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 مقدمـة 1

على نطاق واسع على أن التدخالت التي تستهدف دعم يوجد اتفاق 
ن الممكن أن تتسبب في تشويه مالصادرات من السلع الزراعية 

وبمزيد من التحديد، فإن دعم .  للسلعسواق العالميةاألالمنافسة في 
 ،الصادرات يمكن أن يؤدي إلى مزاحمة مصدري البلدان األخرى

يؤدي إلى مزاحمة المنتجين المحليين في ن أبل ويمكن أيضًا 
ضارة بصفة  البلدان المستوردة، بما يترتب على ذلك من آثار

الممكن أيضًا، من  ومن. خاصة بمستقبل التنمية في البلدان النامية
حيث المبدأ، أن تكون للتدخالت الممكنة من جانب الحكومات 

اط مثل اللجوء إلى االئتمان التصديري، أو نش - األخرى
أو استخدام المعونة الغذائية  المؤسسات التجارية الحكومية

لدعم المباشر تأثير التأثيرات مماثلة  - لتصريف فائض اإلنتاج
 .التجارية للصادرات من حيث تشويه األسواق والتدفقات

ويعترف االتفاق اإلطاري الذي توصلت إليه منظمة التجارة 
 بهذه (WTO, 2004) 2004 آب/العالمية في أول أغسطس

الصيغ الشواغل، ولذلك تضمن هذا اإلطار الدعوة إلى تحديد 
التي تضمن إلغاء جميع أشكال دعم الصادرات بالتوازي واألنماط 

جميع التدابير التصديرية التي يكون لها على ضوابط فرض مع 
وعلى الرغم من عدم وجود خالف آبير بشأن . نفس التأثير

التأثيرات "لنحو، فإن تحديد المضي في المفاوضات على هذا ا
فهناك خطر حقيقي من أن بعض . ليس باألمر السهل" المكافئة

أدوات السياسات التي يكون تأثيرها ضئيًال على حالة السوق 
مقارنة بمنافعها المحتملة، سوف تخضع لضوابط مشددة العالمية 

- وهم يواجهون صعوبة تفعيل مفهوم التكافؤ – لو أن المفاوضين
غطي جميع ت"في تحديد الصيغ التي  إلى منهج احترازي رآنوا 

 ".االحتماالت

 باستعراض المفاهيم الثالثة الواسعة )1(وتبدأ هذه المذآرة الفنية
. آما هي مبينة في االتفاق اإلطاري ريصدتق الاسوأللمنافسة في 

 اآلليات أو صنيفثم ُتفند آيف أن االتفاق اإلطاري يسعى إلى ت
إلى مجموعة ينبغي المفاهيم هذه طبق عليها تناألنشطة التي 

إلغاؤها، ومجموعة أخرى تتطلب مزيدًا من الضوابط، ومجموعة 
ثالثة من المعتقد أن إخضاعها لمزيد من الضوابط ليس له ما 

على التأثير دالة وهكذا، يناقش متن هذه المذآرة القرائن ال. يبرره
 المعتقد أنها المحتمل لمجموعة من األدوات واألنشطة التي من

واستنادًا إلى ذلك، تناقش المذآرة . تعزز تصدير السلع الزراعية
وأخيرًا، تناقش المذآرة . جدوى محاولة تفعيل مفهوم التكافؤ

فرض ضوابط على بعض التدابير  المخاطر المرتبطة بالمغاالة في
 .مالئمة أو إخضاعها لضوابط غير

 ؟الصادرات أسواق ي المنافسة في تعن ذاما 2

ضمن ثالث ق الصادرات اسوألمنافسة في تصنيف أشكال ايمكن 
السياسات التي تمثل تعزيزًا مباشرًا  ) أ : (متميزة هيعامة فئات 

التسهيالت لفرص التصدير، مثل سياسات دعم الصادرات و
التدخالت التي تستهدف  )ب  (؛ الُمدعمة رسميًايةالتصديراالئتمانية 

والمعونة الغذائية، السيما  )ج (؛وميةالحكالمؤسسات التجارية دعم 
ويناقش . ُيستخدم منها في تسهيل تصريف فائض إنتاج بلد معين ما
 .بالتفصيلالعناصر تأثير هذه مدى الرابع من هذه المذآرة قسم ال

                                                     
استفادت هذه المذآرة الفنية من المناقشات التي جرت في مشاورة   )1(

ر التي ُعِقدت يصدتالأسواق الخبراء غير الرسمية بشأن المنافسة في 
، التي رآز فيها الخبراء 2004 ين الثانيتشر/بمقر المنظمة في نوفمبر

على األعمال التحليلية والتجريبية الخاصة بالقضايا المتصلة بالمنافسة 
ر بقدر صلتها بالمفاوضات الجارية في منظمة التجارة يصدتالأسواق في 

 .العالمية

  
  منظمة األغذية والزراعة

 عن السياسات التجاريةفنية ذآرات م
 المتصلة بمفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعةالمتصلة بمفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعةالمتصلة بمفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعةفي القضايا في القضايا في القضايا 

 
 : التصديرأسواق  نافسة فيالم – 4  رقم

 بعض القضايا والقرائن التجريبية
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وتضمين مجموعة من األنشطة والسياسات أوسع مما يندرج 
 نماإفي جولة أوروغواي التصدير أسواق ضمن المنافسة في 

يرجع إلى الخوف من أن آليات أخرى غير دعم الصادرات سوف 
ستعمل في التحايل على ضرورة التقليل من دعم الصادرات ُت

 .آوسيلة لتصريف فائض اإلنتاج

ومع ذلك، ينبغي مالحظة أن السياسات والتدخالت األخرى 
تندرج ضمن هذا التصنيف يمكن أيضًا أن يكون لها نفس  التي ال

استخدام العالوات السعرية لإلبقاء على األسعار التأثير، مثل 
الداخلية في مستوى أعلى من أسعار المنتجات التي تباع في 

في سداد عجز الالبلدان التي ُتصدر إليها، أو مدفوعات تغطية 
وعلى . القروض التي تتيح للمستوردين شراء المنتجات بسعر أقل

حتملة على تغطية الرغم من أن هذه القضية األوسع لها تأثيرات م
التي سيتفق عليها في آخر األمر، تقتصر هذه واألنماط الصيغ 

للمنافسة في التي سبق تحديدها  المذآرة على المكونات الثالثة
 )2(.ق التصديراسوأ

 توصلت إليه ماذا يقول االتفاق اإلطاري الذي  3
 منظمة التجارة العالمية؟

نظمة التجارة يتضمن االتفاق اإلطاري الذي توصلت إليه م
 بعض التوجيهات بشأن السياسات 2004 آب/في أغسطسالعالمية 

واألنشطة التي ستتأثر، بااللتزام بالتوصل إلى اتفاق على نقطة 
يتم ) النقطة  تاريخ هذهىيتم التفاوض حتى اآلن عل لم(معينة 

 سياسات أخرى، ىفرض ضوابط علوعندها إلغاء سياسات معينة، 
 .السياسات عة ثالثة منتتأثر مجمو بينما لن

التفصيلية التي تضمن إلغاء واألنماط الصيغ وسوف يتم تحديد 
المجدول دعم الجميع أشكال دعم الصادرات، بما في ذلك 

التصديرية، والضمانات، التسهيالت االئتمانية ؛ ولصادراتل
؛ يومًا 180 وبرامج التأمين التي تتجاوز فيها فترات السداد

المؤسسات  إلى تشويه التجارة من جانب واألنشطة التي تؤدي
، والمعونة )لم يتم بعد تحديد هذه األنشطة (التجارية الحكومية

 .عليها تتفق مع الضوابط التي سُيتفق الغذائية التي ال

وسوف ُتفرض ضوابط أخرى على استعمال جميع التدابير 
 وتشمل هذه التدابير، طبقًا. التصديرية التي يكون لها تأثير مكافئ

لالتفاق اإلطاري، الضوابط المفروضة على شروط وأحكام 
 التصديرية، والضمانات، وبرامج التأمين يةاالئتمانالتسهيالت 

المؤسسات ؛ وأنشطة يومًا 180 التي تتجاوز فيها فترات السداد
 األقل تشويهًا للتجارة؛ وفرض ضوابط على الحكوميةالتجارية 

 .)3(حمتها للنشاط التجاريالمعونة الغذائية للحيلولة دون مزا

                                                     
لم يكن التمييز بين التدابير التصديرية وتدابير دعم الصادرات   )2(

وُتؤخذ بعض السياسات الداخلية في الوقت الحاضر . دوام على الًاواضح
التصدير، بينما أسواق على أنها تندرج ضمن سياسات المنافسة في 

تندرج هذه السياسات ضمن الدعم المحلي في اتفاقية الزراعة التي 
 .أسفرت عنها جولة أوروغواي

 أو فرض ضوابط على بعض أشكال المعونة/باإلضافة على إلغاء و  )3(
دور  )1(الغذائية، يشير االتفاق أيضًا إلى أن المفاوضات سوف تتناول 

ومسألة تقديم المعونة الغذائية على شكل منحة  )2(المنظمات الدولية، 
تغطيها هذه المذآرة فسوف ُتفرد لها مذآرة فنية  وهذه الجوانب ال. آاملة

آذلك يشير نص االتفاق اإلطاري إلى المعاملة الخاصة 
والتفضيلية للبلدان النامية، التي تتيح لها فترات تنفيذ أطول 
للتخلص من جميع أشكال دعم الصادرات، والسماح باستمرار 

 لفترة معقولة بعد إلغاء دعم 9-4 الدعم المقدم بموجب المادة
أآد من أن الضوابط تراعي ظروف أقل البلدان الصادرات، والت

وباإلضافة إلى . نموًا والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء
الحكومية في البلدان عطى للمؤسسات التجارية ُيذلك، فسوف 

اعتبار خاص لإلبقاء على االحتكارات التي تمارسها النامية 
ن المعاملة وعلى الرغم من أ. لدواعي تحقيق األمن الغذائي

ر يصدتالأسواق الخاصة والتفضيلية فيما يتعلق بالمنافسة في 
تغطيها مذآرة فنية أخرى بهذا العنوان، فمن الجدير بالمالحظة هنا 
أن الترآيز على المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان األقل نموًا 

وليس لجميع البلدان (والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء 
له أهميته باإلشارة إلى وجهة نظر الواليات المتحدة في ) اميةالن

فقد آانت الواليات المتحدة تريد منح جميع البلدان . المفاوضات
أسواق النامية معاملة خاصة وتفضيلية فيما يتعلق بالمنافسة في 

في االتفاق اإلطاري آوسيلة لحماية النمط الحالي لإلنفاق ر يصدتال
يري من اإللغاء أو من اإلخضاع لمزيد من على االئتمان التصد

وهذا يتناقض مع موقفها من المحاور األخرى في . الضوابط
 ضغطت حيث أنهاالمفاوضات، وخصوصًا النفاذ إلى األسواق، 

من أجل التمييز بين البلدان النامية من حيث التمتع بالمعاملة 
 .الخاصة والتفضيلية

 ؟التكافؤ هوما  •

على  ريصدتالأسواق  المنافسة في علىيتوقف المنهج المطبق 
تصنيف السياسات واإلجراءات في فئات تكون لها عمومًا تأثيرات 
. متكافئة، وذلك للسماح بإلغائها أو إخضاعها للضوابط بالتوازي

ولكن آيف يمكن تعريف التكافؤ وما هي المزايا النسبية للمناهج 
 المتبعة في قياس التكافؤ؟

لخاصة بتعريف التكافؤ حول تأثير سياسة تدور معظم المناقشات ا
معينة أو نشاط معين على المعامالت وعلى التدفقات التجارية، أو حول 

ومن بين المناهج البديلة . إجمالي اإلنفاق على هذه السياسة أو هذا النشاط
مدى النجاح في خفض  )1 (المطبقة في تحليل التأثير على األسواق 

النسبة للمشتري األجنبي مقارنة بالمشتري أي خفض تكاليف ب(التكاليف 
تحويالت الميزانية المترتبة على  )2( وبالتبعية، ؛)المحلي للسلعة

وقد حاولت منظمة التعاون االقتصادي . تصريف السلعة
لتسهيالت االئتمانية  تحديد الدعم المكافئ لOECD (2000b) والتنمية
 .)ب - 4 انظر القسم (. بحسب البلديةالتصدير

                                                                                 
عد المسألة وآما تشير تلك المذآرة، فبينما ت. أخرى عن المعونة الغذائية

األولى مثيرة للجدل والخالف، فإن المسألة الثانية من المرجح أن تكون 
 .بعيدة الصلة إلى حد آبير
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 الصادرات المدعمة آنسبة مئوية من مجموع صادرات بعض المنتجات في االتحاد األوروبي: 1 لشكلا
)2001-1995( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Jales (2004) :المصدر
 
 

 إطارًا McCorriston and MacLaren (2004)وقد وضع 
 المؤسسات التجارية الحكوميةنظريًا لمناقشة مكافئ الدعم الذي تقدمة 

ويرآز تحليل تأثير المعونة الغذائية على مفهوم ). ج - 4 ظر القسمان(
التأثير اإلضافي على االستهالك آآلية لتحديد التأثيرات المحتملة من 

- 4 انظر القسم(حيث مزاحمة الواردات التجارية وتشويه األسواق 
ومن القضايا األساسية فيما يتعلق بالمزايا النسبية للمناهج البديلة . )د 

آيف يمكن مقارنة اإلنفاق من  آيفية المقارنة بين المناهج، مثل
مثًال عن طريق تأثيره من (الميزانية أو ترجمته إلى تأثير على السوق 

وتستخدم هذه االعتبارات في إثراء المناقشة ). حيث خفض التكاليف
 .التالي حول هذه اآلثار في القسم

المنافسة في تب على المترتأثير العلى  القرائن الدالةما هي  4
 التصديرأسواق 

عناصر تأثير مدى وتستعرض األقسام التالية القرائن الدالة على أهمية 
 .التصديرأسواق المنافسة في 

 دعم الصادرات ) أ ( 

تقرر في مفاوضات منظمة التجارة العالمية إلغاء دعم الصادرات، مما 
 على استخدامه رتبةتوجود اتفاق على أن المنافع الصافية الموحي بي

أن أو أن هناك بدائل سياساتية من السهل /و(بدرجة آبيرة سلبية 
تطبقها البلدان التي توافق على إجراء تخفيضات على دعم 

ولكن، إلى أي مدى يعد استخدام دعم الصادرات ). الصادرات
 وهل سيكون تأثير تخفيضه آبيرا في الواقع آما يقول ،منتشرًا
 البعض؟

 الصادرات دعم تأثيرمدى  •

يتمتع واحد وعشرون عضوًا من أعضاء منظمة التجارة العالمية بحق 
 هذا الحق في  األعضاءاستخدام دعم الصادرات، ويستخدم تسعة من

بما في ذلك قبرص، (االتحاد األوروبي : )4(الوقت الحاضر
؛ وسويسرا؛ )والجمهورية التشيكية، والمجر، وبولندا وسلوفاآيا

 المتحدة، وترآيا؛ وإسرائيل، وفنزويال؛ والنرويج؛ والواليات
وباإلضافة إلى ذلك، استخدمت ثمانية بلدان دعم . ورومانيا؛ والمكسيك

جنوب إفريقيا، وآولومبيا؛ وآندا؛ : الصادرات في الماضي هي
 ولم تستخدما ،ريكا؛ وبنمـاستاوا؛ وأستراليا؛ ونيوزيلندا؛ وآوأيسلند

 وبلغاريا؛ وإندونيسيا البرازيل؛: أربعة بلدان حتى اآلن هي
 .وأوروغواي

ويأتي االتحاد األوروبي على رأس البلدان التسعة التي أبلغت عن 
 من قيمة دعم في المائة 90، حيث يمثل )5(استخدام دعم الصادرات

الصادرات الذي تم اإلبالغ عنه لمنظمة التجارة العالمية خالل 
من  5,3 نية بنسبةوتأتي سويسرا في المرتبة الثا. 1995-2001 الفترة

 في 1,4 المجموع، بينما تمثل آل من الواليات المتحدة والنرويج نسبة
 .المائة

وقد انحسر استخدام دعم الصادرات بشكل جوهري خالل العقد 
 إلى أقل 1995 بليون في 7,5 من نحوحيث انخفضت قيمته الماضي 

                                                     
وتاريخ أحدث بالغ متاح من . تتأخر البالغات عمومًا لعدة سنوات  )4(

 .1998 البلدان المدرجة بالقائمة في
لي تستبعد الدعم ُتسجل البيانات الُمبلغة دعم الصادرات المنظم، وبالتا  )5(

ومؤسسة المبيعات الخارجية الناتج مثًال عن نظام األلبان الكندي أو 
 .بالواليات المتحدة
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اد ولم تكن التخفيضات التي حدثت في االتح. 2001باليين في  3من 
اتفاقية الزراعة، التي تنص عليها األوروبي انعكاسًا للتقيد بااللتزامات 

السيما أن االتحاد األوروبي آان قريبًا جدًا من الحدود القصوى لدعم 
نتيجة إلدخال إصالحات هذه التخفيضات الصادرات، بل آانت 

من الالزم معها استخدام دعم  موازية على السياسات الداخلية لم يعد
 .المنتجات ادرات على نطاق واسع بالنسبة لكثير منالص

واألهم  ومع ذلك، فمن المهم مالحظة أن مستويات التخفيض، بل
من ذلك نطاق إجراء تخفيضات أخرى في مستويات استخدام دعم 

 .1 الصادرات، تختلف باختالف المنتجات، آما هو مبين في الشكل

يم بمنظمة التجارة والمالحظ أن القرار الذي أصدرته هيئة التحك
لسكر يلقي الشكوك على المزاعم القائلة بأن لالعالمية أخيرًا بالنسبة 

من السكر هي في المائة فقط من صادرات االتحاد األوروبي  26 نسبة
وطبقًا للحسابات التي أجراها . التي يطبق عليها دعم الصادرات

Jales (2004)ة القرار سوف تقترب نسب هذا ، ففي حالة تأييد
 .المائة في 65 الصادرات المدعمة من

ونسبة الصادرات (ومن المتوقع أن تنخفض مستويات اإلنفاق 
بالنسبة للحبوب واللحوم البيضاء، عندما يبدأ تنفيذ إصالحات ) المدعمة

ومع ذلك، فمن . السياسة الزراعية المشترآة التي تم االتفاق عليها أخيرًا
متثاقلة الخطى فيما يتعلق بقطاعي المالحظ أن هذه اإلصالحات مازالت 

منتجات األلبان والسكر، حيث سيكون من الالزم إجراء أآبر قدر من 
وقد انحسر استخدام دعم . التخفيضات إذا ما تقرر إلغاء دعم الصادرات

الصادرات في حالة السكر في السنوات األخيرة، ولكن ذلك آان أقل مما 
 .هو بالنسبة للمنتجات األخرى

 التي يمكن أن تترتب على إلغاء دعم الصادراتاآلثار  •

على الرغم من االهتمام الذي يثيره إلغاء دعم الصادرات، 
القرائن إلى أن تأثير إلغاء دعم الصادرات على األسعار في  تشير

السوق العالمية في المدى البعيد سيكون محدودًا نسبيًا بالنسبة لمعظم 
 .السلع

 للتأثيرات التي تتولد عن  ملخصًاGohin (2004)ويقدم لنا 
التغييرات في االتحاد األوروبي من حيث نماذج المجموعة من 

واألسعار العالمية وصادرات االتحاد األوروبي في المدى البعيد 
بالنسبة لمجموعة من السلع بعد إلغاء دعم الصادرات في االتحاد 

األسعار على تأثير الوعلى الرغم من اختالف درجة . األوروبي
. لعالمية، هناك ما يشير إلى أن تأثير إلغاء الدعم سيكون ضئيًال نسبيًاا

وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تزداد الصادرات األوروبية من 
حد ما االنخفاض  القمح بعد إلغاء دعم الصادرات، مما سُيعوض إلى

وعلى الرغم من أن االنخفاض . صادرات الحبوب الخشنةفي المتوقع 
لحوم األبقار األوروبية وحجم صادراتها سيكون جوهريًا، في أسعار 

 .فإن تأثير ذلك على األسعار العالمية لهذه السلع سيكون محدودًا

 وفي المدى القريب، قد يكون االرتباك الذي ستتعرض له
دعم الصادرات ملحوظًا في صورة عدم إللغاء األسواق نتيجة 

 في البلدان النامية، بدرجة استقرار األسعار المحلية لبدائل الواردات
وهذا يدل . في مستوى األسعار في السوق العالميةسيحدث أآبر مما 

األنشطة على /السياسات على أن التحليل الذي يرآز على تأثير هذه

وعلى سبيل المثال، فإن التحليل . السوق من الالزم أن يكون أآثر دقة
ح أن يكون آاشفًا على مستوى التدفقات التجارية الثنائية من المرج

 حيث أن ،أآثر من التحليل على مستوى السوق بصفة عامة
االنخفاض المطلق الضئيل نسبيًا في الصادرات من بلد ما من المرجح 

وينبغي .  بصفة عامة على األسعار العالميةضئيًاليكون سأن تأثيره 
التحليل مناقشة التأثير على تدفقات الصادرات من  أن يحاول هذا

 .المنافسة نالبلدا

دعم   إن التأثيرات المترتبة على إلغاءAbbott (2004)ويقول 
ال يمكن والصادرات لن تكون ضئيلة فقط بل ستكون أيضًا متفاوتة، 

وهو يرى أن ذلك يرجع . إخضاعها للمقارنة فيما بين النماذج المختلفة
إلى أن من الضروري أن تستخلص النتائج من التفاصيل المؤسسية 

شمل العوامل التي تفسر االختالفات بين تو. بالسياسات البديلةالخاصة 
الفترة المرجعية؛ ودرجة المرونة المفترضة في : الدراسات المختلفة

ففي نماذج التوازن (طريقة وضع نموذج أداة السياسات األسعار؛ و
العام، يميل المحللون إلى استعمال سياسات مكافئ التعريفة، أي وجود 

إذا  ما أي( وهيكل النموذج ؛) المحلي والسعر العالميفرق بين السعر
 ).الجزئي آان النموذج يقوم على التوازن العام أو التوازن

 الدراسات إلى أن تشيرأهميتها النسبية، فحيث أما من 
فعلى الرغم . االفتراضات الخاصة بدرجات المرونة لها تأثير حاسم

يعد حاسمًا   العام المن أن التمييز بين التوازن الجزئي والتوازن
بالنسبة للتأثير على األسواق، فإنه ضروري لتحديد التأثير على 

عتمد اعتمادًا تج ئاتوعلى الرغم من أن الن. معيشةالمستوى العام لل
 إن Abbott (2004) آبيرًا على قيم المعالم القياسية المستخدمة، يقول

ت التي تتناول وخصوصًا التقديرا – التقديرات االقتصادية القياسية
بين السلع المحلية (مرونة صافي التجارة، ومرونة اإلحالل 

هي تقديرات ضعيفة وتتناقض مع  – ومرونة انتقال التأثير) واألجنبية
 الرغم من أن التأثيرات ىوباإلضافة إلى ذلك، فعل. المعلومات السابقة

تقوم على  الرئيسية لدعم الصادرات متغيرة وتحدث في أسواق ال
وتفترض أن المنافسة جامدة نافسة الكاملة، فإن معظم النماذج الم

 .آاملة

النتائج التي تسفر عنها النماذج ألنها الطعن في ويمكن أيضًا 
تتضمن تقديرات لنتائج إلغاء دعم الصادرات دون أن تأخذ في 
االعتبار اإلصالحات األوسع التي أدِخلت على السياسة الزراعية 

بها لن يتم تخفيض الدعم الذي يحصل عليه المشترآة، والتي بموج
مثل (المنتجون في المستقبل بل سيتم تقديمه من خالل آليات أخرى 

ة الواحدة التي يحصل عليها المزارعون في االتحاد دفعمدفوعات ال
وعلى الرغم مما ُيقال من أن هذه اآللية غير مربوطة ). األوروبي

ساهمة هذا الشكل من أشكال بالدعم، مازال الحوار قائمًا بشأن مدى م
الدعم في المحافظة على مستويات اإلنتاج في االتحاد األوروبي، 

مذآرة فنية موضوع وهذه القضية . وبالتالي على حجم التجارة
 .المحلي منفصلة تتناول الدعم
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 )دوالراتبماليين ال (1995-1998 في الفترةالتسهيالت االئتمانية التصديرية نمط استخدام : 1 الجدول

 المجموع1995199619971998 

قيمة 
الصادرات 
التي تمت 
بتسهيالت 
 ائتمانية

المئوية نسبة ال
لصادرات التي ل

بتسهيالت تمت 
 ائتمانية

تسهيالت 
قل ألائتمانية 
 من سنة

النسبة المئوية 
تسهيالت لل
قل من األ يةئتماناال

سنة إلى المجموع 
 بحسب البلد

 100 803 6 15 24 803 5536 1301 0142 1062 1 أستراليا

 97 513 3 5 13 613 1083 2391 1 697 570 آنـدا
 93 094 4 2 16 379 2544 1511 1 989 985 االتحاد األوروبي
 6 710 5 46 806 92912 8453 1882 8433 2 الواليات المتحدة
 71 137 - 1 195 66 58 71 0 البلدان األخرى

  257 15 4  796 91027 4237 9597 5046 5 المجموع

 
 .OECD (2000b) البيانات مأخوذة بتصرف من :المصدر

 

 يةالتصدير التسهيالت االئتمانية )ب(

حسب تعريف التسهيالت االئتمانية التصديرية الُمدعمة رسميًا هي، 
 اتترتيب ،OECD (2000b)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

دعم سعر  إعادة تمويلها أو تأمين عليها، أوال لضمان الصادرات، أو
الفائدة المستحق على تمويلها، بحيث يسمح للمشتري األجنبي للسلع 

 .الوقت أو الخدمات الُمصدرة بتأجيل سداد قيمتها لفترة من

 مدى تأثير التسهيالت االئتمانية التصديرية •

من الصعب جدًا الحصول على المعلومات الدالة على وتيرة 
يوجد  البلدان ال )1( ألن يةالتصديرالتسهيالت االئتمانية ل استعما

 بإبالغ منظمة التجارة العالمية بهذا في الوقت الحاضرعليها التزام 
التسهيالت االئتمانية  شروط تقديم ألنو )2(النوع من اإلنفاق، 

وتقوم معظم التحليالت ووجهات النظر . تعتبر سرية التصديرية 
ها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من على معلومات استخلصت

التسهيالت االئتمانية استقصاء سري أجرته المنظمة عن استخدام 
التسهيالت من جانب األطراف المشارآة في ترتيبات  التصديرية 

وعلى الرغم . 1998 إلى 1995في الفترة من  االئتمانية التصديرية 
رت تحليالت شاملة من أن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أج

انظر على سبيل (أسفر عنها االستقصاء على البيانات التي 
وأنها جعلت بعض البيانات الموجزة ) OECD, 2000b المثال

يغيب عن األذهان أن  متاحة من خالل هذه المنشورات، ينبغي أال
 . فقط1998 – 1995 هذه البيانات تمثل الفترة

، في مجموعها، تصديريةالتسهيالت االئتمانية الوقد ازدادت 
. 1998 دوالر في  بليون7,9 إلى 1995 دوالر في بليون 5,5من 

ئتمان من جانب عدد هذا النوع من اال استخدام 1 ويوضح الجدول
 في 45 نسبة، ويوضح أن 1995-1998 من البلدان في الفترة

مجموع االئتمانات التي ُقدمت خالل تلك الفترة آانت المائة من 

سنة، وآانت  مين التي تتجاوز فيها فترات السدادبرامج التأل
 من االئتمانات في المائة 95  التي استخدمتيالواليات المتحدة ه
وأخيرًا، يوضح الجدول أنه من حيث استخدام . التي تتجاوز سنة

آنسبة مئوية من مجموع قيمة  التسهيالت االئتمانية التصديرية 
لنسب حيث آانت أعلى الصادرات، آانت أستراليا صاحبة أعلى ا

 ).في المائة 2-5(المائة  في 15من البلدان الثالثة األخرى بنسبة 

لدعم  التسهيالت االئتمانية التصديرية وتستخدم غالبية 
صادرات الواليات المتحدة، آما أنها تمثل جميع االئتمانات تقريبًا 

ي، وفي االتحاد األوروب. يومًا 180التي تتجاوز فترات السداد فيها 
بعد  لتسهيالت االئتمانية التصديرية وهو ثاني أآبر مستخدم ل

التسهيالت االئتمانية التصديرية الواليات المتحدة، آان مستوى 
فعلى خالف دعم . أقل بكثير من استخدام دعم الصادرات 

التسهيالت االئتمانية التصديرية الصادرات، فإن مستوى 
تتخذه  د على حدة، والقرار يتخذه آل بليكونان بواستخدامها  

 .المفوضية األوروبية

 واستنادًا إلى البيانات المستمدة من الواليات المتحدة، أثبت
المعهد البرازيلي لدراسة القضايا المتصلة بالمفاوضات التجارية 

 أن مجموعة آبيرة من السلع (Jales, 2004) (ICONE)الدولية 
ولكن نسبة ، يةالتصديرالتسهيالت االئتمانية تستفيد من 

في أي مجموعة  التسهيالت هذه الصادرات التي تستفيد من 
في المائة  15تتعدى عمومًا  الالسلعية المجموعات  من

وعلى سبيل المثال، آانت ). 1994-2004 متوسطات حسب(
في  15صادرات القمح، والمساحيق البروتينية والقطن تمثل نحو 

ت ائتمانية،  من الصادرات التي حصلت على تسهيالالمائة
 في المائة، 10 صادرات البذور الزيتية واألرز نحوتمثل  بينما

مستوى بلغت  في المائة، و2 وآانت منتجات اللحوم تمثل نحو
 ,Jales)في المائة  20الذروة في بعض السنوات لتصل إلى 
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 نسبة الصادرات التي استفادت من 2 ويوضح الجدول. (2004
 .1998 ية في جميع البلدان فيالتسهيالت االئتمانية التصدير

نسبة الصادرات التي استفادت من التسهيالت : 2 الجدول
 )1998(بحسب مجموعة المنتجات  االئتمانية التصديرية

(%)نسبة الصادرات المستفيدة  مجموعة المنتجات

 3,4 المنتجات الحيوانية

 4,6 الخضروات
 13,8 الحبوب

 3,1 الزيوت والدهون
 1,3 نعةاألغذية الُمص
 12,5 الجلود بأنواعها
 24,7 الصوف والوبر

 
 .OECD (2000b) البيانات مأخوذة بتصرف من :المصدر

األهم من ذلك في الحوارات المعاصرة العنصر وربما آان 
تغري الجهات الرئيسية التي تتجه إليها الصادرات التي هو 

فكثيرًا ما يكون تبرير . ية التصديراتئتمان االضمانعلى 
هو أن البلدان المتلقية  التسهيالت االئتمانية التصديرية استخدام 

وعلى عكس االفتراض بأن . تعاني من صعوبات في السيولة
البلدان النامية الفقيرة هي التي تحصل على تحصل على 
الجانب األآبر من هذه التسهيالت، فإنها في الواقع ُتطبق في 

خل التي تحصل معظمها على واردات البلدان متوسطة الد
عليها من بلدان أخرى أعضاء في منظمة التعاون االقتصادي 

على قدر  تحصل إال ويبدو أن البلدان ضعيفة النمو ال. والتنمية
تكون قد حصلت  ضئيل من هذه البرامج، وربما ال

تسهيالت ائتمانية من الواليات المتحدة خالل الفترة  على
البلدان البد أن وعلى الرغم من أن بعض . )6(1998-1995

تكون قد استفادت من التسهيالت االئتمانية التصديرية، فإن 
مطاحن الحبوب في أقل البلدان نموًا، على سبيل المثال، تحتاج 
إلى تسهيالت ائتمانية لكي تستطيع شراء القمح وال تستطيع 

 أن آون معظم دبي. سداد إال بعد بيع الدقيق بعد طحن القمحال
من البلدان متوسطة هي  للتسهيالت االئتمانية البلدان المتلقية

ي بالشك على هذا التفسير الستمرار قالدخل أو البلدان النامية يل
 وعلى سبيل المثال، فإن. اللجوء على التسهيالت االئتمانية

، الذي يمثل الجانب األآبر من اإلنفاق US GSM-102برنامج 
 في الواليات  االئتمانية التصديريةبموجب برنامج التسهيالت

التسهيالت للمكسيك، هذه في المائة من  19 دم نسبةقالمتحدة، 
المائة لجمهورية في  17 ألمريكا الالتينية، وفي المائة  18 و

آوريا، ولم تحصل إفريقيا جنوب الصحراء إال على نسبة 
من مجموع التسهيالت االئتمانية  طفي المائة فق 0,3

(ICONE 2004) .النامية المستوردة الصافية  البلدان ظوآان ح
في المائة من  8,9حصلت على نسبة للغذاء أفضل، حيث 

                                                     
حصلت مجموعة من البلدان تضم عددًا من أقل البلدان نموًا والبلدان   )6(

التسهيالت  النامية المستوردة الصافية للغذاء على نصيب ضئيل من
مها الواليات المتحدة، ولذلك فمن الممكن أن االئتمانية التصديرية التي تقد

 .المبلغ تكون هذه البلدان قد حصلت على جانب من هذا

 ,OECD)األمريكية مجموع التسهيالت االئتمانية التصديرية 
2000b). 

 آان المستوردون ذاإ وهناك حاجة إلى إجراء بحوث لتحديد ما
في البلدان النامية يعانون في الواقع من صعوبات في السيولة، 

 جوانب القصور فيجد هذه الصعوبات، ومدى صلتها بوأين تو
أسواق رأس المال التي يمكن التعامل معها على اعتبار أنها بديل 

ذلك، فإن  ومع. أفضل من تقديم تسهيالت ائتمانية تصديرية مقيدة
المجاالت التي تشح بشأنها البيانات بصفة خاصة، تتصل بتفاصيل 

لفائدة المدفوع، والرسوم  التجارية، مثل سعر اتشروط المعامال
 .األولية وفترة السداد

التسهيالت االئتمانية  اآلثار التي يمكن أن تترتب على إلغاء •
 التصديرية

معظم البيانات الخاصة بالبلدان تحليل إذا أخذنا في االعتبار أن 
البيانات متاحة بالنسبة لبعض البلدان على مدى فترات زمنية (

مجموعة واحدة من البيانات تغطي يقوم على ) أطول من األخرى
يكون ممثًال للفترة، يمكن  ال  وأن ذلك قد،1995-1998 الفترة

إبداء عدد من المالحظات بشأن تأثير التسهيالت االئتمانية 
 .التصديرية

 (OECD, 2000b)وُتعطي أشمل دراسة متاحة للكافة 
تي تقديرات عن الدعم المكافئ للتسهيالت االئتمانية التصديرية ال

تقدمها مختلف البلدان، آخذة في االعتبار عددًا من العوامل 
ويتضح من هذه ). بمزيد من التفاصيل(المتصلة بشروط السداد 

التقديرات أنه بالنسبة لثالثة من البلدان األعضاء في منظمة 
، )الواليات المتحدة، وآندا، وأستراليا(التعاون االقتصادي والتنمية 
ات في العمليات التي تتم بموجب تعد عناصر دعم الصادر

وقد تبين . تسهيالت ائتمانية أعلى من اإلنفاق على دعم الصادرات
لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن التسهيالت االئتمانية 

ومعظمها  - 1998 التصديرية التي قدمتها الواليات المتحدة في
حسب ُمكافئ الدعم فيها ب ُيعد - يقوم على فترات سداد أطول

الرغم من ذلك، يدل  وعلى. الوحدة أعلى منه في البلدان األخرى
في المائة في  6,6مكافئ الدعم على أن المستوردين يدفعون 

المتوسط في المعامالت التي توفر الواليات المتحدة تسهيالت 
ائتمانية لتسهيل الحصول عليها أقل مما يدفعه المستوردون الذين 

 وهذه األرقام تعززها تقديرات مكتب .يحصلون على هذا الدعم ال
الذي قال إن هذه النسبة تصل المحاسبة العامة بالواليات المتحدة 

 .المائة في 9,9إلى 

ونظرًا ألن عنصر دعم الصادرات يعد صغيرًا نسبيًا في هذه 
ز أساسًا على عنصر آالتسهيالت االئتمانية التصديرية التي تر

ه التسهيالت االئتمانية إلى  إلى أي مدى تؤدي هذيأ - "السعر"
تستفيد من  جعل الصادرات أرخص من البدائل التجارية التي ال

ربما آان السؤال األنسب هو إلى أي مدى تعد أنماط  - االئتمان
فربما لم يكن . التصدير حساسة الستخدام التسهيالت االئتمانية

. يةُيقدر لبعض المعامالت أن تتم بدون توافر التسهيالت االئتمان
وعلى سبيل المثال، يشتري المستوردون المصريون القمح من 

المائة مما لو حصلوا  في 10الواليات المتحدة بسعر أعلى بنسبة 
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عليه من أستراليا ألنهم يحصلون على التسهيالت االئتمانية 
آذلك ُيقال إنه على الرغم من أن التمويل يكون . بشروط أفضل

فاوضات الصفقة التجارية، فإن سعر بالتأآيد جزءًا من القرار في م
 .القرار الوحدة من السلعة مازال له شيء من التأثير على

أن ، أي تأثير إضافي للوارداتبوجود وبالمثل، يمكن القول 
الواردات التي تأتي بمساعدة التسهيالت االئتمانية التصديرية 

تحل محل الواردات التي يتم شراؤها على أسس تجارية  ال
. آان لها أن تتم بدون التسهيالت االئتمانية ن األخيرة مامحض، أل
آخر، أن التسهيالت االئتمانية التصديرية تزيد من الطلب  وبمعنى
ومع ذلك، فإن التأثير الصافي على التدفقات . على الوارداتالفعال 

 تفإذا آان. على جانب الُمصدرينأيضًا التجارية في البلد يعتمد 
لبلد الذي يقدم تسهيالت ائتمانية تصديرية االزيادة في صادرات 

نتيجة لهذه التي تأتي للواردات اإلضافي أآبر من التأثير 
عندئذ تأثير سلبي على مصدري البلدان قد يكون لذلك التسهيالت، 

 .األخرى

 
 )1998(الدعم المكافئ الئتمان الصادرات بحسب البلد : 2 الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .OECD (2000b)ستنادًا إلى البيانات المستمدة من  اJales (2004): المصدر
 

 يةاالئتماناآلثار المرتبة على التسهيالت العوامل التي تحدد  •

 للتسهيالت االئتمانية التصديرية على عدد من ةقيقالداآلثار يعتمد 
على مستوى اإلنفاق من الميزانية العوامل المتصلة بكل من 

وتتضح مجموعة العوامل . دسداالوشروط التسهيالت االئتمانية 
 للتكلفة التي يتحملها المستورد الثانية في حسابات القيمة الحاضرة

معالم وال. مقابل الحصول على قرض بسعر أقل من سعر السوق
التي تؤثر على الحسابات هي مستوى سعر الفائدة المدعم القياسية 

 وفترة السماح التي تمر قبل ،أو المضمون؛ وطول فترة السداد
بداية السداد؛ وعدد األقساط المطلوب سدادها آل سنة؛ ومستوى 

 .الدفعة المقدمة أو الرسوم

وعلى الرغم من أن البيانات الخاصة ببعض الجوانب متاحة 
مثل بيانات الرسوم المبينة في ملحق التحليل الذي أجرته منظمة (

، فليس من )(OECD, 2000b)التعاون االقتصادي والتنمية 
سعر  مثل – ة البيانات الخاصة بالجوانب األخرىالسهل معرف

، وسعر الفائدة السائد في السوق الفائدة المعروض في آل معاملة
ولذلك فإن . الذي يتحدد على أساسه عنصر الدعم في سعر الفائدة

االئتمان على قرارات ألثر الوصول إلى تقديرات دقيقة 
إبداء بعض ومع ذلك، يمكن . المستوردين أمر محفوف بالمشاآل

 .المالحظات العامة

  يومًا180: طول فترة السداد •

فترة أن ، ةأعبالم غيرآان من المتفق عليه عمومًا أنه بالنسبة للسلع 
 يومًا هي تقريبًا الحد األقصى للفترة 180 تتجاوز السداد التي ال

وبالنسبة لهذا النوع من . لالستفادة من المنتجات أو بيعهاالالزمة 
كون االئتمان مطلوبًا فقط إلى أن يتم تحصيل عائد المنتجات، ي

تسهيالت اللتمديد فترة ال يكون و ،المبيعات في السوق المحلية
في واقع ويصبح االئتمان ئتمانية أي جدوى بعد ستة أشهر، اال

 .ةلمستفيدللجهة انوعًا من الدعم األمر 

فليس من الواضح بنفس الدرجة ما إذا آان تحديد ومع ذلك، 
 للسداد مناسبًا للمنتجات سريعة التلف، مثل فترةيومًا آ 180

الدعم بالنسبة لها في موعد أثر يحين الفواآه والخضروات التي 
الدعم أثر أقرب، أو بالنسبة لبعض المواد الوراثية التي قد ال يكون 

 .يومًا 180 فيها ملموسًا إال بعد

هي وثمة قضية رئيسية تتطلب مزيدًا من الدراسة والبحث و
المرتبطة بالترتيبات التجارية التسهيالت االئتمانية إذا آان إلغاء  ما

في الحصول على تحول حدوث طويلة األجل سوف يؤدي إلى 
البلد الذي آان يقدم التسهيالت االئتمانية  السلعة من بلد آخر غير
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كلما فوهذا يتوقف على مرونة استبدال الواردات، . في الماضي
 .ة اتسع المجال أمام استبدال الوارداتارتفعت درجة المرون

 لياتآ في شكل إعادة تفعيل الشروط •

األخرى، معالم القياسية باإلضافة إلى فترة السداد، يوجد عدد من ال
سبيل المثال، فإذا  وعلى. آل منها اآلخرأثر عوض يالتي يمكن أن 

، يومًا 180 اضطرت البلدان إلى تقصير مدة السداد إلى أقل من
وبالمثل، فإذا آان . مكن أن تزيد مستوى الدعم لسعر الفائدةفإنها ي

مسموحًا للبلدان بدعم سعر الفائدة على االئتمان بأآثر من مستوى 
معين أدنى من سعر السوق، فإنها تستطيع عندئذ تعويض هذه 

سبيل المثال، بتخفيض  المالئمة تمامًا، على الشروط غير
 .مستويات الرسوم أو الدفعة المقدمة

من بين الموضوعات التي تتطلب مزيدًا من الدراسة آذلك ف
معينة لمعرفة أيها فئات والبحث محاولة تجميع الترتيبات تحت 

المعالم وثمة صعوبة رئيسية في تقدير هذه . األآثر تشويهًا
أن الجانب األآبر من وهي ، وبالتالي فرض الضوابط، القياسية

 .حليل المعامالت المنفردة، وال يسمح بتةسريله طابع الالبيانات 

 من الميزانيةنفاق مستوى اإل •

على الرغم من أن الحصول على بيانات عن شروط السداد قد 
يكون صعبًا، فإن البيانات الخاصة بالمستوى العام إلنفاق آل بلد 

وآما هو موضح في القسم . من الممكن عمومًا الحصول عليها
وى لإلنفاق من الميزانية األخير من هذه المذآرة، فإن الحدود القص

تكون طريقة أفضل لفرض الضوابط على  يمكن، لهذا السبب، أن
 .التصديرية التسهيالت االئتمانية

 المؤسسات التجارية الحكومية )ج(

حسب تعريف منظمة التجارة  المؤسسات التجارية الحكومية
 :العالمي هي

الحكومية، بما في ذلك مجالس  المؤسسات الحكومية وغير"
أو خاصة، من  حصرية لتسويق، التي ُتمنح لها حقوق أو امتيازاتا

خالل  بينها سلطات قانونية أو دستورية، تمارس بموجبها نفوذًا من
مستوى المشتريات أو المبيعات أو اتجاه الواردات أو 

 (WTO 1995)"الصادرات

 القضايا المطروحة •

وعلى  (ما هو الحال في حالة التسهيالت االئتمانية التصديريةآ
محسوم حول المزايا   هناك جدل غير)عكس دعم الصادرات

فمن ناحية، آانت . المؤسسات التجارية الحكوميةالنسبية لوجود 
هذه الكيانات محل نقد في المسائل المتصلة باستغالل وضعها 
االحتكاري في التأثير على حالة السوق والتدفقات التجارية، 

وعلى سبيل المثال، يمكن أن . تهاولالفتقار إلى الشفافية في تصرفا
أسعار أقل من بسعر فائدة عملياتها سهيل تمنحها الحكومات دعمًا لت

 .التنافسيةالفائدة 

المؤسسات التجارية وفي مواجهة ذلك، يقول آخرون إن 
أسواق السلع العالمية التي لمواجهة  ًةمفيدطريقة مثل ت الحكومية

التعامل مع أنشطة مثل إن آذلك ف. ال تكون المنافسة فيها آاملة
التي يمكن  - مخاطر الخسائرة في تحمل رآاالمشاألسعار آكل و

أن تكون يمكن  – أن تؤدي إلى تأثيرات مماثلة لدعم الصادرات
 ,Young)مفيدة أيضًا في التقليل من خسائر المزارعين والتجار 

 ذه المؤسساته وباإلضافة إلى ذلك، فإن آبر حجم. (2004
يسمح لها بمنافسة الشرآات التجارية )  المعامالتحيث حجم من(

استخدامها لقوتها في السوق آان الكبيرة متعددة الجنسيات التي 
 .للنقد محًالأيضًا 

وفيما يلي عدد من المالحظات على الجوانب اإليجابية 
 :والسلبية للمؤسسات التجارية الحكومية

قديم دعم السلع وت المؤسسات التجارية الحكوميةتستطيع  •
ومن . تسهيالت ائتمانية بسعر أقل من أسعار السوق
ن يحصلون يأمثل دعم السلع، أن منتجي السكر األسترالي

على مجموعة من أشكال الدعم ألن من المعتقد أن 
سياسات البلدان األخرى المنتجة للسكر تؤدي إلى 
. انخفاض السعر في السوق العالمية بشكل مصطنع

 الدعم عن طريق رسم يتحمله  تكاليف هذادويتم استردا
ويعد هذا النشاط إيجابيًا . المستهلك في السوق المحلية

، ولكنه تنافسية بمعنى أنه يساعد المنتجين في سوق غير
يمكن في نفس الوقت أن يكون محل انتقاد ألنه يقلل من 

تعرض المنتجين للمخاطر إلى الحد الذي يجعل تجاوبهم 
ية من الصادرات مع العرض ُيوّلد مستويات إضاف

 .بتكلفة أقل من المصدرين التنافسيين

على  المؤسسات التجارية الحكوميةحصول يمكن  •
ومع ذلك، فإن هذا الدعم قد . من الحكوماتمستتر  دعم

يكون من الصعب مالحظته، مثل الدعم المستخدم في 
آذلك، قد تكون هناك . إعادة تجديد مصانع السكر

 أن صناعة السكر جوانب إيجابية تعويضية بمعنى
بدون الدعم أن تحافظ عليها المحلية قد تجد أن الصعب 

على وضعها التنافسي إذا آانت أسواق االئتمان المحلية 
 .تعمل بطريقة سليمة ال

أظهرت الدراسات أن استخدام الحواجز الجمرآية على  •
يمكن أن  المؤسسات التجارية الحكوميةالواردات لصالح 

 من البلد الذي يفرض يزيد من حجم الصادرات
. (Larue, Fulton and Veeman, 2001) التعريفة

من غير المسموح للمؤسسات التجارية الحكومية و
طبقًا التفاقيات منظمة التجارة المشتغلة باالستيراد، 

، أن تبيع المنتجات في السوق المحلية بسعر العالمية
مضافًا أي تكلفة االستيراد (أعلى من سعر االستيراد 

وبمعنى آخر، ليس من ). التعريفة الجمرآيةليها إ
. المسموح لها أن تفرض أي تعريفات إضافية مستترة

فالسوق المحلية التي تكون األسعار المرتفعة فيها 
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محمية يمكن أن يستخدم في توليد فوائض يمكن 
 .بأسعار مدعمةبعد ذلك تصديرها 

 آثيرًا ما تتمتع المؤسسات التجارية الحكومية •
 فيما يتعلق بالتصدير، ويقال إنها احتكارية بحقوق

وتسمح منظمة . السلطة في األسواق الدولية تمارس هذه
ومن . التجارة العالمية ببعض جوانب ممارسة االحتكار

في تمييز الما يقال من أن أمثلة ذلك، أنه على الرغم م
األسعار يؤدي إلى حصول المنتجين على أسعار أعلى، 

 التمييز،  هذا أيضًا تمارسفإن الشرآات الخاصة
فرض وبالتالي فمن الصعب، وربما من غير المناسب 

 .من جانب منظمة التجارة العالميةضوابط 

التسويق من جانب القطاع وبالمقارنة بممارسات  •
، المؤسسات التجارية الحكوميةالخاص، تستطيع 

 من قدرتها على استيراد وتصدير آميات آبيرة بحكم
 ومن ،في شريحة أآبر من السوقتتحكم  ، أنالسلع

أآبر على اتجاه التدفقات أثر المفترض أن يكون لذلك 
 يمكن أن يجد القطاع ،ففي بعض الحاالت. التجارية

ر آبير من ُمصدِّ الخاص أن من الصعب تمويل شحنة
في آندا، أو الواليات المتحدة أو أستراليا، على سبيل 

الكبيرة ألنها المثال، ألن هذه البلدان تحبذ الشحنات 
تحصل على مزايا تنافسية من نقل آميات آبيرة، 

ويمكن اعتبار . وبالتالي من انخفاض تكاليف النقل
استيراد آميات أصغر من المؤسسات القدرة على 

تكون  التي الالمشتغلة بالتصدير و التجارية الحكومية
مقيدة بأهداف تحقيق الربح آما هو حال شرآات القطاع 

 . اعتبارها مفيدةيمكن - الخاص

المؤسسات التجارية  من الواجب إلغاء لدى تحديد ما إذا آانو
أو إخضاع بعض تصرفاتها للضوابط، وآيف يتم ذلك،  الحكومية

 حاولأن نأن نأخذ في االعتبار هذه المزايا النسبية ومن المهم 
زيادة اإللمام بما إذا آانت أنشطة هذه المؤسسات منفردة تعد، في 

وهنا (مفيدة  أو) وبالتالي ينبغي تقييدها(لنهائية، ضارة المحصلة ا
 ). قبل محاولة تقييد أنشطة معينةحذرينبغي توخي مزيد من ال

 تأثير المؤسسات التجارية الحكوميةمدى  •

ما هي الدالالت التي تنطوي عليها أنشطة المؤسسات التجارية 
 ,2000c)الحكومية؟ تقدم لنا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

2000d)المؤسسات ونشاطها في   استعراضًا شامًال لوجود هذه
أمثلة هذه  ومن. منظمة التعاون االقتصادي والتنميةبلدان 

األرز في لتجارة  COFCO المؤسسات في البلدان النامية، مؤسسة
ومع . لتجارة الُذرة والقطن في إندونيسيا Bulog الصين، ومؤسسة

ذه المؤسسات في السوق محدودة، وفي ذلك، فمن المعتقد أن قوة ه
ر في صّدالحقيقة فإن المؤسسة الصينية لتصدير األرز التي ُت

في المائة من مجموع  10الوقت الحاضر آميات من األرز تعادل 
 من المتوقع أن تصبح مستوردًا صافيًا صادرات الصين من األرز
 .لألرز في المستقبل القريب

ك اعتراف بأهمية عدد صغير ومن وجهة النظر السياسية، هنا
من نسبيًا من المؤسسات التجارية الحكومية الرئيسية باعتبارها 

ومن بين هذه المؤسسات . ضرورة تشديد الضوابط عليهامبررات 
ن يسيطران الذلمجلس القمح األسترالي ومجلس القمح الكندي ا

في المائة من سوق القمح العالمية؛ والمؤسسة العامة  40على 
في المائة من  10 األرز في فيتنام التي تسهم بنسبة لتصدير

 تياصادرات األرز في العالم، ومؤسسة االئتمان السلعي بالوال
االتحاد التعاوني لمصدري منتجات األلبان في المتحدة، و
من مجموع صادرات في المائة  30، الذي يمثل )7(نيوزيلندا
آهة الكيوي وهناك مؤسسات أخرى، مثل مجلس تصدير فا. األلبان

، التي على الرغم من أهميتها من حيث نصيبها في في نيوزيلندا
أسواق الصادرات فليست لها أهمية من الناحية السياسية في 

 بدون تعبئةالمفاوضات الحالية ألنها تقوم بتصدير السلع 
(Young, 2004). 

 المؤسسات التجارية الحكومية على ةترتبالماآلثار  •

توجد قرائن قوية على أن وجود المؤسسات  يبية، المن وجهة النظر التجر
 Sumnerولم يعثر . تشوهات آبيرة في السوق يؤدي إلىالحكومية التجارية 

and Boltuck (2001)و  Carter and Smith (2001) تدل قرائن  على
 يتمتع بقوة في السوق، أو أن مجلس القمح الكنديعلى أن 

الحقيقة،  وفي. ت بالمصدرين األمريكيينتصرفاته قد أضر
المؤسسات توجد دراسات مقبولة على نطاق واسع تدل على أن  ال

ومع . تؤدي إلى تشويه األسواق بدرجة آبيرةالحكومية التجارية 
من وقلق من أن أنشطة هذه الكيانات يمكن أن تزداد،  ذلك، يوجد
تخضع  لملو أن تصرفاتها أن تؤدي إلى تشوه السوق، المحتمل 

تي تقوم عليها لالضوابط بينما تخضع للضوابط العناصر األخرى 
 .التصدير لمنافسة فيا

ويمكن اللجوء إلى التحليل النظري في دراسة التشويه 
المحتمل في مجموعة من األوضاع المختلفة، وتحديد مالمح 

التي يمكن أن تؤدي إلى تشويه لألسواق أآثر من المؤسسات 
 McCorriston and MacLaren (2004)ويحاول . غيرها

الصادرات  دعم"تطبيق التعريف الذي يرى مكافئ الدعم على أنه 
دفع للشرآات الخاصة لمضاعفة نفس آمية الذي يمكن أن ُي

الصادرات التي تنشأ في بيئة معينة تسيطر عليها المؤسسات 
ان أن مكافئ الدعم حسب هذا مؤلفوقد وجد ال". ةحكوميالتجارية ال

وضع المؤلفان إطارًا و. ريف يمكن أن يكون إيجابيًا أو سلبيًاالتع
يمكن استخدامه في التعمق في فهم الظروف التي تكون فيها 
التأثيرات المؤدية إلى تشويه التجارة إيجابيًة أو سلبيًة، والعوامل 

 .الدعم التي يمكن أن تحدد حجم مكافئ

ما تكون  تحدث عندوقد تبين لهما أن التأثيرات اإليجابية
المنافسة ضعيفة في األسواق؛ وعندما تكون المؤسسة التجارية 

،  المستخدمة في مجال السياساتة هي األداة الوحيدةحكوميال
. وعندما يكون هناك تحيز في عملية التعويض بالنسبة للمنتجين

                                                     
تحول المجلس السابق لتسويق األلبان في نيوزيلندا، إلى تعاونيات   )7(

 .Fonterraيملكها المزارعون تحت اسم 
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 وعلى النقيض من ذلك، فإن التأثير السلبي يمكن أن يحدث عندما
 مقصورة على التصدير الحكوميةارية تكون حقوق المؤسسة التج

الرغم من أن ذلك يتوقف بدوره على مدى المنافسة في  على(فقط 
 وعندما تفتقر المؤسسة إلى الكفاءة؛ وعندما يكون ؛)السوق المحلية

التحيز في صالح المستهلكين؛ وعندما تستخدم الحكومة أيضًا دعم 
 .األسعار آأداة من أدوات السياسات

اآلثار المترتبة على المؤسسات التجارية  تحدد العوامل التي •
 الحكومية

ن يمكن استخالصهما من هذا التحليل ين اللذين الرئيسييالدرسإن 
إلى أي مدى تكون السوق تنافسية في حالة معرفة )  أ (النظري هما 

وتشكيل المؤسسة  )ب(؛ الحكوميةعدم وجود المؤسسة التجارية 
اآلثار المترتبة كون ت ات الإذ أن بعض المؤسس – وتصرفاتها

نفس اتجاه  آثارها فيكون ت  بل وال،درجةالنفس بها بالضرورة يلع
 .المؤسسات تشويه التجارة آبقيةاآلثار التي تؤدي إلى 

إلى ) التجريبية والنظرية( القرائن تشيرأما من حيث التكافؤ، ف
أي زيادة في مستويات التصدير باستخدام الدعم المباشر  نأ

نفس مما لو تم تقديم رات ستكون على الدوام أعلى للصاد
 الدعم عن طريق تقديم مساعدة مالية للمؤسسة مقدار

 .الحكومية التجارية

ويمكن استخالص المالحظات التالية من إطار التحليل النظري 
 :McCorriston and MacLaren (2005)الذي اقترحه آل من 

 قاسودرجة المنافسة في األ •

ترآز لنظرًا قطاع الخاص بكثير من المخاوف يشعر مصدرو ال
التجارة الدولية لكثير من السلع الزراعية في أيدي عدد قليل من 

 من المحتمل أن تكون في الشرآات الخاصة متعددة الجنسيات
ويقال إن األسواق الدولية .  األسواقىوضع تمارس فيه سيطرة عل

اص يتنافسون تكون عن المنافسة وأن مصدري القطاع الخ أبعد ما
ها سوق بطبيعتهي  في سوق الحكوميةمع المؤسسات التجارية 

 .احتكارية

 إن هناك مع ذلك شيء من الجدل Scoppola (2004)ويقول 
المؤسسات  حول ما إذا آانت الشرآات متعددة الجنسيات أو

 يمكن أن تمارس ضغطًا على األسواق الدولية الحكوميةالتجارية 
ويتضح من التحليالت التي أجراها . الللحبوب، على سبيل المث

Caves and Pugel (1982) ،و Carter, Loyns and 
Berwald (1998) ،و Carter and Smith (2001) أنها 

مثل ومع ذلك، يقول آخرون . تستطيع ممارسة هذا الضغط ال
)Fulton, Larue and Veeman (1999)؛ و McCorriston 

and MacLaren (2002)و  Hamilton and Stiegert (2002)( 
 الحكوميةإن الشرآات متعددة الجنسيات والمؤسسات التجارية 

 آما يمكن أن يكون لها ،تستطيع أن تمارس ضغطًا على األسواق
 .تأثير على األسعار الدولية في األسواق االحتكارية

  مقابل الملكيةالحصريةالحقوق  •

سي للمؤسسات تقول النظرية إن القضية المتصلة بالسلوك التناف
تتعلق بما إذا آانت مملوآة للقطاع العام   الالحكوميةالتجارية 

للقطاع الخاص، بل بطبيعة الحقوق التي تتمتع بها فيما يتعلق  أو
التي تتمتع بها الحصرية فالحقوق . هاوزيعبشراء المنتجات وت

المؤسسات المعنية بالتصدير يمكن أن تنطبق على األسواق 
أو على آل من المبيعات / التصدير والمحلية أو أسواق

. من مؤسسة ألخرىتختلف وهذه الحقوق . المشترياتو
في حصرية يتمتع مجلس القمح الكندي بحقوق سبيل المثال،  وعلى

السوق المحلية وسوق التصدير، بينما تتمتع المؤسسات األخرى 
 .في السوق المحلية فقطحصرية بحقوق 

 الحكوميةتجارية آذلك يمكن أن تختلف المؤسسات ال
.  تحقيقهاتوخىوالشرآات الخاصة من حيث الوظيفة التي ت

تكون األهداف االجتماعية للمؤسسات التجارية  فغالبًا ما
 أوسع، من حيث تخفيض أسعار المواد الغذائية الحكومية

التي يتحملها المستهلكون أو تثبيت األسعار التي يحصل 
 األهداف تختلف سبيل المثال، وهذه ، علىعلى المنتجون

عن أهداف الشرآات الخاصة التي تهتم بدرجة أآبر بزيادة 
 ويقول عدد من المؤلفين. صحاب المصلحةأل العائد بالنسبة

 ؛Dixit and Josling (1997)مثل (
McCorriston and MacLaren (2002)؛ 
Carter, Loyns and Berwald (1998)؛ 

آثار  أن يؤدي إلى إن ذلك يمكن) Carter and Smith (2001) و
 .التباينتجارية شديدة 

 المعونة الغذائية ) د (

إن التفاوض بشأن فرض ضوابط على آليات شراء المعونة 
ن أها مرجعه في المقام األول المخاوف من وزيعأو ت/الغذائية و

استعمال المعونة الغذائية آآلية لتصريف الفوائض سوف يزداد لو 
اآلليات تطبيق د من القيود في أن البلدان أصبحت تتعرض لمزي

ومع ذلك، فإن المعونة . األخرى الخاصة بدعم الصادرات
 وهناك مخاوف ،أيضًا قضية إنسانيةهي  ، بحكم تعريفها،الغذائية

الحد   أو إخضاعها للضوابط دون تمييز، معهاشديدة من أن إلغاء
من مجال استعمال أشكال المعونة الغذائية التي تؤدي إلى تشويه 

سلبي على الجوانب المفيدة من أثر كون له بغير شك يألسواق، سا
 .المعونة الغذائية

 القضايا المطروحة •

يغطي عنصر المعونة الغذائية في اتفاق أغسطس اإلطاري 
، ودور يالتجارللنشاط المعونة الغذائية مزاحمة القضايا المتصلة ب

 ومسألة تقديم المنظمات الدولية فيما يتعلق بتوفير المعونة الغذائية،
من وتتضمن هذه السلسلة . المعونة الغذائية في شكل منحة آاملة

لمذآرات الفنية مذآرة منفصلة تتناول بمزيد من الشمول الجوانب ا
المختلفة للمعونة الغذائية بقدر صلتها بمفاوضات منظمة التجارة 
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 )8(.العالمية والحوارات المتصلة بالمعونة الغذائية بصفة أعم
مزاحمة المعونة الغذائية للنشاط المذآرة الفنية الحالية على وترآز 

من اآلثار التي  عددشير إلى التجاري وتشويه األسواق الدولية، وت
 . عليهامن المحتمل أن تترتب على فرض مزيد من الضوابط

ويمكن أن تؤدي . يتم تقديم المعونة الغذائية بعدد من األشكال
ذائية إلى مزاحمة الواردات التجارية األشكال المختلفة للمعونة الغ

وعمومًا، يمكن إدراج المعونة الغذائية تحت . بدرجات مختلفة
معونات غذائية ُتقدم في حاالت الطوارئ، ومعونات غذائية : فئتين

 .ُتقدم في غير حاالت الطوارئ

 المعونة الغذائية في حاالت الطوارئ •

ة التجارة التي وضعتها منظمالصيغ واألنماط أوضحت مسودة 
، )Harbinson (هاربنسونأعدها التي المسودة (العالمية 

المفاوضات الزراعية في فترة التحضير السابقة على  رئيس
 للتفاوض بشأنها في المفاوضات ،)المؤتمر الوزاري بكانكون

فرض قيود على المعونة الغذائية التي   أنه ينبغي عدم،الزراعية
 هذا الرأي تأييدًا واسعًا ألنه حتى وَيلقى. ُتقدم في حاالت الطوارئ

للمعونة الغذائية تأثيرات من حيث مزاحمة الواردات إذا آانت 
التجارية أو تشويه السوق العالمية، فإن هذه التأثيرات من المرجح 
أن تكون ضئيلة نظرًا للتأثير اإلضافي الذي ُتحِدثه المعونة الغذائية 

ومع ذلك، ). يلي ما انظر(في حاالت الطوارئ على االستهالك 
تتناولها المفاوضات عملية  فمن القضايا المهمة التي ينبغي أن

 .تعلنها التي إعالن حالة الطوارئ والجهة

في  60-70وتمثل المعونة الغذائية في حاالت الطوارئ ما بين 
والنسبة . على المعونة الغذائيةاإلنفاق  من مجموع المائة تقريبًا

من حيث تأثير  حولها شيء من الجدلالمتبقية هي التي يدور 
 .وتقديمها اآلليات المختلفة على عمليات شراء المنتجات

 المعونة الغذائية في غير حاالت الطوارئ •

يمكن تقسيم المعونة الغذائية في غير حاالت الطوارئ إلى 
إلى المستفيدين  وهي التي ُتقدم آغذاء ،هادفةمعونة  ) أ (
) مقابل العمل أو التغذية المدرسية برامج الغذاء تهاأمثل منو(
في يتم تحويلها إلى قيمة نقدية ببيعها والمعونة الغذائية التي  )ب( و

 لبيع األغذية النقديالمقابل يمكن استعمال ، بحيث األسواق المحلية
 .التنمية عيرافي تمويل مش

 المعونة الغذائيةالمترتبة على اآلثار  •

ضافي الذي ُتحِدثه المعونة آيف يمكن تعريف وقياس التأثير اإل
 ًاإضافيتأثيرًا لها الغذائية على االستهالك؟ توصف المعونة بأن 

على االستهالك إذا آانت ُتعطى لمواطنين ليس بوسعهم الحصول 
ومن البديهي أن المعونة الغذائية . على أغذية إضافية بطرق أخرى

في زيادة إضافية لتحقيق قرب ما تكون أفي حاالت الطوارئ هي 
                                                     

يا مثل تغطي المذآرة الفنية الخاصة بالمعونة الغذائية عددًا من القضا  )8(
  على قيمة نقديةالمعونة الغذائيةتحويل /ما إذا آان تسييل المعونة الغذائية

 .يعد مفيدًا من منظور التنمية

االستهالك ألن من يحصلون عليها، بحكم تعريفهم، يمرون 
 .بدونها بضائقة وال يستطيعون الحصول على مصدر بديل للغذاء

لمعونة الغذائية الهادفة أعلى من التأثير اإلضافي لعتبر يو
المعونة الغذائية التي تباع وتخصص حصيلة بيعها لتنفيذ تأثير 
يعتمد على  ضافيتأثيرها اإل ومع ذلك، فإن مدى. للتنمية عيرامش

وينبغي التسليم بأن آونها هادفة . مدى مراعاة الدقة في استهدافها
تباع بعد ذلك في السوق، وبالتالي يمكن أن تؤدي  يعني أنها ال ال

 .السوق إلى مزاحمة الواردات أو التسبب في تشوهات في

عض تم تحويلها إلى قيمة نقدية بيوتشمل المعونة الغذائية التي 
الواليات المتحدة هي الدولة ( المعونة الغذائية يعرامكونات مش

تسمح بتحويل المعونة الغذائية التي ُتقدم من أجل الوحيدة التي 
  الغذائيةاتوجميع المعون) إلى قيمة نقدية عيراتنفيذ المش
وعلى الرغم من ِقلة التقديرات التجريبية للتأثير . البرنامجية

ائية، فإن مدى التأثير اإلضافي في الحالتين اإلضافي للمعونة الغذ
. من المرجح أن يكون أقل مما هو في حالة المعونة الغذائية الهادفة

فإن المنافع التي تعود على المستفيدين، من وفي مقابل ذلك، 
 التنمية الزراعية، على سبيل المثال، عن طريق تحويل يعرامش

زم مناقشتها المعونة الغذائية إلى قيمة نقدية من الال
(Young 2004a). 

. ومن المرجح أن يعتمد التأثير اإلضافي على الوضع القائم
، ربما تكون القدرة ات والصراعات المدنيةزعانمالة ففي حال

على االستيراد مقيدة، وهنا يكون من المرجح أن يكون للمعونة 
آذلك فإن معدالت التضخم . الغذائية مزيد من التأثير اإلضافي

جر األل الذين يعملون بان تكون مرتفعة وال يستطيع العميمكن أ
العمل في مثل هذه األوضاع، وآالهما يساهم في الحد من قدرة 
األفراد على الحصول على مصادر بديلة للغذاء 

(Young 2004a). 

آذلك يمكن أن يعتمد التأثير اإلضافي على تصميم البرنامج 
دة وما إذا آانت تؤدي إذ أن استعمال األموال المتول. وتنفيذه
زيادة الطلب أو العرض، أي ما إذا آانت تستخدم في زيادة  إلى

التي تساعد ع الزراعية يراتمويل المشفي االستهالك المباشر أو 
سوف يسهم في تحديد مدى على زيادة اإلمدادات، 

 .اإلضافي التأثير

 تحريك الحوار إلى األمام 5

 مسائل وقضايا عامة •
ة القضايا الرئيسية المطروحة في اتفاق أغسطس تحدد هذه المذآر
 :اإلطاري، فيما يلي

 هل من الممكن مقارنة العناصر المختلفة للمنافسة في •
 أو/لضمان إلغائها و) ئهاكاِفأي تحديد ُم(التصدير  أسواق

 إخضاعها للضوابط بالتوازي؟

 واألنظمة السياساتأثر هناك طرق منهجية لمحاولة تحديد 
،  يتطلبفتحديد المكافئ. التصديرأسواق افسة في المتصلة بالمن

قاعدة معيارية لتأثير دعم الصادرات يمكن بحكم تعريفه، وجود 
أسواق مقارنة العناصر األخرى للمنافسة في على أساسها 
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سبق التنويه، توجد صعوبات في محاولة ومع ذلك، فكما . التصدير
 النماذج توقعاتها وعادة ما ُتقيم. تأثير دعم الصادراتوضع نماذج ل

، مع تجاهل التوزيع معالم القياسيةاألساسية على القيم المتوقعة لل
ونتيجة لذلك، فإنها آثيرًا من تحذف القيم . لهذه المعالمالممكن 

المتطرفة، ُمفترضة، على سبيل المثال، أن سعر الصرف بين 
 ، ألن استمرارالدوالر األمريكي واليورو لن يتجاوز نطاقًا معينًا

انخفاض سعر القمح بالدوالر على سبيل المثال يؤدي إلى زيادة 
 .اللجوء إلى دعم الصادرات

وربما آان األهم من ذلك أن هذه المنهجيات من الصعب 
تكون  تطبيقها نظرًا للبيانات التفصيلية التي تتطلبها والتي آثيرًا ما

وباإلضافة إلى ذلك، فإن المنهجيات التي تناقش تأثير . سرية
 آثيرًا ما تجد أن األثر المترتب على التخلص من هذه ألسعارا

 وألن آثيرًا ،ُيعتد به نظرًا لكثرة التدخالت الحكومية السياسات ال
تكون المنافسة فيها  المن األسواق التي تطبق فيها هذه السياسات 

وفي هذا السياق، يلزم التمييز بين تأثير السياسة محل . آاملة
 التجارية المحتملة في حالة فرض سياسة الدراسة والتدفقات

 . للمنافسة"ُمثلى"

 محاولة تفعيل مفهوم التكافؤ؟فيه هل من المرغوب  •

 يعد تفعيل مفهوم إن قياس التكافؤ محفوف بالمشاآل، ونتيجة لذلك
التكافؤ شديد التعقيد بالنسبة لنظام يقوم على القواعد، ولذلك فإن 

نت القواعد القائمة تعد آافية، أو إذا آا المفاوضات البد أن تحدد ما
. وضع ضوابط أخرى خارج مفهوم التكافؤإذا آان من الممكن  ما
قد يكون من األفضل، على سبيل المثال، محاولة وضع قواعد ف

في آل مجال بشكل فعال يمكن أن تؤدي إلى الحد من التشوهات 
 من محاولة تأآيد التصدير، بدًالأسواق من مجاالت المنافسة في 

 .عداآأساس لوضع القوالتشابه 

 وضع قواعد الستبعاد استخدام يةجوهرية هي آيفالخطوة الو
 الحكوميةالتسهيالت االئتمانية التصديرية، والمؤسسات التجارية 

والمعونة الغذائية آأدوات للدعم الضمني للصادرات، دون 
  هذه األدواتالتضحية بالمنافع التي يمكن أن يحققها استخدام

تكون المنافسة  التي الوضاع التي تتسم فيها األسواق األ في
 .آاملة فيها

 دعم الصادرات •
التصدير التي تتطلب أسواق قبل االنتقال إلى عناصر المنافسة في 

قضية هناك ، الصيغ واألنماطأآبر قدر من االهتمام لدى وضع 
إذا آان الدعم  هي ماودعم الصادرات ب تعلقجديرة باالهتمام فيما ي

 يشمل جميع أشكال السياسات التي توفر دعمًا  للصادراتجدولالُم
 .التجارية ضار بالتدفقاتإذا آان له تأثير   وما،فعاًال للصادرات

لصادرات بمرور  لجدولالمدعم الوعلى الرغم من أن إلغاء 
فإن اإلبقاء على الوقت قد تم االتفاق عليه من حيث المبدأ، 

قد يترك القضايا لصادرات لالمجدول التعريف الحالي للدعم 
ففي االتحاد . ، بدون معالجةالمحليدعم الاألخرى، مثل 

األوروبي، على سبيل المثال، سوف ينخفض اإلنفاق على دعم 
بيد أن . الصادرات نتيجة إلصالح السياسة الزراعية المشترآة
تنخفض  ال آمية الصادرات التي سيتمتع إنتاجها بدعم ضمني، قد

الحات التي أدِخلت على السياسة الزراعة آثيرًا بعد اإلص
النظر في إلغاء دعم الصادرات  ولذلك، فمن المهم عدم. المشترآة

 .بمعزل عن القضايا األخرى

وقد تعرضت الحاالت الحديثة لتسوية المنازعات في منظمة 
وتشمل . التجارة العالمية لمفهوم دعم  الصادرات في هذا الضوء

لبان في آندا ومؤسسة المبيعات هذه الحاالت خطة تسعير األ
في الفترة األخيرة، الدعم آذلك الخارجية بالواليات المتحدة، و

 ونظام السكر في االتحاد ،الداخلي للقطن في الواليات المتحدة
برامجها  ونتيجة لذلك، ُطِلب من البلدان إعادة النظر في. األوروبي

. صادراتإبالغ البرامج المتصلة باإلنفاق على دعم ال أو/و
 .القرارات تعكس هذه ذلك، فمازالت البالغات الحالية ال ومع

 التسهيالت االئتمانية التصديرية •
القضية األساسية المتصلة بالتسهيالت االئتمانية التصديرية هي 

تأثيرًا  ولدُت على التدفقات التجارية أو أنها ًاسلبيتؤثر  تإذا آان ما
 .إضافيًا للواردات

وهذا يرجع عمومًا ( المتصلة بِقلة البيانات والمشاآل الخطيرة
تجعل تحديد اآلثار التجارية ) إلى السرية المفروضة على البيانات

توجد بيانات متاحة خارج  وفي الواقع ال. مشكلة شديدة الصعوبة
الواليات المتحدة وآندا، وحتى حينما تكون هذه البيانات متوافرة 

. ح بتحديد اآلثار التجاريةتسم فإنها تكون على شكل إجماليات ال
ويمكن أن تختلف المعامالت المنفردة اختالفًا آبيرًا من حيث 
شروط السداد، آما أن الظروف التي تتم فيها يمكن أن يكون لها 

 .ةالمحتملاآلثار جوهري على أثر أيضًا 

التسهيالت ومع ذلك، تشير القرائن التي سبق عرضها إلى أن 
من الدعم، يومًا هي في جوهرها نوع  180 االئتمانية التي تتعدى

يكون مطلوبًا لفترات تتجاوز هذه المدة لتغطية  ألن التمويل ال
 .الفترة التي تنقضي بين الشراء والبيع

ومع ذلك، فإن تقييد التسهيالت االئتمانية بفترات سداد أقل 
يعد آافيًا بمفرده إذا آان الهدف هو إلغاء التأثير  يومًا ال 180 من
وإعادة تفعيل شروط . بي المتصور لهذه التسهيالت االئتمانيةالسل

يجعل من الممكن تقصير فترة السداد ولكنه يجعل االئتمان 
. الشروط األخرى، مثل أسعار الفائدة والرسوم مواتية بدرجة أآبر

ولذلك، فإن شروط سداد الفئات المتبقية من التسهيالت االئتمانية 
، هي يومًا 180 من لسداد فيها أقلالتصديرية التي تكون فترة ا
 .التي يلزم وضع ضوابط بشأنها

ومع ذلك، يوجد خالف في الرأي حول آيفية فرض ضوابط 
على هذه الجوانب، وما إذا آان من الالزم محاولة فرض ضوابط 
على جوانب منفردة من شروط المعامالت، أو فرض الضوابط من 

 .نيةخالل وضع حدود لمجموع اإلنفاق من الميزا

والتكلفة الصافية للتسهيالت االئتمانية التصديرية يمكن قياسها 
فالبد من دعم من عناصر الإذا آان هناك عنصر ألنه وتطبيقها، 

ويستطيع المحللون متابعة هذه التكلفة، . وجود تكلفة مرتبطة به
 يمكن فرضها على حجم اإلنفاق وهناك من يقولون إن الضوابط

 . للضوابطهصيلاآل تف إخضاعبدًال من محاولة 

ومع ذلك، فهل يمكن لقاعدة بسيطة تحدد مدة السداد وحجم 
فرض ضوابط فعالة على عنصر تتضمن اإلنفاق من الميزانية أن 

الدعم في التسهيالت االئتمانية التصديرية؟ يقول آخرون إن هناك 
سبيل  وعلى. حاجة إلى فرض ضوابط على شروط المعاملة أيضًا

انت هناك حدود على اإلنفاق، تستطيع الحكومات المثال، فإذا آ
وبمعنى آخر، سيكون من . تخفيض سعر الفائدة إلى الصفر
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وفي مواجهة هذه . المطلوب فرض ضوابط على العنصرين
الحجج، توجد مشاآل عويصة من المحتمل مصادفتها فيما يتعلق 
بالبيانات لدى محاولة تفعيل نظام للضوابط على المكونات 

 . لشروط المعاملةالمختلفة

 من أن فرض ضوابط وعالوة على ذلك، هناك خطر محتمل
شديدة التقييد على استخدام التسهيالت االئتمانية التصديرية يمكن 

وعلى سبيل المثال، فعلى . ق على االستخدامات المشروعةأن ُيضيِّ
الرغم من أن الغالبية العظمى من التحويالت بموجب التسهيالت 

تم في الوقت الحاضر مع أقل البلدان نموًا والبلدان ت الاالئتمانية 
وجود شك فيما  النامية المستوردة الصافية للغذاء، وعلى الرغم من

إذا آانت التسهيالت االئتمانية التصديرية تستخدم حقًا في تخفيف 
، فمن المهم أن تكون هذه الضوابط مرنة بالقدر مشكلة السيولة

 الستبعاد خيار استخدامها وليسالكافي للحد من عنصر الدعم 
 .المستقبل للتغلب على مشكلة السيولة في

للخروج من هذه الورطة فصل المتاحة بين الطرق ومن 
. اإلنفاق من الميزانية إلى فئتين استنادًا إلى وضع البلد المستفيد

إلى بلدان ُتقدم فبالنسبة لفئة اإلنفاق على التسهيالت االئتمانية التي 
اون االقتصادي والتنمية األخرى أو إلى البلدان النامية منظمة التع

مجموع اإلنفاق يتم لحد أقصى يمكن وضع متوسطة الدخل، 
التسهيالت ثانية ميزانية تغطي ما ، بينتخفيضه بمرور الوقت

االئتمانية التي ُتقدم إلى أقل البلدان نموًا، دون فرض قيود 
 قابلة للتطبيق، يلزم ولكي تكون هذه الطريقة. مستوى اإلنفاق على

تمييز ال أي – التمييز بوضوح بين البرامج وبين فئات البلدان
الفئة التي تتحدد على وح بين الفئة المقررة ألقل البلدان نموًا وضبو

المذآرة الفنية التي تناقش المعاملة  انظر(أساس األوضاع الخاصة 
 ).الخاصة والتفضيلية

 الحكوميةالمؤسسات التجارية  •
 الحكوميةالقضايا الرئيسية المتعلقة بالمؤسسات التجارية  تتمثل

 ،فيما إذا آان هناك اعتراف آاف باألدوار المختلفة التي تقوم بها
زيادة المنافع المترتبة وما إذا آانت تستطيع من خالل هذه القواعد 

مما (عليها إلى ما هو أآثر من المنافع التي يوفرها القطاع الخاص 
في ظروف ) مارسة القطاع الخاص لالحتكاريمكن أن يعني م

 .المنافسة فيها آاملةتكون  التي الاألسواق 

ويقال إن فرض مزيد من الضوابط على المؤسسات التجارية 
 يمكن أن يكون ضارًا نظرًا للِقلة النسبية لعدد المؤسسات الحكومية

وهناك . التي لها أهمية من الناحية السياسية في الوقت الحاضر
على أن األحكام الحالية التي أصدرتها الدالة  بعض القرائن أيضًا

منظمة التجارة العالمية، مثل األحكام المتصلة بمجلس القمح 
عدم إساءة استخدام مرآز هذه الكندي، تعد فعالة في ضمان 

المؤسسات إلى درجة تؤدي إلى اإلضرار بُمصدري البلدان 
 .األخرى

ة للقلق فيما يتعلق ومن الجوانب األخرى المهمة المثير
والفكرة . بالضوابط اإللغاء المقترح لحقوق التصدير االحتكارية

هنا هي أن مؤسسات القطاع الخاص ينبغي أن تكون قادرة على 
، أي أن يكون الحكوميةمع المؤسسات التجارية " التعايش"

مسموحًا لها بشراء السلع التصديرية من المنتجين المحليين 
ومع ذلك، فإن حاالت النجاح في . هذه السلعواالشتغال بتصدير 

 الحكوميةالتعايش قليلة، ونادرًا ما تكون المؤسسات التجارية 

من السوق قابل لالستمرار في قادرة على المحافظة على نصيب 
وعلى الرغم من أن اختفاء الكيانات . بيئة متحررة من القيود

 أنه نتيجة ه علىيلإالقائمة على المنافسة يمكن أن ُينظر  غير
 االحتكارات الخاصة التي اإيجابية، فقد تنشأ أوضاع تحل فيه

المؤسسات محل (ينحصر همها الوحيد في تعظيم أرباحها 
 وهو األمر الذي ،م الدعم للمنتجينقدِّ التي ُتالحكوميةالتجارية 

، على يكون متاحًا بدون وفورات الحجم في عملية التسويق لن
 على ذلك من نتائج أقل من النتائج ، بما يترتب)سبيل المثال

وهكذا، فإن الضوابط التي تتضمن فرض قيود على . المثلى
لن تؤدي بالضرورة ) أو إلغاءها (الحكوميةالمؤسسات التجارية 

إلى إزالة التشوهات التجارية الناتجة عن استخدام القوة 
االحتكارية، ولكنها باألحرى يمكن أن تزيد من قوة المؤسسات 

 . في األسواقالخاصة

النظر إلى  الحصريةومن الالزم لدى محاولة الحد من الحقوق 
. الحكوميةأدوار آل من مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات 

ولكي تكون أي تدابير جديدة فعالة، ينبغي أن تكون جزءًا من 
سياسة عالمية للمنافسة تطبق بالتساوي على مؤسسات القطاع 

بيد أن ذلك يتطلب توافر شفافية . الحكوميةالخاص والمؤسسات 
الواقعي  من جانب الشرآات متعددة الجنسيات، وهذا أمر ليس من

 .توقعه

ولذلك فمن المهم أنه في حالة وضع ضوابط جديدة البد أن 
تعترف هذه الضوابط بأن النتائج التي ستتحقق يمكن أن تكون أقل 

ة القرائن ومن الالزم توخي الحذر نظرًا لِقل. من النتائج المثلى
 .على المنافع النسبية لهذه الكياناتالدالة 

وآما هو الحال في المجاالت األخرى التي سبق التعرض لها، 
فإن القضايا المتعلقة بالبيانات لها أهمية آبيرة في محاوالت تحديد 

بالنسبة  الحكوميةاآلثار المترتبة على أنشطة المؤسسات التجارية 
يبرر  سسات عمومًا على نشر ماهذه المؤإذ تحرص . للتجارة

وفي . وجودها، وهي بذلك يمكن أن تقدم البيانات الالزمة للتحليل
حالة مؤسسات القطاع الخاص، تعد قضية البيانات أآثر سوءًا، 

الالزمة وأنواع البيانات . نظرًا للسرية المفروضة على بياناتها
طة ، ونطاق األنشالحصريةلتحديد اآلثار تشمل أنواع الحقوق 

المؤسسات تتوخى  والوظيفة التي ،المتصلة بالتدفقات التجارية
منظمة ومع ذلك، يمكن القول إن .  تحقيقهاالحكوميةالتجارية 

يمكن  تهتم بهذه المهام، ألن هذه المؤسسات ال التجارة العالمية ال
على أن نظرًا للقرائن الدالة و. إرغامها على تعظيم أرباحها

 يمكن أن تصحح توازن القوى في كوميةالحالمؤسسات التجارية 
طار توفر اإل المن المؤآد أن منظمة التجارة العالمية فالسوق، 

 .الحكوميةقضية المؤسسات التجارية الالزم لمعالجة كامل ال

 المعونة الغذائية •
هو في جوهره الهدف من فرض الضوابط على المعونة الغذائية 

أو تشويه األسواق /الحيلولة دون مزاحمة النشاط التجاري و
بيد أن أي ضوابط البد أن ُينظر إليها في ضوء المنافع . العالمية

المترتبة على استخدام المعونة الغذائية، أي المنافع اإلنسانية 
 .واإلنمائية المحتملة

آليات شراء المعونة الغذائية وتقديمها هم أن نالحظ أن مومن ال
 وأن الحوارات ،لماضيةقد تغيرت آثيرًا خالل السنوات القليلة ا
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تدرك  التي تدور بشأن فرض الضوابط على المعونة الغذائية ال
 .هذا الواقع على الدوام

األشكال المختلفة للمعونة صنيف وربما آان من المناسب ت
ويمكن . الغذائية استنادًا إلى تأثيرها من حيث تشويه التجارة

خاصة بإلغاء تعزيز المعلومات ال في صنيفاالستفادة من هذا الت
أشكال المعونة الغذائية التي من المرجح أن تؤدي إلى مزاحمة 

تعود على البلدان المتلقية للمعونة   ولكنها الالواردات التجارية
بينما تسمح بانتقال  – إخضاعها للضوابطأو  – بمنافع جوهرية

الموارد المخصصة للمعونة الغذائية إلى البلدان التي تحقق فيها 
فربما آان . من المنافع، عن طريق تحسين توجيههاأقصى قدر 

تأثير نسبة آبيرة من المعونة الغذائية والمعونة الغذائية التي ُتقدم 
 .في حاالت الطوارئ ضئيًال

وتشير القرائن إلى أن تحسين توجيه المعونة الغذائية يؤدي 
، وأن ذلك، طبقًا للتعريف، يكون أقل تشويها إلى تأثيرات إضافية

وعلى النقيض من ذلك، فقد ُيقوي ذلك من المطالبة بإلغاء . رةللتجا
 .نقدية التي يتم تحويلها إلى قيمةالهادفة  المعونة الغذائية غير

ومن المهم هنا أيضًا عدم معاملة جميع أشكال الفئات الواسعة 
وبرامج المعونة الغذائية بنفس  عيرالحاالت الطوارئ، ومش

يلها إلى قيمة وة الغذائية التي يتم تحفإلغاء خيار المعون. الطريقة
يكون قد حان وقته بعد، على سبيل المثال، ألن  ربما النقدية 

المنافع التي تترتب على المعونة الغذائية التي تستخدم في تنفيذ 
يمكن أن تكون آبيرة بما يبرر السماح بقدر من مزاحمة  عيراالمش

حد جوانب تحويل وقد تتضمن هذه األشكال أ. الواردات التجارية
وقد يكون من المناسب وضع . المعونة الغذائية إلى قيمة نقدية

معيار يحكم النسبة المسموح بها لتحويل المعونة إلى قيمة نقدية، 
وربما يكون ذلك بالقدر الكافي لتغطية تكاليف المعامالت إذا لم 

في المائة مثًال  25يكن ذلك مقررًا، أو بتحديد حد أقصى بنسبة 
 . السماح بتجاوزهمدوع

ويمكن أيضًا النظر في إخضاع المصدرين للضوابط لضمان 
الضوابط تحايل على عدم استخدام المعونة الغذائية في ال

. التصديرأسواق المنافسة في جوانب جوانب أخرى من  في
سبيل المثال، الحيلولة دون ربط بعض جوانب شراء  وعلى

ستوردين، فيمكن استخدام أما على جانب الم )9(.المعونة وتقديمها
الضوابط في تشجيع مراعاة مزيد من العناية في توجيه المعونة 
 الغذائية إلى الفقراء حيث من المرجح أن تكون لها تأثيرات إضافية

 .على االستهالك

ومع ذلك، فمن الجوانب التي ينبغي أال تغيب عن البال لدى 
ئية التي يتقرر مناقشة الضوابط ما إذا آانت نسبة المعونة الغذا

الضوابط سوف تحل محلها نتيجة لتطبيق إلغاؤها أو تخفيضها 
ففي الواليات المتحدة، على سبيل المثال، تمثل . معونة مالية

في المائة من المعونات اإلنمائية الخارجية  6المعونة الغذائية 
 ).المائة في 2 النسبة النقدية منها نحو بلغتو(

 مالحظات ختامية •
تفاقيات في منظمة التجارة العالمية عمومًا على أساس ُوِضعت اال

قواعد تقوم على النتائج التي أساس قواعد بسيطة، وليس على 
                                                     

تتناول المذآرة الفنية الخاصة بالدعم المحلي التأثير المحتمل على   )9(
 ".غير المربوطة"اإلنتاج ألشكال الدعم 

وعلى الرغم من أن مفهوم قياس . تسفر عنها النماذج المعقدة
التكافؤ ُينظر إليه حاليًا على أنه مفهوم عملي، فمن المرجح في 

رى من القواعد، التي مجال التطبيق أن يندرج ضمن الفئة األخ
 لتحديد التأثير النسبي للعناصر المختلفة تتطلب تحليالت معقدة

 .التصديرأسواق للمنافسة في 

ومن الالزم، لتحقيق نقلة في المفاوضات الخاصة بالمنافسة 
التصدير، وضع قواعد بسيطة إلخضاع األنشطة التي أسواق في 

عن المنافع التي تؤدي إلى تشويه التجارة للضوابط دون التخلي 
تحققها من حيث التقليل من التشوهات في أسواق رأس المال على 

 .سبيل المثال، والمنافع اإلنمائية واإلنسانية المرتبطة بها

لوضع مثل هذه القواعد تجميع األنشطة ومن المناهج العامة 
من حيث تأثيرها على التدفقات التجارية، وليس على أساس 

 في الحاالت التي يمكن نظريًا قياسها، ألن كافئها السعري، حتىُم
 .ذلك يتطلب مجموعة أعقد من القواعد والمعايير

أهم من التأثير تأثير التدابير المختلفة وقد يكون الربط بين 
ولذلك، فإن تجميعها بطريقة عملية يعتمد على . المنفرد لكل منها

آان بعض إذا و. مدى حلول بعض الممارسات محل البعض اآلخر
فسيكون من هذه الممارسات يحل محل البعض اآلخر بشكل آامل 

القرائن إلى أن  ومع ذلك، تشير. الالزم إخضاعها للضوابط
حدوث قدر يكون آذلك بالضرورة، وعلى الرغم من  الوضع قد ال

يكون من  ال ، قدما من إعادة تفعيل الشروط في شكل آليات
 .المناسب فرض ضوابط مشددة

ع قواعد جديدة، سيكون نموذج التبليغ ولدى النظر في وض
وسيكون من . الذي وضعته منظمة التجارة العالمية مهمًا أيضًا

بشأن الممارسات التي ينبغي إضافتها إلى الالزم اتخاذ قرارات 
ومن الالزم استكمال ذلك بالمعلومات الالزمة . التزامات التبليغ

ابط قابلة ولضمان وضع ضو. لإللمام بكيفية عمل هذه السياسات
للتطبيق وضمان التقيد بها، فمن الالزم أيضًا متابعة التطورات 

 .بأول أوًال
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