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أكرب خطر  كشف أن حالة املديونية احلرجة هي تتباطؤ االقتصاد العاملي  ارهاصات
 على االستقرار الدويل

 خطرا   ٢٠٢٠، إذ ابت الرتاجع يف عام   ضببببطر ةيبحر االقتصبببباد ال امل  يو  ياه   -  ٢٠١٩أيلول/سبببببتم    ٢٥جنيف،  
 الصادر عن األونكتاد اليوم.  ٢٠١٩ تقرير التجارة والتنمية ل ام، حسبما جاء يف اآلن وقائما   واضحا  

ال مالت و ديونية الشببرتات وخروب  ريطانيا  ن  ات أسبب ار فببر التوترات التجارية وتقلب تتسببلط عل اإلنذار   إشببارات 
ال يوجد  ا يدل عل  أن فبببببببناس السبببببببياسبببببببات  سبببببببت دون ملواجهة لكن ن اتفاق وان كاس  نحنيات ال وائد، و االحتاد األورويب دو 
 ال اففة املقبلة. 

هوس فبببببببببناس السبببببببببياسبببببببببات  حل حملتلويدعو التقرير إىل الرتتيز عل  زايدة فرص ال مل واألجور واالسبببببببببتعمارات ال ا ة   
 وثقة املستعمرين. ع السنويةر أس ار األوراق املالية واإليرادات لبورفات و اب

، ابملقببارنببة  ع ٢٠١٩يف املببائببة يف عببام  2.3 ، يتوقع التقرير أن ينخفض   ببدل النمو ال ببامل  إىليف أحسببببببببببببببن األحوالو  
  ض  تدنو(  ينما ١)الشببببببببببكل   . إال أن عدة اقتصببببببببببادات تشببببببببببرة تب ة تشببببببببببهد ابلف ل تراج ا  ٢٠١٨يف املائة يف عام  ٣  دل 

 ط .اخلالرتاجع   ناالقتصادات املتقد ة )مبا فيها أملانيا واململكة املتحدة( 

يف االقتصببببادات املتقد ة الرئيسببببية، مبا فيها الوالايت املتحدة، أن االعتماد عل  السببببياسببببات  امللحوظ ويؤتد تباطؤ النمو 
،  ينما ختفق  عان  ا يتالشببببببب منو سبببببببر   إىلألحوال، ، يف أفضبببببببل اؤدي النقدية السبببببببهلة وزايدات أسببببببب ار األفبببببببول لتحفيز الطل  ي

 ختفيضات الضرائ  لفائدة الشرتات واألغنياء يف توليد االستعمار اإلنتاج . 

__________ 
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  التسجيل عل  الرا ط: يرج  ن أجل احلصول عل   نشوراتنا الصحفية،  

https://unctad.org/en/Pages/RegisterJournalist.aspx . 
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زايدة وتببذلبب  لهببذا ال ببام  ن جراء ضبببببببببببببب ف الطلبب  ال ببامل ،  حببادا   تببباطؤا   ال ببامليببة و ن املتوقع أن يتببباطبب  منو التجببارة 
يف املائة   2.8   نسببببببببةقد اخنفض النمو التجاري وابلف ل ل؛   شبببببببكل  نفرد ارة الوالايت املتحدةاإلجراءات اجلمرتية اليت تتخذها إد
 يف املائة هذا ال ام. ٢أقرب إىل الرتاجع ال ام املاض ، و ن املرجح أن يكون 

  تسببببببببما    ا زال  سببببببببنوات عل  األز ة،  ١٠ويفيد التقرير أبن الشبببببببباغل األت  يكمن يف أن االقتصبببببببباد ال امل ،   د  رور   
 التاريخإذا ت لمنا  ن دروس   لكنو  بالغ فيه،  ت ال مال فبببر   سببب ارأب  والتحكم  فرطني. واحلديث عن التالع   أ ولههبشببباشبببة و 
ملراج بة قواعبد التجبارة ال بامليبة  أن اجلهود املببذولبة و خطر تبا ن ينبذر مبشببببببببببببببباتبل خط ة يف النظبام النقبدي؛ هنبا  ل لمنبا أن  القريب 

 الت اون الدويل.مما قد يكون له أتث   عبط عل   رقل التقدم التكنولوج  يف  لدان اجلنوب ت
إىل ابإلضبافة    –(  quantitative easing)أي أسب ار الفائدة السبلبية والتيسب  الكم   -وتظل التدا   النقدية غ  التقليدية  
اهلزيل  نذ أدائها الرغم  ن وذل  عل  ضبببببب ف االقتصبببببباد ال امل ، مل اجلة   تب ةاملالسببببببياسببببببات   ه  تحرير التجارةل جديدةجوالت 

  داية األز ة. 

". وينادي التقرير ابتفاق  ير  ة اده  ال  اووضبببع السبببياسبببات تمسببب  األ ور تيف "  جادةويدعو األونكتاد إىل إعادة نظر  
الشببببببببببببببره  التمويببلالرتتيبببات النقببديببة الببدوليببة ير   إىل ت زيز التجببارة اإلنتبباجيببة وتبح  ببا   زاءعببامل  جببديببد، يببدعمببه    جببديببد إ

 ن النمو  األجور  دال    دف ه الزايدة يفت زيز منو تلتجن  اال يار البير  و ل. و ن شب ن هذا النه  أن يدفع االسبتعمار ال ام  واملفرتس
 .يدف ه التمويل اخلاصالذي 

أشببببببببببد يف تع   ن املناطق  االقتصببببببببببادي   أن يكون التباطؤ  ن املتوقعو  يف البلدان املتقد ة النمو، املخا زايدتتويف حني  
 النا ية، ال سيما اجلنوب األفريق  وأ ريكا الالتينية وجنوب آسيا وغرهبا.

ؤوس ر دفقات وحىت قبل تصببباعد التوترات التجارية، تانع   دالت النمو تنزلق يف  قاس  ن ال ال النا    سبببب  تراجع ت 
وه  تدفقات أضببببببحع يف   ض احلاالت  - عق  إعالن املصببببببار  املرتزية الك ش عن تشببببببديد السببببببياسببببببات النقدية  - األ وال

 فاض أس ار السلع األساسية. خنسلبية ابلف ل،  ع ا

 ني   تقاربعن ال يقالرايع أبن " ا    - ويفيد  دير شبببببببببببببب بة األونكتاد لل وملة واسببببببببببببببرتاتيجيات التنمية ريتشببببببببببببببارد توزول 
 يفأفبببح التباين يف نصببي  الفرد  ن الدخل (  2كما يوضببح )الشببكل  اجلنوب حديث  بالغ فيه؛ فدول الشببمال و  دول ن سببتعمري

 (.٢الوضع ال ادي اجلديد" )الشكل هو  ال ديد  ن البلدان النا ية

ديون قص ة األجل و قو ة  تكون  يف األغل و تراتم تب  للديون يف ال ال النا  ،   عل  شكلوتظهر أوجه الض ف هذه  
 تسجل أت  الزايدات يف القطاس اخلاص. و ، ابل مالت األجنبية

 ١٩٠أعل   سببتوش سببجله عل  اإلطالق،  نسبببة   ٢٠١٧وخيلص التقرير إىل أن جمموس ديون البلدان النا ية  لغ يف عام   
 ن ديون القطاس اخلاص، اليت   شبببببائع، تت لف هذه الديون أسببببباسبببببا    ا هومل  (. وخالفا  ٣  احملل  اإل ايل )الشبببببكل  يف املائة  ن النات

ديون القطباس   ينمبا ل تبلغ،  ٢٠١٧يف املبائبة يف عبام  ١٣٩إىل   ٢٠٠٨يف املبائبة  ن النبات  احملل  اإل بايل يف عبام  ٧٩ ن  عارتف ب 
ارتفاس ديون القطاس اخلاص  نذ األز ة املالية  ن املالحظ أن  . و ٢٠١٧ل  اإل ايل يف عام  يف املائة  ن النات  احمل  ٥١ال ام سبببوش 

يف املائة  ن النات  احملل  اإل ايل يف عام   ١٦٥إىل  نسببببببببببببة الدين يف البلدان  رتف ة الدخل، حيث وفبببببببببببلع   انتشبببببببببببارا  أتعر   تان
 (.٣دان املنخفضة الدخل )الشكل يف البل لحوظ  أيضا  تان (، إال أن هذا االجتاه  ٣)الشكل  ٢٠١٧

دعوته  عل  التقرير شببببببببببببببددويحالة  ديونية حرجة.   إىلال ديد  ن هذه الدول  دفعوتراجع االقتصبببببببببببببباد ال امل   كن أن ي 
 إىل ختفيف ع ء الديون وإعادة هيكلتها ليتسىن حتقيق التنمية املستدا ة يف ال قد املقبل.واليت تدعو  املتكررة
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  ١الشكل 
 الناتج احمللي اإلمجايل منو 

 النسب املئوية ملعدالت النمو، مقارنة ابلربع ذاته من العام السابق(  )ابألسعار الثابتة،
 

 

 .oecd.stat، قاعدة البياتت االقتصادي صادر وطنية و نظمة الت اون والتنمية يف امليدان  :املصدر

 تندا 
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  ٢الشكل 
بناء على األمناط احلالية. السعر الثابت لدوالر   نصيب الفرد من الدخل. التارخيي واملتوقع

 ( حسب تعادل القوة الشرائية ٢٠٠٥الوالايت املتحدة ) 

 

 حساابت أ انة األونكتاد ومنوذب األ م املتحدة للسياسات ال املية )منوذب السياسات ال ا ة(. :املصدر

  ٣الشكل 
 2017-1960جمموع ديون البلدان النامية،  

 

 إىل قاعدة  ياتت فببببندوق النقد الدويل اخلافببببة ابلديون ال املية. حسبببباابت أ انة األونكتاد اسببببتنادا   :املصدر

 .UNCTADstatوالفرات ه  فرات الدخل حس  تصنيف إحصاءات األونكتاد 
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 التوق ات

 الدخل املرتف ةالنا ية االقتصادات  البلدان النا ية املنخفضة الدخل

 ديون القطاس اخلاص )نسبة  روية  ن النات  احملل  اإل ايل(
 اإل ايل(  ديون القطاس ال ام )نسبة  روية  ن النات  احملل 

 ون القطاس اخلاص )نسبة  روية  ن النات  احملل  اإل ايل(دي
 اإل ايل(  ديون القطاس ال ام )نسبة  روية  ن النات  احملل 

 ديون القطاس اخلاص )نسبة  روية  ن النات  احملل  اإل ايل(
 اإل ايل(  ديون القطاس ال ام )نسبة  روية  ن النات  احملل 

 البلدان النا ية 
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ANNEX TABLE 1 – World output growth, 1991-2019 

(Annual per cent change) 

Country or area 

1991
–

2000
a 

2001
–

2008
a 

2009
–

2018
a 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

2019
b 

World 2.8 3.5 2.7 -1.7 4.3 3.2 2.5 2.6 2.8 2.8 2.5 3.1 3.0 2.3 

Developed countries 2.6 2.2 1.6 -3.5 2.6 1.5 1.1 1.3 1.9 2.3 1.7 2.3 2.2 1.6 

of which:               

Japan 1.2 1.2 1.0 -5.4 4.2 -0.1 1.5 2.0 0.4 1.2 0.6 1.9 0.8 0.8 

United States 3.6 2.6 2.0 -2.5 2.6 1.6 2.3 1.8 2.5 2.9 1.6 2.2 2.9 2.2 

European Union (EU-28) 2.2 2.2 1.2 -4.3 2.1 1.8 -0.4 0.2 1.8 2.3 2.0 2.5 2.0 1.3 

of which:               

Euro zone 2.1 1.9 0.9 -4.5 2.1 1.6 -0.9 -0.2 1.4 2.1 1.9 2.4 1.9 1.1 

France 2.0 1.8 1.0 -2.9 2.0 2.2 0.3 0.6 1.0 1.1 1.2 2.3 1.6 1.1 

Germany 1.7 1.3 1.6 -5.6 4.1 3.7 0.5 0.5 2.2 1.7 2.2 2.2 1.4 0.6 

Italy 1.6 1.0 -0.2 -5.5 1.7 0.6 -2.8 -1.7 0.1 0.9 1.1 1.6 0.9 0.0 

United Kingdom 2.8 2.5 1.7 -4.2 1.7 1.6 1.4 2.0 2.9 2.3 1.8 1.8 1.4 0.9 

EU Member States after 
2004 

1.9 5.0 2.4 -3.4 1.6 3.1 0.7 1.2 3.0 3.9 3.2 4.7 4.3 3.6 

Transition economies -4.9 7.2 1.6 -6.6 4.5 4.6 3.5 2.4 0.9 -1.9 0.7 2.1 2.8 1.4 

of which:               

Russian Federation -4.7 6.8 1.2 -7.8 4.5 4.3 3.7 1.8 0.7 -2.5 0.3 1.6 2.3 0.5 

Developing countries 4.8 6.3 4.8 2.7 7.8 6.2 5.0 5.0 4.5 4.0 4.0 4.4 4.2 3.5 

Africa 2.6 5.8 3.1 3.4 5.4 1.4 6.0 2.2 3.5 2.7 1.6 2.6 2.8 2.8 

North Africa, excl. the 
Sudan and South Sudan 

2.9 5.0 1.6 3.6 4.3 -6.1 9.6 -3.4 0.3 2.5 2.8 3.2 3.7 3.6 

Sub-Saharan Africa, excl. 
South Africa 

2.7 7.0 4.5 5.3 7.0 5.1 5.4 5.2 5.6 3.2 1.4 2.7 3.0 3.3 

South Africa 2.1 4.4 1.8 -1.5 3.0 3.3 2.2 2.5 1.8 1.2 0.4 1.4 0.8 0.3 

Latin America and the 
Caribbean 

3.1 3.8 1.7 -1.9 6.0 4.5 2.8 2.8 1.0 -0.4 -1.5 0.9 0.7 0.2 

Caribbean 2.2 5.1 2.5 -0.9 3.0 2.3 2.1 2.8 2.8 4.1 1.8 2.1 3.1 2.5 

Central America, excl. 
Mexico 

4.4 4.5 4.0 -0.5 4.0 5.7 5.0 3.8 3.9 4.2 3.9 3.7 2.7 2.6 

Mexico 3.2 2.2 2.6 -5.3 5.1 3.7 3.6 1.4 2.8 3.3 2.9 2.1 2.0 0.4 

South America 3.1 4.3 1.2 -1.0 6.4 4.9 2.5 3.2 0.4 -1.8 -3.2 0.4 0.1 -0.1 

of which:               

Brazil 2.8 3.7 1.1 -0.1 7.5 4.1 1.9 3.0 0.5 -3.6 -3.3 1.1 1.1 0.6 

Asia 6.3 7.5 6.1 4.3 8.8 7.5 5.6 6.1 5.7 5.5 5.8 5.6 5.3 4.5 

East Asia 8.8 9.1 6.8 7.0 10.0 8.3 6.6 6.7 6.5 5.9 5.9 6.2 5.9 5.4 

of which:               

China 10.6 10.9 7.9 9.4 10.6 9.5 7.9 7.8 7.3 6.9 6.7 6.9 6.6 6.1 

South Asia 4.8 6.7 5.8 4.1 8.9 5.4 2.9 4.8 6.0 6.0 8.8 6.3 6.0 4.4 

of which:               

India 6.0 7.6 7.0 5.0 11.0 6.2 4.8 6.1 7.0 7.5 8.7 6.9 7.4 6.0 

South-East Asia 4.9 5.6 5.1 2.0 7.8 4.9 6.0 5.0 4.5 4.6 4.7 5.2 5.0 4.5 

West Asia 4.1 5.7 4.4 -1.9 5.8 9.1 4.6 6.0 3.4 4.3 3.0 2.8 2.3 0.7 

Oceania 2.7 2.8 3.1 1.8 5.8 1.7 2.4 2.6 6.6 4.7 1.1 0.9 1.4 2.8 

               

Source: UNCTAD secretariat calculations, based on United Nations, Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), National Accounts Main Aggregates 
database and World Economic Situation and Prospects : Update as of mid-2019; ECLAC, 2019; OECD.Stat, available at : 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EO (accessed 29 May 2019);  IMF, 2019; Economist Intelligence Unit, EIU CountryData database; J.P.Morgan, 
Global Data Watch; and national sources. 

Note:  Calculations for country aggregates are based on GDP at constant 2010 dollars.        
a  Average.               
b  Forecasts.               

 


