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ت هذه النشرة الصحفية أو التقرير املت   ا أو تلخيصهـا   علقُحيظر االستشهاد مبحتو
  قبلاإلعالم املطبوعة أو املسموعة أو املرئيـة أو اإللكرتونية  ليف وسائ
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   19-كوفيد ال  جائحة من اإلنفاق العام اجلريء هو السبيل الوحيد للتعايف بشكل أفضل  : تقرير األونكتاد

 املايل اليت تواجهها احليز يتعني على النظام املتعدد األطراف أن ميد يد العون إىل البلدان النامية نظرا لقيود 

  

هو   املوجه بقيادة االقتصادات املتقدمةو التوسع املايل اجلريء    ،األونكتاد  الصادر عن  2020والتنمية لعام  التجارة  وفقا لتقرير    –  2020سبتمرب    22جنيف،  
    .19-جائحة الكوفيد بعدالطريق الوحيد النتعاش اقتصادي عادل ومرن 

تفلن تعود إىل  ،  دليًال وإذا كان املاضـي  ، 2020سـتزيد نسـب الدين العام إىل الناتج احمللي اإلمجايل بشـكل كبري يف عام   ما   ،بسـرعة 19-الكوفيدما قبل  مسـتو
  هو كيفية حدوث هذه العودة. ،يهم، وفًقا للتقرير

احلكومات أن    على وجيبانتعاش اقتصـادي قوي ، أوالً وقبل كل شـيء ،للموقف احلايل املالئم  املايل  الدعم   يتطلب"األمني العام لألونكتاد موخيسـا كيتويي  ويقول 
  "خذ زمام املبادرة.

ــــــــرة إىل دفع العديد من  ي اخللط  عندما أد  ،٢٠٠٩و   ٢٠٠٨ يف العامليةبعد األزمة املالية   ومل يؤخذ هذا املبدأ بعني األعتبار اخلاطئ بني ميزانيات احلكومة واألســــــ
كانت فاشـــلة، مما ترك وضـــعاً مالياً هشـــاً عشـــية صـــدمة لتقشـــف  عن طريق ا النمو االقتصـــادي  عيتوســـالتقرير أن فكرة ا  ويوضـــح االقتصـــادات إىل اختيار التقشـــف.

 ". 19-"كوفيد

 البلدان النامية حباجة إىل دعم كبري

لنظر إىل القيود املفروضـــــــة على اإلنفاق يف العديد من البلدان    تأدو  ســـــــتكون هناك حاجة إىل دعم دويل كبري لضـــــــمان توفر احليز املايل املطلوب.  النامية،ولكن 
لفعل   19-جائحة كوفيد ــاد العاملي يســــــــــــري  ــــــا على عقب عندما كان االقتصــــــــــ فًقا ملعهد التمويل  و   ،لديون طريق مكدس علي  إىل قلب امليزانيات العمومية رأســــــ

ت قياسية بلغت  2020ألول من عام الدويل، وصلت أرصدة الديون العاملية يف الربع ا   تريليون دوالر. 258إىل مستو
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ــبة الدين العاملي إىل الناتج احمللي اإلمجايل مبا ال يقل عن  19-ألزمة كوفيدونتيجة   ــــــ ــــــــلت   حيث ٪10، قفزت نســــــ ٪ من الناتج احمللي اإلمجايل يف 331إىل وصــــــ
  .اجلائحةاألشهر القليلة األوىل من 

ــادات  ــكلة يف   املتقدمة،يف االقتصـ ــريع  متثلت املشـ ــركات غري املاليةلاجلودة   متدنية لديون لاالرتفاع السـ ــركات غري املالية إىل  حيث ،لشـ   75ارتفع إمجايل مديونية الشـ
اية عام    تريليون  ت   املالية إىللشـــــركات غري ا  ســـــنداتمن   املخزون العاملي وصـــــل للتقرير،وفًقا   .2008أي ضـــــعف مســـــتواه يف عام ، 2019دوالر يف  مســـــتو

اية عام  تريليون  13.5قياسية بلغت    .أو أعلى A هامن٪ فقط 30مت تصنيف  - 2019دوالر يف 

ت جديدة يف النصف األول من عام  الديون من قبل  وصلت حاالت التخلف عن سداد    لذلك، ت املتحدة ومنطقة ،  2020الشركات إىل مستو ال سيما يف الوال
ح بسبب صدمة فريوس كورو املستجد     .بـاالقرتاض تمويلالطويل األجل على الشركات  وإدمان اليورو مما يعكس تراجع األر

 

 حلكومات حتت الضغط ا اتميزاني

ت يف فرتة اإلغالق، فمن املرجح أن تؤدي هذه املوجة من التخلف عن السداد   إىل ضغط إضايف يقول التقرير إنه مع قيام احلكومات بتمديد القروض والضما
  .العامة يزانياتاملعلى 

يهيمن   -  2017تريليون دوالر حبلول عام    3.2إىل    -األسواق الناشئة    أكرب  يف حني منت أسواق سندات الشركات بشكل كبري منذ األزمة املالية العاملية يف بعض 
ساب  احلحيدث هذا يف سياق حترير  و  .املايل العاملي  عدم االستقراراحلكومات للتأثريات غري املباشرة النامجة عن    وتعرض انكشاف   بشكل عام   الدينعلى ديناميات  

بدالً من الدائنني الثنائيني ومتعددي    ،واسع واعتماد أقوى على االقرتاض اخلارجي من الدائنني من القطاع اخلاصعلى نطاق    املدفوعات،  ميزان ، يف  مايلرأس  ال
  .األطراف

دة خماطر التمديد،  وتقلبات أسعار السلع األساسية   لمستثمرين،لالشعور املتقلب  مجة عن    من املخاطر  جمموعةتشكل  تو  وارتفاع ،  وتقصري آجال االستحقاق وز
فضالً عن ضعف القدرة على التأمني الذايت ضد الصدمات اخلارجية من ،  أعباء خدمة الدين اخلارجي (كنسبة مئوية من عائدات التصدير واإليرادات احلكومية)

مما أكثر    19-كوفيد  ائحةلالستجابة جل ة احمللية  يف تعبئة املوارد املاليواجهت قيودا  لذلك ال ينبغي أن يكون مفاجئًا أن البلدان النامية   ،خالل تراكم االحتياطيات
  مما يعكس انقساًما عاملًيا خطريًا بني من ميلكون ومن ال ميلكون.  -االقتصادات املتقدمة (انظر الشكل)  واجهته

  
 ] 1[ : االقتصادات المتقدمة والنامية الشكل: حجم تدابير السياسة التحفيزية استجابة لتفشي فيروس كورونا

 (% من الناتج المحلي اإلجمالي)

 

ت أمانة األونكتاد استناداً إىل مصادر وطنية رمسية.املصدر:    حسا

] مل يتم تضــمني إجراءات التأجيل قصــرية األجل، أي مدفوعات الضــرائب املؤجلة من ربع  2[  2020مايو   25] اعتبارا من  1: [مالحظات
.3شهر إىل آخر. [أو   ] تقدير عمليات شراء األصول اإلضافية من قبل البنوك املركزية استجابة لتفشي فريوس كورو
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  اخلروج من ضائقة الديون

ا ليســت هي املشــكلة ا واســتدامتها. ركزت الســياســات بشــد  ،الديون يف حد ذا على توقعات املســتثمرين قصــرية   ةالقضــية الكربى هي الســياســات املعتمدة إلدار
  لالستثمار املنتج والوظائف والطلب الكلي.  فعالالتعايف الالرتكيز علي  بدالً من   املالية،األجل، وأدى تعزيز أسعار األصول إىل ظهور فقاعات مضاربة يف األسواق 

ويف   -اليت ميكنها االقرتاض بفائدة قريبة من الصــــفر أو أقل  -يف االقتصــــادات املتقدمة  ية  توســــعمالية    ســــياســــاتإدارة ميكن   املنظور،رى التقرير أنه يف املســــتقبل  وي
ر تضــخمية وبطريقة التمويل الذايت إذا كانت موجهة حنو االســتثمار اإلنتاجي   األكرب،بعض االقتصــادات النامية   يف تقنيات التخضــري اجلديدة، واالســتفادة  دون آ

  من التقدم التكنولوجي من أجل اإلدماج االجتماعي وتوفري اخلدمات العامة الشاملة.

ــارد كوزول  ويقول  ــرتاتيجيات التنمية يف األونكتاد: " رايت،ريتشـــ ــم العوملة واســـ مجاعي قوي  ، بل صـــــوت الرجوع املزمن للتقشـــــف املايل  طلوب اآلن ليساملمدير قســـ
  لدعم التوسع املايل املستمر واملنسق الذي تقوده الدولة يف مجيع أحناء العامل".

تمع الدويل للحفاظ على احليز املايل احمللي وتوسـيعهيف  ،سـتحتاج االقتصـادات النامية األصـغرو  ت الدخل، إىل مسـاعدة مالية من ا ويرجع ذلك إىل  ،مجيع مسـتو
ــادات    أن  ــعبة، ةالعملل  يخادمال تعتمد على ال تز تلك االقتصـــ ــادية العاملية على ميزان   الصـــ ــلبية للتقلبات االقتصـــ ر الســـ ــأن اآل ا  ويتعني عليها التفاوض بشـــ  دفوعا

  حيثما كان ذلك مناسبا. تقلبات أسعار الصرف واالحتياطيات الدولية وكذلك الوصول املستمر إىل األسواق املالية الدولية   ةوإدار 

 
  ية تخفيف عبء الديون غري كافل  ةاحلاليهود اجل

ريس لتعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية لعدد خمتار من البلدان النامية الضـــــعيفة من مايو إىل د  احلايل،يف الوقت  دي  يســـــمرب  تعد مبادرة جمموعة العشـــــرين و
  اآلن،ن نصــف البلدان املؤهلة حىت م ربقياملبادرة ما   تبىن مع حجم املشــكلة: لقد  تتناســبلكن األرقام ال   ،هي الصــفقة الرئيســية املطروحة على الطاولة 2020

او  ــتشــــــمل يبدو ا لبلدان النامية اليت تواجه جداول ا  حتياجات  مقارنةويعترب ذلك زهيداً   .2020مليار دوالر لتخفيف ســــــداد الديون مؤقًتا لعام    14حوايل   ســــ
ا اخلارجية العامة يف   تريليون دوالر للبلدان النامية ذات الدخل املرتفع وما بني  2.3تريليون دوالر و   2واليت تصل إىل ما بني  ،2021-2020سداد كبرية لديو

ت األونكتاد( مليار دوالر إىل تريليون دوالر للبلدان النامية املتوسطة واملنخفضة الدخل 600   .)وفًقا حلسا

كثر يف    ،الرتاجعبدالً من    ،منواً   19-كوفيد    شهد املسامهون الذين ميتلكون اجلزء األكرب من أسهم الشركات املستفيدة من صدمة  ذلك،يف غضون   م الشخصية  ثروا
ء. 500من  ت املتحدة وحدها يف األشهر األوىل من الو  مليار دوالر يف الوال

 
 جلميع ايشمل  من األزمة إىل ازدهار

 عاملية إىل انتعاش عاملي: الألزمة ارد حتويل متعددة األطراف إذا و أكثر طموًحا ستكون هناك حاجة إىل تدابري 

كم دولًيا. على أقل  و ) لدعم اسرتاتيجيات التنمية الوطنية يف البلدان النامية من خالل نظام احتياطي حمSDRs• التوسع يف استخدام حقوق السحب اخلاصة (
 ينبغي دعم احليز املايل للبلدان النامية مبا يعادل تريليون دوالر من حقوق السحب اخلاصة ملواجهة قيود السيولة احلالية. ، تقدير

دة التزامات املساعدةمميف البلدان النامية من خالل خطة مارشال للتعايف الصحي    19-كوفيد• الدعم املايل لتعزيز االستجابة للطوارئ الصحية لـ اإلمنائية   ولة من ز
 الدويل وآليات التمويل املتعددة األطراف لبناء املرونة و تعزيز االنتعاش. علي املستوي واإلصالح الضرييب، )ODAالرمسية (

ولتعزيز ،  مبا يف ذلك البلدان النامية  والشركات،جلدارة االئتمانية للحكومات  ارباء  خعلى  تعتمد  كالة دولية للتصنيف االئتماين لتقدمي تصنيفات موضوعية  و  سيس  •
 الرتكيز.  ةق شديداسو اال من شأن هذا أن يساعد على تعزيز املنافسة يف،  . عالوة على ذلكالعامليةالعامة املنافع 

ا أن تبين مستودًعا   متسلسل  هيئة ديون عاملية ملنع تكرار أزمات السيولة من التحول إىل حاالت ختلف  سيس•   عن سداد ديون سيادية. مثل هذه السلطة من شأ
عادة هيكلة الديون  ت كما س  ،للذاكرة املؤسسية حول إعادة هيكلة الديون السيادية  ت القروض والديون املتعلقة  شرف على إنشاء سجل عاملي متاح للجمهور لبيا

املؤقت لسداد الديون السيادية التلقائي قانوين ومؤسسي شامل وشفاف للتحكم يف عمليات التجميد دويل ا إلطار ضع خمططً ت س افإ  ذلك،السيادية. وإضافة إىل 
 يف أوقات األزمات وإدارة عمليات تسوية الديون السيادية بطريقة عادلة وفعالة وشفافة. 
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