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اللقاحات تخفف بشكل كبير من التأثير االقتصادي والصحي لكوفيد19-
مقدمة :إن الموجة الحالية من جائحة كوفيد 19-مدفوعة بساللة دلتا
ال ُمعدية بدرجة أكبر والمثيرة للقلق .ومع ذلك ،فقد تم بالفعل إعطاء
لقاحات عالية الفعالية لنسبة كبيرة ومتزايدة من السكان حول العالم.
وتركز هذه اللقاحات بشكل رئيسي على منع األعراض الخطيرة
والوفيات الناتجة عن كوفيد 19-وتركز بدرجة أقل على منع حاالت
اإلصابة الخفيفة أو عديمة األعراض .ولذلك ،فإن التأثيرات
الصحية (التي تقاس بمعدل الحاالت التي تتطلب العالج في
المستشفيات والوفيات) والتأثيرات االقتصادية (الناتجة في األساس
عن عمليات اإلغالق وتدابير التباعد االجتماعي) لموجة دلتا أقل
بكثير من الموجات السابقة (انظر الرسم البياني .)1
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المصادر :بيانات رسمية تم جمعها من قبل عالمنا في البيانات وتحليالت QNB

كما أشرنا في السابق ،فإن األساليب المتنوعة إلدارة الوباء مستمرة
عبر مختلف البلدان .وقد اختارت بعض البلدان التركيز على
استراتيجيات التطعيم واحتواء الوباء ،في حين تحاول بلدان أخرى
تطبيق استراتيجية "القضاء على كوفيد" .وتعني هذه االستراتيجية
أن البلد يسعى إلى القضاء بالكامل على كوفيد 19-داخل حدوده
وهي تتطلب عادة ً فرض مزيج من القيود الصارمة االستثنائية على
السفر الدولي واالستخدام المكثف لعمليات اإلغالق المحلية الشاملة
استجابةً ألي تفشي محلي أو حاالت قادمة من الخارج .وسنأخذ في
االعتبار ثالث مجموعات من البلدان بنا ًء على التقدم الذي أحرزته
في التطعيم (انظر الرسم البياني .)2

المصادر :بيانات رسمية تم جمعها من قبل عالمنا في البيانات وتحليالت QNB

المجموعة ( 1حققت بالفعل معدالت تطعيم عالية) :قامت الدول
الغنية ،والتي لديها قطاعات صيدالنية متقدمة قادرة على إنتاج
اللقاحات ،بمنح األولوية الستخدام اللقاحات داخل أراضيها أوالً.
وركزت حمالت التطعيم في هذه البلدان على الفئات العمرية األكثر
عرضة للخطر وكبار السن .ولذلك ،ظلت الحاالت التي تتطلب
العالج في المستشفيات والوفيات محدودة بالمقارنة مع الموجات
الوبائية السابقة ،حتى في ظل ارتفاع مستوى انتشار العدوى بشكل
كبير .وتمكنت البلدان في هذه المجموعة أيضا ً من احتواء الزيادة
في عدد اإلصابات من خالل فرض قيود بسيطة ومستهدفة على
األنشطة االجتماعية بعد المرحلة الثالثة من عمليات اإلغالق
وإجراءات التباعد االجتماعي .وفي بعض الحاالت ،اضطرت هذه
البلدان فقط إلى تأخير رفع القيود لبضعة أسابيع .ويظل ارتفاع عدد
الحاالت بمفرده عائقا ً صغيرا ً للنشاط االقتصادي بسبب ما قد ينتج
عنه من عزوف المستهلكين عن المخاطرة وتراجع سوق العمل.
وقد أدت الزيادات في الحاالت مجتمعة إلى إضعاف التوقعات
االقتصادية لهذه البلدان بشكل متواضع.

قسم االقتصاد في QNB
economics@qnb.com
 8أغسطس 2021

تحليل اقتصادي

المجموعة ( 2حققت معدالت تطعيم متوسطة) :تضم هذه
المجموعة العديد من اقتصادات األسواق الناشئة الكبيرة ،مثل تركيا
والبرازيل وروسيا والهند ،والتي تأخرت حمالت التطعيم فيها
بسبب محدودية إمدادات اللقاحات في وقت سابق من العام الحالي.
وتضم هذه المجموعة أيضا ً عددا ً من البلدان الغنية (اليابان وكوريا
الجنوبية وأستراليا) التي كانت تتبع استراتيجيات "القضاء على
كوفيد" بدالً من التركيز على تسريع وتيرة حمالت التطعيم .وبسبب
تراجع معدالت التطعيم ،فإن هذه البلدان معرضة بشكل أكبر لخطر
زيادة الحاالت التي تتطلب العالج في المستشفيات والوفيات الناجمة
عن ساللة دلتا األكثر انتشارا ً .ولذلك ،قد تكون هناك حاجة للعودة
لفرض القيود وعمليات اإلغالق األكثر صرامة الحتواء الزيادة في
الحاالت .وسيؤدي هذان العامالن إلى زيادة التأثير السلبي لموجة
دلتا على هذه البلدان .لحسن الحظ ،فإن وتيرة التطعيم تزداد بسرعة
مع تزايد إمدادات اللقاحات حول العالم ،وبالتالي فإن تأثير الزيادة
في حاالت اإلصابة سيكون معتدالً مع تزايد نسبة السكان الذين تم
تطعيمهم ومع العودة إلى تخفيف القيود مجددا ً.

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

المجموعة ( 3بها معدالت تطعيم منخفضة) :تضم المجموعة الثالثة
البلدان التي لديها أدنى معدالت تطعيم .وقد كان العامل الرئيسي
وراء ذلك هو محدودية إمدادات اللقاح المتوفرة للبلدان األقل ثرا ًء،
ال سيما تلك التي تضم عددًا أكبر من السكان .ومع ذلك ،فإن التردد
بشأن تلقي اللقاح والسعي وراء استراتيجية "القضاء على كوفيد"
هما أيضا ً من العوامل المهمة التي تحد من معدالت التطعيم ،ال
سيما في عدد من البلدان اآلسيوية .وعلى الرغم من أن النشاط
االقتصادي ظل صامدا ً بشكل خاص في العديد من هذه البلدان خالل
عام  ،2020إال أنها ستواجه تداعيات أكثر حدة بسبب موجة دلتا
حتى ترتفع معدالت التطعيم بشكل كبير.
الخالصة :بشكل عام ،أدت موجة دلتا إلى إبطاء وتأخير إعادة فتح
االقتصاد العالمي بشكل طفيف .ومع ذلك ،فإن االقتصادات التي
تنخفض بها معدالت التطعيم ستتأثر بدلتا بدرجة أكبر من البلدان
التي تتمتع بمعدالت تطعيم عالية .وعلى وجه التحديد ،فإن الحماية
التي توفرها اللقاحات تتيح للبلدان التي بها معدالت تطعيم عالية
استئناف أنشطة السياحة والسفر الدولي بسرعة أكبر.

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

*المؤلف المراسل
إخالء مسؤولية  :تم إعداد المعلومات الواردة في هذه المطبوعة ("المعلومات") من قبل بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) (" )"QNBويشمل هذا المصطلح فروعه وشركاته
التابعة .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 مسؤو ليته عن كافة الضمانات أو قابلية التسويق فيما يتعلق بالمعلومات أو مالءمتها لغرض معين .يتم توفير بعض الروابط لمواقع إلكترونية خاصة
بأطراف ثالثة فقط لراحة القارئ ،وال يؤيد  QNBمحتوى هذه المواقع ،وال يعتبر مسؤوالً عنه ،وال يقدم للقارئ أي اعتماد فيما يتعلق بدقة هذه المواقع أو ضوابط الحماية الخاصة
بها .وال يتصرف  QNBبصفته مستشاراً ماليا ً أو خبيراً استشاريا ً أو وكيالً فيما يتعلق بالمعلومات وال يقدم استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية .إن المعلومات
المقدمة ذات طبيعة عامة ،وهي ال تعتبر نصيحةً أو عرضا ً أو ترويجا ً أو طلبا ً أو توصيةً فيما يتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في هذه المطبوعة .يتم تقديم هذه المطبوعة
فقط على أساس أن المتلقي سيقوم بإجراء تقييم مستقل للمعلومات على مسؤوليته وحده .وال يجوز االعتماد عليها التخاذ أي قرار استثماري .يوصي  QNBالمتلقي بالحصول
على استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية من مستشارين محترفين مستقلين قبل اتخاذ أي قرار 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 ،QNB
فإنه 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.

