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نظام المقايضة:
تصاعد صفقات التبادل السلعي في التجارة الدولية

بيــن  والخدميــة  الســلعية  المقايضــة  اكتســبت 
الــدول المزيــد مــن الزخــم فــي الفتــرة األخيــرة؛ 
وذلــك بفعــل عــدد مــن العوامــل فــي مقدمتهــا 
باتــت  التــي  الحــادة  االقتصاديــة  األزمــات 
تواجههــا الــدول، ومحــاوالت الــدول إدارة العجــز 
التجــاري وتقليــل حجــم الديــون التــي تتحملهــا، 
وكذلــك الحفــاظ علــى احتياطاتهــا مــن العمــات 
الــدول،  بعــض  ناهيــك عــن مســاعي  األجنبيــة. 
مثــل إيــران، إلــى التحايــل علــى العقوبــات الدولية 

المفروضــة عليهــا. 

شــهدت الفتــرة الماضيــة صعــود نمــط المقايضــة الســلعية باعتبــاره 
أحــد األنمــاط الرئيســية فــي التجــارة الدوليــة، فــي ظــل األزمــات 
التــي باتــت تواجههــا الــدول؛ حيــث لــم تكــد الــدول تبــدأ فــي التعافي 
ــى اندلعــت  ــا المســتجد حت التدريجــي مــن تبعــات فيــروس كورون
ــلبية  ــة س ــات اقتصادي ــى تداعي ــا وأفضــت إل ــي أوكراني الحــرب ف
ــى  ــاظ عل ــدول الحف ــة ال ــوء محاول ــي ض ــدول. وف ــة ال ــى كاف عل
مواردهــا الماليــة لتلبيــة احتياجاتهــا الطارئــة، تزايــد اللجــوء إلــى 
المقايضــة التــي تعبــر عــن تــداول للســلع أو الخدمــات بيــن الــدول 
ــة  ــرت المقايض ــك، ظه ــى ذل ــاوة عل ــوال. ع ــتخدام األم دون اس
بوصفهــا واحــدة مــن األدوات التــي تســتخدمها بعــض الــدول 
لتجنــب العقوبــات الدوليــة المفروضــة عليهــا، أو بمعنــى آخــر 

ــا.  ــل عليه للتحاي

نمط متصاعد

تشــير المقايضــة إلــى عمليــة تــداول للســلع أو الخدمــات بيــن 
ــي  ــة. وف ــيلة نقدي ــال، أو وس ــتخدام الم ــر دون اس ــن أو أكث طرفي
جوهرهــا تتضمــن المقايضــة توفيــر ســلعة أو خدمــة واحــدة مــن 
ــر،  ــرف آخ ــن ط ــرى م ــة أخ ــلعة أو خدم ــل س ــرف مقاب ــل ط قب
كمــا تســمح المقايضــة لألفــراد بالمتاجــرة فــي العناصــر التــي 
يمتلكونهــا لكنهــم ال يســتخدمونها، مــع االحتفــاظ بأموالهــم فــي 
ــال  ــن خ ــا م ــن دفعه ــي ال يمك ــات الت ــل النفق ــد مقاب ــاول الي متن
ــق.  ــة والمراف ــر الطبي ــاري والفواتي ــن العق ــل الره المقايضــة، مث
ــي  ــة ف ــون غارق ــا تك ــي المقايضــة عندم ــدول ف ــرط ال أيضــاً تنخ
ــة  ــل، باإلضاف ــى التموي ــى الحصــول عل ــادرة عل ــر ق ــون وغي الدي
إلــى عــدم قدرتهــا علــى الحصــول علــى النقــد األجنبــي فــي وقــت 

األزمــات االقتصاديــة العالميــة. 
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ومــن خــال المقايضــة يجــري تصديــر بضائــع مقابــل اســتيراد 
أخــرى تحتاجهــا الدولــة. وبهــذه الطريقــة، تديــر الــدول العجــز 
ــا.  ــي تتحمله ــون الت ــم الدي ــل حج ــى تقلي ــل عل ــاري وتعم التج
ــة  ــات المتكافئ ــام الصفق ــمى نظ ــا يس ــراً م ــر مؤخ ــاً ظه وحديث
ــل  ــي ظ ــًة ف ــلع، خاص ــادل الس ــي تب ــاعدة ف ــدول للمس ــن ال بي
محــاوالت تلــك الــدول الحفــاظ علــى احتياطاتهــا مــن العمــات 
األجنبيــة. وفــي هــذا اإلطــار، شــهدت الفتــرة الماضيــة تصاعــداً 
ملحوظــاً فــي صفقــات المقايضــة بيــن الــدول، وهــو مــا يمكــن 

تنــاول أبــرز مظاهــره فيمــا يأتــي: 

1- مقايضــة الهنــد روســيا لتغطيــة احتياجات األســمدة: عقدت 
الهنــد صفقــة مقايضــة مــع روســيا، فــي مايــو 2022، لتوريــد 
ــام المحادثــات بشــأن اتفــاق اســتيراد متعــدد  األســمدة مــع اختت
الســنوات؛ حيــث تســتورد الهنــد معظــم األســمدة الخاصــة بهــا، 
وهــو أمــر بالــغ األهميــة؛ ألن مــا يقــرب مــن نصــف الســكان 
يعتمــدون علــى الدخــل المشــتق مــن المزرعــة، كمــا أدى تعطــل 
ــل  ــد األســمدة قب ــى تقليــص رصي ــي البحــر األســود إل ــل ف النق
ــبتمبر  ــو وس ــن يوني ــف بي ــي الصي ــم ف ــف الحاس ــم الخري موس
القــادم. تمثــل الزراعــة 20 % مــن اقتصــاد الهنــد البالــغ 2.7 

تريليــون دوالر. 

ــن خــال  ــل م ــات المحاصي ــد مغذي ــيا بتوري ــتقوم روس وس
نظــام المقايضــة لتجنــب المعامــات بالــدوالر بســبب العقوبــات 
ــث إن  ــا؛ حي ــي أوكراني ــكري ف ــا العس ــى تدخله ــة عل األمريكي
ــن  ــن م ــون ط ــتهدف ملي ــتورد يس ــر مس ــي أكب ــي ثان ــد ه الهن
فوســفات األمونيــوم الثنائــي )DAP( والبوتــاس، ونحــو 800 
 )NPK( ألــف طــن مــن النيتروجيــن والفوســفور والبوتاســيوم
مــن روســيا كل عــام، وســيقوم المســتوردون الــروس باســتيراد 

المنتجــات الزراعيــة الطازجــة واألجهــزة الطبيــة وقطــع غيــار 
الســيارات وســلعاً أخــرى مــن الهنــد بموجــب المقايضــة. 

الصفقــات  نظــام  إلــى  الــدول  بعــض  لجــوء  إمكانيــة   -2
بأنــه نظــام  المتكافئــة  ُيعــرف نظــام الصفقــات  المتكافئــة: 
يشــمل اتفــاق مقايضــة محــدد القيمــة والمــدة بيــن دولتيــن 
مختلفتيــن، يتبــادالن بمقتضــاه المنتجــات دون أن يترتــب علــى 
ــث يلغــي هــذا  ــة بينهمــا؛ حي ــات للعمل ــاق أي تحوي ــك االتف ذل
النظــام دور النقــود بوصفهــا وســيطاً للتبــادل؛ إذ يتــم تقييــم كل 
ســلعة علــى حــدة، ومــن ثــم إجــراء حســاب إجمالــي للكميــات 
ــة  ــي ضــوء القيم ــة ف ــذ الصفق ــن كل طــرف لتنفي ــة م المطلوب
اإلجماليــة لهــا المدونــة فــي االتفاقيــة. ونتيجــة لهــذه اإليجابيــات 
كان لهــذا النظــام حضــور فــي التجــارة الدوليــة خــال الســنوات 
الماضيــة؛ حيــث بلغــت نســبة اســتخدام الصفقــات المتكافئــة فــى 

ــام 2016.  % ع ــة 60  ــة قراب ــارة الدولي التج

وفــي هــذا الصــدد، ربمــا تدفــع األزمــة االقتصاديــة الراهنــة 
ــة؛  ــات المتكافئ ــام الصفق ــى نظ ــوء إل ــى اللج ــدول إل ــض ال بع
فعلــى ســبيل المثــال، تشــير بعــض التقاريــر إلــى أنــه فــي ضــوء 
دراســة مصــر آليــات جديــدة للتبــادل الســلعي مــع الســوق 
الروســية لخلــق تــوازن فــي أســعار الســلع بالســوق ومواجهــة 
ــن  ــن الممك ــة؛ م ــة الدوالري ــى الحصيل ــة عل ــوط المتوقع الضغ
أن توفــر القاهــرة مدخــات اإلنتــاج للســودان عبــر الصفقــات 
ــى  ــي الحصــول عل ــى الســودان ف ــد مصــر عل ــة لتعتم المتكافئ
القمــح مــن تلــك الصفقــات المتكافئــة، خاصــة في ظــل التوقعات 
باســتمرار ارتفــاع أســعار الســلع األساســية. كمــا أكــد خبــراء 
اقتصــاد أن تطبيــق مصــر المقتــرح الخــاص بمقايضــة الســلع 
األفريقيــة ســيكون لــه مــردود إيجابــي علــى التجــارة البينيــة. 
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3- اعتمــاد شــركات أوكرانيــة كبيــرة علــى المقايضــة: تواجــه 
مصــدري  أكبــر  مــن  وهــي   ،Astara holding شــركة 
الزراعــة فــي أوكرانيــا، أزمــة نقديــة شــديدة لدرجــة أنهــا 
ــاف  ــة األع ــك المؤسس ــوزع تل ــث ت ــة؛ حي ــتخدم المقايض تس
والمكونــات األخــرى لـــمصانع تجهيــز اللحــوم مقابــل المنتجات 
التــي يمكــن توزيعهــا علــى العمــال وأصحــاب األراضــي؛ 
ــول  ــي الوص ــكري الروس ــل العس ــع التدخ ــد أن قط ــك بع وذل
مدمــرة.  والمعــدات  المســتودعات  وتــرك  الموانــئ،  إلــى 
وتوقــف التدفــق النقــدي للمنتجــات المــوردة. وصــرح الرئيــس 
ــر الرئيســي  ــي المق ــل ف ــزال يعم ــه ال ي ــذي للشــركة، بأن التنفي
ــع  ــم الدف ــم يت ــه ل ــى إن ــان، حت ــوب واأللب ــكر والحب ــج الس لمنت
مقابــل شــراء الحبــوب، وكانــت هنــاك تأخيــرات كبيــرة جــداً؛ 
ألن العديــد مــن التجــار المتعــددي الجنســيات أجلــوا موظفيهــم 

وتوقفــت المدفوعــات. 

4- مقايضــة القمــح الهنــدي باألســمدة المصريــة: أشــارت 
تقاريــر مؤخــراً إلــى ســعي مصــر إلــى مقايضــة القمــح الهنــدي 
باألســمدة وصــادرات أخــرى؛ حيــث تعتبــر مصــر مــن أكبــر 
ــون  ــنوي 23 ملي ــط س ــم، بمتوس ــول العال ــح ح ــتهلكي القم مس
طــن ســنوياً، منهــا 9 ماييــن طــن ُتــزرع محليــاً، والبقيــة يتــم 
اســتيرادها مــن الخــارج. وتجــري مصــر محادثــات مــع الهنــد 
ــر  ــل تصدي ــح مقاب ــن القم ــن م ــف ط ــتيراد 500 أل ــأن اس بش
األســمدة ومنتجــات أخــرى. وتســتطيع مصــر مقابــل الحصــول 
علــى القمــح مقايضــة الهنــد بالعديــد مــن المنتجــات؛ حيــث بلــغ 
ــار دوالر  ــن نحــو 5.6 ملي ــن البلدي ــادل التجــاري بي حجــم التب
ــد  ــع الهن ــادل م ــر أن تتب ــتطيع مص ــام 2021. وتس ــال ع خ
ــي  ــاز البيع ــام والغ ــرول الخ ــل البت ــات مث ــن المنتج ــد م العدي
ــد 353  ــى الهن ــة إل ــه المصري ــت صادرات ــذي بلغ ــال، ال المس

ــال 2021. ــون دوالر خ ملي

ــال  ــم رج ــات: يهت ــة الخدم ــات مقايض ــي عملي ــع ف 5- التوس
األعمــال اآلن بدرجــة متزايــدة باالنضمــام إلــى بورصــات 
المقايضــة، التــي تضــم وظائــف مثــل أطبــاء، ومحاميــن، 
وشــركات خدمــات، وتجــار تجزئــة. وتوجــد الرابطــة الدوليــة 
ــات المتحــدة، وهــي منظمــة  ــة ومقرهــا الوالي للتجــارة المتبادل
غيــر ربحيــة تأسســت فــي عــام 1979 وتــروج وتدعــم أنظمــة 
أن  يمكــن لألعضــاء  الحديثــة؛ حيــث  والمقايضــة  التجــارة 
ــذي يمكنهــم  ــة ائتمــان المقايضــة، ال يســتبدلوا بخدماتهــم المهني
بعــد ذلــك اســتخدامه لشــراء خدمــات عضــو آخــر. وفــي معظــم 
األحيــان ال تكــون تجــارة فرديــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يقــوم 
منســق الحدائــق بعمــل تنســيق حدائــق بقيمــة 5000 دوالر 
ــه  ــون لدي ــذا، يك ــي. وهك ــنان محل ــب أس ــب طبي ــي لمكت أمريك
ــه 5000 دوالر  ــاف إلي ــة، ُيض ــة مقايض ــي بورص ــاب ف حس
للتجــارة ويمكنــه إنفــاق هــذا المبلــغ فيمــا بعــد فــي تبــادل 

ــن. ــع أعضــاء آخري ــات م خدم

محفزات رئيسية

ــرة ألســواق  ــة كبي ــة صدم ــية األوكراني ــة الروس ــببت األزم س
الســلع األساســية؛ إذ أدت األزمــة إلــى تعطيــل إنتــاج وتجــارة 
العديــد مــن الســلع، ال ســيما تلــك التــي تعــد فيهــا روســيا 
وأوكرانيــا مصدريــن رئيســيين، بمــا فــي ذلــك الطاقة واألســمدة 
ــى رأس  ــعار عل ــي األس ــادات ف ــذه الزي ــي ه ــوب. وتأت والحب
أســواق الســلع الضيقــة بالفعــل بســبب انتعــاش الطلــب القــوي 
مــن جائحــة كورونــا، فضــاً عــن قيــود العــرض العديــدة 
ــة  ــورت مجموع ــار، تبل ــذا اإلط ــي ه ــة. وف ــة بالجائح المرتبط

من الدوافع الرئيسية لتصاعد المقايضة الدولية:

1- مواجهــة اضطــراب حركــة التجــارة العالميــة: تســببت 
ــي التجــارة  ــات ف ــي حــدوث اضطراب ــا ف ــي أوكراني ــة ف األزم
واالســتثمار فــي جميــع أنحــاء العالــم؛ مــا أثــر علــى شــركات 
الفنــادق فــي  صناعــة الســيارات فــي أوروبــا، وأصحــاب 
جورجيــا وجــزر المالديــف، وهــو مــا دفــع تلــك المناطــق إلــى 
تنفيــذ حمــات دعائيــة هائلــة، لكنهــا ظلــت تعانــي مــن الركــود 
ــذاء  ــتهلكي الغ ــى مس ــر عل ــن التأثي ــة، فضــاً ع ــبب األزم بس
ــراء  ــى الرغــم مــن أن فق ــم. وعل ــى مســتوى العال ــود عل والوق
ــة أو  ــد أو منطق ــرك أي بل ــم ت ــم يت ــراً، ل ــر تأث ــم هــم األكث العال
صناعــة بمنــأى عــن هــذه االضطرابــات. وأظهــرت البيانــات 
%. وتتوقــع منظمــة التجــارة  أن التجــارة العالميــة ســتنخفض 1 
الدوليــة المنظمــة اآلن نمــو حجــم تجــارة البضائــع بنحــو 3 % 
خــال العــام الجــاري انخفاضــاً مــن توقعاتهــا الســابقة البالغــة 

 .%  4.7

كمــا يشــهد مصــدرو الصناعــات التحويليــة مثــل فيتنــام 
وتايانــد والمكســيك، انخفاضــاً حــاداً، خاصــة فــي القطاعــات 
الكثيفــة االســتهاك للطاقــة. ويشــهد المصــدرون الصافــون 
للمحاصيــل، بمــا فــي ذلــك تركيــا والبرازيــل والهنــد، وللوقــود 
األحفــوري، مثــل نيجيريــا ودول فــي الشــرق األوســط، زيــادة 
فــي صادراتهــا؛ مــا يخفــف اآلثــار الســلبية لألزمة. وقــد ظهرت 
ــواق  ــوات: أس ــس قن ــر خم ــة عب ــة االقتصادي ــات الصدم موج
ــل  ــتية، وساس ــات اللوجس ــبكات الخدم ــية، وش ــلع األساس الس
المباشــر، وقطاعــات مثــل  التوريــد، واالســتثمار األجنبــي 
الســياحة. وعليــه، ربمــا تكــون فكــرة المقايضــة والتوســع فيهــا 
ــات. ــي مواجهــة هــذه االضطراب ــدول ف أداة تســاعد بعــض ال

2- ارتفــاع أســعار الســلع عالميــاً: تهــدد األزمــة فــي أوكرانيــا 
ــل  ــث تمث ــذاء؛ حي ــواق الغ ــتقرار أس ــة اس ــن زعزع ــد م بمزي
أوكرانيــا وروســيا معــاً مــا يقــرب مــن ربــع صــادرات القمــح 
العالميــة. بالنســبة إلــى الــذرة واألســمدة، كانــت حصتهمــا 
مجتمعــة قبــل الحــرب نحــو 15 %. وتســبب انقطــاع اإلمدادات 

مــن هــذه الســلع األساســية فــي ارتفــاع األســعار.
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 فقــد قفــز ســعر القمــح، علــى ســبيل المثــال، أكثــر مــن 40 % 
ــاع أســعار  ــع ارتف ــر، م ــي أواخــر فبراي ــة الحــرب ف ــذ بداي من
العقــود اآلجلــة أكثــر مــن 60 %. كمــا أضافــت قيــود التصديــر، 
مثــل الحظــر التــام، أو متطلبــات الترخيــص وحدهــا 7 % إلــى 
ســعر القمــح، وتخاطــر بإشــعال تصعيــد متبــادل قــد يــؤدي إلــى 
ــع  ــن م ــعار، بالتزام ــي األس ــاع ف ــذا االرتف ــة. وه ــة غذائي أزم
ــة  ــي المقايض ــى تبن ــدول عل ــز ال ــة، يحف ــوط االقتصادي الضغ

فيمــا بينهــا للحفــاظ علــى مواردهــا الماليــة. 

3- تخفيــف الضغــط علــى ميــزان المدفوعــات: مــن أهــم 
مزايــا نظــام المقايضــة الســلعية أو مــا يســمى نظــام الصفقــات 
المتكافئــة، تخفيــف الضغــط علــى ميــزان المدفوعــات والميزان 
التجــاري، وتقليــل الطلــب علــى الــدوالر والنقــد األجنبــي 
ألغــراض التصديــر واالســتيراد. وتدفــع تلــك المزايــا الحكومــة 
والمســتثمرين بالســوق للجــوء إلــى اســتخدام هــذا النظــام، 
خاصــة فــي ظــل تراجــع حجــم احتياطــي النقــد األجنبــي. 

ــي. ــدوالر األمريك ــر ال ــط بتوفي ــي ترتب ــات الت والصعوب
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تصاعد صفقات التبادل السلعي في التجارة الدولية 

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليات االستراتيجية

اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي, المنطقة اإلعامية، 2454، المبنى 6

ص.ب. أبوظبي، 769640

+97126666937 
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4- تدهــور األوضــاع االقتصاديــة الداخليــة فــي الــدول: يظهــر 
نظــام المقايضــة مــع تدهــور األوضــاع االقتصاديــة؛ ففــي 
لبنــان مــع فقــدان العملــة اللبنانيــة أكثــر مــن 80 % مــن قيمتهــا، 
وانتشــار الفقــر بيــن الشــعب، اضطــر بعــض اللبنانييــن إلــى بيع 
ــاً  ــية، خصوص ــم األساس ــراء حوائجه ــة لش ــم الخاص ممتلكاته
ــي  ــة ف ــك العملي ــم، وشــوهدت تل ــد البعــض وظائفه ــد أن فق بع
قــرى باكســتان. ومــع ظهــور جائحــة كورونــا فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، كان النــاس يتجهــون إلــى المقايضــة والتــداول، ســواء 
ــات  ــى مكون ــرد الحصــول عل ــال أو مج ــر الم ــل توفي ــن أج م
ــة  ــي ظــل حال ــا، خاصــة ف ــور عليه ــي يصعــب العث ــز الت الخب
عــدم اليقيــن االقتصــادي الــذي كان يلــوح فــي األفــق وارتفــاع 
مســتويات القلــق، وأصبحــت المقايضــة حــاً بديــاً ناشــًئا للبقــاء 

وســط تفشــي الجائحــة.

ــرت  ــة: ظه ــات االقتصادي ــى العقوب ــب عل ــاوالت التغل 5- مح
ــض  ــتخدمها بع ــي تس ــدى األدوات الت ــا إح ــة بوصفه المقايض
الــدول للتحايــل علــى العقوبــات الدوليــة. ولعــل النمــوذج األبرز 
علــى ذلــك إيــران؛ ففــي ضــوء محــاوالت إيــران للتغلــب علــى 
العقوبــات المفروضــة عليهــا وقعــت اتفاقــاً فــي ديســمبر 2021 
بمبادلــة صادراتهــا مــن النفــط مقابــل واردات مــن الشــاي 
الســياني؛ حيــث تــم التوصــل إلــى اتفــاق يتضمــن ســداد هــذا 
الديــن والفوائــد المســتحقة إليــران، عبــر شــحنات شــهرية مــن 
الشــاي المنتــج فــي ســريانكا. وبموجــب هــذا االتفــاق تصــدر 

ســريانكا الشــاي شــهرياً إلــى إيــران لتســوية ديــن بقيمــة 251 
مليــون دوالر أمريكــي لقــاء نفــط إيرانــي تــم تزويدهــا بــه قبــل 

تســعة أعــوام. 

كمــا وقعــت إيــران وفنزويــا اتفاقــاً، عــام 2021، تضمــن 
موافقــة فنزويــا علــى مقايضــة نفطهــا الثقيــل بمكثفــات إيرانيــة 
الشــبيه  الخــام  نفطهــا  جــودة  لتحســين  اســتخدامها  يمكنهــا 
بالقطــران، عــاوة علــى مقايضــة إيــران نفطهــا مــع فنزويــا 
ــو  ــي ماي ــان ف ــت الدولت ــب، وقام ــى الذه ــل الحصــول عل مقاب
الماضــي بتوســيع ذلــك االتفــاق؛ حيــث أضــاف إمــدادات الخــام 
ــاة “إل باليتــو” الفنزويليــة ومركــز  اإليرانــي الثقيــل إلــى مصف
ــاج  ــادة إنت ــى زي ــا إل ــاج فنزوي ــر؛ إذ تحت ــا” للتكري “باراجوان
الوقــود لتجنــب أزمــة أخــرى فــي البنزيــن والديــزل مثــل تلــك 

ــرة. التــي شــهدتها فــي الســنوات األخي

وختامــاً.. كان التأثيــر الســلبي لألزمــات االقتصاديــة المتعاقبــة 
واضحــاً فــي العديــد مــن النواحــي، خاصــة فــي االرتفــاع الحــاد 
فــي أســعار الســلع األساســية؛ لــذا تســعى العديــد مــن الــدول 
إلــى تأميــن احتياجاتهــا مــن تلــك الســلع؛ مــا أدى إلــى ظهــور 
أنمــاط جديــدة للتجــارة الدوليــة، ويرجــح أن يســتمر تصاعــد 
ممارســات المقايضــة بيــن الــدول فــي الفتــرة القادمــة بوصفــه 
واحــداً مــن اإلجــراءات التــي تســتخدمها الحكومــات للتكيــف 

مــع الواقــع المــأزوم الجديــد.


