في كال العامين
حيث أن تأثير أوميكرون لم يتحقق إال في نهاية عام  2021وسيتم
تعويض التأثير السلبي في بداية عام  2022جزئيا ً من خالل زيادة
النشاط في وقت الحق من العام.

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

مينجي تانغ
اقتصادي
هاتف(+974) 4453-4736 :

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