
 

 

 نشرة صحفية
 حظر 

ظر اقتباس حمتوايت هذه النشرة الصحفية والتقرير املتعلق هبا أو تلخيصها يف وسائل اإلعالم  ُيح
 ، 2018أيلول/سبتمرب  26اإللكرتونية قبل يوم  املرئية أو املسموعة أو املطبوعة أو

 بتوقيت غرينيتش 00/17الساعة 
)الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت نيويورك؛ والساعة السابعة مساًء بتوقيت جنيف؛ 

والساعة العاشرة والنصف مساًء بتوقيت دهلي؛ ة الثامنة مساًء بتوقيت نريويب؛ والساع
 بتوقيت طوكيو( ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٧والساعة الثانية من صباح يوم 
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 اقتصادية أشد وطأة أزمةاألونكتاد: احلروب التجارية أعراض 

ال يزال االقتصبا  العامل  هشباب دعم وروع عقم وا الزوا علا امةوة املالية الش دبهمها العا   - ٢٠١٨أيلول/سببتم   ٢٦جنيف،  
ملا جاء يف ونشبببببببوع امونكتا  املعنو   إال أعراض ضبببببببائقة اقتصبببببببا ية أدبببببببم و  ة، وفقاب ، فاحلروب التجاعية وا ه  2008يف عام 

 ."السلطة وونصات االنطالق ووهم التجاعة احلرة: 2018 تقرير التجاعة والتنمية لعام"
وأ  أ اء العميم وا البلما  وا ةال  و  إوكاانهتا، علا الرغم وا االنتعاش الذي دبببببببببببببهمه  ويفيم التقرير أب  النمو وا ةال هشببببببببببببباب  

 . وال يحرجح أ  يتغري هذا الوضع خالل العام احلايل )انظر اجلمول(. ٢٠١٧االقتصا  العامل  ونذ وطلع عام 

وتتمحوع الضبببغوث احلالية  ول ". "العامل  وا جميمالضبببغوث ت قل واهل االقتصبببا  "وقال ووخيسبببا ويتوي ، امول العام لكونكتا  إ   
ونذ  اعتفاع التعريفات اجلمروية وتقلب التمفقات املالية، ديم أ  هذه امخطاع الش هتم  االسبببببببببببببتقراع العامل  يكما وعاءها إخفاق أو 

 ."تسم دعوملته املفر ةوأوجه عمم املساواة السائمة يف عاملنا امل ، أال وهو اإلخفاق يف وعاجلة االختالالت2008 عام

ملعاجلتها. ويبحث  السنوي االجتاهات االقتصا ية احلالية وقضااي السياسة العاوة المولية ويقرتح  لوالب  تقرير التجاعة والتنميةوُيلل  
  الناوية علا تروُّز السبببلطة االقتصبببا ية يف يم ق لة وا الشبببروات المولية الك ري وومري  قري ةلا يف قمعة البلما ٢٠١٨تقرير عام 

 االستفا ة وا وشاعوتها يف النظام التجاعي المويل وعلا جين وكاسب وا التكنولوجيات الرقمية اجلميمة.
، عا وصببببا ع النمو ا لية علا  سبببباب املصببببا ع ا اعجية، 2008ويذور التقرير أ  العميم وا البلما  املتقموة ختلت، ونذ عام  

(. غري أ  االعتما  علا املصا ع ا اعجية ال ميكا ١ونطقة عجز إىل ونطقة فائض )الشكل  وال سيما وع حتول ونطقة اليوعو وا
__________ 

 ,UNCTAD Communications and Information Unit, 41 22 917 58 28, 41 79 502 43 11 لالتصال ابألونكتاد: *

unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/press. 
   الصحفية، يرجا التسجيل يف العنوا  التايل: ونشوعاتناللحصول علا 
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وا البلما  الش تعول علا الطلب ا ل   ابالسبببببببببببببتفا ة وا الطلب ا ل  يف البلما  امخرري، ويعتمم عم  وبري جماب  أ  ينجح إال
(. ويف ولتا احلالتل، يعرقل وسبببريةل النمو خطرح ٢وا ةاي ة امجوع )الشبببكل  علا وزيج وا الميو  املرتفعة وفقاعات امصبببول دمالب 

 عمم االستقراع املايل الذي أضحا واقالب أو ر وا أي وقت وضا.

ويشبببري التقرير إىل أ  أ اء االقتصبببا ات النادبببحتة الك ري حتسبببا هذا العام وأنه ميكا ملصبببميعي السبببلع امسببباسبببية أ  يتوقعوا  مو   
دقاء امسببعاع علا اعتفاعها. وابسببت ناء االحتا  الروسبب ، يعتمم النمو يف دلما  بموعة دريكع امعدعة امخرري، أي  حتسببا يف  ل

 دميماب علا الطلب ا ل .  ال اةيل واهلنم والصل وجنوب أفريقيا، اعتما اب 

 ر ا سبباعة واتسبباع عقعة التصببمع املايل يف عم  غري أ  امور ليع وذلا يف العميم وا االقتصببا ات النادببحتة امخرري. فمع تزايم  ا 
يف املائة عما  50وا البلما ، يرري التقرير أ  غيوم العاصببببفة االقتصببببا ية دمأت ختييم علا امفق. فقم اعتفعت أعصببببمة الميو  دنسبببببة 

د القة أضبببببعاد. وقم أ ت ، أي مبا يفوق  جم االقتصبببببا  العامل  تريليو   والع  الياب  250وانت عليه يف وقت امةوة لتصبببببل إىل 
ةاي ة الميا ا اص، وال سيما  يا الشروات، إىل اعتفاع وبري يف نسبة االقرتاض، غري أهنا   حتفز االست ماع التجاعي، مما أوجم فجوة 

 (.٣تنذع اب طر يف املستقبل )الشكل 

 "تطبيع"ىل تواةنه، فإ  هناك  اود وا أ  يؤ ي وعغم أ  البلما  املتقموة   تفعل وا فيه الكفاية إلعا ة االقتصببببببببببببببا  العامل  إ 
إىل  السبياسبات النقمية إىل انتقال الصبموات اجلميمة إىل  يع أعجاء سبوق عأس املال وسبوق العمالت، إة تشبري التوقعات وسببقاب 

 (.٤إوكانية اوتما  احللقة االقتصا ية املفرغة إىل وزيم وا االقتصا ات اهلشة )الشكل 

وا لو ظ علا الصبببعيم العامل  وا اعتفاع يف وسبببتوايت االسبببتمانة يرتب  "عايت، املعمي الرئيسببب  للتقرير، إ   - ةلوقال عيتشببباع وو  
لعوملة لوهذا االعتباث اندبببببببببببث عا تزايم ققل امسبببببببببببواق املالية و قريها، وه   ة مميزة ". "دتزايم أوجه عمم املسببببببببببباواة وقيقاب  اعتبا اب 
 ."املفر ة

لك ري هتيما علا التجاعة العاملية وا خالل تنظيم سببالسببل القيمة العاملية والتحكم فيها، إة يسببت قر وا نسبببته وال تزال الشببروات ا 
 يف املائة وا دروات التصمير الك ري يف ول دلم أبو ر وا نصف صا عاته، يف املتوس .  1

 2008 املنصببرم  أ أةوةتسببعينات القر   وقم سبباهم انتشبباع هذه السببالسببل يف النمو السببريع الذي دببهمته التجاعة ونذ ونتصببف 
 فيما دينها. يف ةلا ةاي ة التبا ل التجاعي املالية، والذي سحجلت أسرع وترية له يف البلما  الناوية، مبا

االنتاج علا  منو نفع وعمل علاضببببببببببببببطرت إىل تك يف التبا ل التجاعي فيما دينها لك  حتافظ اغري أ  التقرير يبل أ  البلما   
وا خالل  الك ري إىل ترجيح وفة وكاسبببببب الشبببببروات الرائمة عليه، وأ  هذا التبا ل التجاعي غري وتكافث يف وعظمه نظراب  وا وا 

 غري املا ية.  ةاي ة تروز السوق يف يمها وةاي ة حتكمها يف امصول

 السالسل، وا عما يف الصل، واعتفاعاب  عاواب يف  صة القيمة املضافة وا أنشطة الصناعات التحويلية يف هذه ويوقق التقرير تراجعاب  
 واضحاب  يف  صة أنشطة وا قبل اإلنتاج ووا دعمه؛ وقم أقرت العائمات الش جنتها الشروات علا  ريف سلسلة القيمة هاتل  قرياب 

ية وأ   اهرة الشببببببببببببببروات الك ري الشببببببببببببببهرية  اهرة عامل"عايت إ   - ويقول عيتشبببببببببببببباع  ووةلعلا توةيع المخل يف  يع البلما . 
 ."ه  اسرتاتيجيات عادرة للحمو  الريع سع  وعاءاسرتاتيجياهتا القائمة علا ال

جتاعية أم ال، فإنه  التعريفات اجلمروية يعم مب ادة  ربودصببببببببببببببرد النظر عما إةا وا  وا دببببببببببببببهمته ا ونة امخرية وا تباع يف ةاي ة  
سيكو ، علا امعجح،  2018غم أ  النمو التجاعي يف عام سيحخل دنظام جتاعي وتمحوع دشكل وتزايم  ول سالسل القيمة، ع 

 . 2017ملا وا  عليه يف عام  مماقالب 
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غري أ  التقرير يشبببري إىل أ  نتائج أي تصبببعيم خطري ميكا أ  تؤ ي إىل وزيم وا العواقب الوخيمة يف امجل املتوسببب ، وا خالل  
ضائقة  هذه العواقب وخيمة للغاية ابلنسبة للبلما  الش تواجه أصالب اة اي   مة عمم اليقل واخنفاض االست ماع. وميكا أ  تكو  

 والية. 

وعالوة علا ةلا، وم  التعريفات اجلمروية تحغري عحبية الشبببببببببببببروات يف القطاعات القادلة للتماول، فإهنا تؤقر علا توةيع المخل وعلا  
دعم عقو  ". ويتضما التقرير توقعات تسل  الضوء علا املخا ر ا تملة وخيلص إىل أ   قيقاب  الطلب دطرق ال دم وا تقييمها تقييماب 

دبببببببببا  رب علا التجاعة  ، أيالنقيض لذلاالنموةج  مو اب، سبببببببببيكو  وا املؤسبببببببببف املغاالة يف اتباع ‘ التجاعة احلرة‘  تعرد فيها 
احلكووات، وا خالل تنسيق السياسات العاوة العاملية، للحيلولة  وا النظر يف وا ميكا أ  تفعله ابستخمام التعريفات اجلمروية، دمالب 

 ." و  استمراع تمهوع توةيع المخل والعمالة، ومها السببا  اجلذعاي  لكةوات االقتصا ية الش دهمها العا  يف ا ونة امخرية

الفعل السببببببببببببليم يف اللجوء إىل النزعة القووية وا ونطلق  ويقول التقرير إ  العوملة املفر ة   توجم عاملاب الكحل فيه عادح. وال يتم ل ع  
احلنل إىل املاضببب  وال يف وضببباعفة  عم التجاعة احلرة. وابإلضبببافة إىل ةلا، اقبتت التجاعة احلرة أهنا وسبببيلة جويه إيميولوج  أ ت 

لتجاعية الصبببغرية، وع أهنا حتم  نزعات إىل تضبببييق  يز السبببياسبببات العاوة وإىل إةالة الضبببواد  الش تكفل واية العمال واملشببباعيع ا
 الريع. سع  وعاءإىل الالشروات الك ري 

، أ م أعراض تضبببببببعضبببببببع النظام االقتصبببببببا ي والبنية املتعم ة ام راد، أوا الواقع ، يفويشبببببببري التقرير إىل أ  احلروب التجاعية ه  
ة، والش اذي جاعسببببه الشببببروات وتزايم أوجه عمم املسبببباو العلة، فتكما يف احللقة املفرغة الش يؤ ي إليها االسببببتقطاب السببببياسبببب  ال

 يحستخمم فيها املال لكسب السلطة السياسية، وتحستخمم فيها السلطة السياسية لكسب املال. 

الضببببببببببببببغوث القممية واجلميمة ت قل واهل النظام املتعم  ام راد. فف  عاملنا املرتاد ، ال توفر احللول "وقال ووخيسببببببببببببببا ويتوي  إ  
؛ وتكمحا الصببببببببببعودة يف إاا  السبببببببببببل الكفيلة  عل النظام املتعم  يكفل املضبببببببببب  قمواب  مة علا االنغالق علا الذات سبببببببببببيالب القائ

 ."ام راد يؤ ي عمله دنجاح

ولتجنب تكراع امخطاء الش اعتكبت يف قالقينات القر  املنصببببببببببببببرم، يقرتح امونكتا  العو ة إىل وي اق هافاان الذي وا  مب ادة أول  
حماولة إلقاوة نظام جتاعي وتعم  ام راد خاضع لضواد . ويعين القيام دذلا التصمي لك ري وا التحمايت اجلميمة الش تتطلب 

 . ١٩٤٨فعاالب، وه  حتمايت    لفها ام راد الش وقعت علا املي اق يف عام   ولياب  تعاوانب 

ابلتزام دتحقيق العمالة  التجاعية واملفاوضببببببببببببببات ه : عد  املناقشبببببببببببببباتل القة إجراءات،  اب أ  تكو  أقل تقمير، امولويةوعلا  
الكاولة ودزاي ة امجوع، وتنظيم سبببلوك الشبببروات اضحف، وضبببما  إفسببباح  يز واد يف بال السبببياسبببات العاوة يكفل للبلما  

 ملستماوة.إوكانية تنظيم انمواجها يف النظام التجاعي املتعم  ام راد مبا يتمادا وع أهماد التنمية ا
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 2018–1991منو الناتج العاملي، 

 )التغري السنوي ابلنسبة املحتوية(

 البلد أو املنطقة
1991-
 )أ(2000

2001-
 )أ( 7200

2008-
 )أ(٢ ٠١٠

2011-
 )أ(2016

 )ب(2018 ٢٠١٧

 ٣,١ ٣,١ ٢,٧ ١,1 ٣,٥ ٢,٨ العامل

 ٢,١ ٢,٣ ١,٦ ٠٫7- ٢,3 ٢,٦ البلدان املتقدمة

 ٠,٩ ١,٧ ١,1 1٫3- ١,4 ١,٣ اليااب 

 ٢,٧ ٢,٣ ٢,١ 0.5- ٢,7 ٣,٦ الوالايت املتحمة اموريكية

 ٢,٠ ٢,٥ ١,2 1.0- ٢,٢ ٢,٢ دلماب( 28االحتا  اموعويب )

 ١,٩ ٢,٥ ٠,8 1.1- ١,٩ ٢,١ ونطقة اليوعو

 ١,٢ ١,٨ ٢,2 1.4- ٢,7 ٢,٧ يرلنما الشماليةآاململكة املتحمة ل يطانيا العظما و 

 ٢,٢ ٢,١ ١,4 0.2 ٧,٢ 4.9- مبرحة انتقاليةاالقتصادات اليت متر 

 ١,٧ ١,٥ ١,0 0.4- ٦,٨ 4.7- االحتا  الروس 

 ٤,٦ ٤,٤ ٤,7 ٥,0 ٦,2 ٤,٨ البلدان النامية

 ٣,٥ ٣,٠ ٣,2 ٤,6 ٥,٨ ٢,٦ أفريقيا

 ١,١ ١,٢ ١,٩ ١,2 ٤,3 ٢,١ جنوب افريقيا

 ١,٧ ١,١ ١,٦ ٢,2 ٣,6 ٣,١ أوريكا الالتينية والكاعييب

 ٢,١ ٢,٣ ٢,8 0.3- ٢,٢ ٣,٢ املكسيا

 ١,٤ ١,٠ ٠,5 3.7 ٣,5 ٢,٨ ال اةيل

 ٥,٥ ٥,٥ 5.9 ٦,2 ٧,4 ٦,٣ آسيا

 ٦,٧ ٦,٩ ٧,6 ٩,8 ١٠,7 ١٠,٦ الصل

 ٧,٠ ٦,٢ ٦,5 ٧,1 ٧,4 ٦,٠ اهلنم

واحلالة والتوقعات االقتصببا ية يف حسبباابت الو نية،  سبباابت أوانة امونكتا ، اسببتنا اب إىل دياانت وسببتممة وا إ اعة الشببؤو  االقتصببا ية واالجتماعية، وقاعمة دياانت اضاويع الرئيسببية لل املصببمع:
إ صبباءات ونظمة التعاو  والتنمية يف امليما  االقتصببا ي؛ وصببنموق النقم المويل؛ وقاعمة  ؛اللجنة االقتصببا ية موريكا الالتينية و الكاعييب؛ و2018العا : وعلووات وسببتكملة  أ ونتصببف عام 

سببببب اضاويع القطرية اسببببتنا اب JP Morganالبياانت القحطرية التادعة لو مة املعلووات االقتصببببا ية ضلة اإليكونووسببببت؛ وورصببببم البياانت العاملية التادع ملصببببرد   إىل الناتج ؛ ووصببببا ع و نية. حتح
 .2012ا ل  اإل ايل ابلقيمة ال ادتة للموالع لعام 

 املتوس .  )أ(
 التوقعات. )ب(
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 1الشكل 
 2017-2000ميزان احلساب اجلاري للصني والياابن ومنطقة اليورو، الفرتة 

 )ابلنسبة املحتوية وا الناتج ا ل  اإل ايل(

 
 .2018تقرير التجاعة والتنمية لعام  ساابت امونكتا ، استنا اب إىل دياانت وستممة وا املصمع:

 ٢الشكل 
 2015-2009ارتفاع قيمة سوق األسهم وزايدات القيمة االمسية لألجور، بلدان خمتارة، الفرتة 

 )التغري ابلنسبة املحتوية(

 
 . 2018تقرير التجاعة والتنمية لعام  املصمع:
 فق . 2015تتيح البياانت املتا ة عا القيمة اال ية لكجوع إجراء وقاعانت  أ هناية عام  وال ظة:
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 ٣الشكل 
معدالت منو ديون الشركات اخلاصة ورأس املال السهمي اخلاص يف )أ( االقتصادات املتقدمة و)ب( أسواق انشئة خمتارة، 

2008–2015 

 )أ( 

 

 )ب( 

 

وبموعة    قاعمة دياانت صببنموق النقم المويل ا اصببة دبببببببببببببببببالميو  العاملية  ، اسببتنا اب عل   سبباابت أوانة امونكتا  :املصببمع
 .وعأس املال  ا اصة دباالست ماع  دياانته
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:. 
 ٤الشكل 

 ٢٠١٨آب/أغسطس  ٣١ -كانون الثاين/يناير   ١أسعار صرف دوالر الوالايت املتحدة، 

 )التغري ابلنسبة املحتوية(

 
 .2018تقرير التجاعة والتنمية لعام  ساابت امونكتا ، استنا اب إىل دياانت وستممة وا  املصمع:
 تشري البياانت إىل أسعاع الصرد اال ية ا نية يف هناية تلا الفرتة. وال ظة:

 
***  **  *** 
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