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طائرة من طراز دريمالينر  787التي تنتجها شركة بوينغ يف خط التجميع يف مدينة إيفيريت بوالية واشنطن ،الواليات املتحدة.
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الطائرة

دريمالينر  ،787أحدث
طائرة تنتجها شــركة
بوينــغ ،من املنتجات األمريكية املعروفة التي يتم
جتميعها يف والية واشــنطن وبيعهــا يف خمتلف
أنحاء العامل  -فيأتــي أكثــر مــن  %80مــن طلبــات
شــرائها مــن خــارج الواليات املتحدة.
وال يشــتري العامل طائــرات دريمالينر فحسب ،وإنمــا
يُصَنِّعهــا أيضا .فكثيــر مــن أجزاء الطائرة ومكوناتها
يُصنَّع خــارج الواليات املتحــدة؛ فجســم الطائــرة
املركزي ،على سبيل املثال ،تُصَنِّعه شــركة آلينيــا
(إيطاليا) ،ومقاعــد مقصــورة القيــادة تُصَنِّعهــا شــركة
إيبيكــو (اململكة املتحدة) ،واإلطارات تُصَنِّعهــا شــركة
بريدجســتون (اليابان) ،ومعــدات الهبــوط تُصَنِّعهــا
شركة ميســييه-بوغاتي-داوتي (فرنسا) ،وأبــواب
شــحن البضائــع تُصَنِّعهــا شــركة ســاب (السويد).
وما الطائرات إال جمرد مثال واحد على التصنيع
يف بلــدان متعــددة .فعــدد املنتجات النهائيــة  -مثــل
الســيارات والهواتــف احملمولة واألجهزة الطبيــة -
مارس 2014

التــي تُنتج يف بلــد واحــد باســتخدام مدخالت مــن
عــدة بلــدان أخــرى آخــذ يف التزايــد ،وهــو مــا يرجــع
يف جانب منه إىل انحســار احلواجز التجارية
وانخفاض تكاليــف النقــل واالتصاالت بقيــادة
التكنولوجيــا علــى مــدى العشــرين عامــا املاضية.
وهــذا التطــور ،الــذي نطلــق عليــه نمــو سالسل القيمة
املضافة العاملية ،بــدأ يغيــر الكيفيــة التــي يتولــد
بهــا الدخــل والنمــو علــى مســتوى العامل .ويف نفس
الوقت تأثرت طبيعة املنافسة به .فهــل تتنافس
البلدان علــى الســلع املنتجة أم علــى العمالة ورأس
املال الداخلين يف إنتاجهــا؟ وتؤدي التغيــرات
يف طبيعــة املنافســة بدورهــا إىل تغييــر صياغــة
السياســة التجاريــة وغيرها من السياسات التــي
تهــدف إىل حتسين القــدرة التنافســية .وسنقوم يف
هذا املقال باستعراض الطريقة التي أثر بها نمــو
سالسل القيمــة املضافة العاملية علــى الدخــل
والنمــو ،ومقاييــس القــدرة التنافســية ،والسياســات
التجاريــة.

نمو ملحوظ

وشــهدت التجــارة نمــوا كبيــرا مقارنــة بمجمــوع الناجت خالل العقديــن
املاضيين  -ممــا يرجــع بدرجــة كبيــرة إىل عــدد مــرات عبــور املنتجات
الوســيطة للحــدود بيــن البلــدان .فقد ارتفعــت نســبة الصــادرات إىل الناجت
يف العامل مــن  %20يف عام  1995إىل  %25يف الفتــرة 2009-1995
(بلغــت نســبتها  %30يف عــام  ،2008قبــل هبوطهــا أثنــاء األزمة
املالية العاملية) .ويثيــر هــذا التغيــر قــدرا أكبــر مــن اإلعجاب يف حالــة
بعــض البلــدان  -حيــث ارتفعــت النســبة يف الصيــن مــن  %23إىل ،%39
وارتفعت يف بلــدان شــمال منطقــة اليورو مــن  %30إىل .%40
ويُعزى ارتفاع نســبة نمو الصادرات اإلجمالية إىل الناجت بدرجة مــا
إىل زيــادة كثافــة اســتخدام سالسل القيمــة املضافة العاملية :فحركــة
عناصــر اإلنتاج الوســيطة مــن بلــد إىل آخــر كجــزء مــن عمليــة الصناعــة
التحويليــة آخــذة يف التزايــد .فعلى سبيل املثال ،حتى يتسنى إنتــاج
طائــرة إضافيــة واحــدة فقط مــن طــراز دريمالينر ،يتعين زيــادة الواردات
– أبــواب شــحن البضائــع مــن الســويد ،واإلطارات مــن اليابــان ،ومعدات
الهبــوط مــن فرنســا ،وعدد هائل من املكونات األخرى من مورديــن
خارجييــن .ومــع ذلك ،فإن تقييم مــدى تأثيــر سالسل القيمــة املضافة
علــى النمــو والدخــل يقتضــي النظــر إىل مــا هــو أبعــد مــن الصــادرات
اإلجمالية .فقيمــة صــادرات أحــد البلــدان (كطائــرة دريمالينر التــي
تبيعهــا الواليات املتحدة مثال) يمكــن أن تختلــف كثيــرا عــن القيمــة
التــي يضيفهــا هــذا البلــد إىل صادراتــه .ويف هذه احلالة ،فــإن مــا يُطلــق
عليــه الصــادرات ذات القيمــة املضافة يمثــل العمــل والدخــل الرأسمايل
الــذي يتولــد يف الواليات املتحدة لتصديــر الطائــرة دريمالينر.
وأحــد األسئلة احلاسمة يف هذا الصدد هو مــا إذا كان نمــو سالسل
القيمــة املضافة العاملية يولــد ثــروة يف البلــدان التــي تتألف منها
السلســلة .اجلواب بإيجــاز هــو نعــم ،ولكــن بســرعات خمتلفة داخــل
االقتصادات اخملتلفة وعبْرها .فقــد ازدادت مســاهمة معظــم البلــدان
وجميــع املناطق يف الناجت العاملي مــن خالل الصــادرات .غيــر أن
وتيــرة هــذا النمــو يف بعضهــا كانــت أســرع مقارنــة بغيرهــا .وارتفعــت
الصــادرات ذات القيمــة املضافة علــى مســتوى العامل مــن  %15مــن
يفRuta,
11/19/2013
2009
إجمايل الناجت احمللي العاملي يف  1995إىل حوايل %20
(راجــع الرســم البياين  .)1وبمــرور الوقــت ارتفــع دخــل العمــل والدخــل

الرأسمايل ،وإن كان الدخــل الرأسمايل قد نمــا بوتيــرة أســرع بســبب
زيــادة كثافــة اســتخدام الصــادرات ذات القيمــة املضافة لــرأس املال.
وال يتعلق النمو بالصناعات التحويلية فحسب؛ فسالسل القيمــة
املضافة العاملية تولــد مزيــدا مــن الدخــل عــن طريــق تصديــر اخلدمات،
وكثيــر منهــا معــرض إمــا لنقــل اإلنتاج إىل اخلارج أو للتعاقــد اخلارجي.
وقــد ارتفــع الدخــل الــذي تولــد مــن تصديــر اخلدمات املالية وخدمــات

سالسل القيمــة املضافة العاملية تولــد
مزيــدا مــن الدخــل عــن طريــق تصديــر
اخلدمات.
االتصاالت واألعمال وغيرهــا إمــا بصــورة مباشــرة ،أو بصــورة غيــر
مباشــرة كجــزء مــن صــادرات الســلع املصنعة فبلــغ حوايل  %9مــن
الناجت العاملي يف عــام  2008مقابــل  %6يف عــام .1995
وينتــج ارتفــاع الصــادرات ذات القيمــة املضافة عــن عــدد مــن
العوامــل ،ولكــن يبــدو أن سالسل القيمــة املضافة العاملية تســاهم بــدور
كبيــر .ولننظر إىل البلــدان املتخصصة يف مرحلــة التجميــع .فنجد أنها
تستورد مدخالت أساســية مرتفعــة التكلفــة ،وتضيــف قيمــة صغيــرة
نســبيا إىل تلك املدخالت ،وتصــدر ســلعا تكون القيمــة املضافــة فيها
أجنبيــة بدرجــة كبيــرة .ونســب الصــادرات ذات القيمــة املضافة إىل
الصــادرات اإلجمالية يف هــذه البلــدان غالبــا مــا تكــون أقــل .ولكــن
حتــى وإن كانــت هذه البلدان تــؤدي مهــام جتميع ذات قيمــة مضافــة
منخفضــة ،تظل صادراتهــا رغم ذلك تولــد جــزءا كبيــرا مــن دخلهــا  -أي
أن نســبة الصــادرات ذات القيمــة املضافة إىل إجمايل الناجت احمللي
لديهــا مرتفعــة (راجــع الرســم البياين  .)2وهــذه االقتصادات هــي أيضــا
التــي حققــت نمــوا بوتيــرة ســريعة نســبيا منــذ منتصــف التســعينات،
Ruta,اآلثار
correctedمــن
 11/22/2013أخــرى
ممــا يــدل علــى آثــار التعلــم الكبيــرة وانتقــال أنــواع
االنتشارية اإليجابية إىل بقيــة االقتصاد نتيجــة ارتكاز البلد املعني
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺼﺎدرات ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ  ٪١٥ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ١٩٩٥
إﱃ ﺣﻮاﱄ  ٪٢٠ﰲ .٢٠٠٩
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ(
اﻟﺼﻴﻦ
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ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو
ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو

ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ
آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ
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اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
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علــى سالسل القيمــة املضافة العاملية .وعلى سبيل املثال ،ربمــا تستفيد
الشــركات احمللية يف البلــدان املتخصصة يف عمليــة التجميــع بصــورة
غيــر مباشــرة مــن تعرضها للتكنولوجيا اجلديدة التــي تســتخدمها
الشــركات األجنبية أو مــن حتسن بيئة العمل املصاحب لالستثمار
األجنبي.

تغير القدرة التنافسية

منــذ ديســمبر  ،2012عندمــا توىل شــينزو آبــي منصــب رئيــس وزراء
اليابــان ،فقــدت العملــة اليابانيــة ،الين ،حوايل  %20مــن قيمتهــا مقابــل
اليــورو والدوالر ،مما قد يؤثــر علــى الشــركاء التجارييــن اآلسيويين
لليابــان مــن خالل قناتيــن .وذلــك قد يعنــي أن صادراتهــا تتنافس
مــع منتجات يابانيــة أرخص بكثير .ولكــن انخفــاض قيمــة اليــن كان
يمكــن أن يــؤدي كذلــك إىل خفــض تكلفــة عناصــر اإلنتاج الوســيطة
التــي يشــترونها مــن اليابــان .وتتوقــف مســألة التأثيــر الــذي لــه الغلبــة
علــى مــدى تنافــس الشــريك التجــاري مباشــرة مــع املنتجات اليابانيــة
ومــدى أهميــة الــواردات اليابانيــة بالنســبة للمنتجــات التــي تنتجهــا
هــذه البلــدان كجــزء مــن سالسل القيمــة املضافة العاملية.
واملنهج املعياري الــذي اعتــاد خبــراء االقتصاد اتباعــه يف قيــاس
تنافســية أســعار أحــد البلــدان هــو حســاب ســعر الصــرف الفعلــي احلقيقي
فيــه ،والــذي يقيــس يف األساس القــوة الشــرائية لعملــة أحــد البلــدان
مقارنــة بســلة عمالت شــركائه التجارييــن( .راجــع املقال بعنوان
«ملاذا أسعار الصــرف احلقيقية؟» يف عــدد ســبتمبر  2007مــن جملة
التمويــل والتنميــة) .غيــر أن هــذا املقياس يقــوم علــى افتــراض أن الســلع
املتداولة هــي ســلع استهالكية نهائيــة فحسب ،وأن السلع تُنتج بالكامل
يف كل بلد .ويف عامل تسوده سالسل القيمــة املضافة ،يبــدو واضحــا أن
هــذه الفرضيــة غيــر صحيحــة .وقد ظهــر يف الســنوات األخيرة منهجــان
Ruta,ســعر
correctedـاس
الدويل يف قيـ
يدرجــان جتزؤ عمليــة اإلنتاج علــى املستوى
11/22/2013
الصــرف الفعلــي احلقيقي .ويوفــر كال املنهجين رؤى متعمقــة جديــدة
مفيــدة ولكــن مــع اختالف التركيز بصورة طفيفة.
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اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛ وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺪوﱄ.
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ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﻌﻨﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻠﺔ ﻋﻤﻼت ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض أن اﻟﺴﻠﻊ
اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻫﻲ ﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ وﺣﺴﺐ وﻳﻘﻮم ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
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ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻬﺎم اﳌﺆداة ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ .وﻳﻘﻴﺲ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻠﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﰲ ﺣﺴﺒﺎﻧﻪ اﻟﺴﻠﻊ
اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ.
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فيعمــد أحــد املنهجين (دراسة  )Bems and Johnson, 2012إىل
تركيــب مؤشــر يقيــس القــدرة التنافســية حســب املهام املؤداة إلنتاج
الســلعة وليــس الســلع ذاتهــا .وهــذا املؤشر مالئم بقــدر أكبــر يف قيــاس
القــدرة التنافســية لعوامــل إنتــاج البلــد املعني (أي العمالة ورأس املال).
وهناك منهــج ثــان (دراسة )Bayoumi, Saito, and Turunen, 2013
يقيــس تنافســية الســلع التــي ينتجهــا بلــد مــا بينمــا يأخــذ يف حســبانه
املدخالت املســتوردة التــي تُســتخدم يف إنتاجهــا .وهــذا املؤشر مالئم

يجــري حاليــا التفــاوض حــول عــدد مــن
االتفاقات املهمة بشــأن التجــارة احلرة
وهــي ليســت اتفاقات عاملية ولكــن يشــارك
فيهــا كثيــر مــن االقتصادات الكبــرى.
بقــدر أكبــر يف قيــاس تنافســية الســلع التــي يتــم شــحنها خــارج هــذا
البلــد.
وهناك فروق جتريبية ملموســة بين املنهج املعياري الذي يســتخدم
ســعر الصــرف الفعلــي احلقيقي واملؤشرين اجلديدين اللذيــن يتضمنــان
عمليــات سلســلة القيمــة املضافة العاملية .وعلــى ســبيل املثال ،سجل
ســعر الصــرف الفعلــي احلقيقي للعملــة الصينيــة ارتفاعــا تراكميــا
إضافيــا تــراوح بيــن  %1٤و %27خالل الفتــرة  2011-1990مقارنــة
باملقياس املعياري (راجــع الرســم البياين  .)3وبعبــارة أخــرى ،فــإن
القــدرة التنافســية للصيــن أقــل ممــا قــد يعكســه املنهج املعياري الــذي
يلجــأ إىل حســاب ســعر الصــرف احلقيقي ،األمر الــذي يرجــع بصفــة
أساســية إىل أن املقياسين اجلديدين أفضــل يف رصــد الزيــادة الســريعة
يف تكلفــة األجور وعوامــل أخــرى يف الصيــن (مقارنــة بشــركائها
التجارييــن) خالل هــذه الفتــرة .ويختلــف حجــم االرتفاع اإلضايف يف
ســعر الصــرف اعتمــادا علــى مــا إذا كان قيــاس القــدرة التنافســية يجــري
علــى أســاس املهام أو علــى أســاس الســلع.
وال تقتصــر سالسل القيمــة املضافة العاملية علــى جمرد العالقة
بيــن بائــع ومشــتر لســلع نهائيــة  -تمامــا مثــلما ال تقتصر عملية
شراء طائرة دريمالينر على الواليات املتحدة والبلد املشتري وإنما
يدخل يف العالقة أيضا كل االقتصادات املشاركة يف سلســلة القيمــة
املضافة لطائــرة دريمالينر .وبالتايل ربما تكون التغيــرات يف
أســعار الصــرف بيــن البلــدان املتكاملة يف سلســلة قيمــة مضافــة
واحــدة أهم وأعقد مما تشــير إليه املقاييس املعيارية التي تســتخدم
ســعر الصــرف الفعلــي احلقيقي .ويمثــل املؤشران اجلديدان خطــوة إىل
األمام نحــو الكشــف عــن التعقيــدات التــي تنطــوي عليهــا العالقات
ضمــن سلســلة القيمــة املضافة  -وإن كان ســيتعين القيــام بمزيــد
مــن العمــل وتوفيــر مزيــد مــن البيانــات الستخدامها كأداة لتحليــل
السياســات علــى أســاس يومــي.

حدود غير واضحة

رغــم توقــف حمادثات التجــارة العاملية التــي ترعاهــا منظمــة التجــارة
العاملية ،والتــي يُطلــق عليهــا جولــة مفاوضــات الدوحــة ،يجــري حاليــا
التفــاوض حــول عــدد مــن االتفاقات املهمة بشــأن التجــارة احلرة وهــي
ليســت اتفاقات عاملية ولكــن يشــارك فيهــا كثيــر مــن االقتصادات
الكبــرى وتغطــي جــزءا كبيــرا مــن التجــارة العاملية .وعلــى ســبيل املثال،
بــدأت يف عــام  2013مفاوضــات بيــن الواليات املتحدة واالحتاد

األوروبي حــول مــا يُطلقــان عليــه «شــراكة التجــارة واالستثمار
عبــر احمليط األطلنطي» (Transatlantic Trade and Investment
)) .Partnership (TTIPوهناك اتفاق آخر مهم للتجارة احلرة يجري
التفاوض بشأنه هو «الشــراكة عبــر احمليط الهــادئ» (Trans-Pacific
)) Partnership (TPPالذي يضــم  13بلــدا .وحتى تنمو سالسل القيمــة
املضافة — التي زادت تعقيــد التجــارة الدوليــة وأدت إىل عدم وضوح
احلدود بيــن سياســة التجــارة والسياســة احمللية  -يتعين وضــع قواعــد
جديــدة للتجــارة مــن النــوع الــذي كثيــرا مــا يجــري التفــاوض بشــأنه يف
ظــل االتفاقات التجارية املذكورة.
وتمــزج سالسل العــرض بيــن تدفــق الســلع واالستثمار واخلدمات
والتكنولوجيا واألشخاص عبر احلدود .وتطلــق دراســة )(Baldwin 2011
علــى هــذا املزيج اسم «جتارة سالسل العــرض» .وتختلــف جتارة سالسل
العــرض اختالفا ملحوظــا عــن جتارة الســلع النهائيــة التقليديــة .ففــي ظــل
جتارة سالسل العــرض ،يجــب أن تؤســس الشــركات منشــآت إنتاجيــة يف عــدد
كبيــر مــن البلــدان وأن تربــط بيــن هــذه املصانع  -فتنقــل املوظفين ورؤوس
األموال والتكنولوجيــا بيــن عــدد كبيــر مــن املواقع.
وهناك حتديان يواجههما صناع السياسات .فأوال ،تمثل السياسات
احمللية حاجزا أهم أمام التجارة الدولية مقارنة باملاضي .وعلى سبيل
املثال ،يــؤدي ضعــف حمايــة حقــوق امللكية الفكريــة واالستثمار إىل
اإلضرار بسالسل القيمــة املضافة العاملية ألن نقــل اإلنتاج إىل بلــد آخــر
(نقــل اإلنتاج إىل اخلارج) يزيــد مــن انكشــاف املعرفة التــي تمتلكهــا الشــركة
املعنية ورأسمالهــا علــى الصعيــد الدويل .وثانيــا ،يؤدي تنامي سالسل القيمــة
املضافة العاملية إىل خلق أشكال جديــدة مــن تداعيــات السياســات علــى
املستوى الدويل ألن اختيــار احلكومات للسياســات التــي تؤثــر علــى العناصــر
احمللية يف سلســلة اإلنتاج الدوليــة يؤثــر كذلــك علــى القيمــة الكاملــة للسلســلة.
ويــؤدي هــذان التحديــان إىل توليــد الرغبــة يف الدخــول يف اتفاق دويل بشــأن
السياســات .غيــر أن حمتوى تلك االتفاقات مل يعــد يتعلــق بالســيطرة علــى إغــراء
حــروب التعريفــة اجلمركية ذاتيــة التدميــر ،ولكنــه يتعلــق بضمــان االتساق بيــن
البلــدان فيمــا يخــص هــذه السياســات التــي تنظــم األجزاء اخملتلفة يف سلســلة
القيمــة املضافة للســلع املعقدة كطائــرة دريمالينر.
وال تزال القواعــد والضوابــط اجلديدة التــي ارتكــز عليهــا نمــو جتارة
سالسل العــرض تدرج بصــورة أساســية يف اتفاقات التجــارة احلرة التــي بــدأ
التفــاوض بشــأنها حديثــا (ولكــن األمر ال يقتصــر عليهــا) .وغالبــا مــا تتضمــن
هــذه االتفاقات أحكامــا قابلــة لإلنفاذ قانونــا تتجــاوز نطــاق االلتزامات
التــي يجــري التفــاوض بشــأنها يف إطار منظمــة التجــارة العاملية (WTO,
 .)2011وقد توصلــت منظمــة التجــارة العاملية مــن خالل مســح أُجــرى ملا
جمموعه  96اتفاقا بشــأن التجــارة احلرة تغطــي  %90مــن التجــارة العاملية،
إىل أن القواعــد الرئيســية التــي تتضمنهــا هــذه االتفاقات حتكم سياسة
املنافسة وحقوق امللكية الفكرية واالستثمار وحركة رأس املال .وعلــى
ســبيل املثال ،يحتوي  %73مــن االتفاقات التــي شــملها املسح علــى التزامــات
بشــأن سياســة املنافسة خــارج نطــاق اختصــاص منظمــة التجــارة العاملية
احلايل .وبينمــا يكمن عــدد مــن العوامــل وراء املوجة اجلديدة من اتفاقات
التجارة احلرة  -بمــا يف ذلك االعتبارات اجلغرافية السياسية واملصاعب
التــي تنطــوي عليهــا املفاوضات متعــددة األطراف يف ظــل منظمــة التجــارة
العاملية  -فــإن احلاجة إىل إدارة جتارة سالسل العــرض علــى نحــو رشــيد
هــو أحــد الدوافــع املهمة.
وتترتــب علــى هــذه العالقة بيــن اتفاقات التجــارة احلرة وسالسل القيمــة
املضافة العاملية عواقــب اقتصاديــة كليــة غالبــا مــا يغفلهــا احلوار بشــأن
السياســات:
·سيؤثر نمــط اتفاقات التجــارة علــى التوزيــع اجلغرايف لسالسل
القيمــة املضافة مســتقبال ،فيضطــر املنضمون إليهــا يف وقــت متأخــر
إىل اعتمــاد قواعــد تفاوضــت بشــأنها أطــراف أخــرى .وربمــا أفضــى هــذا
األمر إىل نشــأة خماطرة مــن حــدوث تشــتت تنظيمــي يف نظــام التجــارة
متعــددة األطراف وإضعــاف تنميــة سالسل القيمــة املضافة .ويمثــل

إيجــاد الســبل إلضفاء صفــة «التعدديــة» علــى اتفاقات التجــارة احلرة
أحد األهداف املهمة.
·ســتؤدي املوجة اجلديدة مــن اتفاقات التجــارة إىل تعاظــم
انتقــال آثــار صدمــات السياســات والصدمــات االقتصادية بين األعضاء
وحتد من انتقالها بين األعضاء وغير األعضاء .ويرجع ذلك إىل أن
الشــركات التــي تــزاول أنشــطة اإلنتاج عبــر احلدود تكون حتما عرضة
أكبر ألحداث غير متوقعة ،كالزالزل مثال ،مما يؤدي إىل انقطــاع توريــد
املدخالت املصممة حســب الطلــب.
·تركــز النمــاذج االقتصادية لتقديــر آثــار اتفاقات التجــارة بوجــه
عــام علــى عواقــب إلغــاء التعريفــات اجلمركية املرتفعة يف القطاعــات
التي تتوفر لها احلماية .ومــع ذلك ،فــإن اتفاقات التجــارة احلرة
العمالقة ،مثــل «شــراكة التجــارة واالستثمار عبر احمليط األطلنطي»
واتفاق «الشراكة عبر احمليط الهادئ» ،تُعنــى يف الغالــب بالتدابيــر غيــر
اجلمركية ،ويتعلق كثيــر منهــا بقــرارات اإلنتاج عبــر احلدود التي تؤثر
بشكل مباشر علــى النمــو .ونتيجــة لذلــك ،قد تختلف آثــار هــذه االتفاقات
علــى الرفاهيــة االقتصادية كثيرا عن اآلثار التــي يشــير إليهــا اجلدل
الدائر حاليا بشــأن السياســات.

العواقب االقتصادية

أدى نمــو سالسل القيمــة املضافة العاملية علــى مــدى العشــرين عامــا
املاضية إىل تغيــر طبيعــة التجــارة الدوليــة ومــا لــه مــن انعكاســات علــى
أمــور عديــدة مــن بينهــا توليــد الدخــل ،ومقاييــس القــدرة التنافســية،
وصنــع السياســات التجاريــة .والرسالة التي نهدف إىل إيصالها بسيطة،
وهي أن التطــورات األخيرة يف جمال التجــارة تنطوي على عواقــب
اقتصاديــة كليــة كبيــرة ،بمــا يف ذلــك العواقب علــى النمــو االقتصادي،
والقــدرة التنافســية للبلــدان اخملتلفة ،وانتقــال آثــار الصدمــات.
ويشــير بحثنــا إىل ثالثة استنتاجات عامة ،على النحو التايل .أوال ،تقوم
سالسل القيمــة املضافة العاملية بتوليد الثــروة ،ولكــن بســرعات خمتلفة داخــل
البلــدان وفيمــا بينهــا .وثانيا ،تؤثــر هــذه السالسل علــى فكــرة القــدرة التنافســية،
فتكســبها أهميــة أكبــر يف رصــد كيفيــة قيــام الشــركات باإلنتاج عبــر حــدود
متعــددة .وأخيــرا ،تــؤدي هــذه السالسل إىل تعظيــم التكافــل بيــن البلــدان ،ومــن
ثــم ضرورة التعــاون يف جمال السياســات.

■

ميشــيل روتــا اقتصــادي أول يف إدارة االستراتيجيات والسياســات
واملراجعة يف صنــدوق النقــد الدويل ،وميــكا ســايتو اقتصــادي أول يف
اإلدارة اإلفريقية يف صندوق النقد الدويل.
يستند هذا املقال إىل الدراسة بشأن السياسات التي أصدرها صندوق النقد
الدويل يف عام  2013بعنوان

“Trade Interconnectedness: The World with

”Global Value Chains.
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