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إدارة املنظمات االقتصادية الدولية

تقرير منظمة التجارة العاملية
بعنوان "املرونة االقتصادية والتجارة"
لعام 2021
قام املكتب التجاري يف جنيف باإلفادة بصدور تقرير منظمة التجارة العاملية بشأن التجارة
الدولية لعام  2021حتت عنوان "املرونة االقتصادية والتجارة ”“Economic Resilience and Trade
واملوقع اإللكرتوني للتقرير هو:
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr21_e/00_wtr21_e.pdf

وفيما يلي استعراضاً ألهم ما تضمنه التقرير من نقاط فيما يتعلق بالتوجهات العاملية
للتجارة الدولية ،وكذا فيما يتعلق بقناة السويس باعتبارها أحد أهم املمرات التجارية على
مستوى العامل-:
مقدمة
 يتناول التقرير أهمية املرونة االقتصادية ،ودور التجارة والتعاون الدوىل يف املرونة االقتصادية،ويقيم التقرير العالقة بني التجارة والتعاون يف جمال السياسات التجارية والنظام التجاري
املتعدد األطراف ،وبني القدرة على الصمود االقتصادي ضد االزمات املختلفة ،كما يؤكد
التقرير على ان ابرز عناصر تكلفة التجارة تتمثل فى تكاليف النقل والسفر.
 ويوضح التقرير إن نفس السمات اليت جتعل االقتصاد العاملي عرضة ألزمات مثل االنفتاحواالعتماد املتبادل والتكنولوجيات الشبكية جتعل االقتصاد العاملي قادرا على التكيف
واالبتكار وأكثر قدرة على حتمل األزمات ،كما أن تعزيز التجارة ،جبعلها أكثر تنوعا
ومشوال وتعاونا ،أمر أساسي جلعل االقتصاد العاملي أكثر قدرة على التكيف مع األزمات
احلالية واملستقبلية ،من األوبئة إىل تغري املناخ.
ملاذا االهتمام باملرونة االقتصادية
 على مدى العقود املاضية ازدادت الكوارث املتصلة باألخطار الطبيعية والكوارث اليت منصنع اإلنسان من حيث العدد والشدة على حد سواء  .وقد ظهرت آثار هذه الكوارث على اجملتمع
وعلى االقتصاد ،واحتمال حدوث املزيد من املخاطر والكوارث يف املستقبل ،والتى قد تكون
مرتبطة بتحديات تغري املناخ.
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 أصبح بناء ودعم املرونة االقتصادية مفتاح اسرتاتيجية الدول للحد من انقطاع األعمالواخلسائر االقتصادية النامجة عن الصدمات ،والتخفيف منها والتكيف معها واالستعداد هلا،
فضال عن إدارة املخاطر ومواطن الضعف.
 تضمن التقرير اإلشارة إىل أن األزمة الصحية واالقتصادية النامجة عن جائحة كورونا تعدمبثابة اختبار للنظام التجاري العاملي حيث أدت إىل حدوث صدمات غري مسبوقة لسالسل التوريد
العاملية والعالقات التجارية بني دول العامل ،ففي عام  2020تراجعت قيمة التجارة العاملية يف
السلع واخلدمات بالقيمة األمسية للدوالر بنسبة  ،% 9.6بينما اخنفض الناتج احمللي اإلمجالي
العاملي بنسبة  ،% 3.3يف أسوأ ركود منذ احلرب العاملية الثانية.
 وتضمن التقرير أيضأ اإلشارة إىل أن حادث جنوح السفينة إيفر جيفن واألزمات املماثلة اليتأحدثت أزمات يف سالسل التوريد العاملية ،قد أدت إىل حتفيز الشركات العاملية على دراسة
طرق أكثر مرونة لتقليل نقاط الضعف يف سالسل التوريد العاملية من خــــالل االحــــتفاظ
مبزيد من خمزون املكونات اهلامة للموردين ،وتبسيط التصميمات ورقمنه سالسل التوريد
لتحسني الشفافية فيما يتعلق باملخاطر احملتملة وخلق مراكز إنتاج إقليمية بالقرب من
األسواق.
 أبرز التقرير يف أكثر من موضع حادث جنوح السفينة إيفر جيفن باعتباره من العوامل اليت أدتحلدوث أزمات يف سالسل التوريد العاملية وإىل ارتفاع تكاليف النقل ،وأشار التقرير إىل أن
عرقلة املالحة يف قناة السويس يف مارس  - 2021واليت متر عربها حنو  % 12من التجارة العاملية قد
أدى لتأخري ما تبلغ قيمته حوالي  10مليارات دوالر أمريكي من البضائع يومياً وتسبب يف تراجع
النمو التجاري السنوي بنسبة ترتاوح من  0.2إىل  % 0.4لكل أسبوع من فرتة عرقلة املالحة
بالقناة ،كما مت التأكيد على ضرورة تنويع طرق وممرات التجارة الدولية من أجل تفادي
أزمات مماثلة يف سالسل التوريد العاملية مستقبالً.
دور التجارة يف املرونة االقتصادية
يوضح التقرير ان الكوارث الطبيعية واهلجمات اإللكرتونية والصراعات أصبحت
أكثر تكراراً وضررا على مدى العقود األخرية ،وانه من املرجح أن ترتفع املخاطر يف املستقبل
بسبب تغري املناخ ،وزيادة إمكانية الوصول إىل التكنولوجيا واستخدامها ،وتزايد عدم
املساواة والتوترات اجليوسياسية ،وانه رغم ان التجارة ميكن ان تكون ناشرة للصدمات ،فإن هلا
دور مهم يف املرونة االقتصادية ،فضالً عن اثر تنوع التجارة يف القدرة على الصمود ،وذلك على
النحو التاىل:
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 يتوقف األثر املباشر للصدمة على التجارة على نوع الصدمة والظروف األولية واالستجاباتالسياسية .وبعض القطاعات أكثر عرضة للصدمات من غريها طبقاً لنوع الصدمات ،وتتأثر
الفئات الضعيفة ،مبا فيها األسر الفقرية تأثراً متفاوتاً بالصدمات.
 وان بعض البلدان النامية معرضة بشكل متفاوت للمخاطر الطبيعية ،وتؤثر األزماتاالجتماعية واالقتصادية بشكل خاص على البلدان ذات املؤسسات واألسس االقتصادية
الضعيفة.
 وميكن للحكومات والشركات واألسر املعيشية أن تتخذ خطوات فعالة ملنع اآلثار السلبيةللصدمات واالستعداد هلا والتغلب عليها والتعايف منها ،بغية بناء القدرة على الصمود
االقتصادي ،وميكن للتجارة أن متكن البلدان من االستعداد بشكل أفضل للصدمات
والتعامل معها والتعايف منها.
 ويوضح التقرير ان النظام التجاري الدولي قد أثبت رغم الصدمات النامجة عن اجلائحة COVID-19أنه أكثر مرونة مما توقعه الكثريون يف بداية األزمة  ،فعلى الرغم من أن اجلائحة
أدت يف البداية إىل تعطيل تدفقات التجارة الدولية بشدة إال أن سالسل التوريد العاملية
تكيفت بسرعة واستمرت البضائع يف التدفق عرب احلدود وبدأت العديد من االقتصادات
بالتعايف تدرجيياً.
 ووف قًا ألحدث توقعات ملنظمة التجارة العاملية فمن املتوقع أن يتعافى الناتج االقتصادي العامليبنسبة  % 5.3يف عام  2021وبنسبة  % 4.1عام  ،2022ويرجع الفضل يف ذلك جزئياً إىل االنتعاش
القوي يف التجارة الدولية للسلع واملتوقع أن ترتفع مبقدار  % 10.8يف عام  2021مع توقع استمرار
انتعاشها يف عام  ،2022وذلك بعد أن تراجعت بنسبة  % 5.3يف عام  ، 2020وذلك مع توقع استمرار
الركود يف جمال جتارة اخلدمات بالرغم من وجود بعض املؤشرات على حتسنها.
 كما أشار التقرير إىل أن األزمة العاملية الراهنة قد أثبتت أن التجارة العاملية قد أصبحت اليومأكثر مرونة مما كانت عليه خالل األزمة املالية العاملية  ،2009-2008ويرجع السبب يف ذلك إىل
زيادة درجة االندماج واالعتماد املتبادل يف االقتصاد العاملي خالل األزمة احلالية مقارنة باألزمات
السابقة.
 ويشري التقرير إىل اهمية دور التجارة اإللكرتونية يف تنوع التجارة ،ال سيما عندما تتعطلاألشكال التقليدية لألعمال التجارية ،كما هو احلال خالل فرتة وباء ، COVID-19حيث
تعطلت بسبب اإلغالق والقيود املفروضة على حركة األشخاص والسلع عرب احلدود ،خاصة
بالنسبة للمشاريع الصغرية واملتوسطة ،اليت قد ال تكون لديها املوارد الالزمة للتطلع إىل فرص
أكثر فى أسواق جديدة وشراكات جتارية جديدة ،كما ميكن أيضا أن يعزز متكني
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املرأة من خالل مشاركتها املتزايدة يف التجارة الدولية ،مما خيلق شبكة أكثر كثافة من
الشركاء التجاريني احملتملني مبا يعزز التنوع.
 وبالنسبة إلتفاق التجارة احلرة القاري األفريقي  ، AfCFTAفحتى يصبح فعال جيب وضعاألسس الرقمية املفقودة حاليا ،وينبغي إيالء األولوية على وجه السرعة للبنية التحتية
الرقمية ،سواء لدعم التجارة املالية واللوجستية للسلع  ،أو لدعم اخلدمات الرقمية القابلة
للتداول ،وما مل تنسق البلدان األفريقية أطرها التنظيمية وتلتزم التزاما كامال بسوق
متكاملة ،ستظل القارة مهمشة فيما يتعلق باألسواق العاملية الفعالة ،وستظل تواجه
صعوبات يف التمكن من توزيع العوائد فيما بينها .
 كما يشري التقرير إىل دور االتصاالت السلكية والالسلكية يف أوقات االضطرابات ،واهميةتعزيز تطوير خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية الفعالة لتصبح عنصر أساسي يف أي
اسرتاتيجية للتأهب حيث ميكن أن تلعب دورا حامسا يف إدارة االزمات والتى تتضمن خدمات
االتصاالت التقليدية ( أي خدمات االتصاالت املتنقلة ،وخدمات االتصاالت عرب اإلنرتنت وخدمات
نقل البيانات) ،و تكنولوجيات اخلدمات اجلديدة أي الذكاء االصطناعي.
دور التعاون الدوىل فى بناء املرونة اإلقتصادية
وفقاً للتقرير غالبا ما يكون للتدابري احمللية التقييدية للتجارة اثار سلبية غري مباشرة
مثل اإلجراءات االنتقامية املتبادلة وخسائر الدخل .بينما ميكن للتعاون الدولي أن يقلل إىل أدنى
حد من اآلثار السلبية غري املباشرة ويساعد احلكومات على االستعداد للصدمات والتصدي هلا
والتعايف منها .
كما ميكن للتعاون الدولي أن خيفف من املخاطر النامجة عن عدم اليقني يف السياسة
التجارية ويساعد على منع السياسات التجارية من أن تصبح مصدرا للصدمات ،وذلك لكونه
يروج لتنوع كبري من املنتجات واملوردين واألسواق ،ويشري اىل أفضل الوسائل اليت ميكن من
خالهلا أن تقوم التجارة بدعم املرونة االقتصادية على مستوى االسر والشركات واحلكومات
وبصفة خاصة عندما يتم دعمها بسياسات حملية مكملة حتى يكون هناك تعاون عاملي
فعال ،ومنها ما يلى:
-
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-

-

ميكن للتعاون الدولي أن يؤدي دورا هاما يف زيادة قدرة سالسل القيمة العاملية على
الصمود وتأمني السلع واخلدمات األساسية ،مبا يف ذلك لقاحات ، COVID-19بتكلفة معقولة.
ميكن ألعضاء منظمة التجارة العاملية أن يقدموا مساهمة أكرب يف بناء القدرة على
الصمود االقتصادي من خالل تعزيز تعاونهم بشأن خمتلف القضايا ،مبا يف ذلك الشفافية،
وتقييد الصادرات ،والتجارة اإللكرتونية.

 ويشري التقرير إىل اهمية دور املشروعات الصغرية واملتوسطة فى مشاركتها يف التجارةالدولية وإسهامها الكبري يف تنوع مصادر اإلمداد ،حيث تبلغ نسبة الشركات الصغرية
واملتوسطة  %95من األعمال التجارية على الصعيد العاملي ،و  %60من العمالة العاملي ،ويرجع
التقرير سبب انها ال تزال ممثلة متثيال ناقصاً فى التجارة الدولية إىل البيئة القانونية الدولية
التى ال تأخذ احتياجاتها وقيودها يف االعتبار على حنو كاف ،وال سيما من حيث متويل
التجارة واملدفوعات عرب احلدود وتيسري التجارة  ،مع التأكيد على ان التمويل التجاري
ضروري للسماح للشركات ،وال سيما املشاريع املتوسطة احلجم ،بتنوع أسواق االسترياد
والتصدير ،اال ان التمويل التجاري يصعب احلصول عليه بصورة متزايدة يف البلدان املتوسطة
واملنخفضة الدخل .
 ويتضمن التقرير مقرتح بشأن إمكانية تقسيم املبادئ األساسية التى حتكم تدخل الدولةوتقديم الدعم فى اوقات االزمات إىل سبعة مبادئ رئيسية وهى ما يلى:
 -1متييز الشركات القابلة للعمل عن الشركات غري القابلة للعمل.
 -2حتديد األدوات املناسبة لكل مشكلة.
 -3دراسة إمكانية إنصاف الشركات فى حالة استحقاقها ،او عندما يكون ذلك مناسبا.
 -4محاية النزاهة
 -5ضمان الشفافية
 -6جعل الدعم املالي مشروطا بالنهوض بأهداف السياسة العامة .
 -7تعزيز قدرة احلكومة على التعامل مع الدعم املقدم للقطاع اخلاص.
تعقيب التقرير
 تضمن تعقيب التقرير االشارة إىل انه على الرغم من أن مصطلح" املرونة" ال يظهر يف اتفاقاتمنظمة التجارة العاملية ،فإن اسس منظمة التجارة العاملية تدعم الظروف اليت تقوم عليها املرونة
االقتصادية من خالل احلد من احلواجز التجارية ،وتبسيط اإلجراءات اجلمركية ،وتشجيع
الشفافية ،وبناء القدرات التجارية يف البلدان الفقرية ،والتعاون مع املنظمات الدولية األخرى
لتعزيز االقتصاد العاملي وجعله أكثر أمناً .
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 وميكن للتعاون التجاري الدولي أن يساعد على حتقيق أسواق أكثر انفتاحاً وجتارة أكثرمشوال ًواستقرارا واكثر قابلية للتنبؤ بها ،وتعزيز تنوع االقتصادات والعالقات التجارية،
حبيث تكون البلدان أقل اعتمادا على الصادرات واملوردين الوحيدين عندما تقع األزمات.
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