احلياة اليومية يف كامباال ،أوغندا

اتخاذ اإلجراءات السليمة يف الوقت احلايل سيضمن ازدهار
إفريقيا جنوب الصحراء يف عامل ما بعد كوفيد19-
أبيبيه آمرو سيالسي
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الصورةIMF/ESTHER RUTH MBABAZI :

القرن
اإلفريقي

لنسافر

عبر الزمن إىل املستقبل يف عام .2081
إن الطفرة الديمغرافية التي يتكشف
عنها النقاب حاليا يف معظم بلدان
إفريقيا جنوب الصحراء ستكون قد ساهمت على األرجح
حينها يف حتويل العديد من اقتصادات املنطقة لتصبح األكبر
واألكثر ديناميكية على مستوى العامل.
تفكير متفائل؟ ربما .ولكن منذ ثالثين أو أربعين عاما ،ما
كان الكثيرون ليرون ذلك أمرا ممكنا أيضا للصين أو الهند أو
إندونيسيا أو تركيا.
وهناك ثالثة عوامل سيكون لها دور مؤثر يف حتقيق هذه
الرؤية:
·التحول الديمغرايف املستمر :فمع حلول عام ،2050
سيصبح العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من
بين البلدان القليلة التي تمتلك ثروة متنامية من السكان
يف سن العمل .وسيزداد االستثمار والطلب االستهالكي
نتيجة جمموعة من العوامل التي ستجتذب حتما الكثير
من االبتكارات.

·الثورة الرقمية احلالية — التي تتيح جماال كبيرا لنشر
املعرفة وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة كفاءة اخلدمات
املقدمة.
·كفاءة اقتصادات املنطقة يف التعامل مع التحول إىل
اقتصاد منخفض الكربون والتداعيات السلبية املتوقعة
نتيجة تغير املناخ.
ويصعب تخيل هذا املستقبل يف الوقت احلايل وسط
التحديات غير املسبوقة الناجمة عن اجلائحة .ولكنه مستقبل
يمكن حتقيقه بفضل اإلمكانات الهائلة التي تتمتع بها
املنطقة .وال بد أن يكون ذلك هو الهدف الذي ترتكز عليه
السياسات.
وال يسعنا إغفال حتديات األجل القريب .فمعدالت التلقيح
أقل كثيرا عن مستوياتها يف البلدان مرتفعة الدخل ،حيث
بلغت املعدالت يف املتوسط حوايل  %2,5من جميع سكان
بلدان إفريقيا جنوب الصحراء حتى أوائل أكتوبر  .2021وال
يتوافر ملعظم بلدان املنطقة سوى حيز مايل حمدود لتلبية
احتياجات االستثمار ،وال تزال آفاق النمو على املدى القريب
دون توقعات ما قبل اجلائحة.
ورغم أن التركيز ينصب يف الوقت احلايل على التصدي
لتلك التحديات على املدى القريب ،وهو أمر واجب يف ظل هذه
الظروف ،ينبغي أن تظل إمكانات البلدان على املدى الطويل
جزءا من أولوياتنا .وللتعايف من اجلائحة وتعظيم اإلمكانات
على املدى الطويل ،سيتعين تنفيذ جمموعة من اإلصالحات
االقتصادية والهيكلية إلحداث التحول املرجو ،إىل جانب
احلصول على قدر هائل من التسهيالت التمويلية امليسرة من
اخلارج.

االستفادة القصوى
من املكاسب الديمغرافية

تشير التوقعات إىل تضاعف عدد سكان إفريقيا جنوب
الصحراء من مليار إىل ملياري نسمة بحلول عام 2050
تقريبا .وهو ما سيمثل نصف النمو السكاين العاملي.
وسيكون السكان يف سن العمل هم الفئة العمرية األسرع نموا
على اإلطالق .وهذه التوقعات — رغم تفاوتها عبر خمتلف
بلدان القارة — ينبغي النظر إليها جنبا إىل جنب مع االجتاه
املعاكس يف االقتصادات املتقدمة التي تشهد عادة ارتفاعا
يف أعداد املسنين ،وهو ما يدل على انقالب الهرم السكاين،
وتراجعا يف عدد السكان عند استبعاد تدفقات املهاجرين.
وهذا االجتاه ربما يكون أعظم فرصة قد حتظى بها
املنطقة على اإلطالق ،حيث يساهم يف بناء مستودع متنام
من املواهب واالبتكارات البشرية يف ظل وجود سوق ضخمة
— ودائما ما اعتُبر ذلك من العوامل الدافعة لديناميكية
االقتصاد .غير أن ذلك ليس أمرا مسلما به ويستلزم اختيار
سياسات حكيمة لضمان حتقق هذه اإلمكانات.

وسيكون من الضروري االستثمار يف رأس املال البشري.
وبينما تتفاوت الظروف القُطرية عبر بلدان املنطقة ،سيتطلب
ذلك خصوصا توفير املزيد من فرص التعليم عايل اجلودة
لهذه األعداد السكانية املتزايدة ،سواء يف املرحلة االبتدائية
أو الثانوية ،وتطوير التعليم اجلامعي لتلبية طلب القطاعات
الداعمة للنمو .وسيتعين أيضا التوسع يف االستثمارات يف
قطاع الرعاية الصحية ،بما يف ذلك إتاحة احلصول على
جمموعة متنوعة من اللقاحات (ربما من خالل مراكز اإلنتاج
اإلقليمية) ،وضمان توافر حد أدنى على األقل من اخلدمات
الصحية للجميع ،وتوفير خدمات تنظيم األسرة.
غير أن التعجيل بتوفير خدمات الصحة والتعليم لن يكون
أمرا سهال ،حيث يتعين بناء البنية التحتية الالزمة وتدريب

ينبغي أن تظل إمكانات البلدان على املدى
الطويل جزءا من أولوياتنا.
املعلمين واألطباء وغيرهم من مقدمي اخلدمات ،إىل جانب
تدريب املدربين أنفسهم .ويف ظل التغيرات السكانية السريعة
التي تشهدها بلدان عديدة ،لن يؤدي تأخر السلطات يف اتخاذ
هذه التدابير سوى إىل املزيد من التحديات .ومن الضروري وضع
خطط متعددة السنوات ،وموازنة املفاضالت بين االستثمار يف
زيادة اخلدمات من أجل الوصول إىل الطاقة اإلنتاجية القصوى
وإيالء األولوية لتوفير اخلدمات يف املدى القريب.
وتكتسب هذه االستثمارات أهمية أكبر يف مرحلة التعايف
من كوفيد .19-فقد فرضت اجلائحة املزيد من الضغوط على
مرافق الرعاية الصحية يف معظم بلدان إفريقيا ،فضال عن
خسائر التعليم التي تركزت ضمن فئة الشباب بسبب التباعد
االجتماعي وضعف القدرة على توفير خدمات التعليم من بُعد
بسبب حمدودية أدوات االتصال الرقمي املتاحة — وال سيما
يف املناطق الريفية حيث يعمل الكثيرون .كذلك سيساعد سد
الفجوة بين اجلنسين يف احلصول على التعليم وفرص العمل
على دعم التحول الديمغرايف (من خالل خفض مستويات
اخلصوبة) وتعزيز اإلنتاجية.
ولن يكفي جمرد تدريب األجيال التالية .فيجب حتقيق
االتساق بين مهارات الداخلين اجلدد يف سوق العمل
والوظائف املتاحة ،فضال عن ضرورة زيادة فرص العمل
اجليدة ال لتسع نسبة أكبر من السكان احلاليين فحسب ،بل
لتواكب أيضا االرتفاع املستمر يف أعداد الباحثين عن عمل.
ويمكن التصدي لهذه التحديات من خالل إطالق إمكانات
القطاع اخلاص .لذلك يتعين على صناع السياسات خلق
مناخ أعمال داعم للنمو وتشجيع استثمارات القطاع اخلاص.
وسرعان ما سيساهم ذلك يف زيادة احلافز على مراكمة رأس
املال كأداة مكملة لعرض العمالة املتزايد.
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التحول الرقمي يف إفريقيا

يبشر انتشار التكنولوجيات الرقمية عبر بلدان العامل بفرص
جديدة .ومن شأن اإلصالحات والبنية التحتية الرقمية
مساعدة املنطقة يف حتقيق قفزة نوعية – تعزيز الصالبة
والكفاءة ،وزيادة فرص النفاذ إىل األسواق العاملية ،وحتسين
اخلدمات العامة املقدمة ،وزيادة الشفافية واملساءلة ،وتوفير
املزيد من فرص العمل اجلديدة.
ويتيح التحول الرقمي فرصا لزيادة كفاءة احلكومات
وشفافيتها (وتعزيز احلوكمة بالتايل) .ومن األمثلة
على زيادة الكفاءة إتاحة خدمات مثل تقديم اإلقرارات
الضريبية وتأسيس الشركات عبر شبكة اإلنترنت ،واستخدام
نظم الكمبيوتر يف اإلدارة اجلمركية ،وتقديم املساعدات
االجتماعية من خالل إرسال األموال عبر الهواتف احملمولة.
ويمكن حتسين الشفافية من خالل نشر املعلومات عبر
شبكة اإلنترنت ،واملشاركة اإللكترونية ،وأتمتة عملية تقديم
اخلدمات (للحد من االحتكاك البشري الذي قد يؤدي إىل
الفساد) .ومن شأن هذه الفرص بناء الثقة وزيادة حصيلة
اإليرادات وحتسين جودة اإلنفاق.
كذلك تساعد التكنولوجيا سريعة التطور يف قطاعات
األتمتة والذكاء االصطناعي واالتصاالت على إحداث تغيرات
هائلة يف طبيعة القطاع اخلاص .وقد تعني وتيرة التغيير
تلك أن مسارات التنمية التي طاملا عرفناها – صعود سلم
التنمية بدءا من الصناعات اخلفيفة ووصوال إىل مستويات
أعلى من التعقيد والتطور – مل تعد عملية أو مرغوبة .عوضا
عن ذلك ،يرجح أن تزداد أهمية خدمات أخرى مثل التعهيد
اخلارجي للعمليات ،والتجارة اإللكترونية ،والتكنولوجيا
املالية .ويمكن للتكنولوجيا املالية على سبيل املثال زيادة

 60عاما من الشراكة

يوافق هذا العام الذكرى الستين إلنشاء اإلدارة اإلفريقية يف
صندوق النقد الدويل .وتم تأسيس اإلدارة عام  ،1961بعد مرور
 17عاما على مؤتمر بريتون وودز ،استجابة الحتياجات جمموعة
كبيرة من البلدان اإلفريقية حديثة االستقالل .وعلى مدار السنوات،
طرأت عدة تطورات ملموسة على أدوات الصندوق ،حيث حتول من
تقديم الدعم الحتياجات ميزان املدفوعات على املدى القصير
إىل التصدي للتحديات األطول أجال ،ورفع حدود االستفادة من
املوارد التمويلية امليسرة ،وقام باملزيد من اجلهود يف جمال
تنمية القدرات .وبلغ التعاون بين الصندوق واملنطقة مستويات
غير مسبوقة خالل أزمة كوفيد ،19-حيث قدم الصندوق ما يقرب
من  27مليار دوالر أمريكي يف صورة مساعدات مالية إىل  39بلدا
إفريقيا .وتم توفير ثالثة أرباع هذه القروض من خالل الصندوق
االستئماين للنمو واحلد من الفقر – وهو أداة صندوق النقد الدويل
لتقديم القروض للبلدان منخفضة الدخل بسعر فائدة صفري.
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النمو وتشجيع الشمول املايل من خالل إتاحة اخلدمات
للعمالء الذين مل تتح لهم االستفادة من اخلدمات املصرفية
يف السابق ،وإن كان من الضروري املوازنة بين استخدام
التكنولوجيا املالية وخماطرها على االستقرار املايل .وبوجه
أعم ،يساهم التحول الرقمي يف تشجيع ريادة األعمال عن
طريق السماح للشركات بالنمو سريعا اعتمادا على رأس مال
مادي قليل وبصمة جغرافية حمدودة .غير أن األتمتة والذكاء
االصطناعي قد يؤديان إىل ضغوط خافضة لنصيب العمالة
من الدخل إذا ما تم استخدامهما لالستغناء عن العمالة بدال
من دعمها ،مما قد يحد من الطلب على العمالة.
ويعد االستثمار يف رأس املال البشري مهما بقدر
املكاسب الديمغرافية .وسيتعين أن تدمج نظم التعليم
تكنولوجيا املعلومات يف املناهج التي يدرسها الطالب يف
سن صغيرة للغاية – كما يتعين أن يؤكد التعليم املهني
والثانوي على املهارات الفنية الالزمة لركوب موجة التحول
الرقمي .وقد يُستفاد من أحد جوانب هذا التحول ،وهو التعليم
عبر اإلنترنت .فاالطالع على هذه املصادر يمكن أن يساعد
الشباب يف إفريقيا جنوب الصحراء على جتاوز حدود نظم
التعليم الوطنية التي تتطور بدورها مع الوقت.
وبدون االستثمار يف البنية التحتية األساسية ،سيظل
تأثير التحول الرقمي حمدودا — حتى يف البلدان األكثر
تطورا يف هذا اجملال ،وقد تؤول ثماره إىل الصفوة فحسب
بدال من توليد مكاسب واسعة على النحو الذي نتوقعه جميعا.
ويتعين كشرط أساسي توفير البنية التحتية األساسية لتوليد
الطاقة وإتاحة مصدر كهرباء موثوق يمكن لألسر االعتماد
عليه بأسعار معقولة .كذلك سيستلزم توفير اإلنترنت عايل
السرعة لقطاع كبير من اجملتمع مد كابالت بحرية ذات سعة
مالئمة لتوفير حيز ترددي كاف وبنية حتتية لالتصاالت
لنشر خدمات اإلنترنت يف جميع أنحاء البالد .وكأداة مكملة
لذلك ،ينبغي إخضاع قطاع االتصاالت لضوابط تنظيمية
حمكمة لفرض أسعار تنافسية يف متناول املستهلكين.

إدارة خماطر تغير املناخ

يشكل تغير املناخ تهديدا جسيما للعديد من بلدان املنطقة.
وتتفاوت آثاره عبر البلدان .فالبعض يواجه موجات جفاف،
والبعض اآلخر يواجه ارتفاعا يف منسوب مياه البحار
وأعاصير وفيضانات ،وتشهد معظم البلدان ارتفاعا يف
درجات احلرارة وتغيرات يف أنماط هطول األمطار .غير أن
جميع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء تشترك يف االفتقار إىل
الصالبة إزاء تغير املناخ وحمدودية آليات التكيف ،فضال عن
االعتماد على الزراعة البعلية .لذلك يزداد تأثير تغير املناخ
على النشاط االقتصادي يف إفريقيا جنوب الصحراء مقارنة
باملناطق األخرى.

يتطلب استغالل هذه التحوالت ضخ استثمارات هائلة يف البنية
التحتية البشرية واملادية.
ويتعين تسريع وتيرة التكيف مع تغير املناخ باعتباره
عنصرا حاسما يف التصدي لهذه التحديات .ويتطلب ذلك
تنفيذ استثمارات موجهة يف البنية التحتية واألفراد
وآليات التكيف ،مما سيساهم يف زيادة الصالبة إزاء تغير
املناخ وتعزيز اإلنتاجية واحلد من عدم املساواة .وينبغي
النظر أيضا يف حتسين نظم الري ونشرها على نطاق أوسع
حلماية احملاصيل من اجلفاف ،وزيادة صالبة املباين
ونظم الصرف للحماية من األعاصير .ويساعد االستثمار
يف الرعاية الصحية والتعليم على جعل الفرد أكثر قوة
من الناحية اجلسمانية وأكثر دراية بكيفية التعامل مع
خماطر املناخ .كذلك تعد املساعدات االجتماعية وتوافر
التمويل عوامل من شأنها مساعدة املواطنين على بناء
مساكن أكثر صالبة واالستثمار يف الزراعة املراعية
للمناخ والرعاية الصحية والتعليم ،كما تمثل هذه العوامل
هامش أمان ملساعدة األفراد والشركات على التكيف
يف أعقاب الصدمات .ومن شأن السياسات االقتصادية
الكلية السليمة — مثل زيادة احليز املايل ،ودعم التنوع
االقتصادي ،والسعي إىل تطبيق أسعار صرف مرنة —
احلد أيضا من تأثير الصدمات املناخية.
وتنشأ حتديات إضافية نتيجة التحول العاملي إىل
اقتصاد منخفض الكربون ،حيث ستواجه بلدان املنطقة
املصدرة للنفط والغاز تراجعا يف اإليرادات ،وضعفا يف
االستثمارات املتعلقة بهما .لذلك يتعين التعجيل بتنويع
أنشطة هذه االقتصادات لزيادة الدخول وتوفير فرص عمل
للجميع يف ظل الزيادة السكانية السريعة .ويف الوقت نفسه،
فإن تراجع العرض العاملي من هذه املوارد والضغوط
من أجل االعتماد على الطاقة اخلضراء يتطلبان أيضا
حتول املنطقة بأسرها إىل أنشطة أكثر مراعاة للبيئة يف
قطاعات الصناعة وتوليد الكهرباء — من خالل جمموعة
خمتلفة من السياسات ،بداية من التنظيم املايل وحتى
االستثمارات الضخمة يف الطاقة املتجددة مثل الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح .وبالنسبة إلفريقيا ،سيكون من
الضروري تسهيل نقل التكنولوجيا من االقتصادات األكثر
تقدما ،وال سيما يف ظل تسارع وتيرة التوسع االقتصادي
املصاحب للنمو السكاين السريع .كذلك ستزداد الضغوط
من أجل زيادة مصارف ومستودعات الكربون وصونها
على حساب الفرص احملتملة يف جمايل قطع األشجار
والتعدين.

الوصول إىل التمويل

يتطلب استغالل هذه التحوالت ضخ استثمارات هائلة يف
البنية التحتية البشرية واملادية .غير أن العديد من بلدان

إفريقيا جنوب الصحراء أصبحت تواجه حيزا ماليا حمدودا
واملزيد من أعباء الدين بسبب اجلائحة.
وعلى السلطات تكثيف جهودها لزيادة إيرادات املالية
العامة من خالل تنفيذ اإلصالحات الضرورية لضمان
كفاءة السياسة الضريبية ،واإلدارة املالية العامة الشاملة،
والشفافية واحلوكمة الرشيدة .كذلك يجب على بنوك التنمية
متعددة األطراف وشركاء التنمية زيادة التمويل املتاح من
خالل املنح والقروض امليسرة إن أمكن .ومن خالل إعادة
توزيع حقوق السحب اخلاصة من االقتصادات املتقدمة التي
تتمتع بموازين مدفوعات قوية ،قد يمكن توفير قروض أطول
أجال للمساعدة يف هذا الصدد.
غير أن زيادة مستويات الديون عبر القارة خالل العامين
األخيرين تثير املزيد من اخملاوف بشأن إمكانية احلصول
على ديون جديدة .وقد بات من املهم أكثر من أي وقت مضى
أن تضمن البلدان حتقيق عائد جيد على االستثمارات املمولة
بالديون وأن تستهدف مشروعات عالية اجلودة استنادا إىل
دراسات جدوى شاملة وعمليات شراء عامة تتسم بالكفاءة
والشفافية.

مباراة طويلة األجل

بالرغم من أن االستجابة للجائحة على املدى القصير تعد
األولوية الواضحة يف الوقت احلايل ،تتطلب اإلدارة الفعالة
لعملية التعايف مراعاة االجتاهات طويلة األجل.
فاملنطقة تواجه حتديات ،ولكنها تتمتع يف الوقت نفسه
بإمكانات كبيرة للنمو خالل الستين عاما القادمة .وينبغي
أن حتقق البلدان أقصى استفادة ممكنة من هذه اإلمكانات
من خالل زيادة إيرادات املالية العامة وتعظيم العائد على
االستثمارات املوجهة يف رأس املال البشري واملادي – بما
يف ذلك إنشاء بنية حتتية أساسية مقاومة لتقلبات الطقس
لتوفير الكهرباء للمزيد من املواطنين .وينبغي أن يضطلع
الشركاء الدوليون بالدور املنوط بهم يف دعم هذه اجلهود من
خالل توفير املساعدة الفنية والتمويل.
وبالرغم من انتشار التداعيات السلبية للجائحة ،يتعين
على بلدان املنطقة استغالل هذه الفرصة كدافع لتنفيذ
اإلصالحات الالزمة تمهيدا ملائة عام من النمو الشامل يف
القارة اإلفريقية.
أبيبيه آمرو سيالسي مدير اإلدارة اإلفريقية بصندوق
النقد الدويل.
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