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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية 
  نة االستثمار واملشاريع والتنميةجل

  : اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التعاون الدويل
  التعاون بني بلدان اجلنوب والتكامل اإلقليمي

  لرابعةالدورة ا
  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٥-٢٤جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٣البند 
متويل التجارة ودور املؤسسات املالية اإلقليمية يف تعزيز        

  التجارة واالستثمار بني بلدان اجلنوب

  متويل التجارة واملؤسسات املالية اإلقليمية من منظور بلدان اجلنوب    

   إعداد أمانة األونكتادمذكرة معلومات أساسية من    

  مقدمة    
إن تنمية قطاع مايل نشط وضمان إسهامه يف حتقيق منو قوي وشامل عـن طريـق                  -١

جتميع املدخرات ومحايتها وإعادة ختصيصها وتشجيع االستثمار املنـتج، مبـا يف ذلـك يف               
لعامة يف  قطاعات السلع القابلة للتداول التجاري، تشكل حتدياً رئيسياً من حتديات السياسة ا           

غري أن األسواق املالية ترتع، كما نوقش ذلك بإسـهاب يف           . ظل العوملة اليت حمورها التنمية    
تقارير األونكتاد، إىل العمل بطريقة خمتلفة عن ذلك العمل الذي تتحدث عنـه النـصوص               

ية اليت  األكادميية املثالية فيما يتعلق بعمل األسواق التنافسية، وكثرياً ما أسهمت االندفاعة القو           
شهدهتا السنوات األخرية حنو التحرير املايل السريع، يف العديد من البلدان النامية، يف ظهـور               

والواقع أن  ). أ٢٠١٢األونكتاد،  (منط من النمو الضعيف واملتقلب وتزايد أوجه عدم املساواة          
 البلـدان   األضرار اليت ُيحتمل أن تنشأ عن عمل األسواق املالية غري املنظمة ال تقتصر علـى              
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النامية؛ فما برح التباعد املتزايد بني قطاع مايل آخذ يف االتساع من جهة، واالقتصاد احلقيقي     
من جهة أخرى، يشكل مصدر اختالالت خطرية يف البلدان املتقدمة يف السنوات األخـرية،              

وعـدا عـن اخلـسائر      . ٢٠٠٨وهو ما بلغ ذروته يف األزمة العاملية اليت اندلعت يف عـام             
قتصادية الفورية والفادحة اليت تتكبدها البلدان واجملتمعات احمللية، من حيث تكاليف برامج            اال

اإلنقاذ املايل، واخلسائر يف الناتج والقضاء على فرص العمل، فقد ألقت األزمة بظالل مـن               
 الشك حول فعالية وكفاءة النظام املايل الدويل، مبا يف ذلك قدرته على متويل التنمية الطويلة              

  ).Grabel, 2012(األجل ودعم التوسع املطّرد للتجارة الدولية 
ومنذ أوائل عقد التسعينات من القرن املاضي، وحىت يف ظل احلديث املتزايد منـذ                -٢

، جادل األونكتاد بأن املخاطر الناشئة عـن حتريـر          "اعتدال كبري "بداية األلفية اجلديدة عن     
الية هي خماطر كبرية، وأن مثار الفوائد ليست ببساطة         التجارة السابق ألوانه والتدفقات الرأمس    

جاهزة للقطاف وأن من الضروري األخذ بنهج خمتلفة إزاء استراتيجية التنمية إذا مـا أُريـد            
والدعوة إىل اعتمـاد  . للبلدان أن تستفيد من الفرص اليت يتيحها عامل يسري على طريق العوملة  

الرئيسية لعملية العوملة يف السنوات األخرية متثلـت     مثل هذه النهج ناشئة عن كون احملركات        
ويف حني أن عمليـة     . يف األسواق املالية ويف توفر بيئة سياسات عامة مواتية للعمليات املالية          

، فإن هـذا التحـول يف   )ب٢٠١٢ األونكتاد،(األمولة قد عادت بفوائد على بعض البلدان        
نمو العاملي إضافة إىل بيئة دولية أكثر تقلبـاً،         التوجه االقتصادي قد صاحبه تباطؤ مطّرد يف ال       

  . خصوصاً بالنسبة للبلدان النامية
وقد أظهرت التدفقات التجارية العاملية قدراً أكرب من التقلب يف السنوات األخرية،              -٣

مع حدوث تراجع بارز، مث عادت إىل االنتعاش يف أعقاب األزمـة املاليـة الـيت شـهدها                  
، مث زاد   ٢٠٠٩ يف املائة يف عـام       ١٢حجم التجارة العاملية بنسبة     فقد اخنفض   . ٢٠٠٨ عام

، مما يدل علـى اجتـاه       )٢٠١١منظمة التجارة العاملية،    ( يف املائة يف السنة التالية       ١٤بنسبة  
التجارة الدولية اجتاهاً مسايراً للتقلبات الدورية، وقد تزايد ذلك، جزئياً، بفعل منـو جتـارة               

كما أن  ). ٢٠١١،  Dadush و Ali(بط بانتشار سالسل اإلنتاج العاملية      املنتجات الوسيطة املرت  
مثة هواجس مفادها أنه بالنظر إىل كون استراتيجيات النمو الذي تقوده الصادرات يف البلدان              
النامية تعتمد على األسواق يف االقتصادات املتقدمة، فإن هذه االستراتيجيات قد تفقد بعض             

، بينما جيري يف الوقت نفسه إيالء اهتمام متزايـد إلمكانيـات          )٢٠١١األونكتاد،  (أمهيتها  
واستجابة للتـدفقات التجاريـة   . حتقيق قدر أكرب من التجارة واالستثمار بني بلدان اجلنوب        

واالستثمارية اليت شهدهتا السنوات األخرية، عادت ترتيبات التجارة اإلقليمية فيما بني البلدان            
مثـل مبـادرة    (بادرات األوسع نطاقاً فيما بني بلدان اجلنوب        النامية املتجاورة، وكذلك امل   

لتحتل مكانتها بقوة على جدول     ) الشامل لألفضليات التجارية فيما بني البلدان النامية       النظام
  . أعمال التنمية
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كما أن التدفقات الرأمسالية إىل معظم البلدان النامية قد أظهرت تقلبات قويـة أدت                -٤
وقد مر  .  ظهور عمليات مضاربة ضارية يف الفترات الفاصلة بني األزمات         يف بلدان عديدة إىل   

العامل النامي بثالث دورات كاملة خالل السنوات الثالثني املاضية وهو مير حاليـاً بالـدورة          
وكانت كل دورة من هذه الدورات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باألحداث اليت ُسـجلت             . الرابعة

يف بلدان االحتياطيات الرئيسية، كما أهنا أكدت اجتاه النظام املايل          على صعيد السياسة العامة     
  . العاملي حنو مسايرة التقلبات الدورية

وشهدت األلفية اجلديدة بداية الطفرة الثالثة يف فترة ما بعد احلـرب يف التـدفقات                 -٥
لفائدة علـى   الرأمسالية إىل البلدان النامية، وقد نشأ ذلك بصورة رئيسية عن اخنفاض أسعار ا            

وبلغ كـل مـن     . حنو غري عادي وعن التوسع السريع يف السيولة يف البلدان املتقدمة الكربى           
 قبل اندالع   ٢٠٠٧ صايف التدفقات الصادرة وصايف التدفقات الواردة مستوى ذروة يف عام         

ـ           . أزمة الرهون العقارية   ة ويف أعقاب اهنيار التدفقات الرأمسالية يف املراحل األوىل مـن األزم
مث عادت التـدفقات الرأمساليـة     . ٢٠١٠املالية العاملية، حدث ارتفاع قوي ومتجدد يف عام         

، حيث إن املخاوف املتزايـدة الـيت انتابـت         ٢٠١١سبتمرب  /لتنخفض مرة أخرى يف أيلول    
املستثمرين يف احلوافظ املالية إزاء مدى استدامة أوضاع املالية العامة يف أوروبا أفضت بصورة              

  ).٢٠١٢، )DESA(إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية " (فرار حنو األمان"عامة إىل 
وقد أشعلت هذه االجتاهات جذوة اجلدل الدائر حول الكيفية الـيت ميكـن هبـا                 -٦

لالستراتيجيات اليت تنتهجها البلدان النامية من أجل إدارة التدفقات الرأمسالية الواردة ومحاية            
 الوضع احلايل، حيث إن بلداناً عديدة ما برحت تركز على جتميع     موازين مدفوعاهتا أن حتسن   

. احتياطيات كبرية بالعمالت األجنبية من أجل محاية نفسها من صدمات موازين املدفوعات           
وإذا كان انتهاج هذه االستراتيجيات أمراً ميكن فهمه، إال أهنا باهظة الكلفة فضالً عن أهنـا                

. من حيث حتقيق النمو االقتصادي واستقرار أسعار الصرف       ُيحتمل أن تكون عدمية الفعالية      
جـال االسـتحقاق،   آكما أهنا تؤدي إىل إدامة عمليات االستدانة وحاالت عدم التواؤم بني  

وقد حاولت عدة بلدان، مبـا فيهـا        . يفضي إىل تزايد اهلشاشة املالية للنظام املايل العاملي        مما
ات الواردة تنظيماً مباشراً، غري أهنا مل حتقق إال قدراً          الربازيل ومجهورية كوريا، تنظيم التدفق    

  . حمدوداً من النجاح
وكرد جزئي على هذه التحديات والقيود، اجتهت عدة بلـدان يف اجلنـوب حنـو                 -٧

وهذا . الترتيبات النقدية واملالية اإلقليمية من أجل تأمني الظروف املالية املواتية لتوسيع التجارة           
  : لى ثالثة مستوياتأمر ميكن تربيره ع

ميكن للتعاون اإلقليمي أن حيسن إمكانيات الوصول إىل التمويل اخلـارجي             )أ(  
من حيث آجال االستحقاق وأسعار الفائدة والعمالت، وبالتايل فإنه ميكن أن حيد من تعرض              

  االقتصادات الضعيفة للمخاطر يف األسواق املالية الدولية؛
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 ليمية أن تساعد البلدان الناميـة يف      املقاصة اإلق ميكن لترتيبات املدفوعات و     )ب(  
  التجارة مع جرياهنا، خصوصاً يف األوقات اليت تشهد نقصاً يف العمالت األجنبية؛ 

ميكن للمؤسسات املالية اإلقليمية أن حتصل على معلومات أفـضل عـن              )ج(  
يتيح هلا االستثمار يف املشاريع احمللية مقارنة بنظرائها الدوليني، كما أهنا تكون يف وضع أفضل          

وكثرياً ما جيعـل ذلـك      . مشاريع كبرية ذات تأثري عابر للحدود مقارنة باملصارف الوطنية        
مصارف التنمية اإلقليمية، على سبيل املثال، يف وضع أفضل لتمويـل التكامـل اإلقليمـي               

وذلـك  ) قليميةبوسائل منها مثالً إنشاء البىن التحتية أو توفري غري ذلك من املنافع العامة اإل             (
  . مقارنة بشركائها الوطنيني أو الدوليني

وتتضمن مذكرة املعلومات األساسية هذه مقدمة وقسمني موضوعيني وجمموعة من            -٨
ويستعرض الفصل األول دور التعاون اإلقليمـي يف        . األسئلة املطروحة على اخلرباء ملناقشتها    

ويبحث الفصل الثاين   . وسالسل اإلمداد توفري التمويل القصري األجل لدعم عمليات التجارة        
كما يبحث هذا   . االحتياجات التمويلية على املديني املتوسط والطويل املرتبطة بعملية التنمية        

الفصل أدوار مصارف التنمية اإلقليمية وأسواق السندات اإلقليميـة وإمكانيـات التمويـل           
  . اإلمنائي الطويل األجل

  التمويل القصري األجل  -١  

  ويل التجارةمت  ١-١  
 مـن قبـل     - يف املائـة     ٨٠ و ٤٠ ما يتراوح بـني      -ل أغلبية التجارة العاملية     موَُّت  -٩

يف املائة من التجارة العامليـة       ٥٠ و ١٠إال أن هذا يترك ما يتراوح بني        .  املستوردة اتالشرك
وبإضـافة قـروض رأس املـال       ). ٢٠٠٩،  Powers و Moraانظر  (ُيموَّل من قبل املصارف     ل

سلع مـن   ، أي القروض القصرية األجل املستخدمة لشراء املدخالت الالزمة إلنتاج ال          العامل
 يف املائة من التجارة العاملية معتمداً على شكل ما مـن            ٩٠-٨٠أجل تصديرها، يصبح حنو     

صندوق النقد  (أشكال متويل التجارة، مما جيعل لذلك أمهية عظيمة بالنسبة لالقتصاد احلقيقي            
  ). ٢٠٠٣الدويل، 

يف الطـرف   ) االئتمانات التجارية، والتأمني والـضمانات    (ويندرج متويل التجارة      -١٠
. الضمانات التبعية ضمن طيف االئتمانات    ترتفع  املخاطر و األجل الذي تنخفض فيه     القصري  

 التصدير حبد ذاهتا، وإمنا أيضاً إلنتاج الـسلع         -والتمويل ضروري ال خالل عملية االسترياد       
 تصديرها، وهذا كثرياً ما يشمل واردات من اآلالت واملواد اخلام والسلع            واخلدمات من أجل  

وميكن لنقص التمويل يف أية مرحلة من مراحل عمليات اإلنتـاج أو التـصدير أن             . الوسيطة
تلـك   حىت   يوقف انسياب املعامالت وحيتمل أن يفكك العالقات التجارية الناشئة حديثاً أو          

  . دالعالقات القائمة منذ أمد بعي
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ويف االقتصادات املتقدمة، ظهرت مؤسسات متويل التجارة خالل عـصر النهـضة              -١١
حيث تطورت عمليات مصارف الودائع والتأمني البحري لتلبية االحتياجات املتزايدة للتجار           

املسؤولية قد أدى يف وقـت الحـق إىل   احملدودة مث إن انتشار الشركات التجارية      . واألثرياء
وراق املالية للشركات ولكن مؤسسات متويل التجارة مل تكتسب أمهيـة           إصدار وتداول األ  

رئيسية بالنسبة إىل االقتصاد إال مع نشوء عملية التصنيع الواسع النطاق يف النصف الثاين من               
مطّرد للروابط بني النظام    تني  وهذا ميثل عملية مت   ). ١٩٨٩البنك الدويل،   (القرن التاسع عشر    

  .  يف هذه االقتصاداتالتجاري والنظام املايل
إىل وضع  تجاري قد أدت عادةً     لكن اإلمكانيات احملدودة فيما خيص توافر التمويل ال         -١٢

. املنتجني يف البلدان النامية يف وضع غري موات مقارنة بنظرائهم يف االقتـصادات املتقدمـة              
ـ   : وهناك عدة أسباب تكمن خلف ذلك، ولكن لسببني اثنني منها أمهية خاصة            وافر عـدم ت

مؤسسات مالية متخصصة وغنية باملوارد يف اجلنوب وما يترتب على ذلك من اعتماد املنتجني 
يف هذه البلدان على التمويل األجنيب الذي يرتع ألن يكون مسايراً للتقلبات الدورية إىل حد               

وإضافة إىل ذلك، أصبحت لعمليات سالسل      . بعيد وكثرياً ما يكون له أثر مزعزع لالستقرار       
أصبح متويلها يطرح   مداد املعقدة يف السنوات األخرية أمهية حامسة بالنسبة للتجارة العاملية و          اإل

  .حتديات حمددة أمام البلدان املشاركة والنظام املايل الدويل
فجوات متويل التجارة على حنو بارز بصفة خاصة يف أقل البلدان منواً حيث             تظهر  و  -١٣

طابع عرب وطين متجنباً للمخاطرة إىل حد بعيـد، وحيـث           يرتع القطاع املايل ألن يكون ذا       
ُتستثمر نسبة كبرية من الودائع يف صكوك خالية من املخاطرة إىل حد كبري، مبـا يف ذلـك                  

أما املصارف الكـربى الـيت      . األصول السائلة القصرية األجل وسندات احلكومات األجنبية      
ت متويـل للتجـارة     ين ينخرطون يف عمليا   تتوفر لديها الدراية والعدد األكرب من العمالء الذ       

االئتمانات إال لتلك الشركات اليت تقدم ضمانات تبعية كبرية والـيت           فترتع إىل عدم تقدمي     
وكثرياً ما تواجه الشركات الناشئة، خصوصاً يف القطاعـات اجلديـدة،     . تتمتع بأفضل مسعة  

متطلبات رأمسالية  ، فضالً عن    أسعار فائدة أكثر ارتفاعاً ورسوماً أعلى على خطابات االعتماد        
وميكن هلـذه االحنيـازات أن      ). شركات عرب وطنية غالباً   (أكرب مقارنة بالشركات الراسخة     

تؤدي إىل تفاقم حدة صعوبات موازين املدفوعات يف هذه البلدان وأن تضع عقبات كـبرية               
  .قوية بني االستثمار والتصدير وتشجيع التنويع االقتصاديروابط أمام بناء 

وتتفاقم مشاكل التجارة والتمويل اليت تواجه البلدان النامية تفاقماً يكاد يكون ثابتاً              -١٤
من جراء ما تواجهه من اضطراب مايل واضطراب يف ميزان املدفوعات وأسعار الـصرف،              

نقص الـسيولة والتجنـب     ألن تكون شديدة التأثر يف حاالت       حيث إن هذه البلدان ترتع      
وباملثل فإنه ميكن حىت للشركات     . أوضاع تتسم هبا فترات األزمات    الشديد للمخاطر، وهي    

ذات اجلدارة االئتمانية العالية أن جتد أن من الصعب خالل هذه الفترات احلـصول علـى                
ومن ذلك مثالً . االئتمانات، مما يدل على أن األسواق املالية ميكن أن تصاب بإخفاقات كبرية
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، قيـل إن املـصارف      ١٩٩٨-١٩٩٧ اليت اندلعت يف عام      أنه خالل األزمة املالية اآلسيوية    
الدولية رفضت أن تضمن خطابات اعتماد فتحتها مصارف حملية يف بعض البلدان املنكوبـة              

وقد أدى هذا التشدد يف متويـل التجـارة إىل   ). ٢٠٠٣، Meier - Ewert وAubion(باألزمة 
ومـن  . كثر توجهاً حنو التـصدير    تأخري عملية االنتعاش االقتصادي، خصوصاً يف البلدان األ       

املـدخالت املـستوردة يف الـصادرات    حمتوى على ذلك حالة إندونيسيا حيث فاق     األمثلة  
 مليـار دوالر    ٢٠ يف املائة، وحيث اخنفض متويل التجارة اخنفاضاً هائالً من حنـو             ٤٠ نسبة
  .لد مليار دوالر، مما أعاق إىل حد كبري عمل قطاع الصادرات يف هذا الب١,٩ إىل
وعلى ضوء هذه التجارب، ليس من املستغرب أن تكون حالة االضـطراب املـايل                -١٥

 ٢٠٠٨يف عـام    ذرز  وتقلص السيولة على نطاق العامل يف أعقاب اهنيار مؤسسة ليمان بـرو           
وقد ). ٢٠٠٨، Meier - Ewert وAuboin(أثرت تأثرياً شديداً على تدفقات متويل التجارة  قد

 يف املائة بـني     ٦لتجارة الواردة إىل البلدان النامية بنسبة بلغت حنو         اخنفضت تدفقات متويل ا   
، بل حىت املصارف الكبرية أبلغت عن مواجهة صعوبات         ٢٠٠٨ وهناية عام    ٢٠٠٧هناية عام   

االئتمانات التجاريـة   ارتفعت هوامش عوائد    و. متزايدة يف إعادة متويل االئتمانات التجارية     
 نقطة أساسية فوق سعر الفائدة املعمول       ٦٠٠-٣٠٠ لتصل إىل    القصرية األجل ارتفاعاً حاداً   

أساسية سابقاً، مما أدى إىل جتميد فعلـي        نقطة   ٢٠-١٠  به بني املصارف يف لندن، مقارنة ب      
وقد أثرت هذه االختالالت تأثرياً كبرياً على عمليات سالسل اإلمداد          . لصفقات جتارية هامة  

أي حتـسن   ومل يشهد هذا الوضع     ). ٢٠٠٩،  Auboin(يف البلدان النامية، خصوصاً يف آسيا       
إىل ) ٢٠١١ (Asmudson et alوآخرون  سنديف اآلونة األخرية؛ فعلى سبيل املثال، يشري أمسو

 عن عقد جتاري بقيمة مليار دوالر بني الواليات املتحدة األمريكية           ما حدث مؤخراً من ختلٍ    
  .والصني بسبب االفتقار إىل التمويل

لسياق العاملي املتمثل يف جتنب املخاطرة وندرة التمويل إىل تزايـد أمهيـة             وُيفضي ا   -١٦
وحشد جهود فعاليات القطاع    املمولني احلاليني للتجارة،    جتميع املوارد والتمويل املشترك بني      

وقد متثل رد فعل جمموعـة      . العام من أجل التصدي لتراجع التمويل من قبل القطاع اخلاص         
 ٢٥٠ضمان توافر ما ال يقل عن       " يف   ٢٠٠٨الية اليت حدثت يف عام      العشرين على األزمة امل   

املقدمـة  مليار دوالر على مدى السنتني التاليتني لدعم متويل التجارة من خالل وكاالتنـا              
ومن األمثلة على ذلك أن  ". التصدير وعن طريق مصارف التنمية املتعددة األطراف      الئتمانات  

 اجلنوب قد عززت براجمهـا      -التنمية التقليدية يف الشمال     املؤسسة املالية الدولية ومصارف     
 مليارات دوالر يف حالة املؤسسة املاليـة   ٣ مليار دوالر إىل     ١,٥من  : اخلاصة بتيسري التجارة  

 مليون دوالر إىل مليار دوالر يف حالة مصرف التنمية للبلدان األمريكية؛            ٥٠٠الدولية؛ ومن   
 ٤٠٠ يف حالة املصرف األورويب لإلنشاء والتعمري؛ ومن         ومن مليار دوالر إىل ملياري دوالر     

مليون دوالر إىل مليار دوالر يف حالة مصرف التنمية اآلسيوي، بينما خصص مصرف التنمية             
 Hufbauerانظـر   (األفريقي ما مقداره مليار دوالر ملبادرتـه اخلاصـة بتمويـل التجـارة              

لتجارة التابع ملصرف التنمية للبلدان     ويشتمل برنامج تيسري متويل ا    ). ٢٠٠٩،  Stephensonو
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 بلداً يف أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر          ١٩ مصرفاً يف    ٧٢األمريكية على شبكة تضم     
 مليـار دوالر يف خطـوط ائتمانيـة    ١,٢هلا حالياً ما يزيد عن يتوفر الكارييب، وهي شبكة    

الر لتـدعم    مليـون دو   ٨٠٠معتمدة، وقد أصدرت ضمانات وقدمت قروضاً مبا يزيد عن          
وعلى النقيض من ذلك، يركز برنامج متويـل التجـارة          .  صفقة جتارية  ١ ١٠٠يزيد عن    ما

التابع ملصرف التنمية اآلسيوي على أسواق صعبة نسبياً، مبا يف ذلـك بـنغالديش ونيبـال                
  . نام النكا وفييت وباكستان وسري

امج توفر ضمانات   ائتمانات التصدير قد استحدثت بر     لتقدمي   كما أن عدة وكاالت     -١٧
. قصري األجل لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجمعامل لالئتمان فضالً عن رأس مال 

واليابان وبلـدان   ) الصني(وهذا يشمل برامج جديدة يف شيلي وفرنسا وأملانيا وهونغ كونغ           
يميـة،  ويف حاالت أخرى، مثة تعاون متزايد لدعم التجارة اإلقل        . الشمال والواليات املتحدة  

وهلذه الغاية، أعلـن مـؤمتر قمـة التعـاون          . خصوصاً من خالل سالسل اإلمداد الراسخة     
 عن إنشاء شـبكة تـأمني     ) ٢٠٠٩(االقتصادي يف آسيا واحمليط اهلادئ املعقود يف سنغافورة         

التجارة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ من أجل تيسري التجارة واالستثمار داخـل املنطقـة               
يق التعاون يف جمال إعادة التأمني فيما بني الوكاالت املعنيـة بائتمانـات             وخارجها عن طر  

  .التصدير
أن تـؤدي   )  التصدير -مصارف االسترياد   (كما ميكن ملصارف ائتمانات التصدير        -١٨

وكما يف حالة الوكاالت املعنية بائتمانات التصدير، تقوم        . دوراً بالغ األمهية يف السياق احلايل     
عم وتشجيع التجارة واالستثمار املوجه إىل اخلارج عن طريق تقدمي القروض بدهذه املصارف 

أن املؤسسات هـو    والفارق اجلوهري بني هذين النوعني من       . إىل الشركات بصورة مباشرة   
، يف حني أن    )مصرف عادة (األوىل تقبل املخاطرة باستخدام امليزانية العمومية ملؤسسة أخرى         

مـن  تـشمله   ر باستخدام ميزانيتها العمومية اخلاصة هبا مبا        مصارف ائتمانات التصدير ختاط   
ويوجد لدى كل بلد من البلدان املتقدمة تقريباً ولدى معظم البلـدان  . قروض وخصوم فعلية  

الئتمانات التصدير يعمل يف أجزاء خمتلفة من السوق، مبا يف ذلـك يف              رمسي   النامية مصرف 
وقد مت . االستثماروتأمني ئتمانات الطويلة األجل   الاجمال ائتمانات التصدير القصرية األجل، و     

فبعض هذه املـصارف    . تكييف عمل كل مصرف ليتالءم مع الظروف اخلاصة بالبلد املعين         
عامل إىل املصدرين حيثما تكون املصارف التجارية غري راغبة يف اإلقـراض  الال امليقدم رأس   

وهناك مـصارف أخـرى     . التكاليفالعتبارات تتعلق بطاقتها أو ب    على ذلك   غري قادرة   أو  
وأخرياً، هناك بعض مصارف    . بتقدمي ائتمانات للتصدير أو توفري تأمني لالستثمار        إال تعىن ال

ائتمانات التصدير اليت تقدم ضمانات يف مواجهة املخاطر السياسية، بينما تركـز مـصارف          
ميع ما سبق ذكـره     أخرى على املخاطر التجارية؛ إال أن معظم املصارف تقوم إىل حد ما جب            

  .من عمليات
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، وقّعت مصارف ائتمانات التصدير التابعـة لالقتـصادات         ٢٠١٢مارس  /ويف آذار   -١٩
 أي الربازيل واالحتاد الروسي واهلند والصني وجنوب - BRICS الناشئة املعروفة باسم ةاخلمس

 واملقصود هبـذه    .تسهيالت ائتمانية لبعضها البعض بالعمالت احمللية     لتقدمي   اتفاقني   -أفريقيا  
اخلطوة هو خفض الطلب على العمالت القابلة للتحويل بالكامـل ألغـراض التعـامالت              

وتدل هذه املبـادرة علـى      . بني هذه البلدان، مما يساعد يف خفض تكاليف املعامالت         فيما
اجلهود اليت تبذهلا االقتصادات الناشئة لتحصني نفسها من األزمة االقتصادية ولتعزيز التجارة            

  . غم النمو املتباطئ الذي تشهده أسواق البلدان املتقدمةر
ات الكبرية من العمالت األجنبية     يكما أن املصارف املركزية للبلدان ذات االحتياط        -٢٠

ما برحت توفر أيضاً عملة صعبة للمصارف احمللية وللمستوردين من خالل اتفاقات إعـادة              
ل املركزي قد وفر للسوق ما يزيـد عـن          ومن األمثلة على ذلك أن مصرف الربازي      . الشراء

، يف حني أن مصرف كوريا، وهـو        ٢٠٠٨أكتوبر  /عشرة مليارات دوالر منذ تشرين األول     
 مليـارات دوالر مـن      ١٠املصرف املركزي جلمهورية كوريا، قد تعهد بتقدمي ما مقداره          

وجنوب أفريقيا وتنخرط املصارف املركزية التابعة للهند وإندونيسيا  . احتياطياته للغرض نفسه  
ومن املؤسف أن البلدان النامية اليت ليس لديها سوى قـدر متـدن مـن        . يف عمليات مماثلة  

ات بالعمالت األجنبية ال تستطيع أن تستفيد من برامج مماثلة إال من خالل عمليات            ياالحتياط
وميكن سد هذه الفجوات جزئياً عن طريق مصارف التنمية لبلدان اجلنـوب            . مقايضة مكلفة 

، وهي مصارف قد تكون يف وضع قوي يسمح هلـا بتجميـع االحتياطيـات               )انظر أدناه (
  .اإلقليمية وتوفري السيولة لدعم التدفقات التجارية خالل فترات االضطراب

  متويل سالسل اإلمداد الدولية  ٢-١  
يف العقدين األخريين، أدت اإلجنازات احملققـة يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات                -٢١

 واحلد من احلواجز التجارية إىل تيسري جتزئة عمليات اإلنتاج املتكاملة رأسـياً إىل              واالتصال
وحتولت التجارة إىل ما هو أبعد بكثري من جمرد تبادل          . خطوات منفصلة عن بعضها جغرافياً    

فقد تطورت إىل تدفقات مترابطة ترابطـاً وثيقـاً تـشمل االسـتثمار             . للسلع عرب احلدود  
دراء والعمال املهرة والسلع املعدة للتجهيز وخدمات األعمال يف إطـار           والتكنولوجيات وامل 

  ).سالسل القيمة(أُطلق عليه اسم سالسل اإلمداد العاملية  ما
وخالل عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي، دخل عدد متزايـد مـن               -٢٢

ذة لعمليـات   طة أو منفّ  البلدان يف أسواق الصادرات العاملية، منتجة يف العادة مدخالت وسي         
 خمتلفة، حيث احتلـت  ةوتوسعت هذه السالسل بوتري. سالسل القيمة العامليةإطار  جتميع يف   

صناعات املالبس والسيارات مكان الصدارة يف عقدي الستينات والسبعينات من حيث تفرق          
وتعقد سالسل إمدادها، وأصبح قطاع اخلدمات بصورة عامة، وخدمات األعمال التجاريـة            

وهـذا  .  مشموالً يف عمليات وكاالت ائتمانات التصدير يف وقت أقرب         ،على وجه التحديد  
 للتركز الصناعي يف العديد Herfindahl - Hirschmanيدل عليه التراجع الذي سجله مؤشر  ما
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من فئات املنتجات، مما يعكس اخنفاضاً يف التركز أو، بتعبري أدق، درجة أكرب من التـشتت                
  ). ٢٠١٠، Winkler وMilberg(يف كل قطاع  إنتاج منتجات التصدير كاين لعمليةامل

 يف املائـة  ٤٤حنو ( مليار دوالر   ٩٨٨ارة الشبكات العاملية من      ارتفعت قيمة جت   وقد  -٢٣
 مليار دوالر   ٤ ٥٥٧ إىل   ١٩٩١-١٩٩٠يف الفترة   ) من إمجايل صادرات الصناعة التحويلية    

 يف املائة من إمجايل     ٦٠لة بذلك ما يزيد عن      كّ، مش ٢٠١٠-٢٠٠٩يف الفترة   )  يف املائة  ٥١(
كمـا أن حـصة عمليـات    . الزيادة يف الصادرات العاملية من املصنوعات خالل هذه الفترة    

التجميع النهائي ضمن التجارة الشبكية قد سجلت زيادة على مر الزمن، مما يعكس توسـع               
صة ظهور الـصني بوصـفها      شبكات اإلنتاج العاملية لتشمل عمليات التجميع النهائي، وخبا       

شكلت صناعة األجزاء واملكونـات والتجميـع       ويف العقد األخري،    . تجميع الرئيسي مركز ال 
 يف املائة من إمجايل التجارة الشبكية، علـى  ٤٤ يف املائة و٥٦النهائي، يف املتوسط، ما نسبته  

  ). ٢٠١٢، Nasir وAthukorala(التوايل 
لتجارية الذي ال تقوم فيه البلدان بعمليات تـداول         وهذا النموذج اجلديد لألعمال ا      -٢٤

النبيذ مقابل األلبسة يف املثال املعروف الذي عرضه ديفيد ريكاردو          (جتاري لسلع تامة الصنع     
عمليات جتارة يف   يف  بدالً من ذلك    تنخرط  بل  ) فهوم املزايا النسبية  ملوالذي ساعد يف الترويج     

 يف عقد السبعينات من القرن املاضـي عنـدما          إطار مهام حمددة، هو منوذج وصفه سترينت      
؛ ٧٧-٧٦: ٢٠٠٢؛ واألونكتـاد    ١٩٩٣،  Streeten(ظهرت هذه االجتاهات ألول مـرة       
أدت هـذه   و). ٢٠٠٨،  Rossi-Hansberg و Grossmanولالطالع على شرح حديث، انظر      

. يـة التحوالت يف اإلنتاج إىل إتاحة فرص جديدة وطرح حتديات جديدة أمام البلـدان النام             
واستطاع بعض البلدان أن يتخطى بسرعة مراحل عملية التصنيع التقليدية عن طريق االنضمام      
إىل هذه الشبكات، بينما شهدت بلدان أخرى انفصال صناعاهتا عن هياكل اإلنتاج احملليـة              

ب تقاطع شبكات الصناعة التحويليـة توظيـف        ويف الوقت نفسه، تطلَّ   . واألسواق الدولية 
ة يف قطاعات النقل واالتصاالت والبىن التحتيـة واخلـدمات اللوجـستية     استثمارات ضخم 

غري أن هذه الشبكات تتركز     .  بلدان خمتلفة  ربالستيعاب املرور العابر للسلع املعدة للتجهيز ع      
 يف املائة من جمموع ٢٦,٥إىل حد كبري يف آسيا النامية اليت تشكل صادراهتا نسبة تقدر بنحو        

، حيث  ) يف املائة من إمجايل صادرات شبكات البلدان النامية        ٧٧(ية  صادرات الشبكات العامل  
 يف املائة من إمجـايل البلـدان        ٥٧( يف املائة    ١٧,٣ الصني وحدها املسؤولة عما نسبته       عّدُت

 يف  ١٨(كما أن حصة الصني من صادرات التجميع النهائي العاملية هي أعلى أيضاً             ). النامية
  ). يف املائة١٤,٤( املنتجات من حصتها من مكونات) املائة
وميكن أن تكون للتحول حنو اإلنتاج القائم على شبكات اإلمداد عرب الوطنية آثـار                -٢٥

فعلى سبيل املثال، ترتع البلدان الفقرية إىل التجارة أكثر بكثري مما كانت تفعله يف . إمنائية هامة
وعلى النقيض من ذلك، يرتع . لسابقالسابق، يف حني أهنا كثرياً ما حتتفظ بقيمة أقل مقارنة با

يف اجتاه قواعد التحول التحكم بالتمويل والتكنولوجيا وتكوين الناتج على امتداد السلسلة إىل     
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سالسـل  عمـل   كما أن   . الشركات عرب الوطنية اليت يوجد مقرها عادة يف البلدان املتقدمة         
ألزمـة  بات مناوئـة شـبيهة      اإلنتاج ميكن أن يؤدي إىل زيادة تعرض البلدان النامية لصدما         

وعلى الرغم من أن السبب اجلذري لألزمة الراهنة هـو بالتأكيـد سـبب مـايل،               . الراهنة
كـثرياً مـا تعمـل      إذ  تأثريه قد انتشر من خالل قنوات حقيقية وكذلك قنوات مالية،            فإن

لنظر وبا). ٢٠٠٩،  Gonguet و Escaithانظر مثالً   (مة  ضخِّشبكات اإلنتاج العاملية كقنوات مُ    
سالسل القيمة العاملية ميكن أن تعرب عـدة حـدود          إطار  السلع اليت جيري جتهيزها يف       إىل أن 

، فإن تقلصاً معينـاً يف الـدخل        )يف كل مرة تفعل ذلك    " صادرات"و" واردات "عّدحيث تُ (
االستهالك العاملي سيفضي إىل حدوث اخنفاض أكرب بكثري يف التجـارة العامليـة             العاملي ويف 

)Tanaka  ،وهذا الوضع ميكن أن يتفاقم أكثر بفعل تقلص االئتمانـات التجاريـة            ). ٢٠٠٩
هـا  املقدمة لسالسل اإلمداد من قبل املؤسسات املالية الدولية اليت كان وقع األزمة العاملية علي  

ويشري بعض التقديرات إىل أن تكاثر هذه السالسل يفسر تزايد تقلب التجارة            . شديد الوطأة 
  ).Bems et al, 2011(العاملية خالل األزمة وما أعقبها من انتعاش 

وعلى العكس من ذلك، من املمكن أيضاً أن تؤدي سالسل اإلمداد إىل زيادة مرونة                -٢٦
هـذه  عمليـات   املناوئة وذلك ألسباب منها مثالً أن       اإلنتاج وقدرته على حتمل الصدمات      

عالقات تعاقدية مع العديد    على  تكاليف غري قابلة لالسترداد وكذلك      نطوي على   السالسل ت 
مما قـد يـدفع     من املوردين، وهي عالقات يتطلب إنشاؤها واحملافظة عليها تكاليف باهظة،           

، )أي تغـيري األحجـام    (املكثف  لشركات إىل تفضيل تكييف السلسلة على امتداد اهلامش         ا
لوطنية للشركات عرب ا  وأخرياً، ميكن   ). مثل تغيري املوردين  (وليس على امتداد اهلامش املوسع      

اليت  القيودتذليل  اليت هي حمور العديد من سالسل اإلمداد أن تساعد أيضاً وبصورة مباشرة يف              
  ).Bernard et al, 2009( السلسلة املوردين وذلك من أجل محاية سالمةتوفر السيولة لدى حتد من 

وهذه البدائل املختلفة اختالفاً واسعاً تؤيد االدعاء بأن فهمنا لسالسل اإلمداد يظـل         -٢٧
ناقصاً إىل حد ال يسمح لنا بالتوصل إىل استنتاجات قاطعة حول التأثري الطويل األجل لألزمة               

أنه مل يتم حـىت اآلن إجنـاز        كما  ). ٢٠٠٩،  Ottaviano و Altomonte(على التجارة الدولية    
عملية األمولة  بسوى قدر قليل نسبياً من العمل بشأن الطريقة اليت تأثرت هبا سالسل اإلمداد              

)Baud و Durand  ،يف اجتاه األمولة ميكن أن تترتب إال أنه يبدو من احملتمل أن حتوالً    ). ٢٠١١ 
 السالسل، مع ما يترتب علـى        الرائدة يف هذه    هامة بالنسبة الستراتيجية الشركات    عليه آثار 

ذلك من انعكاسات على تنظيم اإلنتاج وتوزيع القيمة علـى امتـداد السلـسلة بأكملـها             
)Newman ،٢٠٠٩.(  

ومن املؤكد أن حوكمة الشركات قد تغريت كثرياً نتيجة لعملية األمولة، وقد متثلت               -٢٨
ندماج والشراء، وحدوث   أبرز مسات ذلك يف تركيز على القيمة السهمية وتزايد عمليات اال          

ويف حني أن هناك فوارق عرب البلدان، فإن العديد من     . حتول يف مكافآت املسؤولني التنفيذيني    
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عت عملياهتا أيضاً بعيداً عن اإلنتـاج ويف اجتـاه      ملنخرطة يف عملية األمولة قد نو     الشركات ا 
  ).٢٠٠٢، O’Sullivan وLazonick(العمليات املالية وحدها 

ؤكد أن هذه التغريات اليت طرأت على حوكمة الشركات قـد بـرزت يف              ومن امل   -٢٩
استراتيجيات العديد من الشركات الدولية، مبا فيها تلك املنخرطة يف عملية تنظيم سالسـل              

يف حتليله إلعادة تنظيم سالسل اإلمداد يف السنوات        ) Milberg(وكما الحظ ميلربغ    . اإلمداد
 الصناعية ال متارس أية أنشطة تصنيعية على اإلطالق، بل          العديد من الشركات  "األخرية، فإن   

تكتفي بتوفري تصميم العالمات التجارية وعمليات التسويق واخلدمات اللوجستية وخدمات          
وكثرياً ما كان التفرع اخلارجي ملراحل العمليـات يف         ). Milberg, 2008:425" (اإلدارة املالية 

وهلذا الـسبب   . مية مدفوعاً باعتبارات تتعلق بالتكاليف    سالسل اإلمداد بنقلها إىل البلدان النا     
جزئياً، ترتع اجلهات الفاعلة يف البلدان النامية إىل املشاركة يف الـسالسل الـيت يوجههـا                
املشترون، أي السالسل اليت تنسقها وتتحكم هبا الشركات الرائدة اليت تعمل يف تلك األجزاء              

 وتسهم  -شركات توجد بصورة رئيسية يف الشمال       من السلسلة األقرب من املستهلكني، وهي       
  .بأنشطة منخفضة الكلفة متدنية القيمة املضافة نسبياً

 الطرف األسفل مـن     ويتطلب حتديد تأثري هذه االجتاهات جمتمعة على املوردين يف          -٣٠
) ٢٠٠٨) (Palpacuer( أن بالباكري    الإ. إجراء قدر كبري من البحوث اإلضافية     سلسلة القيمة   

ني أن أمولة الشركات الرائدة يف سالسل صناعة املالبس قد أدت إىل تدهور يف ظروف               قد ب 
العمل يف قاعدة السلسلة وأن تأثري ذلك على النساء العامالت كان شديداً إىل حـد غـري                 

  .متناسب
ولذلك فإن اجتماع فريق اخلرباء التابع لألونكتاد يتيح فرصة إللقاء نظرة أدق على               -٣١

اهلامة اليت تواجه البلدان النامية وذلك يف ضوء ما هو متـوفر مـن املؤلفـات       هذه املشاكل   
  .والبيانات وغري ذلك من مصادر املعلومات املتاحة خلربائنا

  متويل التنمية  -٢  

  مصارف التنمية اإلقليمية  ١-٢  

االستثمارات املوظفة يف البىن التحتية     "أن  ) ١٦الفقرة  (جاء يف توافق آراء مونتريي        -٣٢
مـن  تمكني الناس، وال سيما الفقراء، متثل أمراً حيوياً ل...  االقتصادية واالجتماعية األساسية 

". التكيف على حنو أفضل مع الظروف والفرص االقتصادية املتغرية ومن زيادة االستفادة منها            
ع غري أن عدم التيقن أمر حتمي يف املشاريع االستراتيجية الكبرية والطويلة األجل ويف توسـي              

 أساسية بالنسبة للتغري اهليكلي وحتقيق النمو من أجل التعـويض           عّدالصناعات اجلديدة اليت تُ   
  .عما فات واللحاق بالركب
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وميكن ملصارف التنمية اإلقليمية أن تؤدي دوراً حمورياً يف حفز توسع البىن التحتيـة                -٣٣
وتنميـة القطاعـات الـيت    االقتصادية، وتعزيز الصلة بني االستثمار والتصدير،  واالجتماعية  

وهذه ميكن أن تـشمل البحـث       . تعتربها السلطات الوطنية قطاعات ذات أمهية استراتيجية      
، )حيثما تكون العوامل اخلارجية واسعة االنتشار بصفة خاصة       (والتطوير، وابتكار املنتجات    

 توسـع   فضالً عن االستيعاب الداخلي لسالسل اإلنتاج اليت تتسم بأمهية استراتيجية، ودعم          
الشركات احمللية القادرة على املنافسة، والتكامل الوطين، والتنميـة اإلقليميـة، واسـتبدال             

كما ميكن ملصارف التنمية الوطنية أن تؤدي دوراً حامسـاً يف           . الواردات، وتنويع الصادرات  
ات ويف توفري االئتمان  ) املصارف، وشركات وأسواق األوراق املالية    (دعم تنمية القطاع املايل     
 اسـتقرار  مكاسب اجتماعية كبرية ألن عدم       وهذا ميكن أن حيقق   . ملواجهة التقلبات الدورية  

الكلي هو أحد األسباب الرئيسية إلخفاقات األعمال التجارية ونقص االسـتثمار           االقتصاد  
  .والبطالة املزمنة

  عن طريق مصارف التنميـة     وميكن توسيع نطاق هذه العمليات مجيعها عرب البلدان         -٣٤
 اليت ميكن أن تساعد البلدان النامية يف تذليل القيود اخلطرية اليت تواجـه يف تـوفري                 ةاإلقليمي

وبعض هذه املصارف، مبا فيها مـصرف التنميـة         . االئتمانات وإنشاء البىن التحتية اإلقليمية    
، ١٩٦٤نشأ يف عـام     ، ومصرف التنمية األفريقي املُ    ١٩٥٩نشأ يف عام    للبلدان األمريكية املُ  

وهي . ، ميثل مبادرات بني الشمال واجلنوب     ١٩٦٦نشأ يف عام    ومصرف التنمية اآلسيوي املُ   
ختصص ائتمانات للبلدان الواقعة يف مناطق كل منها على أساس مـسامهات تتلقاهـا مـن                

غري أن مشاركة هؤالء الشركاء تعطـيهم       . األعضاء اإلقليميني ومن البلدان املتقدمة الشريكة     
  .ملية صنع القراراتوزناً كبرياً يف ع

وباإلضافة إىل مصارف التنمية اإلقليمية هذه املنشأة يف إطار مبادرات بني الـشمال               -٣٥
، وهـي مؤسـسات تكـاد       سسات مالية على املستوى اإلقليمي    واجلنوب، أنشئت عدة مؤ   

 عضويتها تقتصر على بلدان نامية يف أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وغرب            
ديون هذه املؤسسات ترتع ألن حتظـى بـدرجات         أن  وجتدر مالحظة   . آسيا والعامل العريب  

البلدان األعضاء يف هـذه     لفرادى  تقدير أفضل فيما يتعلق باملخاطر مقارنة بالديون السيادية         
بأن األداء اجليد هلذه    ) ٢٠٠٦(وساغاسيت وبرادا   ) ٢٠٠٦(وقد جادل أوكامبو    . املؤسسات

املتعثرة املنخفـضة  قروضها درجات تقدير جدارهتا االئتمانية ومستويات  املصارف من حيث    
مما مينحها مركـز الـدائن      (على حنو غري عادي يرجع إىل أن ملكيتها تعود إىل بلدان نامية             

ألولوية وا، وقدرهتا على االستجابة لالحتياجات احملددة للبلدان واملقترضني األصغر،          )املفضل
ويل مشاريع تكامل إقليمي حقيقي، وذلك على النقيض من املؤسسات          األعلى اليت توليها لتم   

  ).٢٠٠٧البنك الدويل، (املالية الدولية 
ومثة جزء كبري من التمويل الذي توفره هذه املؤسسات يدعم مشاريع البىن التحتيـة     -٣٦

ة بنما ومبادر  - يف قطاعات الطاقة والنقل واالتصاالت؛ ومن األمثلة على ذلك خطة بويبال          
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أهنا متول توفري البىن التحتية اإلقليمية "والواقع . تكامل البىن التحتية اإلقليمية يف أمريكا اجلنوبية
" عرب احلدود وغري ذلك من املنافع العامة اإلقليمية اليت حتتاج إىل استثمارات أوليـة كـبرية               

إن اجلـزء   على النقيض من ذلك، ف    ). ١٢٩:٢٠٠٥ إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية،   (
التنمية األفريقـي  مصرف األكرب من القروض املقدمة إىل أفريقيا جنويب الصحراء الكربى من     

  .ومن مؤسسات عربية وإسالمية خيصص للزراعة والتنمية الريفية
وميثل متويل مشاريع البىن التحتية اليت تدعم التكامل اإلقليمي أحد األهداف الرئيسية              -٣٧

 حكومات األرجنتني ودولـة     ٢٠٠٩الذي أنشأته يف عام     ) Banco del Sur(ملصرف اجلنوب   
بوليفيا املتعددة القوميات والربازيل وإكوادور وباراغواي وأوروغواي ومجهوريـة فرتويـال           

كما يهدف املـصرف إىل     ). Grabel, 2012:24-26(البوليفارية، رغم أنه مل يبدأ بالعمل بعد        
ينات داخل اإلقليم، وتـشجيع التوزيـع املنـصف         تقوية التكامل اإلقليمي، واحلد من التبا     

وعلى غرار ذلك، ولكن دون االقتصار على املـستوى  . لالستثمارات داخل البلدان األعضاء   
قد ) الربازيل واالحتاد الروسي واهلند والصني وجنوب أفريقيا       (BRICSاإلقليمي، فإن جمموعة    

زمة ملشاريع البىن التحتية والتنميـة      إنشاء مصرف من أجل تعبئة املوارد الال      يف  نظرت مؤخراً   
  .املستدامة يف البلدان النامية

مثة جمال لزيادة تطوير هذا املشروع، األمر الذي حيتمل أن يفضي إىل وضع ترتيبات   و  -٣٨
املـدخرات  بتحسني استخدام    وال سيما األشد فقراً منها       -مدفوعات تسمح للبلدان النامية     
  .مع بلدان اجلنوب األخرىوممارسة التجارة على حنو أيسر 

  التمويل اإلمنائي الطويل األجل  ٢-٢  
رضت يف القسم السابق من هذه املذكرة يف مراحلها         ال يزال بعض املبادرات اليت عُ       -٣٩

املبكرة، وال يزال معظم مصارف التنمية اإلقليمية من الصغر حبيث ال ميكنها حتقيق إمكاناهتا              
عدة بلدان نامية حالياً باحتياطيات كبرية من العمـالت         ويف الوقت نفسه، حتتفظ     . الكاملة

وميكن هلذه البلدان   . األجنبية اليت كثرياً ما ُتستثمر على حنو غري منتج نسبياً يف البلدان املتقدمة            
ات الستخدامها يف متويل مصرف أو أكثـر        يأن تنظر يف تنحية نسبة معينة من هذه االحتياط        

كبديل لذلك، ميكن هلذه البلدان، حسبما اقترحه األونكتـاد        و. من مصارف التنمية اإلقليمية   
 من األصول اليت حتتفظ هبا صـناديق ثروهتـا          اً صغري اً، أن تستخدم جزء   )ج٢٠١٢(مؤخراً  

  .السيادية من أجل متويل مصرف أو أكثر من مصارف التنمية اإلقليمية
ليت توجد لـديها    وسوف تكون هذه املبادرات مفيدة بصفة خاصة للبلدان النامية ا           -٤٠

احتياطيات كبرية من العمالت األجنبية اليت ُتستثمر يف األسواق املالية للبلدان املتقدمة والـيت     
وتبلـغ  . حتقق حالياً عوائد متدنية للغاية وال تقدم أية مسامهة يف عملية التنمية االقتـصادية             

ينما تبلغ أصول صـناديق      تريليونات دوالر ب   ٦احتياطيات البلدان النامية حالياً ما يزيد عن        
وبالنظر إىل أن لدى صناديق الثروة السيادية       .  تريليونات دوالر  ٤ثروهتا السيادية ما يزيد عن      
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، فإهنا متثل   )حيث إهنا ُتستثمر عادة لصاحل األجيال املقبلة      (خصوماً طويلة األجل إىل حد بعيد       
 يف املائة فقـط     ١صص ما نسبته    فإذا خُ . مصدراً مثالياً لألموال اليت ميكن أن ختصص للتنمية       

من أصول الثروة السيادية للبلدان النامية لصاحل مصارف التنمية اإلقليمية فيما بـني بلـدان               
اجلنوب، وبافتراض ختصيص نسبة من القروض السنوية لتمويل رأس املال املـدفوع مماثلـة              

عمومـاً باملختـصر     املعروف   -النسبة اليت خيصصها مصرف التنمية ألمريكا الالتينية         لتلك
 ميكن عندها ملصارف التنمية اإلقليمية فيما بني بلدان اجلنوب أن تقـرض             - CAFاإلسباين  

القروض املقدمة مـن البنـك      مبلغ أكرب من مبلغ      وهذا   ، مليار دوالر سنوياً   ٨٤ مقداره ما
الدويل ومصرف التنمية اآلسيوي ومصرف التنمية للبلدان األمريكيـة ومـصرف التنميـة             

ريقي والقروض اخلارجية اليت قدمها مصرف االستثمار األورويب إىل البلدان الناميـة يف             األف
 مليـار دوالر    ٦٤وصلت إىل   ، وهي سنة الذروة اليت بلغتها هذه القروض حني          ٢٠٠٩ سنة

  ).٢٠١١ األونكتاد،(فقط 
متني احلـامستني اللـتني     ، يف ورقة صدرت مؤخراً، السّ     )٢٠١٢(ويبحث ليم وليم      -٤١
اعتماد رؤية طويلة   ) أ: (غي أن يتسم هبما أي مصرف موجه حنو التنمية يف بلدان اجلنوب           ينب

رد ومساعدة املقترضني احملليني يف احلصول علـى متويـل          األجل لتعزيز النمو االقتصادي املطّ    
لتبين مفهوم معـدل العائـد     "الذهاب إىل ما هو أبعد من جمرد تعظيم العوائد          ) ب(أرخص؛  

واليت تكون ممكنة وشاملة    إىل أقصى حد    الرفاه  سن  وذلك للمشاريع اليت حت   " عياًاملقبول اجتما 
وميكن حتقيق هذا اهلدف على أفضل وجه من خالل جتميع املخـاطر ومواءمـة              . اجتماعياً
  :السياسات
فبتجميع املخاطر، ميكن جملموعات من االقتصادات النامية أن حتسن شروط            )أ(  

وهذا دور ما برحت تؤديه تقليدياً      . وإىل أسواق رأس املال العاملية    وصوهلا إىل اجلهات املاحنة     
  مصارف التنمية اإلقليمية ودون اإلقليمية وذلك من خالل عملية الوساطة املالية؛

رصـد  إجراءات  ومبواءمة سياسات ومؤسسات القطاع املايل، واستحداث         )ب(  
تمل أن تواجـه صـعوبات ماليـة أو    ورقابة إقليمية لتوجيه إنذار مبكر بشأن البلدان اليت حي     

الرأمسالية من البلدان النامية أن تعمق أسواقها       موعات  صعوبات يف ميزان املدفوعات، ميكن جمل     
وأن جتتذب قدراً أكرب من االستثمار األجنيب املباشر األفضل نوعية، وأن حتد مـن خمـاطر                

  .اإلصابة بعدوى إقليمية يف حالة األزمات
 اجلنوب واملؤسـسات    -كر سابقاً، أن مصارف الشمال      ما ذُ ويضاف إىل ذلك، ك     -٤٢

 وصندوق النقد الدويل ترتع إىل االستجابة ملطالـب املـسامهني           ، مثل البنك الدويل   ،العاملية
بلدان العـامل األصـغر     مطالب  الرئيسيني فيها، وهي مطالب قد ال تكون دائماً متوائمة مع           

  .)٢٠٠٢، Teniussen و؛٢٠٠٢، Ocampo(واألفقر 
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  :ولذلك فإن الترتيبات اإلقليمية قد توفر بعض ما يفتقر إليه النظام املايل الدويل حالياً  -٤٣
فضاء دويل يكون فيه صوت البلدان األصغر واألفقر أعلى مما هو عليـه يف                )أ(  

  وشعور أقوى بامللكية اإلقليمية؛املؤسسات العاملية القائمة حالياً، 
املؤسسات العامليـة   ف.  إزاء الشروط السياساتية   هنج بناء وكفؤ بدرجة أكرب      )ب(  

 أن  ، على النقيض من ذلك    ،تفرض مثل هذه الشروط عموماً؛ أما املنظمات اإلقليمية فيمكنها        
الـسياسات  يوفر محاية أفضل حليز     تعتمد على احلوار وتبادل اخلربات، األمر الذي ميكن أن          

  املتاح لبلداهنا األعضاء؛
هوم التفرع، وتوفري منافع عامة دولية تكون ذات طابع         تشديد أكرب على مف     )ج(  

  .إقليمي ال عاملي، واالستجابة املناسبة وعلى حنو أسرع لطلبات البلدان األعضاء فيها

  أسواق السندات اإلقليمية  ٣-٢  
ميكن ألسواق السندات اإلقليمية أن تساعد يف تلبية االحتياجات املاليـة الطويلـة               -٤٤

 وأن حتـسن  ،لنامية، وأن حتقق قدراً أكرب من تنويع مـصادر التمويـل   األجل لالقتصادات ا  
  .ختصيص املوارد

 األكثر تطوراً لتنمية أسواق السندات اإلقليمية يف املبـادرة الـيت            عىوقد متثل املس    -٤٥
األعضاء اخلمسة املؤسسون لرابطة دول جنوب شرق آسـيا          (٣+اختذهتا بلدان رابطة آسيان   

اليت أطلقت مبادرة أسواق السندات اآلسيوية يف       ) ابان ومجهورية كوريا  إضافة إىل الصني والي   
وتتمثل األهداف الرئيسية هلذه املبادرة يف معاجلة قضايا البىن التحتية السوقية من        . ٢٠٠٣عام  

أجل زيادة سيولة أسواق السندات األولية والثانوية يف املنطقة ومساعدة البلدان على إعـادة              
  .العمالت األجنبية وحتويلها إىل مصادر لتمويل االستثمارتدوير فوائضها من 

 توسعت أسواق السندات املقومة ،ومن خالل قنوات منها األنشطة املشمولة باملبادرة   -٤٦
 إىل  ١٩٩٧ يف املائـة يف الـسنة مـن عـام            ٣٠بعمالت حملية يف املنطقة بنسبة بلغت حنو        

 تريليـون دوالر يف     ١٦ إىل   ٢٠٠٠ يف عام دوالر   تريليونات   ٥,٤وزادت من    (٢٠٠٨ عام
وحـدثت عمليـات    . ، بينما زاد تنوع اجلهات املصدرة للسندات زيادة كبرية        )٢٠١٠عام  

عمالت حملية من قبل احلكومـات واملـصارف املركزيـة          بإصدار كبرية للسندات املقومة     
عـرب  والسلطات النقدية والشركات املنشأة حملياً واملؤسسات املالية الدوليـة والـشركات            

 يف املائة من هذه السندات بينما       ٨٤ أصدرت احلكومات ما نسبته      ٢٠١٠ويف عام   . الوطنية
 تقدماً بتوحيد   ٣+كما سجلت بلدان آسيان   .  يف املائة منها   ١٦أصدرت الشركات ما نسبته     

  .الشركاتسندات عمل السلطات املصدرة للسندات احلكومية وتبسيط إجراءات إصدار 
، ٢٠٠٨مـايو   / أي يف أيـار    ،السنوية اخلامسة إلطالق املبـادرة    الذكرى  مبناسبة  و  -٤٧
 على خطط لتشجيع فرادى البلدان على زيـادة تطـوير           ٣+آسيانبلدان  وزراء مالية    اتفق

أسواق سنداهتا املقومة بعمالت حملية سواء منفردة أو باالشتراك مع بلدان أخرى من بلـدان               
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دات واملستثمرين على الوصول إىل أسواق      ، والسعي إىل زيادة قدرة مصدري السن      ٣+ آسيان
  .السندات اإلقليمية

ورغم هذه املبادرات اإلقليمية، كان معظم التدفقات املالية يف فتـرة مـا قبـل                 - ٤٨
 ٣+  مبشاركة من مصارف بلدان آسيان     -وهي تشمل االستثمار يف احلوافظ املالية        -   األزمة
  ). ٢٠٠٦ وآخرون، Cowen كوين(الشمالية  حو مناطق أخرى، وخباصة أوروبا وأمريكا اًموجه
وكان التقدم احملرز على صعيد التكامل اإلقليمي لألسواق املالية حمـدوداً يف أمـاكن                -٤٩

فلم تبذل سوى حماوالت أولية يف أمريكا الالتينية، وقد متثل أبرز تلـك احملـاوالت يف    . أخرى
، وإصـدار   ٢٠٠٥ لألرجنتني يف عـام       املتعلق بشراء سندات الديون اخلارجية     يالقرار الفرتويل 

ويف أفريقيا، . إيصاالت اإليداع الربازيلية يف بورصة ساو باولو من قبل شركات أمريكية جنوبية           
أسواق سندات الشركات، أما ال تزال أسواق السندات غري متطورة حىت على املستوى الوطين؛          

إال أن مثة مبـادرات  .  حديثة النشأةإما غري موجودة أو أهنا ال تزالفهي يف معظم هذه البلدان،     
اختذت مؤخراً من قبل احلكومات األفريقية والقطاع اخلاص واجلهات املاحنة من أجـل تنميـة             
أسواق السندات األفريقية واحلد من تكاليف املعامالت عرب البلدان حتت مظلة اجلماعة اإلمنائية             

  .ادي والنقدي لغرب أفريقياللجنوب األفريقي، واحتاد شرق أفريقيا واالحتاد االقتص
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  أسئلة للخرباء
أكثر اسـتدامة بـني     إنشاء روابط   هل باستطاعة املؤسسات اإلقليمية أن تساعد يف          -١

  التجارة والتمويل والتنمية؟
  ما هي الترتيبات املالية اليت ميكن أن تدعم التكامل اإلقليمي؟  -٢
لدان اجلنوب بفعـل الـنقص يف     كيف ميكن أن تتأثر التجارة واالستثمار فيما بني ب          -٣

  متويل التجارة؟ وما هي اآلثار احملتملة حلاالت النقص هذه على سالسل القيمة الدولية؟
  ما هو املتاح للبلدان النامية من الطرائق االبتكارية لتمويل التجارة وجتميع املوارد؟  -٤
دان النامية علـى    هل ميكن للتكامل والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب أن يساعدا البل            -٥

توسيع نطاق مشاركتها يف سالسل القيمة الدولية؟ وكيف ميكن جعل ذلك متوافقـاً مـع               
  األهداف اإلمنائية ومع حيز السياسات املتاح؟

  كيف ميكن دعم نشوء مصارف التنمية اإلقليمية لبلدان اجلنوب؟  -٦
 املالية التقليدية   كيف ختتلف مصارف التنمية اإلقليمية لبلدان اجلنوب عن املؤسسات          -٧

 - اجلنوب؟ وما هي سياسات اإلقراض اليت ينبغي أن تنتهجها مؤسسات اجلنوب             -للشمال  
  اجلنوب؟

  ما هو الدور الذي ميكن توخيه ألسواق السندات اإلقليمية يف العامل النامي؟  -٨
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