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انتعاش اقتصادي تدريجي تتجه لتحقيق اآلسيويةاألسواق الناشئة 

سرعة في جميع أنحاء ب )19-فيروس كورونا )كوفيد انتشر

 والتخفيف الوباء الحتواءالحكومات بسياسات  ردت العالم. وقد

 رضىالموعزل  الطبية إجراء الفحوصات، بما في ذلك آثاره من

، فقد أثر لتباعد االجتماعي. ومع ذلكل عامة تدابيرفرض و

، مما على حد سواء ركاتعلى سلوك األسر والش الوباءانتشار 

التجارب  قريرھذا الت ناول. يتكبير ھبوط اقتصاديتسبب في 

 شرق وجنوب شرق آسيا فياألخيرة القتصادات مختارة 

بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية ( األسواق الناشئة اآلسيوية)

 .وسنغافورة والفلبين وفيتناموإندونيسيا وتايالند وماليزيا 

  19 -حاالت اإلصابة المؤكدة بكوفيد
 (16/5/2020أيام اعتباراً من  5العدد اليومي للحاالت الجديدة، متوسط متحرك لـ )

 
 QNB الت ، تحليجامعة جون ھوبكنزالمصادر: 

ألسواق الناشئة اآلسيوية إلجمالي لبيانات الناتج المحلي ا جاءت

تراوحت بين  حيث، 2020األول من عام ضعيفةً في الربع 

 بين كانت تتراوح% على أساس سنوي، بعد أن 6.8-و 3.8%

خير من العام في الربع األ على أساس سنوي %7و 1%

انتشار الوباء حجم إلى في األداء  التفاوت ھذا الماضي. ويُعزى

ً العدوى  انتشرتفقد . تفشي الفيروسوتوقيت   بشكل مبكر نسبيا

 الصين وكوريا الجنوبية وتايالند وماليزيا وسنغافورة كل من في

 للعدوى كبير انتشارحدث ، في حين لم ي)الموجة األولى( وفيتنام

، وعالوة على ذلكفي إندونيسيا والفلبين. من ذلك إال بعد أسابيع 

رية تمكنت كوريا الجنوبية وفيتنام من تحديد األسباب الجذ

سياسات أقل ي بالتالتا د شهدق، والنتشار الفيروس في وقت مبكر

، وعزل )الفحوصات المكثفة المرض حتواء الصرامةً 

الشامل على المستوى االجتماعي  وفرض التباعد ،رضىالم

الصين  على للوباء حجم االنتشار األولي حتموقد فقط(.  اإلقليمي

، بما سع نطاقاً الحتوائهثر شموالً وأوكوتايالند إطالق سياسات أ

د اعبلتبشأن ا النطاق صارمة وواسعة تدابير فرض في ذلك

 جتماعي.اال

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
 )%، على أساس سنوي(

 
 QNBالمصادر: ھيفر، تحليالت 

على الناتج  19 -كوفيد يقين بشأن تأثيرعدم  ال يزال ھناكو

القتصادات اح" اإلجمالي في الربع الثاني، ولكن "فت المحلي

 التعافيسرعة  حول أوضح رؤيةً اآلسيوية سيوفر الناشئة 

 تجاوزتالتي  دولال علىبشكل خاص  وينطبق ذلك. االقتصادي

وبية الجديدة )الصين وكوريا الجن اإلصابات ذروة بفارق كبير

كون في التي من المحتمل أن ت، ووفيتنام وتايالند وماليزيا(

المبالغة عدم سريع. ولكن يجب اقتصادي انتعاش تحقيق ل طريقها

تدابير من األشكال األكثر صرامة  زالةإحيث أن  ،التفاؤل في

 ،الوباء انتشارمن ثانية" "موجة  بظهوريهدد  االجتماعي التباعد

. ئهالحتوا سياسات قوية فرضلعودة القد يستوجب ھو ما و

فبعد النجاح  .مثاالً يستوجب الحذرسنغافورة  ويعتبر ما حدث في

في السيطرة على الوباء بشكل أولي وفي توفير البنية التحتية 

الصحية المطلوبة، واجهت البالد موجة ثانية كبيرة من حاالت 

 .استعادة الحياة الطبيعيةاإلصابة بالوباء بعد فترة من 

نعتقد أن ھناك أربعة أسباب تفسر لماذا سيكون ، وبشكل عام

تدريجياً إلى  األسواق الناشئة اآلسيوية االنتعاش االقتصادي في

 ً  خالل النصف الثاني من العام. حد ما وبطيئا

ود المفروضة على ، من المتوقع أن تظل بعض القيأوالً 

، التجمعات العامة، والعمل، وإجراءات التباعد االجتماعي

، ن األنشطة قائمة بشكل جزئي. لذلكرور وغيرھا موحركة الم

لما يبدو من غير المحتمل العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20

كوريا الجنوبية إندونيسيا فيتنام 

الفلبين سنغافورة الصين

تايلند ماليزيا

20 فبراير     20 مارس       20 أبريل          20 مايو        

7.0

5.0

2.3

3.6

6.7

1.5

1.0

6.0

3.8

3.0

1.3

0.7

-0.2

-1.8

-2.2

-6.8

فيتنام

إندونيسيا

كوريا الجنوبية

ماليزيا

الفلبين

تايلند

سنغافورة

الصين

Q4 2019 Q1 2020
،  4الربع

2019

،  1الربع

2020

mailto:economics@qnb.com


 

 

 

 

 تحليل اقتصادي
 QNBقسم االقتصاد في 

economics@qnb.com 
 2020 مايو 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من سعة  بطبيعة الحالاألمر  سيحد ھذا ، حيث19 -كوفيدقبل 

ً ، مما يضع اإلنتاج  للتعافي خالل األشهر القليلة القادمة. سقفا

 ً ، من تفرضها الحكوماتن اإلجراءات التي ، بغض النظر عثانيا

حرصاً المرجح أن يصبح األفراد والمؤسسات الخاصة أكثر 

يا المالية لمخاطر عندما يتعلق األمر بالقضاا على تجنب

ميلهم إلى االدخار بدالً من  سيزيد، والصحية. ونتيجة لذلك

 يقلل من االستهالك واالستثمار. ، ممااإلنفاق أو االستثمار

 ً بعض  االقتصاد فيالداعمة  لسياساتا تغلغل، سيستغرق ثالثا

السياسة النقدية تيسير لتعزيز النمو. وينطبق ذلك على الوقت 

ً  وكذلك في حين قامت البنوك ف. على الموقف المالي األكثر توسعا

إلى  50حد أدنى من المركزية المحلية بخفض أسعار الفائدة ب

تتراوح ، وأطلقت السلطات المالية حزم إنفاق نقطة أساس 125

من ، إجمالي الناتج المحلي الخاص بها من %17إلى  %2بين 

ليؤدي إلى المرجح أن يستغرق التحفيز عدة أشهر على األرجح 

 في االستهالك واالستثمار.كبير  ارتفاع

 ً ، ليس لدى جميع البلدان بنية تحتية قوية للرعاية الصحية رابعا

ء ع القدرات الالزمة الحتوايجمتو االستيعابية الطاقةلزيادة 

ء جزالمحتملة النتشار الفيروس. فقد كان  الموجات الجديدة

تنام من التقدم الذي أحرزته دول مثل الصين وكوريا وفي أساسي

وبدون بقدرات االختبار والتتبع.  وسنغافورة في البداية مرتبط

، لن تتمكن البلدان من الحفاظ على استراتيجية احتواء قوية

 رة طويلة.لحاالت الجديدة لفتامنحنى تسطيح 

ً ، من الباختصار للتعافي  مرجح أن تضع التحديات الحالية سقفا

من المتوقع و. األسواق الناشئة اآلسيوية في الجارياالقتصادي 

ً تدريجي االنتعاشكون أن ي ً  ا ختلف بشكل ملحوظ من ما وسي نوعا

 لجائحة التام حتواءاالبعد  إاليتسارع التعافي ولن بلد إلى آخر. 

 .لدعم الرسميلمفعول ا لكاملا سريانالبعد و 19 -كوفيد

 

 

 

 االقتصادي QNBفريق   

 *عبد الرحمن الجهني

 محلل أبحاث 

 +)974 (4453-4436ھاتف: 

  لويز بينتو

 اقتصادي

 4642-4453 (974+)ھاتف: 

 جيمس ماسون

 اقتصادي أول 

 +)974 (4453-4643ھاتف: 
 

 المؤلف المراسل*

أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام ھذا التقرير. إن اآلراء  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية:"

لظروف الخاصة بالمستثمر، وأن يكون الواردة في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم يُصَرح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتماداً على ا

ئياً دون إذن من مجموعة أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرھا المختصة. إن ھذا التقرير يتم توزيعه مجاناً، وال يجوز إعادة نشره بالكامل أو جز مبنياً على

QNB". 
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