امرأة تطهو ذرة بالقرب
من مصباح شمسي ،مصدر
نـظـيـف ومأمون للطاقة.

شحذ

النمو

البلدان اإلفريقية تتبنى املصادر املتجددة للتعجيل باحلصول على
الطاقة ،لكن تمويلها ال يزال يشكل حتديا

ال

بنسون إيريري وريبيكا شيريل

قصور التعهدات

يذكــر تقريــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة أن ســد فجــوة احلصــول علــى الطاقــة يف بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء
ســيقتضي ،حســب التقديــرات ،اســتثمار  28مليــار دوالر ســنويا حتــى عــام  .2030ويتضمــن ذلــك اســتثمار
نحــو  13مليــار دوالر يف الشــبكات الصغيــرة ،إىل جانــب  7,5مليــار دوالر أخــرى لالســتثمار يف الشــبكات
و 6,5مليــار دوالر لالســتثمارات خــارج نطــاق الشــبكات .وتظــل التعهــدات احلاليــة بالتمويــل قاصــرة عــن تلبيــة
االحتياجــات ،بينمــا تشــهد أكبــر الفجــوات بلــدانٌ مثــل تشــاد وإثيوبيــا ونيجيريــا — وجميعهــا مــن املراكــز
الرئيســية للنمــو الســكاين .وباملثــل ،فالتعهــدات بتقديــم  131مليــون دوالر لتوفيــر مواقــد الطهــي النظيفــة
ال تمثــل ســوى جــزء مــن االحتياجــات التــي ســتصل إىل  4,5مليــار دوالر بحلــول عــام  .2030فبلــدان مثــل
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يــزال الطلــب علــى الطاقــة آخــذا يف التزايــد يف معظــم أنحــاء العــامل ،لكــن هنــاك مئــات املالييــن مــن النــاس
يف إفريقيــا ال يحصلــون علــى الكهربــاء ويســتخدمون مصــادر الوقــود املُلَوِّثــة يف الطهــي .ووفــق تقريــر
صــدر عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة عــام  ،2019هنــاك  770مليــون نســمة ال يحصلــون علــى الكهربــاء
—  %75منهــم يعيشــون يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء — و 900مليــون نســمة يف املنطقــة ال يســتخدمون
مواقــد طهــي نظيفــة .وهــذا األمــر مــن شــأنه أن يقلــل فــرص التعليــم وممارســة األعمــال ،كمــا يحــد مــن اآلفــاق
االقتصاديــة ومســتويات رفاهيــة الســكان.

جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وإثيوبيــا ،اللتيــن يفتقــر %95
مــن ســكانهما إىل مواقــد الطهــي النظيفــة ،حتصــان علــى أقــل
مــن  %1مــن هــذه االســتثمارات الســنوية.
وهنــاك حاجــة إىل التعهــد بالتزامــات ماليــة كبيــرة لســد
هــذه الفجــوة .ومــع هــذا ،ال تــزال هنــاك حتديــات ماثلــة ،منهــا
عــدم االســتقرار السياســي ،وعــدم اليقيــن االقتصــادي الكلــي
(بســبب التضخــم وأســعار الصــرف) ،وقضايــا علــى مســتوى
السياســات واجلوانــب التنظيميــة ،وضعــف املؤسســات،
واالفتقــار إىل الشــفافية .وكل هــذه العوامــل تــؤدي إىل منــاخ
ت ،إىل جانــب إخفاقــات الســوق ونقــص
اســتثماري غيــر مــوا ٍ
املســاعدة الالزمــة لتوجيــه التمويــل إىل املواضــع التــي تكــون
يف أمــس احلاجــة إليــه (راجــع الرســم البيــاين).
ومل ي ـفِ العديــد مــن االقتصــادات املتقدمــة بالفعــل
بتعهداتهــا التــي تبلــغ  100مليــار دوالر ســنويا لتمويــل قضايــا
أنشــطة مكافحــة تغيــر املنــاخ كمــا أنهــا تقــوم حاليــا بخفــض
مســاعداتها اخلارجيــة ،يف وقــت تشــتد فيــه احلاجــة إىل
مضاعفــة االســتثمارات .وينبغــي لــكل مــن «املؤتمــر العاملــي
املعنــي بتغيــر املنــاخ» ( )COP26و«جملــس انتقــال الطاقــة»
القيــام بــدور حمــوري يف دفــع تعبئــة رأس املــال بشــكل عاجــل
مــن أجــل االســتثمار يف الطاقــة النظيفــة داخــل املنطقــة.
وبرغــم هــذه التحديــات ،هنــاك مبــادرات ناجحــة يمكنهــا،
إذا أمكــن تكرارهــا ،أن تســاعد علــى تعبئــة رأس املــال الــازم.
فعلــى ســبيل املثــال ،مبــادرة «االســتخدام املســتدام للمــوارد
الطبيعيــة وتمويــل الطاقــة» — وهــي إحــدى وســائل الوكالــة
الفرنســية للتنميــة — حتفــز اإلقــراض التجــاري لقطــاع
الطاقــة النظيفــة كمــا أنهــا ســاعدت علــى تمويــل مــا يزيــد علــى
 60مشــروعا يف القطاعيــن التجــاري والصناعــي ،وكذلــك
مشــروعات داخــل الشــبكة يف أنحــاء كينيــا وتنزانيــا وأوغنــدا.
وتضــع هــذه الوســيلة منهجــا متكامــا يــزود البنــوك وعمالءهــا
بتمويــل مهيــكل ،كمــا تقــدم مســاعدة فنيــة ودعمــا للشــركات
يف هيكلــة اســتثماراتها .وتتقاســم هــذه الوســيلة  -مــن خــال
آليــات الضمــان -بعــض اخملاطــر االئتمانيــة التــي تتحملهــا
البنــوك الســاعية إىل تطويــر حمافــظ االســتثمار يف الطاقــة
املتجــددة.
أمــا «صنــدوق الطاقــة املســتدامة مــن أجــل إفريقيــا» —
وهــو صنــدوق متعــدد املانحيــن تأســس عــام  2011ويديــره
بنــك التنميــة اإلفريقــي  -فقــد قــدم تمويــا إلطــاق عنــان
اســتثمارات القطــاع اخلــاص يف مصــادر الطاقــة املتجــددة
وكفــاءة الطاقــة .ويهــدف الصنــدوق ،من خالل تقديم املســاعدة
الفنيــة وكذلــك إتاحــة أدوات التمويــل امليســر واملُحَفِّــز ،إىل
تخفيــف خماطــر االســتثمار يف هــذا القطــاع ،كمــا أنــه يوجههــا
نحــو طاقــة التحميــل األساســي اخلضــراء ،والشــبكات الصغيــرة
اخلضــراء ،وحتقيــق كفــاءة الطاقــة .وقــد ســهل هــذا الصنــدوق
تنفيــذ أول برناجميــن مــن برامــج بنــك التنميــة اإلفريقــي
لتوســيع النطــاق يف بوركينــا فاســو وجمهوريــة الكونغــو
الديمقراطيــة وقــام بــدور رئيســي يف تطويــر مبــادرات التمويــل
اخملتلــط للطاقــة .وتضــم هــذه املبــادرات «صنــدوق الطاقــة
املتجــددة مــن أجــل إفريقيــا» الــذي حفــز تمويــل القطــاع
اخلــاص مــن خــال االســتثمارات — وذلــك علــى ســبيل املثــال
يف مؤسســة « »Frontier Energyالتــي اســتثمرت مــا يزيــد علــى
 1,8مليــار دوالر يف أكثــر مــن  45مشــروعا للطاقــة املتجــددة

يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء ،بطاقــة إنتاجيــة كليــة تزيــد علــى
 750ميغــاواط.
ويف عــام  ،2020تعهــد بنــك التنميــة اإلفريقــي ،مــن خــال
«صنــدوق الطاقــة املســتدامة مــن أجــل إفريقيــا» ،بتوفيــر5
مالييــن دوالر لشــركتي االســتثمار  Enabling Qapitalو
 +Sparkبغــرض تعبئــة رأس املــال املســاهم لشــركات مواقــد
الطهــي النظيفــة يف املنطقــة .وســاهم هــذا التمويــل ،إىل جانــب
مبلــغ عشــرة مالييــن يــورو قدمهــا االحتــاد األوروبــي مــن خــال
آليتــه للتمويــل اخملتلــط ،يف جــذب كثيــر مــن املســتثمرين ،ممــا
ســاعد علــى تعبئــة رأس املــال لالســتثمار يف مواقــد الطهــي
النظيفــة.

فتح اجملال للتمويل

ال تعكــس هــذه املبــادرات ســوى عــدد قليــل مــن عمليــات التدخــل
التــي تســاعد علــى إطــاق عنــان رأس املــال لالســتثمار يف
الطاقــة النظيفــة داخــل املنطقــة .ولكــن ال بــد مــن تســريع وتيــرة
التمويــل وزيــادة حجمــه .ومــن شــأن التعهــدات يف ظــل «املؤتمــر
العاملــي املعنــي بتغيــر املنــاخ» ( )COP26أن تســاعد علــى
احلــد مــن احلواجــز وتلبيــة االحتياجــات الالزمــة يف اخلمســة
جمــاالت التاليــة.
·تخفيــف اخملاطــر التــي تهــدد االســتثمار يف قطــاع
الطاقــة النظيفــة يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء :حيــث
يقــوم املســتثمرون مــن القطــاع اخلــاص بــدور أساســي يف
تمويــل مصــادر الطاقــة املتجــددة ،ولكــن ارتفــاع التكاليــف
وعــدم اليقيــن احمليــط بسياســات الطاقــة وأنظمتهــا يعمقــان
تصــور املســتثمرين للمخاطــر .وهنــاك أدوات خمتلفــة
لتخفيــف اخملاطــر ،ولكــن يتضــح مــن الدراســات أن معظمهــا
جمــزأ ،فهــي ال تقــدم جمموعــة كاملــة مــن األدوات للحــد مــن
عــدم اليقيــن كمــا أنهــا ال تغطــي كل مراحــل دورة احليــاة يف
مشــروعات الطاقــة املتجــددة .ومــن شــأن أدوات مبتكــرة
مثــل مبــادرة «  »Renew Africaالتــي تهــدف إىل تخفيــف
اخملاطــر مــن البدايــة إىل النهايــة أن تُْ ـدِثُ فرقــا كبيــرا،
فهــي تســتخدم نمــوذج النافــذة املوحــدة لتقديــم الدعــم
مــن البدايــة وحتــى النهايــة ،بمــا يف ذلــك املســاعدة الفنيــة
والدعــم املــايل وكذلــك املســاعدة علــى مســتوى السياســات
وتأييدهــا .ويمكــن كذلــك ملنتجــات مثــل آليــة 4 Green
 Access first-loss debt facilityوإصالحــات السياســات
واإلصالحــات التنظيميــة ملعاجلــة اخملاطــر التــي تواجــه
املســتثمرين أن تســاعد يف هــذا الصــدد.
·تمويــل املشــروعات التــي حتفــز الطلــب علــى الطاقــة
النظيفــة :ظلــت معظــم االســتثمارات يف قطــاع الطاقــة
تُوَجَّــه نحــو إمــداد الكهربــاء .وال ينصــب ســوى قــدر قليــل
مــن التركيــز علــى توليــد الطلــب ،ممــا يجعــل الكهربــاء يف
املناطــق الريفيــة باهظــة التكلفــة .وعلــى ســبيل املثــال،
تمويــل املــزارع لكــي تســتخدم وســائل الــري التــي تعمــل
بالطاقــة الشمســية سيســاعد علــى زيــادة اإلنتاجيــة،
وتعزيــز األمــن الغذائــي ،واحلــد مــن تعــرض القطــاع خملاطــر
تغيــر املنــاخ .وباملثــل ،دعــم االســتثمار يف مصــادر طاقــة
يمكــن االعتمــاد عليهــا وذات تكلفــة معقولــة لالســتخدام يف
الصناعــات اإلنتاجيــة إىل جانــب سلســلة القيمــة الزراعيــة
يمكــن أن يعنــي توفيــر مزيــد مــن فــرص العمــل يف املناطــق
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”Energizing Finance:

الريفيــة ،ورفــع مســتويات دخــل املزارعيــن ،وتقليــل إهــدار
املــواد الغذائيــة .ومــن شــأن توفيــر التمويــل بأســعار معقولــة
مقترنــا باملســاعدة الفنيــة — وال ســيما يف تقديــر طلــب
القطاعــات علــى الطاقــة — أن يســهم يف التشــجيع علــى
اســتغالل الطاقــة النظيفــة .ويمكــن مــن خــال توضيــح هــذه
الفــرص ،وتكملتهــا ببيانــات عــن املتطلبــات مــن الطاقــة،
مســاعدة املســتثمرين علــى حتديــد جمــاالت التمويــل ،وهــو
مــا يتطلــب حــدوث حتــول يف أســاليب التخطيــط .ويجــب
علــى صنــاع السياســات والشــركاء يف التنميــة اتخــاذ
منهــج متكامــل يف التخطيــط ،األمــر الــذي سيســاعد علــى
كســر الصوامــع التــي تعــزل القطاعــات عــن بعضهــا .وينبغــي
للبنــوك التجاريــة أن تضــع برامــج تمويليــة موجهــة نحــو
هــذه الفــرص.
·حتديــث البنيــة التحتيــة للكهربــاء يف إفريقيــا لدعــم
إمكانيــة االعتمــاد عليهــا ومرونتهــا واســتدامتها:
إن توفيــر شــبكة كهربــاء قويــة يمكــن االعتمــاد عليهــا مــع
توافــر خاصيــة املرونــة إلدمــاج املصــادر املتنوعــة للطاقــة
املتجددة يشــكل عنصرا رئيســيا يف جذب اســتثمارات تشــتد
احلاجــة إليهــا يف إفريقيــا مــن أجــل التحــول إىل مصــادر
الطاقة النظيفة .وال بد من حتديث شــبكة الكهرباء لتحســين
كفاءتهــا ومرونتهــا ،إىل جانــب تعزيــز االســتدامة واســتعداد
نظــام الطاقــة .ومــن ثــم ،تقــوم مرافــق الكهربــاء بــدور رئيســي
يف هــذا التحــول .وبالتــايل ،فمــن األهميــة بمــكان مســاعدة
شــركات الكهربــاء يف التغلــب علــى التحديــات العديــدة التــي
تعــوق جذبهــا لالســتثمارات .ويمكــن معاجلــة االختناقــات
املرتبطــة بالســوق مــن خــال عمليــات التدخــل التــي تســاعد
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املرافــق يف وضــع نمــاذج عمــل جديــدة وتنفيذهــا لتقديــم
خدمــة متكاملــة يف جمــال خدمــات الطاقــة وحتديــد الفــرص
املمكنــة للدخــول يف عالقــات شــراكة جتاريــة مــع أصحــاب
مصلحــة آخريــن يف تقديــم خدمــات الطاقــة .وســوف تكــون
ثمــرة هــذه اجلهــود هــي انخفــاض تكاليــف احلصــول علــى
الطاقــة والتوصــل إىل حلــول ملواجهــة التحديــات أمــام
املرافــق التقليديــة والتــي تعــوق كفاءتهــا واســتعادة
إيراداتهــا ،وتتســبب يف خســائرها .ومعاجلــة حتديــات
احلوكمــة التــي ال تــزال تواجــه هــذه املرافــق يمكــن أن
تســهم يف اســتعادة ثقــة املســتثمرين احملتمليــن .أمــا التــزام
احلكومــات احملليــة والشــركاء يف التنميــة بتمكيــن اجلميــع
مــن احلصــول علــى الطاقــة فيمثــل فرصــة للتعــاون يف بــذل
هــذه اجلهــود.
·حتويــل االســتثمارات بعيــدا عــن الوقــود األحفــوري
ومشــروعات الطاقــة الكهرمائيــة الكبيــرة :تتجــه معظــم
مــوارد تمويــل الطاقــة اإلنتاجيــة اجلديــدة يف إفريقيــا
جنــوب الصحــراء نحــو مشــروعات الطاقــة الكهرمائيــة
الكبيــرة ،وكذلــك الوقــود األحفــوري ،بمــا فيــه الغــاز الطبيعــي
والفحــم .وال تــزال مســتويات انبعاثــات غــاز الدفيئــة يف
املنطقــة منخفضــة نســبيا يف املتوســط ،غيــر أن حتقيــق
أهــداف اتفاقيــة باريــس ســيقتضي البحــث عــن مصــادر
الطاقــة النظيفــة .واحلــد مــن االعتمــاد املفــرط علــى الطاقــة
الكهرمائيــة ،املعرضــة خملاطــر تغيــر املنــاخ ،مطلــب
ضــروري لتأميــن الطاقــة يف املنطقــة علــى املــدى الطويــل.
ويجــب علــى الشــركاء الثنائييــن ،مثــل الصيــن التــي تمــول
معظــم مشــروعات الطاقــة الكهرمائيــة والفحــم يف املنطقــة،
أن يتحولــوا بعيــدا عــن هــذه املصــادر واعتمــاد مصــادر
الطاقــة املتجــددة غيــر الكهرمائيــة.
·فتــح اجملــال أمــام حلــول مواقــد الطهــي النظيفــة :أشــار
تقريــر منظمــة «طاقــة مســتدامة للجميــع» لعــام 2020
وكذلــك النشــرة املوجــزة التــي أصدرهــا «التحالــف العاملــي
مــن أجــل مواقــد طهــي نظيفــة» عــام  2021إىل تزايــد تمويــل
قطــاع مواقــد الطهــي النظيفــة .غيــر أن هــذه الزيــادة أقــل
بكثيــر ممــا يلــزم لســد الفجــوة .ويمكــن املســاعدة علــى حتفيــز
مشــاركة القطــاع اخلــاص بتوفيــر آليــات مبتكــرة كالتمويــل
امليســر واخملتلــط مــن مؤسســات التمويــل اإلنمائــي .ومــن
شــأن إصالحــات السياســات واإلصالحــات التظيميــة،
كاإلعفــاءات والتخفيضــات الضريبيــة وتخفيــف اخملاطــر
التــي تهــدد االســتثمارات ،أن تعــزز التوســع يف اســتغالل
تكنولوجيــات مواقــد الطهــي النظيفــة.
وتشــكل الطاقة النظيفة الوفيرة واملوثوقة عنصرا أساســيا
يف اقتصــاد يحقــق الرخــاء ويتســم باالســتدامة واالحتــواء .ويف
ظــل وجــود فجــوة كبيــرة يف احلصــول علــى الطاقــة مــع وفــرة
مصــادر الطاقــة املتجــددة ،جنــد أن إفريقيــا هــي آخــر تخــوم
اســتثمارات التحــول إىل الطاقــة النظيفــة والعمــل بشــأن تغيــر
املنــاخ.
بنسون إيريري رئيس احلصول على الطاقة يف إفريقيا
يف معهد املوارد العاملية .وريبيكا شيريل ،مدير البحوث
والبيانات واالبتكار يف إفريقيا يف معهد املوارد العاملية.

