القدرة التنافسية

إلفريقيا
التكامل االقتصادي يمكن أن يجعل للقارة دورا مؤثرا يف العامل
هيبوليت فوفاك

تكاد

مكانة القارة اإلفريقية تقترب من أدنى درجات
سلم املنافسة على مستوى االقتصاد العاملي،
يكبلها جتزؤ أسواقها الذي يضعف كفاءتها
ويحد من نموها االقتصادي.
لكن الفترة الراهنة تشهد ظهور عنصر جديد يمكن
أن يتغلب على هذا التجزؤ املهيمن على إفريقيا ويعزز
اإلنتاجية يف اقتصاداتها :إنها منطقة التجارة احلرة
القارية اإلفريقية ( .)AfCFTAففي مارس  ،2018وقع
رؤساء أربع وأربعين دولة إفريقية على إطار لتأسيس
سوق قارية موحدة للسلع واخلدمات ،تتيح حرية حركة
رأس املال واملسافرين بغرض العمل .ثم انضمت إليها
خمسة بلدان أخرى ،منها جنوب إفريقيا ،يف شهر يوليو.
وال تزال املنطقة احلرة بانتظار تصديق جمالس النواب يف
اثنين وعشرين بلدا على األقل ،وصادقت عليها سبعة بلدان
حتى اآلن.
وإضافة إىل رفع مستوى كفاءة السوق وتخفيض
تكاليف ممارسة األعمال بإتاحة الفرص لتحقيق وفورات
احلجم ،يف إمكان املنطقة احلرة أن تسهل تدفقات التجارة
واالستثمار وتبدل تكوين االستثمار األجنبي املباشر
وت ِّول اجتاهه نحو إفريقيا.
ُ َ
والسؤال املهم الذي ُيطرح هو ما إذا كان هذا اجلهد
سيرفع كذلك القدرة التنافسية لالقتصادات اإلفريقية.
والقدرة التنافسية — أي جمموعة املؤسسات والسياسات
والعوامل الدافعة لإلنتاجية — من أهم حمددات النمو
القابل لالستمرار كما أنها تفتح الطريق أمام االندماج
الفعال يف االقتصاد العاملي.
ويتضح من مؤشر التنافسية العاملية ،وهو مؤشر أداء
يصدره املنتدى االقتصادي العاملي كل عام كمقياس مرجعي
للبلدان ،أن هناك تفاوتا كبيرا يف مراتب القدرة التنافسية
على املستوى الوطني ،وهو ما يرجع إىل مرحلة التنمية
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االقتصادية ،وفجوة البنية التحتية املادية والتكنولوجية
بين االقتصادات املتقدمة وكثير من االقتصادات النامية،
وعدم قدرة عدد من االقتصادات النامية على إجراء
إصالحات حاسمة يف اقتصاداتها ومؤسساتها من أجل رفع
مستوى كفاءة أسواقها.
وبرز عدد قليل من البلدان اإلفريقية كأسرع
االقتصادات نموا خالل العشر سنوات املاضية وظلت
كذلك على مسار الصعود يف سلم التنافسية العاملية.
وتعتمد هذه البلدان (أبرزها كوت ديفوار وإثيوبيا
حتسن القدرة التنافسية
ورواندا) بصورة متزايدة على
ُّ
والبيئة االقتصادية الكلية لديها كي تنوع مصادرها
للنمو والتجارة ،مع ما يصاحب ذلك من زيادة حصتها
يف كعكة األسواق العاملية .ومع هذا ،ربما كانت معظم
البلدان اإلفريقية قد وصلت متأخرة إىل سباق رفع القدرة
التنافسية .وسادت البيئة االقتصادية العاملية مؤخرا
موجات قومية متزايدة تدعو إىل إفقار اجلار فضال على
زحف احلمائية .واآلن تعمل االقتصادات الرائدة على
التخلي عن النظام القائم على قواعد الذي ظل يحكم
ترتيبات التجارة العاملية لعشرات السنين والتوجه نحو
انتهاج نظام مركانتيلي جديد يقيس األداء االقتصادي
لبلد ما بالفائض التجاري الذي يحققه.
ويف ظل هذه احلقيقة اجلديدة ،ربما كان دور القدرة
التنافسية أهم يف األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية.
ويف إفريقيا ،جند أن الدفع نحو تعميق االندماج التجاري
وتعزيز التجارة داخل إفريقيا يف ظل منطقة التجارة احلرة
القارية اإلفريقية من املرجح أن يخفف اآلثار السلبية
للصدمات العاملية املعاكسة .فاتساع السوق احمللية
الفعالة هو بمثابة تأمين من اضطرابات التجارة العاملية
التي تقترن بالتقلبات التي يشهدها العامل أو بانكماش
الطلب العاملي.
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دعاة العوملة بالسلب واإليجاب

يف ظل املشهد التجاري ذي احملصلة الصفرية ،نرى عددا
متزايدا من البلدان التي تتنافس على نفس السوق .وأكثر
البلدان تنافسية — التي لديها أساسيات اقتصادية وأطر
سياسات قوية ومصادر متنوعة لتحقيق النمو — هي وحدها
التي ُيرجح أن تتوسع وحتافظ على نمو حصتها يف التجارة
«دعاة العوملة اإليجابيين»
العاملية .ويمكن قول إن هؤالء من ُ
يف أفضل وضع يؤهلهم لتخفيف اخملاطر املصاحبة لالندماج
االقتصادي واملايل العاملي وبالتايل جني الثمار الكاملة
ملنافع العوملة .أما أقل االقتصادات تنافسية فكانت من
«دعاة العوملة السلبيين» أو ضحايا عاجزين أمام العوملة،
وظلت تقوم بدور التلقيم ،فتورد املواد اخلام واملوارد الطبيعية
الالزمة لزيادة ناجت الصناعة التحويلية يف البلدان التي تسعى
إىل العوملة بنشاط أكبر (دراسة  ،Fofackقيد اإلصدار).
وليس ثمة ما يدعو إىل الدهشة يف أن دعاة العوملة
السلبيين كانوا أكثر عرضة خملاطر العوملة ،كانتقال
الصدمات السلبية بوتيرة أسرع يف أنحاء العامل ،وتقلبات
أسعار السلع األولية ،وتدهور معدالت التبادل التجاري للسلع
األولية لفترات طويلة ،وانخفاض الطلب العاملي إما بدافع
من زحف احلمائية أو بسبب فترات الهبوط املتزامنة .وأدت
هذه اخملاطر إىل خنق تطلعات البلدان املتأخرة عن الركب،

املدفوعة بالكفاءة — االستعداد التكنولوجي وحجم السوق
وكفاءة أسواق السلع وأسواق العمل .وإضافة إىل ذلك ،أدى
جتزؤ األسواق إىل تأخير النمو نتيجة تثبيط االستثمارات
واسعة النطاق وبعيدة املدى.
وبرغم انخفاض الرسوم على الواردات داخل اجملتمعات
االقتصادية اإلقليمية اخملتلفة يف القارة ،ال تزال هناك
جمموعة من احلواجز غير اجلمركية والتنظيمية التي ترفع
تكاليف املعامالت وحتد من حركة السلع واخلدمات والعمالة
ورأس املال عبر احلدود .وتشمل هذه احلواجز فترات التأخر
على احلدود ،والرسوم اجلمركية وإجراءات التفتيش املرهقة،
وشروط الترخيص املتعددة ،والشرط الذي ُي َط َّبق بصورة
متزايدة على املستوردين لتقديم تعهدات العبور الوطنية على
امتداد الطرق الرئيسية .وال تزال تكاليف التجارة عبر احلدود
يف إفريقيا أعلى وتستهلك وقتا أطول من أي منطقة أخرى
يف العامل — فحجم التبادل التجاري بين البلدان اإلفريقية
وبقية العامل أكبر من التبادل التجاري فيما بينها.
ويبلغ متوسط تكلفة استيراد حاوية يف إفريقيا حوايل
 2492دوالرا مقابل  935دوالرا يف شرق آسيا واحمليط
الهادئ ،و 1488دوالرا يف أمريكا الالتينية والكاريبي
(دراسة  .)Brenton and Isik 2012وليس ثمة ما يدعو
للدهشة يف أن التجارة داخل املنطقة ال تزال نادرة نسبيا،

ُع ِرفَ ت إفريقيا بأنها قارة اإلمكانات الكاملة — لكن حتقيق
االستفادة من هذه اإلمكانات كان أحد التحديات الرئيسية
التي واجهتها.
حيث وجد معظمها نفسه حبيس حلقات مفرغة من التقلب
املفرط يف النمو واألزمات الهيكلية يف موازين املدفوعات.
وربما أوضحت هذه التطورات ما للقدرة التنافسية من
انعكاسات اقتصادية كلية واسعة النطاق.
إن القدرة التنافسية تسير يدا بيد مع أداء التجارة،
وبالتايل مع النمو االقتصادي .واالبتكار هو أكبر العوامل
على اإلطالق التي يتوقف عليها نمو إجمايل الناجت احمللي
يف االقتصادات املتقدمة والنامية .وأسرع اقتصادات
إفريقيا نموا ،هي أيضا التي تتخذ أكبر اخلطوات نحو تنويع
صادراتها .وربما كانت درجة االبتكار والكفاءة يف عمليات
اإلنتاج هي التي تشكل الصدع بين االقتصادات املتقدمة
والنامية ،وكذلك بين دعاة العوملة اإليجابيين والسلبيين.
وتواجه إفريقيا جمموعة من العقبات أمام القدرة
التنافسية والتجارة .فاخلطوات التي اتخذتها لتحسين البنية
التحتية االقتصادية واإلصالحات التي أجرتها لدفع االبتكار
أخمدتها مقاومة املؤسسات والتكاليف الباهظة املصاحبة
لتطوير البنية التحتية واللحاق بركب التكنولوجيا .وكان
التقدم بطيئا بنفس الدرجة كذلك يف عوامل التنافسية
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وإن كانت آخذة يف االرتفاع ،وال تشكل سوى  %15تقريبا
من جمموع جتارة إفريقيا ،مقابل  %68يف أوروبا و %58يف
آسيا (دراسة  ،Fofackقيد اإلصدار ،ودراسة Afreximbank
 .)2018وإضافة إىل احلواجز غير اجلمركية ،هناك عوامل
أخرى تسهم يف هذه الندرة ،مثل وضع احلوكمة ،وهيكل
اإلنتاج ،ووجهة التجارة املوروثة من النموذج االستعماري
الستخراج املوارد ،والقيود على جانب العرض .وتشمل
هذه القيود على جانب العرض ِ
صغر حجم قاعدة الصناعة
التحويلية ،والتكلفة الباهظة لتمويل التجارة ،وحمدودية
إمكانات احلصول على معلومات ،وعدم وجود البنية التحتية
الالزمة التي تمكن من التبادل التجاري أو ارتفاع تكلفتها.
ومن ثم ،فإن التغلب على التجزؤ يف إفريقيا وجمعها
معا حتت املنطقة احلرة هي أوىل اخلطوات نحو زيادة القدرة
التنافسية وإدماج االقتصادات اإلفريقية يف االقتصاد العاملي
كدعاة إيجابيين للعوملة .وسوف ينتج عن منطقة التجارة
احلرة القارية إنشاء سوق تضم  1.2مليار نسمة يبلغ إجمايل
الناجت احمللي لها جمتمعة  2.5تريليون دوالر ،بينما يزيد
إنفاق املستهلكين وقطاع األعمال معا على 4تريليونات

دوالر .وعمليات احملاكاة األساسية التي تفترض توسع
أسواق السلع والعمل وارتفاع مستوى كفاءتها يف ظل املنطقة
احلرة تشير إىل علو مرتبة إفريقيا ككل بشكل كبير يف مؤشر
التنافسية العاملية على املدى القصير واملتوسط.
وقد يزداد متوسط مرتبة إفريقيا علوا على املدى الطويل.
وربما حتقق ذلك إذا أدت منطقة التجارة احلرة القارية إىل
زيادة ديناميكية بيئة التجارة واالقتصاد مما يوسع بالتايل
قواعد الصناعات التحويلية ،ويدعم نمو صناعات جتهيز
املواد الزراعية على النحو املالئم لالندماج يف سلسلة
القيمة ،ويعجل وتيرة تنمية األسواق املالية وتكاملها .ومن
شأن هذا التقدم املايل أن يتيح ،على سبيل املثال ،إدراج
الشركات بشكل متبادل يف أسواق األسهم اخملتلفة ويشجع
على تنمية التمويل غير املصريف وإنشاء مكاتب املعلومات
االئتمانية املرجعية للحد من عدم اتساق املعلومات وخماطر
االئتمان .ويف نهاية املطاف ،من شأن هذه اإلجراءات أن
تسهل احلصول على ائتمان يف منطقة أدت ضحالة أنشطة
الوساطة املالية فيها وجتزؤ أسواقها املالية إىل القضاء
تماما على القدرة التنافسية ونمو القطاع اخلاص.
ومن خالل إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة احلرة يف
العامل يمكن تعزيز القدرة التنافسية من خالل قنوات أخرى،
مثل نقل التكنولوجيا ،والتنمية الصناعية ،وتنويع مصادر
النمو ،وتوسيع التجارة اإلفريقية البينية .و ُأجريت مؤخرا
مراجعة ملشهد القدرة التنافسية اإلفريقية ألقت باللوم على
التقدم احملدود يف هذه اجملاالت الذي أفضى إىل توقف نمو
اإلنتاجية والقدرة التنافسية وتشير حتديدا إىل االنخفاض
النسبي يف حجم التجارة والتكامل على املستوى اإلقليمي
باعتباره نقطة ضعف رئيسية (دراسة  .)WEF 2017وتلقي
املراجعة ذاتها الضوء كذلك على التداخل بين اجملتمعات
االقتصادية اإلقليمية كأحد القيود الرئيسية على توفير
نوع البيئة الداعمة لألعمال التي يحتاجها رواد األعمال
لالستفادة من فرص النمو املتاحة.
وتشير التقديرات األولية إىل أن املنافع املتوقعة من منطقة
التجارة احلرة ،كتحسين أداء التجارة ودعم التكامل اإلقليمي،
ستكون إيجابية وكبيرة .ووفق تقديرات اللجنة االقتصادية
إلفريقيا التابعة لألمم املتحدة ،فإن التجارة البينية اإلفريقية،
التي تهيمن عليها املنتجات الصناعية والسلع املصنعة بشكل
كبير ،يمكن أن تزداد بأكثر من  %50وأن تتضاعف بعد نحو
عشر سنوات من دخول منطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية
إىل حيز التنفيذ ،إذا طبقت اإلصالحات املتوخاة بشكل تام
تكملها إجراءات قوية لتسهيل التجارة.
ومن شأن تطبيق شرط إلزام البلدان املشاركة بإلغاء
التعريفة اجلمركية على  %90على األقل من السلع أن يكون
دافعا لتحقيق هذه الزيادة .أما وفورات احلجم الناجتة عن
اتساع السوق القارية فيمكن أن تخفض تكاليف اإلنتاج
ككل ،التي ال تزال عالية ،وحتفز التجارة واالستثمارات عبر
احلدود داخل إفريقيا ،وجتذب مزيدا من االستثمار األجنبي
املباشر إىل املنطقة بينما حتول وجهته يف نفس الوقت نحو

وم َصنَّعة .وسوف يؤدي ذلك إىل زيادة
إنتاج سلع صناعية ُ
جتارة السلع الوسيطة والرأسمالية داخل املنطقة .وتصاحب
ذلك منافع تشمل نقل التكنولوجيا ،وتنمية سالسل القيمة
اإلقليمية التي تضفي عليها الشركات اإلفريقية قيمة ُمضافة
بتحويل املواد اخلام إىل سلع نهائية.

«مصنع إفريقيا»

من شأن سالسل القيمة اإلقليمية أن تساعد على اندماج
االقتصادات اإلفريقية يف االقتصاد العاملي ،بينما عوملة
سالسل العرض والقيمة هي التي تدفع عمليات الصناعة
التحويلية بشكل متزايد .وبرغم نقل مزيد من مرافق اإلنتاج
إىل مواقع خارجية يف العديد من البلدان ،ال يزال هناك قسم
كبير من القيمة املضافة املوزعة يف سالسل القيمة العاملية
داخل الكتل اإلقليمية .ومن هنا تأتي اإلشارات املتزايدة
إىل «مصنع أوروبا» و«مصنع أمريكا الشمالية» و«مصنع
آسيا» — وهي القارات الثالثة التي تتركز فيها سالسل
القيمة املذكورة (دراسة .)Stöllinger and others 2018
وتزايد سالسل القيمة داخل الكتل اإلقليمية واستمرار دورها
يف مواجهة العوملة الراسخة يعكسان املنافع الكثيرة التي
تنطوي عليها ،وأبرزها انخفاض تكاليف العبور وسالسل
العرض األقصر املقترنة ب ُقرب مصادرها أو مرافق التصنيع
من أسواق التصدير املستهدفة.
ومنطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية ستؤدي يف نهاية
املطاف إىل مولد «مصنع إفريقيا» .ويف الوقت املناسب،
سيؤدي ظهور «مصنع إفريقيا» — ويف نهاية األمر ،ارتباط
املصانع املوجودة يف إفريقيا وسالسل اإلنتاج بسالسل القيمة
العاملية — إىل الربط بين شبكات اإلنتاج من جميع القارات.
وعلى مدى عشرات السنواتُ ،ع ِر َفت إفريقيا بأنها قارة
اإلمكانات الكاملة — ولكن مع مرور سنة تلو األخرى ،كان
حتقيق االستفادة من هذه اإلمكانات أحد التحديات الرئيسية
التي واجهتها .وإذا جنحت منطقة التجارة احلرة القارية
اإلفريقية يف حفز هذه اإلصالحات ،فإن منطقة التجارة
احلرة اجلديدة يمكن أن تطلق عنان القوى للديناميكية
اإلفريقية وجتعل القارة منافسا عامليا.
هيبوليت فوفاك هو كبير االقتصاديين يف البنك اإلفريقي
للتصدير واالستيراد.
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