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يُحظر اقتباس محتويات هذا البيان الصحفي والتقرير المتعلق به أو 

تلخيصها في وسائل اإلعالم المطبوعة أو المرئية أو المسموعة أو 
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  األمم المتحدة تحث على إنهاء التقشف، وتدعو إلى التحلي بالطموح
 إلعادة التوازن إلى االقتصاد العالمي وتحقيق االزدهار للجميع 

  
ق اال -  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٤جنيف،  دماً في طري نتعاش. يبدو أن االقتصاد العالمي يجد صعوبات في المضي ق

، ةجديد ةيعالم ةصفقنحو  - أبعد من التقشف   ما  : إلى2017تقرير التجارة والتنمية، وقد صدر تقرير جديد لألونكتاد، 
  وعناية.   يحدد بديالً طموحاً لبناء اقتصادات أكثر شموالً 

 
ىباة متزايدالوقال األمين العام لألونكتاد، موخيسا كيتويي، بمناسبة إطالق التقرير إن "الديون  ب  إلضافة إل الطل

  إلى إعاقة توسع االقتصاد العالمي".  ياأد العالمي الضعيف قد
 

ي  ه ينبغ ر أن ذكر التقري رن الوي ي الق د ف ة تجدي ى عملي اً إل اح، داعي ل األرب اس قب لحة الن ع مص ادي وض ح
ة " رين إلتاح فقةوالعش دة(عالمي ص بحة) جدي ف، وك اء التقش ن إنه د م د، ال ب ذا التجدي داث ه اح  ". وإلح جم

  الشركات المتعطشة للريع، وحشد التمويل لدعم إيجاد فرص عمل واالستثمار في البنى التحتية. 
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  يدة، أزمنة عصيبةأزمنة سع  
 

يالً عام  تعش قل ق. ومن ٢٠١٧يالحظ األونكتاد أن االقتصاد العالمي ين ه ال ينطل ع أن ي  لكن و المتوق غ النم  ٢٬٦بل
ة الم  لكن أقل بكثير من ٢٠١٦في المائة، أي زيادة طفيفة مقارنة بعام  ل األزم ا قب دل م غ متوسط مع ذي بل ة ال الي

ة  في المائة. ومن المرجح أن تسجل ٣٬٢ ا الالتيني اطق مكاسب ضئيلة، وأن تخرج أمريك ة المن ة مغالبي ن حال
ا ال ر انتعاش، رغم أن نموه ع أن تشهد منطق ١٬٢يتجاوز   الركود وتسجل أكب ن المتوق ة. وم ي المائ ورو ف ة الي

ى  ١٬٨( ٢٠١٠  نموها األسرع منذ عام ه يبق ة)، لكن ي المائ يف و ف ن النم ات المتحدة ا اضعف م ةالوالي  ألمريكي
 (انظر الجدول). 

  
  نمو الناتج العالمي: التغير السنوي بالنسب المئوية

٢٠٠٨-٢٠٠١ البلد أو المنطقة  2017(أ) ٢٠١٦ ٢٠١٥ 
 ٢٬٦ ٢٬٢ ٢٬٦ ٣٬٢ العالم
 ١٬٩ ١٬٧ ٢٬٢ ٢٬٢ البلدان المتقدمة
 ١٬٢ ١٬٠ ١٬٢ ١٬٢ اليابان
 ٢٬١ ١٬٦ ٢٬٦ ٢٬٥ الواليات المتحدة

العظمى وآيرلنداالمملكة المتحدة لبريطانيا 
 ١٬٥ ١٬٨ ٢٬٢ ٢٬٥ الشمالية
 ١٬٨ ١٬٧ ٢٬١ ١٬٩ منطقة اليورو
 ١٬٩ ١٬٩ ١٬٧ ١٬٣ ألمانيا
 ٤٬٢ ٣٬٦ ٣٬٨ ٦٬٢ البلدان النامية
 ٢٬٧ ١٬٥ ٣٬٠ ٥٬٧ أفريقيا
 ٠٬٥ ٠٬٣ ١٬٣ ٤٬٤ جنوب افريقيا
٠٬٣- ٣٬٩ أمريكا الالتينية والكاريبي  -٠٬٨  ١٬٢ 
٣٬٨- ٣٬٧ البرازيل  -٣٬٦  ٠٬١ 
 ٥٬٢ ٥٬١ ٥٬٢ ٧٬٣ آسيا
 ٦٬٧ ٦٬٧ ٦٬٩ ١٠٬٩ الصين
 ٦٬٧ ٧٬٠ ٧٬٢ ٧٬٦ الهند
٢٬٢- ٧٬١ االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية  ١٬٨ ٠٬٤ 
٢٬٨- ٦٬٨ االتحاد الروسي  -٠٬٢  ١٬٥ 

  حسابات أمانة األونكتاد. المصدر:
  .2005 الناتج المحلي اإلجمالي بالقيمة الثابتة للدوالر لعام المجموعات الكلية حسب البلدان محسوبة استناداً إلى ارقام مالحظة:

  (أ) توقعات.

 
ل ذي يظ الي، ال و التقشف الم ة ه ادات المتقدم ي االقتص وي ف اش ق دوث انتع ام ح ية أم ة الرئيس ار  والعقب الخي

ن أصل ب ١٣في مجال االقتصاد الكلي. ووفقاً لالستنتاجات التي توصل إليها األونكتاد، عانى  معتادال داً م  14ل
  . 2015و 2011عامي  بلداً من البلدان المتقدمة الرئيسية من التقشف بين

 
دوث تحسن طفي ي هذوال تزال التجارة تتسم بالتباطؤ في ظل عدم كفاية الطلب العالمي. ومن المتوقع ح ا ف ف

ر م در كبي ين، ن عدم اليالعام، بسبب انتعاش التجارة فيما بين بلدان الجنوب بقيادة الصين. ومع ذلك، هناك ق ق
 ).1 قصيرة (الشكل اتإال لفتر هاأسعار ترتفع التي لموال سيما فيما يتعلق بتجارة السلع األساسية 
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  األسعار الشهرية، جميع السلع األساسية : ١الشكل 
  )100=  2002القياسية: (األرقام 

 
  أمانة األونكتاد. المصدر:

 
دمواصلة النمو االقتصادي (ونظراً لعدم وجود توسع منسق بقيادة االقتصادات المتقدمة، فإن  ا زا )ودالمح ل م

ً توقفم رة ا ئة الكبي ادات الناش م االقتص م أن معظ ئة. ورغ ادات الناش ي االقتص اع ف ن األوض ى تحس ت  عل تجنب
لحين، منذ ذلك ا مرتفعةوأن الصين والهند استمرتا في تحقيق معدالت نمو  ٢٠١٥و ٢٠١١التقشف بين عامي 

اطر  ه مخ ي اآلن تواج ادىفه عها االقتص بة لوض ة بالنس توياتحقيق اع مس ل ارتف دين دون أ . ويتواص ي ال
لع األ اض أسعار الس ي، وانخف تقرار السياس دم االس ساسية، عالمات حقيقية على نمو قوي، وثمة قلق بشأن ع

دفقات الرأ زال الت دوالر. وال ت ة ال اع قيم نتخسمالية وارتفاع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة، وارتف  رج م
ك، ). وعال2نت عليه في السنوات األخيرة (الشكل ، وإن كان ذلك بدرجة أقل مما كا البلدان النامية ى ذل وة عل

  يمكن ألية أحداث غير متوقعة أن تُفقد االقتصادات المتعافية توازنها.
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  ، بحسب المنطقةفصلياصافي تدفقات الرساميل الخاصة  : ٢الشكل 
  (بباليين الدوالرات الحالية)

 
 أمانة األونكتاد. المصدر:

  
  بالمخاطر  عصر القلق: عدم المساواة، والمديونية، وعدم االستقرار تؤذن بمستقبل محفوف  

 
 االقتصاديةرايت، أن "اتجاهين من االتجاهات االجتماعية و -يرى الكاتب الرئيسي للتقرير، ريتشارد كوزول 

دين وصعود ن ب المهيمنة في العقود األخيرة هما الزيادة المفاجئة الهائلة في حجم ال زةماقتصادية خ ي ، التمي ت
حرير ت، من خالل . ويقول التقرير إن هذه االتجاهات ترتبط"نسبة واحد في المائةب يُشار إليها مجازاً بما يسمى

ى هذا ألجل. وعلااألسواق المالية، باتساع الفجوة في ملكية األصول المالية، وبالتركيز على العائدات القصيرة 
ر أن هذ ر يالنحو، يكون عدم المساواة وعدم االستقرار متأصلين في العولمة المفرطة. ويبين التقري  ؤديا األم

ى  هإل ون في الم تك تثمار ع ةالمنتج اتاالس ر كافي تقرة والوو  ة غي ر مس ائف غي عف فييظ وفر الرع هض ةت  اي
ةيوالرفاه كة االجتماعي بب ذل د تس ي . وق ث  ف ة حي ة مفرغ دفع حلق ر" ي روب الكبي دخول"اله حاب ال  ألص

  .اع المجتمعفي قفترة تقشف وركود في الدخول  ويتبع ذلكزمة، األ خلق واالسراع من إلى الضخمة
 

ي  وال دافع ن أم دوالرات م ات ال تنزفت تريليون اق اس عة النط ة واس ة عالمي دالع أزم ى ان د عل وبعد مرور عق
اع  ذا القط هد ه م يش الي، ل اع الم اذ القط ات إنق ي عملي رائب ف يالض إن  أي الرئيس ل، ف اً. وبالفع ر تقريب تغيي

ق األخرى المرتبطة  مستويات الدين باتت أعلى من أي وقت مضى. على أن التقرير يتناول أيضاً بواعث القل
ة  اآللية بالروبوتات ة والنامي ي االقتصادات المتقدم ة ف اق الوظيفي ى اآلف والتمييز بين الجنسين، والتي تؤثر عل

ب،  ا محل ترحي ي أن يكون رأة تطوران ينبغ ادة مشاركة الم ي وزي على السواء. ورغم أن تطبيق التشغيل اآلل
باق فإنهما يبدوان مصد ر تهديد ألنهما يتزامنان مع حالة عالمية من التقشف والتنافس المفرط، بما يؤدي إلى س

رر  نحو القاع في أسواق العمل. والنتيجة هي رد فعل شعبي ضد نظام يُنظر إليه على أنه صار متحيزاً دون مب
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ن أن عدم تصحيح لصالح حفنة من الشركات الكبيرة والمؤسسات المالية واألفراد األثرياء. ويحذر ا ر م لتقري
ي األسواق النسيج بتماسك  فقط أوجه الشطط المالزمة للعولمة المفرطة ال يضر ة ف ّوض الثق االجتماعي بل يق

 والسياسيين على السواء.
  
  المطلوب: إيجاد بديل ألصولية األسواق  

 
نجم عن عالم قد يرى التقرير أن التجارة والتكنولوجيا ي ت ة سهلة لشرح االضطرابات الت ي  اتخذا مطي رط ف مف

وة السوق، واألنشطة الريع وفي مواجهة ذلك يدعوالعولمة.  ة عن ق ى إجراء دراسة متأني ر إل ة وقواعد التقري ي
  . عالم يستبعد فيه الضعفاءلعبة "حصول الفائز على حصة األسد"، وهو ما أفضى إلى 

 
  ام السياسي.عواقب مقّوضة للنظ قد تؤدي إلى مشكلة كبرى يمثل ز المتزايد لألسواقالتركّ واشار التقرير أن 

 
ول عار األص ة بأس ة العام اح السياس دى نج ون م ف ويقيس يف التقش ون بس ات يلوح ررو السياس ا دام مق  وم

م وجه عدد أومستويات األرباح، ستهيمن شركات األعمال التجارية الكبيرة على القطاعات الرئيسية، وقد تزدا
 استفحاالً. )الكبيرة أصالً (المساواة 

  
  ١٩٤٧: استحضار روح عام ةجديد ةعالمي صفقةنحو   

 
جعل  أتى بمجردال يمكن أن يت طبقات المجتمع إن االنتقال من العولمة المفرطة إلى االقتصادات الشاملة لجميع

ة و ات العالمي الج التفاوت ة فاألسواق تعمل بشكل أفضل. بل يتطلب برنامجاً أكثر صرامة وشموالً يع ي الوطني
  والقوة السوقية والنفوذ السياسي. وتملكها الدراية التكنولوجية

 
ع  ص دوروم دة  تقل ات المتح ركالوالي الذ أخي المي م تهالك الع بح، لالس اد يص وائض إع دوير الف ةالعة ت  المي

ورو يعنصراً أساسياً في إعادة التوازن االقتصاد ة الي ى منطق ً  - العالمي. ويسلط التقرير الضوء عل  خصوصا
ا  ذ -ألماني االقتراح ال ر ب ب التقري الم. ورح ة الع إزاء بقي راً ب اً كبي ك فائضاً تجاري ي تمل هالت دمت ب ا  ي تق ألماني

الية ى القوة الماالقتراح يفتقر إل هذا لكنه رأى أن -خطة مارشال ألفريقيا  -ن مؤخراً في إطار مجموعة العشري
م ، رغ جرأة التي أطلقتها الصين هي مبادرة أكثر "حزام وطريق التريليون دوالر"المطلوبة. وقال إن مبادرة 

  خالل العامين الماضيين. الصينأنها تزامنت مع انخفاض حاد في فائض 
 

ك ا١٩٤٧الدروس مما حدث في عام ويستخلص التقرير  دولي والبن د ال دولي ، عندما وّحد كل من صندوق النق ل
ى "االتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة"و ي سبيل السعي إل واهم ف وازن إعادة ال واألمم المتحدة ق ت

و د مرور سبعة عق اك حاجة إلى االقتصاد العالمي بعد انتهاء الحرب وإطالق خطة مارشال. وبع ذل إد، هن ى ب ل
اء اقت ن أجل بن ة المفرطة م ي العولم  صاداتجهود على نفس القدر من الطموح لمعالجة أوجه عدم اإلنصاف ف

  شاملة للجميع.  مستدامة
 

د ةعالمي صفقةل، يحدد التقرير النقاط الرئيسية  "ال يوجد بديل" القديم الذي يقول ورداً على الشعار السياسي  ةجدي
ين االنتعاش االقتصادي واإلرحمةبناء اقتصادات أكثر شموالً وإلى رمي ت صالحات . ومن شأن ذلك أن يجمع ب

وب. ويرجع الفضالدخول التنظيمية وسياسات إعادة توزيع ى النطاق المطل ك بسرعة وعل ق ذل ي ، وأن يحق ل ف
د صفقةال"ها تالنجاحات التي حقق ات  ة"الجدي ي الوالي رن الماضي ف ات الق ي ثالثيني ى ف ى اشديدهتالمتحدة إل  عل

اد رورة ايج الحيات  ض ك لص ي ذل ا ف وتها، بم ال ص ن إيص ع م ات المجتم عف فئ ين أض وازن وتمك ديل الت تع
كما  عالم اليوميحتاج إليه المجموعات المستهلكين ومنظمات العمال والمزارعون والفقراء المعدمون. وهذا األمر 

  .كان في الماضي
 



UNCTAD/PRESS/PR/2017/32 
Page 6 
 

تمكن اليوم، سيتعين على الحكومات أن توحد جهودها  رابطالمت ففي عصر االقتصاد العالمي ن  أيلكي ت د م بل
ت ة المس داف التنمي ا أه ي تتيحه عتحقيق النجاح. ويحث األونكتاد الحكومات على اغتنام الفرصة الت  دامة ووض

 للقرن الحادي والعشرين. ةجديد ةعالمي صفقة
  
  يوجد بديل  

 
  في التقرير ما يلي: تشمل التدابير الرئيسية التي نوقشت

 فاء ام، وإض تثمار الع ين االس ادة وتحس ع زي د  إنهاء التقشف م وي لبع ة ق ة الجتملعناي ةوالرفاه ا اعي ، بم
  يشمل برامج األشغال العامة الرئيسية التي تحسن البنى التحتية وتوليد فرص العمل؛

 التكنولوجية التي يالمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتعزيز الفرص ا ا اتف ق تيحه
  ؛"اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ"في إطار  وذلكباريس 

 ؛ة االجتماعيةيوالرفاه زيادة التركيز على أنشطة العناية  
  ك  خاللزيادة اإليرادات الحكومية (من ي ذل ا ف لضرائب ازيادة االعتماد على الضرائب التصاعدية، بم

ىعلى الممتلكات وغيرها من اإليرادات الريعية،  ذى يساعد عل ر ال ي ا األم اوت ف دخمعالجة التف ل). ول
راء  ويبين التقرير أن إدخال تغييرات صغيرة على معدل الضريبة المفروضة على المجموعات األكثر ث

الم  ي الع نف ن الممك ليأن  م ي التموي ز ف ن العج ر م د الكثي ا س ألة اإلعف ة مس أن معالج ن ش ءات ؛ وم
ادة ا ى زي ة أن تفضي إل ات المالي اءة استخدام الشركات لإلعان ألة إس داخيل والثغرات الضريبية ومس لم

  ؛في توزيع الدخول وتعزز اإلنصاف
  ع ي جمي ة ف ل فيه أصحاب األصول المالي الم، باعإنشاء سجل مالي عالمي جديد يسجَّ ك أنحاء الع ار ذل تب

  خطوة أولى نحو نظام ضرائب منصف؛
 دام ا حيح انع ة، وتص ع اإلنتاجي ى م ا يتماش ور بم ع األج ن رف د م وى (ال ب وتاً أق ال ص نح العم ن م ألم

  الوظيفي من خالل إجراءات تشريعية مناسبة وتدابير فعالة في سوق العمل)؛
 ) م  يتنظيميجب وضع اطار تطويع رأس المال ن المصارف العمالمالئ د م ذي يمت الي ال ة للقطاع الم ق

  المالية "السامة")؛ والمشتقات الخاصة إلى المنتجات
 ين ع تحس مالي الوض ول الرأس د الفج رورة س راف (ض ددة األط ة والمتع ة اإلقليمي ارف اإلنمائي ة لمص

  المؤسسية في إعادة هيكلة الديون السيادية على الصعيد المتعدد األطراف)؛
  اح بح جم يص الممارسك ى تقل ة إل دابير الرامي ز الت رورة تعزي ركات (ض دى الش ة ل ة الريعي ات النزع

سبيل  . فعلىصدةواالر إلى جانب إنفاذ المتطلبات الوطنية القائمة لكشف البيانات وذلك التجارية التقييدية
ة منسقة ألفضل الممارساتك المثال، ة وسياسات دولي ن أيم ،خطوة أولى نحو وضع مبادئ توجيهي ن ك

ع  واق وجم ز األس ة لترك اط العالمي ات واألنم د االتجاه ة رص ة مهم المي للمنافس د ع ولى مرص يت
  المعلومات بشأن األطر التنظيمية القائمة).
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