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مالحظات

وأرقام. • حروف  من  املتحدة  األمم  وثائق  رموز  تتألف 
وثائق  إحدى  إىل  اإلحالة  الرموز  هذه  أحد  إيراد  ويعين 

األمم املتحدة.

وال يف • املنشور،  هذا  يف  املستخدمة  التسميات  يف  ليس 
طريقة عرض مادته، ما يتضمن التعبري عن أي رأي كان 
ألي  القانوين  املركز  بشأن  املتحدة  لألمم  العامة  لألمانة 
منها،  أي  أو لسلطات  أو منطقة،  أو مدينة  أو إقليم  بلد 

أو بشأن تعيني ختومها أو حدودها.

ميكن اقتباس املادة الواردة يف هذا املنشور أو إعادة طبعها •
اإلشارة  مع  بذلك،  التنويه  املرجو  ولكن  استئذان،  دون 
إىل رقم الوثيقة. كما ينبغي موافاة أمانة األونكتاد بنسخة 

من املنشور الذي يتضمن النص املقتبس أو املعاد طبعه.

من • كجزء  أيضًا  سيصدر  هنا  الوارد  العام   االستعراض 
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استعراض عام

بشأن  االتفاق  على  عامًا  عشرين  مرور  وبعد  عامًا،  مخسني  منذ 
إطار جديد متعدد األطراف إلدارة االقتصاد العاملي يف فترة ما بعد احلرب 
يف بريتون وودز، اجتمع جنوب ُمعتد بنفسه يف جنيف لطرح مطالبته بنظام 
اقتصادي عاملي يتسع للجميع. وزوَّد مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
مؤسسي  جبهاز  األطراف  املتعدد  املشهد  األوىل  للمرة  املعقود  )األونكتاد( 
دائم تتمثل مسؤوليته يف "وضع املبادئ والسياسات املنظمة للتجارة الدولية 
وملشاكل اإلمناء االقتصادي املتصلة هبا". وعالوة على ذلك، بالذهاب أبعد 
االتفاق  )والحقًا  وودز  بريتون  ملؤسسات  إطارًا  لت  شكَّ اليت  املبادئ  من 
العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة )الغات((، اُتفق على أنه "ينبغي أن 
تكون التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي الشاغل املشترك لدى املجتمع 
والرفاه، على  االقتصادي  الرخاء  بزيادة  يساعدا،  أن  وينبغي  برمته،  الدويل 

تدعيم العالقات السلمية والتعاون بني األمم".

فيه  تطلق  وقت  يف  لألونكتاد  اخلمسون  السنوية  الذكرى  وتأيت 
االقتصاد  وإدارة  تنظيم  أسلوب  يف  تغيريات  إلحداث  جديد  من  النداءات 
احلني،  ذلك  منذ  املنصرمة  اخلمسة  العقود  أثناء  أنه،  يف  وال شك  العاملي. 
وفتحت  الدول  بني  التقليدية  احلدود  احلديثة  التكنولوجيات  حطمت 
املشهد  يف  االستقطاب  تراجع  وأتاح  االقتصادية،  للفرص  جديدة  جماالت 
السياسي إمكانيات جديدة لاللتزام الدويل البناء. وإضافة إىل ذلك، ازدادت 
والنمو  التصنيع  انتشارًا، ويرجع ذلك بدرجة كبرية إىل  االقتصادية  القوى 
السريع يف شرق آسيا، وما صاحب ذلك من تغيريات يف طريقة أداء النظام 
التجاري الدويل. غري أن الروابط بني هذه التحوالت التكنولوجية والسياسية 

واالقتصادية وظهور عامل أكثر رخاًء وسلمًا واستدامة ال تنشأ تلقائيًا.
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الضعف  أوجه  وتصاعد  العاملية،  االقتصادية  االختالالت  وتزايد 
الذي ُيفضي أحيانًا إىل  املايل  االجتماعية والبيئية واستمرار عدم االستقرار 
مناقشة  واملضي يف  للتفكري  وقفة  إىل  الواقع  تدعو مجيعها يف  تامة،  أزمات 
البشر،  من  املاليني  ملئات  يوميًا  واقعًا  يزال  ال  فاجلوع  العامة.  السياسات 
الفئات ضعفًا.  أشد  األطفال  يكون  الريفية، حيث  املجتمعات  وخباصة يف 
العامل  أحناء عديدة من  السريع يف  العمراين  النمو  تزامن  نفسه،  الوقت  ويف 
النامي مع تراجع النشاط الصناعي قبل األوان وتدهور القطاع العام، ما أدى 
اصطدمت  وعندما  األمان.  بعدم  الشعور  وتزايد  العمل  ظروف  تردي  إىل 
هذه االجتاهات بطموحات الشباب، حتول اإلحباط االقتصادي الكاسح إىل 

اضطراب سياسي.

استمرت  ما  "إذا  بأنه  الدويل  املجتمع  أقرَّ   ،1964 عام  ويف 
االمتيازات، والثراء الفاحش والفقر املدقع، والظلم االجتماعي، فال أمل يف 
حتقيق هدف التنمية". غري أنه يف كل بقاع العام تقريبًا، تزامن انتشار ليربالية 
الدخل  توزيع  أمناط  يف  الشديد  التفاوت  مع  األخرية  السنوات  يف  السوق 
أثريائه أكثر مما ميلك ثالثة  أثرى  فيه 85 مواطنًا من  والثروة. وعامل ميلك 
مليارات ونصف املليار من فقرائه ليس العامل الذي كان منشودًا منذ مخسني 

عامًا مضت. 

وال يوجد طريق سريع أو ممهَّد لتحقيق التنمية املستدامة والشاملة؛ 
لكن العقود الثالثة املاضية قد أثبتت أن من املستبعد حتقيق ذلك باتباع هنج 
االتساع  متزايدة  مساحة  ُيفسح  للجميع  صاحل  االقتصادية  للسياسة  واحد 
لطموحات الشركات العاملية يف حتقيق الربح ولقوى السوق. وينبغي للبلدان 
اإلنتاجية  املوارد  تعبئة  يف  الذاتية  جهودها  على  تعتمد  أن  املطاف  هناية  يف 
وخصوصًا لرفع مستويات استثمارها املحلي )العام واخلاص على حد سواء(، 
ورأس املال البشري والدراية التكنولوجية. غري أنه لتحقيق ذلك، حتتاج هذه 
يف  املفيدة  السياسات  الكتشاف  للتحرك  ممكن  هامش  أوسع  إىل  البلدان 
تقليصًا  املتاح لسياساهتا  لتقليص احليز  التعرض  ظروفها اخلاصة، وإىل عدم 
مستمرًا من جانب املؤسسات الدولية ذاهتا اليت أُنشئت أساسًا لدعم نتائج 

أكثر توازنًا ومشواًل.
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تبين  املحلية  والسياسات  املؤسسات  أمهية  على  التأكيد  يعين  وال 
العكس  على  بل  العديدة.  اإلمنائية  التحديات  إزاء  أو انعزايل  موقف جامد 
التكنولوجية اخلارجية  املالية والدراية  املوارد  من ذلك، يظل احلصول على 
حاسم األمهية لتحرير الطاقة اإلمنائية لعدد كبري من البلدان الفقرية والضعيفة. 
بدءًا   - طويل  أمد  منذ  القائمة  اإلمنائية  القضايا  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
يف  األسواق  إىل  الوصول  فرص  بتحسني  وانتهاًء  السيادية  الديون  مبشاكل 
نظام جتاري دويل أكثر إنصافًا، وبدءًا بتثبيت أسعار السلع األساسية وانتهاًء 
باألسواق املالية اليت ختدم االقتصاد احلقيقي - ال ميكن معاجلتها إال عن طريق 
مؤسسات فعالة متعددة األطراف تدعمها )وليس ذلك بالشرط اهلّين( إرادة 
سياسية كافية من جانب االقتصادات الرئيسية. وإضافًة إىل هذه التحديات 
املستمرة، كشف عامل اليوم املترابط جمموعة متنوعة من التحديات اجلديدة، 
مثل األوبئة الصحية، وانعدام األمن الغذائي، واالحترار العاملي، وهي حتديات 

تتطلب قيادة متعددة األطراف وعماًل مجاعيًا أكثر جرأة.

والسعي لعمل مجاعي دويل جريء لتصحيح أوجه التفاوت العميقة 
الدافع  كان  املحلية،  للسياسات  ومبتكرة  حازمة  ومبادرات  العامل،  يف 
للمشاركني يف بريتون وودز منذ سبعني عامًا ويف جنيف منذ مخسني عامًا. 
وقد أصاب هنري مورغنتاو، وزير خزانة الواليات املتحدة، حينما أكد يف 
بريتون وودز أن "الرخاء شأنه شأن السالم غري قابل للتجزئة. وليس بوسعنا 
نثره هنا وهناك بني املحظوظني أو التمتع به على حساب اآلخرين. والفقر، 
املجتمع  ومبا أن  للخطر".  مجيعًا  رفاهنا  ويعرض  مجيعًا  يهددنا  ُوِجَد  أينما 
الدويل بصدد وضع خطة تنمية طموحة ملا بعد عام 2015، فمن املناسب 

اقتراح "اتفاق جديد" دويل آخر ميكن أن حيقق وعد "الرخاء للجميع".
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ما زال االقتصاد العاملي يشهد ركودًا يف عام 2014

مل يتخلص االقتصاد العاملي بعد من ركود النمو الذي ظل أسريًا له يف األعوام األربعة 
املاضية، وهناك خوف متزايد من قبول هذه احلالة باعتبارها "الوضع الطبيعي اجلديد". وينبغي 
ملقرري السياسات يف كل مكان، وخصوصًا يف االقتصادات اهلامة على املستوى العام تقييم 

الُنُهج احلالية واالهتمام بشكل أكرب بنذر األجواء االقتصادية العاصفة.

أقل  متواضعًا يف عام 2014، ومع ذلك سيظل  العاملي حتسنًا  االقتصاد  وشهد منو 
كثريًا من املستويات املرتفعة اليت بلغها قبل األزمة. فمن املتوقع أن يزيد معدَّل النمو الذي 
بلغ 2.3 يف املائة يف عامي 2012 و2013 زيادة معتدلة ليتراوح ما بني 2.5 يف املائة و3 يف 
ن بصورة أساسية إىل النمو يف البلدان املتقدمة حيث  املائة يف عام 2014. ويرجع هذا التحسُّ
زاد معدله من 1.3 يف املائة يف عام 2013 إىل حنو 1.8 يف املائة يف عام 2014. وُيتوقع أن 
يكون أداء البلدان النامية ككل مماثاًل ألدائها يف السنوات السابقة، بنمو يتراوح ما بني 4.5 
يف املائة و5 يف املائة، بينما ُيتوقع أن يستمر اهلبوط يف معدل منو االقتصادات االنتقالية حبيث 

يناهز 1 يف املائة، بعد أداء ضعيف يف عام 2013.

عن  نامجة  املتقدمة  البلدان  منو  معدل  يف  املتوقعة  املعتدلة  الزيادة  تكون  أن  وُينتظر 
استعادة النشاط بشكل طفيف يف االحتاد األورويب، حيث ساعد التخفيف األويل من التقشف 
األورويب،  املركزي  البنك  جانب  من  وخباصة  النقدية،  السياسات  يف  املرونة  وزيادة  املايل 
البلدان )مثل اململكة املتحدة(، دعم ارتفاع قيمة األصول  يف حتّسن منو الطلب. ففي بعض 
وانتعاش االئتمان االستهالكي والعقاري طلب اأُلسر املعيشية، ويف بلدان أخرى يرجع دعم 
ن يف األجور احلقيقية )مثل أملانيا(. غري أنه يف عدد  هذا الطلب إىل حدوث قدر من التحسُّ
اليورو )مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا( ال تزال مستويات  من االقتصادات الكربى يف منطقة 
القطاع  الضعف يف  واستمرار  احلقيقية،  األجور  النمو يف  أو بطء  والركود  املرتفعة،  البطالة 
املصريف ُتعيق زيادة االئتمان والطلب املحليني. ويف الواليات املتحدة، يواصل االقتصاد انتعاشه 
األويل باالعتماد على الطلب اخلاص املحلي. وخفَّت حّدة التأثري السليب للتقشف املايل بشكل 
ع االرتفاع يف أسعار األصول  طفيف يف عام 2014، واستمر معدل البطالة يف اهلبوط، وشجَّ
ثابتًا. واعتمد  انتعاش االقتراض واالستهالك املحليني. غري أن متوسط األجور احلقيقية ظل 
النمو يف اليابان أيضًا على الطلب املحلي، إذ استفاد استهالك واستثمار القطاع اخلاص من 
)املعروفة  آيب  كيزنو  الياباين  الوزراء  رئيس  أطلقها  اليت  التوسعية  واملالية  النقدية  السياسات 
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عام 2011،  زلزال  بعد  التعمري  إعادة  على  العام  آثار اإلنفاق  وتبددت  أبينومكس(.  باسم 
وهو اإلنفاق الذي ساعد يف دفع االقتصاد الياباين إىل مستويات منو أعلى يف الفترة 2012-

2013، بينما ُيحتمل أن تضر الزيادات الضريبية األخرية باإلنفاق االستهالكي، ومن مث قد 
يلزم امُلضي يف برامج احلفز للحفاظ على النمو اإلجيايب واألسعار.

الفترة 2012- لنموها يف  الرئيسية منوًا مماثاًل  النامية  املناطق  املتوقع أن حتقق  ومن 
2013. وُيتوقع أن تظل آسيا أشد املناطق نشاطًا، بنمو يناهز 5.5 يف املائة. ومن بني البلدان 
الرئيسية يف املنطقة، تستمر الصني يف الصدارة حيث يقدر معدَّل منوها بنحو 7.5 يف املائة 
يف عام 2014، باالعتماد على الطلب املحلي، مع وجود بعض الدالئل األولية لتزايد دور 
ر بنحو 5.5 يف املائة نتيجة  االستهالك اخلاص والعام. ويزيد معدَّل النمو يف اهلند حيث ُيقدَّ
لزيادة االستهالك اخلاص وصايف الصادرات؛ غري أن االستثمار ما زال ثابتًا. وُيتوقع أن تستمر 
االستهالك  بفعل  أو أكثر  املائة  يف   5 بنحو  النمو  يف  آسيا  شرقي  يف جنوب  البلدان  معظم 
اخلاص واالستثمار الثابت، وبدون مسامهة ُتذكر أو بدون مسامهة على اإلطالق من صايف 
الصادرات. أما األداء االقتصادي يف غريب آسيا فهو أكثر تباينًا، حيث تأثر عدد من البلدان 
وقد  مايل  استقرار  لعدم  تركيا  وتعرضت  املسلحة.  بالزناعات  مباشر  أو غري  مباشر  بشكل 
ال تتمكن من احلفاظ على معدل النمو الذي يعتمد اعتمادًا كبريًا على زيادة االئتمان املحلي.

نتيجة  أفريقيا  التباين. فقد ظل ضعيفًا يف مشال  أفريقيا أيضًا شديد  النمو يف  وكان 
لعدم اليقني السياسي واالضطرابات املستمرة يف إنتاج النفط. وظل أيضًا ضعيفًا يف جنوب 
أفريقيا، حيث ناهز 2 يف املائة، نتيجًة لضعف الطلب املحلي واإلضرابات يف قطاع التعدين. 
وعلى العكس من ذلك، سجل عدد من االقتصادات الكبرية يف جنوب الصحراء معدالت 
منو مرتفعة، ُيتوقع معها أن يصل النمو يف هذه املنطقة دون اإلقليمية إىل قرابة 6 يف املائة يف 
عام 2014. ويف عدد من احلاالت، دعَّمت أسعار السلع األساسية املرتفعة تقليديًا هذا النمو 

الذي استمر أكثر من عشر سنوات.

الكارييب، حيث  البحر  الالتينية ومنطقة  أمريكا  النمو االقتصادي يف  وتراجع معدَّل 
ر بنحو 2 يف املائة يف عام 2014. بعد انتعاش قوي يف عام 2010، ويرجع هذا األداء  ُيقدَّ
الضعيف بصورة رئيسية إىل ُبطء النمو يف ثالثة اقتصادات رئيسية هي األرجنتني والربازيل 
واملكسيك، حيث فقد الطلب املحلي )وهو املحرك الرئيسي للنمو بعد األزمة العاملية( زمخه. 
وأثَّرت الصدمات املالية اخلارجية يف منتصف عام 2013 وأوائل عام 2014 أيضًا يف تلك 
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االقتصادات، وأدت إىل اتباع سياسات متشددة على مستوى االقتصاد الكلي. وقد يزيد عدم 
االستقرار املايل نتيجًة للعقبات القانونية اليت تعترض اخلدمة العادية لديون األرجنتني السيادية. 
معظم  يف  سليمة  كلي  اقتصاد  ُأسس  ووجود  األرجنتني  مالءة  متنع  أن  املتوقع  من  أنه  غري 
بلدان املنطقة من حتوُّل هذه الصدمة إىل أزمة مالية إقليمية. وشهد عدد من البلدان املصدِّرة 

للهيدروكربونات أو املعادن معدالت منو أعلى كثريًا، مدفوعة بالطلب املحلي القوي.

ومن املحتمل أن تشهد االقتصادات األوروبية اليت متر مبرحلة انتقالية بطء منو جديدًا 
هذا العام، حيث سيؤدي عدم االستقرار املايل لالحتاد الروسي وجتدد تدفقات رؤوس األموال 
ناحية  الطلب االستهالكي والطلب على االستثمار. ومن  الركود يف  تفاقم  حنو اخلارج إىل 
أخرى، يبدو أن االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية يف آسيا الوسطى، ومعظمها اقتصادات 
ملعدالت  ما نتيجة  إىل حد  القوية  منوها  معدالت  على  ستحافظ  أو املعادن،  للنفط  مصدرة 

التبادل التجاري املرتفعة تارخييًا. 

التجارة ال تستعيد نشاطها

ال يزال أداء التجارة الدولية باهتًا بعد مرور ستة أعوام على بداية األزمة املالية العاملية. 
فقد منا حجم جتارة البضائع مبعدل يناهز 2 يف املائة يف الفترة 2012-2013 ويف الشهور 
القليلة األوىل من عام 2014 وهو معدل يقل عن معدل منو اإلنتاج العاملي. ومنت التجارة 
يف اخلدمات منوًا أسرع إىل حد ما، مبعدل ناهز 5 يف املائة يف عام 2013، دون أن حتدث 
تغيريًا ُيذكر يف الوضع اإلمجايل. ونقص احليوية هذا يتناقض بشكل حاد مع العقدين السابقني 
لألزمة، عندما زادت التجارة العاملية يف السلع واخلدمات مبعدل يفوق ضعف معدل النمو يف 
اإلنتاج العاملي )مبتوسط سنوي بلغ 6.8 يف املائة يف حالة التجارة العاملية و3 يف املائة يف حالة 
اإلنتاج العاملي(. ويف تلك الفترة، تضاعفت نسبة الصادرات والواردات من السلع واخلدمات 
إىل الناتج املحلي اإلمجايل )باألسعار الثابتة(، حيث زادت من 13 يف املائة إىل 27 يف املائة يف 

البلدان املتقدمة، ومن 20 يف املائة إىل نسبة تناهز 40 يف املائة يف البلدان النامية.

التجارة  تكون  أن  كبري  حد  إىل  ُيستبعد  العاملي،  الطلب  كفاية  عدم  على  وبالنظر 
الدولية وحدها قادرة على إعطاء ركلة البداية للنمو االقتصادي. وتيسري التدفقات التجارية 
التجاري يف األمد  النظام  عن طريق حتديث اإلجراءات اجلمركية سيساعد يف زيادة كفاءة 
الطويل، لكنه لن يعاجل القيود الرئيسية على التجارة يف الوقت الراهن. وبطء التجارة الدولية 
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أو بقاؤها شبه راكدة ال يرجع إىل ارتفاع احلواجز التجارية أو الصعوبات يف جانب العرض؛ 
بل إن منوها البطيء يرجع إىل ضعف الطلب العاملي. ويف هذا السياق، سيكون التركيز غري 
األجور  طريق ختفيض  عن  الصادرات  اجلهود حلفز  مع حث  التجارة،  تكلفة  على  املتوازن 
من  عدد  ما اتبع  إذا  وخصوصًا  جمٍد،  وغري  ضارًا  العملة"  لقيمة  "ختفيض داخلي  وإجراء 
الشركاء التجاريني هذه االستراتيجية يف آن واحد. وتكمن وسيلة زيادة التجارة على املستوى 
العاملي يف حتقيق انتعاش قوي يف اإلنتاج على املستوى الوطين باالعتماد على الطلب املحلي.

ورغم افتقار التجارة إمجااًل إىل احليوية يف الوقت الراهن، تشهد بعض البلدان واملناطق 
املائة  املائة و9 يف  نسبيًا: بني 8 يف  الواردات )من حيث احلجم( مبعدالت مرتفعة  منوًا يف 
اللتني استمرتا يف  يف عام 2013. ويسري ذلك على أفريقيا جنوب الصحراء وغريب آسيا 
االستفادة من ارتفاع أسعار السلع األساسية باملقاييس التارخيية، وعلى الصني اليت ظلت سوقًا 

قوية لعدد من السلع األولية. 

غري أنه، مع عدد قليل من االستثناءات اهلامة، شهدت أسعار معظم السلع األساسية 
هبوطًا مستمرًا منذ الذروة اليت كانت قد بلغتها يف عام 2011، وإن كان اجتاهها الزنويل 
قد تباطأ فيما يبدو يف الفترة 2013-2014. وأهم االستثناءات من هذا االجتاه هي النفط 
الذي ظل سعره مستقرًا بشكل ملحوظ عند مستويات مرتفعة منذ عام 2011، واملشروبات 
االستوائية )النب والكاكاو( وبعض املعادن )وخباصة النيكل( اليت شهدت زيادات سعرية حادة 
يف عام 2014 بسبب نقص العرض. وبالرغم من االجتاه الزنويل العام، ظلت أسعار السلع 
املائة  يف  تناهز 50  بنسبة  أعلى  املتوسط،  يف  عام 2014،  من  األول  النصف  يف  األساسية 

عما كانت عليه يف الفترة 2008-2003.

السلعية  املجموعة  حبسب  األساسية  السلع  أسعار  يف  األخرية  التطورات  وتباينت 
وفيما يتعلق بسلع أساسية معنية، لكن السمة املشتركة بني األسواق الفورية هي الدور الرئيسي 
الذي لعبته العوامل املتصلة بالعرض. ويتجلى هذا على سبيل املثال يف اخنفاض أسعار املعادن، 
إذ أدت االستثمارات اليت متت يف فترة الزيادة السريعة يف األسعار إىل زيادة اإلمدادات يف هناية 
املطاف. وعلى العكس من ذلك، مل يكن للتغريات يف الطلب الفعلي سوى تأثري طفيف يف 
تطور أسعار السلع األساسية يف عام 2013 وأوائل عام 2014. واستمر الطلب على السلع 

األساسية يف النمو بوجه عام مبحاذاة النمو االقتصادي املعتدل لالقتصاد العاملي.
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وظلت التطورات القصرية األجل يف أسعار السلع األساسية متأثرة باألمولة الكبرية 
ألسواق السلع األساسية يف عام 2013 والنصف األول من عام 2014. غري أن التغيريات 
هيئات  باجتاه  املصارف  عن  املشاركني  حتول  اآلجلة شجعت  السلعية  التجارة  يف  التنظيمية 
مالية أخرى مثل شركات التجارة يف السلع األساسية، اليت كثريًا ما تعمل يف بيئة أقل شفافية 

وتنظيمًا من بيئة املؤسسات املالية التقليدية.

ومن منظور أطول أجاًل، يظل توقع تقرير التجارة والتنمية 2013 بأن تظل أسعار 
السلع األساسية عند مستويات مرتفعة نسبيًا بالقيم التارخيية يف السنوات القادمة، مع حدوث 
بعض التصحيحات القصرية األجل، توقعًا سليمًا. وال يعين ذلك أنه ينبغي أن تظل البلدان 
املنتجة قانعة؛ بل عليها أن تبذل قصاراها الستخدام العائدات املتولدة يف هذه األسواق يف متويل 

التحول اهليكلي، وخباصة لتنويع اإلنتاج والصادرات.

هل يسود "وضع طبيعي جديد"؟

قد يعطي االستقرار الظاهر يف معدالت النمو املنخفضة نسبيًا اليت تشهدها خمتلف 
فئات البلدان يف االقتصاد العاملي االنطباع بأهنا بلغت "وضعًا طبيعيًا جديدًا". غري أن تقييم 
استدامة الوضع احلايل يتطلب النظر ليس فقط يف معدالت منو الناتج املحلي اإلمجايل، بل أيضًا 

يف حمركاته.

املالية  للتدابري  األول من عام 2010،  والنصف  اختبار قصري يف عام 2009  وبعد 
التوسعية يف مواجهة التهديد املباشر ألزمة مالية عاملية شديدة الوطأة، مشل مزيج السياسات 
املستخدم يف االقتصادات املتقدمة، بدرجات متفاوتة، خليطًا من التقشف املايل وضبط األجور 
والتوسع النقدي أماًل يف أن تؤدي زيادة ثقة املستثمرين، ومرونة سوق العمل، وزيادة القدرة 
التنافسية، واإلصالح املتوقع للخلل يف ميزانيات املصارف إىل قيادة انتعاش سريع ومتواصل. 
غري أنه مع تطبيق سياسات مالية وسياسات لسوق العمل مثبطة للطلب املحلي، وجهت معظم 
الزيادة يف السيولة اليت أتاحتها السلطات النقدية إىل االستثمارات املالية بداًل من االستثمارات 
اإلنتاجية. وأدى هذا بدوره إىل زيادات كبرية يف أسعار األصول رغم ضعف النمو االقتصادي، 
وتدفقات ضخمة لرؤوس األموال إىل اخلارج، ومعظمها إىل األسواق الناشئة. ونتيجة لذلك، 
فإن مزيج السياسات هذا مل حيقق سوى دعم غري مباشر )وبتأخري كبري( النتعاش الطلب يف 
البلدان اليت أسفر ارتفاع قيمة األصول فيها عن أثر ثروة قوي بشكل كاف وشجع اقتراض 
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املستهلكني من جديد. وللوضع الطبيعي اجلديد يف حد ذاته بعض أوجه التشابه الواضحة مع 
الظروف اليت أدت إىل األزمة املالية العاملية.

يف  الزيادة  كانت  مدى  أي  إىل  بعد  يتضح  فلم  الناشئة،  االقتصادات  حالة  يف  أما 
الطلب املحلي مدعومة بزيادة حقيقية يف الدخل أو بفقاعات غري مستدامة يف أسعار األصول 
اليت  املناعة  قلة  أن  البلدان(. غري  تباينات كبرية حمتملة بني  استهالكي مفرط )مع  واقتراض 
ُيحتمل أن تعانيها االقتصادات النامية والناشئة يف الوضع الطبيعي اجلديد تزيد من حدهتا أوجه 
الضعف املستمرة يف اهليكل املايل الدويل. ويف هذه الظروف، ميكن أن يكون للتدفقات املالية 
آثار كبرية، ال حتظى بالترحيب دائمًا، يف االقتصاد احلقيقي ويف قدرة مقرري السياسات على 

مواجهة الصدمات غري املتوقعة.

التجارة  الناشئة عن  السلبية  للصدمات  أيضًا معرضة  النامية  البلدان  تزال بعض  وال 
الدولية، وخباصة البلدان اليت تعتمد بصورة رئيسية على تصدير عدد حمدود من السلع األولية 
اإلنتاج  أنشطة  تنويع  ومل يتم  املهارة.  املنخفضة  الكثيفة  العمالة  ذات  الصناعات  أو على 
والتصدير يف عدد كبري من االقتصادات االنتقالية والنامية. ويؤكد مؤشر األونكتاد للتخصص 
يف جتارة البضائع أنه بالرغم من معدل النمو السريع الذي شهدته التجارة يف عدد كبري من 
البلدان النامية يف الفترة 1995-2012، مل يطرأ تغيري ُيذكر على درجة التخصص يف هياكلها 

التصديرية.

يف  املؤثرة  اجلارية  املالية  الدورة  بشأن  ُيذكر  "جديد"  شيء  الواقع  يف  يوجد  وال 
منتصف  منذ  الرابعة  الدورة  حاليًا  تشهد  االقتصادات  فهذه  واالنتقالية.  النامية  االقتصادات 
فيها  تتحكم  احلالية  الدورة  ألن  نظرًا  املاضي،  يف  وكما حدث  العشرين؛  القرن  سبعينيات 
بصورة رئيسية الظروف االقتصادية السائدة يف البلدان املتقدمة وقرارات السياسات النقدية 
مع  بالضرورة  ال تتطابق  عنها  الناجتة  الدولية  األموال  رؤوس  حركات  فإن  البلدان،  لتلك 
احلديث،  بالتاريخ  االسترشاد  جاز  إذا  ذلك،  من  العكس  وعلى  النامية.  البلدان  احتياجات 
ظروف  وصون  وخللق  خطرية.  مدمرة  كلية  واقتصادية  مالية  آثارًا  حتدث  أن  فإهنا ميكن 
اقتصادية كلية ومالية حملية تدعم النمو والتحول اهليكلي، ينبغي أن تتاح للحكومات أدوات 
سياساتية مالئمة إلدارة التدفقات املالية ومنع الصدمات املتكررة اليت قد حتدثها أو مواجهتها. 
والقواعد املتعددة األطراف الواردة يف اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدويل ويف االتفاق العام 
بشأن التجارة يف اخلدمات ملنظمة التجارة العاملية تسمح للحكومات بإدارة حسابات رأس 
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املال اخلاصة هبا، مبا يف ذلك اللجوء إىل فرض قيود على رأس املال. غري أن االهتمام كان 
ينصب على استخدامها ألسباب احترازية أو إلدارة األزمات فقط. وينبغي باألحرى اعتبار 
ومؤقتة  استثنائية  السياسات، ال أداة  مقرري  أدوات  طبيعية من  أداة  املال  رأس  إدارة  تدابري 

ُتستخدم يف األوقات احلرجة فقط.

لبضعة  والشاملة  الثنائية  اجلديدة  واالستثمار  التجارة  اتفاقات  بعض  وتستحدث 
بالتحرير  يتعلق  فيما  صرامة  أكثر  التزامات  بشأهنا  التفاوض  أو جيري  ُوقعت  اليت  أطراف، 
املايل، من االلتزامات الواردة يف االتفاقات املتعددة األطراف، ما قد حيد بصورة أكرب من حيز 
السياسات يف هذا السياق. ولذا ينبغي للحكومات اليت تسعى للحفاظ على استقرار االقتصاد 
الكلي وترغب يف إعادة ضبط نظمها املالية أن تنظر بعناية يف املخاطر اليت ينطوي عليها قبول 

هذه االلتزامات.

دواعي التوسع املنسق

هو  بديل  لسيناريو  تقييمًا  العاملية،  للسياسة  منوذجه  باستخدام  األونكتاد،  أجرى 
سيناريو "النمو املتوازن" الذي ميكن أن يتيح وسيلة للتخلص من الركود االقتصادي العاملي 
الراهن. وتتمثل أمهية السيناريوهني املستخدمني يف النموذج ليس يف التنبؤ، ولكن يف إظهار 
اجتاه التغيري الذي ميكن توقع حدوثه نتيجة لتحّول عام يف توّجه السياسات. ويطبِّق سيناريو 
الرامية إىل دعم منو الطلب بصفة مستدامة؛  التالية: سياسات الدخل  العناصر  النمو املتوازن 
والسياسات املالية املعززة للنمو؛ والسياسات الصناعية الرامية إىل تشجيع االستثمار اخلاص 
املال  والقيود على رأس  املايل  النظام  املؤثرة يف  املالية  املؤسسات  وتنظيم  اهليكلي؛  والتحول 
لتحقيق االستقرار يف األسواق املالية العاملية؛ واتفاقات التجارة املوجهة حنو التنمية. وجتري 
املقارنة بني هذا السيناريو والسيناريو "األساسي" الذي تستمر فيه سياسات العمل كاملعتاد 

بشكل عام.

وتوضح مناذج املحاكاة املستخدمة للسيناريو األساسي أن االختالالت اهليكلية سوف 
تستمر يف الزيادة، حىت مع استمرار النمو املعتدل، وأن البلدان ستصبح عرضة بشكل متزايد 
للصدمات وعدم االستقرار املايل. وكلما طالت فترة بقاء هذه االختالالت دون حل، اشتدت 
النمو  سيناريو  يظهر  أخرى،  ناحية  ومن  أخرى.  خطرية  أزمات  مواجهة  يف  النتائج  قسوة 
التوصل إىل حل تدرجيي  النمو، واألهم من ذلك،  أوجه حتسن كبرية يف معدالت  املتوازن 
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لالختالالت العاملية. ويكون متوسط منو االقتصاد العاملي أسرع كثريًا من املتوسط يف إطار 
السيناريو األساسي. وترجع زيادة سرعة معدالت النمو يف مجيع املناطق ليس فقط إىل احلافز 
الفردي، بل أيضًا إىل آثار التآزر القوية الناجتة عن تنسيق اجتاهات السياسات املواتية للنمو 
فيما بني البلدان. وأخريًا، تؤكد النتائج زيادة تقارب النمو يف سيناريو النمو املتوازن، باإلضافة 

إىل حتسن االستقرار املايل. 

احلذر  من  املعتادة  بالدرجة  املمارسات  هذه  نتائج  أخذ  الضروري  من  كان  ولئن 
تكون  أن  جيب  الترابط،  متزايد  عاملي  اقتصاد  يف  أنه  هي  األساسية  رسالتها  فإن  والعناية، 
السياسات متسقة يف العامل ككل. وبأخذ ردود األفعال احلقيقية واملالية يف االعتبار، ينبغي أن 
يكون من الواضح أن مسار النمو املعتمد على الطلب املتواصل واملستقر جيب أن يبدأ حمليًا، 
بداًل من سعي كل بلد على حدة إلجراء ختفيضات تنافسية للتكاليف والواردات من أجل 
حتقيق انتعاش معتمد على صايف الصادرات - وهي عملية ينبغي مبدئيًا أن تساهم فيها بلدان 

الفائض مسامهة أكرب إىل حد بعيد. 

مقرري  يدفع  قد  الدولية  السياسات  لتنسيق  فعالة  وآليات  مؤسسات  وجود  وعدم 
الفشل  القصري، ولكن مآهلا  تبدو مالئمة يف األجل  قد  استراتيجيات  اعتماد  السياسات إىل 
يف األجل املتوسط. ولذا فمن الضروري مواصلة اجلهود املبذولة البتكار جمموعة مؤسسات 
شاملة عامليًا تكون أكثر فعالية لتنظيم األسواق واملساعدة يف تصحيح االختالالت اليت ال ميكن 

حتملها عند ظهورها، وحتسني السعي لتحقيق التنمية والتقارب على املستوى العاملي. 

التحديات اليت تعترض وضع خطة تنمية جديدة

إذا كانت سياسات االقتصاد الكلي تقترب على حنو مثري للقلق من استراتيجية العمل 
املناقشات اجلارية حاليًا بشأن وضع خطة  السابقة لألزمة، فإن  املتبعة يف السنوات  كاملعتاد 
تنمية ملا بعد عام 2015 تتجه إىل قطع اجلسور مع املاضي. وسيلعب الدفع باجتاه هنج إمنائي 
أكثر مشواًل واستدامة وقدرة على التحويل دورًا أساسيًا يف حتديد أهداف وغايات جديدة 
ملقرري السياسات على املستويني الوطين والدويل. وتشري األهداف والغايات املتنوعة البالغ 
بالتنمية  املعين  املفتوح  العامل  املتحدة  األمم  فريق  عليها يف  املتفق  وغاية،  هدفًا  عددها 17 

املستدامة إىل مستوى الطموح الذي يتجاوز كثريًا األهداف اإلمنائية لأللفية.
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ويواجه املجتمع الدويل ثالثة حتديات رئيسية يف صياغة هذا النهج اجلديد. وأول هذه 
التحديات هو تنسيق أي أهداف وغايات جديدة مع منوذج للسياسات ميكن أن يساعد يف 
زيادة اإلنتاجية ونصيب الفرد من الدخل يف كل مكان، وخلق عدد كاف من فرص العمل 
الالئق على نطاق يتناسب مع قوة عمل عاملية سريعة النمو والتحضر، وإنشاء نظام مايل دويل 
أحد،  عليها وال تتخلى عن  ُيعتمد  اإلنتاجي، وتقدمي خدمات عامة  االستثمار  يعزز  مستقر 
وخباصة يف أشد املجتمعات املحلية ضعفًا. وكان منوذج ليربالية السوق السائد خمّيبًا لآلمال يف 
معظم هذه النواحي. ويف هذا السياق، مل يعد يف وسعنا، كما ذكر البابا فرانسيس مؤخرًا، أن 
نكتفي بوضع ثقتنا يف "أداء النظام السائد الذي أضفينا عليه قدسية". فهناك حاجة بال شك 

إىل فكر جديد.

أما التحدي الثاين الذي ينبغي أخذه يف االعتبار عند صياغة خطة تنمية جديدة فهو 
زيادة التفاوت بشكل كبري، وهي الزيادة اليت صاحبت انتشار ليربالية السوق. وهذه مسألة 
مهمة ألنه، باإلضافة إىل اآلثار املعنوية املترتبة على التفاوت املتزايد، فإن هذا التفاوت ميكن 
أن يلحق ضررًا شديدًا بالرفاه االجتماعي، ويهدد التقدم واالستقرار يف امليدان االقتصادي، 
ويضعف التماسك السياسي. وقد شددت تقارير التجارة والتنمية السابقة على ضرورة جتاوز 
بعض األرقام اليت حتتل عناوين الصحف بشأن نسبة الواحد يف املائة اليت متثل القمة، ودراسة 
ما حدث لديناميات الدخل الوظيفية، وخباصة التباعد بني منو األجور واإلنتاجية ومنو دخول 
على  العمال  قدرة  تراجع  إىل  فقط  مل تؤد  املال  رأس  حركة  فزيادة  املال.  رأس  أصحاب 
املساومة، وتفاقم األثر التوزيعي السليب للنشاط املايل غري املنضبط؛ بل زادت أيضًا من صعوبة 
فرض ضرائب مباشرة على بعض الدخول، ما أدى إىل زيادة اعتماد الدولة على الضرائب 
التنازلية بدرجة أكرب وعلى أسواق السندات. وهذا ميكن أن يؤدي بدوره إىل تآكل شديد يف 

شرعية العملية السياسية وفعاليتها.

والتحدي الثالث هو ضمان إتاحة أدوات سياساتية فعالة للبلدان لتمكينها من حتقيق 
منوذج  إحياء  أن  املؤكد  شبه  ومن  التنمية.  خطة  يف  قدمًا  واملضي  عليها  املتفق  األهداف 
تنمية يفضل االقتصاد احلقيقي على املصاحل املالية، ويعطي االستدامة األسبقية على املكاسب 
القصرية األجل ويسعى بصدق لتحقيق الرخاء للجميع سيتطلب إضافة أدوات أخرى ملجموعة 

األدوات السياساتية املكرسة يف العقيدة االقتصادية السائدة.
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الدواعي الثابتة لوجود حيز السياسات

إن أي توسيع وتدعيم لطموح استراتيجيات التنمية الوطنية ينبغي أن يكون مصحوبًا 
بفعالية.  للعمل  واملعايري  والقيود  القواعد  من  إطار  إىل  األسواق  بتغيريات مؤسسية. وحتتاج 
ومن مث فإن اقتصاد السوق يطوقه دائمًا إطار قانوين واجتماعي وثقايف وتسانده قوي سياسية. 
وحتديد كيفية ومدى حل إطار القواعد واألنظمة أو تضييقه جزء من عملية سياسية معقدة 
خاصة بكل جمتمع، ولكن ال غىن عنها حىت ال يتعرض النظام االقتصادي واالجتماعي األوسع 

لالهنيار. 

وحتتاج األسواق والشركات الدولية، شأهنا شأن األسواق والشركات املحلية، إىل 
إطار من القواعد والقيود واملعايري. وكما هو احلال على املستوى املحلي، يشكل حل وتضييق 
ذلك اإلطار مسة دائمة من مسات حوكمة االقتصاد العاملي. وجيب أن تقرر الدول ما إذا كانت 
على استعداد للتخلي عن قدر من استقالهلا مقابل احلصول على مزايا وجود قواعد وأنظمة 
وعمليات دعم دولية وأن حتدد هذا القدر. ويف عامل ال تتساوى فيه الدول، ال مفر من وجود 
الوطنية،  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  تطلعات  لتحقيق  للسعي  املطلوب  احليز  تفاوت يف 
كما يوجد تفاوت يف التأثري املحتمل لقرارات السياسة العامة اليت يتخذها بلد على البلدان 
األخرى. وحتديات إدارة هذه املقايضات تتجلى بصورة خاصة على املستوى املتعدد األطراف، 
حيث تكون االختالفات بني الدول كبرية. ومن الواضح أن مدى استجابة مسار النمو والتنمية 
املعتمد لالحتياجات واألولويات الوطنية قد تقيده أو حتده األنظمة املتعددة األطراف والقواعد 
الدولية، لكنه ميكن أن يتأثر أيضًا بالضغوط االقتصادية والسياسية الناشئة عن أداء األسواق 

العاملية، تبعًا لدرجة وطبيعة االندماج االقتصادي للبلد املعين. 

ويوفر الترابط بني الدول واألسواق املربر الرئيسي لوجود نظام جيد البناء للحوكمة 
االقتصادية العاملية يشمل قواعد وضوابط متعددة األطراف. وينبغي أن يكون املبدأ التوجيهي 
هلذه الترتيبات هو قدرهتا على حتقيق نتائج عادلة وشاملة بتوفري السلع العامة العاملية والتقليل 
من اآلثار غري املباشرة الدولية املعاكسة وغريها من اآلثار اخلارجية السلبية، بصرف النظر عما 
إذا كانت ناشئة عن السياسات االقتصادية الوطنية أو عن قرارات حتقيق األرباح اليت تتخذها 

العناصر الفاعلة يف القطاع اخلاص. 
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السياسات  وفعالية  الوطنية  السياسة  استقالل  بني  هذه  املتنوعة  التضارب  وأوجه 
حرية  إىل  تشري  اليت  السياسات"  "حيز  فكرة  جزئيًا  تستوعبها  الدويل  االقتصادي  والتكامل 
احلكومات وقدرهتا على حتديد وتنفيذ أنسب مزيج من السياسات االقتصادية واالجتماعية 
لتحقيق التنمية العادلة واملستدامة يف ظروفها الوطنية، ولكن كعناصر مكونة القتصاد عاملي 
مترابط. وميكن تعريفه بأنه خليط من السيادة السياساتية القانونية، أي السلطة الرمسية ملقرري 
السياسات فيما يتعلق بأهداف وأدوات السياسة الوطنية، والتحكم الفعلي يف السياسة الوطنية، 
حمددة  أهداف  يف  والتأثري  األولويات  حتديد  على  الوطنية  السياسات  مقرري  قدرة  ويشمل 

والتفكري يف املقايضات املحتملة.

وقد تدفع املوافقة على ضوابط متعددة األطراف بعض البلدان إىل مضاعفة جهودها 
تفعله يف ظل حيز  ما كانت  إىل  قياسًا  فعالية  أكثر  املتبقي بشكل  الستخدام حيز سياساهتا 
سياسات أوسع؛ ويبدو هذا صحيحًا بصورة خاصة فيما يتعلق بالبلدان اليت خرجت لتوها من 
نزاعات وفيما يتعلق أيضًا بعدد كبري من االقتصادات االشتراكية سابقًا. وعالوة على ذلك، 
ميكن أن حتد هذه الضوابط من التحيز الكامن يف العالقات االقتصادية الدولية لصاحل البلدان 
اليت متلك نفوذًا اقتصاديًا أو سياسيًا أكرب. وهكذا، فباستطاعة هذه الضوابط أن تقيد حيز 
السياسات )من الناحية القانونية بشكل خاص( وحترره )من الناحية الفعلية بشكل خاص( يف 
الوقت ذاته، مبا أن القيود على سلوك بلد تسري أيضًا على البلدان األخرى، ومن مث تؤثر على 

السياق اخلارجي ككل. 

الناشئة  القانونية  االلتزامات  خمتلف  مبا أن  مشروعة  قلق  مشاعر  أيضًا  هناك  ولكن 
عن االتفاقات املتعددة األطراف واإلقليمية والثنائية قد حدت من استقالل السياسة الوطنية 
بتأثريها على كل من النطاق املتاح ألدوات سياساتية معينة وكفاءة هذه األدوات. وباإلضافة 
بعض  يف  للغاية  الشديد   - الضعف  عادة  يعتريها  الوطنية  السياسات  فعالية  فإن  ذلك،  إىل 
احلاالت - بفعل قوى العوملة )وخباصة العوملة املالية( وبفعل تدويل األسواق، األمر الذي يؤثر 

يف العمليات االقتصادية الوطنية.

التعددية الشاملة: عودة إىل املستقبل

عادًة ما يكرر التاريخ نفسه، ولكن ليس بالضرورة كمأساة أو ملهاة. ولذلك، توجد 
دائمًا دروس إجيابية ميكن استخالصها من دراسة كيفية تعامل األجيال السابقة من مقرري 
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يات الكبرية. وقد تبدو احلاجة إىل التوفيق بني متطلبات السيادة السياساتية  السياسات مع التحدِّ
على املستوى الوطين وضرورات اقتصاد عاملي مترابط حاجة جديدة نسبيًا يف الوقت الراهن. 
ة زوايا خمتلفة،  وهذا التحدي قائم يف الواقع منذ أمد بعيد وجرت مناقشته بإفاضة ومن عدَّ
يات امللحة  طوال فترة ناهزت القرنني، لكنه ال يتساوى بأي شكل من األشكال مع التحدِّ

أو اهلامة الناشئة عن األزمات اليت شهدهتا فترة ما بني احلربني.

دويل  اقتصادي  هيكل  تصميم  هو  وودز  بريتون  ملصممي  الرئيسي  اهلدف  وكان 
لفترة ما بعد احلرب مينع تكرار اإلجراءات االنتهازية والعدوى الضارة اليت أسفرت عن اهنيار 
التجارة الدولية واملدفوعات الدولية يف الثالثينيات من القرن العشرين. ولذا فاملطلوب هو، 
أن يدعم هذا اهليكل أهداف السياسات اجلديدة املتمثلة يف زيادة الدخل، والتوظيف الكامل 
مة. لكن جمموعة بارزة من أطراف االتفاق اجلديد  والضمان االجتماعي يف االقتصادات املتقدِّ
د  التنمية بقوة على جدول األعمال املتعدِّ الذي وضعه روزفلت ناضلت أيضًا لوضع قضايا 
األطراف يف الثالثينيات واألربعينيات من القرن العشرين. ومشل ذلك تدابري ترمي إىل توسيع 
د  املتعدِّ املايل  الدعم  وموثوقية  مستوى  وزيادة  الدولة  تقوده  الذي  للتصنيع  السياسات  حيِّز 
املطاف  هناية  يف  واجهت  جهود  وهي   - النامية  البلدان  احتياجات  لتلبية  الالزم  األطراف 

مقاومًة كبرية.

ومهدت تلك النتائج السبيل للصراعات بني الشمال واجلنوب يف فترة ما بعد احلرب. 
ويف ذلك السياق، كان بناء نظام اقتصادي دويل أنسب للتنمية عملية فاقت يف بطئها وتفاوهتا 
بعد احلرب ما كان يتوقعه مصممو بريتون وودز. وكان ال بد من أن تعلو أصوات البلدان 
دية  النامية املستقلة حديثًا يف أواخر اخلمسينيات وأوائل الستينيات من القرن العشرين لنقل تعدُّ
األطراف إىل مستوى أكثر مشواًل. وأدَّى ذلك إىل إنشاء األونكتاد يف عام 1964، وما أعقب 
ذلك من توسيع لنطاق جدول أعمال التنمية حول نظام اقتصادي دويل جديد. وال تزال الرؤية 
اإلمنائية لربيتون وودز وتفاصيل خمتلف مقترحاهتا اليت كثريًا ما يطويها النسيان قادرة على توفري 

قدر من اإلهلام ملن يسعون اليوم لطرح خطة تنمية شاملة.

إدارة التدمري اخلاّلق

مة اليوم على قوى السوق يف حتوُّهلا اهليكلي وما صاحبه  مل تعتمد أي من البلدان املتقدِّ
من ارتفاع يف مستويات التوظيف، واإلنتاجية ونصيب الفرد من الدخل. بل إهنا، اعتمدت 
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القدرات اإلنتاجية وتوفري  بناء  القوى، وتسخري جانبها اخلاّلق يف  تدابري قطرية إلدارة هذه 
فيه  توجيهها يف منحى مرغوب  النشطة من شركات ورّواد لألعمال، مع  للعناصر  الفرص 
من  للتخفيف  احلكومي  العمل  أشكال  خمتلف  أيضًا  البلدان  هذه  واستخدمت  اجتماعيًا. 
االجتاهات اهلّدامة لقوى السوق نفسها. وهنج إدارة السوق، ال تأليهه، هذا كررته اقتصادات 
السوق الناشئة األسرع منوًا - بدءًا باقتصادات أوروبا الشمالية الدميقراطية االجتماعية الصغرية 

وانتهاًء باقتصادات شرقي آسيا العمالقة - يف العقود التالية لنهاية احلرب العاملية الثانية.

وسوء الظروف االقتصادية منذ البداية وضعف القدرات اإلدارية واملؤسسية، باإلضافة 
عدم  سبب  متفاوتة،  بدرجات  يفسر،  مجيعها  اخلارجية  والصدمات  السياسات  أخطاء  إىل 
إحراز البلدان النامية األخرى نفس النجاح يف تكرار هذه التجارب السابقة. غري أن احلوكمة 
اّتباع  بلد يف  على خيارات كل  أكرب  قيودًا  أيضًا  متزايد  بشكل  فرضت  العاملية  االقتصادية 

السياسات االقتصادية الالزمة لتحقيق أهدافها اإلمنائية.

د األطراف يف فترة ما بعد احلرب مصممًا أساسًا حبيث  وكان النظام التجاري املتعدِّ
مة لتحقيق مستوى مالئم من األمن االقتصادي  ال يقوِّض حيِّز السياسات املتاح للبلدان املتقدِّ
عن طريق السعي للتوظيف الكامل واحلماية االجتماعية املوّسعة. لكنه سعى أيضًا للحد من 
املمارسات املركنتيلية فيما بني أعضائه وإتاحة إمكانية التنبؤ بظروف التجارة الدولية. وأسفر 
ذلك عن نظام قواعد والتزامات ملزمة وقابلة لإلنفاذ مّت التفاوض بشأهنا وحتوي أوجه مرونة 

واستثناءات.

رعاية  حتت  ذلك  بعد  جرت  اليت  األطراف  املتعدِّدة  التجارية  املفاوضات  وتوجت 
ع نطاق هذه املفاوضات  الغات باتفاقات جولة أوروغواي اليت بدأ نفاذها يف عام 1995. وُوسِّ
بشكل كبري، سواء من حيث البلدان املشاركة أو من حيث اخلطوط التعريفية اليت تشملها. 
وامتدت املفاوضات أيضًا إىل جماالت متصلة بالتجارة تتجاوز نطاق التجارة يف السلع، مع 
تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية ومبدأ املعاملة الوطنية ليس فقط على التجارة يف السلع، بل 
أيضًا على التجارة يف جمموعة عريضة من اخلدمات، مثل اخلدمات املالية، والسياحة، وتوفري 
التعليم والصحة. ونتيجًة لذلك، قبلت مجيع الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية قيودًا 
تعزيز  إىل  الرامية  السياسات  مبا يف ذلك بعض  السياسات،  أوسع من  إدارهتا ملجموعة  على 
وتوجيه التحوُّل اهليكلي القتصاداهتا. غري أن قدرًا من حيِّز السياسات الذي تنازلت عنه كان 
قد لعب دورًا مهمًا يف جناح عمليات التنمية يف املاضي. وفيما يلي بعض األمثلة على ذلك.
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كان استخدام اإلعانات، املقيَّد باالتفاق املتعلِّق باإلعانات والتدابري والتعويضية، أداًة • 
مفّضلة لدعم التحوُّل اهليكلي، وخباصة يف بلدان شرقي آسيا؛

اسُتخدمت متطلبات األداء املفروضة على املستثمرين األجانب فيما يتعلق بالصادرات • 
واملحتوى املحلي ونقل التكنولوجيا، املقيدة مبوجب االتفاق املتعلِّق بتدابري االستثمار 
األجانب  املستثمرين  بني  الروابط  إقامة  لتعزيز  متكررًا  استخدامًا  بالتجارة،  املتصلة 

واملصنعني املحليني؛
املقيدان •  التكنولوجيا،  على  احلصول  طريق  عن  والتقليد  العكسية  اهلندسة  كانت 

بالتجارة يستخدمها  املتصلة  الفكرية  امللكية  املتعلِّق جبوانب حقوق  مبوجب االتفاق 
مة حاليًا.  عدد كبري من البلدان، مبا يف ذلك البلدان املتقدِّ

أعضاء  حيتفظ  للسياسات،  معينة  أدوات  استخدام  على  القيود  زيادة  من  وبالرغم 
منظمة التجارة العاملية بقدر من املرونة لدعم التحوُّل اهليكلي، مبا يف ذلك املرونة يف السياسات 
التعريفات  بني  االختالف  يتيح  وحيث  مقّيدة  غري  اخلطوط  بعض  ال تزال  حيث  التعريفية 
التنمية. وبوسع أعضاء منظمة التجارة العاملية  املقيدة واملطّبقة جمااًل لتعديلها دعمًا ألهداف 
أيضًا االستمرار يف استخدام بعض أنواع اإلعانات واملعايري لتشجيع أنشطة البحث والتطوير 
واالبتكار، واستغالل جوانب املرونة يف استخدام ائتمانات التصدير. ويف إطار االتفاق املتعلِّق 
بتدابري االستثمار املتصلة بالتجارة، جيوز ملقرري السياسات االستمرار يف فرض شروط دخول 
خاصة بقطاعات حمددة على املستثمرين األجانب، مبا يف ذلك فرض قيود خاصة بصناعات 
حمددة. ويسمح االتفاق أيضًا بقدر من املرونة عن طريق آلية الترخيص اإللزامي )اليت ميكن عن 
طريقها أن تسمح السلطات لشركات أخرى غري الشركات صاحبة الرباءة باستخدام حقوق 
الرباءة( واالسترياد املوازي )أي استرياد السلع ذات العالمة التجارية املسجلة لسوق ميكن بيعها 

فيها بدون موافقة صاحب العالمة التجارية يف تلك السوق(.

الفقد يف حيِّز السياسات يف جماالت حمددة واملكاسب املحتملة لنظام  واملوازنة بني 
د األطراف مفتوح وميكن التنبؤ به بصورة أكرب ليست باملهمة السهلة. ومهما يكن  جتاري متعدِّ
من أمر، فإن املسألة األشد إحلاحًا تتعلق بتحديد أفضل طريقة الستخدام احليِّز املتبقي لدعم نتائج 
أكثر استدامة ومشواًل مما حققته معظم البلدان النامية على مدى العقود الثالثة املاضية. ويف هذا 
الشأن، ال تزال املمارسات والقدرات املرتبطة بالبناء املؤسسي للدولة التنموية أساسية، على 
حنو ما أكده األونكتاد طوياًل. ولكن من املهم أيضًا التسليم بأن أوجه عدم االتساق والثغرات 
د األطراف، وخباصة العالقة بني التجارة والتدفقات املالية، ال تزال  اليت تشوب اهليكل املتعدِّ
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جتعل من املتعذر على البلدان النامية االستفادة القصوى من احليِّز املتبقي. وعالوًة على ذلك، 
حيتاج عدد كبري من هذه البلدان لدعم أفضل كثريًا من املجتمع الدويل الستخدام الترتيبات 
احلالية على حنو يساعد يف جهودها من أجل التحوُّل. وذلك الدعم، يف كثري من النواحي، ُقدِّم 
بدون رغبة أو مل يكن متاحًا على اإلطالق. واقتراح األونكتاد الداعي إىل تشكيل جلنة مستقلة 
إلجراء مراجعة تنموية للنظام التجاري املتعدِّد األطراف من أجل حبث هذه الضغوط وغريها 

من الضغوط اليت ختّل باألداء السلس هلذا النظام ميكن أن يفسح جمااًل للتقدُّم.

التآكل املستمر حليز السياسات

منذ أوائل التسعينيات من القرن املاضي، نشأت موجة من اتفاقات التجارة الثنائية 
واإلقليمية واتفاقات االستثمار الدولية، يتضمن بعضها أحكامًا أكثر صرامة من األحكام اليت 
يشملها النظام التجاري املتعدد األطراف، أو تتضمن أحكامًا إضافية تتجاوز أحكام االتفاقات 

احلالية للتجارة متعددة األطراف.

وأصبحت أحكام اتفاقات التجارة اإلقليمية شاملة بشكل متزايد ويتضمن عدد كبري 
منها قواعد تقيد اخليارات املتاحة يف صياغة وتنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية الشاملة. ومع 
أن هذه االتفاقات تظل نتاج مفاوضات ومساومة )مطوَّلة يف كثري من األحيان( بني الدول 
اليت  واالجتماعية  االقتصادية  القضايا  لكثرة  نظرًا  بأنه،  متزايد  شعور  فهناك  السيادة،  ذات 
تشملها، كثريًا ما تفتقر املناقشات إىل الشفافية والتنسيق - مبا يف ذلك بني مجيع الوزارات 

احلكومية املعنية - املحتملة ومها الزمان لتحقيق نتيجة متوازنة. 

وبصرف النظر عن عدد البلدان املشاِركة، تتنازل حكومات البلدان النامية، بتوقيعها 
على هذه االتفاقات، عن قدر من حّيز السياسات الذي سعت سعيًا حثيثًا للحفاظ عليه على 
املستوى املتعدد األطراف. وقد يبدو ذلك أمرًا ُمحريًا، ولكن ميكن إرجاعه بصورة رئيسية 
إىل أن بعض احلكومات ختشى اإلقصاء بينما تفوز بلدان أخرى موقِّعة على هذه االتفاقات 
بنفاذ تفضيلي إىل األسواق وقد تصبح أكثر جاذبية لالستثمار األجنيب املباشر. وجيوز أيضًا 
أن تعترب املشاركة يف اتفاق للتجارة احلرة وسيلة لتيسري دخول شركاهتا املحلية يف شبكات 

اإلنتاج الدولية.
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غري أن املشاركة يف شبكات اإلنتاج الدولية، كما ُنوقش يف تقارير التجارة والتنمية 
البلدان  للبلدان، وال سيما  التجاري  التبادل  آثارًا سلبية على معدالت  ُتحِدث  قد  السابقة، 
املوجودة يف األطراف الدنيا لسالسل اإلنتاج، وال ختلق سوى عدد حمدود من الروابط املحلية 
واآلثار التكنولوجية غري املباشرة. وعالوة على ذلك، فإن البلدان النامية اليت ال تزال يف املراحل 
األوىل من التصنيع قد تصبح حمصورة يف أنشطة منخفضة القيمة املضافة بسبب شدة املنافسة 
على  امُلحكمة  الرقابة  وألن  املنخفضة،  العمل  تكاليف  على  لإلبقاء  اآلخرين  املوردين  من 
امللكية الفكرية واستراتيجيات منح العالمات التجارية الباهظة التكلفة اليت تتبعها الشركات 
الكربى متنعها من االرتقاء يف سلسلة القيمة. وحىت البلدان املتوسطة الدخل اليت حققت جناحًا 
نسبيًا ال تتمتع ببيئة تعامل متكافئة يف عدد كبري من هذه الشبكات. ولعل الصني خري مثال 
ر ُمهيمن للسلع اإللكترونية، إىل  يف هذا املجال. فقد ُوجه اهتمام كبري إىل هنوضها كمصدِّ
حد أصبحت تساهم عنده بنسبة تصل إىل ُثلث التجارة اإلمجالية يف هذا القطاع. لكن عدد 
الشركات الصينية اليت تتحكم يف خمتلف أجزاء سلسلة اإللكترونيات حمدود للغاية يف الواقع. 
ولعل أبلغ مثال هو أن نصيب الشركات الصينية، وفقًا لتقدير حديث، ال يتجاوز 3 يف املائة 
التكاليف  بعناية  النامية  البلدان  تدرس  أن  ينبغي  ولذا  القطاع.  هذا  يف  األرباح  جمموع  من 
والفوائد عند النظر يف اتباع استراتيجية للتصنيع ُتعطي اهتمامًا كبريًا للمشاركة يف شبكات 
اإلنتاج الدولية إذا كان ذلك سيدفعها إىل سباق إلبرام اتفاقات صارمة بشكل متزايد دائمًا 

بدون فهم كامل وسليم لقدراهتا اإلمنائية.

يرجع  احلرة فحسب وإمنا  التجارة  اتفاقات  إىل  السياسات  اخنفاض حيز  يرجع  وال 
أيضًا إىل توقيع البلدان على اتفاقات االستثمار الدولية. فعندما أُبرمت معظم هذه االتفاقات 
يف التسعينيات من القرن العشرين، كان ُينظر إىل أي فقدان حليز السياسات على أنه مثن زهيد 
مطلوب دفعه مقابل زيادة متوقَّعة يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر. وبدأت هذه النظرة 
يف التغري يف أوائل القرن احلادي والعشرين، إذ بدا من الواضح أن قواعد االستثمار قد تعوِّق 
جمموعة عريضة من السياسات العامة، مبا يف ذلك السياسات الرامية إىل حتسني تأثري االستثمار 
األجنيب املباشر يف االقتصاد. وعالوة على ذلك، فإن األدلة التجريبية على فعالية معاهدات 
االستثمار الثنائية والفصول املتعلقة باالستثمار يف اتفاقات التجارة اإلقليمية يف حفز االستثمار 
األجنيب املباشر يكتنفها الغموض. وفضاًل عن ذلك، فإن نقص الشفافية واالتساق الذي تتسم 
به املحاكم املُنشأة للبت يف املنازعات الناجتة عن هذه االتفاقات، وحتيزها املتصوَّر للمستثمرين، 
اإلمكانيات  من  النظر يف جمموعة  حاليًا  وجيري  بفعاليتها.  املتعلقة  الشواغل  زيادة  إىل  أدى 
إلعادة التوازن إىل النظام واستعادة احليز الالزم لسياسات التنمية. وتشمل هذه اإلمكانيات 
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اتفاقات جديدة تستند  تدرجيية ومتصاعدة عن طريق وضع  ما يلي: ’1’ إجراء إصالحات 
عة للتنمية املستدامة؛ و’2’ إنشاء حمكمة دائمة مركزية لالستثمار؛  إىل مبادئ االستثمار املشجِّ

و’3’ االنسحاب من معاهدات االستثمار والعودة إىل القوانني الوطنية.

عاد  بالتجارة،  متصلة  جماالت  إىل  وامتدادها  التجارة  اتفاقات  تزايد  جانب  وإىل 
االهتمام العاملي بالسياسة الصناعية. والتوفيق بني هذين االجتاهني ميثل حتديًا كبريًا. وقد بدأ 
عدد كبري من البلدان املتقدمة، وخباصة منذ األزمة املالية األخرية، يعترف صراحًة بالدور اهلام 
الذي ميكن أن تؤديه السياسة الصناعية يف احلفاظ على قطاع صناعة قوي. فالواليات املتحدة، 
ل يف السياسة الصناعية، كانت وال تزال  اليت كثريًا ما ُتوَصف بأهنا بلد يأخذ بنهج عدم التدخُّ
مستخِدمًا َنهمًا هلذه السياسة. وكانت حكومتها رائدة يف حتمل املخاطر وتوجيه السوق يف 
سياق تطوير وتسويق تكنولوجيات جديدة، واعتمدت جمموعة عريضة من السياسات الداعمة 
لشبكة من شركات الصناعة املحلية اليت تتمتع بالقدرة على االبتكار والتصدير وخلق وظائف 
برواتب جيدة. وعلى النقيض من ذلك، توضح جتربة االحتاد األورويب كيف ميكن أن ُتقيِّد 
ل  االتفاقات احلكومية الدولية اخليارات السياساتية ملقرري السياسات، وكيف ميكن أن تشكِّ

السياسات الصناعية اليت تقتصر على اعتماد تدابري أُفقية عائقًا أمام حتقيق األهداف املقررة.

السنوات  الصناعية يف  السياسة  مزايا  تقييم  أعادت  النامية  البلدان  ونظرًا ألن بعض 
املحلية على زيادة  الشركات  فإهنا استخدمت أيضًا قدرًا من حيز سياساهتا حلث  األخرية، 
االستثمار واالبتكار حىت تتمكن من حتسني قدرهتا التنافسية الدولية. وتشمل بعض التدابري 
املُعتمدة تعديل التعريفات املطبَّقة يف قطاعات بعينها، واستخدام الفرق بني معدالت التعريفات 
املقيَّدة واملطبَّقة؛ وتطبيق رسوم االسترياد التفضيلية، وتوفري احلوافر الضريبية وتوفري التمويل 
لالستثمار الطويل األجل عن طريق مصارف التنمية الوطنية أو القروض التجارية املدعومة؛ 
متنوعة  سياساتية  تدابري  وال تزال  املحليني.  املوردين  لدعم  احلكومية  املشتريات  واستخدام 
ُتستخدم يف بلدان تتفاوت مستويات تنميتها - ابتداًء بفييت نام وانتهاًء بالربازيل - يف حماولة 

خللق حلقة محيدة بني التجارة وتراكم رأس املال.

املحافظة على حّيز السياسات مع تدعيم اآلليات املتعددة األطراف

ظل األونكتاد يؤكد لبعض الوقت أنه لكي حتافظ البلدان النامية على مسارات منوها 
ع وتعمِّق التحّول اهليكلي القتصاداهتا. والتحدي السياسايت  احلديثة وحتسنها، ينبغي هلا أن توسِّ
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رة للسلع األساسية، حيث جيعل عدم التنويع  الناجم عن ذلك هو حتٍد مألوف يف البلدان املصدِّ
اقتصاداهتا ُعرضة للصدمات اخلارجية والتحوالت يف السياسات العامة. لكن حتقيق منو أقوى 
ن مستويات املعيشة لغالبية السكان. وإذا كان التحّول اهليكلي أمرًا  ال يؤدي تلقائيًا إىل حتسُّ
ال مفر منه جلميع البلدان النامية ألسباب متماثلة، فمن املتوقع أن جتد هذه البلدان يف السنوات 
القادمة بيئة اقتصادية عاملية أقل مواتاة من البيئة اليت سادت يف العقد األول من هذه القرن. 

ولذلك، سيكون التحّول اهليكلي بالغ الصعوبة بدون زيادة املرونة يف رسم السياسات.

وهكذا، ينبغي أن يكون تعزيز حوكمة التجارة العاملية دعمًا لألهداف اإلمنائية جزءًا 
التباع  الالزم  السياسات  حّيز  على  احلفاظ  يف  للمساعدة  وتكاماًل  مشواًل  أكثر  برنامج  من 
اجلارية  اإلصالحات  اإلصالح  هذا  يكمِّل  أن  وينبغي  استباقية.  وصناعية  جتارية  سياسات 
على مستوى االقتصاد الكلي واإلصالحات املالية. وجيب أن يشمل ذلك عناصر متنوعة، يف 
مقدمتها تدعيم اآلليات املتعددة األطراف. وينبغي استخدام قوة الدفع اجلديدة الناجتة من مؤمتر 
العاملية يف كانون األول/ديسمرب 2013 للمضي  التجارة  الوزاري الذي عقدته منظمة  بايل 
قدمًا يف حتقيق نتيجة ملفاوضات جولة الدوحة ُترّبر وصفها ب  "جولة التنمية". وميكن أن يشمل 
أي جتديد هلذا االلتزام تركيزًا على قضايا التنفيذ واحلفاظ على مبدأ املشروع الوحيد بداًل من 
التحرك َصوب شكل هندسي متغري ُتستكَمل فيه جمموعة من االلتزامات األساسية اإللزامية 
باتفاقات متعددة األطراف. ولعل أهم فوائد ذلك هو احلفاظ على طابع املنفعة العامة للقواعد 

املتعددة األطراف. 

وإعادة تركيز املفاوضات التجارية على االتفاقات املتعددة األطراف ستستلزم إعادة 
النظر يف أحكام تتجاوز االتفاقات احلالية ملنظمة التجارة العاملية؛ ولكن ينبغي النظر أيضًا يف 
زيادة املرونة يف تطبيق اتفاقات جولة أوروغواي باالستجابة على حنو بنَّاء لعدد من التطورات 
احلديثة. فاملرونة املطبَّقة يف نظام محاية حقوق امللكية الفكرية فيما يتعلق بالصحة العامة، على 
مراحل  واالبتكار يف مجيع  التكنولوجيا  اعتماد  دعم  إىل  نطاقها  ميتد  أن  املثال، ميكن  سبيل 
التحّول اهليكلي. وإجراء مشاورات إضافية بشأن ختفيضات التعريفات الصناعية ميكن أيضًا أن 
دة. وهذا األمر سيستلزم تعديل  يوفر مزيدًا من املرونة لسياسات الدعم العامة يف قطاعات حمدَّ
املستوى القطاعي للتعريفات وهيكل التعريفات على مر الزمن، مع احلفاظ على تشتُّت كبري 

للتعريفات بني القطاعات االقتصادية.
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احليِّز املايل يف السياق العاملي

إن احليِّز املايل ال ينفصل عن حيِّز السياسات. فحىت لو ُسمح للحكومات بتصميم 
التفاوض  مّت  اليت  للقواعد  احلايل  الدويل  اإلطار  للتنمية ضمن  ما ختتاره من سياسات  وتنفيذ 
العامة  النفقات  املقبولة، فإهنا تظل يف حاجة إىل متويل لالستثمار وغريه من  بشأهنا واملعايري 
واملستهدفة الالزمة لتنفيذ هذه السياسات. ولذا فإن تدعيم اإليرادات احلكومية أمر أساسي.

واحليز املايل سبب ونتيجة للنمو االقتصادي والتغيري اهليكلي يف آن واحد. فارتفاع 
متوسط مستويات الدخل، وتوسيع نطاق القطاعات احلديثة يف االقتصاد، وانكماش االقتصاد 
غري الرمسي مجيعها عوامل تؤدِّي إىل توسيع الوعاء الضرييب وتدعيم القدرات احلكومية على 
تعبئة اإليرادات املالية. وهذا بدوره يسمح بزيادة اإلنفاق العام املعزز للنمو، سواء يف جانب 
العرض )مثل االستثمار يف البنية التحتية، والبحث والتطوير، والتعليم( أو يف جانب الطلب 
)مثل التحويالت االجتماعية(. وعلى العكس من ذلك، فإن احليِّز املايل املحدود، أو املنخفض، 
كثريًا ما يكون عنصرًا يف حلقة مفرغة من التخلُّف. ويف اقتصاد متزايد العوملة، تواجه احلاجة 
الرمسية  اإلمنائية  املساعدة  تدعم  أن  يات خاصة. وميكن  املايل حتدِّ احليِّز  وتوسيع  إىل إصالح 
توسيع احليِّز املايل، وخباصة يف أقل البلدان منوًا، شأهنا شأن االقتراض اخلارجي، ولكن على 
إمكانية  عدم  أن  غري  اإلنتاجية.  القدرات  زيادة  يف  ما اسُتخدمت  إذا  استدامة  أكثر  أساس 
الطويل،  السياسات يف األجل  الرمسية قد يسبب صعوبة يف ختطيط  التنبؤ باملساعدة اإلمنائية 
وقد يؤخر إنشاء آليات سياسية تدعم الدولة التنموية. وفضاًل عن ذلك، فإن االعتماد على 
بشأن  احلاالت تساؤالت  يثري يف معظم  األساسية  الدولة  أنشطة  لتمويل  اآلخرين  مدخرات 
الصوت والشرعية. كما أن املغاالة يف االعتماد على املصادر اخلارجية أدَّت إىل مديونية مفرطة 
وعجز مزمن يف امليزان املايل وامليزان اخلارجي للبلدان، ومن مث اخنفاض احليِّز املايل يف األمد 
الطويل. ولذا ينبغي أن تعتمد زيادة احليِّز املايل، بقدر اإلمكان، على مصادر اإليرادات املحلية 
إذا ما كان املطلوب دعم استراتيجية تنمية وطنية. وميكن أن يكون التمويل األجنيب تتمة هلذه 

اإليرادات ولكن ليس بدياًل هلا.

وهناك مشكلة رئيسية هي أن العوملة قد أّثرت يف قدرة احلكومة على تعبئة اإليرادات 
املحلية. فقد أسفر ختفيض التعريفات عن تناقص اإليرادات يف عدد كبري من البلدان النامية، 
ع يف  وبشكل كبري يف كثري من األحيان، بينما أّثرت الزيادة يف حركة رؤوس األموال والتوسُّ
استخدام املالذات الضريبية تأثريًا شديدًا يف ظروف فرض الضرائب على الدخل - الدخل 
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الشخصي ودخل الشركات على حد سواء - وعلى الثروة. وقد أسفر برنامج ليربالية السوق 
إىل  أحيانًا  ويدفعها  البلدان،  بني  الضرييب  التنافس  يشجع  معومل  اقتصاد  عن وجود  املهيمن 
"السباق حنو القاع" لتقدمي حوافز على هيئة ختفيض يف الضرائب املباشرة. واجتهت معّدالت 
مة والبلدان النامية على حد سواء، وكانت  الضرائب على الشركات إىل اهلبوط يف البلدان املتقدِّ
مصحوبة يف كثري من األحيان بإعانات أو إعفاءات جلذب االستثمار األجنيب أو اإلبقاء عليه. 
وباإلضافة إىل ذلك، أدَّت العوملة اليت يقودها املال إىل انتشار املراكز املالية اخلارجية، واملالذات 
أو التهرب  الضرييب  التجنب  وسائل  شىت  توّفر  اليت  السرية  القضائية  والواليات  الضريبية، 

الضرييب على نطاق ُيقاس باملليارات، إن مل يكن بالتريليونات، من الدوالرات.

املشاكل اليت يواجهها املجتمع الدويل يف جمال فرض الضرائب

إن إساءة التسعري التجاري، بوسائل منها تسعري التحويل )أي تقييم املعامالت عرب 
احلدود بني وحدات الشركات من جانب جمموعات الشركات الدولية( أصبحت آلية التهرب 
املفّضلة لدى عدد كبري من الشركات. فإذا كان السعر املستخدم داخل الشركة أو داخل 
املجموعة ال يعرب عن السعر الذي ميكن دفعه يف سوق يعمل فيها كل مشارك بشكل مستقل 
أن ُتحول إىل  املتحققة داخل جمموعة شركات ميكن  األرباح  فإن  حتقيقًا ملصلحته اخلاصة، 
الواليات القضائية ذات الضرائب املنخفضة أو اليت ال توجد فيها ضرائب، بينما حتول اخلسائر 
واالستقطاعات إىل الواليات القضائية ذات الضرائب املرتفعة. وهناك وسيلة أخرى لتحويل 
عندما  حيدث  الذي  الرمسلة"،  "ضعف  وهي  القضائية  الواليات  بني  فيما  واخلسائر  األرباح 
تشكل ديون الشركة نسبة كبرية قياسًا إىل رأس املال السهمي، وتستخدم الشركة مزجيًا من 
الديون الداخلية للمجموعة ومدفوعات الفوائد بني فروعها لتقليل مدفوعات الضرائب وحتقيق 

أرباح إمجالية أعلى.

ومل يتكيف اهليكل الضرييب الدويل بشكل سليم حىت اآلن مع هذا الواقع، ومن مث مسح 
بزنيف ضخم لإليرادات العامة. وانعدام الشفافية املحيط باملالذات الضريبية قد يفسر جزئيًا 
الرئيسي  العائق  لكن  العامة،  اإليرادات  السياسات يف مجع  مقررو  يواجهها  اليت  الصعوبات 
العامل  املالية يف عدد من أكرب بلدان  هو عائق سياسي: إذ يوجد أهم مقدمي خدمة السرية 
حجمًا وأكثرها ثراًء، أو يف مناطق حمددة من هذه البلدان. واملراكز املالية اخلارجية والواليات 
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نسب  بتوجيه  وتقوم  العاملي،  املايل  النظام  يف  متامًا  مندجمة  تستضيفها  اليت  السرية  القضائية 
ضخمة من حركات التجارة ورأس املال، مبا يف ذلك االستثمار األجنيب املباشر.

وتبادل  الشفافية  حتسني  إىل  الرامية  التطورات  من  عددًا  األخرية  الفترة  وشهدت 
املعلومات لألغراض الضريبية. وتشمل هذه التطورات إصدار قادة جمموعة العشرين إعالنًا 
ووضع  أنواعها،  جبميع  التدليس  وأنشطة  بالتجاوزات  يتعلق  فيما  املعلومات  تبادل  لتشجيع 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن تآكل الوعاء الضرييب ونقل  خطة عمل ملنظمة 
األرباح، وزيادة الرصد الذي يقوم به عدد من سلطات الضرائب الوطنية للتجاوزات الضريبية 
الثنائية  الضريبية  املعاهدات  الوطنية، وعددًا كبريًا من  األثرياء والشركات عرب  يرتكبها  اليت 

واتفاقات تبادل املعلومات الضريبية.

اتسما  وإنفاذها  تطبيقها  لكن  الصحيح  االجتاه  يف  خطوة  املبادرات  هذه  وتشكل 
بالبطء الشديد بصورة عامة. ويسري هذا بصورة خاصة فيما يتعلق بالتجاوزات يف تسعري 
التحويل، وهي التجاوزات اليت تلحق ضررًا بالغًا بالبلدان النامية. ونظرًا إىل أن هذه املبادرات 
تقودها يف معظم األحيان االقتصادات املتقدمة - وهي املوطن الرئيسي للشركات عرب الوطنية 
ولبعض الواليات القضائية السرية - فهناك احتماالت لعدم مراعاة النقاش الدائر مراعاة تامة 
الحتياجات وآراء االقتصادات النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية. ولذا سيكون من 
املهم إعطاء دور أهم ملؤسسات مثل جلنة اخلرباء املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية، 
والتهرب  الضرييب  التجنب  ملكافحة  دولية  اتفاقية  اعتماد  يف  والنظر  املتحدة،  لألمم  التابعة 

الضرييب.

د األطراف، فإن  ولئن كانت املشكلة يف صميمها تشري إىل ضرورة اّتباع هنج متعدِّ
بوسع احلكومات أيضًا تطبيق تدابري على املستوى الوطين. فيمكنها، على سبيل املثال، التشريع 
قانونية املخططات  الضرييب حبيث يصدر حكم بعدم  التجنب  العتماد قاعدة عامة ملكافحة 
الضريبية "العدوانية" عند الطعن فيها أمام املحاكم. وميكنها أيضًا مكافحة سوء تسعري التحويل 
يف جتارهتا الدولية مبزيد من الفعالية باستخدام التسعري املرجعي لعدد من السلع املتجانسة اليت 

تدخل يف التبادل التجاري.
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املوارد الطبيعية كمصدر لإليراد العام

إن حتصيل إيرادات عامة أعلى عن طريق عائدات املوارد الطبيعية - وخباصة عائدات 
الصناعات االستخراجية - بالغ األمهية لتمويل التنمية يف عدد كبري من البلدان النامية. وأهم 
إسهام هلذه األنشطة يف التنمية هو ما تقوم بدفعه من إيرادات حكومية، نظرًا ألهنا ختلق يف كثري 
من األحيان اقتصادات حمصورة تكون روابطها ببقية االقتصاد ضعيفة أو معدومة. غري أنه نظرًا 
ملا أدَّى إليه ارتفاع أسعار السلع األساسية يف العقد املاضي أو حنو ذلك من زيادة مبقدار عشرة 
أمثال يف أرباح كربى شركات التعدين يف العامل، بات من الواضح أن املكاسب احلكومية من 
عائدات املوارد قد ختّلفت كثريًا. وقد ُيعزى ذلك جزئيًا إىل الفساد، لكن السبب الرئيسي 
يكمن يف نظم الضرائب املفرطة السخاء اليت أُنشئت يف وقت سادت فيه أسعار منخفضة، 
الشركات  هبدف جذب  وودز،  بريتون  مؤسسات  توصية  على  بناًء  األحيان  من  ويف كثري 

الدولية واملستثمرين الدوليني إىل القطاع.

مة والبلدان النامية  ونتيجًة لذلك، شرع عدد كبري من احلكومات - يف البلدان املتقدِّ
على حد سواء - يف إعادة النظر يف سياساهتا املتعلِّقة بالصناعات االستخراجية. ومشل ذلك 
أو اإلتاوات،  الضرائب  وزيادات يف نسب  أو إلغاءها،  احلالية  العقود  بشأن  التفاوض  إعادة 
وفرض ضرائب جديدة والتعديالت يف نسبة ملكية الدولة للمشاريع االستخراجية. وبإمكان 
اجلارية  املفاوضات  التفاوضي يف  ن يف مركزها  االستفادة من حتسُّ أيضًا  املضيفة  احلكومات 
بشأن العقود مع الشركات عرب الوطنية العاملة يف قطاع الصناعات االستخراجية نتيجًة لظهور 
السوق  ظروف  أن  غري  الناشئة.  االقتصادات  شركات  مثل  جديدة،  رئيسية  فاعلة  أطراف 
يات السياساتية األوسع اليت تواجهها البلدان املنتجة يف  املتغرية هذه ينبغي أاّل حتجب التحدِّ

حتقيق أقصى استفادة ممكنة من الصناعات االستخراجية ألغراض التنمية.

وينبغي توافر عدد من العناصر يف أي سياسة شاملة هتدف إىل حتسني اإليرادات املتأتية 
من املوارد الطبيعية. فأواًل، ينبغي أن حتتفظ احلكومات حبقها يف إعادة النظر يف النظم الضريبية 
االقتصادية واإلمنائية. وميكن  البلد  لذلك حتقيقًا ملصاحل  امللكية كلما رأت ضرورة  وهياكل 
أيضًا التفاوض بشأن حد أدىن من الضرائب على املستوى اإلقليمي أو الدويل لتجنب السباق 
حنو القاع. وثانيًا، ينبغي أن متلك احلكومات أدوات إنفاذ القواعد وأن حتصل على اإليرادات 
املستحقة عن طريق مراقبة مناورات تسعري التحويل اليت تقوم هبا الشركات عرب الوطنية وعدم 
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إبالغها أحجام الصادرات بالكامل. وثالثًا، ينبغي أن ُيسمح هلا بالقيام بذلك بدون التعرُّض 
جلزاء قانوين عن طريق آليات منازعات االستثمار القائمة.

د األطراف  وميكن اختاذ مجيع التدابري املطلوبة على املستوى الوطين، لكن التعاون متعدِّ
الصناعات  يف  الشفافية  مبادرة  مثل  الشفافية،  مبادرات  جعل  وينبغي  األمهية.  بالغ  يظل 
بل  احلكومات،  على  فقط  ليس  ترّكز  أن  إذ ينبغي  نطاقها:  وتوسيع  إلزامية  االستخراجية، 
زيادة  أيضًا  وينبغي  األساسية.  السلع  يف  التجارة  وشركات  املنتجة  الشركات  على  أيضًا 
االهتمام بالرصد واملراجعة واملساءلة، باإلضافة إىل إنفاذ الشروط واألنظمة املالية اليت حتكم 
نشاط الصناعات االستخراجية. وهناك أمهية حامسة للتطوير املؤسسي وبناء القدرات من أجل 
حتسني القدرة على التفاوض على العقود باإلضافة إىل حتسني رصد تكاليف اإلنتاج، وأسعار 
تسليمها،  ومواعيد  ونوعياهتا  املستخرجة  الطبيعية  املوارد  وأحجام  والصادرات،  الواردات 
السلع  جمال  يف  فنية  دراية  من  مبا لديه  األونكتاد،  وبوسع  أيضًا.  وجتهيزها  البيانات  وجلمع 
األساسية والنقل واجلمارك والتجارة، أن يقدم الدعم يف هذا امليدان. وميكن أن يكون التعاون 
اإلقليمي يف بناء القدرات مفيدًا للغاية أيضًا. وعلى جمتمع املاحنني الدويل دور هام جيب أن 

يؤديه يف دعم هذه املبادرات.

ومنع نزيف املوارد الناجم عن التدفُّقات املالية غري املشروعة والتجنب الضرييب ميكن 
أن يساعد يف توفري اإليرادات الالزمة للتمويل من أجل بلوغ األهداف اإلمنائية اجلديدة. ومن 
مث، ينبغي أن تكون مسألة احليِّز املايل وما يتصل هبا من مسائل احلوكمة عناصر بارزة يف خطة 
التنمية ملا بعد عام 2015، نظرًا ألمهيتها لعدد كبري من البلدان النامية واالقتصادات اليت متر 

مبرحلة انتقالية.

موخيسا كيتويي
األمني العام لألونكتاد
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