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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
   واخلمسونالتاسعةالدورة التنفيذية 

  ٢٠١٤ يونيه/حزيران ٢٥-٢٣جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا

  الحتادات النقدية والتجارة اإلقليمية يف أفريقياا    

  مذكرة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
 جريئة إلنشاء احتادات نقدية     خططاًاألفريقية  متلك اجلماعات االقتصادية اإلقليمية       

وترحب هذه الورقـة    . يف إطار جهود أوسع من أجل تعزيز التجارة والتكامل اإلقليميني         
  يف أفريقيا  ، لكنها تشدد على أن املنافع التجارية احملتملة لالحتادات النقدية         ،راتاملبادبتلك  

 بوجه خاص، ستساهم يف حفز التجارة يف أفريقيا إذا ، فاالحتادات النقدية.اًتتحقق تلقائي ال
عملت احلكومات األفريقية على تعزيز جهودها لتحسني البنية التحتية، وتطوير القـدرات       

وتشري الورقة كذلك إىل أنه بإمكان      . تعزيز تنفيذ االتفاقات التجارية اإلقليمية    اإلنتاجية، و 
االحتاد النقـدي   احلكومات األفريقية استخالص دروس هامة من التجارب اليت اكتسبها          

  .والتحديات اليت واجههااألورويب 
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  مقدمة    
رات اإلنتاجيـة   تعمل احلكومات األفريقية على تعزيز اجلهود من أجل بنـاء القـد             -١

،  وخلق فرص العمـل    ،لنمو املستدام تحقيق ا لوأقوى  وحتويل اقتصاداهتا إلرساء أساس أفضل      
 دور  يكون للتجارة والتعاون اإلقليمـيني    ومن املتوقع أن    .  األفريقية واحلد من الفقر يف القارة    

، فريقيـا التصنيعية أل مكانات  ميكن أن يؤديا إىل إطالق اإل       إذ .إجناز خطة التحول  حاسم يف   
كـاليف التجـارة    من شأهنا أن تقلص ت     تطوير البنية التحتية اليت      عن طريق تيسري سبل    مثالً

 التحول االقتصادي   أن يعززا اً  ميكن أيض و.  أكثر قدرة على املنافسة    الصناعة التحويلية  وجتعل
 حنـو هي موجهة     مما أكثر موجهة حنو املصنوعات  ألن تركيبة التجارة بني البلدان األفريقية       

التبـادل  لكـن   . فريقيا مع بقية العامل   أل يةتجاراملبادالت ال  اليت هتيمن على     األساسيةالسلع  
حصة التجـارة   تشهد عليه شدة تدين       ما وهو اً،البلدان األفريقية قليل جد   التجاري فيما بني    

  .)١(اإلقليمية من جمموع جتارة أفريقيا
. التجارة بني البلدان األفريقية   زيز  وقد اختذت احلكومات األفريقية خطوات عدة لتع        -٢

إلسـراع يف   بااً  ، على سبيل املثال، اختذ القادة األفارقة قـرار        ٢٠١٢يناير  /ففي كانون الثاين  
 عالوة على ذلك، خطـط وضـعتها مجاعـات          ،وهناك. إنشاء منطقة جتارة حرة يف القارة     

ترمـي إىل تعزيـز     اً  اقعدة إلنشاء احتادات نقدية يف إطار جهود أوسع نط         اقتصادية إقليمية 
السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب     فعلى سبيل املثال، وضع كل من       . التكامل اإلقليمي 

، اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي    ، و اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا    و ،األفريقي
اجلماعة االقتـصادية   منطقة    ويف .إلنشاء احتاداهتا اإلقليمية   أوليةاً  ، خطط احتاد شرق أفريقيا  و

)  وليربيا، ونيجرييا، وسرياليون   ،غامبيا، وغانا، وغينيا  (، تعمل ستة بلدان     لدول غرب أفريقيا  
، ٢٠١٥  عام ، حبلول )٢(املنطقة النقدية لغرب أفريقيا   على إنشاء منطقة عملة مشتركة، وهي       

والنقـدي لغـرب   االحتاد االقتصادي أن تدمج املنطقة، يف هناية املطاف، مع      بوتقضي اخلطة   
احتاد   ويف .فرنك اجلماعة املالية األفريقية   اً  القائم والذي يستعمل أعضاؤه الثمانية حالي     أفريقيا  

  بروتوكوال٢٠١٣ًنوفمرب /يف تشرين الثاين )٣(، وقَّع قادة البلدان اخلمسة األعضاءشرق أفريقيا
إلمنائية للجنـوب   جلماعة ا ا  ويف .يرسي األسس إلقامة احتاد نقدي يف غضون عشر سنوات        

 ، واعتماد عملة مشتركة حبلـول     ٢٠١٦  عام ، من املتوخى إنشاء احتاد نقدي حبلول      األفريقي
__________ 

وتشمل العوامـل  .  يف املائة من جمموع التجارة يف أفريقيا       ١١، مثلت التجارة الدولية حوايل      ٢٠١١يف عام    )١(
اليت تعيق التجارة اإلقليمية يف أفريقيا التكاليف املرتفعة للتجارة، وانعدام التنوع، وظـاهرة التجـارة غـري              

 ,UNCTAD: انظر. قرار السياسيالنظامية، وارتفاع الرسوم اجلمركية واحلواجز غري اجلمركية، وعدم االست

2013, Economic Development in Africa Report 2013. Intra-African Trade: Unlocking Private 

Sector Dynamism (United Nations publication, sales No. E.13.II.D.2, New York and Geneva). 
 ، وغانـا  ، وغامبيـا  ، بتوقيع رؤساء سرياليون   ٢٠٠٠ أبريل/أنشئت املنطقة النقدية لغرب أفريقيا يف نيسان       )٢(

     . ونيجرييا على إعالن أكرا، وليربيا،وغينيا
  . وكينيا، ورواندا، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وبوروندي،أوغندا: األعضاء هم )٣(
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، يعمل األعضاء   السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي     ب وفيما يتعلق . ٢٠١٨ عام
 ومن املتوقع أن تفضي   . ٢٠١٨  عام على إنشاء احتاد نقدي مع اعتماد عملة مشتركة حبلول        

على النحو  هذه املبادرات اإلقليمية، يف هناية املطاف، إىل إنشاء احتاد اقتصادي ونقدي أفريقي  
  .١٩٩١  لعاممعاهدة أبوجااملتوخى يف 

 املهـم   فإن مـن  ،   حيظى باهتمام متزايد   أفريقياوإذا كان حتقيق التكامل النقدي يف         -٣
أفريقيا لديها تـاريخ     ف . القارة ى هذه علاً  جديداً  أمرالتأكيد على أن االحتادات النقدية ليست       

الحتـاد  وهناك، على سبيل املثـال، ا     .  واحدة يف عمالت  بعض البلدان    شهد اشتراك طويل  
 اجلماعة املاليـة األفريقيـة      فرنكؤه  أعضايستعمل  الذي   االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا   

. باليورواً  مربوطاً  ليأصبح حا لفرنك الفرنسي و  بااً   مربوط سابقالذي كان يف ال   غرب أفريقيا   ل
بـني  اً  نقديواً  مجركياً  متثل احتاد   يتال اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا    اً  هناك أيض و

فرنك اجلماعة    وهي تستعمل  ،اليت كانت يف السابق مستعمرات فرنسية     أفريقيا  وسط  بلدان  
ملنطقـة النقديـة    جند ا اً  يا أيض أفريق  ويف .اًاليورو حالي بربوط  املوسط أفريقيا   املالية األفريقية ل  

راند جنوب أفريقيـا،    بليسوتو وناميبيا   وسوازيالند  لالت احمللية    اليت ترتبط فيها العم    املشتركة
  .نفس السياسة النقديةتشترك يف أهنا اً يعين عملي  ماوهو
تعزيـز   ومن األهداف الرئيسية اليت تسعى االحتادات النقدية إىل حتقيقها يف أفريقيا            -٤
على الرغم  و.  داخل املنطقة اإلقليمية الواحدة    سيما التجارة واالستثمار    ال ،كامل اإلقليمي الت

اً كـبري اً  أفريقيـا تقـدم   حترز    مل ،قارةالمن اجلهود اليت بذلت لتعزيز التكامل اإلقليمي يف         
داخل املنطقة لتجارة تدين حصص ايتضح من   كما،تعزيز التجارة اإلقليمية  جمال  سيما يف    وال
صادرات ال، بلغت حصة    ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٧  من خالل الفترة و.  التجارة من جمموع  واحدةال

 يف  ٢١فريقيا، و بالنسبة أل  الصادرات   من جمموع  يف املائة    ١١ املنطقة اإلقليمية الواحدة  داخل  
 يف  ٧٠آلسيا، و بالنسبة   يف املائة    ٥٠ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، و     بالنسبة  املائة  
التحديات اليت تواجه البلدان األفريقية     تكمن إحدى   هذا السياق،     ويف .ئة بالنسبة ألوروبا  املا
الدور الذي ميكـن أن     تبحث هذه الورقة    و. تعزيز التجارة اإلقليمية  إجياد السبل الكفيلة ب    يف

 تعزيـز التجـارة      املتمثل يف  دفاهليف حتقيق   للمسامهة   احتادات نقدية يف أفريقيا      يلعبه إنشاء 
 ،العالقة بني االحتادات النقدية والتجارية اإلقليميـة      اً،   أكثر حتديد  وتبحث على حنو  . إلقليميةا
لبلـدان   تتعلق با  ىل بيانات إاً  استنادعالقة  وجود هذه ال  على  اً  اليت توفرت مؤخر  ناقش األدلة   تو

ة مـن   البلدان األفريقية يف االستفاد   سلط الضوء على التحديات اليت تواجه       ت  كما .األفريقية
 وتستخلص الدروس املفيدة ألفريقيا من جتربة      ،لتعزيز التجارة اإلقليمية  اً  االحتادات النقدية فعلي  

  . األورويباالحتاد النقدي
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هل ميكن أن تعزز االحتادات النقدية التجارة داخل املنطقة الواحـدة             -أوالً  
  أفريقيا؟ يف
 يف أفريقيا منذ اإلطـالق      حظي موضوع االحتادات النقدية باهتمام ونقاش واسعني        -٥

 فهـوم املىل  ة إ  كـبري  بدرجةتحليالت  الناقشات و وتركن امل . ١٩٩٩  عام الناجح لليورو يف  
اً وفقو. )٤( موندل الريادي الذي قام به   العمل  إىل    املثلى املستند  مبنطقة العملة  املتعلق   طاراإل أو
االحتادات النقديـة علـى      املثلى، ينطوي تشكيل     منطقة العملة  اليت تتناول نظرية     ألدبياتل
بينما تتمثل التكلفـة    ،  اتتكاليف الصفق وتتمثل املنفعة الرئيسية يف تقليص      . ومنافعكاليف  ت

 استخدام سعر الصرف كأداة للتكيف مع الصدمات غري املتماثلـة الرئيسية يف ضياع إمكانية   
منطقة اول نظرية    تؤكد األدبيات اليت تتن    ،ظل هذه املعاوضة    ويف . االحتاد النقدي  أعضاءعلى  

أتاحت تنقل  إذا  اً  ناجحاً   نقدي اًجمموعة من البلدان احتاد   املثلى أنه من املرجح أن تشكل       العملة  
هياكـل اقتـصادية    وكانت لديها   ؛  األسعاراألجور و ومرونة حتديد   بني البلدان؛   اليد العاملة   

الـسلع   نـسبة    من حيث اً  اقتصادات أكثر انفتاح   و سالل إنتاج وتصدير متنوعة؛   وماثلة؛  تم
املالية ملساعدة البلـدان علـى      ات إلجراء التحويالت    سلع غري التجارية؛ وآلي   التجارية إىل ال  

 يـات هذه األفكار املنبثقـة عـن األدب      وشكلت  . )٦)(٥()التكيف مع الصدمات غري املتماثلة    
يد جدوى  لدراسات جتريبية حتاول حتد   اً   املثلى أساس  منطقة العملة اليت تناولت نظرية    التقليدية  

وتتسم هذه األدبيات بالغزارة    . اجلماعات االقتصادية اإلقليمية األفريقية   االحتادات النقدية يف    
حناول استعراضها يف هذه الورقة ألن حمور التركيز          ال وهي يف تزايد وحتظى باالهتمام، لكننا     

بل إن الورقة   . يايف أفريق  ال  أم إذا كانت االحتادات النقدية جمدية      ما ينصب على حتديد    ال هنا
تركز على مسألة أضيق بكثري، وهي مسألة إجياد السبل اليت تتيح للبلدان األفريقيـة، الـيت                
قررت إنشاء احتاد نقدي، ضمان إسهام هذا االحتاد يف بلوغ اهلدف املتمثل يف تعزيز التجارة               

  .اإلقليمية يف هذه القارة
د نقدي يشمل إصدار عملة مـشتركة       وتشري األدبيات االقتصادية إىل أن إنشاء احتا        -٦

ميكن أن يعزز التجارة اإلقليمية ألنه يوفر تكاليف الصفقات املرتبطة بـصرف العمـالت،              
. ويؤدي إىل تزامن الدورات االقتصادية، ويعزز سعر الصرف واستقرار االقتـصاد الكلـي            

تسهل حركـة   ويف األسعار   وباإلضافة إىل ذلك، تزيد العملة املشتركة من مستوى الشفافية          
وأكدت الدراسات التجريبية   . )٨)(٧(رأس املال بني األعضاء، فتدعم بذلك االستثمار والتجارة       

__________ 

)٤( RA Mundell, 1961, A theory of optimum currency areas, American Economic Review, 51:657–
665.  

)٥( PB Kenen, 1969, The optimum currency area: An eclectic view, in: RA Mundell and AK 
Swoboda, eds., Monetary Problems of the International Economy, University of Chicago Press, 

Chicago.  
)٦( R McKinnon, 1963, Optimum currency areas, American Economic Review, 54(3):712–725.  
)٧( P De Grauwe, 2009, Economics of Monetary Union, eighth edition, Oxford University Press, 

Oxford and New York.  
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 بالبيانات املتعلقة   )٩(فقد استعان الباحث روز   . كذلك أثر االحتادات النقدية يف تعزيز التجارة      
ة يف احتـاد    بعدد كبري من البلدان وخلص إىل أن حجم التبادل التجاري بني البلدان املشارك            

 تعتمد عمـالت     البلدان اليت   عن حجم هذا التبادل بني     يف املتوسط نقدي يزيد ثالث مرات     
ورغم انتقاد بعض الكتاب للمنهجية اليت طبقها روز، فقد أثبتت دراسات جتريبيـة             . خمتلفة

  . أثر االحتادات النقدية يف تعزيز التجارة)١٣)(١٢)(١١)(١٠(أخرى استخدمت منهجيات خمتلفة
ا تعضد األدلة التجريبية اليت تستند إىل بيانات تتعلق بالبلدان األفريقيـة الـرأي              كم  -٧

، على سبيل   )١٤(فقد خلص كل من ماسون وباتيو     . القائل بأن االحتادات النقدية تعزز التجارة     
وباإلضافة إىل ذلـك،    . املثال، إىل أن االحتادات النقدية هلا أثر إجيايب على التجارة يف أفريقيا           

 إىل أن االحتادات النقدية هلا أثر كبري يف توليد الفرص التجارية            )١٥(سانغرايد وآخرون خلص ت 
بعامـل  يف التجارة يف أفريقيـا  اً وتبني أن االحتاد النقدي حيقق يف املتوسط، توسع . يف أفريقيا 

 كـذلك   ةوخلصت الدراسة كذلك إىل أن مدة العضوية يف االحتاد النقدي مهم          . ١,٤قيمته  
 مبعىن أنه كلما طالت مدة مشاركة البلدان يف االحتاد كلما زادت            ،تجارة يف أفريقيا  بالنسبة لل 

ورغم توفر الدالئل على أن االحتادات النقدية ميكـن أن تعـزز            . املنفعة اليت جتنيها من ذلك    
بد من اإلشارة إىل أن العالقة بني االحتادات النقدية والتجارة            ال التجارة اإلقليمية يف أفريقيا،   

ـ          . د تكون عالقة ثنائية االجتاه    ق اً فاالحتادات النقدية على سبيل املثال، ميكنها أن تولـد فرص
مؤاتية اً  أن تعزيز التجارة عن طريق التكامل اإلقليمي ميكن أن خيلق بدوره ظروف             كما جتارية،

تبادل كفالة التعزيز املاحلكومات األفريقية  يتعني على   هذا السياق،     ويف .أكثر للتكامل النقدي  
  .ومسامهتهما يف عملية التنمية إىل أقصى حديزيد من أثرمها   مبالعمليتنيل

__________ 

)٨( P Krugman, 1993, Lessons of Massachusetts for EMU, in: F Torres and F Giavazzi, eds., 
Adjustment and Growth in the European Monetary Union, Cambridge University Press, 

Cambridge, pp. 241–269.  
)٩( A Rose, 2000, One market, one money: Estimating the effect of common currencies on trade, 

Economic Policy, 30:9–45.  
)١٠( R Glick and A Rose, 2002, Does a currency union affect trade? The time-series evidence, 

European Economic Review, 46(6):1125–1151. 
)١١( M Obstfeld and K Rogoff, 2000, Do we really need a new international monetary compact? 

National Bureau of Economic Research Working Paper Series No. 7864, August. 
)١٢( T Persson, 2001, Currency union and trade: How large is the treatment effect? Economic Policy 

33:433–448. 
)١٣( R Thom and B Walsh, 2002, The effect of a common currency on trade: Ireland before and after 

the sterling link, European Economic Review, 46:1125–2351. 
)١٤( P Masson and C Patillo, 2005, The Monetary Geography of Africa, Brookings Institution Press, 

Washington, D.C.      
)١٥( C Tsangarides, P Ewenczyk, M Hulej and M Qureshi, 2008, Are Africa’s currency unions good 

for trade? International Monetary Fund Staff Papers, 56(4).  
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  تعزيز التجارة اإلقليمية يف أفريقيا عن طريق االحتادات النقدية  -ثانياً  
 يعين أهنا ترياق يصلح     ال إن االستنتاج بأن االحتادات النقدية بإمكاهنا تعزيز التجارة         -٨
 وحتديداً، فإهنا . تواجهه أفريقيا من حتديات يف جمال التجارة والتنمية على املستوى اإلقليمي           ملا
هـذا الـصدد، إذا أرادت        ويف .لتعزيز التجارة اإلقليميـة يف أفريقيـا      اً  كافياً  متثل شرط  ال

احلكومات األفريقية استخدام االحتاد النقدي على حنو فعال لتعزيز التجارة، سيتعني عليهـا             
. مؤاتية حلفز التجارة اإلقليميـة    اً  عتماد سياسات اقتصادية تكميلية من شأهنا أن ختلق ظروف        ا

وُيرجح أن تشهد أفريقيا حتقق أثر االحتادات النقدية املتوقع يف تعزيز التجارة إذا ُبذلت جهود               
ـ     . إضافية لتطوير القدرات اإلنتاجية للبلدان     ارة فاالحتاد النقدي ميكن أن خيفض تكاليف التج

 لكن إذا كان أعضاؤه يفتقرون إىل القدرة على إنتاج أنواع السلع اليت يريدها              ،بني األعضاء 
ن إ  إذ .ميكفي من فرص التبادل التجاري فيمـا بينـه          ما املستهلك، فمن غري املرجح توليد    

ـ    سبل وسهولة الوصول إليها وحتسني       تتسم بالكفاءة  بنية حتتية توفري   ات  احلصول على ائتمان
بعض تدابري السياسة العامة اليت ميكن أن تـسهم يف تطـوير القـدرات              متثل  معقولة  ة  بتكلف

  .اإلنتاجية يف أفريقيا
عقبة رئيسية  يشكل بدوره   مجركية يف أفريقيا     عالية وحواجز غري   تعريفاتإن وجود     -٩

ـ إمكانيـة   لفتح الباب أمـام      املسألةهذه   وينبغي معاجلة    ،أمام تعزيز التجارة اإلقليمية    ام قي
تفاقـات   البلدان األفريقية ال   تنفيذسيتطلب ذلك   و. فز التجارة يف أفريقيا   حب نقديةالحتادات  اال

امتثـال  لية رصد لقيـاس مـدى       على حنو أفضل، وسيكون الستحداث آ     التجارة اإلقليمية   
اليت وقعوا  عضاء على االلتزام باالتفاقات     محل األ يف   التفاقات اإلقليمية دور إجيايب   لعضاء  األ
ل إلعطاء ك فوائد التجارة اإلقليمية    جين مجيع األعضاء ل    ضمانإىل  اً   وحيتاج األمر أيض   .يهاعل

هذه التجارة اإلقليمية وخلق بيئة     وجه  يف  اليت تقف   زالة احلواجز   إلاً   من األعضاء حافز   عضو
  .توحيد النقديعن طريق المواتية لتعزيز التجارة اإلقليمية 

هـذه  يف حتديـد تـأثري      اً  دورواسـتمرارها    النقدية   استقرار االحتادات كما يؤدي     -١٠
 يقلص على األرجح  اً  األطول عهد واً  استقراركثر  األنقدي  الحتاد  فاال. على التجارة ات  االحتاد

مـن  اً  مزيداً   أيض لق أن خي  ميكنو. نيفز االستثمار والتجارة اإلقليمي   حيوعدم التيقُّن   درجة  من  
عزز النمو االقتصادي يف    يوأن  أفضل،  اً  وال توزيع تقاسم املخاطر وتوزيع رؤوس األم    لفرص  ال

لكن من األمهية مبكان أن تكون هناك آلية لضمان بلوغ أعـضاء االحتـاد              . البلدان األعضاء 
التبـاين بـني    يؤدِّي  وميكن أن   . النقدي استقرار االقتصاد الكلي لكي يستقر االحتاد ويعمِّر       

حتاد، ويهدد بقاءه، وجيعل من الصعب تعزيز       متغريات االقتصاد الكلي إىل أزمات مالية يف اال       
 خلفـض تنسيق السياسات االقتـصادية     وتستدعي احلاجة يف هذا السياق      . التجارة اإلقليمية 

  .بلدان يف االحتادالاالقتصاد الكلي عرب التعاون يف حالة  تاحتماال
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 من منطقة اليورو ألفريقيا دروس   -ثالثاً  

الكـبري  جـم   احللكن  أوروبا،  من  االحتادات النقدية   اء  يف إنش اً  أطول باع أفريقيا  إن    -١١
أمـران   ٢٠٠٩  عام "الكبريالكساد  " منذ   االحتاد النقدي األورويب والتحديات اليت واجهه     ل

. يف أفريقيا على السواء   الحتادات النقدية القائمة واملقترحة     بالنسبة ل دروس هامة   على  ينطويان  
من التكامل التجاري قبل قيام     اً  درجة عالية نسبي  باً  عليتتمتع ف أوروبا  كانت  فريقيا،  ألاً  فخالف

ميكن التعويـل عليهـا     وعالية   تتسم بكفاءة بنية حتتية   اً  ومتلك أيض . االحتاد النقدي األورويب  
ـ  أن  ولذلك، فإنه من غري املستغرب      . الوصول إليها يسهل  و أثري االحتـاد النقـدي     يكون ت

دروس اهلامة اليت ميكن ألفريقيا استخالصها مـن        ومن ال  .اً جد اًاألورويب على التجارة كبري   
من عزيز التجارة اإلقليمية    ينبغي أن تكون مؤاتية لت    ة واملؤسسية   يلتجار البيئة ا  أنهذه التجربة   

 .جين الفوائد اليت ميكن أن يعود هبا التكامل النقدي على التجارة بالكاملضمان أجل 

هـو  األورويب  من االحتاد النقدي    لصه  الذي ميكن ألفريقيا أن تستخ    خر  اآلدرس  وال  -١٢
ختالفات واسعة يف درجة االنضباط املايل بني       فوجود ا . كليالقتصاد  اال سياسات   ثباتأمهية  

ملعاجلـة هـذه    و. هواستقراراالحتاد  بقاء  هتدد   حتديات   تترتب عليه البلدان األعضاء ميكن أن     
االقتصاد على صعيد تقارب المعايري  االقتصادية اإلقليمية يف أفريقيا   فرضت اجلماعات  ،املسألة

هناك خماوف  و.  حبذافريه النهج الذي اعتمده أعضاء االحتاد النقدي األورويب      فاتبعت  الكلي،  
الصارم من معايري التقارب اليت اعتمدها االحتاد النقدي األورويب          نوعالاعتماد  يؤدي  من أن   

 .واملستجدةواجهة حتديات التنمية احلالية     لبلدان األفريقية مل  املتاح ل السياسايت  يز  إىل تضييق احل  
عمـل علـى حتقيـق      اليت ت عات االقتصادية اإلقليمية    اجلماأن معظم أعضاء     مفاده   رأيومثة  

يدل على أن املعـايري       ما ،املطبقةمعايري التقارب   يف استيفاء   التكامل النقدي تواجه صعوبات     
ظهـر  ُيو. يف القارة اإلمنائية  حديات  تالالحتياجات و  إىل ا  نظربالمة  اصرمفرطة يف ال  قد تكون   

إحـراز   االقتصادية اإلقليمية ماعاتاالقتصاد الكلي يف اجليف لتقدم احملرز حنو التقارب     ل تقييٌم
 لتلـك   األهداف احملددة يف بـرامج التكامـل املـايل        دون  اً  عموملكنه يبقى   بعض التقدُّم،   

  .)١٦(اجلماعات
املوشكة لبلدان  بد أن يكون لدى ا      ال أنهاً   أيض جتربة االحتاد النقدي األورويب   وتؤكد    -١٣
 لكي يتسىن هلـا   لتحويالت املالية   جراء ا  إل موثوقة وعملية نقدي آلية   احتاد   املشاركة يف    على

النقدي يكون االحتاد   غياب هذه اآللية،      ويف .والتكيف معها لصدمات غري املتماثلة    التصدي ل 
اليد العاملـة   تنقل  وميكن ل . ئهأعضابملتماثلة   الصدمات غري ا   تلمُّلضغوط هائلة عندما    عرضة  
 ، يف مساعدة البلدان على التكيف مع الصدمات غري املتماثلـة          دور حاسم االضطالع ب اً  أيض

 .صلبة إرادة سياسية  من القادة ويتطلبهتنفيذيصعب واً حتديلكن هذا اإلجراء ميثل 

__________ 

)١٦( African Development Bank, 2012, Supporting macroeconomic convergence in African RECs, 
Regional Integration Policy Papers No. 001-December, African Development Bank Department of 

NEPAD, Regional Integration and Trade Department. 
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 للمناقشةمسائل مطروحة استنتاجات و  -رابعاً  

اسـتخدام  يشمل  مات األفريقية إلنشاء احتاد اقتصادي ونقدي أفريقي        ختطط احلكو   -١٤
ومن . ني بنك مركزي مشترك هبدف تعزيز التجارة والتكامل اإلقليمي        هاصدريعملة موحدة   

دور حاسم يف حتقيق هـدف التكامـل        تضطلع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية ب    املتوقع أن   
 جداول زمنيـة  ا منهكثٌريقد أعدَّ   ، و ١٩٩١  لعام االنقدي، على النحو املبني يف معاهدة أبوج      

 على املسامهة   قادرة أن االحتادات النقدية      إىل األدبياتوتشري  .  النقدي واملايل  لتحقيق التكامل 
باستخدام اً،  مؤخرهذه العالقة   تناولت  يف تعزيز التجارة اإلقليمية، وأكدت دراسات جتريبية        

هـذه  تـدفع  مع ذلك، و .ذلك سينطبق على أفريقيا أن ،أفريقيةمستمدة من مصادر   بيانات  
حاجـة إىل   مثة   وأن   ،تلقائيةعالقة  أن العالقة بني االحتادات النقدية والتجارة ليست        بالورقة  

سياسات تكميلية لتحسني البنية التحتية، وبناء القدرات اإلنتاجية، وإزالة احلواجز التجارية،           
 .على التجارةالكامل  لتأثريها االنقدية يف أفريقيضمان حتقيق االحتادات و

نقاش حول موضـوع    حلقة ال القضايا التالية لتوجيه    ُحددت   هذه اخللفية،    ويف ضوء   -١٥
  :الدورة التنفيذية جمللس التجارة والتنمية هذا العام

 علـى   كافية لتعزيز التجارة والتكامل     أو ضروريةهل االحتادات النقدية      -١
   يف أفريقيا؟املستوى اإلقليمي

يف التنميـة القيـام بـه      احلكومات األفريقية وشركائها    ذا يتعني على    ما  -٢
التجـارة والتكامـل    سـيعزز   إنشاء االحتادات النقدية يف أفريقيـا       أن  لضمان  
  ؟نياإلقليمي

زمة األأفريقيا من االحتاد النقدي األورويب و     تستخلصها   دروس   منهل    -٣
  ؟مؤخراًمنطقة اليورو اليت شهدهتا 

        


