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 דגשים פעילות עיקרית סכום )דולר ארה"ב( בנק
World Bank IDA/IBRD 6 אשראי להצטיידות של מדינות - מיליארד 

האצה ועדכון של פרוייקטים לשיפור  -
 מערכות בריאות

וכלוסיות המוחלשות מענה לצרכי הא -
ביותר, בראשם פליטים ומהגרים )ככל 
הנראה באמצעות האו"מ וארגוני סיוע 

 אחרים(.

צפוי מתן  דגש לרכש ציוד של מעבדות, 
טכנולוגיות למתן שירותי רפואה מרחוק 
והכשרה של צוותים רפואיים לאיתור, 

 מניעה ומעקב אחר מגפות.
הבנק בוחן פישוט של הליכי הרכש שלו. 

 לא ברור כיצד יבוא לביטוי. עוד

IFC 8 אשראי והזרמת הון ישירות ללקוחות  - מיליארד
 קיימים

אשראי וערבויות לבנקים ומוסדות  -
במדינות מתפתחות על מנת פיננסים 

שיעניקו אשראי לייצור ופעילות סחר של 
 חברות בעולם המתפתח

חברות ישראליות יכולות לסייע לספקים 
ולקוחות שלהן בעולם המתפתח לקבל 
סיוע להמשך פעילות על אף ההאטה 

 הכלכלית.

IDB אמצעים לרפואה יוד רפואי ואספקת צ - מיליארד 5 -כ
 מרחוק

 סיוע לקבוצות האוכלוסיה החלשות -
סיוע למגזר העסקי, במיוחד עסקים  -

 קטנים ובינוניים
יעוץ וליווי מקבלי ההחלטות במערכת  -

 ובמערכי הרכש הממשלתיים.הפיננסית 

 1.3סיוע. עוד  בחבילתמיליארד  3.2
מיליארד יגיע מהסטה של כספים שכבר 

 .הוקצו לממשלות השונות
ניסיון לעודד חברות מקומיות מהיבשת 
למתן מענה לצרכים השונים ע"מ לעודד 

 את הכלכלה המקומית

ADB דינות החברותמימון מענה מיידי במ - מיליארד 6.5 -כ 
 אשראי לעסקים קטנים ובינוניים -
 תמיכה בקבוצות האוכלוסיה המוחלשות -

שילוב בין תמיכה לממשלות וקרן 
 תמיכה ישירה לעסקים.

מספר פרוייקטים כבר אושרו ופורסמו 
 )בעיקר הצטיידות בציוד רפואי(.

הבנק מעניק סיוע טכני )יעוץ( גם ברמת 
 מדינה וגם ברמת אזור

AIIB  טרם הודיע על פעילות ספציפית הקשורה
 לקורונה

משרדי הבנק בבייג'ינג נפתחו  - 
בוע לאחר שהיו מחדש הש

 סגורים מסוף ינואר

https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/02/11/how-the-world-bank-group-is-helping-countries-with-covid-19-coronavirus
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/covid-19-response
https://www.iadb.org/en/news/idb-group-announces-priority-support-areas-countries-affected-covid-19
https://www.devex.com/news/adb-responds-to-covid-19-pandemic-with-6-5b-financial-package-96797?access_key=f1f16ceef501df03ddcbff4a6909b0c06dbd2c24&utm_source=newsletter&utm_medium=gdb&utm_campaign=2020-mar-19&utm_content=top-stories&mkt_tok=eyJpIjoiTkRkbVpqSmtaR1l6TnpRMiIsInQiOiJqV2JQWjdvd1RlcnpXWkZIUW5CTG82eXptMHRsZUFDTmlDNm5FM01MRyttZW9DMGhpb2pqQjVZa3AyRUdoY01CMFBBb2JKaEVFV3hCQ3lVN1F0STZWak44ZEYrcGs5OXF5QjM2UmgxXC9MRHhBZFwvbzJBUmcxSDh5VzJ3bXJpWXdjIn0%3D
https://www.aiib.org/en/news-events/news/2020/AIIB-To-Scale-Up-Public-Health-Infrastructure-in-Wake-of-COVID-19.html?utm_source=news&utm_medium=social%20media
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EBRD 1  קו אשראי ללקוחות קיימים של הבנק שיקלעו  יורומיליארד
 לקשיים

 

AFDB  טרם הודיע על פעילות ממשית הקשורה
 ורונהלק

  

DFC )טרם הודיע על פעילות ממשית הקשורה  )ארה"ב
 לקורונה

 -  

DFID )200-תרומה נוספת של כ - ייצור ערכות בדיקה מיליון 60 )בריטניה 
 IMFמיליון $ ל 

https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-unveils-1-billion-emergency-coronavirus-financing-package.html

