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الملخـــص

الحياة بعد كوفيد-19: التجارة

التجارة قطاع رئيس في االقتصاد 
العالمي، إال أنها س�تض�ر بشكل 
ك�ير �تيجة الضوابط التي فرضت 

على الحدود وانخفاض التبادل 
التجاري �ين الدول.

قد يتغير اعتماد العالم على الشركاء 
التجا��ين الدول�ين، وس�تجه الدول 

إلى أسواقها الداخلية لتل�ية 
احتياجا�ها من اإل�تاج قصير المدى.

ستزداد أهمية البنى التحتية الرقمية 
القائمة أ�ناء حظر التجول والع�ل 

المن�لي العالمي وبعده �تيجة تحول 
الم��د من الوظائف نحو العمل عن 
بعد، واال�تقال إلى تقديم الخدمات 

عبر اإل�ترنت.
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1 Wahba, P., “Why e-commerce won’t save retailers from the coronavirus”, Fortune, 2020.
2 Garcia, G., Phone Interview, ALG Global, 2020.

تعتمد التجارة على شبكة عالمية تشمل سالسل التو��د وتجارة التجزئة 
والخدمات المصرفية والتصنيع والنقل، وقبل جائحة كو�ونا كانت تلك 

هي الركائز االقتصادية والسياسية للتجارة، إال أن الضعف في هذه 
الشبكة العالمية قد يتجه باالقتصاد العالمي نحو الركود. 

و�رى عدد من الخب�اء أن قسًما ك�يً�ا من قطاع التجزئة العالمي 
سيصبح رقمًيا، على الرغم من أن هذا قد ال يعوض عن الخسائر قصيرة 

األمد لتجار التجزئة التقليد�ين على مستوى العالم. وألن كثيً�ا من 
منافذ ال�يع عبر اإل�ترنت مرتبطة مباشرة بالمتاجر الفعلية، فمن المرجح 

تض�ر قطاع ال�يع بالتجزئة رقمًيا ومادًيا بسبب ت�اجع االستهالك 
العالمي1. وتوقفت في بلدان عديدة سلسلة اإلمداد البحري 

العالمية، التي تدعم جزًءا ك�يً�ا من واردات التجارة والسلع، بسبب 
المخاوف من تفشي الفي�وس. وأغلقت بعض البلدان حدودها مؤقًتا، 

ويت�ايد عدد البلدان التي �تحول إلى االعتماد على أسواقها الداخلية 
للحفاظ على استم�ا��ة الشركات لد�ها في ظل إغالق الحدود 2.
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الصين هي الش��ك التجاري األول لدولة اإلما�ات، إذ تستحوذ التبادالت 
التجا��ة معها على أكثر من %9 من تجارة اإلما�ات غير النفطية 3. 

وعلى الرغم من أن سالسل التو��د المحلية قد تواجه تحديات قصيرة 
األمد متعلقة بعمليات االستي�اد الك�يرة، فإن هذا قد يشكل قوة 

دافعة أكبر لتطو�ر اإل�تاج والتصنيع المحلي خالل مرحلة جائحة 
الفي�وس وبعدها. تواصل دولة اإلما�ات استي�اد السلع من الصين بعد 
أن تمكنت األخيرة من معالجة مشكلة تفشي الفي�وس محلًيا، إال أن 

انخفاض حجم التبادل التجاري العالمي القائم حالًيا أعاد لألضواء 
النقاشات العالمية المتعلقة بدور المورد�ن والشركاء التجا��ين4. وفي 
المستقبل، �رجح أن �تجه الدول إلى �نويع سالسل التو��د التي تعتمد 

عليها لتضم أكثر من قناة رئيسة واحدة، لتضمن عدم تأ�رها بانقطاع 
واسع في سالسل التو��د في حاالت األزمات والكوارث. 

3 “China leading trade partner of UAE: Al Mansouri”, Gulf News, 2019.
4 Garcia, G., Phone Interview, ALG Global, 2020.
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ا�تشرت التجارة اإللكت�ونية بصورة أوسع على مستوى العالم، ومن 
المتوقع أن �ؤدي تشديد حظر التجول في مختلف دول العالم إلى 
دفع هذا القطاع إلى النمو بسرعة أكبر. فمثًال في إيطاليا وحدها، 

ازدادت م�يعات تجارة التجزئة من خالل اإل�ترنت بنسبة 90% من شهر 
فب�ا�ر إلى مارس5، أما دولة اإلما�ات فهي حتى قبل أزمة كوفيد-19 

تحتل م�اكز متقدمة في قطاع التجارة اإللكت�ونية، ويسهم االقتصاد 
الرقمي بنسبة 4.3% في النا�ج المحلي اإلجمالي في دولة اإلما�ات، 

ويتوقع أن يصل حجم قطاع التجارة اإللكت�ونية إلى 63.8 مليار دوالر 
بحلول العام 2023، 6 وهذا التحول الرقمي ركيزة أساسية في 

توجها�ها االقتصادية. على مستوى العالم، تمكنت البلدان ذات البنية 
التحتية الرقمية القوية بسرعة من التصدي لمشكلة تفشي الفي�وس. 

واستخدمت الحكومة في كو��ا الجنو�ية �يانات الها�ف النقال لتأكيد 
حدوث ا�صال �ين المواطنين وشخص مصاب بالفي�وس، وتمكنت بذلك 

من �تبع مواقع ا�تقال الفي�وس7. وحشدت الصين التقنيات الحديثة 
لرفع الكفاءة والسالمة والشفافية في خدما�ها العامة؛ ومن أهم تلك 

التقنيات استخدام ال�وبوتات إلج�اء الفحوصات و�نفيذ المهام اإلدا��ة. 

يسهم االقتصاد الرقمي
بنسبة %4.3 في النا�ج المحلي

اإلجمالي لدولة اإلما�ات 

في دولة اإلما�ات, يتوقع أن يصل
حجم سوق التجارة اإللكت�ونية إلى

63.8 مليار دوالر  بحلول العام 2023
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5 “Impact of Coronavirus (COVID-19) on online sales in Italy between February and March 2020”. Statista, 2020.
6 The UAE eCommerce Landscape, 2019
7  Lyons, K., “Governments around the world are increasingly using location
   data to manage the coronavirus”, The Verge, 2020.



تمثل البنية التحتية الرقمية مفتاح استم�ا��ة أعمال الشركات. 
وأطلقت دولة اإلما�ات منصات متنوعة، مثل الهوية الوطنية الرقمية، 

للتعرف على الهوية وإج�اء المعامالت رقمًيا، لكن يجب مستقبًال 
رقمنة جميع أنظمة القطاعين العام والخاص إن استمر العمل عن بعد.
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للمستقبل

على المدى القصير 
(خالل تفشي كوفيد- 19)

006

سيزداد ا�تشار األتمتة والتقنيات الحديثة في األعمال المتعلقة 
بالقطاع التجاري والعمليات اإل�تاجية. وُسيَعاد توجيه إ�تاج 

المصانع لتنفيذ أعمال ما بعد ا�تهاء أزمة كوفيد-19، وسُيعاد تأهيل 
الموظفين كي ال يفقدون وظائفهم. 

من المدى القصير إلى الطو�ل
(ما بعد في�وس كوفيد- 19)


