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المقدمة
الدول  على  تحتم  المتغيرات  هذه  جميع 
إعادة  الكبرى  االقتصادية  والمنظمات 
واستراتيجية  شمولية  بصورة  النظر 
والمنهجيات  وسياساتها  خططها  في 
المدى  على  تتبناها  التي  المؤسسية 
المخاوف  تزداد  حيث  والبعيد.  المتوسط 
المالية واالقتصادية وتزداد معها ضبابية 

المستقبل في قطاعات عديدة. 

الـــدول  تتخـــذ  الراهـــن،  الوقـــت  فـــي 
جذريـــة  إجـــراءات  الكبيـــرة  والشـــركات 
األزمـــة  آثـــار  مـــن  للتخفيـــف  وجوهريـــة 
وتقليـــل الخســـائر. تفاوتـــت ردود األفعـــال 
فـــي إدارة هـــذه األزمـــة مـــن خـــال تطبيـــق 
العديـــد مـــن اإلجـــراءات الماليـــة والتشـــغيلية 
خـــال  مـــن  األعمـــال  اســـتمرارية  لضمـــان 
وتطبيـــق  التقنيـــات  أحـــدث  اســـتغال 

المرنـــة.  اإلداريـــة  المنهجيـــات  أفضـــل 
نهـــدف فـــي هـــذا التقريـــر إلـــى مشـــاركتكم 
علـــى  الفيـــروس  لتأثيـــر  تحليليـــة  قـــراءة 
االقتصـــاد العالمـــي خـــال هـــذه األزمـــة، 
حيـــث سنســـلط الضـــوء علـــى أبـــرز الزوايـــا 
المحوريـــة فـــي عـــدة مراحـــل مـــن األزمـــة. 

تدهور في  العالمي،  االقتصاد  ركود في 
حاد  تذبذب  العالمية،  المالية  األسواق 
في أسواق الطاقة، تخلخل في ساسل 
اإلمداد، تجمد في الصناعات واإلنشاءات، 
أكثر من ثلث سكان العالم في حظر تجول، 
الكثير من األنشطة االقتصادية في حالة 
اإلغاق، ال شك بأنه لم يسبق لاقتصاد 
الحجم وهذا  أزمة بهذا  العالمي مواجهة 
جائحة  السابقة.  عام  المئة  خال  التأثير 
)كوفيد-19(  المستجد  كورونا  فيروس 
اقتصاديا  العالم  لدول  تحول  نقطة  تعتبر 
األزمة  واجتماعيا وسياسيا. عواقب هذه 
العالم  شكل  تغير  وسوف  المدى  بعيدة 
األزمة،  هذه  انتهاء  بعد  المستقبل.  في 
ستتغير  حيث  كما سبق.  العالم  يعود  لن 
آلية صنع القرار بشكل جوهري مع دخول 
مسبوقة.  وغير  جديدة  لمعايير  واندماج 
مباشرة  والغير  المباشرة  اآلثار  من  الكثير 
المصاحبة لهذه األزمة والمؤثرة بشكل أو 

بآخر على اإلنتاجية واستمرارية األعمال.

/ اقتصاد عالمي

/  أسواق مالية

/ صناعة وسالسل إمداد

فريق آكسس االستشاري
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الموبوءة  الدول  وصلت  حتى  السبع  القارات  حدود   COVID-19 جائحة  تجاوزت 
مضاعفة  أضعافا  المؤكدة  الحاالت  أعداد  وتضاعفت  دولة   180 إلى  بالفيروس 
طريقة  توجد  ال  حين  وفي  مؤكدة.  حالة  مايين  ثاثة  من  أكثر  إلى  وصلت  حيث 
مؤكدة ودقيقة لمعرفة ما هو الضرر االقتصادي الناجم عن جائحة الفيروس التاجي 
الجديد COVID-19 العالمي ، فهناك اتفاق واسع النطاق بين الخبراء االقتصاديين 
والمنظمات العالمية على أنه سيكون له آثار سلبية شديدة على االقتصاد العالمي. 
كما تشير األرقام إلى أن االقتصاد العالمي أيضا بصدد أن يشهد تراجعا حادا، فقد 
حذر صندوق النقد الدولي من ركود اقتصادي عالمي أسوأ من الركود الذي شهده 

العالم عقب األزمة المالية عام 2008.

لمحة عالمية

أكبر أزمة اقتصادية
 من عام 1930م.

أكثر من 5 تريليون
.G20 دوالر لمواجهة األزمة في دول الـ 

أكثر من
3 ماليين حالة مؤكدة.

180 دولة
تأثرت باألزمة.
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المتقدمـة  االقتصـادات  تمـر  األولـى،  وللمـرة   1930 عـام  فـي  الكبيـر  الكسـاد  منـذ 
واألسـواق الناشـئة واالقتصـادات الناميـة بركـود اقتصـادي مـن هـذا الحجـم. وحسـب 
توقعـات صنـدوق النقـد الدولـي يبلـغ معـدل النمـو السـلبي للناتـج المحلـي اإلجمالـي 
العالمـي الحالـي 3.0-% ويرتفـع هـذا المعـدل فـي االقتصـادات المتقدمـة لهـذا العـام 
ذات  الناميـة  واالقتصـادات  الناشـئة  األسـواق  أن  التقديـرات  وتشـير   %-6.1 بنسـبة 
مسـتويات النمـو العاديـة ستشـهد معـدالت نمـو أعلـى مـن االقتصـادات المتقدمـة 
بمعـدالت نمـو سـلبية بنسـبة 1-% فـي عـام 2020. ومـن المتوقـع أن ينخفـض دخـل 
الفـرد فـي أكثـر مـن 170 دولـة. إضافـة إلى ذلك، مـن المتوقع أن تتعافى االقتصادات 

المتقدمـة واألسـواق الناشـئة واالقتصـادات الناميـة جزئًيـا فـي عـام 2021.
تشـير التقديـرات المبكـرة إلـى أنـه سـتفقد معظـم االقتصـادات بمعـدل 2.4-%  علـى 
األقـل مـن قيمـة ناتجهـا المحلـي اإلجمالـي خـال عـام 2020 ، ممـا دفـع االقتصادييـن 
إلـى تقليـل توقعاتهـم لعـام 2020 للنمـو االقتصـادي العالمـي مـن حوالـي 3.0-% إلـى 
2.4-% ولوضـع هـذا الرقـم فـي الصـورة، فقـد ُقـدر الناتـج المحلـي اإلجمالـي العالمـي 
بحوالـي 86.6 تريليـون دوالر أمريكـي فـي عـام 2019 وهـذا يعنـي أن انخفاًضـا بنسـبة 
أمريكـي  تريليـون دوالر   3.5 يقـرب مـن  مـا  يبلـغ  االقتصـادي  النمـو  0.4% فقـط فـي 
فـي الناتـج االقتصـادي المفقـود.  اختلفـت التقديـرات والتنبـؤات حيـث تفاوتـت اآلراء 
باحثـو  وتوصـل  العالمـي  اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  نمـو  معـدل  النخفـاض  المشـيرة 
جامعـة ANU األسـترالية إلـى أن حجـم الخسـارة العالمـي قـد يصـل إلـى 2.4 ترليـون 

دوالر أمريكـي علـى المـدى المتوسـط.

لمحة عن اآلثار االقتصادية لعام 2020

الناتج المحلي اإلجمايل العالمي 

دوالر  تريليـــون   86.6
اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج 
العالمـــي المقـــدر لعـــام 2019

$37- هبوط أسعار النفط 
WTI الخام األمريكي

3.0-% معدل نمو الناتج المحلي
اإلجمالي المتوقع لعام 2020

3000 نقطــة  هبــوط 
فــي  مؤشــر داو جونــز

5.8%معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي المتوقع لعام 2021
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قبــل تحــول كوفيد-19 إلى 

جائحــة كانت التوقعات  

بعــد تحــول كوفيــد-19 إلى 

جائحــة أصبحــت التوقعات  

76.69 مليار دوالر 
حجـــم خســـارة الناتـــج المحلـــي 

العالمـــي. اإلجمالـــي 

7 تريلـــــيون دوالر 
حجـــم خســـارة الناتـــج المحلـــي 

العالمـــي. اإلجمالـــي 

346.98 مليار دوالر 
المحلـــي  الناتـــج  خســـارة  حجـــم 

اإلجمالـــي العالمـــي.

ـــون دوالر  12 تريليـــــ
المحلـــي  الناتـــج  خســـارة  حجـــم 

العالمـــي. اإلجمالـــي 

أفضل السيناريوهاتأفضل السيناريوهات

أسوء السيناريوهاتأسوء السيناريوهات

 حجم الخسارة
العالمية
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معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي )معدل تغيير سنوي، 2020(

-6.2

-3

-1

1
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المزيد من  يتوقع  لذا  الثاني،  الربع  توقعات  إلى خفض  العالمية  البنوك  / سارعت 
االضطرابات في األسواق المالية.

/ شهد الربع األول أكثر حاالت االنهيار وحشية في األسهم العالمية منذ الكساد 
الكبير والذي تفاقم بسبب القلق المصاحب لألزمة والذي تزيده سوءا تقلبات أسعار 

النفط وانخفاضها بنسبة %60.

/ كعادة األسواق المالية عندما يصاحبها القلق وضبابية الرؤية تتجه االستثمارات 
نحو المعادن الثمينة كالذهب والذي شهد ارتفاع عالي في األسعار وارتفاع أسهم 

شركات التعدين.

/ من المتوقع أن تدخل اقتصادات متقدمة عديدة في مرحلة الركود.

األسواق المالية العالمية

من  الرئيسية  والناشئة  المتقدمة  االقتصادات  في  األسهم  أسعار  مؤشر 
مارس 2019 إلى مارس 2020



CO
VI

D-
19

ت 
عيا

دا
- ت

س 
س

آك

9

التغير في قيمة مؤشرات األسهم العالمية خالل تفشي 
فيروس كورونا المستجد من 1 يناير حتى 18 مارس 2020

العالمية  األسواق  استجابت  حيث  األزمة  هذه  في  حاد  بشكل  األسهم  تراجعت 
  MSCI World index بتقلبات مقلقة وقد شهد المؤشر العالمي لألسواق الناشئة
انخفاضا حادا بنسبة 17.5%، بعد حدوث انهيار بهذا الحجم، ال تعود ثقة السوق قريبا 
في العادة. كما تلقت البنوك ضربة قوية، حيث يتوقع المستثمرون أن يتم تخفيض 
أسعار الفائدة لجعل االقتراض أرخص للشركات والمستهلكين للحفاظ على ازدهار 
االقتصاد. وبنظرة سريعة على السوق األمريكي حيث عانى مؤشر داو جونز أسوأ 
أيامه منذ انهيار السوق التاريخي والمسمى بـ"االثنين األسود" في عام 1987. أغلق 
بأكثر من  لفترة وجيزة  المؤشر  وانخفض   %12.9 بنسبة  داو جونز منخفًضا  مؤشر 
3000 نقطة. حتى بعد أن شرع مجلس االحتياطي الفيدرالي في حملة تحفيز نقدي 
المستجد  االقتصادي وسط تفشي فيروس كورونا  النمو  تباطؤ  للحد من  ضخمة 
بنسبة   S&P500 انخفض مؤشر  تذبذبات سلبية حادة.  الرئيسية  المؤشرات  تواجه 
ناسداك  مؤشر  أغلق  بينما   2018 ديسمبر  منذ  له  مستوى  أدنى  مسجًا   %14.9

المركب منخفًضا بنسبة 12.4% ويعتبر أسوأ يوم لهذا المؤشر على اإلطاق.
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العالمية خالل تفشي  البنوك  القيمة السوقية الشهرية ألكبر 
فيروس كورونا المستجد من ديسمبر 2019 إلى مارس 2020
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/ انخفاض قيمة التبادل التجاري العالمي بنسبة 3.0% في الربع األول من هذا 
العام نتيجة انتشار الفيروس. 

/ تأثر حاد ومباشر على العرض والطلب بسبب اإلجراءات االحترازية في جميع 
الدول المتأثرة بالجائحة. وتأثر غير مباشر مثل توقف النمو االقتصادي والخطط 

التنموية.

/ قد يؤدي تأثير جائحة COVID-19 على أسواق السلع األساسية على نطاق 
أوسع إلى تغييرات طويلة األجل.

البنك  يتوقع   ،  COVID-19 الناجمة عن جائحة  الصحية  اآلثار  إلى  باإلضافة   /
الدولي ركوًدا عالمًيا كبيًرا. حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى تراجع عالمي 
واالستثمار  اإلنتاج  في  لانخفاضات  نظًرا   ، العظيم  الركود  من  بكثير  أعمق 

والعمالة والتجارة.

التجارة العالمية
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مع تفاقم جائحة الفيروس التاجي انخفضت أسعار السلع األساسية

من  الحكومي  التدخل  بأن  شك  ال 
لمكافحته  االحترازية  اإلجراءات  خال 
يبطئ من انتشار COVID-19 بسرعات 
ومن  مختلفة.  بلدان  وفي  مختلفة 
المؤسف أن هناك ضريبة قاسية لهذه 
االقتصادية  الحركة  على  اإلجراءات 
وتوقف  الحركة  انحسار  في  وتتمثل 

الكثير  في  األنشطة  من  العديد 
الطلب  من  كل  تأثر  القطاعات.  من 
والعرض على السلع ويأتي هذا التأثير 
المباشر من عمليات اإلغاق وتعطيل 
ساسل التوريد. يختلف تأثر القطاعات 
للقطاعات  خاصة  آخر،  إلى  قطاع  من 

المتعلقة بالنقل. 
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تحليل أبرز القطاعات المتأثرة سلبًا وايجابًا بحسب 
DACH مستثمري الملكية الخاصة في منطقة

إيجايب

سلبي
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خريطة القطاعات المتأثرة
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 الصناعة وسالسل اإلمداد العالمية

قادم  كبير  اقتصادي  ضرر  هناك 
تصاعد  مع  العالمية.  للصناعة 
الواليات  في  كبير  بشكل  اإلصابات 
األخرى  واألسواق  وأوروبا  المتحدة 
التي تستورد وتصدر من وإلى الصين، 
حالة  التوريد في  ومع وجود ساسل 
على  الصين  تحصل  ال  الفوضى،  من 
والمنتجات  المستوردة  المكونات 
وتطلبها  تحتاجها  التي  الوسيطة 
أن  يمكن  النهائية.  منتجاتها  لتصنيع 
تؤدي الجائحة إلى تغييرات دائمة في 

وخاصة  السلع،  على  والعرض  الطلب 
هذه  تنقل  التي  التوريد  ساسل  إلى 
السلع من المنتجين إلى المستهلكين 
في جميع أنحاء العالم. كما قد تكون 
متطلبات  بسبب  أعلى  النقل  تكاليف 
عبور الحدود اإلضافية وستؤثر تكاليف 
السلع  على  خاص  بشكل  التجارة 
والمنسوجات.  والغذائية  الزراعية 
شك  با  السلع  بعض  تخزين  قرارات 
ستؤثر على التدفقات التجارية ويكون 

لها تأثير على األسعار العالمية.

انخفاض عالمي حاد في مؤشرات 
الجديدة  الشراء  وأوامر  الصناعي  اإلنتاج 
الموردين  تسليم  عمليات  في  وتباطؤ 
في  وانخفاض  الخام  المواد  ومخزون 

تعاقدات الصادرات والواردات.

التصنيعـي   PMI مؤشـر 
أدنـى  إلـى  ينخفـض  العالمـي 
مسـتوى منـذ األزمـة المالية 2008.

حركـــة  انخفـــاض  يتوقـــع 
ــر  ــى أكثـ ــة إلـ ــات العالميـ الحاويـ
مـــن 20% فـــي األشـــهر القادمـــة.

انخفـــاض حركـــة الحاويـــات 
ــهر  ــي شـ ــة فـ ــئ الصينيـ ــي الموانـ فـ

فبرايـــر بنســـبة %19.8.  
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JPMorgan العالمي PMI انخفاض مؤشر

انخفاض حاد في مؤشر PMI ألوامر الشراء في االقتصـــــــــادات المتقــدمة

Sources: JPMorgan, IHS Markit
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الواليات  عامل في  مليون   13 حوالي  فيه  يعمل  والذي  األمريكي  الصناعة  قطاع 
الشركات  من   %53 أغلبية  تتوقع  حيث  الصناعات  من  العديد  في  تأثر  المتحدة، 
 .COVID-19 المصنعة األمريكية أن تشهد تغيًرا في العمليات اإلنتاجية نتيجة لتفشي
وكمؤشر توضيحي فقد انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في الواليات المتحدة 
بنسبة 40% وأغلقت الشركات األمريكية الثاث الكبرى مصانعها األمريكية وأغلقت 
وتفكر  األخرى منشآتها  الصناعية  القطاعات  الكبرى في  الصناعية  الشركات  بعض 
في مدى تسريح العمال للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس، وكذلك ألسباب 
اقتصادية. من الواضح أن قطاع التصنيع على وشك أن يتعرض لضربة قوية جراء هذا 
التفشي ولسببين رئيسيين: أواًل، العديد من وظائف التصنيع في الموقع وال يمكن 
القيام بها عن بعد. ثانيًا، تباطؤ النشاط االقتصادي أدى إلى انخفاض الطلب على 

المنتجات الصناعية في الواليات المتحدة والعالم. 

سجل أهم مؤشرات القطاع الصناعي األمريكي مؤشر PMI أدنى مستوى له منذ 
أبريل عام 2009م عندما سجل 39.9%. حيث سجل المؤشر لشهر أبريل 41.5% بانخفاض 
الجديدة%27.1  الطلبات  مؤشر  وسجل   .%49.1 مارس  قراءة  عن  مئوية  نقطة   7.6
بانخفاض 15.1 نقطة مئوية عن قراءة مارس التي بلغت 42.2%. وسجل مؤشر اإلنتاج 
27.5% بانخفاض 20.2 نقطة مئوية مقارنة بقراءة مارس التي بلغت 47.7 في المئة. 
يشار بالذكر أن هذا االنخفاض نتيجة انتشار الفيروس يعتبر أكبر انخفاض لمدة شهر 

واحد منذ انخفاض 9 نقطة مئوية في أكتوبر 2008م.   

 الواليات المتحدة
األمريكية
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انخفاض حاد في مؤشر PMI للواليات المتحدة األمريكية

انخفاض إنتاج مصانع الصلب األمريكية

Source: American Iron and Steel Institute.
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الصيـن  مـن  البيانـات  أحـدث  تشـير 
مـن  اإلنتـاج  فـي  كبيـر  انخفـاض  إلـى 
الصينـي.  الصناعـي   PMI مؤشـر  خـال 
مـن  للعديـد  الصينـي ضـروري  التصنيـع 
ساسـل القيمـة العالميـة، وخاصة تلك 
واآلالت  الدقيقـة  باألجهـزة  المتعلقـة 
واالتصـاالت.  السـيارات  ومعـدات 
يعتبـر أي انقطـاع كبيـر فـي المعـروض 
الصينـي فـي هـذه القطاعـات لـه تأثيـر 
كبيـر علـى المنتجيـن فـي بقيـة العالـم. 
والواقـع أن العديـد مـن الشـركات حـول 
العالـم تخشـى تلـك التدابيـر الموضوعة 
الحتـواء COVID-19 حيـث أن أي قيـود 

وحركـة  االقتصاديـة  األنشـطة  علـى 
دون  وتحـول  تعـوق  أن  يمكـن  النـاس 
المنتجيـن  مـن  الحرجـة  األجـزاء  توريـد 
الصينييـن، وبالتالـي تؤثـر علـى إنتاجهـم 
المصانـع  أربـاح  وصلـت  الصناعـي. 
أدنـى  إلـى  وفبرايـر  ينايـر  فـي  الصينيـة 
مسـتوياتها منـذ عقـد، ومـن المرجـح أن 
تكشـف اسـتطاعات التصنيـع القادمة 
عـن المزيـد مـن األلـم. ومثـل كل مـكان 
بغـض  الوظائـف،  خسـائر  تتزايـد  آخـر، 
التحفيزيـة  القـروض  حجـم  عـن  النظـر 

للشـركات.  تقديمهـا  يتـم  التـي 

الصين

أن المورديـن الصينييـن مهمـون للعديـد مـن الشـركات حـول العالـم بمعنـى أنـه أي 
اضطـراب فـي الصيـن سـيكون محسوسـًا أيضـًا خـارج حـدود الصيـن وسـيتم تعطيـل 
ساسـل القيمـة اإلقليميـة األوروبيـة واألمريكيـة وشـرق آسـيا. تخضـع اآلثـار العالميـة 
المقـدرة للتغييـر اعتمـاًدا علـى احتـواء الفيـروس والتغيـرات فـي مصـادر التوريـد. يمكـن 
أن يؤثـر انخفـاض المعـروض الصينـي مـن المدخـات الوسـيطة علـى القـدرة اإلنتاجيـة 
وبالتالـي علـى صـادرات أي دولـة معينـة اعتمـاًدا علـى مـدى اعتمـاد صناعاتهـا علـى 
المحـدود  االسـتخدام  فـإن  الشـركات،  مـن  للعديـد  بالنسـبة  الصينييـن.  المورديـن 
إلـى نقـص  التلقائيـة والمنخفضـة سـيؤدي  التصنيـع  الناتجـة عـن عمليـة  للمخزونـات 
يؤثـر علـى قدراتهـا اإلنتاجيـة وصادراتهـا اإلجماليـة. يشـير الجـدول إلـى األثـر المحتمـل لـ 
COVID-19 علـى الصـادرات فـي الـدول األكثـر تعرًضـا الختـاالت اإلمـدادات الصينية.

0 سالسل القيمة



CO
VI

D-
19

ت 
عيا

دا
- ت

س 
س

آك

24

سالسل  خالل  من  الصين  لتباطؤ  العالمية  اآلثار 
القيمــــــــة العالميـــة، 8 اقتصـــادات األكثر تضــــــــررًا

)مليون $ من انخفاض بنسبة 2 في المائة في صادرات الصين من المدخات الوسيطة(
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انخفاض مؤشر نمو اإلنتاج الصناعي في الصين 

انخفاض مستويات اإلنتاج في شهر مارس الماضي

Source: www.ceicdata.com / National Bureau of Statistics

Source: China National Bureau of statistics, 27 April 2020, GMT 7:00
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انخفاض واضح للتصدير واالستيراد في الصين 

Source: General Administration of Customs of the People›s Republic of China, China Monthly Bulletin: Summary of Imports and Exports (In USD)
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انخفاض كبير في معدل تناول الحاويات لمنفذ شانغهاي 

Source: Shanghai Municipal Statistics Bureau
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 الدين العام يف الدول النامية

فقـط،   2021 و   2020 عامـي  فـي 
الناميـة  الـدول  مدفوعـات  سـترتفع 
العامـة وحدهـا  الخارجيـة  علـى ديونهـا 
إلـى مـا بيـن 2.6 تريليـون دوالر أمريكـي 

أمريكـي. دوالر  تريليـون   3.4 و 

فـي 13 أبريـل، ألغـى صنـدوق النقـد 
الدولـي سـداد الديـون المسـتحقة لـه 
مـن قبل االقتصـادات النامية الخمس 
والعشـرين األكثـر فقرا لألشـهر السـتة 
هـذا  الديـون  إلغـاء  ويقـدر  المقبلـة، 

بحوالـي 215 مليـون دوالر.

لـم تقـدم دعـوات التضامـن الدولـي 
لمواجهـة الديـون الخارجيـة حتـى اآلن 
سـوى القليـل مـن الدعـم الملمـوس.

أعلـن قـادة مجموعـة  أبريـل،  فـي 15 
الرائـدة  االقتصـادات  مـن  العشـرين 
G20 تعليـق مدفوعـات خدمـة الديـون 
لــ 73 مـن أفقـر البلـدان مـن مايـو إلـى 

العـام. هـذا  نهايـة 
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لجميع  والقروض،  والسندات  العامة  الخارجية  للديون  االسترداد  جداول 
البلدان النامية لعامي 2020 و 2021

مـن  جـدارًا  اآلن  الناميـة  البلـدان  تواجـه 
طـوال  الديـون  خدمـة  مدفوعـات 
عشـرينيات القـرن العشـرين. فـي عامـي 
سـداد  ُيقـدر  فقـط،   2021 و   2020
يقـرب  بمـا  العامـة  الخارجيـة  ديونهـم 
تريليـون   3.4 دوالر  تريليـون   2.3 مـن 
دوالر فـي البلـدان الناميـة ذات الدخـل 
و  دوالر  مليـار   666 وبيـن  المرتفـع 
ذات  البلـدان  فـي  دوالر  تريليـون   1.06
هنـاك  والمنخفـض.  المتوسـط  الدخـل 
منهجيـة  أكثـر  تدابيـر  إلـى  ماسـة  حاجـة 

وشـفافية ومنسـقة تجاه شطب ديون 
المجـاالت.  الناميـة فـي جميـع  البلـدان 
حسـبما يشـير تقريـر البنـك الدولـي إلـى 
سـيكون  دوالر  تريليـون  شـطب  أن 
لمنـع  المطلـوب  الرقـم  إلـى  أقـرب 
الكـوارث االقتصاديـة فـي جميـع أنحـاء 
العالـم النامـي. كمـا أشـار إلـى أن هنـاك 
دوليـة  هيئـة  ماسـة السـتحداث  حاجـة 
الناميـة  البلـدان  برامـج  علـى  لإلشـراف 

عليهـا. الديـون  عـبء  لتخفيـف 

Source: UNCTAD secretariat calculations based on World Bank QEDS, 
IIF Global Debt Database and World Bank Development Indicators
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 الجهات والمراجع المعتمدة

Wef instituteforsupplymanagement

National bureau of statistics

IMF-International Monetary Fund

UNCTAD-United Nations Conference on Trade And Development 

IHS Markit 

Statista 

RaboResearch 

Worldbank 

MSCI 

OECD- Organisation for Economic Co-operation and Development 

ISM-Institute for Supply Management 

National Bureau of Statistics of China 

moodysanalytics
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