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 ةاآلثار االقتصادية لجائحة فيروس كورونا على الدول اآلسيوي

Economic effects of the COVID-19 pandemic on 

Asian countries 

 د. أحمد جمعة عبد الغنض حسن

 كلية الدراسا  اآلسيوية العليا –جامعة ال قا يق                                      

 ملخص الدراسة :

باإضددافة إلددض  تندداقش هددًه الورقددة اآلثددار االقتصددادية واالجتماعيددة السددلبية ،يددر المسددبوقة
ف الً، شاد فض ناايتد  2020الجاود اآلسيوية فض مواجاة تداعيا  فيروس كورونا بد لا من عام 

 ٪. 17مليون شخص كان نصيب الدول اآلسيوية مناا  80علض  إصابة أكثر من 
تريليدون  26في الوق  الًي أسام  في  ح م التحلي  االقتصادي التي بلغ  قيمتاا نحو   

يع ما يارب من مليار جرعة من اللااحا  المضادة لليروس كورونا ساهم  في تحايق دوالر وتو  
تعدداف اقتصددادي أسددرع مددن المتوقددعف فددهن التددداعيا  الخطيددرة لل مددة علددض التعلدديم وشددطب مئددا  
الماليدددين مدددن الوردددائف ووصدددول معددددال  الددددين العدددام إلدددض مسدددتويا  لدددم تحددددث إال فدددي أ مدددان 

ي الدخول بين اخعراق المختللة وبين النسا  والرجال وبين اخجيال وبين الحروبف وت ايد اللجوة ف
 المناطق الجغرافيةف ت ولد أ ما  متعددة في وج  االقتصاد العالمض.

( تاييمدا  للتدأثيرا  علدض االقتصداد ADBومع تاددم الوبدا ف أجدر، بندم التنميدة اآلسديوي )
يوية. بوجد  عددام ف تدم إجددرا  خمسدة تاييمددا  العدالمي وكدًلم علددض االقتصدادا  العامددة للددول اآلسدد

ف و اسدددتنادلا إلدددض آخدددر تحليدددلف ق ددددر  الخسدددائر العالميدددة بدددد - 2020للثدددر االقتصدددادي فدددي عدددام 
٪ مددددن 6.3-٪ 3.6و  2020٪ مددددن الندددداتس المحلددددي اإجمددددالي العددددالمي فددددي عددددام 8.7-٪ 5.5

ة في آسيا الناميدة تصدل إلدض ف مع الخسائر الماابل 2021إجمالي الناتس المحلي العالمي في عام 
٪ مددددن الندددداتس المحلددددي 6.3-٪ 3.6٪ مددددن الندددداتس المحلددددي اإجمددددالي اإقليمددددي و 9.5 -٪ 6.0

 علض التوالي. 2021و  2020اإجمالي اإقليمي في عامي 
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تنشدددأ هدددًه اآلثدددار إلدددض حدددد كبيدددر مدددن انخلددداا الطلدددب المحلدددي وتددددهور السدددياحة ف ومدددن 
يدددروسف ونتيجدددة لادددًه الخسدددائرف تشدددير التادددديرا  إلدددض أن الندددداتس التدددداعيا  العالميدددة النتشدددار الل

ف ومددن 2020٪ فددي عددام 0.4المحلددي اإجمددالي الحاياددي لمنطاددة آسدديا الناميددة قددد تالددص بنسددبة 
 ٪.6.8ف مع توقع نمو المنطاة بنسبة  2021المتوقع حدوث انتعاش ج ئي في عام 

ة اآلسدددديوي بسددددرعة وناجدددد  وفدددض اطددددار هددددًا الوضددددع اسددددتجاب  الحكومددددا  وبنددددم التنميدددد  
بهجرا ا  احتوا  أو منع تلاقم اآلثدار االقتصدادية لليدروس كوروندا ف فبينمدا اتخدً  الحكومدا  فدي 
جميع أنحا  العالم خطوا  للتخليف من اآلثار االقتصادية من خالل احتوا  قيدود التنادل والنشداط 

لمسداعدة اخسدر والشدركا  االقتصاد،ف أعلن  الكثير من الددول اآلسديوية عدن حد م دعدم ضدخمة 
ف أعلددن أعضددا  بنددم التنميددة  2021يندداير  11علددض التعامددل مددع الصدددمة االقتصدداديةف وبحلددول 

تريليددون دوالرف وكددان أكبرهددا مددن الواليددا  المتحدددة  27.1اآلسدديوي عددن حدد م سياسددا  تصددل إلددض 
تريليددون  3.6ناميددة تريليددون دوالرف وبلددغ المبلددغ الددًي أعلنتدد  االقتصددادا  اآلسدديوية ال 8.1بايمددة 

٪ مددن الندداتس المحلددي اإجمددالي اإقليمدديف حيددث تددم توجيدد  أكثددر مددن 15.2دوالر ف وهددو مددا يمثددل 
نصدددف ح مدددة الددددعم اإجماليدددة لتادددديم الددددعم المباشدددر للددددخل للتخليدددف مدددن اآلثدددار السدددلبية لوبدددا  

COVID-19 . علض اخسر والشركا 
 –الرقــر  –االســتثمار  –االقتصــاد  –كورونــا  – الــدول الناميــة –الكلمــات المرتاحيــة : ) آســيا 

 االنتعاش االقتصادى   –السياحة 
Abstract: 

The paper discusses the unprecedented negative economic and 

social impacts as well as Asian efforts to cope with the repercussions of 

the CORONA virus starting in 2020, which at the end of which more than 

80 million people were infected, of which 17% were asian countries . 
  While economic stimulus packages of nearly $26 trillion and the 

distribution of nearly 1 billion doses of CORONAvirus vaccines have 

contributed to faster-than-expected economic recovery, the serious 

repercussions of the crisis on education, the write-off of hundreds of 

millions of jobs, the arrival of public debt rates to levels that have 

occurred only in times of war, and the growing income gap between 

different races and between women and men, between generations and 

between geographical regions, generate multiple crises in the face of the 

world economy. 
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As the epidemic progressed, the Asian Development Bank (ADB) 

conducted assessments of the impacts on the global economy as well as 

on the overall economies of Asian countries. Overall, five economic 

impact assessments were conducted in 2020 - based on the latest analysis, 

global losses were estimated at 5.5%-8.7% of global GDP in 2020 and 

3.6% -6.3% of GDP Global in 2021, with corresponding losses in 

developing Asia amounting to 6.0% - 9.5% of regional GDP and 3.6% -

6.3% of regional GDP in 2020 and 2021, respectively. 

These effects arise largely from declining domestic demand and 

deteriorating tourism, and from the global implications of the spread of 

HIV. As a result of these losses, real GDP for the developing Asia region 

is estimated to have shrunk by 0.4% in 2020, and a partial recovery is 

expected in 2021, with the region expected to grow by 6.8%. 

As part of this situation, governments and the Asian Development 

Bank responded quickly and took measures to contain or prevent the 

worsening economic impact of THE CORONA virus, while governments 

around the world have taken steps to mitigate economic impacts by 

containing mobility restrictions and economic activity, many Asian 

countries have announced massive support packages to help families and 

businesses deal with the economic shock. By January 11, 2021, ADB 

members had announced policy packages of up to $27.1 trillion, The 

largest was $8.1 trillion from the United States, with the amount 

announced by developing Asian economies amounting to $3.6 trillion, 

representing 15.2% of regional GDP, with more than half of the total 

support package directed to provide direct income support to mitigate the 

negative effects of the COVID-19 epidemic on families and businesses. 

Keywords: (Asia- Developing Countries - Corona - Economy - 

Investment - Poverty - Tourism - Economic Recovery) 

 مقدمة
تصدادية اساسدية تجعلادا قدوة اقتصدادية عاتيدةف حيدث " اصدطبس تحرض الدول اآلسيوية بماوما  اق

العددالم بصددبغة أوربيددة فددض الاددرن التاسددع عشددرف وأصددبح أمريكيددا فددض الاددرن العشددرينف اآلن هددو فددض 
طريادد  ليصددبح آسدديويا بأسددرع مددا تعتاددد" هددًا مددا صددرح بدد  مستشددار االسددتراتيجية العالميددة )بددارا  

ة وسائر المنرما  الدوليةف إعدالن الادرن الحدادي والعشدرين خانا(ف وسبق وقد أعلن  اخمم المتحد
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باعتباره قرن الاارة اآلسيويةف وكدان هندام شدب  إجمداع علدض المسدتو، الددولض علدض اقتدراب الايمندة 
اآلسدديويةف و يددادة تأثيرهددا فددي مجدداال  السياسددة والثاافددةف كمددا أن الاددارة سددتنتال بسددرعة مددن م جددرد 

 واالبتكار إلض قوة فاعلة ت حدد شكلاا واتجاهاا. مشارم في التجارة العالمية
( أن دول اآلسيان تشاد تحوالل تاريخيلاف مشيرلا إلض أن 2016أفاد تارير بنم التنمية اآلسيو، لعام )

هددًه التاددديرا  مبنيددة علددض بعددا المعددايير االقتصددادية الاويددةف حيددث شددكل  دول رابطددة اآلسدديان 
ابددان نحددو ثلددث التجددارة العالميددة فددض السددلعف وارتلعدد  حصددة بجانددب الصددين وكوريددا الجنوبيددة والي

%ف 40% إلددض 33المسددافرين علددض خطددوط الطيددران العالميددة فددي دول رابطددة اآلسدديان وحدددها مددن 
 %.23% إلض 13بينما  اد  التدفاا  الرأسمالية من 

ال أن الوضدع وبالر،م من أن الماوما  االقتصادية اخساسية ترل قويدة بالنسدبة للادارة اآلسديويةف إ
االقتصدداد، واالجتمدداعض الخطيددر جعددل دول العددالم والمجموعددا  االقتصددادية والم سسددا  الماليددة 
ت سدددارع إلدددض اتخددداً إجدددرا ا  وتددددابير احترا يدددة للعمدددل علدددض احتدددوا  التدددداعيا  السدددلبية. فاالنتشدددار 

الربدع اخول  السريع للليروس يعنض أن  لم يعد هنام أ، شدم فدض تعطيلد  لالقتصداد العدالمض خدالل
م. وبالتددالض شدداد  بيئددة االقتصدداد العددالمي تغيددرلا جددًريلا يثيددر تسددا ال  حددول إًا  2020مددن العددام 

كان الارن الحاد، والعشرين هو قرن الادارة اآلسديوية باللعدل أم ال ومدا هدو تدأثير فيدرو س كوروندا 
ف ومددا هددو تايدديم علددض االقتصددادا  العالميددة بشددكل عددام وعلددض االقتصددادا  اآلسدديوية بشددكل خدداص

المناجيددددا  اآلسدددديوية فددددض احتددددوا  تلشددددض الوبددددا  وجدددددو، الجاددددود اآلسدددديوية فددددض تاددددويا انتشدددداره 
واسدددتعادة االنتعددداش االقتصددداد،؟ف فادددض تسدددا ال  تشدددكل فدددض عماادددا إشدددكالية بحثيدددة تحددداول هدددًه 

ناس الدراسدددة اإجابدددة عليادددا مدددن خدددالل تحليدددل رددداهرة الوبدددا  وتداعياتددد  االقتصدددادية باعتمددداد المددد
الوصدلي التحليلدض والدً، يعتمدد علددض جمدع البياندا  والمعلومدا  عددن الرداهرة وتحليدل آثارهدا. مددن 

 هنا اعتمد  الدراسة علض محاور رئيسية تتمثل فيما يلض :
:  وقائع جائحة كورونا وانعكاستاا االقتصادية العامة علض العالم   أوالل

 2020الخسائر االقتصادية للدول اآلسيوية خالل عام  (1)
 التأثيرا  االقتصادية العالمية إنتشار فيروس كورونا (2)

 ثانيا: تداعيا  فيروس كورونا علض الاطاعا  االقتصادية فض آسيا 
 أواًل : وقائع جائحة كورونا وانعكاستها االقتصادية العامة :لى العالم 

راجعددد  يرادددر أن اآلثدددار االقتصدددادية النتشدددار فيدددروس كوروندددا المسدددتجد عديددددة وعميادددةف حيدددث ت
لددم نتيجددة لددثالث قنددوا  رئيسددية. أوال: يتددأثر جانددب العددرا  معدددال  النمددو االقتصدداد العددالميف ًو
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بسددبب تعطددل اإنتددا  نتيجددة لإلصددابا  بددالليروس وكددًلم إجددرا ا  احتوائدد . ثانيلددا: يتددأثر جانددب 
دددا فدددي قطددداع السدددياحة. ثالثلدددا: انتشدددار هدددًه اآلثدددار عالميدددا نتيجدددة الن تادددال الطلدددب عالميلدددا وخصوصل

الليروس عبر الحدودف وكًلم نتيجة لتراجع معدال  الطلدب العالميدة فدي الددول الصدناعية الكبدر، 
والصددددين. وسددددتتأثر االقتصددددادا  العربيددددة سددددلبلا مددددن خددددالل العديددددد مددددن الانددددوا  أهماددددا السددددياحةف 
وعائدددا  صددادرا  الددنلط. وسددتحتا  الدددول والم سسددا  االقتصددادية إلددض مجموعددة مددن السياسددا  

ي مدددن شدددأناا التخليدددف مددن حددددة اآلثدددار االقتصدددادية السددلبية النتشدددار فيدددروس كوروندددا الجديددددف التدد
 ويمكن توضيح وقائع الجائحة وانعكاستاا االقتصادية علض النحو التالض:

 2020الخسائر االقتصادية للدول اآلسيوية خالل :ام    1)
اتس المحلدي اإجمدالي اإقليمدي ٪ مدن الند9ي ادر أن الخسائر االقتصادية فدي آسديا الناميدة تتجداو  

 7.4 -تريليدددون دوالر  4.8ف وق ددددر حجدددم الخسدددائر العالميدددة بمدددا يتدددراوح بدددين ) 2020فدددي عدددام 
 2020٪ ( مدددن النددداتس المحلدددي اإجمدددالي العدددالمي فدددي عدددام 8.7-٪ 5.5تريليدددون دوالر ( أو ) 

المحلددي اإجمددالي  ٪ مددن الندداتس6.3-٪ 3.6تريليددون دوالر أو  5.4تريليددون دوالر و  3.1وبددين 
٪ مددددن الخسددددائر العالميددددة 30٪ إلددددض 27ف كمددددا أن حددددوالي  2021العددددالمي فددددي  منتصددددف عددددام 

 2.2 -تريليددددون دوالر  1.4تتكبدددددها االقتصددددادا  اآلسدددديوية الناميددددة ف حيددددث ي ادددددر اخثددددر بنحددددو 
٪ مدددن النددداتس المحلدددي اإجمدددالي 9.5 -٪ 6.0ف أي مدددا يعدددادل  2020تريليدددون دوالر فدددي عدددام 

تريليدددون دوالر ( فدددي  النصدددف اخول مدددن عدددام  1.5 -تريليدددون دوالر  0.8ليمدددي ف و بدددين ) اإق
٪ ( من الناتس المحلي اإجمالي اإقليمي ف وبالماارنة مع 6.3-٪ 3.6ف أي ما يعادل )  2021

دول آسدديا ف فددهن الخسددائر فددي الواليددا  المتحدددة أقددل قلدديالل مددن حيددث الايمددة المطلاددة ومددن حيددث 
 س المحلي اإجمالي في كال العامينحصص النات

(1). 
وفي الوق  نلس  ف فهن الخسائر المادرة في أوروبا أكبر مناا فدي آسديا مدن حيدث الايمدة المطلادة  

وكنسددبة مددن الندداتس المحلددي اإجمددالي ف لددًلم مددن المتوقددع أن تتددأثر اقتصددادا  شددرق آسدديا بدرجددة 
ال  المحليددددة مددددن خددددالل االجددددرا ا  أقددددل ف حيددددث تمكندددد  هددددًه االقتصددددادا  مددددن احتددددوا  المشددددك

الصارمة وتتبع االتصال ف وتجنب تدابير االحتوا  الصارمة وما يرتبط باا من انخلاا كبير في 
 التنال.

ا تأثيرلا أقل إلض حد ما ف حيث لم يتعرا أي   من جاة أخر، ف تشاد منطاة المحيط الااد  أيضل
٪ من الناتس 68دة )أكبر اقتصاد ف والًي يمثل من بلداناا لتلشي كبير ف خاصة بابوا ،ينيا الجدي
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علددض  COVID-19المحلددي اإجمددالي للمنطاددة ( ف ومددع ًلددم ف فددهن هددًا يخلددي التددأثير الكبيددر لددد 
 اقتصادا  ج ر المحيط الااد  التي تعتمد بشكل كبير علض السياحة

(2). 
آلسدديوية ف مددن حددد أدنددض وبشددكل عددام تتددراوح الخسددائر االقتصددادية المادددرة فددض المنطاددة اإقليميددة ا

٪ مدن إجمدالي النداتس المحلدي 13.2٪ من الناتس المحلي اإجمالي إلض حد أقصدي يبلدغ 6.0يبلغ 
( نمددو الندداتس المحلددض اإجمددالض ) علددض أسدداس سددنوي( 1ف ويوضددح الجدددول رقددم )2020فددي عددام 

وية إال أن لدددول مختددارة مددن آسدديا. وبددر،م حدد م التحليدد  االقتصدداد، التددض قدددماا الحكومددا  اآلسددي
 م. 2020التأثير االقتصاد، للجائحة كان كبيرلا خالل الربع الثانض لعام 

   نمو الناتج المحلى اإلجمالى ) :لى أساس سنوي  لدول مختارة من آسيا 1جدول رقم ) 

 الدولة
 )%( 2020عام  )%(  2019عام 

 الربع الثانى الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثانى الربع األول

 (- (13.20 (-0.30) 1 0.70 0.20 1 سنغافورة

 )-16.80( (-70). 6.66 6.34 5.39 5.74 الفلبين

 0.36 3.68 6.97 7.48 6.73 6.82 فيتنام

 -) 12.2)  (-1.98 )  1.50 2.63 2.44 2.89 تايالند

 17.07 0.73 3.65 4.40 4.80 4.50 ماليزيا

 (-5.55)  2.98 4.97 5.02 5.05 5.07 إندونسيا

 ADB Brief No. 159. Manila: Asianالمصــدر: مـــن إ:ــداد الباحـــث إســتناًدا :لـــى بيانــات 

Development Bank. 

( تدددأثر اقتصدددادا  الددددول اآلسددديوية مدددن العيندددة المختدددارة بسدددب جائحددددة 1ويوضدددح الجددددول رقدددم )
 كورونا. 

 التأثيرات االقتصادية العالمية إلنتشار فيروس كورونا   2)
أد  أ مة جائحة كورونا إلض حدوث انكماش فض معددل نمدو النداتس المحلدي اإجمدالي العدالمض لاد 

ف وقد بلغ معددل نمدو متوسدط نصديب اللدرد مدن النداتس المحلدي  2020%ف عام  4.9بنحو سالب 
لددم بسددبب عمليددا  اال،ددالق الكبيددر التددض  2020% عددام  6.2اإجمددالي العددالمض نحددو سددالب  ًو

االقتصددادية. ومددن المتوقددع أن يسددبب اخ،ددالق العددام الكبيددر انكمدداش النمددو تمدد  لمعرددم اخنشددطة 
جرا ا  االحتوا  مدة أطول. ويمكن توضيح آثار الجائحة علض  أسوأ إًا استمر  جائحة كورونا وا 

 (.2الناتس المحلض اإجمالض للدول الكبر، فض الجدول رقم )
 مالي للدول الكبرى    أثار الجائحة :لى الناتج المحلي االج2جدول رقم )

 الدولة
الناتج المحلى االجمالي 

 2019عام 

التغير في الناتج المحلى 
 2020االجمالي عام 
)%( 

 معدل البطالة
)%( 

 معدل التضخم
)%( 

 7 14.70 ((9.5 - 21.15 الواليات المتحدة
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 6 13 ) -20.4( 2.74 المملكة المتحدة

 7 9 ) -9.7( 3.85 المانيا

 8 8 ) -13.50( 2.70 فرنسا

 (-4) 9.30 ) -12.40( 1.90 ايطاليا

 4 13 ) -12)  1.70 كندا

 3 5 -) 7.85) 5.15 اليابان

 25 6 (1.60- ) 14.15 الصين

 م 2020المصدر: من إ:داد الباحث استناًدا :لى بيانات صندوق النقد الدولي خالل العام 
ف COVID-19لآلثددار االقتصددادية لددد ومنددً أن بدددأ الوبددا  أجددر، بنددم التنميددة اآلسدديوي تحلدديال   

ف بنددا ل علددض المعلومددا  المتاحددة حتددض ناايددة فبرايددر  2020مددارس  6حيددث نشددر اخثددر اخول فددي 
حالدددة فادددط فدددي جميدددع أنحدددا  العدددالمف وتدددم  86000فدددي ًلدددم الوقددد  ف كدددان هندددام حدددوالي  2020

 ن المجموع٪ م 93تسجيل معرم هًه الحاال  في جماورية الصين الشعبية ف والتي شكل  
(3). 

وتناول  الدراسة مجموعة من السيناريوها  التي تم الحصول علياا من تاديرا  الخسائر العالمية 
( مليدار  347 - 77واإقليميةف نتس عن هًا التاييم اخولي تأثيرا  عالميدة تاديريدة تتدراوح بدين ) 

وقد وقع ثلثدا التدأثير علدض  ٪ ( من الناتس المحلي اإجمالي العالمي ف0.4 -٪ 0.1دوالر ف أو ) 
 2020جماورية الصين الشعبية ف حيدث تركد  تلشدي المدرا ف و تدم نشدر تايديم مدناح فدي أبريدل 

كجددد   مدددن المنشدددور الرئيسدددي لبندددم التنميدددة اآلسددديوي فوالمعدددروف بهسدددم ) آفددداق التنميدددة اآلسددديوية 
 500عالميدة إلدض ف ثدم وصدل  الحداال  ال2020مدارس  20(ف استنادلا إلض البيانا  حتض  2020

٪ ف 15٪ ف وجماوريددة الصددين الشددعبية 20٪ ف والواليددا  المتحدددة 50ألددف ف مثلدد  أوروبددا مناددا 
 2.0٪ ف وقد أنتج  السيناريوها  المحدثة تاديرا  أكبر للخسائر العالميدة مدن ) 15وباية العالم 

 .(4) العالمي ٪ ( من الناتس المحلي اإجمالي4.8 -٪ 2.3( تريليون دوالر ف أو )  4.1إلض 
تدددددم إنشدددددا  هدددددًين التاييمدددددين اخوليدددددين مدددددن جدددددداول المددددددخال  والمخرجدددددا  اإقليميدددددة المتعدددددددة 

(MRIOT لدددم باسدددتخدام نمدددًو  مشدددروع تحليدددل التجدددارة العالميدددة ف و ( لبندددم التنميدددة اآلسددديويف ًو
ددا آخددر محدددثلا للتددأثيرا  االقتصددادية ا 2020أصدددر بنددم التنميددة اآلسدديوي فددي مددايو  لعالميددة تاييمل

 واإقليمية
(5). 

تريليدون دوالر "  5.8وقد رفع  هًه الدراسة تاديرا  التأثيرا  االقتصادية العالميدة إلدض مدا بدين ) 
٪ مدددن النددداتس المحلدددي 9.7تريليدددون دوالر " 8.8٪ مدددن النددداتس المحلدددي اإجمدددالي العدددالمي" و 6.4

عبية قدد احتدو  انتادال العددو، اإجمالي العالمي"(ف فدي ًلدم الوقد  ف كاند  جماوريدة الصدين الشد
  ماليين حالة عالمية 4٪ فاط من أكثر من 2محليلا وشكل  
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 6.1ف بدأن التدأثير العدالمي لليدروس كورونداف سديتراوح بدين )  2021تاترح هًه الدراسة فدض ناايدة 
٪ مددن الندداتس المحلددي اإجمددالي 10.5 -٪ 7.1تريليددون دوالر( ف وهددو مددا يعددادل خسددارة  9.1 -

٪ ( مددن الندداتس المحلددي 9.5-٪ 6.0ف بينمددا سددتبلغ الخسددائر فددي الدددول اآلسدديوية الناميددة )العددالمي
 2020٪ ( من الناتس المحلي اإجمالي اإقليمي فض عامض 6.3-٪ 3.6اإجمالي اإقليمي و ) 

 .(6) : ويرجع التقدير فى ذل  إلى :دة أسباب تتمثل فيما يلىعلض التوالض ف  2021و 
إلددددض تاددددويا الطلددددب المحلددددي فددددي الدددددول اآلسدددديوية  COVID-19ا  أد  تدددددابير احتددددو   -1

الناميةل فمنً البداية اضطر  الحكوما  إلض فرا تدابير احتوا  علض مسدتويا  مختللدة 
 من الصرامة ف مما أد، إلض تاييد التنال والنشاط المحلي.

الم آثددار اقتصددادية كبيددرةف مناددا االنخلاضددا  الحددادة فددي االسددتا COVID-19أن لوبددا   -2
المحلي في االقتصادا  المتضررة من تلشي المرا حيث يدتم تاييدد حركدة اخشدخاص ف 
مما ي دي إلض انخلاا كبير في نسب المبيعدا  ف وكدًلم فدي اإنلداق االسدتثماري حيدث 

 أد، تلشي المرا إلض راور آرا  أقل تلا الل بشأن النشاط التجاري في المستابل .
 ياحة والسلر من أجل العمل بسبب إ،الق الحدود.التراجعف وربما التوقف في الس  -3
المسددددتمرف سددددي ثر علددددض االقتصددددادا  مددددن خددددالل العديددددد مددددن  COVID-19أن تلشددددي  -4

الانددوا ل حيددث لدد  تددأثيرا  مباشددرة علددض الصددحة ف مثددل  يددادة معدددال  المددرا والوفيددا  
ة نحو علض المد، الاصير والمتوسط ف باإضافة إلض تحويل اإنلاق علض الرعاية الصحي

 ماابل اإهمال فض جوانب الرعاية االخر،. COVID-19معالجة تأثيرا  
تددددداعيا  ضددددعف الطلددددب علددددض الاطاعددددا  واالقتصددددادا  اخخددددر، مددددن خددددالل التجددددارة ف  -5

وروابددددط اإنتددددا  ل واضددددطرابا  جانددددب العددددرا لإلنتددددا  والتجددددارة ف والتددددي تختلددددف عددددن 
 رة واإنتا .صدما  جانب الطلب التي تنتشر من خالل روابط التجا

صددرامة إجددرا ا  االحتددوا  حتددض داخددل المنطاددة ف وارتلدداع التراجددع فددي التناددل نسددبيلا فددي  -6
جنوب آسيا خاصة التي اتخًتاا الاند وتبعتاا آسيا الوسطض ف وكان  منخلضة في شرق 
آسيا ف حيث استخدم  االقتصدادا  فدي تلدم المنطادة اللرعيدة اجدرا ا  صدارمة بددالل مدن 

 ق الصارمة.تدابير اإ،ال
 ثانًيا : تدا:يات فيروس كورونا :لى القطا:ات االقتصادية فى آسيا

إلض حد  19 -يمكن الاول بأن الصين كأحد الدول اآلسيوية استطاع  السيطرة علض أ مة كوفيد 
كبير من خالل قدرتاا علدض الضدبط االجتمداعي عبدر االعتمداد علدض طدرق رقميدة مبتكدرةف وقددم  
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جا ناجحا وصاعد لم ما أعداد نمًو اف ماابل النمًو  الغربي الًي أخلق في التعامل مع اخ مةف ًو
قضددية التنددافس بددين الواليددا  المتحدددةف بوصددلاا قددوة مايمنددةف والصددينف بوصددلاا قددوة صدداعدةف إلددض 

لم في رل تصاعد الجدال حول فكرة حتمية الصدام بين الاوتين من عدماا.   الواجاةف ًو
التردد وعدم الياين في إدارة الواليا  المتحدة خ مة كوروناف فادد نجدح  ويمكن الاول بأن  في ماابل

النمًو  الصينيف الًي يمثل "الدولة الاوية والمجتمدع الضدعيف"ف فدي السديطرة بشدكل أكثدر فاعليدة 
علددض انتشددار الليددروسف بددالر،م مددن كددون الصددين هددي باخسدداس بدد رة تلشددي الليددروس حددول العددالمف 

لم مع التسليم بأن  اإحصائيا  المعلنة من جانب الصين دقياة أو ،ير بعيدة بشكل كبير عن ًو
 واقع الوبا  في الداخلف خاصة في رل تشكيم كثير من الدول في اخرقام الصينية المعلنة.

أدت جائحــة كورونــا إلــى ترــاقم كثيــر مــن األزمــات فــى العديــد مــن المجــاالت والقطا:ــات وبــذلت 
وسة اتجاو تل  األزمات  ويمكـن توضـيح ذلـ  مـن خـالل النقـاط الحكومات اآلسيوية جهوًدا ملم

 التالية : 
 أسواق المال   1)

و  SZSEو  SSEعلدددددددض أدا  أسدددددددام الشدددددددركا  المدرجدددددددة فدددددددي  COVID-19أثدددددددر  جائحدددددددة 
ChiNext  كاندد   2020ككددل. فلددي المراحددل اخولددض للوبددا  العددالميف ال سدديما فددي مددارس وأبريددل

سدددام ف وأسدددعار الصدددرف ف وفدددروق السدددندا  ف لدرجدددة تدددًكرنا التحركدددا  كبيدددرة جددددلا فدددي أسدددواق اخ
وتجاو تادا فدي بعدا الحداال  وبدر،م أن الوبدا  لد  تدأثير  2009-2008باخ مة الماليدة العالميدة 

سلبي عام علض السوق ككل ومع ًلدم ف يوجدد تبداين كبيدر بدين الصدناعا  المختللدة: كدان التدأثير 
ة االتصال مثل السياحة وتجارة التج ئة والمطاعم. بينما السلبي بار لا بشكل خاص للاطاعا  كثيل

شاد  قطاعا  مثل الرعاية الصحية واالتصداال  أدا ل إيجابيلدا. أد، الطلدب الاائدل علدض اخقنعدة 
واخدويدددة المضدددادة للليروسدددا  والمنتجدددا  اخخدددر، ًا  الصدددلة إلدددض دفدددع اإنتدددا  واالسدددتثمار فدددي 

اخعمدددال الرقميدددة الجديددددة وأسدددلوب العمدددل مثدددل التجدددارة  قطددداع الرعايدددة الصدددحية. توسدددع  نمددداً 
اإلكترونيددة للمنتجددا  الطا جددة والتعلدديم عبددر اإنترندد  والعمددل عددن ب عددد بشددكل سددريع ف ممددا عدد   

 أدا  سوق اخوراق المالية لعمليا  االتصاال  وقطاعا  خدما  البريد السريع.
ثددر بسددبب الوبددا  ف فددي حددين أراددر  وكاندد  الشددركا  التددي لدددياا مسددتو، ديددون أعلددض عاندد  أك

 .(7)الشركا  التي لدياا تدفق نادي أكبر قدرلا أكبر من المرونة في مواجاة ضربة الوبا 
ف شاد  بعا االقتصادا  في المنطاة  COVID-19علض الصعيد المالي ف في بداية انتشار 

ية عافيتاا تدريجيال تدفاا  كبيرة من رأس المال. ومع ًلمف استعاد  اخسواق المالية اآلسيو 
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واالستارارف وكان التأثير العام علض تدفاا  رأس المال معتدالل ماارنةل بتدفق رأس المال خالل 
أ مة العملة اآلسيوية في التسعينيا  أو اخ مة المالية العالمية في أواخر العاد اخول من الارن 

ج ئيلا  COVID-19لب علض تأثير الحادي والعشرين. تمكن  اخسواق المالية اآلسيوية من التغ
بسبب تراكم احتياطيا  العمال  اخجنبية ساعد ًلم فض  يادة الادرة علض الصمودف بجانب 
السرعة والاوة فض تنليً إجرا ا  السياسة المالية والنادية. والدعم المالي وآليا  التعاون الدولي 

 .(8)توفير طباة إضافية من الحماية التي تم تطويرها وتع ي ها علض مر السنين ف ساعد ًلم علض
ومع ًلم ال يمكن استبعاد مخاطر االضطرابا  الماليدة واخ مدا  الماليدة فدض هدًه مرحلدة ف حيدث 
ت شير الدالئل أن هنام احتماال  كبيرة لحدوث تالبا  ماليدة مت ايددة وتوقدف ملداجئ لتددفاا  رأس 

مليدارا  دوالر  4توسدط  أكثدر مدن ف هدرب مدا م 2020المال إلض المنطادةل فلدي منتصدف مدارس 
( تدددفاا  الماليددة 1ف ويوضددح الشددكل رقددم ) أيددام فاددط 7مددن تدددفاا  المحلرددة مددن قددارة آسدديا خددالل 
 .2020إلض ديسمبر  2018فض الدول اآلسيوية خالل اللترة من يناير 

 31-2018يناير  1  : تدفقات الحافظة المالية في الدول اآلسيوية )1رقم ) شكل
  2020ديسمبر 

 
Source: IIF Daily Portfolio Flows database (accessed 19 January 2021. 

كاند   حيدثوكانت هنا  جهودا ملموسة للحكومات اآلسيوية اتجاو أزمات قطاع أسـواق المـال  
دا لتجندب تلداقم الوبدا  بأ مدة ائتمدان ف  التدخال  لتع ي  أسدواق المدال وتأسديس االئتمدان مامدة أيضل

كددان هنددام تلدداو  فددض حدد م السياسددا  للدددول اآلسدديوية ف فمددن ح مددة الدددول اآلسدديوية ومددع ًلددم ف 
تريليددون دوالر ف تمثددل شددرق آسدديا أكبددر ح مددة سياسددا  معلنددة بددين المندداطق  3.6الناميددة البالغددة 



 

 2022يناير   -  الثالث عشر  ة كلية السياسة واالقتصاد العددمجل
   

 

367 

 

مليددددار  428.5٪ )11.8تريليددددون دوالر( ف وجنددددوب آسدددديا بنسددددبة  2.7٪ )75.4اللرعيددددة بنسددددبة 
٪ 1.3مليددار دوالر( ف ووسددط و،ددرب آسدديا  412.3٪ )11.4يا بنسددبة دوالر( ف وجنددوب شددرق آسدد

 .(9)مليار دوالر(  2.6٪ )0.1مليار دوالر( ف والمحيط الااد   48.5)
وكحصدة مدن الندداتس المحلدي اإجمدالي لكددل منطادة فرعيدة ف ال تدد ال ح مدة شدرق آسدديا هدي اخكبددر 

٪( والمحددديط الاددداد  12.7)٪( وجندددوب آسددديا 13.2٪ ف تليادددا جندددوب شدددرق آسددديا )16.4بنسدددبة 
٪( ف وتعددد ح مددة جماوريددة الصددين الشددعبية هددي اخكبددر بددين 7.2٪( ووسددط و،ددرب آسدديا ) 7.5)

٪ مدددن 17.0تريليدددون دوالر )أو  2.3اخعضدددا  النددداميين فدددي بندددم التنميدددة اآلسددديوي حيدددث تبلدددغ 
 ناتجاا المحلي اإجمالي(

(10). 
 قطاع السياحة   2)

-COVIDمن بين أكثر االقتصادا  تضدررلا مدن الوبدا  قبدل االقتصادا  المعتمدة علض السياحة 
%  10ف أصددبح السددلر والسددياحة أحددد أهددم الاطاعددا  فددي االقتصدداد العددالمي ف حيددث يمددثالن  19

 مليون وريلة في جميع أنحا  العالم. 320من الناتس المحلي اإجمالي العالمي وأكثر من 
يددرادا  والورددائف للعديددد مددن اقتصددادا  آسدديا فاددد كددان قطدداع السددلر والسددياحة مصدددرلا رئيسدديلا لإل

٪ مدن النداتس المحلدي اإجمدالي ف 9.8ف اسدتحًو الاطداع علدض  2019والمحيط الااد ل فلي عام 
مليددار دوالر فدددي  547.7مليددون وريلدددة( ف و  182.2٪ مددن إجمددالي العمالدددة )مددا يعدددادل 9.6و 

 إنلاق ال وار الدوليين
وقدف الوافددون اخجاندب إلدض بلددان ف تCOVID-19.ف مع بدايدة جائحدة (11)

ككدلف انخلدا عددد  2020. وبالنسبة لعام 2020ج ر المحيط الااد  بشكل ملاجئ في مارس 
%ف وتعطل النشداط االقتصدادي بشددة ف حيدث  84الوافدين إلض بلدان ج ر المحيط الااد  بنسبة 

في  2020%( في عام  -4.5نمو الناتس المحلي اإجمالي الحاياي )،ير المرجح( )بلغ متوسط 
بلدان ج ر المحيط الاداد  المعتمددة علدض السدياحة مثدل فيجدي وبداالو ف وتشدير التادديرا  إلدض أن 

 .(12)  2020التبخر الملاجئ للسياحة أد، إلض انكماش كبير في إجمالي الناتس المحلي في عام 
لتددي أجراهددا االتحدداد أضددف إلددض ًلددم ندددرة السددياح المحليددينف حيددث ت شددير الدراسددا  االستاصددائية ا

( إلض أن  حتض بعد رفدع قيدود السدلر ف سدينترر معردم المسدافرين عددة IATAالدولي للنال الجوي )
 أشار إلض عام أو أكثر قبل استئناف السلر.

من جاة أخر، ف أد، االنخلاا الملاجئ في عدد السياح الوافدين ف واالنخلاا الناتس عن ًلم 
واآلثار السدلبية ،يدر المباشدرة مدن خدالل الدروابط الصدناعية إلدض في الطلب علض قطاع السياحة ف 

فادددان الماليددين مدددن الورددائف والصدددعوبا  االقتصددادية والاضدددا  علددض العديدددد مددن الشدددركا  ف ال 
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سددديما الشدددركا  الصدددغيرة والمتوسدددطة ومتناهيدددة الصدددغرل حيدددث إن انخلددداا العمالدددة والددددخول ف 
كلاددا عوامددل سددتعيق االنتعدداش فددي هددًه الصددناعة  وتجدددد تلشددي اخمددراا فددي مختلددف البلدددان ف

 الاامة وكًلم الاطاعا  المرتبطة باا بشكل وثيق
(13). 

علددض المندداطق فددض آسدديا ف باإضددافة إلددض مجموعددة إضددافية  COVID-19ويراددر تددأثير جائحددة 
علض االقتصادا  الصغيرة المعتمدة علض السدياحة مدع ثالثدة مكوندا  مدن التدأثيرا ف أي انخلداا 

ب المحلددي ف وتراجددع السددياحة الدوليددة ف والتددداعيا  العالميددة باسددتثنا  السددياحةف وتراددر أكبددر الطلدد
التدددأثيرا  فدددي جندددوب آسددديا وفدددي مجموعدددة االقتصدددادا  الصدددغيرة المعتمددددة علدددض السدددياحة بسدددبب 

ف نمددط  2021االنخلدداا الكبيددر فددي الطلددب المحلددي وقطدداع السددياحة ف علددض التددوالي. فددي عددام 
ن كان  الماادير المتوقعة ٌأقلالخسائر هو نل  س  ف وا 

(14). 
ممدا الشدم فيد  وكانت هنا  جهودا ملموسة للحكومات اآلسـيوية اتجـاو أزمـات قطـاع السـياحة  

بشكل كبير علض جميع الاطاعا  ف مع بعا اآلثار ،ير المتناسبة علدض  COVID-19لاد أثر 
ت مكددددن   -حتددددض اخن  –اددددة اللاددددرا  والضددددعلا  وكددددًلم قطاعددددا  الخدددددما ل حيددددث ال توجددددد طري

فددي أي وقدد  قريددب ف وبالتددالي يجددب علددض  COVIDاالقتصددادا  مددن العددودة إلددض بيئددا  مددا قبددل 
الاطاعا  المتضررة إيجاد طرق للباا  واال دهار في رل هًه الرروف الجديدة وعلض ًلم عمل  

 .(15)ض: الحكوما  اآلسيوية علض وضع استراتجية آلحيا  قطاع السياحة علض النحو التال
تتمثل فدض التدرويس للسدياحة الداخليدةف حيدث إند  ي مكدن للسدائحين المحليدين أن يحلدوا محدل  -

 ج   كبير من ال وار الدوليين ف إًا تم تعبئتام بالكامل.
أن يساعد الترويس للسياحة المحلية علض إنعاش السدياحةل حيدث تضدرر  السدياحة بشددة   -

ومصددر لعائددا  العمدال  اخجنبيدة  ف كاطاع اقتصدادي رئيسدي COVID-19من جرا  
في العديد من البلدان فدي آسديا والمحديط الاداد  ف باإضدافة إلدض أن االنخلداا الملداجئ 
في عدد السياح الوافدين ل  عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة داخدل السدياحة وخارجاداف 

ائحين وتشدجيع حيث إن هنام استراتيجية إحيا  السياحةف تعمل علض إعادة بنا  ثادة السد
 االبتكار واالستثمار من أجل قطاع السياحة المرن والمستدام.

 التجارة الدولية   3)
 2020لاد أد  أ مة جائحدة كوروندا تدأثيرا  سدلبية كبيدرة علدض قطداع التجدارة الدوليدة ف فلدي مدايو 

ف 2019٪ ماارنددةل بددنلس الشددار مددن عددام 17.7انخلددا حجددم التجددارة العالميددة فددي السددلع بنسددبة 
ف علدض الدر،م مدن  2020ان االنخلاا علض نطاق واسع في اخشار الخمسة اخولض مدن عدام وك
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أناا أثر  بشكل خاص علض الصادرا  من الواليا  المتحدة واليابان ف واالتحداد اخوروبدي ف كدان 
العددالمي ف حيددث سدديطر  تلددم الدولددة علددض االنكمدداش االقتصددادي فددي الصددين أقددل مددن المتوسددط 

أعاد  فتح اقتصادها نسبيلا. أمريكا الالتينية ومنطاة البحر الكاريبي هدي المنطادة تلشي المرا و 
( حجم التغيير في التجارة العالمية خالل اللترة من 3النامية اخكثر تضرراف ويوضح الجدول رقم )

 .2020إلض مايو  2019ديسمبر 
  2020إلى مايو  2019مبر    تغيير فى حجم التجارة العالمية خالل الرترة من ديس3رقم ) جدول

 الواردات )%( الصادرات )%( الدولة

 -15.80 -18.30 العالم

 -15.80 -30.80 الواليات المتحدة

 -4.40 -22.10 اليابان 

 - 16.6 -22.0 منطقة اليورو

 -13.8 -7.7 الصين 

 -17.20 -13.10 الدول اآلسيوية الناشئة ) باستثناء الصين( 

 -27.40 -26.10 أمريكا الالتينية

 -2.50 -13.90 أفريقيا والشرق األوسط

 المصدر: من إ:داد الباحث استناًدا :لى 
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of 

Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis (CPB), World Trade Monitor [online database] 

https://www.cpb.nl/en/worldtrademonitor. 

للتجددارة العالميددة.  COVID-19كاندد  سالسددل الايمددة العالميددة هددي الاندداة الرئيسددية لناددل تددأثيرا  
٪ مددن الشددحنا  العالميددة 15حيددث أن الصددين هددي أكبددر مصدددر فددي العددالم لددداطع الغيددار ف تمثددل 

الصدين فدي ينداير )اإ،دالق الم قد  لددمااطعة ف وترتب علض اإجرا ا  التي اتخًتاا  2018عام 
هدددددددوبي والحددددددددود الوطنيدددددددة( أن صدددددددادرا  المددددددددخال  للصدددددددناعا  مثدددددددل صدددددددناعا  السددددددديارا  
واإلكترونيددا  واخدويددة والمسددتل ما  الطبيددة تددم تعلياادداف حيددث أجبددر  هددًه المصددانع فددي أمريكددا 

 جود موردين بديلين.الشمالية وأوروبا وباية آسيا علض اإ،الق لعدة مرا  بسبب عدم و 
ف أعددداد  الصدددين فدددتح اقتصدددادها تددددريجيالف ومدددع ًلدددم ف فدددهن صددددمة العدددرا  2020مندددً مدددارس 

اخولية علض التجارة العالمية قد تلاقم  تدريجيال بسبب صدمة الطلدب ف نتيجدة اإجدرا ا  المتخدًة 
 باية العالم.المعتمدة في أوروبا والحالا في أمريكا الشمالية و  COVID-19للحد من انتشار 

ماارنددة بدداللترة  2020٪ فددي الربدع الثدداني مددن عدام 18.5تالدص حجددم تجدارة السددلع العالميددة بنحدو 
 . 2019نلساا من عام 

دولدة ف فدي  37كما تأثر  التجارة في الخدما  بشكل كبير. شكل  قيمة الصادرا  من مجموعدة 
٪ فددي الربددع اخول 10.4ة حددوالي ثلثددي الصددادرا  العالميددة للخدددما ف تالصدد  بنسددب 2019عددام 
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٪ مدن الصدادرا  24. السياحة ف التي شكل  2019ماارنة بنلس اللترة من عام  2020من عام 
ف  2020ف تضرر  بشكل خاص فض اللترة  بين ينداير وأبريدل  2019العالمية للخدما  في عام 

اللترة نلسداا مدن ٪ علض مستو، العالم ف ماارندة بد44انخلا عدد السياح الدوليين الوافدين بنسبة 
٪ و 58عددددد الوافددددين بدددين ككدددل ف مدددن المتوقدددع أن يدددنخلا  2020. بالنسدددبة لعدددام 2019عدددام 
 ٪ ف اعتمادلا علض كيلية تطور الوبا  ومد، سرعة السلر وتخليف الايود78

(16). 
 المشرو:ات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر   4)

ا شديدة علض الشركا  ف ال سيما الشركا  ( ضغوطل 19-لاد فرا فيروس كورونا الجديد )كوفيد 
ف دخددل بنددم التنميددة اآلسدديوي  2020الصددغيرة والمتوسددطة ومتناهيددة الصددغر ف فلددي مددارس ومددايو 

فددي شددراكة مدددع الوكدداال  الحكوميددة الوطنيدددة إجددرا  سلسددلة مدددن الدراسددا  االستاصددائية السدددريعة 
طة ومتناهيدة الصدغر فدي اقتصدادا  للعمال التجارية عبر اإنترن  للم سسا  الصدغيرة والمتوسد

 -الللبدددين   -جماوريدددة الو الديماراطيدددة الشدددعبية  -مختدددارة فدددي جندددوب شدددرق آسددديا )إندونيسددديا  
 تايالند(.

وتددددددابير االحتدددددوا  ًا  الصدددددلة علدددددض  COVID-19هددددددف  االسدددددتطالعا  إلدددددض تايددددديم تدددددأثير  
٪ 40ئس أن مددا ال ياددل عددن المشددروعا  المتناهيددة الصددغر والصددغيرة والمتوسددطةف و أراددر  النتددا

مددددن الشددددركا  الصددددغر، والصددددغيرة والمتوسددددطة فددددي كددددل مددددن االقتصددددادا  اخربعددددة التددددي شددددملاا 
االسددتطالع علادد  عملياتاددا بعددد تلشددي الليددروسف وبالتددالي  اضددطر  نسددبة مماثلددة مددن الشددركا  

تادددا ف إلدددض تالددديص قو -ال سددديما فدددي قطددداع التصدددنيع  -المتناهيدددة الصدددغر والصدددغيرة والمتوسدددطة 
 .(17)العاملةف أما الشركا  التي رل  ملتوحة فاد تعرض  الضطرابا  في اإنتا  

و انخلدداا فددي الطلددب المحلددي بسددبب فددرا إجددرا ا  إ،ددالق صددارمة ف ممددا أد، إلددض انخلدداا 
المبيعا  واإيرادا  بشكل كبيرف عدالوة علدض ًلدم ف أبلغد  معردم الشدركا  عدن نادص كبيدر فدي 

ادداف وعدددم وجددود ناددود أو مدددخرا  ف واللجددو  إلددض االقتددراا مددن اخقددارب اخمددوال لالحتلددار بأعمال
 واخصدقا  لتكملة رأس مالام العامل.

لم يدتمكن سدو، الاليدل مدن الحصدول علدض االئتمدان المصدرفي ف علدض الدر،م مدن أن السدلطا  فدي 
 جميددددع االقتصددددادا  اخربعددددة أدخلدددد  تدددددابير مثددددل تسددددايال  إعددددادة التمويددددل الخاصددددة ف وبددددرامس
الاروا الميسرة ف والاروا الخاصة المضدمونةف وسدعض معردم المسدتجيبين لم يدد مدن المسداعدة 

عانا   .(18)من الحكوما  في شكل دعم مالي من خالل قروا بدون فوائد أو ضمانا  ومنح وا 
 وتملث الجهود االستباقية للحكومات اآلسيوية اتجاو المشرو:ات الصغيرة حيث:
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دا لمسداعدة أعضدائ  علدض  يدادة قبل أ مة تلشدض الوبدا  ف قد - دم بندم التنميدة اآلسديوي قروضل
الشمول الماليف ونتيجدة لل مدة ف قامد  الددول اآلسديويية بتعدديل مسداعدتاا لجدًب الم يدد 

( لالسددتلادة مددن المدددفوعا  الرقميددة ل SMEsمددن الشددركا  الصددغيرة والمتوسددطة الحجددم )
افسدددة فدددي الاطددداع المدددالي ويددد دي إلدددض فلددي حالدددة الللبدددين ف ي يدددد التمويدددل الرقمدددي مدددن المن

وصددول أوسددع إلددض اخمددوالف أمددا فددي جماوريددة الصددين الشددعبية ف يددوفر صددعود االئتمددان 
التكنولددوجي الكبيددر طرقلددا جديدددة لتمويددل الشددركا  الصددغيرة والمتوسددطة ف والتددي تضددرر  

ف مددددن هنددددا أصددددبح  هنددددام ضددددرورة لايددددام COVID-19بشددددكل خدددداص خددددالل جائحددددة 
 اح لشركا  التكنولوجيا المالية العالمية بالعمل وتحلي  االبتكارالحكوما  بالسم

(19). 
ساعد التحول الرقمي الشركا  المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة علض الوصول إلدض  -

سالسدددل التوريدددد وتع يددد  رفاهيددددة المسدددتالمف حيدددث أد  الايددددود الملروضدددة علدددض التجددددارة 
صول المشدروعا  المتناهيدة الصدغر والصدغيرة والحركة الناجمة عن اخوبئة إلض تعطيل و 

والمتوسطة إلض سالسل التوريدد العالميدة والمحليدة بشدكل م قد  ف ومدع ًلدم ف فدهن اخ مدة 
تمثل فرصة للبلدان ل يادة تسريع التحول الرقمي وأجندة التجارة اإلكترونية من أجل تدفق 

 التجارة الدولية والمحلية.
بددأن قطدداع المصددارف الصدديني عدد   دعمدد   2020س أفدداد تاريددر إخبدداري فددي شددار مددار  -

المدددالي للمشدددروعا  الصدددغيرة لددددعماا فدددي مواجادددة فيدددروس كوروندددا ونالددد  وكالدددة أنبدددا  
الصين الجديدة )شينخوا( عن رابطة المصدارف الصدينية أن المصدارف المحليدة والخاصدة 

ددا  ية إلددض مليددار دوالر وأشددار  إلددض أن الدددعم تددم توجيادد  بصددورة رئيسدد 42.8قدددم  دعمل
 الشركا  شديدة الصغر والصغيرة والمتوسطة وهي التي تأثر  بصدورة كبيدرة مدن المدرا 

(20). 
 الوظائف والعمالة   5)

تعتبر البطالة من أهم المشكال  التي تواج  معرم دول العالم باختالف مستويا  تادماا 
اجتماعياف اإ،الق الكلي وأنرمتاا النامية والمتادمةف لما ينتس عناا من االثار السالبة اقتصاديا و 

% من الاو،  81أو الج ئي خماكن العمل بسبب وبا  كورونا انعكس سلبا علض أكثر من 
مليار شخصف فخسر الماليين أعمالام وتوقل  دورة اإنتا   3.3العاملة العالمية والبالغ عددها 

نا المستجد إلض وتوقع  منرمة العمل أن ت دي أ مة وبا  فيروس كورو  .في أ،لب دول العالم
ف أي ما  2020% من إجمالي ساعا  العمل في العالم في النصف الثاني من عام  6.7إلغا  
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ف وهًا ي ترجم إلض خسائر في الدخل من 2021مليون وريلة بدوام كامل بانتاا  عام  195يعادل 
نسبة للدول تريليون دوالر(ف أما بال 1.8 -تريليون دوالر  1.2اخجور العالمية والتض تبلغ ) 

( مليون  166 - 109اآلسيوية ف فمن المتوقع أن يصل االنخلاا في التوريف إلض ما بين ) 
٪ من إجمالي خسائر التوريف علض مستو، العالمف وتتراوح 70أو ما يارب من  -وريلة 

( مليار دوالر ف أي حوالي  533 - 348الخسائر المادرة في الدخل من اخجور للمنطاة بين ) 
من الخسائر العالميةف ومع ًلم ف ال تتأثر جميع الورائف بشكل متساٍول حيث سيتأثر ٪ 30

 العمال ،ير المارة والنسا  وعمال الاطاع ،ير الرسمي والعمال المااجرين اخجانب بشكل كبير

(21). 
هًا باإضافة إلض تعرا العاملون في الاطاع ،ير الرسمي للخطر بشدكل خداص ف والدًي يتميد  

عمدال  10مدن كدل  7خجور وعدم الحصول علض الحماية االجتماعيدة حيدث يعمدل حدوالي بتدني ا
أشددخاص مددن  10مددن كددل  9فددي المنطاددة فددي االقتصدداد ،يددر الرسددميف وسدديكون مددا ال ياددل عددن 

 العمال ،ير الرسميين ف أكثر عرضة لخطر اللار بسبب اخ مة
(22). 

       2020ملين في عام ( الخسائر العالمية فض أجور العا4يوضح الجدول رقم )
 2020في :ام    الخسائر المقدرة للعمالة واألجور بسب فيروس كورونا4جدول رقم )

 العمالة بالمليون          الدولة    
الدخل من األجور بالمليار 

 دوالر
 532.8–347.5        166.3–108.7 أسيا النامية

 5.4–3.4 3.0–1.9 آسيا الوسطي

 445.7–291.3 98.8–65.1 شرق آسيا

 39.0–25.0 18.4–11.6 جنوب شرق آسيا

 42.4–27.6 45.9–30.0 جنوب آسيا

 0.3–0.2 0.2–0.1 المحيط الهادي

 611.2–402.7 13.5–9.0 الواليات المتحدة األمريكية

 415.5–272.1 25.1–16.5 أوربا
Source: Park, C.-Y. et al. 2020. Updated Assessment of the Potential Economic Impact of COVID-19. ADB Brief No. 133. 

Manila: Asian Development Bank. 

 وكانت هنا  جهوًدا ملموسة للحكومات اآلسيوية اتجاو أزمات الوظائف والعمالة حيث :
شددجع  الحكومددا  االسددتثمار فددي تنميددة ماددارا  اخشددخاص العدداطلين عددن العمددل بسددبب  -

 .(23)العاملة المستابلية  الوبا ف باعتبارهم الاو،
ساهم  السياسة العامة فض تخليا تأثير البطالدة علدض العمدال وأسدرهم مدن خدالل تدوفير  -

دعدددم الددددخل الم قددد  )مثدددل أنرمدددة التدددأمين ضدددد البطالدددة وبدددرامس المسددداعدة االجتماعيدددة( 
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واسددتخدام سياسددا  سددوق العمددل النشددطة )مثددل تبددادل العمددل أو المسدداعدة علددض التناددل ف 
 .(24)ليم والتدريب ف ودعم اخعمال التجارية أو التوريف( والتع

إن إ،ددالق الحدددود والتبدداط  االقتصددادي العددالمي مددن المتوقددع معدد  أن تددتالص التحددويال   -
بشددددةف ولدددًلم اتخدددً  الحكومدددا  تددددابير لتسدددايل تددددفاا  التحدددويال  الماليدددة فدددي أوقدددا  

تماعيدة فدي التخليدف مدن تددهور . حيث يمكن أن تساعد برامس الحماية االج(25) اخ ما  
أوضدداع اللاددرا  والضددعلا  التددض تلاقمدد  نتيجددة تلشددض الجائحددة خاصددة الددًين يعملددون فددي 
ا  الماارا  المتدنية ف وكبار السدن ف والنسدا ف والدًين اسدتبعدوا  اخعمال ،ير الرسمية ًو

الدً، من العديدد مدن الوردائف ف ممدا تدرم العديدد مدن العمدال عداطلين عدن العمدلف اخمدر 
إلدض ارتلداع معددال  اللادر و يدادة التلداو  فدي الددخلف حيدث يجدب أن  -بالشم  –ي دي 

مدن حيدث توسديع التغطيدة  -تنرر الحكوما  في رفع مستو، بدرامس الحمايدة االجتماعيدة 
 لللارا  والضعلا . -و يادة كلا ة تاديم الخدما  

 
 القروو    6)

تريليدددون دوالر ف  63.3الددددين اإقليمدددي إلدددض  ف ارتلدددع 2020اعتبدددارلا مدددن الربدددع الثالدددث مدددن عدددام 
 2010تريليددددون دوالر فددددي الربددددع الثالددددث مددددن عددددام  21.2ماارنددددة بددددد 

.ل فالشددددركا  الصددددغيرة (26)
دا مدن االقتصداد مدن حيدث اإنتدا  وتوليدد فدرص العمدل ف اتجاد   والمتوسطة التض تعتبر ج  لا مامل

 COVID-19 لعالمي حتض قبل جائحةلالقتراا ثم  وجدوا صعوبة في المشاركة في االقتصاد ا
 وقد تعرضوا لم يد من الدمار بسبب  اآلن.

ويشدددكل هدددًا خطدددرلا ف ال سددديما فدددي ضدددو  االرتلددداع المسدددتمر فدددي الدددديون اإقليميدددة ل حيدددث أثدددار 
االنكمددداش المتوقدددع فدددي ،البيدددة اقتصدددادا  آسددديا الناميدددة مخددداوف بشدددأن التاديدددد النددداجم عدددن ت ايدددد 

السددتارار المددالي ف باإضددافة إلددض أن التبدداط  الندداجم عددن الوبددا  ينطددو، الاددروا المتعثددرة وعدددم ا
علض انخلاا أرباح الشركا  وارتلاع معدال  البطالة ف مما ي دي إلض تلاقم عب  خدمة الدديون 
علض كل من الشركا  واخسرف هًا باإضافة إلض مواجاة العديد مدن الشدركا  وخاصدة الشدركا  

ة ف مخددداطر التخلدددف عدددن السدددداد بسدددبب إ،دددالق اخعمدددال الاسدددري الصدددغر، والصدددغيرة والمتوسدددط
 .(27)الممتد

دا ارتلداع ديدون اخسدرة والتخلدف عدن سدداد الدرهن  هًا باإضافة إلض أن فاددان الوردائف يعندي أيضل
العادداريف ومددن ثددم فددهن الم ارضددين سدديعانون مددن خسددائر الاددروا وارتلدداع الاددروا المتعثددرةف فلددض 
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ل  الادروا المتعثدرة فدي آسديا باللعدل أكثدر مدن ثالثدة أضدعاف مدن ف تضداع COVIDاللتدرة قبدل 
٪ مددددن إجمددددالي 4.6مليددددار دوالر ) 214٪ مددددن إجمددددالي الاددددروا( إلددددض 3.7مليددددار دوالر ) 68

ضدعف ال يدادة فدي  2.5ف حيث ارتلع  بشدكل أسدرع مدن  2019و  2009الاروا( بين عامي 
 الاروا المتعثرة في اقتصادا  اخسواق الناشئة 

(28). 
فدددي بعدددا  2020وقدددد أشدددار  البياندددا  اخوليدددة إلدددض ارتلددداع نسدددب الادددروا المتعثدددرة فدددي عدددام 

٪ 3.1االقتصادا  اإقليمية ف بما في ًلدم إندونيسديا )حيدث ارتلعد  نسدبة الادروا المتعثدرة إلدض 
٪ 3.6٪ في ديسمبر( وفي الللبين )حيدث ارتلعد  نسدبة الادروا المتعثدرة إلدض 2.8في يناير من 
 . ٪ في ديسمبر(.2.2 في يناير من

اخخطر من ًلم ف أن الادروا المتعثدرة المرتلعدة باسدتمرار تحدد مدن ربحيدة البندوم ف وتدربط رأس 
مالاا بسبب المخصصا  المرتلعة ف وتدهور حالة مي انياتاا العمومية ف مما يحد من قدرتاا علض 

سدحب اخمدوال مدن قبدل اإقرااف وبالتالي ف يمكن أن تكون اقتصادا  اخسدواق الناشدئة عرضدة ل
 المارضين العالميين الرئيسيين مع ارتلاع الاروا المتعثرة.

 كانت هنا  جهودا ملموسة للحكومات اآلسيوية اتجاو أزمة القروو المتعثرة حيث :
اسددتجاب بنددم التنميددة اآلسدديوي و،يددره مددن المارضددين متعددددي اخطددراف بسددرعة لمسدداعدة  -

 التخليف من حدة آثاره الصحية واالقتصادية.اخعضا  علض مكافحة جائحة كورونا و 
تدددم تادددديم الددددعم المدددالي علدددض شدددكل مسددداعدا  فنيدددة ومدددنح وقدددرواف حيدددث أجبدددر  شددددة  -

وانتشددار تددأثيرا  الوبددا  الحكومددا  علددض اسددتخدام حيدد  مددالي كبيددر للتعامددل مددع الصدددمةل 
حية لًاف علض المارضين متعددي اخطدراف المسداعدة فدي ضدمان عددم تحدول اخ مدة الصد

العالمية إلض أ مة ديون عالميةف فلي حين تمكن  العديد من حكوما  البلدان النامية مدن 
بدر  العديدد مدن الشدركا  الكبيدرة علدض جمددع  الحصدول علدض قدروا بالعملدة المحليدة ف أج 
ًا كاندددد  هددددًه الشددددركا  مامتددددة بشددددكل مناجددددي القتصدددداداتاا  ديددددون بالعملددددة اخجنبيددددةف وا 

 .(29)كوما  إلض إنااًها عندما تلشل المحلية ف فاد تضطر الح
سددع  الحكومددا  مددع البنددوم علددض وضددع خطددط عمددل واضددحة لتسددوية الاددروا المتعثددرة  -

بشكل فعال. حيث خلض  العديد من البنوم المرك يدة فدي المنطادة باللعدل أسدعار اللائددة 
 ف واتخً  الحكوما  تدابير لتوفير اإ،اثة المالية للسر والشركا .

شير التباط  االقتصادي الواسع النطاق إلض أن تراكم الاروا المتعثرة قد ال ومع ًلم ف ي   -
ي ال حتميلاف ومن هنا يجب علض الحكوما  اآلسيوية التأكد من أن هًه الاروا المتعثرة 
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ال ت دي إلض تلاقم المشاكل االقتصادية الناتجة عن جائحة كوروناف حيث ي مكن للسلطا  
لددة الاددروا للسددماح بددهجرا ا  تسددتبق أخطددا  الشددركا  ف وضددع أطددر وقائيددة إعددادة هيك

دا التلكيدر فدي تطدوير أسددواق قدروا خاصدة ،يدر فعالدة للسدماح للم سسددا   ويمكدنام أيضل
 المالية بالتصرف في المحافر المتعثرة بأسعار سوق عادلة وفعالة.

 عالوة علض ًلمف يجب علض صانعي السياسا  اآلسديويين العمدل معلدا مدن خدالل التركيد  -
المشددترم علددض السياسددا  التنريميددة الوطنيددة المالئمددة ف وأطددر المراقبددة والمراقبددة اللعالددة ف 

 والتعاون اإقليمي لدعم السيولة الطارئة لحماية االستارار المالي اإقليمي.
مددن جاددة أخددر، ف يجددب علددض المارضددين متعددددي اخطددراف التخطدديط لتحسددين إجددرا ا   -

 تحايق االستدامة المالية علض المد، المتوسط. الديون السيادية والمساعدة في 
من جاة ثالثةف وفض وسدط احتياجدا  التمويدل الكبيدرة والمت امندة فدي جميدع أنحدا  العدالم ف  -

يجدددب أن يكدددون المارضدددون الرسدددميون علدددض اسدددتعداد لتادددديم إعدددادة هيكلدددة الدددديون حسدددب 
يدددلا مددن الشددلافية الحاجددة ل حيددث إن جعددل إعددادة هيكلددة الددديون أكثددر مال مددة يتطلددب م  

بشأن بيانا  الديون وعاود الديون ف والتنب ا  االقتصادية الواقعيدة التدي تتضدمن مخداطر 
 الابوط ف وتشريعا  جديدة لدعم إعادة هيكلة الديون السيادية المنرمة.

  معدالت االستهال   (7)
ة. حيث تم دعم ت عد االقتصادا  اآلسيوية محرم النمو العالمي علض مد، العاود الاليلة الماضي

قوة االقتصادا  اآلسيوية من قبل ثالث قو، دافعة. اخول: هو تطوير شبكا  سلسلة التوريد 
اإقليمية المتادمةف والتي تشمل المواد الخام والبضائع الوسيطةف وكًلم البضائع الناائية. ثانيال: 

التجارية داخل وخار  التادم المحر  في تحرير التجارة من خالل التع ي  المنسق لالتلاقيا  
المنطاة. الثالث: هو النمو المستدام ًاتيا للطلب المحلي بدعم من ارتلاع الدخل من ال يادا  في 
أنشطة اإنتا  والتجارة. تلاعل هًه الاو، الدافعة الثالثة مكن  آسيا من النمو كااعدة صناعية 

 )"مصنع آسيا"( وقاعدة للمستالكين )"المستالم آسيا"(.
عن بعا نااط الضعف المحتملة في هًه الاو، الدافعة. حيث  COVID-19م ف كشف ومع ًل

تعطل  السالسل في آسيا بسبب إجرا ا  الصحة العامة الصارمةف مثل الباا  في المن ل 
وتوقيلا  اخعمال واإنتا . انخلض  أحجام التجارة اآلسيوية والعالمية بشكل كبيرف وتالشض 

لسياحة تاريبلا. كان الطلب المحلي ضعيللا في العديد من االقتصادا  الطلب في قطاعي السلر وا
 اآلسيويةف مما يعكس التدهور في رروف العمل والدخل.
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وبشكل عام ف أد  إجرا ا  االحتوا  التي تدم تبنيادا فدي جميدع أنحدا  المنطادة إلدض تراجدع النشداط 
قتصددادا  اآلسدديوية الناميددة فيتنددام (ف حيددث سددجل  اال -االقتصددادي باسددتثنا  كددل مددن ) الصددين 

دددا اقتصددداديلا فدددي النصدددف اخول مدددن عدددام  ف حتدددض أن بعضددداا وقدددع فدددي ركدددود )مثدددل 2020انكماشل
 الللبين وسنغافورة وتايالند(.

اقتصدادا   10انخلا االستاالم الخاص بشكل كبير مع باا  النداس فدي مندا لام ف خاصدة فدي 
صددين( وشدداد  الانددد تالصددا  مضدداعلة فددي ال –هونددغ كونددغ  -آسدديوية ناميددة مناددا ) سددنغافورة 

ا إيجابيلدا ف  االستاالم الخاصف لكن من جاة أخر، ساهم االستاالم الحكدومي بشدكل عدام اسداامل
لكددن مسدداهما  االسددتثمار وصددافي الصددادرا  تبايندد  بشددكل قددو،ف فاددد انخلددا االسددتثمار بنسددبة 

مددددا أثددددر انخلدددداا الطلددددب ٪ فددددي الانددددد والللبددددين علددددض التددددواليف  ك36.6٪ و 26.3كبيددددرة بلغدددد  
الخارجي علض المنطاة بأكملاا ف نتيجة انخلاا الطلب الخارجي علدض السدلع والخددما  فدي عدام 

علدددض معردددم االقتصدددادا  فدددي جميدددع أنحدددا  العدددالم ف مدددع  19-حيدددث أثدددر فيدددروس كوفيدددد  2020
التدالي ف قلدص تالصا  كبيرة في االقتصادا  الرئيسية مثل الواليا  المتحدة وأوروبا واليابدان ف وب

صافي الصادرا  مدن نمدو النصدف اخول فدي االقتصدادا  الموجادة للتصددير خاصدة ) جماوريدة 
 تايالند( –سنغافورة  -كوريا الجنوبية  

(30). 
ترتيبلا علدض ماسدبق ف امتدد  صددما  الطلدب المحلدي والخدارجي إلدض قطاعدا  واقتصدادا  أخدر، 

أن الددول اآلسديوية الناميدة كاند  المحدرم الرئيسدي  من خالل روابط التجارة واإنتا ل وبدالر،م مدن
للنمو العالمي خالل العادد الماضدي ف إال أنادا ال تد ال تعتمدد بشدكل كبيدر علدض الطلدب مدن أسدواق 
التصدير الرئيسية ف سوا  داخل المنطادة أو خارجادا ف وبالتدالي أدي انخلداا االسدتاالم المحلدي 

الناميددددة إلددددض تاليددددل الطلددددب علددددض الددددواردا  مددددن نلددددس  للشدددركا  التجدددداريين لالقتصددددادا  اآلسدددديوية
المنطاددةف وانتالدد  هددًه االنخلاضددا  فددي الطلددب المحلددي والخددارجي عبددر الاطاعددا  والحدددود مددن 
خالل الروابط التجارية واإنتاجيدة ف اخمدر الدً، أد، إلدض تدردد صدد، اضدطرابا  جاندب العدرا 

ف توقدف اإنتدا  فدي -  مبكدر مدن الوبدا  فدض وقد –في جميدع أنحدا  قدارة آسديا ف ممدا ترتدب عليد  
الصدددناعا  ،يدددر اخساسدددية بشدددكل أساسدددي حيدددث فرضددد  السدددلطا  إ،دددالق اخعمدددال ف وأوقلددد  
عمليا  النال العام ف وقيد  حركة اخشخاص والبضائع ف مما أد، إلض تالديص م شدرا  اإنتدا  

ف حيث سجل   2020 الصناعي في العديد من االقتصادا  اإقليمية في النصف اخول من عام
 .(31)٪ 10تايالند ( انكماشا  تجاو    -سريالنكا  -الللبين  -باكستان  -كل من ) الاند 
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ومددع ًلددم ف فاددد أثددر الوبددا  سددلبلا علددض سددبل العدديش كمددا تددم وصددل  سددابالا ف ممددا أد، إلددض تالدديص 
-ن يضيف كوفيد النشاط االقتصادي واخرباح والتحويال  واالستاالمف وبالتالي ف فمن المتوقع أ

دوالر فددي  3.2مليددون بتددأثر متوسددط دخددل اللددرد مددن  162إلددض عدددد اللاددرا  فددي  قددارة آسدديا بددد  19
ف مع انتعاش اقتصاد المنطاة  2022وبحلول عام  2021دوالر في اليومف في عام  1.9اليوم و 

 ف فمن المتوقع أن يعود اللار أقرب إلض مستويات  قبل كورونا
(32). 

يمكـن أن تـؤدي إلـى  COVID-19فـإن هنـا  أسـباب لال:تقـاد بـأن جائحـة  من جهـة أخـرى  
تراقم :دم المساواة في الدخل  فهنا  قنوات محتملة يمكن من خاللها تراقم فجوات الدخل بـين 

 .(33): األغنياء والرقراء :لى النحو التالى
  ف بينما ي ثر فادان الورائف وخلا اخجور علض أصحاب اخجور في جميع المجداال  -1

فهن العمال ،ير المارة سيتضررون أكثر من العمال المارةف وبالتالضف فهن الورائف ،ير 
 الروتينية و،ير اليدوية معرضة لخطر الرقمنة ف والتي تسارع  خالل الوبا .

سدددديكون للوبددددا  آثددددار ،يددددر متناسددددبة علددددض اللئددددا  اللايددددرة والضددددعيلة ف مثددددل المشددددروعا   -2
لمتوسددطة ف والنسددا  ف وكبدار السددن ف وأولئدم الددًين يعملددون المتناهيدة الصددغر والصدغيرة وا

 في قطاعا  الخدما  كثيلة العمالة.
علدددض الددددر،م مدددن أن االنكماشددددا  االقتصدددادية الناجمددددة عددددن الوبدددا  تدددد ثر علدددض كددددل مددددن  -3

فارلا وأكثدر انخراطلدا فدي قطاعدا  الخددما  أصحاب العمل ورأس المال ف فهن اخول أكثر 
 م فمن المرجح أن يتضرروا أكثر من اآلخرين ف اخكثر ثرا ل.اخكثر تضررلا ف لًل

يمكن أن ي دي الوبا  إلض  يادة عدم المساواة في الدخل اإقليمي ف حيث ،البلدا مدا تتمتدع  -4
المناطق اللايرة بادرة أقل علض تنليً تدابير االحتوا  وفدي تدوفير خددما  الرعايدة الصدحية 

في مددن تلشددي المددراف كمددا تواجدد  المندداطق اللايددرة الكافيددة ف ممددا يدد دي إلددض تبدداط  التعددا
 قيودلا أكبر في تاديم الدعم المالي لالقتصادا  المحلية واللئا  المتضررة.

يمكن أن ت دي إجرا ا  التحلي  المالي الحكوميدة إلدض تلداقم عددم المسداواة فدي الددخل إًا  -5
دخل لدددددم تكدددددن مصدددددممة جيددددددلا وتسدددددتادف حمايدددددة وردددددائف وسدددددبل عددددديش اخسدددددر ًا  الددددد

 المنخلا واللئا  الضعيلة.
قدددد يددد دي الوضدددع الطبيعدددي الجديدددد إلدددض تلددداقم "اللجدددوة الرقميدددة" مدددن خدددالل تكدددوين بطالدددة  -6

تكنولوجيددددة ف خاصددددة بددددين اللاددددرا  ف فضددددالل عددددن حدددداال  فشددددل اخعمددددال ،يددددر المتكافئددددة 
للم سسا  الصغر، والصغيرة والمتوسطة من خالل تسايل الرقمنة السريعة لالقتصدادا  
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علددض سددبيل المثددال ف أراددر تاريددر لليونيسددف أن حددوالي ثلددث أطلددال المدددارس فددي آسدديا ف ف
وكددًلم فددي العددالم ال يمكددنام الوصددول إلددض الددتعلم عددن بعددد أثنددا  إ،ددالق المدددارس بسددبب 

 ناص التكنولوجيا واخدوا  المن لية 
(34). 

ل بدأن هندام جانبلدا من ناحية أخر، فعلض الجانب اإيجدابض لتلشدض فيدروس كوروندا ف نسدتطيع الادو 
إيجابيلا يتمثل فض إحداث تغييرا  في الاياكل الصناعية وسلوم المستالم ف مما شجع علض  يدادة 

 الكلا ة واخساليب المبتكرة لإلنتا  واالستاالم.
أمددددا الجانددددب السددددلبضف فتمثددددل فددددض  يددددادة عدددددم المسدددداواة فددددي الدددددخل ف ممددددا أد، إلددددض اضددددطرابا  

ددا إلددض الع لددة الوطنيددة حيددث تتراجددع -معالجددةإًا ت ركدد  دون  -اجتماعيددة  ف يمكددن أن تدد دي أيضل
االقتصددادا  عنددد إعددادة فددتح حدددودها لتجنددب موجددا  العدددو، المتتاليددةف اخمددر الددً، يترتددب عليدد  

 رفع مستويا  الدين العام ف مما قد يادد الادرة علض تحمل الديون في بعا البلدان النامية 
(35). 

 التحول الرقمي    8)
تكنولوجيددا فددي التخليددف مددن اآلثددار الصددحية واالقتصددادية لليددروس كوروندداف حيددث كددان سدداعد  ال

ا فددي االحتددوا  الندداجح النتشددار الليددروس فددي بعددا الدددول مثددل  االسددتعداد الرقمددي عددامالل مسدداهمل
فيتندددام (ف كمدددا أنادددا سدددال  التحدددول نحدددو  -الصدددين   -سدددنغافورة  -) جماوريدددة كوريدددا الجنوبيدددة  

اإنترندد  للشددركا  والمسددتالكينف ووصددل  عائدددا  المنصددا  الرقميددة بددين  معددامال  أكبددر عبددر
علدددض مسدددتو، العدددالم ف  2019تريليدددون دوالر أمريكدددي فدددي عدددام  3.8الشدددركا  والمسدددتالكين إلدددض 

تريليدون دوالر أمريكدي ف أي  1.8٪ من اإجمالي أو 48حيث تمثل آسيا والمحيط الااد  حوالي 
اإجمددالي للمنطاددة. مددن المتوقددع أن تكددون هددًه اخرقددام قددد  اد   ٪ مددن الندداتس المحلددي6مددا يعددادل 

مثددل خدمدددة توصددديل  -مدددع انتاددال الم يدددد مددن المعدددامال  التجاريدددة  2020بشددكل كبيدددر فددي عدددام 
إلددض اللضددا  الرقمددي وسددط الايددود الملروضددة  -الركدداب ف وتوصدديل الطعددام ف والتجددارة اإلكترونيددة 

 .COVID-19 (36)للحد من انتشار 
لدددم ف ال تددد ال اللجدددوة الرقميدددة كبيدددرة فددي العديدددد مدددن االقتصدددادا  الناميدددة ف وبالتدددالي ينبغدددي ومددع ً

للحكوما  أن تضمن االستثمار الكافي في شبكا  االنترن  خاصدة اخليداف عاليدة السدرعة ف مدع 
 تصميم اخنرمة التنريمية المناسبة مع الحواف  المناسبة وآليا  اإدارة المناسبة. 

علدددض تسدددريع التحدددول الرقمدددي حيدددث يضدددطر العمدددال إلدددض العمدددل مدددن  COVID-19 أد  تدددأثيرا 
المن ل والباا  خار  المكاتبف وقد أد، ًلم إلض اتجاها  سريعة في االستاطاب الوريلي واتساع 
ا  المادارا   نطاق عدم المساواة في اخجور ف مما يضر بالعاملين في الورائف كثيلة العمالدة ًو
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ير الرسميةف وقد تكون الورائف التدي يشدغلاا العمدال الماداجرون معرضدة المنخلضة والورائف ،
ف  2019للخطددددر بشددددكل خدددداص ف ممددددا قددددد يدددد دي إلددددض تاددددويا التحددددويال  الماليددددةل فلددددي عددددام 

مليون( جميع العمال المااجرين  91استحًو  منطاة آسيا والمحيط الااد  علض حوالي ثلث )أو 
مليدار دوالر( مدن التحدويال  العالميدة ف  316أكثدر مدن  ٪ )أو44في جميع أنحا  العدالم وحدوالي 

ومع تسبب الوبا  في ركود عالمي ف فمن المتوقع أن ت عاني اقتصادا  الماصد لاد ال  الماداجرين 
ف ومدن المتوقدع فاددان العديدد  2021اآلسيويين من تالصا  في الناتس االقتصادي في نااية عام 

ال المااجرينف فلض الواقع تم اإبدالم عدن خسدائر فادحدة من الورائف ف بما في ًلم ورائف العم
 في ورائف المااجرين في تجارة التج ئة والتصنيع والضيافة وقطاعا  اإقامة والخدما  الغًائية

(37). 
باإضددافة إلدددض ًلددم ف فمدددن المتوقددع أن تدددنخلا التحدددويال  الماليددة التدددي يرسددلوناا إلدددض أوطدددانام 

شدددكل خددداص بالنسدددبة لالقتصدددادا  التدددي تعتمدددد بشددددة علدددض ف وهدددًا أمدددر صدددعب ب(38)بشدددكل كبيدددر
نيبال (ف حيث تمثل إيصداال  التحدويال  ربدع النداتس  -طاجيكستان  -التحويال  ف مثل ) تونغا 

 المحلي اإجمالي علض اخقل.
ال سدددديما فددددي  -ومددددع اعتمدددداد العديددددد مددددن اخسددددر علددددض التحددددويال  الدوليددددة فددددي الدددددول اآلسدددديوية 

فهن التوقف الملاجئ في تددفاا  التحدويال  إلدض  -لااد  ووسط و،رب آسيا اقتصادا  المحيط ا
هًه المناطق قد يدفع الناس إلض اللار الم دقع ف حيث يمكن لل مة أن تعصف بسنوا  من التاددم 
نحو الاضا  علض اللار في الدول اآلسيوية  قبدل تلشدي الوبدا  ف حيدث كاند  المنطادة تسدير علدض 

 المستمر لمعدال  اللار وعدد اللارا  طريق التخليا المطرد
(39). 

 النتائج والتوصيات
مددددن خددددالل تتبددددع التددددداعيا  االقتصددددادية النتشددددار فيددددروس كورونددددا ف أصددددبح مددددن الواجددددب علددددض 
الحكوما  اآلسيوية إعادة اقتصاداتاا إلض مسارها الصحيحل فبينما تتصارع االقتصادا  اآلسيوية 

أعاد  العديد من الحكوما  فدتح اقتصداداتاا بدبط  ف وأ الد  مع قيود " الوضع الطبيعي الجديد"ف 
تدريجيلا قيود التنال وفتح  الحدود المحلية إنعاش النشاط المحلي ف وفدي بعدا الحداال  ف أد  
إعددددادة اللددددتح إلددددض موجددددا  جديدددددة مددددن العدددددو، ف فبددددالنرر إلددددض التجددددارب عبددددر البلدددددانف وتحليددددل 

التدابير التي تعمل بشكل أفضل في السديطرة علدض الليدروس االستجابا  العالمية للليروس لتحديد 
ف مدع أقددل تكللددة لالقتصداد ف تددم االسددتنتا  بددأن تتبدع االتصددال جنبلددا إلددض جندب مددع سياسددة اإجددا ة 

. باإضددافة إلددض ًلددم ف COVID-19المرضددية المدفوعددة فعددال للغايددة فددي السدديطرة علددض انتشددار 
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حكم فدي االنتشدار وهدي أقدل تكللدة بالنسدبة لالقتصداد ) تعتبر اجرا ا  حردر التجمدع فعالدة فدي الدت
أي المرتبطددددة بانخلاضددددا  طليلددددة فددددي النمددددو االقتصددددادي( ف وبالتددددالي ف عندددددما تحتدددددم الموجددددا  
المستابلية من تلشض الليروس ف فهن تدابير الدتحكم أثبتد  فعاليتادا فضدالل عدن تكللتادا االقتصدادية 

ا  سما  مرك ية لدد "الوضدع الطبيعدي الجديدد" حتدض يدتم اخقل ل فيجب أن تكون مثل هًه اإجرا 
 تحايق مناعة الاطيع.

وبالتددالي يجدددب علدددض الاطاعدددا  المتضدددررة إيجددداد طدددرق للبادددا  واال دهدددار فدددي ردددل هدددًه الردددروف 
التي يمكن أن تتكيدف بادا الاطاعدا  المتدأثرة مدع  التوصياتالجديدة ف وفيما يلي بعا الطرق أو 

  كما يلىواجااا الجميع ف الرروف المختللة التي ي
ينبغددددض علددددض الحكومددددا  التحددددرم بسددددرعة والتحددددرم معلددددا للتعدددداون فددددي توريددددد وتو يددددع  .1

اللااحددددا  و،يرهدددددا مددددن اإمددددددادا  الصددددحية الحيويدددددةف وفددددي اتخددددداً تدددددابير إنعددددداش 
االقتصادف وفي السياسا  الرامية إلض تعميق تكامدل المنطادةف ومدن خدالل ًلدم ي مكدن 

الثاددة الدوليددة التددي ف اددد  خددالل الجائحددة. وسددتكون اخرواح أكثددر اسددتعادة الكثيددر مددن 
أماندداف وسددتكون سددبل العدديش آمنددة. ويمكددن لشددرق آسدديا والمحدديط الادداد  أن يحافرددا 

 علض مكاناما الصحيح كواحدة من أكثر مناطق العالم ديناميكية وابتكارلا وترابطلا.
ة علض نحو أفضدلف فدهن تدأثير من اخفضل للحكوما  تنسيق سياساتاا المالية والنادي .2

لدم علدض النحدو  الجاود الجماعية للحكوما  سوف يكون أعرم من الجاود اللردية ًو
 -التالض:
لم لتشجيع االستثمار. -  خلا سعر اللائدة ًو
 التخليضا  واالعلا ا  الضريبية تبعلا لدرجة تأثر النشاط االقتصاد،. -
 دعم االنلاق الصحي لمواجاة تلشي الليروس. -
لم لتحلي  عجلة االنتا  من ناحية  دعم و  - مساندة المشروعا  الصغيرة ًو

 ومن ناحية أخر، لتحايق العدالة فض تو يع الدخل.
 وضع تدابير لدعم أسواق المال  -
 استخدام السياسة النادية بحكمة لتوفير السيولة. -

علدض المدد، المتوسدطف سديكون  -استمرار الوبا  في الضغط علض النلادا  الحكوميدة  .3
الضددروري للحكومددا  توسدديع الااعدددة الضددريبية وتع يدد  االمتثددال الضددريبي للادددرة مددن 
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علض تحمل الديون من خالل معالجة مسألة تعبئة الموارد المحلية والتعداون الضدريبي 
 الدولي.

ومن أجل دعم مثل هًه التعديال  المالية وكًلم المساعدة في تحايق أهداف التنمية  .4
شكيل  بواسطة  فيروس كوروندا ف قدام بندم التنميدة اآلسديوي المستدامة في عالم أ عيد ت

بهنشا  مرك  إقليمدي للتعداون الضدريبي فدي آسديا والمحديط الاداد  مدن خدالل التعداون 
دا المنرمدا  الدوليدة  الوثيق بين السلطا  المالية والضريبية لالقتصادا  النامية وأيضل

التنميدددة والبندددم الددددولي ل مثدددل صدددندوق النادددد الددددولي ومنرمدددة التعددداون االقتصدددادي و 
 وجمعيا  الضرائب اإقليمية.

فددض رددل احتددوا  أ مددة فيددروس كورونددا  اد تدددخل الحكومددة فددي الشدد ون االقتصددادية ف  .5
والًي قد يكون من الصعب سحب  عندما لم يعد الوبا  مصدر قلق ف ومن هندا يجدب 

وندددا علدددض صدددانعي السياسدددا  اسدددتغالل هدددًه اللرصدددة لتكييدددف اسدددتجابا  فيدددروس كور 
لمواجاة التحدديا  طويلدة المدد،ل حيدث يمكدن للتغييدرا  الايكليدة التدي أحددثاا الوبدا  
دددا إلدددض تغييدددرا  إيجابيدددة ف إًا تمددد  إدارتادددا بشدددكل جيددددف  فعلدددض سدددبيل  أن تددد دي أيضل
المثال ف يمكن للتركي  علض استثمارا  البنية التحتيدة الخضدرا  المرندة أن يسداعد فدي 

 الق مع نالاا إلض مسار أكثر استدامة بيئيلا.دفع االقتصادا  إلض االنط
وفددي الواقددع ف يجددب أن تكددون االسددتثمارا  فددي البنيددة التحتيددة المااومددة للمندداق حجددر  .6

ال اويددة لمليددارا  الدددوالرا  فددي التحليدد  االقتصددادي الددًي يددتم اسددتخدام  إعددادة بنددا  
اعدة فددي اقتصددادا  آسددياف لددًلم يجددب علددض الحكومددا  أن تضددع مبدداد  عمليددة للمسدد

توجيدد  خيددارا  البنيددة التحتيددة وضددمان أناددا خضددرا ف باإضددافة إلددض ًلددم ف يجددب أن 
تبنددي مبدداد  التمويددل اخخضددر فددي الحددواف  الماليددة لجعددل المشدداريع الخضددرا  أكثدددر 
قابليدة للتمويددلف حيدث يمكددن أن يد دي التخضددير الدي التعددافي بعدد كورونددا إلدض تحليدد  

فضالل عن المساعدة في بنا  المرونة في مواجاة الصناعة والحلار علض الورائف ف 
الصدمة أو اخ مة الرئيسدية التاليدة التدي تضدرب المنطادةف فمدن الممكدن أن يمادد هدًا 
الطريددق لمسددار نمددو أكثددر اخضددرارلا وتوا نلددا ليصددبح " الوضددع الطبيعددي الجديددد " فددي 

 منطاة آسيا والمحيط الااد  علض المد، الطويل.
وضع تدابير تنريمية تسمح ب يادة التنسيق لتحسين الموا مدة  من اخفضل للحكوما  .7

بين العرا والطلب واالستادافا  حيثما تكون االحتياجا  أكبر. ويمكن توسيع روح 
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التعاون هًه إلض ما هو أبعد من اللااحا  لتشمل إمدادا  أخر، بالغة اخهميةف مثدل 
 معدا  الحماية الشخصية.

جيا  مسدتدامة وطويلدة اخمدد للتصددي للتحدديا  التدي علض الحكوما  تطوير استراتي .8
عادة التلكير في مستابل البيئة والتصدي  تواج  قطاعي الصحة واخ،ًية ال راعيةف وا 
 لتغّير المناقف والتدهور البيئي عندها فاط يمكننا حماية الصحة وسبل العيش واخمن

 الغذائي والتغذية.
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