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من إجما�� الناتج ا�ح�� العال�ي �� عام  ٪١٣أعلن صندوق النقد الدو��، اليوم االثن�ن، ارتفاع الدين ا�خاص العال�ي بنسبة 

 الم�حوظ خالل األزمة العالمية وُ�ماثل وت��ة سرعة الدين العام نفسها تقر�ًبا. ، وهو أسرع من االرتفاع٢٠٢٠

وأو�ح الصندوق، �� تقر�ر "دين القطاع ا�خاص واالنتعاش العال�ي" الصادر ضمن اجتماعات الر�يع، أن السياسات 

� من جائحة من خالل توف�� الكث�ا�ح�ومية �� مختلف أنحاء العالم نجحت �� تخفيف التداعيات االقتصادية الناجمة عن ا�

السيولة النقدية ع�� ضمانات االئتمان واإلقراض المُيسر ووقف مدفوعات الفائدة، إال إن هذه السياسات و�الرغم من أ��ا 

قد أثبتت فعالي��ا �� دعم الم��انيات العمومية ومساعدة القطاع ا�خاص �� الوصول إ�� االئتمان وتجنب ر�ود أعمق �� عام 

، إال أ��ا أدت كذلك إ�� ارتفاع الدين ا�خاص، ما �سبب �� ز�ادة مطردة �� الرافعة المالية حفز��ا الظروف المالية ٢٠٢٠

 .٢٠٠٨الداعمة منذ األزمة المالية العالمية منذ عام 

نسبة تراكمية ي بوتوقع الصندوق أن تتسبب المستو�ات األخ��ة من الز�ادة �� الرافعة المالية �� إبطاء االنتعاش االقتصاد

 �� األسواق الناشئة ع�� مدى السنوات الثالث المقبلة. ٪١٫٣من الناتج ا�ح�� اإلجما�� �� االقتصادات المتقدمة و ٪٠٫٩تبلغ 

 

 ز�ادة الديون 

وتباين تأث�� ا�جائحة ع�� الموارد المالية لألسر والشر�ات ع�� الدول و�داخلهم، لُتظهر اختالفات �� كيفية السياسات 

 الُمستخدمة �� التعامل معهم والت�و�ن القطا�� القتصادا��ا.

) ت��كز ف��ا المديونية �ش�ل أك�� ١وأظهر تحليل الصندوق أن عبء النمو �عد ا�جائحة ُيمكن أن ي��ايد بقوة �� الدول ال�ي (

عا�ي من ضغوط مالية و(
ُ
) الشر�ات ال�ي ال يوجد ٣حدود و() الشر�ات الهشة ذات ا�ح�� الما�� ا�٢ب�ن األسر المعيشية ال�ي �

 ) �� تلك الدول ال�ي بحاجة إ�� �شديد سريع �� السياسة النقدية.٤��ا نظام إعسار و(

حققة ألر�اح وال�ي ت�افح من أجل سداد 
ُ
وتواجھ األسر ذات الدخل المنخفض والشر�ات الهشة (المثقلة بالديون وغ�� ا�

� تحمل مستوى مرتفع من الديون، لذلك، فمن المرجح أن تقوم بإجراء تخفيضات مدفوعات الفائدة) �� العادة قدرة أقل ع�

أك�� حدة �� اإلنفاق االس��ال�ي واالستثماري �� المستقبل، ومن المتوقع كذلك أن ي�ون التأث�� األك�� ع�� النمو المستقب�� 

 منخفض والشر�ات الهشة خالل ف��ة ا�جائحة.أك�� �� الدول ال�ي شهدت أك�� ز�ادة �� المديونية ب�ن األسر ذات الدخل ال

 

 



 ارتفاع معدالت الت�خم والفوائد

مع �عا�� االقتصادات و�سارع معدالت الت�خم، أو�ح الصندوق ضرورة أخذ ا�ح�ومات �� اعتبارها مدى تأث�� �شديد و

حديد خطوات ا�خروج من السياسة المالية والنقدية ع�� المس��لك�ن والشر�ات األك�� عرضة للضغوط المالية عند ت

 سياسات الدعم غ�� العادية.

وأضافت أنھ �� األوقات ال�ي يتحقق ف��ا التعا�� �� تلك الدول، ُيمكن تخفيض الدعم الما�� �ش�ل أسرع مما ُ�سهل عمل البنوك 

ات األك�� ما�� إ�� الفئالمركز�ة �� التعامل مع الت�خم، إال أنھ �� مناطق أخرى بالعالم، يجب ع�� ا�ح�ومات توجيھ الدعم ال

 ضعًفا من أجل االنتقال إ�� مرحلة التعا�� مع ا�حفاظ ع�� مصداقية أطر المالية العامة متوسطة األجل.

ومن أجل منع التشديد السريع للسياسة النقدية من التسبب �� اضطرابات كب��ة ور�ما طو�لة األمد، يجب ع�� صا��� 

 ت المعاكسة �� القطاع الما��.السياسات إيالء اهتمام وثيق للتطورا

وُيعد هذا هام �ش�ل خاص �� الدول ال�ي ُيمكن أن تمتد موجهة اإلفالس �� القطاعات ال�ي تضررت �شدة من الو�اء إ�� با��  

 قطاعات االقتصاد.


