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المستجد تغيرات غير مسبوقة أطلقتها التطورات المتسارعة لجائحة الفيروس التاجي  مطلع العام منذيشهد االقتصاد العالمي 

أصبحت هذه التغيرات  .مدن إقليم هوبي ومركز الصادرات العالمي ىحدإالذي بدأ في مدينة ووهان الصينية ( 19-كوفيد)

على امتداد طريق حيث توالت األخبار عن انتشار الوباء  ؛2020 ذارآ/هر مارسجلية لصانع القرار االقتصادي مع بداية ش

األمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية  ؛وبوتيرة متسارعةمترامي األطراف كل ركن في هذا العالم  إلى قبل أن تصلالحرير 

 "جائحة". التصنيف تفشي الفيروس بوصفه وباًء عالمي  

 

أحد أن مخاوف عدة على  اأنه لم يعد خافيً  ، غيرعلى نطاق واسعسهمت في تسارع انتشار الفيروس أة ال شك أن عوامل عد  

 " في التعاطي مع الفيروسا"أقل حذرً  لتبني سياسات األمر بادئ ما دفع بعض دول العالم يبشأن تباطؤ النمو االقتصادي ه

النظر عن  وكما هي الحال في كل األزمات االقتصادية وبغض   . تعامل مع كارثة حقيقيةت هاأن تحتى أدرك لبث طويًل تلم ثم 

بغض ذهن الفإن السؤال الذي يتبادر إلى  ،التوصيف التقني لواقع االقتصاد العالمي في الوقت الراهن أو المستقبل المنظور

إلى  اسؤال أكثر واقعية وقربً عمق أو تأثير األزمة: ما اإلطار الزمني المتوقع النتهاء هذه األزمة؟ أو حتى يكون ال النظر عن

إن اإلجابة على سؤال بهذا العمق في الوقت الراهن  ؟امتى ستعود عجلة االقتصاد للدوران مجددً  :اما يدور في خلدنا جميعً 

ها أزمة صحية لذلك البد لنا من التريث بانتظار كشف طبي يسهم ئخر، لكون األزمة في منشآأقرب للتنجيم منها ألي شيء 

وأال  الصحة واالقتصادالتوفيق بين من على األقل طريقة فعالة تمكن إيجاد  من انتشار الفيروس أو القضاء عليه، أوفي الحد 

بناء ل كافيةنعتقد أنه من الحكمة تأجيل اإلجابة على هذا السؤال إلى وقت الحق، تصبح فيه المعطيات  ،. لذلكنفاضل بينهما

 تصور دقيق لما هو آت.

 

كما فتها هذه الجائحة التي خل   أهم اآلثار االقتصاديةضوء على الإلقاء  حاولنا كباحثين متخصصين في الشأن االقتصادي، 

حجم الجهود المبذولة من قبل الحكومات  قياس فيبطريقة تساعد  في دولة قطر المقترحة الحكومية التحفيز سنتطرق إلى حزم

 أثرها االقتصادي على المجتمعات واألفراد. ومحاولة استقراءتلك اآلثار  الحتواء

 

 (اللجنة العليا للمشاريع واإلرث) االقتصادييسرع عودة النشاط  19حماية الشركات من كوفيد 

 



 3 

 الفيروس واالقتصاد: عالقة معقدة .1

ذلك أن التمييز بينهما يعطينا القدرة في الكثير من األحيان على تتبع  ؛بين نوعين من الصدمات االقتصادية از دائمً ييمكن التمي

األفراد والمنشآت بشكل خاص. في الوقت ذاته البد من على ومصادر األثر الذي تتركه على بنية االقتصاد الكلي بشكل عام 

اإلشارة إلى صعوبة التنبؤ باآلثار الناجمة عن هذه الصدمات على وجه الدقة بسبب الديناميكية التي تميز السلوك االقتصادي 

على جانب  أنواع الصدمات، يميز االقتصاديون بين صدمات تؤثرعلى  االمبني باألساس على السلوك االجتماعي. عودً 

يز بين هذين النوعين من الصدمات في بناء يالعرض في النموذج االقتصادي وصدمات تؤثر على جانب الطلب. يساعدنا التم

مقصودة مثل سياسات تصور زماني لتأثير هذه الصدمات وبالتالي رصد آثارها أو تتبع مساراتها عندما تكون صدمات 

 كتخفيض أسعار الفائدة لتحفيز االقتصاد(.  ،يها الصدمات اإليجابية)دعونا نطلق عل تحفيزية للطلب أو العرض

 

للوهلة األولى يخيل للقارئ أن الصدمة االقتصادية الناجمة عن الجائحة التي تمر بالعالم في هذه األوقات هي صدمة في 

مصنع العالم وخط اإلمداد هو انبثاقها من الصين التي تعتبر  :( لسببين رئيسين: األولتوقف اإلنتاج والخدماتالعرض )

والسبب الثاني هو العادة في التعاطي مع الصدمات المماثلة باعتبارها ذات إطار  ،الرئيس لغالبية السلع التي نراها من حولنا

 إن الطلب.يرى العديد من االقتصاديين أن ما نمر به هو صدمة في  ،زماني محدود لكن بأثر مستدام. على النقيض من ذلك

 ،ت التي اتخذها العديد من الدول للحد من أثر تفشي الفيروس من شأنه أن يؤثر على سلوك المستهلك في المقام األولاإلجراءا

وهنا مكمن الخطورة في هذا النوع من الصدمات بحكم اإلطار الزماني  ،مؤشرات األعمال إلىثم ال يلبث أن ينتقل التأثير 

 الذي يحتاجه )مجتمع األعمال( للعودة إلى دورة الحياة االقتصادية من جديد. 

 

في االستهلك  المفاجئ أصيب االقتصاد العالمي بحالة أقرب للشلل التام في جميع األنشطة االقتصادية نجم عن االنخفاضلقد 

جانبي العرض والطلب ر على كونه أث   اأن الواقع االقتصادي الراهن غير مسبوق تاريخي   ستخلصوهذا ما يجعلنا ن ،واإلنتاج

 )اإلمداد( على سلسل التوريد اضافة لتأثيره على مجمل القطاعات االقتصادية. األمر الذي انعكس جلي  باإلفي الوقت ذاته 

 ؛فيها التعاطي مع الواقع من خلل التفريق بين نوعين شائعين للصدمات ايعد مجديً  وهي حالة لموالتوظيف.  والتجارة الدولية

فاألدوات التي اعتدنا استخدامها للتعاطي مع األنواع المختلفة من الصدمات تبدو عاجزة عن الدفع باتجاه الخروج من هذه 

باألزمة الراهنة تهدد العالم بالدخول  يقين التي تحيطإن حالة عدم ال األزمة أو األزمات التي تعقب األنواع المختلفة للصدمات.

ن يشبه جل ما فعلته الحكومات حتى اآل إنأطول. الكساد الذي قد يستمر لفترة لربما حالة من الركود االقتصادي أو في 

ا خر اجتماعي  الجانب اآلالجرعات الوقائية التي البد منها من أجل تجنب حالة الفشل التام للنظام االقتصادي للدول. فيما يبدو 

بالدرجة األولى بهدف مساعدة األفراد واألعمال الصغيرة على تجاوز المرحلة الحالية وبالتالي المحافظة على حالة التشغيل 

 قدر المستطاع. 

 

 نقاذ استباقية(إحزمة السياسات الحكومية )خطة  .2

 تتضمن ،نقاذ استباقيةإوالتي تجسد بمجملها خطة  ،همةممجموعة من اإلجراءات القطر نتهجت دولة ا ،وفي هذا السياق 

غلق وإ منع السفر،و غلق المساجد،وإ النقل العام،تعليق ووالجامعات ومباشرة عملية التعلم عن بعد،  غلق المدارسإ

ل في تقليص نسبة العموذلك من خلل  تحفيز إجراءات العمل عن بعدو المحلت التجارية وكافة األنشطة غير الضرورية،

كاستجابة   لى حزمة من اإلجراءات الصحية وسياسات التحفيز المالي والنقديإباإلضافة  ،(2()1) %80القطاع العام بنحو 

للمؤشر الموحد الذي تم اإلعلن عنه في جامعة  اوذلك وفقً  المتوقعةغير  لهذه التغيرات األجهزة الحكومية من قبل سريعة

 ،دولة قطرفي  مع اإلجراءات المتبعةمة هذا المعيار الدولي ءولقد قمنا بموا ،جراءإ 11. يتكون هذا المؤشر من (3)أكسفورد

 في الجدول التالي:كما هو موضح  ،جراء إضافي يتعلق بالمساجد ودور العبادةإضافة إمع 
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 المؤشر اإلجمالي لقوة االستجابةيوضح ( 1الجدول رقم )

 موصى به( 1) في دولة قطر العاجلة من قبل الحكومة االستجابة جراء المتبعاإل 

 لزاميإ (2)

غلق جميع المدارس والجامعات الخاصة والحكومية إتم  - والجامعات  غلق المدارسإ - 1

 .عدومباشرة جزء كبير من الطلبة عملية التعلم عن ب  

2 

 .%80بنحو تم تقليص العمل في مؤسسات القطاع العام  - غلق أماكن العملإ - 2

 .غلق تام لألعمال التجارية غير الضروريةإ -

2 

 والمعاصر غلق أماكن التجمعات مثل المقاهيإ - تعليق األنشطة والمناسبات العامة - 3

 .والمناسبات ومحال األفراح خدمات دعم التعليمو

غلق مراكز وورشات تقديم خدمات الفنون والفعاليات إ -

 .المسرحية والتسلية والترفيه

ي ستثنى من القرار محلت بيع المواد الغذائية  -

 .والصيدليات وخدمات التوصيل

2 

إيقاف جميع وسائل المواصلت العامة، ويشمل ذلك  - غلق النقل العامإ - 4

 .خدمات المترو والحافلت

2 

تعليق  إلىغلق جميع المساجد والمصليات باإلضافة إتم  - غلق المساجد ودور العبادةإ - 5

 .ن يتم رفع اآلذان فقطأصلة الجمعة على 

2 

موصى بها وبشكل قوي وتتم بشكل متواصل من خلل  - حملت التوعية العامة - 6

علم ووسائل الجهات المختصة وعلى وسائل اإل

 .التواصل االجتماعي

1 

 1 .للمتنقلين منع باإلضافة إلجراءات الحجر الصحيال - قيود على التنقل المحلي - 7

: إيقاف جميع منع باإلضافة إلجراءات الحجر الصحي - قيود على التنقل الدولي - 8

 ا قابلة للتجديديومً  14الرحلت القادمة إلى الدوحة لمدة 

 .ستثنى من ذلك رحلت الشحن الجوي والترانزيتوي  

2 

 لايرمليار  75تقديم محفزات مالية للقطاع الخاص بقيمة  - إجراءات مالية - 9

٪ من الناتج 13ما يمثل  ؛ركييمليار دوالر أم 20.6)

 .لدعم القطاع الخاص( المحلي اإلجمالي

مليارات  3تخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته  -

 مليون دوالر(. 824لاير قطري )

توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في  -

 .البورصة بمبلغ عشرة مليارات لاير قطري

ن الرسوم الجمركية لمدة الغذائية والطبية مفاء السلع عإ -

 ستة أشهر.

 رفع المخزون االستراتيجي من السلع الغذائية والطبية. -

2 
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)تم تخفيض سعر الفائدة الرئيسية  الفائدةأسعار تخفيض  - إجراءات نقدية - 10

 قراض وإعادة الشراء(.الرسمي على اإليداع واإل

 .تخفيض نسبة االحتياطي اإللزامي -

تزويد البنوك العاملة في الدولة بسيولة إضافية من خلل  -

 استحداث نافذة خاصة لعمليات الشراء بدون فائدة.

أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات للمصارف  -

العاملة في الدولة بخصوص تأجيل أقساط القروض 

المستحقة والفوائد المترتبة عليها للقطاعات المتضررة 

 أشهر. 6لمدة 

ميع جطر للتنمية بتأجيل أقساط توجيه مصرف ق -

 المقترضين لمدة ستة أشهر.

 .اتسهيل إجراءات التحويل المالي الكتروني   -

2 

إجراءات طارئة في مجال الرعاية  - 11

 الصحية واالستثمار بها

ن بطاقة استيعابية يمرفقين طبيتم االنتهاء من تجهيز  -

 .للحاالت الخفيفة والمتوسطة إضافي ا،سريرً  4645

بحيث تزيد من  خرىأرافق طبية نشاء مإالعمل على  -

 18000لى إالطاقة االستيعابية في القطاع الصحي 

 سرير.

 1990لسنة  17م ديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقتع -

 بشأن الوقاية من األمراض المعدية

2 

 1 تقديم كل الدعم الممكن إلجراء البحوث ذات الصلة - االستثمار في اللقاح - 12

 

 ،هذه اإلجراءات جملة من األهداف االستراتيجية في التأثير على كفاءة القطاع الصحي والطبي وقدرته االستيعابيةللقد كان 

( والتي تسهم بشكل مباشر 8لى إ 1والتوعية )اإلجراءات من المتابعة غلق والتوقف والعزل وذلك من خلل إجراءات اإل

على  االقطاع الصحي قادرً  ظلو في تأخير انتقال العدوى بقدر اإلمكان حتى يأقطر ي دولة ف 19-انتشار كوفيدفي الحد من 

لقد ع ززت هذه اإلجراءات  ،. باإلضافة لذلكأي منعها من الزيادة أو ما يعرف اليوم بتسطيح منحنى اإلصابات االستجابة

 (.12 - 11جراء رعاية الطبية )اإلجراء الفحوص والإوالعاجلة  االستجابةمن قبل الدولة لتعزيز بإجراءات إضافية 

 

 توصيف الواقع االقتصادي في قطر خالل الظروف الراهنة  .3

للحياة االقتصادية واالجتماعية في كثير من االقتصادات على امتداد العالم.  احقيقي   اتمثل األسواق على اختلف أنواعها انعكاسً 

ا بأسواق األسهم ع والخدمات مرورً لبدأت معالم هذه الجائحة تنعكس على األسواق باختلف أنواعها بداية بأسواق الس ،وبالفعل

إلى سوق العمل. تأثرت قطر كغيرها من دول العالم بالتغيرات االقتصادية التي تعصف باالقتصاد العالمي  والسندات وصواًل 

كثير من القطاعات الرئيسية في االقتصاد إلى حدوث آثار  في اإلنتاجية والخدمية سهم التباطؤ العام في مجمل األنشطةأحيث 

أن االقتصاد العالمي إلى  (4)تشير توقعات صندوق النقد الدوليبالدخول في ركود حقيقي.  االقتصاد سلبية أصبحت تهدد

% في بعض الدول 2.3% و2.8بمقدار  ابينما تسجل الدول العربية ركودً  2020في عام  %3بمقدار  احاد   اسيشهد تراجعً 

ن أو ،2020تستند هذه التوقعات إلى سيناريو يفترض أن الوباء سيتلشى في النصف الثاني من عام  .العربية المنتجة للنفط
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نعاش التي تتبعها الدول ستكون ناجحة بحيث يتمكن االقتصاد العالمي من تحقيق نمو ملحوظ في عام إجراءات االحتواء واإل

2021. 

 

 التجارة الدولية 4-1

والذي يعكس أهمية وحجم وأثر الصادرات والمستوردات  عبين في أسواق الطاقة العالميةلأهم ال أحدمثل االقتصاد القطري ي

قد شكل مجموع الصادرات والمستوردات كنسبة من الناتج المحلي فل ،القطرية في السوق المحلية وكذلك األسواق العالمية

ى بنسبة االنفتاح االقتصادي ودرجة االنكشاف على العالم دع  % والتي ت  85اإلجمالي خلل السنوات القليلة الماضية ما يقارب 

المستوردات %، في حين تشكل 52 يفوقما نسبة الصادرات إلى إجمالي الناتج فهي تمثل ما (. أ1الخارجي )الشكل البياني رقم 

وبشكل خاص بعد عام  2012درجة االنفتاح االقتصادي بشكل ملحوظ منذ عام تراجعت %. 30ما يتجاوز  جمالي الناتجإإلى 

 ف اإلقليمية.ونتيجة لتغير الظر 2017

 

 2018وحتى  2010 درجة االنفتاح االقتصادي في دولة قطر خالل الفترة الممتدة منيبي ِّن ( 1الشكل البياني رقم )

 

سنغافورة  %،11 %، الصين14 %، الهند19 اليابان%، 20كوريا )سيوية آمع دول  تم% من الصادرات القطرية ت83

% مع 1% مع دول مجلس التعاون الخليجي و3الصادرات تتم مع دول االتحاد األوروبي وهذه  % من9.6 بالمقابل ،(9%

بقطاع النفط والغاز  ( مرتبط%85ما يقارب من هذه الصادرات ) اكبيرً  ان جزءً ألى ذلك إأضف  .ركيةيمالواليات المتحدة األ

تتم مع دول  القطرية % من المستوردات34 فإن ،بالمقابل .وأسواق الطاقة العالمية (% منها نفط خام25و ،منها غاز 49)

 وفرنساريطانيا )بم مع االتحاد األوروبي ت% ت36وما يقارب  ،واليابان والهند ...(الصين ) مثل تصدرها دول  تو سياآ

 .% مع دول مجلس التعاون الخليجي3.7و ،ركيةيم% مع الواليات المتحدة األ19وما يقارب  ،...(ألمانياو

 

 اتشهد توقفً  أنها دول   الفيروس كما هي دول تشهد اليوم أماكن ساخنة النتشار التجاريين لقطرأن معظم الشركاء  ظهر األرقامت  

عد الخارجي لصدمة العرض والطلب وظروف األمر الذي قد يعزز الب   ؛في الكثير من القطاعات الرئيسية والحيوية احقيقي  

أقل بانتشار الوباء حيث يظهر  ابدي تأثرً والتي ت   وسنغافورة يمكن استثناء بعض الدول كاليابان وكوريا الجنوبية. عدم اليقين
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% من الصادرات القطرية 48والجدير بالذكر أن ما يقارب  مقارنة بالدول األخرى. مًل أبأنه أكثر  الدول ذهفي ه المشهد العام

قد  قطريبدو وكأنه مشكاة نور في نفق مظلم ي نبئ بأن دولة  األمر الذي ؛وسنغافورة اليابان وكوريا الجنوبيةدول مثل تتم مع 

 أقل عرضة لتقلبات الطلب العالمي على صادراتها. تكون

 

 الطاقة العالميةأسعار  4-2

العالمي واإلقليمي يزيد المشهد ما تشهده أسعار النفط والغاز في أسواق الطاقة العالمية وأسعار الكثير من السلع الرئيسية 

اختلالت  ،كما أسلفنا وعلى التوازي مع انتشار الفيروس التاجي المستجد، سعار النفط والغازحيث تشهد أ ؛اتعقيدًوالمحلي 

ثار السلبية بإجراءات اإلغلق وحرب األسعار واآل ابسبب انخفاض الطلب الكلي العالمي مدفوعً  (5)احاد   امستمرة وهبوطً 

% خلل الربع 50لحالة عدم اليقين التي تهيمن على العالم بأسره. إن االنخفاض غير مسبوق في أسعار الطاقة بأكثر من 

د المزيد لخارجي وانخفاض في اإليرادات العامة للدولة مما سيول   سيؤدي إلى اختلالت في التوازن ا 2020األول من عام 

سهمت المشاورات المكثفة التي عقدتها أمن الضغط على الموازنة العامة ويمتد األثر إلى كثير من القطاعات االقتصادية. لقد 

أسواق الطاقة تشهد الكثير من  تزال المن جديد ولكن  لى االرتفاعإ في دفع سعر النفط ارً خمؤ أوبك الموسعة مجموعة

 .الكلي والتوقفات المفاجئة بسبب جائحة الفيروس التاجي المستجد الطلبتراجع المخاطر المدفوعة ب

 

 أسعار النفط والغاز الطبيعيتطور يبين ( 2الشكل البياني رقم )

 

 

 الطلب والعرض الكلي 4-3

القيمة النقدية للمنتجات والخدمات خلل مدة ) الناتج المحلي اإلجماليمستوى يتراجع من المحتمل أن على كل ما تقدم،  بناءً 

مكونات أهم أحد باالختلالت التي يشهدها رصيد الميزان التجاري ك امدفوعً  املحوظً  اتراجعً في االقتصاد القطري  (محددة

 بصدمة الطلب امدفوعً ثمار الكليين مستوى االستهلك واالست ىعلباإلضافة إلى التراجع الملحوظ  .الناتج المحلي اإلجمالي
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 وحالة عدم اليقيننفاق واالستهلك والتغيرات السلوكية والتذبذب الشديد التي تشهدها أسعار البضائع الرئيسة وتغير نمط اإل

 .االمحلية والعالمية معً  التي تشهدها األسواق

 

ت عبر التاريخ، أ دراسة أحداث الماضيلقد أثبتت  الزيادة المفاجئة في حاالت عدم اليقين قد أدت إلى  ن  واألزمات التي مر 

الذي  (6)زيادات كبيرة وطويلة في البطالة وانخفاض التضخم. هذه اآلثار مماثلة لتلك الناتجة عن االنخفاض في الطلب الكلي

والتي  جل القصيرجمالي الطلب الكلي في االقتصاد بشكل كبير في األإصدمة الطلب تتمثل بانخفاض  .يضرب العالم اليوم

فإن حالة انحسار الطلب الكلي  ،بالمقابل في المستوى العام لألسعار. اكبيرً  احالة من تراجع مستوى الدخل وانخفاضً تسبب 

والسياحة والتجارة الدولية قد يعزز اختلالت جانب والتوريد النقل و المال فيما يتعلق بقطاع اعلى المستوى العالمي وتحديدً 

ن الطلب والعرض يدحرجان بعضهما إجعية )أي حلقات التغذية الرعبر قتصاد على المستوى الدولي والمحلي العرض من اال

بزيادة التكاليف والتي قد تنتهي  اتراجع كبير في مستوى العرض الكلي مدفوعً عن  تنتجفإن صدمة العرض  ،وبالتالي ؛ا(بعضً 

 يهدد االقتصاد بشكل حقيقي.قد بركود تضخمي 

 

 أسواق رأس المال 4-4

 ؛على مستوى أسواق رأس المال، فقد تأثرت قطر كغيرها من دول العالم بالتغيرات االقتصادية التي تعصف باالقتصاد العالمي

سهم التباطؤ العام في مجمل األنشطة االقتصادية في دفع مؤشر سوق األسهم للنخفاض بمستويات قياسية قبل أن يعاود أحيث 

(. لقد شهدت بعض القطاعات مثل قطاع العقارات والقطاع 3بالعديد من القطاعات )الشكل البياني رقم  امدعومً  ااالرتفاع مجددً 

ه التوقفات االقتصادية المفاجئة والتوقف الكبير في حركة مرد   اا ملحوظً الصناعي والقطاع المصرفي وقطاع النقل انخفاضً 

ومن المعلوم مدى تأثر هذا القطاع وانفتاحه على  ،ل على مستوى العالمنقل البضائع واألفراد ليس على مستوى قطر فحسب ب

التغيرات العالمية، باإلضافة إلى االنخفاض المتوقع في أرباح البنوك والمؤسسات المالية بعد اإلعلن عن خفض معدالت 

كبير على مجمل األنشطة االقتصادية  الفائدة من قبل البنك المركزي القطري. من الجدير بالذكر أن انخفاض أسعار النفط له أثر

. من الجدير بالذكر (2020) ذار الماضيآ/االنخفاض الذي عانت منه األسواق خلل شهر مارس فاقماألمر الذي  ؛في قطر

لنمو، لكن بنسب متفاوتة. قد يعكس هذا األداء في أسواق المال اأن مجمل األنشطة االقتصادية في بورصة قطر قد عاودت 

اآلثار  تخطيفي اإلجراءات المالية والنقدية  ، ونجاعةوعلى وجه الخصوص االسياسات الحكومية التي تم اتخاذها مؤخرً أثر 

 . والقطاعات المتضررة السلبية التي لحقت باألسواق

 

 المؤشر العام لسوق األسهميبين ( 3الشكل البياني رقم )
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 اإلجراءات المالية والنقدية  4-5

تحفيز الطلب الكلي وتحقيق  الدول في سبيلالتي تقدمها  والدعم وحزم اإلنقاذدور السياسات الحكومية المالية والنقدية يرتكز 

والحد بقدر اإلمكان من الدخول  (من الجدول األول 10و 9)اإلجراءات  االقتصادي واالجتماعي ما من االستقرار ىمستو

والحد من اآلثار  االقتصاد دعم النشاط، في المالية والنقدية منها السياساتساعد تقد  .في ركود اقتصادي عميق ومستمر

للتوقفات المفاجئة في قطاع األعمال السلبية للتوقفات المفاجئة على أصحاب األعمال واألفراد وكذلك الحد من اآلثار السلبية 

  .عدم اليقينو وصدمات

 

 استجابة السياسة النقدية 4-6

من  كل  وقد شملت  ،ولمرتين على التوالي ،الرئيسة لديها في أسعار الفائدة مهمةتخفيضات في قطر السياسة النقدية  تبعتا

)بيع  قراض الرسميين وسعر إعادة الشراءواإل سترد()هي أصول مالية يحتفظ بها بنك أو مصرف لفترة ثم ت   سعر اإليداع

ا بحوزة الذي يكون دائمً  (7)وكذلك نسبة االحتياطي اإللزامي ،البنوك لتجارية سندات حكومية لفترة قصيرة وإعادة شرائها(

باإلضافة إلى جملة من اإلجراءات تضمنت توجيه المصارف العاملة لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد المترتبة  .البنك

فقد أعلن المصرف المركزي في قطر عن نيته تزويد المصارف العاملة في الدولة  ،ا الغرضعليها لمدة ستة أشهر. ولهذ

بسيولة إضافية من خلل استحداث نافذة خاصة لعمليات الشراء بدون فائدة، بغرض تأجيل القروض المستحقة ومنح قروض 

تضمن توفير السيولة اللزمة  ية توسعيةهذه اإلجراءات موقف السياسة النقدية الذي يستهدف سياسة نقد. توضح (8)جديدة

 .مواجهة الركود المحتملفي في االقتصاد  للمصارف العاملة

 

 استجابة السياسة المالية 4-7

خفض الضرائب على المؤسسات واألفراد، ونفاق الحكومي، هم من خلل تعزيز اإلمدور بالسياسة المالية  تقوم ،بشكل متسق

فقد  ،باإلضافة إلى المساعدات المباشرة لألفراد والمستهلكين. وفي هذا الصدد ،المتضررة والمساعدات المباشرة للقطاعات

مليار  20.6) مليار لاير قطري 75تقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ عن آذار الماضي /من مارس 16في تم اإلعلن 

يهدف البرنامج إلى دعم المنشآت المتوسطة . الخاصتحفيز القطاع ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي( ل13ركي، ما يمثل يدوالر أم
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والسياحة وقطاعات التجزئة والمجمعات التجارية  لفنادقإضافة للقطاعات التي تأثرت بشدة مثل قطاعات ا ،والصغيرة

اطق . كما تم إعفاء من(9)والخدمات اللوجستية من خلل إعفاءات لمدة ستة أشهر على مدفوعات المرافق )الماء والكهرباء(

 اتم اإلعلن مؤخرً  فقد ،باإلضافة لذلك .الخدمات اللوجستية والصناعات المتوسطة والصغيرة من اإليجار لمدة ستة أشهر

وتوجيه الصناديق  ،ركي(يمليون دوالر أم 824مليارات لاير قطري ) 3عن تخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 

 ركي(. يمليار دوالر أم 2.74الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ عشرة مليارات لاير قطري )

 

وعلى وجه  الت هذه اإلجراءات بمجملها ركيزة أساسية في دعم القطاعات االقتصادية واالجتماعية األكثر تضررً لقد شك  

ستمرار لدوره الفعال في التنمية االقتصادية وتجنب موجات التسريح من العمل الخصوص قطاع األعمال وضمان قابلية اال

 .بقدر اإلمكان

  

 خاتمة

في به الفيروس التاجي المستجد يمثل، كما أسلفنا، صدمة معقدة تشمل جانبي الطلب والعرض الذي سب  التوقف المفاجئ 

 ابالشلل في الوقت الذي ال تزال فيه األسواق تشهد قدرً  اا ودولي  كما أنها أصابت قطاعات التصنيع والخدمات محلي   ،االقتصاد

 سواء والتطورات التي يشهدها. كما أنها وقبل كل شيء مرتبطة بالقطاع الصحي المحلي والعالمي على حد    من التذبذب. اكبيرً 

ل ولكن السؤال األهم هو أي نوع من من التعافي في األجل الطوي ا، مما ال شك فيه هو أن هذه األسواق ستشهد نوعً اأخيرً 

 اأم بطيئً ( Vعلى شكل حرف ) اهل سيكون التعافي سريعً  :( ستشهده األسواق؟ بمعنى آخرMarket Recoveryالتعافي )

شدة هذه األزمة  وما ؟(Wمؤقت على شكل حرف ) ( أم سنشهد موجة جديدة من الركود بعد تعاف  Uعلى شكل حرف )

 ؟الحياة االقتصاديةومقدار تأثيرها على 

 .أستاذ االقتصاد المساعد، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة قطر، السمارة قاسم مــؤيد* 

 .باحث في الشؤون االقتصادية، جامعة جورج واشنطن ،عبد الكريم القادري** 
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