موظف يف أحد خطوط إنتاج السيارة فولكسفاغن بيتل؛ بويبال ،املكسيك.
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حتتوي

السيارة يف املتوسط على
آالف املكونات التي ينتجها
مئات املوردين املوجودين
يف عشرات البلدان .وعلى سبيل املثال ،يمكن أن
يكون لسيارة من طراز فولكسفاغن حمرك مصنوع
يف أملانيا أو املكسيك أو الصين؛ وضفيرة كهرباء
من تونس؛ ونظام مرشح عادم من جنوب إفريقيا.
وقد أتاح تراجع تكاليف التجارة والنقل
واالتصاالت للشركات توزيع خطوط إنتاجها
جغرافيا .وال يقتصر األمر على أن كل مرحلة من
مراحل اإلنتاج حتدث يف مرفق خمتلف ،بل إن كل
مرفق غالبا ما يكون يف بلد خمتلف .وهذا النوع من
اإلنتاج ،الذي يسفر عن حركة السلع واخلدمات من
بلد إىل بلد من خالل سلسلة العرض ،سبب رئيسي
وراء السرعة التي نمت بها التجارة العاملية يف
السلع واخلدمات .فمنذ عام  ،1950زاد حجم التجارة
العاملية يف السلع واخلدمات  27ضعفا ،ليصل إىل
نحو  20تريليون دوالر أمريكي ،بوتيرة أسرع ثالث
مرات من إجمايل الناجت احمللي العاملي .ويعزى جزء
كبير من ذلك النمو إىل املنتجات واخلدمات الوسيطة
التي تنتقل من بلد إىل آخر يف سلسلة العرض الدولية
للشركات .وتضاف القيمة إىل املنتج يف كل من
البلدان التي تشكل جزءا من السلسلة (عملية تسمى
التجارة الرأسية أو التخصص الرأسي) .وعن طريق
تنفيذ أنشطة ومهام معينة يف بلدان خمتلفة حسب
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مزاياها التنافسية ،يمكن خفض تكاليف اإلنتاج
الكلية.
وقد أصبحت البلدان النامية يف آسيا ،واقتصادات
التحول يف أوروبا ،وعدد من البلدان األخرى مثل
املكسيك ،تشارك بصورة نشيطة يف التجارة القائمة
على سلسلة العرض ،ال للسيارات فحسب ،وإنما
ملنتجات مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف احملمولة
واآلالت الطبية .وعلى وجه العموم ،زادت حصة
السلع املصنعة يف جمموع صادرات االقتصادات
النامية من  %30يف عام  1980إىل أكثر من %70
اليوم ،وتمثل األجزاء والعناصر جزءا كبيرا من هذه
الزيادة.
ويمكن أن حتقق التجارة القائمة على سلسلة
أيضا أن جتلب
العرض منافع كبيرة ولكن يمكن
ً
خماطر جديدة وحتديات غير مسبوقة على مستوى
السياسات ،مثلما شهدنا يف عام  2008حين انهار
حجم التجارة العاملية أثناء األزمة املالية .فقد أدى
التراجع الهائل يف االئتمان والطلب الذي تسببت فيه
األزمة إىل إحلاق أضرار غير متكافئة بالبلدان التي
كانت تعتمد بشدة على التجارة القائمة على سلسلة
العرض .ويمكن أن يؤدي وقوع صدمة غير متوقعة
يف بلد جتهز فيه منتجات تستخدمها مصانع يف
اقتصادات موجودة يف نقاط «أسفل السلسلة» إىل
أصداء سلبية كبيرة — فعلى سبيل املثال ،أثرت
الفيضانات التي حدثت يف تايلند يف عام 2011
على طائفة واسعة من املنتجات مثل اإللكترونيات
والسيارات واألحذية.

تساعد االقتصادات األكثر فقرا

تتيح سلسلة العرض للبلدان الفقيرة املشاركة يف
الصناعات التحويلية للسوق العاملية ،ألن الشركات
تستطيع توزيع املهام كثيفة االستخدام للعمالة
والتي ال تتطلب مهارات مرتفعة يف تلك االقتصادات
— مثل جتميع أجهزة الكمبيوتر احملمولة (الالبتوب)
والهواتف احملمولة يف كمبوديا وفييت نام.
ورغم أن حصة القيمة التي تضاف إىل املنتج
من خالل أنشطة التجهيز يف بلدان منخفضة
الدخل تكون ضئيلة بوجه عام ،فإن فرص العمل
والدخل التي تتولد عن ذلك يمكن أن حتقق منافع
كبيرة .وبمرور الوقت ،ومع تزايد مشاركة البلدان
يف تلك التجارة ،يمكنها أن تتوفر لها القدرة على
زيادة حصة القيمة الكلية التي يتم توليدها حمليا.
فالصين وغيرها من االقتصادات النامية التي تعد
أطرافا مهمة يف التجارة القائمة على سلسلة العرض
ال تزال تولد حصة متزايدة من القيمة املضافة
للسلع املصنعة على املستوى العاملي (راجع الرسم
البياين .)1
ومل يتحول معظم البلدان يف أفريقيا وعدد كبير
من بلدان أمريكا الالتينية والشرق األوسط باجتاه
التخصص الرأسي والتجارة القائمة على سلسلة
العرض التي ساعدت على دفع نمو التجارة يف
شرق آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا .ومن املهم
أن يقوم عدد أكبر من االقتصادات النامية بتكثيف

التجارة
املشاركة يف هذه التجارة .فالتجارة القائمة على سلسلة العرض تتيح
للبلدان فرصة استغالل مزاياها التنافسية دون االضطرار إىل تطوير
صناعاتها املتكاملة رأسيا التي توفر للمنتجين السلع النهائية مع
املدخالت الوسيطة التي يحتاجون إليها.
وأحد أسباب التواء هذا النمط للتجارة القائمة على سلسلة العرض
هو أن التكاليف املرتبطة باملعامالت الدولية — مثل النقل والبنية
التحتية وحواجز التجارة وسياسات احلدود — أعلى بكثير يف البلدان
منخفضة الدخل منها يف البلدان األكثر ثراء (راجع الرسم البياين .)2
ومن منظور جزئي ،تعزى هذه الظاهرة إىل عوامل جغرافية ،ولكنها
أيضا يف حاالت كثيرة إىل السياسات — مثل وضع قواعد
تعزى
ً
تنظيمية بشأن املنتجات — التي ترفع تكاليف التجارة .ويعد خفض
تكاليف التجارة وحتسين الصالت باألسواق اإلقليمية والعاملية
شرطين أساسيين لتوسيع االستثمار يف أنشطة سلسلة العرض وال
ينطويان فحسب على تيسير التجارة (مثل خفض حاالت التأخير يف
أيضا حتسين خدمات البنية التحتية املتصلة
املعابر احلدودية) ،وإنما
ً
بالنقل وتشغيل نظم عبور إقليمية (دراستا WEF, Bain & Co., and
World Bank, 2013؛ و .)Arvis and others, 2012

دعم التجارة القائمة على سلسلة العرض

وإجراءات التقييم .ومن الصعب حتقيق التعاون الدويل يف السياسات
التنظيمية ألن الهيئات التنظيمية تشعر بالقلق من أن تؤدي تلك
اجلهود إىل إعاقة األهداف التنظيمية .ويزداد تعقيد األمور ألن عددا
كبيرا من الهيئات يمكن أن يكون له دور يف وضع وإنفاذ القواعد
Hoekman, corrected 11/3/13
التنظيمية املتعلقة باملنتجات والعملية ،التي صممت عموما دون
مراعاة الطريقة التي يمكن أن تؤثر بها على حوافز التجارة القائمة
على سلسلة العرض.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ

ﻻ ﺗﺰال اﻟﺼﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﺮض ﺗﻮﻟﺪ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
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بتجهيزها وتصديرها .ومن شأن توفير حماية كبيرة للواردات زيادة
اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ).Timmer and others (2013
التكاليف وإفقاد الشركات قدرتها التنافسية.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮق آﺳﻴﺎ اﻟﻴﺎﺑﺎن وﻛﻮرﻳﺎ وﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﺎﻳﻮان اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ .وﺗﺘﺄﻟﻒ ﳎﻤﻮﻋﺔ BRIIM
ﻣﻦ اﻟﺒﺮازﻳﻞ وروﺳﻴﺎ واﻟﻬﻨﺪ وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ واﳌﻜﺴﻴﻚ وﺗﺮﻛﻴﺎ .وﺗﺘﺄﻟﻒ ﳎﻤﻮﻋﺔ  EU15ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺴﺎ
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢
البلدان .وتوجد لدى كثير من البلدان التي تشارك بدرجة
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻬﻢ
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ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﻤﺜﻞ اﻷﻋﻤﺪة ﰲ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻴﺴﺮى ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ ﻣﻊ أﻋﻠﻰ  ١٠ﺷﺮﻛﺎء ﲡﺎرﻳﻴﻦ ﻟﻪ ،اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﰲ
االقتصادات املتقدمة والنامية .وتتسم السياسات
ﺻﻮرة ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ )ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ( .وﺗﻤﺜﻞ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ اﻻﲡﺎه اﻟﻌﺎم ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻮﻗﺖ.
التي ترفع تكاليف التدفقات الدولية للسلع واخلدمات
وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺠﺎرة ﻫﻲ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺸﺎﻫﺪة ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺸﺎﻫﺪة ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
وﺗﻌﺰى إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ وﺣﻮاﺟﺰ اﻟﺘﺠﺎرة وﺳﻴﺎﺳﺎت اﳊﺪود واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ أو ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﱄ .وﺗﺸﺘﻖ
واملعارف واملهنيين — وكلها عناصر أساسية يف
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرة واﻹﻧﺘﺎج ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  ١٧٨ﺑﻠﺪا .وﺗﺼﻨﻒ اﻟﺒﻠﺪان ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺒﻨﻚ
بطبيعة
التجارة القائمة على سلسلة العرض —
اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ :اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ= ١٠٣٥دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ
أو أﻗﻞ؛ اﻟﺒﻠﺪان ﰲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ = ١٠٣٦إﱃ  ٤٠٨٥دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ؛ اﻟﺒﻠﺪان ﰲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ
التنظيمات
تنظيمية بصورة متزايدة .ومن بينها
اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ = ٤٠٨٦إﱃ  ١٢٦١٥دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ؛ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ= ١٢٦١٦دوﻻرا أو أﻛﺜﺮ.
املتعلقة بسالمة املنتج والصحة ،وشروط الترخيص،
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ومن منظور التجارة القائمة على سلسلة العرض ،تتسم املفاوضات
التجارية الدولية بأنها أقل فاعلية بدال من أن تسهل التجارة ألنها
تتعامل مع جماالت حمددة يف السياسات — مثل معايير املنتجات،
والتقييم اجلمركي ،وترخيص الواردات — بطريقة منفصلة .ولكن

ستكون أحد املهام األساسية جملالس
سلسلة العرض وضع خطة ملعاجلة
السياسات األكثر ضررا.
بالنسبة ألي عملية من عمليات سلسلة العرض ،فإن ما يهم هو جميع
السياسات التنظيمية التي تؤثر على السلسلة ككل .فاملنهج الذي يعتمد
على التعامل مع كل بند على حدة قد يترك بعض اجملاالت املهمة
يف السياسات دون معاجلة ،مما يشير إىل أن مسؤويل التجارة ينبغي
أن يقوموا بأكثر من «التفكير يف إطار سالسل التوريد» عند تصميم
اتفاقات التجارة (دراسة .)Hoekman and Jackson, 2013

الشراكات بين القطاعين العام واخلاص

اخلطوة األوىل لوضع منهج أوسع تكون باختيار نحو ست سالسل
توريد وإنشاء آلية — «جملس» سالسل التوريد — يضم األعمال
التجارية والهيئات التنظيمية ومسؤويل التجارة من البلدان املعنية
لتحديد معوقات السياسات التي تلحق الضرر األبلغ بعملياتها .وثمة
ضرورة حاسمة ملشاركة املؤسسات التجارية بصورة نشطة يف هذه
اآللية ألن الهيئات التنظيمية واملسؤولين ال يفهمون عموما كيف تعمل
سلسلة العرض وكيف تؤثر السياسات عليها.
ويفترض أن هناك مبررا للسياسات التنظيمية ،مثل كفالة صحة
اإلنسان وسالمته .ولكن قد يكون األمر أن هناك حاالت تكرار يف
القواعد التنظيمية وتداخال يف الشروط التي تفرضها هيئات خمتلفة
نتيجة لعدم تواصلها مع بعضها البعض .وعلى سبيل املثال ،يتعين
على شركة الكيماويات التي تستورد مادة األسيتيل — املستخدمة
يف صناعة األسبرين والباراسيتامول (املسمى أيضا أسيتامينوفين)
— إىل الواليات املتحدة ،أن تمتثل ،يف املتوسط ،للقواعد التنظيمية
املشابهة الصادرة عن خمس هيئات خمتلفة ال تقوم غالبا بالتنسيق أو
التواصل فيما بينها بصورة فعالة .ونتيجة لذلك ،يحدث تأخير لشحنة
واحدة من كل ثالث شحنات — بما يكلف الشركة  60ألف دوالر
أمريكي عن كل يوم تأخير (دراسة WEF, Bain & Co., and World
 .)Bank, 2013وبالتركيز على سلسلة العرض ،يمكن أن يساعد اجمللس
على حتديد حاالت التكرار تلك واحتماالت التوحيد.
وستكون أحد املهام األساسية جملالس سلسلة العرض وضع
خطة ملعاجلة السياسات األكثر ضررا .ومن الضروري أن تشارك
الهيئات التنظيمية املعنية والهيئات احلكومية املسؤولة عن السياسة
االقتصادية يف هذا العمل حتى يتسنى للمجلس تقرير ما يلزم خلفض
تكاليف امتثال الشركات التجارية دون اخلروج عن األهداف التنظيمية.
ويمكن أن يساعد جمتمع األعمال على حتديد احللول املمكنة.
وينبغي أن حتدد الشراكات بين القطاعين العام واخلاص يف جمال
سلسلة العرض معيارا أساسيا لألداء تقرره السياسات لكل سلسلة
عرض وذلك إلتاحة رصد أثر التغيرات يف السياسات .ويستند هذا
األساس إىل بيانات بشأن نتائج حمددة — مثل حاالت التأخير وتغير
أوقات التخليص اجلمركي واستخدام وكفاءة آليات تسوية املنازعات.
فالقياس مهم ألن إزالة مصدر واحد للتكاليف التنظيمية املزدوجة أو
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املتكررة يمكن أال يكون مفيدا إذا استمرت السياسات يف مواصلة فرض
تكاليف زائدة .ويتعين أن تسهم املؤسسات التجارية يف البيانات
املطلوبة لرصد األداء.
ويتعين معاجلة عدد من املسائل إلجناح هذه املقترحات.
•ربما ال ترغب الشركات يف توفير بيانات ذات صلة بسبب
خماوف تتعلق بالقدرة التنافسية وستكون عموما ضد حتمل تكاليف
إضافية مرتبطة بجمع البيانات التي ال تكون قد أعدتها بالفعل.
وبالتايل ،فكلما كانت مؤشرات األداء تبني على البيانات التي جتمعها
الشركات بالفعل ،كانت الطريق أقصر أمام جمالس سلسلة العرض
لرصد النتائج بمرور الوقت.
•ربما ال تثق احلكومات يف البيانات املقدمة من الشركات ،بينما
يمكن أن تتخوف املؤسسات التجارية من توفير معلومات يمكن أن
تستخدمها املؤسسات املنافسة .ويدعو ذلك إىل جتميع البيانات
بطريقة ال يمكن بها حتديد فرادى املؤسسات التجارية باعتبارها
مصدرا للمعلومات .وهناك نماذج جيدة — مثل النماذج التي وضعت
ملسوح الشركات واألسر املعيشية — يمكن استخدامها ملعاجلة تلك
اخملاوف .ويتعين أن يتوىل إعداد البيانات ومعاجلتها مؤسسة تكون
خمتصة فنيا ومستقلة عن اجملال املعني.
وتتيح التجارة القائمة على سلسلة العرض فرصا جديدة للبلدان
منخفضة الدخل لكي تصبح جزءا من «املصنع العاملي ».ويتطلب
تيسير تلك التجارة تدابير تتجاوز خفض تكاليف التجارة احمللية،
رغم أن ذلك شرط أساسي للمشاركة يف أنواع كثيرة من تلك التجارة.
فمن الضروري أن يكون هناك تعاون دويل خلفض اآلثار املعوقة
للتجارة الناجمة عن ازدواجية السياسات التنظيمية .وسواء كان
يف سياق منظمة التجارة العاملية أو اتفاقات التجارة اإلقليمية،
مثل شراكة التجارة واالستثمار لدول احمليط األطلسي والتي يجري
التفاوض عليها بين االحتاد األوروبي والواليات املتحدة ،أو
االتفاقات التي تشارك فيها االقتصادات النامية ،فإن اتباع منهج
جديد يستند إىل شراكة أوثق بين القطاعين العام واخلاص يمكن أن
يسهم يف تعزيز أهمية التعاون التجاري يف دعم التجارة القائمة على
سلسلة العرض.فسهمة ،يمكن أن يؤدي اتباع منهج جديد يستند إىل
شراكة أوثق بين القطاعين العام واخلاص إىل االتفاقات التي تشارك
فيها اقتصادات.

■
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