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Оцінка соціально-економічного розвитку в сільській місцевості через призму експлуатації природних ресурсів в
Південній Африці
Південна Африка має багато проблем у своєму розвитку, але три з них були визначені як такі, що мають взаємопов’язаний
вплив одна на одну. Слід виділити такі основні три проблеми - безробіття, бідність та нерівність. Другий квартальний звіт з
статистики Південної Африки підтверджує, що бідність, безробіття та нерівність найвищі в сільській місцевості та, особливо,
серед людей, які не мають освіти або малоосвідчені. Тим часом, багато людей у сільській Південній Африці мають доступ до
землі, яка може бути використана для виробництва продуктів харчування для постійно зростаючого населення як у сільській
місцевості, так і в міських районах, а також для експорту та інших підприємств агробізнесу, що формують додану вартість.
Завдання вирішення проблеми бідних верств населення вимагає застосування багатостороннього підходу, який може
включати приватний сектор, неурядові організації, населення, традиційних лідерів та державу, які об'єднуються для здійснення
економічних перетворень у сільській місцевості Південної Африки шляхом залучення природних ресурсів. Результати
дослідження свідчать про те, що деякі зацікавлені сторони об'єднувалися для здійснення перетворень у сільській місцевості в
Південній Африці. У роботі використовуються якісні дані на основі проведеного інтерв'ю серед фокус-груп, а також за
допомого. спостереження як основних інструментів збору даних. Результати показують, що зацікавлені сторони змогли
розширити можливості жителів сільської місцевості завдяки ефективному використанню природних ресурсів, що було
досягнуто шляхом співпраці та партнерства. Модель рекомендована для використання урядом та практиками, що розробляють
концепції того, як природні ресурси, що існують у громадах, можуть бути використані та ефективно впроваджені для
перетворення сільської економіки з метою забезпечення всеохоплюючого зростання та розвитку.
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Оценка социально-экономического развития в сельской местности через призму эксплуатации природных ресурсов в
Южной Африке
Южная Африка имеет много проблем в своем развитии, но три из них были определены как имеющие взаимосвязанный
влияние друг на друга. Следует выделить следующие основные три проблемы - безработица, бедность и неравенство. Второй
квартальный отчет по статистике Южной Африки подтверждает, что бедность, безработица и неравенство высокие в сельской
местности и особенно среди людей, которые не имеют образования или малоосвидчени. Между тем, многие в сельской
Южной Африке имеют доступ к земле, которая может быть использована для производства продуктов питания для постоянно
растущего населения как в сельской местности, так и в городских районах, а также для экспорта и других предприятий
агробизнеса, формирующие добавленную стоимость. Задача решения проблемы бедных слоев населения требует применения
многостороннего подхода, который может включать частный сектор, неправительственные организации, население,
традиционных лидеров и государство, которые объединяются для осуществления экономических преобразований в сельской
местности Южной Африки путем привлечения природных ресурсов. Результаты исследования свидетельствуют о том, что
некоторые заинтересованные стороны объединялись для осуществления преобразований в сельской местности в Южные и
Африке. В работе используются качественные данные на основе проведенного интервью среди фокус-групп, а также с
работодателем. наблюдения в качестве основных инструментов сбора данных. Результаты показывают, что заинтересованные
стороны смогли расширить возможности сельской местности благодаря эффективному использованию природных ресурсов,
что было достигнуто путем сотрудничества и партнерства. Модель рекомендована для использования правительством и
практиками, разрабатывают концепции того, как природные ресурсы, существующие в общинах, могут быть использованы и
эффективно внедрены для преобразования сельской экономики с целью обеспечения всеобъемлющего роста и развития.
Ключевые слова: сельское хозяйство, население, образование, заинтересованные стороны, трансформация.
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