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  مقدمه
تحقق توسعه اقتصادي در يك جامعه بدون تقبل انجام سرمايه گذاري هاي زيربنايي و زيرساخت هاي 

اين سرمايه گذاري ها كه عمدتاً در راستاي تسهيل جريان سرمايه گذاري و . الزم امكانپذير نيست

. تصادي را دربرمي گيردتكميل طرح هاي زيربنايي صورت مي گيرد، بخش جداناپذيري از توسعه اق

پيشگامي دولت ها در فراهم آوردن اين زيرساخت ها و برنامه ريزي براي تكميل حلقه هاي مفقوده، 

بنابراين، آگاهي از تناسب و كفايت سرمايه هاي زيرساختي . فرآيند توسعه اقتصادي را تسريع مي كند

  .يافتگي تلقي گردد در هر كشور مي تواند خود شاخصي در راستاي سنجش درجه توسعه

شواهد مختلف به لحاظ بررسي تئوري هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي و بررسـي تجربـي كشـورها    

نشان مي دهد كه در اقتصادهايي كه حاكميت مطلقه قانون به رسـميت شـناخته نمـي شـود تـالش بـراي       

با شكسـت و ناكـامي   جذب سرمايه گذاري خارجي با وجود اعطاي امتيازات و تسهيالت بيشتر، هميشه 

از اين رو تالش براي افزايش امنيت سرمايه گذاري از طريـق ثبـات در سياسـت هـاي     . مواجه بوده است

دولت و عدم تغيير مداوم قوانين مربوطه مي توانـد از اولـين اولويـت هـا بـراي تشـويق سـرمايه گـذاري         

نه تنها زمينه براي جذب سرمايه شايان ذكر است با افزايش امنيت سرمايه گذاري . خارجي قلمداد گردد

  .گذاري مستقيم خارجي، بلكه افزايش سرمايه گذاري داخلي نيز فراهم مي شود

به طور كلي با توجه به امكان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي مختلف جهان، بـه    

گـذاري   ويژه در سال هاي اخير كه اغلـب كشـورها اقـدامات اساسـي در راسـتاي جلـب بيشـتر سـرمايه        

مستقيم خارجي انجام مي دهند، مطلوبيت تنها يك يا چند متغير از انگيزه هاي اقتصادي مالي و فني و يا 

عوامل حمايتي، سياسي و جغرافيائي براي اقدام شركت هاي مذكور براي سرمايه گذاري در يك پروژه 
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مجموعـه، منجـر بـه     خاص در يك كشور كافي نخواهد بود، بلكه ارزيابي تمام عوامل به صـورت يـك  

  . اتخاذ تصميم انجام سرمايه گذاري يا عدم انجام سرمايه گذاري مي گردد

اقتصادي، اجتماعي، سياسي  گابن از جنبه هايوضعيت كشور  در اين پروژه به طور اجمالي بدين منظور

  . مورد بررسي قرار گرفته است.. .و
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  گابناجتماعي  –وضعيت سياسي 

  موقعيت جغرافيايي

بين  ،در كنار خليج گينه ،اكشوري است واقع در غرب آفريق (Republic of Gabon) نوري گابجمه

هزار نفر  420با  ( Libreville ) ليبرويل پايتخت اين كشور شهر ،جمهوري كنگو و گينه ي استوايي

 .تهزار نفر اس 384 ميليون و 1كيلومتر مربع و جمعيت آن  267.667مساحت گابون  .جمعيت مي باشد

هزار نفر و موآندا  23اويم  ،هزار نفر 30فرانس ويل  ،هزار نفر 88پورژانتي  ،از مهمترين شهرهاي گابون

 ،از مستعمرات استوايي فرانسه در آفريقا بوده است 1886سال  گابون از .هزار نفر را مي توان نام برد 21

حاج عمر ( رد بونگو معروف به آلبرت برنا .از فرانسه مستقل شد 1960آگوست  17اين كشور در روز 

حزب دموكراتيك گابون تنها حزب  .تا كنون رئيس جمهور گابون بوده است 1967سال  از) بونگو 

 از آن پس به بعد احزاب سياسي به رسميت ،بوده است 1990تا  1969گابون طي سالهاي  سياسي

گابون را قبايل  نژاد%  28 .دنيز ژان ايگه اندونگ نخست وزير گابون ش 2006از سال  ،شناخته شدند

   شكيلقبايل بومي ت را فرانسوي و بقيه را ساير%  6را نزبي و %  9 ،را پونو%  10 ،فانگ

زبان رسمي مردم گابون فرانسوي  .مسلمان است%  3گابوني ها مسيحي و %  90همچنين دين  ،مي دهند

  .رايج است زبانهاي بومي و قبيله اي نيز در اين كشور ،مي باشد

 كيلومتر با 298كيلومتر است كه بيشترين طول خط مرزي آن  2551كل طول خط مرزي گابن 

از لحاظ آب و  .باشد كيلومتر با گينه استوايي مي 350كيلومتر با جمهوري كنگو و  1903كامرون، 

بلندترين نقطه كشور گابن،  .هوايي گابن داراي آب و هواي گرمسيري عمدتاً گرم و مرطوب است

  .متر عمق است 0اقيانوس اطلس با  متر ارتفاع و پست ترين نقطه، 1575با  Iboundji كوه
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  تاريخ

سيطره گرفت ولى نفوذ ساير اروپائيان در آن  پرتقال در قرن پانزدهم ميالدى آن را كشف نمود و تحت

الدي قواى مي1839در سال . و ارتفاع زياد تا اواسط قرن نوزدهم به تاخير افتاد ها بدليل انبوهى جنگل

، 1839مدتها پيش از چيرگي فرانسويان بر اين ناحيه در سال . فرانسه در آن پايگاهى بدست آوردند

شهري با نام گابن به عنوان يك ايستگاه  1843در سال . كرد آنجا زندگي مي اي به نام مپونگوه در قبيله

  را به اين شهر (L'Elizia) بردگان آزادشده از كشتي لليزيا. مكان بنياد شد تجاري در اين

بندر  1946تا  1934اين شهر از سال . نام گرفت» آزادشهر«فرستاندند و به اين خاطر ليبرويل يعني  مي

 1910م گابون جزئى از كنگو فرانسه شد و در سال 1990در سال  .اصلي آفريقاي استوايي فرانسه بود

چاد و افريقاى مركزى يك اتحاديه و يك  گابن و سه عضو سابق افريقاى استوايى فرانسه يعنى كنگو،

م اين كشور 1960سازمان ادارى مشترك براى حمل و نقل و ارتباطات تشكيل دادند و باالخره در سال 

باشد كه بر روى  مركز حكومت آن شهر ليبرويل است و تنها پايتخت جهان مى. يافت به استقالل دست

 . خط استوا قرار گرفته است

آلبرت برنارد بونگو  به رياست جمهورى ) اولين رئيس جمهور گابن(ز مرگ لئومبا پس ا 1967در سال 

عمر تبديل  هرسيد وى پس از مدتى كيش مسيحى را تغيير داد و اسالم را اختيار نمود و نام خود را ب

مردم گابن مسلمان هستند اين كشور عضو سازمان % 30با وجود آنكه . شد نمود و راهى سفر حج

مسلمانان در برپائى مراسم مذهبى و تبليغات اسالمى از آزادى خوبى . دباش سالمى مىكنفرانس ا

  . برخوردارند و در امور سياسى، ادارى و نظامى نفوذ خوبى دارند
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  ساختار اجتماعي

اين كشور . باشد كيلومتر مربع مي 267667در ساحل غربي آفريقا قرار دارد و مساحتش جمهوري گابن 

ون و گينه استوايي، از غرب به اقيانوس اطلس و از جنوب به جمهوري كنگو محدود از شمال به كامر

گذرد و موجب گرم و مرطوب  درجه شرقي نير از اين كشور مي 10خط استوا و نصف النهار . شود مي

ترين منابع گابن، وجود منابع غني نفت و  يكي از حياتي. بودن آب و هواي اين كشور گرديده است

هاي انبوه گابن يكي از مناطق عمده استحصال چوب  جنگل. باشد هاي فلزي و غيرفلزي مي ساير كاني

به همين دليل، كشورهاي . رود و از نظر اقتصادي اهميت فراواني دارد اي در دنيا به شمار مي حاره

رار زير استعمار فرانسه ق ميالدي1960مختلف از دير باز به آن چشم دوخته بودند و اين كشور تا سال 

  .داشت

تا اين زمان، . م وارد گابن شدند، يك گروه ميسيونر مسيحي بودند1844خارجياني كه در سال نخستين 

پس از آن، مسيحيت رشد كرد و براساس آمار غيررسمي، نزديك به . مردم اين كشور مذهب نداشتند

  .باشند مردم اين كشور مسيحي مي% 60

كامرون و مهاجرت مسلمانان آفريقايي و همچنين حضور دليل همسايگي اين كشور با نيجريه و به 

احمد بامبواي سنگالي، مردم گابن با اسالم آشنا شدند و دين اسالم در اين  هايي چون شيخ شخصيت

  .كشور ترويج يافت

، رئيس جمهور گابن، به اسالم گرويد و پس از سفر حج، نام »آلبرت برنارد بنگو«م نيز 1973سال در 

هاي نظامي و سياسي اين  پس از وي نيز بسياري از شخصيت. تغيير داد» حاج عمر بنگوال«خود را به 

 .كشور مسلمان شدند و اسالم در اين كشور گسترش يافت
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دليل شكوفايي اقتصادي گابن و ثروت سرشار آن، سيل مهاجران مسلمان آفريقايي به عنوان كارگر به 

نشين، به گابن سرازير شده  كشورهاي مسلمانساير و  واز سنگال، مالي، نيجريه، كامرون، بوركينافاس

  .دهند هاي خارجي تشكيل مي يي اي كه بيشتر مسلمانان گابن را آفريقا است، به گونه

گابن با نيجريه و كامرون و مهاجرت مسلمانان آفريقايي و همچنين حضور   همسايگيدليل 

اسالم آشنا شدند و دين اسالم در اين  احمد بامبواي سنگالي، مردم گابن با هايي چون شيخ شخصيت

پيروان . باشند مالكي ميداراي مذهب مسلمانان اين كشور از اهل تسنن و بيشتر  .كشور ترويج يافت

شيعيان مهاجر لبناني نيز با . هاي ديگر مانند قادريه، مريديه و تيجانيه نيز در اين كشور حضور دارند فرقه

البته تعدادي از مردم . دهند مذاهب اسالمي را در گابن تشكيل ميجمعيت چندهزار نفري خود، يكي از 

، گروهي از مبلغان به آن يچند گاه زار هستند و ه) بي دين(در روستاهاي دور افتاده گابن، آليميست 

  .پردازند روند و به تبليغ اسالم مي مناطق مي

در اين كشور، . ست تنظيم شده استاساسي گابن با تأثير از فرانسه و براساس جدايي دين از سياقانون 

. كنند باشند و به همين دليل، در سياست دخالت نمي غيرگابني مي -مسيحي و مسلمان -رهبران مذهبي

  .از اين رو، در كليساها و مساجد مسائل سياسي مطرح نمي گردد

اقليت هستند،  مسلمانان در. باشند قانون اساسي گابن، اسالم و مسيحيت، اديان رسمي اين كشور ميطبق 

  .باشند مي  جمهور گابن، اعياد رسمي اسالمي تعطيل ولي به خاطر نفوذ رئيس

دولت به دليل توجه به اخالقيات، پشتيبان مذاهب . يكي از اعضاي سازمان كنفرانس اسالمي استگابن 

ز روزهاي تلويزيون اين كشور ني. دهد در امور سياسي دخالت نمايند باشد، ولي به آنها اجازه نمي مي

  .كند هاي تبليغاتي مسيحيان را پخش مي جمعه برنامه تبليغاتي مسلمانان و در روزهاي يكشنبه برنامه
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مردم روابط ... بيشتر مستعمرات سابق فرانسه و انگليس در آفريقا، مانند گابن، كامرون، نيجريه ودر 

اي است كه آنان را به هم  قبيله بسيار نزديكي با هم دارند و ريشه اين امر نير فرهنگ و آداب و سنن

البته بيشتر مسلمانان پس از . كنند در اين كشورها، پيروان مذاهب با يكديگر ازدواج مي. دهد پيوند مي

  .خواهند مسلمان شوند ازدواج با پيروان اديان ديگر، از آنان مي

نان اين كشور را به اسالم در اين چند سال در گابن بيشتر شده و موج جديد اسالمي بسياري از جوا

هاي زيادي ديده  هاي اخير، در گابن، خانواده توجه به رشد اسالم در سالبا  .شدت متاثر ساخته است

در آفريقا، هميشه، رنگ و بوي مذاهب  .شوند كه تني چند از آنان مسلمان و بقيه مسيحي هستند مي

 .اند ي خود را به طور كامل كنار نگذاشتهسنتي قاره سياه را حفظ كرده و مسلمانان نيز اعتقادات آفريقاي

توان گفت مذاهب گوناگون در گابن، همچون اسالم و مسيحيت، تركيبي از باورهاي  مجموع ميدر 

  .باشند هاي مذهبي مي اي، آنيميستي، توتم پرستي و آموزه قبيله

  گابنساختار سياسي 

رئيس جمهور اين كشور از . چند حزبي با دو مجلس قانون گذاري است جمهورين نوع حكومت گاب

. يگه اندونگ استژان ا 2006و نخست وزير اين كشور هم از سال  .است عمر بونگو 1967سال 

رئيس جمهور گابون بوده  2009تا  1967از سال ) حاج عمر بونگو ( آلبرت برنارد بونگو معروف به 

  .است

از آن پس  ،بوده است 1990تا  1969حزب دموكراتيك گابون تنها حزب سياسي گابون طي سالهاي 

نخست وزير گابون  ژان ايگه اندونگنيز  2006از سال  ،به بعد احزاب سياسي به رسميت شناخته شدند

 .شد
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 تقسيمات كشوري: 

 

 : باشد استان به شرح زير مي 9ن داراي كشور گاب

  
  ) Estuaire(  استواير - 1

  ) Haute-Ogooue( عليا  ◌ٔ اوگووئه - 2

  ) Moyen-Ogooue(  موين اوگووئه - 3

   ) Ngounie(  انگونيه - 4

  ) Nyanga(  نيانگا - 5

  ) Ogooue-Ivindo(  اوگووئه ايويندو - 6

  ) Ogooue-Lolo( اوگووئه لولو  - 7

  ) Ogooue-Maritime(  اوگووئه ماريتيم - 8

  ) Woleu-Ntem(  وولو انتم - 9
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  فساد اداري در گابن

  شود و اين مسئله دغدغه اصلي در بيشتر كشورهاي آفريقايي مبارزه عليه فساد بسيار مهم تلقي مي

فساد اداري توسط كارمندان دولت، فشارهاي مالي و مديريتي . سياستمداران و سران اين كشورهاست

شده و فساد اداري منجر به نامناسب شدن فضاي كسب و كار . بزرگي روي شركتها برجاي مي گذارد

  .كارائي شركتها را تحت تاثير قرار داده و هزينه هاي شركت را افزايش مي دهد

اين شاخص منعكس . اندازه گيري شده است) Graft Index(در نمودار زير شاخص تركيبي فساد 

اخذ مجوز و يا پروانه فعاليت  ،كننده درصد زماني است كه شركتها انتظار دارند جهت خدمات عمومي

درصد موارد شركتها جهت  14از نمودار زير چنين برمي آيد كه در گابن در . شوه بپردازندبايستي ر

اين شاخص در گابن، در . انجام خدمات دولتي و عمومي انتظار دارند كه از آنها رشوه دريافت گردد

، مقايسه با كشورهاي آفريقاي مركزي پائين تر بوده ولي نسبت به كشورهاي با درآمد باالي متوسط

  .  قابل توجه است

  شاخص فساد اداري در گابن) 1(نمودار شماره 
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  :شاخص فساد اداري تركيبي از شاخصهاي زير مي باشد

 درصد انتظار شركتها براي دادن رشوه در مالقات با كاركنان مالياتي -

 درصد انتظار شركتها براي دادن رشوه جهت بستن قرارداد امن دولتي -

 دادن رشوه براي گرفتن اجازه ساخت و ساز درصد انتظار شركتها براي -

 درصد انتظار شركتها براي دادن رشوه براي گرفتن مجوز واردات -

 درصد انتظار شركتها براي دادن رشوه براي گرفتن مجوز كسب و كار -

  :مقدار هريك از شاخص ها در جدول زير آورده شده است

  قايسه آن با ساير كشورهادرصد هر يك از شاخصهاي فوق در گابن و م) 1(جدول شماره

  

نمودار زير نيز بيان مي كند كه در طول جلسات با بازرسان مالياتي و يا به منظور عقد يك قرارداد 

  :دولتي امن تا چه حد شركتها انتظار دارند كه از آنها رشوه دريافت شود
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  بندرصد انتظار شركتها براي دادن رشوه در بخشهاي مختلف گا) 2(نمودار شماره 

  

  .شاخص زير نيز درصد رشوه براي بدست آوردن مجوزهاي خاص را در گابن منعكس مي كند

  

  رشوه از بابت دريافت مجوزهاي خاص در گابن) 3(نمودار شماره 
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  جرم و كارهاي غير رسمي در گابن

ائي بر هزينه ه خود مي باشند كهبراي پوشش هزينه هاي امنيتي  ،شركتها مجبور به استفاده از منابع

از منظر سرمايه گذاران داخلي و خارجي، جرم و جنايت نشانه اي از بي ثباتي . كند شركتها تحميل مي

  .اجتماعي است و هزينه هاي كسب و كار را افزايش مي دهد

همچنين وجود نهادهاي قانوني ضعيف و در برخي موارد عدم وجود چنين نهادهائي، نشانه ديگري از 

به طور مثال اختالفات تجاري كه بين شركتها و مشتريان آنها به طور مرتب . تبي ثباتي اجتماعي اس

رخ مي دهد، حل اين اختالف موقعي كه نهادهاي قانوني ضعيف باشند و يا وجود نداشته باشند، باعث 

  .ايجاد مشكل مي شود

) دالنه و بي طرفبه عنوان نهادي عا(در نمودار زير، درك شركتها از عملكرد نهادهاي قانوني در گابن 

  .به تصوير كشيده شده است

  درك شركتها از نهادهاي قانوني و دادگاهها در گابن) 4(نمودار شماره 
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منابعي كه به صورت هزينه صرف . نمودار زير نيز هزينه هاي مستقيم امنيتي در گابن را نشان مي دهد

  .ودشده، مي توانست به صورت موثر در فعاليت هاي اثربخش استفاده ش

  هزينه هاي جرم در گابن) 5(نمودار شماره 

  

شاخص زير نيز درصد شركتهائي كه به طور رسمي ثبت نشده اند ولي فعاليت دارند را نشان مي 

  . كه در واقع معياري براي ميزان شيوع بازار غير رسمي در بخش خصوصي گابن است.دهد

  سهم شركتهاي ثبت نشده در گابن) 6(نمودار شماره 

  



18 

، بزرگترين موانع موجود بر سر راه شركتها در گابن شناسائي شده 2009در سال  IFCاساس گزارش بر 

اين موانع شامل، برق، حمل و نقل، فساد، تخصص ناكافي كارگران، فعاليت بخـش غيـر رسـمي،    . است

 10در نمـودار زيـر، نمـودار اول    . ذكـر شـده اسـت   .. .مـديريت ماليـات و   ،عدم دسترسي به منـابع مـالي  

محدوديت اصـلي را از ديـد    3نمودار دوم نيز .ئي شده توسط كشورها را نشان مي دهدامحدوديت شناس

  :شركتهاي بزرگ، شركتهاي متوسط و شركتهاي كوچك گابن به تصوير كشيده است

  مشكالت و محدوديت هاي اصلي شركتها در گابن) 7(نمودار شماره 
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  توزيع شركتها در گابن

همانطور كه انتظار مي رود با . ركتها بر اساس سال تاسيس را در گابن نشان مي دهدنمودار زير توزيع ش

  .تعداد آنها كم مي شود ،افزايش عمر شركتها

  توزيع شركتها در گابن بر اساس سال تاسيس) 8(نمودار شماره 

  

  

  نقش زنان در مديريت و مالكيت شركتها

نمودار زير . وضع مقررات شركتها بكار گرفته شوداين شاخص مي تواند براي ارزيابي تاثير زنان در 

درصد مشاركت زنان در مديريت شركتها و همچنين درصد مشاركت زنان در مالكيت شركتها را در 

كشور گابن به تصوير كشيده و آن را با آفريقاي مركزي و همچنين كشورهاي با سطح درآمد باالتر از 

  : متوسط مقايسه مي كند
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  زنان در مديريت و مالكيت شركتها) 9(نمودار شماره 

  

    :ساختار مالكيت شركتها در گابن

اين شاخص درصد مشاركت بخش خصوصي، بخش دولتي، سرمايه گذار خارجي را در مالكيت 

شركتها در گابن به تصوير كشيده و با آفريقاي مركزي و همچنين كشورهاي با سطح درآمد باالتر از 

س نمودارهاي زير، مشاركت بخش خصوصي در گابن در مقايسه با بر اسا. كند متوسط مقايسه مي

  .شوند درصد شركتها در اين كشور به صورت دولتي اداره مي 50ريقاي مركزي پائين بوده و باالي فآ

  ساختار مالكيت شركتها در گابن) 10(نمودار شماره 
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  قوانين، مالياتها و مجوزهاي قانوني

هائي همچون ماليات، مقررات و مجوز كسب و كار، ركن اساسي كيت اقتصادي، در زمينه لماصحت 

  .يط مطلوب كسب و كار استحدر ايجاد يك م

در نمودار اول، ميزان . نمودارهاي زير اثربخشي مجوزهاي كسب و كار در گابن را نشان مي دهد

  .تاخيرات اتفاق افتاده در جريان تقاضا براي چنين مجوزهائي، نشان داده شده است

  تاخير در ارائه مجوز كسب و كار در گابن) 11(ار شماره نمود

  

  

در . نمودار زير نيز زمان صرف شده توسط مديران شركتها براي ديدار با مقامات دولتي را نشان مي دهد

بخش ديگري از نمودار، مقدار متوسط بازرسي هاي مالياتي و يا ديدار با بازرسان مالياتي در طول يك 

  .ده استسال مالي آورده ش
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  هزينه سربار شركتها بابت مقررات در گابن) 12(نمودار شماره 

  

نمودار زير نيز اَشكال مختلف حقوقي شركتهاي تاسيس شده توسط بخش خصوصي را به تصوير 

  .بيشتر شركتهاي حقوقي در سراسر جهان به صورت شركتهاي سهامي طبقه بندي مي شوند.كشيده است

  قانوني شركتها در گابنتركيب ) 13(نمودار شماره 
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  استفاده از تكنولوژي در شركتها

اخذ گواهينامه هاي بين المللي توسط شركتها، درب فن آوري و نوآوري را به شركتها باز كرده و 

در نمودار زير درصد شركتهائي كه جهت اخذ گواهينامه هاي . كيفيت باالي كاالها را تضمين مي كند

  .هاي حسابداري سرمايه گذاري كرده اند، آورده شده استشناخته شدة توليد و شيوه 

  ظرفيت نوآوري شركتها در گابن) 14(نمودار شماره 

  

  

. نمودار زير نيز ميزان استفاده از اطالعات و فن آوري ارتباطات را در معامالت تجاري نشان مي دهد

ركتهاست زيرا ابزاري جهت فن آوري اطالعات و ارتباطات مانند اينترنت، ابزار مهمي براي تمام ش

  .رسيدن به بازارهاي مالي و بين المللي با هزينه كم است
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  ميزان استفاده از اينترنت توسط شركتها در گابن) 15(نمودار شماره 

  

  تركيب نيروي كار گابن

. مقررات نيروي كار همواره تاثير مستقيم و معني داري روي استخدام نيروي كار توسط شركتها دارد

همچنين نمودار شاخصي . نمودار زير تركيب نيروي كار موقت و دائم در گابن آورده شده است در

  .جهت سنجش ميزان مشاركت زنان در كارهاي تمام وقت را نشان مي دهد

  مشكالت و محدوديت هاي اصلي شركتها در گابن) 16(نمودار شماره 
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  در يك نگاه گابن)2( جدول شماره 

 پايتخت

  جغرافيايي مختصات - 
  ليبرويل

0°23′ N 9°27′ E 

 ليبرويل ترين شهر بزرگ

 فرانسوي زبان رسمي زبان

  حكومت نوع

 جمهور رئيس

 وزير نخست

 جمهوري

 
 ايگه اندونگ ژان

  1960 اوت 17  فرانسه از استقالل
 مساحت

 كل - 

  %)(آبها -  

  
 
267,745 km²  

3/5  
 جمعيت

 2005 برآورد - 

 جمعيت تراكم - 

  
1,454,867  

5.4/km²  

 CFA ( XAF) فرانك واحد پول

 زماني منطقه

 (DST) در تابستان - 
WAT (UTC= +1) 
DAS 

 ga. اينترنتي دامنه

 241+ تلفن شماره پيش
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 گابن وضعيت كالن اقتصادي

وضعيت كالن اقتصادي در كشور به منظور ارائه تصوير كلي از شاخص ها و نمودهاي در اين بخش، 

  :اقتصاد كالن مورد بررسي قرار گرفته است، مهمترين شاخص هاي گابن

  گابندر توليد ناخالص ملي 

ر يك عبارت است از مجموع ارزش كاالها و خدمات توليد شده نهايي د )GNP(ناخالص ملي  توليد

اين شاخص برجسته ترين متغير نشان دهنده وضعيت كالن اقتصادي . جامعه در طول يك سال معين

به نظر مي رسد كشوري كه توليد ناخالص ملي بيشتري دارد، از ثروت، قدرت و مكنت بيشتري . است

مزيت عمده . برخوردار بوده و مي تواند نيازمندي هاي آحاد جامعه را به نحو مطلوب تري تأمين نمايد

ناخالص ملي در آن است كه تمام فعاليت هاي اقتصادي يك كشور را تنها در قالب آمار  توليدمفهوم 

اين شاخص اگرچه مي تواند تا حدودي قدرت اقتصادي و به عنوان . متقابالً سازگار دربرمي گيرد

اما تعريف دقيق  معياري براي سنجش رشد اقتصادي و وضعيت اقتصادي يك جامعه در نظر قرار گيرد،

براين اساس . تري نيز وجود دارد كه رشد اقتصادي را افزايش درآمد ملي واقعي سرانه در نظر مي گيرد

عبارت است از ارزش نهايي كليه كاالها و خدمات توليد شده در يك كشور در طي  )NI(درآمد ملي 

يي است كه به عوامل مختلف يكسال مالي كه سنجش آن از طريق درآمد عوامل توليد و يا پرداخت ها

شاخص درآمد ملي سرانه نيز از تقسيم شاخص فوق بر جمعيت . درگير در يك كشور به دست مي آيد

براساس شاخص فوق، بانك جهاني از لحاظ سطح درآمدي، كشورها را به . كشورها تعيين مي شود

 و كشورهاي با درآمد باال باال چهار گروه داراي درآمد پائين، درآمد متوسط به پائين، درآمد متوسط به

به لحاظ منطقي، رشد اقتصادي شرط الزم و نه كافي براي بهبود سطح زندگي . تقسيم بندي كرده است
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اين رشد . شمار زيادي از ساكنان كشورهايي است كه سطح محصول ناخالص سرانه آنها اندك است

  .نيستضروري است، ولي شرط كافي براي بهبود سطح زندگي توده مردم 

  سرانه درآمد ملي خالص گابن) 17(نمودار شماره

  

، )به قيمت جاري(دالر ميليارد 5/14با توليد ناخالص داخلي بر اساس تقسيم بندي بانك جهاني، گابن 

  . طبقه بندي مي شود متوسط به باالمدي آجزء كشورهاي با سطح در

جدول و  .است شيب ماليم داشته خيرادر سالهاي  گابن نيزتوليد ناخالص داخلي به قيمت جاري در 

  . را در سالهاي اخير نشان مي دهد گابننمودار زير روند توليد ناخالص داخلي در 

  

  

به قيمت ثابت (اي مختلف نرخ رشد توليد ناخالص داخلي گابن و سرانه آن در ساله) 18(شماره  نمودار

  )2000سال 
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شور نشان ي را از توليد ناخالص داخلي اين كدجدول زير نيز سهم هر يك از بخشهاي مختلف اقتصا

  :مي دهد

  GDPسهم هر يك از بخشهاي اقتصادي از ) 3(جدول شماره 

GDPسهم به درصد از   نام بخشGDPسهم به درصد از   نام بخش

  4/1  جنگلداري  1/51  نفت

  5/3  كشاورزي و شيالت  8/10  خدمات دولتي

  5/2  معدن  1/23  ساير خدمات

  3  ان، آب و برقساختم  5/4  صنعت
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  توزيع درآمد

يكي از معيارهاي مهم در سنجش درجه توسعه يافتگي يك اقتصاد، بررسي و تحليل الگوي توزيع 

به عبارت بهتر، بيشتر بودن درآمد يا توليد ناخالص ملي سرانه يك . درآمد ميان اين كشورهاست

بنابراين الزم است . هب مادي نيستجامعه مزبور از موا اكثركشور، الزاماً مؤيد برخورداري بيشتر 

. مشخص سازيم درآمد فوق چگونه بين افراد جامعه و گروه هاي مختلف درآمدي توزيع شده است

نسبت بهره مندي (به جنبه هاي نسبي ) ميزان درآمد سرانه(اين معيار عالوه بر جنبه مطلق توسعه يافتگي 

اساسي توزيع مجدد درآمد همراه رشد آن است  به طور كلي ايده. نيز توجه مي كند) اقشار گوناگون

كه سياست هاي دولتي بايد سعي كند كه الگوي توسعه را طوري شكل دهد كه توليدكنندگان كم 

درآمد، فرصت هاي كسب درآمد بهبود يافته را بيابند و همزمان منابع الزم را دريافت كنند تا از آنها 

توزيع مجدد همراه با رشد در ميان كساني كه مي  در طي چند دهه گذشته، رهيافت. منتفع شوند

خواهند رفاه جهان توسعه نيافته فقير را بدون انقالب شديد اجتماعي بهبود بخشند، توجه بسياري را به 

مي توان شاخص ) درآمد ملي سرانه و توزيع درآمد(از تلفيق دو معيار فوق . خود جلب كرده است

. توسعه يافتگي يك كشور محسوب مي شود، استخراج نمود وسعت فقر را كه شاخصي مهم در درجه

در هرسطح از درآمد ملي سرانه، هرچه توزيع درآمد ناعادالنه تر باشد، ميزان فقر نيز بيشتر  ،به طور كلي

  .است

ضريب جيني يك واحد اندازه گيري پراكندگي آماري است كه معموال براي سنجش ميزان نابرابري 

اين ضريب با نسبتي تعريف مي شود . وت در يك جامعه آماري استفاده مي شوددر توزيع درآمد يا ثر

يك ضريب جيني پايين برابري بيشتر در توزيع درآمد يا ثروت را : كه ارزشي بين صفر و يك دارد

 .نشان مي دهد در حاليكه ضريب جيني باالتر توزيع نابرابر را مشخص مي كند
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در ناميبيا متغير است البته تمامي كشورها  74/0تا  دانماركر د 24/0حاضر، ضريب جيني بين  حالدر 

 182در بين   42/0نيز اين كشور با ضريب جيني  گابندر خصوص . در اين ارزيابي وارد نشده اند

جمهوري  .درآمد در اين كشور داردعادالنه  نسبتاً نشان از توزيعرا داراست كه  103كشور جهان رتبه 

ضريب جيني نشانه درآمد  .را به خود اختصاص داده است 88اين رتبه بندي رده اسالمي ايران نيز در 

 .باال نيست و فقط نشانه توزيع عادالنه تر درآمد جامعه بين افراد آن است

  رشد اقتصادي گابن

درصد رسيده اين در حالي است كه اين رشد در سال  5/5نرخ رشد اقتصادي گابن به  2007در سال 

نرخ رشد . به بعد محسوب مي شود 2000اين بهترين ميزان رشد از سال . بوده استدرصد  2/1، 2006

 8/4، 2007نرخ تورم نيز در سال  .اقتصادي گابن به شدت تحت تاثير عملكرد بخش نفت مي باشد

  . درصد افزايش داشته است 8/0درصد بوده كه در مقايسه با سال قبل از آن 

تغيير معني داري نسبت به سال قبل از آن نداشته  و  2007 سهم بخش هاي مختلف اقتصادي در سال

نمودار زير سهم بخشهاي مختلف را از . درصد باقي مانده است 50كماكان باالي  GDPسهم نفت در 

  :توليد ناخالص داخلي گابن در سالهاي مختلف نشان مي دهد

  2006به درصد در سال  GDPسهم بخشهاي مختلف در ) 19(نمودار شماره 
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و ) شامل سرمايه گذاري داخلي و مصرف بخصوص مصرف خانوارها(، تقاضاي داخلي 2007در سال 

تركيب تقاضا در سالهاي اخير در جدول زير آورده شده . شده است GDPصادرات منجر به ثبات رشد 

  :است

  تركيب تقاضا) 4(جدول شماره 

  

  موقعيت خارجي گابن

را  GDPدرصد از  4/17دكي در مازاد حساب جاري، حدود تراز پرداختها با كاهش ان 2007در سال 

جدول . درصد بوده است 4/19حدود  2006اين در حالي است كه اين رقم در سال . تشكيل داده است

  .نشان مي دهد GDPو نمودار زير حسابهاي جاري و بدهي هاي خارجي را به صورت درصدي از 

 GDPرصدي از حسابهاي جاري گابن به صورت د) 5(جدول شماره 
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 GDPسهم بدهيهاي خارجي گابن به صورت درصدي از ) 20(نمودار شماره 

  

درصد كل صادرات  82حدود  2007ساختار صادرات گابن عمدتاً نفتي است به طوري كه در سال 

درصد به ترتيب پس از  6/3درصد و منگنز با  6/10چوب با . گابن را صادرات نفتي تشكيل مي دهد

  .ين محصوالت صادراتي گابن را تشكيل مي دهدنفت عمده تر

چهار كشور آمريكا، فرانسه، چين و ژاپن، . درصد، مقصد اصلي صادرات گابن مي باشد 53آمريكا با 

واردات گابن را نيز عمدتاً كاالهاي واسطه اي . درصد صادرات گابن را به خود اختصاص داده اند 80

  .تشكيل مي دهد

درصد و محصوالت 16درصد، تجهيزات مكانيكي با  5/19از شركتها با مواد الزم براي ساخت و س

  .درصد، عمده ترين كاالهاي واسطه اي مي باشند 15غذائي با 

درصد و  11درصد، بلژيك  28كشورهاي اصلي صادر كننده مواد به گابن نيز عبارتند از فرانسه با 

  .درصد 5آمريكا 
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  تجارت

 ،در سال  گابنكشورهاي عمده وارد كننده كاال از  بر اساس گزارش سازمان جهاني تجارت

 ،آفريقاي جنوبي،تايلند ،هند ،سوئيس ،سنگاپور ،فرانسه ،چين ،آمريكا: عبارت است از 2008

 اسپانيا و انگليس

  ژاپن ،كامرون ،بلژيك ،آمريكا ،فرانسهكشورهاي  2008بر اساس همين گزارش در سال، 

ن محسوب گابعمده ترين كشورهاي صادركننده كاال به  ،آلمان و انگليس ،اسپانيا،چين ،هلند

 .مي شوند

  چوب و محصوالت  ،خام و مشتقات آن نفتبه جهان شامل  گابنعمده ترين اقالم صادراتي

پالستيك و قطعات آن،  ،آهن و فوالد ،كائوچوي و محصوالت آن ،سنگ هاي فلزي ،چوبي

فلزات  ،وسائط نقليه غيرريلي ،طعات آنتوربينهاي گازي و ق ،وسائط نقليه هوايي و قطعات آن

 .مي باشد گرانبها و جواهرات

  وسايل  ،كشتي و شناور ،آالت و تجهيزات ماشيناز دنيا شامل  گابنعمده ترين اقالم وارداتي

 ،غالت ،مصنوعات فلزي و فوالدي ،تجهيزات الكتريكي والكترونيكي ،حمل و نقل غير ريلي

ارويي، لوازم پالستيكي و دستگاه عكاسي و دقت محصوالت د ،گوشت و احشاء خوراكي

 .مي باشند سنجي

  مصنوعات  وو لوازم آشپزخانه  اشياء شامل 2008در سال  گابنصادراتي ايران به عمده اقالم

 .مي باشند آلومينيومي

  سرد كننده و يا منجمد كننده تجهيزات شامل 2008اقالم عمده وارداتي ايران از گابن در سال 

 .مي باشند



34 

 گابنتوليدات معدني 

نيز همانند ساير كشورهاي  گابن. قاره آفريقا به لحاظ مواد معدني قاره اي غني محسوب مي شود

 گابنمحصوالت عمده معدني . آفريقائي جاذبه هاي زيادي براي سرمايه گذاري در اين بخش دارد

 . اشندمي ب طال،الماس ،گاز طبيعي ،اكسيدمنگنز، سنگ آهن، اورانيوم نفت :شامل

  گابنتوليدات كشاورزي 

 ،كاكائو ،الوار ،شكر، كائوچوي ،قهوه ،نارگيل ،نخل روغن :شامل گابنمحصوالت عمده كشاورزي 

  . مي باشند استوايي چوب نرم و احشام
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  نجمهوري گاباطالعات تجاري ) 6(جدول شماره 

 5/1 )ميليون نفر(جمعيت  

عمده  كشورهاي
از گابن واردكننده

 ،%10فرانسه  ،%16چين  ،،%33يكاآمر
 %6مالزي 

 267667 )كيلومترمربع(مساحت          

 ليبرويل پايتخت

 و زبان هاي بومي فرانسه زبانرسمي

 %1مسلمان  ،%75مسيحي و مذهب دين
عمده  كشورهاي

به  صادركننده
 گابن

 ،%6بلژيك  ،%19آمريكا  ،%28فرانسه
 %4چين  ،%5هلند 

 كانگو ،جامبا ،ورتژنتيپ مهم شهرهاي

توليدناخالص 
 5/14 )ميليارد دالر((GDP)داخلي

  GDP 2درصدرشد
عمده  اقالم

 صادراتي به جهان

چوب و  ،خام و مشتقات آن نفت
 ،سنگ هاي فلزي ،محصوالت چوبي

 ،ماهي وآبزيان ،كائوچوي و الستيك
 آهن و فوالد

  %3/5 )درصد(تورم                   نرخ

 14200 )دالر(درآمدسرانه               

عمده  اقالم
 وارداتي از جهان

آالت و تجهيزات ديگ هاي  ماشين
 ،مواد غذايي، كشتي و شناور ،بخار

تجهيزات الكتريكي ،وسايل حمل و نقل
مصنوعات فلزي و  ،و الكترونيكي
سوخت و مشتقات  ،فوالدي

لوازم  ،محصوالت دارويي،آن
 پالستيكي

ميليارد (ذخايرطال و رزيذخايرا
 )دالر

9/1  

 پول و برابري با دالر نوع
 (CFA-XAF)فرانك496

  دالر آْمريكا 1=
عمده  اقالم
به  ايران صادراتي

 گابن

مصنوعات  ،اشياءو لوازم آشپزخانه
 آلومينيومي

 9/2 )ميليارددالر( خارجي   بدهي

در سازمانهاي تجاري  عضويت
 ومنطقه اي يالمللبين

 ،بانك جهاني ،تجارت جهاني نسازما
بانك توسعه  ،صندوق بين المللي پول

اقتصادي كشورهاي  جامعه ،آفريقا
اتحاديه گمركي  ،آفريقاي مركزي

 جامعه ،كشورهاي آفريقاي مركزي
 ،اقتصادي كشورهاي آفريقاي غربي
 سازمان خواربار و كشاورزي ملل

 متحد

عمده  اقالم
وارداتي ايران از 

 گابن

 كننده و يا منجمد كننده سرد تجهيزات
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عمده  محصوالت
 كشاورزي

 ،قهوه ،نارگيل ،نخل روغن
 ،الوار،شكر، كائوچوي

 چوب نرمو احشام  ،كاكائو
 استوايي

  بازرگاني با جهان مبادالت

 )دالر ميليارد(

 موازنه صادرات واردات

2008 2008 2008 

8/2 4/7 5 

عمده  محصوالت
 صنعتي

 مواد ،نفتي محصوالت
شيميايي، محصوالت 

 ،تعمير كشتي ،طال ،نساجي
مواد غذايي و تخته سهاليي 

 و سيمان

  غير نفتي ايران صادرات
 )هزاردالر(

 

1386 1387 
ماهه  9

1388 

269 150 385 

عمده  محصوالت
 معدني

اكسيدمنگنز، سنگ آهن، 
 ،گاز طبيعي ،اورانيوم نفت
 طال،الماس

 - 15 0 )هزار دالر (ايرانواردات

 +385 (+)135 (+)269 )هزاردالر( ترازبازرگاني 

و تاريخ آخرين  تعداد
 اجالس

- 

  آفريقايي –كشورهاي عربي  دفتر بازرگاني :ماخذ

   روابط تجاري دو جانبه جمهوري اسالمي ايران و گابن

  ار دالرهز: ارزش                        1388لغايت  1381تراز بازرگاني از سال ) 7(جدول شماره 

 1388ماهه  9 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 سال

 385 150 269 570 596 305 515 695 صادرات

 - 15 0 0 - 0 0 0 واردات

 +385 (+)135 (+)269 (+)570 596 (+)305 (+)515 (+)695تراز تجاري

  آمار كارشناسي نشده گمرك جمهوري اسالمي ايران  * 
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  مترين اقالم صادراتي ايران به گابنمه) 8(جدول شماره 

 ارزش نام كـاال

 125 اشياء  لوازم آشپزخانه 

 23 مصنوعات آلومينيومي 

  گمرك جمهوري اسالمي ايران: ماخذ

  مهمترين اقالم وارداتي ايران از گابن) 9(جدول شماره 

 ارزش نام كـاال     

 15تجهيزات سرد كننده و منجمد كننده

- - 

  اسالمي ايران   گمرك جمهوري

  

  مبادالت بازرگاني گابن با جهان

  ميليارددالر: واحد ارزش             در سالهاي اخيرتراز تجاري گابن با جهان  ) 10(جدول شماره   

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 سال 

 4/7 6 6 5 8/2 3/0 صادرات

 4/2 3/2 7/1 5/1 1 8/0 واردات

 (+)5 (+)7/3 (+)3/4 (+)5/3 (+)8/1 )-(5/0 تراز تجاري

  ITC: ماخذ   
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  ميليون دالر: ارزش              2008در سال  مهمترين اقالم صادراتي به جهان) 11(جدول شماره 
ارزشنام كـاال

5174سوخت معدني و مشتقات آن
1222سنگ فلز و خاكستر
 942چوب و اشياء چوبي

 34كائوچو و محصوالت آن 

 12ن و فوالدآه

 10پالستيك و قطعات آن

 9وسايل نقليه هوايي و قطعات آن 

 9 ماشين آالت و قطعات،توربين هاي گازي

 5وسائط نقليه غير ريلي 

 4طال و جواهرات،فلزات گرانبها

                                                         
                                                                 ITC: ماخذ                                        

  

  ميليون دالر: ارزش            2008در سال  مهمترين اقالم وارداتي از جهان) 12(جدول شماره 

 ارزش نام كـاال

 654 ماشين آالت و قطعات،پمپ هاي هوا
 195 )غير ريلي(وسايل حمل و نقل  زميني

 172 تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي
 151 مصنوعات فلزي از آهن يا فوالد

 132 كشتي ها و شناورها
 81 گوشت و احشاء خوراكي

 62 دستگاه عكاسي و دقت سنجي
 60 محصوالت دارويي

 60 غالت
 46 اشياء و مواد پالستيكي

                                                         
     ITC: ماخذ                                                                             
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  و ويژگيهاي آن شركتهاي صادراتي گابن

باال بردن استانداردهاي الزم جهت صادرات و واردات تجهيزات با  ،بازارهاي آزاد، به توسعه شركتها

ها را وادار به تطبيق با نيازهاي مشتريان و قوانين تجارت و اخذ تجارت، شركت. هزينه كم كمك مي كند

  .مجوزهاي الزم جهت صادرات و واردات مي كند

بخش اول نمودار درصد . نمودار زير تجارت خارجي توسط بخش خصوصي را نشان مي دهد

ل فعاليت اند شركتهائي كه به صورت مستقيم و غير مسيتقيم با استفاده از واسطه ها در اين كشور مشغو

بخش دوم نمودار نيز درصد شركتهاي توليدي را كه مواد اوليه با منشاء خارجي . را نشان مي دهد

  :استفاده مي كنند را به تصوير كشيده است

  شركتهاي صادراتي گابن)21(نمودار شماره 

  

هاي اضافي هزينه  ،نمودار زير نيز نشان مي دهد كه تاخير كاال در گمرك براي واردات و صادرات

براي شركتها به ارمغان آورده و منجر به مختل شدن توليد و فروش و در برخي موارد منجر به از بين 

  .رفتن كاالها شود
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  اثربخشي گمرك در گابن) 22(نمودار شماره 

  

نمدار زير نيز درصد ارزش صادرات از دست رفته در طول حمل و نقل كاال به علت سرقت و يا 

ا منعكس مي كند كه در واقع همان ريسك حمل و نقل شركتها در طول فرايند شكستگي و فساد ر

  .صادرات مي باشد

  ميزان ضايعات در طول صادرات شركتها در گابن) 23(نمودار شماره 
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  سرمايه گذاري خارجي در گابن

، پتانسيل محدود بازار. سرمايه گذاري خارجي در اين كشور به طور آهسته در حال افزايش است

، هزينه هاي سربار پروژه ها به عنوان مانعي براي جريان سرمايه گذاري )تشريفات اداري(ديوانساالري 

از طرف ديگر، نقاط قوت گابن در جذب سرمايه گذاري خارجي، دسترسي آسان به . خارجي است

ب مي مواد خام، ثبات سياسي و قدرت خريد باال در مقايسه با ساير كشورهاي آفريقاي صحراي جنو

  .توليدات نفتي مقصد اصلي براي مستقيم خارجي در كشور است. باشد

درصد بوده كه در مقايسه با آفريقاي صحراي جنوب  3/3شاخص امنيت سرمايه گذاري در اين كشور

  . 1پائين مي باشد) درصد 5(و آلمان ) درصد 3/8(، آمريكا )درصد 3/4(

  :در سالهاي اخير نشان مي دهد جدول زير وضعيت سرمايه گذاري مستقيم خارجي را

  وضعيت سرمايه گذاري مستقيم خارجي در گابن) 13(جدول شماره 

  2007  2006  2005  شاخص

  269  268  60  سرمايه گذاري مستقيم خارجي ورودي

 2/717  8/447  180  رسوب سرمايه گذاري مستقيم خارجي

  101  67  57  )كشور جهان 141بين (شاخص عملكرد سرمايه گذاري مستقيم خارجي

كشور  141بين (شاخص پتانسيل جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي
  )جهان

102  99  -  

  GDP 1/2  7/4  3/6رسوب سرمايه گذاري مستقيم خارجي به عنوان درصدي از 

 UNCTAD: منبع

                                                            
  .مراجعه نمائيد Doing Business 2008به قسمت  World Bankبراي كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه در سايت  - 1
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در )كسـب وكـار  (رتبه بندي وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت هاي اقتصادي

  گابن و برخي كشورهاي جهان

داراي شـرايط  ) ماننـد سـنگاپور  ( 59تـا   1كشـورهاي داراي رتبـه    ،ه گيري هاي بانك جهـاني طبق انداز

داراي شرايط كسب و كـار  ) مانند كويت( 117تا  60كشورهاي داراي رتبه هاي  ،كسب و كار آسان تر

كار  داراي وضعيت كسب و) گابن و ونزوئال ،ايران ،مانند آرژانتين( به پايين  118معتدل و از رتبه هاي 

همانطور كه مالحظه مي شود، كشور گابن نيز در گروه بنـدي اقتصـاد هـاي بـا  وضـعيت      . دشوار هستند

  .قرار دارد) رتبه پس از ايران 21( 158سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي دشوار و با رتبه 
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كشورهاي )كسب وكار(رتبه بندي وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت هاي اقتصادي)14(جدول شماره 

  2006جهان درسال

رتبه  كشور
سهولت 

انجام كسب 
 و كار

ثبت 
شركت و 
 شروع كار

اخذ 
مجوزهاي 
 گوناگون

استخدام 
 كارگران

ثبت امالك 
 شركت

اخذ 
 اعتبارات

 اقتصاد هاي با وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي آسان تر

 1 4 2 1 16 4 سنگاپور
 2 1 5 15 3 4 نيوزيلند

  4  75  6 1 18 3  هنگ كنگ
 4 8 25 1 12 4 امريكا
  ... ... ... ... ... ... ... 

 اقتصاد هاي با وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي معتدل

 89 87  60 137 81 24 كويت

 61 146 53 157 48 43 اسپانيا

  62 82 143 38 31 43 قزاقستان
 63 72 43 170 131 113لوكزامبورگ

... ... ... .... .... .... .... 

 اقتصاد هاي با  وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي دشوار

 118 138 168 101 115 61 آرژانتين

 137 153 113   137 48 141 ايران

 158 152 63 165 130 135 گابن

... ... ... ... ... ... ... 

 174 157 167 182 154 146 كنگو

World Bank: www.doingbusiness.org/EconomyRankings,2009 
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  نرخ ماليات در گابن

درصد نيز بسته  25درصد و 10نرخهاي . مي باشددرصد  18نرخ ماليات بر ارزش افزوده برابر در گابن 

  .مي باشد نرخ ماليات بر صادرات نيز صفر. به نوع توليد تعريف شده است

 20درصد بوده و ماليات كسر شده از حقوق افراد از بابت سود سهام  35ماليات شركتها در اين كشور 

   Private Investment Promotion Agency ):منبع. (درصد مي باشد 10درصد و از حقوق كارمندان 

 نيروي انساني 

منابع انساني در . ف، منابع انساني به نيروي انساني توانمند و آموزش ديده گفته مي شوددر تعاري

برگيرنده كليه افراد و نيروهاي انساني است كه به صورت بالقوه يا بالفعل در شمار جمعيت فعال هر 

اين منابع عامل اصلي و ضروري رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي، و . جامعه اي وجود دارد

  .نگي هر نظام و جامعه اي محسوب مي شودفره

  توسعه انساني

به اين معنا كه . چند سالي است كه تئوريسين هاي جهان انسان را مبدا توسعه معرفي مي كنند

سرمايه گذاري روي ابعاد فكري، جسمي و حقوق شهروندي او را معتبرترين شرط حركت به 

روز اين نظريه كه آزادي انسانها و ميزان در دنياي ام. سمت توسعه بهينه اقتصادي مي دانند

صنعتي دارد، يك  –مشاركت آنها در فرايند توسعه نقش مستقيمي در رشد شاخص هاي اقتصادي 

تئوري اثبات شده است كه مي توان به جرات گفت همواره زير بناي اصلي رشد و توسعه اقتصادي 

اساس سازمانهاي بين المللي وابسته  بر همين. كشورهاي صنعتي بعد از جنگ جهاني دوم بوده است
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را در كشورها اندازه گيري و بر اساس اين شاخص  "شاخص توسعه انساني  "به سازمان ملل متحد 

 . كشورها را رتبه بندي مي كنند

 ) HDI(شاخص توسعه انساني 

محبوبه  ، م توسط آمارتياسن برنده جايزه نوبل اقتصاد 1990سال  در شاخص توسعه انساني 

همكاري گوستاورانيس  ازدانشگاه ييل ودساي استاد مدرسه اقتصاد  پاكستاني و با لحق اقتصاددان شهيرا

مورد  استفاده قرارگرفت و  (UNDP)همان زمان توسط برنامه توسطه سازمان ملل  از لندن تهيه شده و

  .به مرحله اجرا گذاشته شد 1991ازسال 

 HDI هاي جهان براساس فاكتورهايي ازجمله درآمد نام جدولي تناسبي است كه درآن كشور

مورد ) دربدو تولد(اميد به زندگي  تغذيه و –بهداشت  –آموزش  –نرخ باسوادي  -سرانه واقعي 

  .مقايسه قرار مي گيرند

دهد و به  اين شاخص يكي ازنمودارهايي است كه توسعه اقتصادي دركشورها را نشان مي

  .انساني و متوسطه آسودگي هاي زندگي است نظرتوسعه معني رتبه بندي كشورها از

  :كشورها از نظر شاخص توسعه انساني به سه سطح طبقه بندي شده اند ،)UNPD(مطابق گزارش

  سطح توسعه انساني باال -الف

كشورهاي كه از سطح سواد، اميد به زندگي و قدرت خريد پايه باالتري برخوردارند، در اين 

است،  8/0ارزش عددي شاخص توسعه انساني كشورهايي كه بيش از در واقع، . گروه واقع شده اند

  . جزء گروه كشورهاي داراي سطح توسعه انساني باال هستند
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  سطح توسعه انساني پايين -ب  

مطابق طبقه بندي گزارش توسعه انساني، كشورهايي كه ارزش رقم شاخص توسعه انساني آنها 

  . ني پايين قرار دارنداست، در گروه سطح توسعه انسا 5/0كمتر از 

  سطح توسعه انساني ميانه -ج

طبق گزارش توسعه انساني، كشورهايي كه ارزش عددي شاخص توسعه انساني آنها در دامنه 

  .قرار دارد، در گروه سطح توسعه انساني ميانه قرار دارند 5/0و  8/0

ند سازي انساني و به طور خالصه مي توان گفت كه اين شاخص ها به منظور اندازه گيري توانم

. گسترش دامنه انتخاب انسان محاسبه شده و مفهوم آن فراتر از افزايش يا كاهش درآمد ملي است

توسعه انساني، ايجاد محيطي است كه مردم را قادر مي سازد استعدادهاي خود را به صورت كامل 

نهاست و اساس بنابر اين مي توان گفت كه توسعه انساني، گسترش انتخاب انسا. بارور كنند

  .ايجاد توانائي ها و يا توانمند سازي انسان است ،گسترش انتخاب

برخورداري از زندگي طوالني توام با سالمتي، دسترسي به آموزش و منابع الزم براي بهره مندي از 

. سطح زندگي مناسب و توانائي مشاركت فعال در جامعه، دامنه انتخاب انسان را گسترش مي دهد

  .توان گفت كه توسعه ديدگاه مشتركي با حقوق انساني دارد در واقع مي

اهميت . شاخص توسعه انساني از متغيرهاي آموزشي، بهداشتي و اقتصادي تشكيل شده است

آموزش به عنوان يكي از شاخص هاي مهم توسعه انساني موجب شده است كه نرخ با سوادي 

نام تحصيلي در تمام دوره هاي آموزش  بزرگساالن بر اساس دو سوم ارزش كل و نيز ميزان ثبت

  .ابتدائي، متوسطه و عالي بر اساس يك سوم ارزش كل مورد استفاده قرار گيرد
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شاخص ديگري كه در تركيب شاخص نهائي توسعه انساني دخالت دارد، اميد به زندگي در بدو 

ترش تولد است كه سطح سالمت و بهداشت افراد جامعه را نشان مي دهد زيرا بسط و گس

  .استعدادها و نيز انتخابهاي انساني در گرو عمر طوالني و همراه با سالمت آنان است

براي اندازه گيري شاخص توسعه انساني به كشورها نمره اي بين صفر تا يك تعلق مي گيرد كه 

هرچه اين عدد از صفر به سمت يك حركت كند  نشان دهنده وضعيت بهتر شاخص توسعه انساني 

 2007نتايج اندازه گيري اين شاخص در كشورهاي مختلف جهان در سال . رهاستدر ميان كشو

درصد كشورها  6/30درصد كشورها داراي شاخص توسعه انساني متوسط،  49نشان مي دهد كه 

  .داراي شاخص توسعه انساني باال و بقيه كشورها داراي شاخص توسعه انساني پائين مي باشند

را از بين  103رتبه  755/0با شاخص توسعه انساني 2007در سال  كشور گابنبر اساس اين گزارش 

. است متوسطكشور جهان  به خود اختصاص داده و در گروه كشورهاي داراي توسعه انساني  182

اين در . هيچ تغييري نكرده است) 2006(در اين سال نسبت به سال قبل  گابنشاخص توسعه انساني 

بوده و در گروه  88در رتبه  782/0با شاخص توسعه انساني حالي است كه ايران در همين سال 

  .قرار گرفته است )همگروه با گابن( كشورهاي داراي توسعه انساني متوسط

به  گابن ميالدي 2007سال ر كشورجهان د 182براساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل دربين 

سال  3 در ير روند اين شاخص راجدول ز .را داراستجهان  103رتبه  لحاظ شاخص توسعه انساني

  :نشان داده و آن را با سه كشور منتخب مقايسه كرده است گابناخير براي كشور 
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   2005 -2007كشور منتخب در سالهاي 3با  گابن HDIمقايسه شاخص ) 15(جدول شماره 

مقدار 
شاخص در 

2005سال   

مقدار 
شاخص در 

2006سال   

مقدار 
شاخص در 

2007سال 

ه تغيير رتب
 2006از 
2007به   

رتبه در 
سال 
2006 

 كشور

968/0  970/0  971/0   نروژ 1  0 
773/0  777/0  782/0   ايران  87  -1 
747/0  750/0  755/0   گابن  103  0 
330/0  335/0  340/0   نيجر  182  0 

 UNESCO Institute for Statistics 2009 :منبع

  

  2007خب در سال كشور منت 3با  گابن HDIمقايسه شاخص ) 24(نمودار شماره 

  

  اطالعات جدول فوق: منبع

ازنظر شاخص توسعه انساني نروژ باالترين كشور  ميالدي 2007درسال  ،براساس همين گزارش

همچنين ميانگين شاخص توسعه انساني در قاره آفريقا  .جهان و نيجر پايين ترين كشور جهان بوده است

  .وضعيت مطلوبي داردمقايسه با ميانگين قاره  در گابنبرآورد شده كه  547/0معادل  2007در سال 
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 6ميانگين سه شاخص اميد به زندگي   (HDI)همانگونه كه ذكرشد معيار محاسبه اين شاخص 

  .است (PPP)ودرآمد سرانه تبديل شده براساس قدرت برابري خريد   7پيشرفت آموزشي 

  اميد به زندگي

به طور متوسط  گابناميد به زندگي در  ميالدي 2007براساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل درسال 

 .قابل قبول است) سال 53/ 9(سال مي باشد كه در مقايسه با ميانگين اميد به زندگي در قاره آفريقا 1/60

  .سال برآورد شده است 5/61سال و در زنان  7/58همچنين ميانگين اميد به زندگي از تولد در مردان 

 پيشرفت آموزشي

 15نرخ با سوادي افراد باالي  ميالدي 2007ش برنامه توسعه سازمان ملل درسال براساس گزار

ميانگين نرخ . درصد بوده است 3/63بوده در حالي كه ميانگين قاره آفريقا معادل درصد  2/86سال 

  .درصد بوده است 2/82سال  15درصد و در زنان باالي  2/90سال  15باسوادي در مردان باالي 

  فقر

تمال زنده نماندن افراد تا سن اح. دنياست 72ساس شاخص فقر در جهان داراي رتبه بر ا گابن

سال در فاصله  15درصد بوده و نرخ بي سوادي بزرگساالن باالي  6/22الگي در اين كشور س 40

درصد از  8/4بر اساس گزارش سازمان ملل متحد . بوده است 8/13، معادل 1999-2007سالهاي 

 6/19دالر در روز درآمد داشته اند همچنين  25/1زير  2000-2007سالهاي در بين  گابنجمعيت 
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. در همين دوره زماني زير دو دالر به طور متوسط در روز درآمد داشته اند گابندرصد از جمعيت 

  :شاخص هاي مرتبط با فقر در جدول زير آورده شده است

  و مقايسه آن با ايران  ابنگشاخص فقر و موارد مرتبط با آن در كشور ) 16(جدول شماره 

  ايران  گابن  شاخص

  59  72  )2007رتبه در جهان در سال (شاخص فقر 

  %1/6  %6/22  )2005-2010(سالگي  40ماندن تا ناحتمال زنده 

  %7/17  %8/13  )1999-2007(سال 15نرخ بي سوادي بزرگساالن باالي 

  %6  %13  )2006(جمعيتي كه به منابع آب سالم دسترسي ندارند 

  %11  %12  )2000-2006(سال به پائين و زير وزن طبيعي 5كودكان 

  درصد 2كمتر از   %8/4  )2000-2007(دالر در روز 25/1جمعيت با درآمد زير

  درصد 8كمتر از   %6/19  )2000-2007(جمعيت با درآمد زير دو دالر در روز

  www.hdr.undp.org/en/statistics/tn1: منبع
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  يط بانكهاي فعال و جابجائي پولشرا ،برابري پول محلي

  نظام بانكي در قاره آفريقا

آفريقايي درتمام ساختارهاي سياسي و اقتصادي خود، بحران زده بود، بازارهايشان قاره درگذشته، 

در چنين شرايطي بانكداران .غيررسمي و بسيار ناچيز بود و زيرساختارها ثباتي را ازخود نشان نمي داد

ي آنچناني را در برابر كمترين كار داشتند و معموالً با پرداختي ناچيز، با ارزش اغلب درآمد آفريقائي

و مي توانستند برخي ازبهترين  كردندترين اوراق بهادار را براي دولت هاي خود دريافت مي 

درآمدهاي سودآور در جهان را ازآن خود كنند در نتيجه، عمده مردم آفريقا به خدمات مالي دسترسي 

  . ده بودندپيدا نكر

به  پايدار طبق اعالم صندوق بين المللي پول، اينك قاره آفريقاپس ازاستقالل و در بهترين شرايط اقتصاد

درصد درسال  6/8به  2006درصد درسال 5/7سر مي برد و انتظار مي رود رشد ناخالص واقعي آن از

  . اين عملكرد تا حد زيادي مرهون كاالهاي فراوان و پول هاي نفتي است. برسد 2008

البته كمك هاي مالي خارجي هم كمك شاياني كرده اما نبايد ازنظر دور داشت كه مديريت خوب 

اين گونه . اقتصادي، صداقت قابل مالحظه وسياست هاي باثبات نيز عوامل مهمي محسوب مي شوند

است ها به اين معني هستندكه نه تنها بانك ها با تالش مي توانند سودبيشتري را كسب كنند بلكه سي

آنها بعدها تشويق مي شوند تا درصدد يافتن مشتريان جديدي باشندكه به .باعث رشد بانكي نيز مي شود

در آفريقا  بانك جهاني براين باوراست كه حمايت و تشويق دستيابي به خدمات مالي. آن نيازدارند
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امري ضروري است چراكه اين اقدام باعث رشد و كمك به كاهش شكاف درآمد بين فقير و غني شده 

  .است

درصد خانواده هاي آفريقايي داراي حساب جداگانه بانكي هستند و از جانب  20ازطرفي، امروزه فقط 

ناخالص ملي درصد توليد  18ديگر شركتهاي تجاري درصدد گشايش حساب اعتبارخصوصي براي 

درآفريقا هستند و درحال حاضر اين رقم براي آنگوال، چاد، كنگو، گينه بيسائو و سيرالئون در مقايسه با 

اما در اتيوپي، اوگاندا و تانزانيا هريكصد هزارنفريك . درصد است 5درصد در جنوب آسيا كمتراز  30

دالر نياز دارد  700هزينه اي معادل  يا در كامرون گشايش حساب بانكي. شعبه بانكي رابراي خود دارند

يا دركشور سوازيلند براي اين كه زني بتواند براي خودحساب بانكي . كه بيش از درآمد مردم است

درصد جوانان آن  75داشته باشد بايد اول ازپدر، شوهر يا برادرش اجازه گرفته باشد، دركشوري كه 

آفريقاي جنوبي با تجربه مالي باال، تقريباً نيمي  آدرس دقيقي از محل زندگي خود ندارند و ياحتي در

  .ازجوانان داراي حساب بانكي مشخصي نيستند

دركشورهايي مانند آفريقاي  .ازسوي ديگر، ميليونها آفريقايي هنوز پول خودرا زير بالش پنهان مي كنند

ه هاي تفريحي جنوبي، كنيا و اوگاندا بسياري ازمردم به ناچار دربخش خدمات غيررسمي چون باشگا

هر چند خدمات خرده نظام مالي برخي شكاف هاي موجود را پركرده اما . سرمايه گذاري مي كنند

مواردي اينچنين بسيارمعدود است و معموالً بانكها مي توانند در مقياس بزرگي خدمات مالي را در 

  . دسترس مردم قرار دهند

فضا را براي بانكداري مهيا مي سازد و خصوصي  بسياري از كشورها، سياستهاي پولي پيش بيني شده در

سازي بانك هاي دولتي نيز فرصت ها و شرايط بهتري ايجاد مي كند كه ارزش بااليي 

ميليون نايرا  2بانك مركزي نيجريه توانست حداقل امكانات سرمايه اي بانكي را از  2004درسال،.دارد
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ث محدوديت در درصدي مالكيت دولت بر بانكها بيليون برساند كه خود باع 25به ) ميليون دالر 15(

بانك كاهش پيداكرده اما تعداد شعب  25به  2004بانك درسال  89امروزه، تعداد بانكها از .گرديد

  .واحد افزايش يافته است 600بانكي به بيش از 

ش پيشرفت هاي حاصله اموراقتصادي در آفريقا اينك توجه كشورهاي ديگر جهان را به اين قاره بي

 5/6بانك صنعتي وتجاري چين دربزرگترين سرمايه گذاري خود در آفريقا .ازپيش جلب كرده است

 18درصد سهام بانك استاندارد آفريقاي جنوبي اختصاص داده است كه اينك در  20بيليون دالر براي 

ي كه بيش از يك قرن است برا» باركليز«بانك انگليسي  2005درسال . كشور آفريقايي فعال است

بانك هاي ديگر آفريقاي جنوبي را خريداري كرده » اي بي اس اي«آفريقا كارمي كند، بيشترسهام 

اين بود كه آمال انگليس درسراسر قاره آفريقا وسعت يافت وگونه هاي استعماري در سرمايه . است

ا درحال قاره آفريق«: مي گويد» باركليز«يكي از كارشناسان . گذاري هاي مالي را از آن خود نمود

آفريقاي جنوبي دراين خصوص به عنوان كشوري مادر در تمام » .انتقال ازنظام غيربانكي به بانكي است

اقتصاد اين كشور از اقتصاد كشورهاي همسايه خود بسيار باالتراست كه  .منطقه آفريقا عمل كرده است

آپارتايد، دولت بانكها را  در دوران پس از. خود اين قياس، قابل مقايسه با هيچ منطقه درجهان نيست

بانكهاتالش كرده اند . تشويق كرد تا با فعاليت خود كاالها را ارزانتر و ساده تر به دست مردم برسانند

ازسوي  .تاآنجا كه ممكن است امكانات خدماتي خود را حتي به مناطق روستايي نيز برسانند

ز آنجا كه تعداد معدودي از مردم آفريقا ا. ديگرتكنولوژي نوين هم دراين باره بي تأثير نبوده است

، درصد افرادي كه با بانك 17داراي حساب بانكي هستند، براي مثال دركشورهايي چون كنيا و بوتسوانا

در آفريقاي جنوبي، كنگو و كنيا خدمات مالي . سروكار ندارند صاحب يك دستگاه موبايل هستند

در اين راستا . ي توان به آنها نام بانك را نهادتوسط تلفن هاي موبايل انجام مي شود، هرچند نم

مشتركان ازطريق تايپ تعدادي از كليد هاي موبايل امكان گشايش حساب بانكي، بررسي آخرين 
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دركنيا، كشوري . وضعيت حساب بانكي،پرداخت قبوض و يا انتقال سپرده هاي خود را دارا خواهند بود

يا پرداخت » پسا«ستندبيش از يك ميليون نفرازسيستمكه درآن سه ميليون نفرداراي حساب بانكي ه

  .موبايلي استفاده مي كنند

بانكهاي آفريقاي جنوبي به خوبي اين مسئله را در بازار داخلي ياد گرفته اند كه الگوي ديگرمناطق 

بانك استاندارد ازطريق سيستم هوايي، شعبه بانكي دورافتاده دردرياچه ويكتورياي اوگاندا را . باشند

بنابراين . اين مهم ازطريق خريد يك واحد بانكي در اوگاندا عملي شده است. سرويس مي دهد

سال گذشته داراي حساب بانكي شده  5هزارنفرطي  700ميليون جمعيت درحال حاضر 30دركشوري با

  .پائين بودن قيمت ها سياست ديگر بانكي است. درصد بازار بدين منوال كنترل مي شود 40و

با تمهيداتي چون جمع آوري پول » باركلي«درغنا، بانك .هم در آفريقا قابل مالحظه است اما، رقابت

اما همين بانك ادعايش اين است كه .ازميان تجار خرد بازار امنيت مالي آنها را تأمين كرده است

طي دوسال گذشته اين . دست وپا كند)ميليون دالر154(ميليون يورو 75توانسته بازاري را به ارزش 

ليكن براي موفقيت . حائزين شرايط وام هم بدهد هزاربازرگان توانسته به 200بانك با ارائه خدمات به 

  . بيشتر كارهاي زيادي بايد صورت گيرد

براي جلب مشتريان تازه بانكها بايد با اتخاذ سياستهاي جديدي چون كاهش هزينه ها ومديريت ريسكها 

صحرا در حال رشد است وبه استثناي مواردي محدود اين اقتصاد آفريقاي جنوب . وارد ميدان شود

درصد كل سرمايه  40توليد ناخالص ملي آفريقاي جنوبي به تنهايي تقريباً . اقتصاد وسعت معدود، دارد

فقرنسبي روبه كاهش است اما چهار نفر از هرده نفر آفريقايي روزانه هنوز بايد با . را تشكيل مي دهد

  . سركنند كمتر از يك دالر در روز
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در . كشور آفريقايي مشكل فوق به نوعي وجوددارد 48كشوراز 40طبق اعالم بانك جهاني در

كشورهاي كنگو، ماالوي، موزامبيك و سيرالئون روند بازپرداخت وام بيش از ارزش وام هزينه 

. ندبه استثناي آفريقاي جنوبي كشورهاي زيادي در آفريقا با اقتصاد شوك آوري روبروي .دربردارد

فقدان اعتماد به بانكهاي محلي . دركشورهايي مانند زيمبابوه و سودان ثبات اقتصادي درحد انتظار نيست

بسياري از . دليلي مهم در نگهداشتن سرمايه ازطرف بسياري ازمردم آفريقا درخارج مرزهاي آفريقاست

ه بدهد كه راحت تر عمل كشورهاي آفريقايي هنوز بايد سياستهايي را دنبال كنند كه به بانكها اجاز

به نظر مي رسد همگرايي منطقه اي دراين مرحله ضروري باشد و در همين حال بسياري از مردم . كنند

   .آفريقا دوست دارند تا پول خود را از زير بالش بردارند

  وضعيت برابري پول محلي

 18انك سي اف آ برابر هر يك فر .نام دارد) سانتيم ( واحد پول گابون فرانك سي اف آ با واحد جز 

در برابر دالر آمريكا در سالهاي مختلف  گابندر جدول زير وضعيت برابري پول محلي . ريال است

  : آورده شده است

  در برابر دالر آمريكا سيفافرانك وضعيت برابري) 17(جدول شماره 

  ميانگين ساالنه  سال
2005  3/528  
2006  5/527  
2007  3/479  
2008  8/447  
2005  3/481  

Source: EIU Country Report  
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  ساختار بازار مالي گابن

بانك، از جمله بانك  7با تاسيس . ضعيف بوده است 2007توسعه بخش مالي نيز در گابن تا قبل از سال 

مسكن و چند موسسه اعتباري در گابن، با توجه به نظارت بانكي كميسيون بانكداري آفريقاي 

  .الي اين كشور پيشرفتهائي داشته استسيستم م) COBAC(مركزي

پياده سازي موثر مقررات جديد بورس و پروژه مدرنيزه كردن و توسعه ابزارهاي پرداخت، ايجاد و 

و سيستم شفافيت آفريقاي مركزيبه منظور ) Sygma(پياده سازي سيستم خودكار درون منطقه اي 

  .حسوب مي شودتشويق بانكداري درون منطقه اي از جمله اين پيشرفتها م

  .بورس اوراق بهادار آفريقاي مركزي نيز به طور آهسته ولي موثر در حال شروع به كار مي باشد

  سياست مالي گابن در سالهاي اخير

درصد بودجه دولت از طريق درآمدهاي نفتي تامين مي  60، بيش از 2007با توجه به اينكه در سال 

  . خير، بهبود درآمد غير نفتي و كنترل هزينه هاستشود، هدف سياستهاي مالي گابن در سالهاي ا

  :بهبود درآمدهاي غير نفتي از طريق دو سياست كلي زير پيگيري مي شود

  بهبود سيستم حسابداري طبقه بندي درآمدهاي جديد: الف

  شناسائي ماليات دهندگان با ايجاد سيستم آماري منحصر به فرد: ب

  :كنترل مي گرددهزينه ها نيز از طريق سياست هاي زير 

  محدود كردن استخدام بخش دولتي: الف
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  تقويت سطح نيروي انساني: ب

  )به منظور محدود كردن كمك هاي مالي دولت(كاهش جريان دانشجويان در خارج از كشور : ج

  :نشان مي دهد GDPجدول زير منابع مالي عمومي را به صورت درصدي از 

  GDPا به صورت درصدي از منابع مالي عمومي ر) 18(جدول شماره 

  

  توسعه بازارهاي مالي در گابن

توسعه بازارهاي مالي در گابن منجر به ارائه خدمات بهتر، بسيج سپرده ها و سهولت تامين مالي سرمايه 

بازارهاي مالي كارآمد، اتكا به منابع مالي داخلي و تامين پول از منابع غير رسمي را . گذاران مي شود

  .كاهش مي دهد

. ر نمودار زير نسبت استفاده از منابع مختلف جهت سرمايه گذاري در گابن نمايش داده شده استد

همانطور كه مالحظه مي گردد، عمده منابع مالي پروژه ها در گابن از طريق منابع داخلي تامين شده 

  .ن كشور دارداتكا بيش از اندازه به منابع مالي داخلي نشان از بازارهاي مالي غير كارا در اي. است
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  نسبت استفاده از منابع مختلف جهت تامين مالي پروژه ها در گابن) 25(نمودار شماره 

  

همچنين درصد سرمايه كاري شركتهاي خصوصي گابن كه توسط منابع خارجي تامين شده در نمودار 

به ) ن وثيقهبراي تامي(در بخش ديگري از نمودار ميزان فشار وارده به شركت. زير آورده شده است

  :خاطر نياز به وام را نشان مي دهد

  تامين مالي خارجي در گابن) 26(نمودار شماره 
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استفاده از بانكها جهت تامين مالي بوسيله شركتهاي خصوصي و همچنين درصد شركتهائي كه داراي 

  :چك و يا حساب پس انداز در بانكهاي گابن مي باشند، نيز در زير آورده شده است

  مشكالت و محدوديت هاي اصلي شركتها در گابن) 27(شماره  نمودار

  

  سياست پولي گابن در سالهاي اخير

، با شناسائي پايداري )بانك مركزي آفريقا( BEACخطوط اصلي سياست هاي پولي گابن توسط 

   .تعيين مي شود  CFA frankقيمت و نرخ ارز  

BEAC ادي آفريقاي مركزي به عنوان نهاد انتشار پولي براي اتحاديه اقتص)CEMAK( جهت ،

نرخ تورم : همگرائي اعضا، معيارهاي نظارتي چند جانبه اي در نظر گرفته كه برخي از آنها عبارتند از 

  .درصد توليد ناخالص داخلي 70درصد، پايه مالي متعادل و با ثبات، بدهي كمتر از  3كمتر از 

  گابنبانكهاي فعال 

  :ذكر شده است نگاب در زير نام بانكهاي تجاري
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1. Alios Finance 

2. Banque de l’Habitat du Gabon (BHG) 

3. Banque Gabonaise de Developpement (BGD)- Capital of $23 million 

4. BGFI Bank- capital of $138 million 

5. Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie au Gabon (BICIG)‐ 

Capital of $43million 

6. Citibank- Capital of $22 million 

7. ETS Finatra 

8. La Financiere Africaine de Micro-Projects (FINAM) 

9. Financial Bank Gabon 

10. FINATRA 

11. SOGACA 

12. Union Gabonaise de Banque (UGB) 

13. Banque Gabonaise et Française Internationale 

14. Banque Internationale pour le Gabon 

15. Banque Nationale de Crédit Rural 

16. Banque Populaire du Gabon 

17. United Bank for Africa 

BGFI  وBICIG  درصد سپرده ها و حسابهاي افراد را در  70دو بانك بزرگ گابن، حدود

ازي بسياري از ، دولت گابن خصوصي س2007اخيراً پس از سال . گابن تحت كنترل دارند

بر همين اساس . صنايع را در دستور كار قرار داده كه صنايع مالي نيز بخشي از اين صنايع اند

بانكهاي خارجي در سالهاي اخير شانس خود را براي ورود به بازارهاي مالي گابن امتحان 

  .اشاره نمود ECOBANKكرده اند كه از آن جمله مي توان به 

  :خدمات تجاري زير را ارائه مي كنندبانكهاي گابن در مجموع 

 خدمات پك، حساب پس انداز و كارت اعتباري -

 انتقال پول -

 حسابهاي تجاري -
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 ...وام هاي تجاري براي خريد مسكن، خانه و -

 وام هاي ايجاد كسب و كار -

 كارگزاري اوراق قرضه دولتي -

رتبه (ي معرفي شده گابن به عنوان يكي از سخت ترين مكانها براي كسب و كار از سوي بانك جهان

ولي علي رغم آن بهبود معني داري در بخش بانكداري در سالهاي اخير در اين كشور ) 175از  118

  .اتفاق افتاده است ولي هنوز فضا رقابتي كامل نيست
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  انجام شده و در دست احداث گابن پروژه هاي زيرساختي

  :گابن در حال حاضر با سه چالش عمده روبروست

 وليد نفت با توجه به ضعيف بودن ساير بخشهاي اقتصاديسقوط ت -

 سطح باالي بدهي خارجي -

 افزايش فقر در جامعه -

در تالش براي غلبه بر اين چالشها، دولت استراتژي جديدي براي رشد اقتصادي و كاهش فقر تحت 

  .به تصويب رسيد 2006تدوين نمود كه در ژانويه سال  GPRSPعنوان 

برنامه . ت سياستي جديدي براي تنوع بخشيدن به توليدات پايه ارائه نموده استدستورا ،اين استراتژي

بهبود زيرساختهاي حمل و نقل . حمايت از خصوصي سازي در اين استراتژي در مجموع مثبت مي باشد

بهداشت و آب و برق به منزله ستونهاي اصلي استراتژي دولت به منظور دسترسي به  ،)بويژه زيرساختها(

  .ت مناطق مختلف مي باشدتوليدا

  ساختار حمل و نقل گابن

شبكه جاده ها همانطور كه در بخش قبلي به آن اشاره گرديد، نشان از فقر كيفي و كمي گابن در اين 

از اين . (متر در هر كيلومتر مربع مي باشد 30چگالي شبكه حمل و نقل در گابن تنها . بخش مي باشد

  .)شورهاي منطقه آفريقاي مركزي به شمار مي آيدلحاظ گابن يكي از فقير ترين ك



63 

جهت اجراي ) سرمايه گذاران خارجي(دولت حمايت خود را از شركاي خارجي خود  2007در سال 

در اين برنامه اولويت به آندسته از زير ساختهاي جاده اي داده شده . پروژه هاي حمل و نقل اعالم نمود

  .است كه منجر به ادغام منطقه اي گردد

  

  نقشه مربوط به زير ساختهاي حمل و نقل در كشور گابن
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  مشخصات زير ساخت هاي حمل و نقل در كشور گابن) 19(جدول شماره 

  مشخصه  زير ساخت  رديف

  كيلومتر 649  ريلي  1

  كيلومتر7500  بزرگراه  2

  كيلومتر 560  جاده آسفالته  3

  سنگريزه كيلومتر 960  جاده غير آسفالته  4

  كيلومتر 5980  آسفالتهجاده غير   5

  كيلومتر 1600  آبراه داخلي  6

  كيلومتر 270  لوله كشي نفت خام  7

  كيلومتر 14  لوله كشي فراورده هاي نفتي  8

  69  تعداد فرودگاه  9

  1  متر 3047تعداد فرودگاه با باند پرواز آسفالته باالي   10

  1 ترم 3047تا  2438تعداد فرودگاه با باند پرواز آسفالته بين   11

  7 متر  2437تا  1524تعداد فرودگاه با باند پرواز آسفالته بين   12

  1 متر 1524تا  914تعداد فرودگاه با باند پرواز آسفالته بين   13

  28 متر 914تعداد فرودگاه با باند پرواز آسفالته زير   14

  8 متر  2438تا  1524تعداد فرودگاه با باند پرواز آسفالته نشده بين   15

  23 متر 1523تا  914تعداد فرودگاه با باند پرواز آسفالته بين   16
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همانطور كه در  .نمودار زير طول جاده هاي گابن را در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه نشان مي دهد

شكل ديده مي شود وضعيت جاده هاي گابن به لحاظ كمي در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه چندان 

  :مطلوب نيست

طول جاده هاي كشور گابن در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه در دوره مورد ) 28(ودار شماره نم

  مطالعه

  

نفر جمعيت، چگالي جاده ها و چگالي جمعيتي  1000نمودار زير نيز طول جاده هاي گابن به ازاي هر 

دايره ها نشان دهنده در اين نمودار اندازه . گابن را در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه نشان مي دهد

اين نمودار نيز فقر جاده هاي گابن را در مقايسه با ساير كشورهاي . چگالي جمعيتي كشورها مي باشد

  :منطقه به تصوير كشيده است
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نفر جمعيت، چگالي جاده ها و چگالي  1000طول جاده هاي گابن به ازاي هر ) 29(نمودار شماره 

  ي منطقهجمعيتي گابن در مقايسه با كشورها

  

بانك توسعه آفريقا نيز برخي پروژه هاي مرتبط با زير ساختهاي حمل و نقل را در كشور گابن در 

در اين نقشه، خطوط آبي نشان  .نقشه زير اين پروژه ها را به تصوير كشيده است. دست مطالعه دارد

اين بانك در طرحهاي در دست مطالعه و خطوط قرمز نشان دهنده طرحهاي در دست اجراي دهنده 

  :كشور گابن مي باشد

  

  

  

  



67 
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  ساختار مخابراتي گابن

در زمينه ارتباطات راه دور، هزينه باالي تلفن ثابت و طوالني بودن زمان براي ايجاد ارتباط در مقايسه با 

ساير كشورهاي آفريقاي مركزي، محدوديت هائي را براي فعاليت بخش خصوصي در اين بخش ايجاد 

درصد از سرمايه شركت مخابرات را خريد و  Moroc Telecome 51شركت  2007ل در سا. كرده بود

  .از آن پس ثبت نام تلفن همراه در اين كشور با رشد قابل قبولي ادامه داشته است

نسبت به ساير نقاط دنيا  2005به لحاظ دسترسي به اينترنت نيز كشورهاي منطقه آفريقاي مركزي تا سال 

گرچه در سالهاي اخير روند رو به رشد اين كشورها در دسترسي به اينترنت . وضعيت نامطلوبي دارند

  :شتاب بيشتري گرفته، اما در مجموع كماكان وضعيت مطلوبي ندارد

  نفر جمعيت 1000دسترسي به اينترنت در نقاط مختلف دنيا به ازاي ) 30(نمودار شماره 
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و درآمد ملي كشورها را به تصوير  ICTه نمودار زير نيز ارتباط بين ميزان دسترسي كشورها ب

همانطور كه مالحظه مي گردد، كشور گابن با درآمد ملي نسبتاً خوب از وضعيت چندان . كشيده است

  . برخوردار نيست ICTمطلوبي در خصوص توسعه زيرساختهاي 

  و درآمد ملي آنها ICTارتباط بين ميزان دسترسي كشورها به )31(نمودار شماره 

  

، بخش خصوصي گابنس گزارش بانك جهاني در زمينه پروژه هاي زير ساختي در كشور بر اسا

با اين همه بيشترين سرمايه گذاري هاي انجام شده توسط بخش  .سرمايه گذاري چنداني نداشته است

جدول زير پروژه هاي انجام شده و . بوده است نرژيخصوصي در زيرساختهاي اين كشور در بخش ا

شامل بخش انرژي، (توسط بخش خصوصي را در بخشهاي مختلف  گابنر كشور در دست احداث د

  :نمايش مي دهد) مخابرات، حمل و نقل و آب و فاضالب
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  )1990-2008( گابنتعداد پروژه هاي انجام شده توسط بخش خصوصي در )20(جدول شماره 

بخش انرژي
بخش 
  مخابرات

  بخش 
حمل و نقل

  بخش 
 آب و فاضالب

كل پروژه 
  ها

الس  

0  0  0  0  0  1991  
0  0  0  0  0  1992  
1  0  0  0  1  1993  
0  0  0  0  0  1994  
0  0  0  0  0  1995  
0  0  0  0  0  1996  
1  0  0  0  1  1997  
0  0  0  0  0  1998  
0  2  1  0  3  1999  
0  0  0  0  0  2000  
0  0  0  0  0  2001  
0  0  0  0  0  2002  
0  0  2  0  2  2003  
1  0  0  0  1  2004  
0  0  1  0  1  2005  
0  0  0  0  0  2006  
1  1  0  0  2  2007  
0  0  0  0  0  2008  
 جمع كل  11  0  4  3  4

  world bank-2009:منبع 

  :بر همين اساس كل سرمايه گذاري انجام شده در اين پروژه ها به صورت جدول زير مي باشد
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  )ميليون دالر( گابنسرمايه گذاري در پروژه ها توسط بخش خصوصي در ) 21(جدول شماره 

بخش انرژي
بخش 
  تمخابرا

  بخش 
  حمل و نقل

  بخش 
آب و 
  فاضالب

كل پروژه 
  ها

 سال

0  0  0  0  0  1991  
0  0  0  0  0  1992  
0  0  0  0  0  1993  
0  0  0  0  0  1994  
0  0  0  0  0  1995  
0  0  0  0  0  1996  

294  0  0  0  294  1997  
0  0  0  0  0  1998  
0  8  47  0  55  1999  
0  12  0  0  12  2000  
0  5  0  0  5  2001  
0  9  0  0  9  2002  
0  0  86  0  86  2003  
0  0  0  0  0  2004  
0  0  92  0  92  2005  
0  0  0  0  0  2006  
0  131  0  0  131  2007  
0  56  4  0  60  2008  

 جمع كل  745  0  228  223  294
  world bank-2009:منبع 
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  :خالصه جدول فوق در جدول زير قابل دسترسي مي باشد

  )ميليون دالر(گابن سرمايه گذاري در پروژه ها توسط بخش خصوصي در ) 22(جدول شماره 

كل سرمايه گذاري تعداد پروژه ها  بخش  زير بخش
  انرژي  برق  4  294
  مخابرات  مخابرات  3  223
  حمل و نقل  مسير ريلي  3  138
  حمل و نقل  بندر  1  90

  كل سرمايه گذاري  -  11  745
  

براي زير ساخت قوي در هر كشوري منجر به تقويت بخشهاي مختلف اقتصادي و ايجاد محيط سالم 

كمبود زيرساختها در هر شرايطي، موانعي براي توليد كننده ها . رشد كسب و كار و توسعه آن مي شود

  .محسوب شده و منجر به افزايش هزينه هاي شركتها مي شود

اين نمودار . نمودار زير نشان مي دهد كه شركتها تا چه حد در تامين برق با مشكل مواجه هستند

بر اساس اين نمودار برق ناكافي منجر به . برق را بر روي فروش نشان مي دهد همچنين تاثير عدم تامين

  :مختل شدن توليد و كاهش سوددهي شركتها شده است ،افزايش هزينه ها
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  تامين برق شركتها در گابن) 32(نمودار شماره 

  

بخشهاي توليدي به بسياري از . نمودار زير نيز اثربخشي تامين آب را بر روي بخش توليد نشان مي دهد

  . منابع آب قابل اطمينان و كارآمد براي انجام عمليات توليد نياز دارند

  تامين آب شركتها در گابن) 33(نمودار شماره 

  

تلفن، اتصاالت و تاثير آن را بر روي خدمات  ،نمودار زير نيز ميزان تاخير در بدست آوردن برق، آب

جر به تحميل هزينه هاي اضافي به شركتها شده و به عنوان اين تاخيرها من. زيرساختي نشان مي دهد

  .مانعي براي سرمايه گذاري عمل كرده است
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  تاخير در خدمات زيرساختي در گابن) 34(نمودار شماره 
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  اقتصادي با ساير كشورها –ارتباطات سياسي 

رهاي اين قاره در گروه قاره آفريقا نيز از روند منطقه گرايي و همكاري منطقه اي دور نمانده و كشو

جامعه كشورهاي ساحل صحرايي  ،جامعه توسعه جنوب آفريقا ،بندي هايي چون اتحاديه مغرب عربي

  .شركت كرده اند... .و

گسترش مناسبات سياسي و اقتصادي ميان كشورهاي آفريقايي پس از آزادي از يوغ استعمار     

گي در عرصه عمل و دفاع از منافع قاره خارجي و درك ضرورت تحقق هويت واحد سياسي و هماهن

  . اي و تحقق استقالل جمعي از عوامل تحقق اين همگرايي بوده است

كشورهاي آفريقايي با درك اهميت توسعه در شكل دهي به  ،در پي خاتمه دوران استعمار زدايي 

  . نهادند را به عنوان سازماني پان آفريكن بنياد )OAU( سازمان وحدت آفريقا ،هويت آفريقايي

 1963سازمان وحدت آفريقا كه مرحله اوليه تشكيل اتحاديه آفريقا مي باشد بر اساس منشور سال 

همكاري و از بين بردن تمامي اشكال  ،هماهنگي ،همبستگي ،ميالدي با اهدافي چون تقويت وحدت

فتند كه از اصول كلي را پذير ،به همين منظور كشورهاي عضو. استعمار و تسهيل همكاري تاسيس شد

اتخاذ سياست عدم  ،احترام به تماميت ارضي يكديگر ،عدم دخالت در امور داخلي يكديگر ،جمله

تعهد در قبال تمامي بلوك ها و وفاداري به اصل آزادي كامل سرزمين هاي آفريقايي كه هنوز به 

  .استقالل كامل نرسيده اند را مي توان ذكر كرد

. شوراي وزيران و دبيرخانه تشكيل شده بود ،اد كنفرانس سرانسازمان وحدت آفريقا از سه نه    

. كنفرانس عالي سران كه تصميم گيرنده اصلي بود و در آن هر سال يكبار سران گرد هم مي آمدند

شوراي وزيران نيز كه ارگان اجرايي سازمان به شمار مي رفت، وظيفه آماده سازي تصميمات براي 
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كميسيون هاي تخصصي نيز زير نظر شوراي وزيران . به عهده داشت كنفرانس سران و اجراي آنها را

بودجه سازمان نيز پس از تهيه توسط دبير كل جهت بررسي و تصويب به شوراي . فعاليت مي كردند

  . وزيران ارسال مي شد

هماهنگي و ارتباط بين دولت ها را عهده دار بود و دولت ها بيشتر درصدد  ،دبير كل نقش نمايندگي

  .ال و حفظ حاكميت هاي ملي خود بودند تا انتقال به آرمان هاي فراملياعم

اقتصادي  ،دولت هاي عضو مقرر كردند كه سياست هاي ملي در زمينه هاي پولي 1980-1990در دهه 

و بازرگاني بين خود را هماهنگ كنند و در راستاي تحكيم جامعه اقتصادي آفريقا حركت كنند و 

حمل و نقل و ارتباطات را در راستاي توسعه  ،انرژي ،رصه هاي كشاورزيهمگرايي و همكاري در ع

  . كارآمدي قاره آفريقا افزايش دهند

از جمله عبور و ( بازار آزاد  ،اتحاد گمركي ،پيش بيني شد منطقه مبادله آزاد 1990 -2000در دهه 

ايجاد پول واحد آفريقايي  كه حتي منجر به) عوامل توليد از قبيل نيروي انساني و سرمايه ،مرور آزاد

  . اما از نظر حقوقي و سياسي هيچ الزامي براي دولت هاي عضو پيش بيني نشده بود. شود تحقق يابد

سال به بازنگري و اصالح سياست هاي اين سازمان  20سران اين سازمان پس از  2000در ژوئيه سال 

  . ا اقدام كردندپرداختند و بدين ترتيب به تصويب مقدمات طرح اتحاديه آفريق

رهبر ليبي  ،راه اتحاديه آفريقا در چارچوب نهاد جديدي به نام اتحاديه آفريقا از سوي معمر قذافي

  . پيگيري شد
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سياسي و اقتصادي كشورهاي قاره آفريقا در آينده اي نزديك  ،مالي ،در طرح قذافي اتحاد پولي    

باعث  2000اي آفريقايي با اين طرح در سال پيش بيني شده بود اما مخالفت تعداد زيادي از كشوره

  . عدم موفقيت آن شد

 ،بوتسوانا ،بنين ،آنگوال ،الجزاير: كشور اند شامل  53اعضاي اتحاديه آفريقا در حال حاضر     

 ،جمهوري فدرال كومور ،چاد ،جمهوري آفريقاي مركزي ،كيپ ورد ،كامرون ،بروندي ،بوركينافاسو

 ،اريتره ،جمهوري عربي مصر ،جيبوتي ،جمهوري دموكراتيك كنگو ،جمهوري كنگو، ساحل عاج

 ،مالي ،ماداگاسكار، ماالوي،ليبي ،ليبريا ،لسوتو ،كنيا ،گينه بيسائو ،غنا ،گامبيا ،گابن ،گينه كوناكري

 ،سالوتوم ،جمهوري دموكراتيك عربي صحرا ،روآندا ،نيجريه ،ناميبيا ،موزامبيك ،موريتوس ،موريتاني

 ،اوگاندا ،تونس ،توگو ،تانزانيا ،سوازيلند ،سودان ،آفريقاي جنوبي ،سومالي ،سيرالئون ،سيشل ،سنگال

   .زيمبابوه ،زامبيا

وجود اين اتحاديه سياسي اقتصادي زماني قانوني دانسته شد كه دو سوم  ،بر اساس سند تاسيس اتحاديه 

   .پروتكل را به تصويب مجالس قانون گذاري خود برسانند ،كشورهاي عضو

شوراي  ،مجمع سران دولت ها و حكومت ها ،اتحاديه آفريقا با مبادرت به تاسيس ارگان هايي چون

 ،اجتماعي و فرهنگي ،شوراي اقتصادي ،كميته هاي فني تخصصي ،پارلمان پان افريكن ،اجرايي وزيران

ديوان  ،دنهاد هاي مالي بويژه بانك مركزي در راستاي تحقق پول واح ،كميته هاي دائمي نمايندگي

  . دادگستري و كميسيون با دبيرخانه سعي دارد به تسريع روند همگرايي منطقه اي اهتمام ورزد

مجمع سران سالي يكبار تشكيل جلسه مي دهد و در صورت درخواست يك عضو و تصويب اكثريت 

ر مقر رئيس مجمع براي مدت يك سال د. مي تواند جلسه فوق العاده برگزار نمايد ،دو سوم اعضا

  . اختيار رئيس دولت يا حكومتي قرار دارد كه پس از مشورت بين اعضا انتخاب مي شود
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جلسات . تصميمات مجمع بر اساس اجماع و در برخي موارد با اكثريت ساده تصميم گيري مي شود

  . مجمع با حضور دو سوم اعضا رسمي مي شود

بررسي درخواست  ،اتخاذ تصميمات ،تعيين سياست هاي مشترك اتحاديه -1: اختيارات مجمع سران 

نصب قضات ديوان دادگستري و نصب روساي  ،تاسيس هر يك از ارگان هاي اتحاديه،عضويت

  . شوراي اجرايي وزيران نيز حداقل دوبار در سال جلسات عادي دارد. كميسيون ها

محاكمه  ،ديوان دادگستري نيز وظيفه رسيدگي به دعاوي شهروندان آفريقايي عليه دولت هاي متبوع

  . جنايتكاران جنگي و تفسير قواعد و مقررات را به عهده دارد

مجمع سران مي تواند تحريم هايي را عليه هر يك از اعضا اعمال كند از جمله محروميت از حق 

محروميت از حق معرفي كانديدا براي هر پست يا مقام  ،محروميت از حق راي ،صحبت در جلسات

  .نوع فعاليت يا تعهد اتحاديه يا استفاده از هر

در صورتي كه اعضا مجددا تصميمات را اجرا نكنند با تحريم هاي ديگري چون محروميت از تداوم 

مقر اتحاديه در آديس آ بابا و در جمهوري . مواجه مي شود.. .حمل و نقل و ارتباطات با ساير اعضا و

  . دموكراتيك فدرال اتيوپي قرار دارد

  . فرانسوي و پرتغالي ،انگليسي ،عربي ،يز عبارتند از زبان هاي آفريقاييزبان هاي رسمي اتحاديه ن

حكومت هايي كه با ابزار هاي غير قانوني به قدرت مي رسند مجاز به شركت  ،بر اساس منشور اتحاديه

اعضايي كه خواهان انصراف از عضويت مي باشند پس از تسليم . در فعاليت هاي اتحاديه نيستند

يكسال صبر كنند تا عضويت شان قطع شود و در اين مدت بايستي به تمام تعهدات  درخواست بايستي

  . خود عمل كنند
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 ،ساله خود 38اما با تمام اين اوصاف و با الهام از تجربه نا موفق سازمان وحدت آفريقا در طول عمر     

ان درگير منازعات اين قاره همچن. چشم انداز مطلوبي را نمي توان براي اتحاديه آفريقا تصور كرد

افزايش فقر و سوء بهداشت و برخوردار از پايين ترين سطح توليد نا خالص ملي  ،مرزي و قبيله اي

با توجه به اينكه آفريقا ضعيف ترين سطح توسعه سرمايه انساني و زير بناهاي اقتصادي را دارا . است

ذاري و فعاليت هاي منطقه اي بوده است و سياست ها و نهاد هاي ملي آفريقا كمتر معطوف به سرمايه گ

چنين تصور مي شود كه اتحاديه آفريقا جز تغيير نام از سازمان به اتحاديه چيز ديگري نداشته  ،است

چرا كه تعدد مرزها و دولت ها در اين قاره در مقايسه با ساير مناطق و وجود ساختار هاي سنتي و . است

  . هاي مدرن و همگرايانه كمتر قابل اجرا باشدواگرايي هاي قومي موجب شده است كه كاركرد

اما برخي راهكارها كه جهت ارتقاي جايگاه و نقش اتحاديه آفريقا به نظر مي رسد شامل موارد ذيل 

  : است 

آسياي جنوب شرقي و آمريكا مبتني  ،متفاوت از اروپا تيآفريقايي بايد بر پايه اي ضرور همگرايي

 ،جنوب با شالوده هاي صنعتي ضعيف -ي همگرايي اقتصادي جنوب اتحاديه آفريقا مظهر نوع. باشد

  . كشاورزي وابسته و سطح نسبتا پايين تجارت بين منطقه اي به شمار مي آيد

  نيجريه و مصر  ،به نظر مي رسد برخي كشورهاي قدرتمند عضو اين اتحاديه چون آفريقاي جنوبي

  .همگرايي منطقه اي ايفا كنندمي توانند نقش ويژه اي را در حركت بخشي به موتور 

  سازمان هاي بين المللي

اتحاديه هاي منطقه اي در سازمان ها و نهاد هاي بين المللي متفاوتي عضو بوده كه از آن  بر  عالوه  گابن

  :جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود



80 

 )ADB( آفريقا  توسعه  بانك -

كشور آفريقايي  53كه سهامداران آن شامل  بانك توسعه آفريقا يك بانك توسعه چندمليتي است

هاي آمريكا، آسيا و  از قاره  )اي اعضاي غيرمنطقه(كشور غيرآفريقايي  24و ) اي اعضاي منطقه(

طور رسمي عمليات  به 1967تأسيس شد و در سال  1963اين بانك توسعه در سال . اروپا هستند

ت اقتصادي و اجتماعي و توسعه و فقرزدايي اين نهاد مالي با هدف بهبود وضعي. خود را آغاز كرد

هاي  ها و برنامه كند و اين هدف را از طريق تأمين مالي پروژه در كشورهاي آفريقايي فعاليت مي

 :كند هاي زير دنبال مي توسعه به روش

 هاي بخش عمومي و خصوصي اعطاي وام  

 هاي فني اعطاي كمك  

 سرمايه عمومي و خصوصي گذاري  سرمايه  

 هاي توسعه كشورهاي منطقه ها و سياست ينه هماهنگي برنامهكمك در زم  

 هزار دالر آمريكا در مواقع اضطرار 500هاي بالعوض تا مبلغ  كمك  دادن 

 ) ١CEMAC( جامعه اقتصادي و پولي مركز آفريقا -

اين جامعه شامل كشورهاي كامرون، آفريقاي مركزي، چاد، گينه، گابن و جمهوري كنگو مي 

  .باشد

  

                                                            
1 Economic and Monetary Community of Central Africa 



81 

  
  

  :سازمانهاي بين المللي كه گابن در آنها حضور دارد عبارتند از ساير

  

  )UN( متحد  ملل  سازمان -

 )ECA(آفريقا   اقتصادي  كميسيون -

 )FAO(متحد   ملل  خواروبار و كشاورزي  سازمان -

 )G-24( 24  گروه -

 )G-77( 77  گروه -

 )IAEA(  اتمي  انرژي  المللي بين  آژانس -

 )IBRD(  و توسعه  ترميم  المللي بين  بانك -

 )ICAO(  كشوري  هواپيمايي  المللي بين  سازمان -

 )ICFTU(آزاد   كارگري  هاي اتحاديه  المللي بين  كنفدراسيون -

 )IDA(  المللي بين  توسعه  جامعه -
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 )IDB(  اسالمي  توسعه  بانك -

 )IFAD(  كشاورزي  توسعه  صندوق -

 )IMF(  پول  المللي بين  صندوق -

 )ILO( كار  المللي بين  سازمان -

 )IMO(  مهاجرت  المللي بين  سازمان -

 )INMARSAT(  دريايي  ارتباطات  المللي بين  سازمان -

 )INTELSAT(  اي دور ماهواره  ارتباطات  المللي بين  سازمان -

 )INTERPOL(  جنايي  پليس  المللي بين  سازمان -

 )ITU(دور   ارتباطات  اتحاديه -

 )NAM(تعهد   عدم  جنبش -

 )OIC(  اسالمي  نفرانسك  سازمان -

 )OPCW(  شيميايي  سالحهاي  منع  سازمان -

 )UNCTAD(متحد   ملل  سازمان  كميسيون -

 )UNESCO( متحد  ملل  و فرهنگي  ، اجتماعي اقتصادي  سازمان -

 )UNIDO( متحد  ملل  صنعتي  توسعه  سازمان -

 )UPU(  پست  جهاني  سازمان -

 ) WHO(  جهاني  بهداشت  سازمان -

 )WIPO(  معنوي  مالكيت  جهاني  سازمان -

 )WMO(  هواشناسي  جهاني  سازمان -

 )WTO(  گردشگري  جهاني  سازمان -

 ) WTO(  تجارت  جهاني  سازمان -
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عمومي ساختها و شرايط برنامه كمكهاي بين المللي براي توسعه زير

  ها براي پيمانكاران كننده كمك

  گابنكمك هاي بين المللي به 

درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل 2/0 گابنهاي بين المللي به كمكحاضر  در حال

  . شود كشور دريافت كننده كمك هاي بين المللي محسوب ميصدوپانزدهمين  گابن و. دهد مي

 )GDPدرصدي از به صورت ( به گابنوضعيت كمك هاي بين المللي ) 35(شماره  نمودار

  
 WWW.NATIONMASTER.COM:منبع
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  :از جمله برنامه هاي ديگر سازمان ملل در اين زمينه مي توان به برنامه توسعه هزاره اشاره نمود

 تن از سران دولت ها اعالميه هزاره 189 ،2000در سپتامبر سال  (Millennium Declaration)  را

بي سابقه و يكي از قابل اعتنا ترين اسناد سازمان ملل در  اين اعالميه يك تعهد جهاني .تصويب كردند

اين اعالميه قدرت ديد همگاني و مشتركي در چگونگي مقابله با برخي  .چند سال اخير به شمار مي رود

 (www.un.org).ازچالش هاي بزرگي كه جهان با آن روبروست عرضه مي كند

گرديد كه تاكيد آن بر تالش براي  (MDGs) جر به ارائه هشت آرمان توسعه هزارهاين اعالميه من

و بنيان گذاري مشاركتهايي  ،تضمين پايداري محيط زيست ،باال بردن كيفيت زندگي مردم ،كاهش فقر

در اين اعالميه . به منظور تضمين جهاني شدن به نيروي مثبت تري براي توده هاي مردم جهان است

اهنما يا شاخص هاي ويژه اي براي هر يك از اين آرمان ها مقررگرديده است كه تا سال هدفها و ر

  .آرمان استتاكيد بر روي اين آرمانها و هدفها، موضوع اصلي اين  .بايد بدان دست يافت  2015

برخي از اين آرمان ها و هدفها بر شركتها و بخش خصوصي مستقيما اثرمي گذارند و برخي ديگر به  

گسترده تري در توان بخشيدن به چارچوب و مرزبندي محيطي مربوط مي شوند كه شركتها و طور 

بخش خصوصي بايد در آن عمل كنند و البته همه آنها در اقتصاد جهاني وابسته به هم امروز براي بخش 

 .شدخصوصي مطرح مي باشند، كه مسئوليت اصلي دستيابي به اين آرمان ها البته به عهده دولتها مي با

تالش  ،اصل حاكميت قانون، رعاين موازين و حقوق بشر ،نياز مبرمي به يك نظارت عالي ،بخصوص

همچنين، . پي گيرانه مبارزه با نا سازگاري و فساد و اجراي هنجارها و معيارهاي بين المللي وجود دارد

رسي آسان تر به معافيت بدهي ها و دست ،نياز به گسترش همكاري سخاوتمندانه تر و موثرتر دولتها

بازارهاي جهاني براي صدور كاال به چشم مي خورد و بديهي است فقط در چارچوب يك رهبري 

 .دولتي است كه بخش خصوصي مي تواند نقش سازنده تر و موثرتري ايفا نمايد
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 ،شركتها ،يك شبكه آموزشي با مشاركت بخش هاي اصلي سازمان ملل متحد" عهد نامه"اين 

او و اتحاديه هاي صنفي، كارگري يا . جي. حكومتي يا ان/ سازمان هاي غير دولتي  ،موسسات بازرگاني

ن اصل آن بويژه معطوف به انجام فعاليتهاي مسئوالنه تحت قلمرو و موازين حقوق  .سنديكايي است

عهد نامه جهاني از شركتها مي  .معيارهاي كار و عملكردهاي همخوان با محيط زيست است ،بشر

ر چارچوب حوزه تاثير شركتي خود به اين نه اصل كه تمامي آن مبتني بر معاهده نامه هاي خواهد كه د

اين تعهد جزئي سرنوشت ساز از چگونگي حمايت شركتها . بين المللي بين دولتها مي باشد پايبند باشند

ته شركتها با ارتقا چنين ارزش هاي محوري پذيرف .و بخش خصوصي از آرمان هاي توسعه هزاره است

  1.شده جهاني و با كاهش تاثيرمنفي فعاليت هاي كاري خود مي توانند موفق به ايفاي نقش حياتي شوند

شمار روزافزون ساير فعاليت هاي ابتكاري مشوق شركتها در پيوستن به  ،همزمان با اين عهدنامه جهاني

 .ره نيز مطرح شده اندمشاركتهاي مقطعي براي نيل به آرمانهايي گسترده تر از هشت آرمان توسعه هزا

بازار و زنجيره تامين فراتر مي روند و مناظره فزاينده اي بر سر  ،اين آرمانها گاهي از محيط فعلي كار

حدود مقابله شركتها و بنگاههاي اقتصادي با اين چالش ها در مقابل دولتها و سازمان هاي جامعه مدني 

 .تواند نقش سازنده و مفيدي ايفا نمايدبوجود آورده اند، اما شكي نيست كه بخش خصوصي مي 

حداقل، بايد تضمين كرد كه فعاليت هاي آن ها در چارچوب قانون انجام گرفته و اثر سوئي نخواهد 

 .داشت

 آرمان هاي توسعه هزاره 

به هشت آرمان زير دست  2015متعهد گرديدند كه تا سال ،كشور از اعضاي سازمان ملل متحد189

 : يابند
                                                            

١ www.unglobalcompact.org 
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  ن فقر شديد و گرسنگي ريشه كن كرد -

 دستيابي همگاني به آموزش ابتدايي  -

 ارتقا برابري جنسيتي و قدرت دادن به زنان  -

 كاهش مرگ و مير در كودكان  -

 باالبردن سطح سالمتي مادران  -

  ماالريا و ساير بيماريها ،ايدز./ وي.آي.مبارزه با اچ -

 تضمين پايداري محيط زيست   -

  عه افزايش مشاركت جهاني براي توس  -

   (Global Compact ) عهدنامه جهاني

 ،1999ژانويه  31و به تاريخ  ،در داووس (World Economic Forum) در مجمع جهاني اقتصاد

” قبول واجراي  ” كوفي عنان دبير كل سازمان ملل با به چالش كشيدن رهبران تجاري جهان آنان را به

ر هر يك در حوزه هاي نفوذ كاري خود فرا اصول جهاني حقوق بشر، معيارهاي كار و محيط زيست د

  : خواند

بنگاههاي اقتصادي و بازرگانان بايد در حوزه فعاليت و نفوذ خود از  ،شركتها: حقوق بشر: اصل اول

 .حقوق بشر حمايت كنند و به آن احترام بگذارند

 .ندارند تضمين نمايند كه شركتها و بنگاههاي اقتصادي او نقشي در نقض حقوق بشر: اصل دوم 

بنگاهها و بطور كلي بخش خصوصي بايد از آزادي انجمن و  ،شركتها: معيارهاي كار : اصل سوم

 .شناسايي موثر حقوق مذاكره و معامله جمعي حمايت نمايد
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 .منع هرگونه كار اجباري و به زور: اصل چهارم 

   .لغو موثر كار كودكان: اصل پنجم 

 منع تبعيض شغلي در كار : اصل ششم

شركتها و بنگاه هاي اقتصادي بايد حامي رويكرد پيشگيرانه در مقابله با :محيط زيست : هفتم  اصل

 .مشكالت محيط زيست باشند

متعهد گردند كه در ارتقاء مسئوليت بزرگتر خود يعني محافظت از محيط زيست پيشقدم : اصل هشتم 

  .شوند

   1.زيست تشويق توسعه و گسترش فن آوري سازگار با محيط: اصل نهم 

حقوق بشر و كاهش فقر به طورفزاينده اي به  ،توسعه پايدار ،امنيت ،آرمانهاي بين المللي مانند صلح

يكديگر وابسته اند و داراي پيامدهاي بسياري براي كليه بخشهاي جامعه مي باشند كه دستيابي به آن ها 

يت اصلي براي دستيابي به اين گرچه دولت ها داراي مسئول .نيازمند راه حلهاي پيچيده و جمعي است

  .اما به نفع شركتها و بنگاه هاي اقتصادي است كه جزئي از راه حلها باشند تا معضالت ،آرمانها هستند

تقاضاي بين المللي رو به رشدي براي شركتهاو بنگاه هاي اقتصادي داراي سياست هاي شفاف  ،همزمان

 .ط زيستي در سر تا سر دنيا به وجود آمده استاجتماعي و محي ،و مسئول در برابر اثرات اقتصادي

سه دليل عمده يا شم تجاري براي پشتيباني از آرمانهاي توسعه هزاره وجود دارد كه  ،در اين چارچوب

هر يك از اين داليل پشتيبان سرنوشت سازي براي به وجود آوردن شركتهاي موفق و قابل رقابت در 

 : اين داليل عبارتند از. بخش خصوصي است

                                                            
١ .www.unglobalcompact.org 
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  سرمايه گذاري در يك محيط سالم براي فعاليت بخش خصوصي،: نخست 

  مديريت مستقيم هزينه و خطر: دوم.  

  فراهم آوردن فرصتهاي جديد داد و ستد: سوم. 

 سرمايه گذاري در يك محيط سالم و نوين براي فعاليت بخش خصوصي 

 ،ثبات و امن بهره فراواني مي برندبديهي است كه بيشتر شركتهاي قانوني از فعاليت در جامعه اي با 

ضمن اينكه برخوردار از نيروي كاري سالم و كارآمد و مصرف كنندگان و سرمايه گذاراني مساعد مي 

  .شوند

قابل پيش بيني و بدون تبعيض و اقتصاد نا  ،شركتهاي توليدي و رقابتي از وجود نظام تجاري آزاد قانوني

ناكامي در دستيابي به آرمانهاي توسعه هزاره برخي يا كليه ستون . ندفاسد و قانونمند بهره بسياري مي بر

  .هاي موفقيت در سطح ملي و يا بين المللي را متزلزل مي كند

 مديريت مستقيم هزينه و خطر 

ناسازگاريهاي  ،ايدز./وي.آي.چالشهايي نظير نابودي محيط زيست بومي، تغييرات جوي جهاني، اچ

تي براي حفظ و ارتقا سالمتي و آموزش مي توانند به طور مستقيم بر هزينه ها و قومي و نبود نظام با كفاي

هزينه هاي خريد  ،اين عوامل مي توانند سبب افزايش هزينههاي اجرايي.خطر براي بقاء شركتها بيفزايد

امل اين عو .بيمه و سرمايه گذاري شوند ،ايمني ،آموزش و ساير هزينه هاي پرسنلي ،استخدام ،مواد اوليه

تزلزل در بازار، پيگردهاي قانوني و  ،همچنين مي توانند سبب بروز خطرهاي مالي كوتاه و طوالني مدت
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شركتهاي آگاه و پيگير مقابله بااين چالشها، قادر به كاهش خطر و  .سلب اعتبار و شهرت گردند

 .توليد مي باشندريسك، مديريت شهرت و اعتبار، كم كردن هزينه ها، اصالح كارآيي منابع و افزايش 

  فراهم آوردن فرصتهاي جديد داد وستد

برخي از موفق ترين و نو آورترين شركتهاي جهان براي مقابله با دشواريهاي اجتماعي و محيط زيستي، 

اقدام به توليد كاالها، خدمات و فناوري ويژه اي نموده و در برخي موارد حتي الگوهاي كار خود را 

مي كنند كه بسياري از كشورهاي جهان سوم بخصوص كشورهاي با  آنها درك .تغيير مي دهند

براي اين شركتها . جمعيت زياد و منابع طبيعي فراوان، فرصت هاي كاري طوالني مدتي عرضه مي كنند

كمك در دسترسي به آرمانهاي توسعه هزاره فقط يك مسئوليت اجتماعي شركتها و تثبيت شده، به 

بلكه همچنين موضوعٍ يك فرصت اجتماعي براي . وستي نيستپيروي از مديريت خطر و نوع د

 .ايجاد ارزش و رقابت پذيري است ،نوآوري

 : بيشتر شركتها در فرايند توسعه تاثير مي گذارند و مي توانند در حوزه هاي نفوذ زير مشاركت نمايند

 در بازار و در طول زنجيره تامين، ،در محيط كار ،در فعاليت هاي كاري اصلي خود -

 در سرمايه گذاري هاي اجتماعي و فعاليت هاي بشر دوستانه  -

در مشاركت در مذاكرات و تعامالت براي تعيين سياستگذاريها و خط مشيهاي عمومي و  -

 ،فعاليت هاي حمايتي يا طرفدارانه

اطاقهاي بازرگاني و ساير اتحاد هاي بين شركتي مي توانند نقش به ويژه  ،شركتهاي تجاري و صنعتي

ظرفيت يا اختيارات هر شركت به  ،در مقابله با دشواري هاي بر سر راه توسعه كه فراتر از حيطهمهمي 
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يك چنين اقدام دسته جمعي قادر به افزايش نفوذ و مشروعيت بخش . تنهايي مي باشد را ايفا نمايند

  .خصوصي در مشاركت براي پرداختن به آرمانهاي توسعه هزاره است

بازرگانان و غيره براي هر يك از آرمانهاي هشت گانه  ،بنگاه هاي اقتصادي ،فعاليت هاي اصلي شركتها

 :توسعه هزاره

توليدات، پيشرفت، توزيع، قيمت گذاري يا مصرف نهايي توليدات  ،منابع: توليدات و خدمات  -

 و خدمات شركت شما چگونه مي تواند مانع يا حامي آرمانهاي توسعه هزاره شود؟

چگونه سياست ها و فعاليت هاي شركت شما در زمينه هايي مانند :  سياست ها و فعاليت ها -

مناسبات كار و مديريت منابع  ،حقوق بشر ،سالمتي و ايمني ،محيط زيست ،اصول اخالقي

انساني مي تواند مانع يا حامي آرمانهاي توسعه هزاره باشد؟ خطرها و فرصت هاي كاري 

 كدامند ؟

ي بشر دوستانه براي هر يك از آرمان هاي هشت گانه توسعه سرمايه گذاري اجتماعي و فعاليت ها

 : هزاره

 :شركت شما از راه هاي زير چه كمك هايي مي تواند به جمعيت ها ارائه كند

  )مهارت و عشق و عالقه خود را داوطلبانه عرضه مي كنند ،كاركناني كه وقت(مردم  -

 )حمايت مالي از سازمان هاي جمعي و غير دولتي جامعه( سود  -

 ) اهداء كاالهاي توليدي( توليدات  -

  )كامپيوتر و ساير تجهيزات ،عرضه فضاي اداري(ساختمان  -

 )خريد از شركتهاي داخلي و كارآفرينان اجتماعي( خريد  -
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 )دعوت از تصميم گيرندگان و يا تاثير گذار( قدرت  -

ماعي يا سازماني تعهد به فعاليت هاي بازاريابي مسئوالنه كه همچنين از يك آرمان اجت( ارتقاء  -

  )حمايت كند

 سهم شركتها در توسعه 

مهارت ها و مردم به منظور حمايت يا تقويت  ،توليدات ،بسيج مزيتهاي اصلي و منابعي مانند پول

 : جمعيت هاي محلي از راه

شناخت محيط زيست و  ،پيشرفت جوانان ،تربيت يا كار آموزي ،حمايت از طرحهاي آموزشي -1

 .تي و تغذيه در جمعيت هاي محليطرحهاي مربوط به سالم

 ظرفيت دهي به رهبران جمعيتها و كار آفرينان اجتماعي   -2

 تربيت كارشناسان فني داخلي در مورد مديريت محيط زيست   -3

ظرفيت سازي نظارتي يا كنترلي و حق ابراز عقيده گروه هاي جامعه مدني داخلي يا محلي و  -4

 رسانه هاي جمعي 

 شي چند فرهنگي حمايت از برنامه هاي آموز -5

 حمايت از ابتكارات آموزشي براي راي دهندگان  -6

 .تاسيس و حمايت از برنامه هاي اعتباري خرد و همچنين شركتهاي كوچك  -7
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 فعاليت هاي اصلي شركت ها 

به حداقل رساندن تاثيرهاي منفي اجتماعي و محيط زيستي و  ،مديريت خطر ،پيروي از قانون -1

 :ا و جمعيت هاي ميزبان به وسيلهكسب اعتبار و ارزش براي كشوره

 توليد محصوالت و خدمات سالم و با صرفه  -2

پرداخت به موقع به  ،سهام و حق امتياز ،ماليات ،ايجاد و سرمايه از راه پرداخت مزد محلي  -3

 .كسب ارز خارجي و غيره ،بومي/فروشنده محلي

ره تامين و فراهم هم براي شركت و هم براي كل زنجي ،استخدام نيروي عمومي -ايجاد كار -4

 .آوردن روابط كاري مثبت و سازمان يافته

سالمتي و ايمني  ،توسعه مهارت ،سرمايه گذاري در امر آموزش و تربيت  -نيتوسعه منابع انسا -5

 .در محيط كار و در سر تا سر زنجيره تامين

 ،از راه شبكه تهيه و توزيع به ويژه با كمك شركتهاي متوسط  -ايجاد كسب و كار محلي  -6

 .كوچك و بزرگ

محيط : در حوزه هايي مانند  –گستردن معيارهاي كسب و كار بين المللي پاسخگو يا مسئول  -7

 .كيفيت و غيره ،حقوق بشر، اخالق ،مديريت بهداشت و ايمني،زيست

سرمايه گذاري در بخش تحقيق و توسعه داخلي و  –حمايت از توسعه و انتقال فن آوري  -8

 ي براي توليد پاكتتر و سالمتر معرفي فن آوريها و روش هاي

مانند سرمايه گذاري در بخشهاي صنعتي و ماشين  –ايجاد ساختارهاي زيربنايي و عمران  -9

 نظام ها نهاد هاي قانوني ،ارتباطات و نظام هاي حمل و نقل ،آالت
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   گفتمان هاي سياسي و ترويجي

 enabling) توانمندساز متوسل شدن به اقدام هاي فردي و جمعي به منظور تاثير بر محيطهاي  

environment)  ملي و بين المللي به وسيله ،و حمايت از تغييرات نظام مند در سطح داخلي: 

همكاري با دولت ها به منظور بهبود زير بناي اجتماعي از راه حمايت از بهبود و اصالح كيفيت  -1

   .نظام مراقبت از سالمت و آموزش

  و سياستهاي مالي با دولت و جامعه مدنيپيگيري اهميت نظارتهاي محيط زيستي  -2

 شركت در مذاكرات جهاني درباره مسائلي مانند تغييرات جوي و تنوع زيستي. 

 مديريت  ،از ميان بردن رشوه و فساد :پشتيباني از دولت هاي محلي و ملي به منظور

 .مقررات عادالنه وشفاف و احترام به حقوق بشر ،عمومي موثر و ارائه خدمات

 افزايش توانايي جذب و نگهداري سرمايه هاي داخلي و خارجي  كمك به 

  پشتيباني از بهبود سيستم دسترسي صادرات كشورهاي جهان سوم به بازارهاي سازمان

 توسعه و همكاري اقتصادي

 پشتيباني از افزايش سطح كمك هاي دولت به كشورهاي جهان سوم.  

حصور در خشكي و كوچك و جزيره اي كشورهاي كمتر توسعه يافته جهان سوم و كشورهاي م

  .بايد از معافيتهاي بيشتري در پرداخت ديون خود بهره مند شوند

اساسي ترين حمايتي كه شركت ها براي رسيدن به چنين آرمان هايي مي توانند ارائه دهند از راه 

جاد همكاري يا باتحت فشار قراردادن دولت براي اي گفتمان هاي سياسي و ترويجي است كه با

به ويژه از  ،در بسياري موارد اين فعاليت ها از راه اقدام جمعي. محيط توانمند ساز،ايجاد مي شود
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راه نمايندگان گروه هاي تجاري مانند اطاق هاي بازرگاني و انجمن هاي تجاري به صورت موثر 

   .تر و قانونمندتري انجام مي گيرد

عه يافتگي به ويژه در تشويق به سرمايه گذاري دركشورهاي با حداقل توس

 آفريقا 

انجمن هاي تجاري مانند اطاق هاي بازرگاني بين المللي و شوراي شركتها براي آفريقا واقع در  -

سرمايه گذار بزرگ در افريقا، در حال ايفاي نقش حمايتي  170ايالت متحده با عضويت بيش از 

قراري ارتباطات بين المللي و ظرفيت اين شركتها همچنين به بر. فزاينده اي در اين منطقه مي باشند

 .دهي و قدرت دادن به انجمن هاي تجاري داخلي در سر تا سر افريقا كمك مي كنند

شركتها مي توانند در اقدامات ابتكاري به رهبري برنامه توسعه سازمان ملل بنام شركت هاي پايدار  -

جهاني است و افزايش سرمايه رو به رشد در كشورهاي كمتر توسعه يافته كه برآمده از عهدنامه 

گذاري شركتها و بخش خصوصي در كشورهاي كمتر توسعه يافته را تسهيل و تشويق كنند، كه 

 .تاثير مستقيم و مثبتي بر روي پايداري داخلي و توسعه اقتصادي دارد

پشتيباني از كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي وتوسعه بخاطرافزايش 

  ومعافيت بدهي ها ،ي رسمي براي توسعهدسترسي به بازار، همكار

 ،يكي از حوزه هايي كه بخش خصوصي درحال حاضر داراي نقش اندك ياناچيزي در آن مي باشد

بسياري از سازمانهاي . حوزه حمايت و طرفداري از اقتصاد بين المللي واقع بينانه تر و عادالنه تر است

ر نظر خواهند كرد كه شركتهاي بزرگ و انجمن غير دولتي و دولتهاي كشورهاي جهان سوم چنين اظها
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اين به . هاي تجاري آنها اگر سخني درباره اقتصاد جهاني بيان كنند مطمئنا عليه آن خواهد بود نه له آن

 .رت برخي اوقات مسئله اصلي استويژه در حوزه تجا

ندگي هاي سازمان ملل نمونه هايي از شركتها با مشاركت با سازمانهاي غير دولتي و نماي اگرچه اخيراً

جهت پشتيباني از اصالحات در سياست هاي كشاورزي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه و اصالح 

برخي شركتها . براي كشورهاي با حداقل توسعه يافتگي بوجود آمده است ،دستيابي بهينه به بازار

 ت بدهي ها مانند مبارزاتهمچنين از فعاليت هاي حمايت جويانه جامعه مدني بخاطر معافيت در پرداخ

Jubilee 2000 حمايت كرده اند.  

 كار مناسب و سازنده براي جوانان 

 ،داشتن شرايط استخدام : شبكه كاريابي جوانان سازمان ملل چهار اصل زير را اولويت بندي كرده است

راه فعاليت بخش خصوصي مي تواند در تمامي اين موارد يا از . كارآفريني و ايجاد كار ،فرصت برابر

و ساير تالش ها براي افزايش  ،يا اجراي برنامه هاي آموزشي ،هاي اصلي شركتي با استخدام افراد جوان

بزرگ و متوسط كه توسط جوانان اداره مي  ،يا با برقراري ارتباط با شركتهاي كوچك ،اشتغال جوانان

مي  ،تانه و سرمايه گذاري اجتماعيهمچنين شركتها از راه برنامه هاي بشر دوس. ايفاي نقش نمايد ،شوند

توانند از سازمانهاي غير دولتي كه روي استخدام جوانان تمركز دارند پشتيباني كنند كه اين امر از راه 

همچنين به صورت . فراهم آوردن رايزني و توصيه هاي شغلي به جوانان و صرف هزينه انجام مي گيرد

وجود دارد كه با طرفداري از دولت، آنرا در جهت توجه بالقوه اين امكان هم براي انجمن هاي كاري 

بيشتر به مسايل جوانان و حتي تالش براي تشكيل وزارت خانه هايي براي پيشرفت جوانان در برخي 

  .كشورها سوق دهند
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 دسترسي به فن آوري به ويژه فناوري اطالعات و ارتباطات

دالر  2ميليارد انسان كه با كمتر از روزي 3 در ميان كشورهاي فقير و براي قريب به "شكاف ديجيتال"

در صورت  .به سرعت در حال افزايش است ،زندگي مي كنند و طبقات فقير در كشورهاي ثروتمند

كمك فني ودسترسي به كامپيوتر، اينترنت راه موثري براي اصالح  ،وجود حمايت هاي مناسب

تماعي و توسعه كار و كسب در كشورهاي پيشرفت اج ،تامين سالمتي ،تامين مهارتهاي حياتي ،آموزش

كه اساس پاسخ گويي به مردم  ،دسترسي به اطالعات و جامعه هاي آزاد ،همچنين. فقير فراهم مي آورد

 .و حكومتمداري خوب را تشكيل مي دهد و فرصت براي فساد را كاهش مي دهد

جهيزات و نرم افزارهاي دستيابي به ت :پر كردن شكاف ديجيتال مستلزم ادغام پنج عامل اصلي است

دسترسي به مسايل محتوايي مربوطه و  ،كمك و كار آموزي هاي فني ،ارتباطات از راه اينترنت ،مناسب

فقدان پيشرفت در زمينه آزادي در بخش ارتباطات و بازارهاي  .دسترسي به تجهيزات ارزان قيمت

دركشورهاي با حداقل توسعه  .فناوري اطالعات در بسياري موارد مانع اصلي بر سر راه رشد است

اتصال اينترنتي، كمك هاي فني ،درصد مردم، بقيه به علت نداشتن كامپيوتر 2به غير از كمتر از  ،يافتگي

 ‐اين امر فقط از راه مشاركت هاي عمومي . الزم و برق و تلفن از چنين فرصت هايي محرومند

 .سر استخصوصي به رهبري شركت ها و در چارچوب يك سياست عمومي مي

بر روي فناوري اطالعات و ارتباطات تكيه دارد، ساير انواع فناوري هاي جديد نيز  بند فوقاگر چه 

گنجايشهاي فراواني عرضه مي كنند اما اين امر مستلزم چالش هاي فراواني براي كشورهاي جهان سوم 

اي اصالح شده تكنولوژي زيستي و اندام ه ،يكي از بحث انگيزترين مسايل در اين خصوص .است

 سازمانهاي ژنتيكي (GMO) هستند كه اميد كمك به فراهم آوري طيف گسترده امنيت غذايي، 

چالش هاي محيط زيستي و صنعتي را در كشورهاي جهان سوم عرضه مي كنند اما به علت  ،بهداشت
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بيشترين  ،براي شركتهاي فعال در اين بخش .اثراتشان مورد عدم اطمينان و اعتماد عموم قرار دارند

چالش متوجه افزايش مشاركت سهامداران و مذاكرات عمومي در باب فرايندهاي تحقيقات و توسعه 

 .آنها مي باشد

فن آوري ديگري كه پتانسيل هاي زيادي براي كشورهاي جهان سوم فراهم مي آورد فن آوري احياء 

البته بر فناوري  ،مثال هاي زير. انرژي است كه توليد سالم تر و روند مصرف تميز تري ارائه مي نمايد

 .اطالعات و ارتباطات تاكيد دارد

و سايرين درباره  (NGO)سازمانهاي غير دولتي ،نمونه شركتهايي كه در مشاركت با نظام سازمان ملل

كه از فناوريهاي ارتباطاتي و  ،ست اليف: راه حل هاي آي سي تي همكاري مي كنند عبارتند از 

: دسترسي به راهنمايي هاي پزشكي اصالح شده بهره برداري مي كند براي ، (ICT)اطالعاتي 

كه با همكاري برنامه توسعه سازمان ملل و ديگران در سراسر جهان از  ،وركينگ آكادمي’سيسكونت 

 دسترسي و آموزش به كمك فناوريهاي ارتباطاتي و اطالعاتي (ICT) و برنامه  ،حمايت مي كند

، (ICT) شركتهاي فناوريهاي ارتباطاتي و اطالعاتي ،ي بانك جهانيكه با همكار ،مشاركت ديجيتال

مسئوالن دولتي و ساير شركتها براي ارتقاء كامپيوترهاي قديمي و قابل استفاده كردن آن ها در مدارس 

  .همكاري مي نمايد
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