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تسبب تفشي في�وس كوفيد المستجد (كوفيد-19) عالمّيًا بتأ�ير 
سلبي ك�ير على الشركات، �تيجة خفضه للطلب وزعزعته لعمليات 

سالسل التو��د. وتشهد بعض القطاعات –مثل السياحة والطي�ان 
وتجارة التجزئة–تحذي�ات قوية من انخفاض ك�ير لألرباح، إذ يتوقع 
بعين المقبلين من العام  المحللون أن �ت�اجع بصورة حاّدة في الرُّ

الجاري. ومن أشد القطاعات تأ��ًا باألزمة قطاع الطي�ان، ويقدر ا�حاد 
النقل الجوي الدولي أن يخسر القطاع بسبب جائحة في�وس كو�ونا 
المستجد نحو 250 مليار دوالر1. وأما الشركات التقليدية في قطاع 

تجارة التجزئة (المؤسسات التي ت�يع على أرض الواقع، ال عبر اإل�ترنت) 
فُيتوقع أيضًا انخفاض أرباحها وستخسر 430 مليار دوالر في الواليات 

المتحدة األم��كية وحدها2. وعمومًا �توقع مؤسسة جولدمان 
ساكس أن ينكمش االقتصاد العالمي بنسبة 1% هذا العام، وهذه 

نسبة أكبر بكثير مما كان ُيتوقع.3

لكن �بدو أن بعض القطاعات مهيأ بط�يعته لمواجهة هذه األزمة، 
خصوصًا قطاع التقنيات المالية (أو قطاع «فينِتك» اختصا�ًا)، الذي لن 
يقاوم مخاطر الجائحة فحسب، بل ُيتوقع أن يخ�ج منها أقوى وأوسع 

�تيجة تحول الناس إلى االعتماد على الخدمات الرقمية. 
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  global-economy-surveys-idUSKBN21B0GO
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ارتفع معدل �ن��ل التط�يقات المالية كثي�ًا منذ أن عم حظر التجول 
معظم دول العالم، وازداد استخدامها بنسبة 72% في آخر أسبوع من 
مارس 4 وفق �يانات شركة ديفير لالستشا�ات المالية، وازداد متوسط 
التن��الت األسبوعية لها بنسبة 20% �ين الربع ال�ابع من العام 2019 

ونهاية الربع األول من العام 2020 5. ومن أهم منصات التقنيات 
المالية التي شهدت خالل هذه الفترة أعلى نمو في عدد 

المستخدمين: باي بال ومصرف مون�و الرقمي في المملكة المتحدة 
وتط�يق باركليز الها�في، وارتفعت حصة كل منها في السوق؛ وفي 

الوقت ذا�ه ارتفعت مجموعة مستخدمي تط�يقات َتداول األسهم، 
من ق�يل �وبن هود وإكورنز.6 

وإلى جانب ارتفاع االستخدام الفردي للتقنيات المالية بسبب أزمة 
كوفيد-19، يت�ايد أيضًا دافع الحكومات إلى االعتماد عليها، ففي 

م من خاللها  نقاشات دارت في مارس عن الكيفية التي يجب أن ُتقدِّ
الحكومة األم��كية حزم الدعم إلى األم��ك�ين مباشرة، ب�ز اقت�اح 

إلصدار َمحافظ دوال��ة رقمية يد�رها بنك االحتياطي الفد�الي، 
لتسهيل تو��ع النقود على المواطنين والشركات. 
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وعلى الرغم أن فكرة استعانة الحكومات بالعمالت الرقمية لمواجهة 
األزمة االقتصادية ما �الت قيد المناقشة، فقد أصبحت أفضليتها على 

العمالت التقليدية أكثر وضوحًا. وأشار بنك إنجلت�ا الب��طاني في 
مارس 2020 إلى أن العمالت الرقمية «ست��د نظ�ّ�ًا خيا�ات 

السياسات المتاحة» 7 بالسماح للمصارف المرك��ة بتط�يق أسعار 
الفائدة السل�ية، فتشّجع المصارف على اإلق�اض بحّ��ة أكبر، من غير 

أن تؤدي إلى توجه المستخدمين نحو  ادخار  األموال. لكن األهم من 
هذا: أن سرعة تحو�ل العمالت الرقمية بتقنيات دفا�ر الحسابات 

الرقمية س�تيح للحكومات توفير السيولة النقدية للفئات المهددة 
بأخطار أزمة جائحة في�وس كو�ونا المستجد بسرعة أكبر من الوسائل 

المالية التقليدية. فبعض المساعدات المالية التي قدمتها الحكومات 
لُألسر المتض�رة من جائجة في�وس كو�ونا وأرسلت بالشيكات الب��دية 
قد يستغ�ق وصولها إلى مستحقيها عدة أسا�يع. ويضاف إلى هذا أن 
األموال التقليدية �تطلب مؤسسات وسيطة إلرسالها، مثل المصارف، 
فيتعذر على غير عمالء المصارف الحصول على الخدمات والمساعدات 

المالية في األزمات االقتصادية. �تيح التقنيات المالية –مثل األصول 
الُمعماة ودفا�ر الحسابات الرقمية– وسائل بديلة أس�ع وأقل تكلفة 

من الوسائل المالية التقليدية، بل وأْشمل لجميع فئات المجتمع في 
بعض األحيان. 

7 https://www.forbes.com/sites/lawrencewintermeyer/2020/03/30/covid-19-economic-stimulus-get-money-
  to-people-faster-with-digital-dollars/#186c431431fc, https://ftalphaville.ft.com/2020/03/12/1584053069000/
  Digital-stimulus/ 
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الفرصة
تمثل هذه فرصة مهمة لمؤسسات القطاع الخاص لتس��ع َرْقمنة 

الخدمات المالية، ولمؤسسات القطاع العام لد�اسة استخدام العمالت 
الرقمية. في العام 2019 أطلق المصرفان المرك��ان في دولة 

اإلما�ات العر�ية المتحدة والمملكة العر�ية السعودية برنامًجا تج��بًا 
إلصدار عملة رقمية مشتركة كي تستخدم للمعامالت المصرفية عبر 

الحدود من أجل تطو�ر قطاع الحواالت المالية، وبناء ثقة المس�ثم��ن 
بتلك العمالت. وستعتمد العملة المقترحة على قاعدة �يانات 

بلوكتشين �ين المصرَفين المرك��ين (مؤسسة النقد العربي السعودي، 
ومصرف اإلما�ات العر�ية المتحدة المركزي) ومجموعة من المصارف 

المشاِركة. وسيكون هدفها «حماية مصالح العمالء ووضع معا�ير 
تقنية وتقد�ر أخطار األمن الرقمي... وتحديد أ�ر العملة المرك��ة في 

السياسات النقدية.»8  ومن الحكومات األخرى المستشِرفة للمستقبل 
التي جربت استخدام العمالت الرقمية المصرفية المرك��ة: السويد 

وسنغافورة وكندا.
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8 Emirates News Agency Press Release 19 January 2019 Saudi-Emirati powerhouse announces 7
   joint initiatives in vital sectors http://wam.ae/en/details/1395302733616 
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نظ�ًا إلى عدم قدرة الناس عن التوجه إلى المصارف بأنفسهم، 
بسبب التدا�ير االحت�ا��ة المف�وضة لمواجهة في�وس كو�ونا 

المستجد (كوفيد-19)، سيكون أمً�ا حيويًا تسهيل حصولهم على 
الخدمات الرقمية. ويجب تحفيز المصارف وغيرها من المؤسسات 

الوسيطة لتع��ز منصا�ها الرقمية وخفض تكاليف خدمات 
المصرفية للمستخدمين. ويجب تبسيط تلك التكاليف أو إ�التها 

تماًما عند الحاجة، لتظهر فعالية م�ايا التقنيات المالية  في 
السوق من السرعة العالية وقلة التكاليف ليخّف الضغط المالي.

على المدى القصير   
(أ�ناء تفشي كوفيد-19)

المستقَبل
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