أناس مصطفون يف انتظار احلصول على لقاح
كوفيد 19-يف مدينة كيب تاون يف جنوب إفريقيا.

اقتصاديات
اجلائحة

ف اقتصادي واسع النطاق يقتضي وضع نهاية للجائحة
حتقيق تعا ٍ
روشير أغاروال وغيتا غوبيناث
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يف

مايــو املاضــي ،أصــدر صنــدوق النقــد الــدويل
خارطــة طريــق تفصيليــة وشــاملة للقضــاء علــى
جائحــة كوفيــد 19-وإنقــاذ األرواح ووضــع العــامل
ف
جمــددا علــى املســار الصحيــح نحــو حتقيــق تعــا ٍ
اقتصــادي واســع النطــاق( .دراســة Agarwal and Gopinath,
 ،2021بعنــوان «مقتــرح للقضــاء علــى جائحــة كوفيــد.)»19-
والقــت خارطــة الطريــق تأييــد مؤسســات متعــددة األطــراف
وكذلــك األطــراف املعنيــة الرئيســية .واســتندت هــذه اخلارطــة
إىل فرضيــة بســيطة لكنهــا قويــة :القضــاء علــى اجلائحــة شــرط
أساســي ال غنــى عنــه الســتعادة الوظائــف ومصــادر الــرزق
والرفاهيــة االقتصاديــة .وال يمكــن حتقيــق أي منهــا دون
اآلخــر.
فكيــف كان أداء العــامل منــذ صــدور خارطــة الطريــق؟
لقــد اســتمر التعــايف العاملــي ،لكــن الزخــم قــد انتابــه الضعــف.
فخــال ســتة أشــهر ،ارتفــع عــدد الوفيــات بمــرض كوفيــد19-
املســجلة رســميا علــى مســتوى العــامل بنحــو  %50وأصبــح

اآلن يتجــاوز  5مالييــن حالــة ،وتشــير التقديــرات إىل أن
حــاالت الوفــاة الفعليــة أعلــى مــن ذلــك بعــدة أضعــاف .ومــن
بواعــث القلــق بشــكل خــاص ذلــك التباعــد املتزايــد يف اآلفــاق
االقتصاديــة بيــن البلــدان الغنيــة والفقيــرة .وكان صنــدوق
النقــد الــدويل قــد توقــع يف عــدد أكتوبــر  2021مــن تقريــر آفــاق
االقتصــاد العاملــي أن النــاجت الكلــي لالقتصــادات املتقدمــة
ســيعود يف عــام  2022إىل مســاره االجتاهــي الســابق علــى
اجلائحــة ويتجــاوزه بنســبة  %0,9يف  .2024وعلــى العكــس
مــن ذلــك ،تشــير التوقعــات إىل أن نــاجت اقتصــادات األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة ،مــا عــدا الصيــن ،ســيظل يف
عــام  2024أقــل مــن تنبــؤات مــا قبــل اجلائحــة بنســبة .%5,5
وهــذا التفــاوت يف اآلفــاق االقتصاديــة هــو نتيجــة الفــروق
الشاســعة يف معــدالت التطعيــم (وهــو مــا نســميه «الفجــوة
الكبيــرة يف اللقاحــات») ويف الدعــم املقــدم مــن السياســات.
وحســب الوضــع يف نهايــة أكتوبــر ،علــى مســتوى االقتصــادات
املتقدمــة ،كان هنــاك حــوايل  %65مــن الســكان قــد تلقــوا

الصحة والرفاهية

جرعــات اللقــاح الكاملــة ،وكانــت جرعــات اللقــاح املُعَ ـزِّزة
متاحــة يف كثيــر منهــا .وعلــى العكــس مــن ذلــك ،كان معــدل
التطعيــم أقــل مــن  %2علــى مســتوى البلــدان منخفضــة الدخــل.
وهــذه املشــكلة ليســت خاصــة ببلــدان أو مناطــق معينــة ،وإنمــا
هــي مشــكلة عامليــة .وكمــا أشــار مســؤولو الصحــة العامــة
مــرارا وتكــرارا ،فــإن اجلائحــة لــن تنتهــي يف أي مــكان إىل أن
تنتهــي يف كل مــكان .وتزايــد انتقــال العــدوى دون كابــح يزيــد
مــن احتمــاالت ظهــور ســاالت متحــورة جديــدة — بمــا فيهــا
بعــض الســاالت التــي تقــاوم اللقاحــات املوجــودة — وربمــا
أدى ذلــك إىل عــودة العــامل إىل خــط البدايــة يف ســباقه مــع
الفيــروس .وإذا اســتمر تأثيــر كوفيــد 19-لفتــرة طويلــة ،فمــن
املمكــن أن نــرى ارتفــاع اخلســائر يف إجمــايل النــاجت احمللــي
عــن التوقعــات احلاليــة لتصــل إىل  5,3تريليــون دوالر يف
اخلمــس ســنوات القادمــة ،ويــودي بحيــاة عــدة مالييــن أخــرى.

خطة العمل

حددت خارطة طريقنا ثالثة أهداف عامة وإجراءات ضرورية
لتحقيــق هــذه األهــداف ،وكذلــك االحتياجــات التمويليــة لــكل
إجــراء منهــا .األهــداف :تطعيــم  %40علــى األقــل مــن الســكان
يف جميــع البلــدان بنهايــة عــام  2021و %70بحلــول منتصــف
عــام 2022؛ وتتبــع خماطــر التطــورات الســلبية والوقايــة
منهــا (والتــي تنتــج عــن ظهــور ســاالت متحــورة جديــدة أو
مشــكالت يف سالســل اإلمــداد) ،وإنقــاذ األرواح عــن طريــق
ضمــان التوســع يف إمكانــات إجــراء الفحــوص واحلصــول علــى
العالجــات ومعــدات احلمايــة الشــخصية وغيرهــا مــن األدوات
الصحيــة املهمــة.
وكان التقــدم يف اتخــاذ أهــم اإلجــراءات الالزمــة لتحقيــق
تلــك األهــداف متباينــا ،ونحــن ال نــزال متأخريــن .وحســب
الوضــع يف نهايــة أكتوبــر ،هنــاك مــا يتــراوح بيــن  75و80
بلــدا ،معظمهــا يف إفريقيــا ،مل تكــن علــى املســار الصحيــح
لتحقيــق هــدف تطعيــم  %40مــن ســكانها بنهايــة .2021
ويُرجــح أن يواجــه  55بلــدا منهــا مشــكالت تتعلــق باإلمــدادات
يف املقــام األول ،بينمــا  24منهــا ســيواجه مشــكالت يف
اإلمــدادات والطاقــة االســتيعابية علــى حــد ســواء.
وتوصــي خطتنــا باتخــاذ اإلجــراءات التاليــة يف األجــل
ف اقتصادي
القريــب لوضــع نهايــة للجائحــة ودعــم حتقيــق تعا ٍ
واســع النطــاق.
·العمــل مباشــرة لســد الفجــوة البالغــة  550مليــون جرعــة
للوصــول إىل نســبة تغطيــة  %40عــن طريــق تعجيــل
اإلجــراءات احلاليــة بهــدف التبــرع باللقاحــات آلليــة
«كوفاكــس» إلتاحــة لقاحــات كوفيــد 19-علــى الصعيــد
العاملــي ،وهــي مبــادرة تهــدف إىل توزيــع اللقاحــات بشــكل
عــادل ،والتعهــد بتبرعــات جديــدة ،وتنفيــذ عمليــات مبادلــة
اجلرعــات مــع آليــة «كوفاكــس» وبلــدان االحتــاد اإلفريقــي
(أي تأجيــل تســليم اجلرعــات املقــررة إىل بلــدان جممــوع
العشــرين للســماح لالقتصــادات الناميــة بتحقيــق تقــدم يف
هــذا الصــدد) ،وإلغــاء القيــود علــى الصــادرات مــن اللقاحــات
واملدخــات احليويــة.
·االلتــزام بتمويــل امليزانيــة اجلديــدة ملبــادرة تســريع إتاحــة
أدوات مكافحــة كوفيــد )ACT-Accelerator( 19-بنحــو

 23مليــار دوالر لضمــان إمكانيــة حصــول جميــع البلــدان
علــى الكميــة الالزمــة مــن اللقاحــات وأدوات الفحــص
والعالجــات ومعــدات احلمايــة الشــخصية( .مبــادرة تســريع
إتاحــة أدوات مكافحــة كوفيــد 19-هــي عالقــة شــراكة بيــن
املنظمــات الدوليــة املعنيــة بالصحــة يف العــامل ملكافحــة
كوفيــد.)19-
·احلفــاظ علــى املســاءلة اجلماعيــة عــن التقــدم يف
حتقيــق األهــداف مــن خــال تواتــر املشــاركة يف العمــل
بيــن االقتصــادات املتقدمــة أعضــاء جمموعــة الســبعة،
وجمموعــة العشــرين األوســع ،واألطــراف املعنيــة الرئيســية
األ خــرى.
وفيمــا بعــد األجــل القريــب ،ســيكون مــن املهــم توســيع
الطاقــة اإلقليميــة لتصنيــع اللقاحــات يف االقتصــادات الناميــة
فضــا علــى مراقبــة اخملاطــر.

إشراف أفضل

بعــد مُضــي حــوايل عاميــن علــى بــدء أعتــى اجلوائــح وأكثرهــا
تدميــرا لالقتصــاد لهــذا القــرن ،مــا هــي الــدروس األوليــة التــي
تعلمناهــا؟
أوال ،أوضحــت أزمــة كوفيــد 19-أن سياســة مواجهــة
اجلائحــة سياســة اقتصاديــة ،وأن األزمــة االقتصاديــة لــن
تنتهــي بشــكل دائــم دون انتهــاء األزمــة الصحيــة .وإنهاء األزمة
الصحيــة مطلــب حيــوي لتحقيــق االســتقرار املايل واالقتصادي
الكلــي علــى مســتوى العــامل ،ممــا يضفــي أهميــة كبــرى علــى دور
صنــدوق النقــد الــدويل واملؤسســات االقتصاديــة األخــرى.
وبالفعــل ،فــإن توقعــات صنــدوق النقــد الــدويل وتوصياتــه
بشــأن السياســات لالقتصــاد العاملــي تعتمــد بشــكل حاســم
علــى النجــاح النســبي يف الســباق مــع الفيــروس .واخملاطــر
النظاميــة التــي ســتفرضها اجلوائــح يف املســتقبل واخملــاوف
بشــأن الصحــة العامليــة ينبغــي أن تؤخــذ يف احلســبان بقــدر
أكبــر مــن الوضــوح يف التحليــات االقتصاديــة واألنشــطة
الرقابيــة.
وثانيــا ،إن العــامل يف حاجــة إىل إشــراف أفضــل علــى
الســلع العامــة العامليــة ،بمــا يف ذلــك االســتعداد ملكافحــة
اجلوائــح يف املســتقبل .وســوف يقتضــي ذلــك قــدرا مــن التنســيق
واإلجــراءات اجلماعيــة أكبــر بكثيــر ممــا تمكننــا مــن اســتدعائه
حتــى اآلن .ويشــرح تقريــر الفريــق املســتقل رفيــع املســتوى
التابــع جملموعــة العشــرين عــن االســتعداد للجائحــة العديــد
مــن اخلطــوات امللموســة يف هــذا الصــدد (راجــع املقــال بعنــوان
«إعــادة النظــر يف مفهــوم تعدديــة األطــراف يف عصــر اجلائحــة»
يف هــذا العــدد مــن اجمللــة).
ونحــن جميعــا يف قــارب الكفــاح هــذا معــا ،ويمكننــا معــا بــل
ويجــب علينــا أن نحقــق نتيجــة أفضــل يف مكافحــة املشــكالت
التــي تواجــه كوكبنــا.
روشير أغاروال اقتصادي أول يف إدارة البحوث بصندوق
النقد الدويل وغيتا غوبيناث كبير االقتصاديين يف
الصندوق.
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