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منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية والحيز المالي من أجل إيجاد
الوظائف والتنويع االقتصادي
الرسائل الرئيسية


تشكل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية أداة للدفع قدما بالتصنيع والتنويع االقتصادي
والتنمية يف أفريقيا .فهي ستساعد على تعزيز ذلك النوع من التجارة الذي يفضي إىل النمو
املستدام ،ويوفر فرص العمالة للشباب يف أفريقيا ،ويوجد فرصا الزدهار األعمال التجارية
وأصحاب املشاريع احلرة يف أفريقيا.



واحلق أنه لن يكون ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية سوى تأثري ضئيل على اإليرادات
اجلمركية ،بيد أهنا سوف تساعد على إعادة هيكلة االقتصادات األفريقية لكي تتمكن من
استحداث قاعدة مالية أكثر استدامة .ويعود السبب يف ذلك إىل أن منطقة التجارة احلرة
ستساعد على توجيه التجارة األفريقية بعيدا عن الصادرات االستخراجية وحتويلها إىل جتارة
أقل تأثراً بتقلبات أسعار السلع األساسية.
تتسم بقدر أكرب من االستدامة والشمول ،ومن مث َّ
ويف هذا العصر الذي تتناقص فيه إمكانية التعويل على اإليرادات املتأتية من املعونة ،وتتزايد
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فيه أمهية تعبئة املوارد الوطنية ،توفر منطقة التجارة مسارا يفضي إىل حتصيل إيرادات حكومية
أكثر استدامة.


فالبلدان األفريقية تتسم باخنفاض نسبة اإليرادات الضريبية إىل الناتج احمللي اإلمجايل ،حيث
تقل هذه النسبة يف كثري منها عن  15يف املائة ،وهو املستوى الذي يُعترب العتبة الدنيا لإلدارة
الفعالة لشؤون الدولة .ومثة سبل لتحسني تعبئة املوارد منها تعزيز اإلدارة الضريبية ،وسد
الثغرات الضريبية ،وحتسني كفاءة اإلنفاق العام واالستفادة من التمويل اخلاص .ومن شأن
اتباع هذه السبل أن يساعد احلصول على املوارد الالزمة لدعم منطقة التجارة احلرة واملشاريع
األخرى اهلادفة إىل املسامهة يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام .20٣0



ولتحقيق االستفادة الكاملة من الفرص اليت تتيحها منطقة التجارة احلرة ،يوصى بأن تقوم
كل دولة طرف بوضع اسرتاتيجية خاصة مبنطقة التجارة احلرة تكون وظيفتها تكميل السياسة
التجارية األوسع نطاقا لكل دولة طرف وحتديد الفرص التجارية الرئيسية والعراقيل القائمة
واخلطوات املطلوب من تلك الدولة الطرف القيام هبا لالستفادة بصورة كاملة من السوق
األفريقية .وينبغي أن تتماشى هذه االسرتاتيجيات مع خطة عمل تعزيز التجارة فيما بني
البلدان األفريقية الصادرة عن االحتاد األفريقي.

أوالً  -مقدمة
تتيح منطقة التجارة احلرة فرصة لالستفادة من التجارة ألغراض إحداث التحول
-1
اهليكلي وحتقيق النمو االقتصادي وتوفري فرص العمل .ويرجع ذلك إىل أن التجارة بني البلدان
األفريقية ،اليت يُتوخى تعزيزها من خالل منطقة التجارة احلرة ،تؤثر تأثريا قويا على التنمية .فحصة
املنتجات الزراعية املصنعة ذات القيمة املضافة كنسبة من جممل التجارة بني البلدان األفريقية أكرب
بكثري مما تشكله هذه املنتجات كنسبة من الصادرات األفريقية إىل مناطق العامل األخرى ،اليت
تشكل املنتجات االستخراجية مثل زيوت النفط واملعادن نسبة  75يف املائة منها .كما أن إنتاج
املواد املتداولة فيما بني البلدان األفريقية يتسم بكثافة األيدي العاملة ،مما يساعد على إجياد فرص
العمل لألعداد الكبرية من السكان الشباب ،ويساعد البلدان على احلد من التأثر بتقلبات أسعار
السلع األساسية العاملية ،مبا ميكنها من حفز النمو االقتصادي املستدام بصورة أفضل.
ورغم أن إنشاء منطقة التجارة احلرة قد يعين ،يف األجل القصري ،التأقلم مع خفض
-2
التعريفات اجلمركية بالنسبة لواردات التجارة بني البلدان األفريقية .إال أنه سيوفر يف األجلني
املتوسط والبعيد ،سبيال يفضي إىل االستدامة املالية .والسبب يف ذلك هو أن منطقة التجارة
احلرة ،حبفزها النمو االقتصادي سوف تساعد يف توليد النشاط االقتصادي يف امليادين األخرى
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املدرة للدخل .وعالوة على ذلك ،فإن النمو االقتصادي الذي سيتولد عن منطقة التجارة احلرة
هو من النوع الذي سيفتح الباب أمام التنويع االقتصادي بدال من االعتماد على اإليرادات
الضريبية املتأتية من صادرات السلع األساسية ،وهي صادرات تتسم أسعارها بالتقلب النسيب.
ونظرا ألن التنويع يفضي إىل التحول اهليكلي ،فإن أمهية ضرائب التجارة كمصدر من مصادر
الدخل ستنخفض .غري أنه حىت على املدى القصري ،ال متثل اإليرادات املتحصلة حالياً من
التعريفات اجلمركية املفروضة على التجارة بني البلدان األفريقية سوى نسبة ضئيلة من جمموع
ضرائب التجارة يف أفريقيا ،وميكن تعويضها جزئيا من خالل الضرائب األخرى ،مثل ضريبة القيمة
املضافة ،اليت متيل إىل أن تكون أكثر كفاءة عندما تفرض على الواردات.
وتنقسم هذه الورقة التحليلية إىل قسمني :يتناول األول منها بالتفصيل احلجج
-٣
االقتصادية واإلمنائية الداعمة ملنطقة التجارة احلرة للتعجيل باملصادقة على الصكوك القانونية ذات
الصلة هبا .أما القسم الثاين فريكز على منطقة التجارة احلرة بوصفها سبيال إىل االستدامة املالية؛
وعلى التدابري الداعمة اليت ميكن استخدامها لتعزيز احليز املايل للبلدان األفريقية وحتقيق استقالهلا
املايل.

ثانياً -

المبررات االقتصادية واإلنمائية لمنطقة التجارة الحرة القارية
األفريقية

ألف  -إتاحة الفرص أمام الشركات األفريقية
منطقة التجارة احلرة هي أداة ميكن أن تستخدمها البلدان األفريقية لتهيئة الفرص
-4
لألعمال التجارية األفريقية ،األمر الذي يؤدي لدفع عجلة التصنيع والتنويع االقتصادي والتنمية.
فأفريقيا ،اليت يبلغ عدد سكاهنا  1.2بليون نسمة ،متاثل اهلند تقريباً ،اليت عدد
-5
سكاهنا  1.٣باليني نسمة من حيث حجم االقتصاد وبنيته (صندوق النقد الدويل.)2 017 ،
حيث يصل الناتج احمللي اإلمجايل ألفريقيا إىل  2.5تريليون دوالر ،يف حني يبلغ الناتج احمللي
اإلمجايل للهند  2.6تريليون (صندوق النقد الدويل .)2 017 ،إال أن اهلند ،على عكس أفريقيا،
تشكل سوقا موحدة – هي سابع أكرب أسواق العامل – مما مكنها من تطوير وفورات حجم أدت
إىل إنشاء شركات لديها متثل أكرب الشركات يف العامل وأفضلها من حيث القدرة التنافسية.
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اجلدول 1
متوسط التعريفات الجمركية المفروضة على المصدرين داخل المناطق (بالنسبة المئوية)
املنطقة

متوسط التعريفة اجلمركية على التجارة داخل املنطقة

أفريقيا

6.9

غرب آسيا

1.6

شرق ،وجنوب وسط وجنوب شرق آسيا

4.8

احمليط اهلادئ

1.2

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

6.2

أمريكا الشمالية

4.7

أوروبا

2.5

املصدر :الفريق املرجعي للمعدل املرجح للتعريفات اجلمركية استنادا إىل قاعدة بيانات خريطة الوصول إىل
األسواق لعام .201٣

وعلى عكس اهلند ،فإن السوق األفريقية جمزأة بني  54بلدا و 107من احلدود
-6
الربية املتفردة (الشكل  )1وتتكبد األعمال التجارية تعريفات مجركية تبلغ يف املتوسط  6.9يف
املائة عندما متارس التجارة عرب احلدود ،كما تواجه حواجز غري مجركية ،مثل االشرتاطات املفرطة
فيما خيص الوثائق ،وحاالت التأخري عند نقاط اجلمارك ،اليت قد يرى البعض أهنا أكثر إرهاقا
(اجلدول  .)1وعليه فإن منطقة التجارة احلرة ستساعد على دمج االسوق األفريقية يف سوق
موحدة ،مما يسهل مهمة األعمال التجارية يف حتقيق املزيد من وفورات احلجم والنطاق ،ويعزز
تطوير سالسل القيمة اإلقليمية ،وخيفض تكاليف عبور احلدود بالنسبة للشركات ،واألعمال
التجارية واملستهلكني.
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الشكل :1
أوجه التشابه واالختالف على الصعيد االقتصادي :بين الهند وأفريقيا في عام ٢٠١٨
اهلند

أفريقيا
السكان

 1.2بليون نسمة

 1.٣باليني نسمة

الناتج احمللي اإلمجايل
 2.5تريليون

 2.6تريليون

إيرادات الضرائب كنسبة من الناتج
المحلي اإلجمالي
 20.4يف املائة
 20.0يف املائة
الحدود البرية المتفردة الداخلية
0
107
املصدر :صندوق النقد الدويل (( )2017تقديرات السكان والناتج احمللي اإلمجايل لعام  2017و،2018
واإليرادات الضريبية إىل الناتج احمللي اإلمجايل لعام .)2015

بيد أن ديناميات هذه السوق احملتملة هي اليت قد تكون أكثر إغراء للشركات
-7
األفريقية .فاستنادا إىل توقعات مصرف التنمية األفريقي ،من املقرر أن ينمو الناتج احمللي اإلمجايل
األفريقي بسرعة ،مما يقدر بنحو  ٣تريليونات دوالر خالل عام  2020ليصل إىل  16تريليون
دوالر يف عام ( 2060الشكل .)2
ومن املتوقع أن ينمو حجم السوق األفريقية من  1.٣بليون نسمة يف عام 2020
-8
إىل  2.75بليون نسمة حبلول عام ( 2060الشكل  )٣وعالوة على ذلك ،فإن هذه السوق
تزداد ثراء مع منو الطبقة املتوسطة (الشكل .)٣
ومن خالل احلد من تكاليف التجارة وتيسري عمليات توسيع األعمال التجارية
-9
األفريقية ،توفر منطقة التجارة احلرة فرصا كبرية للشركات األفريقية لالستفادة من النمو السريع
للسوق األفريقية واإلسهام يف ذلك النمو.
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الشكل 2
تنبؤات الناتج المحلي اإلجمالي ألفريقيا بأسعار السوق الجارية (بتريليونات دوالرات
الواليات المتحدة)
$16 tn
$14 tn
$12 tn
$10 tn
$8 tn
$6 tn
$4 tn
$2 tn
$0 tn
2060

2050

2040

2030

2020

2010

2000

(high-caseتفعة)
اإلجمالي (معدالت مر
الناتج المحلي
GDP
)scenario

منخفضة)
اإلجمالي (معدالت
الناتج المحلي
GDP
(low-case
)scenario

املصدر :مصرف التنمية األفريقي ()2011

شكل ٣
مجموع سكان أفريقيا وحجم الطبقة الوسطى (بالباليين)
3.0 bn
2.5 bn
2.0 bn
1.5 bn
1.0 bn
0.5 bn
0.0 bn
2060

2050

2040
Population
السكان

2030

2020

2010

2000

السكان of
middleمنwhich
class
الطبقة الوسطي

املصدر :مصرف التنمية األفريقي ()2011
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باء -

تعزيز التجارة بين البلدان األفريقية من أجل استدامة النمو وفرص العمل
تتنبأ اللجنة االقتصادية ألفريقيا بأن تكون الصادرات الصناعية ألفريقيا هي املستفيد
-10
األكرب من منطقة التجارة احلرة األفريقية .فنمو الصادرات الصناعية سيشكل فاحتة اجلهود املبذولة
لتنويع التجارة يف القارة وتشجيعها على االبتعاد عن السلع األساسية االستخراجية ،كالنفط
واملعادن ،اليت طاملا استأثرت مبعظم صادرات أفريقيا ،واالنتقال حنو قاعدة تصدير أكثر توازناً
واستدامة.
ويف الفرتة املمتدة من عام  2014إىل عام  ،2016كانت أكثر من  70يف املائة
-11
من صادرات أفريقيا إىل خارج القارة من النوع االستخراجي ،يف حني مل َّ
تتعد السلع االستخراجية
 40يف املائة من التجارة فيما بني البلدان األفريقية خالل الفرتة ذاهتا.
الشكل 4
مكونات الصادرات االستخراجية وغير االستخراجية خارج أفريقيا وداخلها خالل الفترة
 ٢٠١٢إلى .٢٠١٤
withinأفريقيا
الصادرات داخل
Exports
Africa

Non-extractive
 exportsغري استخراجية

ات استخراجية
صادر
Extractive
exports

outsideأفريقيا
الصادرات خارج
Exports
Africa

 exportsغري استخراجية
Non-extractive

Extractive
exports
ات استخراجية
صادر

املصدر :جمموعة البيانات التجارية ،صادرات ثالث سنوات ( .)2 016- 2014الصادرات االستخراجية
تشمل زيوت النفط والغاز؛ واملعادن غري احلديدية ،واخلامات الفلزية واخلردة املعدنية؛ واألمسدة اخلام واملعادن؛
وفحم الكوك وقوالب الفحم احلجري؛ واليورانيوم (املعدن النفيس املتبقي يف إطار النظام املنسق )71؛ ومنتجات
احلديد األساسية يف إطار رموز النظام املنسق  7201إىل .7206
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 -12واخلطر الكبري يف حالة املنتجات مثل النفط واملعادن هو تقلب أسعارها .حيث تبقى األقدار
املالية واالقتصادية للكثري جداً من البلدان األفريقية رهينة بتقلبات أسعار تلك املنتجات .وعليه
فإن االستعانة مبنطقة التجارة احلرة القارية لالبتعاد عن الصادرات االستخراجية من شأنه أن
يساعد على تأمني قدر أكرب من االستدامة والشمول للتجارة حبيث تصبح أقل تعرضاً آلثار
تقلبات أسعار السلع األساسية.
الشكل 5
تقلبات الصادرات االستخراجية من  ٢ ٠٠٠إلى ٢٠١٦
يقيا االستخراجية
(in billionsصادرات أفر
Africa's extractive
exports
)٢٠١٦
2016لسنة
الدوالرات
(بماليين
of real
)dollars

industryراجية
الصناعية االستخ
 pricesأسعار السلع
Extractive
commodity
140

700bn

120

600bn

100

500bn

80

400bn

60

300bn

40

200bn

20

100bn

0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
oil,بالرباميل
$/bblالنفط
زيوت
Crude
اخلامات الفلزية
 2000=100واملعادن و
Metals
& minerals,
Precious
metals,
100 = 2010
2010=100النفيسة
املعادن

0bn
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
exportsات استخراجية
صادر
extractive

Non-extractive
exports
غري استخراجية

املصدر :صادرات أفريقيا االستخراجية :جمموعة البيانات التجارية :أسعار السلع األساسية االستخراجية للبنك
الدويل.

ولعل األهم من كل ذلك هو أن منطقة التجارة احلرة سوف توفر املزيد من فرص
-1٣
العمل اجملزية والعالية اجلودة لألعداد الكبرية من سكان أفريقيا الشباب .ويرجع ذلك إىل أن
الصادرات االستخراجية اليت تعتمد عليها جتارة أفريقيا بدرجة كبرية يف الوقت الراهن تتطلب قدرا
أقل من كثافة العمالة مقارنة بقطاعي الصناعة التحويلية والزراعة ،اللذين سيحظيان بأكرب قدر
من الفائدة من منطقة التجارة احلرة .فمنطقة التجارة احلرة القارية ستولد املزيد من فرص العمل
بفضل تعزيز التجارة الكثيفة العمالة.
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جيم  -ضمان توافر الفرص للبلدان األفريقية بمختلف تركيباتها االقتصادية
وبالنظر إىل التنوع الكبري يف الرتكيبة االقتصادية للبلدان األفريقية ،فستتأثر بطرق
-14
خمتلفة مبنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية .ومع ذلك ،فإن فوائد منطقة التجارة احلرة ستكون
واسعة النطاق ،حيث تقدر اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن مجيع البلدان األفريقية ستجين مكاسب
على صعيد الرفاه شريطة أن يُفضي إنشاء منطقة التجارة احلرة إىل خفض احلواجز اجلمركية وغري
اجلمركية.
ففي حني أن البلدان األفريقية األكثر تصنيعا ستكون يف وضع يؤهلها لالستفادة
-15
من الفرص املتاحة فيما خيص السلع املصنعة ،ميكن للبلدان األقل تصنيعا أن تستفيد هي كذلك
من االرتباط بسالسل القيمة اإلقليمية .وتنشأ سالسل القيمة اإلقليمية عندما حتصل الشركات
أو الصناعات الضخمة على إمداداهتا من منتجني أصغر حجما أو من موردين عرب احلدود.
وبفضل منطقة التجارة احلرة سيصبح تكوين سالسل القيمة اإلقليمية عن طريق احلد من تكاليف
التجارة وتيسري االستثمار أسهل مما هو عليه اآلن.
وميكن لالقتصادات القائمة على الزراعة أن تستفيد من خالل تلبية متطلبات األمن
-16
الغذائي املتنامية يف أفريقيا .وبسبب قابلية العديد من املنتجات الغذائية الزراعية للتلف ،فسوف
تستجيب بشكل خاص للتحسينات املتوقع حتقيقها من خالل منطقة التجارة احلرة القارية فيما
خيص آجال التخليص اجلمركي واللوجستيات.
وتصنَّف أغلبية البلدان األفريقية على أهنا غنية باملوارد .ولكن بالنظر إىل أن
-17
التعريفات اجلمركية املفروضة على املواد اخلام منخفضة أصال ،فلن تفعل منطقة التجارة احلرة
الكثري لتعزيز هذه الصادرات .غري أن املنطقة ،من خالل ختفيضها للتعريفات اجلمركية السارية
على السلع الوسيطة والسلع النهائية فيما بني البلدان األفريقية ،ستتيح املزيد من الفرص إلضافة
القيمة على املوارد الطبيعية وحتقيق التنويع بالدخول يف جماالت جديدة لألعمال التجارية.
وتعاين البلدان غري الساحلية أكثر من البلدان األخرى من ارتفاع تكاليف الشحن
-18
وصعوبة التنبؤ بأوقات العبور .غري أن البلدان غري الساحلية سوف تستفيد من ختفيض التعريفات
اجلمركية واألحكام املتعلقة بتيسري التجارة والنقل العابر والتعاون اجلمركي املتضمنة يف الربوتوكول
املعين بالتجارة يف السلع.
وباإلضافة إىل التدابري االحرتازية اليت تشكل جزءا من الربوتوكول املتعلق بالتجارة
-19
يف السلع ،هناك أيضا ضمانات ميكن للبلدان اللجوء إليها .فعلى سبيل املثال ،ميكن للبلدان
االحتفاظ بـ ـ  10يف املائة من املنتجات اليت تستوردها كمنتجات حساسة بالنسبة هلا ،مما يعين
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أن حتريرها جتاريا خيضع لفرتة أطول ،أو كمنتجات مستثناة ،أي غري خاضعة لشروط التحرير.
وعالوة على ذلكُ ،منحت أقل البلدان منوا فرتة أكثر تدرجا للتنفيذ (بني  10و15سنة) .وتوجد
تدابري محاية للصناعات الناشئة والبلدان اليت تعاين من إشكاالت يف ميزان مدفوعاهتا ،وأحكام
جتيز اختاذ تدابري جتارية دفاعية عند حدوث حاالت ارتفاع مفاجئ يف واردات منتج بعينه تلحق
الضرر باملنتجني احملليني أو هتدد بإحلاق الضرر هبم.

دال  -إتاحة الفرص للفئات الضعيفة
-١

العاملون بالتجارة بين الحدود بصفة غير رسمية
من خالل ختفيض التعريفات اجلمركية ،ستجعل منطقة التجارة احلرة القارية مزاولة
-20
التجارة عرب القنوات الرمسية ميسورة التكلفة للعاملني يف التجارة غري الرمسية ،ما يوفر هلم املزيد من
احلماية .وميكن تعزيز هذه املنافع من خالل استحداث نظم جتارية مبسطة لصغار التجار ،مثل
النظام التجاري املبسط للسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي (كوميسا) الذي يوفر
إجراءات مبسطة للتخليص اجلمركي ،إىل جانب رسوم استرياد خمفضة ،وهي تدابري مفيدة بصفة
خاصة لصغار التجار.

-٢

المرأة
تشري حتليالت تأثري منطقة التجارة احلرة على مستوى األسرة املعيشية إىل أن أثرها
-21
على األسر املعيشية اليت يعيلها ذكور مقارنة بتلك اليت تعيلها إناث متوازن بصفة عامة .فكلتامها
حتققان مكاسب ولكن بدرجات متفاوتة حسب اختالف البلدان .بيد أن النساء ميكنهن
االستفادة بصفة خاصة من حتسن األوضاع اليت يواجهنها كعامالت يف جمال التجارة غري الرمسية
عرب احلدود .ويقدر أن النساء ،الالئي ميثلن قرابة  70يف املائة من العاملني بالتجارة غري الرمسية
عرب احلدود يف أفريقيا ،يتعرضن بوجه خاص يف هذه املواقع للتحرش ،والعنف ،ومصادرة
املمتلكات بل وحىت السجن (جيلز .)2 01٣

-3

الشباب
تبلغ أعمار ما يقارب  60يف املائة من سكان أفريقيا  24سنة أو أقل ،والعديد من
-22
أعضاء تلك الفئة العمرية هم على الدخول يف فئة القوى العاملة (اللجنة االقتصادية ألفريقيا
واالحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي .)2 017 ،ويتمثل النهج التقليدي ملساعي دعم
الشباب يف اختاذ تدابري تعاجل جانب العرض فيما خيص العمالة ،من خالل الرتكيز على التعليم
والصحة وحتسني املهارات .بيد أن التحول اهليكلي مطلوب أيضا من أجل استحداث فرص
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وإال واجهوا احتماالت
عمل جديدة للشباب واستيعاب هؤالء امللتحقني اجلدد بالقوى العاملة ،ا
اهلجرة خارج أفريقيا بكل ما حتمله من أخطار ،مثل ما حيدث من هجرات عرب البحر األبيض
املتوسط ،حبثا عن الفرص يف أماكن أخرى .وميكن ملنطقة التجارة احلرة أن تساعد على قلب
مسار تلك الدينامية من خالل اإلسهام يف ذلك النوع من تنويع الصادرات والتحول اهليكلي
اللذين يعززان منو الصناعات الكثيفة العمالة اليت توظف أعداداً أكرب من الشباب يف أفريقيا.
-٤

صغار المزارعين
يشكل املزارعون أصحاب احليازات الصغرية حنو  5٣يف املائة من منتجي املواد
-2٣
الزراعية يف أفريقيا (اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،واالحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي،
 .)2017وميكن ملنطقة التجارة احلرة ،باحلد من احلواجز التجارية ،أن تساعد على ربط صغار
املزارعني بالطلب املتزايد على املنتجات الزراعية الناشئ عن زيادة عدد السكان يف أفريقيا .وميكن
أن يستفيد صغار املزارعني بصفة خاصة من تبسيط الشروط اخلاصة بقواعد املنشأ وتدابري تيسري
التجارة اليت تساعدهم على تلبية املعايري الصحية ومعايري الصحة النباتية لعمليات التصدير.

هاء  -ما هي الخطوة التالية التي يتعين على البلدان األفريقية القيام بها لتنفيذ
منطقة التجارة الحرة على نحو فعال؟
-١

كفالة التصديق السريع على االتفاق واالنتهاء من تنفيذ خريطة الطريق
ذلك أن منطقة التجارة احلرة تنعم اآلن بالزخم الذي تولد بفضل االختتام الناجح
-24
يف  21آذار/مارس يف كيغايل للدورة العاشرة الطارئة ملؤمتر االحتاد األفريقي ،اليت التزمت خالهلا
الدول األعضاء الـ  50مبنطقة التجارة احلرة ،ووقع  44منها على الصكوك القانونية ملنطقة التجارة
احلرة ،يف حني أعلنت  6دول أخرى عن نيتها القيام بذلك بعد اختتام اإلجراءات القانونية
الوطنية .وتبدي الشركات األفريقية اهتماما كبريا هبا ،كما أن هناك ألتزاماً لدى القيادة السياسية
على أعلى املستويات والعامل يراقب عن كثب.
وجيب اغتنام هذا الزخم .وهناك خطر حقيقي من أن العملية ،يف غياب التوجيه
-25
الوزاري الدقيق ،قد تنحرف عن مسارها أو تتعرض للتأخري ،كما حدث يف مفاوضات منطقة
التجارة احلرة الثالثية ،اليت مل تنته بعد رغم إطالقها يف حزيران/يونيه .2015
ولكي تدخل منطقة التجارة األفريقية حيز التنفيذ ،جيب على البلدان أوال التصديق
-26
على الصكوك القانونية ذات الصلة من خالل العمليات التشريعية الوطنية لكل منها .وستدخل

18-00471

24/11

E/ECA/COE/37/13

املنطقة احلرة حيز النفاذ بعد أن تودع  22دولة عضوا يف االحتاد األفريقي صكوكها اخلاصة
بالتصديق لدى مفوضية االحتاد األفريقي.
ولتفعيل منطقة التجارة احلرة ،جيب على الدول األطراف يف الصكوك القانونية
-27
كذلك إكمال خارطة طريق التنفيذ ،اليت تنطوي على إعداد وتقدمي قوائم االمتيازات اخلاصة
بالتجارة يف السلع .وجيب على كل دولة طرف أو احتاد مجركي ،حسب احلالة ،حتديد ما سيتم
حتريره من سلع ،متثل نسبة  90يف املائة من جمموع الواردات ،إىل جانب املواد احلساسة اليت سيتم
حتريرها خالل فرتة زمنية أطول ،واملنتجات املستثناة اليت تعفى مؤقتا من التحرير.
ومثة تكملة جلداول االمتيازات اخلاصة بالتجارة يف السلع تتمثل يف قائمة قواعد
-28
املنشأ املتعلقة مبنتجات حمددة ،وبإضافة هذه القائمة إىل قواعد املنشأ العامة ،ميكن تطبيق
األفضليات مبوجب منطقة التجارة احلرة.
أما بالنسبة للتجارة يف اخلدمات ،فيجب على البلدان أوالً االتفاق على القطاعات
-29
اليت ستحظى باألولوية .مث جيب عليها بعد ذلك أن تعد جداول االمتيازات هلذه القطاعات
وتودعها ،حمدِّدةً التدابري املقرتحة لتخفيف حواجز دخول املنتجات ،مثل القواعد املنظمة للوجود
احمللي ،مبا ِّ
ميكن مقدمي اخلدمات من البلدان األفريقية األخرى من ممارسة أنشطتهم حملياً.
-٢

االستراتيجيات الوطنية والسياسات الرديفة فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة القارية
األفريقية
على الرغم من أن مجيع البلدان ستستفيد بشكل أو بآخر من منطقة التجارة احلرة،
-٣0
إال أنه يتعني عليها أن تستحدث تدابري دعم مصاحبة واسرتاتيجيات وطنية لكي تتمكن من
االستفادة الكاملة من الفرص اليت تتيحها.
حيث ميكن للبلدان األقل تصنيعا أن تستفيد من تنفيذ خطة العمل من أجل تسريع
-٣1
التنمية الصناعية يف أفريقيا .ومن شأن االستثمارات احمللية يف جمال التعليم والتدريب أن تكفل
توفري ما يلزم من مهارات تكميلية.
كما أن تنفيذ الرؤية األفريقية يف جمال التعدين من شأنه أن يستكمل دور منطقة
-٣2
التجارة احلرة القارية من خالل مساعدة االقتصادات القائمة على املوارد على تنويع صادراهتا من
منظور اسرتاتيجي عن طريق الدخول يف أسواق أفريقية أخرى.
ومتثل خطة عمل تعزيز التجارة فيما بني البلدان األفريقية التدبري الرئيسي املصاحب
-٣٣
ملنطقة التجارة احلرة .فخطة العمل تبني اجملاالت اليت يتوجب االستثمار فيها ،مثل اهلياكل
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األساسية املتعلقة بالتجارة واملعلومات التجارية واحلصول على التمويل ،لضمان استفادة مجيع
البلدان األفريقية من منطقة التجارة احلرة القارية.
االستراتيجيات الوطنية المصاحبة لمنطقة التجارة الحرة
لتحقيق االستفادة الكاملة من الفرص اليت تتيحها منطقة التجارة احلرة ،يوصى بأن
تقوم كل دولة طرف بوضع اسرتاتيجية خاصة مبنطقة التجارة احلرة تكون وظيفتها تكميل
السياسة التجارية األوسع نطاقا لكل دولة طرف وحتديد الفرص التجارية الرئيسية والعراقيل
القائمة واخلطوات املطلوب القيام هبا من تلك الدولة الطرف لالستفادة بصورة كاملة من
السوق األفريقية ..وميكن أن تشمل تلك االسرتاتيجية املعامل الرئيسية التالية:
استعراض الصادرات يتناول األداء فيما خيص التجارة بني البلدان األفريقية
(أ)
والتجارة العاملية يف سياق إطار السياسة التجارية القائم لكل بلد؛
(ب) استكشاف القطاعات ذات الفرص التصديرية وحتديد األولويات
للقطاعات املستهدفة يف إطار منطقة التجارة احلرة من خالل حتليل إحصائي ملا تتيحه من
عروض بالوصول إىل األسواق وما تنطوي عليه من إمكانات جتارية؛
(ج) إجراء حتليل للعراقيل اليت يواجهها املصدرون يف القطاعات املستهدفة يف
التجارة بني البلدان األفريقية؛
اختاذ إجراءات اسرتاتيجية حمددة لتعزيز القطاعات املستهدفة ،مبا يشمل
(د)
تقدمي حلول للعقبات املكتشفة ،واتباع مقاربات الجتذاب االستثمارات القطاعية ،وإيالء
األولوية للتدخالت املنخفضة التكلفة ،وتوزيع املسؤوليات على املؤسسات املعنية بتنفيذ
االسرتاتيجية.

ثالثاً  -منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ،والحيز المالي واالستدامة المالية
كما ورد يف القسم األول من هذه الورقة التحليلية ،فإن منطقة التجارة احلرة ميكن
-٣4
أن تسهم يف حتقيق النمو والتحول اهليكلي يف أفريقيا ،ولكنها أيضا ميكن أن تؤثر على اإليرادات
املتأتية من الرسوم اجلمركية املفروضة على التجارة بني البلدان األفريقية .وينظر هذا القسم يف
العالقة بني منطقة التجارة احلرة واحليز املايل واالستدامة املالية.
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ألف  -منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وإيرادات الجمارك
على الرغم من أن إلغاء التعريفات اجلمركية على التجارة األفريقية يف إطار منطقة
-٣5
التجارة احلرة سيقلص إيرادات اجلمارك ،إال أن هذا التقليص سيكون طفيفا وتدرجييا ،وذلك
لعدة أسباب:
فواردات البلدان األفريقية من البلدان األفريقية األخرى ال تشكل يف الوقت
(أ)
الراهن سوى  14يف املائة من جمموع الواردات يف أفريقيا .وبالتايل ،سيتم اإلبقاء على التعريفات
السارية حالياً على نسبة الـ  86يف املائة املتبقية من الواردات.
جتري نسبة  56يف املائة من الواردات فيما بني البلدان األفريقية يف إطار
(ب)
مناطق التجارة احلرة القائمة اليت أنشأهتا اجلماعات االقتصادية اإلقليمية من قبل ،حيث جرى يف
ظلها بالفعل حترير معظم التجارة حتريراً كامال .وغالباً ما ينطبق ختفيض التعريفات اجلمركية بدال
من ذلك على التجارة فيما بني اجلماعات االقتصادية اإلقليمية والتجارة مع البلدان األفريقية اليت
ال تشكل جزءاً من مناطق التجارة احلرة القائمة من قبل.
سيُسمح للبلدان باستبعاد عدد معني من اخلطوط التعريفية من عملية
(ج)
التحرير .نظرا ألن التجارة بني البلدان األفريقية ترتكز يف معظمها يف عدد صغري من اخلطوط
التعريفية ،ميكن للبلدان أن تستبعد نسبة كبرية من اخلطوط التعريفية اهلامة من أجل زيادة اإليرادات
اجلمركية .ومن املتوخى حتديد النطاق الفعلي لالستثناءات املسموح هبا خالل الدورة القادمة
ملنتدى التفاوض ،الذي سيعقد يف أيار/مايو  -حزيران/يونيه  ،2 018األمر الذي سيوفر املزيد
من الوضوح بشأن نطاق االستثناءات.
سيجري تنفيذ التخفيضات التعريفية يف منطقة التجارة احلرة على مراحل
(د)
وبصورة تدرجيية ،على مدى فرتة  5سنوات بالنسبة للبلدان النامية و 10سنوات ألقل البلدان
منواً .وبالنسبة للمنتجات احلساسة ،مثة تدرج أطول ميتد على مدى  10سنوات بالنسبة للبلدان
النامية و 1٣سنة للبلدان األقل منواً.
وعالوة على ذلك ،فإن األثر الصايف ملنطقة التجارة احلرة على جمموع اإليرادات
-٣6
احلكومية قد يكون بدوره إجيابيا ،السيما على املدى املتوسط ،وذلك لألسباب التالية:
ال تشكل رسوم االسترياد سوى أحد املكونات الصغرية لإليرادات
(أ)
احلكومية ،حيث ال متثل يف املتوسط سوى نسبة  15يف املائة من جمموع اإليرادات الضريبية يف
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أفريقيا (املنتدى األفريقي إلدارة الضرائب )2 017 ،وهذا يعين أن االخنفاض يف اإليرادات
اجلمركية ،الذي يتوقع أن يكون حمدودا ،لن يؤثر إال بقدر ضئيل على إمكانيات توليد الضرائب.
على الرغم من أن منطقة التجارة احلرة ستقلل من العائدات اجلمركية ،إال
(ب)
أنه يتوقع هلا أن حتفز النمو االقتصادي مبا ال يقل عن  1إىل  6يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل،
األمر الذي من شأنه توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز حتصيل اإليرادات من مصادر أخرى (دي
بيرتيس شوفان وآخرون2016 ،؛ واألونكتاد .)2017 ،باإلضافة إىل ذلك ،فإن تقديرات األثر
االقتصادي ملنطقة التجارة احلرة من املرجح أن تقلل كثريا من احلجم احلقيقي للمكاسب
االقتصادية ،بالنظر إىل أهنا ال تأخذ أثر حترير التجارة يف اخلدمات واالستثمار يف احلسبان ،إىل
جانب عدد من الفوائد األخرى اليت مل تتم منذجتها بصورة كاملة (مفوضية االحتاد األفريقي
وآخرون.)2 017 ،
عالوة على ذلك ،فإن القطاعات اليت من املتوقع أن تستفيد من منطقة
(ج)
التجارة احلرة ،مثل الصناعة التحويلية وصناعة جتهيز املنتجات الزراعية ،هي تلك اليت يتولد عنها
يف معظم األحوال املزيد من النمو املستدام ،األمر الذي يسهم بدوره يف االستدامة املالية.
تشري النماذج األولية آلثار منطقة التجارة احلرة على اخلدمات إىل أنه من
(د)
املرجح حتقيق املزيد من املكاسب االقتصادية ،مما سيساهم يف زيادة النمو وتوليد املزيد من
اإليرادات الضريبية (انظر جنسني وساندري،)2 016 ،
والواقع أن ما قد يثري القلق أكثر من خسائر اإليرادات اجلمركية يتمثل بالتايل يف
-٣7
أن اإلفراط يف منح االستثناءات قد يقوض الفوائد املستمدة من حترير التجارة بني البلدان األفريقية.
ويف حتليل أجرته اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،باستخدام منوذج التوازن اجلزئي ،تبني أنه إذا مسُح
لالستثناءات بأن تشمل  5يف املائة من اخلطوط التعريفية لكل بلد (أي ما يعادل  260منتجاً)،
فإن منطقة التجارة احلرة من شأهنا أن تقلل من إيرادات التعريفات مبا ال يزيد عن  0.٣يف املائة
يف املتوسط لدى البلدان األفريقية .وحىت إذا مت املضي يف تضييق االستثناءات حبيث ال تتجاوز
 1يف املائة من اخلطوط التعريفية (ما يعادل  52منتجاً) ،فإن خسائر اإليرادات اجلمركية ستبقى
حمصورة يف حدود  2يف املائة يف املتوسط لدى البلدان األفريقية .بيد أن األونكتاد اكتشفت أنه
إذا عمدت البلدان إىل استبعاد القطاع األول وحده من بني قطاعاهتا املشمولة باحلماية من
التحرير ،فإن مكاسب الرفاه اليت ستجلبها منطقة التجارة احلرة ستخفض من 16بليون دوالر
إىل 11بليون دوالر (األونكتاد .)2017
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فاالستثناءات تضطلع بدور هام يف طمأنة القطاعات احمللية األقل قدرة على التنافس
-٣8
اليت قد تشعر بالتهديد بسبب منطقة التجارة احلرة .لذا من املهم أن تسعى البلدان يف املفاوضات
القادمة املتعلقة مبنطقة التجارة احلرة إىل إجياد توازن يسمح بإدراج ما يكفي من االستثناءات
حلماية القطاعات الضعيفة ،دون اإلفراط يف منح االستثناءات بالقدر الذي يؤدي إىل تآكل قيمة
منطقة التجارة احلرة وإفراغها من حمتواها.

باء  -الحاجة إلى تعزيز المواقف المالية وحشد المزيد من اإليرادات الضريبية في
أفريقيا
عندما قرر مؤمتر االحتاد األفريقي إنشاء منطقة التجارة احلرة يف دورته العادية الثامنة
-٣9
عشرة ،يف كانون الثاين/يناير  ،2012قام كذلك بإقرار خطة عمل تعزيز التجارة فيما بني البلدان
األفريقية .فقد كان من املسلم به أن حترير التجارة وحده لن يكون كافيا .بل سيلزم وضع ما
يكفي من السياسات التكميلية لتحويل التجارة يف أفريقيا واالستفادة من منطقة التجارة احلرة.
وحتقيقا هلذه الغاية ،جرى حتديد سبع جمموعات يف خطة العمل ،تتناول االستثمار يف القدرات
اإلنتاجية ،ومتويل التجارة ،واهلياكل األساسية املتصلة بالتجارة ومعلومات التجارة.
ولعدد من األسباب ،من املهم أن تستكشف البلدان األفريقية سبال لتحسني
-40
األوضاع املالية ،مبا يف ذلك من خالل تعبئة املزيد من اإليرادات الضريبية .أوال ،تتطلب االستفادة
الكاملة من منطقة التجارة احلرة استثمار موارد جديدة يف خطة عمل تعزيز التجارة فيما بني
البلدان األفريقية .وثانيا ،حتتاج البلدان األفريقية إىل حشد موارد حملية إضافية كبرية من أجل
حتقيق أهداف خطة عام  20٣0وخطة عام  206٣وجين الفوائد املتوقعة من منطقة التجارة
احلرة .وترتاوح تقديرات التمويل اإلضايف الالزم لتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف القارة بأسرها
بني  600بليون دوالر و 1.2تريليون دوالر يف السنة؛ ومتثل زيادة اإليرادات الضريبية أحد أهم
الوسائل لبلوغ تلك الغاية .ومن املهم مالحظة أن اإليرادات الضريبية وغريها من مصادر التمويل
احمللي أكثر استقر ًارا وموثوقية بكثري من املوارد اخلارجية .فمن مزاياها أهنا ختضع لسيطرة بلد
بعينه ،مما يتيح للبلد املعين تنفيذ األهداف اإلمنائية حسب أولوياهتا .ولذلك فمن املهم بالنسبة
للبلدان األفريقية أن تركز على تعبئة املزيد من املوارد احمللية كوسيلة لتمويل الربامج اهلادفة لتحقيق
أهداف خطة  20٣0وخطة .206٣
وستكون هناك حاجة إىل موارد إضافية لتمويل االستثمارات العامة ،ألهنا تؤدي
-41
دوراً ال غىن عنه يف توفري اهلياكل األساسية العامة واخلدمات العامة وشبكات األمان االجتماعي
واحلوافز املالية لفائدة التنمية الصناعية .ويف حني أن زيادة الدين العام تشكل خياراً بالنسبة لبعض
البلدان األفريقية لتمويل االستثمارات املتعلقة خبطيت عام  20٣0وعام  ،206٣إال أنه يف حالة
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العديد من البلدان األفريقية يبدو أنه ليس هناك سوى جمال حمدود لتوسيع نطاق الدين العام دون
املساس بالقدرة على حتمل الديون (انظر ،على سبيل املثال ،مصرف التنمية األفريقي)2 018 ،
فعلى هذا األساس ،ستحتاج البلدان األفريقية إىل حشد املزيد من املوارد املالية أو غريها من
الوسائل املبتكرة لتمويل اإلنفاق العام واالستثمار من أجل حتقيق أهداف خطيت عام 20٣0
وعام .206٣
وفيما يتعلق باملوارد الوطنية ،هناك أسباب هامة تفسر ملاذا يتعني على البلدان
-42
األفريقية بذل جهود لزيادة اإليرادات الضريبية .ذلك أن تنفيذ منطقة التجارة احلرة سيتيح للبلدان
األفريقية الفرصة إلعادة النظر يف هياكلها املالية .وعلى وجه اخلصوص ،فإن نسبة اإليرادات
الضريبية إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف البلدان األفريقية منخفضة ،حيث تقل نسبة الضرائب إىل
الناتج احمللي اإلمجايل لدى الكثري عن  15يف املائة (املنتدى األفريقي إلدارة الضرائب،)2017 ،
وهي نسبة متثل العتبة الدنيا لكفاءة أداء الدولة .وباإلضافة إىل ذلك ،وعلى الرغم من اخنفاض
الضرائب إىل الناتج احمللي اإلمجايل ،فإن اإليرادات الضريبية تتجاوز بكثري أشكال متويل التنمية
اهلامة األخرى ،وبالتايل ،قد متثل أفضل ما يؤمل حتقيقه لتعبئة أموال إضافية ،نظرا ألنه حىت الزيادة
اهلامشية يف كفاءة جباية الضرائب قد تؤدي إىل حتصيل مبالغ كبرية .ومن ناحية أخرى ،فإن
املصادر األخرى (اليت حتقق حاليا مبالغ أدىن) ينبغي أن تزداد بشكل جذري ومتناسب من أجل
تقدمي مسامهة جادة يف متويل أهداف التنمية املستدامة.
اجلدول 2
اإليرادات الضريبية والتدفقات المالية الخارجية إلى أفريقيا ( ٢ ٠١٦ -٢٠١١بباليين
دوالرات الواليات المتحدة)
2011

2012

201٣

2014

2015

2016

إيرادات ضريبية

512.7

561.5

541.0

506.4

4٣6.8

500.0

املساعدة اإلمنائية الرمسية

51.6

51.8

56.8

54.٣

51.2

50.2

االستثمار األجنيب املباشر

66.0

77.5

74.6

71.٣

61.5

59.4

التحويالت

59.6

64.٣

6٣.7

67.2

64.8

64.6

مصدر البيانات :األونكتاد (قاعدة البيانات على اإلنرتنت لالستثمار األجنيب املباشر)؛ منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (قاعدة البيانات على شبكة اإلنرتنت للمساعدة اإلمنائية
الرمسية باستثناء عام )2016؛ مصرف التنمية األفريقي ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ( ،)2017ومصرف التنمية األفريقي ()2018
( ،2016-2011بيانات عن اإليرادات الضريبية)؛ مصرف التنمية األفريقي ومنظمة التعاون
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والتنمية يف امليدان االقتصادي ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي (( )2017بيانات عن املساعدة
اإلمنائية الرمسية والتحويالت املالية لعام )2016
واحلق أنه لن يكون ملنطقة التجارة احلرة سوى تأثري ضئيل على اإليرادات اجلمركية،
-4٣
بيد أهنا سوف تساعد على إعادة هيكلة االقتصادات األفريقية لكي تتمكن من إحداث منو
أكثر استدامة .وينبغي النظر إىل منطقة التجارة احلرة بوصفها فرصة حلفز اإلرادة السياسية لتعبئة
موارد مالية إضافية من أجل خطة عمل تعزيز التجارة فيما بني البلدان األفريقية وغريها من
املشاريع العامة ،وهو أمر ال غىن عنه لتحفيز التنمية األفريقية مبا يتجاوز التنمية الناشئة عن منطقة
التجارة احلرة.

جيم  -نُهج تعبئة الموارد المحلية اإلضافية ،بما في ذلك اإليرادات الضريبية ،لفائدة
اإلنفاق العام في أفريقيا
هناك عدد من النهج اليت ميكن أن تستخدمها البلدان األفريقية حلشد املزيد من
-44
املوارد احمللية ،تشمل تعزيز اإلدارة الضريبية ،وحتسني كفاءة اإلنفاق العام ،واالستفادة من التمويل
اخلاص من أجل متويل املشاريع العامة ،وحتسني استدامة االقرتاض.
-١

تعزيز اإلدارة الضريبية
هناك إمكانية كبرية لزيادة احليز املايل يف أفريقيا من خالل تعبئة املوارد احمللية من
-45
أجل التخلص من االعتماد على املساعدة اإلمنائية الرمسية اآلخذة يف االحنسار .وميكن حتقيق
ذلك من خالل حتديث اإلدارة الضريبية ،وحتسني حوكمة الشركات العاملة يف الصناعات
االستخراجية يف البلدان الغنية باملوارد ،وفرض ضريبة على املعامالت املالية واالستفادة من مصادر
الضرائب غري املستغلة مبا يكفي مقارنة بغريها .ويف هذا الصدد ،ميكن للبلدان األفريقية أن تنظر
يف حشد املزيد من اإليرادات من اإلتاوات وضرائب الدخل والضرائب العقارية وإجيارات األراضي
(مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا ،نقال عن اللجنة االقتصادية ألفريقيا،
 ،2018ج) .ومن األمور الرئيسية أيضا لتوسيع القاعدة الضريبية إضفاء الطابع الرمسي على
القطاع غري الرمسي ،وهو قطاع يف معظمه غري خاضع للضرائب .يف بعض البلدان ،ميثل القطاع
غري الرمسي ما بني  50و 80يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ،وما بني  60و 80يف املائة من
فرص العمل ،وما يصل إىل  90يف املائة من الوظائف اجلديدة (املنتدى األفريقي إلدارة الضرائب،
 .)2 017وتكمن التحديات املتعلقة بالضرائب يف صعوبة استيعاب األعمال التجارية غري الرمسية
يف املظلة الضريبية ،واخنفاض دخل األفراد يف هذا القطاع ،وتكلفة التحصيل واألعباء اإلدارية
املتعلقة باملبالغ اليت جيري حتصيلها .حيث أحرز بعض البلدان جناحات يف إضفاء الطابع الرمسي
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على القطاع غري الرمسي من خالل تبسيط اإلجراءات التنظيمية اليت حتكم تسجيل املنشآت
التجارية (اللجنة االقتصادية ألفريقيا)2015 ،
ومثة أسلوب آخر حلشد املزيد من اإليرادات هو تعزيز االمتثال الضرييب .وعلى وجه
-46
اخلصوص ،فإن االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا ( )2015يشريان إىل أن ’’االمتثال
الضرييب ميكن تعزيزه من خالل تقدمي معاشات الدولة التقاعدية ميسورة التكلفة وغريها من برامج
الرعاية ،وحتسني تقدمي اخلدمات العامة [ ]...ألن املواطنني يرجح أن يسددوا ما عليهم من
ضرائب إذا شعروا بأن العائد من ذلك يتمثل يف حتسني حياهتم‘‘ .ومن شأن القيام بذلك أن
يشكل عامل جذب للعاملني يف القطاع غري الرمسي ،الذين سيكون بوسعهم رؤية الفوائد امللموسة
النامجة عن هذا الشكل اجلديد من أشكال العقد االجتماعي القائم على املواطنني (اللجنة
االقتصادية ألفريقيا2 018 ،ج)
وعالوة على ذلك ،ميكن للبلدان األفريقية أن حتشد املزيد من اإليرادات الضريبية
-47
من خالل معاجلة الثغرات يف القوانني الضريبية ،اليت تضعف السياسة الضريبية وتشكل عوائق
جسيمة أمام اجلهود الرامية إىل تعزيز تعبئة اإليرادات يف أفريقيا .وويف الواقع ،هناك ثغرات كبرية
يف القوانني الضريبية يف البلدان األفريقية ،كما أن قدرات املوارد البشرية إلدارات الضرائب األفريقية
حتتاج إىل تعزيز (اللجنة االقتصادية ألفريقيا 2018 ،أ) .ويتمثل أحد األسباب اليت دفعت البلدان
األفريقية لسد هذه الثغرات وحتسني اإلدارة الضريبية يف حماربة التهرب الضرييب والتجنب الضرييب
العنيف الذي تقوم به الشركات املتعددة اجلنسيات ،حيث يرى البعض أن هذه األعمال تندرج
يف أطار التدفقات املالية غري املشروعة .وتشري التقديرات إىل فقدان البلدان األفريقية كميات كبرية
من اإليرادات الضريبية نتيجة هلذه األنشطة :ويقدر أن أفريقيا باستثناء مشال أفريقيا تفقد  2يف
املائة على األقل من ناجتها احمللي اإلمجايل يف شكل إيرادات ضريبية غري حمصلة بسبب التهرب
الضرييب الشرس للشركات املتعددة اجلنسيات (كوهبان وجانسكي .)2017 ،غري أن منطقة
التجارة احلرة ،بتحريرها التجارة واالستثمار بني البلدان األفريقية ،قد تؤدي ،عن غري قصد ،إىل
هتيئة الفرص للشركات املتعددة اجلنسيات لالخنراط يف أنشطة مؤذية للتسعري التحويلي باستغالل
التجارة بني البلدان األفريقية وغريها من خمططات التهرب الضرييب الدولية .وإمكانية حدوث
ذلك جتعل من الضروري للبلدان األفريقية اختاذ تدابري فعالة ضد التجنب الضرييب الشرس
للشركات املتعددة اجلنسيات .وباإلضافة إىل ذلك ،سيكون من املهم تزويد منطقة التجارة احلرة
القارية األفريقية بتدابري تشكل جزءا منها للحيلولة دون حدوث تلك املخاطر ،مبا يف ذلك يف
الفصل املتعلق باالستثمار ،الذي سيتم التفاوض بشأنه خالل املرحلة الثانية من املفاوضات.
ومن املهم أيضا التسليم بأن التنافس الضرييب الضار بني البلدان األفريقية على
-48
اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر يؤدي إىل سباق حنو القاع ترتتب عنه خسائر يف اإليرادات
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الضريبية بالنسبة جلميع بلدان املنطقة (اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،2 018 ،ب) .وتتيح منطقة
التجارة احلرة فرصة ملعاجلة هذه املشكلة على املستوى األفريقي من خالل بنود سياسة املنافسة
يف منطقة التجارة احلرة اليت ستناقش خالل املرحلة الثانية من املفاوضات .وقد استخدم هذا
النهج يف االحتاد األورويب ،حيث تسعى املفوضية األوروبية لالستعانة بقانون املنافسة يف االحتاد
األورويب ملنع الدول األعضاء من الدخول يف منافسة ضريبية ضارة.
ومثة مسألة سياساتية أخرى تستحق النظر هي ضرورة القضاء على احلوافز الضريبية
-49
غري االسرتاتيجية (أي اليت ال جيين البلد أي مصلحة من منحها ،كأن تكون غري ضرورية الجتذاب
االستثمار مثال) .فكثريا ما متنح هذه احلوافز دون إخضاعها لتحليل التكاليف والفوائد ،وهي،
على كل حال ،غالبا ما تكون غري ضرورية الجتذاب االستثمارات (الفريق الرفيع املستوى املعين
بالتدفقات املالية غري املشروعة من أفريقيا عام 2 015؛ واللجنة االقتصادية ألفريقيا.)2 017 ،
ويف كثري من األحيان ،ال يعدو منح هذه احلوافز أن يكون نتيجة الختالل التنسيق بني هديف
تشجيع االستثمار وحشد اإليرادات.
-٢

تحسين فعالية اإلنفاق العام
وباإلضافة إىل تعبئة اإليرادات الضريبية اإلضافية ،من املهم أيضا بالنسبة للبلدان
-50
األفريقية أن تسعى لرفع مستوى كفاءة اإلنفاق العام .ومن النُّهج املوصي هبا يف هذا الصدد يف
أفريقيا ضمان أن جيري االضطالع مبهام تعبئة املوارد وامليزنة والتخطيط اإلمنائي مع بعض ،إىل
جانب إدخال اإلصالحات اإلدارية الالزمة على عمليات اإلنفاق العام؛ واحلد من اللجوء
للمساعدة اإلمنائية الرمسية لدعم اخلدمات العامة؛ وتطبيق الالمركزية يف اإلدارة املالية العامة؛
والتصدي للفساد يف اإلنفاق العام؛ ومراجعة نظم املشرتيات واإلعانات وعمليات املوافقة على
املشاريع االستثمارية؛ واالستعانة مبنتجات تكنولوجيا املعلومات وما تتيحه من حلول رقمية.
(اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،2 018 ،ج).

-3

االستفادة من القطاع الخاص لتمويل المشاريع العامة
إىل جانب املوارد املالية ،هناك مصادر أخرى لتمويل املشاريع العامة ميكن للبلدان
-51
األفريقية أن تنظر فيها ،من قبيل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ،واآلليات املبتكرة لتشجيع
رأس املال اخلاص على االستثمار يف املشاريع العامة .ومن شأن أساليب التمويل هذه أن تساعد
يف حتقيق االستدامة املالية من خالل تقليص العبء الواقع على امليزانيات احلكومية جراء متطلبات
االستثمار واإلنفاق .إال أن هذه املشاريع تواجه حتديات نظراً إىل أنه كثريا ما يكون من الصعب
على املشاريع العامة توفري ما يكفي من احلوافز املالية لكيانات القطاع اخلاص .وباإلضافة إىل
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ذلك ،وكما جاء يف خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية ،من
الضروري أن يتحلى الشركاء يف القطاعني اخلاص والعام بالتبصر ،وخاصة فيما يتعلق باحلاجة إىل
اإلنصاف يف تقاسم املخاطر واملساءلة عند تصميم وتنفيذ الشراكات بني القطاعني العام واخلاص،
سعيا إىل جتنب العثرات اليت أدت يف املاضي إىل فشل هذه الشراكات .ففي حال حتقق ذلك،
ميكن للشراكات بني القطاعني العام واخلاص ومصادر التمويل املبتكرة أن تعترب مصادر تكميلية
مفيدة لتمويل التنمية .إال أن كل ذلك ال يعفي البلدان األفريقية من مسؤوليتها يف حشد املزيد
من اإليرادات الضريبية وحتسني كفاءة اإلنفاق العام.
-٤

االقتراض المستدام
ميكن للحكومات أيضا أن توسع نطاق احليز املايل عن طريق االقرتاض املوجه
-52
توجيها جيداً واملستخدم لزيادة االستثمار والنمو وتوليد ما يكفي من اإليرادات يف املستقبل مبا
يتيح سداد قروضها يف الوقت املناسب .وبفضل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ستنشأ
احلاجة إىل استثمارات إضافية يف اهلياكل األساسية وتنمية القطاع اخلاص ،كما أهنا ستحفز
البلدان األفريقية على القيام بذلك من أجل االستفادة من سوق التصدير املوسعة داخل القارة،
مبا يفضي ،يف هناية املطاف ،إىل تعزيز قدرهتا على املنافسة يف األسواق خارج القارة .بيد أنه
يتعني على احلكومات أن تكون على بينة باملخاطر احملتملة وأن تستوثق من بقاء ذلك االقرتاض
ضمن حدود مستدامة.

دال  -المسائل المتعلقة بالسياسات العامة واألسئلة الرئيسية
-5٣

يتعني النظر يف األسئلة التالية املطروحة للمناقشة:

كيف ميكن للبلدان األفريقية كفالة أن تأخذ عملياهتا لتخطيط التنمية
(أ)
الوطنية منطقة التجارة احلرة يف االعتبار ،وكذلك الفرص اليت تتيحها يف جمال خلق الوظائف
والتنويع االقتصادي وآثارها على املالية العامة؟ وهل هناك دور ميكن أن تؤديه االسرتاتيجيات
الوطنية اخلاصة مبنطقة التجارة احلرة يف هذا الصدد ،وما هو هذا الدور؟
كيف ميكن للسلطات املعنية باإليرادات ووزارات املالية حتسني اإلدارة
(ب)
املالية العامة من خالل االستخدام الفعال لتكنولوجيا املعلومات ،وحتسني التنسيق بني مهام تعزيز
االستثمار وتعبئة اإليرادات ،وتنفيذ تدابري مكافحة الفساد؟
كيف ميكن للبلدان األفريقية أن تتعاون على الصعيدين دون اإلقليمي
(ج)
والقاري ملنع التدفقات املالية غري املشروعة املرتبطة بالضرائب؟ وعلى وجه اخلصوص ،كيف ميكن
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االستعانة بالفصل املتعلق باالستثمار من أجل معاجلة أوجه الضعف يف معاهدات االستثمار
الثنائية بني البلدان األفريقية اليت تتيح فرصاً لتجنب سداد الضرائب؟ وكيف ميكن للبلدان األفريقية
أن تتعاون للقضاء على املنافسة الضريبية الضارة يف القارة؟ وما هو الدور الذي ميكن أن تضطلع
به منطقة التجارة احلرة يف هذا الصدد ،السيما فصلها املتعلق باملنافسة؟
بالنظر إىل استخدام تصنيفات املؤشرات الدولية لتحديد إمكانية
(د)
االستفادة من املوارد املالية الدولية العامة وأن تتبع التقدم احملرز يف تنفيذ منطقة التجارة احلرة يتم
من خالل مؤشر األعمال التجارية للبلدان املعنية ،كيف ميكن للبلدان أن تستفيد من تنفيذ
منطقة التجارة احلرة من أجل حتسني فرص وصوهلا إىل املوارد املالية الدولية العامة؟

24/22

18-00471

E/ECA/COE/37/13

المراجع
African Development Bank Group (2011). “Africa in 50 years’ time: the road towards inclusive
growth”. Tunis. Available from https://www.afdb.org/en/documents/document/africa-in-50years-time-the-road-towards-inclusive-growth-24906/.
African Development Bank Group (2018). African Economic Outlook. Available from
https://www.afdb.org/en/knowledge/publications/african-economic-outlook/.
African Development Bank Group, African Union Commission and Economic Commission for
Africa (2017). Bringing the Continental Free Trade Area about: Assessing Regional Integration
in Africa VIII. Available from
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/aria8_eng_fin.pdf.
African Development Bank, Organization for Economic Cooperation and Development and
United Nations Development Programme (2017). African Economic Outlook 2017:
Entrepreneurship and Industrialization. Available from
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AEO_2017_Report_Full_
English.pdf.
African Tax Administration Forum (2017). African Tax Outlook 2017. Pretoria, South Africa.
Available from https://www.ataftax.org/en/products-services/african-tax-outlook.
Centre d'études prospectives et d'informations internationales (2018). BACI dataset (accessed 3
April 2018). Available from http://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/download.asp?id=1.
Cobham, Alex and Petr Jansky (2017). Global Distribution of Revenue Loss from Tax
Avoidance: Re-Estimation and Country Results. WIDER Working Paper 2017/55. Helsinki:
United Nations University, World Institute for Development Economics Research. Available
from https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/wp2017-55.pdf.
Depetris-Chauvin, Nicolas, M. Priscilla Ramos and Guido Porto (2016). “Trade, growth, and
welfare impacts of the CFTA in Africa”. Available from https://editorialexpress.com/cgibin/conference/download.cgi?db_name=CSAE2017&paper_id=749.
ECA (2015). Economic Report on Africa: Industrializing through Trade. Addis Ababa. Available
from https://www.uneca.org/publications/economic-report-africa-2015.
ECA (2017). “Impact of illicit financial flows on domestic resource mobilization: optimizing
revenues from the mineral sector in Africa”. Addis Ababa. Available from
http://repository.uneca.org/handle/10855/23862.
ECA (2018a). “Base erosion and profit shifting in Africa: reforms to facilitate improved taxation
of multinational enterprises”. Addis Ababa.

24/2٣

18-00471

E/ECA/COE/37/13

ECA (2018b). “A study on the global governance architecture for tackling illicit financial flows”.
Addis Ababa.
ECA (2018c). “Innovative approaches to financing Agenda 2063 and the Sustainable
Development Goals in Africa”. Addis Ababa.
Ghils, Alissa (2013). “How to help women cross-border traders in Africa?” Bridges Africa, vol.
2, No. 2. Available from https://www.ictsd.org/bridges-news/bridges-africa/news/how-to-helpwomen-cross-border-traders-in-africa.

18-00471

24/24

