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)COVID-19( تقييم الوضع االقتصادي وبعض التوصّيات في ظّل أزمة فيروس كورونا العالمّية

على  ثقلها  برمي  بدأت  قد  اليوم  العالم  يشهدها  التي  كورونا  جائحة  إّن 
االقتصاد العالمي، متسّببًة بذلك بأزمٍة اقتصادّية دولّيٍة. فبداًل من نسب النمو 
التي كان من المتوّقع في بداية العام 2020 أن تبلغ 2,5 % وفقًا لمصادر 
الُمَحّدثة مطلع شهر نيسان/أبريل  التنّبؤات  المّتحدة، أظهرت  منّظمة األمم 
الجاري تراجعًا وانكماشًا ملحوَظين في االقتصاد العالمي بما يقارب 0,9%. 
كذلك تظهر مؤّشرات البورصة العالمّية خسائر فادحًة. وتشير االستطالعات 
الحالّية إلى انكماش محتمٍل في النمسا قد تصل نسبته إلى %0,3، غير أّن 
النمسا تبقى ضمن الدول األقّل تضّررًا في أوروبا على الصعيد االقتصادي.

وينتشر هذا الفيروس بسرعٍة قصوى في معظم أنحاء العالم، تاركًا القليل جّدًا 
من األماكن الّتي لم يفتك بها بعد. وفي حين كانت الّصين ّأّول بلٍد ظهر 
وانتشر فيه الفيروس في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أصبحت كل 
من أوروّبا والواليات المّتحدة األميركّية حالّيًا البؤر لهذا الوباء، بحيث تسّجل 
الواليات المّتحدة األميركّية أعلى ارتفاٍع في حاالت اإلصابة ومعّدل الوفّيات. 
أّما بالّنسبة للكثير من البلدان النامية، فيظهر أّن الجائحة ما تزال في بدايتها.

هذا وقد قامت العديد من البلدان والحكومات بالتحّرك بسرعٍة وباّتخاذ تدابير 
على  الفّتاك  الوباء  هذا  والحتواء  فيها  والمقيمين  مواطنيها  لحماية  صارمٍة 
أراضيها وكذلك خارجها. وفي ضوء هذه األزمة العالمّية، يبدو أّن المصالح 
الوطنّية تعلو فوق المصالح المشتركة للحلفاء والشركاء، خاّصة أّن اإلقفال 
الذي أقّرته الدول على الصعيد المحّلي يؤّدي إلى انخفاض االنتاج والعجلة 
االقتصادّية، مّما يؤّثر على شّتى جوانب الحياة. وفي حين يستمّر ازدياد 
الطلب على المعّدات الّطّبّية، ينخفض استهالك الطاقة غيرها من الموارد 
بشكٍل ملحوظ. أّما الطلب على األطعمة والتوريدات األساسّية فهو مستقّر.

إّن التدابير الوقائّية المفروضة بسبب فيروس كورونا قد أّثرت بشكٍل كبيٍر على 

The COVID-19 epidemic that the world is witnessing nowadays 
has already started to take its toll on the world’s economy, 
resulting in global economic turmoil. Instead of growth figures of 
2.5% forecasted at the beginning of the year 2020 according to UN 
sources, the updated forecasts as of the beginning of April clearly 
indicate a decline and recession in the global economy of about 
0.9%. International stock market indices show massive losses as 
well. In the case of Austria, current forecasts indicate a possible 
recession that could reach 0.3%. Nevertheless, Austria is still 
ranking among the less economically affected countries in Europe.

The virus has been spreading rapidly all over the globe, leaving 
yet only a few places unaffected. While China was the first country 
to be hit by the virus in late November 2019, both Europe and 
the United States are currently the epicentres of the pandemic, 
with the United States recording its highest increase to-date in 
active cases and mortality rate. In many developing countries, the 
epidemic appears to be just beginning.

Some countries and governments have taken swift action and 
implemented drastic measures to protect their citizens and residents 
and to contain the widespread of the aggressive virus within their 
own borders and beyond. In view of this global crisis, national 
interests appear to outweigh mutual interests of allies and partners, 
especially considering that the enforced national lockdowns lead 
to a reduction in economic production and activities affecting 
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الدعم  طلبات  من  هائلٍة  أعداٍد  تقديم  إلى  أّدت  إذ  والشركات،  المؤسسات 
الماّدي واإلعانات من الحكومات المحّلّية، باإلضافة إلى تزايد الطلب على 
انخفاضًا  الّصناعات  الكثير من  القانونّية. وتشهد  االستشارات واالرشادات 
إلى صناعة  لّلجوء  الراهنة والتالي تضطّر  االنتاج بسبب األزمة  حاّدًا في 
منتجات جديدٍة بديلٍة كالمعّدات والّلوازم الطّبّية وغيرها من المنتجات التي 

يكثر عليها الطلب حالّيًا.
وعلى الرغم من التداعيات السلبّية المتعّددة األصعدة إلغالق بسبب الوباء، 
يصّب االنخفاض العالمي الستهالك الطاقة في مصلحة المناخ والبيئة، إذ 
انخفضت انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في الجو بشكٍل غير مسبوق نتيجًة 
مجّددًا  سيؤّدي  االقتصادّية  األنشطة  استئناف  أّن  إاّل  اإلقفال.  إلجراءات 
إلى ارتفاع نسبة هذه االنبعاثات، كما يظهر مثاًل من خالل بيانات الساتل 

للّصين.
 

توصيات غرفة التجارة العربّية النمساوّية:
في ظّل التداعيات العالمّية االقليمّية لهذا الوباء، تحّث الغرفة على اإلجراءات 
من  المحّلّية  والصناعة  االقتصاد  تمكين  بغية  التالية،  األساسّية  اإلضافّية 

التعافي والتغّلب على الجائحة في مرحلتها األخيرة وأيضًا فيما بعد:
الطّبّية  اللوازم  كاألطعمة  أساسّية  لمنتجات  محّلّية  إنتاج  خطوط  تنفيذ 
والصيدالنّية من قبل شركات وطنّية عريقة بدعٍم ماّديٍّ من الحكومة، وذلك 

لضمان توّفر هذه المنتجات عند الطلب واستقالل الموردين الخارجّيين. 
إنشاء أدوات رقمّية عبر االنترنت، كمنّصة لتبادل األعمال واألنشطة التجارّية 
المؤّسسات  وتسويق  للمنتجات  رقمّيٍة  بورصٍة  إنشاء  بهدف  واالقتصادّية، 

والمنتجات المحّلّية ودعمها.
التعّرف على شركاء عمل على  المحّلّية من  المؤّسسات والشركات  تمكين 
الصعيّدين الوطني والعالمي في ظل الظروف الحالية التي تفرض شراكات 
جديدة، من خالل مؤّسسات أو مراكز معَتمدة ومعترف بها كغرف التجارة 

وغيرها؛
الصعيَدين  على  الصحّية  االقتصادّية  بالسياسات  المتعّلقة  الجهود  تنسيق 
فيروس  النتشار  تحّسبًا  الجهوزّية  مستوى  تحسين  بغية  والدولي  الوطني 

كوفيد19- مجّددًا أو ظهور أي وباء آخر في المستقبل؛
إعادة النظر في المبادئ القانونّية للقواعد العاّمة لحماية البيانات وتخفيفها 
البيانات  بتبادل  بها  والمعترف  المعَتمدة  والمراكز  للمؤّسسات  ُيسَمح  بحيث 
نعاشها. المهنّية وتداولها بشكٍل أسهل وبالتالي تعزيز األنشطة االقتصادية واإ

إّن االقتصاد العالمي سيشهد حتمًا تغّيرات هائلة، أبرزها تقّدم معظم الدول 
اآلسيوّية اقتصادّيًا إذ كانت األولى لجهة محاربة هذا الوباء واحتواءه بعد 
إلى  ستحتاج  األوروّبّية  الدول  فإّن  السابق،  تقريرنا  في  ُذِكر  وكما  تفّشيه. 
تنفيذها  تّم  الّتي  والهيكلّيات  الرعاية  لنظام  نظرًا  للّتعافي  الوقت  من  المزيد 
لدعم اقتصادها وسّكانها. ومع ذلك، ال يمكن استبعاد فرضّية انتشار الوباء 
من جديد، األمر الذي سيحّتم ضرورة إعادة تقييم الوضع االقتصادي برّمته 

والتوصيات ذات الصلة.
المصدر: غرفة التجارة العربية النمساوية

all aspects of life. While the demand for medical equipment 
is constantly growing, the consumption of energy and other 
resources is declining dramatically. Meanwhile, the demand for 
food and essential supplies continues to be on a constant level.

The imposed COVID-19 preventive measures have gravely 
affected companies and enterprises, resulting in massive claims 
for financial support and subsidies by their local governments in 
addition to an increased demand for legal advice and guidelines. 
Due to the crisis, many industries face a sharp decline in their 
production and therefore have to resort to alternative new product 
lines, such as medical equipment and other goods that are currently 
on high demand.

Despite the multidimensional negative repercussions of the 
shutdown caused by the virus, the worldwide drop in energy 
consumption comes in favor of the climate and the environment, 
as CO2 emissions into the atmosphere have significantly declined 
due to these shutdown measures. However, the resumption of 
economic activities will again result in a higher concentration of 
emissions, as reflected for example in China’s satellite data.

 

Recommendations by AACC

In light of the global and regional impact of the pandemic, AACC 
strongly urges for the following additional necessary measures in 
order for the local economy and industry to recover and overcome 
the pandemic during its last phase and afterwards:

Implementing local production lines for essential goods such 
as food, medical equipment, pharmaceuticals etc. by national 
well-established enterprises with financial support by the state, 
to guarantee availability upon demand and independence from 
external suppliers.

Establishing online tools such as digital business exchange 
platforms and stock market for goods, to promote and support 
local production and enterprises.

Enabling local companies and enterprises to identify potential 
new business partners at national and international level given 
the current circumstances requiring new partnerships, through 
competent and accredited institutions such as chambers of 
commerce etc.

Coordinating both national and global health and economic policy 
efforts aimed at enhancing preparedness for a potential resurgence 
of this pandemic or the emergence of any other one in the future.

Re-evaluating and easing the legal guidelines of the General 
Data Protection Regulations for well-established and accredited 
institutions, allowing for professional data exchange so as to boost 
economic activities.

The global economy will inevitably witness massive changes, 
marked by a strong economic empowerment of most Asian 
countries that were the first to fight and contain the virus after its 
outbreak. As indicated in our previous report, European countries 
will need more time to recover due to the welfare system and 
structures that were implemented to support their economies and 
inhabitants. Even so, the uncertainty of a resurgence of the virus 
cannot be ruled out, which would entail a re-evaluation of the 
economic situation and the relevant recommendations.

Source: Austro-Arab Chamber of Commerce


