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 المستخمص:

امية والمتقدمة مخمفة العديد من نبظبلليا عمى كل دول العالم ال (كرونا) 96-كوفيدألقت جائحة 
التداعيات االجتماعية واالقتصادية والسياسية عمى كل الدول، دفعت البعض لمجزم بأن العالم اقتصاديًا 
وسياسيًا واجتماعيًا سيختمف ىيكميا عما كان عميو قبل ىذه الجائحة. وقد اىتمت العديد من الكتابات مؤخرًا 
بدراسة جميع أبعاد ىذه األزمة وتداعياتيا عمى الدول المختمفة وكيفية مواجية ىذه التداعيات أو التقميل من 
أثارىا، ومن أبزىا بالطبع البعد االقتصادي حيث ذىبت العديد من التحميبلت أن من شأن ىذه األزمة أن تنقل 

الكساد الكبير الذي ساد العالم في ب -أإن لم يكن أسو - ما يكون اقتصادات العالم كميا إلى وضع أشبو
 ثبلثينات القرن الماضي.

المتوقعة لجائحة كرونا عمى اقتصادات دول افريقيا جنوب الكمية ىذه الورقة لتحميل األثار االقتصادية  يدفوت
في ظل ما  96-والتي من المتوقع أن تشيد تداعيات صحية واقتصادية كبيرة جراء جائحة كوفيدالصحراء 

ومحددات تحميل قنوات التأثير الداخمية والخارجية ا من أنظمة وخدمات صحية محدودة، وذلك من خبلل لديي
 وكذلك السياسات االقتصادية التي يمكن من خبلليا التعامل مع ىذه التداعيات.ىذا التأثير 

الموارد  ىن الدول االفريقية البترولية، وتمك التي يعتمد اقتصادىا عمإلى أالدراسة وقد خمصت 
في األداء  توقعت الدراسة ايضا حدوث خملىي الدول االكثر تضررا من االزمة.  الطبيعية والسياحة

خارجي لدول افريقيا جنوب الصحراء، يتمثل الخمل الداخمي في عجز موازنات دول الداخمي و ال االقتصادي
القطاع الصحي وانخفاض االيرادات الخاصة بقطاعات  ىافريقيا جنوب الصحراء مرتبط بزيادة االنفاق عم

الموارد الطبيعية وااليرادات الضريبية. واما الخمل الخارجي فيتمثل في عجز في موازين مدفوعات الدول 
 ضافة الي تزايد اعباء الدين الخارجي نظرا النييار اسعار الصرف.كنتيجة لتراجع الصادرات باإل



2 
 

، اوضحت 96-تصادية التي اتخذتيا دول افريقيا جنوب الصراء لمتعامل من كوفيدوفيما يتعمق بالسياسات االق
الدراسة ان ما استخدمتو دول افريقيا جنوب الصحراء قد يختمف الي حد ما عن السياسات المتبعة عالميا 

مالية قتصادية ليذه الدول، كما استعرضت الدراسة اىم السياسات السباب تتعمق وطبيعة اليياكل االوذلك أل
 المستوى االقميمي القاري. ىوالنقدية التي تم اتخاذىا سواء من قبل حكومات ىذه الدول او من مؤسسات عم

  

 ، افريقيا جنوب الصحراء، الطمب الكمي، العرض الكمي.96-كوفيدالكممات الدالة: 
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Abstract: 

COVID-19 pandemic deeply affected the world economy, both developing and 

developed countries, causing many social, economic and political consequences. 

Day after day, the economic and political researchers believes that the world 

economically, politically and socially will definitely differ from what it was before 

this pandemic. 

The COVID-19 pandemic is far more than a health crisis; it is affecting societies 

and economies at their core. recently many studies are conducted to analyze all 

dimensions of this crisis and its impacts and how to face or reduce these effects. 

Considering the economic effects of the pandemic, many analysts believe that this 

crisis would move the entire world’s economies to a situation similar to - If not 

worse - the Great Depression that spreader over the world in the 1930s. 

This paper aims to analyze the macroeconomic impacts covid-19 on SSA 

economies which are expected to witness major health and economic consequences 

as a result of the Covid-19 pandemic in light of their limited health systems and 

services, through an analysis of internal and external impact channels and the 

determinants of this Impact as well as economic policies that can deal with these 

effects. 

The study concluded that the African petroleum states, and those whose economies 

depend on natural resources and tourism, are the countries most affected by the 

crisis. The study also expected a defect in the internal and external economic 
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performance of sub-Saharan Africa. The internal imbalance is the budget deficit of 

sub-Saharan African countries linked to increased spending on the health sector 

and lower revenues for the natural resource sectors and tax revenue. The external 

imbalance is represented by a deficit in the balance of payments of countries as a 

result of declining exports, in addition to the increasing burden of external debt due 

to the collapse of exchange rates. 

 

With regard to the economic policies taken by sub-Saharan African countries to 

deal with COFED-19, the study showed that what the countries of sub-Saharan 

Africa have used may differ somewhat from the policies adopted globally for 

reasons related to the nature of the economic structures of these countries, the 

study also reviewed the most important financial and monetary policies That was 

taken either by the governments of these countries or by institutions at the 

continental regional level. 

 

Keywords: Covid-19, Sub Saharan Africa, Aggregate Demand, Aggregate supply 
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 مقدمة:

امية والمتقدمة مخمفة العديد من نبظبلليا عمى كل دول العالم ال (كرونا) 96-كوفيدألقت جائحة 
التداعيات االجتماعية واالقتصادية والسياسية عمى كل الدول، دفعت البعض لمجزم بأن العالم اقتصاديًا 

العديد من الكتابات مؤخرًا  وسياسيًا واجتماعيًا سيختمف ىيكميا عما كان عميو قبل ىذه الجائحة. وقد اىتمت
بدراسة جميع أبعاد ىذه األزمة وتداعياتيا عمى الدول المختمفة وكيفية مواجية ىذه التداعيات أو التقميل من 

تنقل أن زمة ومن أبزىا بالطبع البعد االقتصادي حيث ذىبت العديد من التحميبلت أن من شأن ىذه األأثارىا، 
الكساد الكبير الذي ساد العالم في ب -إن لم يكن أسوأ- ما يكون أشبواقتصادات العالم كميا إلى وضع 

 ثبلثينات القرن الماضي.

المتوقعة لجائحة كرونا عمى اقتصادات دول الكمية ىذه الورقة لتحميل األثار االقتصادية  يدفوت
 96-ائحة كوفيدكبيرة جراء ج واقتصادية والتي من المتوقع أن تشيد تداعيات صحيةافريقيا جنوب الصحراء 

تحميل قنوات التأثير الداخمية من خبلل في ظل ما لدييا من أنظمة وخدمات صحية محدودة، وذلك 
وكذلك السياسات االقتصادية التي يمكن من خبلليا التعامل مع ىذه ومحددات ىذا التأثير والخارجية 
  التداعيات.

 لجزء األوليتناول اباإلضافة إلى مقدمة وخاتمة.  أجزاء أربعة طار تنقسم الورقة إلىوفي ىذا اإل
، ثم الجزء الثاني يعرض بعض الدراسات 96-اإلطار النظري لمتأثيرات االقتصادية الكمية لجائحة كوفيد

ثم الجزء الثالث يتناول االثار ، 96-السابقة التي اىتمت بتحميل االثار االقتصادية لؤلوبئة ومنيا كوفيد
في افريقيا جنوب الصحراء، ثم السياسات االقتصادية: المالية والنقدية لمجائحة لمتوقعة االقتصادية الكمية ا

وكذلك عرض ألىم سياسات أو إجراءات  محد من ىذه االثارل اتبعتيا دول افريقيا جنوب الصحراء التي
 .المواجية عمى المستوى اإلقميمي والقاري

 :إطار نظري :91-كوفيد االثار االقتصادية الكمية لجائحة .9

بظبلليا عمى اقتصادات دول افريقيا جنوب الصحراء من خبلل ما  (كرونا) 96-كوفيدألقت جائحة 
تسببت من صدمات داخمية وخارجية القتصادات ىذه الدول، وتجدر اإلشارة ىنا أن ىذه الجائحة في تأثيرىا 
االقتصادي تختمف عن أي أزمة اقتصادية سابقة في كونيا اجتاحت اقتصادات دول العالم كميا فأصبح 

باألزمة واألثار التي تنتقل إلييا جراء ما  عمى الدول النامية ما بين تأثر اقتصاداتيا داخمياً  تأثيرىا مزدوجاً 
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أصاب اقتصادات الدول الكبرى التي تقود االقتصاد العالمي وفي مقدمتيا الصين والواليات المتحدة ودول 
مكانية صمود العديد  من األفكار والنظم االقتصادية االتحاد األوروبي، كما أنيا أعادت الجدل حول جدوى وا 

 التي سادت النظام االقتصادي الحديث مثل العولمة والرأسمالية والتكامل االقتصادي.

. وفقًا ليذا االثار االقتصادية الكمية المحتممة لجائحة كرونا تتبع الشكل التالي ويمكن من خبلل  
حيث تبدأ في موجتيا األولي  ،مراحل أو موجات تمر بعدة 96-لكوفيدالشكل فإن التأثيرات االقتصادية الكمية 
نتيجة انخفاض مستويات التشغيل بل وغمق العديد من مؤسسات اإلنتاج بإحداث صدمة في اإلنتاج المحمي 

المحمية تزامنًا مع اإلجراءات االحترازية لممرض وىو ما يترتب عميو انخفاض حاد في اإلنتاج المحمي يؤدي 
كما أنو يؤدي إلى انخفاضًا متزامنًا  أو التوريد العالمية ج في إطار سبلسل اإلنتاجبدوره إلى خمل في اإلنتا

ىذا  .في الطمب المحمي نتيجة انخفاض الدخل من جية وحالة عدم اليقين في المستقبل من جية أخرى
نتيجة - زمة مثل الموارد الطبيعيةألباإلضافة إلى انخفاض الطمب عمى القطاعات التي تأثرت مباشرة با

متسببًا بدوره في صدمة  والسياحة والنقل والخدمات الموجستية -انخفاض الطمب العالمي مع تأثر اإلنتاج
. ويجدر المبلحظة ىنا أن التغيرات التي تطرأ عمى الطمب المحمي تختمف وفقًا لطبيعة جديدة لمعرض المحمي

المستمزمات الطبية وغيرىا من االحتياجات السمع فبينما يرتفع الطمب عمى السمع األساسية مثل الغذاء، 
األساسية بصورة كبيرة، فإن الطمب عمى السمع غير األساسية أو الضرورية في مثل ىذه األزمات يشيد 

 ,Barua) . ىذا باإلضافة لمتأثير المباشر عمى حركة األفراد عمى المستوى المحمي والخارجيانخفاضًا حاداً 
2020).  

أثرًا جوىريًا عمى أو المرحمة الثانية  ةفي الموجت الطمب والعرض المحمي تخمف حالتأثيرات التي اجتا هىذ
العالمية خاصة أن الدول التي أصابتيا الجائحة في أو التوريد  نتاجالعرض والطمب العالميين وسبلسل اال

االقتصاد العالمي مثل الصين ودول االتحاد األوروبي البداية تعد من الدول التي تمعب دورًا محوريًا في 
 .حيث تؤثر بصورة كبيرة عمى حركة التجارة العالمية وتدفقات رؤوس األموال والواليات المتحدة األمريكية

تبدأ التأثيرات االقتصادية لمجائحة في االنعكاس عمى مؤشرات االقتصاد ففي المرحمة أو الموجو الثالثة، أما 
ث ينخفض كبًل من العرض الكمي والطمب الكمي، كما ترتفع معدالت التضخم خاصة في أسعار الكمي، حي

السمع األساسية الرتفاع الطمب عمييا وكذلك السمع الواردة من الخارج النخفاض المعروض وصعوبات النقل، 
ع معدالت باإلضافة إلى ارتفا في مقابل انخفاض أسعار السمع غير األساسية النخفاض الطمب عمييا.
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البطالة نتيجة قيام العديد من مؤسسات اإلنتاج بتسريح جزء من العمالة سواء بسبب اإلجراءات االحترازية او 
بسبب انخفاض الطمب عمى المنتجات في حالة السمع غير األساسية إال لو كانت تتمتع بقدر من المرونة 

 يمكنيا من التكيف مع التغيرات الطارئة.

ويتوقف ىذا  التغيرات التي طرأت عمى التجارة الدولية إلى إحداث تأثير عمى سعر الصرف،كذلك قد تؤدي 
التأثير بالطبع عمى الييكل االقتصادي لمدولة ومدى وطبيعة ارتباطو باألسواق العالمية. كذلك قد تؤدي 

وتوفير االحتياجات  األزمة إلى ارتفاع معدالت االستدانة الخارجية لتوفير التمويل البلزم لمواجية األزمة
  والخدمات الطبية واالجتماعية وكذلك موجية التأثيرات االقتصادية لؤلزمة خاصة في الدول النامية.

إلى انخفاض الناتج المحمي اإلجمالي العالمي ودخول  في الموجو الرابعة والخامسة كل ىذه التأثيرات تؤدي
من المتوقع أن تؤدي إلى إحداث تغيرات ىيكمية في نظام االقتصاد العالمي إلى مرحمة من الكساد، كما أنيا 

 االقتصادية والسياسية الدولية. االقتصاد العالمي والفاعميين الرئيسيين فيو وعمى التفاعبلت
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 الدراسات السابقة:. 2

بالرغم من وجود العديد من الدراسات السابقة التي تناولت العبلقة بين مؤشرات الصحة بشكل عام 
لجائحة وأثارىا االقتصادية وعمى الرفاىية المجتمعية، إال أن الدراسات التي تناولت تقييم االثار االقتصادية 

أن تحميل االثار االقتصادية لمثل كما  )نظرًا لحداثة الموضوع( تعتبر إلى حد ما محدودة 96-مثل الكوفيد
، اإليدز)مثل السارس، الصحية أو الجوائح ىذه الجائحة يجب أن يراعي اختبلفيا عن باقي االزمات 

الحادة  وتأثيراتوالتي قد تكون تم تناوليا من قبل من حيث معدل االنتشار واتساع النطاق االنفمونزا االسبانية( 
 .بل وفي األجل الطويل كذلك لقصيرعمى اقتصادات العالم في األجل ا

 ,.McKibbin L. J)ومن الدراسات التي تناولت االثار االقتصادية الكمية لمجوائح الصحية دراسة 
، وقد خمصت الدراسة إلى أن التأثير األكبر 3002عن االثار االقتصادية لجائحة السارس في عام  (2004

االنخفاض الكبير في معدالت االستيبلك الخاص، وزيادة تكمفة اإلنتاج، وزيادة ان من خبلل كليذه األزمة 
معدالت عدم التأكد أو اليقين في مناخ األعمال وما ارتبط بذلك من انخفاض في مستوى تقييم المخاطر في 

 االقتصادات التي تأثرت بيذه الجائحة.

ا في النفمونز زمة األوالتي ىدفت إلى تقييم االثار االقتصادية  (Bloom, 2005)ىناك أيضًا دراسة 
باستخدام نموذج محاكاة  في اطار سيناريوىات مختمفة النتشار المرض من بين متوسط إلى حاد 3002عام 

يكون من خبلل تأثيرىا  يذه الجائحةالتأثير األكبر لأن إلى  سةاالدر  ذىبت، وقد أعدتو جامعة أكسفورد
% من الناتج المحمي 3.2بحوالي  ، وقد قدرت الدراسة ىذا االنخفاضاالستيبلك الخاص في دول شرق اسيا

في األجل القصير، أما في األجل الطويل فمن شأنيا في حال  مميار دوالر 992.3اإلجمالي أي حوالي 
% من الناتج المحمي اإلجمالي 3.2ك بقرابة استمرار معدالت انتشار المرض أن تؤدي إلى خفض االستيبل

وعمى المستوى العالمي قدرت الدراسة االنخفاض في الناتج المحمي اإلجمالي العالمي بحوالي  .ليذه الدول
  تريميون دوالر.  3.2ي بقرابة أ% 91% كما أنيا ستؤدي النخفاض التجارة الدولية بحوالي 0.3

  يناك دراسةف 96-تناولت التأثيرات االقتصادية الكمية لجائحة كوفيدأما فيما يتعمق بالدراسات التي 
(McKibbin W. a., 2020) دولة  31 في 96-عن تقدير الخسائر االقتصادية الناجمة عن كوفيد

، قدرت الدراسة الخسائر االقتصادية االجمالية في الدول محل الدراسة G-Cubed modelباستخدام 
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مميار دوالر وفقًا لسيناريوىات انتشار  3320مميار دوالر إلى  352الناجمة عن األزمة بمعدالت تتراوح من 
 المرض ومعدالت الوفيات الناجمة عنو. 

التي تناولت االثار االقتصادية المتوقعة عمى  (Ozili, 2020)وفي السياق األفريقي، ىناك دراسة 
ادية التي انتيجتيا الدولة لمواجية ىذه التأثيرات. صكرونا والسياسات االقت ةري جراء جائحجياالقتصاد الني

فاض مع االنخ ذىبت الدراسة إلى أن االقتصاد النيجيري قد تأثر نتيجة لتزامن جائحة كرونا اإلطاروفي ىذا 
وىو ما خمف أثرًا بالغًا عمى  الحاد في أسعار البترول منذ بداية العام وتسارع ىذا االنخفاض مع الجائحة.

اقتصاد الدولة الذي يعتمد بصورة كاممة عمى قطاع النفط سواء في توليد الناتج المحمي اإلجمالي أو كنسبة 
اسات االقتصادية فقد تبنت الدولة سياسة مالية أما فيما يتعمق بالسي من الصادرات ومصدرًا لمنقد األجنبي.

تعتمد عمى تقديم الحوافز وبرامج الدعم لقطاعات ومؤسسات اإلنتاج )وليس لمقطاع المعيشي(، وفي إطار 
إال أن الدراسة  تريميون دوالر لدعم قطاع اإلنتاج. 2.2السياسة النقدية فقد أتاحت الدولة قروض بقيمة 

خمصت إلى أن ىذه السياسات لم تؤتي بثمارىا في الحد من األثار االقتصادية لؤلزمة وعدم استجابة 
  قطاعات اإلنتاج ليذه الحوافز السياسية والمالية.

 عمى االقتصادات األفريقية: (91-)كوفيدجائحة  القنوات التي تؤثر من خاللها. 3

تأثيرىا ميل حكرونا عمى اقتصادات افريقيا جنوب الصحراء من خبلل تأزمة قنوات تأثير يمكن تحميل 
. فمن جانب الطمب من المتوقع أن تخمف ىذه األزمة الكمي والعرض عمى جانبي الطمب الحالي والمحتمل

ىيكمية عمى كل من االنفاق الحكومي، الصادرات والواردات، االنفاق االستثماري بجانب االثار المتوقعة  اً أثار 
يدعو لمشك أنيا ستخمف أثارا كبيرة عمى  فمما ال الكمي مى االستيبلك الكمي، أما من جانب العرضع

الصدمات التي قد تطرأ عمى العرض تخمف بدورىا تأثيرًا إضافيًا عمى  ، كما أنالقطاعات االنتاجية المختمفة
الدول إلى أزمات كساد يؤثر بدوره عمى العرض )اإلنتاج ومعدالت التوظف( بحيث تدخل  الطمب الكمي

كذلك يمتد تأثير  .متتالية ال يمكن الفكاك منيا دون تبني سياسات مالية ونقدية قادرة عمى كسر ىذه الحمقة
صدمات خارجية القتصادات ىذه الدول لما تخمفو من تأثير كبير عمى تدفقات من  وحدثما تىذه األزمة إلى 

وبشكل عام يمكن تحديد المحددات الرئيسية لحجم  ة العالمية.فالتجارة ورؤوس األموال وسبلسل القيم المضا
 ي دول افريقيا جنوب الصحراء فيما يمي:فالتأثير االقتصادي لمجائحة 
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درجة االنفتاح القتصادي لمدولة عمى االقتصادات العالمي ومدى اعتماد اقتصاداتيا عمى الخارج  ( أ
 ت الخارجية.سواء في التجارة أو االستثمارات أو حتى في المساعدا

فة العالمية والتي تأثرت بشدة اومدى ارتباطو بسبلسل القيمة المضمدولة لالييكل االقتصادي طبيعة  ( ب
البترول والتعدين قطاع باألسواق العالمية والطمب الخارجي مثل  مدى ارتباطو، أو جراء الجائحة

  .وقطاع النقل والخدمات الموجستية السياحةقطاع و 
 يذا االنتشار.مدى الزمني لالانتشار المرض في الدولة و  مستوى ( ت
المالية والنقدية( لؤلزمة واالثار المترتبة عمييا بحيث تكون إما ) سرعة استجابة السياسات االقتصادية ( ث

 الناجمة عن األزمة.  لآلثارتحد من األثار أو سياسات معالجة  استباقيةسياسات احترازية 

 مجموعات أربعة االقتصادية لؤلزمة في البداية تقسيم دول افريقيا جنوب الصحراء إلىويستمزم تحميل االثار 
تختمف حدة وقنوات التأثير بينيا، وىي الدول األفريقية المنتجة لمبترول، الدول األفريقية الغنية بالموارد 

د تضررًا مثل السياحة الطبيعية غير البترولية، الدول االفريقية التي يعتمد اقتصادىا عمى القطاعات األش
في المبلحق تقسيم دول افريقيا جنوب  (9م)والخدمات الموجستية، الدول األفريقية األخرى )ويبين الجدول رقم 

 الصحراء عمى ىذه المجموعات(.

الدول االقتصادات اإلفريقية كميا من المتوقع أن تتأثر بشدة نتيجة األزمة، إال أن فبالرغم من أن 
أكثر االقتصادات المتضررة جراء ىذه األزمة ذلك ألنو من المتوقع أن تكون من  جة لمبترولالمنتاالفريقية 

الكبير في  تداعيأو ال نيياراال، فيناك أيضًا االثار المترتبة عمى بجانب االثار االقتصادية المتوقعة لمكرونا
ن كان تسارع مؤخرًا - والذي بدأ منذ بداية العامأسعار البترول  ، حيث انخفض تباطؤ الطمب العالمينتيجة وا 

دوالر في نياية شير ابريل ومن المتوقع أن يستمر في  39إلى حوالي  3030دوالر يناير  32من قرابة 
تصادات قشأنو أن يخمف أثارًا كبيرة عمى اوىو األمر الذي من  .(3رقم )كما يتبين من الشكل  االنخفاض

القطاع كمصدر رئيسي لمدخل وعدم تنوع ىياكميا االقتصادية  الدول خاصة في ظل اعتمادىا الكبير عمى ىذا
 صاداتيا شديدة اليشاشة والتأثر ليذا االنخفاض الكبير في الطمب وبالتالي أسعار البترول. تمما يجعل اق
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وبالمثل ستكون الدول االفريقية التي يعتمد اقتصادىا عمى الموارد الطبيعية أو التي تعتمد بصورة عمى قطاع 
النخفاض أسعارىا لتدني الطمب العالمي  أكثر تضررًا من الدول األخرىأو الخدمات الموجستية السياحة 

 (.2عمييا أيضًا وذلك كم يتبين من الشكل رقم )
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 نتيجة مجموعة من العوامل المتداخمة منيا: القطاعات اإلنتاجية فمن المتوقع ان تتأثر كذلك باألزمة أما باقي

المكون الرئيسي في الطمب المحمي القتصادات معظم الدول االفريقية  وانخفاض االستيبلك الخاص، وىأوال: 
وكذلك انخفاض المعروض من السمع جراء وقائي لممرض، إنتيجة النخفاض الدخل الناتج عن تقميل العمالة ك

االستيبلكية نتيجة انخفاض معدالت التجارة العالمية. ومن ناحية أخرى العوامل النفسية التي تدفع االفراد في 
حالة عدم التأكد إلى تقميل االستيبلك الحالي تحسبًا لما قد يطرًا مستقببًل أو تحسبًا الستمرار الجائحة لفترة 

   .(Lewis, 2020) أطول

تراجع إنتاجية القطاعات االقتصادية المختمفة نتيجة انخفاض مستويات العمالة تزامنًا مع اإلجراءات  ثانيًا:
المحمية واألجنبية عمى وجو خاص من جية تراجع معدالت االستثمارات  ن جية،م ئية المصاحبة لؤلزمةاالوق

 أخرى.

 استمرار حالة عدم التأكد والتي تؤثر سمبًا عمى معدالت االدخار واالستثمار. ثالثًا:

باإلضافة إلى الصدمات الداخمية لمعرض الكمي والطمب الكمي ىناك أيضًا الصدمات الخارجية الناتجة عن 
صحراء جائحة كرونا التي انتشرت في دول العالم أجمع والتي من شأنيا أن تؤثر عمى دول أفريقيا جنوب ال

 من جانبين:

انخفاض الطمب العالمي عمى السمع والموارد الطبيعية )ومنيا البترول( والذي من شأنو ألن يؤثر سمبًا أواًل: 
حجم الصادرات األفريقية وكذلك تأثر الواردات من السمع األساسية والرأسمالية التي تعتمد عمييا الدول عمى 

ومشكمة ضغوط تضخمية بيذه الدول نظرًا ألن  موازينيا التجاريةاألفريقية مما يخمف تأثيرًا بالغًا عمى 
 .الواردات لمدول األفريقية عادة ما تكون من السمع األساسية

انخفاض حجم التدفقات الرأسمالية سواء كانت استثمارات أجنبية أو مساعدات خارجية نتيجة حالة عدم ثانيًا: 
 .أجمع اليقين أو التأكد الي أصابت اقتصادات العالم

  

 :في دول افريقيا جنوب الصحراء 91-. التأثيرات االقتصادية الكمية المتوقعة لجائحة كوفيد4

إلى مجموعة من الـتأثيرات عمى  96-من المتوقع أن تؤدي التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لجائحة كوفيد
سواء األداء الداخمي )مثل العجز العام  الكمي لدول أفريقيا جنوب الصحراء ياالقتصاداألداء مؤشرات 
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. حيث توقع تقرير والبطالة والتضخم( أو األداء الخارجي )العجز التجاري وميزان المعامبلت الرأسمالية(
جنوب الصحراء أن ينخفض الناتج المحمي  ألفريقياصندوق النقد الدولي عن األداء االقتصادي اإلقميمي 

لدول جنوب الصحراء حوالي  3030قع لعام و ليصبح المعدل السنوي المتة اإلجمالي ليذه الدول بصورة حاد
نقطة مئوية عن النمو المتوقع ليذه  2.3وىو أقل بحوالي (، 1وذلك كما يتبين من الشكل رقم )، 9.3%-

التكمفة الناجمة عن ىذا االنخفاض في الناتج  البنك الدولي قدرقد و  .(IMF, 2020) الدول قبل الجائحة
 World) مميار دوالر 46مميار دوالر إلى  24المحمي اإلجمالي إلفريقيا جنوب الصحراء بما يتراوح ما بين 

Bank, 2020) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما يتبين من الشكل رقم  الدول األفريقية،وبنظرة أكثر عمقًا لمنمو االقتصادي المتوقع عمى مستوى       
فيبلحظ أن الدول المنتجة لمبترول من المتوقع أن تحقق مستوى أقل من النمو االقتصادي حيث من  (،2)

% 3.5-في الدول األفريقية البترولية بمعدل  3030المتوقع أن ينخفض الناتج المحمي اإلجمالي في عام 
ريا وىي أكبر دول افريقيا نقطة مئوية، بل أن نيجي 2.2وىو أقل من معدل النمو المتوقع قبل الجائحة بحوالي 
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-بحوالي  3030جنوب الصحراء المنتجة لمبترول من المتوقع أن ينخفض ناتجيا المحمي اإلجمالي في 
2.1.% 

أما الدول المصدرة لمموارد الطبيعية غير البترولية، فمن المتوقع كذلك أن ينخفض ناتجيا المحمي اإلجمالي 
 %3.4- الدولي، حيث من المتوقع أن ينخفض بحواليوفقًا لتوقعات صندوق النقد  3030في عام 

، IMF) ل قبل الجائحةو نقاط مئوية عن معدل النمو الذي كان متوقع تحقيقو ليذه الد 2بانخفاض حوالي 
3030). 

األقل تأثرًا في حين أنو من المتوقع أن تكون الدول التي ال يعتمد اقتصادىا عمى الموارد الطبيعية ىي 
ن كان يظل أقل من النمو 3بالجائحة بل أنيا من المتوقع أن تحقق متوسط معدل نمو إيجابي يبمغ  % وا 

باستثناء الدول التي كان يعتمد اقتصادىا بصورة كبيرة عمى  نقطة مئوية. 1.3المتوقع قبل الجائحة بحوالي 
من  ، حيثوجامبيا وساوتومي وبرنسيبالسياحة مثل الرأس األخضر، وجزر القمر، ومورشيوس، وسيشل 

    .(IMF ،3030) %2.9-ليبمغ حوالي  3030المتوقع أن ينخفض متوسط معدل نموىا السنوي خبلل عام 

 
 التأثيرات عمى األداء االقتصادي الداخمي:  ( أ

العجز العام في موازنات حكومات أفريقيا جنوب فمن المتوقع أن يرتفع حجم الموازنة العامة، أما فيما يتعمق ب
االحتياجات المالية لمقطاع  حيث قدرت الصحراء نتيجة ارتفاع النفقات خاصة المرتبطة بالقطاع الصحي

وكذلك  ،(Kitenge, 2020) مميار دوالر 90.3بحوالي  3030الصحي في افريقيا جنوب الصحراء خبلل 
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 انخفاض اإليرادات الحكومية سواء المرتبطة بقطاعات الموارد الطبيعية أو غيرىا من اإليرادات الضريبية،
حيث من المتوقع أن يبمغ متوسط ىذا العجز في دول افريقيا جنوب الصحراء كنسبة من الناتج المحمي 

ن يبمغ متوسط ىذه النسبة في . ومن المتوقع أ3096% عام 1.2% بعد أن كان يبمغ 4اإلجمالي حوالي 
% في العام السابق، أما الدول غير البترولية فتبمغ 2.1-% بعد أن كانت 2.5-الدول البترولية حوالي 

 .3096% في عام 1.6-% بعد أن كانت 4.4-حوالي 

 
عمى صعيد اخر، من المتوقع أن تؤدي االزمة إلى ارتفاع معدالت البطالة، حيث قدرت احد الدراسات 
األخيرة  الزيادة المتوقعة في معدالت البطالة في قطاع الزراعة والذي يساىم في تشغيل النسبة األكبر من 

بمؤسسات األعمال  %، باإلضافة إلى الخسائر التي ستمحق30سكان افريقيا جنوب الصحراء بحوالي 
الصغيرة والمتوسطة نظرًا لعدم قدرتيا عمى مواجية االثار االقتصادية لؤلزمة وما يرتبط بيا من إجراءات 
وقائية وىو ما سيخمف أثرًا بالغًا عمى االقتصادات الدول االفريقية ومعدالت التشغيل بيا نظرًا لؤلىمية 

 االفريقية. االقتصادية لمثل ىذه المشروعات في االقتصادات 

إلى  3096% عام 5.1أما معدالت التضخم فمن المتوقع أن يرتفع متوسطيا في افريقيا جنوب الصحراء من 
، وتكون الزيادة أكبر في الدول البترولية حيث من المتوقع أن يبمغ متوسط معدل التضخم 3030% عام 6.2
 .%93.3 فييا حوالي 3030لعام 

 الخارجي: التأثيرات عمى األداء االقتصادي ( ب
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سواء كقيم مطمقة أو كنسبة  الخارجي ارتفاعًا كبيرًا في الدينمن المتوقع أن تشيد دول افريقيا جنوب الصحراء 
 :عوامل منياموعة من الجمن الناتج المحمي اإلجمالي وىو ما يرجع إلى م

مشكمة  الصرف نتيجة الصدمات الخارجية التي ألمت بالصادرات والواردات االفريقيةتدىور سعر  -9
 .(4، وذلك كما يتبين من الشكل رقم )ضغطًا عمى النقد األجنبي

العجز المتزايد في التمويل المحمي نتيجة ارتفاع النفقات الصحية وغيرىا من النفقات العامة المرتبطة  -3
  بالجائحة والسياسات المالية والنقدية المختمفة لمواجية أثارىا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفقًا لتقديرات  3030خبلل عام جنوب الصحراء  ادول أفريقيل الدين الخارجيالمتوقع أن ترتفع ومن      
%. ومن المتوقع أن تتباين 31% من الناتج المحمي اإلجمالي إلى 21قرابة  منصندوق النقد الدولي 

% إلى 90دة من بحيث تتراوح معدالت الزيا الدولفي المديونية وفقًا لطبيعة اقتصاد  من معدالت الزيادة
، بحيث تكون الزيادة األكبر في الدول البترولية واألقل في الدول غير % من الناتج المحمي اإلجمالي32

 .(IMF ،3030) .الغنية بالموارد الطبيعية

ارتفاعًا في حجم العجز أما فيما يتعمق بالميزان التجاري، فمن المتوقع أن تشيد دول افريقيا جنوب الصحراء 
ومن المتوقع أن يبمغ نتيجة تراجع صادراتيا خاصة في الدول البترولية والغنية بالموارد الطبيعية،  التجاري
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% من الناتج المحمي 1.4-بحوالي  3030لعام  متوسط العجز التجاري لدول افريقيا جنوب الصحراء
. وبالنظر إلى مجموعات الدول االفريقية يبلحظ 3039% من الناتج المحمي اإلجمالي في 1.3-اإلجمالي و

أن الدول البترولية من المتوقع أن تشيد االنخفاض األكبر حيث من المتوقع أن يرتفع العجز التجاري في 
% من الناتج المحمي 1.3-إلى  3096جمالي عام % من الناتج المحمي اإل3.3-الدول البترولية من 

 . (IMF ،3030) 3039% في عام 2-و  3030اإلجمالي لعام 

باإلضافة إلى االنخفاض المتوقع في التدفقات المالية المتمثمة في االستثمارات األجنبية المباشرة والمساعدات 
المتوقع في حجم تدفقات المالية لمعاممين في الخارج والتي تساىم بنسبة الخارجية، ىناك كذلك االنخفاض 

 .كبيرة في موازين مدفوعات الكثير من دول افريقيا جنوب الصحراء

 في افريقيا جنوب الصحراء: 91-واجهة آثار كوفيدمالسياسات االقتصادية ل. 5

نة لمنع انتشار الوباء، ومن ضمن تدابير وسياسات معي -كباقي دول العالم -اتخذت الدول االفريقية
انتشار الوباء تقييد االنشطة غير الضرورية واغبلق المدارس  ىىذه االجراءات التي تم فرضيا لمسيطرة عم

ثر بطبيعة الحال أمر الذي كمميا، األأالبقاء في المنازل بل واغبلق مدن ب ىوالجامعات وتشجيع االفراد عم
 ىاالنشطة االقتصادية في الدول االفريقية. وبالتالي كان البد من استخدام سياسات اقتصادية عم ىعم

 المستوى المالي والنقدي لمتخفيف من اثار ىذ االزمة.

ضافة الي حالة شديدة من عدم اليقين، استخدمت معظم الحكومات وضع سريع باإل ةوفي ظل مواجي
الحتواء ىذه الجائحة. وعمي الرغم  -الي حد كبير –بات وسياسات مماثمة في جميع انحاء العالم تدابير ومقار 

نظرا لمطبيعة  –نو أال إفريقية استخدمت سياسيات تتماشي مع التجارب الدولية، من الدول األ ن بعضاً أمن 
ة في السياسات االقتصادية المنفذ إنيمكن القول  -الخاصة لميياكل االقتصادية لدول افريقيا جنوب الصحراء

دول افريقيا جنوب الصحراء تختمف عن تمك المعتمدة في الدول المتقدمة وبعض الدول متوسطة الدخل.  
ويرجع ىذا االختبلف عن السياسات العالمية الي ثبلثة اسباب رئيسية تتعمق بطبيعة الييكل االقتصادي لمدول 

  ، وىي:االفريقية بشكل عام ولدول افريقيا جنوب الصحراء بشكل خاص

تعد العمالة غير الرسمية المصدر الرئيسي لمعمالة في أفريقيا بشكل عام جنوب الصحراء، حيث تمثل  :أوالً 
% من اجمال العمالة، وباستثناء الزراعة، تمثل العمالة غير 56.3في دول افريقيا جنوب الصحراء نحو 

مثل التأمين الصحي والتأمين ضد من إجمالي العمالة. كما يفتقر ىؤالء العمال إلى مزايا  %43.5الرسمية 
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قل تغطية لمحماية االجتماعية، أالبطالة واإلجازة مدفوعة األجر، حيث تتميز منطقة افريقيا جنوب الصحراء ب
ومن ناحية اخرى،  % من سكان المنطقة غير مشمولين باي شبكة امان او براج حماية اجتماعية.50فنحو 

ر مستقر، ومعظم ىذه الوظائف مؤقتة وذات أجور منخفضة، وال فإن غالبية العمال المعينين في وضع غي
 . (World Bank, 2020) تقدم الضمان االجتماعي

فريقيا جنوب الصحراء صغيرة وغير رسمية ولدييا عدد قميل من الموظفين أمعظم الشركات في دول  :ثانياً 
التمويل المجتمعي. حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في  ىبأجر بل وتعتمد بشكل كبير عم

 من الناتج المحمي اإلجمالي %25% من جميع الشركات ونحو 60ما يصل إلى  افريقيا جنوب الصحراء
(World Bank, 2020)  . 

الفائدة في العديد إلى خفض أسعار  96-دفعت المخاوف بشأن التأثير االقتصادي السمبي لتفشي كوفيد :ثالثًا
من البمدان األفريقية تماشًيا مع إجراءات السياسة النقدية حول العالم. ومع ذلك، قد ال يكون ىذا النوع من 

انتشار تأثيرات العرض في ذروة االحتواء أوليما في افريقيا جنوب الصحراء لسببين:  التحفيز النقدي فعاالً 
ضعف النقل  الثاني(، و العمالةخاصة في القطاعات كثيفة  ة)أي انخفاض عرض العمالة واألعمال المغمق

النقدي في البمدان ذات األسواق المالية المحمية المتخمفة. وفي ىذا السياق ىناك حاجة إلى نوع مختمف من 
مسيولة من خبلل خطوط االئتمان المباشر أو القروض التجارية المضمونة ل اً دعم تدخل البنك المركزي يوفر

 لرسمية وغير الرسمية التي يمكن أن تستمر في اإلنتاج في المستقبل.لمشركات ا

وقد تنوعت السياسات االقتصادية التي انتيجتيا دول افريقيا جنوب الصحراء ما بين سياسات مالية 
الرسمية وغير  –توسعية تيدف الي زيادة االنفاق الحكومي لتعزيز النظم الصحية، وتوفير دعم لمعمالة 

اعدة الشكات وقطاعات االنتاج المتضررة، وكذلك ضمان توفير الخدمات العامة والحكومية، ومس-الرسمية
ومنح ومساعدات من خبلل المؤسسات الدولية وكذلك سياسات نقدية تتخذىا البنوك المركزية لدول افريقيا 

 وبشكل عام يمكن تحديد أولويات السياسات االقتصادية لمواجية األزمة في:جنوب الصحراء. 

توفير الموارد المالية البلزمة لمواجية التداعيات الصحية وتمبية االحتياجات الضرورية من غذاء ودواء  أواًل:
ومستمزمات طبية وخدمات أساسية طوال فترة األزمة. وقد يتطمب ذلك تدخبلت من الحكومة في النشاط 

اإلنتاج والسمع النيائية الضروريةن أو  االقتصادي مثل إعطاء األولوية البرام عقود حكومية لتوفير مستمزمات
تحويل صناعات إلى احتياجات بعينيا ، أو اجراء عمميات تأميم انتقائية لبعض األنشطة أو الصاعات. ومن 
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أمثمة ذلك قيام الصين وفرنسا بمصادرة الكمامات الطبية في وقت مبكر من األزمة ومنع تصديرىا، وقيام 
"اإلنتاج الدفاعي" لضمان انتاج المعدات الطبية البلزمة، وقد يصل األمر إلى  الواليات المتحدة بتفعيل قانون

 سياسات تحديد األنصبة وفرض ضوابط لؤلسعار وتطبيق قواعد مكافحة االكتناز.

عانات  ثانيًا: توفير موارد كافية لممتضررين من األزمة من األفراد مثل المنح والمساعدات النقدية والعينية وا 
 البطالة.

دعم القطاعات اإلنتاجية المتضررة من األزمة من خبلل السياسات المالية )تقديم حوافز أو إعفاءات  الثًا:ث
 ضريبية أو حتى دعم لمستمزمات اإلنتاج( والنقدية مثل القروض الميسرة وتسييبلت السداد.

االضطراب والحيمولة دون  زمةالحيمولة دون أو محاولة تقميل االثار االقتصادية الكمية الناجمة عن األ رابعًا:
أو دعم  .االقتصادي المفرط، مثل سياسات توفير النقد األجنبي وامتصاص صدمات القطاع الخارجي

 ؛ األسواق المالية

وقد كانت أىم أىداف السياسات المالية لمواجية األزمة توفير الدعم البلزم لؤلفراد ومؤسسات األعمال 
لمواجية األزمة بجاب توفير التمويل البلزم لتمبية االحتياجات األساسية وتمكين الحكومات من التدخل بشكل 

االختبلالت النقدية الخارجية وكذلك  مبلئم في االقتصاد المحمي، بينما استيدفت السياسات النقدية مواجية
وفيما يمي أىم توفير السيولة البلزمة لدفع الطمب المحمي ومعالجتو ما ألم بو من صدمات أدت إلى انكماشو. 

السياسات المالية والنقدية التي تبنتيا الدول االفريقية لمواجية األزمة وكذلك السياسات عمى المستوى اإلقميمي 
 القاري.

 اسات المالية:: السي5.9

لم يستخدم سوى عدد قميل من البمدان األفريقية أموااًل عامة كبيرة لمتخفيف من  ؛نفاق العامبال فيما يتعمق 
مميار دوالر  6.9فيروسات التاجية بقيمة أثر ال، حيث أعمنت نيجيريا عن صندوق لتخفيف 96-آثار كوفيد
مميون دوالر أمريكي لتوسيع البنية  900(، وأعمنت غانا عن صندوق إغاثة بقيمة Ozili, 2020أمريكي )

التحتية وشراء المواد والمعدات وتحسين التعميم العام. ومن ناحية اخرى، طمبت بعض الدول األفريقية تبرعات 
يمثل إجمالي  من القطاع الخاص لجمع أموال إضافية لئلغاثة من فيروسات التاجية مثل وجنوب إفريقيا. ولم

7 من إجمالي األموال المحمية واألجنبية عمى حد سواء 32اإلنفاق الوطني المحمي في البمدان األفريقية سوى 
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في حين شكمت القروض األجنبية والمنح  96-التي استخدمتيا البمدان األفريقية لبلستجابة لوباء كوفيد
 :9يقية. وتيدف سياسة االنفاق العام الي% من إجمالي اإلنفاق من قبل البمدان األفر 42األجنبية 

  يبوال الذي ضرب دول غرب ووسط افريقيا في السنوات اإلتعزيز القدرات الصحية، حيث وفر وباء
في مجاالت االتصال  96-االخيرة سمسمة من الدروس المستفادة في تحديد اولويات مكافحة كوفيد

 الفعال، والمشاركة المجتمعية، والرعايا الشاممة.
  دولة عمي مستوى العالم وضعت برامج لمحماية  903توفير دعم لمعمالة االكثر تضررا، فمن بين

دول في افريقيا جنوب الصراء برامج لمحماية  90االجتماعية لمتعامل مع االزمة، قدمت 
. ففي جنوب أفريقيا، وافقت وكالة الضمان االجتماعي عمى تقديم مدفوعات مبكرة لممنح 3االجتماعية

. كما قررت الحكومة انيا ستدفع 3030مارس  29-20جتماعية لكبار السن وذوي اإلعاقة من اال
يوًما أو أولئك الذين أصبحوا مرضى أثناء  39إجازة مرضية لمعمالة المتضررة من اإلغبلق لمدة 

 تفشي الوباء، سيتم دفع إعانات التأمين ضد البطالة لمعمال المتضررين من خبلل اإلعانة الوطنية
الجديدة.  وفي ناميبيا نفذت الحكومة عدة تدابير لمتعامل مع الصعوبات االقتصادية وزيادة اإلنفاق 

، فعمي سبيل المثال، الموظفون الذين فقدوا وظائفيم في القطاع الرسمي أو 96-كوفيد الصحي بسبب
ًرا نيوزيمندًيا، دوال 420غير الرسمي وال يتمقون أي منح أخرى سيحصمون عمى دفعة لمرة واحدة بقيمة 

كما يمكن لدافعي الضرائب اقتراض واحد من اثني عشر من مدفوعاتيم الضريبية في السنة الضريبية 
 ,Orton السابقة ليتم سدادىا بعد عام واحد بأسعار فائدة منخفضة عمى خمفية ضمان حكومي

2020).)  
  دول افريقيا جنوب الصحراء دعم الشركات لمعالجة مشاكل السيولة. تعاني غالبة الشركات في– 

من مشاكل في السيولة، وبالتالي يعد الحصول عمى  -نظرا لصغر حجميا وكونيا غير رسمية
التمويل أحد التحديات الرئيسية التي تواجو الشركات الصغيرة والمتوسطة في األوقات العادية، فقد 

 229بحوالي  - 96-قبل كوفيد -قدرت الفجوة التمويمية لمشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة 
 .(Loayza and Pennings 2020) مميار دوالر أمريكي 

                                                           
1
 .( في المبلحق السياسات المالية المتبعة من كل دول عمي حدى9يوضح الجدول رقم ) - 

2
 برنامج في العالم لمحماية االجتماعية ولكن اكثرىا انتشارا ىي برامج التحويبلت النقدية.  195كثر من أيوجد  - 
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 :سياسات النقديةال: 5.2

خفض البنك المركزي  انقطة اساس، كم 20يوس سعر الفائدة بمقدار شخفض البنك المركزي لدولة موري
نقطة اساس، وخفض البنك المركزي لدولة سيشل  920لجميورية الكنغو الديموقراطية سعر الفائدة بمقدار 

نقطة اساس. في حين ان البنك المركزي النيجيري ترك السياسة النقدية دون تغيير رغم ارتفاع  900بمقدار 
مميون دوالر في بداية مارس واعاد ضخ  999 معدالت التضخم.  وفي مدغشقر، ضخ البنك المركزي نحو

ية. وفي سيشل بالعمبلت االجن ىصدر تعميماتو بالحفاظ عمأ، كما 3030مميون دوالر في نياية مارس  22
الوقود والسمع الغذائية  :استخدام احتياطي النقد األجنبي لشراء ثبلث بنود فقط ىي قصرعمن البنك المركزي أ

( في المبلحق سياسات البنك المركزي المتبعة لكل دولة عمي 3مالجدول رقم ) األساسية واألدوية. ويوضح
 .(Gentilini et al. 2020)حدى من دول افريقيا جنوب الصحراء 

 : السياسات عمى المستوى القميمي والقاري:5.3

ل افريقيا جنوب وتجدر االشارة ىنا الي ان التدابير والسياسات التي اتخذتيا الدول االفريقية بشكل عام ودو 
السياسات التي اتخذتيا حكومات تمك الدول سواء في الشق  ىالصحراء بشكل خاص لم تقتصر فقط عم

المالي او الشق النقدي، وانما كان ىناك سياسات وتدابير تم اتخاذىا من قبل مؤسسات اقميمية وقارية 
 المؤسسات:  . ومن ىذه96لتخفيف االثار االقتصادية ل كوفيد

: حيث The Bureau of the Assembly of the Union  مكتب جمعية االتحاد االفريقي  (9
، كما وافقت الدول األعضاء في 96-وافقت الجمعية عمى إنشاء صندوق قاري لمكافحة كوفيد

مميون دوالر أمريكي كتمويل أولي. والدول األعضاء  93المكتب عمى المساىمة الفورية بمبمغ 
مميون دوالر  1.2الكيانات الخيرية مدعوة لممساىمة في ىذا الصندوق وتخصيص والمجتمع الدولي و 

لتعزيز قدرة مركز السيطرة عمى األمراض في أفريقيا. ايضا دعت الجمعية المجتمع الدولي إلى 
تشجيع الممرات التجارية المفتوحة، خاصة لؤلدوية والمستمزمات الصحية األخرى. ايضا حثت 

تزويد الدول اإلفريقية عمى الفور بمعدات طبية ومجموعات اختبار ومعدات مجموعة العشرين عمى 
واقية لمكافحة الجائحة ومجموعة حوافز اقتصادية فعالة تتضمن اإلغاثة والمدفوعات المؤجمة. ودعت 
الجمعية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصرف التنمية األفريقي والمؤسسات اإلقميمية األخرى 
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دام جميع األدوات المتاحة في ترسانتيا لممساعدة في التخفيف من ىذه اآلفة وتوفير عمى استخ
 (.(UNECA ,2020 اإلغاثة لمقطاعات الحيوية لبلقتصادات والمجتمعات األفريقية

أعمن بيان مشترك مع العديد من وزراء المالية األفارقة أن القارة بحاجة : وزراء مالية الدول االفريقية (3
يار دوالر أمريكي لمدفاع عن أنظمة الرعاية الصحية ومواجية الصدمة االقتصادية التي مم 900إلى 

  .(CAEMU, 2020) يسببيا المرض
مميارات دوالر في سندات  2جمع بنك التنمية األفريقي سندات استثنائية بقيمة : بنك التنمية االفريقي (2

االجتماعية لممساعدة في تخفيف األثر  Fight Covid-19طمق عمييا سندات أمدتيا ثبلث سنوات 
اىتماًما من البنوك المركزية . وقد اكتسبت ىذه السندات 96-كوفيد االقتصادي واالجتماعي لوباء

مميار  1.3والمؤسسات الرسمية بما في ذلك المستثمرون المسؤولون اجتماعًيا، مع عروض تجاوزت 
 دوالر.

مميارات دوالر أمريكي  2عن تسييبلت بقيمة  البنك أعمن: البنك االفريقي لبلستيراد والتصدير (1
. وكجزء من التخفيف 96-لمساعدة الدول األعضاء عمى تحمل اآلثار االقتصادية والصحية لكوفيد

دولة من خبلل التمويل المباشر، وخطوط  20من االثار، سيقدم البنك الدعم المالي ألكثر من 
 االئتمان، والضمانات، والمبادالت بين العمبلت وغيرىا من األدوات المماثمة. 

ع ىذه الجائحة. حيث لمتعامل م دولية مساعدات ومنحاً وعمي جانب اخر، تمقت العديد من البمدان األفريقية 
مميار شيمن كيني( لممساعدة في  3.9مميون دوالر أمريكي ) 30قدم البنك الدولي لمحكومة الكينية نحو 

 The UK’s Department، كما قدمت ىيئة التنمية الدولية البريطانية )2مكافحة جائحة الفيروس التاجي
for International Development (DFID  مميون دوالر أمريكي لميونيسف لتعزيز  3.31ما يقرب من

مميون دوالر أمريكي كدعم  91.32يضا وافق البنك الدولي عمى أ. 1قدرة مبلوي لمتعامل مع الوباء في الببلد

                                                           
 انظر - 2

-https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/kenya-receives-50-million-

world-bank-group-support-to-address-covid-19-pandemic   
 انظر  - 4

-https://www.unicef.org/malawi/press-releases/uk-aid-provides-17-billion-kwacha-covid-19-

coronavirus-prevention-and-preparedness   
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مميون دوالر أمريكي لدعم جميورية الكونغو  14ضافة الي ، باإل2استجابة رواندا لوباء الفيروس التاجي
 World Bank’s. وافقت مؤسسة التنمية الدولية التابعة لمبنك الدولي 963-الديمقراطية خبلل جائحة كوفيد

International Development Association (IDA)  مميون دوالر أمريكي  3.2عمى منحة بقيمة
( 9. ويوضح الجدول رقم )96-تومي وبرينسيب في االستجابة لمتيديد الذي يمثمو كوفيدو لمساعدة حكومة سا

 . 96-دات التي تمقتيا الدول االفريقية من المؤسسات الدولية المختمفة لمواجيو كوفيدالمنح والمساع

 91المساعدات الدولية لدول افريقيا جنوب الصحراء لمواجهه كوفيد  :(9جدول رقم )

 المبمغ )مميون دوالر( الجهة المانحة الدولة
مؤسسة التنمية الدولية التابعة لمبنك  غامبيا

 (IDAالدولي)
90 

 3.2 الحكومة االمريكية سان تومي
 22 (3(، البنك الدولي )14البنك الدولي  ) الكنغو
 3 الحكومة االمريكية ليبيريا
 91.92 البنك الدولي رواندا
 3.31 (DFIDىيئة التنمية الدولية البريطانية) مبلوي
 30 البنك الدولي كينيا

 30 البنك الدولي السنغال
 2 البنك الدولي جيبوتي

 4.3 البنك الدولي جنوب افريقيا
 4 الحكومة االمريكية الصومال
 4.2 البنك الدولي سيراليون

5) Peterson K Ozili "COVID-19 in Africa: Socioeconomic Impact, Policy Response 
and Opportunities", SSRN Electronic Journal, 2020, p.7. 

                                                           
 انظر  - 5

-https://www.aa.com.tr/en/africa/world-bank-lends-rwanda-14-million-to-fight-covid-

19/1799348   
 انظر  6

-https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/the-world-bank-group-provides-

47-million-to-support-the-democratic-republic-of-congos-response-to-the-coronavirus-pandemic   
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 :ورؤى مستقبمية خاتمة. 6

اقتصاديات دول افريقيا جنوب  ىالورقة دراسة االثار االقتصادية المتوقعة لجائحة كرونا عمتناولت 
الدول النامية بشكل عام، االمر الذي  ىثيرات ىذه االزمة جاءت مزدوجة عمأن تأالصحراء، وقد اوضحت 

لمحمي تخمق اثارا في ىذه االزمة بصدمة في االنتاج ا أميزىا عن كافة االزمات االقتصادية السابقة. حيث تبد
مؤشرات االقتصاد الكمي  ىثير بعد ذلك عمأالعالمية، ثم ينتقل الت اإلنتاج أو التوريدالعرض والطمب وسبلسل 

 مثل التضخم والبطالة وغيرىا وتنتيي بحدوث الكساد. 

، افريقيا جنوب الصحراء دولل الكمي قتصاديمؤشرات اال ىثيرات ىذه الجائحة عمأوفيما يتعمق بت
يعة باالقتصادي لمدولة، وط نفتاحاالدرجة  :ثر الدول وىيأمدى تلربع محددات رئيسية أتوصمت الدراسة الي 

المستويين المالي والنقدي  ىالييكل االقتصادي، ومستوى انتشار المرض، والسياسات االقتصادية المتبعة عم
الدراسة ان الدول االفريقية البترولية، وتمك وضحت أ حددات؛ومدى استجابتيما لبلزمة. واستنادا الي تمك الم

توقعت الدراسة ىي الدول االكثر تضررا من االزمة.  الموارد الطبيعية والسياحة ىالتي يعتمد اقتصادىا عم
خارجي لدول افريقيا جنوب الصحراء، يتمثل الخمل الداخمي و ال في األداء االقتصادي ايضا حدوث خمل

القطاع الصحي وانخفاض  ىافريقيا جنوب الصحراء مرتبط بزيادة االنفاق عم الداخمي في عجز موازنات دول
االيرادات الخاصة بقطاعات الموارد الطبيعية وااليرادات الضريبية. واما الخمل الخارجي فيتمثل في عجز في 

نييار ضافة الي تزايد اعباء الدين الخارجي نظرا الموازين مدفوعات الدول كنتيجة لتراجع الصادرات باإل
 اسعار الصرف.

-فيما يتعمق بالسياسات االقتصادية التي اتخذتيا دول افريقيا جنوب الصراء لمتعامل من كوفيدأما 
، اوضحت الدراسة ان ما استخدمتو دول افريقيا جنوب الصحراء قد يختمف الي حد ما عن السياسات 96

قتصادية ليذه الدول، كما استعرضت الدراسة اىم سباب تتعمق وطبيعة اليياكل االالمتبعة عالميا وذلك أل
المستوى  ىالسياسات المالية والنقدية التي تم اتخاذىا سواء من قبل حكومات ىذه الدول او من مؤسسات عم

 االقميمي القاري. 

أنو يجب التعامل مع أزمة الكرونا باعتبارىا أزمة كاشفة لما يشوب األداء  وتجدر االشارة ىنا
االقتصادي من عوار أو خمل ومعالجة تفرض عمى الدول عبل اختبلالتيا االقتصادية ومنشأة ألوضاع 
 اقتصادية جديدة. بمعنى أن جزء كبير من االثار االقتصادية المترتبة عمى األزمة والتي تم تناوليا في ىذه
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الورقة ىو يرجع في األصل إلى اختبلالت ىيكمية في اقتصادات دول افريقيا جنوب الصحراء جعمتيا أكثر 
انكشافًا لمصدمات االقتصادية الخارجية وأكثر عرضة لمتقمبات والصدمات المحمية، مثل اعتمادىا المفرد عمى 

عالمية في توفير احتياجاتيا األساسية، قطاعات اقتصادية أولية، اعتمادىا وارتباطيا بشكل كبير باألسواق ال
يا كاشفة ناعتمادىا بصورة مكثفة عمى مصادر التمويل الخارجية وىكذا. وىنا يأتي دور األزمة الحالية في كو 

أثيراتيا بصورة مؤقتة مثل توموجبة لمتعامل معو وعبلجو، وليس التعامل مع األزمة و  ،ليذا العوار االقتصادي
قتصادية السابقة )وكان اخرىا األزمة المالية العالمية( حيث تتنكب اىتمام الدول في ما حدث في األزمات اال

    دون احداث تغيير ىيكمي حقيقي في اقتصادات الدول.  معالجة االثار المؤقتة فقط.

ضافة الي توفير دول افريقيا جنوب الصحراء تطوير قدرة النظم الصحية، باإل ىيجب عم بذلك
حكومات دول افريقيا جنوب  ىصغيرة ومتوسطة الحجم خبلل االزمة. كما يجب عمالحماية لمشركات 

القدرة االنتاجية وراس  ىالصحراء استصدار تشريعات من شأنيا حماية العمالة والقطاعات الحيوية لمحفاظ عم
 تمزميسكما عادة تشغيل االقتصاد بعد انتياء الوباء الصحي. مر ضروري إلأالمال البشري لممؤسسات وىو 

ال ان التحويبلت إعمي الرغم من تعدد تمك البرامج، فجتماعية. لمرعاية اإلأكثر فعالية وضع برامج األمر أيضًا 
مكانية نسب لدول افريقيا جنوب الصحراء ليس فقط لسيولة تقديميا بل وإلفضل واألتعد ىي األال تزال النقدية 

 وصوليا الي القطاع غير الرسمي. 

األزمة الحالية يجب أن تكون بداية لئلعادة ترتيب األولويات االقتصاديات  عمى صعيد أخر، فإن
وتطوير وتنمية  ة،لمدول األفريقية. بحيث تدفع ىذه الدول بضرورة اإلسراع في تنوع ىياكميا االقتصادي

ة استغبلاًل النخفاض المعروض من السمع المستوردة نتيج )توطين الصناعات( المحمية قطاعاتيا الصناعية
ما أنيا جاءت كاشفة لضرورة تطوير كوتقميل معدالت انكشافيا واعتمادىا عمى االقتصاد العالمي.  األزمة،

دة ترتيب أولويات االبنية التحتية في االقتصادات األفريقية خاصة البنية التحتية الصحية مما يستمزم إع
أو  عممية الرقمنة االقتصاديةب لمتعجيل تكون حافزاً ن ىذه األزمة قد فإ ذلكاالتفاق العام في تمك الدول. ك

 . خاصة فيما يتعمق بالقطاع المالي والمصرفي التي تبناىا مؤخرًا االتحاد األفريقية ودولو التحول الرقمي

جابة عنيا وترى الدراسة ان ىناك مجموعة من التساؤالت التي ربما تحتاج الي دراسات مستقبمية لئل
ىل ستقمل دول افريقيا جنوب الصحراء تنمية االقتصادية المستدامة بالزمة؟ مدى تأثر الفقر وجيود الوىي: 

من تعرضيا التجاري لدول مثل الصين من أجل الحد من تعرضيا لمصدمات الخارجية في المستقبل؟ ىل 
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لمصدمات الناجمة عن ستقمل الدول األفريقية البترولية من اعتمادىا عمى عائدات النفط لتقميل تعرضيا 
كبير في أسعار النفط؟ ىل ستقوم الحكومات األفريقية بتطوير البنية التحتية الحالية أو إنشاء الالنخفاض ا

التي يمكن أن تساعد في الحد من تأثير  بنية تحتية جديدة، بما في ذلك البنية التحتية لمرعاية الصحية،
رأسمالية كافية أو احتياطيات رأسمالية ال األزمات المستقبمية؟ ىل ستقوم البنوك اإلفريقية ببناء احتياطيات 

وأخيًرا، فإن ىذه األزمة ىي أيًضا فرصة لمتفكير في التعاون اإلقميمي  تحتاج إلى منح في اوقات االزمات؟
 لذلك. ىبلً ؤ في معالجة ىذا الوباء واألزمات المستقبمية، فيل يعتبر االتحاد االفريقي االن ومؤسساتو م
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 (2مجدول رقم )

 المالية والنقدية المتبعة من بعض الدول االفريقية ودول افريقيا جنوب الصحراءالسياسيات 

 االجراء الدولة
. إنشاء صندوق Covid19مميون دوالر كاستجابة  300أعمنت الحكومة  يفوار ت دكو 

لتعزيز األنشطة االقتصادية، ودعم الشركات المتضررة من أجل التخفيف 
 من قطع الوظائف، وما إلى ذلك.

مبليين دوالر لمكافحة الوباء وقدمت  90أعمنت الحكومة أنيا خصصت  اثيوبيا 
اقتراحا من ثبلث نقاط حول كيف يمكن لدول مجموعة العشرين مساعدة 

 البمدان األفريقية عمى التعامل مع جائحة الفيروس التاجي.
حزمة تمويل  -مميار دوالر  920يدعو إلى حزمة مساعدات بقيمة • 

 .COVID-19المية اإلفريقية الطوارئ الع
عادة ىيكمتيا،•   تنفيذ خطط تخفيض الديون وا 
( والمراكز األفريقية WHOتقديم الدعم لمنظمة الصحة العالمية )• 

( لتعزيز تقديم الصحة العامة CDCلمكافحة األمراض والوقاية منيا )
 والتأىب لحاالت الطوارئ في القارة.

مبليين دوالر لصندوق الطوارئ  90بالمساىمة بمبمغ  تعيدت الحكومة غينيا االستوائية 
 الخاص

 قرر البنك المركزي لغامبيا: مبيا جا
في المائة.  93نقطة مئوية إلى  0.2تخفيض سعر الوثيقة بنسبة • 

 وقررت المجنة أيضا
 2نقطة مئوية إلى  0.2زيادة سعر الفائدة عمى الودائع الدائمة بنسبة • 

في المائة  92ض تسييبلت اإلقراض الدائمة إلى في المائة. كما تم تخفي
 زائد نقطة واحدة(. MPRفي المائة ) 92.2من 

قررت لجنة السياسة النقدية في بنك غانا تخفيض سعر السياسة النقدية  غانا 
في المائة. تم تخفيض متطمبات  91.2نقطة أساس إلى  920بمقدار 

المائة لتوفير المزيد في  5في المائة إلى  90االحتياطي األساسي من 



30 
 

من السيولة لمبنوك لدعم القطاعات الحيوية في االقتصاد. يتم تخفيض 
في المائة  2.0( لمبنوك بنسبة CCBلرأس المال ) ةالمحفظاالحتياطي 

في المائة. وذلك لتمكين البنوك من توفير الدعم المالي البلزم  9.2إلى 
 92اية رأس المال من لبلقتصاد. وىذا يقمل بشكل فعال من متطمبات كف

في المائة. تعتبر سداد القروض التي فات موعد  99.2في المائة إلى 
يوًما "جارية"  20استحقاقيا لمؤسسات التمويل األصغر لمدة تصل إلى 

كما ىو الحال بالنسبة لجميع اليياكل األساسية لمبيانات المكانية األخرى. 
باستخدام تفاصيل تسجيميم ُيسمح اآلن لجميع مشتركي اليواتف المحمولة 

الحالية الموجودة عمى الياتف المحمول لتكون عمى متنيا لمحصول عمى 
 .KYCالحد األدنى لحساب 

البنك المركزي الكيني لممساعدة في التخفيف من اآلثار السمبية، سيتم  كينيا
تطبيق تدابير الطوارئ التالية عمى المقترضين الذين تم تسديد قروضيم 

 .3030س مار  3حتى 
ستسعى البنوك إلى تقديم اإلغاثة لممقترضين عمى قروضيم الشخصية • 

 بناًء عمى ظروفيم الفردية الناشئة عن الوباء.
من أجل التخفيف من القروض الشخصية، ستقوم البنوك بمراجعة • 

الطمبات المقدمة من المقترضين لتمديد القرض لمدة تصل إلى عام واحد. 
 ب عمى المقترضين االتصال ببنوكيم.لبدء ىذه العممية، يج

يمكن لمشركات المتوسطة الحجم والمقترضين من الشركات االتصال • 
عادة ىيكمة قروضيا عمى أساس ظروف كل منيا الناشئة  ببنوكيا لتقييم وا 

 عن الوباء
 900بمقدار  الفائدة، قرر بنك ناميبيا خفض سعر 3030مارس  30في  ناميبيا 

 2.32.7نقطة أساس إلى 
 Covid19مميون دوالر لدعم استجابة  9.32أعمنت الحكومة  النيجر 
بموجب ىذا وقًفا إضافًيا لمدة عام  CBNتم منح جميع مرافق التدخل  نيجيريا 

. 3030مارس  9واحد عمى جميع مدفوعات السداد الرئيسية، اعتباًرا من 
بالمائة سنوًيا لمدة عام واحد اعتباًرا  2 إلى 6تخفيض سعر الفائدة من 
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مميار  20إنشاء تسييبلت ائتمانية مستيدفة بقيمة  3030مارس  9من 
دوالر لؤلسر والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ الدعم االئتماني لصناعة 
الرعاية الصحية التحمل التنظيمي: تغادر جميع بنوك األموال المودعة 

نية والمحدودة لشروط القرض والقروض لمنظر في إعادة الييكمة الزم
لمشركات واألسر األكثر تأثرًا بالبنك المركزي النيوزيمندي لدعم مستويات 

عمى توجيو االئتمان لؤلفراد  DMBsتمويل الصناعة لمحفاظ عمى قدرة 
 واألسر والشركات.

 :البنك المركزي لمدغشقر عنأعمن  مدغشقر 
زويد البنوك بالسيولة البلزمة دعم األنشطة االقتصادية من خبلل ت• 

 لتمويل االقتصاد؛
مميون دوالر  22مميون دوالر في بداية مارس وسيعيد ضخ  999ضخ • 

 ؛3030في نياية مارس 
 الحفاظ عمى توافر العمبلت األجنبية في السوق بين البنوك.• 
ناقش مع البنوك والمؤسسات المالية تأثير األزمة وتقديم االستجابات • 

 .البلزمة
بنك موريشيوس خمسة استجابات لمحفاظ عمى تدفق االئتمان إلى تبنى  موريشيوس 

 االقتصاد:
نقطة أساس إلى  20( بمقدار KRRالرئيسي ) الفائدةخفض معدل • 

 في المائة سنويا. 3.52
مميار روبية من خبلل البنوك التجارية  2.0مبمغ إغاثة خاص بقيمة • 

رأس المال العامل. قام البنك المركزي لتمبية متطمبات التدفق النقدي و 
 5.7بتخفيض نسبة االحتياطي النقدي بنسبة مئوية إلى 

مميون دوالر لتمويل الشركات التي تكافح من أجل  920اإلفراج عن • 
 تأثير الفيروس؛

تكميف البنوك بتعميق تسديد رأس المال عمى القروض لمشركات • 
 المتضررة؛

لمتعامل مع انخفاض االئتمان. وأصدر "سند إرشادات توجييية خففت • 
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 ادخار
  :عمن البنك المركزيأ رواندا 

 مميون دوالر لمبنوك التجارية؛ 23تسييبلت إقراض بقيمة • 
7 إلى 2أبريل من  9تخفيض نسبة متطمبات االحتياطي اعتبارا من • 
 7 لمسماح لمبنوك بمزيد من السيولة لدعم األعمال المتضررة.1
مبنوك التجارية بإعادة ىيكمة القروض المستحقة لممقترضين السماح ل• 

 التي تواجو تحديات التدفقات النقدية المؤقتة الناشئة عن الوباء.
 (CBSأعمن البنك المركزي لسيشيل ) سيشل

الوقود والسمع  -استخدام احتياطي النقد األجنبي فقط لشراء ثبلث بنود • 
 الغذائية األساسية واألدوية

( إلى أربعة في المائة من خمسة MPRسعر السياسة النقدية )خفض • 
 في المائة

مميون دوالر لمساعدة  23سيتم إنشاء تسييبلت ائتمانية تقدر بحوالي • 
 البنوك التجارية في إجراءات اإلغاثة الطارئة

 :البنك المركزي في سيراليون سيراليون 
في  93.2س من نقطة أسا 920خفض معدل السياسة النقدية بمقدار • 

 في المائة. 92المائة إلى 
 مميار جنيو لتمويل اإلنتاج، 200إنشاء تسييبلت ائتمانية خاصة بقيمة • 
 شراء وتوزيع السمع والخدمات األساسية.• 
 توفير موارد الصرف األجنبي لضمان استيراد السمع األساسية.• 

 سب.سيتم نشر قائمة السمع المؤىمة ليذا الدعم في الوقت المنا
 دعم السيولة لمقطاع المصرفي• 

7 إلى 3.32خفض بنك االحتياطي الجنوب أفريقي سعر الفائدة من  جنوب افريقيا 
2.32.7 

مميون دوالر لدعم الشركات  23.34أعمنت الحكومة عن خطة بقيمة 
 الصغيرة أثناء تفشي المرض

 بنك أوغندا: اوغندا 
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التقمبات الزائدة الناشئة عن التدخل في سوق الصرف األجنبي لتخفيف • 
 األسواق المالية العالمية؛

وضع آلية لمحد من غطاء األعمال التجارية السميمة في اإلعسار إلى • 
 الحد األدنى بسبب نقص االئتمان؛

تقديم مساعدة قانونية استثنائية لمدة تصل إلى عام واحد لممؤسسات • 
 طمبيا؛المالية التي يشرف عمييا مجمس بو والتي قد تت

التنازل عن القيود المفروضة عمى إعادة ىيكمة التسييبلت االئتمانية • 
 اإلفبلس.في المؤسسات المالية التي قد تكون عرضة لخطر 

قرر بنك زامبيا زيادة الحد األقصى عمى الوكبلء ومحافظ الشركات:  زامبيا 
د في اليوم )ك( والح 30000إلى  90000األفراد من الدرجة األولى من 

إلى  30000من  3من األفراد من المستوى  900000األقصى 
من الشركات  200000في اليوم )ك( والحد األقصى  900000

يومًيا  9،000،000إلى  320.000الصغيرة والمتوسطة والمزارعين من 
(K و )كحد أقصى تخفيض رسوم معالجة نظام الدفع  9،000،000

 (.ZIPSSوالتسوية بين البنوك )
Source: AUC/AACB, Member States and Central Banks (2020( 

 

 

 


