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كوروان يغري العامل حبلول 2030

كورونا يغير العالم بحلول 2030
ماورو غولن*

يتوقع الكاتب ،وهو أستاذ مبدرسة وارتون ومؤلف كتاب “ :2030كيف ستتضافر أكرب
االجتاهات احلالية وتعيد صياغة مستقبل كل شيء” ،أن يصبح العامل حبلول  2030شديد
االختالف عن ذلك الذي ولدان فيه وعرفناه ،والسبب هو اجلائحة العاملية كوروان؛ ويرجح أن
يتجاوز التعداد السكاين ألفريقيا نظريه لشرق آسيا للمرة األوىل ،وتتخطى أعداد املسنني صغار
السن ،وينتهي أكثر من نصف صايف الثروة العاملية يف أيدي النساء ،وتصبح الصني االقتصاد
والسوق االستهالكي األكرب يف العامل .وسترتك هذه االجتاهات أثرها على األسواق االستهالكية
والعمالية واملالية ،فضالً عن االقتصادايت واجلغرافيا السياسية العاملية.
ويلفت الكاتب إىل الرتاجع يف املعدل العاملي للمواليد منذ عقود؛ بسبب حصول النساء
على املزيد من التعليم والفرص يف سوق العمل .وقد تسارع هذا املنحىن حىت رغم اإلغالق الصحي
واحتجاز األزواج داخل جدران املنزل لساعات طويلة ،إذ يتوقع أن يشهد معدل املواليد يف الوالايت
املتحدة تراجعاً بني  300.000إىل  500.000العام القادم ،ابخنفاض يبلغ  10%مقارنة
بعام  .2019ويتسبب الركود االقتصادي ومعدالت البطالة املرتفعة يف إرجاء األزواج األمريكيني
إلجناب األطفال؛ مما يؤدي إىل ارتفاع نسب الشيخوخة وسط األمريكيني .لذا ،حبلول ،2026
يتوقع أن يصبح عدد األمريكيني فوق  60عاماً أعلى من نظرائهم دون  20عاماً ،الذي حيدث
للمرة األوىل يف التاريخ .وابلنظر إىل هذه التداعيات الدميوغرافية للجائحة ،ال يتوقع أن يصمد
نظام الضمان االجتماعي أمام احتياجات املتقاعدين ملا بعد عام 2030؛ نظراً لعدم وجود العدد
الكايف من األشخاص يف سن العمل القادرين على استدامة النظام من خالل املستقطعات الضريبية
من رواتبهم.
ويضيف الكاتب أن اجلائحة قد فاقمت أيضاً من فجوة النمو بني األسواق الناشئة
واالقتصادات األكثر تقدماً يف العمر يف أورواب والوالايت املتحدة؛ ألن احلكومات يف شرق آسيا
على وجه اخلصوص كانت أكثر كفاءة يف تنفيذ التدابري الصحية والوقائية الفعالة لدى تعاملها مع
اجلائحة .يضاف إىل ذلك أن االقتصاد األمريكي قد تضرر بشدة من اإلغالق ،ومن االضطراابت
يف سلسلة التوريد ،وخروج العمال احلرفيني من السوق ،والرتاجع يف ثقة املستهلك ،إىل حد فاق
* صحيفة لوس أجنلوس اتميز.
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كثرياً مثيله يف الصني واهلند وبقية األسواق الناشئة .وكانت أمريكا الالتينية هي االستثناء الوحيد،
حيث تسبب الفريوس يف خراب اقتصادي شامل وعميق يعزى إىل االرتفاع املخيف يف معدالت
اإلصابة والوفاة .يف حني شهدت معظم األسواق الناشئة تراجعات اقتصادية حمدودة فقط خالل
 2020وستشهد عودة سريعة للنمو يف  2021مقارنة ابلوضع يف الوالايت املتحدة ،انهيك عن
أورواب ،على وفق مركز ذا كونفرنس بورد البحثي .خالصة القول ،يتوقع أن يتقدم االقتصاد والسوق
االستهالكي الصيين على نظريه األمريكي يف غضون بضع سنني ،أو أسرع كثرياً مما كان متوقعاً من
تضرر االقتصاد األمريكي من اجلائحة كان أشد كثرياً من نظريه الصيين.
قبل ،بدرجة أساسية؛ ألن ُّ
ومثة دور ابرز تؤديه الوسائل التكنولوجية يف إحداث التغيري العاملي املتوقع ،والسيما بسبب
اإلغالق الصحي واحلاجة للتحول إىل املنصات الرقمية من أجل العمل من املنزل وتلقي احلصص
املدرسية ومشاهدة التلفزيون واألفالم والتسوق؛ مما جعل االنتشار التكنولوجي الذي كان يتوقع
أن يستغرق عقداً من الزمن يف الظروف العادية يتحقق يف غضون بضعة أشهر فقط .بيد أن هذه
الوثبات التكنولوجية ليست كلها فوائد ،بعدما تسببت اجلائحة يف خلق دوافع جديدة لالستغناء
عن العامل البشري حني اضطربت شبكات توريد الشركات ،وتضررت املصانع ولوجستيات التوزيع
إما بسبب عدم متكن العمال من الذهاب إىل أماكن عملهم أو إصابتهم ابلعدوى ،من مجلة عوامل
أخرى .يف هذا السياق ،تتوقع شركة أحباث السوق “انرتآكت أانليسيس” أن االجتاه إلحالل
املاكينة حمل العامل البشري سيتزايد بداية من العام احلايل نظراً لتحوط الشركات ضد التعرض هلذه
االضطراابت مستقبالً .ويعكس القطاع اخلاص على وجه اخلصوص األثر ألكرب هلذا التوجه على
املدى الطويل ،حيث تشهد التعامالت بني الزابئن والعمال ميالً متسارعاً حنو إحالل املاكينة حمل
التعامالت املباشرة كاستجابة للجائحة.
حبلول  2030سيعيش أكثر من ثلثي سكان العامل يف املدن ،وهي زايدة بنسبة 55%
مقارنة مبا هي عليه اليوم ،حىت على الرغم من تسبب الوابء يف تعطيل هذا التوجه منذ أن مسح
العمل عن بُعد للكثريين ابخلروج من املناطق املزدمحة .فاملناطق احلضرية ال تشغل سوى  1%فقط
من إمجايل مساحة األرض ،لكنها هي املسؤولة عن  80%من االنبعااثت الكربونية ،الذي سيحتم
التصدي لظاهرة التغري املناخي عاجالً أو آجالً.
ومثة عامل آخر يؤخر الزحف السكاين العام حنو املناطق احلضرية وينطوي على رفاهية
املرأة .فوفقاً لتحليل أجراه بنك االحتياطي الفيدرايل يف مينيابوليس ،شهدت األشهر العشرة األوىل
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من عمر اجلائحة انسحاب حنو  3مليون امرأة يف الوالايت املتحدة من سوق العمل .وعلى وفق
استطالع ملؤسسة غالوب يف  ،2019اضطرت النساء ذوات أطفال صغار إىل تقسيم وقتهن بني
العمل والعناية أبطفاهلن يف أثناء إغالق املدارس ،وفضالً عن قيامهن بواجبات منزلية أكثر مقارنة
بشركائهن أو أزواجهن .لكن ،على الرغم من أن اجلائحة قد فاقمت من عدم التكافؤ بني اجلنسني،
إال أن الرتقي املهين املتزايد للنساء ،بفضل متكينهن من احلصول على التعليم والوظائف ،يرجح أن
يستأنف فور العودة للمدارس؛ مما يبقيهن على الدرب صوب االستحواذ على نصف صايف الثروة
العاملية حبلول عام .2030
وحبلول  2030سيبلغ التفاوت يف الدخل مستوايت أعلى من املتوقع قبل اجلائحة ،اليت
تسببت يف زايدة التفاوت بني العمال األدىن واألعلى دخالً .فمن املرجح أال يستطيع العمال األقل
دخالً أداء وظائفهم من املنزل ،وسيضطرون للعيش يف شقق تضم أجياالً متعددة ويستقلون وسائل
املواصالت العامة؛ األمر الذي يزيد من تعرضهم لإلصابة بفريوس كوروان.
يف اخلتام ،إن التغريات الدميوغرافية ،واالجتاهات االقتصادية والتكنولوجية املؤدية إىل ،2030
تستدعي االستعداد اجليد هلا على الصعيد الوطين ،حيث سيجد البلد الذي يعاين من التفاوت
الشاسع يف الدخل نفسه غري مؤهل لالستفادة من الفرص االقتصادية والتجارية املاثلة يف التحوالت
الكربى اجلارية ،ولن يستطيع ختفيف حدة األمل عن املتأثرين سلبياً؛ وعليه ،قد تعاود أجيال
املستقبل النظر إىل العقد احلايل إما على اعتباره العقد الذي شهد تدشني مستقبل أكثر اشراقاً
عقب اجلائحة ،وإما كمشروع لتحقيق االزدهار أجهضه االنقسام والعجز عن اختاذ القرار .فمما
ال شك فيه أن تعبيد الطريق أمام  2030أكثر ازدهاراً سيتطلب عالجاً انجعاً لتفاوت الدخول،
واالستثمار يف تعليم العمال املتأثرين سلبياً بسبب التغري التكنولوجي ،وتنسيق اجلهود بني الشركات
وموظفيها لزايدة اإلنتاجية .من دون هذه اجلهود ،ستواصل الطبقة الوسطى يف االقتصادات الناشئة
زحفها لألمام وقطف الثمار بينما تبقى راكدة يف الوالايت املتحدة.
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