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تمهيد

أ��سهم التو�سع التجاري بدور حيوي في نمو االقت�صاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.
ولكن اتفاقيات التجارة متعددة أالطراف غالبا ما اقت�صرت على البلدان ال�صناعية � إلى أ�ن
بد أ�ت جولة أ�وروغواي للمفاو�ضات التجارية في عام  .1986ورغم النفع الكبير الذي عاد
على البلدان النامية من نمو التجارة العالمية ،ف� إن هذه البلدان قلما �شاركت بدور ن�شط في
عملية التفاو�ض.
وقد تغير كل ذلك بحلول عام  1994مع اختتام جولة أ�وروغواي ،وهي أ��شمل مفاو�ضات
تجارية متعددة أالطراف في التاريخ ،و� إن�شاء منظمة التجارة العالمية خلفا لالتفاق العام
ب� أش�ن التعريفات الجمركية والتجارة («غات») .وفي هذا ال�سياق ،قبلت البلدان النامية
المتقدمة ن�سبيا االلتزامات التي يمليها االنفتاح التجاري في مقابل حرية أ�كبر في دخول
أ��سواق البلدان ال�صناعية ،بينما وافقت البلدان النامية أالفقر على اتباع منهج متدرج في
اعتماد نف�س القواعد غير التمييزية التي تطبقها البلدان التجارية الكبرى .غير أ�ن بع�ض
الق�ضايا المهمة ظل بغير ت�سوية حا�سمة.
وقد ا�ستُهِ لت مفاو�ضات منظمة التجارة العالمية في قطر في عام  2001لمعالجة الق�ضايا
التي لم تح�سم في � إطار جولة أ�وروغواي .ويطلق على هذه المفاو�ضات ا�سم «جولة مفاو�ضات
الدوحة» وتُعرف أ�ي�ضا با�سم «جدول أ�عمال الدوحة للتنمية» ب�سبب أالولوية الق�صوى التي
علقتها على م�صالح البلدان النامية وهي تغطي مجاالت ال�صناعة التحويلية والزراعة
والخدمات ،وتدعو � إلى ت�شديد قواعد التجارة أ
والحكام الخا�صة و� إلى م�ساعدة البلدان
النامية ،كما تعالج م�شكالت تنفيذ بع�ض التزامات جولة أ�وروغواي .ولكن الم�شاركين
يواجهون �صعوبة في التو�صل � إلى اتفاق حول بع�ض الق�ضايا الجوهرية وخا�صة � إلغاء الحماية
التي تتيحها البلدان ال�صناعية لقطاعاتها الزراعية .وقد كانت الزراعة مو�ضوعا خالفيا
في المفاو�ضات حتى طغى على تجارة الم�صنوعات والخدمات ،وهما مجاالن مهمان أ�ي�ضا
لكثير من البلدان النامية.
و ُيالحظ التراجع الم�ستمر في فر�ص تو�صل البلدان ال�صناعية � إلى اتفاقات تكفل النفع
المتبادل لكل منها .فمنظمة التجارة العالمية أ��صبحت تركز بدرجة متزايدة على التجارة
بين البلدان ال�صناعية والبلدان النامية الكبرى التي ت�ستخدم أ��سواقها المنغلقة ن�سبيا
للخدمات ور أ��س المال والت�صنيع ك أ�وراق رابحة للتفاو�ض على مزيد من الحرية في دخول
أ��سواق المنتجات الزراعية وال�صناعات كثيفة العمالة والخدمات لدى البلدان ال�صناعية.
ولكن للبلدان ال�صغيرة أالقل نموا م�صالح مختلفة .ففي � إطار االتفاقيات التف�ضيلية يتمتع
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الكثير منها بحرية تكاد تكون مطلقة في دخول بع�ض أ��سواق البلدان ال�صناعية .وتت�شكك
هذه البلدان في جدوى تحرير التجارة متعددة أالطراف لما لديها من مخاوف ب� أش�ن
تكاليف التوا ؤ�م المطلوب وم�ستلزمات أالمن الغذائي واحتمال فقدان أ��سواق الت�صدير
ل�صالح البلدان أالكثر تناف�سية .وتخ�شى هذه البلدان أ�ي�ضا من التكلفة الباهظة التي يمكن
أ�ن تترتب على تنفيذ القواعد التجارية المتزايدة التعقيد ،مما يعوق قدرتها على موا�صلة
�سيا�ساتها التنموية .غير أ�ن هناك � إمكانات كبيرة غير م�ستغلة يمكن تحقيقها عن طريق
تجارة حرة أ�كثر انفتاحا بين البلدان النامية .و�سوف يعود النفع على جميع البلدان � إذا
ت�سارع النمو العالمي مع موا�صلة التحرير التجاري متعدد أالطراف ،كما يمكن دفع عجلة
التنمية � إذا قام كل بلد ب� إجراء � إ�صالحات في نظامه التجاري .وتتيح زيادة االندماج
التجاري على المدى أالطول فر�صا تفوق بكثير تكاليفها المتوقعة على المدى الق�صير والتي
يتعين اجتناب المبالغة في تقديرها على أ�ية حال .وبم�ساعدة الم ؤ��س�سات الدولية والبلدان
المانحة ،ي�صبح من الممكن التعامل مع م�شكالت التنفيذ والوا ؤ�م.
وقد وجهت أالبحاث أالخيرة اهتماما كبيرا لق�ضايا التجارة وخا�صة العالقة بين التجارة
والنمو االقت�صادي والحد من الفقر من ناحية ،والتكاليف والمنافع المرجحة بالن�سبة
للبلدان ذات الدخل المنخف�ض التي تقوم بتحرير نظمها التجارية من ناحية أ�خرى .ويلخ�ص
هذا العدد من �سل�سلة «ق�ضايا اقت�صادية» النتائج التي خل�ص � إليها خبراء �صندوق النقد
الدولي حول هذه المو�ضوعات .وي�شار داخل العدد � إلى أالوراق البحثية التي اعتَمد عليها
والتي يمكن الح�صول عليها بالمجان من موقع ال�صندوق الإلكتروني على �شبكة الإنترنت.

�إ�شراك البلدان الفقيرة
في النظام التجاري العالمي
منذ انتهاء جولة أ�وروغواي في عام  1994تزايدت الدرا�سات االقت�صادية التي ت ؤ�كد أ�ن
ما يمكن للبلدان النامية تحقيقه � إذا تح�سنت فر�ص نفاذها أل�سواق الت�صدير و أُ�جريت
� إ�صالحات في �سيا�ساتها التجارية يفوق ما يمكن أ�ن تحققه من زيادة حجم المعونة .وتفيد
أالدلة الواردة من عدة م�صادر (تحليالت انحدار النمو الق ُْطرية المقارنة والطولية،
والبحوث على م�ستوى القطاعات وال�شركات ،ودرا�سات الحالة) ب أ�ن التجارة قاطرة للنمو
و أ�ن النمو �ضروري للحد من الفقر.
وقد اقترن تحرير التجارة الذي أ��صبح تيارا جارفا في البلدان النامية خالل العقدين
ال�سابقين بتحقيق معدل نمو �سريع في عدد من البلدان التي كانت ت�صنف �ضمن البلدان
الفقيرة ،ال �سيما في �آ�سيا .وب�صفة عامة ،كان النمو في البلدان ذات ال�سيا�سات الموجهة
نحو الت�صدير أ�كبر منه في البلدان المنغلقة التي تقف في �سبيل االندماج وتعمل على
تثبيط المناف�سة .كذلك اقترن ارتفاع دخل الفرد في هذه البلدان بانخفا�ض كبير في
معدل انت�شار الفقر.

nnn

التجارة والنمو والحد من

الفقر1

طالما الحظ االقت�صاديون أ�ن البلدان والمناطق التي تربط بينها م ؤ��س�سات أ�وعمالت
أ�و �سيا�سات م�شتركة وتتمتع بحرية ن�سبية في دخول أ��سواق بع�ضها البع�ض غالبا ما
تتقارب م�ستويات الدخل فيها مع مرور الوقت .فبين عام  1960و  ،1982على �سبيل
المثال ،كانت ن�سبة التقارب � %2سنويا بين م�ستويات الدخل في المناطق أ�و البلدان
أالفقر والم�ستويات المقابلة في المناطق والبلدان أالكثر ثراء في الواليات المتحدة
و أ�نحاء مختلفة من أ�وروبا وفي البلدان أالع�ضاء في «منظمة التعاون والتنمية في
1هذا الق�سم منقول عن درا�سة Andrew Berg & Andrew Berg and Anne Krueger, 2003,
“Trade, Growth, and Poverty: A Selective Survey,” in Annual World Bank Conference
on Development Economics 2003: The New Reform Agenda, ed. by Boris Pleskovic and
).Nicholas Stern (New York and Washington: Oxford University Press and World Bank
k

ويمكن االطالع على هذه الدرا�سة في �شكل ورقة عمل من خالل موقع �صندوق النقد الدولي على �شبكة الإنترنت،
على العنوان التاليwww.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp/0330.pdf :
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الميدان االقت�صادي» .بل � إن البلدان والمناطق الفقيرة على وجه العموم حققت نموا
أ��سرع من جيرانها أالغنى الذين تربطهم بها عالقات وثيقة.ومن المنطقي أ�ن يكون
االنفتاح التجاري أ�ي مدى � إمكانية التبادل التجاري بغير قيود م�صطنعة (كالتعريفات
الجمركية والح�ص�ص) فيما بين فئتي المواطنين أ
والجانب وداخل كل منهما قد �ساهم
بدور في عملية التقارب من خالل تي�سيره التخ�ص�ص وت�شجيعه المناف�سة ونقل المعرفة.
ولكن ما لوحظ في الغالب أ�ي�ضا هو أ�ن حركة التجارة الوا�سعة ترتبط بوجود م ؤ��س�سات
ذات كفاءة و�سيا�سات اقت�صادية كلية فعالة في البلدان المعنية ،وهو ما يثير جدال ال نهائيا
حول أ�ي العن�صرين ي أ�تي �سابقا على ا آلخر .فهل ت�سهم الم ؤ��س�سات وال�سيا�سات الفعالة
في المجال التجاري بدور أ�هم من الن�شاط التجاري نف�سه في دفع عجلة النمو؟ وهل تعمل
التجارة على تن�شيط النمو أ�م العك�س هو ال�صحيح؟ وهل يعمل النمو المدفوع بالتجارة
على رفع م�ستوى معي�شة الفقراء أ�م أ�نه يزيد من عدم الم�ساواة في الدخول بحيث يجعل
الفقراء أ�كثر فقرا أ
والغنياء أ�كثر ثراء؟
التجارة مح ِّدد مهم للنمو :تم � إجراء عدد من تحليالت االنحدار الق ُْطرية
المقارنة والطولية في محاولة للك�شف عن ت أ�ثير عوامل مختلفة على معدالت النمو وتحديد
اتجاه العالقة ال�سببية بينهما .وانتهت هذه التحليالت � إلى وجود أ�دلة تثبت االرتباط
وت�صدق هذه النتيجة �سواء
الوثيق بين االنفتاح التجاري وزيادة �سرعة النمو االقت�صاديْ .
كان االنفتاح مقي�سا بال�سيا�سات التجارية الق ُْطرية (الحواجز الجمركية وغير الجمركية)
أ�و باعتباره نتيجة الحقة (ن�سبة ال�صادرات والواردات معا � إلى � إجمالي الناتج المحلي).
وتزداد قوة هذا االرتباط � إذا تم ا�ستخدام � إجمالي الناتج المحلي المطلق بدال من � إجمالي
الناتج المحلي المقي�س بتعادل القوة ال�شرائية ،مما يزيل ت أ�ثير الفروق الق ُْطرية على
أ��سعار ال�سلع غير التجارية.
ولكن أ�يا من المتغيرين المذكورين لي�س مقيا�سا ُم ْر ِ�ضيا من جميع أالوجه ،نظرا لحدة
الم�شكالت التي تن� أش� عند تحليل ال�سيا�سات المق ِّيدة للتجارة .فالتعريفات الجمركية
المنخف�ضة يمكن أ�ن تكون �ستارا تختفي وراءه القيود الموجهة لبع�ض المنتجات أال�سا�سية.
أ�ما الحواجز غير الجمركية فقيا�سها بالغ ال�صعوبة ،ألنها قد تتخذ أ��شكاال مختلفة متعددة
للم�صدرين �سعر �صرف أ�على من
مثل �سيا�سات أ��سعار ال�صرف التمييزية التي تتيح
ِّ
المطبق على الم�ستوردين ،والغمو�ض الذي ين� أش� عن ت أ�خير الإفراج الجمركي والحماية
هدد بلد بفر�ض قيود على ا�ستيراد بع�ض ال�سلع � إذا حدث تغلغل كبير
الم�شروطة (ك أ�ن ُي ِّ
لهذه الواردات ،باال�ستناد � إلى أ�حكام مكافحة الإغراق أ�و البنود الوقائية على �سبيل
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المثال) .وقد ت�ستخدم أ�ي�ضا معايير ال�صحة النباتية وال�صحة العامة والمعايير الفنية
لخدمة أ�هداف حمائية ،وهي تدابير ينطوي تحديدها كميا على �صعوبة بالغة.
ومن الم ؤ��سف أ� ن ق�صورا مماثال ي�شوب المقيا�س الثاني لالنفتاح وهو ال�صادرات
والواردات كن�سبة من � إجمالي الناتج المحلي .فالمقيا�س ال يقت�صر على درجة االنفتاح
التجاري و� إنما ي�شمل أ�ي�ضا م�ستوى التنمية االقت�صادية ،والعوامل الجغرافية الم ؤ�ثرة من
قبيل الم�سافة بين البلد و�شركائه التجاريين ،وحجم الموارد الطبيعية.
ومع ذلك ف� إن درا�سات الحالة ت ؤ�يد الر أ�ي القائل ب أ�ن تحرير التجارة يرفع معدالت
النمو .فبالرغم من أ�ن االنفتاح التجاري ال ي�ضمن التو�صل � إلى نمو أ��سرع ،ف� إن كل
البلدان التي �شهدت انطالقة اقت�صادية في الع�شرين عاما الما�ضية كانت ت�ضع االنفتاح
التجاري �ضمن برامجها الإ�صالحية .وفي درا�ستين رائدتين �صدرتا في عام  ،1978يتم
تحليل المراحل التي مرت بها البلدان القائمة بالتحرير في �سياق التحول من �سيا�سات
� إحالل الواردات � إلى ال�سيا�سات التجارية المنفتحة ( أ�ي ال�سيا�سات غير المتحيزة �ضد
ال�صادرات)  .2وت�صف الدرا�ستان ما تعر�ض له االقت�صاد من ت أ�ثير لم يكن مخططا
أ�و مرغوبا في كل أالحوال نتيجة للت�شوهات التي أ�حدثتها التدابير الحمائية المختلفة،
كما تو�ضحان كيفية ا�ستجابة ال�صادرات والنمو للتحرير التجاري الكبير وال�سيا�سات
االقت�صادية الكلية المالئمة .كذلك أ�جرى البنك الدولي درا�سة م�ستفي�ضة ت�ضمنت تحليال
لت�صميم  36نموذجا من نماذج التحرير التجاري في  19بلدا بين عامي  1946و 1986
ومناق�شة لتفا�صيل تنفيذها ونتائجها ،وخل�ص � إلى ت�سا ُرع نمو ال�صادرات و� إجمالي الناتج
المحلي الحقيقي في النماذج التي ات�سم فيها التحرير بالقوة واال�ستمرارية3.
وانتهت درا�سة أ�جريت في عام  � 41999إلى أ�ن أ�فقر البلدان �ضمن الفئة المنغلقة ن�سبيا
في عام � 1960سجلت أ�بط أ� م�ستويات النمو أ�ي�ضا في الفترة من  � 1960إلى  ،1985ولكن
2درا�سة Jagdish N. Bhagwati, 1978, Anatomy and Consequences of Exchange Control
Regimes, Vol. 11, Foreign Trade Regimes and Economic Development (Cambridge,
Massachusetts: Ballinger); and Anne O. Krueger, 1978, Liberalization Attempts and
Consequences, Vol. 10, Foreign Trade Regimes and Economic Development (Cambridge,
.)Massachusetts: Ballinger
3درا�سة Armeane M. Choksi, Demetris Papageorgiou, and Michael Michaely, 1991,
Liberalizing Trade, Vol. 7, Lessons of Experience in the Developing World (Cambridge,
).Massachusetts, and Oxford: Blackwell
4درا�سة Alberto F. Ades and Edward L. Glaeser, 1999, “Evidence on Growth, Increasing
Returns, and the Extent of the Market,” Quarterly Journal of Economics, Vol. 114 (August),
.pp. 1025–45
e
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م�ستوى الدخل المبدئي المنخف�ض في االقت�صادات المنفتحة لم يكن مرتبطا بتباط ؤ�
النمو في وقت الحق .ذلك أ�ن انخفا�ض الدخل المبدئي في االقت�صادات المنغلقة يحد
من مكا�سب وفورات الحجم التي يمكن تحقيقها ،بينما يتغلب االنفتاح التجاري على هذه
الم�شكلة ب� إتاحة النفاذ � إلى أ��سواق أ�كبر.
وقد وثقت درا�سات االقت�صاد الجزئي ال�صادرة في تاريخ أ�قرب العديد من القنوات
التي ي ؤ�دي من خاللها االنفتاح � إلى زيادة الإنتاجية ،بما في ذلك ا�ستيراد ا آلالت والمعدات
الذي ي�صحبه في العادة نقل الدراية الفنية .كذلك أ�و�ضحت درا�سات أ�خرى أ�ن مناف�سة
الواردات تقلل هوام�ش الربح وتزيد حجم أالعمال وتعزز االبتكار.
لل�صالحات أ
يوجه � إلى معظم أالدلة المتعلقة
التجارة مك ِّمل إ
الخرى :ثمة انتقاد َّ
ؤ
أ
أ
آ
بت أ�ثير االنفتاح على النمو ،وهو �نها ال تف�صل هذا الت�ثير عن �ثار البيئة الم��س�سية
ال�سليمة المواتية أ�و غيرها من الإ�صالحات التي ت أ�تي متزامنة في أ�غلب أالحوال .ففي
درا�سات الحالة ومقارنات الو�ضع ال�سابق والالحق ،على �سبيل المثال ،ي�صعب ف�صل �آثار
تحرير التجارة عن �آثار تحقيق اال�ستقرار االقت�صادي الكلي ،وتحرير أال�سعار الداخلية،
والتغيرات في نظام ال�صرف أالجنبي و�سعر ال�صرف ،وتحرير الح�ساب الر أ��سمالي،
و� إ�صالح �شبكات أالمان االجتماعي ،وطائفة من التدابير أالخرى.
وعند تف�سير دور الإ�صالح التجاري ب�صفة م�ستقلة عن جوانب ال�سيا�سة أالخرى ،من
المهم التمييز بين ال�شروط أال�سا�سية ،والتدابير التكميلية المحبذة ،وا آلثار االنت�شارية
المفيدة التي تترتب على الإ�صالح .فهناك ب�ضعة �شروط أ��سا�سية أ�ي � إ�صالحات ي�صبح
االنفتاح التجاري غير ذي قيمة كبيرة بدونها وهناك مجموعة متنوعة من أال�سباب وراء
لل�صالحات أالخرى .فاالنفتاح يوفر قنوات
� إمكانية أ�ن يكون االنفتاح التجاري م�شجعا إ
فعالة لتقييم أ�ثر ال�سيا�سات المختلفة على الإنتاجية والنمو .ومثال ذلك أ�ن المناف�سة مع
ال�شركات أالجنبية يمكن أ�ن تك�شف النقاب عن ال�سيا�سات ال�صناعية غير ذات الكفاءة؛
لل�صالحات التكميلية من خالل تح�سين البنية
فهي تعمل على زيادة الناتج الحدي إ
التحتية والهواتف والطرق والموانئ الذي ي�سمح لقطاع الت�صدير بتح�سين أ�دائه ،ويرفع
� إنتاجية ال�شركات التي ت�صنع منتجات لل�سوق المحلية .و� إ�ضافة � إلى ذلك ،قد ي ؤ�دي تحرير
التجارة � إلى تغيير ديناميكية الإ�صالح ال�سيا�سي عن طريق � إن�شاء قاعدة من الم ؤ�يدين
لمزيد من الإ�صالح.
النمو يحد من الفقر :حدث انخفا�ض حاد في ن�سبة الفقر ال�شديد على م�ستوى
العالم – أ �ي ن�سبة من يعي�شون على أ�قل من دوالرين يوميا ح�سب قيمة الدوالر في عام
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 – 1985حتى أ��صبحت  %19في عام  1998بعد أ�ن كانت  %38في عام  .1978ونظرا للنمو
ال�سكاني ،كان انخفا�ض ن�سبة الفقراء أ�قل من حيث العدد المطلق ،و� إن لم يكن أ�قل حدة –
من  1.4مليار � إلى  1مليار ن�سمة .ومن المعتقد أ�ن هذا االنخفا�ض يرجع بالكامل تقريبا � إلى
النمو ولي�س � إلى تغيرات في في توزيع الدخل.
وي�ستدل على �صحة هذه النتيجة من تاريخ كل من ال�صين والهند .فبين عامي  1980و
 1992ارتفع دخل الفرد في ال�صين بمعدل � %3.6سنويا بينما حدثت زيادة كبيرة في تفاوت
الدخول (ارتفع معامل جيني في ال�صين من  � 0.32إلى  .)0.38ومع ذلك فقد تراجع عدد
ال�سكان الذين يعي�شون على أ�قل من دوالرين في اليوم بحوالي  250مليون ن�سمة ،حيث طغت
�سرعة نمو الدخول على ت أ�ثير زيادة التفاوت بينها .وكان يتعين أ�ن يزداد التفاوت في الدخول
ب�سرعة تزيد مرتين على �سرعته ال�سابقة حتى ينجح في � إزالة �آثار النمو القوي .وبالمثل،
حدث انخفا�ض حاد في معدل انت�شار الفقر في الهند من  %35من ال�سكان في 1988/1987
� إلى  %23في عام  ،2000/1999وكان يمكن أ�ن ي�صل � إلى  %21في الت�سعينات لو تنا�سب النمو
تنا�سبا تاما مع الدخل؛ غير أ�ن االنخفا�ض في الفقر المطلق كان م�صحوبا بزيادة في تفاوت
الدخول ،كما في حالة ال�صين.
وبالن�سبة لما � إذا كان النمو المدفوع بالتجارة يفيد الفقراء أ�كثر أ�م أ�قل مما يفيد الفئات
االجتماعية أالخرى ،فال يوجد نمط وا�ضح ُي�ستَ�شف من درا�سات الحالة التي تتناول نماذج
تحرير منفردة .ولي�س في ذلك ما يثير الده�شة؛ فالتحرير يمكن أ�ن يغير أال�سعار الن�سبية
والحوافز المتاحة في جميع قطاعات االقت�صاد .غير أ�ن هناك ب�ضع نتائج عامة يمكن
ا�ستخال�صها من هذه الدرا�سات .فتحرير التجارة غالبا ما يقل�ص الريع االحتكاري ويحد من
قيمة ال�صالت مع أ��صحاب النفوذ البيروقراطي وال�سيا�سي .وقد ي ؤ�دي تحرير التجارة في
البلدان النامية � إلى رفع أالجور الن�سبية للعمالة ذات المهارة المحدودة .و ُيالحظ أ�ن انخفا�ض
أال�سعار الذي يعقب تحرير التجارة في معظم أالحوال يكون في �صالح الم�ستهلكين الفقراء.
وعادة ما يكون لتحرير القطاع الزراعي أ�كبر أالثر على الفقراء �سواء بالإيجاب أ�و ال�سلب
حيث أ�ن معظم الفقراء في البلدان النامية يمار�سون أ�ن�شطة زراعية �صغيرة الحجم .ولكن
المكا�سب الكلية التي يحققها النمو من حيث تخفيف حدة الفقر تطغى بالمثل على �آثاره
التوزيعية .ويجدر التذكير ب أ�ن هذه النتائج تنطبق على النمو المدفوع باالبتكارات التقنية
أ�ي�ضا وب أ�ن التقدم التقني لم يلق معار�ضة تذكر من منطلق أ�ن مزاياه قد توزع في البداية
على نحو غير متكافئ.
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مخاوف البلدان النامية
على الرغم من أالدلة التي ترجح أ�ن ي�ستفيد من تحرير التجارة حتى أ�فقر البلدان و أ�قلها
من ناحية التنمية ،ف� إن الكثير من هذه البلدان لديها مخاوف ينبغي العمل على تبديدها
حتى تقتنع بالم�شاركة الكاملة في المفاو�ضات التجارية متعددة أالطراف .ف� إ�ضافة � إلى
مخاوفها من أ�ن يفقد المزارعون والعمال أ�عمالهم ،فهي ت�شعر بالقلق من ت أ�ثير التحرير
التجاري على ميزان مدفوعاتها وح�سابات ماليتها العامة ومعدالت التبادل التجاري .ومن
أ�هم هذه المخاوف االنخفا�ض المحتمل في � إيرادات الت�صدير � إذا ما ُو�ضعت ال�صادرات
في مناف�سة مع �صادرات المنتجين أالقل تكلفة بعد � إلغاء االمتيازات التي تتمتع بها،
و�ضياع � إيرادات على الحكومة � إذا أ�لغيت التعريفة الجمركية على الواردات؛ وارتفاع
أال�سعار العالمية للواردات الغذائية � إذا أ�لغي الدعم على القطاع الزراعي.
تناق�ص أ
الف�ضليات :5يتمتع عدد كبير من البلدان النامية ب أ�ف�ضليات تجارية في
ت�صدره للبلدان أالغنى.
�شكل تعريفات جمركية �صفرية أ�و �شديدة االنخفا�ض على ما ِّ
ويتيح نظام أالف�ضليات المعمم فر�صة النفاذ � إلى أ��سواق منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقت�صادي لعدد كبير من المنتجات
الم�صدرة من  144بلدا و� إقليما .و� إ�ضافة
َّ
� إلى ذلك ،تتمتع البلدان أالع�ضاء في المجموعة الإفريقية والكاريبية والبا�سيفيكية
بمعاملة تف�ضيلية أ�كثر تميزا في النفاذ � إلى أ��سواق االتحاد أالوروبي ،كما أ�ن �صادرات أ�قل
البلدان نموا (عدا ال�سكر والموز أ
والرز) ت�ستطيع دخول أ��سواق االتحاد أالوروبي على أ��سا�س
الإعفاء �شبه الكامل من الر�سوم الجمركية و�شروط الح�ص�ص بمقت�ضى مبادرة «كل �شيء
عدا أال�سلحة» وت�ستطيع النفاذ بمقت�ضى اتفاقيات م�شابهة � إلى أ��سواق العديد من بلدان
«منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�صادي» ( .)OECDومن ناحية أ�خرى ،تحظى
البلدان الإفريقية بمعاملة تف�ضيلية في دخول أ��سواق الواليات المتحدة بموجب «قانون
النمو والفر�ص لإفريقيا» (“ .)”Africa Growth and Opportunity Actو�سوف
تتناق�ص قيمة هذه أالف�ضليات التجارية مع تخفي�ض بلدان «منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقت�صادي» لتعريفاتها الجمركية على الواردات من كافة �شركائها التجاريين
وفقا ل�شروط الدولة أالولى بالرعاية ال�صادرة عن منظمة التجارة العالمية ،و� إن كان هذا
التناق�ص قد يع ِّو�ضه التو�سع المتزايد في حجم ال�سوق وارتفاع أال�سعار العالمية .وتواجه
5هذا الق�سم منقول عن درا�سة Katerina Alexandraki and Hans Peter Lankes, 2004, “The
Impact of Preference Erosion on Middle-Income Developing Countries,” IMF Working
.Paper 04/169, www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp04169.pdf
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جهود منظمة التجارة العالمية من أ�جل تخفي�ض التعريفات الجمركية والح�ص�ص ب�شكل عام
مقاومة من بع�ض البلدان النامية التي تخ�شى فقدان ميزتها التناف�سية � إذا ت أ�ثرت �صادراتها
بزيادة المناف�سة في أ��سواقها أال�سا�سية وهو �صراع ي�ضع م�صالح مجموعات البلدان النامية
المختلفة أ�مام بع�ضها البع�ض.
ومن المتوقع أ�ن يكون ت أ�ثير تناق�ص أالف�ضليات أ�قل حدة و أ�كثر تدرجا خارج «منظمة
التعاون والتنمية في الميدان االقت�صادي» .فبالرغم من أ�ن تخفي�ض التعريفات الخارجية
الم�شتركة على الم�ستوى الإقليمي في �سياق التحرير التجاري متعدد أالطراف �سوف يحد
من مميزات اتفاقيات التجارة الإقليمية التي تن�ص على تخفي�ض الحواجز التجارية ( أ�و
� إلغائها) بين البلدان أالع�ضاء ،تجدر الإ�شارة � إلى أ�ن التجارة الإقليمية البينية ال تمثل � إال
جزءا ب�سيطا من �صادرات معظم البلدان النامية (با�ستثناء بلدان جنوب �شرق �آ�سيا).
ومن الجدير بالذكر أ�ي�ضا أ�ن البلدان النامية تح�صل من منظمة التجارة العالمية على
«معاملة خا�صة وتف�ضيلية» ومن المرجح أ�ن تتفاو�ض على تخفي�ض أ�كثر تدرجا لحواجزها
التجارية في أ�ي اتفاقية متعددة أالطراف.
وحتى في ظل افترا�ضات تميل � إلى التحفظ ،ت�شير كافة ال�سيناريوهات الواقعية
لتحرير التجارة � إلى أ�ن حجم ال�صدمة المحتملة محدود على وجه الإجمال ،حيث
يتراوح بين  %0.5و  %1.2من مجموع �صادرات  76بلدا متو�سط الدخل طبقا لدرا�سة
 ،Lankes and Alexandrakiمع اعتماد الن�سبة على مرونات عر�ض ال�صادرات.
ومن المرجح أ�ي�ضا أ�ن يكون الت أ�ثير موزعا عبر الفترات الزمنية طبقا للجداول المحددة
للتحرير في جولة مفاو�ضات الدوحة أ�و غيرها من اتفاقات الإ�صالح التجاري .ومن
المتوقع أ�ن يكون في ذلك تي�سير على البلدان في �سعيها لتخطيط مراحل التوا ؤ�م مع
عملية التحرير.
ومع ذلك ،فقد تكون ال�صدمات قوية على ب�ضعة بلدان وهي البلدان التي تت�سم
بقطاعاتها الت�صديرية غير المتنوعة ،واعتمادها الكبير على أ��سواق االتحاد أالوروبي
والواليات المتحدة ،وه�شا�شة أ� طرها االقت�صادية الكلية (مثل بع�ض االقت�صادات
الجزرية ال�صغيرة) .غير أ� ن خ�سارة الت�صدير المحتملة يجب مراعاتها في أ�طر
االقت�صاد الكلي أالو�سع نطاقا ،بما في ذلك الم�صادر أالخرى لإيرادات الح�ساب
الجاري مثل ال�سياحة.
أ
ومما يذكر أ�ن البلدان النامية متو�سطة الدخل التي تعتبر �كثر عر�ضة لمخاطر
تناق�ص أالف�ضليات هي البلدان الم�صدرة لل�سكر والموز ،وكذلك المن�سوجات والمالب�س
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و� إن كان بدرجة أ�قل .فال�سكر والموز ينفردان بثالثة أ�رباع الهوام�ش التف�ضيلية الحالية
( أ�ي الفرق بين التعريفة الجمركية للدولة أالولى بالرعاية والتعريفة التف�ضيلية على
ال ُمنتَج) للبلدان التي يتجاوز هام�شها الكلي  %5من قيمة �صادراتها.
والنتيجة الوا�ضحة هي أ�ن مناق�شات ال�سيا�سة و أ�ي دعم للبلدان التي ينتظر أ�ن تتحمل
تكاليف لتوفيق أ�و�ضاعها مع م�ستجدات التحرير ينبغي أ�ن ت�ستهدف هذه المنتجات الثالثة
والبلدان التي تعتمد عليها .والنتيجة أالخرى هي أ�ن الإ�صالحات التي تجريها ال�سيا�سة في
نظم ال�سكر والموز التي تطبقها «منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�صادي» ،والتي
يتم معظمها خارج المفاو�ضات التجارية متعددة أالطراف ،تكت�سب أ�همية أ�كبر من مفاو�ضات
الدوحة فيما يت�صل بتناق�ص أالف�ضليات.
ارتفاع أ��سعار الواردات الغذائية  :6تت�سم أال�سواق العالمية لل�سلع الزراعية
بت�شوهات بالغة ب�سبب ما تفر�ضه البلدان ال�صناعية من تعريفات جمركية ودعم �شامال
ما يطبق على الت�صدير لحماية منتجيها الزراعيين .وتتحمل بلدان المنظمة ذاتها الجانب
أالعظم من تكاليف هذه ال�سيا�سات حيث تبرهن أ�غلبية الدرا�سات التجريبية على أ�ن
البلدان التي تنتهج هذه ال�سيا�سات هي التي يقع على كاهلها معظم تكلفة الدعم الزراعي.
ولكن الدعم الزراعي يمكن أ�ن يجرد أ�غذية البلدان منخف�ضة الدخل من قدرتها التناف�سية
أ�مام الواردات عن طريق ما ُي ْح ِدثه من تخفي�ض م�صطنع في تكلفة الإنتاج .وقد دعا كل
من �صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بلدان «منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقت�صادي» لإلغاء الدعم الم�ش ِّوه للتجارة الذي تمنحه لقطاعاتها الزراعية .وخالل م ؤ�تمر
القمة العالمي للتنمية الم�ستدامة في عام  ،2002دعا قادة العالم � إلى تخفي�ض الدعم
الزراعي في البلدان الغنية (بهدف � إلغائه في نهاية المطاف) ،وخا�صة على المنتجات التي
ت�صدرها البلدان النامية .وقد ظهر بالفعل توافق كبير في ا آلراء على أ�ن �سيا�سات الدعم
الزراعي في بلدان المنظمة ي�ضر بم�صالح البلدان النامية.
وال �شك في أ�ن � إلغاء الدعم الزراعي يمكن أ�ن يحقق زيادة في الدخل الحقيقي على
م�ستوى العالم وفي البلدان النامية كمجموعة .ولكن ما يغيب عن أالذهان أ�حيانا هو أ�ن
الدعم يعود بالنفع فعليا على بع�ض البلدان النامية الفقيرة عن طريق انخفا�ض أال�سعار
العالمية لبع�ض المنتجات الزراعية .وعلى ذلك ف� إن الم�ستهلكين في البلدان النامية وفي
كل البلدان الم�ستوردة ال�صافية لهذه المنتجات يفيدون في الواقع من الدعم وقد يت�ضررون
6هذا الق�سم منقول عن درا�سة Stephen Tokarick, 2003, “Measuring the Impact of Distortions
in Agricultural Trade in Partial and General Equilibrium,” IMF Working Paper 03/110
.www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03110.pdf
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من � إلغائه .ومن المرجح أ�ن تكون البلدان الم�ستوردة ال�صافية للحبوب ومنتجات أاللبان
(مثل ال�شرق أالو�سط و� إفريقيا) هي أالكثر ت�ضررا من تحرير التجارة ،ولكن الزيادة كانت
ب�سيطة بالن�سبة ألغلبية البلدان التي تغطيها درا�سة  Tokarickوالبالغ مجموعها  79بلدا
حيث بلغت ن�سبة الواردات المت أ�ثرة أ�قل من .%2
غير أ�ن ما عاد بالنفع على الم�ستهلكين أ�لحق ال�ضرر بالمنتجين المحليين الذين ال
ِق َبل لهم بمناف�سة الواردات الرخي�صة .فنظرا لتركز الفقر في المناطق الريفية ،أ��ضر
انخفا�ض أ��سعار المنتجات الزراعية بالفقراء أ�كثر مما أ��ضر بغيرهم .كذلك أ��ضر هذا
االنخفا�ض بالبلدان النامية التي ت�صدر منتجات خُ فِّ�ضت أ��سعارها ا�صطناعيا ب�سبب دعم
الإنتاج في البلدان ال�صناعية .وقد تحقق هذه البلدان النامية زيادة في عائداتها ال�صافية
من الت�صدير � إذا ما أ�لغي هذا الدعم.
7
ا إليرادات ال�ضريبية ال�ضائعة  :تراجعت أ�همية � إيرادات ال�ضرائب التجارية
خالل الع�شرين عاما الما�ضية مع تخفي�ض البلدان لتعريفاتها الجمركية ،ولكنها ال تزال
تمثل م�صدرا أ��سا�سيا للموارد الحكومية في كثير من بلدان الدخل المنخف�ض والمتو�سط،
حيث تمثل في العادة خُ ْم�س الإيردات ال�ضريبية الإجمالية ،وكثيرا ما تتجاوز هذه الن�سبة.
ولما كان تحرير التجارة ي ؤ�دي � إلى تخفي�ض الإيرادات الجمركية ،فقد ت�ضطر هذه البلدان
� إلى � إيجاد م�صادر أ�خرى للموارد الحكومية.
وفي البحوث ال�صادرة عن �صندوق النقد الدولي بين عامي  1975و  2000عن �آثار
التحرير التجاري على الإيرادات في  125بلدا ،يتم � إلقاء بع�ض ال�ضوء على طبيعة هذه الق�ضية
وحجمها .فقد أ��سهم االتجاه نحو تحرير التجارة على مدار العقدين الما�ضيين في �ضياع
� إيرادات من ال�ضرائب التجارية على البلدان منخف�ضة الدخل تقدر بحوالي  %2.5من � إجمالي
الناتج المحلي أ�و ما يعادل �سد�س � إيراداتها ال�ضريبية الإجمالية ،في حين أ�ن االنخفا�ض في
بلدان الدخل المرتفع والمتو�سط كان أ�قل حدة و� إن كان قد ظل انخفا�ضا كبيرا .وعلى الرغم
من أ�ن ال�ضرائب المحلية حلت محل ما �ضاع من � إيرادات ال�ضرائب المحلية في بلدان الدخل
المرتفع والمتو�سط ،ف� إن متو�سط العائد من ال�ضرائب المحلية كن�سبة من � إجمالي الناتج
المحلي لم يرتفع في البلدان منخف�ضة الدخل خالل الفترة محل البحث.
7ي�ستند هذا الق�سم � إلى درا�ستي Thomas Baunsgaard and Michael Keen, 2005, “Tax
Revenue and (or?) Trade Liberalization,” IMF Working Paper 05/112, www.imf.
 org/external/pubs/ft/wp/2005/wp05112.pdfودرا�سة IMF Fiscal Affairs Department, 2005,
“Dealing with the Revenue Consequences of Trade Reform,” www.imf.org/external/np/
.pp/eng/2005/021505.htm
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ومن الم ؤ�كد أ�ن هذه النتائج ال تعني أ�ن البلدان أ�خط أ�ت حين أ�جرت الإ�صالحات
التجارية التي كلفتها � إيراداتها ال�ضريبية ،ولكنها ت�شير بو�ضوح � إلى أ�ن التن�سيق كان �ضئيال
بين تحرير التجارة وتقوية نظم ال�ضرائب المحلية ،و أ�ن م�شكلة الإيرادات ت�ستحق اهتماما
أ�كبر مما لقيته حتى ا آلن.
وقد تمكن حوالي ن�صف البلدان محدودة الدخل التي خف�ضت تعريفاتها الجمركية ففقدت
بع�ض � إيرادتها خالل الع�شرين عاما الما�ضية من ا�ستعادة ن�سبة تقل عن  %70من هذه الإيرادات
ال�ضائعة عن طريق م�صادر أ�خرى .غير أ�ن بع�ض هذه البلدان ومنها مالوي وال�سنغال و أ�وغندا
نجحت في ا�سترداد ما �ضاع من � إيرادات �ضرائبها التجارية .وفي كل هذه الحاالت ،كان
ا�سترداد معظم هذه الإيرادات راجعا لتقوية �ضرائب اال�ستهالك المحلية أ�ي ال�ضرائب
االنتقائية على المنتجات ،وفي العادة �ضريبة القيمة الم�ضافة .وكان أ�داء � إيرادات �ضريبة
الدخل في هذه البلدان الثالثة أ�قوى أ�ي�ضا من أالداء في البلدان منخف�ضة الدخل التي لم
تتمكن من تعوي�ض خ�سائرها .وكان ا�سترداد الإيرادات في كثير من الحاالت جزءا من جهد
� إ�صالحي على نطاق أ�و�سع .فعلى �سبيل المثال ،ا�شتمل برنامج ال�سنغال المدعم بموارد
�صندوق النقد الدولي في الفترة  2000-1999على تب�سيط وا�ضح لهيكل التعريفة الجمركية
� إلى جانب توحيد المعدالت المتعددة ل�ضريبة القيمة الم�ضافة لت�صبح معدال واحدا.
وت�شير ق�ص�ص النجاح هذه � إلى أ�ن ال�صعوبات لي�ست فنية بقدر ما هي �سيا�سية؛ ف�صانعو
ال�سيا�سات ينبغي أ�ن يكون لديهم التزام قوي ب� إ�صالح نظم ال�ضرائب المحلية .وثمة درو�س
متعددة يمكن ا�ستخال�صها من هذه التجارب .فالتحرير في ذاته يمكن أ�ن يحد من �ضياع
الإيرادات وحتى أ�ن يحقق زيادة في الإيرادات ال�صافية بما يعطي دفعة للنمو واال�ستيراد
خا�صة � إذا اقترن ذلك بتخفي�ض الحواجز غير الجمركية التي ي ؤ�دي � إلغا ؤ�ها � إلى زيادة
الإيرادات .ولكن � إجراء � إ�صالح جمركي أ�عمق يجعل االلتزام بجهود الإ�صالح والمثابرة فيه
لعدة �سنوات �شرطا ال�سترداد الإيرادات ،من أ�جل تو�سيع أالوعية ال�ضريبية والتخل�ص من
الإعفاءات ،وتب�سيط هياكل المعدالت ال�ضريبية ،وتح�سين � إدارة الإيرادات .وبتقوية النظم
القائمة ل�ضرائب اال�ستهالك المحلية عن طريق �ضرائب انتقائية على المنتجات ،ال �سيما
�ضريبة ب�سيطة على القيمة الم�ضافة ترتكز على وعاء �ضريبي وا�سع ،يمكن الإ�سهام بدور
حا�سم في هذا المجال ،كما يمكن أ�ن ي�سهم التح�صيل أالف�ضل ل�ضريبة الدخل بدور مهم
أ�ي�ضا في ا�سترداد الإيرادات.
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تمهيد ال�سبيل �إلى

التحرير8

بالرغم من أ�ن البلدان النامية يتوقع لها اال�ستفادة على المدى أالبعد من تحرير تجارتها
وتجارة البلدان أالخرى ،ف� إن بع�ضها قد يتكبد تكاليف مبدئية ي�ستلزمها التوا ؤ�م مع التحرير.
وقد تلقى �صعوبة أ�ي�ضا في الوفاء ببع�ض التزاماتها ،ك� إن�شاء نظم لمراقبة وحماية براءات
االختراع وغيرها من حقوق الملكية الفكرية؛ وتطبيق معايير مت�شددة لل�صحة العامة مثل
تبخير ال�صادرات من الخ�ضروات والفاكهة؛ و� إ�صدار �شهادات تفيد با�ستيفاء المنتجات
لمعايير التقيي�س الدولية؛ وتحديث الإجراءات الجمركية .وقد ي ؤ�دي فتح أ��سواقها للخدمات
المالية الدولية � إلى فر�ض �ضغوط على قدراتها التنظيمية والرقابية المحلية.
ويمكن لل�شركاء التجاريين أالغنى م�ساعدة البلدان النامية في ا�ستيفاء بع�ض
االلتزامات التي تعد أال�صعب أ�و في تخفيف عبئها ،بينما ت�ستطيع الم ؤ��س�سات المالية
الدولية وغيرها من الجهات المانحة توفير «المعونة من أ�جل التجارة» أ�ي توفير الم�ساعدة
الفنية في بناء القدرات والإ�صالح الم ؤ��س�سي وتقديم الدعم المالي لتخفيف تكاليف
التوا ؤ�م مع التحرير.
الم�ساعدة الفنية :تهيب «االتفاقية الإطارية» المنبثقة عن جولة مفاو�ضات الدوحة
في أ�غ�سط�س  2004ب�صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات الدولية أ�ن يقدم م�ساعدات
فنية لت�سهيل التجارة .ويقدم ال�صندوق بالفعل م�ساعدات في مجال تحديث الإدارة
الجمركية و� إ�صالح التعريفات .وتتميز الم�ساعدة الفنية التي يقدمها ال�صندوق في مجال
لل�صالح
الإدارة الجمركية بطابعها اال�ستراتيجي ،حيث تهدف � إلى � إتاحة � إطار كلي إ
والإ�شراف الم�ستمر ،بالتعاون مع المانحين ا آلخرين الذين يتيحون الدعم في جوانب
أ�خرى .وعادة ما يكون تركيز الم�ساعدة الفنية على ال�ضرائب في � إطار ال�سيا�سة التجارية
قائما على منظور أ�و�سع من مجرد التعريفات الجمركية ،بغية م�ساعدة البلدان على
� إيجاد عملية تح�صيل أ�ف�ضل لل�ضرائب المحلية بحيث ت�ستطيع تعوي�ض خ�سارة الإيرادات
ال�ضريبية الناجم عن تخفي�ض التعريفات .وبناء على العمل الذي أُ�نجِ ز في ال�سنوات
8هذا الق�سم منقول عن عدة م�صادر � إلى جانب الدرا�سات الثالثة التاليةAaditya Matto and :
”Arvind Subramanian, 2004, “The WTO and the Poorest Countries: The Stark Reality,
IMF Working Paper 04/81, www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp0481.pdf؛ و IMF
Policy Development and Review Department, 2004, “Fund Support for Trade-Related
Balance of Payments Adjustments,” www.imf.org/external/np/pdr/tim/2004/eng/022704.htm
و “IMF and World Bank staff, 2005, “Doha Development Agenda and Aid for Trade,
.www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/091905.htm
y
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القليلة الما�ضية ،يعمل ال�صندوق حاليا على درا�سة أ�ثر تخفي�ض التعريفات الجمركية
على المالية العامة في البلدان الفقيرة في ظل ال�سيناريوهات الممكنة لجولة مفاو�ضات
الدوحة ،من أ�جل معاونة هذه البلدان في وقت مبكر وعلى أ��سا�س ا�ستباقي.
وي�سهم �صندوق النقد الدولي مع ال�شركاء الدوليين ا آلخرين بجهد م�شترك لت�شجيع
� إ�صالح النظم التجارية في �سياق ا�ستراتيجيات الحد من الفقر والم�ساعدة الفنية المتعلقة
بالتجارة وبناء القدرات .وكجزء أ��سا�سي من جدول أالعمال المعتمد في هذا المجال،
ا�شترك �صندوق النقد الدولي في «الإطار المتكامل» ،وهو جهد تعاوني ل�ست هيئات (هي
�صندوق النقد الدولي ومركز التجارة الدولية وم ؤ�تمر أالمم المتحدة للتجارة والتنمية
والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية التي تتولى الرئا�سة) ،ي�شارك فيه المانحون
الثنائيون والبلدان النامية .ويعمل الإطار المتكامل على تن�سيق � إعداد درا�سات ت�شخي�صية
عن التكامل التجاري (راجع الإطار في ال�صفحة  )14بين البلدان النامية ،والذي يتم في
الغالب بقيادة البنك الدولي وم�ساهمات من �صندوق النقد الدولي وجهات أ�خرى.
وتحدد هذه الدرا�سات أ�ولويات ال�سيا�سات والم�ساعدات («م�صفوفة الإجراءات
الالزمة») والتي تتم مراجعتها في حلقات تطبيقية وطنية ت�ضم الحكومة والقطاع الخا�ص
والمجتمع المدني ،بهدف ت�ضمينها في ا�ستراتيجيات التنمية الوطنية والحد من الفقر.
وتع َر�ض م�صفوفات الإجراءات الالزمة على الجهات المانحة للح�صول على التمويل،
ولكن الإطار المتكامل يتمتع بقدرة تمويلية محدودة تُ�ستخدم في تمويل م�شاريع بناء
القدرات التي تتطلب المتابعة ال�سريعة.
�آلية التكامل التجاري :في عام  ،2004أ�ن� أش� �صندوق النقد الدولي «�آلية التكامل
التجاري» لم�ساعدة البلدان التي تواجه عجزا م ؤ�قتا في عائد الت�صدير ب�سبب تحرير
التجارة في بلدان أ�خرى كالذي يحدث نتيجة لتناق�ص أالف�ضليات التجارية أ�و انتهاء العمل
بنظام الح�ص�ص في عام  2005طبقا التفاقية المن�سوجات والمالب�س التي اعتمدتها
منظمة التجارة العالمية .كذلك تتيح �آلية التكامل التجاري الدعم المالي للبلدان أالع�ضاء
في ال�صندوق � إذا كانت تواجه م�شكالت في ميزان المدفوعات ب�سبب ارتفاع أ��سعار
أالغذية الم�ستوردة نتيجة لتخفي�ض الدعم الزراعي في البلدان ال�صناعية .وبينما يرجح
أ�ن تكون هذه الم�شكالت محدودة بالن�سبة لمعظم البلدان وينتَظر أ�ن ت ؤ�دي ا آلثار الإيجابية
لزيادة االنفتاح التجاري � إلى تحييد أ�ثرها في نهاية المطاف ،فهي قد تكون كبيرة بالن�سبة
لبع�ض البلدان على المدى الق�صير .وكان أ�ول بلدين ح�صال على الدعم المالي من خالل
�آلية التكامل التجاري هما بنغالدي�ش والجمهورية الدومينيكية في عامي  2004و 2005
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على التوالي .ويمكن تقديم الدعم المالي المتعلق بالتجارة أ�ي�ضا من خالل ت�سهيالت
الإقرا�ض القائمة لدى �صندوق النقد الدولي.
مبادرة ت�سهيل التجارة :قام البنك الدولي بزيادة عمله التحليلي والإقرا�ضي
بموجب هذه المبادرة ،من أ�جل م�ساعدة البلدان على اال�ستفادة من فر�ص التكامل
التجاري .و�سوف تقدم قرو�ض جديدة لال�ستثمار في الموانئ والطرق وغيرها من البنى
التحتية الالزمة ،ولإ�صالح الإجراءات الجمركية والنظم أالخرى المتعلقة بالتجارة.
ويدعم البنك الدولي جهود البلدان أالع�ضاء لتعزيز قدرتها التناف�سية الدولية ،عن طريق
التدريب التحويلي للعمالة و أ�داء المدفوعات للحفاظ على م�ستويات دخلها حتى تنتقل � إلى
أ�ن�شطة موجهة للت�صدير .ويعمل البنك الدولي أ�ي�ضا على بناء �شراكة العالمية لتي�سير
النقل والتجارة.
التو�سع في المعونة من أ�جل التجارة :في عام � ،2005صادقت لجنة التنمية
وهي هيئة ا�ست�شارية تمثل البلدان أالع�ضاء في ال�صندوق والبنك الدولي على اقتراحات
بزيادة الم�ساعدات للبلدان الفقيرة كي تتمكن من تلبية احتياجات البنية التحتية
والإمدادات أالخرى الالزمة حتى يت�سنى لها اال�ستفادة من فر�ص التجارة الحرة ،ولكي
تعينها في تخفيف أ�عباء التكاليف التي تتحملها في �سياق التحرير.
ومن هذه االقتراحات تعزيز الإطار المتكامل باالعتماد على عدة و�سائل ،منها � إتاحة
التمويل متعدد ال�سنوات على أ��سا�س خطة وا�ضحة وبقيمة تتراوح بين  200مليون و400
مليون دوالر أ�مريكي في ال�سنوات الخم�سة أالولى .وهناك اقتراح ثان يدعو � إلى النظر
في مدى مالءمة ا آلليات الحالية ل�سد احتيادات المعونة من أ�جل التجارة على الم�ستوى
الإقليمي وعبر البلدان المختلفة .كذلك ين�ص اقتراح ثالث ب أ�ن يقطع ال�صندوق والبنك
الدولي التزاما أ�كيدا بم�ساعدة البلدان ذات االحتياجات التوا ؤ�مية من خالل التحليالت
والم�شورة وبتقديم الدعم المالي عند الحاجة .وهناك فرقة عمل من البلدان المانحة
و أ�قل البلدان نموا تقوم حاليا بدرا�سة اقتراح تعزيز الإطار المتكامل ،ومن المقرر أ�ن
ت�صدر تقريرا في � إبريل  2006عن الإ�صالحات المقترحة في الجوانب التنظيمية وفيما
يت�صل بالحوكمة.
وفي اجتماع منظمة التجارة العالمية الوزاري الذي عقد في هونغ كونغ في دي�سمبر
 2005تم � إن�شاء برنامج عمل يهدف � إلى تحديد ال�سبل الكفيلة ب� إدخال المعونة من أ�جل
التجارة حيز التنفيذ و�آليات التمويل التي ت�ضمن زيادة م�ستويات التمويل.
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القيود التجارية المعتادة
حددت درا�سات التكامل التجاري الت�شخي�صية عددا من القيود المحلية والخارجية التي
تواجه أ�فقر البلدان النامية في �سعيها لتو�سيع أ�ن�شطة الت�صدير واال�ستيراد .فعلى �سبيل
المثال ،قد تكون �صادرات البلد النامي غير قادرة على المناف�سة ب�سبب المبالغة في تقييم
�سعر ال�صرف أ�و ارتفاع تكلفة النقل والكهرباء والمياه أ�و عدم كفاية ت�سهيالت الطرق
والموانئ وعدم كفاءة الإجراءات الجمركية التي تت�سبب في ت أ�خير الت�سليم .وقد يتعذر على
المنتجين � إطالق �صادرات جديدة أ�و اال�ستثمار في زيادة المعرو�ض ب�سبب محدودية فر�ص
التمويل أ�و ارتفاع أ��سعار الفائدة .ومن القيود المحلية أالخرى التي تثبط التو�سع التجاري
الرقابة على النقد ،والر�سوم الإ�ضافية وال�ضرائب على الواردات ،والح�ص�ص على بع�ض
ال�صادرات ،و�شروط � إعادة توطين أالموال ،والإعفاءات الجمركية ،وت�شتت التعريفات،
وارتفاع التعريفات على ال�سلع الو�سيطة ،و أ�وجه ال�ضعف في الم ؤ��س�سات ونظام الحوكمة،
من قَبيل الف�ساد في الإدارة الجمركية ،وفترات الت أ�خير في الموانئ ،وانعدام ال�شفافية في
أالطر القانونية والق�ضائية أ�و عدم مالءمتها ،وثقل اللوائح الجمركية وال�ضريبية.
وت�شمل القيود الخارجية ارتفاع التعريفات على المنتجات الزراعية من البلدان النامية
في أ��سواق «منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�صادي» رغم ما تفيد به أالدلة
التجريبية من أ�ن لها �آثار �سلبية تتجاوز �آثار الدعم كما ت�شمل تناق�ص أالف�ضليات .ومن
المرجح أ�ن ي ؤ�دي � إلغاء الح�ص�ص على المن�سوجات والمالب�س بوجه خا�ص � إلى � إلحاق
ال�ضرر بالم�صدرين الحاليين لهذه المنتجات الذين ال ي�ستطيعون مناف�سة المنتجين ذوي
التكلفة المنخف�ضة مثل ال�صين .وهناك م�شكالت تواجه البلدان النامية أ�ي�ضا في االلتزام

ال�سبب في أ�همية تحرير التجارة متعددة أ
الطراف
التجارة هي القوة الدافعة للنمو االقت�صادي في البلدان المتقدمة والنامية على حد �سواء.
ومن ثم ف� إن نجاح جولة مفاو�ضات الدوحة التجارية من � أش�نه أ�ن يكون أ�داة قوية للتنمية
في أ�فقر البلدان تتيح لها الفر�صة كي ترفع م�ستويات الدخل والمعي�شة وتحقق أ�هداف
أالمم المتحدة للتنمية في أاللفية الجديدة.
ويتعين على البلدان الغنية الإ�سهام بدور في ت�شجيع التجارة الحرة عن طريق � إزالة
القيود التجارية وتوفير الم�ساعدة المالية والفنية للبلدان الفقيرة التي قد تجد �صعوبة
في االندماج الكامل في النظام التجاري العالمي� ،سواء ب�سبب تكاليف التوا ؤ�م على المدى
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بقواعد بلد المن� أش� وا�ستيفاء معايير ال�صحة العامة وال�صحة النباتية التي تفر�ضها
البلدان ال�صناعية.
فعلى �سبيل المثال ،خل�صت درا�سات التكامل التجاري الت�شخي�صية في كمبوديا � إلى أ�ن
جوانب الق�صور في الإجراءات الجمركية تمثل عن�صرا من العنا�صر الم ؤ�ثرة على قدرتها
التناف�سية التجارية ،وهناك تدابير لخف�ض المدة والتكلفة الالزمين للتخلي�ص الجمركي
يحددها تقرير ا�ستراتيجية الحد من الفقر في كمبوديا وهو وثيقة يتعين على البلدان
منخف�ضة الدخل � إعدادها لكي ت�صبح م ؤ�هلة لتخفيف أ�عباء ديونها في ظل مبادرة �صندوق
النقد الدولي والبنك الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون («هيبيك») .وقد تعهدت
ال�سلطات الكمبودية بتب�سيط نظام التعريفات وتن�سيق � إجراءات ت�سهيل التجارة والجمارك
مع البلدان المجاورة ،وتر�شيد الم� ؤس�وليات الإدارية عن عمليات التفتي�ش الحدودي.
ولتعزيز م�ساءلة م أ�موري الجمارك ،ت�ضطلع كمبوديا ب� إ�صالحات في مجالي أالجور وتوظيف
العمالة وتعمل على تقوية القانون وميثاق ال�شرف الحاليين لمكافحة الف�ساد .كذلك ت�سعى
كمبوديا لتنويع ال�صادرات ال�صادرات وت�شجيع � إقامة ونمو �صناعات ت�صديرية جديدة عن
طريق � إتاحة التمويل أال�صغر والبرامج التدريبية واال�ستثمارات في البنية التحتية.
وتحتاج جميع البلدان التي خ�ضعت للدرا�سة � إلى بذل مزيد من الجهود في تحليل أالثر
المرجح للتنمية والتحرير التجاري على م�ستوى الفقر .كذلك تحتاج هذه البلدان � إلى
� إقامة �شبكات أ
للمان االجتماعي .ففي كمبوديا ،على �سبيل المثال� ،سوف تو�ضع خطط
لإجراء خف�ض تدريجي في تعريفات ا�ستيراد أالرز بغية الحد من خ�سائر المنتجين.

الق�صير أ�و مواطن الق�صور على جانب العر�ض ،أ�و غير ذلك من العوامل أالخرى .ويتعين
على البلدان متو�سطة الدخل تخفي�ض التعريفات الجمركية التي ت ؤ�ثر على مواطنيها
وعلى البلدان النامية أالخرى .أ�ما أ�فقر البلدان فعليها � إ�صالح نظمها التجارية وتح�سين
الحوكمة والم ؤ��س�سات حتى تجني ثمار التحرير التجاري متعدد أالطراف ،وذلك أ�ثناء
تلقيها المعونة ألغرا�ض التجارة وفي �سياق �سعيها لك�سب الوقت بتنفيذ بع�ض قواعد
منظمة التجارة العالمية .وينبغي ألفقر البلدان أ�ن تدخل � إ�صالحات ال�سيا�سة التجارية
�ضمن ا�ستراتيجيات وطنية للتنمية والحد من الفقر ،بم�ساعدة من الجهات المانحة
والم ؤ��س�سات المالية الدولية.
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وال تقع م� ؤس�ولية نجاح جولة مفاو�ضات الدوحة التجارية على عاتق البلدان الغنية
وحدها .فالبلدان النامية �سوف ت�ضطلع بالدور الرئي�سي في ر�سم م�ستقبلها ،بما لها من
�صوت في منظمة التجارة العالمية .و�سوف يتطلب تحقيق ختام ناجح لجولة مفاو�ضات
الدوحة وجود قيادة �سيا�سية وطيدة العزم في كل البلدان المعنية.

16

�سل�سلة ق�ضايا اقت�صادية
1. Growth in East Asia: What We Can and What We Cannot Infer. 		
Michael Sarel. 1996.
2. Does the Exchange Rate Regime Matter for Inflation and Growth? Atish
R. Ghosh, Anne-Marie Gulde, Jonathan D. Ostry, and Holger Wolf. 1996.
3. Confronting Budget Deficits. 1996.
4. Fiscal Reforms That Work. C. John McDermott and Robert F. Wescott. 1996.
5. Transformations to Open Market Operations: Developing Economies
and Emerging Markets. Stephen H. Axilrod. 1996.
6. Why Worry About Corruption? Paolo Mauro. 1997.
7. Sterilizing Capital Inflows. Jang-Yung Lee. 1997.
8. Why Is China Growing So Fast? Zuliu Hu and Mohsin S. Khan. 1997.
9. Protecting Bank Deposits. Gillian G. Garcia. 1997.
10. Deindustrialization—Its Causes and Implications. Robert Rowthorn
and Ramana Ramaswamy. 1997.
11. Does Globalization Lower Wages and Export Jobs? Matthew J. Slaughter
and Phillip Swagel. 1997.
12. Roads to Nowhere: How Corruption in Public Investment Hurts Growth.
Vito Tanzi and Hamid Davoodi. 1998.
13. Fixed or Flexible? Getting the Exchange Rate Right in the 1990s. 		
Francesco Caramazza and Jahangir Aziz. 1998.
14. Lessons from Systemic Bank Restructuring. Claudia Dziobek and Ceyla
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