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الملخص:
تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة أثر التكامل االقتصادي عمى االستثمار األجنبي
المباشرٍ ،
لكل من االتحاد النقدي لغرب إفريقيا (االيموا) ،االتحاد النقدي لوسط إفريقيا
(السيماك) ،والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) ،ولتحقيق ىذا اليدف
نقوم بتحميل العالقة طويمة األجل بين االستثمار األجنبي المباشر الوافد كمتغي ٍر

تابع ،والتجارة البينية كمتغي ٍر مستقل ،وباستخدام طرق قياسية تعتمد عمى اختبار
التكامل المشترك من سنة  1995إلى غاية  ،2017وتشير النتائج التجريبية إلى
وجود درجة عالية من الحركة المشتركة بين المتغيرات ،مما يدل عمى أن التكامل
االقتصادي يؤثر إيجاباً عمى االستثمار األجنبي المباشر في اآلجال الطويمة فقط.

الكممات المفتاحية :التكامل االقتصادي ،االستثمار األجنبي المباشر ،التكتالت
اإلقميمية بإفريقيا ،التكامل المشترك.

ــــــــــــــــــــــــ
*المؤلف المرسل
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Abstract:
The purpose of this study is to measure the impact of
Economic Integration on Foreign Direct Investment for The
West African Monetary and Economic Union, Central African
Economic and Monetary Community, and The Common Market
for Eastern and Southern Africa, towards this goal we analyze
the long-term relationship among Foreign Direct Investment
inflows as a dependent variable and Intra- trade as a independent
variable using econometric methods such as the Cointegration
Approach during the period 1995-2017, Our empirical results
show a high degree of co-movement among these variables,
which confirms that Economic Integration have a positive
impact on Foreign Direct Investment in the long term only.
Key words: Economic Integration, Foreign Direct Investment,
Regional Communities in Africa, Cointegration test.
المقدمة:

أصبح االقتصاد العالمي في السنوات األخيرة ،يشيد اتجاىاً متزايداً و متسارعاً
نحو التكامل والترابط و تشكيل تكت ٍ
الت اقتصادي ٍة إقميمية ،تزيد من القدرات التنافسية
لمدول األعضاء؛ و لذلك لم يعد بمقدور الدول النامية ،بما فييا الدول اإلفريقية

المعنية بيذه الدراسة ،المواجية منعزلة؛ ومن ىنا عممت دول االتحاد النقدي لغرب
إفريقيا المعروفة بااليموا ،واالتحاد النقدي لوسط إفريقيا ،والذي يدعى بالسيماك،
والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا ،التي تعرف بالكوميسا ،عمى اتخاذ خطو ٍ
ات
ممموسة نحو تدعيم التنسيق في السياسات االقتصادية فيما بينيا ،وذلك من أجل
ٍ
أىداف ،أىميا زيادة فرص العمل والرفع من معدالت النمو االقتصادي
تحقيق عدة

ٍ
ظروف أفضل لتدفق االستثمارات وجذبيا
في الدول األعضاء ،باإلضافة إلى خمق
إلى مختمف القطاعات االقتصادية .ولذا تسعى ىذه الدارسة لإلجابة عن التساؤل

الرئيسي التالي:
ما هو أثر التكامل االقتصادي عمى االستثمار األجنبي المباشر في دول

االيموا ،السيماك والكوميسا؟.
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وانطالقا من ذلك فان دراستنا تقوم عمى الفرضية التالية:
 وجود تأثير ايجابي لمتجارة البينية عمى االستثمار األجنبي المباشر
في كل من دول االيموا ،السيماك والكوميسا.

وفي سبيل التأكد من مدى صحة فرضية الدراسة ،سيتم االعتماد عمى كل من
المنيج الوصفي التحميمي من أجل استعراض اإلطار النظري لمتكامل االقتصادي،
والمنيج االستقرائي ،من أجل استقراء واقع االستثمار األجنبي المباشر الوافد ،من
خالل جمع البيانات والمعمومات المتعمقة بيم ،وكذلك البحوث المتعمقة بموضوع
الدراسة ،باإلضافة الى المنيج الكمي القياسي ،من أجل الحصول عمى نتائج الدراسة

القياسية في تحميل أثر التكامل االقتصادي عمى االستثمار.
وتسعى الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:

 .1التعرف عمى واقع التكامل االقتصادي لك ٍل من االتحاد النقدي لغرب إفريقيا،
االتحاد النقدي لوسط إفريقيا ،والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا؛
 .2بيان حجم االستثمار األجنبي المباشر الوافد ٍ
لكل من االيموا ،السيماك،
الكوميسا؛
 .3توضيح أثر التجارة البينية عمى االستثمار األجنبي المباشر في االيموا ،السيماك
والكوميسا.

ولقد أظيرت العديد من الدراسات وجود عالقة إيجابية بين التكامل االقتصادي
واالستثمار األجنبي المباشر ،ومن أىميا دراسة ( Magnus Blomstrim & Ari
)Kokko

()1

 ،التي أوضحت األثر اإليجابي لمتكتالت اإلقميمية عمى تدفقات

االستثمار األجنبي المباشر ،بمقارنة ثالثة نماذج ،وىي منطقة التجارة الحرة بين

الواليات المتحدة وكندا ،والتكامل فيما بين بمدان الجنوب ميركوسور ،و التكامل بين
الشمال والجنوب (بعد انضمام المكسيك إلى  )NAFTAخصوصاً إذا تزامنت مع
التحرير الداخمي واستقرار االقتصاد الكمي في البمدان األعضاء .ودراسة

( ، )2()Francesca di Mauroالتي أكدت األثر اإليجابي لمتكامل االقتصادي عمى
االستثمار األجنبي المباشر وعمى العالقة التكاممية بين الصادرات و ىذا االستثمار.
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()3

 ،لـ 71دولة نامية خالل الفترة -1980

وبينت دراسة ()Florence Jaumotte

 ،1999أن االتفاقيات التجارية اإلقميمية تؤثر إيجابيا عمى االستثمار األجنبي
المباشر ،وذلك من خالل زيادة حجم السوق وعدد السكان المحميين ،خاصة لدى

الدول األعضاء التي تتمتع باستقر ٍار نسبي ،وتوفر البنية التحتية والمواصالت الالزمة
()4

لالستثمار .وأظيرت دراسة ()Ting Gao

 ،أن التكامل االقتصادي يؤدي إلى

زيادة االستثمار األجنبي المباشر و معدالت النمو االقتصادي .ولقد أشارت دراسة

( ، )5()Amany Fakherإلى وجود عالقة إيجابية ومعنوية بين االستثمار األجنبي

المباشر والتكامل اإلقميمي في رابطة دول جنوب شرق آسيا ،المعروفة اختصا ار

باآلسيان ،خالل الفترة  ،2008-1995وبالتالي فالتكامل اإلقميمي يمعب دو ار أساسيا
في دعم المحددات االقتصادية لالستثمار األجنبي المباشر.

إن ما يميز ىذه الدراسة عن باقي الدراسات السابقة ليا ،ىو تناوليا لعي ٍ
نة ميم ٍة

من التكتالت اإلقميمية بإفريقيا ،التي عممت عمى تعميق التكامل االقتصادي فيما

بينيا منذ  ،1994مما سمح بتطبيق الدراسة القياسية في نفس الفترة الزمنية ،من سنة
 1995إلى غاية  ،2016مع األخذ بعين االعتبار مختمف إنجازات دول ىذه
نتائج أكثر دق ٍة
التكتالت ،خالل كامل فترة الدراسة ،بما يمكننا من الوصول إلى
ٍ
وواقعي ٍة.
أوال :الدراسة النظرية

شيدت إفريقيا العديد من تجارب التكتالت االقتصادية ،غير أن دراستنا ستقتصر

ٍ
تجارب فقط ،أال وىي اإليموا ،السيماك و الكوميسا.
عمى ثالث
 .1ماهية التكامل االقتصادي

بدأ االىتمام بموضوع التكامل االقتصادي عمى يد كل من ،Meade ،Viner

 Lipsey ،Tinbergen ،Myrdalو  ،Scitovskyو بالطبع ىناك عدد آخر من
االقتصاديين ،إال أن الصيغة الكاممة لنظرية التكامل االقتصادي كانت عمى يد
 Bella Balassaسنة 1962م(.)6
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وتتعد د المفاىيم الخاصة بمصطمح التكامل االقتصادي ،و بداية ال بد لنا أن
نتعرف عمى مفيومو من الناحية المغوية ،ويمكن القول أن األصل الالتيني لمكممة ىو
 ،Integritasبمعنى التكميل أوالتمام أو الكل التام ،أما الفعل الالتيني فيو Integr

بمعنى يكمل ،أو يجمع و يكمل لتكوين وحدة أكبر ،أو ربط األجزاء المنفصمة

وتجميعيا واضافة بعضيا إلى بعض لتكوين كل متكامل(.)7

كما نجد أن مصطمح التكامل االقتصادي في األدبيات االقتصادية لو عدة مرادفات،
مثل االندماج االقتصادي ،التكتل(  ،)Groupementالتوحيد( ،) Unification

وكذا االتحاد(  ،)Unionعمى الرغم من وجود بعض الفوارق المغوية بين ىذه
المصطمحات.
أما من الناحية االصطالحية ،فيعرفو  Bella Balassaعمى أنو :عممية وواقع،
فيو عممية ألنو يشمل كافة اإلجراءات التي تضع حداً لكل أسباب التمييز بين
الوحدات االقتصادية التابعة ٍ
لدول متعددة ،وىو واقع ألنو يمثل تمك الحالة التي ال

ٍ
تمييز بين ىذه الوحدات(.)8
يبقى فييا أي
فمن خالل التكامل يمكن(:)9

 االستفادة من اتساع حجم السوق الناجم عن إزالة الحواجز الجمركية بين
الدول األعضاء ،ما يؤدي إلى زيادة اإلنتاج وانخفاض تكاليفو؛ األمر الذي

يترتب عميو زيادة رفاىية المستيمكين؛

 إعادة توزيع عناصر اإلنتاج بين البمدان المتكاممة بصورة اقتصادية ،بما
يساعد عمى امتصاص الضغط الفائض ،والتخفيف من حدة النقص ،و
زيادة فرص العمل؛

 تحسين المركز التفاوضي لمدول األعضاء اتجاه العالم الخارجي؛
 التخصص ،وتقسيم العمل وفقاً لممزايا النسبية التي تتمتع بيا الدول
المتكاممة؛

 زيادة معدل النمو االقتصادي في الدول األعضاء عن طريق تشجيعو
لالستثمار خصوصا في اآلجال الطويل؛
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 زيادة حجم و فرص االستثمار الناجم عن التقميل من عدم اليقين سواء لدى
المستثمرين أو المنتجين وكذا تحسين الفرص أمام االستثمارات األجنبية؛
 دعم المركز السياسي لمدول المتكاممة بسبب تماثل وجيات نظرىا ومواقفيا
السياسية.
وحتى يتم استيعاب منيجية التكامل االقتصادي البد من تسميط الضوء عمى أىم

األشكال العممية ليذا التكامل ،فنجد(:)10

ٍ
مجموعة من الدول ،يتم فيو
 منطقة التجارة الحرة :وىي تجمع اقتصادي بين
إلغاء كل الرسوم الجمركية والقيود الكمية عمى التجارة بين الدول األعضاء،

عمى أن تبقى ىذه القيود واردة عمى الدول غير األعضاء.
ٍ
مجموعة من الدول ،يتم بموجبو
 االتحاد الجمركي :وىو تجمع اقتصادي بين
إزالة كافة الحواجز الجمركية في العالقات التجارية بين الدول األعضاء،

باإلضافة إلى توحيد الرسوم الجمركية إزاء العالم الخارجي.
ٍ
مجموعة من الدول ،يتم فيو
 السوق المشتركة :وىي تجمع اقتصادي بين
إلغاء القيود عمى حركة عوامل اإلنتاج من عمل ورأس المال.

 االتحاد االقتصادي :والذي يمكن اعتباره سوق مشتركة ،مع در ٍ
جة معينة من
الموائمة في السياسات االقتصادية.

 التكامل االقتصادي الشامل أو االتحاد النقدي :والذي يمثل النمط التكاممي
األرقى ،حيث يؤدي إلى ذوبان البنى االقتصادية لمدول األعضاء في ٍ
بنية
ٍ
واحدة ،وذلك بإنشاء ٍ
وعممة موحدة.
بنك مركزي موحد،

 .2ماهية االستثمار األجنبي المباشر

و

جذب موضوع االستثمارات األجنبية المباشرة اىتمام العديد من الكتاب
ٍ
مفاىيم واضحة و دقيقة ليذا
الباحثين االقتصاديين ،الذين عمموا جاىدين عمى تحديد
النوع من االستثمارات ،إضافة إلى تحديد مختمف أشكالو و آثاره.
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ٍ
ٍ
شركة ما
منشأة أو
ويمكن تعريف االستثمار األجنبي المباشر عمى أنو قيام

باالستثمار في مشاري ٍع تقع خارج حدود وطنيا األم ،و ذلك بيدف ممارسة ق ٍ
در من

التأثير عمى عمميات تمك المشاريع(.)11
وفي تعر ٍ
يف آخر لالستثمار األجنبي المباشر ،نجد أنو يمثل كل استثمار يتضمن

عالقة طويمة األجل ،و يعكس مصالح مستمرة لطرف مقيم في بمد ما ،في منشأة
قائمة في بمد آخر ،مع تضمنو لدرجات متفاوتة في إدارة تمك المنشأة
وممكيتيا.

()12

وفي سنة  ،6991عرف صندوق النقد الدولي االستثمار األجنبي المباشر ،عمى

أنو قيام المستثمر الوطني بتمميك  %61عمى األقل من أسيم رأس مال إحدى

ٍ
مستثمر أجنبي ،عمى أن
مؤسسات األعمال القائمة داخل حدود وطنو األم ،لصالح
()13

ترتبط ىذه الممكية بقدرة ىذا األخير عمى التأثير في إدارة ىذه الشركة.

وعموماً ،يرى رواد النظرية الحديثة أن االستثمار األجنبي المباشر يعتبر من
منافع و ٍ
آثار إيجابي ٍة
أنجح الوسائل دفعاً لمتنمية الشاممة ،نظ اًر لما قد ينجم عنو من
ٍ
()14

عمى البمدان المضيفة ،و التي تتمثل أساساً فيما يمي:
 تمويل و تحقيق التنمية االقتصادية؛
 خمق فرص جديدة لمعمل؛

 تحسين ميزان المدفوعات؛
 نقل التكنولوجيا و الميارات الفنية و اإلدارية.

ٍ
أشكال مختمفة ،تتيح مسارات و
وتأخذ االستثمارات األجنبية المباشرة أربعة

اختيارات متعددة ،أمام كل من المستثمر األجنبي و الدولة المضيفة لو .و عموما،

تتمثل ىذه األصناف فيما يمي:

 االستثمارات األجنبية المباشرة المشتركة :يمثل ىذا الشكل استثمار طويل
األجل ،يعقد ما بين طرفين ،أحدىما وطني و اآلخر أجنبي ،غير أن المشاركة
طرف شر ٍ
ٍ
يك بحصة من
في ىذا النوع من االستثمارات ال تتطمب دخول كل
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أرس المال ،فقد يقدم أحد الطرفين فقط المعمومات أو الخبرة ،أو العمل
()15

التكنولوجي ،بشرط اشتراكو مع الطرف اآلخر في إدارة المشروع.

 االستثمارات الممموكة بالكامل لممستثمر األجنبي :يمثل ىذا النوع من

االستثمارات األكثر تفضيالً لدى المستثمر األجنبي ،ذلك أنو يمنحو الممكية
()16

المطمقة لممشروع و الحرية الكاممة في اإلدارة.

 مشاريع أو عمميات التجميع :تتمثل في تمك االتفاقيات التي يقوم بموجبيا

مستثمر أجنبي بتزويد مستثمر وطني بمكونات منتج معين (أجيزة إلكترونية،
قطع سيارات ،)...بيدف تجميعيا لتصبح منتجاً نيائياً.

()17

 الشركات متعددة الجنسيات :ىي شركات تخضع ممكيتيا وادارتيا لسيطرة
ٍ
بمدان أجنبية متعددة ،إال أن
جنسيات متعددة ،وتقوم بأنشطتيا االقتصادية في
خطط عمميا و سياساتيا تصمم في مركزىا الرئيسي الذي يوجد في دولة
معينة ،تسمى الدولة األم ،لكن نشاطيا يتجاوز الحدود الوطنية ليذه الدولة إلى
()18
ٍ
دول أخرى ،ىي الدول المضيفة.
 .3لمحة مختصرة عن التكتالت االقتصادية اإلقميمية بإفريقيا:

وفيما يمي سيتم إعطاء نظرة موجزة عن التكتالت المعنية بالدراسة:

أ .االتحاد النقدي لغرب إفريقيا (االيموا):

ترجع األصول التاريخية لالتحاد النقدي لدول غرب إفريقيا ،إلى سنة 1955م،

عندما انتقل حق إصدار األوراق النقدية إلى مؤسسة اإلصدار إلفريقيا الغربية

الفرنسية و الطوغو ،وفي سنة 1959م ،تأسس البنك المركزي لغرب إفريقيا ليحل

محل المؤسسة( ،)19إال أن البداية الفعمية كانت في ماي 1962م ،بعد حصول ىذه
الدول عمى استقالليا ،حيث تم التوقيع عمى المعاىدة المسماة باتفاقية التعاون
النقدي ،بين الدول األعضاء آنذاك :ساحل العاج ،البنين (كانت تسمى سابقا

داىومي) ،بوركينافاسو(كانت تسمى سابقا فولتا العميا) ،مالي ،موريتانيا ،النيجر و
السنغال ،والتي دخمت حيز التنفيذ في  2نوفمبر 1962م ،وتم التوقيع عمى المعاىدة
الثانية في سنة 1973م -مع انسحاب مالي منيا قبل أن تدخل حيز التنفيذ -والتي
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ٍ
صرف موحد ،يربطيا بالفرنك
تنص عمى إنشاء عممة موحدة ،وقد تم اختيار سعر
الفرنسي سابقاً ،حدد بـ ( 1FF=50CFAاألورو حاليا) ،وتم نقل مقر البنك المركزي
ٍ
محافظ أفريقي،
من باريس إلى داكار عاصمة السنغال في سنة 1978م ،وكذا تعيين
()20

و بالتالي تخفيض التمثيل الفرنسي في مجمس اإلدارة.

وعرف االتحاد النقدي لغرب إفريقيا دخول وخروج عديد من الدول :دخول توجو
في  27نوفمبر  ،1963وخروج موريتانيا واصدارىا لعممتيا الوطنية سنة 1972م ،ثم
عودة مالي إلى االتحاد سنة 1972م.

()21

بعد تفاقم األزمات االقتصادية خالل الثمانينات ،أدركت دول االتحاد النقدي

لغرب إفريقيا ،بأن ىذا المستوى من التكامل ال يمكنيا من تحقيق أىدافيا ،فاجتمعت
الدول األعضاء في  10جانفي 1994م من أجل تعزيز التكامل االقتصادي فيما
بينيا ،من خالل إنشاء سوق مشتركة تقوم عمى حرية تنقل مختمف السمع والخدمات،
ٍ
و كذا األشخاص ورأس المال ،مع وضع تعر ٍ
جمركية مشتركة .و بذلك ،تم
يفة
إنشاء االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا بموجب معاىدة وقعت في داكار من
طرف الدول األعضاء ،ودخمت حيز التنفيذ في

 1أوت 1994م بعد التصديق

عمييا من قبل الدول األعضاء .وفي  2ماي 1997م أصبحت غينيا بيساو العضو
()22

الثامن لالتحاد.

()23

وييدف االتحاد االقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا إلى

:

 تعزيز القدرة التنافسية لألنشطة المالية واالقتصادية لمدول األعضاء ،في
إطار اقتصاد مفتوح وتنافسي ،و بيئة قانونية مالئمة.
 ضمان تقارب األداء و السياسات االقتصادية لمدول األعضاء بإجراء مراقبة
متعددة األطراف.

 إنشاء سوق مشتركة بين الدول األعضاء تقوم عمى حرية تنقل األشخاص
والسمع والخدمات ورأس المال ،فضالً عن تقرير تعريفات جمركية خارجية
مشتركة وسياسة تجارية مشتركة.
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 تنسيق السياسات القطاعية الوطنية من خالل تنفيذ إجراءات مشتركة ،السيما
في مجال تنمية الموارد البشرية ،استخدام األراضي ،الزراعة ،الطاقة،
الصناعة ،التعدين ،النقل ،البنية التحتية واالتصاالت.

 ضمان السير الحسن لعمل السوق المشتركة وكذا قوانين الدول األعضاء،
خصوصاً نظام الضرائب.

إن تحميل واقع االستثمار األجنبي المباشر في االتحاد االقتصادي والنقدي لدول
غرب إفريقيا ،يتطمب منا معرفة تدفقاتو السنوية أو اإلجمالية ،و ذلك لمعرفة مدى

قدرة الدول المضيفة عمى استقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة من مختمف الدول
األجنبية ،ونوضح تطور تدفقاتو في الشكل الموالي:
الشكل  :1تطور االستثمار األجنبي المباشر الوافد الى االيموا
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المصدر :من إعداد الباحثتين باالعتماد عمى بيانات UNCTADSTAT

نالحظ من خالل الشكل أعاله أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافد إلى

االتحاد االقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا يمكن تقسيميا إلى مرحمتين أساسيتين،
حيث تميزت المرحمة األولى بتذبذب في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافد
من سنة  1970وحتى سنة  1994رغم إنشائيم لالتحاد النقدي ،حيث لم تتجاوز
تدفقاتو  200مميون دوالر أمريكي ،إال أن المرحمة الثانية منذ سنة  1995فتميزت

بارتفاع متواصل وبوتيرة أسرع لتصبح حوالي  2640مميون دوالر أمريكي في سنة

 2017مقابل  422مميون دوالر أمريكي في أوليا ،ويرجع ىذا إلى إنشاء االتحاد
االقتصادي والنقدي في سنة  1994الذي عمل عمى توفير المناخ المالئم وآليات
أكثر فعالية من خالل حرية تنقل األشخاص والسمع والخدمات وكذا رأس المال،
49

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 90:العدد 90 :السنة 0909

ISSN: 2333-9331
ص33 - 03

ماعدا سنتي  2009و 2014الذي عرف فييما تراجعا بسبب األزمة المالية العالمية
وأزمة أسعار النفط عمى التوالي.
ب .الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (السيماك)

ترجع فكرة إنشاء االتحاد النقدي بين دول إفريقيا الوسطى إلى أفريل 1959م،

عند إنشاء البنك المركزي الموحد ( ،)BEACليحل محل مؤسسة اإلصدار إلفريقيا
االستوائية الفرنسية والكامرون ،و إنشاء االتحاد الجمركي االستوائي ( ،)UDEفي

ديسمبر 1959م ،بين إفريقيا الوسطى ،التشاد ،غابون والكونغو .وفي سنة 1961م
انضمت الكاميرون لالتحاد .وفي  8ديسمبر 1964م ،تم التوقيع عمى معاىدة
ب ارزافيل بالكونغو ،وتم إنشاء االتحاد الجمركي واالقتصادي إلفريقيا الوسطى

( ،)UDEACوالذي دخل حيز التنفيذ في سنة 1966م .كما تم التوقيع في سنة
1973م عمى مواصمة اتفاقية التعاون النقدي ،و تم نقل مقر البنك المركزي من
باريس إلى ياوندي عاصمة الكامرون ،في سنة 1977م ،وكذا تعيين محافظ أفريقي
و بالتالي تخفيض التمثيل الفرنسي في مجمس اإلدارة .وفي سنة 1983م انضمت
غينيا االستوائية.

()24

وبعد تفاقم األزمات االقتصادية خالل الثمانينات ،عممت دول االتحاد الجمركي و

االقتصادي إلفريقيا الوسطى تعزيز تكامميا ،فاجتمعت في  16مارس ،1994

و

وقعت في نجامينا بتشاد عمى معاىدة إنشاء الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط
إفريقيا ( ،)CEMACحمت محل االتحاد في  ،1998والتي تيدف إلى:

 إنشاء سو ٍ
ق مشتركة ،تقوم عمى حرية تنقل األشخاص ،السمع والخدمات،
ورؤوس األموال.
 وضع إدارة مالية موحدة داخل اإلتحاد.

ٍ
بشكل عام.
 تحقيق بيئة آمنة لمزاولة األنشطة االقتصادية والتجارية
 توحيد السياسات و التشريعات داخل الدول األعضاء.

وسيتم توضيح تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافد الى الجماعة االقتصادية
والنقدية لوسط إفريقيا خالل الفترة  2017-1970وذلك لمعرفة مدى قدرة التكامل
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االقتصادي بين ىذه الدول في تعزيز االستثمارات األجنبية المباشرة ،كما ىو مبين
في الشكل الموالي:
الشكل  :2تطور االستثمار األجنبي المباشر الوافد الى السيماك

المصدر :من إعداد الباحثتين باالعتماد عمى بيانات UNCTADSTAT
يتضح من الشكل أعاله أن ّىناك ثباتاً ممحوظاً من بداية الفترة وحتى سنة

 ،1997فقد كانت تدور حول متوسط يقل عن  400مميون دوالر أمريكي سنوياً،

ويعود ىذا إلى ضعف الحوافز المالية وغير المالية الممنوحة لو ،أو لمقيود المتعددة
المفروضة عميو.
وابتداء من سنة  ،1998وفي الفترة الثانية لمتحميل ،شيدت تدفقات االستثمار
األجنبي المباشر الوافد لمجماعة االقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا طفرة كبيرة وصمت

لذروتيا في سنة  ،2015فقد بمغت تدفقاتو خالل تمك السنة ما يقرب من 6216

مميون دوالر أمريكي ،أي أنيا تزيد عن خمسة عشر أضعاف المتوسط الذي شيدتو
في الفترة األولى وىذا يعكس قدرة ىذه الدول ،بعد إنشاء الجماعة االقتصادية
والنقدية ،عمى زيادة حجم و فرص االستثمارات األجنبية ،لكن سرعان ما تراجعت في
آخر فترة الدراسة لتصل إلى  3986مميون دوالر أمريكي ،وعمى الرغم من ىذا

االنخفاض في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ،إال أنيا ما زالت تتفوق كثي ار عمى
متوسط بداية الفترة.
ت .السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا):

ترجع جذور إنشاء السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا إلى منتصف 1960م،
ٍ
باىتمام ٍ
كبير ،ميز فترة ما بعد
بعدما حظيت فكرة التعاون االقتصادي اإلقميمي
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االستقالل في معظم إفريقيا ،و في ظل ىذه الظروف عقدت لجنة األمم المتحدة
االقتصادية إلفريقيا ( )ECAاجتماع وزاري لمدول المستقمة حديثا ،في شرق وجنوب
إفريقيا ،في سنة 1965م ،لمنظر في مقترحات إنشاء ٍ
آلية لتعزيز التكامل االقتصادي
اإلقميمي ،و أوصى االجتماع الذي عقد في لوساكا بزامبيا عمى إنشاء الجماعة

االقتصادية لدول شرق وجنوب إفريقيا .وفي سنة 1978م ،اجتمع وزراء التجارة
والمالية والتخطيط في لوساكا ،وتمت إقامة منطقة التجارة التفضيمية لشرق وجنوب
إفريقيا ( ،)PTAفي "إعالن نوايا لوساكا" ،عمى مدى فترة  10سنوات ،لتتحول فيما

بعد إلى سو ٍ
ق مشتركة ،وتم التوقيع عمى معاىدة إنشاء منطقة التجارة التفضيمية في
لوساكا في  21ديسمبر  ،1981والتي دخمت حيز التنفيذ في  30سبتمبر ،1982
بعد أن تم التصديق عمييا من قبل تسع دول ،ىي أثيوبيا ،أوغندا ،جزر القمر،
جيبوتي ،زامبيا ،الصومال ،كينيا ،مالوي وموريشيوس ،وانضمت بوروندي ورواندا
إلى منطقة التجارة الحرة في

()25

 1يناير.2004

و تم التوقيع عمى معاىدة إنشاء السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"،

في  5نوفمبر  ،1993في كمباال بأوغندا ،وتم التصديق عمييا في ماالوي ،يوم 8
ديسمبر  ،1994لتحل محل منطقة التجارة التفضيمية السابقة ( ) PTAكما كان
محدد من قبل ،وبذلك تأسست "الكوميسا " كمنظمة لمدول ذات السيادة المستقمة
الحرة ،التي وافقت عمى التعاون من أجل تطوير مواردىا الطبيعية والبشرية ،خدمة

ألفراد مجتمعيا .و عموماً ،تضم الكوميسا  19دولة عضو ،ىي أثيوبيا ،أوغندا،
جزر القمر ،جيبوتي ،زامبيا ،كينيا ،مالوي ،موريشيوس ،سيشل ،بوروندي ،كونغو،

مصر ،اريتيريا ،زيمبابوي ،سوزيالندا ،روندا ،مدغشقر ،ليبيا والسودان.
وتتمثل أىداف الكوميسا فيما يمي:

 تحقيق التنمية المستدامة في الدول األعضاء؛
 تشجيع التنمية المشتركة في كافة مجاالت النشاط االقتصادي من خالل
تعزيز عالقات التعاون بين الدول األعضاء؛
 العمل عمى خمق بيئة مواتية لجمب االستثمارات األجنبية؛
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 العمل عمى تشجيع السالم واألمن واالستقرار بين الدول األعضاء من أجل
تعزيز التنمية االقتصادية في المنطقة،
 العمل عمى تشجيع العالقات بين الدول األعضاء وبقية دول العالم ،وكذا
تبني المواقف المشتركة في المحافل الدولية؛

 العمل عمى تحقيق أىداف الجماعة االقتصادية اإلفريقية.
وسيتم عرض تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافد لمسوق المشتركة لشرق
وجنوب إفريقيا(الكوميسا) من سنة  1970والى غاية سنة  ،2017بيدف تحديد قدرة
إنشاء ىذه السوق المشتركة عمى تعزيز االستثمار األجنبي المباشر تحديدا.

الشكل  :3تطور االستثمار األجنبي المباشر الوافد الى الكوميسا
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المصدر :من إعداد الباحثتين باالعتماد عمى بيانات UNCTADSTAT
إن التطورات التي شيدىا االستثمار األجنبي المباشر الوافد لمسوق المشتركة
لشرق وجنوب إفريقيا كما ىو موضح في الشكل أعاله ،يمكن تقسيميا إلى ثالثة
فترات رئيسية ،وكانت السمة الرئيسية لمفترة األولى منذ سنة  1970وحتى سنة
 1981ثباتا ممحوظا ،فقد كانت تدور حول متوسط يقل عن  300مميون دوالر

أمريكي سنويا ،ويعود ىذا إلى القيود المتعددة المفروضة عميو.

وابتداء من سنة  ،1982وفي الفترة الثانية لمتحميل ،شيدت تدفقات االستثمار
األجنبي المباشر الوافد لمسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا ارتفاعا ممموسا مقارنة
بالفترة األولى حيث بمغ  1821مميون دوالر أمريكي في سنة  1993مقابل 51

مميون دوالر أمريكي في أوليا ،ويعود ىذا إلى إنشاء منطقة التجارة التفضمية.
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أما الفترة الثالثة لمتحميل ،أي منذ سنة  ،1996فتميزت بارتفاع كبي ار وبوتيرة أسرع
من الفترة الثانية ،فقد بمغت ذروتو في سنة  2007حيث بمغت تدفقاتو حوالي
 23972مميون دوالر أمريكي ،وىذا يعكس قدرة ىذه الدول ،بعد إنشاء السوق
المشتركة ،عمى زيادة حجم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ،لكن سرعان ما

تراجعت في سنة  2011لتصل إلى حوالي 9335مميون دوالر أمريكي ،إال أن ىذا
االنخفاض في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر لم يدم طويال ،ليرتفع مرة أخرى
ليصل إلى  17746مميون دوالر أمريكي في سنة .2017
ثانيا :الدراسة القياسية

من أجل معرفة أثر التكامل االقتصادي عمى االستثمار األجنبي المباشر ،تم
ٍ
بيانات سنوية من سنة
استخدام طريقة التكامل المشترك ألنجل-غرانجر ،وباستعمال

1995

إلى

غاية

،2016

والتي

استخرجت

من

قاعدة

البيانات

 ،UNCTADSTATوذلك بتقدير المعادلة التالية:
عمما أن:
 :يمثل االستثمار األجنبي المباشر الوافد إلى المنطقة المتكاممة.
 :يمثل التجارة البينية بين الدول األعضاء.

 :معممات النموذج.
 :المتغير العشوائي.
 .1اختبار جذر الوحدة:

يسمح اختبار جذر الوحدة بمعرفة مدى استقرار السالسل الزمنية موضع الدراسة،

وتحديد درجة تكامميا ،و يعتبر اختبار ديكي فولر الموسع من بين أىم األساليب
ٍ
انحدار مختمفة ،تحتوي األولى
المستعممة في ذلك؛ حيث يتضمن ثالثة معادالت

عمى الحد الثابث ،و تحتوي الثانية الحد الثابت واالتجاه العام ،أما الثالثة فبدون حد
ثابت و بدون ات ٍ
جاه عام ،ويتم اختبار فرضيتين ،تتمثل األولى في فرضية العدم
 ،B=0:0Hوالتي تعني وجود جذر الوحدة أو المتغير غير المستقر ،إذا كانت القيمة
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المطمقة  tالمحسوبة أصغر من القيمة المطمقة لـ  tالجدولية ،وىو ما يتطمب إعادة
االختبار مرةً أخرى ،لكن بعد أخذ الفروق ،أما الفرضية الثانية ،فيي الفرضية البديمة
 ،B≠0:1Hالتي تدل عمى استقرار السمسمة ،وذلك إذا كانت القيمة المطمقة
tالمحسوبة أكبر من القيمة المطمقة  tالجدولية ،ومتى وجدت السمسة األصمية ساكنة

عند المستوى؛ فيذا يعني أنيا متكاممة من الدرجة الصفر  ،)0(Iأما إذا تطمب األمر
()26

أخذ الفروق( )1,2 , …dلجعميا مستقرة ،فنقول أنيا متكاممة من الدرجة (.I )d
ويوضح الجدول التالي النتائج التي تم الحصول عمييا:
الجدول  :1نتائج إختبار ديكي فولر الموسع ADF
INTR

FDI

االيموا
السيماك
الكوميسا

tالمحسوبة عند

tالمحسوبة عند

tالمحسوبة عند

tالمحسوبة عند

المستوى

الفرق األول

المستوى

الفرق األول

قاطع

-0.79

-3.00

-0.39

-4.21

قاطع واتجاه زمني

-2.26

-4.05

-2.15

-4.50

بدونيما

0.28

-2.17

1.38

-4.88

قاطع

-1.79

-4.36

-1.14

-5.13

قاطع واتجاه زمني

-1.19

-4.67

-1.82

-5.00

بدونيما

-0.52

-4.29

0.02

-5.05

قاطع

-1.38

-5.74

-0.43

-3.59

قاطع واتجاه زمني

-2.14

-5.62

-1.83

-3.44

بدونيما

-0.12

-5.61

1.19

-3.17

المصدر :من إعداد الباحثتين باالعتماد عمى برنامج Eviews 9
عمماً أن  tالجدولية ىي كما يمي:

الجدول رقم  t :2الجدولية عند  %1و  %5و %11
قاطع

قاطع و اتجاه زمني

بدونيما

%6

-3.808546

-4.467895

-2.679735

%5

-3.020686

-3.644963

-1.958088

%61

-2.650413

-3.261452

-1.607830

المصدر :من مخرجات برنامج Eviews 9
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نالحظ من خالل الجدولين قبول فرضية العدم؛ ألن القيمة المطمقة لـ  tالمحسوبة
أصغر من القيمة المطمقة لـ  tالجدولية لجميع متغيرات الدراسة ،مما يعني وجود جذر
الوحدة ،وبالتالي عدم استقرار السالسل الزمنية عند المستوى ،لذلك نقوم بعد ذلك

باختبار الفرق األول ،أين يتضح لنا رفض فرضية العدم ألن قيمة  tالمحسوبة أكبر
من قيمة  tالجدولية مما يعني خمو السالسل الزمنية من جذر الوحدة وبالتالي
استقرارىا عند الفرق األول ،ومنو نقول أن متغيرات الدراسة مستقرة بعد أخذ الفرق
األول ،وبالتالي فيي متكاممة من الدرجة األولى.
 .2تقدير معادلة انحدار التكامل المشترك:

بعد الـتأكد من استقرار السالسل الزمنية لممتغيرات الدراسة وأنيا متكاممة من نفس
الدرجة أال وىي الدرجة األولى  )I)1فسيتم تقدير العالقة بين المتغيرات في اآلجال

الطويمة باستعمال طريقة المربعات الصغرى:
الجدول  :3معادلة انحدار التكامل المشترك
المتغير التابعFDI:
االيموا

السيماك

الكوميسا

المعامالت

االحتمال

INTR

0.423226

0.0000

C0

-178.9782

0.3963

INTR

1.280651

0.0001

C0

619.7666

0.1936

INTR

0.914025

0.0000

C0

1364.592

0.4597

معامل التحديد المعدل
0.785446

0.584734

0.641097

المصدر :من إعداد الباحثتين باالعتماد عمى برنامج Eviews 9
يتبين من الجدول أعاله ما يمي:

 القدرة التفسيرية لمنموذج وىذا ما يدل عميو معامل التحديد المعدل 0,78
بالنسبة االيموا و 0,58بالنسبة السيماك و 0,64بالنسبة لمكوميسا وبالتالي
فان المتغير المفسر أال وىو التجارة البينية تفسر حوالي %58 ،%78
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و %64من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع وىو االستثمار األجنبي
المباشر؛
 إن التجارة البينية تؤثر ايجابيا ومعنويا عمى االستثمار األجنبي المباشر في

كل التكتالت ،مما يدل عمى أنيا قامت بتقدم كبير في دمج اقتصادياتيا

وبالتالي االستفادة من مزاياه؛
 إن كل زيادة في التجارة البينية بنسبة  %1تؤدي الى زيادة في االستثمار
األجنبي المباشر بنسبة  %42,3في االيموا ،وىو معنوي الن قيمة

االحتمال  0.0000أقل من %5؛

 إن كل زيادة في التجارة البينية بنسبة  %1تؤدي الى زيادة في االستثمار
األجنبي المباشر بنسبة  %128,06بالنسبة لمسيماك ،وىي معنوية الن
قيمة االحتمال  0.0001أقل من %5؛
 إن كل زيادة في التجارة البينية بنسبة  %1تؤدي الى زيادة في االستثمار
األجنبي المباشر بنسبة  %91,4بالنسبة لمكوميسا ،وىي معنوية الن قيمة

االحتمال  0.0000أقل من .%5
 .3اختبار استقرارية سمسمة البواقي:

من أجل قبول عالقة التكامل المشترك يجب أن تكون البواقي
المستوى وىي المزيج الخطي المتولد من عالقة االنحدار طويمة المدى:

وبينت نتائج اختبار  FDAالنتائج التالية:
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الجدول  :4اختبار ديكي فولر الموسع  FDAلبواقي االنحدار
 tالمحسوبة عند المستوى
قاطع

-7613

االيموا

قاطع و اتجاه زمني

-3.63

بدونيما

-3.76

قاطع

-76.3

قاطع و اتجاه زمني

-3.83

بدونيما

-3.99

قاطع

-7673

قاطع و اتجاه زمني

-3.25

بدونيما

-3.40

السيماك

الكوميسا

المصدر :من إعداد الباحثتين باالعتماد عمى برنامج sweivE 9
يبين الجدول أعاله أن سمسمة البواقي مستقرة عند المستوى ،ألن قيمة  tالمحسوبة

أكبر من قيمة  tالجدولية ،مما يدل عمى وجود تكامل مشترك بين التجارة البينية
واالستثمار األجنبي المباشر.
 .1نموذج تصحيح الخطأ:

بعد الـتأكد من استقرار السالسل الزمنية لممتغيرات الدراسة عند نفس الدرجة أال وىي
الدرجة األولى  ،)I)1ووجود عالقة تكامل مشترك فسيتم تقدير نموذج تصحيح الخطأ
الذي يعمل عمى تعديل أي حالة غير متوازنة نحو التوازن في المدى الطويل ،ويتم

ذلك بإدخال البواقي المقدرة في معادلة االنحدار كمتغير مفسر متباطئ بفترة واحدة ،
باإلضافة إلى إدخال الفروق لممتغيرات األخرى ،وذلك كما يمي:
مع العمم أن:
معامل تصحيح الخطأ
معممة قوة الرجوع الى التوازن التي يجب أن تكون معنوية وسالبة.
ونتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ موضحة في الجدول الموالي:
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الجدول  :5نتائج نموذج تصحيح الخطأ
المتغير التابعD(FDI) :
االيموا

المعامالت

االحتمال

المتغيرات المستقمة
)D(INTR

0.062582

0.6460

)RESID02(-1

-0.426784

0.0469

)D(INTR

0.366660

0.5478

)RESID02(-1

-0.470591

0.0333

)D(INTR

0.574437

0.2618

)RESID02(-1

-0.365499

0.0891

السيماك
الكوميسا

المصدر  :من إعداد الباحثتين باالعتماد عمى برنامج Eviews 9
يتبن من خالل الجدول أعاله معنوية معامل تصحيح الخطأ مع اإلشارة السالبة
مما يدل عمى وجود عالقة توازنية طويمة األجل بين متغيرات الدراسة في التكتالت
االقتصادية محل الدراسة ،مما يعني ان االستثمار األجنبي المباشر يتعدل نحو قيمتو

التوازنية في كل فترة زمنية بنسبة  %42,6لاليموا وبنسبة  %47,05لمسيماك وبنسبة
 %36,5لمكوميسا ،كما نالحظ أن التجارة البينية غير معنوية ألن قيمة االحتمال
أكبر من  %5مما يعني عدم وجود عالقة بين االستثمار األجنبي المباشر والتجارة
البينية في اآلجال القصيرة.
الخاتمة:

تبين لنا من خالل ىذه الدراسة ،أن التكامل االقتصادي يمعب دو اًر ميماً في

تشجيع االستثمار األجنبي المباشر ،في كل من االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب
إفريقيا ،والجماعة االقتصادية والنقدية إلفريقيا الوسطى ،والسوق المشتركة لشرق
وجنوب إفريقيا ،عمى اآلجال الطويمة ،و ذلك خالل الفترة  ،2017-1995حيث
أظيرت الدراسة القياسية النتائج التالية:
 إن جميع المتغيرات مستقرة عند الفرق األول؛ مما يعني أنيا متكاممة من
نفس الدرجة ،و ىذا ما يعني في نفس الوقت إمكانية وجود عالقة بينيا في
المدى الطويل؛
59

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 90:العدد 90 :السنة 0909

ISSN: 2333-9331
ص33 - 03

 من خالل تقدير معادلة التكامل المشترك ،تبين لنا وجود عالقة طردية
ومعنوية بين االستثمار األجنبي المباشر الوافد والتجارة البينية؛ مما يعني
أن تعميق التكامل االقتصادي بين الدول األعضاء لو تأثير إيجابي عمى
االستثمار األجنبي المباشر؛

 أوضح تقدير نموذج تصحيح الخطا أن معاممو معنوي وسالب ،مما يؤكد
مرة أخرى عمى وجود عالقة توازنية في اآلجال الطويمة بين متغيرات
الدراسة؛

 عدم وجود عالقة بين متغيرات الدراسة في اآلجال القصيرة ،وىو ما يتوافق
مع النظرية االقتصادية ،التي تؤكد أن التكامل االقتصادي يؤثر عمى
االستثمار األجنبي المباشر فقط في المدى الطويل.
وعموماً ،توصمت ىذه الدراسة ،أن التكامل االقتصادي يؤثر إيجابيا عمى

االستثمار األجنبي المباشر؛ وىو ما يعطي دفعاً أقوى لمدول األعضاء المعنية بيذه
الدراسة نحو تحقيق المزيد من التنسيق واالندماج فيما بينيا ،بما يمكنيا من تعزيز

قدراتيا ،لالستفادة أكثر من مزايا االستثمار األجنبي المباشر.
وتم التوصل من خالل ىذه الدراسة الى التوصيات التالية:
 االىتمام أكثر سواء بالتكامل االقتصادي أو االستثمار األجنبي المباشر
وعدم االعطاء األولوية لقضايا السالم؛

 احترام المراحل النظرية المعروفة لمتكامل االقتصادي؛
 التقميل من تعدد العضويات وتداخميا في التكتالت االقتصادية االقميمية
بافريقيا؛

 التعريف بفرص االستثمار التي تتميز بيا الدول االفريقية وخصوصا دول
االيموا ،السيماك والكوميسا.
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