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مجموعة بنك التنمية اإلفريقي

نظرة عن كثب
يتناول تقرير”اآلفاق االقتصادية األفريقية” للعام الحالى ،تنمية االقتصاد الكلى والتغييرات
الهيكلية التى جرت مؤخرا فى أفريقيا .وتوجز توقعات عام ( 2018الجزء األول) وبعد ذلك يركز
على الحاجة إلى تنمية البنية األساسية فى أفريقيا ،ويوصى بإستراتيجيات جديدة وأدوات
تمويل مبتكرة لكى تدرسها البلدان ،معتمدة على مستوى تطورها وظروفها الخاصة (الجزء
الثانى).

الجزء األول :التطورات االقتصادية الكلية والتغيير الهيكلى
اتسمت االقتصادات األفريقية بالمرونة :فالناتج الحقيقى يتصاعد ،بما يعكس
عموما سياسات اقتصادية كلية جيدة ،وتقدما فى اإلصالحات الهيكلية (خاصة
فى مجال تنمية البنية األساسية) ،وأطر للسياسة الحكيمة بوجه عام.

وقد أبطأت الصدمات العالمية والمحلية فى  2016وتيرة النمو فى أفريقيا ،لكن عالمات االنتعاش
كانت بادية بجالء بالفعل فى  .2017إذ يقدر أن نمو الناتج الحقيقى زاد من  2،2فى المائة فى
 2016إلى  3،6فى المائة فى  ،2017وأنه سيتسارع إلى  4.1فى المائة فى  2018و  .2019وإجماال،
كان انتعاش النمو أسرع مما كان متوقعا ،خاصة فى االقتصادات التى ال تحظى بكثافة الموارد،
مما يبرز مرونة أفريقيا.
ويمكن أن يمثل انتعاش النمو نقطة تحول فى البلدان التى تعتبر م ص د را خالصا للسلع،
التى أدى فيها هبوط أسعار الصادرات لفترة طويلة إلى تقلص إيرادات التصدير وتفاقم اختالل
التوازن االقتصادى الكلى.
وقد تطورت األسس والمرونة االقتصادية فى عدد من البلدان األفريقية .ففى البعض منها،
تجاوزت تعبئة الموارد المحلية حاليا ما هو قائم فى بعض نظرائها فى آسيا وأمريكا الالتينية.
لكنها ال تزال غير كافية للوفاء بمستوى التمويل المرتفع الالزم لالرتقاء بالبنية األساسية ورأس
المال البشرى.
فالعديد من االقتصادات األفريقية أكثر مرونة وفى وضع أفضل من ذى قبل لمواجهة الظروف
الخارجية القاسية .ولكن انتهاء دورة أسعار السلع الفائقة قلص اإليرادات المتحصلة من
الصادرات األولية فى كثير من البلدان ،مما قوض االستثمارات المخططة .وكشفت الظروف
الخارجية غير المستقرة أوجه العوار المالية فى االقتصادات المعتمدة على الموارد الطبيعية
وفى كثير غيرها أيضا.
وعلى الرغم من تحسن تعبئة الموارد الداخلية بصورة جوهرية فى العقود األخيرة ،فإن
نسب الضرائب إلى الناتج المحلى اإلجمالى ال تزال متدنية فى معظم البلدان األفريقية .وتغدو
فرص نظم اإليرادات أفضل فى استخالص مكاسب أكثر من النمو والتغيير الهيكلى ،ما دامت
االقتصادات تتسم بطابع رسمى وكذلك بطابع حضرى أكبر.
ومع االنخفاض الحاد للمساعدات اإلنمائية الخارجية الرسمية ،واإلفراط فى االستدانة
لتمويل البنية األساسية والقطاعات االجتماعية ،تحولت حكومات أفريقية كثيرة إلى أسواق
رأس المال العالمية للوفاء باحتياجاتها من التمويل .وكانت النتيجة :تضخم الديون ،التى كان
كثير منها بشروط تجارية .وعلى الرغم من زيادتها ،فإن مستويات الديون فى معظم البلدان
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لم تحطم بعد مؤشرات العتبة التقليدية .فقد
انخفضت عمليا فى تسعة بلدان أفريقية أحيانا
بصورة ميكانيكية بسبب إعادة تحديد أساس الناتج
المحلى اإلجمالى -بينما ظلت مستقرة فى بلدان
أخرى.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة على
الدوالر وأن تزداد فروق أسعار السندات ،مما
يزيد من مخاطر التوقف المفاجئ فى تدفقات رأس
المال الخاص .وقد أثارت االستثمارات الضخمة
فى البنية األساسية ،التى يتم تمويلها أساسا عن
طريق االقتراض الخارجى ،القلق من تباين تكوين
العمالت وآجال االستحقاق فى خدمة الديون،
حيث تتحصل تدفقات اإليرادات على نحو غالب
بالعمالت المحلية وتحل آجال سداد التزامات
الديون قبل أن تبدأ هذه التدفقات.
وفيما عدا االستثناء المالحظ لفرنك االتحاد
المالى األفريقي الذى يجرى التعامل به فى  14دولة
أفريقية ،والذى تم ربطه بسعر صرف ثابت مقابل
اليورو ،فإن معظم عمالت البلدان األفريقية فقدت
نحو  40 – 20فى المائة من قيمتها مقابل الدوالر
منذ بداية  .2015ولكن التنافس فى تخفيض قيمة
العملة الناجم عن ذلك لن يتحول بالضرورة إلى
ميزة سعرية قوية فى أسواق التصدير.
إن التغيير الهيكلى مستمر فى طريقه
وإن كان بوتيرة منخفضة للغاية .فاإلصالحات
الهيكلية ،والظروف االقتصادية الكلية الصحيحة،
والطلب المحلى المزدهر ،تدعم قوة دفع النمو
فى االقتصادات كثيفة الموارد .وتبين األعمال
التجريبية األخيرة أن النمو الحديث وتقليل
الفقر فى أفريقيا قد ارتبطا بانخفاض حصة القوى
العاملة فى الزراعة  -خاصة منذ أوائل القرن
الحادى والعشرين وكان ذلك أكثر وضوحا بالنسبة
لإلناث فى الريف .وقد صاحب هذا االنخفاض زيادة
إنتاجية القوى العاملة ،حيث انتقلت من الزراعة
منخفضة اإلنتاجية إلى الخدمات والتصنيع األعلى
إنتاجية .لكن حصة العمالة فى الصناعة ال تزداد
سريعا .ف ح ص ة العمالة فى الصناعة لم تبلغ
ذروتها بعد فى معظم البلدان األفريقية منخفضة
الدخل وال تزال تتوسع ،وإن كان من مستويات
متدنية جدا.
ويتعين على البلدان األفريقية تعزيز مرونتها
وحركيتها االقتصادية لترتفع باقتصاداتها إلى توازن
نمو جديد يحركه االبتكار واإلنتاجية وليس
الموارد الطبيعية .ويتعين أن تهدف إستراتيجية
السياسة االقتصادية الكلية إلى ضمان القدرة على
المنافسة الخارجية لتفادى المبالغة فى تقييم
سعر الصرف الحقيقى واالستفادة من كامل مزايا
التجارة ،وتحسين اإليرادات المالية ،وترشيد
اإلنفاق العام .ولتحقيق هذه األهداف ،يجب أن

يجمع اإلطار االقتصادى الكلى بين مرونة سعر
الصرف الحقيقي ،وحشد اإليرادات المحلية،
واإلدارة الحكيمة للطلب.
وفى المدى المتوسط ،فإن إصالح الضرائب
هو أهم مجاالت السياسة المالية .ذلك أن توسيع
الوعاء الضريبى )إلغاء اإلعفاءات الكثيرة والتهرب(
بدال من زيادة معدالت الضريبة الحدية المرتفعة
بالفعل ،أمر ال غنى عنه لتعزيز إيرادات الضرائب.
وليس من السهل تحقيق أى من خيارات السياسة
المالية العامة هذه .ذلك أن لها جميعها عواقب
صعبة بالنسبة للتوزيع والرفاهية العامة-وتتسم
جميعها بطابع سياسى حاد.
ويتعين على واضعى السياسة ضمان أال تقوض
سياسة المالية العامة آثار االستثمار العام التى
تعزز النمو ،وتعكس االنتصارات المتحققة فى
مجال اإلقالل من الفقر ،وتعزيز الصحة والتعليم
عبر القارة .والطريق ليس سهال بالنسبة ألى من
خيارات المالية العامة هذه .ونظرا لطبيعتها
السياسية الحادة ،فإن لها جميعها عواقب صعبة
بالنسبة للتوزيع والرفاهية العامة .إذ يتعين
اتخاذ القرارات بمراعاة الظروف القطرية المحددة
واألولويات اإلنمائية المختارة .وهكذا ،فإنه تجب
الموازنة بين مشاريع وبرامج التنمية قيد التنفيذ،
وبين االحتياجات األخرى .إذ يتعين كبح جماح
اإلنفاق الجارى ،أساسا بالحيلولة دون نمو فاتورة
أجور القطاع العام.
ويمكن النظر إلى تخفيض قيمة سعر الصرف
الحقيقى باعتباره أداة مفيدة ،ولكن نظرا لقوة
الدوالر األمريكى مقابل كثير من العمالت
األفريقية ،فإن التنافس فى تخفيض قيمته قد ال
يترجم بالضرورة إلى ميزة سعرية قوية فى أسواق
التصدير.
إن أفريقيا فى حاجة إلى مزيد من التمويل
اإلنمائى .لكن يتعين أن يتسق تضخم الديون مع
احتياجات البلد اإلنمائية وقدرته على خدمة
القروض دون اإلضرار بأسس النمو فى المستقبل.
إذ ينبغى تكريس الديون لالستثمارات المنتجة
التى تدر تدفقات من نشر اإليرادات من أجل
التمويل الذاتى وتنمية االقتصاد بغية بناء القدرة
على زيادة تعبئة الموارد المحلية التى يمكن
أن توقف اعتياد البلدان على الديون الخارجية
وتحول دون وقوع ضائقة محتملة بسبب الديون.
ويجب أن تتحمل تدابير تقليل اإلنفاق العام حصة
كبيرة من عبء إعادة التوازن الخارجى.
ويتطلب األمر إجراء تحليل دقيق لالندفاع نحو
االستثمار فى البنية األساسية فى كل أنحاء أفريقيا،
الذى يموله االقتراض الخارجى أساسا ،لضمان أن تكون
تدفقات اإليرادات )المتولدة بعمالت محلية( قوية بما
يكفى للوفاء بالتزامات الديون عند استحقاقها.
نظرة عن كثب

هل يزداد عدد العاطلين؟ إن نمو فرص
العمل هو نصف نمو الناتج فحسب
إن النمو المستدام ال بد أن يخلق الوظائف،
مما يدعم اإلقالل من الفقر ويجعل النمو
أكثر شموال .لكن معدالت النمو المرتفعة
الحالية فى أفريقيا لم تصحبها بمعدالت نمو
مرتفعة فى الوظائف .ففى الفترة من 2000
إلى  ،2008زادت فرص العمل بمتوسط سنوى
قدره  2 ، 8فى المائة ،أى ما يعادل نصف معدل
النمو االقتصادى تقريبا .وشهدت خمسة
بلدان فحسب الجزائر ،بوروندى ،بوتسوانا،
الكمرون ،والمغرب نموا فى فرص العمل زاد
على  4فى المائة.
وفى الفترة من  2009إلى  ، 2014زاد نمو
فرص العمل السنوى بمتوسط قدره  3 ، 1فى
المائة على الرغم من النمو االقتصادى البطىء.
لكن هذا الرقم ظل أقل من متوسط النمو
االقتصادى بمقدار  1 ، 4نقطة مئوية .وقد
أثر نمو الوظائف البطىء أساسا على النساء
والشباب )فى األعمار من  .( 24 - 15وفى
العام  2015قدر عدد الشباب فى أفريقيا ب
 220مليون شاب ،وي توقع لهذا الرقم أن يزداد
بنسبة  42فى المائة ،ليصل إلى نحو 321
مليون شاب فى .2030
وقد تسبب نقص نمو الوظائف فى تناقص
وتيرة الحد من الفقر .ورغم انخفاض نسبة
الفقراء فى أفريقيا من  56فى المائة فى 1990
إلى  43فى المائة فى  ، 2012فقد زاد عدد
الفقراء .كما زادت نسبة عدم المساواة ،مع
ارتفاع معامل جينى من  0 ، 52فى  1993إلى
 0 ، 56فى المائة فى ( 2008آخر رقم متاح).
إن أفريقيا سوف تصبح القارة األكثر شبابا
واكتظاظا بالسكان فى العقود القليلة القادمة.
وستزيد القوة العاملة بها من  620مليونا فى
 2013إلى نحو مليارين فى .2063
إن “األرباح السكانية” قد توفر فرصة
كبرى ألفريقيا -ولباقى العالم ،الذى يتوقع أن
يشهد نقصا حادا فى قوة العمل .لكن التقدم
التكنولوجى يمكن أن يقلل قيمته.
وفى مواجهة الزيادة السريعة للسكان
وتفاقم مخاطر االضطرابات االجتماعية أو
السخط ،فإن ازدياد أعداد العاطلين عن
العمل ،يعد مصدر القلق األشد خطورة لصانعى
السياسة األفارقة .وبدون مبالغة ال بد من
تنفيذ اإلصالحات لجذب االستثمار األجنبى
المباشر فى الصناعات التى تتوافر لها إمكانيات
قوية على المنافسة مما يتيح للقطاع الخاص
خلق ما يكفى من “الوظائف الجيدة”.
فإلى حد كبير هناك عدد من قصص النجاح
نظرة عن كثب

فى القارة )حاالت النمو الفائقة التى لم تعقبها
أزمات( ،يمكن استخدامها كمصدر إلهام
لصانعى السياسة األفارقة ومع اقتراح طرق
لتفادى اإلخفاق فى االنطالق .وتوفر تجارب
بلدان مثل موريشيوس ،وإثيوبيا ،ورواندا،
دروسا مفيدة للقارة بأسرها.
إن النهوض الناجح يتطلب نمو اإلنتاجية.
ويجب أن تشكل إعادة توزيع القوى العاملة
من القطاعات التقليدية القائمة على الكفاف
ومنخفضة اإلنتاجية إلى القطاعات الحديثة
عالية اإلنتاجية جزءا أساسيا من عملية
التعجيل بالنمو األفريقى .وهى ال تتطلب خلق
الوظائف فى الزراعة الحديثة والصناعة
والخدمات فحسب ،بل تتطلب أيضا سياسات
لتمكين الفقراء والعمال ذوى المهارات
المنخفضة حتى يستطيعوا االستفادة بميزة
الفرص الجديدة التى تنشأ عن التحول
ا لهيكلى .
ويعد تشجيع التحول إلى مسارات النمو
المستوعبة للعمالة أولوية قصوى بالنسبة
للحكومات األفريقية .ويتعين عليها تنفيذ
برامج وسياسات ترمى إلى تحديث القطاع
الزراعى ،الذى يعين معظم السكان فضال عن
كونه نموذجيا يمثل الخطوة األساسية نحو
ا لتصنيع .
واألولوية الثانية هى االستثمار فى رأس
المال البشرى ،خاصة فى مهارات تنظيم
مشروعات األعمال لدى الشباب ،لتسهيل
االنتقال إلى القطاعات الحديثة األعلى إنتاجية.

الجزء الثانى :تمويل البنية األساسية
إستراتيجيات وأدوات
تحتاج أفريقيا لتمويل البنية األساسية حوالى
 130إلى  170مليار دوالر سنويا مما يخلق فجوة
تمويل تصل إلى  108مليارات دوالر .ولكن
باإلستراتيجيات األكثر جودة ،يمكن تحقيق النمو
المستدام والشامل فى سياق فجوة كبيرة فى
البنية األساسية.
ويتعين على أفريقيا االعتماد على التصنيع
للقضاء على الفقر وخلق فرص عمل إلثنى عشر
مليون شاب ينضمون لقوة العمل كل عام .وكان
الرصيد غير الكافى من البنية األساسية المنتجة
فى مجال القوى المحركة ،والماء وخدمات النقل
التى تسمح بازدهار الشركات فى الصناعات ذات
الميزة التنافسية القوية أحد العوامل األساسية
التى تسببت فى تأخير التصنيع .وتشير تقديرات
جديدة لبنك التنمية األفريقى إلى أن البنية
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األساسية فى القارة تحتاج لمبلغ يقدر بحوالى 130
  170مليار دوالر سنويا ،بفجوة تمويل تتراوحبين  108 - 68مليار دوالر.
وفى ظل هذه الفجوة الكبيرة فى البنية
األساسية واالحتياجات المل ح ة فى مجاالت
الصحة والتعليم والقدرة اإلدارية واألمن ،يتعين
على أفريقيا أن تجذب رأس المال الخاص للتسريع
بإقامة البنية األساسية المطلوبة إلطالق عنان
إمكانياتها .لكن ليس من الضرورى أن تنتظر
البلدان األفريقية سد كل فجوات التمويل ،قبل أن
تقوم بتحويل هيكلها االقتصادى.
تجمع أفريقيا حاليا نحو  500مليار دوالر
كإيرادات ضريبية كل عام ،و  50مليار دوالر
معونة أجنبية 60 ،مليار دوالر تحويالت ،و
 60مليار دوالر من تدفقات االستثمار األجنبى
المباشر .وتدير مؤسسات االستثمار والبنوك
التجارية أكثر من  100تريليون دوالر على النطاق
العالمى .وتتوافر للبلدان األفريقية الساعية حاليا
للحصول على موارد مالية تشكيلة واسعه من
الخيارات ،تتجاوز كثيرا المعونة األجنبية ،كما
تبرز فى الصورة صناديق الثروة السيادية والتمويل
من األسواق.

إن االقتصاد العالمى سيستفيد بصورة
هائلة من التصنيع فى أفريقيا وبناء بنية
أساسية منتجة فى القارة
يمكن توجيه المدخرات المفرطة فى كثير من
البلدان المتقدمة إلى تمويل مشروعات البنية
األساسية المربحة فى أفريقيا .إن قسما صغيرا من
المدخرات العالمية المفرطة والموارد منخفضة
الغلة سيكون كافيا لسد فجوة التمويل فى
أفريقيا والتمويل المنتج وتمويل البنية األساسية
المربح .كما أن اإلنتاج المتزايد للسلع الرأسمالية
واالستهالكية فى اقتصادات مجموعة العشرين وفى
أفريقيا سيخلق أيضا آثارا للتضاعف والتكاثر ،مما
يولد مزيدا من الطلب على المدخالت الوسيطة،
وزيادة الدخول وفرص العمل .وكل ذلك سيولد
 7، 5مليون وظيفة فى اقتصادات مجموعة
العشرين.
كما يمكن لزيادة حصة التصنيع فى الناتج
المحلى اإلجمالى فى أفريقيا )وفى بلدان أخرى أقل
نموا( أن تعزز االستثمار فى مجموعة العشرين
بنحو  485مليار دوالر وتزيد االستهالك األسرى
بنحو  1، 4تريليون دوالر.
كما أن تأثير تصنيع أفريقيا (وبلدان أخرى
أقل نموا) على اقتصادات مجموعة العشرين
سيكون كبيرا أيضا .فالصادرات المباشرة من السلع
الرأسمالية واالستهالكية سيزيد بما يربو على
 92مليار دوالر .كما ستزيد اآلثار غير المباشرة

المرتبطة بهذه الزيادة فى الصادرات من إنتاج
مجموعة العشرين بمقدار  132مليار دوالر .نظرا
لالرتباطات المحلية بين مص د رى مجموعة
العشرين والمنتجين المحليين اآلخرين وسيولد -
كل هذا  7، 5مليون وظيفة فى اقتصادات مجموعة
العشرين .كما سيعزز الطلب اإلجمالى ،ويخلق
فرص عمل فى البلدان الفقيرة والغنية على حد
سواء ،ويحرك العالم صوب السالم والرخاء .وعدم
إتمام مثل هذه الصفقة العالمية المربحة من أكبر
المفارقات فى عصرنا.
وفى ظل ظروف سياسية مثالية ،يمكن إقامة
تحالف مربح على نحو متبادل لتمويل البنية
األساسية فى أفريقيا ،بما يم ك ن أفريقيا والعالم
من تحقيق النفع المتبادل .ويبين التقييم الواقعى
لقضايا الحوكمة واالقتصاد السياسى العالمى فى
االقتصادات المتقدمة أن أفريقيا ال يتعين عليها
االنتظار حتى يدرك المجتمع العالمى منافع تصنيعها
أو تمويل فجوة البنية األساسية فى القارة التى
تبلغ حوالى  170 - 130مليار دوالر.
وبدال من ذلك ،يتعين على القارة أن تتبنى نهجا
أكثر واقعية لتمويل البنية األساسية .وبالتركيز
أوال على النماذج الجديدة للتمويل ،تستطيع البلدان
األفريقية القفز مباشرة إلى االقتصاد العالمى بإقامة
بنية أساسية تستهدف جيدا دعم الصناعات
والقطاعات التنافسية فى المناطق الصناعية
ومناطق تجهيز الصادرات المرتبطة باألسواق
العالمية .وباجتذاب االستثمارات والشركات
األجنبية ،تستطيع حتى أفقر البلدان األفريقية
تحسين لوجيستيات تجارتها ،وزيادة معارف
ومهارات منظمى المشروعات المحليين ،واكتساب
ثقة المشترين الدوليين ،وجعل الشركات المحلية
قادرة على المنافسة تدريجيا.
تعتبر مشروعات البنية األساسية من أكثر
االستثمارات ربحية وفى مقدور أى مجتمع إقامتها.
وعندما تكون هذه االستثمارات منتجة ،تسهم فى
تحقيق النمو االقتصادى للبالد واستدامته ،ومن ثم
توفر الموارد المالية للقيام بكل ما عدا ذلك .لكن
حكومات كثيرة تسعى للقيام بالكثير فى الوقت
نفسه وهذا ينتهى طبعا إلى عدم تحقيق غايتها
كاملة .أو أنها تمنح األولوية لصناعات وقطاعات
خاطئة وتكرس مواردها المالية واإلدارية
والبشرية المحدودة ألنشطة غير تنافسية وال
يمكن أن تولد مردودا كافيا الستدامة التنمية.
إن الحصول الكامل على البنية األساسية عالية
الجودة ال يمكن إال أن يكون هدفا طويل األجل.
وقد جعلت محاولة تحقيق ذلك بموارد محدودة،
فالحكومات تنفق أكثر من الالزم على مشروعات
كثيرة عائدها االقتصادى قليل وحافزها على تحقيق
النمو الصناعى وخلق فرص العمل ضئيل .وعلى
نظرة عن كثب

الرغم من ذلك ،ال يجب على البلدان األفريقية حل
كل مشاكل البنية األساسية لديهم حتى تتمكن
من تحقيق النمو الشامل والمستدام .ويتعين عليها
بدال من ذلك أن تركز على التوصل لكيفية تحقيق
أفضل استخدام لميزانية البنية األساسية النادرة
فيها لتحقيق أكبر عائد اقتصادى واجتماعى.

يعد اختيار القطاعات والمواقع المستهدفة
توصية سياسية أساسية
لحسن الحظ ،فإن األحوال المالية الراهنة مواتية
ومن المرجح أن تظل كذلك فى األجل المتوسط،
ويتم استنباط أدوات جديدة لتخفيف المخاطر
األشد التى تواجه المستثمرين فى الكثير من
البلدان األفريقية.
ويجب التسليم بأن تمويل القطاع الخاص للبنية
األساسية يرجح أن يظل بمثابة حصة صغيرة من
اإلنفاق العالمى على البنية األساسية ،تقدر بنسبة
 10 - 5فى المائة .وفى مقدور الحكومات أن تغتنم
أقصى قدر من استخدام البنية األساسية القائمة
لتقليل عدم الكفاءة والتبديد ،وإعطاء األولوية
لالستثمارات فى مشروعات تحقق أعلى عائد
اقتصادى واجتماعى.
وهكذا ،فإن الترتيبات المؤسسية الفعالة
جوهرية لإلدارة للقيام بالمهام المعقدة لتخطيط
المشروعات ،وتصميمها ،وتنسيقها ،وتطويرها،
وتنفيذها وتنظيمها.
ولتحسين الكفاءة ،يتعين على الحكومات أن
تركز أيضا على الجانب الميسر من تطوير البنية
األساسية -فى قضايا السياسة والتنظيم ،وعلى
تعليم وتدريب الفرق المنخرطة فى تمويل البنية
األساسية ،وعلى إجراء البحوث المستمرة لمسايرة
المعارف الجديدة.
ويتعين على البلدان األفريقية أن تعزز على
نحو أفضل استغالل األموال العامة واستثمارات
البنية األساسية ،فى حين تشجع مشاركة القطاع
الخاص .لكن اختالف مراحل تنمية البلدان
األفريقية يعنى أن تكون نهج السياسة متفقة مع
الظروف القطرية الخاصة .ويمكن تطبيق بعض
آليات التمويل الجديدة فى كافة البلدان األفريقية،
أخذا فى االعتبار الظروف االقتصادية الخاصة
والهياكل اإلنتاجية لالقتصادات الوطنية.
وحتى اآلن يعتبر المستثمرون فى أفريقيا
ديون البنية األساسية فئة أساسية من األصول.
لكن بعض بلدان القارة يستخدم طائفة واسعة
من آليات التمويل لدعم االستثمارات فى البنية
األساسية ،ويتعين تعزيز النهج الجديدة الناجحة.
ويمكن إنشاء قطاع “أصول البنية األساسية”
لجذب المستثمرين المؤسسين ولتحقيق
االستخدام المعزز للضمانات من قبل الحكومة أو
نظرة عن كثب

مؤسسات تمويل التنمية ويمكن أن يقلل المخاطر
المتوقعة من قبل القطاع الخاص والحشد فى
التمويل.
هذا وقد صممت سندات المشروعات التى يتم
طرحها بجمع أموال صناديق المعاشات والتأمين
على الحياة وكذلك الصناديق السيادية من أجل
تحقيق تكافؤ القوة الشرائية فى االقتصادات
الناشئة .وهى ستمول صناديق االستثمار طويل
األجل من بداية المشروع حتى اكتماله ،متجنبة
مخاطر إعادة التمويل .وتقدم كيانات كثيرة بما
فيها مؤسسة الوكالة الدولية لضمان االستثمار
متعدد األطراف ،وبنك التنمية األفريقى ،وشركة
الضمانات ،ومؤسسات مثل مؤسسة نيجيريا.
لتقديم االئتمان للبنية األساسية وسائل لتخفيف
المخاطر ،وتعزيز االئتمان ،والضمانات لدعم
الترتيبات المالية ،والشراكات بين القطاعين العام
والخاص ،والوصول ألسواق رأس المال المحلية
والدولية.
ولتسهيل التمويل طويل األجل ،تستطيع بنوك
التنمية متعددة األطراف تقديم خيار البيع بعد
فترة اإلنشاء والتجهيز مع الحصول على عالوة
ضمان .وعندئذ سيتحمل بنك التنمية متعدد
األطراف مخاطر التشييد والتشغيل األولى لتيسير
التمويل واالستكمال بواسطة قروض تجارية إن
كان ذلك مالئما.
ولشراء سندات الدين ،أو السندات القابلة
للتحويل من أجل تمويل المراحل األولى من
مشروع ما ،يستطيع بنك تنمية متعدد األطراف أن
يقدم قروضا مرنة قصيرة األجل للحكومات .ويتم
إصدار سندات الدين من قبل أداة مكرسة لغرض
محدد مملوكة للقطاع الخاص الذى يقوم بانشاء
مرفق البنية األساسية وتشغيله ويمول المرحلة
األولى من المشروع.
وبعد التشييد وانحسار بعض المخاطر األولية،
تبيع الحكومة سندات الدين للمستثمرين فى
السوق وتستخدم الحصيلة فى السداد لبنك
التنمية متعدد األطراف .ويمكن التفاقيات تحقيق
تكافؤ القوة الشرائية طويلة األجل أن تعزز تقديم
الخدمات األساسية حيث تبرر اهتمامات السياسة
التمويل العام الستكمال الرسوم التى يدفعها
المستخدمون أو الحلول محلها .وهى تقلل العبء
الذى تتحمله التنمية لتغطية كافة التكاليف من
خالل تكاليف الربط والتعريفة فحسب.

بعض بلدان القارة
يستخدم طائفة
واسعة من آليات
التمويل لدعم
االستثمارات فى
البنية األساسية،
ويتعين تعزيز
النهج الجديدة
ا لنا جحة

