ال�سيا�سة التجارية:

حتى الآن؟

هل ت�سري على ما ُيرام

برنارد هوكمان

�سجل

التاريخ �أعمق هبوط
جراء االنهيار احلاد يف
التجارة الدولية خالل
الفرتة املن�رصمة بني الربع الثاين من عام 2008
والربع الثالث من عام  ،2009وكان �أ�شد حدة مما
ر�آه العامل خالل «الك�ساد الكبري» يف ثالثينات القرن
املا�ضي .ولكن بخالف «الك�ساد الكبري» ،مل يكن من
ال�شائع �أثناء الأزمة االقت�صادية العاملية يف 2008
وما �أعقبها من ركود �أن تلج�أ البلدان �إىل احلمائية
�سعيا لوقاية �أن�شطتها على ح�ساب البلدان املجاورة.
وبدال من ذلك� ،ساعدت برامج التن�شيط النقدي
واملايل على تعايف الطلب و�أدت �إىل حدوث ارتداد
�إيجابي �رسيع يف التجارة العاملية (راجع الر�سم
البياين  – )1و�شملت هذه الربامج دعم �أن�شطة حمددة
مثل �صناعة ال�سيارات .ومن �أبرز العوامل التي ت�ساعد
على تف�سري عمق انهيار التجارة و�رسعة التعايف هي
�سال�سل العر�ض الدولية – التي تربط بني كثري من
البلدان معا يف العملية الإنتاجية وظلت تلقى الدعم
من خالل التحرير املطرد للتجارة على مدار العقود
القليلة املا�ضية .وانتع�شت التجارة بف�ضل ن�ش�أة نظام
اقت�صاد عاملي متعدد الأقطاب ،ف�ضال على الطلب يف
االقت�صادات ال�صاعدة الرئي�سية ،ال �سيما ال�صني.
ولكن حتى �إذا مل يرتفع م�ستوى احلماية الكلي
كثريا يف الفرتة من  ،2011 – 2008فقد ُف ِر�ض
كثري من التدابري التي متيز �ضد املوردين الأجانب،
و�أمامنا �أدلة على تزايد ال�ضغوط احلمائية ،مما

يرجع جزئيا �إىل التحرك يف مواجهة ارتفاع �أ�سعار
ال�رصف احلقيقية يف البلدان امل�صدرة لل�سلع الأولية
واملخاوف من ت�أثري التو�سع النقدي يف االقت�صادات
املتقدمة.

اال�ستخدام الفعال لل�سيا�سة التجارية

كانت االقت�صادات النامية ،وخا�صة الأ�سواق
ال�صاعدة الأكرب ،من بني �أكرث االقت�صادات فعالية يف
ا�ستخدام ال�سيا�سة التجارية .وطبقا لتقارير الر�صد
ال�صادرة عن منظمة التجارة العامليةُ ،ف ِر�ضت تدابري
جتارية ي�صل عددها �إىل  1243يف الفرتة بني بدء
الأزمة يف �أواخر عام  2008ونهاية الربع الرابع من
عام  .2011وعمد حوايل ثالثة �أرباع هذه التدابري
�إىل فر�ض قيود على التجارة ،بينما �أ�سهم ربعها
يف تخفي�ض م�ستوى حماية الواردات� .أما «مر�صد
التجارة العاملية» ( ،)GTAوهو عبارة عن �شبكة
تربط بني م�ستودعات الفكر واملعاهد التي جتمع
معلومات عن التدابري التجارية ،فيغطي طائفة �أو�سع
من الإجراءات التي قد ت�ؤثر على التجارة وي�شري �إىل
اتخاذ � 1593إجراء �أثناء الفرتة بني نوفمرب 2008
ونوفمرب  ،2011منها � 1187إجراء متييزيا �ضد
املوردين الأجانب و� 406إجراء حترريا .ومل تكن
ال�سيا�سات تخ�ضع للر�صد ال�شامل قبل عام ،2008
مما ي�ستحيل معه التو�صل �إىل معرفة �إىل �أي مدى
ت�شكل هذه التدابري ارتفاعا كليا يف ن�شاط ال�سيا�سة
التجارية.

مل يكن اللجوء �إىل
احلمائية وا�سع
االنت�شار �أثناء الأزمة
العاملية ،ولكن
هناك حتركات يف
هذا االجتاه ظهرت
م�ؤخرا
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وبلغ عدد الإجراءات احلمائية اجلديدة ذروته يف الربع الأول من
عام  2009وو�صل �إىل �أدنى م�ستوياته يف الربع الثالث من عام .2010
ومع هذا ت�شري بيانات “مر�صد التجارة العاملية” يف الفرتة الأخرية
�إىل تزايد التدابري احلمائية جمددا؛ فزادت الإجراءات احلمائية يف الربع
الثالث من عام  2011وحده بنف�س امل�ستوى امل�سجل خال �أ�سو�أ فرتة يف
عام ( 2009درا�سة .)Evenett, 2011
و ُف ِر�ضت معظم التدابري التجارية منذ عام  2008يف االقت�صادات
املتقدمة وال�صاعدة الأع�ضاء يف جمموعة الع�رشين ،ومعظمها مل ينط ِو
على تعريفات جمركية .ومل حتدث زيادة كبرية يف اال�ستخدام الكلي
للتعريفات اجلمركية �أو احلواجز التجارية امل�ؤقتة ،مثل تدابري مكافحة
الإغراق ،التي تهدف �إىل م�ساعدة ال�رشكات املحلية املُ�ضارة من مناف�سة
الواردات (درا�سة  .)Bown, 2011ومل يتجاوز ت�أثري هذه التدابري %2
تقريبا من التجارة العاملية (درا�سة Kee, Neagu, and Nicita, 2010؛
ومنظمة التجارة العاملية  .)WTO, 2011كذلك مل يت�أثر االجتاه العام
نحو حترير التعريفة اجلمركية تدريجيا امل�شاهد منذ منت�صف ت�سعينات
القرن املا�ضي (الر�سم البياين .)2
وبالرغم من حمدودية فر�ض التدابري اجلمركية بوجه عام ،ا�ستخدم
كثري من البلدان تدابري غري جمركية ،مثل فر�ض قيود على تراخي�ص
اال�سترياد و�رشوط املحتوى املحلي ،التي رمبا يكون ت�أثريها �أعظم.
وتخلُ�ص درا�سة (� Henn and McDonald (2011إىل انخفا�ض تدفقات
التجارة مبا يرتاوح بني  %5و ،%8مت�أثرة بفر�ض القيود ،مقارنة
بتدفقات جتارة نف�س املنتج بني ال�رشكاء التجاريني غري املت�أثرين
بالتدابري احلمائية .ويف نف�س الوقت ،اعتمد كثري من البلدان �سيا�سات
لتحرير التجارة واتخاذ تدابري عامة للتن�شيط املايل والنقدي �ساعدت
على توليد الطلب على الواردات.

التغريات يف ردود الأفعال

ميكن تق�سيم البلدان �إىل جمموعة ن�شطة يف ا�ستخدام ال�سيا�سة التجارية
وتلك التي �أحجمت عن ا�ستخدام ال�سيا�سات التجارية .وغالبا ما تتجه
املجموعة الن�شطة – ومنها بلدان كربى مثل الربازيل وال�صني والهند –
�إىل اتخاذ مزيج من �إجراءات فر�ض القيود التجارية وحترير التجارة.
�صاف
وي�ساعد هذا الأمر يف تف�سري الأ�سباب وراء عدم حدوث ارتفاع
ٍ
Hoekman,
يظهرRevised
4/18/12
�سوى ت�أثري
كبري ب�صورة كلية يف م�ستويات حماية احلدود ومل
كلي �صغري على التجارة العاملية .وبدال من �أدوات ال�سيا�سة التجارية
التقليدية ،اعتمدت االقت�صادات املتقدمة الكربى كتلك الأع�ضاء يف

االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة بقدر �أكرب بكثري على تقدمي الدعم
املايل لل�صناعات املحلية .ونظرا لتوجيه هذا الدعم نحو ال�رشكات
املحلية ،فقد ين�ش�أ عنه �أثر حمائي .غري �أن حجم الت�شوهات امل�صاحبة
التي ت�صيب املناف�سة الدولية غري معروف .ويت�سم نطاق هذه التدابري
امل�ساندة ب�أنه �أ�صغر بكثري اليوم مما كان عليه بعد بدء �أزمة االقت�صاد
العاملي مبا�رشة.
ويخ�ضع �إنتاج ال�سلع امل�صنعة للتنظيم على نحو متزايد من خالل
ال�سال�سل العاملية ،حيث يتم جتهيز ال�سلع (القيمة املُ�ضافة) يف بلدان
متعددة متثل جزءا من ال�سل�سلة .وتتخ�ص�ص امل�صانع يف كل بلد يف
عملية حمددة ُت َت َّوج با ُ
مل ْن َتج النهائي .وهذه العملية الكلية ،التي غالبا
ما ُيطلق عليها التخ�ص�ص الر�أ�سي ،تعني �أن جزءا كبريا من �سعر �سلعة
ُم َ�ص َّدرة يعك�س على الأرجح قيمة املدخالت امل�ستوردة يف هذا ا ُ
مل ْن َتج.
وت�شري التقديرات �إىل بلوغ حمتوى الواردات الداخل يف ال�صادرات على
م�ستوى العامل ككل �إىل  %30تقريبا (درا�سة Daudin, Rifflart, and
.)Schweisguth, 2011

ويت�ضح من درا�سة )� Gawande, Hoekman, and Cui (2011أن
كثافة التخ�ص�ص الر�أ�سي ت�سهم يف تف�سري ا�ستقرار التعريفات اجلمركية
�أو تراجعها يف عام  2009كما يلي:
• التعريفات الأعلى متثل �رضيبة على �أجزاء من �سل�سلة التجهيز
املتممة للإنتاج ،ومن ثم جتد احلكومات امل�ستوردة حافزا على �إبقاء
التعريفات عند م�ستوى منخف�ض.
• ال�رشكاء التجاريون يودون لو �أن البلدان املنتجة للمدخالت التي
ي�ستخدمونها تبقي على تكاليف التجارة عند م�ستويات منخف�ضة –
بو�سائل منها التعريفات املنخف�ضة �أو ال�صفرية .وتتحقق بذلك منفعة
البلدان امل�صدرة التالية يف ال�سل�سلة وتلك املنتجة للمدخالت من خالل
زيادة ال�صادرات الكلية (مبيعات ا ُ
مل ْن َتج النهائي).
• البلدان الأع�ضاء يف اتفاقيات التجارة احلرة العميقة – مثل
(احتاد
املك�سيك (اتفاقية التجارة احلرة لأمريكا ال�شمالية) وتركيا
Hoekman, Revised 4/19/12
جمركي مع االحتاد الأوروبي) – �أو التي ربطت تعريفاتها اجلمركية
يف ظل منظمة التجارة العاملية ،مثل ال�صني ،كانت �أكرث تقيدا بكثري يف
ا�ستخدامها للتعريفات اجلمركية مقارنة بالبلدان الأخرى.
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وال تعني هذه النتائج امل�ستخل�صة �أن احلكومات ال تواجه �ضغوطا
مل�ساعدة ال�رشكات وال�صناعات املحلية .ولكن ما تعنيه هو اختالف
حوافز ا�ستخدام ال�سيا�سات التجارية التقليدية مثل التعريفات اجلمركية
من بلد �إىل �آخر ومن منطقة �إىل �أخرى .وبع�ض املناطق يف العامل –
�أوروبا و�أمريكا ال�شمالية ومعظم �رشق �آ�سيا – �شديدة الرتابط واالندماج
�إىل حد مل تعد عنده ال�سيا�سة التجارية �أداة عظيمة الفائدة يف م�ساعدة
ال�صناعات املحلية ،حتى يف مواجهة �صدمة عنيفة يف الطلب اخلارجي.
ويف�رس هذا الأمر �أي�ضا انت�شار ا�ستخدام تدابري الدعم املايل يف االحتاد

وزادت الأرجنتني من ا�ستخدام تراخي�ص اال�سترياد غري التلقائية ،وهي
عملية يتم مبوجبها منح املوافقات على اال�سترياد على �أ�سا�س تقديري
(تقت�ضي قواعد منظمة التجارة العاملية اتخاذ قرار ب�ش�أنها يف غ�ضون
 60يوما) .كذلك و�ضعت الأرجنتني �أ�سعارا مرجعية لكثري من املنتجات
امل�ستوردة وت�شرتط موازنة ال�صادرات يف مقابل احل�صول على موافقة
ال�سترياد بع�ض ال�سلع .وطبقت �إندوني�سيا �أي�ضا �رشوط الرتخي�ص
غري التلقائي على ا�سترياد الأجهزة املنزلية واملن�سوجات والأحذية
ومنتجات غذائية معينة ،وال يجوز ا�سترياد بع�ضها �إىل من خالل موانئ

�إنتاج ال�سلع امل�صنعة يخ�ضع للتنظيم على نحو متزايد من خالل ال�سال�سل العاملية،
حيث يتم جتهيز ال�سلع (القيمة املُ�ضافة) يف عدة بلدان.
الأوروبي والواليات املتحدة .ولكن هناك مناطق �أخرى – يف �أنحاء
�أمريكا الالتينية و�إفريقيا جنوب ال�صحراء � -أقل اندماجا بكثري يف
�سال�سل القيمة امل�ضافة الدولية ،ومن ثم قد تدعم حكوماتها ا�ستخدام
�أدوات ال�سيا�سة التجارية حلماية ال�صناعات املحلية من املناف�سة
الأجنبية.

�آفاق معتمة

تلوح يف �أفق ال�سيا�سة التجارية غمامتان� .أوالهما هي تزايد ا�ستخدام
تدابري حماية �أن�شطة ال�صناعات التحويلية يف بلدان مثل الربازيل الأقل
اندماجا يف �سال�سل القيمة امل�ضافة العاملية والتي �سجلت ارتفاعا
يف �أ�سعار ال�رصف احلقيقية .والثانية هي االنت�شار املتزايد لتدابري
فر�ض قيود على ت�صدير املنتجات الزراعية واملوارد الطبيعية – مما
ي�سبب ال�رضر لل�رشكاء التجاريني .وغالبا ما ت�ستخدم احلكومات يف
كلتا احلالتني تدابري غري جمركية – مثل الدعم� ،أو حظر ال�صادرات
والواردات ،و�سيا�سات امل�شرتيات العامة التمييزية ،وفر�ض مزيد من
�رشوط الرتخي�ص �أو تفتي�ش املنتجات  -وهي بوجه عام �أقل �شفافية
من التعريفات اجلمركية وغالبا ما ت�سفر عن ت�شوهات �أكرب.
وت�شري بيانات منظمة التجارة العاملية ومر�صد التجارة العاملية
�إىل �أن �أقل قليال من ن�صف التدابري غري اجلمركية التي ُف ِر�ضت منذ
 2008هي تدابري كمية .و ُف ِر�ض حوايل الثلث على ال�صادرات (منظمة
التجارة العاملية  .)WTO, 2011وتهدف هذه التدابري عموما �إىل
تخفي�ض الأ�سعار املحلية ل�صالح قطاع الأ�رس (يف حالة املنتجات
الغذائية) وال�صناعات املحلية التي جتهز املواد .ففر�ضت ال�صني ،على
�سبيل املثال ،قيودا على ت�صدير بع�ض املعادن واملواد اخلام.
وازداد عدد تدابري “ا�شرتي املنتج الوطني” كثريا يف ( 2011منها
حوافز املحتوى املحلي والتف�ضيالت الوطنية) ،وخا�صة على م�ستوى
الأ�سواق ال�صاعدة الأع�ضاء يف جمموعة الع�رشين .فعلى �سبيل املثال،
حددت رو�سيا ح�ص�ص الواردات وفر�ضت �رشوط املحتوى املحلي على
بنود الغذاء وال�سيارات .ورفعت الربازيل ال�رضائب على املركبات التي
يقل املحتوى املحلي فيها عن  %65وال يكون من�ش�ؤها ال�سوق امل�شرتكة
لبلدان املخروط اجلنوبي “مريكو�سور” (ال�سوق امل�شرتك بني الربازيل
والأرجنتني وباراغواي و�أوروغواي) .كذلك �أعادت الربازيل التفاو�ض يف
الفرتة الأخرية ب�ش�أن عقد اتفاق جتاري مع املك�سيك لفر�ض ح�صة على
قيمة �صادرات ال�سيارات امل�سموح بها �إىل الربازيل ملدة ثالث �سنوات
و�أ�شارت �إىل �أنها رمبا ترفع التعريفات اجلمركية على منتجات خمتارة.

بحرية حمددة.
واالجتاه العام يف الفرتة الأخرية يبعث على القلق ،فالتدابري
احلمائية جتذب االنتباه بعيدا عن عومل التكلفة املحلية الأ�سا�سية
التي تفر�ض �صعوبات �أمام تناف�س ال�صناعات وحتول دون التخ�ص�ص
الر�أ�سي بدال من م�ساندته ،والذي ثبت �أنه من دوافع النمو يف �رشق
�آ�سيا و�أوروبا ال�رشقية واملك�سيك .وبالرغم من �أن ال�ضغوط التي تولد
الإجراءات احلمائية يف عدد من الأ�سواق ال�صاعدة ترجع يف جانب
منها �إىل ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية املطبقة يف بلدان �أخرى ،ف�إن
رفع م�ستوى احلماية التجارية �سي�رض بكل من البلدان التي تفر�ض
هذه التدابري و�رشكائها التجاريني ،وتقل�ص احتماالت النمو ككل بينما
اقت�صاد العاملي يف حاجة �إىل زيادة النمو واحلفاظ عليه.

■

برنارد هوكمان ،مدير �إدارة التجارة الدولية يف البنك الدويل.
ي�ستند هذا املقال �إىل درا�سة
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