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چکیده
آفریقا پس از آسیا دومین قاره پهناور جهان است و با مساحتی حدود  30میلیون کیلومتر مربع  20.3درصعد از مجمعو
خشکی های زمین را در بر گرفته است .قاره آفریقا به لحاظ برخورداری از مناب طبیعی و معدنی یک قاره ثروتمند به شمار
میآید .با این حال بسیاری از کشورهای این قاره با مشکالت اقتصادی گستردهای روبرو هستند .در این راسعتا بسعیاری از
کشورهای آفریقایی صندوقهای ثروت ملی (SWFها) را ایجاد کرده اند تا درآمدهای حاصل از فعرو منعاب طبیععی بعه
ویژه نفت به این صندوقها واریز و در مواق لزوم مورد استفاده قرار گیرد .در این میان مناب  9صندوق از  14صعندوق در
قاره آفریقا از فرو نفت و فرآوردههای آن تأمین میشود .هدف اصلی از تاسیس SWFها در قاره آفریقا تضمین پایعداری
مالی تثبیت بودجه و حفاظت اقتصاد از نوسانات افزایش پسانداز برای نسلهای آینده سرمایهگذاری در زیرساختهعا و
رشد سرمایهی پایدار بلندمدت عنوان شده است .در بسیاری از کشورهای آفریقایی ایعن تفکعر وجعود دارد کعه بعا کمعک
"مدل نروژی" و استفاده از تجربیات این کشور میتوان با پدیده نفرین مناب در خصعو کشع و تولیعد نفعت مقابلعه و
اقتصاد را باثبات ساخت .اگر چه در کشورهای مختل آفریقایی قوانین متفاوتی در خصو حاکمیعت سعرمایهگعذاری و
هزینه کرد مناب SWFها تدوین و اجرا میشود تا احتمال سوءاستفاده از صندوقهعا بعه حعداقل برسعد بعا ایعن حعال در
خصو حاکمیت و استفاده از مناب صندوقها چالشهای زیعادی وجعود دارد .در کشعورهای ایعن قعاره بعازده حاصعل از
سرمایهگذاری مناب SWFها پایین است؛ ضمن آن که بسیاری از کشورهای این قاره مناب خود را در خعار از کشعور بعا
بهره نسبتاً کم نگه میدارند و در عین حال از سایر کشورها وام با نرخ بهره باال دریافت میکنند .با این رویکرد در مطالعه
حاضر از طریق تحلیل محتوای متون ابتدا عملکرد SWFها در کشورهای آفریقایی منتخب شامل الجزایعر آنگعوال غنعا و
نیجریه بررسی و ارزیابی شده اسعت .سعسس در خصعو نحعوه معدیریت SWFهعا کمبعود منعاب بعرای گعذار از انعرژی
تجدیدناپذیر و اینکه چگونه SWFها می توانند به رف این مشکل کمک کنند بحث شده است .نتایج ایعن مطالععه نشعان
میدهد که استفاده از مناب SWFها برای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر ضمن کاهش انتشار گازهای گلخانهای
و حفاظت از کره زمین با باقی گذاشتن مناب برای نسلهای آینده به اهداف برابری بین نسلی کمک خواهعد کعرد .ضعمن
آن که در راستای تحقق تعهدات منطقهای و جهانی کاهش انتشار آالیندهها است و ابزاری مقرون به صرفه برای دسعتیابی
همگانی به انرژی در اکثر کشورهای آفریقایی فراهم میآورد .با این حال باید توجعه نمعود کعه قبعل از تصعمیمگیعری در
خصو سرمایهگذاری مناب  SWFsتحلیل هزینه  -فایده انجام و بر اساس آن استراتژی SWFها مشخص شود.
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واژگان کلیدی :صندوق ثروت ملی ( )SWFکشورهای آفریقایی گذار از انرژیهای تجدیدناپذیر تحلیل هزینه – فایده.
 .1مقدمه
قاره آفریقا از پتانسیل قابل توجهی در خصو انرژیهای نو و تجدیدپذیر برخوردار است .برآوردهای آزانس بینالمللی
انرژیهای تجدیدپذیر( 1ایرنا) نشان میدهد آفریقا در خصو انرژیهای تجدیدپذیر پتانسیل تولید بیش از 310
گیگاوات برق را دارد که میتواند نیمی از برق موردنیاز این قاره را تأمین کند .عالوه بر این در سطح منطقهای مسائلی
مانند تغییرات آب و هوایی و توسعه پایدار مطرح شده است و با توجه به این موضو اکثر کشورهای آفریقایی تعدادی از
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کنوانسیونها و پروتکلهای بینالمللی را پذیرفتهاند .از مهمترین این موارد میتوان به اهداف توسعه پایدار )(SDGs
توافقنامه پاریس دستور کار  2063اتحادیه آفریقا (AU) 3کریدور انرژی پاک آفریقا و سیاستهای جامعه اقتصادی
کشورهای آفریقای غربی (ECO-WAS) 4در مورد انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد .صندوق انرژی پایدار آفریقا که توسط
بانک توسعه آفریقا )AFDB( 5مدیریت میشود در زمینه مناب انرژیهای جدید و تجدیدپذیر سرمایهگذاری کرده است
(آکاه .)2021 6با وجود فرصتها و ظرفیتهای قابل توجه در قاره آفریقا این قاره با چالشهای کمبود زیرساختها و
دسترسی محدود به انرژی مواجه است .در مواجهه با این چالشها بسیاری از کشورها مسیرهای پایداری را برای تأمین
مالی کسری زیرساختها و دسترسی به انرژی شناسایی کردهاند (گوجبا و همکاران .)2012 7در این بین تأمین مالی
داخلی کشورهای آفریقایی از طریق افزایش مشارکت بخش خصوصی امری حیاتی است .به همین دلیل چندین کشور
در حال توسعه سرشار از مناب از جمله آنگوال و نیجریه صندوقهای ثروت ملی )SWFs( 8را با نقش گسترده و به عنوان
سرمایهگذار ملی تأسیس کردهاند .عالوه بر این سرمایهگذاری  SWFبه صورت محلی به دولتها کمک میکند تا از آن
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برای بهبود کیفیت مخار عمومی و جذب سرمایهگذاران خصوصی برای تقویت سرمایهگذاری استفاده کنند (برمر
 .)2016ضمن آن که SWFها به دولتها برای دسترسی به وجوه جایگزین کمک میکنند؛ زیرا ممکن است
محدودیتهایی در دسترسی به مناب سنتی تأمین مالی زیرساختها وجود داشته باشد .سرمایهگذاریهای داخلی باعث
ایجاد ثروت ملی میشوند و احتماالً بازدهی باالتری نسبت به سرمایهگذاریهای خار از کشور خواهند داشت .در
کشورهای فقیر آفریقایی زمانی که برنامهریزی مناسب و شفاف صورت پذیرد سه دلیل برای حمایت از سرمایهگذاری-
SWFها در سطح محلی وجود خواهد داشت .در توجیه دلیل اول هرتویک )1977( 10استدالل میکند که سرمایهگذاری
پررو/زههای داخلی داراییهای زیرزمینی (طبیعی) را با داراییهای روی زمین (فیزیکی انسانی سرمایه فکری) جایگزین
میکند .در توضیح دلیل دوم نیز باید عنوان نمود که SWFها مناب مالی ارزان قیمت را برای کشورهای در حال توسعه
که دسترسی محدود به سرمایه دارند فراهم میکند؛ و نهایت آن که استفاده از مناب SWFها هزینه وام گرفتن را به طور
مستقیم کاهش و انگیزه برای سرمایهگذاری را افزایش میدهد (ساموئل و همکاران.)2016 11
)1 - International Renewable Energy Agency (IRENA
2 - Sustainable Development Goals
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4 - Africa Clean Energy Corridor and the Economic Community of West African States
5 - African Development Bank
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)8 - Sovereign Wealth Funds (SWFs
9 - Bremner
10 - Hartwick
11 - Samuel
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در کشورهای آفریقایی قوانین متفاوتی در خصو SWFها وجود دارد .به عنوان مثال در غنا قانون مدیریت درآمد نفت
( )PRMAسرمایهگذاری داخلی را برای صندوق ثروت دولتی (صندوق میراث و تثبیت) ممنو میکند PRMA .غنا ابزار
واجد شرایط برای سرمایهگذاری این صندوقها را ابزار بدهی میداند که به ارز بینالمللی تبدیل میشود و دارای بهره یا
مبلغ ثابت معادل بهره اوراق بهادار و یا تضمین شده توسط صندوق بینالمللی پول (IMF) 2بانک جهانی یا توسط یک
کشور مستقل غیر از جمهوری غنا است .در نقطه مقابل نیجریه اجازه سرمایهگذاری مناب  SWFرا به صورت داخلی
میدهد .به طور خا  40درصد از مناب صندوق در این کشور به صورت داخلی و برای تقویت توسعه زیرساختها
شامل امالک و مستغالت مراقبتهای بهداشتی برق کشاورزی و بزرگراهها سرمایهگذاری میشود (آکاه .)2021
تصمیمات در خصو نو سرمایهگذاری داخلی SWFها گاهی اوقات به شدت سیاسی میشود .بدیهی است که این
ریسک برای SWFها وجود دارد که بخش قابل توجهی از مناب آنها در شرکتهای داخلی تحت کنترل یک گروه خا
سیاستمداران و متحدانشان قرار گیرد .این موضو میتواند در کشورهایی که در آنها فقدان یا محدودیت افشای
اطالعات مربوط به مالکیت ذینف وجود دارد عمیق باشد .چنین سرمایهگذاریهای داخلی ممکن است نتوانند مناف
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ملی یا بازده مالی حاصل از  SWFرا به حداکثر برسانند (هاتون و پیستور .)2011 3نتایج حاصل از مطالعه درایسداله
( )2008نشان میدهد که ممنوعیت سرمایهگذاری در ابزارهای داخلی توسط SWFها قابل توجیه است؛ زیرا همواره این
نگرانی وجود دارد که سرمایهگذاریها سمت و سوی خا داشته و یا مناف یک گروه خا را تأمین نماید .هدف بیشتر
SWFها جلوگیری از هدر رفت درآمدهای بادآورده حاصل از صادرات پسانداز برای نسلهای آینده و تعادل بین ریسک
و بازده است .این اهداف حاکی از آن است که SWFها به طور سنتی بر روی داراییهای خارجی تمرکز دارند .در نهایت
یافتههای موسسه حاکمیت مناب طبیعی 5نشان میدهد که صرف مناب SWFدر داخل اهداف کالن اقتصادی و
سیستمهای مدیریت مالی را تضعی میکند.
شیو بیماری کووید  19تصمیمگیری در خصو مقاصد سرمایهگذاری مناب SWFها را پیچیدهتر کرده است .به عنوان
مثال نیجریه بودجه سال  2020خود را بر مبنای قیمت هر بشکه نفت  57دالر و تولید روزانه  21.8میلیون بشکه بسته
است؛ اما در دوران او همهگیری قیمت نفت به  20تا  30دالر در هر بشکه کاهش یافت .این رویداد منجر به کسری
درآمد به میزان  10تا  15میلیارد دالر شده است .در غنا دولت قبل از شیو کووید  19ساخت  88بیمارستان را
برنامهریزی کرده بود که با شیو بیماری کووید  19متوق گردید .سازمان سرمایهگذاری مستقل نیجریه ) (NSIAبا
همکاری بخش خصوصی صندوق حمایت همبستگی نیجریه را راهاندازی و  50میلیون دالر به آن متعهد شد؛ اما با شیو
کووید  19نتوانست تعهدات خود را انجام دهد .موارد اشاره شده پیامدهایی برای SWFها داشتهاند .اولین موضو آن
است که شیو این بیماری منجر به زیان سرمایهگذاری شده است (اوزیلی .)2020 6به گزار کنفدانتس 7که شاخص
صندوقهای ثروت مستقل آفریقا 8را منتشر میکند بیماری کووید  19در بهترین حالت منجر به ضرر  19میلیارد دالری
و در بهترین حالت ضرر  27میلیارد دالری SWFها را در پی داشته است .مسلله دوم آن است که با شیو بیماری وجوه
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 دولتی و خصوصی که برای گذار از انرژی تجدیدناپذیر در نظر گرفته شده بود به سایر بخشها بهویژه بخش
سالمت منتقل شده است.
مطالعاتی که تاکنون در خصو SWFها در قاره آفریقا انجام شده است از جمله مطالعات دیکسون و مانک)2011( 1
هووه )2016( 2و جییر )2019( 3بر ساختارهای حاکمیتی هدف و عملکرد این صندوقها متمرکز شده و به گذار از
انرژیهای تجدیدناپذیر توجه ننمودهاند .به عنوان مثال تریکی و فایه )2011( 4دریافتند کهSWFهای آفریقایی کوچک
هستند و از فقر ساختارهای حاکمیتی رنج میبرند و عمدتاً در خصو ثبات بخشی به اقتصاد داخلی فعالیت دارند.
ونابلس و ویل )2016( 5توصیه نمودند کهSWFها جهت تسری توسعه در کشورهای غنی از مناب باید به سمت
سرمایهگذاری داخلی هدایت شوند .مطالعه چانگ و لبدیونی )2020( 6نشان میدهد که «مدل نروژی» وابستگی به مناب
طبیعی فقط عالئم کوتاهمدت وابستگی مانند آسیبپذیری نسبت به نوسانات قیمت کاالها را مورد توجه قرار داده است.
تورویک )2011( 7معتقد است که کشورهای آفریفایی سرشار از مناب مانند الجزایر آنگوال و نیجریه میتوانند با
سرمایهگذاری داخلی در آموز انرژی و بهداشت رشد و توسعه قابل توجهی را تجربه کنند؛ اما در این بین دسترسی به
انرژی قابل اعتماد و مقرون به صرفه یک چالش بزرگ برای اکثر کشورهای آفریقایی است .بر این اساس در مطالعه حاضر
ابتدا کشورهای آفریقایی که طی دو دهه گذشته صندوقهای سرمایهگذاری نفتی خود را تأسیس کردند شامل الجزایر
آنگوال غنا گینه استوایی گابن لیبی تانزانیا چاد و نیجریه شناسایی و با در نظر گرفتن عواملی همچون سقوط قیمت
نفت در سال  2014همهگیری کووید 19-و محدودیت در دسترس بودن دادهها کشورهای الجزایر آنگوال غنا و نیجریه
به عنوان کشورهای منتخب انتخاب و چالشهای دسترسی به انرژی سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تأمین برق و مقرون
به صرفه بودن در این کشورها به طور عمیقتر مورد مطالعه قرار گرفته است .در یک جم بندی کلی باید عنوان نمود که
این مطالعه به بررسی عملکرد و حاکمیتSWFها و نیز ارزیابی این مسلله میپردازد که چگونه مناب این صندوقها
میتواند به گذار از انرژی تجدیدناپذیر در قاره آفریقا کمک کند .این مقاله استدالل میکند که با تجزیه و تحلیل منفعت-
هزینه مناسب SWFها میتوانند بستری مناسب را برای فراهمسازی مناب مالی موردنیاز برای سرمایهگذاری یا
جم آوری وجوه برای سرمایهگذاریهای سبز فراهم آورند.
 .2کشورهای مورد مطالعه
در مطالعه حاضر چهار کشور مهم تولیدکننده نفت در قاره آفریقا شامل نیجریه آنگوال الجزایر و غنا انتخاب شدهاند .سه
کشور اول بزرگترین تولیدکنندگان نفت در این قاره هستند؛ ضمن آن که غنا نیز یک تولیدکننده نفت نوظهور است که
صندوق ثبات و میراث با بودجه نفت را تاسیس کرده است .جدول ( )1وضعیت SWFها را در این چهار کشور نشان
میدهد.

1 - Dixon and Monk
2 - Hove
3 - Gyeyir
4 - Triki, and Faye
5 - Venables and Wills
6 - Chang and Lebdioui
7 - Torvik

جدول ( -)1وضعیت SWFها در کشورهای نیجریه ،آنگوال ،الجزایر و غنا
کشور

هدف از تأسیس SWFها

دارایی (دالر)

آنگوال
الجزایر

پسانداز مالی و توسعه
ثبات اقتصادی
ثبات مالی پسانداز و
بازپرداخت بدهیها
ثبات مالی پسانداز و توسعه

2 270 000 000
0

غنا
نیجریه

فعالیتهای انجام شده در خصوص
بیماری کووید 19
برداشت  1.5میلیارد دالر از موجودی
-

SWF

977 362 043

برداشت  219میلیون دالر از موجودی SWF

1 690 440 000

برداشت  150میلیون دالر از موجودی SWF

مأخذ :آکاه .2021
 -1-2الجزایر
1

صندوق ثروت ملی الجزایر موسوم به صندوق تنظیم درآمد الجزایر ) (FRRدر سال  2000تأسیس شد .مناب مالی FRR

طبق فرمول مازاد بودجه و فقط در صورت وجود مازاد صادرات نفت تأمین میشود .بر اساس گزار موسسه صندوقهای
ثروت ملی FRR )SWFI( 2در سال  2013در بین پانزده صندوق ثروتمند جهان و از  67صندوق سرمایهگذاری دولتی
شناسایی شده توسط این موسسه  FRRالجزایر با مبلغی معادل  77.2میلیارد دالر در رتبه چهاردهم قرار داشته است.
این میزان ثروت تا سال  2016به  6.65میلیارد دالر کاهش یافت .گزار  SWFIدر سال  2020نشان میدهد که کل
دارایی  FRRصفر شده است .این امر عمدتاً ناشی از رکود سالهای اخیر در قیمت نفت بوده که صندوق را از برخورداری
و انباشت مناب مالی جدید محروم و در عین حال استفاده دولت را از مناب این صندوق برای ایجاد ثبات در اقتصاد
افزایش داده است (آکاه .)2021
 -2-2آنگوال
صندوق ثروت ملی آنگوال موسوم به  FSDEAاز طریق فرمان ریاست جمهوری ابتدا با نام فوندو پترولیفرو )FP( 3در سال
 2011تأسیس شد .این صندوق به عنوان یک آژانس دولتی راهاندازی و به عنوان یک صندوق ثروت که تماماً متعلق به
جمهوری آنگوال است در حال فعالیت میباشد .اهداف صندوق ثروت ملی آنگوال عبارتند از:
 ترویج تأمین مالی و حمایت از توسعه زیرساختها و صنعت به ویژه توسعه کوتاهمدت زیرساختهای انرژیآب و سایر بخشهای طبقه بندی شده و استراتژیک داخل و خار از کشور.
 افزایش ثروت ملی به حداکثر رساندن بازده و کاهش ریسک سرمایهگذاریها. خلق مناب جدید ثروت از طریق مدیریت استراتژیک و مسلوالنه تخصیص مناب ملی به نف نسلهای حال وآینده
 کمک به سیاست مالی کارآمد با در نظر گرفتن مناف بلندمدت شهروندان. -محافظت از اقتصاد در برابر اتفاقات غیرقابل پیشبینی در آینده.

1 - Algeria’s Revenue Regulation Fund
2 - Sovereign Wealth Funds Institute
3 - Fundo Petrolífero

 مدیریت کارآمد متنو سودآور و محتاطانه مناب مطابق با سیاست کلی سرمایهگذاری که توسط هیلت مدیرهتهیه و به تصویب رئیس جمهور میرسد.
از سال  2017و پس از متهم شدن مدیران  FSDEAبه اقدامات متضاد با اهداف صندوق پولشویی و فساد رئیس این
صندوق به  5سال زندان محکوم و فعالیتهای صندوق تحت نظارت جدیتر قرار گرفت (آکاه  .)2021بررسیهای
مارکوویتز )2020( 1نشان میدهد که فقدان قوانین مستحکم بر ابزارهای مالی  FSDEAسبب شده تا این نهاد در پروژه-
های سیاسی بدون بازده با بازده کم سرمایهگذاری کند.
 -3-2غنا
در فوریه سال  2020غنا با انتشار اوراق قرضه  40ساله  750میلیون دالر وام با نرخ بهره  8.875درصد دریافت نمود.
این از جمله وامهایی است که قرارداد آن با صندوق بینالمللی پول منعقد شده است .دولت غنا از این وامها برای توسعه
زیرساختها بازپرداخت وامها و سرمایهگذاریهای استراتژیک استفاده کرده است .اگرچه این مسلله یک روال عادی برای
اکثر کشورهای در حال توسعه است اما در مورد غنا این سؤال مطرح است که چرا این کشور مناب خود را در خار از
کشور با بهره نسبتاً کم نگه میدارد و در عین حال وام با نرخ باال دریافت میکند .قانون مدیریت درآمد نفت )(PRMA
ابزارهای الزم را برای سرمایهگذاران واجد شرایط دریافت وام از مناب این صندوق مشخص کرده است .ابزارهای واجد
شرایط تعری شده در قانون ( PRMAقانون  )815برای سرمایهگذاری مناب صندوقهای نفتی غنا شامل ابزارهای بدهی
هستند که به ارز بین المللی قابل تبدیل با بهره یا مبلغ ثابت معادل بهره یک اوراق بهادار در یک سرمایهگذاری امن
توسط صندوق بین المللی پول بانک جهانی یا توسط یک کشور مستقل غیر از جمهوری غنا تضمین شده باشند (آکاه
 .)2021شکل ( )1درآمد حاصل از صندوق تثبیت (GSF) 2و صندوق میراث (GHF) 3کشور غنا را نشان میدهد .همان
گونه که از شکل مشخص است بازده  GSFنسبتاً پایدار و بین  -0.01و  1.77درصد متغیر بوده است .بازده این صندوق
 GHFنیز
در سال  2015منفی و باالترین بازده مثبت آن نیز مربوط به پایان سال  2018میباشد .در خصو
همانگونه که از شکل ( )1مشخص است برای ماه می  2019بازده  4.93درصدی و برای دسامبر  2019ضرر -2.99
درصدی ثبت شده است.

1 - Markowitz
2 - stabilisation Fund
3 - Heritage Fund

شکل ( -)1بازده صندوقهای سرمایهگذاری در کشور غنا .مأخذ :بانک غنا .2020
اگر چه قانون  PRMAبرای اهداف خاصی طراحی شده است اما در حال حاضر به علت تقاضای قابل توجه وام در بخش-
های مولد اقتصاد از جمله SMEها و تأمین مناب آنها از طریق بخش غیررسمی الزم است بازنگری اساسی در استراتژی
سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری صورت پذیرد .استانداردهای زندگی در غنا با کاهش بیش از نص سطح فقر (از
 56.5درصد در سال  1992به  24.2درصد در سال  )2013بهبود یافته است و فقر شدید به  8.4درصد کاهش یافته
است اما نرخ نابرابری در این کشور در حال افزایش است .عالوه بر این در حالی که نرخ برقرسانی باال است دسترسی
به اجاق گاز 1از  5.9درصد در سال  2000به  21.7درصد در سال  2016بهبود یافته است؛ در حالی که متوسط نرخ
دسترسی به اجاق گاز در جهان از  49.4درصد در سال  2000به  59.3درصد در سال  2016افزایش یافته است .گزار
 OECDنشان میدهد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در غنا  0.4درصد افزایش یافته و از  13.7درصد در سال
 2016به  14.1درصد در سال  2017رسیده است؛ اما این مقدار کمتر از میانگین  26کشور آفریقایی در سال 2019
است .به این معنی که در کشور غنا نیاز به گستر شبکه مالیاتی و سرمایهگذاری راهبردی کامالً محسوس است.
براساس پیشبینیها نسبت بدهی غنا به تولید ناخالص داخلی در سال  2021به  70درصد خواهد رسید .در بخش
بهداشت سرانه کشوری پزشک به بیمار  1به  1000است؛ بنابراین بازنگری در نحوه سرمایهگذاری مناب صندوقهای
ثبات و میراث ،مناب مالی بیشتری را برای رسیدگی به نابرابری فقر بدهی باال و چالشها در خصو تولید ناخالص
داخلی فراهم میکند (آکاه .)2021
 -4-2نیجریه
صندوق ثروت ملی نیجریه موسوم به مرج سرمایهگذاری ملی نیجریه (NSIA) 2که در سال  2012تأسیس شده در
ابوجا واق شده است .نیجریه در میان کشورهای آفریقایی بیشترین تولید ناخالص داخلی را دارد؛ با این حال نسبت به
سایر کشورهای این قاره کمترین مقدار را در نسبت  SWFبه تولید ناخالص داخلی به خود اختصا داده است .اگر چه
1 -Cookstoves
2 - Nigeria Sovereign Investment Authority

ساالنه  40درصد از داراییهای تحت مدیریت  NSIAبه تأمین مالی زیرساختهای داخلی اختصا مییابد اما کسری
تأمین مالی زیرساختها ساالنه  14میلیارد دالر است و مناب صندوق کمتر از  7درصد آن را پوشش میدهد .نیجریه
چنان چه بخواهد جایگاه مناسبی در میان صندوقهای ثروت ملی قاره آفریقا داشته باشد باید اندازه  NSIAرا بهبود
بخشد .اما در این خصو تردیدهایی وجود دارد .ترس در خصو افزایش اندازه  NSIAممکن است در نتیجه تجربه
قبلی و تجربیات آنگوال الجزایر و سایر کشورها باشد .بر اساس مطالعه صندوق بینالمللی پول که در سال  2016انجام
شد عملکرد مدیریت صندوق ثروت ملی نیجریه در پایینترین سطح قرار گرفت .شاخصهای اصلی مورد استفاده در این
رتبهبندی حاکمیت شرکتی شفافیت و اندازه داراییها نسبت به تولید ناخالص داخلی بوده است .در گزار مذکور
صندوق بینالمللی پول شفافیت قوانین سسردهگذاری برداشت و سرمایهگذاری را در  NSIAزیر سؤال برده و به چالش
کشیده است (آکاه .)2021
 .3صندوقهای ثروت ملی و گذار از اتکا به انرژی تجدیدناپذیر
در سالهای اخیر کشورهای آفریقایی با اجرای اصالحات سبز 1به دنبال تحول در ساختار اقتصادی خود بودهانعد .در ایعن
زمینه دو کشور اوگاندا و روآندا کارخانهی مونتاژ خودروهای الکتریکی را راهاندازی کردهاند .معراکش پعروژه  510مگعاواتی
نور را آغاز نموده که بزرگترین نیروگاه خورشیدی متمرکز در جهان است .غنا به دنبال جایگزینی نفت سنگین و استفاده
از گاز طبیعی به عنوان سوخت پایه در تولید برق است .سنگال توانست در سال  2018قیمت تمام شده انرژی خورشیدی
را به  0.040یورو در هر کیلووات ساعت برساند .به طعور مشعابه زامبیعا بعا برگعزاری مناقصعه از پعروژه خورشعیدی 120
مگاواتی خود رونمایی کرده که قرار است برق را به قیمت  0.04دالر در هر کیلووات ساعت تولیعد کنعد .از معوارد مطعرح
شده میتوان چنین استنباط نمود که کشورهای قاره آفریقا در کنار مالحظات زیستمحیطی با پذیر انرژیهای جدیعد
و تجدیدپذیر به دنبال تجاریسازی آن هستند .با این حال مناب طبیعی نقش بسیار راهبردی در ایجاد اشعتغال و توسععه
بسیاری از کشورهای آفریقایی ایفا میکنند و قاره آفریقا رشد پایدار دو دهه گذشته خود را مرهون استفاده از نفت گعاز و
سایر مناب مرتبط میداند؛ بنابراین در بیشتر کشورهای آفریقایی چالشها تردیدها و مالحظات متعددی در معورد منعاب
درآمدی جایگزین نفت وجود دارد .از سوی دیگر تأثیر تغییر اقلیم و تغییرات آب و هوایی از خشکسالی تا سیل بعر آفریقعا
مشهود است (کولیر و همکاران .)2008 2ضمن آن که کمتر از  50درصد جمعیت این قاره به انرژی و کمتر از  30درصعد
به سوختهای پاک برای پخت و پز دسترسعی دارنعد؛ بنعابراین دسترسعی گسعترده بعه انعرژیهعای تجدیدپعذیر یکعی از
دغدغههای اصلی بیشتر دولتهای کشورهای آفریقعایی اسعت .بعه عنعوان مثعال در الجزایعر تنهعا  0.8درصعد انعرژی از
انرژیهای تجدیدپذیر تولید میشود (آکاه و گراهام .)2020 3در این راستا استفاده از فناوریهای جدید و کاهش هزینعه-
ی تولید انرژیهای تجدیدپذیر روشی مقرون به صرفه برای مقابله با چالشهای دسترسی بعه انعرژی در قعاره آفریقعا بعه
شمار میآید .در جدول ( )2به طور شماتیک نحوه گذار از انرژیهای تجدیدناپعذیر در کشعورهای الجزایعر آنگعوال غنعا و
نیجریه نشان داده شده است.
جدول ( -)2گذار انرژی در کشورهای الجزایر ،آنگوال ،غنا و نیجریه.

1-Green Reforms
2 -Collier et al.
3 -Ackah and Graham

آیا برای گذار از انرژی
کشور

سیاستها برای گذار از انرژی
تجدیدناپذیر

نهادهای حامی

تجدیدناپذیر از منابع
صندوقهای ثروت ملی
استفاده شده است؟

الجزایر

اجرای سیاست های متنو با خطمشیهای
هدفمند (تاسیس صندوق انرژیهای
تجدیدپذیر تولید برق تجدیدپذیر و )...

وزارت نیرو و معادن سرمایه-
گذاران چندملیتی

آنگوال

سیاستهای دسترسی مستقیم شامل تولید
انرژی توسط خانوارها از طریق پانلهای
خوررشیدی و  . ...البته این سیاستها هنوز در
مرحله برنامهریزی هستند.

وزارت انرژی و آب آژانس برق
روستایی

غنا

نیجریه

سیاستهای دسترسی مستقیم (شامل
مشوقها کاهش مالیات استفاده از انرژی
خورشیدی در مدارس و بیمارستان) و یکسارچه وزارت نیرو کمیسیون انرژی بانک
جهانی بانک توسعه آفریقا
(شامل مزایده و تأمین مالی) .البته هنوز خط
مشیهای هدفمند و قابل پذیر در خصو
این سیاستها ارائه نشده است.
سیاستهای مستقیم (شامل ترکیب سعوخت-
هعای زیسععتی ارائعه مشععوق بعرق رسععانی بععه
مناطق روسعتایی) و یکسارچعه .خعط مشعیهای
هدفمنعد در خصعو ایعن سیاسعتها در حععال
برنامهریزی هستند.

کمیسیون تنظیم مقررات برق
نیجریه بازیگران فراملی
( ECOWASو )ECREEE
کمکهای بینالمللی (SE4All
آلمان )UNDP

اطالعاتی در دسترس نبوده
است.

خیر

خیر

بله

ماخذ :آکاه .2021
برآوردهای آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر (ایرنا) نشان میدهد که قاره آفریقا برای آن که بتواند در سعال 2030
تمامی انرژی مورد نیاز خود را از انرژی پاک تأمین کند باید ساالنه  70میلیارد دالر در پروژههای مربعوط بعه انعرژیهعای
تجدیدپذیر سرمایهگذاری کند .دسترسی به انرژی پاک و پایدار مزایای متعددی را بعرای قعاره آفریقعا بعه همعراه خواهعد
داشت؛ استفاده از این انرژیها عالوه بر افزایش امنیت انرژی و ایجاد مشاغل سبز بر بهبود مراقبتهای بهداشتی و آموز
نیز تأثیر میگذارد .در کشور الجزایر برنامه انرژیهای تجدیدپذیر به دنبال تولید  220هزار مگاوات بعرق طعی سعالهعای
 2015تا  2030میباشد .در کنار این مسلله بر اساس برنامههای توسعه ایعن کشعور تعا سعال  2020بایعد تولیعد بعرق از
انرژیهای تجدید پذیر به  4500مگاوات برسد .اگر چه در سال  2017سهم انرژیهای تجدیدپذیر  0.7درصد بود امعا تعا
سال  2030باید  27درصد انرژی کل این کشور را شامل شود .برای رسیدن به این هدف دولعت بعر روی سعرمایهگعذاری
بخش خصوصی و دولتی حساب ویژهای باز کرده است .در غنا هزینه اجرای طرح جام انرژیهای تجدیدپذیر طی سعال-
های  2019تا  2030معادل  5.6میلیارد برآورد شده است .دولت انتظار دارد  80درصد مناب مورد نیعاز از طریعق بخعش
خصوصی تأمین شود .به طور مشابه دولت آنگوال با طراحی استراتژی توسعه بلندمعدت گسعتر دسترسعی بعه بعرق بعه

دنبال آن است که تا سال  2025معادل  60درصد از جمعیت این کشور تحعت پوشعش قعرار گیرنعد؛ انتظعار معیرود 70
درصد از برق مورد نیاز در این پروژه از طریق مناب تجدید پذیر تأمین شود .در کشور آنگوال سرمایهگذاری در انرژیهعای
تجدیدپذیر و احیای جنگلها به عنوان استراتژیهای کلیعدی بعرای بعرآورده سعاختن تعهعدات آب و هعوایی ایعن کشعور
محسوب میشود؛ در این راستا سرمایهگذاری بخش خصوصی به عنوان ابزاری مهم برای دستیابی به این اهداف بعه شعمار
میرود .در نهایت دولت نیجریه انتظار دارد با مشارکت بخش خصوصی امکان دسترسی به برق را تا سال  2020برای 75
درصد جمعیت و تا سال  2030برای  90درصد جمعیت خود مهیا سازد .ضمن آن که بر اساس برنامهریعزیهعای صعورت
پذیرفته تا سال  2030باید  30درصد کل انرژی از مناب تجدیدپذیر تولید شود (آکاه .)2021
با وجود اهداف و تمایل به جذب سرمایهگذاریهای خصوصی در کشعورهای مختلع آفریقعایی مطالععه ارنسعت و یانعگ
( )2020نشان میدهد که از مجمو  40کشور برتر رتبهبندی بر اساس شاخص جعذابیت سعرمایهگعذاری در انعرژیهعای
تجدیدپذیر تنها  4کشور شامل معراکش (رتبعه  )23مصعر (رتبعه  )29آفریقعای جنعوبی (رتبعه  )36و کنیعا (رتبعه )40
آفریقایی هستند .بیماری کرونا با هدایت سرمایه به سایر بخشها وضعیت را پیچیدهتر کرده است .در این راستا صعندوق-
های ثروت ملی میتوانند به پر کردن شکاف سرمایهگذاری بخش دولتی و خصوصی مشکالت موجعود را برطعرف نماینعد.
چرا که بیشتر این صندوقها ماهیت بلندمدت و اهداف بین نسلی دارند .ضمن آن برخی از این صندوقها با سعاختارهای
غیرشفاف حاکمیتی و گزارشگری سود نسبتاً کمی دارند .البته بر اساس گزار سازمان همکاری و توسعه اقتصعادی بعین
سالهای  2006تا  2016سرمایهگذاری سبز تنها  0.7درصد ارز تمام معامالت گزار شده صندوقهای ثروت ملعی را
تشکیل داده است .مفهوم این امر آن است که مشارکت صندوقهای ثروت ملی در تأمین مالی سبز بسیار کم بعوده اسعت.
شکل ( )2روند سرمایهگذاری سبز صندوقهای ثروت ملی را نشان میدهد.

شکل ( -)2سرمایهگذاری سبز SWFها طی دوره  .2006-2016ماخذ :آکاه .2021
گذار انرژی با استفاده از تکنولوژیکیهای نوین ضمن کاهش هزینهها امکان پایبندی کشورها به تعهعدات آب و هعوایی را
فراهم میسازد؛ اما چنین تصمیمی بعر تولیعد و درآمعدهای نفتعی نیعز تعأثیر معیگعذارد؛ بنعابراین کشعورهای آفریقعایی
تولیدکننده نفت باید به سرعت تصمیم بگیرند .گزار آژانس بینالمللی انرژی ( )IEAنشان میدهعد کعه تولیدکننعدگان
هیدروکربن نه تنها با قیمتهای پایینتر نفت مواجه میشوند بلکه در نتیجه اقدامات حاصعل از کعارایی مصعرف انعرژی و
سرمایهگذاری بیشتر در انرژیهای تجدیدپذیر با تقاضای کمتری نیز روبرو خواهند شد .بر این اسعاس پعیشبینعی شعده
است که درآمد کشورهای تولیدکننده نفت و گاز تا سال  2040بین  25تعا  40درصعد کعاهش یابعد .برآوردهعای آژانعس
بینالمللی انرژی در سال  2017نشان میدهد چنان چه صنعت سوختهای فسیلی خود را با سیاستهای آبوهوای سبز
سازگار نکند ذخایر فعلی نفت و گاز که ارز آن نزدیک به  1.3تریلیون دالر است تا سعال  2050بعه اتمعام معیرسعند.
البته باید توجه نمود که بدون انجام اصالحات اقتصادی و انرژی کاهش سهم منعاب طبیععی در کشعورهای آفریقعایی بعه
صورت شوک و به شکل کسری حساب جاری و کاهش ارز پول ملی نمایان خواهد شد؛ بنعابراین کشعورهای آفریقعایی
تولیدکننده نفت باید هزینهها و مناف حاصل از گذار از انرژی تجدیدناپذیر را بر اقتصعادهای خعود تجزیعه و تحلیعل و بعر
اساس آن تصمیمگیری کنند (آکاه .)2021

 -4کشورهای آفریقایی شبیه نروژ نیستند
اکثر کشورهای تولیدکننده نفت در آفریقا برای توسعه به صادرات یک یا چند منب طبیعی متکی هستند و ایعن موضعو
که ساختارهای اقتصادی آنها نیازمند مقاومت در برابر شوکهای مناب طبیعی اسعت کمرنعگ شعده اسعت .لعذا چعالش
اصلی در خصو استراتژیهای مدیریت درآمد مناب طبیعی در مناطقی مانند آفریقا آن است که از ایعن درآمعدها بعرای
جلوگیری از نوسان قیمت کاالها استفاده میشود (چانگ و لبدیونی )2020؛ این در حالی است که ریشعه اصعلی تعورم و
نوسان قیمتی ساختارهای تولیدی ناکافی و غیرمتنو است .این در حالی است که نروژ قبعل از آن کعه  SWFرا تأسعیس
کند در اقتصاد و اصالح ساختارهای نهادی سرمایهگذاری کرده است .در حالی که در نروژ اولین میعدان نفتعی را در سعال
 1969کش و تولید نفت را از سال  1971آغاز کرد  SWFتا سال  1990یعنی  19سال پعس از شعرو تولیعد تأسعیس
نشد .در سال  32( 2001سال پس از شرو تولید نفت) قانون  4درصد پرنده در دست 1اجرا شد .به موجعب ایعن قعانون
استفاده از درآمدهای نفتی بر اساس ثروت حاصل از انباشت درآمد مناب در صندوق دولتی نفت )SPF( 2تعیین شد .نعروژ
در سال  2014اعالم کرد که  5درصد از مناب  SWFخود را به انرژی های تجدیدپذیر اختصا خواهد داد؛ این موضوعی
است که سایر کشورها باید از آن پیروی کنند .در نروژ انرژیهعای تجدیدپعذیر  43درصعد کعل عرضعه انعرژی را تشعکیل
میدهند و  86درصد انرژیهای تجدیدپذیر مربوط به هیدرو و به ترتیب  12و  2درصد نیز مربوط به انرژی زیستی و بعاد
است .در ژوئن  2019پارلمان نروژ برداشت بیش از  13میلیارد دالر از شرکتهای اسعتخرا نفعت گعاز و زغعالسعنگ و
انتقال  14تا  20میلیارد دالر به پروژه ها و شرکت های انرژی های تجدیدپذیر را تصویب کرد؛ این مناب حدود  2درصعد از
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مناب صندوق بوده است (آمادو و همکاران .)2012 1با توجه به آن که در سراسعر آفریقعا از نعروژ بعه عنعوان معدل اولیعه
تأسیس  SWFیاد می شود در ادامه عملکرد شاخص های کلیدی در کشورهای آفریقایی منتخب بعا کشعور نعروژ مقایسعه
شده است .برای انجام این مقایسه رشد یا تنزل متغیرهای بیکاری توسعه انسانی و ساختار اقتصاد بعرای سعه دوره زمعانی
شامل پنج سال قبل از تأسیس صندوق ثروت دولتعی سعال تأسعیس و پعنج سعال پعس از تأسعیس ایعن صعندوق هعا در
کشورهای منتخب شامل نروژ نیجریه آنگوال الجزایر و غنا بررسی و تحلیل شده است.
شکل ( )3نرخ بیکاری کشورهای منتخب را در طول دوره ده ساله نشان میدهد .همان گونه که از شکل مشعخص اسعت
طی دوره مورد بررسی نرخ بیکاری در نیجریه آنگوال و غنا به ترتیب  48 45و  9درصد افعزایش یافتعه اسعت .در مقابعل
این نرخ برای نروژ و الجزایر به ترتیب  6و  26درصد کاهش داشته است .برای نیجریه آنگوال و غنا نعرخ بیکعاری در پعنج
سال قبل از تأسیس  SWFدر شرایط بهتری قرار داشت اما در سال تأسیس به ترتیب  98 3و  21درصد افعزایش یافعت.
مقایسه نرخ بیکاری در سال تأسیس  SWFو سال پنجم پس از تأسیس  SWFبرای آنگوال و غنا نشان معی دهعد کعه ایعن
نرخ به ترتیب  2درصد و  3درصد کاهش یافته است؛ اما در نیجریه  87درصد افزایش داشته است .در مورد الجزایر قضعایا
تا حدودی متفاوت است و نرخ بیکاری ابتدا افت  7درصدی در سال ( 2000سال تأسیس) و سسس افعت  46درصعدی در
سال  2005را تجربه کرده است.

شکل ( -)3میزان نرخ بیکاری در کشورهای منتخب .مأخذ :آکاه .2021
شکل ( )4وضعیت شاخص توسعه انسانی را در کشورهای منتخب نشان میدهد .همان گونه که از شکل مشخص است در
میان کشورهای مقایسه شده نروژ کشوری با شاخص توسعه انسانی باال میباشد .الجزایر نیز برای کل دوره معورد بررسعی
دارای رتبه متوسط در شاخص توسعه انسانی بوده است .غنا اگر چه قبل از راهاندازی  SWFدارای شاخص توسعه انسعانی
پائین بود اما رتیه این کشور پس از راهاندازی  SWFو با گذشت پنج سال از این راهانعدازی ارتقعا یافتعه اسعت .آنگعوال در
پنجمین سال پس از تاسیس  SWFتوانست رشد متوسط شاخص توسعه انسانی را به دست بیاورد .ایعن در حعالی اسعت
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که این کشور در سال راهاندازی  SWFو قبل از آن دارای رتبه توسععه انسعانی پعایین بعوده اسعت؛ و در نهایعت نیجریعه
کشوری است که اگر چه نسبت به قبل و سال راهاندازی  SWFرتبها در شاخص توسعه انسانی بهبود یافته امعا در کعل
دوره جایگاه مناسبی در شاخص توسعه انسانی نداشته است.

شکل ( -)4شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب .مأخذ :آکاه .2021
سیاستهای اتخاذ شده توسط کشورها بر چگونگی و کیفیت اثرگعذاری رشعد اقتصعادی آن هعا بعر توسععه انسعانی تعأثیر
میگذارد .همان گونه که از توسط تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص توسعه انسانی در شکل ( )5مشخص اسعت نعروژ
کشوری است که به طور مؤثر توانسته رشد اقتصادی خود را به توسعه انسانی تبدیل کند.

شکل ( -)5سهم بخشهای مختلف اقتصادی (ارزش افزوده) از تولید ناخالص داخلی در کشوورهای منتخوب.
مأخذ :آکاه .2021
به طور کلی بر اساس بررسی ها اگر چه برای کشور آنگوال سهم متوسط بخش کشاورزی در تولید ناخعالص داخلعی رشعد
متوسط  40درصدی را در دوره  10ساله ثبت کرده است اما برای سایر کشورها این سهم کاهشعی بعوده و نعروژ نیجریعه
الجزایر و غنا به ترتیب به طور متوسط کاهش  8 8 4و  15درصعدی را تجربعه کعرده انعد .از سعوی دیگعر سعهم بخعش
کشاورزی در غنا و الجزایر به ترتیب رشد  19و  5درصدی داشته است .نهایت آن که اگر چعه نعروژ نیجریعه و آنگعوال بعه
ترتیب و به طور متوسط کاهش  13 10و  14درصدی را در سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی تجربه کردند اما بعرای
غنا و الجزایر این سهم به ترتیب  19و  5درصد رشد داشته است .برای نروژ نیجریه و آنگوال سهم بخش خدمات از تولید
ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی به ترتیب  11 6و  13درصد رشد داشته است؛ این در حالی است که این سهم برای
الجزایر و غنا به ترتیب  6و  4درصد کاهش داشته است .مقایسه بین بخش های مختل اقتصادی نشان میدهد که بخعش
کشاورزی به جز در غنا در بقیه کشورها ضعی ترین عملکرد را داشته است .میانگین سعهم بخعش کشعاورزی در دوره 10
ساله برای نروژ نیجریه آنگوال الجزایر و غنا به ترتیب  8.04 6.96 22.65 2.81و  24.53درصد بوده اسعت .ضعمن آن
که میانگین سهم بخش صنعت برای نروژ نیجریه آنگعوال الجزایعر و غنعا بعه ترتیعب  55.85 52.26 24.07 31.34و
 23.96درصد بوده است .در نهایت نیز بخش خدمات به ترتیب  31.22 41.07 52.51 53.71و  45.13درصد از تولید
ناخالص داخلی نروژ نیجریه آنگوال الجزایر و غنا را به خود اختصا داده است .در نیجریه غنا و نعروژ بخعش خعدمات
بهترین عملکرد را داشته است .در غنا و نیجریه سهم زیربخشهای با ایجعاد ارز افعزوده پعائین ماننعد تجعارت و تعمیعر
وسایل نقلیه در بخش خدمات قابل مالحظه است .به طوری که در غنا بین سالهای  2013تا  2019زیعربخش تجعارت
تعمیر وسایل نقلیه و کاالهای خانگی  13.4درصد از رشد بخش خدمات را به خود اختصا داده است .بعه طعور مشعابه
سهم زیربخش عمده فروشی و خردهفروشی نیجریه از رشد بخش خدمات بین سالهای  2011تا  2019به طور میعانگین
 19.65برآورد شده است .این در حالی است که بخشهای یاد شده بخش غیررسمی هستند که با بهرهوری پایین و سعهم
کم در درآمد داخلی شناخته میشوند .در یک جم بندی از مباحث مطرح شده باید عنوان نمود که نروژ کشوری متفعاوت
است .بخش خدمات نروژ و سایر کشورهای نوردیک تحت تسلط مدیریت دولتی قرار دارند؛ لذا کمیت و کیفیعت آمعوز
بهداشت و مددکاری اجتماعی از ارز اجتماعی و اقتصادی باالیی در این کشورها برخوردار اسعت .ایعن مسعلله در معورد
کشورهای آفریقایی صدق نمیکند .به عنوان مثال عملکرد بخش صنعت که بیشترین ارز افزوده را در کشورهای آنگعوال
و الجزایر دارد به تولید نفت و گاز وابسته است.
 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
در سالهای اخیر کشورهای آفریقایی با تلفیق مناب بخش دولتی و خصوصی به دنبال ایجاد زیرساختهای الزم بعا هعدف
دستیابی همگانی به برق بودهاند .با وجود چالش های مالی و اجتماعی ناشی از کرونا در اکثر کشورهای آفریقایی فرصعتی
نیز برای تأمل انتقادی ساختار و ماهیت SWFها برای پاسخگویی بهتر به نیازهای خا کشورهای آفریقایی فعراهم شعده
است .صندوقهای ثروت ملی با درآمدهای سرشار نفتی به عنوان موهبتی که به نسل آینده تعلق دارد برای ثبعات معالی و
توسعه ایجاد می شوند .این اهداف تا حدی شبیه چشم انداز گذار از انرژی تجدیدناپعذیر هسعتند .نفعت پایعان پعذیر اسعت
بنابراین سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر ضمن کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و حفاظت از کعره زمعین بعا بعاقی

گذاشتن مناب برای نسل آینده به اهداف برابری بین نسلی کمک خواهد کرد .ضمن آن کعه در راسعتای تحقعق تعهعدات
منطقهای و جهانی کاهش انتشار آالیندهها هم خواهد بود؛ و در نهایت مهعمتعر از معوارد اشعاره شعده سعرمایهگعذاری در
انرژی های تجدیدپذیر ابزاری مقرون به صرفه برای دستیابی همگانی به انرژی در اکثر کشورهای آفریقایی استSWF .هعا
در کشورهای آفریقایی با موان گوناگون از قبیل بازدهی پائین اختالس و  ...روبرو هستند .به توجه به موارد بیان شده آیعا
SWFها در کشورهای آفریقایی باید بر روی گذار از انرژیهای تجدیدناپذیر سرمایهگذاری کنند؟ چنان چه سرمایهگعذاری
با مکانیزمهای شفاف تجزیه و تحلیل منفعت به هزینه و منطبق با نیازهای خا کشورها باشد می توان برای این موضو
اقدام کرد .بر اساس مباحث مطرح شده در مطالعه توصیهها پیشنهادات زیر ارائه میشود:
الف) انجام تجزیه و تحلیل هزینه-فایده SWFs

کشورهای آفریقایی باید قبل از تصمیمگیری برای سرمایهگذاری تجزیه و تحلیل هزینه و فایعده را بعرای SWFهعا انجعام
دهند .این کشعورها بایعد بعا بررسعی وضععیت اجتمعاعی و اقتصعادی خعود اهعداف توسععهای خعود را مشعخص سعازند.
سرمایهگذاری برای گذار از انرژی تجدیدناپذیر میتواند بهینه باشد .چرا کعه جعدای از ایجعاد شعغل و کمعک بعه اقتصعاد
ابزاری مقرون به صرفه جهت دسترسی همگانی به برق را فراهم می کند .در واق در حالی که صعندوق هعای ثعروت ملعی
دارای دارایی های تحت مدیریت به ارز  7.5تریلیون دالر هستند کمتر از  1درصد از کل دارایی های خود را بعه تعأمین
مالی سبز اختصا دادهاند .شایان ذکر است که ریسکهای مربوط به شرایط اقلیمی و آب و هوایی نیز بایعد در خصعو
استراتژیهای سرمایهگذاری SWFها در نظر گرفته شوند.
ب) بررسی کشورهای همتا
کشورهای آفریقایی باید از تجربیات یکدیگر استفاده کنند .اگر چه مدیریت مناب اغلب نفرین مناب طبیععی را بعه همعراه
داشته است اما در برخی کشورها تحوالت مثبتی را نیز به وجود آورده است .در این رابطه با بررسعی وضععیت کشعورهای
مختل میتوان از تجربیات آنها استفاده کرد .البته باید توجه کرد که اگر چه معیارها و شاخصهای بینالمللی میتوانند
به عنوان راهنما عمل کنند اما توسعه اجتماعی-اقتصادی اکثر کشورها متفاوت است .لذا بدون ارزیابی مناسعب از شعرایط
یک کشور کسی برداری بدون قید و شرط از کشورهای توسعهیافته منجر به نتایج ناهمگون و نعامتوازن توسععهای خواهعد
شد.
ج) اصالح مجوز انرژیهای تجدیدپذیر
دولت ها ممکن است در تأمین مناب مالی الزم برای سرمایهگذاریهای مورد نیاز با مشکل مواجه شوند؛ بنعابراین اتخعاذ و
ترویج رژیمهای صدور مجوز شفاف سرمایهگذاری در خصو جم آوری اطالعات در خصو انعرژیهعای تجدیدپعذیر و
کاهش بوروکراسیهای مرتبط با صدور مجوز امعری ضعروری اسعت .ایعنهعا معواردی هسعتند کعه معیتواننعد بعه جعذب
سرمایهگذاری بخش خصوصی کمک کنند.
د) سرمایهگذاری در زیرساختهای گاز طبیعی
در بسیاری از کشورهای قاره آفریقا گاز طبیعی کش شده است .گاز طبیعی از نفت و زغالسنگ پاکتر است و زمانی کعه
برای تولید برق استفاده شود کارآمدتر و نسبتاً ارزانتر خواهد بود؛ بنابراین میتوان گعاز را بعه طعور معؤثر بعا انعرژیهعای

 در واق.تجدید پذیر و سایر مناب پاک ترکیب کرد تا زمینه دسترسی فراگیر به انرژی در کشورهای آفریقایی فراهم شود
0.62  نشان می دهد که اگر در آفریقا مصرف انرژی با گاز طبیعی سه برابر شعود تنهعا1برآوردهای مرکز انرژی قطب رشد
 در برخعی. این همچنین به معنای دریافت قرارداد و قیمت گذاری صحیح اسعت.درصد به انتشار جهانی افزوده خواهد شد
از کشورهای آفریقایی مانند غنا قیمت گاز برای مصرفکنندگان باال اما برای شعرکتهعای توزیع و انشععاب دهنعده گعاز
 لذا در حالی که شرکتهای توزی و انشعاب دهنده ضرر می کند مصعرفکننعدگان توانعایی پرداخعت.طبیعی پایین است
ندارند؛ بنابراین بدون قرارداد و قیمتگذاری بهینه جایگزینی و استفاده از گعاز طبیععی بعه لحعاظ معالی چعالش برانگیعز
.خواهد بود
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