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  آفريقا كشورهاي حوزه
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  مقدمه

هاي الزم هاي زيربنايي و زيرساختتحقق توسعه اقتصادي در يك جامعه بدون تقبل انجام سرمايه گذاري

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

پيشگامي . گيرد، بخش جداناپذيري از توسعه اقتصادي را دربرمي گيرد مي هاي زيربنايي صورتطرح

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

 ي در هر كشورهاي زيرساخت بنابراين، آگاهي از تناسب و كفايت سرمايه. كند مي اقتصادي را تسريع

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

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

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

ذاري خارجي با وجود اعطاي امتيازات و تسهيالت بيشتر، هميشه بـا شكسـت و ناكـامي    گ جذب سرمايه

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

هـا بـراي تشـويق سـرمايه گـذاري       توانـد از اولـين اولويـت    مـي  دولت و عدم تغيير مداوم قوانين مربوطـه 

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

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

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

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

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

عوامل حمايتي، سياسي و جغرافيائي براي اقدام شركت هاي مذكور براي سرمايه گذاري در يك پروژه 

كشور كافي نخواهد بود، بلكه ارزيابي تمام عوامل به صـورت يـك مجموعـه، منجـر بـه       خاص در يك
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  . گردد مي اتخاذ تصميم انجام سرمايه گذاري يا عدم انجام سرمايه گذاري

معرفي برخي از بانكهاي توسعه اي آفريقا كه در زمينـه مشـاركت بـا بخـش     بدين منظوردر اين پروژه به 

و عملكـرد اينگونـه بانـك هـا در تـامين        پرداخته شده ها فعاليت دارند، خصوصي در تامين مالي پروژه

   .مالي پروژه ها بررسي شده است
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  مروري بر متغير هاي اقتصادي در آفريقا

برخي از متغيرهاي اقتصادي قاره آفريقا بررسي شده و در ادامه در ابتدا به طور اجمالي در اين مطالعه، 

  .نداينه مشاركت در اجراي پروژه هاي زيرساختي توضيح داده شده بانك هاي توسعه اي فعال در زم

، رشد 2007به طوري كه در سال . است داشتههاي اخير روند رو به رشدي آفريقا در طي سال اقتصاد

هاي اخير، رشد  همزمان با بحران اقتصادي جهان در سال. درصد رسيده است 1/6اقتصادي اين قاره به 

درصد در  8/2به  2009اقتصادي آفريقا نيز در دو سال اخير روند نزولي طي كرده به طوري كه در سال 

  :سال رسيده است

  سال اخير 9رشد اقتصادي قاره آفريقا در ) 1(نمودار
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به  2009به طوري كه در سال در مجموع نزولي بوده است  ،ان آنروند تورم در قاره آفريقا عليرغم نوس

  :درصد رسيده است 1/8
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  روند تورم در قاره آفريقا در سالهاي اخير) 2(نمودار 
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 2009تراز مالي آفريقا نيز طي سالهاي اخير روند صعودي و رو به رشدي داشته است اما در سال 

  .ان، با يك افت شديد مواجه شده استهمزمان با بحران اقتصادي در جه

  در قاره آفريقا در سالهاي اخير GDPتراز مالي به عنوان درصدي از روند ) 3(نمودار 

  

-2.5%

-2.6%

-1.9%

0.1%

2.4%
3.2%

1.9%
2.8%

-5.4%
-7.0%

-5.0%

-3.0%

-1.0%

1.0%

3.0%

5.0%

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

(e
)

20
09

(p
)

  

آورده شده  2009تا سال  1990در ادامه برخي از شاخص هاي كالن اقتصادي در قاره آفريقا از سال 

  :است
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  2009تا  1990شاخص هاي اقتصاد كالن آفريقا از سال ) 1(جدول 

 2009 2008 2007 2006 2005 2000 1990 شاخص
  GDP (%)  1/3  3/4  9/5  2/6  4/6  6/5  5/2رشد واقعي 

 GDP)US$( 746 726 1077 1207 1372 1570 1446سرانه 
  9/9 6/10  7  1/6  2/7  1/9 4/14  (%)تورم

 -GDP( 4/5- 2/0 6/2  6/4  8/1  2/2  4/4از (% تراز مالي 
 GDP(  6/20 8/18 5/21 8/21 8/23 1/25 7/25از (% ص داخلي گذاري ناخال سرمايه

  GDP( 7/20 2/22 5/25 6/29 1/29 7/29 23از(%پس انداز ناخالص ملي
 -7/5 -1/0  6/7  3  3/5  3/9  9/8  (%)نرخ رشد صادرات

  GDP( 4/1 7/4 6/6  4/7  4/6  9/6  1/0از (% تراز تجاري 
 -GDP(  1/1- 5/2  8/3  3/6  8/3  8/3  9/2از (% حساب جاري

 7/14 4/11  5/2  5 6/14 2/11 1/8  (%)رابطه مبادله 
 GDP(  5/55 5/54 2/33 7/25 3/24 3/21 4/23از (% كل قرض خارجي 
  5/7  2/5  9/7 6/15 5/13 1/17 5/29 )از صادرات(%پرداخت اصل و فرع

  ... 6/87 2/69 1/57 2/38 7/9 8/2 )گذاري مستقيم خارجيسرمايه( FDIجريان 
 IMFو  ADB ،UNCTADبخش آماري : نبعم
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  2009شاخص هاي اقتصاد كالن در مناطق مختلف آفريقا در سال ) 2(جدول

شرق شاخص
  آفريقا

شمال
 آفريقا

جنوب 
  افريقا

غرب 
 آفريقا

آفريقاي 
 مركزي

 آفريقا

  GDP (%)  8/5  8/3  1/1-  3  7/1  5/2رشد واقعي 
 GDP)US$( 616 3133 2599  867 703  1446سرانه 
  9/9  10  7/9  2/8  1/9  1/16  (%)تورم

 -GDP( 3/3- 4- 7/6-  5/4-  2/3  4/4از (% تراز مالي 
 GDP( 7/21  8/28  6/22  2/25  2/25  7/25از (% سرمايه گذاري ناخالص داخلي 

  GDP( 1/13 8/28 3/15  1/28  3/16  23از(%پس انداز ناخالص ملي
 -7/5  -5/4  -1/2  -8/9  -4/4  -2/1  %)(نرخ رشد صادرات

  GDP( 10- 8/2- 1  6/6  9/14  1/0از (% تراز تجاري 
 -GDP( 5/7- 9/0- 9/4-  4/0  7/6-  9/2از(% حساب جاري

 7/14  -3/29  -3/6 -2/18 -9/12 -2/7  (%)رابطه مبادله 
 GDP( 5/37 7/15 28  9/20  8/29  4/23از(%كل قرض خارجي 
  5/7  3/8  7/3  8/11 2/6 9/4 )صادراتاز(%پرداخت اصل و فرع

  IMFو  ADB ،UNCTADبخش آماري : منبع

  

  نظام بانكي در قاره آفريقا

 غيررسمي و  تمام ساختارهاي سياسي و اقتصادي خود، بحران زده بود، بازار در آفريقاقاره درگذشته، 

نين در چ .نبودند ثباتبا  ي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشورهاي آفريقاناچيز بود و زيرساختارها

ي آنچناني را در برابر كمترين كار داشتند و معموالً با هياغلب درآمد شرايطي بانكداران آفريقائي

را  يدرآمدهاي سودآوركردند و با ارتباطات دولتي  هاي موجود استفاده مي از رانتپرداختي ناچيز، 

  . ردم آفريقا به خدمات مالي دسترسي پيدا نكرده بودند، عمده مو در اين بينازآن خود كنند 
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 پايدار استقالل و در بهترين شرايط اقتصاد طبق اعالم صندوق بين المللي پول، اينك قاره آفريقاپس از

 6/8به  2006 سال درصد در 5/7 ناخالص واقعي آن ازتوليد رشد رفت تا  انتظار ميرد و ب مي به سر

كه آثار بحران جهاني به اين قاره نيز سرايت كرد و اقتصاد آفريقا همانطور  برسد 2008درصد درسال 

   .دچار ركود نيز گرديدهمانند ساير كشورهاي جهان كه گفته شد 

هاي حد زيادي مرهون كاالهاي فراوان و پولتا  200روبه بهبود در ابتداي دهه اول سال اين عملكرد 

هاي صداقت قابل مالحظه وسياستافزايش و اقتصادي، مديريت بهبود  وهاي مالي خارجي كمك ونفتي 

 ن عملكرد مثبتيا عوامل مهم ي بود كه عموما در كشورهاي آفريقا مشهود گرديد كه همگي ازباثبات

  . شوند مي محسوب

بانك جهاني براين  .ي توسعه و رشد را به عهده دارندنيز پشتوانه عملياتي مالها انكب عليرغم موارد فوق

اقدام باوراست كه حمايت و تشويق دستيابي به خدمات مالي در آفريقا امري ضروري است چراكه اين 

  .باعث رشد و كمك به كاهش شكاف درآمد بين فقير و غني شده است

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

 درصد توليد ناخالص ملي در 18خصوصي براي  شركتهاي تجاري درصدد گشايش حساب اعتبار

ضر اين رقم براي آنگوال، چاد، كنگو، گينه بيسائو و سيرالئون در مقايسه با حال حا آفريقا هستند و در

يك  نفر يكصد هزار در اتيوپي، اوگاندا و تانزانيا هر. درصد است 5از  درصد در جنوب آسيا كمتر 30

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

حساب بانكي  دركشور سوازيلند براي اين كه زني بتواند براي خود. ه بيش از درآمد مردم استك

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

 قريباً نيمي ازآدرس دقيقي از محل زندگي خود ندارند و ياحتي در آفريقاي جنوبي با تجربه مالي باال، ت
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  .جوانان داراي حساب بانكي مشخصي نيستند

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

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

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

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

  . دسترس مردم قرار دهند

سازد  مي ، سياستهاي پولي پيش بيني شده فضا را براي بانكداري مهياي آفريقاييبسياري از كشورها در

 .كند كه ارزش بااليي دارد مي ايجادرا ها و شرايط بهتري هاي دولتي نيز فرصتو خصوصي سازي بانك

 15(ميليون نايرا  2بانك مركزي نيجريه توانست حداقل امكانات سرمايه اي بانكي را از  2004 سال، در

 .انكها گرديدمالكيت دولت بر ب بيليون برساند كه خود باعث محدوديت در درصد 25به ) ميليون دالر

كرده اما تعداد شعب بانكي به  بانك كاهش پيدا 25به  2004بانك درسال  89امروزه، تعداد بانكها از 

  .واحد افزايش يافته است 600بيش از 

 اقتصادي در آفريقا اينك توجه كشورهاي ديگر جهان را به اين قاره بيش از هاي حاصله امورپيشرفت

 5/6بزرگترين سرمايه گذاري خود در آفريقا  اري چين درتج بانك صنعتي و .پيش جلب كرده است

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

كه بيش از يك قرن است براي » باركليز«بانك انگليسي  2005سال  در. كشور آفريقايي فعال است

. هاي ديگر آفريقاي جنوبي را خريداري كرده استبانك» ي اس اياي ب«سهام  كند، بيشتر مي آفريقا كار

گونه هاي استعماري در سرمايه گذاري  سراسر قاره آفريقا وسعت يافت و انگليس در نفوذاين بود كه 

قاره آفريقا درحال انتقال «: گويد مي »باركليز«يكي از كارشناسان . ودايان نمخود نماز نيز هاي مالي را 
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اين خصوص به عنوان كشوري مادر در تمام  آفريقاي جنوبي در» .انكي استنظام غيربانكي به ب از

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

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

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

 سوي ديگر از .آنجا كه ممكن است امكانات خدماتي خود را حتي به مناطق روستايي نيز برسانند

قا داراي از آنجا كه تعداد معدودي از مردم آفري. تكنولوژي نوين هم دراين باره بي تأثير نبوده است

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

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

اين راستا مشتركان  در. شود، هرچند نمي توان به آنها نام بانك را نهاد مي توسط تلفن هاي موبايل انجام

هاي موبايل امكان گشايش حساب بانكي، بررسي آخرين وضعيت طريق تايپ تعدادي از كليد از

دركنيا، كشوري كه . پرداخت قبوض و يا انتقال سپرده هاي خود را دارا خواهند بود حساب بانكي،

يا پرداخت » اپس«سيستم از بيش از يك ميليون نفر درآن سه ميليون نفرداراي حساب بانكي هستند

  .كنند مي موبايلي استفاده

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

درياچه ويكتورياي اوگاندا را  طريق سيستم هوايي، شعبه بانكي دورافتاده در بانك استاندارد از. باشند

بنابراين . يك واحد بانكي در اوگاندا عملي شده استطريق خريد  اين مهم از. دهد مي سرويس

سال گذشته داراي حساب بانكي  5طي  نفر هزار 700ميليون جمعيت درحال حاضر 30دركشوري با

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

با تمهيداتي » باركلي«ا، بانك درغن .در آفريقا قابل مالحظه استدر بازار بانكي و خدمات پولي رقابت 
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اما همين بانك  .ميان تجار خرد بازار امنيت مالي آنها را تأمين كرده است آوري پول از چون جمع

طي دوسال گذشته اين . دست وپا كند ميليون يورو 75ادعايش اين است كه توانسته بازاري را به ارزش 

   .حائزين شرايط وام هم بدهد رگان توانسته بهباز هزار 200بانك با ارائه خدمات به 

مديريت  بانكها بايد با اتخاذ سياستهاي جديدي چون كاهش هزينه ها و ،براي جلب مشتريان تازه

. حال رشد استاز كشورها اردي به استثناي مواقتصاد آفريقاي جنوب صحرا . دنريسكها وارد ميدان شو

فقرنسبي . دهد مي درصد كل سرمايه را تشكيل 40توليد ناخالص ملي آفريقاي جنوبي به تنهايي تقريباً 

ده نفر آفريقايي روزانه هنوز بايد با كمتر از يك دالر در روز  روبه كاهش است اما چهار نفر از هر

  . سركنند

در . دارد كشور آفريقايي مشكل فوق به نوعي وجود 48 از كشور 40طبق اعالم بانك جهاني در

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

. ندهست ي روبرواقتصاد هاي شوكبه استثناي آفريقاي جنوبي كشورهاي زيادي در آفريقا با  .بردارد

فقدان اعتماد به بانكهاي محلي . دان ثبات اقتصادي درحد انتظار نيستدركشورهايي مانند زيمبابوه و سو

بسياري . خارج مرزهاي آفريقاست مردم آفريقا در دليلي مهم در نگهداشتن سرمايه ازطرف بسياري از

تر عمل از كشورهاي آفريقايي هنوز بايد سياستهايي را دنبال كنند كه به بانكها اجازه بدهد كه راحت

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

   .آفريقا دوست دارند تا پول خود را از زير بالش بردارند
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  :اي فعال منطقه سازمانهاي ماليمؤسسات و  ،هامعرفي بانك

  (IDEP):1موسسه برنامه ريزي و توسعه آفريقا: الف

موضوع فعاليت اصلي . باشد مي )سنگال(داكار  مقر اصلي اين موسسه در

مؤسسه برنامه ريزي و توسعه آفريقا وابسته به سازمان  .باشد مي ، توسعه و همكاري منطقه اياين بانك

ملل متحد است و در واقع يكي از نهادهاي فرعي كميسيون اقتصادي ملل متحد براي آفريقا 

)UNECA ( هدف اصلي اين نهاد . آفريقايي در آن عضويت دارند كشور 53به شمار ميرود و تعداد

هاي  ريزي هاي الزم براي سياستگذاري، برنامه اندركاران در زمينه مهارت ياري سياستگذاران و دست

هاي  هاي نهادي و تنظيم مقررات و تسهيل ظهور و بروز انديشه بلندمدت و انجام اصالحات در زمينه

  . در زمينه اتخاذ مواضع در منطقه استمربوط به سياستگذاري و همگرايي 

ميالدي در جلسه مجمع عمومي سازمان ملل متحد بنيانگذاري شد و  1962اين نهاد آفريقايي در سال 

  . ميالدي آغاز كرد 1963عمليات خود را از نوامبر سال 

وروندي، كامرون، بنين، بوتسوانا، بوركينافاسو، ب  الجزاير، آنگوال،: كشورهاي عضو اين نهاد عبارتند از

دماغه سبز، جمهوري آفريقاي مركزي، چاد، كومور، كنگو، ساحل عاج، جمهوري دموكراتيك 

  كنيا، لسوتو،  كنگو، جيبوتي، مصر، گينه استوايي، اريتره، اتيوپي، گابون، گامبيا، غنا، گينه، گينه بيسائو،

موزامبيك، ناميبيا، نيجر، نيجريه،   ، مغرب،موريس  مالي، موريتاني،  ماالوي،  ماداگاسكار،  ليبريا، ليبي،

سودان، سومالي، آفريقاي جنوبي، سوازيلند، تانزانيا،   رواندا، سائوتومه، سنگال، سيشيل، سيرالئون،

  . توگو، تونس، اوگاندا و زيمبابوه

  

                                                            
1 - African Institute for Economic Development and Planning (www.unidep.org) 
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  )AU(:1اتحاديه آفريقا: ب

ليت اصلي اين موضوع فعا. باشد مي )اتيوپي(مقر اصلي اين اتحاديه در آديسابابا 

اتحاديه  .باشد مي همكاري منطقه اي، همكاري اقتصادي و تجارت ،اتحاديه

اين نهاد منطقه اي در . كشور آفريقايي در آن عضويت دارند 53اي است كه  آفريقا يك سازمان منطقه

 )African Economic Community( ميالدي تأسيس شد و جانشين جامعه اقتصادي آفريقا 2001سال 

اين نهاد تحت حاكميت مجمع . شد )Organization of African Unity( سازمان وحدت آفريقا و

  .شود هاي اتحاديه آفريقا و پارلمان كشورهاي آفريقايي اداره مي رؤساي دولت

هدف غايي اين نهاد ايجاد يك پول واحد آفريقايي و تشكيل يك نيروي دفاعي يكپارچه و همچنين 

منظور از تشكيل اين اتحاديه كمك به . مانند كابينه سران اتحاديه آفريقاستتأسيس نهادهاي دولتي 

ريقا و ايجاد يك بازار تأمين دموكراسي، حقوق بشر و اقتصاد پايدار و پايان دادن به مناقشات داخلي آف

  .مد بوده استمشترك كارآ

  

  )ADBG(:2گروه بانك آفريقائي توسعه: ج

بانك «كب از سه نهاد متمايز تحت مديريت واحدي موسوم به مر» گروه بانك آفريقايي توسعه

. ميالدي براي كمك به توسعه آفريقا در خارطوم سودان ايجاد شد 1963اوت  4در » آفريقايي توسعه

  . كشور آفريقايي تازه استقالل يافته بودند 23مؤسسين آن 

 1972نوامبر  29عه را در كشور غيرآفريقايي، صندوق آفريقايي توس 13بانك آفريقايي توسعه و 

                                                            
1 - African Union(www.africa-union.org) 
2 ‐  
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بدين ترتيب گروه بانك  .ميالدي در نيجريه ايجاد كردند 1976ميالدي و صندوق ويژه نيجريه را در 

  : آفريقايي توسعه آفريقا شامل سه مؤسسه است

   (ADB)بانك آفريقايي توسعه  .1

  (ADF)صندوق آفريقايي توسعه  .2

  (NTF)صندوق ويژه نيجريه  .3

  به دنبال نشست افتتاحيه شوراي حكام بانك در. ي توسعه در شهر تونس بودمقر موقت بانك آفريقاي

ميالدي در ابيجان پايتخت  1965در الگوس نيجريه، مقر دائمي بانك در مارس  1964نوامبر  4 -7 

  . ميالدي آغاز كرد 1966اش را اول ژوئيه  ساحل عاج افتتاح شد و اولين پروژه

. باشد دفتر در نقاط مختلف جهان به ويژه كشورهاي آفريقايي مي 23ي بانك عالوه بر مقر دائمي، دارا

  . كارمند دارد 1491اين سازمان مجموعا 

  

  :ماموريت بانك آفريقائي توسعه

گروه بانك آفريقايي توسعه به دنبال مبارزه با فقر، بهبود شرايط زندگي مردم آفريقا و بسيج منابع به 

ورهاي آفريقايي عضو است و در اين چهار چوب چالش عمده اجتماعي كش -منظور توسعه اقتصادي

گذاري و ارائه  است و منابع داخلي و خارجي در جهت تقويت سرمايه» كاهش فقر در آفريقا«بانك، 

در واقع بانك يك كارفرما است كه . كند كمك فني و مالي به كشورهاي آفريقايي عضو هدايت مي

  . كند اعضاي خود تعهد ميتهيه مبالغي را با فرصت برابر براي 
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  :اهداف بانك آفريقائي توسعه

  : است  در اين راستا بانك به دنبال اهداف زير

 گذاري در اين كشورها  بسيج منابع به منظور تقويت سرمايه 

 هاي اجرايي  فراهم كردن كمك فني و مشاوره درباره سياست 

  :اعضاء بانك آفريقائي توسعه

  : گيرند مي سعه در دو دسته آفريقايي و غيرآفريقايي جاياعضاي گروه بانك آفريقايي تو

  : اعضاي آفريقايي عبارتند از

 بوتسوانا 43كنيا 29گينه آكوا تريال15 الجزاير 1

 لسوتو 44روآندا 30ليبريا16 مصر 2

 ماالوي 45شيسل 31مالي17 ليبي 3

 جزيره موريس 46سومالي 32نيجر18 موريتاني 4

 موزامبيك 47سودان 33نيجريه19 مغرب 5

 ناميبيا 48تانزانيا 34سائوتومه و پرنسيب20 تونس 6

 آفريقاي جنوبي 49اوگاندا 35 سنگال21 بنين 7

 سوآزيلند 50كامرون 36  سيرالئون22بوركينافاسو 8

  زامبيا 51  آفريقاي مركزي 37  توگو  23  دماغه سبز  9
  اداگاسكارم 52 پاد 38 بروندي 24  ساحل عاج 10
  زيمباوه 53  جمهوري كنگو 39  جزاير قمر  25  گامبيا 11
  - 54 كنگو 40 چيبوتي 26  غنا 12
  - 55  گابن 41  اريتره  27  گينه 13
  - 56  آنگوال 42  اتيوپي  28  گينه بيسائو 14
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  :اعضاي غير آفريقائي عبارتند از

  عربستان سعودي  19 ژاپن 13 دانمارك 7 آرژانتين  1
  اسپانيا  20  كره جنوبي 14 الندفن 8 اتريش  2
  سوئد  21 كويت 15 فرانسه 9 بلژيك  3
  سوئيس  22 هلند 16 آلمان 10 برزيل  4
  انگلستان  23 نروژ 17 هند 11 كانادا  5
  آمريكا  24 پرتقال 18 ايتاليا 12 چين  6

  

دوق در حال حاضر اعضاي كشورهاي غيرآفريقايي متمايل به عضويت در بانك، بايستي ابتدا در صن

  .آفريقايي توسعه عضويت يابند

  

  )ADB(:  1بانك آفريقايي توسعه: د

ميالدي  1963اوت  4نامه آن از بانك آفريقايي توسعه مادر گروه است كه اساس

بانك . اجرايي شده است) سودان(ميالدي در خارطوم  1964دسامبر  10و از  مطرحبراي امضاء 

ميالدي اعضاي بانك به پرداخت سرمايه  1998ژانويه  1در  آغاز كرد و 1966ژوئيه  1فعاليتش را از 

  . مجاز بانك متعهد شدند

موضوع فعاليت اصلي اين بانك نيز، توسعه، رفاه، . باشد مي مقر اصلي اين بانك در ساحل عاج

بانك توسعه آفريقا يك بانك توسعه چندمليتي است كه سهامداران آن . باشد مي همكاري منطقه اي

از   )اي اعضاي غيرمنطقه(كشور غيرآفريقايي  24و ) اي اعضاي منطقه(ور آفريقايي كش 53شامل 

                                                            
1 - African Development Bank 
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 1967تأسيس شد و در سال  1963اين بانك توسعه در سال . هاي آمريكا، آسيا و اروپا هستند قاره

اين نهاد مالي با هدف بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي و . طور رسمي عمليات خود را آغاز كرد به

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

  :كند هاي زير دنبال مي هاي توسعه به روش برنامه

  هاي بخش عمومي و خصوصي اعطاي وام          -

  هاي فني اعطاي كمك          -

  سرمايه عمومي و خصوصيگذاري  سرمايه          -

  هاي توسعه كشورهاي منطقه ها و سياست كمك در زمينه هماهنگي برنامه          -

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

  :منابع مالي بانك

  : منابع مالي بانك عبارتند از

  سهام تعهد شده  -

 وجوه ناشي از بازپرداخت وام  -

 ك به بازارهاي سرمايه بين المللي هاي بان وجوه ناشي از وام -

 هاي بانك  درآمد ناشي از وام -

 درآمدهاي ديگر  -

در . ميليارد دالر سرمايه مجاز داشت 9/2سال، بانك  19ميالدي يعني به مدت  1982تا  1963از 
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 3/6ميالدي منابع بانك به  1982دسامبر  30هاي پس از آن و با ورود كشورهاي غيرآفريقايي از  سال

منابع بانك را كشورهاي % 60. ميليارد دالر رسيد 3/22ميالدي به  1987ارد دالر و در ژوئن ميلي

  . كنند را كشورهاي غيرآفريقايي تأمين مي% 40آفريقايي و 

  :بانكاركان 

  :بانك آفريقايي داراي سه ركن اصلي است

  شوراي حكام  .1

 شوراي اداري  .2

   رئيس و دفتر رئيس  .3

  : ديگر قرار داردكه زير مجموعه آن چند ركن 

   تحول عمليات .1

  بررسي تطابق و ميانجيگري .2

  دادگاه اداري .3

  بودجه و راهبرد .4

  شوراي عمومي خدمات قضايي .5

    دفتر ويراستار عمومي .6

  دبيرخانه كل .7

  روابط خارجي و ارتباطات .8

  ميانجيگري .9
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  امنيت .10

 اقتصادان ارشد  .11

  ها هاي كشورها، مناطق و سياست برنامه: 1واحد عملياتي  .12

  عمليات بخشي: 2واحد عملياتي  .13

 اي  هاي منطقه ها، بخش خصوصي و همگرايي زيرساخت: 3واحد عملياتي  .14

  امور مالي .15

 خدمات سازماني  .16

 

 :امكان تأسيس يا اداره صندوق ويژه 

هاي ويژه را بر  هاي ويژه ايجاد كند يا اداره صندوق تواند صندوق نامه بانك، بانك مياساس  8بنا بر ماده 

ميالدي و صندوق ويژه  1972بر همين پايه بانك، صندوق آفريقايي توسعه را در سال . بگيرد عهده

 . ميالدي ايجاد كرد 1976نيجريه را در 

سالي  عالوه بر آن بانك با چند صندوق نظير صندوق نفت عرب، صندوق ويژه اضطراري براي خشك

  . و قحطي و صندوق ويژه امداد همكاري نزديك دارد
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   (ADF) 1صندوق آفريقايي توسعه: ه

ميالدي آغاز به كار كرد و دو گروه  1974ميالي تأسيس شد و در  1972صندوق آفريقايي توسعه در 

  .يابد هاي صندوق تشكيل مي مند از وام هاي بهره هاي سهامدار و دولت از دولت

 :هدف صندوق 

ضو از راه اعطاي وام و كمك است و بدين هدف اصلي صندوق كاهش فقر در كشورهاي آفريقايي ع

هاي فني در چهارچوب  ها و نيز كمك ها و برنامه هاي امتيازي براي پروژه منظور از راه برقراري نرخ

يافته  سازي، به توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور آفريقايي كمتر توسعه هاي ظرفيت مطالعات و فعاليت

  . كند عضو، كمك مي

   :ساختار صندوق

نامه صندوق، شوراي حكام بانك آفريقايي توسعه، به عنوان ركن عالي صندوق، پايه اساسبر 

 . شود شوراي حكام كمينه يك بار در سال برگزار مي. كند مي هاي صندوق را تعيين  سياست

مدير به نمايندگي از  6و آفريقايي مدير از كشورهاي غير  6شوراي اداري صندوق مركب است از 

  . كند ورا بر كاركرد عمومي صندوق نظارت مياين ش. بانك

  :عمليات مالي صندوق 

براي . بار تغيير كلي يافت 11مليون دالر آغاز به كار كرد كه اين رقم  101صندوق آفريقايي توسعه با 

كشور عضو  26. ميليارد دالر تعيين شده است 9/8ميالدي، سرمايه بانك  2010تا  2008دوره سال 

                                                            
1 - African Development Fund 
 



24 

 

  كنند ندوق را هر سه سال يك بار تعيين ميمنابع مالي ص

براي هر % 5/0و يك كميسيون % 75/0هاي صندوق بدون بهره است ليكن كشورها يك كارمزد  وام

سال پس از اعطاي وام بازپرداخت  10ساله است كه اولين قسط آن از  50ها  وام. سال بايستي بپردازند

سال پس از  5اي دارد كه اولين قسط آن از  لهسا 20شود عالوه بر آن صندوق خطوط اعتباري  مي

  . باشد شود، مي اعطاي وام پرداخت مي

  كمك هاي مالي و وام بانكي گروه بانك آفريقائي توسعه

. را ادامه داده است) 2008-2012(نيز برنامه ميان مدت خود  2009گروه بانك آفريقائي توسعه در سال 

ر روي هسته هاي اصلي همچون زير ساختها، حاكميت، بر همين اساس عمليات اين گروه بانكي ب

  .عملكرد بخش خصوصي، ارتقاء تحصيلي، علوم و تكنولوژي متمركز شده است

 ميليارد 06/8، حدود 2009در سال  كل وام ها، كمك ها و ديگر مصوبات گروه بانك آفريقائي توسعه

برابر  2بيشتر از  2008ده و نسبت به سال بوميليارد  53/3حدود  2008بوده در حالي كه اين رقم در سال 

ميليارد دالر از بابت وام ها و كمك هاي  51/7، 2009از كل مصوبات سال . دهد مي افزايش را نشان

ميليون دالر جهت تسويه وام ها، مشاركت بخش خصوصي و اوراق قرضه  6/558مالي بوده و حدود 

 Medupiمربوط به وام هائي براي پروژه برق  2009بزرگترين مصوبات سال . تخصيص داده شده است

 969ميليارد دالر و همچنين حمايت از تنوع بخشي بودجه در بوتسوانا با  73/1در آفريقاي جنوبي با 

  .باشد يم ميليارد دالر
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  2009-2008در بخش هاي مختلف در سال  مصوب شده كمك هاي مالي و وام بانكي)4( نمودار

  

Source: ADB Statistics Department, Economic and Social Statistics Division 

از طرف گروه بانك آفريقائي توسعه  2009گردد، در سال  مي همانطور كه در نمودار فوق مالحظه

 2008ميليارد دالر جهت زيرساختها تخصيص داده شده در حالي كه اين رقم در سال  91/3حدود 

. درصد رشد داشته است 3/177نسبت به سال قبل حدود  2009 ميليارد دالر بوده و در سال 41/1حدود 

درصد، حمل و  2/57در زيربخش هاي مرتبط با زيرساختها، بيشترين تخصيص مربوط به عرضه برق با 

  .درصد بوده است 2/2درصد و ارتباطات با حدود  6/7درصد، عرضه آب و بهداشت با  1/33نقل با 

تا كنون به  2000و وام بانكي بانك آفريقائي توسعه را از سال  نمودار زير نيز روند كمك هاي مالي

گردد روند وام هاي بانكي مصوب توسط اين گروه  مي همانطور كه مالحظه. تصوير كشيده است

به يكباره  2009همواره افزايشي با شيب كند بوده و در سال  2008تا  200جهت توسعه آفريقا از سال 

  .افزايش چشم گيري داشته است
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  در بخش هاي مختلف  مصوب شده كمك هاي مالي و وام بانكي روند) 5(نمودار 

  2009 -2000در سال 

 

Source: ADB Statistics Department, Economic and Social Statistics Division. 

  

 NTFو  ADB، ADFگروه بانك آفريقايي توسعه شامل سه مؤسسه همانطور كه قبالً ذكر گرديد، 

هر كدام از اين بانك ها به طور مشخص در حمايت از طرح هاي توسعه آفريقا، وام هاي . باشد مي

از بين سه موسسه فوق . بانكي و كمك هاي مالي مختلفي به شركتهاي فعال در اين زمينه ارائه نموده اند

ل بوده بسيار فعا NTFو  ADFدر مقايسه با دو موسسه ديگر يعني  ) ADB(بانك توسعه آفريقائي 

  .است

در نمودار زيرميزان تصويب وام ها و كمك هاي مالي اين سه موسسه جهت توسعه آفريقا  در بين 

به تنهائي حدود  ADBشود،  مي آورده شده است همانطور كه مالحظه 2009تا سال  1967سالهاي 
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 8/40با  ADF .درصد از وامها و كمك هاي بانكي را به شركتهاي واجد شرايط ارائه نموده است 6/58

  .درصد در مكان سوم قرار دارد 6/0با  NTFدر مكان دوم و  

  ميزان تصويب كمكها و وام بانكي توسط موسسات) 6(نمودار

  

Source: ADB Statistics Department, Economic and Social Statistics Division. 

تا  1967، از سال ريقائي توسعهتوسط گروه بانك آف ميزان كمكها و وام بانكي مصوب بر همين اساس

درصد در  14درصد در بخش كشاورزي،  2/14درصد در بخش حمل و نقل،  6/17حدود  2009سال 

درصد در  8/9، درصد در بخش هاي مشترك 2/17درصد در بخش مالي،  6/12بخش عرضه برق، 

درصد در  2درصد در بخش صنعت،  9/4درصد در بخش عرضه آب و بهداشت،  3/7بخش اجتماعي، 

  :هزينه شده است درصد در ساير بخشها 4/0بخش ارتباطات و 
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  2009تا  1967ميزان كمكها و وام بانكي مصوب تجمعي از سال ) 7(نمودار 

 

Source: ADB Statistics Department, Economic and Social Statistics Division. 

  

 )ADB( درآمد بانك توسعه آفريقائي

سال گذشته روند نامنظمي داشته اما تقريباً رو به رشد  10انك توسعه آفريقائي در روند درآمد خالص ب

سال اخير داشته اما اين روند  10بيشترين مقدار خود را در  2007در آمد اين بانك در سال . بوده است

  . سال اخير نزولي بوده است 2در 
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 UAبه ميليون ) 2009-2000(ADB مد خالص آدر) 8(نمودار

  

Source: ADB Statistics Department, Economic and Social Statistics Division. 
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  :آفريقامناطق در حال توسعه جهان و سرمايه گذاري در زير ساختها در 

، با مشاركت بخش خصوصي، طرح هاي مختلفي را 2000تا  1990بانك جهاني در فاصله بين سالهاي 

بر اساس گزارش . ر حال توسعه به اجرا گذاشته استدر مناطق مختلف جهان بخصوص كشورهاي د

ميليارد دالر در كشورهاي در حال توسعه جهت  3/797طي دوره مذكور، جمعاً حدود  ،اين بانك

درصد از سرمايه گذاري هاي انجام شده طي دوره فوق  51حدود . توسعه زير ساختها هزينه شده است

مايه گذاري ها در آسياي درصد از سر 28. فته استيب صورت گردر آمريكاي التين و حوزه كارائ

درصد در  5درصد در اروپا و آسياي مركزي و حدود  10حوزه اقيانوس آرام صورت گرفته، شرقي و 

درصد از اين سرمايه گذاري ها در  3اين در حالي است كه تنها  .جنوب آسيا سرمايه گذاري شده است

   .ز در آفريقاي صحراي جنوب سرمايه گذاري شده استدرصد ني 3خاور ميانه و شمال آفريقا و 

كل تعهدات سرمايه گذاري در زيرساختهاي كشور هاي در حال توسعه با مشاركت بخش )9(نمودار 

  )1990-2000(خصوصي به تفكيك منطقه 

  

Source: World Bank and PPIAF, PPI Project Database  
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بانك جهاني با مشاركت بخش خصوصي در مناطق گذاري  گردد، سرمايه مي همانطور كه مالحظه

   .مختلف آفريقا در مقايسه با ساير نقاط جهان چندان قابل توجه نمي باشد

در نمودار زير نيز، ميزان تعهد به سرمايه گذاري بانك جهاني در زير ساختهاي كشورهاي درحال 

در طي . ده شده استبه تصوير كشي 2001-2008توسعه با مشاركت بخش خصوصي در بازه زماني 

ميليارد دالر در زيرساختهاي كشور هاي در حال توسعه سرمايه گذاري  3/843حدود  ،دوره مذكور

درصد در اروپا و  23درصد در آمريكاي التين،  28از اين ميزان سرمايه گذاري حدود . شده است

 9در جنوب آسيا،  درصد 17درصد در حوزه آسياي شرق و حوزه اقيانوس آرام،  17آسياي مركزي، 

. درصد در خاور ميانه و شمال آفريقا سرمايه گذاري شده است 6درصد در آفريقاي صحراي جنوب و 

حجم سرمايه گذاري در زيرساختها در  ،)1990-2000(شود در مقايسه با دوره  مي همانطور كه مالحظه

ه گذاري بانك جهاني در بين منطقه آفريقا افزايش يافته ولي كماكان اين منطقه در رده آخر سرماي

  . رود مي مناطق در حال توسعه جهان به شمار
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كل تعهدات سرمايه گذاري در زيرساختهاي كشور هاي در حال توسعه با مشاركت بخش )10(نمودار 
  )2001-2008(خصوصي به تفكيك منطقه 

  

Source: World Bank and PPIAF, PPI Project Database  

  :نيز روند سرمايه گذاري در پروژه هاي زير ساختي طي دو دوره فوق آورده شده است در نمودار زير

پروژه هاي جديد زير ساختي با مشاركت بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه به ) 11(نمودار 
  2008-1990تفكيك منطقه 

 

Source: World Bank and PPIAF, PPI Project Database  
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  :آفريقائي توسعهبانك گروه نقش  و در آفريقا سرمايه گذاري در زير ساختها

مصوبات در خصوص پروژه هاي زيرساختي در آفريقا از سوي گروه بانك آفريقائي توسعه در پايان 

درصد از كل وامها و  1/52برآورد شده است كه در مجموع  UAميليارد  91/3حدود  2009دسامبر 

در زير بخشهاي مرتبط . شود كه گروه بانكي در اين سال مصوب نموده است مي كمك هائي را شامل

درصد و  1/33درصد را به خود اختصاص داده، حمل و نقل حدود  2/57با پروژه هاي زيرساختي 

درصد را در اين سال به خود اختصاص داده  2/2درصد  و ارتباطات  6/7عرضه آب و بهداشت حدو 

  :است

در بخش هاي  گروه بانك آفريقائي توسعهتوسط  2009زير ساختها در سال توسعه ) 12(نمودار 

  مختلف

  

Source: ADB Statistics Department, Economic and Social Statistics Division  
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  :نقش بانك در عملكرد بخش خصوصي

به طور  بانك. در سال هاي اخير بانك تاثير معني داري در ارتقاء عملكرد بخش خصوصي داشته است

از قبيل زيرساخت ها، بخش (دائمي در تامين مالي و توسعه پروژه هاي متنوع در بخش هاي مختلف 

عملكرد بخش خصوصي در سرمايه گذاري حدود  2009در سال . نقش داشته است..) .صنعت و ،مالي

  .بوده است UAميليارد  2/901حدود  2008اين رقم در سال . بوده است UAميليارد  16/1

 2009از كل سرمايه گذاري بخش خصوصي، مصوبات اعتباري و وام هاي اعطائي به پروژه ها در سال 

ميليون  3/5مربوط به آورده بخش خصوصي و  UAميليون  5/142. بوده است UAميليارد  01/1حدود 

UA نيز مربوط به ضمانت نامه ها بوده است.  

  2005 -2009عملكرد بخش خصوصي در فاصله سالهاي ) 13(نمودار 

  

Source: ADB Statistics Department, Economic and Social Statistics Division  
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كل  درصد از 7/20مصوبات مرتبط با بخش خصوصي، حدود  2009الزم به ذكر است كه در سال 

  .درصد از كل مصوبات گروه بانكي را تشكيل داده است 3/14و  ADBمصوبات 

دهد كه بخش مالي بزرگترين سهم بخش خصوصي را  مي نشان 2009 عملكرد بخش حصوصي در سال

درصد از كل سرمايه گذاري در سال  5/69معادل ( از سرمايه گذاري ها به خود اختصاص داده است

 2/9،حمل و نقل با درصد 6/9درصد، صنعت با  8/20همچنين سرمايه گذاري در زير ساختها با ). 2009

درصد در مكان هاي بعدي سرمايه گذارب بخش  4/4و عرضه برق با  درصد 2/7درصد، ارتباطات با 

  :خصوصي قرار گرفته اند

  در بخشهاي مختلف اقتصادي 2009سال عملكرد بخش خصوصي در ) 14(نمودار 

  

Source: ADB Statistics Department, Economic and Social Statistics Division  
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كشورها بيشتر بر روي پروژه هاي منطقه اي و چند مليتي  عملكرد بخش خصوصي به لحاظ طبقه بندي

درصد از كل پروژه هاي بخش خصوصي را در سال  7/51متمركز شده است اين پروژه ها حدود 

درصد از كل پروژه ها و  4/42كشورهائي با درآمد پائين حدود . به خود اختصاص داده است 2009

كل پروژه هاي بخش خصوصي را به خود اختصاص درصد از  9/5كشورهاي با درامد متوسط حدود 

  :داده اند

مختلف بر اساس طبقه بندي  در كشورهاي 2009سال عملكرد بخش خصوصي در ) 15(نمودار 

  درامدي

  

Source: ADB Statistics Department, Economic and Social Statistics Division  
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بوده است كه  UAميليارد  17/1حدود  2009 كل مصوبات گروه بانكي در بخش چند مليتي در سال

سهم عمده مصوبات چند  2009در سال . دهد مي افزايش نشان 2008درصد نسبت به سال  9/57حدود 

درصد، زيرساختهاي  2/39شامل زيرساختهاي حمل و نقل با(به سمت زيرساختها ) درصد 48(مليتي

روانه ) درصد 6/0صد و زيرساختهاي آب با در 6/2درصد، زيرساختهاي كشاورزي با  5/5مخابراتي با 

  :درصد در رتبه بعدي قرار گرفته است 5/45در ادامه بخش مالي با . شده است

  2009تركيب پروژه هاي چند مليتي در بخش هاي مختلف در سال ) 16(نمودار 

  

Source: ADB Statistics Department, Economic and Social Statistics Division  
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 UAميليارد  3/4حدود  2009در سال ) MIC(ليات گروه بانكي در كشورهائي با درآمد متوسط عم

در سال  UAميليارد  11/1.(دهد مي برابر رشد نشان  3بالغ بر  2008بوده است كه در مقايسه با سال 

2008.(  

رصد اولويت اول د 2/54در رابطه را تمركز گروه بانكي در كشورهائي با درآمد متوسط، زير ساختها با 

. درصد در مرتبه دوم قرار دارد 2/37در ادامه پروژه هاي چند بخشي با . را به خود اختصاص داده است

 1/1(، و بخش كشاورزي )درصد 6/3(، بخش مالي )درصد 9/3(مابقي مربوط به بخش اجتماعي 

  .باشد مي )درصد

  2009ر سال در بخش هاي مختلف د MIC توزيع پروژه هاي مصوب) 17(نمودار 

  

Source: ADB Statistics Department, Economic and Social Statistics Division  
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درصد از پروژه ها  78/ 2دهد كه  مي توزيع جغرافيائي پروژه ها در كشورهائي با درآمد متوسط نشان

يه گذاري درصد از پروژه ها در منطقه شمال آفريقا سرما 8/21در منطقه صحراي آفريقاي جنوب و 

  :شده است

  2009در سال  MIC پروژه هاي مصوبجغرافيائي توزيع ) 18(نمودار 

  

Source: ADB Statistics Department, Economic and Social Statistics Division  
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  منابع سرمايه گذاري در پروژه هاي مشترك توسط گروه بانكي

. تژيك خود با شركاي توسعه اي خود پرداخته استگروه بانكي به تقويت روابط استرا 2009در سال 

اين شركا شامل موسسات چند جانبه توسعه اي، سازمانهاي داخلي آفريقائي، اتحاديه هاي اقتصادي و 

  .باشد مي منطقه اي و بخش خصوصي

اين در حالي است كه تعداد . پروژه تامين مالي معرفي نموده است 36، بانك حدود 2009در طول سال 

به لحاظ هزينه اي نيز، هزينه كل پروژه ها در . پروژه بوده است 31حدود  2008پروژه ها در سال اين 

را  2008درصدي نسبت به سال  138كه افزايش بالغ گشته  UAميليارد 16/19به حدود  2009سال 

  .)بوده است UAميليارد  05/8هزينه كل پروژه ها حدود  2008در سال  (دهد  مي نشان

  مالي توسط گروه بانكي اري شده در پروژه هاي مشترك منابع سرمايه گذ) 19(نمودار 

  2000-2009ه در فاصل

  
Source: ADB Statistics Department, Economic and Social Statistics Division  
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  شركاي اصلي بانك در تامين مالي پروژه ها

 28مالي  مشترك جهت تامين UAميليارد  66/11، گروه بانكي 2009ماهه منتهي به دسامبر  12در دوره 

 UAميليارد  74/4معادل  2008اين رقم در سال . لمللي مصوب نموده استپروژه بين ا 8پروژه ملي و 

  .بوده است

  :شركاي اصلي گروه بانكي در تامين مالي مشترك طرح ها عبارتند از 

 )EU(اتحاديه اروپا  -1

 )EIB(بانك سرمايه گذاري اروپا  -2

 )IDB(اسالمي  بانك توسعه -3

 )OPEC Fund(صندوق اُپك  - 4

همچنين از بين كشورها، كشورهاي فرانسه، ژاپن، انگلستان، هلند و آلمان اصلي ترين كشورهاي تامين 

  .شوند مي كنندگان مالي مشترك گروه بانكي محسوب

توسط بخش خصوصي جهت  UAميليارد  92/6عالوه بر شركاي دو جانبه و چند جانبه، بيشتر از 

حدود  2008اين رقم در سال . ارائه شده است 2009مايه گذاري مشترك با گروه بانكي در سال سر

  .دهد مي نسبت به سال قبل نشان 2009بوده كه رشد پشم گيري را در سال  UAميليون  2/139

دهد، نقش اصلي در تامين مالي پروژه هاي مشترك با گروه بانكي  مي همانطور كه نمودار زير نيز نشان

پروژه  6پروژه منطقه اي و  3در تامين مالي  2009اين بخش در سال . كند مي را  بخش خصوصي ايفا

  :ملي نقش بارزي داشته است
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  2009سرمايه گذاران اصلي مشترك با بانك در سال ) 20( نمودار

  

Source: ADB Statistics Department, Economic and Social Statistics Division  

  

  :سال اخير 5در  وه بانكيعملكرد گر

، كمك ها و وامهاي گروه بانكي با يك شيب ثابت و ماليم روند 2008سال اخير منتهي به سال  4در 

 UAميليارد  06/8به رقمي حدود  2009كمكها و وام هاي  گروه بانكي در سال  .افزايشي داشته است

  .داشته استرسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل جهش قابل توجهي 

، ADBمربوط به  UAميليارد  6/5درصد معادل  5/69، 2009از مقدار مصوب گروه بانكي در سال 

متعلق به  UAميليون  7/5درصد معادل  1/0و  ADFمربوط به  UAميليارد  43/2درصد معادل  1/30

 ندرصد رشد نشا 4/209، 2008در مقايسه با سال  ADBارزش مصوبات  .باشد مي NTFمصوبات 

  :درصد رشد داشته است 5/45نيز نسبت به سال قبل،  ADF ارزش مصوبات.دهد مي
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  2009تا  2005كل مصوبات گروه بانكي از سال )21(نمودار 

  

Source: ADB Statistics Department, Economic and Social Statistics Division  

  

  :در بخش هاي مختلف 2009در سال  عملكرد گروه بانكي

ه هاي زير ساختي از سوي گروه بانكي تصويب شده جهت پروژ 2009در سال  UAليارد مي 91/3

 3/177بوده و افزايشي  UAميليارد  41/1 معادل 2008اين در حالي است كه اين رقم در سال . است

 2/57در زيربخشهاي مربوط به زيرساختها، . دهد مي درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان

درصد از مصوبا ت مرتبط  6/7درصد مرتبط با حمل و نقل،  1/33ت مرتبط با عرضه برق، درصد مصوبا

  .درصد مربوط به ارتباطات است 2/2با عرضه آب و بهداشت و 
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كمك هاي گروه بانكي در خصوص كاهش فقر، در ساخت و نوسازي پروژه هاي زيرساختي در 

رضه برق در مناطق شهري، بهبودجاده ها و عرضه آب و بهداشت در مناطق روستائي، ع ،مناطق شهري

 امكانات بازاريابي و انبارداري و تسهيالت ارتباطي و تكنولوژي اطالعات در مناطق شهري خالصه

  .شود مي

  در بخش هاي مختلف 2009وام ها و كمك هاي مصوب گروه بانكي در سال ) 22(نمودار 
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  در بخش هاي مختلف 2009ل وام ها و كمك هاي مصوب گروه بانكي در سا) 3(جدول 

  

مصوبه در خصوص كمك ها و وام در گروه بانكي مصوب  3417حدود  1967-2009در طول دوره 

درصد  6/58از اين مقدار . بوده است UAميليارد  26/52شده است كه مجموع آن ها رقمي حدود 

ه مصوبات درصد مربوط ب 6/0و  ADFدرصد مرتبط با مصوبات  ADB ،8/40مربوط به مصوبات 

NTF باشد مي.  

شامل حمل (مربوط به زيرساختها  1967-2009ميزان مصوبات گروه بانكي در دوره  9/40، كلي بطور

  :باشد مي )و نقل، عرضه برق، عرضه آب و بهداشت و ارتباطات
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در بخش  2009 تا سال 1967از سال مصوب گروه بانكي  تجمعي وام ها و كمك هاي) 23(نمودار 

  تلفهاي مخ

  

Source: ADB Statistics Department, Economic and Social Statistics Division  

  

  :ADBعملكرد بانك 

وام . دهد مي تشكيل ADBو وام براي پروژه ها دو نوع اصلي وام را در بانك  1وام سياست محور

شهاي ساختاري هاي اقتصادي كالن، اصالحات سازماني، تنظيم بخسياست محور براي كمك به سياست

  . و پشتيباني از بودجه در كشورهاي عضو منطقه طراحي شده است

                                                            
1 - policy-based loans 
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فعاليت سرمايه گذاري نموده است كه در  84در  UAميليارد  6/5در مجموع  ADB ،2009در سال 

در سال  . درصد رشد داشته است 4/209حدود ) UAميليارد  81/1(مقايسه با مقدار مشابه سال قبل 

  .م اين بانك به كشور هاي آفريقاي جنوبي و بوتسوانا و مراكش اختصاص يافته استبيشترين وا 2009

  2009به كشورهاي مختلف در سال  ADBوام ها و كمك هاي ) 24(نمودار 

  

Source: ADB Statistics Department, Economic and Social Statistics Division  

 2009در سال  UAميليارد 94/3به  UAميليارد  54/1وامهاي مصوب براي پروژه ها در اين بانك از 

 UAميليون  4/136وام هاي سياست محور اين بانك نيز از ). درصدي 8/155رشد (افزايش يافته است 

افزايش معني دار در وام هاي سياست . رسيده است 2009در سال  UAميليارد  52/1به  2008در سال 

به كشورهاي بوتسوانا و  موريتاني جهت حمايت از بودجه محور در اين بانك بخاطر دو وامي است كه 

  .ساالنه اعطا شده است
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درصدي نسبت به  6/84باشدكه با يك رشد  مي ديگر ابزار تامين مالي اين بانك، كمكهاي بالعوض

  .رسيده است  2009در سال  UAميليون  1/25به  2008سال 

  2009تا  2005از سال  ADBكل مصوبات )25(نمودار 

  

Source: ADB Statistics Department, Economic and Social Statistics Division  
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  در سه سال اخير ADBابزار هاي مالي بكار گرفته شده جهت اعصاي وام در ) 4(جدول 

 

  

مصوب  ADBمصوبه در خصوص كمك ها و وام در بانك  1098حدود  1967-2009در طول دوره 

ميليارد  14/4بوده است به طوري كه  UAميليارد  64/30قمي حدود شده است كه مجموع آن ها ر

UA  پروژه به بخش خصوصي اعطا شده است 137از اين مصوبات در.  
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، همانطور كه در شكل زير ADBسهم شمال آفريقا از ميزان وام ها و كمك هاي اعطائي بانك 

درصد از وامهاي اعطائي را به  4/46به طوري كه اين منطقه به تنهائي . شود، چشم گير است مي مشاهده

درصد در مكان دوم و آفريقاي غربي،  7/22پس از آن جنوب آفريقا با .خود اختصاص داده است

درصد در رتبه هاي بعدي به لحاظ جذب  9/3و  5/8، 15آفريقاي مركز ي و آفريقاي غربي به ترتيب با 

ا نيز مربوط به پروژه هاي مشترك بين مناطق درصد از وامه 5/3 .وامهاي اعطائي بانك قرار گرفته اند

  :مختلف است

 مختلف مناطقدر  2009سال  تا 1967از سال  ADBمصوب  تجمعي وام ها و كمك هاي) 26(نمودار 

  آفريقا
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  :ADFعملكرد بانك 

افزايش يافته است  2009در سال  UAميليارد 37/2به  UAميليون  5/727وامهاي مصوب اين بانك از 

  ). درصد 223ادل رشدي مع(

با توجه به وام هائي كه جهت تامين مالي عمليات بخش عمومي توسط اين بانك به كشورهاي عضو 

. اختصاص داده است 2009فعاليت در سال  25جهت  UAميليون  3/951شود، صندوق،  مي منطقه داده

فعاليت بوده است  24براي  UAميليون  8/681اين در حالي است كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل، 

  .دهد مي درصدي را نشان 5/39كه يك رشد 

در . دهد مي نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش نشان 2009وام هاي سياست محور اين بانك در سال 

به  2008در سال  UAميليارد  09/1مجموع وام هاي اعطا شده به پروژه ها و وام هاي سياست محور از 

  .شته استافزايش دا UAميليارد  3/1

  2009تا  2005از سال  ADFكل مصوبات )27(نمودار 

  



52 

 

  در سه سال اخير ADFابزار هاي مالي بكار گرفته شده جهت اعطاي وام در ) 5(جدول 

  

كمك  809وام و  1438به  ADF، كل وام ها و كمك هاي ارائه شده توسط 2009-1974در طي دوره 

غرب و شرق و مركز آفريقا كه شامل . گشته است بالغ UAميليارد  3/21مالي و رقمي معادل 

درصد از كل وام ها و كمك هاي مالي را به خود  7/70باشند،  مي ADFكشورهاي اصلي عضو 

  .اختصاص داده اند
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 5/18دهند،  مي را تشكيل ADBشمال آفريقا و آفريقاي جنوب صحرا كه در واقع كشورهاي اصلي 

درصد از پروژه هائي كه وام  8/10. خود تخصيص داده اند را به ADFدرصد از وامها و كمك هاي  

  .توسط اين بانك به آنها تخصيص داده شده نيز پروژه هاي مشترك بين ناحيه هاي مختلف بوده است

به كشورهاي ضعيف و  ADFاين در واقع سياست گروه بانك آفريقائي توسعه است كه منابع 

  .شود مي كشورهائي با منابع درآمدي كم تخصيص داده

  

  در مناطق مختلف 2009 تا 1974از سال  ADFمصوب  تجمعي وام ها و كمك هاي) 28(نمودار 
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منتفع شده اند در نمودار زير  ADFاز كمك ها و وام هاي بانك  2009 سالكشورهائي كه در 

 ،سنگالكوت د لوير، تانزانيا، نيجريه، كنيا، اوگاندا، : هشت كشور اصلي عبارتند از. مشخص شده اند

  .جمهوري كنگو و بوركينافاسو

  2009به كشورهاي مختلف در سال  ADFوام ها و كمك هاي ) 29(نمودار 

  

Source: ADB Statistics Department, Economic and Social Statistics Division  



55 

 

  :)NTF( صندوق ويژه نيجريهعملكرد 

بع اضافي براي پروژه ها در بخشهاي مختلف مهيا نمودن منا هدف اصلي از ايجاد صندوق ويژه نيجريه،

به منظور ارتقاء توسعه اقتصادي و پطشرفت اجتماعي در آفريقا، بخصوص كشورهاي كمتر توسعه يافته 

  .باشد مي )LDCs( 1آفريقا

كشور عضو منطقه  31پروژه در  72براي  UAميليون  NTF ، 6/309 ،1976-2009در طي دوره 

دهد كه شرق آفريقا  مي در مناطق مختلف آفريقا نشان NTFك هاي توزيع كم. تخصيص داده است

در ادامه، شرق آفريقا، جنوب آفريقا و  شمال آفريقا . بيشترين تخصيص را به خود اختصاص داده است

  :قرار گرفته اند

  در مناطق مختلف 2009 تا 1974از سال  NTFمصوب  تجمعي وام ها و كمك هاي) 30(نمودار

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
1 - least developed countries 
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  :ي گروه بانكيپرتفو اندازه

پروژه مصوب و در حال اجرا به ارزش  697، پرتفوليوي گروه بانكي تركيبي از 2008در انتهاي سال 

ميليارد  5/12، حدود 2007اين رقم در سال . بوده است)  ميليارد دالر آمريكا UA )7/22ميليارد  3/14

UA  دهد مي ل از آن نشاننسبت به سال قب 2008درصد رشد را در سال  15بوده كه.  

و  ADFدرصد متعلق به ADB ،47درصد از اين پرتفوليو متعلق به  52با توجه به گزارش گروه بانكي، 

  .باشد مي NTFدرصد متعلق به  1

  سال اخير 5در  گروه بانكيفعال پرتفوليوي )31(نمودار

  

ود به صورت موثر و كسب استفاده از منابع محدود خبه عنوان بخشي از استراتژي گروه بانكي جهت 

. باشد مي موقعيت رهبري در سطح كشورها، گروه بانكي در جستجوي افزايش حجم عمليات خود

 نمودار نشان. دهد كه بانك اين كار را با موفقيت در سالهاي اخير انجام داده است مي نمودار زير نشان

در سال . رشد داشته است 2006درصد از سال  40دهد كه ميانگين اندازه عمليات گروه، حدود  مي

  .رشد داشته  است 2008در سال  UAميليون  6/20به  UAميليون  7/14، اندازه عمليات بانك از 2006
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  سال اخير 5در  گروه بانكيميانگين گسترش ) 32(نمودار

  

، با )NTFو  ADB ،ADF(در نمودار زير نيز ميزان گسترش گروه بانكي با توجه به زير بخشهاي بانك 

  :توجه به ابزارهاي مالي و با توجه به حمايت از بخشهاي مختلف اقتصادي ارائه شده است
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  2008ميانگين گسترش عمليات گروه بانكي در سال ) 33(نمودار 

  

  

) ADB( دهد، گسترش گروه بانكي مديون گسترش بانك توسعه آفريقا مي همانطور كه نمودار نشان

در وحلة دوم و گسترش صندوق ويژه نيجريه ) ADF(گسترش صندوق توسعه آفريقا در وحلة اول،

)NTF( حلة سوم استدر مر.   

 48به گسترش مربوط 2008درصدي گروه بانكي در سال  6/20بر اساس نمودار فوق، گسترش 

درصدي پروژه هاي عملياتي سياست  3/47گسترش  ،HIPC1وام هاي كمكي به كشورهاي  درصدي

درصدي دارائي شركاء، افزايش  20مهاي اعطائي به پروژه ها، افزايش درصدي وا 25محور، گسترش 

                                                            
1 - Heavily Indebted Poor Country 
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  .درصدي ساير ابزارهاي مالي است 4/7درصدي كمك هاي بالعوض و افزايش  2/8

 7/33درصد، دربخش زيرساختها،  6/35، وامهاي گروه بانكي در بخش صنعت، 2008همچنين در سال 

درصد، در بخش توسعه انساني  1/15ومي، درصد در بخش عم 9/19درصد، در بخش مالي حدود 

  .درصد رشد داشته است 7/10درصد و در بخش كشاورزي  8/14

  :استراتژي گروه بانكي در ميان مدت

تمركز اصلي بانك بر سه فعاليت اصلي ، )2008-2012(بر اساس استراتژي ميان مدت گروه بانكي 

  .توسعه بخش خصوصي، بخش عمومي و زيرساختهاست: شامل

 :ساختهازير -

براي توسعه زيرساختها در ) UAميليارد  4/1رقمي حدود (درصد از مصوبات بانك  40، 2008در سال 

تاكيد مخصوص روي زير ساختها در برنامه ميان مدت گروه بانكي، در راستاي . نظر گرفته شده است

  .افزايش رشد اقتصادي و كاهش فقر در كشورهاي عضو است

 .در بخش حمل ونقل تصويب نموده است UAميليون  641ژه به ارزش پرو 11بانك ، 2008در سال 

اتصال حمل و نقل بين منطقه اي نمونه اي از اين مصوبات  مانندكيلومتر جاده  1800كمك به ساخت 

  .است

دومين زيربخش زيرساختي به لحاظ جذب اعتبار به  UAميليون  533در اين سال، توليد و عرضه برق با 

 2008در زيربخش آب و بهداشت در سال  ،UAميليون  237پروژه به ارزش  9چنين هم. رود مي شمار

  .مصوب شده است

  :دهد مي نشان 2008نمودار زير پروژه هاي فعال و مصوب گروه بانكي را در سال 
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  پرتفوليو در بخشهاي مختلف) 34(نمودار 

  

  پروژه هاي منطقه اي گروه بانكي

در . دهد مي نيز بخشي از استراتژي ميان مدت گروه بانكي را تشكيل حمايت از پروژه هاي منطقه اي

شده ) UAميليون  703حدود (مصوبات در جهت حمايت از پروژه هاي منطقه اي سه برابر  2008سال 

  .اين روند حاكي از افزايش توجه استراتژيك به پروژه هاي منطقه اي توسط گروه بانكي است. است

  2008تا  2002اي منطقه اي بين سال رشد پروژه ه) 35(نمودار
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   ابزارهاي مالي گروه بانكي

اصلي ترين ابزارهاي مالي گروه بانكي به منظور توسعه در كشورهاي تحت پوشش، به سه دسته كلي 

  .وام براي پروژه ها، وام هاي سياست محور و وام هاي خودكفائي: شود مي تقسيم

درصد براي وام هاي سياست  16 ،درصد وام براي پروژه ها 59، 2008از بين ابزارهاي فوق در سال 

  .محور در نظر گرفته شده است

  2008ابزارهاي مالي بكار گرفته شده توسط بانك در سال ) 36(نمودار

  

در سال . منطقه توزيع شده است 5دهد كه چگونه كل مصوبات گروه بانكي به  مي نمودار زير نشان

جنوب و  ،درصد 18درصد، شرق آفريقا  25درصد، غرب آفريقا حدود  23، شمال آفريقا حدود 2008

  .درصد از مصوبات را به خود اختصاص داده اند 14مركز آفريقا حدود 

  2008توزيع منطقه اي مصوبات در سال ) 37(نمودار

  

  



62 

 

   ي در معرض ريسكپروژه ها

در سال . ژه ها از ريسك استيكي از مهمترين ابزارهاي عملكرد و سالمت پرتفوليو، تعيين سهم پرو

درصد رسيده، اين در حالي است كه اين سهم در سال  40سهم پروژه هاي عملياتي از ريسك به  2008

به اين ترتيب هدف گذاري بانك در خصوص كاهش ريسك . درصد بوده است 48حدود  2003

  :محقق شده است) 2008درصد در سال  40به (پروژه ها 

  )2003-2008(م پروژه ها از ريسك روند و سه) 38(نمودار 
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  :واحد پولي كشورهاي آفريقائي

واحد پول كشوررديف واحد پول كشوررديف
 شيلينگ كنيا 23 دينار الجزاير 1

 لوتي لسوتو 24 كوانز جديد آنگوال 2

 دالر ليبريا CFA 25فرانك  بنين 3

 دينار ليبي 26  پوال بوتسوانا 4

 فرانك ماداگاسكار CFA 27 فرانك فاسو بوركينا 5

كواچاي ماالوي ماالوي 28 فرانك بوروندي بروندي 6
 CFAفرانك  مالي CFA 29فرانك  كامرون 7

 وگيه موريتاني 30 اسكودو دماغه سبز 8

 روپيه موريس موريس 31فرانك آفريقاي مركزيجمهوري آفريقاي مركزي 9

 درهم مراكش CFA 32فرانك  چاد 10

 متيكال موزامبيك 33 رانك كومورف كومور 11

12 
جمهوري دموكراتيك 

 كنگو
 دالر ناميبيا 34 فرانك كنگو

 CFAفرانك  نيجر CFA 35فرانك  جمهوري كنگو 13

 نايرا نيجريه CFA 36فرانك  ساحل عاج 14

 فرانك رواندا رواندا 37 فرانك جيبوتي جيبوتي 15

 38  ليره مصر 16
سائوتومه و 
 پرنسيپ

 دوبرا

 CFAفرانك  سنگال CFA 39فرانك  گينه استوايي 17

 روپيه سيشل سيشل ERN( 40(ناكفا  اريتره 18

 نئون سيرالئون 41  بير اتيپي 19

 شيلينگ سومالي CFA 42فرانك  گابن 20

 راندآفريقاي جنوبي 43  داالسي گامبيا 21

 دينار سودان 44 سدي غنا 22
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واحد پول كشوررديف واحد پول كشوررديف
 ليالنگني ندسوازيل 50  فرانك گينه گينه كوناكري 45

شيلينگ تانزانيا تانزانيا CFA 51فرانك  گينه بيسائو 46
درهم مراكشصحراي غربي CFA 52فرانك  توگو 47
 كواچا زامبيا 53  دينار تونس 48

 دالر زيمباوه وهبزيمبا  54 شيلينگ اوگاندا اوگاندا 49
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    شمال آفريقاپول از وضعيت بازار مالي المللي  تحليل صندوق بين

 19 درهاي توسعه مالي  اي شاخص المللي پول در يك گزارش تحقيقاتي به بررسي مقايسه ندوق بينص

كويت، امارات، عربستان، پاكستان، عمان،   كشور خاورميانه و شمال آفريقا شامل بحرين، لبنان، اردن،

. داخته استقطر، تونس، مراكش، مصر، سودان، جيبوتي، يمن، موريتاني، الجزاير، سوريه و ليبي پر

المللي پول در مقدمه اين گزارش، اصالحات بخش مالي در كشورهاي خاورميانه و شمال  صندوق بين

كرده آفريقا را يكي از ضروريات و لوازم اين كشورها براي رسيدن به نرخ رشد اقتصادي باال ارزيابي 

يي كه در جهت تقويت ها دهد، سياست هاي اقتصادي نشان مي تئوري :در اين مطالعه آمده است.است

شود و در  هاي اطالعات، مبادالت و نظارت مي شود، موجب كاهش هزينه كار گرفته مي بخش مالي به

المللي پول در ارزيابي شاخص  صندوق بين. گردد وري موجب افزايش توليد مي نتيجه با بهبود بهره

گيري بودند مورد  ابل اندازهتوسعه مالي كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا شش زير شاخص را كه ق

ها شامل بخش بانكي، بخش مالي غيربانكي، قانونگذاري و  ارزيابي قرار داد كه اين زير شاخص

كه در اين قسمت چهار . باشد بخش مالي و بخش نهادي مينظارت، بخش سياست پولي، درجه آزادي 

  :بخش اول آورده شده است

بندي  ريقا را از نظر شاخص توسعه مالي در پنج رده طبقهاين گزارش، كشورهاي خاورميانه و شمال آف

كرده است كه شامل توسعه خيلي زياد، توسعه زياد، توسعه متوسط، توسعه پايين و توسعه خيلي پايين 

را در اين شاخص  5/2تر از  المللي پول كشورهايي كه نمره پايين براساس گزارش صندوق بين. باشد مي

را كسب  5تا  5/2بندي شدند و كشورهايي كه نمره  مالي خيلي پايين طبقه كسب كردند در طبقه توسعه

در رده توسعه   6تا  5گزارش، كشورهاي با درجه در اين . كردند در رده توسعه مالي پايين جاي گرفتند

در رده توسعه مالي باال قرار  5/7تا  6مالي متوسط جاي دارد و با اعالم اينكه كشورهاي با درجه 
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. را در رده توسعه خيلي باال قرار داد 5/7ند، كشورهاي با درجه شاخص توسعه مالي باالي گير مي

زير بوده  عملكرد كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در خصوص اين شش زير شاخص به صورت

  : است

  

هاي بهره يا  در بيشتر كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نرخ :هاي پولي شاخص سياست

شوند و ابزارهاي سياست پولي غير مستقيم در  اي انتخاب مي هاي عملكرد به طور آزادانه مان نرخه

كشور مورد بررسي در اين مطالعه  20شود، به همين دليل از  كار گرفته مي غالب اين كشورها به

ين هاي پولي ب از ده كسب كردند كه از اين شش شاخص سياست 4/4كشور نمره باالي  17تحقيقاتي 

هاي خاورميانه  غالب دولت. كشور دارد 20گيري شده وضعيت بهتري در اين  هاي اندازه ديگر شاخص

كنند و از اين  هاي پولي خود استفاده مي و شمال آفريقا از ابزار اوراق قرضه يا مشاركت در سياست

رغم  ين كشورها بهالبته اين در حالي است كه در برخي از ا. توان گفت كه توسعه خوبي دارند لحاظ مي

هاي پولي وجود دارد و  هاي اعتباري، دخالت بخش دولتي در سياست آزادي نرخ بهره و حذف سقف

تقريبا در تمامي كشورهاي خاورميانه و شمال . هاي بهره در بازار تعيين شود شود كه نرخ مانع از اين مي

ق قرضه و يا مشاركت وجود دارد و در آفريقا كه در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند، انتشار اورا

البته اين نكته را نيز بايد توجه كرد كه در غالب . شود نيز اجرا مي ازببيشتر اين كشورها نيز عمليات بازار 

اين كشورها توسعه غير كامل بخش پولي و عدم وجود بازارهاي دست دوم براي اوراق قرضه دولتي، 

عالوه بر اين تعداد اندكي . كند را توسط بانك مركزي محدود مي بازاستفاده گسترده از عمليات بازار 

  . كنند هاي پولي تبعيت مي كشور از يك الگوي جامع براي طراحي و رهبري سياست 20از اين 
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در كشورهاي حوزه خليج فارس يعني بحرين، كويت، عمان، قطر، عربستان  :خص بخش بانكيشا

وه كشورهاي اردن و لبنان بخش بانكي به خوبي توسعه يافته، سعودي و امارات متحده عربي به عال

اين در حالي است كه تقريبا در نيمي از كشورهاي اين منطقه بخش بانكي . سودآور و كارا و بهينه است

كشور مورد مطالعه در اين تحقيق، بخش  20در هفت كشور از . اي در آنها وجود ندارد توسعه يافته

دولت قرار دارد و در هشت كشور ديگر نيز دولت بخش قابل توجهي از سيستم  بانكي كامال در اختيار

مشخصه اين كشورها . كند بانكي را در اختيار خود دارد و قسمت اعظم نهادهاي مالي را كنترل مي

ها و مشكالت  كنند و در زيان هاي آنها در تخصيص اعتبارات دخالت مي معموال اين است كه دولت

در بسياري از كشورهاي منطقه نياز فوري به توسعه بخش . يادي مقصر اصلي هستندنقدينگي تا حد ز

هاي مالي و بانكي بايد به اين كشورها آورده  شود و نوآوري بانكداري مدرن و پيشرفته مشاهده مي

هاي  در هفت كشور مورد بررسي اين مطالعه نقل و انتقاالت غير نقدي مثل استفاده از كارت. شود

 20رغم اينكه اين  ها محدود شده است يا اصال وجود ندارد، بنابراين به يا دسترسي به عابر بانكاعتباري 

تر بودند، ولي در شاخص بخش بانكي دچار توسعه  هاي پولي توسعه يافته كشور در شاخص سياست

اي در  بخش بانكي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به طور قابل مالحظه. نيافتگي بيشتري هستند

هشت كشور متمركز شده است، به طوري كه به عنوان مثال داريي سه بانك بزرگ اين كشورها از 

در هفت كشور ديگر نيز توسعه بخش بانكي . هاي اين كشورها بيشتر است درصد كل دارايي بانك70

بانكي در حالت ميانه قرار دارد و بقيه كشورهاي مورد بررسي كه ايران نيز شامل آنها است، بخش 

  . تاسيس بانك جديد تقريبا در نيمي از اين كشورهاي مورد بررسي مشكل است. اي دارند توسعه نيافته

  

هاي مالي غيربانكي كه شامل  در اكثر كشورهاي مورد مطالعه، بخش :شاخص بخش مالي غيربانكي

هاي  ندوقهاي بازنشستگي و ص هاي بيمه، صندوق بازار بورس، بازار اوراق عرضه تجاري، شركت
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ترين نمره را  كشور خاورميانه و شمال آفريقا پايين 20شود، به توسعه بيشتري نياز دارد و اين  خيريه مي

در كشورهايي هم كه . از ده كسب كردند 3/3در شاخص توسعه مالي بخش غيربانكي با متوسط نمره 

ه بازارهاي بورس در منطقه اين بازارها وجود دارد، تجارت تا حدي محدود است، به عنوان مثال مشخص

ها در اين بازارها نقدينگي آنها پايين  اين است كه به شدت متمركز هستند و به علت ثبت اندك شركت

هاي قانوني كه براي  توسعه اين بازارها در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا با محدوديت. است

ياز به يك چهارچوب قانوني، باثبات و ها درنظر گرفته شده، پيچيده شده است و ن مالكيت دارايي

گذاران به اين بازارها و عدم وجود بازارهاي  عدم اعتماد سرمايه. شود براي اين بازارها ديده ميشفاف 

مالي دست دوم در اين كشورها و وجود بازارهاي مالي دست دوم غيرفعال از ديگر عوامل پيچيده شدن 

دهاي مالي مربوط به بخش مسكن در بيشتر كشورهاي خاورميانه نها. رود توسعه اين بازارها به شمار مي

اي را در  هاي مسكن در اين كشورها نقش قابل مالحظه و شمال آفريقا توسعه يافته است كه بانك

اين نهادهاي مالي تالش زيادي را در ارايه اعتبارهاي . اند توسعه نهادهاي مالي بخش مسكن داشته

  . اند درآمد پايين و متوسط از خود نشان دادهاي به خانوارهاي با  يارانه

  

بيشتر كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا از جمله كشورهاي  :شاخص قانونگذاري و نظارت

حوزه خليج فارس، اردن، لبنان، مراكش و تونس از نظارت بانكي و قوانين قوي در اين زمينه برخوردار 

كار گرفته و با استفاده از تصويب قوانين  ي اطالعات بهآور هاي به روزي را براي جمع هستند و شيوه

اين كشورها اقدامات مناسبي را براي برآورده كردن . ها دارند مناسب نظارت خوبي بر بانك

هاي غيرضروري را تا حد  المللي بخش بانكي انجام دادند و براي اين منظور ميزان وام استانداردهاي بين

  . زيادي كاهش دادند
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هاي غير ضرور دوام زيادي پيدا نكرد و نرخ  وفقيت برخي از اين كشورها در كاهش ميزان وامهر چند م

گذاري كه معموال اين وظايف برعهده  استقالل بخش نظارت و قانون. درصد باقي ماند 20آن بين ده تا 

در شش كشور مورد . بانك مركزي است، بايد تقويت شود و اين يك عامل توسعه يافتگي است

هاي مركزي آنها از يك  سي بانك مركزي آنها استقالل ندارد و در شش كشور ديگر نيز بانكبرر

هاي بانكي عامل تاثيرگذاري در  عالوه بر اين درجه شفافيت فعاليت. استقالل محدود برخوردار هستند

اي در حدود نيمي از اين كشورها، نهاده. آيد برآورد شاخص توسعه يافتگي بخش بانكي به حساب مي

هاي اينترنتي را براي ارايه و نمايش اطالعات اقتصادي كشورهاي خود و قوانين  پولي و وب سايت

  .بخش مالي ايجاد كردند
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  وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي در كشورهاي مختلف قاره آفريقا

هاي در كشـور  )حيطـه كسـب و كـار   (بانك جهاني هر سال وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصـادي 

ده شـاخص تعيـين كننـده وضـعيت سـرمايه      . كنـد  مـي  عضو را بر اساس ده شاخص محاسبه و رتبه بندي

  :گذاري وفعاليت بنگاه هاي اقتصادي به شرح زير است 

  شاخص سهولت ثبت شركت   -1

 اخذ مجوزها براي احداث يا تهيه محل بنگاه -2

 سهولت استخدام و نحوه استفاده از نيروي كار -3

 شركت وضعيت ثبت امالك  -4

 اخذ اعتبارات -5

 ميزان حمايت از سرمايه گذاران -6

 وضعيت پرداخت ماليات -7

 سهولت تجارت خارجي -8

 وضعيت ضمانت اجراي قراردادها -9

 وضعيت انحالل و تصفيه شركت -10

  .هركدام از اين شاخص ها  نيز از سه شاخص فرعي ديگر تشكيل شده است

چنـد ده عامـل  تشـكيل دهنـده      شود، عامل تسهيالت واعتبارات يكـي از  مي همانطور كه ديده

  .شود مي وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت هاي اقتصادي محسوب

پارامترهاي متعددي دخيل هسـتندكه برخـي آشـكاراند و     ،توان گفت كه در سرمايه گذاري مي در واقع

 ،شوند ولي برخي پارامترها مانند وضـعيت حقـوق مالكيـت    مي درمحاسبات هزينه سرمايه گذاري منظور



71 

 

ضعيت قراردادهاي ناظر بر سرمايه گذاري، و به طوركلي بسياري از مخاطرات كه براي سـرمايه گـذار   و

به ويژه در شرايط دخالت گسترده دولت در فعاليت هـاي اقتصـادي، بـي     -بنحو ملموسي آشكار نيست 

هزينـه هـاي   معمـوالً در   -ثباتي اوضاع  اقتصادي و نوسانات مكرر قوانين ومقررات و  شيوع فساد اداري

 سرمايه گذاري بحساب نمي آيند، ولي آثاري بسيار منفي بر مدت زمان و هزينـه هـاي سـرمايه گـذاري    

  .گذارند مي

از نظـر وضـعيت سـرمايه گـذاري      كشـورهاي آفريقـائي  رتبـه   ،بر اساس شاخص هاي دهگانه يـاد شـده  

آورده  زيـر جـدول   بـه شـرح  ) 1385-86( 2006در سال )محيط كسب و كار(وفعاليت هاي اقتصادي و 

  :استشده 

  2006 رد آفريقائيكشورهاي )كسب وكار(رتبه بندي وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت هاي اقتصادي

رتبه  كشور
سهولت 

انجام كسب 
  و كار

ثبت شركت
و شروع 
  كار

اخذ
مجوزهاي 
  گوناگون

استخدام 
  كارگران

ثبت امالك 
  شركت

اخذ 
  اعتبارات

  مايه گذاري و فعاليت اقتصادي آسان تروضعيت سر  اقتصاد هاي با
  33  69  87 45 57 29  آفريقاي جنوبي

  33  127  44 19 86 42  ناميبيا
  13  34  62 136 93 48  بوتسوانا
  101  64  19 102 69 57  گينه نو

  اقتصاد هاي با وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي معتدل
  101  71  92  110  59  80  تونس
  33  115  68 24 111 83  كنيا
  117  113  120 83 145 94  غنا

  83  146  79 59 95 97  اتيوپي
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  83  119  80 123 67 102  زامبيا
  159  166  8 110 107 107  اوگاندا
  83  170  56 129 118 108  نيجريه
  143  130  25 73 124 113  گامبيا
  117  129  91 75 113 114  لسه تو
  143  45  156  133  47  115  مراكش
  117  152  93 117 120 116  الجزاير

  اقتصاد هاي با  وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي دشوار
  101  149  159 54 142 132  گابن
  117  157  143  172  127  142  تانزانيا
  174  100  124 159 159 143  كامبوج
  101  55  142  105  164  148  موريتاني

  143  57  172 96 162 150  گينه استوايي
  143  155  145  132  169  151  توگو
  117  131  135 151 152 152  كامرون
  101  80  122  171  137  153  زيمباوه
  143  29  164 92 82 154  سودان
  143  93  131  122  163  155  مالي
  83  161  167 146 170 156  آنگوال
  117  147  85 166 165 157  گينه
  159  134  106 133 58 158  رواندا
  143  103  168 126 147 160  نيجر

  117  164  153 168 131 163  بوركينافاسو
World Bank: www.doingbusiness.org/EconomyRankings 

  

) از سنگاپور تـا ترينيـداد و توبـاگو   ( 59تا  1كشورهاي داراي رتبه  ،طبق اندازه گيري هاي بانك جهاني

كريبـاتي تـا جمهـوري    ( 117تـا   60كشـورهاي داراي رتبـه هـاي     ،كسب و كار آسان تـر داراي شرايط 
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ايــران تــا  ،گواتمــاال( بــه پــايين  118داراي شــرايط كســب و كــار معتــدل و از رتبــه هــاي  ) دومينــيكن

  .داراي وضعيت كسب و كار دشوار هستند) بوركينافاسو و ونزوئال
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