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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

  والتخطيطجلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية 

 والتنمية االقتصادية األفريقيني

 االجتماع األربعون 

  

 2022أاير/مايو  13 - 11داكار )حضوراي وعرب اإلنرتنت(، 

 *من جدول األعمال املؤقت* 5البند 

  عرض عن موضوع الدورة الرابعة واخلمسني للجنة االقتصادية

 
  ورقة املسائل املطروحة

 فتح آفاق جديدةأفريقيا: يف نتعاش االمتويل 
 اهلدف  -أوال

تقدم ورقة املسائل املطروحة هذه مواد أساسية للدورة الرابعة واخلمسني للجنة وملؤمتر  -1
نتعاش االمتويل ’’ وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني، اليت تتناول موضوع

يما يلقارة وتتضمن تقيف اوتستعرض الورقة مشهد التمويل . ‘‘أفريقيا: فتح آفاق جديدةيف 
يف أفريقيا لدعم التعايف وحجمه للتحدايت والفرص املرتبطة ابالرتقاء بنوعية متويل التنمية 

 . (19-)كوفيدالتاجي فريوس الالدائم من جائحة 

 التمويل من اهلائلة واملتزايدة أفريقيا احتياجات  -اثنيا

 السياق  -ألف

تُظهر أن القارة حتتاج التمويل من ما برحت األحباث احلالية بشأن احتياجات أفريقيا  -2
إىل مستوايت عالية من التمويل لتعزيز التحول اهليكلي وحتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 

مليار  200، بنحو 19-جائحة كوفيد ظهوردرت هذه االحتياجات، قبل وقد قُ  .2030
 دوالر سنواي. 
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الفجوات يف متويل التنمية اتسعت بشكل كبري منذ تفشي اجلائحة. فقد زادت  بيد أن -3
تريليون دوالر.  1.7الفجوة التمويلية السنوية ألهداف التنمية املستدامة للبلدان النامية مبقدار 

وابلنسبة ألفريقيا، من املتوقع، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدويل، أن ترتفع النفقات السنوية 
مليار دوالر سنواي بسبب اجلائحة، ومبقدار  154لقة أبهـداف التنمية املستدامة مبقدار املتع

مليار دوالر إضافية على مدى السنوات اخلمس املقبلة لضمان التصدي بصورة كافية  285
للجائحة. ويؤثر ارتفاع تكلفة التمويل أتثريا كبريا على قدرة القارة على تلبية احتياجاهتا 

 واملناخ.   والتعليم، اجملاالت احليوية املتعلقة ابهلياكل األساسية، والصحة، اإلمنائية يف

 حمّددة جماالت تركيز  -ابء

 اهلياكل األساسية -1

احتياجات أفريقيا على صعيد اهلياكل األساسية هي احتياجات كبرية. فهناك عدد  -4
مليون( من األسر املعيشية اليت تفتقر إىل إمكانية احلصول على الطاقة؛ وسبل  650)كبري 

شخص(؛ فضال عن أن كثافة  100مستخدما لكل  39)الوصول إىل اإلنرتنت حمدودة 
 1000كيلومرتات من الطرق لكل   204)الطرق الوطنية أقل بكثري من املعايري العاملية 
كيلومرت مربع(.   1000كيلومرتا لكل   944كيلومرت مربع مقارنة ابملتوسط العاملي البالغ 

ونتيجة لذلك، يقدر مصرف التنمية األفريقي الفجوة يف متويل اهلياكل األساسية يف القارة 
  .2025مليار دوالر سنواي حىت عام  170مليار دوالر إىل  130بنحو 

  الصحة -2

 ةالصحقطاع لتلبية احتياجاهتا لتمويل تقريبا مليار دوالر سنواي  66حتتاج أفريقيا إىل  -5
حلد من عبء لعدة أغراض، منها ا وحتقيق أهداف التنمية املستدامة. وهذه املوارد ضرورية

ألف  100حالة وفاة لكل  542)النفاسية وفيات الاألمراض يف القارة، وحتسني معدالت 
املهرة يف العامل(، وتعزيز الوصول إىل العاملني  معّدل أعلى ، وهو 2017يف عام مولود حي 

فإن االستثمار يف توفري  ،إىل جانب ذلكو ، الذين ال يتوفرون أبعداد كافية. يف جمال الصحة
وحدات العناية املركزة أمر ابلغ األمهية، ال سيما يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، يف أِسرَّة 

وشرق أورواب  ببلدان شخص، مقارنة ألف  100حد لكل اليت ال يوجد هبا سوى سرير وا
 .  شخص ألف  100آسيا حيث يبلغ املعدل مخسة أِسرَّة لكل 

 التعليم -3

نوعية التعليم ال تزال معدل االلتحاق ابملدارس االبتدائية يف القارة،  ارتفعبينما   -6
يف املائة من  65.6) منخفضة. فأفريقيا لديها أدىن معدالت اإلملام ابلقراءة والكتابة

فما فوق( وأدىن نسبة من املعلمني الذين يستوفون عاما  15األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 
. وتبلغ تقديرات (2017يف املائة يف عام  49.8)احلد األدىن من معايري التدريب 
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 39لتحسني فرص احلصول على التعليم وجودته يف أفريقيا من التمويل حتياجات السنوية اال
 مليار دوالر. 

 اإلجراءات املتعلقة ابملناخ -4

يف املائة من انبعااثت غازات الدفيئة  4رغم أن أفريقيا ال تساهم سوى أبقل من  -7
العاملية، إال أن تغري املناخ يشكل حتداي إمنائيا رئيسيا فيها، نظرا للرتكيبة الفيزايئية األحيائية 

مثل بّلة ضعف اجتماعية واقتصادية  مواطنا تزيدهللقارة وضعف قدرهتا على التكيف، اليت 
االعتماد الكبري على الزراعة البعلية وضعف نظم املعلومات املناخية. وقد توقع برانمج األمم 

مليون شخص  250مليون و 75، سيتأثر ما بني 2020املتحدة للبيئة أنه حبلول هناية عام 
 50الزراعة البعلية بنسبة تصل إىل  حماصيل املائي الناجم عن املناخ، وستنخفض ابإلجهاد

درجة مئوية نصف سكان القارة خلطر  2يف املائة، وسيعرِّض االحرتار العاملي عند مستوى 
إىل  3نقص التغذية. وتكلف االستجابة ملواطن الضعف املتعلقة بتغري املناخ البلدان األفريقية 

يف املائة.  15احلاالت، أكثر من يف املائة من انجتها احمللي اإلمجايل سنواي، ويف بعض  5
وعالوة على ذلك، ستحتاج البلدان األفريقية املوقعة على اتفاق ابريس بشأن تغري املناخ إىل 

تريليوانت دوالر من املوارد اإلضافية لتمويل تنفيذ مسامهاهتا احملددة وطنيا. ويف  3حوايل 
يارات دوالر من إمجايل تدفقات مل 6الوقت احلايل، ال يتجاوز حجم التدفقات إىل أفريقيا 

 مليار دوالر. 30متويل التكيف مع تغري املناخ البالغ 

  19-جائحة كوفيد -5

من اتساع فجوة متويل التنمية يف أفريقيا جراء زايدة النفقات  19-زادت جائحة كوفيد -8
االجتماعية واخنفاض اإليرادات يف سياق الركود االقتصادي العاملي، الذي ختللته اضطراابت 

 يف سالسل التوريد واخنفاض أسعار السلع األساسية ونقص اإليرادات. 

 آفاق املستقبل -6

للتعايف من اجلائحة، واملضي قدما بشكل أفضل،  واردمزيد من املحتتاج أفريقيا إىل  -9
واستعادة الزخم املؤدي إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة. فالتمويل العام ليس مبستوًى 
كاٍف لتحقيق هذا اهلدف. ويف الوقت نفسه، فإن اجلزء األكرب من األصول املالية العاملية، 

 منن و تفظ هبا املؤسسات املالية واملستثمر تريليون دوالر، حت 379اليت تبلغ قيمتها حاليا 
من هذه املوارد ألفريقيا أمر ال غىن عنه  ةكبري خمصصات  حشد القطاع اخلاص. ومن مث فإن 

. واحلق أن احلصة املتزايدة من االئتمان اخلاص لتنميةامتويل يف جمال احتياجات القارة لتلبية 
 اجلديد.يف املشهد التمويلي األفريقي تعكس هذا الواقع 
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 يف أفريقيامشهد التمويل  -اثلثا

 اخنفاض القدرة على تعبئة املوارد   -ألف

تشكَّل املشهد التمويلي األفريقي من خالل بُنية اقتصاداهتا، وهو ما أثر بدوره لقد  -10
على نوعية ومكوانت متويلها اخلارجي واحمللي. وقد أدى االعتماد على السلع األساسية 

أسعار زات هب اقتصاداهتازايدة قابلية أتثر األولية، إىل جانب حمدودية القيمة املضافة، إىل 
ذلك من آاثر سلبية على عائدات التصدير، وحتقيق ن مع ما يرتتب ع السلع األساسية،

الالئق. وأدت الفرص احملدودة للحصول على  النمو الشامل للجميع وزايدة معدالت العمل
 الالئق، بدورها، إىل تعزيز منو القطاع غري الرمسي وإضعاف الوعاء الضرييب.  ل العم

قرتن بضعف القدرات يف جمال املاحلوافز الضريبية، انتشار وابلتوازي مع ذلك، أدى  -11
إدارة الضرائب، إىل تفاقم مواطن الضعف يف تعبئة املوارد احمللية وزايدة االعتماد على التمويل 

، بلغت نسبة اإليرادات الضريبية إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف 2019عام  ىتاخلارجي. فح
من متوسط أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  يف املائة، أي أقل بكثري 14.9أفريقيا 

يف املائة( ومتوسط الدول األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  23.1)
بلة أن اخنفاض مستوايت تعبئة املوارد احمللية رافقه ارتفاع يف  وما زاد الطنييف املائة(.  34.3)

 83مستوايت التدفقات املالية غري املشروعة، اليت يقدر أهنا تكلف االقتصادات األفريقية 
 مليار دوالر من اإليرادات املفقودة سنواي. 

 ين العام خالل العقد املاضيالد  تطور  -ابء

والثنائي حاليا املصدر املهيمن للتمويل اخلارجي يف يشكل االئتمان متعدد األطراف  -12
، 2000يف العقدين املاضيني. ففي عام  اخنفضت بسرعة أفريقيا. غري أن أمهية هذه احلصة 

يف املائة من إمجايل حافظة الديون. إال إن هذه  83شكل االئتمان متعدد األطراف والثنائي 
يف املائة. ويف مقابل ذلك، ارتفعت نسبة االقرتاض  60، إىل 2019احلصة اخنفضت يف عام 

يف املائة من إمجايل الدين اخلارجي يف الفرتة نفسها،  40إىل  17من املصادر التجارية من 
يف املائة خالل الفرتة  1.170يورو، اليت تسارعت بنسبة ابلمدفوعة إبصدارات سندات 

التمويل العام وتنامي فرص الوصول ، األمر الذي يُعزى جزئيا إىل عدم كفاية 2000-2019
أكرب االقتصادات يف أفريقيا )مصر، ونيجرياي وجنوب  استأثرت إىل أسواق رأس املال. وقد 

ليورو. غري أن إصدارات االقتصادات احلدودية اب املقّومةسندات أفريقيا( ابجلزء األكرب من منو 
ار كانت كبرية مقارنة ابلناتج احمللي يف أنغوال، وزامبيا، والسنغال، وغابون، وغاان وكوت ديفو 

 اإلمجايل هلذه البلدان.

مليار دوالر يف  20، مجع املقرتضون السياديون األفريقيون 2021حبلول هناية عام  -13
أسواق رأس املال، ويشمل ذلك السندات التارخيية املرتبطة أبهداف التنمية املستدامة اليت 
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مليارات دوالر من نيجرياي يف أيلول/سبتمرب،  4ة أصدرهتا بنن يف متوز/يوليو، ومتويل بقيم
 مليار دوالر خالل العقد املاضي.  175ليصل اإلصدار السيادي األفريقي إىل أكثر من 

 وآجال استحقاقه الد ينأثر تكوين الديون على تكلفة خدمة   -جيم

أوجه  أدت الزايدة يف مستوى التمويل اخلارجي إىل رفع مستوايت ديون القارة وزايدة -14
الديون حىت قبل حلول اجلائحة، حيث ارتفعت التزامات خدمة الديون النامجة عن  الضعف

جراء ارتفاع حافظة الديون التجارية وخماطر أسعار الصرف املرتبطة ابلديون املقومة ابلعمالت 
 يف 42األجنبية. وقد ارتفعت نسبة الدين اإلمجايل إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف القارة من 

، يف حني ارتفعت نسبة الدين اخلارجي 2019يف املائة يف عام  60إىل  2014املائة يف عام 
يف املائة خالل الفرتة  42.6يف املائة إىل  25.8إىل الناتج احمللي اإلمجايل ارتفاعا كبريا من 

 نفسها. 

 23ن يف أفريقيا بشكل كبري )بنسبة يَّ وابلتوازي مع ذلك، زادت مدفوعات خدمة الد -15
، يف حني ارتفعت مدفوعات الفائدة كحصة 2019، مقارنة بعام 2020يف املائة( يف عام 

ويف اجلانب  .2019-2014يف املائة خالل الفرتة  19إىل  12من اإليرادات القارية من 
اإلجيايب، فإن زايدة فرص الوصول إىل أسواق رأس املال عززت قدرات البلدان على اجتذاب 
التمويل الطويل األجل. فعلى سبيل املثال، أصدرت بنني، وكوت ديفوار وغاان، يف عام 

يسَّرة عاما على التوايل. أما القروض مُ  20و 27و 31يورو آبجال قدرها ابل، سندات 2021
وط من املصادر متعددة األطراف والثنائية فلديها، على النقيض من ذلك، فرتات سداد الشر 

 قصرية نسبيا.

 النامجة عن اجلائحة يةحتياجات التمويلااليف طفرة   -دال

ازدادت مؤشرات املالية العامة تدهورا بعد اجلائحة، حيث زاد صانعو السياسات من  -16
اإلنفاق ووضعوا جمموعة واسعة من التدابري الرامية إىل ختفيف العبء الضرييب لألسر املعيشية 
والشركات، يف مسعى إلنقاذ األرواح واستعادة سبل العيش. وسامهت هذه التدابري يف خفض 

يف  11.9إىل  2019يف املائة يف عام  14.9ىل الناتج احمللي اإلمجايل من نسبة الضريبة إ
-كما تدهور رصيد املالية العامة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل من   .2020املائة يف عام 

، يف حني ارتفعت نسبة 2020يف املائة يف عام  7.6-إىل  2019يف املائة يف عام  3،5
يف املائة يف الفرتة نفسها، قبل أن تتحسن  71.1إىل  60إلمجايل من الدين إىل الناتج احمللي ا

  .2021يف املائة يف عام  67.7قليال لتبلغ 

ملخاطر وأدت إىل تراجع استثمارات املتعلقة اب راتتصو الزادت اجلائحة كذلك من و  -17
فاض اخنمع حافظات األوراق املالية من القارة. وارتفعت العائدات على السندات السيادية 

أسعار السندات السيادية يف الفرتة اليت تلت األزمة مباشرة. فعلى سبيل املثال، فقدت 
 .2020يف املائة من قيمتها بني شباط/فرباير ونيسان/أبريل  67السندات السيادية ألنغوال 
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ومنذ ذلك احلني، تراجعت العائدات بيد أن الفروق ال تزال مرتفعة )انظر 
www.bondevalue.com). 

يف تصنيفها عمليات ختفيض ومع تدهور األوضاع املالية، شهدت عدة بلدان أفريقية  -18
االئتماين، وارتفع عدد البلدان املعرضة بشدة خلطر العجز عن تسديد الديون من تسعة بلدان 

ومع ذلك، فإن تدابري الدعم العاملية مثل  .2020إىل اثين عشر بلدا يف عام  2019يف عام 
اخلاصة بتعليق سداد خدمة الديون رمبا أسهمت يف اخنفاض عدد  20 مبادرة جمموعة ال

البلدان اليت تعاين من مديونية حرجة خالل هذه الفرتة. فقد اخنفض عدد هذه البلدان من 
 .2021إىل أربعة يف عام  2019سبعة يف عام 

 اإلجراءات املتخذة على الصعيد العاملي للتصدي للجائحة  -هاء

بيد أن أهدافه  ،جلهود اإلنعاش يف أفريقيا مفيدا ومتعدد األطراف الثنائيكان الدعم  -19
ما أغفل العديد من البلدان متوسطة الدخل اليت تعاين من وهو احنصرت يف نطاق ضيق، 

الضعف. فمبادرة تعليق خدمة الديون، على سبيل املثال، مل تؤجل مدفوعات خدمة الديون 
غريها، ورغم أن املبادرة طلبت معاملة مماثلة من الثنائية إال للبلدان منخفضة الدخل دون 

جانب دائين القطاع اخلاص، إال أن االستجابة كانت خميبة لآلمال. ورغم ذلك، ميثل الدين 
يف املائة من جمموع الديون يف أفريقيا. ولذلك فإن الفشل يف إحراز تقدم كاف  40اخلاص 

مليار  150اصة للقارة البالغة حوايل يف معاجلة التزامات خدمة الدين ابلنسبة للديون اخل
 . (2021دوالر أدى إىل إضعاف األثر املايل للمبادرة )البنك الدويل، 

مشاركة البلدان املؤهلة للوصول إىل األسواق يف مبادرة تعليق خدمة الديون  مل ختلُ و  -20
ع ، مل يوق2020ختفيض تصنيفها االئتماين. وحبلول هناية عام من من بعض دواعي القلق 

بلدا مذكرة تفاهم للمشاركة يف املبادرة. وأدت  38بلدا أفريقيا مؤهال من أصل  25سوى 
مبادرة تعليق خدمة  إىل ما بعدتنفيذ اإلطار املشرتك ملعاجلة الديون  أتخريشواغل مماثلة إىل 

الديون. وحىت اآلن، مل حتصل البلدان الثالثة اليت انضمت إىل املبادرة )إثيوبيا، وتشاد وزامبيا( 
 بعد على ختفيف لعبء الديون.

بتمويل اإلمنائيون شركاء الوإىل جانب مبادرة تعليق خدمة الدين واإلطار املشرتك، التزم  -21
وقدم صندوق  .2021األفريقية يف الربع األول من عام مليار دوالر لدعم البلدان  89.5قدره 

 19نحا، من خالل الصندوق االستئماين الحتواء الكوارث واإلغاثة منها، إىل النقد الدويل مِ 
بلدا أفريقيا منخفض الدخل لتغطية التزاماهتا املتعلقة ابلديون لفرتة أولية مدهتا ستة أشهر. 

وهو ما ) 19-مليار دوالر من التمويل املرتبط بكوفيد 7.24وتلقت البلدان األفريقية املؤهلة 
احلد من  ، من خالل مرفق2020يف عام  (يف املائة من انجتها احمللي اإلمجايل 1.16ميثل 
 التابع لصندوق النقد الدويل. وتعزيز النمو الفقر 
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بعد مرور عامني على اجلائحة، تُظهر التوقعات االقتصادية عالمات تدل على و  -22
اليت  19-التحسن. إال أن هذه التوقعات املواتية تتهددها املتحورات اجلديدة لفريوس كوفيد

التمويل. من القارة ئ االنتعاش، وتقوض الوضع املايل للبلدان، وتزيد احتياجات بطّ تُ فتئت ما 
 إذا أُريد هلا أن تستقطب متويال أبسعار التمويل وسيتعني على أفريقيا أن تتغلب على حتدايت

 تنافسية ومبستوًى كاٍف لتمويل انتعاشها. 

 التحدايت التمويلية ألفريقيا -رابعا

 اهلدف  -ألف

مع  ،سد الفجوة التمويلية يف القارةيبحث هذا الفرع القيود الرئيسية اليت حتول دون  -23
 نوعية التمويل احمللي واخلارجي، وكفايته وأثره.  منها، سائلمن امل على مجلة الرتكيز

 تعبئة املوارد احمللية  -ابء

تشمل العوامل اليت تقف وراء املستوى املنخفض نسبيا لنتائج تعبئة املوارد احمللية يف  -24
القارة ضخامة قطاعها غري الرمسي، وضعف وعدم كفاءة نظمها اخلاصة إبدارة الضرائب، 

يف حتصيل اإليرادات، وضعف اإلنفاذ. فنتيجة لتدين  تاحلوافز الضريبية، والتسرابانتشار و 
ل. وابإلضافة صَّ يف املائة من إيرادات ضريبة القيمة املضافة ال حتُ  50ما يقرب من  مثّةالكفاءة، 

إىل ذلك، رغم انتشار احلوافز الضريبية يف أفريقيا، فإهنا ال حتدث سوى أثر ضعيف على 
 1القتصادية ألفريقيا، فإن زايدة االستثمارات بنسبة االستثمارات؛ ووفقا لتقديرات اللجنة ا

 يف املائة يف الضرائب. 20يف املائة تتطلب ختفيضا بنسبة 

وتشري التقديرات إىل أن التدفقات املالية غري املشروعة، وهي أحد املصادر املهمة  -25
قيا، األمر مليار دوالر سنواي من اقتصادات أفري 83، تستنفد ما ال يقل عن ةاملالي تللتسراب

الذي حيدث بصفة رئيسية من خالل التالعب بقيم الفواتري التجارية. وقد أدى ضعف إدارة 
اجلمارك وحمدودية التنسيق بني املؤسسات الضريبية إىل إجياد فرص للتحايل الضرييب والتهرب 

 الضرييب، والتالعب بقيم الفواتري التجارية، وغسل األموال، والفساد.

 ال احملليةأسواق رأس امل -1

تعمل أسواق رأس املال املتقدمة على تعبئة رأس املال السهمي احمللي لتمويل  -26
من االعتماد على التمويل اخلارجي وما يرتبط ممكن االستثمارات مع التقليل إىل أدىن حد 

به من خماطر تتعلق ابلعمالت األجنبية. غري أن أسواق رأس املال احمللية يف أفريقيا ليست 
متطورة بشكل جيد. فهي ذات قيمة سوقية منخفضة، وليس لديها سوى عدد قليل من 

ق النامية األخرى، إىل جانب الشركات املدرجة يف البورصة، ولديها سيولة أقل مقارنة ابألسوا
ما جيعلها غري فعالة يف وهو أهنا مكلفة وموجهة بشدة حنو االحتياجات القصرية األجل، 
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كن هناك ت، مل  2020تعزيز النمو االقتصادي وحتقيق أهداف التنمية املستدامة. وحىت عام 
الثانوية. وبلغت  قوالتداول يف السو تقدم كال من اإلصدار األويل أفريقيا بورصة يف  28سوى 

 2019و 2014من اإلصدارات األولية للجمهور يف أفريقيا بني عامي  عهالعائدات اليت مجُ 
يف املائة من املكاسب احملققة من اإلصدارات  1.4مليار دوالر، أي أقل من  27.1ما جمموعه 

قي إىل الناتج األولية للجمهور على الصعيد العاملي يف تلك الفرتة. وتقل نسبة رأس املال السو 
يف املائة، وهي أقل بكثري من  30احمللي اإلمجايل ملعظم أسواق رأس املال يف أفريقيا عن 

يف املائة. وهبذا املقياس، تكون أسواق رأس املال يف نيجرياي  90-75النطاق املتوقع البالغ 
يف املائة( متخلفة.  31)يف املائة( ورواندا  26)يف املائة( وكينيا  21)يف املائة(، وانميبيا  10)

ويشكل احلجم الكبري للقطاع غري الرمسي يف القارة، واخنفاض نسبة مدخرات األسر املعيشية 
إىل مدخرات املعاشات التقاعدية، وضعف النظم التنظيمية واإلدارية، قيودا على تطوير أسواق 

 رأس املال.  

 صناديق املعاشات التقاعدية -2

التقاعدية األفريقية العامة واخلاصة منوا يف السنوات شهدت صناديق املعاشات  -27
 األخرية، األمر الذي أاتح جمموعة متنوعة من خيارات التمويل الطويلة األجل. وتدير صناديقُ 

مليار دوالر، يف حني  350أصوال بقيمة  التقاعد يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى جمتمعةً 
 من الناتج احمللي اإلمجايل السنوي للبالد. ومع ذلك، ر أن صندوق التقاعد النامييب أكربيقدَّ 

إىل زايدة يف االستثمارات يف جماالت تحول فإن الزايدة يف صناديق املعاشات التقاعدية مل ت
. حيث مل تستثمر صناديق املعاشات التقاعدية يف ذات األمهية البالغة الحتياجات اإلمنائيةا

ا يف اهلياكل األساسية، وهو أمر يُعزى جزئيا إىل يف املائة من أصوهل 0.5نيجرياي سوى 
ما يتوفر رأس املال، فإن اهلياكل  ملخاطر. بل الواقع أنه حىت عندعن االتصورات السلبية 

ما زالت يف طور  ويل التنميةمتمن اجل هلذه املوارد األساسية املالية الالزمة إلطالق العنان 
. ففي مواجهة اخنفاض املوارد احمللية، جلأت احلكومات األفريقية إىل مصادر التمويل النشوء

 اخلارجية. 

 تعبئة التمويل العام اخلارجي  -جيم

يشكل التمويل متعدد األطراف والثنائي املصدر الرئيسي للتمويل اخلارجي العام، ال  -28
إىل أسواق رأس املال أو اليت  للوصول ةفرص حمدودسوى  متلك سيما ابلنسبة للبلدان اليت ال

 تنعدم لديها هذه الفرص أصال. 

السياسة العامة، ونطاق التمويل، وعدم تطابق آجال االستحقاقات، اشرتاطات 
 والتحدايت املرتبطة ابألهلية

 ، 2019بلغ إمجايل القروض الثنائية ومتعددة األطراف املقدمة ألفريقيا، حىت عام  -29
يف املائة من متويل القارة. ورغم الطابع التيسريي  60، وهو ما ميثل زهاء مليار دوالر  324.5
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هلذه القروض، فإن التمويل العام اخلارجي يطرح حتدايت عديدة للبلدان األفريقية. أوال، يرى 
السياسة العامة املرتبطة هبا مفرطة يف التقييد. اثنيا، فيما يتعلق ابلتمويل اشرتاطات البعض أن 
قصرية نسبيا وابلتايل غري مناسبة لتمويل اهلياكل آجال التمويل العام غالبا ما تكون التجاري، 

ملشاريع اهلياكل التمويل العام اخلارجي طرح األجل. وميكن أن يؤدي  ةاألساسية طويل
هذا التمويل غرَي  األساسية إىل عدم تطابق آجال االستحقاقات. اثلثا، كثريا ما يكون حجم

املتزايدة للبلدان املؤهلة. فعلى سبيل املثال، ال يتجاوز التمويلية حتياجات كاٍف لتلبية اال
صايف تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية من أعضاء جلنة املساعدة اإلمنائية إىل أفريقيا 

مليار دوالر سنواي مقارنة ابالحتياجات السنوية من  50جنوب الصحراء الكربى سوى حنو 
 مليار دوالر.  170و 130ساسية اليت ترتاوح بني اهلياكل األ

وعالوة على ذلك، فإن بياانت امليزانية العمومية للمصارف اإلمنائية املتعددة األطراف  -30
قد اسُتنزفت بسبب الوابء، ما جيعل من غري املرجح أن تتمكن من االستجابة على حنو كاف 

ك، فإن القروض املقدمة من صندوق . وفضال عن ذلالتمويلمن  لبلدان الناميةاالحتياجات 
مليار يف شكل  6.5، اليت بلغت النموتعزيز و  النقد الدويل من خالل مرفق احلد من الفقر

، جتاوزت قدرات املرفق على املدى الطويل، واليت تقدر 2020حقوق سحب خاصة يف عام 
 مليار وحدة من وحدات حقوق السحب اخلاصة.  1.25بنحو 

وابإلضافة إىل ذلك، متثل املوارد اليت تعهدت هبا املصارف اإلمنائية متعددة األطراف  -31
. رابعا، البلدان التمويلمن يف املائة من احتياجاهتا  26للبلدان األفريقية املنخفضة الدخل 

متوسطة الدخل غري مؤهلة عموما للحصول على متويل خارجي عام أبسعار ميسرة، على 
 . ائحةع البلدان تقريبا قد تضررت بشدة من اجلالرغم من أن مجي

 تعبئة التمويل العام اخلارجي  -دال

 خماطر أسعار الفائدة -1

يف مواجهة التحدايت املتعلقة بتأمني التمويل العام، تلجأ البلدان بشكل متزايد إىل  -32
أسواق . بيد أن الوصول إىل من التمويلأسواق رأس املال اخلارجية الستكمال احتياجاهتا 

من ِسجال لك ميبلدا أفريقيا  21حاليا سوى  يوجد رأس املال اخلارجية حمدود ومكلف. وال
الوصول إىل أسواق رأس املال. يضاف إىل ذلك أن البلدان األفريقية اليت لديها إمكانية  حيث

الوصول إىل األسواق تدفع أسعار فائدة أعلى من نظرياهتا ذات األساسيات االقتصادية 
 تصنيفاهتا على صعيد املخاطر االئتمانية.  مثلما يتبنّي منلة أو األسوأ، املماث

نقطة أساس  260و 100بني  ‘‘العالوة األفريقية’’وترتاوح تقديرات ما ميكن تسميته  -33
حىت بعد احتساب األساسيات االقتصادية. فعلى سبيل املثال، رغم أن اليوانن لديها تصنيف 

سنوات الصادرة  10فإن السندات السيادية للبلد ملدة  ،(+BB)أقل من املغرب  -BB)) ائتماين
يف املائة للسندات املقدمة  2 نسبةيف املائة مقارنة ب 1.5، لديها قسيمة بنسبة 2020يف عام 
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سنوات يف نفس العام. وعالوة على ذلك، يساوي فارق العائد على  10من املغرب ملدة 
نقطة أساس(. ويؤدي  112)لفارق اليوانين نقطة أساس( ضعف ا 235)السندات املغربية 

اخنفاض التصنيفات االئتمانية إىل زايدة تكاليف الفائدة على مجيع الكياانت يف نظام 
الشركات اململوكة للدولة، ومصارفها ومصدري سندات منح التمويل، حيث ال ميكن 

األفريقية ال تنطبق  العالوةأعلى من التصنيف السيادي. وابلتايل، فإن ا تصنيفً الشركات فيها 
 على احلكومات فحسب، بل على سلسلة القيمة احمللية أبكملها. 

ومن أسباب ارتفاع العالوة األفريقية التباين يف املعلومات الذي يستند إىل تصورات  -34
الوقت الذي سلبية عن املخاطر إىل جانب حمدودية سيولة السندات السيادية األفريقية. ويف 

يف استخدام األسواق اخلاصة ابتفاقات إعادة الشراء  طويال ااملتقدمة اترخيالبلدان متلك فيه 
 لتعزيز سيولة أدواهتا املالية، فإن هذه األسواق يف أفريقيا ليست متطورة بشكل جيد.

  التحدايت اليت تواجه تعبئة التمويل املناخي -2

دوالر  تريليون 3إىل استثمارات تزيد عن  2030ستحتاج أفريقيا حبلول عام  -35
التخفيف والتكيف من أجل تنفيذ مسامهاهتا احملددة وطنيا. ويتطلب ذلك الستخدامها يف 

توافر كميات كبرية من تدفقات التمويل املشروط اليت ميكن الوصول إليها والتنبؤ هبا. وعلى 
يف  1الرغم من الفرص اهلائلة املتاحة لالستثمارات اخلضراء، فإن القارة تستقطب أقل من 

مليار دوالر. ويف حني  600ائة من إصدارات السندات اخلضراء العاملية، اليت تقدر بنحو امل
يسمى تذبه ما جيجتتذب السندات اخلضراء على الصعيد العاملي أسعار فائدة أقل مما 

، فإن تكلفة إصدار السندات اخلضراء األفريقية تزيد عن ضعف املبلغ ‘‘الفانيليا’’بسندات 
الذي تدفعه البلدان املماثلة يف التصنيف. وقد أدى االفتقار إىل القنوات املناسبة لتوجيه متويل 

ضعف القدرات احمللية، إىل احلد من قدرة البلدان األفريقية على اجتذاب  فضال عناملناخ، 
 .واسعاق متويل املناخ على نط

 سعر الصرف واملخاطر التضخمية -3

انكماشي للسياسة النقدية يف بتوّجه قرتن املارتفاع التوقعات التضخمية، إن   -36
ضغوطا تصاعدية على أسعار الفائدة، األمر الذي حًيدث آاثرا يوّلد االقتصادات املتقدمة، 

حلافظات، وأسعار سلبية على تكلفة االئتمان، ومتديد الديون، وتدفقات رؤوس أموال ا
 2022الصرف. ويتوقع نظام االحتياطي الفيدرايل رفع أسعار الفائدة ثالث مرات يف عام 

رفع بنك إجنلرتا أسعار الفائدة ألول مرة منذ أكثر فقد استجابة الرتفاع التوقعات التضخمية. 
يف  0.25إىل  0.1، من 2021يف كانون األول/ ديسمرب  ، وكان ذلكمن ثالث سنوات

مل  االقتصادي، لكنهكما أن البنك املركزي األورويب يقوم حاليا خبفض تدابري الدعم   املائة،
أسعار الفائدة من مصادر التمويل  سرتفع ،أسعار الفائدة. وهذه التطورات جمتمعةً  بعد رفعي

 العامة واخلاصة، ما يؤدي إىل انتكاسات رأمسالية من البلدان النامية. 
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الواردات، وارتفاع الضغوط التضخمية، وتباطؤ االنتعاش العاملي وقد أسهمت زايدة  -37
يف اخنفاض أسعار الصرف يف العديد من البلدان، ما سيزيد فعليا من تكاليف خدمة الديون 

 ت، شهد2021والربع األول من عام  2020من عام  الربع الرابع. وبني سدادها وتكاليف
 19.6)رية يف قيمتها، حيث اخنفض الرب اإلثيويب كب  تخنفاضااالعديد من العمالت األفريقية 
يف املائة( والدينار  10.7)يف املائة( والفرنك الكونغويل  11.6)يف املائة( والكوانزا األنغويل 

يف املائة(، وترتبت عن ذلك عواقب سلبية على التزامات خدمة الديون  10.2)اجلزائري 
 املقومة ابلعملة األجنبية. 

يُعد احلصول على متويل موسع بشروط تنافسية أمرا حامسا لالنتعاش يف أفريقيا. بيد و  -38
يتجاوز نطاق التمويل العام وحده. ويف هذا  دائمالأن حجم التمويل الالزم لدعم االنتعاش 

السياق، ينبغي أن هتدف اجلهود اليت تبذهلا أفريقيا لدعم انتعاشها إىل االستفادة من األصول 
تريليون دوالر واليت حتتفظ هبا يف الغالب مؤسسات مالية  379لعاملية اليت تقدر بنحو املالية ا

 اتبعة للقطاع اخلاص.

 االستفادة من فرص التمويل: فتح آفاق جديدة - خامسا

يتطلب سد الفجوة التمويلية ألهداف التنمية املستدامة اتباع هنج راديكايل يعزز س -39
األجل. ولذا فإن هناك حاجة ملحة إىل اتباع خيارات  التمويل املبتكر واالستثمار طويل

مبتكرة ومستدامة لرفع مستوى التمويل العام، وحشد التمويل من القطاع اخلاص بشروط 
 مواتية، واالستفادة من التمويل املخصص للتصدي لتغري املناخ، وتيسري متويل التجارة. 

 رفع مستوى التمويل العام  -ألف

ستحتاج املصارف اإلمنائية متعددة األطراف إىل موارد إضافية بشروط ميسَّرة لدعم  -40
املصارف، مبا يف هذه استجابة البلدان لألزمة دعما فعاال. لذلك ينبغي أن تُعترب إعادة رمسلة 

إعادة إقراض إقراض حقوق السحب اخلاصة، من األولوايت. وميكن إعادة ذلك من خالل 
بتكلفة منخفضة نسبيا دون أتثري يذكر على عبء الديون. كما أن  حقوق السحب اخلاصة

مدفوعات املؤسسة الدولية للتنمية إىل البلدان املؤهلة سيدعم  نلصرف املبكر جلزء كبري ما
 ديوهنا.  النامجة عن انتعاشها دون أن يفاقم كثريا من مواطن الضعف 

صارف اإلمنائية متعددة األطراف وينبغي أن تقرتن اجلهود الرامية إىل إعادة رمسلة امل -41
ترتيبات متويل أكثر مرونة، كتلك اليت تسمح ابإلقراض يف حاالت  تكفل اعتمادها بتدابري 

املزيد من املرونة يف تقدمي املساعدة بشروط ميسرة للتصدي للفقر يف البلدان  إبداء األزمات، و
متوسطة الدخل. وعالوة على ذلك، ينبغي تشجيع هذه املصارف على تقدمي مبادئ توجيهية 

لبلدان عن تلقي املساعدة املالية أن تستغين فيه اأكثر وضوحا بشأن الوقت الذي ينبغي 
 بشروط ميسرة أو عادية.
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إقراض جزء من إعادة أثر الصني من خالل  يقتفوابغي للماحنني الثنائيني أيضا أن وين -42
للبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.  اليت يف حوزهتا حقوق السحب اخلاصة غري املستغلة

ويُظهر حتليل حلقوق السحب اخلاصة أجرته اللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية 
ومنطقة البحر الكارييب اخنفاضا كبريا يف معدالت االستغالل من جانب  ألمريكا الالتينية

 لبينما تسجيف املائة(،  42.9)يف املائة( مقارنة ابلبلدان النامية  5.9)البلدان املتقدمة النمو 
مليار  100إقراض  من شأن إعادةو  .يف املائة( 52.37)من ذلك معدالت أعلى أفريقيا 

اصة إىل أفريقيا أن يشكل وسيلة عالية املردودية لتمويل انتعاش دوالر من حقوق السحب اخل
 القارة. 

 املوارد العامة واخلاصة اجلمع بني -ابء

آاثر  ، وفقا خلطة عمل أديس أاباب،ُنهج التمويل املختلطب رتتب عن األخذتميكن أن  -43
التمويل اخلاص وإزالة املخاطر عنه  لتحفيز املوارد العامة استخدام أن تكفل فبإمكاهناحمفزة: 

مبا يدعم تنمية أفريقيا. بيد أن تعبئة التمويل اخلاص مل تزد زايدة كبرية عن مستوايت عام 
مليار دوالر من  30حوايل  ةالعام املالية شدحت، وال تزال تواجه حتدايت متعددة. و 2015

أن معظم املوارد تذهب إىل البلدان املتوسطة الدخل حيث ميكن  اعلمً التمويل اخلاص سنواي، 
ن التصنيفات  تنفيذ املشاريع بسهولة أكرب. وميكن للتمويل العام واخلاص املختلط أن حيسِّ

، املرتبطة ابإلصالحاتاالئتمانية من خالل توفري ضماانت ائتمانية، مثل الضماانت 
خاطر التخلف عن السداد. ونتيجة لضمان قة مبالتصورات املتعلوالتعزيزات الالزمة خلفض 

للتصنيف االئتماين  ‘‘فيتش’’جزئي من املؤسسة الدولية للتنمية، رفعت وكالة 
ما مكن البالد من ، BB-/B1إىل  B/B3التصنيف االئتماين لغاان من  ‘‘موديز’’ووكالة 

نقطة مئوية يف  14.25االقرتاض مبعدل أقل من إصدارات سنداهتا السابقة وأدى إىل توفري 
 مدفوعات الفائدة. 

 خفض تكلفة االئتمان التجاري: مرفق السيولة واالستدامة  -جيم

ز األثر اإلمنائي لالئتمان اخلاص يعز إىل تختفيض تكلفة االقرتاض التجاري  سيؤدي  -44
. وسعيا ممكن حدإىل أقصى  الديون لدى املقرتضنيالنامجة عن د من مواطن الضعف احلو 

لتقليص العائدات على السندات السيادية األفريقية، أطلقت شركة احمليط اهلادئ إلدارة 
االستثمارات واللجنة االقتصادية ألفريقيا مرفق السيولة واالستدامة، وهو مرفٌق معينٌ ابتفاقات 

زيز إعادة الشراء يهدف إىل تقليص العائدات على السندات السيادية األفريقية من خالل تع
سيولة وجاذبية هذه األدوات. ومن املتوقع أن تؤدي فرص التمويل اليت يوفرها املرفق إىل 
توسيع جمموعة املستثمرين املؤسسيني يف السندات السيادية األفريقية، وحتسني فرص الوصول 
إىل األسواق، والتعجيل خبروج البلدان اليت ميكنها الوصول إىل األسواق من مرفق احلد من 

 ال غىن عنهار والنمو التابع لصندوق النقد الدويل. وسيساعد ذلك على حترير موارد الفق
للبلدان األكثر فقرا ذات الفرص احملدودة للوصول إىل األسواق. ويف الوقت الراهن، تُصنف 
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اقتصادات قوية نسبيا تتمتع إبمكانية الوصول إىل األسواق )وهي الكامريون وكوت  ةأربع
نيا( من بني أكرب مخسة بلدان مقرتضة يف إطار مرفق تسهيل النمو واحلد من ديفوار وغاان وكي

يف املائة  29أو  ،مليار وحدة من وحدات حقوق السحب اخلاصة 3.7 تبلغ قروضهاو  ،الفقر
 من مجيع قروض املرفق املستحقة.

 استقطاب التمويل اخلاص أبسعار معقولة  -دال

تنبئ جتارب البلدان األفريقية اليت عادت مؤخرا إىل أسواق رأس املال عن اسرتاتيجيات  -45
ميكن أن تؤدي إىل خفض تكاليف االقرتاض وحتسني إدارة الديون. فقد متكنت رواندا من 

يف املائة من خالل جهد مكثف إلشراك  1بنسبة  ليورواب اسنداهتخفض سعر قسيمة 
محلة تروجيية، هبدف التقليل إىل أدىن حد من  100 أكثر من املستثمرين والتواصل معهم يف

ملخاطر واحلد من عدم تناسق املعلومات. وقد جنحت بعض البلدان املتعلقة ابتصورات ال
لتمديد أجل استحقاق سنداهتا  األصول واخلصوماألفريقية يف استخدام اسرتاتيجيات إدارة 

عاما. وقد أضافت مخس من بني الدول األفريقية  30القائمة، مبا يصل يف بعض احلاالت إىل 
هبدف  األصول واخلصوممكوان إلدارة  2021ليورو يف عام ابالثماين اليت أصدرت سندات 

، وهي نسبة غري املسددةيف املائة من سنداهتا  85يف املائة إىل  65متديد تواريخ استحقاق 
 .يف املائة 60إىل  40أعلى من املعيار املعتاد البالغ 

 تعزيز إصدار السندات املرتبطة ابالستدامة  -هاء

على املنتجات االستثمارية اليت تعزز التنمية من جانب القطاع اخلاص شهد الطلب  -46
املنتجات ’’املستدامة ارتفاعا حادا يف السنوات األخرية. وبلغت قيمة هذه املنتجات املسماة 

ورغم ضخامة املوارد اخلضراء يف  .2020تريليون دوالر يف عام  3.2 ‘‘ذات الطابع املستدام
أفريقيا وتزايد طلب املستثمرين على املنتجات ذات الطابع املستدام، فإن القارة ال متثل سوى 

يف املائة من إصدارات السندات اخلضراء العاملية. وميكن ملرفق السيولة واالستدامة  1أقل من 
ٍر مفضلة التفاقات إعادة شراء حتفيز إصدارات السندات اخلضراء من خالل عرض أسعا

للكياانت املؤسسية املستثمرة اليت تعيد متويل مراكزها ابستخدام السندات اخلضراء األفريقية 
 كضمان. 

إدراج حالة رأس املال الطبيعي للبلدان يف  القيام حبملة لصاحلساهم يميكن أن و  -47
تكاليف االقرتاض.  اعتبارات التصنيف االئتماين السيادي يف حتسني التصنيفات وخفض

وسندات ضمان األداء املراعي للطبيعية هي أداة دين سيادية تربط تكلفة الديون السيادية 
ن هذه امكإب. ووذي قيمة رأس مال طبيعي منتجما للبلد من ابلنجاح يف محاية أو تعزيز 

املبادرات ز يالتصنيفات االئتمانية األفريقية وحتف حتسني بنجاح، طرحها السندات، إذا ما مت 
 املناخ.   لطبيعة و نتائج املتعلقة ابالن اليت حتسّ 
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 االستفادة من موارد صندوق املعاشات التقاعدية اهلائلة يف أفريقيا  -واو

من املتوقع أن يصل حجم األصول اليت يديرها مستثمرون مؤسسيون أفريقيون إىل  -48
 يةالتقاعداملعاشات ، حيث ميثل التوسع يف صناديق 2020تريليون دوالر حبلول عام  1.8

يف أفريقيا احملرك الرئيسي يف هذا الصدد. وتعكف بلدان على تصميم آليات مبتكرة بغرض 
صناديق على االستثمار بنشاط أكرب يف القارة. ويف كينيا، شكل أكثر هذه الحتفيز مديري 

ة حيث تقوم بتجميع قدراهتا على صندوقا احتادا لالستثمار يف اهلياكل األساسي 20من 
التخفيف من املخاطر والتعرف على الفرص املتاحة. وميكن للحكومات واجلهات املاحنة 

عن طريق إصدار ضماانت للمخاطر مديري الصناديق توقعات األجنبية أن ختفف من 
واستحداث إصالحات تنظيمية تعزز الشفافية، وحتد من عدم تناسق املعلومات، وتشجع 

 اختاذ قرارات استثمارية مستنرية. على

 املصريف املشاريع القابلة للتمويلقائمة تعزيز   -زاي

أمرا ضروراي الجتذاب املستثمرين  املصريف املشاريع القابلة للتمويلقائمة تعزيز سيكون   -49
التنمية مصارف املؤسسيني على الصعيد العاملي. وميكن حتقيق ذلك من خالل تشجيع 

املشاريع اجلاهزة هذه اإلقليمية األفريقية على االستثمار يف تعزيز القدرات يف جمال تصميم 
قابلية هذه الحتديد  عادةينبغي و  .19-من كوفيدأن تعجل ابلتعايف من شأهنا اليت و لالستثمار 
ات املشاريع من خالل تنسيق السياسهذه ، وينبغي تعزيز سالمة وعاملشر إعداد يف مرحلة 

 وتوفري الدعم املؤسسي.

  تعميق أسواق رأس املال احمللية  -حاء

يكتسي تعميق األسواق املالية احمللية أمهية ابلغة لزايدة توافر املوارد، وكذلك للحد من  -50
األفريقية حتديث نظمها سواق املالية التعرض ملخاطر الصرف األجنيب احملتملة. وجيب على األ

تسوية املستحقات وخفض تكاليف املعامالت، وحتسني أساليب التجارية، وتقليص فرتات 
تقدمي بياانت األسعار. فالبيئات السياسية وبيئات االقتصاد الكلي املستقرة، واألطر القانونية 
املوثوقة القادرة على إنفاذ العقود املالية، واهليئات التنظيمية املستقلة اليت تكفل اإلنصاف 

ة لتنمية أسواق رأس املال. كما أن من شأن التعجيل إبحراز والشفافية، كلها شروط مسبق
تقدم يف منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية أن يعزز تنمية األسواق املالية األفريقية. ومن 
شأن توسيع األسواق يف إطار املنطقة أن يتيح اإلدراج املزدوج، والتسعري الفعال، وزايدة القدرة 

لقيمة اإلقليمية والعاملية، واملزيد من الفرص لتمويل األعمال التجارية التنافسية يف سالسل ا
 املبتكرة.
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  املؤثرة االستثمارات وسيع نطاق ت -1

تعمل االستثمارات املؤثرة على تسخري مصادر جديدة لرأس املال يف قطاعات مثل  -51
البيئة اليت تفتقر إىل التمويل اإلمنائي الكايف. ومن املتوقع أن متثل االستثمارات املؤثرة سوقا 

مليار دوالر يف السنوات اخلمس إىل العشر املقبلة، وتبدو آفاق  500عاملية بقيمة 
يف املائة من املستثمرين املؤثرين  43خصص إمجاال، ثرة واعدة ألفريقيا. و االستثمارات املؤ 

أمواال ألفريقيا، أي أكثر مما حظيت به أي منطقة أخرى من مناطق األسواق الناشئة. وعالوة 
يف املائة من املستثمرين الذين جرى استطالعهم لزايدة استثماراهتم يف  52على ذلك، خيطط 

وات اخلمس املقبلة. ومع ذلك، فإن نطاق االستثمار املؤثر غري كاٍف أفريقيا على مدى السن
عن  الذي يرجع جزئيا إىل التصورات السلبية، األمر من التمويل لتلبية احتياجات للقارة

أكثر  مجعت من صناديق األسهم اخلاصة اليت فقط حفنة صغرية  مثّة، ملخاطر. ونتيجة لذلكا
ت أمهية كبرية منها هتيئة بيئة كلية مستقرة وإنشاء منصات مليار دوالر. ومثة أمور ذا 1من 

تعزز تدفق املعلومات بني املستثمرين واحلكومات لبناء الثقة واحلد إىل أدىن درجة ممكنة من 
 التصورات اليت ال أساس هلا من الصحة.

 االستفادة من مبادرة املنصة املؤسسية األفريقية لالستثمار املشرتك يف اهلياكل -ايء
 األساسية

ميكن ملنصات االستثمار، إن ُصمِّمت تصميما جيدا، أن تيسر متويل التنمية بفعالية  -52
 ـخطة عمل الفإن  ،ويف هذا الصددعن طريق مجع املستثمرين واحلكومات يف فضاء واحد. 

يف املائة هي مبادرة مشرتكة بني وكالة االحتاد األفريقي للتنمية والشراكة اجلديدة من أجل  5
ية أفريقيا، توافق مبوجبها احلكومات األفريقية على التعاون يف تصميم املشاريع ومواءمة تنم

نظم سياسات االستثمار يف اهلياكل األساسية مع متطلبات االستثمار ألصحاب األصول 
ويف املقابل، يوافق املستثمرون املؤسسيون األفريقيون على زايدة خمصصاهتم  األفريقيني.

اخلاضعة لإلدارة، ودعم  يف املائة من األصول 5يقي يف اهلياكل األساسية إىل لالستثمار األفر 
مبادرة املنصة املؤسسية األفريقية لالستثمار املشرتك يف اهلياكل األساسية، اليت يقوم يف ظلها 
املستثمرون السياديون األفريقيون ونظراؤهم الدوليون يف صناديق التقاعد والصناديق السيادية 

 كة يف االستثمار يف أسواق بعضهم البعض يف مجيع أحناء القارة.ابملشار 

  من خالل حتسني نظم الدفعالبينية تعزيز التجارة األفريقية  -كاف

املتعددة ختفيض تكاليف املعامالت املرتفعة حاليا املرتبطة بنظم العمالت  قد يؤدي  -53
. ويتيح إىل أقصى حد ممكن اإليرادات املتأتية من التجارة فيما بني البلدان األفريقية زايدة إىل

النظام األفريقي للمدفوعات والتسوية إجراء عمليات الدفع عرب احلدود بني األسواق األفريقية 
بصورة فورية ابلعمالت احمللية عن طريق تبسيط املعامالت عرب احلدود واحلد من االعتماد 

 لعمالت الصعبة يف هذه املعامالت.  على ا
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مثة مبادرة من اللجنة االقتصادية ألفريقيا، واملصرف األفريقي للتصدير واالسترياد، و  -54
عبارة  يالتبادل التجاري األفريقي، وهوأمانة منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، حتمل اسم 

افرتاضية للمشرتين واملوردين، استنادا تعمل كسوق بني الشركات منصة لألعمال التجارية  عن
إىل قواعد منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. وميكن هلذه املبادرة أن تعزز النمو االقتصادي 
واالنتعاش يف أفريقيا عن طريق تعزيز سالسل التوريد اإلقليمية وتشجيع الروابط التجارية. 

ر إىل حد كبري ة، ميكن للمنصة أن تيسّ والصغرية واملتوسط ىوابلنسبة للمؤسسات الصغر 
 اندماجها يف سالسل القيمة اإلقليمية وأن تساعدها على حتمل الصدمات يف أسواقها احمللية. 

 االستنتاجات  - سادسا

، ما أدى إىل اتساع الفجوة ائحةبسبب اجل التمويلالقارة من تفاقمت احتياجات لقد  -55
الديون وهي حالة يقف وراءها االعتماد املتزايد ن النامجة عالتمويلية وزايدة مواطن الضعف 

ختفيض تكلفة االئتمان التجاري للتخفيف  مثة أمر حيوي يتمثل يفعلى التمويل اخلاص. و 
يلزم من  الديون. بيد أن زايدة التمويل سوف تتطلب اختاذ ماالنامجة عن من مواطن الضعف 

مويل اخلارجي من املصادر العامة واخلاصة على تدابري لبناء أوجه التآزر بني التمويل احمللي والت
 السواء. 

على الصعيد احمللي، سيكون تعزيز القدرات يف جمال اإلدارة الضريبية ورفع مستوى ف -56
القيمة املضافة أمرا حيواي لوقف التدفقات املالية غري املشروعة وتوسيع القاعدة الضريبية. 
وعالوة على ذلك، فإن تعزيز الثقة والشفافية يف البيئة التنظيمية، مبا يف ذلك من خالل إنشاء 

تُعىن مبخاطر االئتمان، سيكون أمرا حامسا يف استقطاب صناديق املعاشات وكاالت 
 مبخاطر االئتمان. املتعلقة التقاعدية، وتعميق أسواق رأس املال احمللية، وحتسني التصورات 

ر، مبا أما على الصعيد اخلارجي، فال بد من حتسني فرص احلصول على التمويل امليسّ  -57
املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف، وتصميم بنية مالية عاملية يف ذلك من خالل إعادة رمسلة 

لبلدان املنخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل اوتستجيب الحتياجات  ابملرونةتتسم 
. ومع ذلك، فإن اجلزء األكرب من األصول املالية العاملية يبقى مع القطاع من التمويل الضعيفة

مويل املختلطة اليت تزيل املخاطر وتستفيد من التمويل نـُُهج التب األخذ كونياخلاص. وس
يف تقليص  احامسأمرا  ،تعميق األسواق الثانوية للسندات السيادية األفريقيةمقرتان ب ،اخلاص

 الديون.النامجة عن عائدات سندات اليورو والتخفيف من مواطن الضعف 

قرارات املستثمرين بيف هناية املطاف تتأثر سأن شهية املستثمرين للمخاطرة  على -58
احملليني، مبا يف ذلك صناديق املعاشات التقاعدية. ولذا فإن تعبئة موارد القارة نفسها من 

 أجل التنمية أمر أساسي لسد الفجوة التمويلية.

ينبغي لواضعي ، حيث م التوصيات التاليةواستنادا إىل هذه املالحظات، تُقدَّ  -59
 السياسات أن يقوموا مبا يلي:
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الشفافية يف نظمهم القانونية والتنظيمية للحد من عدم تناسق حتسني  )أ(
 املعلومات وتعزيز عملية صنع القرار املستنري من قبل املستثمرين؛

اجلهود دعم تشغيل مرفق السيولة واالستدامة، مبا يف ذلك من خالل بذل  )ب(
 ؛للمرفق إقراض حقوق السحب اخلاصة إلعادة

 رف التنمية متعددة األطراف؛دعم مساعي إعادة رمسلة مصا )ج(

قابلة للتمويل املصريف الشاريع املاالستثمار يف تعزيز القدرات يف جمال تطوير  )د(
 هتدف إىل جذب املستثمرين احملتملني.اليت 

هتيئة بيئة تنظيمية متكينية لتعميق أسواق رأس املال احمللية وحتفيز االستثمارات  )هـ(
 ت التقاعدية.احمللية ملوارد صناديق املعاشا

واألسئلة الرئيسية  العامة السياساتوابإلضافة إىل ذلك، ميكن طرح ما يلي من قضااي  -60
 للمناقشة:

ما هي التدابري اليت ينبغي أن تتخذها البلدان األفريقية الستقطاب التمويل  )أ(
 ما نوع الدعم التقين الذي حتتاجه احلكومات؟و من القطاع اخلاص؟ 

على  لديهاكيف ميكن للبلدان األفريقية أن تستخدم حقوق السحب اخلاصة  )ب(
 حنو أكثر فعالية؟

ما هي التدابري اليت ينبغي أن تتخذها البلدان األفريقية حلشد التمويل من  )ج(
 القطاع اخلاص؟ 

 ما نوع الدعم التقين الذي حتتاجه احلكومات؟ )د(

جيد لدى البلدان  ىاملقرتحة يتمتع بصدً أي تدبري من تدابري التمويل  )هـ(
 ما هي اخلربات والدروس املستفادة فيما يتعلق بتدابري التمويل؟و األفريقية؟ 

 

__________ 


