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 چکیده

 مجمعو   از درصعد  20.3 مربع   کیلومترمیلیون  30 حدود مساحتی باو  است جهان پهناور قاره دومین یاآسپس از  آفریقا

 شمار به ثروتمند  قاره یک معدنی و طبیعی مناب  از برخورداری لحاظ به آفریقاقاره  .گرفته است بر در را زمین های خشکی

 از بسعیاری ای روبرو هستند. در این راسعتا  با مشکالت اقتصادی گستردهکشورهای این قاره  بسیاری از با این حال .آید می

 بعه  طبیععی   منعاب   فعرو   از حاصل درآمدهایتا  اند کرده را ایجاد( هاSWF) ملی ثروت های صندوق آفریقایی کشورهای

صعندوق در   14صندوق از  9ها واریز و در مواق  لزوم مورد استفاده قرار گیرد. در این میان مناب  به این صندوق نفت ویژه

 پایعداری  تضمینها در قاره آفریقا SWFهدف اصلی از تاسیس  .شود یم ینتأم ی آنها فرآوردهفرو  نفت و  ازقاره آفریقا 

هعا و   یرساختزدر  گذاری یهسرما  آینده یها نسلبرای  انداز پسافزایش   تصاد از نوساناتاق حفاظت تثبیت بودجه و مالی 

 د دارد کعه بعا کمعک   در بسیاری از کشورهای آفریقایی ایعن تفکعر وجعو   عنوان شده است.  پایدار بلندمدت ی یهسرمارشد 

و  مقابلعه  نفعت  تولیعد  و کشع   مناب  در خصعو   نفرینپدیده  با توانمی و استفاده از تجربیات این کشور "نروژی مدل"

 و گعذاری  یهسعرما  حاکمیعت   در خصو  متفاوتیقوانین  آفریقایی  در کشورهای مختل اگر چه  .ساخترا باثبات اقتصاد 

حعال در   ایعن  بعا   برسعد  حعداقل  بعه  هعا  صندوقاز  سوءاستفاده احتمال تا شود یم اجرا و تدوینها SWFکرد مناب   هزینه

 حاصعل از  بعازده در کشعورهای ایعن قعاره    دارد.  زیعادی وجعود   یها چالش هاصندوقاستفاده از مناب   و حاکمیت خصو 

را در خعار  از کشعور بعا    مناب  خود این قاره کشورهای  بسیاری از؛ ضمن آن که است پایینها SWFگذاری مناب   یهسرما

با این رویکرد در مطالعه  .دنکن یمدریافت باال بهره با نرخ  واماز سایر کشورها و در عین حال   دندار یمکم نگه  نسبتاًبهره 

 و غنعا  آنگعوال   الجزایعر   در کشورهای آفریقایی منتخب شامل هاSWF عملکردابتدا   از طریق تحلیل محتوای متونحاضر 

 انعرژی  گعذار از  بعرای  منعاب   کمبعود  هعا  SWF معدیریت  نحعوه در خصعو    سعسس شده اسعت.   ارزیابی بررسی و نیجریه

نشعان  نتایج ایعن مطالععه    .است بحث شده کنند  کمک مشکل این رف  به توانند یم هاSWF چگونه اینکه وتجدیدناپذیر 

ای گلخانه گازهای انتشار کاهش ضمن  تجدیدپذیر هایانرژی در گذاری برای سرمایه هاSWFدهد که استفاده از مناب  می

کمک خواهعد کعرد. ضعمن     نسلی بین برابری اهداف به آینده هاینسل برای مناب  گذاشتن با باقی کره زمین از و حفاظت

 دسعتیابی  برای صرفه به مقرون ابزاری و است هاآالینده انتشار کاهش جهانی و ایمنطقه تعهدات آن که در راستای تحقق

در  گیعری  یمتصعم  از قبعل  با این حال باید توجعه نمعود کعه    .آوردفراهم می آفریقایی کشورهای اکثر در انرژی به همگانی

 .شود مشخص هاSWF استراتژیانجام و بر اساس آن  فایده - هزینه تحلیل  SWFs مناب  گذاری سرمایهخصو  
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 .فایده – هزینه تحلیلهای تجدیدناپذیر  کشورهای آفریقایی  گذار از انرژی  (SWF) ملی ثروت  صندوق کلیدی: واژگان

 مقدمه .1

المللی  آزانس بینبرآوردهای . برخوردار استنو و تجدیدپذیر  های انرژی در خصو پتانسیل قابل توجهی از آفریقا قاره 

 310بیش از پتانسیل تولید تجدیدپذیر  های انرژی خصو  درآفریقا دهد  نشان می )ایرنا( 1تجدیدپذیر های انرژی

  مسائلی ایعالوه بر این  در سطح منطقه. کند تأمیناین قاره را موردنیاز  تواند نیمی از برق می که برق را داردگیگاوات 

از مانند تغییرات آب و هوایی و توسعه پایدار مطرح شده است و با توجه به این موضو   اکثر کشورهای آفریقایی تعدادی 

  (SDGs) 2به اهداف توسعه پایدار توان یماین موارد  نیتر مهماند. از  را پذیرفته یالملل نیب یها پروتکلو  ها ونیکنوانس

جامعه اقتصادی  یها استیس  کریدور انرژی پاک آفریقا و (AU) 3اتحادیه آفریقا 2063توافقنامه پاریس  دستور کار 

4کشورهای آفریقای غربی
 (ECO-WAS)  تجدیدپذیر اشاره کرد. صندوق انرژی پایدار آفریقا که توسط های انرژیدر مورد 

 کرده است یگذار هیسرماجدید و تجدیدپذیر  های انرژیدر زمینه مناب    شود یممدیریت  (AFDB) 5بانک توسعه آفریقا

و  ها رساختیزکمبود  یها چالشاین قاره با  های قابل توجه در قاره آفریقا و ظرفیت ها فرصت. با وجود (2021  6)آکاه

 تأمین  بسیاری از کشورها مسیرهای پایداری را برای ها چالشدسترسی محدود به انرژی مواجه است. در مواجهه با این 

مالی  تأمیندر این بین (. 2012  7گوجبا و همکاران) اند کردهو دسترسی به انرژی شناسایی  ها رساختیزمالی کسری 

به همین دلیل  چندین کشور  .استحیاتی امری افزایش مشارکت بخش خصوصی  از طریقداخلی کشورهای آفریقایی 

به عنوان  ورا با نقش گسترده  (SWFs) 8های ثروت ملیصندوق آنگوال و نیجریه  از جملهاز مناب   سرشاردر حال توسعه 

تا از آن  کند میها کمک  به صورت محلی به دولت SWF گذاری عالوه بر این  سرمایه .اند کردهملی تأسیس  گذار هیسرما

  9برمرگذاری استفاده کنند ) گذاران خصوصی برای تقویت سرمایه برای بهبود کیفیت مخار  عمومی و جذب سرمایه

زیرا ممکن است  ؛ندنک برای دسترسی به وجوه جایگزین کمک می ها دولتبه  هاSWFضمن آن که (. 2016

باعث های داخلی  گذاری سرمایه .وجود داشته باشد ها رساختیزمالی  تأمینهایی در دسترسی به مناب  سنتی  محدودیت

در  .خواهند داشتهای خار  از کشور  گذاری و احتماالً بازدهی باالتری نسبت به سرمایه شوند یمثروت ملی ایجاد 

-گذاری سرمایهحمایت از  برای  سه دلیل صورت پذیردریزی مناسب و شفاف  نامهکشورهای فقیر آفریقایی  زمانی که بر

SWF  گذاری  سرمایه که کند میاستدالل ( 1977) 10هرتویکدر توجیه دلیل اول  .وجود خواهد داشتدر سطح محلی ها

روی زمین )فیزیکی  انسانی  سرمایه فکری( جایگزین  یها ییداراهای زیرزمینی )طبیعی( را با  داخلی  داراییهای پررو/زه

را برای کشورهای در حال توسعه  ها مناب  مالی ارزان قیمت SWFدر توضیح دلیل دوم نیز باید عنوان نمود که .کند می

به طور هزینه وام گرفتن را  ها SWFاستفاده از مناب   نهایت آن که ؛ وکند میفراهم دارند دسترسی محدود به سرمایه  که

 (.2016  11ساموئل و همکاران) دهد یم را افزایش یگذار هیسرمابرای   کاهش و انگیزهمستقیم 

                                                           
1 - International Renewable Energy Agency (IRENA) 

2 - Sustainable Development Goals 

3 - Africa Union (AU)’s Agenda 2063 

4 - Africa Clean Energy Corridor and the Economic Community of West African States 

5 - African Development Bank 

6 - Ackah 

7 - Gujba 

8 - Sovereign Wealth Funds (SWFs) 

9 - Bremner 

10 - Hartwick 

11 - Samuel 



 1در غنا  قانون مدیریت درآمد نفتها وجود دارد. به عنوان مثال  SWFیی قوانین متفاوتی در خصو قایآفر یدر کشورها

(PRMA )کند میصندوق ثروت دولتی )صندوق میراث و تثبیت( ممنو   برایداخلی را  یگذار هیسرما .PRMA  غنا ابزار

بهره یا و دارای  شود یمتبدیل  یالملل نیبکه به ارز  داند یمابزار بدهی را  ها صندوقاین  یگذار هیسرماواجد شرایط برای 

  بانک جهانی یا توسط یک (IMF) 2پول یالملل نیبتوسط صندوق شده مبلغ ثابت معادل بهره اوراق بهادار و یا تضمین 

 داخلیرا به صورت   SWFمناب  گذاری نیجریه اجازه سرمایه در نقطه مقابل است. کشور مستقل غیر از جمهوری غنا

 ها رساختیزتوسعه  تیتقو یبراو  داخلی صورت به مناب  صندوق در این کشور از درصد 40به طور خا   . دهد می

 .(2021)آکاه   شود یم یگذار هیسرما ها بزرگراهو  یبرق  کشاورز  یبهداشت یها مراقبتشامل امالک و مستغالت  

. بدیهی است که این شود میها گاهی اوقات به شدت سیاسی  SWFداخلی گذاری سرمایهدر خصو  نو  تصمیمات 

  خا داخلی تحت کنترل یک گروه  های شرکتدر  ها آنبخش قابل توجهی از مناب  ها وجود دارد که SWFریسک برای 

فقدان یا محدودیت افشای  ها آنتواند در کشورهایی که در  سیاستمداران و متحدانشان قرار گیرد. این موضو  می

های داخلی ممکن است نتوانند مناف   گذاری چنین سرمایه .نف  وجود دارد  عمیق باشد اطالعات مربوط به مالکیت ذی

 4نتایج حاصل از مطالعه درایسداله .(2011  3)هاتون و پیستور را به حداکثر برسانند SWF یا بازده مالی حاصل ازملی 

همواره این زیرا  ؛قابل توجیه است هاSWF گذاری در ابزارهای داخلی توسط دهد که ممنوعیت سرمایه نشان می (2008)

هدف بیشتر  نماید. تأمینخا  داشته و یا مناف  یک گروه خا  را سمت و سوی  ها گذاری سرمایه وجود دارد که  نگرانی

SWFریسک بین آینده و تعادل  های نسلبرای  انداز پس  صادرات حاصل از بادآورده درآمدهای هدر رفتجلوگیری از   ها

خارجی تمرکز دارند. در نهایت   های داراییها به طور سنتی بر روی  SWFو بازده است. این اهداف حاکی از آن است که

در داخل اهداف کالن اقتصادی و  SWFصرف مناب  که  دهد مینشان  5موسسه حاکمیت مناب  طبیعی های یافته

  .کند میمدیریت مالی را تضعی   های سیستم

به عنوان  .است کرده تر پیچیدهرا ها  SWFمناب  گذاری سرمایهصد امق در خصو  گیری تصمیم 19بیماری کووید شیو  

بسته میلیون بشکه  21.8تولید روزانه  ودالر  57 خود را بر مبنای قیمت هر بشکه نفت 2020بودجه سال مثال  نیجریه 

این رویداد منجر به کسری  .دالر در هر بشکه کاهش یافت 30تا  20گیری  قیمت نفت به  در دوران او  همهاما  ؛است

را بیمارستان  88ساخت   19قبل از شیو  کووید در غنا  دولت  .شده استمیلیارد دالر  15تا  10 به میزاندرآمد 

با  (NSIA) مستقل نیجریه گذاری سرمایهسازمان . متوق  گردید 19کرده بود که با شیو  بیماری کووید  ریزی برنامه

میلیون دالر به آن متعهد شد؛ اما با شیو   50 و اندازی راهصندوق حمایت همبستگی نیجریه را  بخش خصوصی همکاری 

اولین موضو  آن . اند داشتهها  SWFپیامدهایی برای موارد اشاره شده نتوانست تعهدات خود را انجام دهد. 19کووید 

که شاخص  7کنفدانتس به گزار  .(2020  6)اوزیلی شده استگذاری  شیو  این بیماری منجر به زیان سرمایهاست که 

میلیارد دالری  19منجر به ضرر  در بهترین حالت 19 بیماری کووید  کند میرا منتشر  8های ثروت مستقل آفریقا صندوق

وجوه  دوم آن است که با شیو  بیماری مسلله .را در پی داشته است ها SWFمیلیارد دالری 27 حالت ضرردر بهترین و 

                                                           
1 - Petroleum Revenue Management Act 

2 - International Monetary Fund 

3 -Hatton and Pistor,  

4 -Drysdale 

5 - Natural Resource Governance Institute 

6 -Ozili  

7 - Konfidants 

8 - African Sovereign Wealth Funds Index 



بخش ویژه  ها  به در نظر گرفته شده بود به سایر بخشاپذیر تجدیدنانرژی  گذار ازبخش دولتی و خصوصی که برای 

 . منتقل شده استسالمت 

(  2011) 1از جمله مطالعات دیکسون و مانک است انجام شدهآفریقا  در قارهها  SWFی که تاکنون در خصو مطالعات

و به گذار از شده متمرکز  ها صندوقاین بر ساختارهای حاکمیتی  هدف و عملکرد ( 2019) 3( و جییر2016) 2هووه

های آفریقایی کوچک SWFدریافتند که( 2011) 4عنوان مثال تریکی و فایه  به .اند ننمودهتجدیدناپذیر توجه  های انرژی

 دارند. فعالیت در خصو  ثبات بخشی به اقتصاد داخلیو عمدتاً  برند میهستند و از فقر ساختارهای حاکمیتی رنج 

باید به سمت ها جهت تسری  توسعه در کشورهای غنی از مناب  SWFکهنمودند توصیه  (2016) 5ونابلس و ویل

وابستگی به مناب  « مدل نروژی»که  دهد می نشان( 2020) 6چانگ و لبدیونیمطالعه  .هدایت شوندداخلی  گذاری سرمایه

 .است ا را مورد توجه قرار دادههنسبت به نوسانات قیمت کاال پذیری آسیبوابستگی مانند  مدت کوتاهفقط عالئم طبیعی 

توانند با  از مناب  مانند الجزایر  آنگوال و نیجریه می آفریفایی سرشارکه کشورهای  معتقد است ( 2011) 7تورویک

دسترسی به  اما در این بین ؛کنند را تجربه قابل توجهی و توسعه گذاری داخلی در آموز   انرژی و بهداشت رشد سرمایه

بر این اساس در مطالعه حاضر  .است آفریقاییانرژی قابل اعتماد و مقرون به صرفه یک چالش بزرگ برای اکثر کشورهای 

الجزایر  شامل  نفتی خود را تأسیس کردند گذاری سرمایه های صندوقکه طی دو دهه گذشته  آفریقایی کشورهای ابتدا

سقوط قیمت  همچون یعوامل با در نظر گرفتن شناسایی و ی  تانزانیا  چاد و نیجریهآنگوال  غنا  گینه استوایی  گابن  لیب

الجزایر  آنگوال  غنا و نیجریه  کشورهای ها دادهمحدودیت در دسترس بودن  و 19-کووید گیری همه  2014نفت در سال 

برق و مقرون  تأمینتجدیدپذیر در  های یانرژدسترسی به انرژی  سهم  یها چالشانتخاب و منتخب  کشورهایبه عنوان 

کلی باید عنوان نمود که  یبند جم در یک  تر مورد مطالعه قرار گرفته است.به طور عمیقبه صرفه بودن در این کشورها 

 ها صندوقچگونه مناب  این  که پردازد یم مسللهن ارزیابی اینیز و ها SWFبه بررسی عملکرد و حاکمیت مطالعهاین 

-منفعتتجزیه و تحلیل با  که کند میاین مقاله استدالل  کند. کمکآفریقا  به گذار از انرژی تجدیدناپذیر در قاره تواند یم

گذاری یا  برای سرمایه موردنیازمالی  مناب  یساز فراهمبستری مناسب را برای توانند  ها میSWF هزینه مناسب 

  .دفراهم آورنهای سبز  گذاری آوری وجوه برای سرمایه جم 

 . کشورهای مورد مطالعه2

سه . نداهانتخاب شدو غنا  الجزایر  نیجریه  آنگوالقاره آفریقا شامل  در تولیدکننده نفتمهم چهار کشور در مطالعه حاضر 

 است کهظهور نوتولیدکننده نفت  نیز یکغنا ضمن آن که  ؛نفت در این قاره هستند ترین تولیدکنندگانبزرگکشور اول 

این چهار کشور نشان را در ها SWF وضعیت (1)جدول  ث با بودجه نفت را تاسیس کرده است.ثبات و میرا  صندوق

 .دهد می

 

 

 

                                                           
1 - Dixon and  Monk 

2 - Hove 

3 - Gyeyir 

4 - Triki, and  Faye 

5 - Venables and  Wills 

6 - Chang and Lebdioui 

7 - Torvik 



 

 نیجریه، آنگوال، الجزایر و غنادر کشورهای ها SWF وضعیت -(1جدول )

 )دالر( دارایی هاSWF یستأسهدف از  کشور
 های انجام شده در خصوصفعالیت

 19بیماری کووید  

 SWFموجودی  از دالر میلیارد 1.5 برداشت 000 000 270 2 توسعه و مالی انداز پس آنگوال

 - 0 ثبات اقتصادی الجزایر

 غنا
 و انداز پس مالی  ثبات

 هابدهی بازپرداخت
  SWFموجودی  از دالر میلیون 219 برداشت 043 362 977

  SWFاز موجودی  دالر میلیون 150 برداشت 000 440 690 1 توسعه و انداز پس مالی  ثبات نیجریه

 .2021: آکاه  مأخذ

  الجزایر -2-1

1ندوق تنظیم درآمد الجزایرصندوق ثروت ملی الجزایر موسوم به ص
 (FRR)  مالی مناب تأسیس شد.  2000در سال FRR 

های گزار  موسسه صندوقبر اساس شود.  می تأمینفقط در صورت وجود مازاد صادرات نفت  و طبق فرمول مازاد بودجه

ولتی د گذاری سرمایهصندوق  67از  و جهان منددر بین پانزده صندوق ثروت 2013در سال  FRR(  SWFI) 2ثروت ملی

 .داشته استمیلیارد دالر در رتبه چهاردهم قرار  77.2الجزایر با مبلغی معادل   FRR  شناسایی شده توسط این موسسه

که کل  دهد می نشان 2020در سال  SWFIگزار   . میلیارد دالر کاهش یافت 6.65به  2016تا سال ثروت این میزان 

برخورداری قیمت نفت بوده که صندوق را از اخیر در  یها سالاین امر عمدتاً ناشی از رکود  .صفر شده است  FRR دارایی

 ایجاد ثبات در اقتصاداین صندوق برای مناب  دولت را از استفاده مالی جدید محروم و در عین حال  و انباشت مناب 

 (.2021)آکاه   افزایش داده است

 آنگوال -2-2

در سال  (FP)  3پترولیفرو فوندو ابتدا با ناماز طریق فرمان ریاست جمهوری   FSDEAصندوق ثروت ملی آنگوال موسوم به

و به عنوان یک صندوق ثروت که تماماً متعلق به  اندازی راهبه عنوان یک آژانس دولتی این صندوق تأسیس شد.  2011

  عبارتند از:صندوق ثروت ملی آنگوال اهداف  .باشد یمفعالیت  است در حالجمهوری آنگوال 

انرژی   های یرساختز مدت کوتاهو صنعت  به ویژه توسعه  ها یرساختزتوسعه از مالی و حمایت  تأمینترویج   -

 خار  از کشور.و  داخل بندی شده و استراتژیک های طبقه آب و سایر بخش

 ها.گذاریسرمایه ریسک کاهشافزایش ثروت ملی  به حداکثر رساندن بازده و  -

های حال و  ثروت از طریق مدیریت استراتژیک و مسلوالنه تخصیص مناب  ملی به نف  نسلجدید ب  امن خلق -

 آینده

 مناف  بلندمدت شهروندان.ظر گرفتن کمک به سیاست مالی کارآمد  با در ن -

 در آینده. بینی یشپاتفاقات غیرقابل در برابر از اقتصاد محافظت  -

                                                           
1 - Algeria’s Revenue Regulation Fund 

2 - Sovereign Wealth Funds Institute 

3 - Fundo Petrolífero 



که توسط هیلت مدیره  گذاری سرمایه  مطابق با سیاست کلی مناب  کارآمد  متنو   سودآور و محتاطانهمدیریت   -

 .رسد یمتهیه و به تصویب رئیس جمهور 

رئیس این  و فساد  پولشوییاقدامات متضاد با اهداف صندوق  به   FSDEAانپس از متهم شدن مدیر و 2017از سال 

های بررسی .(2021)آکاه   قرار گرفت ترتحت نظارت جدی های صندوقو فعالیت سال زندان محکوم 5صندوق به 

-در پروژهسبب شده تا این نهاد  FSDEA مستحکم بر ابزارهای مالیفقدان قوانین  کهدهد نشان می( 2020) 1مارکوویتز

 .کند گذاری سرمایهبا بازده کم  بدون بازده های سیاسی

 غنا -2-3

. نموددریافت  درصد 8.875با نرخ بهره وام میلیون دالر  750ساله   40با انتشار اوراق قرضه   غنا 2020 سال فوریهدر 

برای توسعه  ها واماین  دولت غنا ازپول منعقد شده است.  المللی ینببا صندوق است که قرارداد آن  ییها واماز جمله این 

روال عادی برای  یک مسللهاین  . اگرچهکرده استاستراتژیک استفاده  های گذاری یهسرما و ها وام  بازپرداخت ها یرساختز

را در خار  از مطرح است که چرا این کشور مناب  خود  سؤالاین در مورد غنا اما   استدر حال توسعه  هایکشور اکثر

  (PRMA) قانون مدیریت درآمد نفت .کند یمدریافت با نرخ باال  و در عین حال وام  دارد یمکم نگه  نسبتاًکشور با بهره 

ابزارهای واجد  .مشخص کرده استاین صندوق  دریافت وام از مناب  واجد شرایط گذاران یهسرماابزارهای الزم را برای 

ابزارهای بدهی  نفتی غنا شامل  هایمناب  صندوقگذاری  ( برای سرمایه815)قانون  PRMA شرایط تعری  شده در قانون

گذاری امن  المللی قابل تبدیل با بهره یا مبلغ ثابت معادل بهره یک اوراق بهادار در یک سرمایه هستند که به ارز بین

)آکاه   شده باشندالمللی پول  بانک جهانی  یا توسط یک کشور مستقل غیر از جمهوری غنا تضمین  توسط صندوق بین

2ندوق تثبیتدرآمد حاصل از ص (1). شکل (2021
 (GSF) 3و صندوق میراث

 (GHF)  همان  .دهد میرا نشان کشور غنا

 بوده است. بازده این صندوقدرصد متغیر  1.77و  -0.01نسبتاً پایدار و بین  GSF بازدهگونه که از شکل مشخص است 

نیز   GHF در خصو  .باشد یم 2018پایان سال  مربوط به آن نیز منفی و باالترین بازده مثبت 2015در سال 

 -2.99ضرر  2019دسامبر  برای ودرصدی  4.93بازده  2019ماه می  برای( مشخص است 1که از شکل ) گونه همان

 . است ی ثبت شدهدرصد

                                                           
1 - Markowitz 

2 - stabilisation Fund 

3 - Heritage Fund 



 
 .2020: بانک غنا  مأخذگذاری در کشور غنا.   های سرمایهبازده صندوق -(1شکل )

-در بخش است اما در حال حاضر به علت تقاضای قابل توجه وامبرای اهداف خاصی طراحی شده  PRMA  قانوناگر چه 

در استراتژی اساسی بازنگری الزم است   غیررسمی از طریق بخش ها آنمناب   ینتأم ها وSME های مولد اقتصاد از جمله

استانداردهای زندگی در غنا با کاهش بیش از نص  سطح فقر )از  .صورت پذیردگذاری  های سرمایه گذاری صندوق سرمایه

درصد کاهش یافته  8.4( بهبود یافته است و فقر شدید به 2013درصد در سال  24.2به  1992درصد در سال  56.5

  دسترسی ال استرسانی با . عالوه بر این  در حالی که نرخ برقدر این کشور در حال افزایش است نابرابرینرخ  امااست  

نرخ متوسط در حالی که است؛  بهبود یافته 2016درصد در سال  21.7به  2000درصد در سال  5.9از  1به اجاق گاز

  گزار  .افزایش یافته است 2016درصد در سال  59.3به  2000درصد در سال  49.4در جهان از  به اجاق گازدسترسی 

OECD درصد در سال  13.7درصد افزایش یافته و از  0.4که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در غنا  دهد می نشان

 2019کشور آفریقایی در سال  26 این مقدار کمتر از میانگیناما ؛ رسیده است 2017درصد در سال  14.1به  2016

. محسوس است کامالًراهبردی  گذاری سرمایهبه گستر  شبکه مالیاتی و  غنا نیازکشور در به این معنی که  .است

در بخش  .درصد خواهد رسید 70به  2021در سال نسبت بدهی غنا به تولید ناخالص داخلی  ها بینی یشپ براساس

 های صندوق مناب  گذاری سرمایهنحوه بنابراین بازنگری در ؛ است 1000به  1به بیمار  کشوری پزشک سرانهبهداشت  

تولید ناخالص  در خصو  ها چالشرابری  فقر  بدهی باال و بیشتری را برای رسیدگی به ناب مالیمناب  ، ثبات و میراث

  .(2021)آکاه   کند یمداخلی فراهم 

  نیجریه -2-4 

2نیجریه ملی گذاری سرمایه مرج ثروت ملی نیجریه موسوم به صندوق 
 (NSIA)  در  شده یستأس 2012در سال که

نسبت به با این حال  ؛را داردتولید ناخالص داخلی  بیشترین در میان کشورهای آفریقایینیجریه  .ابوجا واق  شده است

اگر چه  .به خود اختصا  داده استبه تولید ناخالص داخلی  SWF نسبتسایر کشورهای این قاره کمترین مقدار را در 

                                                           
1 -Cookstoves 

2 - Nigeria Sovereign Investment Authority 



کسری   اما یابد یمداخلی اختصا   های یرساختزمالی  تأمینبه  NSIAتحت مدیریت  های داراییدرصد از  40 ساالنه

نیجریه  .دهد یمآن را پوشش درصد  7کمتر از  و مناب  صندوقمیلیارد دالر است  14ساالنه  ها یرساختزمالی  تأمین

را بهبود  NSIAباید اندازه آفریقا داشته باشد  قاره  ملیثروت  یها صندوقجایگاه مناسبی در میان بخواهد چنان چه 

ممکن است در نتیجه تجربه  NSIAافزایش اندازه  در خصو ترس اما در این خصو  تردیدهایی وجود دارد. . بخشد

انجام  2016که در سال  پول المللی ینبصندوق  مطالعه بر اساسقبلی و تجربیات آنگوال  الجزایر و سایر کشورها باشد. 

این اصلی مورد استفاده در  یها شاخص .سطح قرار گرفت ترین یینپامدیریت صندوق ثروت ملی نیجریه در  شد  عملکرد

در گزار  مذکور نسبت به تولید ناخالص داخلی بوده است.  ها ییدارا  حاکمیت شرکتی  شفافیت و اندازه یبند رتبه

به چالش  وبرده  سؤال زیر NSIAدر را  گذاری سرمایه  برداشت و یگذار سسردهپول شفافیت قوانین  المللی ینبصندوق 

 .(2021)آکاه   کشیده است

 تجدیدناپذیر های ثروت ملی و گذار از اتکا به انرژی. صندوق3

در ایعن   .انعد بودهساختار اقتصادی خود به دنبال تحول در  1اصالحات سبزبا اجرای  ییقایآفر یکشورها ر یاخ های سالدر 

 یمگعاوات  510پعروژه   معراکش  اند. کرده اندازیرا راه یکیالکتر یمونتاژ خودروها ی کارخانه روآندااوگاندا و  زمینه دو کشور

و استفاده  نینفت سنگبه دنبال جایگزینی متمرکز در جهان است. غنا  یدیخورش روگاهین ترین بزرگنموده که را آغاز  نور

 یدیخورش یانرژقیمت تمام شده  2018در سال توانست سنگال  .استبرق  دیدر تول پایهبه عنوان سوخت  یعیاز گاز طب

 120 یدیپعروژه خورشع  از  بعا برگعزاری مناقصعه    ایع به طعور مشعابه  زامب   برساند. ساعت لوواتیهر ک در وروی 0.040 را به

. از معوارد مطعرح   تولیعد کنعد   ساعت لوواتیدالر در هر ک 0.04 قیمت بهرونمایی کرده که قرار است برق را خود  یمگاوات

 دیع جد های انرژی ر یپذبا   محیطی زیستمالحظات  کشورهای قاره آفریقا در کنارتوان چنین استنباط نمود که شده می

توسععه   و اشعتغال  جادیدر ا یراهبرد ارینقش بس یعیمناب  طببا این حال آن هستند.  سازی تجاریبه دنبال  ریدپذیو تجد

نفت  گعاز و   خود را مرهون استفاده ازدو دهه گذشته  داریرشد پاآفریقا قاره و  کنند میی آفریقایی ایفا کشورها بسیاری از

در معورد منعاب     متعددی مالحظاتو  دهایها  ترد چالشدر بیشتر کشورهای آفریقایی  بنابراین؛ داندمیمناب  مرتبط سایر 

 قعا یبعر آفر  لیتا س یاز خشکسال ییآب و هوا راتییتغو  میاقل رییتغ ریتأثاز سوی دیگر  نفت وجود دارد. نیگزیجادرآمدی 

درصعد   30و کمتر از  یبه انرژ این قاره تیدرصد جمع 50کمتر از  کهضمن آن (. 2008  2کولیر و همکاران) مشهود است

از  یکع ی تجدیدپعذیر  هعای  انعرژی گسعترده بعه    یدسترسع  بنعابراین ؛ برای پخت و پز دسترسعی دارنعد   پاک یها به سوخت

از  یدرصعد انعرژ   0.8تنهعا   ر یع بعه عنعوان مثعال  در الجزا   اسعت.   ی کشورهای آفریقعایی ها دولت شتریب یاصل یها دغدغه

-نعه یکاهش هزهای جدید و استفاده از فناوری در این راستا .(2020  3آکاه و گراهام) شود می دیتول ریدپذیتجد های انرژی

در قعاره آفریقعا بعه     یبعه انعرژ   یدسترس های چالشمقابله با  برایمقرون به صرفه  یروش  ریدپذیتجد های انرژی ی تولید

آنگعوال  غنعا و    ر یع الجزا در کشعورهای  تجدیدناپعذیر  های انرژیاز  نحوه گذار ( به طور شماتیک2)جدول در . آید میشمار 

 داده شده است.نشان  هیجرین

 .هیجریآنگوال، غنا و ن ر،یالجزا کشورهای در یانرژ گذار -(2جدول )

                                                           
1-Green Reforms 

2 -Collier et al. 

3 -Ackah and Graham 
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 تجدیدناپذیر
 نهادهای حامی

 انرژی از برای گذار آیا

منابع  از تجدیدناپذیر
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 .2021ماخذ: آکاه  

 2030در سعال  آن که بتواند  یبراقاره آفریقا دهد که نشان می (رنای)ا ریدپذیتجد های یانرژ المللی ینبآژانس برآوردهای 

 هعای  انعرژی مربعوط بعه    یها دالر در پروژه اردیلیم 70ساالنه کند باید  تأمینپاک  ینرژز اا تمامی انرژی مورد نیاز خود را

خواهعد  مزایای متعددی را بعرای قعاره آفریقعا بعه همعراه       داریپاک و پا یبه انرژ یدسترسکند.  یگذار هیسرما ریدپذیتجد

و آموز   یبهداشت یها بهبود مراقبت برمشاغل سبز ی و ایجاد انرژ تیامنعالوه بر افزایش  ها یانرژاستفاده از این ؛ داشت

 هعای سعال  بعرق طعی  مگاوات هزار  220 تولیدبه دنبال  ریدپذیتجد های یانرژبرنامه  ر یالجزاکشور در گذارد. می یرتأثنیز 

بایعد تولیعد بعرق از     2020توسعه ایعن کشعور تعا سعال      یها برنامه بر اساس مسللهدر کنار این  .باشد یم 2030تا  2015

تعا  امعا   درصد بود 0.7 ریدپذیتجد های یانرژ  سهم 2017در سال اگر چه  مگاوات برسد. 4500تجدید پذیر به  های یانرژ

 گعذاری  سعرمایه بعر روی  دولعت  برای رسیدن به این هدف  شود.کل این کشور را شامل  یدرصد انرژ 27 باید 2030سال 

-سعال طی  ریدپذیتجد های یانرژطرح جام  اجرای هزینه در غنا  باز کرده است.  ای یژهوحساب  یو دولت یبخش خصوص

بخعش   مناب  مورد نیعاز از طریعق  درصد  80 انتظار دارد است. دولتبرآورد شده  اردیلیم 5.6 معادل 2030تا  2019 های

بعه  بعه بعرق    یتوسعه بلندمعدت گسعتر  دسترسع    یاستراتژ با طراحیبه طور مشابه  دولت آنگوال شود.  تأمین یخصوص



 70 رود یمع انتظعار   تحعت پوشعش قعرار گیرنعد؛    این کشور  تیجمع درصد از 60معادل  2025تا سال  دنبال آن است که

 هعای  یانرژدر  گذاری سرمایهآنگوال در کشور  شود. تأمین ریپذ دیمناب  تجد مورد نیاز در این پروژه از طریق درصد از برق

کشعور   نیع ا ییتعهعدات آب و هعوا   ه سعاختن بعرآورد  یبعرا  یدیع کل های یاستراتژبه عنوان  ها جنگل یایو اح ریدپذیتجد

بعه شعمار   اهداف  نیبه ا یابیدست یبرا ابزاری مهمبه عنوان  یخصوصبخش  گذاری سرمایهدر این راستا ؛ شود میمحسوب 

 75 برای 2020را تا سال  به برق یدسترس امکان یمشارکت بخش خصوص با انتظار دارد هیجریندولت  ت یدر نها .رود یم

هعای صعورت   ریعزی  برنامهضمن آن که بر اساس . جمعیت خود مهیا سازددرصد  90برای  2030سال  و تا تیدرصد جمع

 (.2021)آکاه   شود دیتول ریدپذیاز مناب  تجد یدرصد کل انرژ 30باید  2030تا سال پذیرفته 

ی در کشعورهای مختلع  آفریقعایی  مطالععه ارنسعت و یانعگ       خصوص یها یگذار هیبه جذب سرما لیا وجود اهداف و تماب

 هعای  انعرژی در  یگعذار  هیسعرما  تیبر اساس شاخص جعذاب  یبند کشور برتر رتبه 40 که از مجمو  دهد می( نشان 2020)

( 40 رتبعه ) ایع ( و کن36 رتبعه ) یجنعوب  یقعا ی(  آفر29 رتبعه (  مصعر ) 23 رتبعه معراکش ) شامل کشور  4تنها  ر یدپذیتجد

-صعندوق در این راستا  کرده است. تر پیچیدهرا  تیوضع  ها بخش ریسابیماری کرونا با هدایت سرمایه به  هستند.یی آفریقا

مشکالت موجعود را برطعرف نماینعد.     یو خصوص یبخش دولت گذاری سرمایهبه پر کردن شکاف  توانند یمهای ثروت ملی 

 یبا سعاختارها  ها صندوق نیاز ا یبرخ  ضمن آن دارند. ینسل نیبلندمدت و اهداف ب تیماه ها صندوق نیاچرا که بیشتر 

 نیبع  یو توسعه اقتصعاد  یسازمان همکار بر اساس گزار  البته دارند. یسود نسبتاً کم یو گزارشگر یتیحاکم رشفافیغ

را های ثروت ملعی  صندوقشده  ارز  تمام معامالت گزار  درصد 0.7تنها  سبز یگذار هی  سرما2016تا  2006 یها سال

اسعت.  بعوده  کم  اریسبز بس یمال تأمیندر های ثروت ملی صندوقاست که مشارکت  آنامر  نیمفهوم اداده است.  لیتشک

 .دهد میرا نشان های ثروت ملی صندوقسبز  گذاری سرمایهروند  (2)شکل 

 



 .2021ماخذ: آکاه     .2006-2016ها طی دوره  SWF سبز گذاری سرمایه -(2شکل )

را  ییتعهعدات آب و هعوا  امکان پایبندی کشورها به   ها ینههزکاهش ضمن   نوین های یکیتکنولوژ استفاده از با یانرژ گذار

 ییقعا یآفر یکشعورها بنعابراین  ؛ گعذارد  یمع  ریتعأث نیعز   ینفتع  یو درآمعدها  دیع بعر تول  اما چنین تصمیمی؛ سازد یم فراهم

 دکننعدگان یکعه تول  دهعد  مینشان ( IEA) یانرژ یالملل نیآژانس بگزار  باید به سرعت تصمیم بگیرند. نفت  دکنندهیتول

و  یانعرژ  کعارایی مصعرف   حاصعل از  اقدامات جهی  بلکه در نتشوند یمنفت مواجه  تر نییپا یها متینه تنها با ق دروکربنیه

شعده   بینعی  یشپع روبرو خواهند شد. بر این اسعاس   زین یکمتر یتقاضابا  ر یدپذیتجد های انرژیدر  شتریب یگذار هیسرما

آژانعس  برآوردهعای   درصعد کعاهش یابعد.    40تعا   25بین  2040درآمد کشورهای تولیدکننده نفت و گاز تا سال است که 

سبز  یوهوا آب یها استیخود را با س یلیفس یها صنعت سوخت چنان چه دهد مینشان  2017در سال  یانرژ یالملل نیب

 .رسعند  یمع بعه اتمعام    2050سعال   است تادالر  ونیلیتر 1.3 آن نزدیک به ارز  کهنفت و گاز  ذخایر فعلیسازگار نکند  

بعه   ییقعا یآفردر کشعورهای   کاهش سهم منعاب  طبیععی    یو انرژ یاصالحات اقتصادانجام بدون البته باید توجه نمود که 

 ییقعا یآفر یکشعورها  بنعابراین ؛ د شدارز  پول ملی نمایان خواهکاهش  و یحساب جار یبه شکل کسر وشوک صورت 

بعر  و  لیع و تحل هیع خعود تجز  یبر اقتصعادها را از انرژی تجدیدناپذیر گذار  و مناف  حاصل از ها ینههز باید نفت دکنندهیتول

 (.2021)آکاه   کنند گیری تصمیماساس آن 

 

 ندستینروژ ن شبیه ییقایآفر هایکشور -4

ایعن موضعو     و متکی هستند طبیعی یک یا چند منب  صادرات به  توسعه برای آفریقا در نفت تولیدکننده کشورهای اکثر

لعذا چعالش     کمرنعگ شعده اسعت.    اسعت  طبیعی مناب  یها شوک برابر در مقاومت مندنیاز ها آن اقتصادی ساختارهایکه 

بعرای   از ایعن درآمعدها   که است آن آفریقا مانند مناطقی در طبیعی مناب  درآمد مدیریت یها یاستراتژاصلی در خصو  

اصعلی تعورم و    ریشعه  ؛ این در حالی است که(2020)چانگ و لبدیونی   شود یماستفاده  کاالها قیمت نوسان جلوگیری از

را تأسعیس   SWFآن کعه   از قبعل  نروژاین در حالی است که ناکافی و غیرمتنو  است.  تولیدی ساختارهای نوسان قیمتی

 سعال  دررا  نفتعی  میعدان  اولیندر نروژ  که حالی در .است کرده گذاری سرمایه نهادی ساختارهایاصالح  و اقتصاد کند در

 تأسعیس  تولیعد   شعرو   از پعس  سال 19 یعنی 1990 سال تا SWF  کرد آغاز 1971 سال از را نفت تولید و کش  1969

 ایعن قعانون  به موجعب   .شد اجرا 1دست در پرنده درصد 4 قانون  (نفت تولید شرو  از پس سال 32) 2001 سال در .نشد

 نعروژ  د.ش نییتع (SPF) 2درآمد مناب  در صندوق دولتی نفت انباشتحاصل از بر اساس ثروت  ینفت هایاستفاده از درآمد

این موضوعی  داد؛ خواهد اختصا  تجدیدپذیر های انرژی به را خود SWF از مناب  درصد 5 که کرد اعالم 2014 سال در

 تشعکیل  را انعرژی  عرضعه  کعل  درصعد  43تجدیدپعذیر   هعای  انرژیدر نروژ  .که سایر کشورها باید از آن پیروی کنند است

 بعاد  و زیستی درصد نیز مربوط به انرژی 2و  12 ترتیب مربوط به هیدرو و به تجدیدپذیر های انرژی درصد 86 و دهند می

 و سعنگ  زغعال  و گعاز  نفعت   اسعتخرا   های شرکت از دالر میلیارد 13 از بیش برداشت نروژ پارلمان  2019 ژوئن است. در

 از درصعد  2 حدود کرد؛ این مناب  را تصویب تجدیدپذیر های انرژی های شرکت و ها پروژه به دالر میلیارد 20 تا 14 انتقال

                                                           
1 - The 4 percent bird-in-the-hand rule 

2 - State Petroleum Fund 



 معدل اولیعه   عنعوان  بعه  نعروژ از  آفریقعا  سراسعر  دربا توجه به آن که  .(2012  1)آمادو و همکاران بوده است صندوق مناب 

 مقایسعه  کشعور نعروژ   بعا  منتخب آفریقایی کشورهای کلیدی در یها شاخص عملکرد ادامه در  شود می یاد SWF تأسیس

 زمعانی  دوره سعه  بعرای  اقتصاد ساختار و انسانی توسعه بیکاری  متغیرهای تنزل یا رشد برای انجام این مقایسه .شده است

در  هعا  صعندوق ایعن   یستأسع  از پعس  سعال  پعنج  و یستأسع  سعال  دولتعی   ثروت صندوق یستأس از قبل پنج سال شامل

 شده است. و تحلیل بررسی منتخب شامل نروژ  نیجریه  آنگوال  الجزایر و غناکشورهای 

 همان گونه که از شکل مشعخص اسعت    .دهد می نشان ساله ده دوره در طول راکشورهای منتخب  بیکاری نرخ (3) شکل

 مقابعل   در. اسعت  یافتعه  افعزایش  درصد 9 و 48  45 ترتیب به غنا و آنگوال نیجریه  در بیکاری نرخطی دوره مورد بررسی 

پعنج   در بیکعاری  نعرخ  غنا و آنگوال نیجریه  برای .داشته است کاهش درصد 26 و 6 ترتیب به الجزایر و نروژ برایاین نرخ 

افعزایش یافعت.    درصد 21 و 98  3 ترتیب به تأسیس  سال در داشت اما در شرایط بهتری قرار SWF یستأساز  قبل سال

ایعن   کعه  دهعد  معی  نشان غنا و آنگوال برای SWF یستأساز  پس پنجم سال و SWF یستأس سال در بیکاری نرخ مقایسه

قضعایا   الجزایر مورد در .داشته است افزایش درصد 87 نیجریه در اما؛ یافته است کاهش درصد 3 و درصد 2 ترتیب نرخ به

 در درصعدی  46 و سسس افعت ( تأسیس سال) 2000 سال در درصدی 7 افتنرخ بیکاری ابتدا  و است تا حدودی متفاوت

 .است را تجربه کرده 2005 سال

 

 .2021: آکاه  مأخذ    میزان نرخ بیکاری در کشورهای منتخب. -(3شکل )

 دردهد. همان گونه که از شکل مشخص است منتخب نشان میوضعیت شاخص توسعه انسانی را در کشورهای  (4) شکل

نیز برای کل دوره معورد بررسعی    الجزایر. باشدمی باال انسانی با شاخص توسعه کشوری نروژ شده  مقایسه کشورهای میان

انسعانی  دارای شاخص توسعه  SWF اندازی راهقبل از اگر چه  غنا .بوده است انسانی توسعه متوسط در شاخص رتبه دارای

در  آنگعوال  ارتقعا یافتعه اسعت.    انعدازی  راهاین پنج سال از  با گذشتو  SWF اندازی راهاما رتیه این کشور پس از   بود پائین

ایعن در حعالی اسعت    . دست بیاورد به را انسانیشاخص توسعه  متوسط توانست رشد  SWF از تاسیس پس پنجمین سال

                                                           
1 - Amadou 



 در نهایعت نیجریعه    ؛ وپعایین بعوده اسعت    انسعانی  توسععه  رتبه دارای آن  از قبل و SWF اندازی راهسال  که این کشور در

در کعل  در شاخص توسعه انسانی بهبود یافته امعا   ا  رتبه SWF اندازی راهکشوری است که اگر چه نسبت به قبل و سال 

 نداشته است. انسانی مناسبی در شاخص توسعه دوره جایگاه

 .2021: آکاه  مأخذ    در کشورهای منتخب. شاخص توسعه انسانی -(4شکل )

 تعأثیر  انسعانی  توسععه  بعر  هعا  آن اقتصعادی  رشعد  اثرگعذاری  چگونگی و کیفیت بر کشورها های اتخاذ شده توسطسیاست

 ( مشخص اسعت  نعروژ  5انسانی در شکل ) توسعه شاخص و سرانه داخلی ناخالص تولید همان گونه که از توسط .گذارد یم

 .کند تبدیل انسانی توسعه به را اقتصادی خود رشد توانسته مؤثر طور به که است کشوری

 



 در کشوورهای منتخوب.   یناخالص داخل دیتولاز  )ارزش افزوده(های مختلف اقتصادی سهم بخش -(5شکل )

 .2021: آکاه  مأخذ

 رشعد  داخلعی  ناخعالص  تولید در کشاورزی بخش متوسط اگر چه برای کشور آنگوال سهم ها یبررسبر اساس  کلی  طور به

 نیجریعه   برای سایر کشورها این سهم کاهشعی بعوده و نعروژ     کرده است اما ثبت ساله 10 دوره در را درصدی 40 متوسط

سعهم بخعش    دیگعر   سعوی  از .انعد  کعرده  تجربعه  را درصعدی  15 و 8  8  4 کاهش به طور متوسط ترتیب به غنا و الجزایر

 بعه  آنگعوال  و نیجریعه  اگر چعه نعروژ    نهایت آن که .داشته است درصدی 5 و 19 رشد ترتیب به الجزایر و غناکشاورزی در 

بعرای   اما کردند تجربه داخلی ناخالص تولید در صنعت سهم دررا  درصدی 14 و 13  10 کاهش ترتیب و به طور متوسط

 تولید از خدمات بخش   سهمآنگوال و نیجریه نروژ  برای درصد رشد داشته است. 5 و 19 ترتیب این سهم به الجزایر و غنا

 برای داشته است؛ این در حالی است که این سهم رشد درصد 13 و 11  6 ترتیب به مورد بررسی دوره در داخلی ناخالص

 بخعش  که دهد می نشان های مختل  اقتصادی بخش بین مقایسه کاهش داشته است. درصد 4 و 6 ترتیب به غنا و الجزایر

 10 دوره در کشعاورزی  بخعش  سعهم  میانگین داشته است. را عملکرد ترین در بقیه کشورها ضعی  غنادر  جز به کشاورزی

ضعمن آن   .اسعت  بوده درصد 24.53 و 8.04  6.96  22.65  2.81 ترتیب به غنا و الجزایر آنگوال  نیجریه  نروژ  ساله برای

 و 55.85  52.26  24.07  31.34 ترتیعب  بعه  غنعا  و الجزایعر  آنگعوال   نیجریه  نروژ  برای صنعت بخش سهم که میانگین

 تولید از درصد 45.13 و 31.22  41.07  52.51  53.71 خدمات به ترتیب در نهایت نیز بخش .است بوده درصد 23.96

 خعدمات  بخعش  نعروژ   و غنا نیجریه  در .است داده اختصا  خود به را غنا و الجزایر آنگوال  نیجریه  نروژ  داخلی ناخالص

 تعمیعر  و تجعارت  ماننعد  با ایجعاد ارز  افعزوده پعائین    هایسهم زیربخش نیجریه و غنا در. است عملکرد را داشته بهترین

 تجعارت   زیعربخش   2019 تا 2013 های سال بین غنا به طوری که در .در بخش خدمات قابل مالحظه است نقلیه وسایل

 مشعابه   طعور  است. بعه  داده اختصا  خود به را خدمات بخش رشد از درصد 13.4 خانگی کاالهای و نقلیه وسایل تعمیر

 میعانگین  طور به 2019تا  2011 یها سال بین نیجریه از رشد بخش خدمات یفروش خرده و فروشی عمده سهم زیربخش

 سعهم  و پایین یور بهره با که هستند غیررسمی یاد شده بخش یها بخشاین در حالی است که  .است برآورد شده 19.65

 متفعاوت  کشوری روژاز مباحث مطرح شده باید عنوان نمود که ن یبند جم در یک  .شوند یمشناخته  داخلی درآمد در کم

 آمعوز    د؛ لذا کمیت و کیفیعت ندولتی قرار دار مدیریت تسلط بخش خدمات نروژ و سایر کشورهای نوردیک تحت .است

ایعن مسعلله در معورد    . اسعت  برخورداراجتماعی و اقتصادی باالیی در این کشورها  ارز  از اجتماعی مددکاری بهداشت و

 آنگعوال  را در کشورهای افزوده ارز صنعت که بیشترین  . به عنوان مثال عملکرد بخشکند ینمکشورهای آفریقایی صدق 

 وابسته است. گاز و نفت تولید به دارد الجزایر و

 و پیشنهادها گیرینتیجه -5

بعا هعدف    های الزمزیرساخت به دنبال ایجاد خصوصی و دولتی بخش های اخیر کشورهای آفریقایی با تلفیق مناب در سال

 فرصعتی  آفریقایی  کشورهای اکثر در اجتماعی ناشی از کرونا و مالی های وجود چالش با .اندبوده برق به همگانی دستیابی

شعده   فعراهم  آفریقایی کشورهای خا  نیازهای به بهتر پاسخگویی برای هاSWFساختار و ماهیت  انتقادی تأمل نیز برای

 و معالی  ثبعات  تعلق دارد برای آینده نسل به موهبتی که عنوان به درآمدهای سرشار نفتی با ملی ثروت های صندوقاست. 

 اسعت   پعذیر  یعان پا نفعت . تجدیدناپعذیر هسعتند   انرژی گذار از انداز چشم شبیه حدی تا اهداف این .شوند می ایجاد توسعه

 بعاقی بعا   کعره زمعین   از و حفاظت یا گلخانه گازهای انتشار کاهش ضمن تجدیدپذیر های انرژی در گذاری سرمایهبنابراین 



 تعهعدات  ضمن آن کعه در راسعتای تحقعق    کمک خواهد کرد. نسلی بین برابری اهداف به آینده نسل برای مناب  گذاشتن

 در گعذاری  سعرمایه  از معوارد اشعاره شعده     تعر  مهعم در نهایت  ؛ وها هم خواهد بودآالینده انتشار کاهش جهانی و یا منطقه

هعا  SWF. است آفریقایی کشورهای اکثر در انرژی به همگانی دستیابی برای صرفه به مقرون ابزاری تجدیدپذیر های انرژی

 آیعا  به توجه به موارد بیان شده .هستند روبرو و ... اختالس گوناگون از قبیل بازدهی پائین   موان با در کشورهای آفریقایی

SWFگعذاری  سرمایهچنان چه  کنند؟ گذاری سرمایه تجدیدناپذیر های انرژیبر روی گذار از  باید آفریقایی در کشورهای ها 

 موضو  این برای توان یمکشورها باشد  خا  نیازهای منطبق با و هزینه منفعت به تحلیل و تجزیه شفاف  هایمکانیزم با

 :شود میپیشنهادات زیر ارائه  ها یهتوصمطالعه   شده در مطرح مباحث اساس بر. کرد اقدام

 SWFs فایده-هزینه تحلیل و تجزیه الف( انجام

 انجعام  هعا SWF را بعرای  فایعده  و هزینه تحلیل و تجزیه  گذاری سرمایهبرای  گیری تصمیم از قبل باید آفریقایی کشورهای

مشعخص سعازند.    را خعود  ایتوسععه  اهعداف  خعود  اقتصعادی  و اجتمعاعی  این کشعورها بایعد بعا بررسعی وضععیت      .دهند

 اقتصعاد   بعه  کمعک  و شعغل  ایجعاد  از چرا کعه جعدای  . باشد بهینه تواند یم برای گذار از انرژی تجدیدناپذیر گذاری سرمایه

 ملعی  ثعروت  هعای  صعندوق  که حالی در واق   در .کند یمفراهم  را برق به همگانی جهت دسترسی صرفه به مقرون ابزاری

 تعأمین بعه   خود را های دارایی کل از درصد 1 از کمتر هستند  دالر تریلیون 7.5 ارز  به مدیریت تحت های دارای دارایی

 در خصعو   بایعد نیز  هوایی و آب های مربوط به شرایط اقلیمی وشایان ذکر است که ریسک .اند دادهاختصا   سبز مالی

 ها در نظر گرفته شوند.SWF گذاری سرمایه های یاستراتژ

 همتا کشورهای ب( بررسی

 همعراه را بعه   طبیععی  مناب  نفرین اغلب مناب  مدیریتاگر چه  .کنند تجربیات یکدیگر استفاده از باید آفریقایی کشورهای

 یهاکشعور  وضععیت  بررسعی  با در این رابطه را نیز به وجود آورده است. مثبتی تحوالت کشورهابرخی اما در  است  داشته

 توانند یم المللی ینب یها شاخصو  معیارها البته باید توجه کرد که اگر چه. کرداستفاده  ها آنتجربیات  از توان یممختل  

شعرایط  از  مناسعب  ارزیابی لذا بدون .است متفاوت کشورها اکثر اقتصادی-اجتماعی توسعهاما  کنند  عمل راهنما عنوان به

خواهعد   یا توسععه و نعامتوازن   ناهمگون نتایج به منجر یافته توسعه کشورهای از بدون قید و شرط برداری یکس یک کشور 

 شد.

 تجدیدپذیر های انرژی مجوز اصالح ج(

اتخعاذ و   بنعابراین ؛ مواجه شوند با مشکل نیاز مورد های گذاری یهسرما مناب  مالی الزم برای تأمین در است ممکن ها دولت

 و تجدیدپعذیر  هعای  انعرژی  اطالعات در خصو  یآور جم خصو   در گذاری سرمایه شفاف  مجوز صدور های رژیم ترویج

 جعذب  بعه  تواننعد  یمع معواردی هسعتند کعه     هعا  یعن ا .اسعت  یضعرور امعری   مجوز صدور با مرتبط های یبوروکراسکاهش 

 .کنند کمک خصوصی بخش گذاری سرمایه

 طبیعی گاز های یرساختز در گذاری سرمایه د(

 کعه  زمانی و است تر پاک سنگ زغال و نفت از طبیعی گاز. است کش  شده طبیعی گاز آفریقا در بسیاری از کشورهای قاره

 هعای  انعرژی  بعا  معؤثر  طعور  بعه را  گعاز  توان یمبنابراین ؛ خواهد بود تر ارزان نسبتاً و کارآمدتر شود استفاده برق تولید برای



 واق   در .شود فراهم ی آفریقاییکشورها در انرژی به فراگیر زمینه دسترسی تا کرد ترکیب پاک مناب  سایر و پذیر تجدید

 0.62 تنهعا  شعود   برابر سه طبیعی گاز با انرژی مصرف آفریقا اگر در که دهد مینشان  1رشد قطب برآوردهای مرکز انرژی

 برخعی  در. اسعت  صحیح گذاری یمتق و قرارداد دریافت معنای به همچنین . اینخواهد شدافزوده  جهانی انتشار به درصد

 گعاز  هعای توزیع  و انشععاب دهنعده    شعرکت  برای اما باال گانکنند مصرف برای گاز قیمت غنا  مانند آفریقایی کشورهای از

 پرداخعت  کننعدگان توانعایی  مصعرف   کند یم ضرر های توزی  و انشعاب دهندهشرکت که حالی درلذا . است  یینپا طبیعی

 برانگیعز  چعالش  معالی  بعه لحعاظ   طبیععی  گعاز و استفاده از  جایگزینی بهینه  گذاری یمتق و قرارداد بدونبنابراین ؛ ندارند

 .بود خواهد
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