
על אפריקה
אנגולה, אתיופיה, גאנה, טנזניה, ניגריה, קניה

AFRICA
ZOOM IN



 

1 

 

 יצואנים יקרים,

ומשקיעים את עיקר מרצם בפיתוח  רבים בעולם מאמינים שיבשת אפריקה תהיה כוכבת העשור הקרוב
עסקים בשווקים ביבשת זו ואחרים לעומת זאת, מדירים רגליהם מהיבשת, לעיתים מתוך חוסר היכרות 

 עם הפוטנציאל הקיים בה וייחודיותה.
עולמי בעשרים השנים האחרונות, היוותה זריקת מרץ קפיצת המדרגה כתוצאה מתהליך התיעוש ה

לכלכלות המדינות ביבשת אפריקה. הביקוש לחומרי הגלם הגביר את ההתעניינות במדינות אפריקה 
שמדרום לסהרה בקרב המעצמות, המזרימות אליה השקעות רחבות היקף. כתוצאה מכך, נהנות רבות 

 ה הנוכחית. ממדינות אפריקה מצמיחה, הנמשכת מאז ראשית המא
יחד עם זאת, הסיכונים הכרוכים בפעילות באפריקה רבים ומשמעותיים. החל מסיכונים כלכליים, דרך 
חוסר יציבות שלטונית, שחיתות ועד לחוסר ביטחון אישי ממשי בחלק מהמדינות. אפריקה ממשיכה 

יים ומדיניים, להתמודד עם אתגרים רבים ובהם הצורך בפיתוח הון אנושי, ממשל חלש, מתחים חברת
 אבטלה גבוהה, מעמד אישה נמוך ושינויי אקלים.

מטרת חוברת זו הינה להציג את המציאות הקיימת כיום ביבשת אפריקה ולסמן את ההזדמנויות 
הטמונות ביבשת זו עבור חברות ישראליות, כמו גם לצמצם את הפער בידע בין הסטריאוטיפים על 

יות שערכנו עם יצואנים במהלך כתיבת חוברת זו, עלה צורך אפריקה לבין המציאות בשטח. בהתייעצו
עז של היצואנים בחיזוק מערך התמיכה הממסדית ובהעמדת כלי סיוע משמעותיים ליצואנים 

 המחפשים לפעול ביבשת.
חוברת זו הינה בבחינת חוברת המשך לחוברת "אפריקה מתעוררת" שפורסמה על ידי מכון היצוא 

יקה מתעוררת" סקרה מגמות ביבשת והציגה את "מודל מדינות אפריקה", . החוברת "אפר2012בשנת 
שדירג את המדינות השונות כיעדים פוטנציאליים עבור היצואן הישראלי. החוברת הנוכחית משלימה 
את התמונה ומתמקדת בשוקי היעד הספציפיים שהציג המודל והם: קניה, אתיופיה, טנזניה, אנגולה, 

 גאנה, אנגולה וניגריה.
מכון היצוא מאמין בפוטנציאל העצום לעסקים הגלום ביבשת אפריקה עבור היצואנים הישראליים 

 ומגיש לכם, היצואנים, חוברת זו, אשר הנה מקור מידע ראשוני להבנת המתרחש במדינות היעד כיום. 
 370 -בעשר השנים האחרונות מכ 270% -היקף היצוא מישראל לאפריקה )למעט מצרים( גדל בכ

. הגידול אומנם מרשים, אך אינו 2013מיליארד דולר בשנת  1.4 -לכ 2003יון דולר בלבד בשנת מיל
 משקף את הפוטנציאל הקיים.

חברות ישראליות רבות עשויות להיות קטנות מכדי לעמוד בהשקעות ארוכות הטווח הנדרשות 
ה, חייב להכיר את באפריקה, בוודאי ללא סיוע ממלכתי. אך גם מי שאינו מתכוון להשקיע באפריק

 התהליכים המתחוללים בה, כדי להבין את השלכותיהם על העולם כולו. 
 מקווה שחומר זה יהיה לכם לעזר רב,

 

 בברכה,
 
 
 

 רמזי גבאי
 יו"ר מכון היצוא
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 ריקה לא מתעוררות, הן ערות מזמן""מדינות אפ

ממדינות אפריקה שמדרום לסהרה צמחו בעשור  20% :אפריקה צומחת בזמן שכלכלות המערב מדשדשות
 ומגמה זו צפויה להתחזק בעתיד.  ,או יותר לשנה 7%האחרון בקצב של 

יהיו מקרב  2017-12לכלות בעלות שיעור הצמיחה הגבוה בעולם בין השנים הכ 30מתוך  16-הצפי הוא ש
אחוז ניכר מכוח  2050מדינות אפריקה. במדינות אפריקה מתגוררת האוכלוסייה הצעירה ביותר בעולם, ועד 

העבודה העולמי צפוי להימצא שם. כמו כן, צפוי כי יתחולל שיפור משמעותי ביציבות פוליטית ובמדדים 
 במדינות אפריקה. העסקיים

מדינות אפריקה  47בשל השוני הרב בין היכרות אינטימית עם השווקים השונים חיונית לתכנון עסקי יעיל. 
שמדרום לסהרה, בחרנו להציג בחוברת זו שש מדינות יעד שנבחרו על פי פרמטרים שהוצגו בחוברת שפרסם 

סהרה". לכל -ד והזדמנויות באפריקה תתתחת השם: "אפריקה מתעוררת! שוקי יע 2012 מכון היצוא בשנת
ההבדלים ביניהן ניתן לזהות מגמות משותפות  מדינה סיפור משלה, למרות זאת, ישנן מדינות אשר לצד

 ותהליכים דומים. זאת, כתוצאה ממגמת ההתייצבות הפוליטית והצמיחה כלכלית.

מורכבת, אבל ההזדמנות אמתית.  הפוטנציאל ביבשת ברור, אך לא ברור כיצד ניתן לממש אותו! המציאות"
החוויה היא של חוסר ידיעה וחוסר ביטחון לגבי המודל העסקי שאנחנו יכולים להפעיל. אנחנו לא יודעים מי 

 הכוחות הפועלים, איך מקימים בפועל את הפרויקט ואיך מטמיעים את הטכנולוגיות שלנו שם".

 

 

 

 

 

 

 

בעוד שחברות אחדות מתלבטות . לשווקים המקומיים המפתח להצלחה הוא התאמת המודל העסקי והמוצר
של חברות ישראליות מיצבו עצמן כך שהשוק העיקרי  קטןהאם הפוטנציאל מצדיק את ההשקעה, מספר לא 

אלא משום שהן עשו את שיעורי  ,שלהן נמצא באפריקה. לא תמיד בזכות המוצר הייחודי או ריכוזיות עסקית
מו את עצמן לסביבה העסקית. אסור להתבלבל, מעטים המקומות באפריקה זיהו את הפוטנציאל, והתאי הבית:

 ולספק ערך.  להתחרות צורך וקיים, בהם יש וואקום עסקי. ישנם כוחות, שחקנים ואינטרסים
 

חברות ישראליות המטרה הינה להזמין מרחבים של הזדמנות.  ולהצביע עלמציאות ה נועדה להציג אתהחוברת 
המציאות בשטח. בתהליך לבין את הפער בין הסטריאוטיפים על אפריקה  ולצמצםשת ביב לחקור הזדמנויות

העמדת בההתייעצות שערכנו עם יצואנים בכתיבת חוברת זו, עלה צורך עז בחיזוק מערך התמיכה הממסדית ו
 כלי סיוע משמעותיים ליצואנים המחפשים הזדמנויות ביבשת. 

 2011-2013צמיחת תוצר מקומי גולמי לפי אזורים 

 הקדמה 
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 .2012על ידי מכון היצוא בשנת  שפורסמה "אפריקה מתעוררת"חוברת זו הינה בבחינת חוברת המשך לחוברת 
מדינות שדירג את ה ,מגמות ביבשת והציגה את "מודל מדינות אפריקה" סקרההחוברת "אפריקה מתעוררת" 

משלימה את התמונה ומתמקדת יצואן הישראלי. החוברת הנוכחית עבור ה יםפוטנציאלי יםיעדכהשונות 
  אתיופיה, טנזניה, אנגולה, גאנה, אנגולה, ניגריה. המודל והם: קניה, יגצשההיעד הספציפיים  קיובשו

מידע רב למי  מציעה. עבודה זו של צמיחה, הזדמנות ואתגרים במדינה ספציפית וסיפור מידעבכל פרק תמצאו 
ת הטבואודות ה מידעאליהן . הושם דגש מיוחד על מתן  בכניסהלמי שמתעניין , כמו גם שפועל במדינות היעד

משמעותיות ויכולות להוות שיקול בבחירת  הינן להן זכאיות חברות הפועלות בכל מדינה ומדינה. הטבות אלו
, אשר (ואחרים ממלכתיים גורמים) מדינה לפעילות. בנוסף, בפרק הסיום ריכזנו מידע על הגופים הרלוונטייםה

גופים  עם יצואנים ונציגי שערכנות ציטוטים מראיונו משולביםפועלים לטובת קידום עסקים ביבשת. בחוברת 
 ממלכתיים שפועלים במדינות הנבחרות.

על סקירת ספרות ועל ראיונות עם יצואנים ויועצי פיתוח עסקי במדינות המדוברות.  התבססה זו כתיבת חוברת
את יש לקחת בערבון מוגבל  ,מתבססים על הדו"חות העדכניים ביותר המוצגים בחוברתבעוד שהנתונים 

השונים מתבססת במידה רבה על גופי המחקר  של שהמתודולוגיהוון יסטיקות המובאות כאן מכסטטיה
 בהיעדר מידע סטטיסטי מהימן.  הערכות והנחות עבודה,

 במקביל לחוברת זו, פרסם מכון היצוא ניתוחים ענפיים לשש מדינות היעד שנבחרו. 

 רת. , מים, מדעי החיים ותקשוHLSטכנולוגיה, -הענפים הם: אגרו

שילוב סקירה מפורטת זו ביחד עם הניתוח הענפי, מהווה מחקר תשתיתי כלכלי רחב היקף שטרם נעשה 
 רה זו מאתר מכון היצוא ביחידה הכלכלית.יכמותו בישראל. ניתן להוריד את הניתוחים הענפיים ואת סק

לכלית העוסקת בעשיית פיתוח בין לאומי ,חוברת כלבנוסף פרסם, מכון היצוא, בשיתוף קרן פירס לחדשנות 
  –" The Bottom of the Pyramidעסקים עם שכבת האוכלוסייה הענייה ביותר בעולם, תחת הכותרת: 

 בסיס חדש לצמיחה העולמית". ניתן להורידה מאתר המכון בלינק הבא: 

http://www.export.gov.il/uploadfiles/03_2014/bop-final26.2.14.pdf. 
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 סהרהשמדרום לעול באפריקה כניסה ותפם באתגרי

זיהוי פוטנציאל/עסקה, תחרות וביצוע.  -תהליך העבודה באפריקה דומה במידה רבה לעבודה בכל שוק אחר 
, האפריקאית סביבת העבודהשמציבה הספציפיים  טמונה באתגריםייחודה של הפעילות העסקית באפריקה 

תכנון עת ההללו, וכמובן להביאם בחשבון ב מדינות השונות. חשוב להכיר את האתגריםלמשותפים חלקם ש
 עסקי.ה

 2005-2013שיפור במדדים של קלות עשיית עסקים, אפריקה תת סהרה, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אתגרי כניסה לשוק ואתגרי שני סוגי אתגרים:  הציפוהתייעצות עם יצואנים הפועלים בשטח וסקירת הספרות 
 בירוקרטיה לסוגיה ניתן להתמודדהלוגיסטיקה והתפעול. בעוד שעם אתגרי התשתית, הכשרת כח אדם, 

 חשיבה שונה.   צורת ההתמודדות עם אתגרי הכניסה מחייבת  ,באמצעות תכנון פרויקט מותאם לשטח

 אתגרי כניסה 

למעשה פוגע בכושר בכך כלכליות בשווקים השונים ו הזדמנויותהיעדר אינפורמציה פוגם ביכולת לזהות 
רק באינטרנט, של חברות התרבות העסקית באפריקה אינה מקדשת נוכחות  ת:התחרות. יש לכך מספר סיבו

והעיתונות הכלכלית  ,אחוז זעיר מהחברות האפריקאיות הן חברות ציבוריות שחלה עליהן חובת דיווח
איסוף בבעלי יכולת מוגבלת  הינם מכוני הסטטיסטיקה הלאומייםבנוסף, באפריקה נמצאת בראשית דרכה. 

פעולה,  לקיים שיתופיה, בשילוב נכונות מועטה מצד החברות המקומיות והבינלאומיות נתונים. כל אל
 המגזר הפרטי ביבשת.  בבואם למפות אתמחקר המסבירים את העדרו של מידע מספק בידי מכוני 

מחייב נוכחות פיזית בשטח. קשה עד זה מצב  בהיעדר נציגות בשווקים, קיים קושי בהבנת מפת ההזדמנויות.
 עדיין נדרש מיפוי אפקטיבי ולהוביל תהליכים מרחוק. בעוד שיש חשיבות למחקר מקדים, לבצעאפשרי  בלתי

 רגליים". עבודת לוודא כל פיסת מידע ב"
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לזהות הזדמנויות אין דרך אחרת אלא להכיר את האנשים הנכונים, להציג את הרעיון  על מנת"
בפגישות  זאתעושות  רבות חברות אך להתחבר לאנשי מפתח דורש מאמץ רב. -בזמן הנכון 

יקר, במיוחד אם הפגישות הן עם האנשים הלא מהלך "פנים מול פנים", מה שעלול להתברר כ
 נכונים".

שחקני מפתח בעלי דריסת רגל במספר  איתורדרך אלטרנטיבית לכיתות רגליים בשווקים המקומיים היא 
 אמריקאיות, ניגריות וקנייתיות רבות פרושות במדינותשווקים אפריקנים. חברות דרום אפריקאיות, אירופאיות, 

אלו יכולות לחסוך בעלויות חדירה לשוק ולסייע חברות  כמו גם חברות פרויקטים ישראליות.שונות באפריקה, 
 להתגבר על האתגרים התפעוליים.

א: קלות קלות עשיית העסקים מתייחס לאתגרים אלו, לדוגמלשל הבנק העולמי מדד ה - אתגרים תפעוליים
בנייה, חיבור לרשת חשמל, רכישת נדל"ן, גישה למימון, הגנה על  רישיונותמשפטית, קבלת  ישותהקמת 

שמדרום  אפריקה  פתרון סכסוכים. אומנם מדינותומשקיעים, תשלום מסים, מסחר בינלאומי, אכיפת חוזים 
 שהשיגוהמדינות  עשריםמתוך  תשעו במעמדן, ישנו שיפור מתמידאך  ,סהרה מצויות בד"כ בתחתית דרוג זהל

 מדינות היו 2005-2013את ההתקדמות המשמעותית ביותר מבחינת רפורמות בסביבה העסקית בין השנים 
 .באפריקה שמדרום לסהרה

"בבסיס המודל שלנו אנחנו עובדים בצורה שממזערת את התלות שלנו במערכות חיצוניות. הרי 
אנחנו נשתמש בנמל וניסע בכבישים. סופו של דבר ב – חיצוניותההשפעות הלא ניתן לבטל את 

אבל אנחנו שואפים לשחרר את עצמנו מתלות ברשת חשמל ארצית ומוצאים את מקורות המים 
 שלנו בעצמנו... "

 

 כיצד מתמודדים מול אתגרי אפריקה? 

 :1לסהרה שמדרוםבסיסיים לפעילות באפריקה מנחים שלושה עקרונות 

 השקעה בבניית צוות פעול גבוהות באמצעות חדשנות, יצירתיות וניהול חכם. תכנון עסקי המאזן עלויות ת
התאמת מוצר לשוק המקומי ולשרשרת האספקה המקומית, מקסום רכישת מוצרים ושירותים  מקומי חזק,

 .אמינה שאינהמרשת ארצית המנותקות יצירת תשתיות עצמאיות ובשוק המקומי, 

 מלצה חד משמעית ליצור תשתית אקטיבית של זיהוי הזדמנויות ה - בניין מערכת סקירת שווקים עצמאית
 .נטילת יוזמה בפתיחת שווקים חדשים ומפגשים עם אנשי מפתח ,על בסיס מערכת עצמאית

 יה באמצעות טבירוקרה עםיעילה  התמודדות , לטובתשותפות עם גורמים מקומיים בבסיס כל יוזמה עסקית
  .הפערים התרבותייםעל ול מערכת קשרים לגישור הכרות אינטימית עם מערכת רגולציה וניצ

 "טיפים" מפי היצואנים שרואיינו לחוברת:

 אין הצלחה ללא שותף מקומי 
  ,המוצר והמודל לסביבה בה פועלים את יש להתאים כך שכל פרויקט מתחיל מהצרכים בשוק 

 יע מאמצים בהבנת להשק , ונדרשהפוליטיתהאליטה לעיתים קרובות ישנה קרבה בין האליטה הכלכלית ו
 במדינה בה פועלים ותיחסי הכוח

                                                                    
1

    Bain & Company, Lessons From Africa Pioneers, 2013  

http://www.bain.com/Images/BAIN_BRIEF_Lessons_from_Africas_pioneers.pdf
http://www.bain.com/Images/BAIN_BRIEF_Lessons_from_Africas_pioneers.pdf
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 למרות העלויות הגבוהות   -בתפקידי מפתח  שאינם מקומיים לשלב בפרויקט אנשי מקצוע חיוני 

  סעיפי המכס על בדרושה היכרות אינטימית עם הסביבה הרגולטורית, יש לברר היטב כל מה שקשור
 עמילי מכס מוכרים ובטוחיםיש לעבוד עם חברות שילוח ו .סחורות וחומרי גלם

  יש להשתמש בצורה מושכלת באנשי השגרירות הישראלית ובכלל בממסד הישראלי ולנצל את הכלים
 הזמינים

בחרנו להציג  ,מתוך הראיונות הללו, ובהסכמת המרואיין .יצואניםמספר רואיינו זו לטובת עבודה כאמור, 
של מנהל פרויקט בחברה שפועלת בענף  ניסיוןון גוף ראשבתמלול של אחד הראיונות אשר ממחיש בסיפור 

 אפריקה. רבות ב מדינותבהחקלאות 
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בפרויקטים בענף שמתמחה , חברה 2000ירוק 
מדרום שבאפריקה  2002פועלת מאז  ,החקלאות
 2000פרויקטים בירוק המנהל  עופר זונץלסהרה. 

אשר מוביל את הפעילות באנגולה, ניגריה, קניה 
 שלו בראיון קצר.  ןמהניסיונו וטנזניה חלק עמ

___________________________________ 

מה הניע את ו ,נכנסה לאפריקה 2000ירוק מתי 
 התהליך הזה?

 מסויםבעקבות גורם  2002-בנכנסנו לאפריקה 
אותנו לפעול באנגולה. מאז הזמין ואלינו שפנה 

  פרויקטים 20אנחנו באפריקה. סה"כ עשינו מעל 
 ת ביבשת.בשמונה מדינו

 מה מודל הפעילות שלכם?

היום אנחנו עובדים כקבלני משנה. בבסיס המודל 
תכנון המעבר לשלב  שהיא אחריותישנה שלנו 

כל  .אלא ממש עמידה בתכנית העסקית ,ההקמהו
  גם הטכנולוגיה וגם :חבילהלנו נמכר כש פרויקט

 ניהולהחוזה לעיתים קרובות  .back office -ה
לפיו אנחנו גם ו, מהעסקה הוא חלק בלתי נפרד

מכשירים גם אך  בשטח מציבים מנהלים ישראלים
 ודואגים לשימור ידע. צוות מקומי יעיל

 הרהספריקה מדרום לנפח הפעילות שלכם בא ומה
 ?של החברה יחסית לשאר הפעילות הגלובלית

נפח הפעילות שלנו באפריקה הוא משמעותי. 
 השנה סיימנו פרויקט גדול באפריקה ואנחנו

תהליכים ביבשת. אפריקה בהחלט  מובילים עוד
 מהווה נתח עיקרי בפעילות שלנו. 

 לצמיחה ופוטנציאל אמתיותהאם יש הזדמנויות 
 ?סהרהמדרום לשבענף החקלאות באפריקה 

מים, קרקע וכסף.  :דברים הבחקלאות צריך שלוש
קרקע בעיקר , צריך ימינועם הטכנולוגיה של 

ים. מצטרף לכך . אלו בנמצא בשווקים רבוכסף

בתוצרת  השווקים באפריקה מאוד דליםהעניין ש
של תוצרת  מסיבי יבוא ישנו ועל כן מקומית
. שילוב של שני הגורמים הללו מצביע על חקלאית

 צורך שמהווה הזדמנות. 

האם במבנה שלכם אתם עובדים מול ממשלה או 
 ?פרטייםמים רגו

. ספק , ללאאמיתיהפרטנר ההפרטי הוא המגזר 
ם באפריקה יש המון אנשי עסקים מקומיים היו

שהיו במערב וחזרו עם שאיפות ויכולות ניהוליות 
וכלכליות. בתפיסת העולם שלהם הם מבינים 

בין העולם  ומעברשצריכה להיות טרנספורמציה 
הישן והחדש מבחינת ייצור מקומי. הם בהחלט 

 פרטנרים. 

מול המגזר הן ממשלות ומול  הן אנחנו עובדים
 ולפעמים הגבולות לא מאוד ברורים.  - הפרטי

פרטי מאשר  אדםהרבה יותר קל להתמודד מול 
מול  .גורמי ממשלה. מבנה העסקה הוא שונה

 גורמי ממשלה יש הרבה פוליטיקה. 

אגרסיבית במרחב הפעילות  האם יש תחרות
 ? שלכם

גופים  מצד יש הרבה תחרות –בחוזים ממשלתיים 
אחרות רבות ות חברובעיקר הסינים,   - אחרים

 .האפריקאי פעילות במרחב אשר

 תחרות? מהוותחברות מקומיות 

לעיתים קרובות ולא, היום אין להן את היכולת הזו, 
חסרות את היכולת הניהולית להפעיל מערכות הן 

בד"כ אין יכולת  סהרהשמדרום לבאפריקה גדולות. 
הערך ות גדולות, וזה הפעלה של יחידמקומית ל

 .ביאיםשאנחנו מ המוסף

  ?המקומי ממה נובע אי מימוש פוטנציאל הייצור

אינטרסים. יש היא  הראשונה. שתי סיבות עיקריות
. המדינה בוחרת כלים של כיום מי שמרוויח מהמצב

ולא  ,בתוצרת המקומית )או אי תמיכה( תמיכה
 תמיד מהסיבות הנכונות. 
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וזה מייקר  וכללהשוק פחות משסיבה שנייה היא ש
אנגולה, העוף ב מעותית. לדוגמא:את הייצור מש

המיובא יהיה יותר זול מהעוף שמגדלים בשוק 
מכיוון שתערובת המזון  (ללא מכסים)המקומי 

לכן, בכדי  .משמעותית מבאנגולה הבברזיל זול
לסגור הפער בפוטנציאל צריך לאמץ גישה 

מענה ותספק תשומות במחירים  ןשתיתהוליסטית 
קלאות הח. חקלאות מקומיתאשר יאפשרו 
תוצרת מקומית במחירים  המקומית תספק

 .מול היבוא תחרותיים

שמדרום פריקה למדינות א כניסהב םחסמיהמה הם 
 ?סהרהל

 שני מחסומים. 

  .כסף וכסף ,כסף :הראשון הוא

 ההגעהעל המטוס,  עלייההמחסום הוא  –השני 
ברגליים והבדיקה הפיזית בעיניים  ביצועלמקום, 
נשמע מעבר להרי החושך, כי זה  –להבין על מנת 

 אבל אין ספק שאפריקה זה העתיד.

. כל ין לנו כמעט שוק שלא פתוח בפנינואבפועל, 
  .מקום פתוח בשבילנו. הכל פתיר

לפעילות מימון חברות רבות מעלות את אתגר ה
 הנושא? עםאיך אתם מתמודדים  .ריקהאפב

בעייתי, אנחנו מנסים לפתור את זה באמצעים 
אנחנו עובדים דרך  לרשותנו.הדלים שעומדים 

 מימנוהלקוחות, דרך בנקים ישראלים ובינלאומיים. 
 ,בנקים ישראלים בעזרתכבר מספר עסקאות 

ואנחנו עובדים עם יועצי מימון. לא היו לנו 
עסקאות שמומנו בהלוואות בשוק המקומי. המחיר 

אנחנו של הכסף באפריקה משמעותית יותר יקר. 
רבויות ממשלתיות או כסף דרך עלעיתים מביאים 

 שהלקוח מביא כסף מהונו האישי. 

מצב התשתיות מוזכר רבות כגורם מעקב לצמיחת 
. איך אתם מתמודדים עם באפריקה המגזר הפרטי

 ?האתגרים הללו

בבסיס המודל שלנו אנחנו עובדים בצורה 
שממזערת את התלות שלנו במערכות חיצוניות. 

השפעות את לגמרי ממזערת כי לא ניתן לבטל רק 
אנחנו נשתמש בנמל בסופו של דבר  –החוץ 

 להגיעסע בכבישים. אבל אנחנו שואפים יונ
מקורות מים  ולמצואחשמל הלעצמאות מרשת 

 שלנו. מ

המציאות כל מדינה עם הניואנסים שלה, אבל 
הלוגיסטית היא די ברמה הבסיסית  התשתיתית

דומה. היכולת שלנו להתגבר על אתגרים 
נותן לנו את הערך המוסף מול תפעוליים זה מה ש

 סלהיכנומול כאלה שכלל לא חושבים  ,אחרים
ולנו אין  ,אמיתי שקייםהחסום מהזהו  –לאפריקה 

 .אותו

 איך אתם מתאימים את הפעילות שלכם לשטח?

הכל מתחיל בשוק. בהחלט יש התאמה של 
ביקוש בשוק ויקט לשטח. הפרויקט מתחיל מההפר

 יאות המקומית. המקומי ומותאם במבנה שלו למצ

היא חקלאות זעירה, האם  םמרבית החקלאות היו
משתנה? האם ניתן הזו אתה רואה את המגמה 

 להגיע לאבטחת מזון במודל הזה? 

תמורות בעולם, ישנה חדירה של חוות  מתרחשות
ענק מסחריות באפריקה. מה שאנחנו מנסים 

לייצר דור אך לעשות הוא להשאיר את הכפר 
לבנות תשתיות לתעשייה  –חדש של חקלאים 

 חזקה וכלכלית. 

 אמיתי?  issueהאם השחיתות היא 

המציאות של שחיתות,  את מכירכל איש עסקים 
 .. יש לנו קווים אדומיםאיתהאפשר להתמודד ו

בכלל צריך להוריד את השחיתות מסדר היום. זה 
ככל שאתה נוכח בשטח אתה אבל  ,קיים וזה נמצא

. האדומים יםוקול מודעואתה מבין שאפשר אחרת 
 . רלוונטי אינושחיתות  עלהדיון 

 טחון בשטח? יבעיות בנתקלים בהאם אתם 
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שהן מעט פופוליסטיות ולא כמו זו ישנן אמירות 
אינני לא, . כמו גם האמירה לגבי שחיתות ,קשורות

מרגיש לא בטוח ברוב המקומות שבהם אנחנו 
 .עובדים

ם סביבת הפעילות בשניהאם אתה צופה שיפור ב
 ?הקרובות

אני חושב שיש  .אני צופה הרבה יותר פעילותאכן, 
שלב ביניים שבו שווקים שהיו בעמדות המתנה 

היום ההיקפים הרבה כבר יראו תזוזה. בסך הכל 
 . מבעבר יותר גדולים

 הנקודה היא שישנה הבנה שהצלחה בענף
היא כלכלית והיא אפשרית. אנחנו  החקלאות

כתוצאה  בין היתר ,פעילות צופים גידול בהיקפי
 מהשקעה פרטית גוברת בענף החקלאות. 

ל לקדם את והאם יש משהו שאתה חושב שיכ
 היצוא הישראלי?

ד משרמהמדינה,  מצדיותר עזרה גדולה  התיהיאם 
נושא של  נספחים כלכליים. לדוגמאמהחוץ, 

משהו זה קיים. ש מחסור , זהמימוןשל אשרא, 
שתית ת הייתהשיכול לתת תנופה. ברור שאם 

הזדמנויות. הכל ביחד נותן  מייצרהיה קיימת זה 
תשתית שמפשטת את הדברים. תמיכה ממלכתית 

 לכך משמעויות. יש, ווגיבוישיפה מייצרת ח
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 כתיים, חברות וארגונים בישראל המסייעים בחדירה לשוקי אפריקהגופים ממל
 

אשרא,  : יצוא לאפריקה בקידום מסייעיםאשר מעמידים כלים ומערכות ממלכתיים מרכזיים  גופים מספר
 .משרד החוץ, משרד הכלכלה, מכון היצוא, המדען הראשי

ניתן  בין הגופים הללו .הזדמנויות תרייצם הכלים והידע ליהבידאשר מעבר לגופים אלו יש שורה של ארגונים 
ומכוני הדרכה  די חברותוגיהמובילים מדיניות, המייצגים אינטרסים של קבוצות עניין או א למצוא ארגונים

 The Center For Innovation & Development  ישראל,המסחר אפריקה כגון: לשכת  ,למיניהם
מכון הנגב. בנוסף, ו, מכון הערבה CINADKO, מכון וייץ, IsraelDev ,Water Waysבאוניברסיטת תל אביב, 

 יועצים לשווקים השונים שיכולים לתרום להצלחה העסקית של חברות ישראליותלא מבוטל של מספר  נםיש
 . היכרותם עם שוקי היעדתוך מ

סיוע בים ומשמעותי בכל פער עלסיוע פרטני, המרואיינים הצביעו  לספקיכולים השונים הגופים שככלל, בעוד 
 זמינים לטובת הפעילות באפריקה.  ה

 תהליך? באיך גופים ממסדיים יכולים לתמוך 

  הן לישראלאפריקה וממדינות ליוצאות החשיפה גדולה יותר של גופים עסקיים ואחרים למשלחות 
 לקיחת אחריות אקטיבית יותר של הגופים השונים לייצוג אינטרסים כלכליים בשטח 

  את מפת הזדמנויותיותר להבין טוב  ליצואנים ינות יעד שיאפשר מחקר שוק במדביצוע 

 מיפוי יועצים וחברות פיתוח עסקי אשר להם התמחות באפריקה 
 ווק ולפיתוחימתן מענקים לש 

 הגדלת תדירות ומגוון המשלחות הנוסעות אל שוקי היעד ומהם לישראל 

  באפריקה שמדרוםשואפים לפעול מפגש של אנשי עסקים הפועלים או ה יאפשרוכנסים ואירועים אשר 
 לסהרה

 פתרונות חדשים למימון פעילות עסקית באפריקה 

בסוף החוברת מוצגת בקצרה פעילותם של הגופים והארגונים השונים, כולל פירוט הכלים והשירותים השונים 
 (.2014שהם מציעים ליצואנים, נכון למועד כתיבת חוברת זו )תחילת 
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 רה כלליתסקי
 

 האנגולית הכלכלהשל מנוע הבסיס וה. סהרהשמדרום לאנגולה היא השלישית בגודלה באפריקה כלכלתה של 
-כ חיים לשני ענפים אלו. באנגולה יםכמו גם תעשיית השירותים הנלוו ,והמחצביםכרייה ה ,הן תעשיות הנפט

מאזרחי המדינה חיים בריכוזים  59% ר כאש אחוז עיור גבוה בצורה יוצאת דופןוקיים בה איש,  מיליון 18.5
 ניים.אאורב

 בזמן שרבות משכנותיה השקיעו בפיתוח .2002-אנגולה עשתה צעדים משמעותיים מאז תום מלחמת האזרחים ב
החינוך, באחוזי ואותותיה במצב התשתיות  נתנה, וזאת במלחמת אזרחים עקובה מדםשרויה אנגולה הייתה 

הפסקות  6-כפזורים ברחבי המדינה. עסקים באנגולה דווחו שישנן בממוצע  העיור ובשדות המוקשים שעדיין
 ,ממוצע. לכל גוף עסקי יש מערכת אספקת חשמל עצמאיתשעות ב 14-כחשמל בחודש שנמשכות 

 לרשת החשמל הארצית.  האלטרנטיבכ

מבחינת תמ"ג אנגולה היא המדינה מובילה באפריקה למרות זאת  , אךבולטים הפערים מול המדינות השכנות 
חלוקת העושר נמצא ב השוויוןהרוב המוחלט חי במחסור. אי ו אנגולה מרוכז בידי מעטים, העושר ב .לנפש

 ציבורי באנגולה ויכול להוות מקור לאי שקט במדינה. הדיון של הבמוקד 

וכל  יש רוב מוחלט בפרלמנט. היא נחשבת ליציבה פוליטית ,MPLAולמפלגה השלטת,  אנגולה היא דמוקרטיה
 .2020עד  לפחות הח במדינה לא ישתנוהתחזיות מדברות על כך שמאזן הכ

על חופש תנועה ויכולה להוות לרעה בעוד שדוחות שונים מתייחסים לכך שרמת הפשע הגבוהה משפיעה 
טחון גבוהה ושהם מרגישים בטוחים באנגולה יסיכון לזרים הפועלים במדינה, מרואיינים ציינו דווקא שרמת הב

 ללא מגבלות מיוחדות.  םונעי

 2013דירוג קלות עשיית העסקים של הבנק העולמי, אנגולה, 
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 Southern African מבין המדינות החברות בארגון אנגולה מדורגת במקום האחרון במדד עשיית העסקים

Community Development , מערכת הכולל את רוב מדינות אפריקה מדרום לקונגו וטנזניה. זאת בשל
כולל  ,משפט לא יעילה, בירוקרטיה מסובכת, מדיניות מס מורכבת ותהליכים ארוכים בפתיחת עסקים חדשים

זרות הוא שהשפה המדוברת באנגולה היא  חברות עבורביותר  . אחד האתגרים המשמעותייםהשגת מימון
 פורטוגזית ואחוז זעיר מהאוכלוסייה דובר אנגלית. 

למחיה בסטנדרט מערבי. מחירי הדיור כפולים מבניו יורק,  העיר היקרה בעולם היא ,לואנדה, בירת אנגולה
 דולר 10,000חברות זרות תעלה בלואנדה בשכירות של דירת שלושה חדרי שינה באזור שבו יגורו עובדים ו

 משני דולר ליום. חיים . עם זאת, שני שליש מתושבי העיר לחודש

צופה  Economist-בשנים הקרובות. ה 5%-למעלה מלצמיחה של הצפי הוא ו 700%-התמ"ג בצמח  2003מאז 
 -אנגולה עבור ביצועים יפים מדובר ב יתכלכל-מקרו ה. מבחינ20302-בדולר  10,000שהתמ"ג לנפש יעמוד על 

 המול הדולר. כל אללמאזן תשלומים חיובי, עתודות מט"ח גדלות והקוואנזה )המטבע האנגולי( מפגין יציבות 
דנדים מתעשיית הנפט מניעים את הכלכלה האנגולית, אחד ינפט. בעוד שהדיבהכספי  תזרימהם תוצאה של 

תשתיות פיזיות,  -צמיחה של ענפים אחרים שיאפשרו בתשתיות  הללוכספים  את האתגרים הוא להשקיע
השפעה מהותית על מצב העוני במדינה. למרות חלוקת להם אשר חינוך ועוד. חקלאות היא אחד הענפים 

שמשתלבת בתוך מערך השירותים בתעשיות השונות  ,מוגבלת ישנה צמיחה של אוכלוסייה צרכניתהשר העו
 ובמגזר הציבורי. 

רוב המשפיע על ישנו מחנק אשראי אמיתי  .בראשית דרכהנמצאת מערכת הבנקאות באנגולה עדיין 
עובדה  .ותים פיננסייםירלשאפקטיבית אין גישה  בהם, הבמיוחד בפריפרי -עסקים  לע, כמו גם האוכלוסייה

באנגולה תפתח  2016-כי באפשרות ישנה  עסקים קטנים ובינוניים.ת ביכולת גיוס ההון והצמיחה של פוגע אתז
מחנק האשראי, ישנה צמיחה למרות החברות הגדולות. עבור אפיק חדש למימון  –בורסה למסחר בניירות ערך

שלפני זמן קצר התמקדו ביבוא, ונית. חברות אנגוליות על בסיס השקעה פנימית וחיצשל עסקים בכל אנגולה 
 וצריכה מקומית ואזורית גוברת. נוחה אינדיקציה לסביבה  –היום פונות לייצור 

מיליון  29סחורות בהיקף של  2013ישראל ייצאה בשנת . לישראל שגרירות בלואנדה ויחסי המדינות טובים
( וציוד 18%)(, מכונות וציוד 20%ר היצוא הוא של מתכות )עיק בהשוואה לשנה קודמת. 4% -דולר, עליה של כ

 (.11%טלקומוניקציה )

 אינם יצואנתוני האך באנגולה בהיקפים של עשרות ואף מאות מיליוני דולרים,  פועלותחברות ישראליות רבות 
 .משקפים היטב את מימדי הפעילות

 מדינה שזו חושב אני. יםהתחומ בכל אדיר בום יש – האזרחים מלחמת שנגמרה מהרגע“
 שלושה-שניים לראות יכול אני – אפריקה בדרום למדינות בא אני. מטורף בקצב שצמחה

   .”בבנייה הכל -זז הכל ,ומאות עשרות רואה אתה באנגולה. שבונים רואה שאתה ,ניםורעג

                                                                    
2

 EIU 
3

 CIA FactBook, Angola 
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 3פוליטיקה, חברה וגיאוגרפיה
 

 1,246,700הוא  מחוזות ושטחה 18-מחולקת ל, רטוגלשל פוניאלי ורפובליקת אנגולה, שהייתה תחת שלטון קול
 Popular . המפלגה השלטת,2.78%האוכלוסייה עומד על  ואחוז גידול אזרחיםמיליון  18.5-. באנגולה כר"קמ

Movement for the Liberation of Angolaהבחירות מהקולות.  72%4רוב של ב 2012בחירות , זכתה ב
הקהילה הבינלאומית קיבלה את התוצאות ולא היו קריאות משמעותיות אך שים, ושיבואופיינו באי סדרים רבים 

לגות השתתפו בבחירות(, מפ 7)אופי רב מפלגתי נושאת המערכת הפוליטית באופן רשמי,  .לבחירות חוזרות
 ,באפריקה ביותר השלטון נחשב לאחד מהאוטוריטאריים. MPLA-אבל בפועל השליטה נמצאת בידי ה

חופש . 1979אנגולה מאז נושא בתפקיד נשיאותי באשר  ,עומד חוסה אדוארדו דוס סנטוס המפלגה בראששכ
 . 2017-ב צפויות להתקייםהבחירות הבאות  .1795מתוך  130-העיתונות מדורג במקום ה

 Huambo( והעיר השנייה בחשיבותה היא מיליון תושבים 5-כלואנדה היא העיר הגדולה במדינה )הבירה 
 .(, הנמצאת במרכז אנגולהםכמיליון תושבי)

 Ovimbundu (37% ,)Kimbundu (25% ,)Bakongo (13% ,) במדינה הן: המרכזיות קבוצות האתניותה
 בין 20.3%, 14-0 הגילאים בין  43.5% –. האוכלוסייה צעירה ברובה (2%)אפריקני -עירוב אירופי - Mestico-ו

הם קתולים מ 38%האוכלוסייה מחזיקים בדתות מסורתיות, מ 47%. 54-25 הגילאים בין 29.2% -ו 25-14 הגילאים
 היא השפה הרשמית. פורטוגזית ישנו מיעוט זעיר של מוסלמים. הם פרוטסטנטים. 15%-ו

6Human Development Index :אחוז. 187 מתוך 148-במקום ה המדינה מדורגת העולמי הפיתוח בדירוג 
 על עומד יסודיים ספר לבתי הרישום ואחוז הסטנדרט הן מודלי שנות 10. 70%-כ על עומד וכתוב קרוא יודעי
86%7. 

 2%-ו  2258מתוך  164-במקום ה אנגולה, בדירוג תמותת תינוקות מדורגת 55 על עומדת החיים תוחלת
(מצביע לשנה 3.97%מהיר )ה העיורוקצב  (59.2%אחוזי העיור גבוהים ). HIV-ה נגיף את נושאיםמהאוכלוסייה 

 יעדר הזדמנויות באזורים הכפריים. על ההיתר בין 

 51%-ל .38%-ל יורד המספר בכפריםאך , מסודרים מים למקורות גישה מהאוכלוסייה 60%-לכיש  בערים
, אנגולהעל פי ממשלת  36.6%העוני עומד על  אחוז .משופרת סניטציה מערכתלכלל גישה  אין מהאוכלוסייה

 . 0.427)ג'יני( הוא  ןהשוויומדד אי . 9ליום דולר 1.25-פחות מ עלחיים  מהאוכלוסייה 43.4% -בעוד ש

 אבל בארץ, פעם מדי שומעים על מקרים פשיעה, ישאמנם . באנגולה..נוח  מאוד מרגיש ...אני" 
 ישראלים 200-300 בין באנגולה מחזיקים אנחנו. באנגולה מאשרמקרים  כמה על פי שומעים

 שמירה שיש נהוג. מלווה נהג ללא הסתובבל שלנו לאנשים נותנים לא אנחנו. ברילוקיישן
 ”.התיק בכניסה לקניון.. את לך פותחים לא אבל. מקומית

                                                                    
3

 CIA FactBook, Angola 
4

 Economist Intelligence Unit, Angola One Click Report, Oct 2013 
5

 Reporters Without Borders, Press Freedom Index 2013 
6

 Human Development Index, 2013 
7

 World Bank, Data By country, Angola, School enrollment, primary (% net), 2011 
8

 World Bank, Data By country, Angola, Mortality rate, under-5 (per 1,000 live births), 2011 
9

 World Bank, Data By country, Angola,  Poverty headcount ratio at $1.25 a day, 2009 
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 כלכלה

 

 דולר, 6,400 עמד על 2012, כאשר התמ"ג לנפש בנתוני (7.9%)נתוני צמיחה מרשימים  אנגולה הציגה 2012-ב

 Business Monitor -המאשר בטנזניה או באתיופיה. מגמת הצמיחה צפויה להמשך ו 10פי יותר מ

International  להלן(BMI)  2018עד  6.4%צופה ממוצע צמיחה של . 

 
והבנק המרכזי הגיב  ,, הנמוכה מזה שנים רבות2013-ב 8.9%-האינפלציה ל הואטה 2009-ב 14.9%מאז שיא של 

חד שאר ברמות יהאינפלציה תבהורדת הריבית בכדי למנוע ירידה קיצונית מדי באינפלציה. הצפי הוא ש
מהתוצר. זאת,  13%ועומד היום על  2009מאז  במגמת ירידהנמצא החוב החיצוני של אנגולה  .ספרתיות

ר מסחמהסהרה. הכנסות שמדרום למדינות אפריקה  בקרב 25% חוב/תוצר שלבקונטרסט מובהק לממוצע 
 ,לאנגולה מאזן תשלומים חיובילכך ש תווגם מביאכלכליים של המדינה -בנפט מזניקות את הנתונים המקרו

 . סהרהשמדרום לקה יבניגוד לרוב מדינות אפר
מול הדולר. מאז לא היה שינוי דרסטי להביאה לפיחות של הקוואנזה  2009-ירידה תלולה ביתרות המט"ח ב

. ואיבחודשים של  8-לכ יםמספיקה ,ליארד דולרימ 33עומדות היום על ובערך המטבע, יתרות המט"ח גדלו 
שבשנים הקרובות יהיה פיחות קל של הקוואנזה מול הדולר. במונחים של תוצר לנפש, אנגולה  צפי הואה

 מאשר בטנזניה או באתיופיה. 10 יותר מפי, דולר 6,400-למעלה מעומדת על 

הענף המשמעותי ביותר לכלכלת אנגולה ולקופת המדינה הוא הנפט. יציבות הכלכלה תלויה במחירי הנפט 
 גז.ה מקור הכנסה שצפוי לגדול משמעותית הואאשר כל שינוי משפיע על ההכנסות הממשלה. כ ,ייםהעולמ
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 Business Monitor International, Angola Business Forecast Report Q2 2013 

 2018-201310תחזית  -אנגולה  -נתונים כלכליים 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 יוני 2013

 6.6% 6.3% 6.3% 6.6% 5.9% 6.8% תמ"ג  תצמיח

 7.5% 7.7% 7.8% 8.0% 8.3% 8.9% אינפלציה  

 13.5% 13.5% 12.5% 12.0% 13.0% 13.8% נקאיתריבית בין ב

 USD 95.97 96.22 96.61 97 98.09 98.94-שע"ח קוואנזה ל
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 התפתחות אינדיקטורים נבחרים -אנגולה
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 רכב התוצרה

כנסות לקופת המדינה החד משמעית בגלל שני גורמים: ההינה ענפי הנפט והמחצבים  ם שלמרכזיות
רחוק משק. מעניין לראות שמבחינת נתוני צמיחה בתמ"ג הנפט וההשלכות על צמיחת שאר הענפים ב

מלהוביל את הטבלה, בעוד שדווקא ענפים מרכזיים פחות מציגים נתוני צמיחה גבוהים. יש לכך משמעות 
גדולה מכיוון שבענף הנפט מועסקים, יחסית, מעט מאוד עובדים. רוב כוח העבודה של אנגולה מועסק בענפי 

  השירותים והחקלאות.

 הענפים המרכזיים בתוצר -. תת11מהכנסות ממשלת אנגולה 95%-מקור לת ת הנפט והיהלומים יחד מהווותעשי
(. הצמיחה 7.3%( וחקלאות )7.5%) שירותים אחרים(, 8.3%(, חשמל )9%(, מסחר )20%: בנייה )היו 2012-ב

בין הענפים  2012-ל בעוד שהצמיחה הממוצעת המשוערת ;5.2%-עמדה על כ 2012-המשוערת בענף הנפט ב
 . 9.5%-האחרים עמדה על כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

“In summary, the Angolan market is full of opportunities and has room for 

further growth, but it has certain difficulties, which act as barriers, and it is 

key to know the proper way to overcome them.”  

Rafael de León, Partner and Managing Director of Africorp Trading 

 

  

                                                                    
11

World Bank, Economic Update Angola, June 2013 

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

20
09

 20
10

 20
11

 20
12

 20
13

 20
14

 20
15

 20
16

 20
17

 20
18
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 מעמד הביניים והמגזר הפרטי
 

והמגזר  ולה מצמיחה כלכליתאנג נהנתה 2008מאז 
מגמה של ניתן לראות התחזק והתרחב. ואכן,  הצרכני
צריכה פרטית דרך שינויים בהרגלי הצריכה. בצמיחה 

 1.1-כ)מהאוכלוסייה  6.1%לפי סקר של הבנק העולמי 
 20-ל 10בסכום שבין  2008-צרכו ב (ליון אזרחיםימ

בין צרכו בסכום ש (ליון אישימ 1.3) 7.1% .13דולר ליום
 דולר ליום.  2-בפחות מ צרכו 60%-כ דולר כאשר 10-4

על  אדםלצריכת מזון לממוצע עמד ה 2009-בעוד שב
  BMI-דולר ו 804על  הוא כבר עומדדולר, היום  591

-ה. 77% עודהצריכה בתגדל  2017צופה שעד 
Economist

צופה שהצריכה הפרטית הממוצעת  14
 2017-ו 2012השנים של משק בית באנגולה תצמח בין 

 60%-המכוניות )כ יבואשבצמיחה והצפי הוא נמצא דולר. הביקוש לרכבים  4,700-ותגיע בממוצע ל 177%-ב
  2009צופה שהיקף המכירות ברשתות השיווק יצמח בין  BMI .20%15בקצב של  ייצמח מדי שנה מהן משומשות(

 .16מיליארד דולר 2.1ויעמוד על  150%-ב 2017-ל

 בתי ועוד עוד גדל. הקנייה כחש רואה אתה – שלי מההתרשמות – נגוליהא הביניים מעמדב“
 שאנשים ואחרי ,שנים 3-4 אחריו, אל שכוחת לעיירה בא אתה נגיד .בתים יותר שיפוצי, ספר

. בתים לשפץ ,למכור, לייבא מתחילים אנשים. מתעוררת שהעיירה רואה אתה, אצלך עובדים
 ”...עינייםב זה את רואה אתה. מסעדות עודנפתחות 

בלבד  2010-שמצביע על צריכה גוברת וגם על הנגשה של שירותי בנקאות הוא העובדה שב נוסף נתון מעניין
חברת . 17ליארד דולרימ 2-לסכום כולל של כ, שהגיע שוק המשכנתאותהכפלת הבנקים דיווחו על 

Eaglestone Securities   בענפי הבנקאות באנגולה יסייע לצמיחה הגדל צופה כי מעמד הביניים
 והתקשורת, כמו גם לרשתות השיווק.

הרוב ש , בעודניתן לראות בבירור שהנתונים הללו מצביעים על שינויים בהרגלי צריכה של העשירון העליון
משמעותית ממעגל העוני בעשור הקרוב. תחזית של הבנק  והמוחלט של משקי הבית באנגולה לא יתרחק

 .3%מדינה ויעמוד על י הקיצוני בהעונ ימוגר 2030שעד היא העולמי 

 “The challenge is that Angola’s social and physical infrastructure is currently not 

yet properly equipped to deal with their  (middle class) demands in terms of 

goods and services.”  

Lucy Corkin, a sovereign risk analyst at Rand Merchant Bank in Johannesburg 
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 2009-201112אנגולה, מקומות עבודה חדשים במשק 

 191,074 חקלאות

 121,037 מסחר

 90,337 בניין

 92,218 מגזר ציבורי

 105,334 אחר

 600,000 סה"כ
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 חברות קטנות ובינוניות

  יש של אנגולה. בעוד שבלואנדה יהמחוזות 18-ישנה שונות גבוהה מאוד בין היקפי הפעילות העסקית ב
 3,075ו נרשמ (פעילותהשני בסדרי הגודל מבחינת היקף מחוז הה) Benguela-עסקים פעילים, ב 18,500-כ

 עסקים פעילים. 1,500-פחות מיחד נרשמו המחוזות בכל שאר . 1,879רק  Kwanza Sulמחוז בועסקים 
אוכלוסייה )מבחינה כמותית ומבחינת יכולת הצריכה( הריכוזי  -תוצאה של מפת ההזדמנויות  ההבדלים הם 

  ותעשייה.

שבפריפריה.  נאלצים להתמודד, בייחוד אלועסקים קטנים ובינוניים אחד האתגרים עימם הינו גישה למימון 
אינו זמין בעוד שהמספרים הכלליים מצביעים על צמיחה בזמינות האשראי למגזר הפרטי, בפועל הון זה 

 רק בקרב החברות הפועלות באנגולה,עלה כי בו  ,2010-סקר מ יו שלתוצאותאת ניתן לקחת  כדוגמהלכולם. 
יווחו על גישה להלוואות הקטנים דמהעסקים  2.7%-ומהעסקים הבינוניים  8% ,גדולותהחברות בין המ 60%

 .18ממוסדות פיננסיים

 Theולפחות על הנייר ישנם מהלכים לשינוי מדיניות.ידועה, חשיבותם של העסקים הקטנים והבינוניים 

National Institute for Support to Small Enterprises  ה שלחיצמשתעודד מדיניות  על קידוםאמון 
אפשר למנות עידוד הקמת קואופרטיבים, שיפור  INAPEM-ההפעולה של כי גודל זה. בין דרבסדר עסקים 

 גישה למימון בתנאים מועדפים והכרה בעסקים זעירים כישויות חוקיות. 

 חברות גדולות

המשמעותית במכירות  צמיחההמגמת , ורשתות השיווק באנגולה פריסתריכוזיות העושר בלואנדה מגבילה את 
 בזירת היא השחקן הגדול ביותרית נקהדרום אפרי Shopriteבירה. חברת האזור של הרשתות מרוכזת ב

את מקור ההכנסה השני בגודלו של כיום מהווה אשר  2003-נכנסה לאנגולה ב. הרשת באנגולה הקמעונות
 בדריסת רגל בשוק המקומי:שמחזיקות שורה של רשתות בינלאומיות  מלבד רשת זו, ישנןאחרי דרא"פ.  ,הרשת

Metcast אוסטרלית, הAuchan  הצרפתית וגם מספר נציגות פורטוגליות כמוTeixeira Duarte . הרשת גם
 מחזיקה בסניפים ברחבי אנגולה.  Sona Afrosamהמקומית 

ענף שבו יש פחות -מהחברות פועלות בתת 75%-השוק הפרטי באנגולה מאופיין בריכוזיות גבוהה, כאשר כ
, והרחיבה את 1976-, שנוסדה בSonagolשק נמצאת חברת הנפט בין החברות הגדולות בממחמש מתחרות. 

כולל בעלות על נכסים מחוץ לעסקי הנפט והגז בשווי של שכיום הוא  כך ,אחריםהפורטפוליו שלה לענפים 
הכספים  הוערך מחזור 2011-בנקאות. בהטלקום והביטוח, התחומי כיום החברה עוסקת ב .מיליארד דולר 4.2

 יליארד דולר. מ 33.2-ב של החברה

היא רשמה הכנסות  2011-וב ,הממשלתית היא היחידה שמחזיקה בזיכיון לכריית יהלומים ENDIAMAחברת 
 מיליארד דולר.  1.16של 

, שנבנים גדוליםהקניות המרכזי ניתן לראות השפעה מערבית גם בשינויים בהרגלי הקנייה ובבנייה מואצת של 
והיום פעילים כבר שישה מרכזים נוספים, בעוד  2007-הם נפתח ב. הראשון שבמהירובקצב  בסגנון מערבי

 בתכנון פעיל. נמצאים  נוספים מסחריים גדולים שמרכזים

. מבין מפורטוגל ומברזיל חברות בעיקר את תנופת הבנייה באנגולה מובילות חברות בינלאומיות רבות, 
חה בפרויקטים הקשורים לחקלאות, עיצוב מתמההמקומית,  Sigmaקבוצת החברות האנגולזיות ניתן לציין את 
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http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Africa/Angola/angola-economic-update-june-2013.pdf
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 הינהשאמנם  היא עוד חברת בנייה בולטת Mota-Engilהנדסי וניהול פרויקטים רחבי היקף בתחום הבנייה. 
 אשר בה חברת הבת האנגולזית  :באנגולהמתבצעת רוב הפעילות הבינלאומית שלה אך במקור,  פורטוגלית

 דולר.  מיליון 400למעלה מכנסות בסכום של ה 2011-בעלות הציגה ב 49%יש  Sonagol-ל

 בתחום החקלאות בולטות בעיקר חברות המוכרות ציוד ותשומות או מספקות שירותים.

 Statoilהבריטית,  BPדוגמת חברות נפט בינלאומיות וגם היום  ,השקעת חברות הנפט באנגולה לא תמה
בין הינן  ת החברות הללומעותיים. שלושהאמריקנית משקיעות סכומים מש ConocoPhillips -הנורבגית ו

  .ליארד דולר בקידוחים חדשיםימ 3-כ השקעה חדשה בסכום כולל של 2013-בשיזמו חברות ה

19 מתכננת צריכה גוברת של משקאות קלים באנגולהשל ב
Nampakית, השקעה של נ, חברה דרום אפריק 

  .20יה קלהדולר במפעל לייצור ומחזור בקבוקים ופחיות שתי מיליון 250-כ

צומח  הענף הפיננסי  והענף כולו חדש יחסית. 2000הוקמו אחרי שנת  מתוכם 18, באנגולה 21בנקים 23נם יש
עם זאת, אחרי  ת שבצמיחה.יובנקים זרים משקיעים בנוכחות במדינה בכדי להרוויח מההזדמנוובמהירות 

. גם האטה זאת לא עצרה את בנקיםעבור ההיו שנים של האטה כלכלית  2012וגם  2011שנות צמיחה, שמונה 
מיליארד דולר והפך את השוק האנגולי לשלישי בגודלו  55הגידול בשווי הנכסים המנוהלים, שעלה מעל 

 .מהנכסים בשוק 78%-בנקים מחזיקים ב חמישהסהרה. שמדרום ל)במספרים מוחלטים( באפריקה 

ברחבי המדינה ו, 2009ספרם הוכפל מאז מ) הבנקים במספר סניפי 10%ה צמיחה של נרשמ 2012-ל 2011בין 
על אף נתונים בנכסים המנוהלים.  14%של במספר העובדים בענף ו 14%גידול של (, כספומטים 2,000פזורים 

 2012-נכון ל - נמוכים של האוכלוסייההשתתפות האחוזי הנותר עבור הבנקים אחד האתגרים הגדולים  ,אלה
 .י בנקאותהשתמשו בשירות מהאוכלוסייה בלבד 23%

כמו  ,סחר בשע"ח לפעילות מוכוונת טווח ארוךומהתמקדות בהלוואות לטווח קצר  במגמהנוי יישנו ש
ישנה ירידה ממוצעת אות קמדווח שבענף הבנ KPMG .(22בעיקר לענף הנדל"ן)הלוואות לעסקים ו משכנתאות

בנק הדרום אפריקני ה .כנס לזירהילהמלא מרתיעה בנקים חדשים זו האטה גם אבל , ברווחים 30%של 
Standard Bank למרות שיפור ניכר הארצית.  תופריסאת ומאז הרחיב  2012-פתח את הסניף הראשון שלו ב

האתגרים מהון היא אחד ה, זמינות 2011-ב 22%והגיע לכדי  2003-ב 3%ביחס של הלוואות לתוצר, שעמד על 
 .23ליאפורמ-לי והאאר הפרטי הפורמהמגז תהמשמעותיים להרחבת בסיס הכלכלה וחסם משמעותי לצמיח
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 Bloomberg, South Africa’s Nampak Plans $250 Million Angola Factory, Nov 2013 
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Economist Intelligence Unit, ViewsWire Angola, Economic Forecast, Entered Jan 2014 
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African Development Bank, Private Sector Country Profile, Angola, 2012  
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 24תשתיות
 

בעולם, למרות השקעה כספית משמעותית בשיפוץ תשתיות  14825-מצב התשתיות הכללי מדורג במקום ה
קיימות והנחת תשתיות חדשות מצד הממשלה. הסיבה לכך היא הפגיעה הקשה שספגו התשתיות בזמן 

והיעדר פיתוח משמעותי בשנים שקדמו להסכם השלום  מלחמת האזרחים. שדות מוקשים, גשרים מפורקים
 . להשלימורב על מנת  זמן נדרשבהתחשב במשאבים הזמינים גם אשר יצרו פער עצום, 

 26וכבישים רכבת מסילות, נמלים: אנגולה תשתיות
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 World Bank, Angola’s Infrastructure: A Continental Perspective, 2010 
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 World Economic Forum, World Competitiveness Report 2013 
26

 PWC, Transportation Logistics, Angola 2013 

http://siteresources.worldbank.org/ANGOLAEXTN/Resources/AICD-Angola_Country_Report.pdf
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014
https://www.pwc.com/gx/en/transportation-logistics/publications/africa-infrastructure-investment/assets/angola.pdf
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 מדינות בעולם במדד התחרותיות העולמי( 144מתוך  139ירוג )ד יםכביש

והנזקים עדיין נראים לעין ומשפיעים על  ת האזרחים,קשה מאוד במלחמבצורה נפגעו  יםתשתיות הכביש
 ק"מ כביש  1)המוגבלת  יםהכביש פריסתהתנועה. גשרים מפוצצים ושדות מוקשים הם רק חלק מהבעיה, 

אלף באזורים  11-ק"מ של כביש, מתוכם כ 62,560היו במדינה  2010-קמ"ר( היא אתגר נוסף. נכון ל 1,000-ל
בהשקעה  איתאפריקהבאזור לואנדה ובקו החוף(. אנגולה מובילה את יבשת גבוה ריכוז הכבישים אורבאניים )

אלף ק"מ  7.5-מהכבישים נמצאים במצב רע ורק כ 50%-, אך למרות ההשקעה הגבוהה כיםבתשתיות הכביש
 בטווחעביר בכל ימות השנה שהינו יש גישה לכביש  מהאוכלוסייה הכפרית 30%-לכרק מהכבישים סלולים. 

 . 4X4. על מנת לנוע באנגולה נדרש רכב ממקום מגוריהם ק"מ 2של עד 

 מדינות בעולם במדד התחרותיות העולמי( 144מתוך  107רכבת )דירוג 

מיליון  90-ק"מ של מסילת רכבת. לפני המלחמה הייתה הרכבת אמצעי תחבורה חשוב ויותר מ 2,764באנגולה 
נמצאת בתהליכי שיפוץ אינטנסיביים.  2005הוחרבה במלחמה ומאז טונות מטריות שונעו בעזרתה. התשתית 

ק"מ(; קו  1,305בגבול זמביה )Luau -ל Lobito, שמחבר את נמל Benguelaישנן שלוש מסילות מרכזיות: קו 
Namibe-Menongue  (907  קו ;)ק"מLuanda-Malange (538  .)ק"מ 

 רותיות העולמי( מדינות בעולם במדד התח 144מתוך 127 נמלים )דירוג 

הם הנמלים המרכזיים. נמל לואנדה הוא  Cabinda-ו Lobito ,Namibeבאנגולה חמישה נמלים. לואנדה, 
היעדר תשתית  בשלמדרום לסהרה מבחינת כמות הסחורה העוברת בו, אך שבאפריקה בגודלו הרביעי 

לעיתים לשבוע )ממוצע של  מחוץ לנמל יכול להגיעשל ספינה מספקת ועיכובים בשחרור סחורה זמן המתנה 
נמלים אחרים, מה בארוכים משמעותית מ אף הם שעות במערב אפריקה(. זמני פריקת וטעינת משאיות 18

בנמל מומבסה. אשר מ 500%-שמייקר את התהליך. מחיר טיפול במכולה בנמל לואנדה יכול להיות יקר בכ
. על מנת לתת מענה לעומס על נמל 27יהשדרומית לו, בנמיב Walvis Bayבעקבות כך פונות ספינות לנמל

 Barraדה, נאובבניית נמל חדש מצפון ללו Lobitoלואנדה משקיעה הממשלה סכום משמעותי בשיפוץ נמל 

do Dande . 

 מדינות בעולם במדד התחרותיות העולמי( 144מתוך   143חשמל )דירוג 

אוכלוסייה יש גישה לרשת מה 12%-ורק ל ,תשתית החשמל באנגולה היא מהפחות מפותחות באפריקה
יום כוואט ה מג 2,100-כל שנה ביכולת ייצור החשמל באנגולה, החל מ 10.5%צופה צמיחה של  BMIהחשמל. 

אלקטריות -( ותחנות כוח הידרו40%. ייצור החשמל מתחלק בין תחנות כוח מבוססות דלק )2017-ב 3,300ועד 
באורך ממוצע של  בחודש הפסקות חשמל ששם על דווחו עסקי 2010-בהבנק העולמי  שביצע(. בסקר 60%)

 מערכת הארצית.לגיבוי של חשמל כשעות, וגם היום מתבססים עסקים על מקורות אלטרנטיביים  14
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 Economist Intelligence Unit, ViewsWire Angola, Economic Forecast, Entered Jan 2014 

http://viewswire.eiu.com/index.asp?layout=oneclick&pubtype_id=1086275908&country_id=860000286
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 ישירה השקעה זרה
 

מההשקעות  70%-בעוד ש .ליארד דולרימ 40-נהנתה אנגולה מהשקעה ישירה בסך של כ 2011-2003שנים ב
 השקעה משמעותיות.פים אחרים זכו לגם ענ לענף הנפט,הופנו 

Ernst & young הושקעו  (2011-2003)זו תקופה מיפו את זרימת ההשקעה הישירה לאנגולה ומצאו שב
הענפים, עיקר -מתוך כלל תתיתעשיית הנפט. לקשורים ישירות  אינםענפים שבליארד דולר ימ 10-למעלה מ
( 8%(, תקשורת )12%(, חומרי בניין )47%פים: נדל"ן )ארבעה ענהוקדשה ל (ליארד דולרימ 7.5 ,73%)ההשקעה 

 .28(6%ומשקאות )

נתונים שנת מפנה עם  היתה 2013, אך ישירה באנגולההבשלוש השנים האחרונות ישנה ירידה בהשקעה 
 30סיניות, דרום אפריקאיות וברזילאיות מובילות את טבלת ההשקעה חברות פורטוגליות, .29צמיחהעל המעידים 

 של קרנות הון באנגולה.  ןעט על פעילותומקיים מידע  ,מחוץ לענף הנפט. יחסית למדינות אחרות

 2003-2011ממוצע השקעה זרה לפי ענפים, 
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Ernst & Young, Angola, More than oil and gas story, 2013 
29

 Angola National Private Investment  Agency, foreign direct investment, Sept. 2013 
30

 South African Institute of International Affairs, Angola, the Reluctant SADC Trader, 2013 

47% 

12% 

8% 

6% 

5% 

5% 

4% 
4% 

3% 3% 3% 

 משקאות תקשורת חומרי בניין ן"נדל

 מתכות מחצבים תחבורה תיירות

 אנרגיה מתחדשת שרותים פיננסיים מזון וטבק

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Angola:_More_than_an_oil_and_gas_story/$FILE/130219_SGF_TL_Angola_email_version.pdf
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CF8QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.saiia.org.za%2Fdoc_download%2F359-angola-the-reluctant-sadc-trader&ei=znXdUr3yE4bctAaW4YHoDQ&usg=AFQjCNGD2AMEmAKKNwHqBZr4Chor-asWaQ&bvm=bv.59568121,d.Yms
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 , מיליוני דולר2003-2011מדינות מובילות בהשקעה ישירה באנגולה, 

 

“... Are  companies right to assume that the challenges of the Angolan market 

constitute  insurmountable obstacles?  Those who cling to this assumption 

are choosing to forgo the rewards offered by a country that has a seemingly 

unlimited set of needs and a willingness and ability to pay that Surpasses 

perhaps all of its African counterparts.”  

Stuart Kelly, “African Arguments”, January 2013 
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 שותפות סחר 
 

. לאנגולה ארבע שותפות שלה מנתוני סחר החוץ של אנגולה ניתן ללמוד על שותפות הסחר המרכזיות
(. שאר היצוא מתחלק בין טאיוואן, קנדה, 4%דרא"פ )ו( 10%(, הודו )14%(, ארה"ב )46%מרכזיות ליצוא והן סין )

 .31אוסטרליה פורטוגל וצרפת

דרא"פ ו( 7.7%(, ארה"ב )19.4%(, פורטוגל )21%ות של אנגולה הן: סין )יבוא, שותפות הסחר העיקרימבחינת 
 ברזיל, בריטניה, הודו, נמיביה.קונגו ,( מדינות נוספות הן 7.1%)

 2012,  מדינות סחר מובילותיבוא אנגולה,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012מדינות סחר מובילות, יצוא אנגולה, 
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 Comtrade, Angola Import Export inquiry, Dec 2013 

21% 

19% 

8% 7% 

45% 

 אחר דרום אפריקה ב"ארה פורטוגל סין

46% 

14% 

10% 

4% 

26% 

 אחר דרום אפריקה הודו ב"ארה סין

http://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx
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 ענפי סיווג לפי יצואו יבוא
 

 (, 98%) צוא העיקרי, והמשמעותי ביותר מאנגולה הוא מוצרים מינרליים, הכולל את יצוא הנפט ענף הי
 (.1.2%ענף דומיננטי נוסף הוא אבנים יקרות )

(, 7%(, מתכות פשוטות )9%(, כלי רכב וכלי טיס )10%(, ציוד חשמלי )16%ענפי היבוא העיקריים: מכונות )
 .(5%מוצרים מינרליים )

 2012א אנגולה, יבו

 

 

 

 

 

 כלי רכב טיס ושיט ציוד חשמלי מכונות

 בשר, מזון מוצרים מינרליים מתכות פשוטות

 משקאות פלסטיק מבנים מורכבים, תאורה, רהיטים

 מוצרי חלב מכשור אופטי וציוד רפואי ברזל ומתכת

 סוכר כימיקלים גומי

 קרמיקה טקסטיל פארמה

 אחר אלומיניום דשן
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 2012  ($M)ענפי יצוא עיקריים של אנגולה  2012 ($M)  עיקריים של אנגולה יבואענפי 

 69,686 מינרליים מוצרים  3,118 מכונות 

 837 יקרותים אבנ  1,963 ציוד חשמלי

 69 ופלדה ברזל  1,684 כלי רכב טיס ושיט

 61 מברזל או פלדה חפצים  1,287 מתכות פשוטות

 52 וציוד חשמלי מכונות  1,054 ינרלייםמוצרים מ

 39 מחצבים  831 מזון, בשר

 18 טיס וחלקי חילוף כלי  682 רהיטים, תאורה, מבנים מורכבים

 14 דיג  649 פלסטיק

 14 נחושת  647 משקאות

 10 אלומיניום  617 ברזל ומתכת

 64 אחר  341 מכשור אופטי וציוד רפואי

 70,867 כ"סה  277 מוצרי חלב

    226 גומי

    649 פלסטיק

    222 כימיקלים

    220 סוכר

    210 פארמה

    200 טקסטיל

    200 קרמיקה

    176 דשן

    169 אלומיניום

    4,900 אחר

    19,673 סה"כ
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 32אנגולה-ישראל סחר יחסי
 

 לעומת השנה הקודמת  5%לייה של מיליון דולר, ע 29-עמד היקף הסחר בין אנגולה וישראל על בכ 2013-ב
 מיליון דולר(. 27)

 לעומת שנה קודמת. 4% -מיליון דולר, עליה של כ 28 -היקף היצוא הסתכם בכ

 אלף דולר, עליה של מאות אחוזים, בעיקר בשל עליה ביבוא ענף הכימיקלים. 270 -היקף היבוא הסתכם בכ

 $(M) 2013/2012 אנגולה-ישראל: הסחר התפתחות

 שינוי שיעור 2013 2012 2011 2010 
2013/2012 

 4% 28.4 27.3 22.8 37.8 סחורות יצוא

 649% 0.27 0.04 0.81 6.00 סחורות יבוא

 3% 28.1 27.2 21.9 31.8 מסחרי עודף

 5% 28.6 27.3 23.6 43.8 סחר היקף

 

 $(M) 2013/2012אנגולה -התפתחות הסחר: ישראל
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 :2013, ענפים יצוא לפי - אנגולה-ישראל הסחר התפתחות

 .מסך היצוא 20%( ומהווה 9%מיליון דולר )עלייה של  5.6-מתכת הסתכם ביצוא ענף מתכת בסיסית ומוצרי 

 .מסך היצוא 18%( ומהווה 20%מיליון דולר )עלייה של  5 -הסתכם ביצוא ענף מכונות וציוד 

 .מסך היצוא 11%(  ומהווה 13%)עלייה של  מיליון דולר 3.2-הסתכם ביצוא ענף ציוד טלקומוניקציה 

 

 $(M) 2013/2012ענפי יצוא עיקריים של ישראל לאנגולה  

 2012 2013 (                    Mתיאור ענף )$
 שינויהשיעור 

 31/31 

 משקל ביצוא
 31 

 20% 9% 5.6 5.2 מתכת בסיסית ומוצרי מתכת            

 18% 20% 5.0 4.2     מכונות וציוד                   

 11% 13% 3.2 2.8 ציוד טלקומוניקציה                  

 11% 10%- 3.1 3.4 יצוא אחר                           

 9% 41% 2.7 1.9 מנועים וציוד חשמלי                 

 8% 130% 2.3 1.0 מוצרי גומי  ופלסטיקה               

 5% 597% 1.4 0.2 ני           צרכ-ציוד אלקטרוני ביתי

 4% 100% 1.1 0.5 יצוא חקלאי                         

 2% 37%- 0.6 1.0 עץ ,ריהוט ,נייר ודפוס              

 12% 51%- 3.5 7.1 אחרים

 

 :2013, ענפים יבוא לפי - אנגולה-ישראל הסחר התפתחות

 מסך היבוא. 56%אלף דולר ומהווה  150-ענף יבוא חדש, אשר הסתכם ב – מוצרים כימיים

 מכלל היבוא. 30%אלף דולר ומהווה  80-הסתכם ב  יבוא של כלי מדידה עדינים

 מסך היבוא. 5%( ומהווה 10%אלף דולר )עלייה של  14-הסתכם ב יבוא של מתכות פשוטות
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 מערכת המס באנגולה
 

בכדי להוציא לפועל את יעדי הממשלה בדבר השקעות זרות במדינה, 
הממשלה מעניקה תמריצים למשקיעים זרים בדמות הטבות מס, 

צים אלה על יכספים וסובסידיות שונות. על מנת ליהנות מתמר יהחזר
 -ANIP-יש תוכנית להשקעה של מיליון דולר להמשקיע להג

National Private Investment Agency רק לאחר קבלת אישור .
 ניתן להתחיל בתהליך הקמת החברה. ANIP-מה

על ידי רישום  באנגולה משקיעים זרים יכולים לנהל את עסקיהם
 חברה בת או יצירת שותפות. 

עליה ולעובדים. החברה רישום חברה יוצר יתרונות מידיים לחברה, לב
מקבלת הון ממשקיעים, גישה למוסדות המדינה החל בבתי משפט 
וכלה בבנקים, בעלי החברה מוגנים מתביעות על ידי רישום חברה 

 כחברה בע"מ והעובדים נהנים מהגנות שמספק להם החוק. 

 34תהליך הקמת חברה

זהו משרד הממוקם  .(GUE-)להלן Guichê Único da Empresaנקראת שמול יישות  מתבצערישום החברה 
 בכל הנושאים הקשורים לרישום חברה. One Stop Shop -כמשמש ובבירה לואנדה 

 השלבים לרישום חברה הם כדלקמן:

 Ficheiro Central deיש לאמת על ידי בדיקה במשרד המסחר ) - מציאת שם ייחודי לחברה .1

Denominações Sociaisה לא קיים כבר ברשומות. הבדיקה תתבצע ( כי השם שבו רוצים לקרוא לחבר
. לרוב, AOA 24,090לאחר אישור השם יתקבל טופס אישור מספר ו, AOA500על ידי מילוי טופס 

 התהליך אורך יום אחד.

דולר  אשר מהווה את הסכום המינימאלי לשם  1,000יש להפקיד בחשבון בנק סכום של  - הון עצמי תהפקד .2
 שלם עמלת רישום. שלב זה אורך כיום אחד.התאגדות חברה בע"מ ובנוסף ל

לחברה יש שתי חלופות במקרה זה: החלופה הראשונה למלא טופס סטנדרטי  - הכנת מסמכי התאגדות .3
תהליך ההתאגדות. תהליך  לביצועוהחלופה השנייה היא להשתמש בשירותי עו"ד  ,GUE -שמקבלים מה

שת מסמכי ההתאגדות נכללות בעמלת הרישום הגשת מסמכי ההתאגדות אורך כיום אחד והעמלות בגין הג
 שכבר שולמה בשלב השני.

 Direccao National-לאחר השלמת תהליך הגשת מסמכי ההתאגדות, יש לפנות ל - קבלת מספר חברה .4

dos Impostos על מנת לקבל מספר חברה (NIF- (National Identification Number  ישנו מס ו
 חברה. התהליך אורך כיום אחד.לתשלום שמשתנה בהתאם לפעילות ה

לאחר קבלת כל האישורים בתהליכים הקודמים מוסרים את תיק המסמכים לידי  - GUE-קבלת אישור מה .5
את כל המסמכים הרלוונטיים יחד עם נציג החברה. לאחר אישור המסמכים על ידי הנוטריון בודק שנוטריון 

המכון הלאומי , ביניהןישום החברההוא מעביר עותק של האישור לכל הסוכנויות הקשורות לר

                                                                    
 .0%מלבד חריגים כגון מוצרי יצוא שעליהם שיעור המע"מ עומד על  33

34
 Angolan National Private Investment Guide, How to Invest In Angola, 2013 

 שיעור המס מס

 10%  33 מע"מ

 35% מס חברות

 17%-0% מס הכנסה

 10% דיבידנד

 10% תמלוגים

 לא קיים אזור סחר חופשי

 אין אמנת מס עם ישראל

http://www.anip-angola-us.org/ANIP-How-to-Invest-in-Angola.pdf
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לסטטיסטיקה, משרד המס של משרד האוצר, המוסד לביטוח הלאומי והמשרד למנהל ציבורי, התעסוקה 
 לשלבים הקודמים. ביחס יםגבוהימים והעמלות והמיסים בשלב זה  4-והביטחון סוציאלי. התהליך אורך כ

אישור לכך באנגולה על החברה לקבל על מנת לפעול באופן מסחרי  - קבלת אישור מלשכת הסחר .6
אישור יש להגיש את המסמכים הבאים: מסמכי ה. בהגשת הבקשה לקבלת Alvará -מלשכת הסחר הנקרא

התאגדות מהנוטריון, עותק של תעודת זהות, תעודת רישום מסחרית, תעודת רישום סטטיסטית, תמצית 
-בדבר המיקום גיאוגרפי וכדאיות חברתית מהרישום הפלילי של המייסדים, חוות דעת של הרשות המנהלית

יום, ועלותו  60-כלכלית וצילום תעודת זהות או דרכון. שלב זה אורך את הזמן הרב ביותר מכל השלבים, כ
 דולר . 1,000

יש להגיש דוחות כספיים מדי שנה על מנת לעמוד בדרישות משרד המס. שלב זה   - הגשת דוחות שנתיים .7
 ם ואורך כיום אחד.נעשה במקביל לשלבים אחרי

הדוחות הכספיים של החברה וישיבת בעלי המניות צריכים להירשם ולקבל אישור   - קבלת אישור שופט .8
 דולר .  20-בית משפט מחוזי. שלב זה נעשה במקביל לשלבים אחרים ועלותו כ של

 

כן יש לשקול זאת לויחסית  הינו ארוךתהליך הקמת חברה מקומית  ,לעילשמופיע התיאור מכפי שניתן לראות 
יצירת מיזם משותף עם חברה מקומית אשר יכולה להקל על לבחור בעדיף . ייתכן וכניסה לאנגולההבעת 

 מסוג זה תלוי במציאת שותף מקומי.התהליך. היתרון ביצירת מיזם 

 העסקת עובדים זרים

 .זריםבקשה להעסקת עובדים על המעביד להגיש ניתן להעסיק עובדים זרים באנגולה. 

חודשים  12. האשרה תקפה לתקופה של Angolan Migration Services and Alien-את הבקשה מגישים ל
 נוספות. לאחר פקיעת תוקף אשרת השהייה העובד הזר יוחלף בעובד מקומי.  פעמייםוניתן להאריך אותה עד 

 על העובד המחזיק באשרת העבודה לעבוד רק בסוג העבודה המצוינת באשרה.

 מס חברות

. שיעור זה חל על חברות תושבות אנגולה וחברות זרות הפועלות באנגולה. יש 35%יעור המס באנגולה הוא ש
 .באנגולה לשים לב כי שיעורי מס מיוחדים חלים על חברות העוסקות בפעילות נפט וכרייה

ות הכוללת חברות ממשלתיות, חברות ציבורי Aחברות עם השקעות זרות בדרך כלל נכללות תחת קבוצה 
וחברה בעלת מוסד קבע באנגולה ופעילותה בחו"ל. חברות אלה חייבות לשלם את כל תשלומי המס שלהן עד 

 מהמס צריך להיות משולם בחודשים ינואר, פברואר ומרץ של אותה שנה. 75%-במאי בכל שנה כאשר כ 31
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 מכסים

בשנים האחרונות אנגולה עושה מאמצים רבים על מנת להקל ולפתח את 
המדינה מטילה מכס נמוך  הללומאמצים הלמדינה. כחלק מ יבואאפשרויות ה

זאת עדיין נדרשים אישורים ורישיונות ם עאך  ,10%-ל 5%יחסית בשיעור של בין 
בא תרופות ומוצרי חקלאות וכן זמן שחרור מצד משרדי הממשלה על מנת ליי

הסחורות מהמכס עדיין גבוה. אנגולה חתומה על הסכמי שיתוף פעולה במכס 
 ,עם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, נמיביה, פורטוגל, סאו טומה ופרינסיפה

 וזמביה.

 מיסים נוספים
  נות ללא תלות בגובה העסקה.על כל העסקאות, ההעברות והביטחו 1%באנגולה קיים מס בולים בשיעור 
  10%שיעור מס רווחי הון במדינה עומד על. 
 על כל המוצרים ביצור מקומי, מוצרים מיובאים, חשמל, מים, שירותים וכו'. שיעור  המוכלמס  - מס צריכה

 .30% -ל 5%המס נקבע על פי המוצר הנמכר ונע בין 

ריבית, תמלוגים ורווחים מפעילות חברות זרות בנוסף לכך, קיים ניכוי מס במקור על הכנסות מדיבידנד, 
ומועבר בסוף חודש החלוקה  את ההכנסות נגבה על ידי הישות המחלקת . מס זה10%באנגולה בשיעור של 

 לרשויות המס.

 עידוד השקעה באנגולה

 השלוש סבסילפתח את הפריפריה. הטבות למשקיעים וליוזמות עסקיות ניתנות על  מעוניינתממשלת אנגולה 
 פרמטרים. 

 :חלוקה לשלוש אזורים -הגאוגרפיה .1
 :'אזור א Luanda, principal municipalities of Benguela, Lobito, Huila and Cabinda  
  :'אזור בBenguela, Cabinda, Huíla, C. Norte, Bengo, Uíge, C. Sul, L. Norte and L. Sul 
  :'אזור גHuambo, Bié, Moxico, C. Cubango, Cunene, Namibe, Malange and Zaire 

 ענפים אסטרטגיים לאנגולה שהשקעה בהם מזכה בהטבות:  .2

 דיור ציבורי, מחזור, טקסטיל, תחבורה, חקלאות, אנרגיה ומים, ת בנייותקשורת, תשתיות,  מידע טכנולוגיות
 טלקום, דיג.

 שיקולים נוספים: .3

  תחליפים מקומיים ליבוא, יצירת מקומות עבודה 

 ליון דולר מאפשרת למשקיע להוציא הון מרווחי הפעילות מאנגולהיום של מהשקעת מינימ 

  מחצבים מנוהלת ע"י מערכת חוקים נפרדתהנפט והנסים, נפיה פיבענהשקעה 

 

  

 שיעור המכס הענף

 15%-2% ציוד רפואי

 20%-2% תקשורת

 30%-2% תשתיות

 15%-2% חקלאות

 20%-2% טכנולוגיה
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 חקלאות
 

יצואנית הרביעית הוהייתה  ,של מוצרי מזון יבואעצמאית מיחסית אנגולה לפני ארבעים שנה הייתה  היסטוריה:
שהיווה מקור ליון איש. יצוא חקלאי נוסף היה תירס, יתעשייה שהעסיקה רבע מ –בגודלה בעולם של קפה 

 תי.יצוא משמעוומטבע חוץ 

יותר  50%) ליון הקטאר ניתנים לעיבוד חקלאיימ 58מכלל השטח של אנגולה,  50%-תמונת מצב עדכנית: כ
, בעיקר בזכות חקלאים 2002גידול משמעותי מאז מדובר בלחקלאות.  כיום מנוצלים 8-14%מאשר באתיופיה(. 

מתפרנסים  ,ליון אישימ 7-כ מאוכלוסיית אנגולה, 32%שחזרו ויישבו את הכפרים שלהם לאחר תום המלחמה. 
 אתמצליחים לספק מחקלאות. הרוב המוחלט של חקלאי אנגולה מעבדים שטחי אדמה קטנים שבימים טובים 

היעדר , ואי שימוש בתשומות כגון הדברה ודשן שלבנמוכה הינה ר אתוצרת להקטה צרכי משק הבית שלהם.
 מערכות השקיה. ו אזורי אחסון

דגנים ה, תוצרת 2012-לפי הבנק העולמי, נכון ל
ק"ג להקטאר,  617על  עמדהממוצעת באנגולה ה

 2012-נכון ל ,FAO-בניגריה. לפי ה 1,363-בהשוואה ל
על  עמדהעגבניות למטר רבוע באנגולה התוצרת 

 .36ק"ג בדרא"פ 7-פחות מחצי ק"ג בהשוואה ל

מכלל התוצרת החקלאית הנצרכת באנגולה  90%, יוםכ
גולה ייבאה מוצרי מזון לבדה אנ 2012-. ב37מיובאת

ליארד ימ 2תוצרת חקלאית בשווי כולל של מעל ו
זה כלל חיטה, בשר בקר, בשר עוף, סויה,  יבואדולר. 

שמן דקלים, קפה, מוצרי חלב ועוד. אנגולה מייבאת 
פורטוגל  :את עיקר התוצרת החקלאית מחמש מדינות

ליון דולר(, ימ 620(, ברזיל )2012-ליון דולר בימ 762)
ליון ימ 222ליון דולר(, דרום אפריקה )ימ 242"ב )ארה

 ליון דולר(. ימ 156דולר( וארגנטינה )

  2011-הוערך ב הייצור החקלאי הכולל באנגולה
הגידול המוביל באנגולה לאותה שנה והיווה  היהקסבה צמח ה. 2010-מ 8%צמיחה של  והיווהליון טון ימ 27-בכ

פירות ים קפואים ועץ לא מעובד אשר יחד מורכב ממזערי, אשר רובו ו הינ היצוא החקלאי מכלל הגידולים. 50%
 ליון דולר.ימ 20-של פחות מ שוויבמסתכמים 

 300,000-כ בשנה של אנגולה נחשב לאחד הפוריים בעולם. בשטח טריטוריאלי של אנגולה נידוגים השטח הימי
לא  –עצמה דם את יכולות הדיג באנגולה בעוד שנעשים מאמצים לק .טונות דגים, בעיקר ע"י ספינות דיג זרות

 . 38מסתפקת במיסוי של החברות הזרות הפועלות בשטחה והמדינההייתה התקדמות מעשית בשנים האחרונות 

                                                                    
35

 FAOSTAT, Commodities by country, Angola top imports, 2011 
36

  Embassy Of Holland In South Africa, Business Opportunities For Horticulture And Potatoes In Angola, 2013  
37

 USDA Foreign Agricultural Service, Gain Report, Angola Feb. 2013  
38

 U.S Commercial Service, Doing Business In Angola, 2013  

 35אלף טון, 2011יבוא תוצרת חקלאית לאנגולה נתוני 

 107 שמן סויה

 442 קמח חיטה

 138 שמן דקלים

 95 יין

 212 סוכר לא מעובד

 287 בשר עוף

 19 בשר חזיר

 21 רוטב עגבניות

http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx
http://www.greenporthollandinternational.nl/wp-content/uploads/Business-Opportunities-for-horticulture-and-potatoes-in-Angola.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Assessment%20Report%20and%20Opportunities%20for%20U.S.%20Food%20Products%20_Pretoria_Angola_2-27-2013.pdf
http://www.buyusainfo.net/docs/x_3785457.pdf
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, בגלל האדמה הפוריה, מים בשפע, כח עבודה זול, ומדיניות הוא אדיר ככלל, פוטנציאל החקלאות באנגולה
 כמו גידולים ליצוא גם ריכה מקומית, ניתן לפתח תומכת של הממשלה. מעבר לייצור חקלאי לצ

 עץ. והורטיקולטורה 

בין אלו, ניתן למצוא פרויקטים  .הממשלה בחרה לפתח את ענף החקלאות באמצעות השקעה בחוות מסחריות
משלב ה, פרויקט המייצג גישה הוליסטית Terra Verde. ספציפית, ניתן להצביע על תישראליבביצוע ותמיכה 

דול, עיבוד, אריזה ואפילו יכולות שווק של תוצרת חקלאית. כח העבודה במודל המדובר מבוסס על בתוכו גי
 הפרויקט. מתגוררת בחוות האוכלוסייה המקומית שגם 

כך שגם  –מוגבלת, ישנה מגמה של צמיחה ושינוי הרגלים הינה שהיום צריכת התשומות לחקלאות ת ולמר
ובחומרי הדברה. במקביל, צומחות חברות אשר מספקות את צרכי חקלאים זעירים מתחילים להשתמש בדשן 

, משווקת דשן, חומרי הדברה, כימיקלים, ציוד וטרינרי, כלי עבודה 2005-, חברה שהוקמה בFertiangolaהענף. 
משווקת טכנולוגיה ותשומות לחקלאות של חברות ברזילאיות היא חברה ה Agrowayומערכות השקיה. 

 - Agroway :יבאות ציוד מיכון לתעשייהיציוד מיכון לחקלאות. שלוש חברות מ פקתמסכמו גם  ,באנגולה
את  המייצגתLonAgro -ו ,Massey Fergusonמייצגת את ה - New Holland, BrasAfricaמייצגת את ה

Deere John . 

ליון ימ 652היפנית, אשר הכריזה כי תשקיע  Marubeniבענף היא של  המשמעותיות ביותראחת מההשקעות 
פרס על תדרום אנגולה. הפרויקט ישב Cuneneדולר בחוות גידול סוכר ומפעל אשר יפיק אתנול וסוכר באזור 

טון קני  20,000לעבד סך של  מיועד. המפעל 2017הקטאר וצפוי להיות אופרטיבי לקראת  66,000שטח של 
בשטח של  סוכר. פרויקט דומה טון 400,000 ולייצר ליטר אתנול לשנה מיליארדלייצר ארבעה  ,סוכר ביום

, קבוצת אחזקות אנגולזית Odebrechtחברת בניה ברזילאית  –, אותו מובילים שלוש תאגידים הקטאר 30,000
DAMER ו-Sonango,  בשלבי סיום.נמצא 

שיפור בתשתיות, האוכלוסייה, בגידול הבעקבות  יעלהביקוש לתוצרת מקומית ההצפי הוא שבשנים הקרובות 
 גוברת של תאגידים בינלאומיים שמזהים פוטנציאל באנגולה. הנוכחות והרשתות שווק באנגולה  צמיחה שלה

 סקירה מפורטת ניתן למצוא בענף המכון, ביחידה הכלכלית.
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 תקשורת 
 

בתנופת זינוק מאז סוף נמצא ענף הטלקום באנגולה 
היו פחות ממאה אלף  2004-מלחמת האזרחים. בעוד שב

עומדת על הטלפונים הניידים דירת חכיום , 39משתמשים
 . 40ליון מנוייםימ 14-ישנם יותר מו, 73%

שתי רשתות טלקום באנגולה, רק בעוד שהיום ישנן 
לתחרות הענף כי בעתיד הקרוב ייפתח קיימת אפשרות 

. 41הסלולריולפחות רשת אחת, שלישית, תצטרף לשוק 
וישנם מענה גבולי מספקת תשתית הטלקום כיום 

ים על התשתית שמביאים לפגיעה באיכות עומסים גדול
 השרות. 

Unitel  ,2001-הוקמה בשהיא הרשת הפופולרית יותר 
השיקה דור שהרשת בעוד מציגה רווחיות פר לקוח מהגבוהות באפריקה. מהשוק. הרשת  66%והיום חולשת על 

. הבעלות על שבדיתה Ericssonבשותפות עם  תשתית דור רביעיבר הציגה כהיא  2012-ב, 2009-ברק שלישי 
Unitel  חברות:  ארבעמתחלקת ביןPortugal Telecom ,GENI Group ,Vidatel ,Mercury לשותפות עם .

אסטרטגית. פורטוגל טלקום "חנכה" את משמעות  ליארד דולר(ימ 5-מלמעלה )ששוויה  הרשת הפורטוגלית
Unitel והיא אחת הסיבות להצלחה של ,Unitel  .באנגולה 

Movicel, ברת בת שלחAngola Telecom  והיא זרוע הטלקום של חברת 2003-הממשלתית הוקמה ב ,
נמוכה יותר ממתחרתה. גם היא  ממוצעת הלאומית. החברה פונה לפלח אוכלוסייה עם הכנסההטלפוניה 

 מתחרה.החברה המציגה נתוני רווח חיוביים אך רחוקים משל 

 אינטרנט

פיצה באנגולה קהתרחשה גם בתחום האינטרנט 
כמעט ולא היה אינטרנט  2004-בעוד שב - מרשימה

משתמשי אינטרנט. עד  23%במדינה, היום מדובר על 
. SAT-3/WASCהיה מונופול של כבל אופטי אחד,  2012

מחבר את אנגולה ש ,WACSכבל שני, כיום ישנו 
מחירים משמעותית  לירידתמה שהביא  ,לאינטרנט

עה שתשקיע הודי Angola Telecomלמשתמש הפרטי. 
המחוזות  18-ליארד דולר בפריסת הכבל האופטי לימ 2.4

היא תקופה בה השקעות של  2013-2015של המדינה. 
נוספת בתחום הינה מיליארדים יזרמו לענף. התפתחות 

 שאנגולה מתעתדת לשגר לוויין תקשורת 
 .201742-ב

 סקירה מפורטת ניתן למצוא בענף המכון, ביחידה הכלכלית.
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 International Telecommunication Union, Statistics, Mobile Users & Internet Penetration Angola, 2013  
40

 Buddecom, Angola - Telecoms, Mobile, Broadband and Forecasts, Entered Jan 2014  
41

 African Development Bank, Angola Private Sector Country Profile, Sep 2013 
42

Telegeography, Angola to ramp up mobile competition, Oct 2013  
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http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.budde.com.au/Research/Angola-Telecoms-Mobile-Broadband-and-Forecasts.html
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2013/10/31/angola-to-ramp-up-mobile-competition/
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 סקירה כללית
 

בייחוד לאור  ,הייתה מרשימה עשור האחרוןצמיחת התוצר ב .תושבים מיליון 90-למעלה ממתגוררים באתיופיה 
יעמוד  2017-ל 2013 ביןהצפי הוא שמשמעותיים ממחצבים או מנפט. אין תמלוגים העובדה שלאתיופיה 

אפריקה יותר בנתוני צמיחה הגבוהים באת לשנה. אתיופיה היא המדינה שהציגה  6%על הצמיחה ממוצע 
מסחור החקלאות  מדיניות פיתוח ממשלתית ששמה דגש על השקעה ציבורית,פרי  - בעשר השנים האחרונות

לצמיחה בענף תחזית לצמיחה כלכלית גבוהה בשנים הקרובות נובעת מצפי ה. המגזר הפרטיופיתוח 
עלייה המגזר הפרטי,  תצמיחשל כתוצאה כמו גם  במדינה, יםשיפור בתשתיות החשמל והכבישלהחקלאות, 
 .המגזר הפרטי מתבססת במידה רבה על חקלאות ושירותיםת צמיח זרות וביקוש מקומי גובר.הבהשקעות 

הזדמנויות  יוצרותאקטיבית שחיתות ומדיניות עידוד השקעה  היעדר, תרבות של כלכלית-היציבות המקרו
כל אלו  (.2013-ב מיליארד דולר 1.2) במגמת עלייה אשר נמצאת השקעה זרה,מושכות ואטרקטיביות השקעה 

מרשים במיוחד לאור נתון שאתיופיה היא אחת המדינות האטרקטיביות באפריקה,  אינדיקציה לכך יםמהוו
להשקיע בענפים ממשקיעים זרים וקיימות מגבלות על ,העובדה שאין באתיופיה תעשיית נפט ומחצבים

 ם, ביטוח, תיירות, תחבורה ופרסום לדוגמה.טלקום, פיננסי -מסוימים 

. וביל תהליכי השקעה ייחודיים, אך מצד שני מלשוק החופשי מצד אחד חסםהוא  הממשל הריכוזי באתיופיה
היא אחת תיופיה אאך  ,מעטות המדינות בעולם שמסוגלות להוביל שינויים דרסטיים ותכניות חומש אמיתיות

ממשלת אתיופיה  משקיעה ,הבנק העולמי(זוכה לביקורת מצד דיניות ש)מ הגבלה על חופש השוקה. לצד מהן
  למשקיעים וחברות בינלאומיות. נוחהכומים משמעותיים בתשתיות ושמה דגש על יצירת סביבה ס

. ישנו תהליך הדרגתי של (17%-כ) ךנמומאוד בה ואחוז העיור  ין אחת המדינות העניות בעולםיאתיופיה היא עד 
שיפורים משמעותיים לצד ותודות לוני וניתן לזהות שינויים משמעותיים בהרגלי הצריכה. יציאה ממעגל הע

מגמה  ניכרת בוכיום  זניח,הוא שגם אם  -במערכת החינוך וצמיחת הכלכלה יש התרחבות של מעמד הביניים 
ות בענפים ת תהליכי הפרטה משמעותיים, חברות ממשלתיות עדיין שולטוחיובית. הממשלה מאוד ריכוזית ולמר

עיקר בבאפקטיביות שלה, מערכת המשפט באתיופיה מוגבלת יחסית  ים ממשלתיים.מונופול באמצעותהשונים 
 מסחר.דיני לכל הקשור ב

הזדמנויות באתיופיה כוללות פיתוח ההולטיקולטורה, חוות דגים, ו, אתיופיה היא שוק עם פוטנציאל עצום
 מדינהטקסטיל. חברות הפועלות בות תחנות כח, תיירות , תשתיות, הקמ)ישנה התכנות להפרטה( תקשורת

רישום חברה ותשלום ב לקושי גורמתמצביעות על קשיים בעבודה מול הממשל, עם בירוקרטיה מסובכת אשר 
 תדיר כאחד האתגרים המשמעותיים להתנהלות במדינה. מוזכר  -אי ידיעת האנגלית  -מכשול השפה מיסים. ה

והבחירות הבאות  2010-, הבחירות האחרונות התקיימו בשלטון יציב אתיופיהיש בהאחרונות  יםהשנ 20-ב
על אף החלק הפעיל טחון אזורי וי. בפועל, אתיופיה היא מדינת מפלגה. למרות שיש חוסר ב2015-יתקיימו ב
בתחום בדירוג העולמי  .הדבר לא איים בשום שלב על היציבות השלטונית ,בסומליה לחימהאתיופיה בשלקחה 

לריכוזיות השלטון יש אפריקה שמדרום לסהרה. מבין מדינות ה מובילה 5543-מקום הבאתיופיה מדורגת  זה
  החופש הפוליטי.וחופש העיתונות  בתחומימחיר 

 

                                                                    
43,45

 World Economic Forum, World Competitiveness Report 2013/2014   

 אתיופיה 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2013-14/GCR_CountryHighlights_2013-2014.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2013-14/GCR_CountryHighlights_2013-2014.pdf
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ת ושינויים מרחיקי לכת בתשתי להתממשצפויים סופה שב יום אתיופיה נמצאת בעיצומה של תכנית חומשכ
לקום. טתוצר בפיתוח תשתיות והמ 30%-יעה סכום מקביל לת. הממשלה משקווהרכב יםהחשמל, הכביש
 1,800%-להגדיל באיש ו מיליון 40-ל הסלולראת מספר משתמשי  500%-יעד להגדיל בעצמה אתיופיה שמה ל

. בפועל, ישנה התקדמות מרשימה עם פיתוח תשתיות, 2015עד   מיליון 3.7-מספר משתמשי האינטרנט לאת 
בהשוואה  של פיתוח מאחור בכל הפרמטרים נותרה יחסיתעדיין אתיופיה יים כחואבל גם עם השינויים הנ

 הסלולר. חדירת 12444-במקום ה המדינה בדירוג התשתיות הכללי מדורגת .ינות מזרח אפריקה האחרותדלמ
 אפריקה היום.לנמוכות בצורה יוצאת דופן  נותרוט נאינטרהו

אתיופיה מייצגת את האינטרסים של ישראל במדינה. שגרירות ישראל בלישראל ולאתיופיה יחסים טובים.  
והגיע  2013 -ל 2010בארבע השנים האחרונות בין  20% -בכ הישראלי עם אתיופיה צמח משמעותית הסחר
מיליון דולר. עיקר היצוא  10 ישראל ייצאה לאתיופיה סחורה ושירותים בשווי 2012-מיליון דולר. ב 80.3לכדי 

 (.12%( ומוצרי גומי ופלסטיקה )17%וא חקלאי ), יצ(32%)  כימיקלים הוא
 

 2013דירוג קלות עשיית העסקים של הבנק העולמי, אתיופיה, 
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 חברה וגיאוגרפיה ,פוליטיקה

צפויים  2020עד בקצב גידול האוכלוסייה הנוכחי ו, מיליון אזרחים 94 המונהלית אאתיופיה היא רפובליקה פדר
.. לסת באפריקה )אחרי ניגריה(המאוכהכי השנייה היא המדינה אתיופיה  .מיליון אזרחים 111.5-להיות בה כ

 .קמ"ר 1,221,900 הוא שטחה

 EPRDF ,99%למפלגה השלטת,  - בפועל מדובר על מדינת מפלגהאך היא דמוקרטיה, אתיופיה רשמית 
מתוך  137-ה . חופש העיתונות מדורג מקום45פרלמנט. השלטון באתיופיה הוא שלטון ריכוזי מאודהמושבים במ
46179.  

 1,700הנצרות היא הדת השלטת באתיופיה מזה כמעט  .אתיופיה היא אחת מהאומות הקדומות ביותר בעולם
ליבריה( שלא נשלטו ע״י אף מדינה אירופאית )למעט כיבוש לצד אחת משתי מדינות ) אתיופיה היא שנה.

אזורי ניהול אוטונומיים.  2-מדינות ו 9-ל מחולקת על בסיס אתניאתיופיה . (1941-1936 צבאי איטלקי בשנים
 Dire Dawa (356,000) ,Nazret (300,000) ,Gonder, (תושבים מיליון 3.5)הערים המרכזיות הן אדיס אבבה 

(253,000) ,Mekelle (220,000) ,Dese (219,000) ,Bahir Dar (218,000) ,Jima (208,000.) 

  Oromo(34.5% ,)Amhara (26.9%,)Somali  (6.1% ,)Tigray (6.1%) : קבוצות אתניות באתיופיה קיימות שש
שפות מדוברות  70-. בעוד שישנן יותר מ48מוסלמים 33%-נוצרים ו הם מהאוכלוסייה Sidama (4%)47. 65%-ו

 44%ספציפיות לכל מדינה. הנוספות הינן השפות וביותר היא האמהרית,  הנפוצהבאתיופיה, השפה 
 .54-25 בין הגילאים 29%-ו 25-24בין הגילאים  19%, 14-0 גילאיםבין ה הינם מהאוכלוסייה

50Human Development Index187מתוך  173-במקום ה : בדירוג הפיתוח העולמי מדורגת המדינה. 
הנתונים היבשים מייצרים תמונה . יכולת צמיחה מרשימה מפגינהלאתיופיה נקודת זינוק נמוכה, אבל היא 

שנות לימוד הן הסטנדרט ואחוז הרישום לבתי  תשע. 39%רוא וכתוב במדינה עומד על מורכבת. אחוז ידיעת ק
 ,בדור הבא האנאלפביתיותשל מה שצפוי לשנות את הסטטיסטיקה  ,95%-מתקרב לבצמיחה ויסודיים הספר ה

 .ובעקבות כך גם את הכלכלה

 אחוז. 49225מתוך  29-מקום הבאתיופיה בדירוג תמותת תינוקות מדורגת ו, שנה 60תוחלת החיים עומדת על 
לשנה.  3.6% ברמה שלעיור גבוה יחסית הגידול בקצב  ךא ,17%עומד על נמוך יחסית לאפריקה ו הקיים העיור

 79%-ל .34%-בכפרים המספר יורד לאך מהאוכלוסייה גישה למקורות מים מסודרים,  97%-ל יש בערים
 מערכת סניטציה משופרת.גישה למהאוכלוסייה אין 
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 Business monitor review, Ethiopia, Business Forecast Report, Q2 2013 
46

 Reporters Without Borders, Press Freedom Index 2013 
47

 CIA Factbook, Ethiopia, Dec 2013 
48

 CIA Factbook, Ethiopia, Dec 2013 
49

 World Bank, Data By Country, Ethiopia, Mortality Rate, Under-5 (Per 1,000 Live Births), 2012 

   
 

http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1054
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html
http://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT
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את שיעור  הוריד . נתון זהצמיחההמיליון בני אדם יצאו ממעגל העוני בחמש השנים האחרונות כתוצאה מ 2.5
. הצפי הוא שהמגמה החיובית בצמצום העוני תמשך ועד 2011-ב 29.6% -ל 2004-ב 38.7%-מבמדינה העוני 

, ליום דולר 1.25-של פחות מ הכנסה עלמהאוכלוסייה חיים  66%. 22.5% יעמוד עלאתיופיה אחוז העוני ב 2015
  .0.336מדד אי השיווין )ג'יני( הוא ו

הישראלים . מאוד עקשנים הםו אותה לחתוך יודעים לא ההחלטות מקבלי ,מסובכת הבירוקרטיה“
 המערבית באפריקה. לאפריקה יחסית זולה אתיופיה. כרטיס דולר 700. להגיע קל כי לשם נמשכים

 תנאים יש. בטוחה היא אתיופיה. דולר ליום 150 באתיופיה, ליום ולרד 500-מ פחות להוציא ניתן לא
 99%. בישראל האתיופית האוכלוסייה של היתרון את יש גם. חקלאותו תעשייה מאפשריםש

 .”אדמה שקיבלו חקלאים הם, עסקים באתיופיה שעושים מהישראלים
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 כלכלה
 

 ,8.5%אתיופיה נתוני צמיחה מרשימים של ציגה ה 2012-ב. ריכוזית אבל, יחסית חופשית הכלכלה באתיופיה
צופה ממוצע צמיחה  BMI-משך וי.  מגמת הצמיחה צפויה להדולר 454עמד על  2012-התמ"ג לנפש בכאשר 

ריבית הבנק המרכזי באתיופיה נמוכה בצורה . 201850עד דולר  762עם תמ"ג לנפש של  2018עד  5.86%של 
 .5%51עמד על  2013-ו 1995ים יוצאת דופן לאפריקה והממוצע בין השנ

 2018-201352נתונים כלכליים תחזית  - אתיופיה

 2018 2017 2016 2015 2014 פבר2013 

 5.4% 5.5% 5.5% 6.0% 6.1% 6.7% צמיחת תמ"ג

 11.1% 12.6% 12.1% 11.3% 11.0% 11.7% אינפלציה

 USD 11.14 19.85 20.9 22 23.15 24.37-ל Birrשע"ח 

 

. בשביל 2015-ב 11.3%-וצפוי שתעמוד על כ 2012-בירידה לאחר התייצבות ב כיום אתהאינפלציה נמצ
לית אממשלת אתיופיה מדיניות פיסקהפעילה ( 2011בנובמבר  40%להשתלט על האינפלציה המשתוללת )

מיליארד דולר וצפוי לגדול בשנים  2.9. הגרעון במאזן התשלומים עומד היום על 2013-רית נוקשה באומוניט
 באות. ה

 50%-כ :מול הדולרלאיבד משמעותית מערכו  Birr-, ה53שער החליפין באתיופיה נתון תחת פיקוח וערך המטבע
בחמש השנים  בד מערכו מול הדולראימשיך ל Birr-התחזיות הן שהאבל  ,. אמנם המגמה התמתנה2006מאז 

 הקרובות.
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  התפתחות אינדיקטורים נבחרים - אתיופיה
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 הרכב התוצר

מקור ה"ג, תמלהענף המשמעותי ביותר  החקלאות והשירותים. פימונעת ע"י ענהאתיופית ת הכלכלה צמיח
תרומתו הסתכמה  2011-מאוכלוסיית אתיופיה הוא החקלאות. ב 85%-מעסיק כוהענף שמטבע החוץ, להעיקרי 

 תמונעזה  ה של ענףיחהצמ. 2011/2012-צמיחה בהמהתוצר. לעומת זאת, ענף השירותים היה שיאן  44%-ב
את ענף  ובבנייה ובפעילות הכרייה הניע התנופהזר הציבורי. נדל"ן והמגההתיירות, הפיננסים,  פיהתרחבות ענמ

 .  13.6%התעשייה לצמיחה של  

 54)%( 2011תרומה ענפית לתמ"ג באתיופיה, 

 

 מעמד הביניים והמגזר הפרטי 
 

כשליש )משקי בית אלף  200-שלכ גילהאבבה  משקי בית באדיס ההכנסה שלרמות על  2013-בשבוצע מחקר 
 מעלח העבודה בעיר מרוויחים ומכ 10%-דולר לחודש, בעוד ש 500מעל ל יש הכנסה ש (מאוכלוסיית העיר

. 1%55זו עומד על כשם אחוז משקי הבית עם הכנסה  ,. זאת, בפער אדיר משאר המדינהחודשבדולר  1,000
צורכים בסכום  (איש מיליון 3)מהאוכלוסייה  3%-כך שבאתיופיה כנתוני בנק הפיתוח האפריקאי מצביעים על 

 .56דולר ליום 10-ל 4צורכים בין איש(  מיליון 4.2) 5.3%-ודולר ליום,  20-ל 10שבין 

של רכבים פרטיים  יבואכאשר אחוז ה מכוניות,ה יבואהתגברות קצב ניכרת במעמד ביניים צרכני  ו שלצמיחת
 . נכון 201057-ו 2002בין  דולר מיליון 128לכדי  60%-המכוניות הפרטיות צמח ב בואישווי  .גדל יבואכלל המתוך 

אינדיקטור מעניין נוסף ו גלגליים. אלף רכבים ד 44-רכבים פרטיים ו אלף 230-כבאתיופיה , היו רשומים 2010-ל
אמנם לא . 201058-ל 2007בין  150%-ב גדלההצריכה  –צמיחה של מעמד צרכני הוא צריכת יין שמעיד על 

 .  201359-ב 2,700-ל 2007-ב 1,300-מליונרים באתיופיה צמח ימספר המביניים, אבל המדובר על מעמד 
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 ובינוניות קטנות חברות

חברות  60חולשת על עדיין חברות ותאגידים, היא  300-ממשלת אתיופיה יותר מהפריטה  1994למרות שמאז 
פיננסים,  -פים רבים וזיות גבוהה של חברות ממשלתיות בענישנה ריכעדיין ו ,60תפקיד מרכזי במשקבעלות 

תחבורה ציבורית. הבנק המסחרי של ( וסוכר, טקסטיל, דשן) חקלאותתקשורת, חשמל, תעופה, ספנות, 
היה אחראי  2012-ל 2011 השנים ביןוהוא הבנק המסחרי הגדול ביותר  ,נמצא בבעלות ממשלתיתש ,אתיופיה

חברות ממשלתיות נהנות מתמיכה ממשלתית וגישה למימון בתנאים  .61מההלוואות במשק 50%-לכ
 . , מה שפוגע בתחרותיות במשקאטרקטיביים מאוד

. התרומה של המגזר הפרטי 62מהעובדים במרכזים העירוניים 50%-לית מעסיקה קרוב לאפורמ-הכלכלה הא
מדרום שבאפריקה  18%ממוצע של  תומלע, זאת 8.8%-באתיופיה לתמ"ג מצומצמת יחסית ועומדת על כ

 היו  2008-יחסית לגודל האוכלוסייה. נכון ל המועטבינוניים באתיופיה הקטנים והעסקים כמות ה. 63לסהרה
החברות הקטנות והבינוניות מתקשות  .64איש אלף 550-אשר העסיקו כ ,עסקים קטנים ובינוניים אלף 73-כ

שראי אינו משמעותי בכדי לאפשר זינוק בקרב וגם השיפור בזמינות הא ,לצמוח בהיעדר אפיקי מימון מתאימים
 החברות.

 חברות גדולות

 500-ל 50בין  שבהן עובדים חברות 400-וכ,עובדים 500-ר מחברות עם יות 43באתיופיה היו , 2010-נכון ל
יות אחברות אחר 8 .יצואמה 50%-חברות אחראיות ל 31 - . ישנה ריכוזיות גבוהה גם בקרב היצואנים65עובדים

 .מהגת 32%, וחברה אחת מייצאת oilseedsמיצוא  50%-חברות על יותר מ 9הקפה,  יצואמ 40%-מלה למעעל 
מגיעים ממספר מצומצם של תעשיות )קפה, זרעים וגת(. השאר מתחלק בין זהב,  יצואמכלל מוצרי ה 78%

 פרחים, עור, בשר וטקסטיל.

הפכו  GSI ,24-המובילות שאופיינו ע"י ההחברות  50חברות רבות מאופיינות במבנה שליטה משפחתי. מתוך 
החברות המקומיות מייצרות  -חברות סחר לחברות ייצור. נתון זה משמעותי מכיוון שהוא מסמל תהליך מעניין מ

 ייבאו. הן מדינה את מה שפעם בתוך ה

א וה MIDROCישנה ריכוזיות גבוהה בשוק ומספר קונגלומרטים שולטים על חברות רבות במשק. באתיופיה 
 5-למעלה מהשקיעה החברה  1993אלף עובדים. מאז  15אשר מעסיק באתיופיה,  הקונגלומרט הגדול

: תחום אפשרימעט בכל כ חברות,  41כולל ומגוון  MIDROC שלפורטפוליו מיליארד דולר באתיופיה. ה
 Modern) , בנייה(Sheraton Addis) , תיירות(Ethio Agri-Ceft Plc)ועיבוד תוצרת חקלאית  חקלאות

Building Industries Plc )"66, כרייה וחציבה ועודן, נדל . 
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EFFORT  הוא הקונגלומרט השני בגודלו. מקורו בתנועה הספרטיסטית בחבלTigray 1995-והוא הוקם ב 
מיליון דולר. לחברה פעילות בענפי  500-הוא למעלה מדולר. היום שווי החברה  5,000בהשקעה ראשונית של 

 Hiwot Agricultural Mechanisation ,Abergelle(, החקלאות )Addis Pharmaceuticalsהפארמה )

Livestock Development ,Alage Forest Development & Utilisation ,)פיננסים ה(Guna Trading ,)

  ועוד רבים אחרים.( TransEthiopia) לוגיסטיקה

שיחד  ,חברות שונות 9כולל ם הפורטפוליו שלה היוו 2005-הוקמה ב .East African Holding S.Cחברת 
חקלאות הדולר. החברה מתרכזת בענפי  מיליון 40-של יותר מזור שנתי ומגלגלות מחעובדים  5,000מעסיקות 

 .כללי יצוא-יבואנדל"ן והכימיקלים, הועיבוד תוצרת חקלאית, 

 באתיופיה חברות איגודי

 תחברים. ברשימ 10,000באתיופיה עם בסיס של יותר בגדול ההיא הגוף   67סחר של אדיס אבבהמלשכת ה
 אינה מתעדכנתאיגודים ענפיים של חברות. הרשימה על פרטים  , כמו גם חברות לפי ענףלאתר ניתן  החברים 

. ניתן להתייעץ ישירות עם לשכת מוצא ללמידת השוק האתיופיתדיר באינטרנט, אך יכולה לשמש נקודת 
 דכנת של החברים בה. סחר בשביל לקבל רשימה מעומה

של חברות ממשלתיות באתיופיה, אשר מתחרות לעיתים עם חברות פרטיות, ישנו פורום  ןבגלל מרכזיות
פחות  - The Public-Private Dialogue Forum (PPDF) -הפורום  .בין הממשלה למגזר הפרטי משותף

  ין הממשלה והמגזר הפרטי. להידברות ב ראשוני מהווה צעדקיומו נגיש לחברות בינלאומיות, אבל 
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 68תשתיות
 

עם  :מזרח אפריקהבלכאורה, מבחינת מדדי תשתיות יבשים, נמצאת אתיופיה בפיגור משמעותי אחרי שכנותיה 
, היעדר תשתית חשמל והסתמכות על כבישים להובלת סחורה מהמדינות השכנות. עם זאת, נמוך כבישים כיסוי

ותר מבכל מדינה אחרת באפריקה, יש תנופת השקעה ממשלתית ובאתיופיה, י - חשוב להסתכל קדימה
נעשו  2010. ואכן, מאז שתכנית החומ מצב התשתיות במסגרתשיפור שמניידת סכומי כסף משמעותיים לטובת 

 , ובנתהעבודות בהיקפים חסרי תקדים ואתיופיה כמעט הכפילה את יכולת ייצור החשמל, את תשתית הכבישים
, אבל הצפי הוא לכך שתוך מספר 69בדירוג הכללי 112צב התשתיות מדורג מ . היום,תרכבוהתשתית את מאפס 

 שנים הוא ישתפר משמעותית.

  , נמלים, מסילות רכבת וכבישיםאתיופיהמפה סכמתית תשתיות 
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 70 בעולם במדד התחרותיות העולמי( מדינות 144 מתוך 69 דירוג) יםכביש

מהאוכלוסייה הכפרית היה גישה לכביש  10%-רק ל)הייתה חלשה  יםית הכבישתשת פריסת 2010-בעוד שב
היו שיפורים משמעותיים בתשתית  2013-ל 2010, בין (71ממקום מגוריהם ק"מ 2עביר בגשם במרחק של עד 

ק"מ  3,000-יותר מנחנכו ו כבישים קיימים מ"אלף ק 20-בלבד תוחזקו יותר מ 2011-ל 2010. בין יםהכביש
 ק"מ כביש. 10,000-יותר מאליהם נוספו  2012-ל 2011(. בין יםולא סלול ים)סלול חדשיםים כביש

שיפור של : קמ"ר 1000-ל מק" 57.4לכדי  ק"מ 48-מ יםהכביש פריסתאתיופיה את הגדילה  שנתייםמהלך ב
 יים לאכבישים פדר של ק"מ אלף 65לכדי  2015עד סוף היא להגיע תוך שנתיים בלבד. מטרות התכנית  20%

 .72מהכבישים במצב טוב 87% . כיום כבישים אזוריים ק"מ של אלף 71-ו

 בעולם במדד התחרותיות העולמי( מדינות 144 מתוך 112 דירוג) רכבות

ק"מ  2,400מסילה של להגיע לק"מ מסילה, מטרת תכנית החומש היא  700-רק כ באתיופיה היו 2008-בעוד שב
קל תשתית הרכבות הרחבת ת. זה יר להניח שאתיופיה לא תעמוד ביעדעיכובים וסב ם. כרגע ישנ2015סוף עד 

הק"מ  756 ה. אחד הצירים האסטרטגיים שיונחו הוא ציררייעל את מערך התחבותעל התנועה בכבישים ו
 .ויקל על הסחר הבינלאומי יחבר את אתיופיה ישירות לנמלי הים, שמג'יבוטי לאדיס אבבה

 בעולם במדד התחרותיות העולמי( תמדינו 144 מתוך 115 דירוג) חשמל

נגישות לחשמל באזורים הכפריים ה (,85%-מעל ליחסית )חשמל גבוהה נוכחות הבעוד שבמרחבים אורבניים 
אתיופיה  .גם כאן התכניות הן שאפתניות והפוטנציאל אדירעם זאת, . 2%-עמדה על כ 2010-במוגבלת מאוד ו

 3%-. אתיופיה מנצלת רק כ201273-ל 2008בין  230%-החשמל ב עשתה צעדים גדולים והגדילה את יכולת ייצור
מפוטנציאל ייצור החשמל ההידרואלקטרי ומתעתדת להפוך ליצואנית חשמל לאזור בשנים הקרובות. כרגע, 

תשתית הובלת יותר  אאל ,ייצור החשמלהחשמל הוא פחות יכולת ל הנגישותאת בים כאחד הגורמים המע
 מענה לפערי התשתית. היהיו חלק בלתי נפרד מ Off-gridרונות פתלאזורים הכפריים.  החשמל

 

 

 

                                                                    
70

 World Economic Forum, World Competitiveness Report 2013  
71

 World Bank, Ethiopia’s Infrastructure: A Continental Perspective, 2011  
72

 Federal Democratic Republic of Ethiopia, Annual Progress Report for F.Y. 2011/12  
73

 US Department of State, 2013 Investment Climate Statement - Ethiopia  

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014
http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-5595
http://www.mofed.gov.et/English/Resources/Documents/GTP%202004%20English.pdf
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204639.htm


 

52 

 

 השקעות זרות
 

הממשלה על  שהטילה , בעיקר בגלל מגבלות הרבה מתחת לפוטנציאלעל עומדת  זרה באתיופיהההשקעה ה
בנייה, הכרייה, ענפי הא ביה הזרה העביטוח. בעקבות זאת עיקר ההשקהובנקאות התקשורת, תחומי ההשקעה ב

ההשקעה בעקבות עסקאות גדולות, אך  פיבהיקהייתה תנודתיות רבה  2011-ל 2000הרכבה. בין היצור ויה
, משקאות. (הדולר מיליארדאת קו  ההשקעה הזרה חצתה 2012-ב)מגמת צמיחה לזהות ניתן  בסופו של דבר
  שקעה זרה.ההרוב שמשכו את  בין הענפיםטקסטיל ועור הם  קולטורה וקפה(,יחקלאות )פלור

 השקעה של קרנות הון

. בעוד שהיום תחומי ההשקעה השקעה לטווח ארוךלקרנות השקעה בינלאומיות רואות באתיופיה הזדמנות 
ארגון הסחר מצד משום שישנו לחץ ן השאר יב זאת .ברליזציהילל שפניה של אתיופיה מוגבלים, יש הבנה 

. קרנות ההשקעה לארגוןלהצטרף  ל מנתעתידרש אליהם שאתיופיה מהלכים אלו, מהלכים קידום להעולמי 
מעבר לכך, יש גם ציפייה שאתיופיה תמשיך באתיופיה כאשר הדבר יקרה.  שתהיה להן נוכחות רוצות לוודא 

 לצמוח והאוכלוסייה הגדלה תהווה בסיס צרכני מתרחב. 

הבריטית Diageo הן ניתן לציין את ההשקעה של יבינ .באתיופיה בשנים האחרונות היו מספר השקעות בולטות
. 74הפרטההתהליך במדינה במסגרת הגדולות הבירה שלוש מבשלות אשר רכשו את  ,והייניקן ההולנדית

חמש בלשנה בממוצע  25%ההשקעה במבשלות אטרקטיבית במיוחד לאור העובדה שהענף מציג צמיחה של 
 20%שחולשת על  Dashenהשקיעו במבשלת , Duetקבוצת  , יחד עם Vasari. גם קבוצת 75שנים האחרונותה

 רכשה Catalyst הקנייתית ההשקעות וקרן ,הפוטנציאל באתיופיהאת קרנות אפריקאיות מזהות גם  מהשוק.
 .המשקאות והמזון בענף YES במותג 50%

Schulze Global Investments  מיליון דולר לטובת קרן שמשקיעה רק באתיופיה. זוהי  100-כ 2012-בגייסה
 DEG-הבריטית ו  CDCהקרן הראשונה שמרכזת את הפעילות שלה במדינה. בקרן שותפות גם קבוצת

 . 76הגרמנית
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 Financial Times, Where Shultz Goes- Others Follow, Oct 2013  
75

 African capital markets news, Duet and Vasari invest private equity in Ethiopia’s Dashen Brewery, March 
2012  

76
 Schulze Global, Strategy, Entered Dec 2013  

http://schulzeglobal.com/platforms/private-equity/
http://schulzeglobal.com/platforms/private-equity/
http://blogs.ft.com/beyond-brics/2013/10/30/ethiopia-private-equity-where-schulze-goes-others-follow/#axzz2pd5AJMK8
http://www.africancapitalmarketsnews.com/1531/duet-and-vasari-invest-private-equity-in-ethiopias-dashen-brewery/
http://www.africancapitalmarketsnews.com/1531/duet-and-vasari-invest-private-equity-in-ethiopias-dashen-brewery/
http://schulzeglobal.com/platforms/private-equity/


 

53 

 

 77שותפות סחר
 

(, 5.7%(, ארה"ב )7.8%(, גרמניה )9.4%) סיןניתן לראות את השווקים אליהם מייצאת אתיופיה:  יצואה מנתוני
הנותרים  66%. יאתיופה יצואה מכלל 35%-ל יעד מהוות יחד אשר - (5.5%( וערב הסעודית )5.6%בלגיה )

 אחרות. מדינות מתחלקים בין סומליה, איטליה, איחוד האמירויות, יפן, סודן, הולנד ו

(, ערב הסעודית 11.8%(, ארה"ב )14%סין ) :מחמש שותפות סחר מרכזיות מגיע  44.2% ,אתיופיהל יבוא מבחינת
 (. 3.6%( ותורכיה )5.8%(, הודו )9%)

 2012בוא אתיופיה, שותפות סחר מובילות, י

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012צוא אתיופיה, שותפות סחר מובילות, י
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 Economist Intelligence Unit, Ethiopia One Click Report, Nov 2013 
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 אחר טורקיה הודו ערב הסעודית ב"ארה סין
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 אחר ערב הסעודית בלגיה ב"ארה גרמניה סין
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 אבנים ומתכות יקרות  , פנינים מוצרים מבעלי חיים, בעלי חיים מוצרי צמחים

 טיס ושיט, כלי רכב טקסטיל שלחים וגלדים גולמיים ועור

 אחר

 לפי סיווג ענפי יצואו יבוא
 

, אבנים (9%מוצרים מבעלי חיים )ו(, בעלי חיים 77%אתיופיה הם מוצרי צמחים )של   ענפי היצוא העיקריים
( ומתכות 21%(, מוצרים מינרליים )22%הם מכונות וציוד חשמלי ) ענפי היבוא העיקריים (.7%ומתכות יקרות )

 (.11%פשוטות )

 2012 ,היצוא מאתיופי

 

 78 2012 ,היבוא לאתיופי
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 UN Tradecom, Ethiopia 2012   
 
 

 מוצרים מינרליים מכונות וציוד חשמלי
 טיס ושיט, כלי רכב מתכות פשוטות  
 פלסטיק וגומי   כימיקלים
 טקסטיל מוצרי צמחים

 משקאות וטבק, מזון מצמחים/שמנים ושומנים מבעלי חיים
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 2012 $(Mאתיופיה ענפי יצוא עיקריים )  2012 $(M ם )עיקריי יבוא ענפי אתיופיה

חשמלי ציודו מכונות  2,152 מוצרי צמחים  2,603 

מינרלים מוצרים  262 בעלי חיים, מוצרים מבעלי חיים  2,529 

 185 פנינים, אבנים ומתכות יקרות   1,351  פשוטות מתכות

ושיט טיס, רכב כלי  89 שלחים וגלדים גולמיים ועור  1,283 

 71 טקסטיל  1,183 כימיקלים

 27 טיס ושיט כלי רכב,  574  וגומי פלסטיק

צמחים מוצרי  2,786 סה"כ  505 

 472 טקסטיל

מצמחים/חיים מבעלי ושומנים שמנים  417 

וטבק משקאות, מזון  286 

 185  וקרטון נייר, מעץ פולפה

 524 אחר

 11,913 כ"סה
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 79אתיופיה-ישראל סחר יחסי
 

 מיליון דולר(. 68נה הקודמת )לעומת הש 18%מיליון דולר, עליה של  80-עמד היקף הסחר על כ 2013-ב

 לעומת שנה קודמת. 50%מיליון דולר, ירידה של כ  10 -היקף היצוא הסתכם בכ

 מיליון דולר. 70 -להיקף של כ 44% -היקף היבוא רשם עליה של כ

 $(M) 2013/2012 אתיופיה-ישראל: הסחר התפתחות

 שינוי שיעור 2013 2012 2011 2010 

2013/2012 

 49%- 10 20 13 20 סחורות יצוא

 44% 70 48 56 46 סחורות יבוא

 107% 60- 29- 44- 26- מסחרי עודף

 17% 80 68 69 66 סחר היקף

 

 $(M) 2013/2012אתיופיה -התפתחות הסחר: ישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 2013נתוני למ"ס  79

 

20 

13 

20 

10 

46 

56 

48 

70 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010 2011 2012 2013 

 יבוא סחורות יצוא סחורות



 

57 

 

 :2013, ענפים אתיופיה, יצוא לפי-ישראל הסחר התפתחות

 מסך היצוא. 32%( ומהווה 23%יליון דולר )ירידה של מ 3.2 -הסתכם בכיצוא ענף כימיקלים וזיקוקי נפט 

 מסך היצוא. 17%( ומהווה 81%מיליון דולר )עלייה של  1.7-הסתכם בהיצוא החקלאי 

 מסך היצוא. 12%( ומהווה 52%מיליון דולר )ירידה של  1.2-הסתכם בייצוא ענף מוצרי גומי ופלסטיקה 

 

 $(M) 2013/2012 ענפי יצוא עיקריים של ישראל לאתיופיה

 2012 2013                   (                    Mתיאור ענף )$
שינוי השיעור 

13/12 

משקל ביצוא 
13 

 32% 23%- 3.2 4.1 כימיקלים ותזקיקי נפט               

 17% 81% 1.7 0.9 יצוא חקלאי                         

 12% 52%- 1.2 2.4 מוצרי גומי  ופלסטיקה               

 11% 48%- 1.1 2.1 מכונות וציוד                       

 7% 43%- 0.7 1.1 ציוד טלקומוניקציה                  

 3% 117% 0.3 0.1 מנועים וציוד חשמלי                 

 3% 78%- 0.3 1.3 מתכת בסיסית ומוצרי מתכת            

 3% 64%- 0.3 0.8 צילוםום יימכשירים אופט ש לבקרה,"ציוד תע

 3% 466% 0.3 0.0 רכיבים אלקטרוניים                  

 10% 85%- 1.0 6.5 יםאחר

 

 :2013, ענפים אתיופיה, יבוא לפי-ישראל הסחר התפתחות

 מכלל היבוא. 99.5%( ומהווה 45%מיליון דולר )עלייה של  69-הסתכם ביבוא ענף מוצרי צמחים 

 .מכלל היבוא 0.42%מהווה ו (51%)ירידה של  דולר אלף 290-הסתכם בות וטבק מזון, משקאיבוא של 

 .מסך היבוא 0.13%מהווה ו( 402%עלייה של ) דולר אלף 90-הסתכם ב מוצרים כימייםיבוא של 
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 מערכת המס באתיופיה
 

 תהליך הקמת חברה

חברות זרות יכולות לפעול באתיופיה באמצעות סניף או לחילופין 
כלומר אין דרישה להתאגד במבנה  ,באמצעות הקמת חברה חדשה
 של שותפות עם חברה מקומית.

רים על מנת להקים חברה מקומית באתיופיה יש לקבל את האישו
 הבאים:

 Ministry of Trade andאישור ממשרד המסחר והתעשייה ) .1

Industry) -  שם החברה על מנת לוודא כי השם הינו לאשר את יש
 ייחודי.

 קבלת אישור לפתיחת חשבון בנק. - (National Bank of Ethiopiaהבנק הלאומי של אתיופיה ) . 2

וקבלת אישור על ההפקדה.  לרגולציה( בבנק מקומיהפקדת הון מינימאלי להקמת חברה )בהתאם  . 3
$ להשקעות 150,000-ה ו$ לפרויקט של חברה בשליטה זר200,000דרישת הון מינימאלית של  לדוגמא,

 משקיעים מקומיים. משותפות עם

קבלת רישיון עסק וקבלת אישור  -Ethiopian Investment Agency) סוכנות ההשקעות האתיופית ). 4
 ופיה.להשקעה באתי

5 . - Revenue and customs Authority .קבלת מספר חברה ורישום לצורכי מע"מ 

 חברה מקומית במידה והיא עונה על אחד מהתנאים הבאים:לחברה נחשבת 

  נמצא באתיופיה.של המשרד הראשי 

  באתיופיה. ממוקמתההנהלה 

 החברה רשומה ב- Ministry of Trade and Industry .באתיופיה 

תקשורת, החל איסור על השקעות זרות בענפי הבנקאות, הביטוח והשירותים הפיננסיים. כיום ענפי כאמור, 
 .נמצאים בשליטת המדינה ,שירותי הדוארכמו גם הפצה, התמסורת וה

 עם הממשלה. ףמשות םכמיזייצור של נשק ותחמושת יכול להתבצע רק 

ת. עם זאת, זרים יכולים להפיץ את המוצרים שמורים אך ורק לחברות מקומיובאתיופיה עסקי יבוא ויצוא 
 וק היצוא.שיוצרו על ידם באתיופיה באופן מקומי או לש

 

                                                                    
 .0%מלבד חריגים כגון מוצרי יצוא שעליהם שיעור המע"מ עומד על  80
  .35%בענף הכרייה שיעור מס חברות עומד על  81
 תיופיה וישלם מסימים בתקופה של שנים עשר חודשים קלנדריים ייחשב כתושב א 183-אדם השוהה באתיופיה במשך יותר מ 82
  הכנסה.     

 שיעור המס מס

 15% 80מע"מ
 30% 81מס חברות
 35%-0% 82מס הכנסה

 10% דיבידנד
 5% גיםתמלו

 לא קיים אזור סחר חופשי
 יש אמנת מס עם ישראל
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 העסקת עובדים זרים באתיופיה

ובלבד שהם מקבלים אשרת עבודה ואשרת שהייה. אשרת העבודה  ,החוק האתיופי מאפשר להעסיק זרים
ונפקת על ידי רשות ההגירה. אישור עבודה מונפקת על ידי משרד העבודה והרווחה ואילו אשרת השהייה מ

 ניתן לתקופה של שלוש שנים ויש לחדשו מדי שנה.

 Ethiopian Investmentניתן לגייס עובדים זרים לתפקידי ניהול ללא הגבלת שהייה וזאת בהסכמת  

Agency. 
ם חפיפה לעובדיניתן להעסיק מומחים מוסמכים זרים לתקופות זמן קצובות, אשר בסיומן יש לבצע הכשרה ו 

 מקומיים אשר יחליפו את המומחה.

 מס החברות

 לישות בעלת מוסד קבע, סניף, מפעל ומכרה חייבת במס. השייכתבאתיופיה כל הכנסה 

מיסוי של חברות זרות חל על כל ההכנסות מעסקים והשקעות שמקורן באתיופיה. שיעור מס החברות החל על 
למעט חברות הפועלות בענף הכרייה עליהן חל  ,30%זרות, עומד על  חברות הפועלות במדינה, הן מקומיות והן

 .35%מס חברות בגובה 

ישנן חברות אשר נהנות משיעורי מס נמוכים ואף מפטור ממס כחלק מתמריצים שמעניקה ממשלת אתיופיה, 
לה כגון חקלאות. חברה העונה לקריטריונים המפורסמים על ידי הממשלה יכו יצואענפים מוטי בבעיקר 

 שנים.  2-7 ביןליהנות מפטור ממס לתקופה של 

 להלן הקריטריונים לקבלת ההטבה:

 פטור ממס חברותתקופת  תעשייה וחקלאות-תנאי זכאות לחברות העוסקות בייצור, אגרו

 שנים 5 המוצרים או השירותים.מ 50%לפחות  של יצוא
 המוצרים או השירותים של החברה ליצואן, מ 75% ה של לפחותאספק

 כתשומות לייצור או שירות.
 שנים 5-7

 מוצרים או שירותים  אספקת מהמוצרים או השירותים, או 50%-פחות מיצוא של 
 רק לשוק המקומי.

 שנים 2-5

 

כמו כן, חברה שלא חלות עליה הטבות המס הנ"ל רשאית לקזז הפסדים מההכנסה החייבת שלה לתקופה של 
 .25%-ה לא השתנתה ביותר מחמש שנים וזאת בתנאי שהבעלות על החבר

, המנוכים במקור מתשלומים עבור סחורות 2%קיימת דרישה לתשלום מקדמות למס הכנסה מראש בגובה של 
. 30%או שירותים לגופים רשומים באתיופיה. מנגד, ניכוי מס במקור מגופים שאינם רשומים באתיופיה עומד על 

 חודשים, מתום שנת המס. 4בקשה להחזר מס בפרק זמן של עד הניתן להגיש את 

 מיסוי דיבידנד

שיעור המס בעת חלוקת דיבידנד של חברה מקומית ליחיד או חברה תושבי אתיופיה, או ליחיד או חברה תושבי 
. המס מנוכה במקור על ידי החברה המחלקת. במידה ובעלי המניות מחליטים להשקיע את 10%עומד על  ,חוץ

 יהיה פטור ממס.תקבול הדיבידנד בחברה, הדיבידנד 
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 תמלוגים

בכל שימוש הנעשה בזכויות יוצרים של יצירה ספרותית,  5%קיימת חובה לתשלום תמלוגים בשיעור של 
. בנוסף, יש לשלם על אמנותית או מדעית, לרבות סרטי קולנוע, וסרטים או קלטות לשידור ברדיו או בטלוויזיה

ל שימוש או עבור הזכות לשימוש עסודית או תהליך, או כל פטנט, עבודת מסחר, מדגם, תכנית, נוסחה שימוש ב
 בכל ציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי, או בעד מידע הנוגע לניסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי.

 מכס

כחלק מהתמריצים שמעניקה ממשלת אתיופיה ישנם תמריצים גם בתחום המכס, הבאים לידי ביטוי בהענקת 
 .עצמה חומרי גלם לשם יצור מוצרים באתיופיה יבואפטור על  ישנופטור מלא. כמו כן, 

הנקבע על פי מהות הסחורה המיובאת.  35%-0%על יבוא סחורות לאתיופיה חלה חובת תשלום מכס בטווח של 
על חומרי גלם פטור ממכס. שיעור המכס  קייםעל מוצרי נכסי הון כגון מטוסים, דלק, מוצרים מצילי חיים ועוד 

למוצרים  35%עד  , והתעריף עשוי לעלות 20% -שיעור המכס לעולה ה חצי מוגמרת , על סחור0%עומד על 
 מוגמרים ורכבים.

. 10%בשיעור של  Surtax-ו, 15%, מע"מ בשיעור של 3%סך התשלום מורכב גם מניכוי מס במקור בגובה 
 בנוסף, על חלק מהמוצרים חל גם מס בלו.

 להלן דרך החישוב של תשלום המכס:

 + ביטוח+ הובלה83FOB (droo  n  eerF)סחורה=סה"כ עלות ה
 Aסה"כ עלות הסחורה * מכס= 

 B( * מס בלו )במידה וחייב במס בלו(= A)סה"כ עלות הסחורה+
 C( * מע"מ= A+B)סה"כ עלות הסחורה + 
 D* מס מוסף= (A+B+C)סה"כ עלות הסחורה +
 E* ניכוי מס במקור =  (A+B+C+D)סה"כ עלות הסחורה +

 A+B+C+D+Eתשלום=  סה"כ מיסים ל
 

 אמנת מס

 .2008בין ישראל לאתיופיה קיימת אמנת מס שנכנסה לתוקף בשנת 

על פי האמנה, על מנת למנוע כפל מס על הכנסה שהופקה באתיופיה ושבגינה שולם מס, תתיר מדינת 
 ולהיפך.בישראל ישראל לנכות את המס ששולם באתיופיה מתשלום המס שאותו חייב תושב ישראל לשלם 

אולם, הניכוי האמור לא יעלה בשום מקרה על אותו חלק ממס ההכנסה, כפי שחושב לפני מתן הניכוי, 
 המתייחס להכנסה החייבת במס באתיופיה.

 

 

                                                                    
 המוכר נושא בכל ההוצאות עד להגעת הסחורה לאוניית המשלוח.  83
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 מיסים נוספים

חברות באתיופיה נדרשות לשלם מס על רווחים מעליית ערך בעת מימוש של נדל"ן להשקעה )קרקע ומבנים(, 
על  30%. כמו כן קיים מס רווח הון של 15%ניטין. שיעור מס רווחי הון עומד על נכסים שונים של החברה ומו

להעביר הפסדי הון לקיזוז מול רווחים בשנים הבאות ללא קיימת אפשרות מכירת מניות. בתנאים מסוימים 
 מגבלת זמן.

 מהכנסות ההשכרה. 15%כמו כן, קיים מס על השכרה מזדמנת של רכוש בשיעור של 

על  35%-10%, ואילו יחידים משלמים מס בשיעורים של 30%נדל"ן להשקעה חל מס של  בניעל השכרת מ
 בסיס ההכנסות השנתיות שלהם.

 .5%ת על פיקדונות חייבות במס של הכנסות ריבי

  84עידוד השקעה

במסגרת ההטבות  זאת.אשר תעודד מזהה את החשיבות של השקעה זרה ומעצבת מדיניות ממשלת אתיופיה 
 ליצירת . מעבר לכך, אתיופיה פועלת היום גםמימון, אדמה לעיבוד חקלאי והטבות מסה הזדמנויות מציע היא

הון  30%בענף החקלאות, במידה שהמשקיע הזר יכול לגייס  הסחר באזור. על ואשר יקל 85אזורי סחר חופשי
 .הנותרים 70%-ילווה את ה Ethiopian Development Bank-ה –עצמי להשקעה במזומן 
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 Ethiopian Investment Agency, Investment Regime, Entered Nov 2013 
85

 Economist Intelligence Unit, Ethiopia One Click Report, Nov 2013  

http://www.eia.gov.et/english/articles/read_more/5/en/Investment_Regime
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 חקלאות
 

ח וכוקורות מים בשפע , ממגוונים עם פוטנציאל לגידולים חקלאיים נרחביםשטחים אתיופיה מאופיינת ב
התערבות עם צורך בבחוסר ביטחון תזונתי, בממוצע נמצאים  איש מיליון 4.6עם זאת, מדי שנה  .עבודה זול

 אים על הגשמים, מה שמובילבהיעדר מערכות השקיה מסתמכים החקל. יהומניטרחיצונית למניעת משבר 
  מזג אוויר.שינויי בשל הענף גבוהה  לתלות

משחק תפקיד מרכזי  ענף. ה46.3%86בתמ"ג הוא  וחלקו באתיופיה מכוח העבודה 80%-ענף החקלאות מעסיק כ
ממשלת אתיופיה שמה את ענף החקלאות במרכז  .יצואמה 83.9%בסחר החוץ של אתיופיה, כאשר הוא מהווה 

מקומי -יינת לקדם מעורבות של מגזר פרטימעונממשלה הומיגור העוני.  התוצר תשל צמיחהאסטרטגיה 
ישנה שורה ארוכה של הטבות להן זוכים מיזמים חדשים והשקעות בתחום. אחת ההטבות ובינלאומי בענף זה. 

 . 87חדשהשל יוזמה המשמעותיות היא פטור מתשלום על החכרת שטח בשבע השנים הראשונות לפעילות 

 2017-200788 ותחזית היסטוריה, מקומית וצריכה מקומי ייצור תיופיה:א

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 6,334 5,967 5,600 5,300 5,300 5,400 )אלף טון(גידולי תירס באתיופיה 

 6,659 5,967 5,926 5,591 5,274 4,976 צריכה מקומיתלתירס 

 325- 0 326- 291- 26 398 מאזן מסחרי -תירס  

 3,661 3,454 3,259 3,074 3,000 3,000 )אלף טון(גידולי חיטה באתיופיה 

 4,499 4,326 4,159 3,999 3,845 4,272 צריכה מקומיתלחיטה 

 837- 872- 901- 925- 845- 1,272- מאזן מסחרי -חיטה  

 7,121 6,982 6,845 6,711 6,579 6,450 (גק" 60)שקי  קפה באתיופיה גידולי

 3,171 3,115 3,060 3,006 2,952 2,900 צריכה מקומיתלפה ק

 3,951 3,867 3,785 3,705 3,626 3,550 מאזן מסחרי -קפה 

 590 520 450 400 375 350 )אלף טון( סוכר באתיופיה גידולי

 398 390 382 375 367 360 צריכה מקומיתלסוכר 

 193 131 68 26 8 10- מאזן מסחרי -סוכר 
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 Ethiopean Agricultural Transformation Agency, Value Chain Programs, entered Jan. 2014 
87

 US Department of state, 2013 Investment Climate Statement - Ethiopia  
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 Business Monitor International, Economic Forecast Ethiopia Q2 2013 

http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204639.htm
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 83%מתוך כלל הקרקעות המעובדות, . 89ובדים ע"י חקלאים זעיריםעמההקטר  מיליון 12 נם באתיופיהישכיום 
 98% (.16%( וחיטה )21%(, תירס )27%)  TEFמתוך גידולי הדגנים, רוב הגידולים הםמשמשים לגידול דגנים. 

מגידולי הדגנים הם  2%רק ומגידולי הדגנים נעשים בחוות זעירות אשר השטח שלהן בממוצע קטן מהקטאר, 
כן ש הלא משתמשים בדשן וחומרי הדברה, ואללרוב . חקלאים זעירים באתיופיה 90תוצר של חקלאות מסחרית

נקודות אלו היא  של משמעותה. רק לעיתים רחוקות משתמשים מתאימים את הדשן לסוג הגידולים
בשל דר גישה לתשומות ובגלל היע , בעיקרזעירה באתיופיה מוגבלתהחקלאות השהפרודוקטיביות של 

ק"ג  1,970לפי הבנק העולמי, ממוצע גידולי דגנים להקטאר עומד על ו -הסתמכות על תנאי מזג האוויר ה
 בישראל(. 3,862-)בהשוואה ל

חברות בינלאומיות רבות בוחנות התאמה של ומודל של שותפות עם חקלאים זעירים יכול להיות כלכלי, 
לדוגמה, בחנה אינטגרציה של מערכת ההשקיה מבוססת טפטפות  ,נטפיםרת חבטכנולוגיות לאוכלוסייה זו. 

לחוות זעירות באתיופיה. ממשלת אתיופיה מעודדת השקעה זרה בחוות מסחריות וסימנה שטחים בסך כולל 
אחד המודלים לפיתוח הענף היום הוא הקמה של חוות מסחריות גדולות . 91מיליון הקטאר לטובת הדבר 4של 

 ות מפותחים באתיופיה. באזורים הפח

אחת א וה (עשיית הפרחים)ת פלוריקולטורה -הענף -. תתבאתיופיה חדשיחסית היא ענף הורטיקולטורה 
יש יותר יום כלא הייתה קיימת,  הזו כלל התעשייהשלפני קצת יותר מעשור ההצלחות הגדולות במשק. בעוד 

. הפרחים )ורדים בעיקר(את נלאומיות מייצאות מקומיות וביחברות  80-מ , ולמעלהפרחיםל ר שאהקט 1,200-מ
לגידולי תבלינים:  יםמוקדש ראהקט אלף 122-למעלה משל  יםשטחו ,נהנה מצמיחההוא תחום התבלינים גם 

כיום . בעוד ש92טונות לשנה אלף 244סך הגידולים מגיע לכדי  .כמוןו כוסברהג'ינג'ר, פלפל חריף, פלפל שחור, 
לצריכה בשוק  ןוה יצואהן ל ,, ישנו פוטנציאל אדיר לחוות דגיםתמוגבלנה היהדגה באתיופיה התפתחות 

 המקומי.

 גידולי התירס השנתיים עלו  2011-ל 2001בין למרות האתגרים הרבים ישנה מגמה של שיפור בפרודוקטיביות: 
ם החקלאים יכוליש. ההנחה היא 25%-ר באהתפוקה פר הקט תיבוד והגדלעגדלת שטח ה, תודות לה50%-ב

  2013בין שים מעריכ BMI-. בעול שיטות הגידוליהתפוקה השנתית אם ישקיעו בתשומות וביאת להכפיל 
(. מנתוני הבנק 66%סוכר ו 16.7%תירס  - 23%) החקלאיים ככלל תגדל משמעותיתגידולים הת תפוק 2017-ל

 .2009-העולמי ניתן לראות שיפור כבר מ

יבוד ושימור עמערכות השקיה, מיכון, אתרי  ,דשנים, חומרי הדברה כולל ,לתשומות לחקלאותישנו ביקוש גובר 
ומספר חברות דולר  מיליון 250-מזון. היום אתיופיה מייבאת את כל הדשן שהיא צורכת בשווי של מעל ל

 בוחנות הקמת מפעלי דשן במדינה.

 סקירה מפורטת ניתן למצוא בענף המכון, ביחידה הכלכלית.
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 Ethiopian Investment Agency, An Investment Guide to Ethiopia, 2013  
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 USDA Foreign Agricultural Service, Ethiopia- Grain and Feed Annual , March 2013  
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 Business Monitor International, Ethiopia Agribusiness Report Q3 2013  
92

 Ethiopian Agricultural Transformation Agency, Value Chain Programs, Entered Dec 2013  

http://www.ata.gov.et/programs/value-chain-programs/
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20and%20Feed%20Annual_Addis%20Ababa_Ethiopia_5-24-2013.pdf
http://www.ethemb.se/TEXT%20files/Investment_Guide%202013.pdf
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 תקשורת
 

אחת המדינות האחרונות באפריקה עם מונופול של חברה ממשלתית בשוק הטלקום והאינטרנט. אתיופיה היא 
 .(13%94-: כדור שלישי )כיסוי תשתית 93לאינטרנט 1.2%-לטלקום ו 25% -נמוכים  הנוכחות באתיופיהאחוזי 
בין  יםמהשוק והיעדר התחרות יכול להסביר את הפער 100%שולטת על  Ethio-Telecom (ETC)חברת

 אתיופיה למדינות השכנות.

שכרה את שירותיה של  2011-בו ,ניהול החברה הלאומיתביכולות לה את הפער בידע ותהזיממשלת אתיופיה 
France Telecom ניכרותחוזה השנתיים של הבתום  ,אכןו .להוביל תהליכי התייעלות וצמיחה על מנת 

  .95תה חזרה לידיים האתיופיוהשליט, ותהליך עם שיפור בביצועים ובהכנסותשל ה תוצאות ה

אחד החסמים העיקריים של גישה לשרותי טלקום באתיופיה היא כיסוי נמוך של תשתית הטלקום. ממשלת 
דולר לשדרוג ופריסת תשתיות  מיליארד 1.6סכום של בהסיניות  ZTE-ו  Huawei אתיופיה חתמה על חוזה עם

 באדיס אבבה.  דור רביעיפרס תשתית י. כחלק מהתכנית, ת96חדשות סלולר

למרות שממשלת אתיופיה מדגישה כי אין בכוונתה לפתוח את השוק לתחרות, חברות טלקום בינלאומיות 
שיון יקיבלה ר  MTNנוני ומחפשות דריסת רגל באתיופיה בכל מחיר.מאמינות כי השינוי יקרה בטווח הבי

 . 97התחילה את התהליך באותה השנה  VODACOM-ו ,2013-ב VASלמתן

 סקירה מפורטת ניתן למצוא בענף המכון, ביחידה הכלכלית.
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 EngineeringNews, $1.6bn Contract To Expand Ethiopian Mobile-Phone Network Awarded, Sep 2013  
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 It-web, Vodacom Takes Calculated Risk In Ethiopia, Dec 2013  
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 BuddeComm, Ethiopia - Telecoms, Mobile, Broadband and Forecasts, Nov 2013  
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 It-web, Vodacom Takes Calculated Risk In Ethiopia, Dec 2013  
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קלות הקמת פעילות עסקית  
 במדינה

 קבלת רשיונות בנייה

 חיבור לרשת חשמל של עסק חדש

 ן"רכישת נדל

 הגנה על משקיעים גישה למימון

 תשלום מיסים

 מסחר בינלאומי

 אכיפת חוזים

 פתרון סכסוכים

 סקירה כללית
 בשלשפעה אזורית משמעותית בעיקר מיליון אזרחים(, אך בעלת ה 27)ממוצעת בגודלה  מדינהגאנה היא 

נמוך ביותר בדירוג הסיכון הדירוג הבעלת גאנה היא  -פוטנציאל אדירשמהווה כלכלי השלטוני והחוסן ה
בעולם. מתוך הכלכלות הצומחות  15-ה במקום Economist-ע"י הדורגה גאנה  2013-בהפוליטי באפריקה. 

ידי על לגורל המדינה ומערכת דמוקרטית זאת נתמכת הבחירות הן הזירה בה מוכרעות ההחלטות החשובות 
  .עיתונות חופשית יחסית

. אנגלית היא השפה אישי והיא מאפשרת חופש תנועה וביטחון נחשבת לנוחה יחסית בגאנה סביבת הפעילות
הרשמית, מה שמקל משמעותית על עשיית עסקים. גאנה נהנתה משיפור משמעותי במדד קלות עשיית 

בדירוג העולמי.  60-מקום הל 106-התקדמה מהמקום ה 2013-ל 2006ובין השנים  ,ק העולמיהעסקים של הבנ
( מרוסיה 177מתוך  63גבוה יותר ) במקום היא מדורגת 98, ועל אף שבדירוג השחיתות העולמיזאתלמרות כל 

  ים לפעילות בגאנה.(, שחיתות מוזכרת תכופות כאחד האתגר69( ואיטליה )72(, ברזיל )80(, סין )94(, הודו )127)

 2013דירוג קלות עשיית העסקים של הבנק העולמי, גאנה 

 

 

 

 

 

                                                                    
98

 Transperancy International World Corruption Perception Report 2013  

 גאנה 

http://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_perceptions_index_corruption_around_the_world_in_2013
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-התגלו מרבצי נפט בשטח המדינה וב 2007-. במסורתית, מתבססת הכלכלה המקומית על מחצבים וחקלאות
ן מאפשר היום גיוו הליך הפקת הנפט(,לתהפקתו. הדבר, יחד עם פיתוח סקטור הגז )כתוצר נלווה  החלה 2011

תופעת השחיתות. חלק מכספי  להתפתחותשל בסיס הכלכלה ומחזק אותה משמעותית, אך גם מעלה חשש 
כספי הנפט. במידה של  הגאנה תלוי בניהול, הקצאה והשקע ה שלעתידוהנפט משועבד לגורמים זרים, 

 . עשור הקרובהכנסה משמעותית לקופת המדינה ב השינוהלו נכון, יספקו אל

. תשיעית ביהלומים(השביעית בזהב והשנייה בעולם בקקאו, ה) גידוליםנית מובילה במספר גאנה נחשבת ליצוא
מוצרי מזון בסיסיים. החקלאות בגאנה  יבואהיא בעלת פוטנציאל חקלאי אדיר, אך למרות זאת עדיין תלויה ב

ות עסקית ואינה חקלא ,למטרות הישרדות קהילתיתומתבצעת ברובה ע"י חקלאים קטנים, בשיטות מסורתיות 
דול, מיכון, אריזה יומתועשת. אלמנטים בסיסיים כגון גישה למקורות מים, הובלת מים, איכות הזרעים, שיטות הג

 ופיתוח שרשרת אספקה מהווים אתגר בגאנה. ,ואחסון

 2012. מאז סוף צמוד עם קרן המטבע הבינלאומיתאופן סיוע בינלאומי מוענק למדינה באופן קבוע והיא עובדת ב
נרשמה הקלה במגבלות שהטילה הקרן על גאנה  2013-ה איננה תחת תכנית של קרן המטבע העולמית. בגאנ

יציב. אחד האתגרים המשמעותיים לעסקים הוא  אינובעקבות חובות והגדלת הגרעון. עם זאת, המצב עדיין 
האינפלציה . 2010מאבד מערכו מול הדולר במגמה עקבית מאז  CEDI-שער החליפין. השל יציבות  חוסר

הכנסות שמכביד משמעותית על התקציב. למרות זאת, בגלל  2012-התייצבה יחסית אבל גרעון שנגרר מ
משקיעים את ההנפט צפויות לגדול, הנתונים הבעייתיים לכאורה לא מהווים איום או מטרידים משמעותית 

 הבינוני והארוך הן חיוביות. לטווח  הכלכליותהתחזיות  .בינלאומייםהפיננסיים המוסדות הפוטנציאליים וה

(. מה שמייחד את 99בעולם 144-מ 90)מדורגת  מצב התשתיות בגאנה טוב משמעותית ממדינות רבות באפריקה
נגישות לחשמל מהווה ה . כיוםיציבה( אינהשהרשת  הגםחשמל )לנגישות והגאנה לטובה הן תשתיות הכבישים, 

 אך, לאחר שיוזרם הגז ת בגאנה. יתכן והמצב יתייצבאת אחד האתגרים המרכזיים לעשיית עסקים והשקעו
משמעותי על חיבור לגנרטורים שעלות תפעולם  ןטחון אנרגתי במדינה ועסקים נשענים באופיכרגע אין ב

אולם רציפות האינטרנט בעייתית. הצפי  –גבוה הינו אינטרנט הו הסלולר)סולר( גבוהה ביותר. אחוז משתמשי 
פת המדינה מתעשיית הנפט החדשה יושקעו בתשתיות, מה שבתורו יביא הוא שהכספים שיוזרמו לקו

 לפרודוקטיביות גדולה יותר ויניח תשתית לכלכלה חזקה.

מה שמתבטא בצמיחת מעמד הביניים  ,2014100-ב 9.2%-ו 2013-ב 8.6%-לצמוח בכהיה התמ"ג בגאנה צפוי 
בלבד. עם  2012-ב 44%-למשקי בית צמחו ב( והלוואות 53%)עומד על  2009-מ 2%-במדינה. אחוז העיור גדל ב

הן מוגבלות. רבים מצעירי גאנה לא מצליחים להשתלב בגאנה מעמד הביניים הצומח עבור זאת, ההזדמנויות 
 , מה שגורם לבריחת מוחות ונזק משמעותי לפוטנציאל הצמיחה. יכולותיהםבכלכלה בצורה שתמצה את 

 2013-ב .לשלטון ויודע להוביל מהלכים בבית המחוקקיםאשר מקושר  המגזר הפרטי הוא שחקן משמעותי
 .101מהגבוהות בעולם שהיאבמדד המניות הכללי,  49%-הבורסה הגנאית הציגה צמיחה של כ

במספר רב של פרמטרים, פעילות בגאנה עדיין תיתקל האפריקאית על אף ביצועים טובים מהממוצע ליבשת 
מיומן,  וח אדםכהיעדר תשתיות שניתן להסתמך עליהן, היעדר תנאים של במספר אתגרים, בהם עבודה וייצור ב

 של שחיתות כמו גם מערכת בירוקרטית לא יעילה.  נוכחות
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שגרירות ישראל בגאנה גאנה הייתה המדינה הראשונה באפריקה שייסדה יחסים דיפלומטיים עם ישראל, 
נה ישירות או דרך חברות בת. . מספר חברות ישראליות עובדות בגא2011-ונפתחה מחדש ב 1969-נסגרה ב

ענפים:  שלושה. ביצוא בולטים 2013-מיליון ב 123היקף היצוא, שעמד על  מנתוני הלמ"ס ניתן ללמוד על
 (.4%( ויצוא ציוד טלקומוניקציה )5%(, מתכת בסיסית ומוצרי מתכת )80%כימיקלים וזיקוקי נפט )

 וגיאוגרפיה חברהפוליטיקה, 
 

קמ"ר  238,533מיליון אזרחים. שטחה הוא  27תה תחת שלטון קולוניאלי בריטי, מונה הרפובליקה הגנאית, שהיי
השנה  20-והיציבות הפוליטית. ב תתרבות הדמוקרטיהוהיא נחשבת למדינה בולטת באפריקה מבחינת 

ראש הממשלה במהלכן , 2016-בצפויה והבאה  2012-האחרונות נערכו חמש מערכות בחירות, האחרונה ב
. חופש NDC  - National Democratic Congress -המפלגה השלטת כיום היא ה .ש פעמיםהתחלף שלו

ביבשת(, כאשר בדירוג העולמי  3)מקום  179מתוך  30-העיתונות הוא מהבולטים באפריקה ומדורג במקום ה
 .102ישראל ויפן מקדימה גאנה את ארה"ב,

 TamaleמיליוןKumasi (1.7  ,)  מיליון תושבים(, 2.3)הבירה הפוליטית והכלכלית,  Accraהערים הבולטות הן 
נמל , בה עיר נמל שלחופיה אתרי קידוחי הנפט והגז היא Takoradi .אלףTakoradi (455 )אלף(,  320)

תנופת צמיחה אדירה הן ברמת התיעוש המתפתח )בשל תוצרי הגז והנפט( והן בשל הנוכחות ותעשייתי גדול 
 ידוחי הנפט והגז(.במקום )שוב, בגלל ק הגדלההזרה 

 AKAN (47% ,)Mole-Dagbonאשר הבולטות בהן הן קבוצות אתניות שונות,  10-האוכלוסייה מורכבת מ
(16% ,)Ewe (12.7%,) Fante  (10%ו )-Ga-Dangme (7.5% .)38%  בין  18%, 14-0בין הגילאים  היאמהאוכלוסייה

 ,(17.6%( ומיעוט מוסלמי משמעותי )72%ב נוצרי )קיים רובגאנה . 54-25בין הגילאים  33%-ו 25-14הגילאים 
  .השאר מאמינים בדתות מסורתיותו

 רמת השליטהמהמרכזים הפיננסיים,  ככלל שמתרחקים. בגאנה אנגלית היא השפה הרשמית והעסקית
אנגלית הולכת ויורדת. כמו במדינות מערב אפריקאיות אחרות, גם כאן קיים קיטוב בין הצפון המוסלמי העני ב

יותר לדרום הנוצרי האמיד יותר. למרות היציבות הפוליטית שמפגינה גאנה, המתחים הדתיים והאתניים קיימים 
 לא במידה המהווה איום על השלום בה. אך –

Human Development Index187מתוך  135-: בדירוג הפיתוח העולמי מדורגת המדינה במקום ה .
. אחוז הרישום הרשמי לבתי 71%יודעי קרוא וכתוב עומד על  האוכלוסייה נחשבת משכילה יחסית, כשאחוז

מהתלמידים שמסיימים בית ספר יסודי ממשיכים לבית ספר תיכון. תוחלת  54%-, כ100%ספר יסודיים הוא 
מהאוכלוסייה  1%-ו ,225מתוך  59-, בדירוג תמותת תינוקות מדורגת גאנה במקום ה65.32החיים עומדת על 
יש לשנה. בערים  3.5% -מאוכלוסיית גאנה גרה בעיר וקצב העיור עומד על כ HIV  .53%-נושאים את נגיף ה

מהאוכלוסייה אין  86%-, ולכ80%-בכפרים המספר יורד ל -מהאוכלוסייה גישה למקורות מים מסודרים  91%-לכ
יה חיים מהאוכלוסי 28.5%, 28.5%-אחוז העוני עומד על כלפי ממשלת גאנה, כלל מערכת סניטציה משופרת. 

 . 0.394דולר ליום ומדד אי השיווין )ג'יני( הוא  1.25-מעם הכנסה של פחות 
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 103כלכלה 
 

 2011-ל 2010. בין 2011-וניצול המשאבים הללו החל מעשית ב ,נפט משמעותיים בגאנה מרבצינתגלו  2007-ב
 .  2010-קת הנפט ב, זאת כתוצאה של תחילת הפ14%הצמיחה של התוצר מהגבוהות בעולם ועמדה על  היתה

 1051,605עמד על  2012, כאשר התמ"ג לנפש בנתוני 1047.9%גאנה הציגה נתוני צמיחה מרשימים של  2012-ב
 . 2018עד  7.35%צופה ממוצע צמיחה של  BMI-דולר. מגמת הצמיחה צפויה להמשך ו

 2013-2018כלכליים ותחזית  נתונים - גאנה

 2018 2017 2016 2015 2014 דצ 2013  

 7.2% 7.3% % 7 7.5% 7.6% 7.5% צמיחה תמ"ג 

 8.8% 8.6% 9.5% 8.2% 10.4% 11.1% אינפלציה 

 13.5% 13.5% 12.5% % 12 % 13 13.8% ריבית בין בנקאית 

     לא זמין USD 1062.37-ל  CEDIשע"ח 

 
 60%-ד הסידי כאיב 2011. מאז של גאנה האינפלציה ויציבות המטבע מול הדולר מהווים שני אתגרים לכלכלה

האינפלציה מדווח כי  .סידי לדולר( 2.75סידי לדולר, ואילו כיום  1.5השער היה  2011-דולר )במול המערכו ל
צופה   BMI. 107יש סבירות גבוהה לכך שהאינפלציה המדווחת נמוכה משמעותית מזו בפועל אך 13%-כ הינה

 ,108מיליארד דולר במאזן התשלומים 4.7-. למרות גרעון של כ2015בשנת  8.2%-תעמוד על כשהאינפלציה 
 5%,  גרעון של 8%ארוך, כאשר המדיניות הרשמית מכוונת לצמיחה של -לגאנה תחזיות חיוביות לטווח הבינוני

 .בשנים הבאות 10%ולאינפלציה של 

לוקח לעסקה שנים על גבי  רוח. ךאפקטיבי, מי שבא לפה חייב הרבה אור אין פה שום דבר"
 ”.להיפגשלהגיע ולהשתמש בצורה מושכלת באנשי השגרירות, שווה  להבשיל. יששנים 
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התפתחות אינדיקטורים נבחרים - גאנה   

 

 הרכב התוצר

מהתמ"ג(,  43%-מהעובדים וכ 55%-ישנה הישענות על החקלאות כענף המשמעותי ביותר לתעסוקה )יותר מ
ינויי מזג האוויר. יחד עם זאת, התחזיות במחירי הקקאו והקפה העולמיים ולש לתמורותלכן גאנה רגישה מאוד ו

יבטיח יציבות ויגן על גאנה ש מה, השונים בענפי הכלכלההיחסי לכלכלה הגנאית חיוביות ונשענות על הגיוון 
 .המרכזיות שלהתנודתיות במחירים עולמיים לסחורת היצוא רגישות למ

קרובות, הכלכלה של גאנה נשענת בעוד שענף הנפט צפוי להפוך למרוויח העיקרי של מטבע חוץ בשנים ה
זהב, קקאו, נפט ויהלומים. חקלאות וכריית מחצבים הם הבסיס של הכלכלה מזה שנים רבות  יצואעל כיום 

היו ממיסוי  2012-מהכנסות הממשלה ממיסים ב 27%הנפט. מ התפוקירידת הוצפויים להישאר מרכזיים לאחר 
 "ג. תמל 6%-ענף הכרייה אשר גם תרם כ
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מיליארד דולר(. בענף  3.3-הקקאו )סכום של כ יצואשל  הרווחים מהנפט להשתוות לאלפויים הצ 2014-ב
 .109להפקתוהנפט, מתכננת הממשלה לפתח יכולת עצמאית 

110)%( 2011 תרומה ענפית לתמ"ג בגאנה,
 

 

 

 

 

 

 

 

 מעמד הביניים והמגזר הפרטי
צורכים  אלף איש( 450-)קצת יותר מ 2%-. רק כדולר ליום 20-ל 2מוציאים בין  46%-כ ,מיליון אזרחים 25מתוך 

. 111כל שנה 10%-מהמכוניות המיובאות משומשות( עולה בכ 80%מכוניות ) יבואדולר ליום.  20-בסכום הגדול מ
 ,םדירות יוקרה במתחמי המגורים היוקרתיים של גאנה נמכרות במחירים של מאות אלפי ואף מיליוני דולרי

לשנה  6%. הצריכה הפרטית בגאנה צפויה לעלות בממוצע של 112על ההיצעיום כים אלה עולה והביקוש באזור
 .113הקרוב העשורבמשך 

 חברות קטנות ובינוניות

. כמענה לאתגר המימון של עסקים 114מכלל המועסקים במשק 92%-חברות קטנות ובינוניות מעסיקות כ
הקמת בורסה לעסקים בינוניים  - נוסף קטנים ובינוניים בגאנה נהגתה תכנית יצירתית ליצירת אפיק מימוני

נעשה פיילוט עם שלוש  2013, אשר תספק נגישות למימון. בספטמבר 115אלף דולר( 150-)הון עצמי של מעל ל
 חברות שביקשו להצטרף למיזם. 

זו השעה למצוא  –"דווקא בשנים כאלו שבהן העבודה מול הסקטור הציבורי נמצאת בהקפאה 
מתפתח. יש בגאנה שכבה דקה של אך  ם בגאנה. הוא מצומצם הזדמנויות בסקטור הפרטי הקיי

 גנאים שחיו הרבה שנים בחוץ וחוזרים לכאן". , ושלשל אוכלוסייה עם כסף :יזמים
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 חברות גדולות 

 . 116חברות בלבד 27מתבצע ע"י  יצואמה 67%ישנה ריכוזיות במגזר הפרטי, כאשר 

 AngloGold Ashanti ,Chiranoחברות ) של הזהב מרוכז בידיהן של חמש יצואמהכרייה וה 70%

Goldmines ,Newmont Ghana ,Gold Fields Ghana ו-Golden Star 85%(. שבע חברות אחראיות על 
 Cocoa Processing Company Limited ,Barry Callebaut Ghana Limited ,Westמהקקאו ) יצואמ

African Mills Company ,Cadbury–Kraft Ghana Limited ,ADM Cocoa (Ghana) Limited ,Cargill 

Ghana Limited ו-Plot Enterprise Ghana Limited and ,חברה אחת .)Volta Aluminum Company ,
 כל האלומיניום. יצואאחראית ל

מכלל הפעילות  50%בגאנה מערכת בנקאות מפותחת ותחרותית, כאשר לששת הבנקים הגדולים נתח של 
. הענף מציג ביצועים יפים תוך הרחבת בסיס 117הבנקים הקטנים יותר 20קת בין הפעילות מתחל . שארבענף

( ורווחיות 2012-ו 2011בין ו 2011-ו 2010בין  29%-הפעילות שלו, עלייה משמעותית בהפקדות משנה לשנה )כ
ם גבוהה במיוחד בקרב הבנקים הגדולים. אחוז הריבית על הלוואות שגובים הבנקים בגאנה מחברות ומיחידי

 .24%עומדת על 

Ghana Commercial Bank 150, נסחר בבורסה והוא הגוף הפיננסי הגדול במדינה עם 1953-נוסד ב 
 סניפים. 

ברווח. הבנקים  730%על השקעות וסגר את השנה עם צמיחה של  48%הבנק השיג תשואה של  2012-ב
 Eco Bank Ghana ,Standard Chartered Ghana ,118Barclays Bankהגדולים האחרים בגאנה הם: 

Ghana Limited. 

החברות המובילות במשק.  100מקיימת המועצה הגנאית לעידוד השקעה את תחרות  1998כל שנה מאז 
לאור זאת, חברות  .השתתפות בתכנית היא וולונטרית ולא ברור מהם הקריטריונים לפיהם מדורגות החברות

מיהם עדר מקורות רשמיים אחרים, הרשימה מגלה רבות לא מיוצגות בתחרות. על אף מגבלה זו, ובהי
 ,רוב החברות ברשימה הגיעו מהמגזר הפיננסי 2013-וב 2012-משמעותיים בכלכלה המקומית. בהשחקנים ה

 וחלק ניכר משאר החברות ייצגו את ענף החקלאות והכרייה. 

 Enterprise Life Insuranceכוללות שני מוסדות פיננסיים, חברת ביטוח ) 119החברות המובילות ברשימה 10

Company( יבואנית רכבים ,)Auto Plaza Limited)( חברת השקעות ,Kasapersko Company חברת ,)
 RLG (.Goldfields Ghanaחברת כרייה )ו( MacDan Shipping Company Limitedלוגיסטיקה )

Communications ת בהרכבה של , לאור היותה החברה האפריקאית הראשונה שעוסקבולטת ברשימה
טלפונים ניידים, מחשבים ומוצרים נוספים לטובת השוק באפריקה. החברה  -אלקטרוניקה במערב אפריקה 

 .מיליון דולר 200-הציגה הכנסות של כ 2012-עובדים וב 1,000-מעסיקה כ

, אחת מחברות סחר הקקאו Produce Buying Company Limited בעשירייה הראשונה ניתן למצוא גם את
החברות  500ברשימת  היא כיכבה 2013-ובמיליון דולר  330-ה מחזור שנתי של כחברל .דולות בגאנההג
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 GCI, An Enterprise Map Of Ghana, 2012  
117

 U.S Commercial Service, Ghana 2013  
118

 PWC, Ghana Banking Survey 2013  
119

 Graphic, Top 2013 Companies in Ghana, October 2013  

http://personal.lse.ac.uk/sutton/ghana_final_checks.pdf
http://www.pwc.com/en_GH/gh/pdf/ghana-banking-survey-2013-pwc.pdf
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 40%-, הרוכשת את הגידולים ישירות מחקלאים ומעבדת אותם, אחראית לכ PBC.120הגדולות של אפריקה
 הגנאי.  יצואמכלל ה

היא מאופיינת בחוסר  ,מצוינים ועל אף שלעיתים היא רושמת ביצועים ,חברות 35רשומות  בבורסה המקומית
 3.5-במדד הכללי ושווי כולל של החברות הרשומות עמד על כ 20%-הושגה תשואה של כ 2012-עקביות. ב

 . 49.3%122המדד הכללי הציג את נתוני הצמיחה השניים באפריקה עם תשואה של   2013-. ב121מיליארד דולר

 איגוד חברות בגאנה

נחשבת לגוף יעיל המייצג אינטרסים של חברות גנאיות מול הממשל ויודע , 123AGIהתאחדות תעשייני גאנה, 
חברות ויכול להוות גוף מקשר לחברות הרוצות לפעול בגאנה  1,200-מאגד בתוכו כ הארגוןלקדם רפורמות. 

, הוא מנכ"ל Nana Owusu-Afari)באתר הארגון ניתן למצוא רשימה של חברות לפי ענפים(. נשיא הארגון, 
זהו יתרון משום שמדובר על  ., אשר מחזיקה בחברות בתחומי הצרכנות, הנדל"ן והחקלאותAfariwaaקבוצת 

 אדם בעל קשרים בעולם העסקים, אך הוא פחות נגיש לתקשורת חיצונית.

 קשה מאוד ומסיבה זו ,חייבת להביא חבילת מימון יפה בגאנה חברה ישראלית שרוצה לפעול“
 ”.ע"י אינטגרטורים תנעשיעבודה לחברות קטנות לעבוד פה. עיקר ה

 

 

 

  

                                                                    
120

 The Africa Report, Top 500 Companies In Africa 2013  
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 World Bank, Market capitalization of listed companies, 2013  
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 Investing Africa, African Stock Market Performance, Nov 2013  
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 Association Of Ghana  Industries, A Brief History, 2010  
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 124תשתיות
 

גאנה נמצאת במצב טוב מבחינת כיסוי רשת הסלולר ותשתיות הכבישים. הפער המשמעותי הוא באספקת מים 
וחשמל לתושבים מחוץ לערים. למרות שההוצאה על תשתיות גדלה באופן יחסי, המדינה עדיין רחוקה 

 דום התשתיות.מלהשקיע את הסכום הדרוש לתחזוקה ולקי

125BMI לשנה בשנים  10%-צופה שההשקעה הממשלתית בפרויקטים של תשתיות תצמח בממוצע בכ
מיליארד דולר בתשתיות, כאשר סין, שלה יחסים  5.5-צפויה השקעה כוללת של כ 2017-2012 הקרובות. בין

  .מיוחדים עם גאנה, תיקח נתח משמעותי בפרויקטים הללו

 , נמלים, מסילות רכבת וכבישיםמפה סכמתית תשתיות גאנה
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 PWC, Ghana’s Infrastructure Investment Potential, 2012  
125

 World Bank, Ghana Infrastructure, A Continental Perspective, 2011  

http://www.pwc.com/gx/en/transportation-logistics/publications/africa-infrastructure-investment/ghana.jhtml
http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-5600
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 (126מדינות בעולם במדד התחרותיות העולמי 144מתוך  70)דירוג  יםכביש

כבישים במרחב הכפרי הכיסוי  .מהם במרחב האורבאני 12,400, יםאלף ק"מ של כביש 66-מיש למעלה בגאנה 
מביתם(. אתגר תחזוקת ק"מ  2גישה לכביש בטווח של  יש מהאוכלוסייה הכפרית 25%-מוגבל )רק להינו 

מהכבישים הסלולים והלא סלולים  75%-מהם דורשים השקעה מיידית, אך כ 40% :הכבישים הוא משמעותי
 . 128כבישיםאמצעות מתנועת הסחורה מתבצעת ב 98%-מתנועת האנשים ו 95%. 127נמצאים במצב טוב

 מדינות בעולם במדד התחרותיות העולמי( 144מתוך  86רכבת )דירוג 

ק"מ ומרוכזת בדרום המדינה. היא משמשת בעיקר לשינוע סחורה. בפועל,  1,300-מסילה מונחת על כתשתית ה
ק"מ )בין קומאסי  300הציר בו נרשמה רוב הפעילות הוא באורך של של המסילה, הק"מ  1,300מתוך 

 לטאקוראדי(. 

ה. תשתית רכבות של גאנ יצואאסטרטגית בגלל ממדי ה חשיבותרשות הרכבות היא רשות לאומית בעלת 
הובלה של מחצבים ותוצרת חקלאית. למרות הבפריסה אסטרטגית יכולה להיות משמעותית להורדת עלויות 

מכלל תעבורת הסחורה והאנשים( וישנו ספק באשר לכלכליות  2%-זאת, היקפי השימוש צנועים )רק כ
תשתית הכבישים  רלאוההשקעה המאסיבית הנדרשת בכדי להחיות את תנועת הרכבות בגאנה. זאת, 

 . 129הסבירה

 מדינות בעולם במדד התחרותיות העולמי( 144מתוך  71נמלים )דירוג 

 25-)כ Temaמהסחורה נכנסת ויוצאת דרך  90%-. כTakoradi-ו Temaהם  של גאנה שני נמלי ים העיקריים
 90%-ברים כק"מ ממערב לבירה(. דרך שני הנמלים עו 250-)כ Takoradi-מ 10%-( וכבירהלק"מ מזרחית 

נותנים מענה מיטבי לצרכיה של גאנה ובתקופות  אינםגאנה. הנמלים ממכלל הסחורה הנכנסת והיוצאת 
 . 130מסוימות נוצר עומס, מה שמאריך בצורה משמעותית את זמני ההמתנה והשחרור מהמכס

שהתשתית משונעים סחורות ואנשים. למרות  בומשמעותי נוסף, פוטנציאלי ימת וולטה היא עורק תנועה 
 מיושנת, התחבורה דרך הימה חשובה ונותנת מענה לצרכי האוכלוסייה. 

 מדינות בעולם במדד התחרותיות העולמי( 144מתוך  120חשמל )דירוג 

 100%-הוא של 2020שנת ל של המדינה, בעוד שהחזון 131מהאוכלוסייה מחוברים לרשת החשמל 70%-כ
בעיקר בדרום המדינה וגבוה במיוחד  הואית לרשת החשמל משקי הב חיבורמהאוכלוסייה תהיה גישה לחשמל. 

הגבוהה, בגלל יכולת ייצור חשמל מוגבלת ישנן הפסקות חשמל  הפריסהבמרחבים האורבאניים. למרות 
תכופות ומי שיכול להרשות לעצמו מחזיק גנראטורים לגיבוי. ביומסה עדיין משמשת את עיקר צרכי 

 האוכלוסייה בגאנה.

 Blue Energyעל תחנות כוח תרמיות. חברת  33%-ל נשען על תחנות כוח הידרואלקטריות ומייצור החשמ 67%
 . 132מיליון דולר 400בעלות של  מגה וואט 155צפויה להקים תחנת כוח סולרית בעלת כוח ייצור של 

                                                                    
126

 World Economic Forum, Ghana Key Indicators, 2012  
127

 World Bank, Ghana Infrastructure, A Continental Perspective, 2011  
128

 PWC, Ghana’s Infrastructure Investment Potential, 2012  
129

 PWC, Ghana’s Infrastructure Investment Potential, 2012  
130
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76 

 

 השקעות זרות
 

  FDI-ח הצמ 2013-ל 2003. בין גאנה נמצאת במקום החמישי באפריקה מבחינת השקעה בינ"ל ישירה
)צפי(. הצמיחה הגדולה קשורה בגילוי הנפט,  2013-מיליון דולר ב 3,300-מיליון דולר לכ 130-, מ3,000%-בכ

 שמושכת משקיעים.  הנוחהבהפרטה וגם בסביבה העסקית 

 Ghanaבמדינה.ות השקעעל אופי ההשקעה בגאנה ניתן ללמוד מהדיווח של הגוף שאחראי על קידום 

Investment Promotion Center  פרויקטים חדשים  105-נרשמו כ 2013מדווח שברבעון השני של
 66%-מההשקעות נרשמו כישות בעלת בעלות זרה(. כ 66.6%מיליון דולר ) 300-בהשקעה כוללת של כ

 7%-, כשונים פרויקטים 19 במסגרתבייצור  9.5%-פרויקטים בתחום השירותים, כ 38-מההשקעה הופנתה ל
 .133שונים פרויקטים 14 במסגרתבסחר כללי 

מגלה כי שני הענפים שמשכו את ההשקעה הזרה הגדולה ביותר  2010-2008ניתוח ההשקעה הישירה בשנים 
חקלאות ה(, 14%סחר )ה ענפי (. אחריהם נמצאים33.6%תשתיות )הבנייה וענף ה( ו35%השירותים )ענף היו 

 19%מסין,  25%מדינות:  6-השנים הללו הגיעה מ מההשקעה בין 83%-. כ134(3%תיירות )ה( ו5.7%ייצור )ה(, 7.4%)
 .135מארה"ב 6%-ו מבריטניה, 8%מלבנון,  12%מניגריה,  13%מהודו, 

 קרנות  ה מצדהשקע

מבין הדוגמאות ניתן למצוא  .קרנות השקעה גנאיות ובינלאומיות מושקעות במגוון רחב של פעילויות וענפים
  בייחוד בולטות קרנות השקעה בריטיות.תקשורת. ונאות השקעות בחינוך, נדל"ן, ביטוח, פיננסים, מלו

 65-מיליון דולר ומתכננת לנהל כ 13-, המנהלת כOasis Capitalבין החברות הגנאיות חשוב לציין את הקרן 
 Fortiz Private Equity. 136מיליון בשנה הקרובה. היום מושקעת הקרן בחינוך, נדל"ן, ביטוח, השכלה ומלונאות

Fund Ltd.  75%נמצאת בתהליכי רכישה של  וכעתנאית מנהלת השקעות של עשרות מיליוני דולרים הג  
 .137מיליון דולר 74-מוערכת בה, עסקה Merchant Bank Ghana Ltd-מ

, קרן היושבת  Development Partners Internationalניתן לציין את ביניהן :קרנות בריטיות בולטות בגאנה
, Eaton Towersרכשה גם את  2013-. בCAL Bankמיליון דולר ברכישת  60-כ 2011-בבריטניה ושהשקיעה ב

במרכז האבחון  2009-השקיעה בJacana אנטנות לתקשורת סלולרית ברחבי גאנה.  800-אשר מנהלת כ
  2008-השקיעה ב Actis. 138מתקדמות נוספות רפואיות ולבדיקות MRI-המתקדם הראשון בגאנה בו ציוד ל

 Aureos השקיעה במרכז קניות נוסף. 2011-בבניית מרכז הקניות המתקדם בגאנה ובמיליון דולר  36-כ

Capital  מיליון דולר בהגדלת יכולת הייצור של מפעל הפלסטיק  6השקיעהBio Plastics 2011-ב. 

 Advanced Finance and כוללות אתקרנות בינלאומיות נוספות שהשקיעו באפיקים מעניינים 

Investment group מיליון דולר בחברת  14-כ 2011-ב השקיעהאשר יושבת במאוריציוס, הWeinco 

Ghana Limited ,139מייבאת כימיקלים לשימוש חקלאי בענף הקקאוה .Abraaj יחד , היושבת בדובאי, רכשה
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 Ghana Home-(. בנוסף, רכשה רוב ב2013)140הגנאית Fan Milk International-מ 51%-כ DANONEעם 

Loans141ת משכנתאות, אשר מוכר .LeapFrog Investments מוצלח עם חברת הביטוח  רשמה אקזיט
Express Lifeהגנאית 

142. 
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 Bloomberg Danone Joins Dubai Based Abraaj In Ghana Fan Milk Buyout, Oct 2013  
141

 Reuters, Dubai's Abraaj Group Acquires Majority Stake In Ghana Home Loans, Oct 2013  
142

 AVCA Africa, LeapFrog Investments exits Ghanaian insurer Express Life, Dec 2013  
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 143שותפות סחר
 

(, הולנד 12.4%(, איטליה )13.6%מרכזיות הן צרפת )הסחר השותפות  כימנתוני סחר החוץ של גאנה ניתן ללמוד 
מגיעים  49.8%לגאנה,   יבוא מבחינתהגנאי.  צואימכלל ה 37.5%-(, אשר יחד מהוות יעד ל7.4%( וסין )8.9%)

 (.2.6%( והולנד )7.0%ארה"ב ) (,11%(, ניגריה )25.6%מארבע שותפות סחר מרכזיות והן סין )

 2012-יצוא גאנה, שותפות סחר מובילות ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012-יבוא גאנה, שותפות סחר מובילות ל
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 Economist Intelligence Unit, Ghana One Click Report, Dec 2014 
  

26% 
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7% 
6% 

50% 

 אחר הולנד ב"ארה ניגריה סין

14% 

12% 

9% 

7% 

58% 

 אחר סין הולנד איטליה צרפת
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 לפי סיווג ענפי יצואו יבוא
 

(, מוצרי צמחים 25%(, מוצרים מינרלים )38%קריים מגאנה הם פנינים, אבנים ומתכות יקרות )העי יצואענפי ה
(, 20%(, כלי רכב, טיס ושיט )23%(. ענפי היבוא העיקריים הם מכונות וציוד חשמלי )11%( ומשקאות וטבק )18%)

 (. 9%( ומתכות פשוטות )10%מוצרי צמחים )

 2012 ,גאנה יבוא

 

  2012 ,גאנה יצוא

 

 

 

 

  

 מוצרים מינרליים אבנים ומתכות יקרות  , פנינים
 משקאות וטבק, מזון מוצרי צמחים

 כימיקלים פחם עץ ושעם  ,עץ
 מצמחים/שמנים ושומנים מבעלי חיים מתכות פשוטות  
 טקסטיל פלסטיק וגומי  

 טיס ושיט, כלי רכב מכונות וציוד חשמלי
 מתכות פשוטות   מוצרי צמחים
 משקאות וטבק, מזון כימיקלים
 מוצרים מבעלי חיים, בעלי חיים פלסטיק וגומי  
 קרמיקה וזכוכית  ,מלט, גבס, מוצרים מאבן מוצרים מינרליים
 מצמחים/שמנים ושומנים מבעלי חיים מכשירים וכלים אופטיים
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 2012 $(M) גאנה, ענפי יצוא עיקריים  2012  ($M)   עיקריים יבוא ענפי, גאנה

 7,111 פנינים, אבנים ומתכות יקרות   8,170 חשמלי וציוד מכונות

 4,747 מוצרים מינרלים  7,088 ושיט טיס, רכב כלי

 3,312 מוצרי צמחים  3,674 צמחים מוצרי

 2,118 אות וטבקמזון, משק  3,318 פשוטות מתכות

 378 פחם עץ ושעם  עץ,  2,872 כימיקלים

 232 כימיקלים  2,495 וטבק משקאות, מזון

 181 מתכות פשוטות   2,041 וגומי פלסטיק

 155 שמנים ושומנים מבעלי חיים/מצמחים  1,913 חיים מבעלי מוצרים, חיים בעלי

 131 פלסטיק וגומי   1,137 מינרלים מוצרים

 101 טקסטיל  675 וזכוכית קרמיקה, מלט, סמגב מוצרים

 43 מכשירים וכלים אופטיים  344 אופטיים וכלים מכשירים

 252 אחר  224 מצמחים/חיים מבעלי ושומנים שמנים

 18,761 סה"כ  90 ושעם עץ פחם, עץ

 1,832 אחר

 35,873 כ"סה
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 144גאנה-יחסי סחר ישראל
 

 מיליון דולר(. 30.4לעומת השנה הקודמת ) 307%יון דולר, עלייה של מיל 124-עמד היקף הסחר על כ 2013-ב 

 מיליון דולר, עליה של מאות אחוזים, בעיקר בשל עליה חדה ביצוא ענף הכימיקלים.  123 -היצוא הסתכם בכ

 מיליון דולר בלבד. 1.4 -לכ 52%היקף היבוא רשם ירידה של כ 

 

 ".. סך הכול התדמית היא חיוביתביטחוןו ישראל מזוהה עם חדשנות, טכנולוגיה"

 

 $(M) 2013/2012גאנה -התפתחות הסחר: ישראל

שיעור שינוי  2013 2012 2011 2010 
2013/2012 

 345% 123 28 35 108 יצוא סחורות

 52%- 1.4 2.9 1.6 1.4 יבוא סחורות

 391% 121 25 33 107 עודף מסחרי

 307% 124 30 36 110 היקף סחר

 

 $(M) 2013/2012גאנה -ישראל התפתחות הסחר:

 

 

  

                                                                    
 2013נתוני למ"ס  144
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 :2013, גאנה, יצוא לפי ענפים-התפתחות הסחר ישראל

מכלל  80%מיליון דולר, עליה חריגה של אלפי אחוזים ומהווה  98.4-הסתכם ביצוא ענף כימיקלים וזיקוקי נפט 
 היצוא.

 מכלל היצוא. 5%ומהווה (  3%מיליון דולר )ירידה של  6.5-הסתכם ביצוא ענף מתכת בסיסית ומוצרי מתכת 

 מסך היצוא. 4%( ומהווה 123%מיליון דולר )עלייה של  4.3-הסתכם ביצוא ציוד טלקומוניקציה 

 

 $(M) 2013/2012 עיקריים של ישראל לגאנההיצוא הענפי 

 2012 2013 (                    Mתיאור ענף )$
שינוי השיעור 

2013/2012 

משקל ביצוא 
2013 

 80% - 98.4 3.8 נפט                יקיתזקכימיקלים ו

 5% 3%- 6.5 6.8 מתכת בסיסית ומוצרי מתכת            

 4% 123% 4.3 1.9 ציוד טלקומוניקציה                  

 3% 132% 3.3 1.4 מנועים וציוד חשמלי                 

 2% 2% 2.7 2.7 מכונות וציוד                       

 1% 14%- 1.5 1.8 ופלסטיקה                מימוצרי גו

 1% 109% 1.2 0.6 מוצרי מזון, משקאות וטבק            

 1% 49%- 0.9 1.7 חציבה ומינרליים               כרייה,

 1% 69%- 0.8 2.6 ומחשוב                מכונות למשרד

 2% 34%- 2.8 4.3 יםאחר

 

 :2013, לפי ענפים גאנה, יבוא-התפתחות הסחר ישראל

 .מכלל היבוא 52%מהווה ו (17%עלייה של ) אלף דולר 780-הסתכם ב עץ, פחם ונצריםיבוא של 

 .מכלל היבוא 40%מהווה ו (65%ירידה של ) אלף דולר  590-הסתכם ב מזון, משקאות וטבקיבוא של 
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 מערכת המס בגאנה
 

 תהליך הקמת חברה

על ידי רישום חברה בגאנה משקיעים זרים יכולים לנהל את עסקיהם 
 בת או יצירת שותפות. 

  Register-General's Department-רישום החברה נעשה ב
 והשלבים לרישום הם כדלקמן:

 2012החל משנת  -TIN (reb uFonfiticefien nI xor)ת קבל .1
על מנת להתחיל בתהליך הקמת  TINקיימת דרישה לקבלת 

 החברה.

קבלת אישור לשם החברה וזאת על מנת לוודא כי השם הינו ייחודי  .2
לחברה וכן הגשת מסמכי התאגדות בהם מפורטים בין היתר בעלי המניות, מטרות החברה, תקנון החברה 

 וכו'.
הפקדת ההון העצמי הנדרש )כמפורט להלן( להקמת החברה כפי שנקבע במסמכי ההתאגדות בבנק  .3

 וקבלת אישור על ההפקדה.

לשם קבלת רישיון עסק. עלות הגשת הבקשה תלויה בסוג Metropolitan Authority  -הגשת בקשה ל .4
 העסק ובמחזור העסקי של החברה.

 כמפורט להלן: ,יצוע פרויקטים להשקעהישנן דרישות הון מסוימות להקמת חברה לשם ב

  לשם הקמת שותפות עם חברה דולר  10,000הון מינימאלי של  להעמידמשקיעים זרים קיימת דרישת עבור
 מקומית.

  דולר 50,000הון של  ה להעמידדריש קיימתבמידה וההחזקה בחברה היא של בעלי מניות זרים בלבד. 

 העסקת עובדים זרים בגאנה

העסקת עובדים זרים בגאנה מותרת ומנוטרת על ידי 
שירותי ההגירה במדינה. מספר העובדים הזרים שניתן 
להעסיק נקבע כפונקציה של השקעת הון במדינה 

 כפי שבאה לידי ביטוי בטבלה הבאה: 

 

חברה המעסיקה יכולה לבקש אישורי העסקה נוספים מעבר למכסות המצוינות לעיל, אך עליה לספק ה
 הסברים מדוע היא בוחרת להעסיק עובד זר ולא מקומי. 

אגרה בגין העסקת עובדים זרים למרכז ההשקעות ולשירותי ההגירה בגאנה על  לשלםכמו כן, קיימת דרישה 
 פי המפורט להלן:

                                                                    
 . 0%"מ עומד על מלבד חריגים כגון מוצרי יצוא שעליהם שיעור המע 145
 . 35%בענף הכרייה שיעור מס חברות עומד על  146
 לממשלה על בסיס חודשי. 5%עסקים הפועלים בענף הכרייה נדרשים לשלם תמלוגים בשיעור של  147

 שיעור המס מס

 12.5%-6% 145מע"מ
 25% 146מס חברות

 25%-0% נסהמס הכ
 8% דיבידנד
 5% 147תמלוגים

 קיים  אזור סחר חופשי
 אין אמנת מס עם ישראל

 מכסת עובדים ראשונית  )$( וןגובה השקעת הה

10,000-  100,000 1 

100,001 - 500,000 2 

 4 ומעלה  500,001
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 למרכז ההשקעות:

 תשלום לכל עובד סוג האגרה

 300$ עובד הכלול במכסה הראשונית

 1,200$ עובד מעבר למכסה הראשונית

 

 לשירותי ההגירה:

 תשלום לכל עובד סוג האגרה

 ECOWAS 148 30$ -תושב מדינות ה עובד

 ECOWAS 60$  -תושב מדינות עובד שאינו

 

 שנה.בעובד  עבור כל 200$חופשי עליה לשלם בנוסף לאגרות הנ"ל, במידה והחברה פועלת באזור הסחר ה

 מס החברות

חברות הפועלות בגאנה, הן חברות מקומיות והן חברות זרות, מחויבות לשלם מס חברות. תשלום המס חל על 
חל על רוב שכל ההכנסות הקשורות לעסקים והשקעות הנובעות והנוצרות בגאנה. שיעור מס החברות 

שר ישנן חברות אשר נהנות משיעורי מס נמוכים יותר כחלק מתמריצים , כא25%החברות בגאנה עומד על 
משלמות מס חברות בגובה אשר שמעניקה ממשלת גאנה. מנגד ישנן חברות הפועלות בענף הכרייה והדלק 

35% . 

 ידי גובה המקדמה נקבע על כאשר לשנת המס,  הקיימת דרישה לתשלום מיסים רבעוני כמקדמ
חודשים,  4. ניתן להגיש בקשה להחזר מס בפרק זמן של עד DTRD-Domestic Tax Revenue Division-ה

 לאחר תום שנת המס.

 

 

 

 

 

 

                                                                    
148 The Economic Community Of West African States - ECOWAS ן: בנין, בורקינה פאסו, כף ; המדינות חברות בארגו

 השנהב, גמביה, גאנה, גינאה, גינאה ביסאו, ליבריה, מאלי, ניז'ר, ניגריה, סנגל, סיירה לאונה וטוגו. חוף  ורדה,
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 מיסוי דיבידנד

ושב גאנה או שיעור המס בעת חלוקת דיבידנד של חברה מקומית לאדם ת
 .8%תושב חוץ עומד על 

בחברה בה מספר בעלי המניות נמוך מחמישה ואשר נצברו בה רווחים אשר לא 
כדיבידנד שחולק  הללורווחים הלהתייחס לחלק מ 149רשאי הממונה ,חולקו

 ולדרוש בגינם מס.

דיבידנד המחולק בין שתי חברות מקומיות פטור ממס )במידה ולחברת האם 
 לפחות בכוח ההצבעה של חברת הבת(. 25% קיימת אחזקה של

 מכס

כל הסחורות המיובאות חייבות בתשלום מכס ומע"מ מלבד חריגים. ישנן סחורות אשר מלבד שיעורי המכס 
( של CIFערך ביטוח עלות ומטענים )פי והמע"מ השונים מחויבות גם במס בלו. שיעור המכס מחושב על 

 רך של הטובין.כלל העפי הסחורה בעוד המע"מ מחושב על 

  5%, ושיעורי המכס נעים בין 12.5%בגאנה על כל הסחורות החייבות במכס מוטל מע"מ בשיעור קבוע של 
 מכס לענפים נבחרים:הבהתאם למוצר אותו רוצים לייבא. להלן שיעורי  20%-ל

 מס רווח הון

ים, נכסים שונים של חברות נדרשות לשלם מס על רווחים מעליית ערך של נדל"ן להשקעה בהם קרקע ומבנ
 .15%החברה ומוניטין בעת מכירה. שיעור מס רווחי הון עומד על 

 במקרים הבאים קיים פטור מתשלום מס רווח הון:

 רווחים הנובעים ממיזוגים או ארגון מחדש של חברה שבה נשמר רצף הבעלות. .1

 .Gh¢ 50.00רווחי הון של עד  .2

 שחלוף נכסים. .3

 הסכם גירושין.מסגרת עבר בהעברת הבעלות בנכס לבני זוג לש .4
 העברת נכס לבני זוג או קרובי משפחה.  .5
 

 מס ערך מוסף

. לעומת זאת, שיעור המע"מ GH¢120,000לעסקים אשר מחזורם עולה על  12.5%שיעור המע"מ עומד על 
 .6%עומד על  GH¢120,000 -לעסקים בעלי מחזור נמוך מ

חקלאיים, דברי דפוס, תרופות וציוד רפואי, תחבורה,  קיים פטור מתשלום מע"מ על המוצרים הבאים: מוצרים
 שירותים פיננסיים, קרקע, בניין ובנייה.

 (enene droo rreFo neno) אזור סחר חופשי

                                                                    
 Ghana Revenue Authority (GRA ) -מטעם ה 149

  

 שיעור המכס הענף

 20%-10% ציוד רפואי

 20%-10% תקשורת

 20%-10% תשתיות

 20%-5% חקלאות

 20%-10% טכנולוגיה
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. החוק הסמיך וועדה על מנת The Free Zone Act, 1995(  No 504אזור הסחר החופשי פועל מכוח חוק  )
 חר החופשי.שזו תעניק היתרים לחברות לפעול באזורי הס

בגאנה כל חברה יכולה להגיש בקשה לרישיון על מנת להיחשב כחברה הפועלת מכוח חוק אזור סחר חופשי. 
את האזור בו החברה רוצה לפעול לשם ייצור בה יש לציין ואת הבקשה יש להגיש למזכירות הוועדה בכתב 

בתוך עשרים ושמונה ימים ממועד לצרף מסמכים תומכים. בדרך כלל הוועדה מגיבה ו של מוצרים יצואו/או 
קבלת הבקשה לרישיון. יש לציין כי לא קיימת מגבלה על זהות בעלי המניות של החברה המבקשת לקבל 

 רישיון ואלה יכולים להיות מקומיים או זרים.

 חברה אשר תזכה לקבל את הרישיון לפעילות באזור הסחר החופשי תהנה מההטבות הבאות:

 ים והיטלים על יבוא ויצוא של סחורות. פטור מלא מתשלום מכס• 
 . 8%פטור מלא מתשלום מס במשך עשר שנים, לאחר סיום התקופה הנ"ל שיעור המס לא יעלה על • 
 פטור מלא מתשלום מס במקור מדיבידנד הנובע מהשקעות מחוץ לאזור חופשי. • 
 ר החופשי. אין הגבלות על הנפקת אשרת העבודה ושהייה לעובדים העובדים באזור הסח• 

 .150בהיבט המשפטי חשוב לציין שמערכת המשפט הגנאית מכירה בפסיקות של מערכת המשפט הישראלית

 151הטבות מס נוספות

 הטבות מס למחקר ופיתוח 

  על ציוד חקלאי יבואפטור מתשלום מיסי 

 פטור מתשלום מס ערך מוסף על תוצרת מקומית חקלאית 

 פריההקלות משמעותיות במס לחברות הפועלות בפרי 

 מחוץ לבירות  .חופש ממס לחמש שנות הפעילות הראשונות לחברות הפועלות בענף עיבוד תוצרת חקלאית
 מוחלט ממס פטורהאזוריות ניתן 

 זיכוי מס על חשבון תשלום ריבית 

  

                                                                    
 

 
151

 PWC, Ghana Tax Facts & Figures 2013  / Ghana Customs Authority /  Ghana Investment Promotion 
Authority 

        / Ghana Revenue Authority  /  U.S Department of State, 2012 Investment Climate Ghana    

http://www.pwc.com/en_GH/gh/assets/pdf/ghana-tax-facts-and-figures-2013-brochure.pdf
http://www.ghanacustoms.gov.gh/
http://www.gipcghana.com/
http://www.gipcghana.com/
http://www.gra.gov.gh/
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 חקלאות
 

 13,628,179מכלל שטחה של גאנה ) 57%מהתמ"ג.  40%-מכוח העבודה ותורם כ 60%-ענף החקלאות מעסיק כ
 ןמתוכהקטאר( מהאדמות היו מעובדות,  7,846,551) 57%-כ 2010-אר( הם אדמה שניתנת לעיבוד חקלאי. בהקט

הקטאר בלבד היו מושקים באמצעות מערכת השקיה. האקלים מגוון יחסית, עם שונות גבוהה  30,269
 . 152במשקעים וטמפרטורה

ורטיקולטורה: אגוזים, פירות וירקות בנוסף היא מייצרת הוקקאו,  לשגאנה היא היצואנית השנייה בעולם 
 12%-. יערנות היא תחום משמעותי אשר מספק תעסוקה למאות אלפים ומהווה כיצואלצריכה מקומית ול

153מענף החקלאות
יותר להשקעה  נוח. ממשלת גאנה התחייבה לייצר אקלים יצואלצריכה מקומית ול 

לשימוש חקלאי ואפיון הנחיות ברורות באשר  הם מיפוי של קרקעות 2015-בחקלאות. שני יעדים מוגדרים ל
 גנטית של צמחים.הנדסה לקשור הלכל 

 שקוראים קולות בקרב החברות שעוסקות בייצורישנם נמוכים.  יבואהשוק הוא שוק חופשי יחסית, עם מסי 
על תוצרת חקלאית מסובסדת מדרום  יבואמקומית בדמות הטלה של מיסי התוצרת העל  יצירת הגנות ל

 , אך עדיין אין צעדים משמעותיים בכיוון.154ה ואירופהאמריק

הזול מאירופה, ארה"ב ודרום  יבואמוצרי מזון בסיסיים כגון חיטה, אורז, דגה, עופות. ה יבואגאנה תלויה ב
אמריקה מקשה על השקעה משמעותית ביכולת ייצור ברמה המקומית, למרות המשמעות האסטרטגית 

 והביקוש הגובר. 

בהרגלי הצריכה, כאשר חיטה, שמסורתית אינה מהווה חלק מהתפריט המקומי, הפכה להיות ישנם שינויים 
. בגאנה יש ביקוש רב למוצרי מזון גדל הפער בין הייצור המקומי והביקושש , כךחלק בלתי נפרד מהתזונה

 היצע מוגבל של השוק המקומי.המוכנים ומיובאים בגלל 

 )אלף טון( 2012חקלאות  ,ייצור מקומי, יבוא וצריכה

 חזיר בקר עופות אורז חיטה גודל שוק במיליוני דולרים
דגים 

 קפואים

 950 19.2 37 180 610 300 ביקוש מקומי

 784 1.1 14 123 450 300 יבוא

 145 20.3 23 57 160 0 ייצור מקומי 

 90 1 0 0 0 0  יצוא

 
ל התוצרת מבוסס על חוות זעירות. חקלאות תעשייתית מהווה חלק קטן מהייצור החקלאי והרוב המוחלט ש

חיות. החוות הזעירות מאופיינות בהיעדר תשומות כמו דשן, חומרי הדברה, מזון הגם בתחום גידולי  ןנכו הדבר
ק"ג  3,700-כלעומת ק"ג להקטאר ) 1,700ממוצעת היא המתאים ושירותי וטרינריה לבעלי החיים. התפוקה 

 . 155בישראל(
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 GhanaWeb, Excessive Poultry Importation Causes Anxiety, Aug 2013  
155

 World Bank Development Indicators, Agricultural Output And Productivity, 2012  
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, אשר 156לולים מסחריים בגאנה 380-הנותרים מתחלקים בין כ 35%-וזעירות,  מהעופות גדלים בחוות 65%-כ
 רובם מייצרים ביצים. 

להגדיל את התוצרת פר חקלאי. להלן  במטרהובינלאומיות משקיעות סכומי כסף משמעותיים  מקומיותחברות 
 מספר חברות הפועלות במודל הזה: 

חברות בת במערב אפריקה( מתבסס  14-עובדים ו 2,000-הגנאית )כ Finatrade Groupהמודל העסקי של 
אלף היום(. לאחר איסוף התוצרת החקלאית, החברה מעבדת אותה  160-על גידולים של חקלאים זעירים )כ
 ומשווקת בשווקים המקומיים ובחו"ל.

היא אחת מהחברות הגדולות במדינה שעוסקות בעיבוד ושיווק מזון לאדם ולחי )בעיקר  Ghana Nutsחברת 
אלף  70-ל 2012-אלף טון מטרי ב 25-שוק המקומי והבינ"ל. החברה מתכוונת להגדיל את רכש הסויה מבסויה(, 

 . 2015חקלאים עד  12-מאלף טון  50, כמו גם כניסה לתחום התירס עם יעד רכש של 2015-ב

מקווה להשלים החברה  2015ומשקיעה באזורי אכסון בפריפריה. עד  בונההגנאית  Premium Foodsחברת 
 אלף טון מטרי.  30 קיבולת של בעלי תהליך של בניית מחסנים

 Armajaroומשקיעות בפיתוחן. חברת הסחר הבריטית גם חברות זרות מזהות את החשיבות של החוות הזעירות

Trading מיליון דולר בבניית מוסדות הכשרה מקומיים שיסמיכו חקלאים לעיבוד יעיל  4-שקיע כצפויה לה
 ומניב יותר. 

זיהתה את הפער  Nutrecoספרדית החברה ה. 2017בצריכת מוצרי עוף עד  %34בגאנה צופים עלייה של 
בייצור מזון כיום עוסקת החברה לייצור מזון.  במפעלעופות בשוק הגנאי ומשקיעה  תערובת למאכלבזמינות 

 איש.  10,000-מ למעלהלעופות ומעסיקה 

 סקירה מפורטת ניתן למצוא בענף המכון, ביחידה הכלכלית.
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 תקשורת
 

מיליון  28-במספרים מוחלטים בגאנה מצביעה לכאורה על מיצוי מוחלט של הפוטנציאל, עם כ הסלולרחדירת 
מיליון אזרחים. למרות זאת, צפויה עלייה נוספת במספר המנויים, וזאת בגלל  25-מנויים במדינה שבה יש כ

כיסוי אופטימלי לכל האיזורים  מספקתההנחה שישנו ריבוי כרטיסי סים ללקוח אחד )כיון שאף חברה אינה 
רגע נתון, יש להחזיק מס' מכשירים עם מס' כרטיסי סים( ובגלל מנויים  כלבבמדינה, וכדי להשיג זמינות 

 .157מיליון מכשירים ניידים 16-כבפועל רדומים רבים. ההנחה היא שיש 

הרחב.  קהללזמינה להשלישי  תשתית הדורהפכה  2009-ורק ב ,158טעון שיפור הסלולרית בגינאה כיסוי הרשת
רווחיות פר לקוח הת דור שלישי ורביעי. וגם היום התשתית מוגבלת ועיקר ההשקעות בענף מוכוונות לתשתי

 נמוכה יחסית  הינההגבוהה, חדירת האינטרנט  הסלולרממוצעת למערב אפריקה. לעומת חדירת הינה 
יש תחרותיות גבוהה בענף. עיקר התחרות וניידות ו(. הסביבה הרגולטורית בענף התקשורת היא טובה, 20%-)כ

 עומד על  Vodafone-ובAirtel -ב Prepaid-. אחוז לקוחות הprepaid-מכשירי ההלקוחות מתקיימות ב
 2012, אשר נכנסה לשוק במאי GloGhana. להמחשת התחרותיות ניתן לקחת את מקרה הבוחן של 99%-כ

לקוח פר ברווחיות  25%-של כחלה ירידה לשוק ם כניסתה במדינה. עבגודלה והיום היא הרשת השישית 
(ARPUכתוצאה מ )אלף משתמשים  460-כ החברה תחרות בין הרשתות. בחודש הראשון לפעילותה רשמהה

 מכלל הלקוחות בגאנה. 6.5%כבר עמדה על  2012מכלל המנויים( ובסוף  2.1%חדשים )המשקפים 

 159)באלפים(2010-2017 גאנה, משתמשי אינטרנט 

 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 

 8,000 7,727 7,095 6,411 5,565 4,558 3,251 2,032 משתמשי אינטרנט

 30% 30% 30% 20% 20% 20% 10% 10% אחוז חדירת האינטרנט

 1,735 1,424 1,138 887 638 439 250 107 רחבמנויי פס 

 61% 51% 42% 33% 24% 17% 10% 4% מכלל המנויים 3Gאחוז 

 תחזית*

רשתות התקשורת הגדולות בגאנה הן חברות בת של ענקים בינלאומיים, אשר להם פריסה רחבה באפריקה 
, עובדה המייצרת גיבוי טכנולוגי ומקצועי לחברות המקומיות. Millicom-ו Vodafone ,MTN ,Airtelכמו 

רת נקנסות באופן קבוע על ידי רשות למרות התחרותיות בענף, איכות השירות נמוכה ורשתות התקשו
 .  160התקשורת של המדינה
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 2013 ,בתקשורת מובילים שחקנים ,גאנה

 מס' מנויים באלפים  נתח השוק אליה משתייכת החברה בינלאומית טלקום חברת מפעילה

MTN MTN 45.3% 11,270 

Vodafone Vodafone 20.2% 3,758 

Airtel Bahati Airtel 12.2% 3,041 

Kasapa Expresso Telecom 0.7% 178 

Tigo Millicom 15.1% 3,758 

 22,005   סה"כ

 

 טלקום היסטוריה ותחזית )באלפים(  גאנה, מספר מנויי

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 32,207 31,391 20,507 29,458 28,028 25,716 21,166 17,437 מספר מנויים

 113% 113% 112% 110% 107% 101% 85% 72% הסלולר חדירת  %

 3G 346 680 1,259 2,029 2,946 4,115 5,359 6,640מנויי 

 20% 17% 14% 10% 7% 5% 3% 2% מכלל המנויים 3Gאחוז 

 

התחרות בענף מתרחשת כמובן סביב מחירים, אבל גם סביב מוצרים ושירותים מתקדמים שמציעות החברות 
 . להלן מספר דוגמאות:בקישוריותובתחום הפיננסי 

בהנגשת שירותים פיננסיים כמאמץ להרחיב את בסיס ההכנסות שלה  Airtelבתחום הפיננסי משקיעה 
ולהביא ערך מוסף ללקוחותיה, כאשר המטרה בשלב זה היא להרחיב את המשתמשים הפעילים בתשתית 

 .50%-לכ 29.6%-הפיננסית מ

ח שכל הבנקים מרושתים למערכת הפיננסית כדי להבטי ARP Apex Bank-שותפות עם ה MTN-ל
MMOBILE 2012מיליון בסוף  1.2-לכ 2008אלף משתמשים בנובמבר  650-צמיחה מרשימה: מ הציגה, אשר .
 . 2013161-אלף נוספים ב 200-הצפי הוא ל

שותפות עם לרשת באמצעות  162מהלך לחיבור האזורים הכפריים  TIGOבתחום הקישוריות מובילה
Altobridge תחנות תקשורת  10-חוברו כ 2013. עד  פברואר 163רית ובמימון משותף עם ממשלת גאנההאי

עד כה מנותקים אשר היו מבוססות אנרגיה סולרית ותקשורת לוויינית, אשר מאפשרות לריכוזי אוכלוסייה 
 . הללומונופול באזורים   TIGO-מקנה ל מהלך זהשליהנות משירותי תקשורת מתקדמים. מיותר לציין 
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בינלאומית בגאנה באפריל  סלולרבמקום ראשון בתחרות   TIGOד התפתחות מעניינת שבעקבותיה זכתהעו
פיתחה שירות חדשני לעבודה אפקטיבית  Vodafoneהיא הענקת ביטוח חיים חינם ללקוחותיה.  2012164

 וגמישה יותר עם התא הקולי. 

 השקעות בענף

קיימות ובהנחת תשתיות חדשות. התשתיות הבשיפור מיליון דולר  105-כי תשקיע כ MTNהכריזה  2013-ב
תחנות  200ופריסה של  ,תחנות 944-כולל הנחת כבל אופטי לקומאסי, הרחבת תשתית דור שלישי לכ מהלך זה

 דור שני חדשות.

 הכבל האופטי

היתה , פעולה שתוצאתה Africa Coast to Europeחוברה עיר הבירה אקרה בכבל האופטי  2013במאי 
הורדה בעלויות החיבור לאינטרנט )לא הורגשה בפועל( והגדלה של תעבורת האינטרנט  להיותאמורה 

 טרה בייט לשנייה.  12הבינלאומית למעל 

 סקירה מפורטת ניתן למצוא בענף המכון, ביחידה הכלכלית.

 

  

                                                                    
164
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 תסקירה כללי
 

עצמאות. שלה לקבלת מאז המאבק  יקטטנזניה היא אחת המדינות היחידות באפריקה שלא ידעה קונפל
והיא נחשבת לאחת הדמוקרטיות המובילות והבטוחות  חופשית נערכת בצורהבמדינה  ת הבחירותמערכ

שלישית להיות ה טנזניהצפויה אוכלוסיית , תושבים ליוןימ 50-עם אוכלוסייה צעירה שמשיקה ל ביבשת.
 אחרי ניגריה ואתיופיה., 2050-ב באפריקה בגודלה

י לצמיחה ממוצעת ווצפ 2006מאז  6.7%-כגדל בממוצע תמ"ג בצמיחתה, כאשר ה טנזניה בולטתשל  התכלכל
משמשים גם את אוגנדה, ה ,לטנזניה השפעה כלכלית דרך נמליה ,שנים הקרובות. מבחינה אזוריתב 7%של 

למספרים  הינפלציהאירדה בחזית המקרו כלכלה,  רואנדה, בורונדי, זמביה והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
אך  ,השילינג הטנזני הפגין יציבות בשנים האחרונות .בשנים הבאות 7%שאר סביב יספרתיים וצפויה לה-חד

 . 2017 מול הדולר עדלצפוי לאבד מערכו 

במונחים מוחלטים טנזניה היא אחת  .אחרונות באפריקה בתמ"ג לנפשמדינות הבין חמשת ה מדורגתטנזניה 
איידס ב התחלואה אחוזו ,30%-מפחות נמוכים יחסית ועומדים על במדינה אחוזי העיור  .םהמדינות העניות בעול

 ברורה מגמה חיוביתאופטימיות וישנה  הן של טנזניה לגבי עתידה התחזיותזאת ת ולמר. 11%165-על כ עומד
 . בריאותו חינוך, בנתונים כלכליים ובמדדים של פיתוח

מצביע . השוק הבתולי על הפוטנציאל הטמון בו מאידךגם אך  וק מחד,ו של השימגבלותהעוני היחסי מצביע על 
ניתן להצביע על שוק  הדוגמכבו ועל האפשרות לצמיחה גבוהה בהמשך. הגלומות על שלל ההזדמנויות 

נמוכה  הסלולרשכנות וחדירת המדינות המול אל הטלקום, שם פריסת התשתית נמצאת בפיגור יחסי 
הפרטית של מוצרי צריכה, מזון וכלי רכב פרטיים.  ובקנייה בביקוש עלייהראות ניתן ל ,משמעותית. כמו כן

 בהשקעות זרות, עםחמישית באפריקה מדורגת טנזניה ו הפוטנציאלאת חברות בינלאומיות רבות מזהות 
  .2012-דולר ב מיליארד 1.7 שלהשקעה ישירה 

שהם מנת בין הקשיים ים משמעותיים. ישנם מספר אתגר אךנחשבת נוחה, בטנזניה סביבת עשיית העסקים 
פרמטרים של בחמש השנים האחרונות בולטים באופן עקבי  ,גופים עסקיים הפועלים במדינה חלקם של

תשתית ומיסוי. שבעת הפרמטרים העיקריים הם היעדר גישה לחשמל, רמות מיסוי גבוהות ומערכת מיסוי 
 11%-רק ל) היעדר גישה למים וחשמלו יהמסובכת, שחיתות, היעדר מימון, תשתית כבישים לא ראו

 ,למדינות אחרות במזרח אפריקההבולט בהשוואה אתגר נוסף  .(יש גישה למערכת החשמל מהאוכלוסייה
גורם מעכב משמעותי  אשר יהווהבמדינה. זהו אתגר ח אדם מיומן ומשכיל והיעדר כ הוא ,מובהק לקניה ניגודוב

 . 166בשנים הקרובותבצמיחתה של טנזניה 
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 Economist Intelligence Unit, Tanzania One Click Report, Dec 2014  
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קטנה באופן יחסי תרומתה האחרונות  בעוד שהכלכלה של טנזניה נשענת באופן מסורתי על חקלאות, בשנים
שוק ענף השירותים. מנועי הצמיחה של הכלכלה בשנים האחרונות הם  ו שלתרומתתמ"ג ועולה משמעותית ל

רוב האת מעסיק שן הענף סחר. עם זאת, חקלאות היא עדייהבנייה וה, ייצורהפיננסים, התחבורה, ההטלקום, 
 האוכלוסייה נענים ע"י המשק החקלאי במדינה. המזון של מצרכי  95%-כשל האוכלוסייה  ומוחלט ה

2013167דירוג קלות עשיית העסקים של הבנק העולמי, טנזניה 
 

 

 ם. אורניוומחצבים רבים: זהב, יהלומים, אבני חן, טנזניט, פחם בשטחה נמצאים ו ,משאבי טבע רביםלטנזניה 
שורה של גילויי מצבורי גז  נרשמו 2010שנת מאגרים גדולים של גז ופוטנציאל לנפט. מאז קיימים כמו כן 

 עיקר את השוק המקומי, בשימש  וד שעד לאחרונה הגז שנמצאחופי טנזניה. בעלאורך בכמויות מסחריות 
ל למקם אותה וכהגז ימצבורי המשוער של פוטנציאל הגז. את הלהתחיל לייצא  טנזניהצפויה  2015-ב

כיצואנית השלישית בעולם של גז טבעי. ההכנסות ממשק הגז צפויות להיות גורם חיובי ולתרום לצמיחה, אך 
 משק.צמיחת ה לעהן גם עלולות לעורר שחיתות ולהפוך למשקולת 

עשייה לצמיחה של המגזר הפרטי ולשינויים בת ותאינדיקצי .זניחים הם היקפי הפעילות בבורסה של טנזניה
 .יצואבהרכב הו ניתן לראות בפעילות הפיננסית הגוברת, בצמיחת החברות המובילות

פרשיות שחיתות מאיימות להשפיע בצורה אך  ,מתקציב הממשלה 13%-מהווה כה סיוע בינלאומיזוכה לטנזניה 
משל. שהוכח כי נגנבו ע"י פקידי מ סיוע כספילהחזיר  טנזניהתבקשה נלאחרונה  .שלילית על סיוע זה

פרשת שחיתות  שנחשפהו לאחר תפקידונגיד הבנק הועבר מ ,השחיתות לא פסחה גם על הבנק המרכזי
 .2008-חמורה ב
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 World Bank, Economy Profile, Doing Business in Tanzania 2013  
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שגרירות ישראל בקניה מייצגת את האינטרסים הישראליים בטנזניה לטנזניה ולישראל יחסים טובים, 
 הישראלי עם טנזניה צמח  הטנזנית בקהיר מייצגת את האינטרסים של מדינתה בישראל. הסחר והשגרירות

סחורות  2013-מיליון דולר. ישראל ייצאה ב 29.4והגיע לכדי  2013 ל 2010השנים האחרונות בין  בארבע 50% -ב
(, ומכונות 12%(, מתכת בסיסית ומוצרי מתכת )43%מיליון דולר. עיקר היצוא הוא ציוד תקשורת ) 19.8 בשווי של

 (.10%וציוד )

 
 אוגרפיהפוליטיקה, חברה וגי

 

 .םמיליון אזרחי 48-יום ככ מונהתחת שלטון קולוניאלי בריטי, בעבר הרפובליקה המאוחדת של טנזניה, שהייתה 
. בטווח הארוך היא 2020שנת עד  מיליון אזרחים 60.4-צפויים להיות בה כ בקצב גידול האוכלוסייה הנוכחי

  קמ"ר. 947,300שטחה הוא . ואתיופיה הצפויה להיות המדינה האפריקאית המאוכלסת ביותר אחרי ניגרי

זנזיבר וטנגניקה( תחת שלטון סוציאליסטי, אבל לאחר כישלון השיטה עם טנזניה יצאה לעצמאות מאוחדת )
המאבק לעצמאות, לא היו מאבקים אלימים אז מ בצורה שלווה יחסית לכלכלת שוק.המדינה עברה הזו 

 בטנזניה והיא אחת המדינות הבטוחות באפריקה.

בעוד  .במעמדה גוברתשחיקה  חלה, אך Chama Cha Mapinduzi (CCM)נמצאת בשלטון מפלגת  1996מאז 
 כי בבחירות הבאות אפשרותוישנה  61%-זכתה רק בהיא  2010-מהקולות, ב 80%-זכתה בהיא  2005-שב

מתוך  70-ם המדורג במקובמדינה העיתונות . חופש יוסיף להשתנות, מאזן הכוחות 2015-ב הצפויות להתקיים
באפריקה  10-, טנזניה מדורגת במקום הBMIבדירוג הסיכון הפוליטי של  ,שינוי במאזן הכוחותהלמרות . 179168

 . 169מדרום לסהרה, ללא חשש אמיתי לחוסר יציבות בטווח הארוךש

 מיליון תושבים( היא המטרופולין הגדול במדינה וגם 4.364סאלם  )-אך דאר א ,Dodomaבירת המדינה היא 
 Mwanza (706י ערים מרכזיות נוספות הן ת. ש170בהמשום כך, גופים פוליטיים רבים יושבים . הבירה הכלכלית

 . 171אלףArusha (416 ) -ו אלף(

בסקרי אוכלוסייה  מוצא אתניחוק אסור לציין הקבוצות אתניות, אך על פי  120-האוכלוסייה מורכבת מיותר מ
 Sukuma (%17,) yamwezuשש קבוצות עיקריות: ישנן . ולכן החלוקה מתבססת על נתונים משוערים

(%4 ,)Chaga ו-,Makonde  (%3  ,)כ"א Haya Hehe ו-Nyakyusa (%2 )172כ"א. 

 %29-ו 14-25 בין הגילאים %19, 0-14 בין הגילאיםהם  האוכלוסייהמ %44  -צעירה  בטנזניה האוכלוסייה
 היא צפיפותהבצפון הצחיח  -שונים האזורים התית בין משמעו צפיפות האוכלוסין משתנה  .25-54 בין הגילאים

 באזורים המאוכלסים יותר. הרכב האוכלוסייה משתנה משמעותית ר"מלקאיש  134ר מול "מ)אדם( לק 1של 
 מוסלמים  35%נוצרים,  30%החלוקה הדתית ביבשת היא שבעוד  :בין טנזניה היבשתית לאיים )זנזיבר( גם כן,

ואנגלית,  Swahili מוסלמים. השפות הרשמיות הןמהתושבים הינם  99%-זנזיבר יותר מב אחרות.אמונות  35%-ו
 . רבות מקומיות שפות ישנן  בנוסף .ערביתו Kiungujaנפוצות נוספות הן  כאשר שתי שפות

                                                                    
168

 Reporters Without Borders, Press Freedom Index 2013  
169

 Business Monitor International, Tanzania Business Forecast Report Q2 2013 E 
170

 conomist Intelligence Unit, Tanzania One Click Report, Dec 2014  
171

 Citypopulation.de, Tanzania, Entered Nov 2013  
172

 University of Helsinki, Ethnicity, Religion and Politics in Tanzania, May 2012 
  

http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1054
http://www.citypopulation.de/Tanzania-Cities.html
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/34058/Gahnstrm%20final.pdf?sequence=2


 

96 

 

Human Development Index אחוז. 187מתוך  152-במקום ה: בדירוג הפיתוח העולמי מדורגת המדינה 
יסודיים הספר ההרישום לבתי שנות לימוד הן הסטנדרט ואחוז  תשע. 67.8% וב עומד עליודעי קרוא וכת

 . 93%עומד על 

 11%-וכ, 225מתוך  49-טנזניה במקום ה בדירוג תמותת תינוקות מדורגת ,61עומדת על  תוחלת החיים
במגמת  נמצא הוא אך, 173בלבד 27%נמוך יחסית ועומד על  העיור. אחוז HIV-מהאוכלוסייה נושאים את נגיף ה

בכפרים  אך מהאוכלוסייה גישה למקורות מים מסודרים, 49%-ליש לשנה. בערים  4.7%משמעותית של  עלייה
 .174מהאוכלוסייה אין מערכת סניטציה משופרת 90%-ול 44%-המספר יורד ל

ומדד האי  ,ליום דולר 1.25-פחות מצורכת במהאוכלוסייה  14% ,28%ממשלת טנזניה אחוז העוני עומד על לפי 
 .175בישראל( 0.392)לעומת  0.376שוויון )ג'יני( הוא 
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 CIA, The World Factbook, Tanzania  
174

 Human Development Index, 2013  
175

 World Bank, Tanzania Country Report, 2012  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tz.html
http://hdr.undp.org/en/data
http://data.worldbank.org/country/tanzania
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 כלכלה
 

צופה ממוצע צמיחה  BMI-משך וימגמת הצמיחה צפויה לה .6.9%177צמיחה של  הציגה טנזניה נתוני 2012-ב
מה  ,178דולר 609עמד על  2012התמ"ג לנפש בנתוני , מסוים לצמיחה הגבוההבניגוד  .2018עד  7% של

 ולם. לאחת מהמדינות העניות בע טנזניהשהופך את 
 

 
והיא צפויה להמשיך  9%ספרתיים, התייצבה בשנה האחרונה על -האינפלציה, שעמדה בעבר על נתונים דו

 2013-ל 2011בין  25%-בכ. טנזניה הגדילה את עתודות המט"ח שלה 2015-ב 6%-לכ ,לרדת בשנים הקרובות
, צפוי ערכו לרדת בשנים אמריקניהדולר המול לטנזני הציג יציבות המיליארד דולר. בעוד שהשילינג  4.3לכדי 

לא צפוי להצטמצם מיליארד דולר ו 3.6-אשר עומד על כבעקבות הגרעון במאזן התשלומים,  הקרובות
מאזן בשימוש בגז להפקת חשמל במקום נפט, צפוי הגרעון ל2015-בהצפוי . עם תחילת המעבר 179משמעותית
 .תרדוהאינפלציה  להצטמצםהתשלומים 

סיוע לטנזניה מהווים מקור הכנסה ה כספי .15%180-על כ 2012-בבמשק עמד להלוואות  הממוצעאחוז הריבית 
 מהתמ"ג השנתי וכיום הם עומדים על 13%-מהווים כספי הסיוע כ 2000 שנת כאשר מאז ,181חשוב לממשלה

 .182מיליארד דולר לשנה 3 
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 Business Monitor International, Tanzania Business Forecast Report Q2 2013  
177

 World Bank, Data By country, Tanzania, GDP Growth  
178

 World Bank, Data By country, Tanzania, GDP Per Capita  
179

 Economist Intelligence Unit, Tanzania One Click Report, Dec 2014  
180

 Business Monitor International, Tanzania Business Forecast Report Q2 2013  
181

 Diligent Consulting, Study on Danish Support to Trade Related Capacity Building in Tanzania, Oct 2012  
182

OECD, Aid Effectiveness 2011, Tanzania  

 2018-2013176נתונים כלכליים ותחזית  - טנזניה

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 6.9% 6.9% 6.9% 6.9% 6.9% 7.1% צמיחת תמ"ג

 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.9% 9.0% אינפלציה

 USD 1,600 1,681.3 1,748.6 1,818.5 1,891.3 1891.3-ל טנזני שע"ח שילינג

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
http://um.dk/en/~/media/UM/English-site/Documents/Danida/Partners/Research-Org/Research-studies/Trade%20related%20capacity%20building%20in%20Tanzania.pdf
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Tanzania%202.pdf
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מנועי הצמיחה של הכלכלה בשנים האחרונות היו ו ,אורניוםוטנזניט, פחם  לטנזניה מרבצי יהלומים, אבני חן,
 1.7-, שצמח מיבואניתוח פשוט של נתוני הבבבירור  ניכרתענף הכרייה והצריכה הפרטית. הצמיחה בצריכה 

לכדי  2001-מהתמ"ג ב 5%-. הגרעון במאזן התשלומים גדל מכ2012-מיליארד ב 12-ל 2001-מיליארד דולר ב
 הגרעון המסחרי הגדל.בגלל  2011-ב 25%

הבסיס הכלכלי, אך יש  את גווןבמטרה לשל המאה הקודמת נעשו צעדים ממשלתיים  80-מאז אמצע שנות ה
 28%-מתבססת על חקלאות, שמהווה כעדיין בסיס כלכלי מגוון ויציב. הכלכלה  להשגתעוד דרך ארוכה עד 
ענפי על יותר הישענות רבה שוק הטנזני ב פתחההתהשנים  עםמכוח העבודה.  80%-מהתמ"ג ומעסיקה כ

את הכלכלה  כיםהופ ההישגים עד כהמהתמ"ג.  50%-מהווה קרוב ל, שהסך שלהם סחר והשירותיםמה
של  בינלאומייםה םמחירילתמורות בואוויר ההייתה לפני עשור לשינויים במזג ש ממההמקומית לפחות פגיעה 

 .סחורה

 2012-ו 2009, שממוצע הצמיחה שלהם בין 183התעשייה והשירותים פיענכיום, הצמיחה בכלכלה מונעת ע"י 
 2011בשנים  10%-צמיחה של כ)הצמיחה המהירה ביותר הוא ענף הפיננסים את . הענף שמציג 7.8%עמד על 

 . 184שולית בשל היקף פעילות קטן יחסית הינהתרומתו הישירה לתמ"ג  , אך(2012-ו

, 2009-ל 2007בין  10.7%: 2001דים שמציגים צמיחה גוברת ברצף מאז הענפים היחי-יתקשורת ותחבורה הם תת
. שיאני (צמיחה 8%)כחלק מהצמיחה המרשימה של תחום השירותים כולו  תזאכל  -2012-ל 2010בין  12%

 (. 8%סחר )ה( ו8%ייצור )ה(, 9%הבנייה )תחומי הם  הענפים-מבין תתי צמיחה בולטים נוספים

 )%( 2011טנזניה, הרכב תוצר לפי ענף,         185)%( 2001-2013 לתוצר ממוצעתתרומה ענפית טנזניה, 

 

 
 

                                                                    
183

 Bank of Tanzania, Financial Stability Report, March 2013  
184

 Allafrica, Tanzania: Report On Agriculture Paints Gloomy Picture, Sep 2013  
185

 African Economic Outlook, Tanzania 2012  
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 מעמד הביניים והמגזר הפרטי
 

 מעידיםהנתונים כאשר  ,פרטית ישנה תרבות גוברת של צריכהבטנזניה בדומה למדינות אחרות באפריקה, 
טנזניה  2017-ו 2010בין , הלדוגמ אוכלוסייה.ב מנתוני הגידולי יותר שהצריכה הפרטית צומחת באופן יחס

המכירות ברשתות  יאחוז -בורגנית יותר הצריכה הופכת . דולריםב צריכת המזוןאת צפויה יותר מלהכפיל 
הצמיחה באותן השנים.  150%-לצמוח ב יםצפוי ,צריכה של מעמד הבינייםב גידול מעידים עלהשיווק, אשר 

 .186חמש השנים הקרובותבל שנה כ 6%-בצריכה הפרטית בטנזניה צפויה לגדול ב

במבני  התגוררומבתי האב  46% ,2012-נכון ל -תחום הדיור אודות נתונים ב שיפור באיכות החיים ניתן לראות
  55%גג המכוסה יריעות מתכת, לעומת  עםבבית  התגוררומבתי האב  66%; 2007-בלבד ב 33%בטון, לעומת 

בכפר(. מכירות הרכבים רשמו עליות  45%בעיר,  80%ד לפחות )טלפון נייד אח ישמבתי האב  57%-. ב2007187-ב
גלגליים -. רכבים דו( והן צפויות להמשיך לעלות בשנים הקרובות10%) 2013-( ו20%) 2011, (28%) 2010-חדות ב

 גלגלי.-בעלי רכב דוהם מהאוכלוסייה  4%נמוך ובטנזניה -הבינונימעמד של ההם כלי תחבורה 

ובעוד שנקודת המוצא של מערכת החינוך הטנזנית נמוכה יחסית,  ,מעמד הבינייםבור עמהווה מקפצה  החינוך
נכון  .2007-ב 15% לעומת 2012-ב 30%רישום לבית ספר תיכון: הישנו שיפור משמעותי במדדים השונים, דוגמת 

 יה.יוהמספר נמצא במגמת על 188תלמידי תיכון אלף 65היו  2013-ל

סטטיסטיקה בטנזניה ניתן ללמוד על התפלגות ההכנסה. לפי ממצאי למנתוני סקר של הלשכה המרכזית 
עובדה . דולר 945-ל 300משתכרים בין  22.2%-וכ ,לחודש דולר 950-ח העבודה משתכר יותר מוכמ 2.9%-כהסקר, 

 . 189במשק מעניינת היא שהעובדים בארגונים ללא מטרות רווח מרוויחים יותר משאר המועסקים

 ותחברות קטנות ובינוני

. לרבים 190מיליון איש 5-מ ללמעלה ההמספקים תעסוקמיליון עסקים קטנים ובינוניים,  3-קיימים כבטנזניה 
זאת,  עם. ת בנקים וחברות ביטוחא, במיוחד באזורי הכפר, אין גישה לשירותים פיננסיים דוגמהללו עסקים המ

 םהפיננסי מכירים בחשיבותגישה למערכת פיננסית מבוססת טלקום. ממשלת טנזניה וגם המגזר  נהיש
חשיבות ו ישנן תכניות רבות להנגשת שירותים פיננסיים לעסקים הללו .העסקים הבינוניים ם שלומרכזיות

של  המובילותהחברות הבינוניות  100דירוג  :100נזניה טהעסקים הקטנים והבינוניים גם מודגשת בתחרות 
אודות להוות מקור למודיעין עסקי  יכולה הזו ת. רשימת החברוKPMGידי על  נערך כל שנה , אשר השנה

 ייעוץ עסקיותקשורת, לוגיסטיקה, מחשוב, חקלאות  -ב של ענפים ח, כאשר החברות מייצגות מגוון ר191מדינהה
 ויכולות להיות שותפות פוטנציאליות לעסקים בטנזניה. -
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http://www.nbs.go.tz/takwimu/hbs/HBSEnglish_Press_release.pdf
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 חברות גדולות

 ,2011-נכון ל .ת בריכוזיות של מספר חברותמאופיינ יצואכמו במדינות אחרות במזרח אפריקה, כלכלת ה
ישנה  (קשיו וטקסטיל) יצואבשני ענפי עם זאת, טנזניה. של  יצואמה 50%-חברות היו אחראיות ליותר מ 22

 12-ו הן טנזניות במקור,מ 29החברות המובילות את המשק,  50בין מנוכחות של הרבה חברות קטנות ובינוניות. 
  .192פעילותן לייצוראת ן כחברות סחר שהרחיבו החלו את דרכ 29אותן  וךמת

והיום  1969-הוקמה ב Bakhresa Groupחברת : חמישה קונגלומרטים מרכזיים חולשים על השוק הטנזני
עובדים. עיקר פעילותה היא בענף המזון,  2,000דולר בשנה ומעסיקה  מיליון 250-מגלגלת מחזור של כ

הוקמה כחברת  Sumaria Groupחברת  (.יצואמיועד ל 20%ת )עיבוד קמח מהווה פעילות מרכזי במסגרתה
חברות מקומיות. עיקר הפעילות שלה  25-הפכה לקבוצת שליטה והשתלטה על כ 1975, אך מאז 1940-סחר ב

פעילה בענפי  Mac Groupחברת  עובדים. 3,000-פארמה, עיבוד מזון ונדל"ן. לחברה כהבענפי הפלסטיק,  היא
החלה את צמיחתה רק בשנות  אך, 19-פארמה והפיננסים. החברה הוקמה במאה ההיצור, יהכרייה, ההחקלאות, 

 עובדים. 10,000-המוקדמות של המאה הקודמת וכיום היא מעסיקה כ 90-ה

Motisun Holdings היום היא קבוצת אחזקות אשר ו, 1970-החלה את דרכה כחברת מחזור מתכות ב
)היחידה במזרח אפריקה  גומיההנדסה,  היא בתחומיעילות שלה עובדים. עיקר הפ 2,000-למעלה ממעסיקה 
הוקמה , שMohamed Enterprises Tanzaniaמלונאות ומחזור מתכות. המשקאות, ה, מוצרי גומי(שמייצרת 

עובדים. עיקר ההכנסות של  אלף 20-על תעשיות במגוון ענפים ומעסיקה ככיום  , חולשתכחברת הובלות קטנה
 צי של בטנזניה עם ביותר חברות הלוגיסטיקה הגדולות מאחת את גם מהווה , אבל היא יבואמהינן הקבוצה 

 ועוסקת בעיבוד תוצרת חקלאית ומפעלי טקסטיל. ,רכבים 1,000-כ

מיליון דולר והיקף הפעילות היומי על  11-הטנזנית זעירה יחסית ושווי החברות הנסחרות עומד על כ הבורסה
 .193אלף דולר 90-פחות מ

 חברות בטנזניה איגודי

אינדיקציה חשובה לצמיחת המגזר הפרטי היא בהתאגדויות השונות אשר משמשות מנוף לשינוי מדיניות 
 280חברות  The Confederation of Tanzania Industriesולקידום אינטרסים מול הממשל. באיגוד 

 , ביניהן גם כמה מהגדולות במשק.194חברות
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http://personal.lse.ac.uk/sutton/tanzania_final.pdf
http://personal.lse.ac.uk/sutton/tanzania_final.pdf
http://www.dse.co.tz/admin/marketreport/154.pdf
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  2013זניה לפי ענפים, חברות באיגוד תעשיות טנ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המועצה, עשוי לסייע למחפשים מידע עסקי. The Tanzania National Business Councilגוף נוסף, 
. הוועדות מורכבות מנציגי המועצות המחוזות בטנזניה היבשתית 25-מוועדות אזוריות המגיעות מ תמורכב

בראש המועצה עומד נשיא טנזניה, אשר משתתף  .ווה()חלוקת נציגות ש האזוריות ונציגי המגזר הפרטי
. לחברות המקומיות כוח פוליטי, דוגמה לכך סיפק איגוד האדריכלים הטנזני 195מרכזיים אירועיםובדיונים 
 חברות זרות. שיבוצעו על ידי תשתית חוק שיחייב את שיתופן של חברות טנזניות בפרויקטי לחוקקכשדחף 
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 US Commercial Service, Investment Climate Statement Tanzania, 2013  

ן"נדל, פיננסים מזון משקאות וטבק הדפסה, נייר   מוצרי פלסטיק וגומי  

 בנייה אנרגיה ואלקטרוניקה כימיכלים מתכת ומוצרי מתכת

\תחבורה ותקשורת  מינרלים 

http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204744.htm
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 196תשתיות
 

אותן התשתיות, בהתאמתן לצרכים של סביר. הפער נמצא במצב הינו , בטנזניה שתיות התחבורהתשל בסיס ה
 הן הבסיס לקפיצה בפיתוח הכלכלי של טנזניה. פיזיות אלו תשתיות  של האוכלוסייה האזרחית והתעשייה.

רחבים מוגבלת גם בממאוד תשתיות החשמל והמים רחוקות מלספק את צרכי האוכלוסייה ונמצאות בפריסה 
גופים בינלאומיים  ם שחנמצאים בשלבי תכנון וביצוע בתמיכתלשיפור המצב העירוניים. שורה של פרויקטים 

ובחבילות מימון מול שותפים בינלאומיים. האצת העבודה והשקעות משמעותיות צפויות להיות מוקדשות 
  .2015-אשר יחלו לזרום תמלוגי הגז לקופת המדינה החל מכלנושא 

 נמלים, מסילות רכבת וכבישים :טנזניהתשתיות  של תיתמפה סכמ
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 PWC, Tanzania’s Infrastructure Investment Potential, 2012  

http://www.pwc.com/gx/en/transportation-logistics/publications/africa-infrastructure-investment/tanzania.jhtml
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 מדינות בעולם במדד התחרותיות העולמי( 144מתוך  109)דירוג  יםכביש

. רשות הכבישים 197ותסלול מתוכן 7,000-אלף ק"מ של דרכים, אך רק כ 86.5-כ כוללתמערכת הכבישים 
מתכננים להוסיף אשר  ,198הכבישיםשני הגופים האחראים על מערכת  הם הלאומית והשלטון המקומי

 שאינםמאלו  69%-מהכבישים הסלולים ו 95%גילה כי  2006-אמנם סקר שנערך ב. 199ק"מ 3,000-כ זולמערכת 
 . הזנחה זו הינההזנחה בשנים האחרונות סלולים נמצאים במצב טוב, אך כיום המצב גרוע יותר בעקבות

 .ברשות התשתיות ימחסור תקציב בשל ירידה ברמת תחזוקת הכבישים במדינהמתוצאה כ

 (מדינות בעולם במדד התחרותיות העולמי 144מתוך  93רכבת )דירוג 

. הראשונה מחברת 200ק"מ 5,460של מסילות, שאורכן הכולל הוא  מרכזיומפת הרכבות מורכבת משתי מערכות 
מופעלת בידי ו, הקנייתית והאוגנדית( הרכבות מתחברת למערכתוסאלם עם מרכז וצפון המדינה )-את דאר א

שנה. המסילה השנייה מובילה לזמביה  25ההודית בזיכיון של Rites Consortium -המקומית ו TRCחברת 
יחסית בגלל חוסר  נמוכיםזמבית. אחוזי השימוש בתשתית הרכבות -, חברה טנזניתTAZARAומופעלת ע"י 

 אמינות התשתיות והעלויות הגבוהות.

אחד מהם הוא חיבור של עיר  .מיליארד דולר 14שות בתכנון כולל של ישנם פרויקטים להנחת מסילות חד
יקטוריה. פרויקט מפתח נוסף הוא יוזמה משותפת של ממשלות ועל נהר הושMusome-ל Tangaהנמל 

הנחת תשתית מסילה אשר תחבר בין הבירות הכלכליות של  מתוכננת , במסגרתורואנדה, בורונדי וטנזניה
 מיליארד דולר.  5-ות של כהשלוש לנמלי טנזניה בעל

 מדינות בעולם במדד התחרותיות העולמי(  144מתוך  120נמלים )דירוג 

סאלם, שמלבדו קיימים שלושה נמלים נוספים -מתעבורת הסחורות מתבצעת דרך נמל דאר א 75%-כ
(Mtwara ,Tanga ו-Zanzibarנמל דאר א .)- סאלם נמצא במיקום אסטרטגי לשרת גם מדינות בפנים

אי היעילות שמאפיינת  .בשת, אך תשתיות הנמל לא מספיקות כדי לתת מענה לצרכים של שלוש המדינותהי
. במקום מהסחורה לרואנדה, קונגו, בורונדי וזמביה עוברת דרך נמליה של קניה 30%-מביאה לכך שכ את הנמל

יעד ות ולהצפויה אלף מכולות. תשתית הנמלים  400-ושנה במיליון טון סחורה  3-לנמל יכולת לטפל ב
  מיליון דולר. 500-סאלם עומדת על כ-להשקעה משמעותית, כשההשקעה המיועדת לנמל דאר א

לשחרר סחורה שמיועדת לטנזניה )לעומת לשלושה ימים  על מנתנדרש ממוצע של תשעה ימים  2012-נכון ל
המתנה של משאית עומד על לסחורה שמיועדת למדינה אחרת. זמן ימים  17-בהודו ועשר שעות בהונג קונג(, ו

 . 201המתנה של ספינה יכול לעמוד בממוצע על חמישה ימיםהכשלוש שעות, בעוד שזמן 

 מדינות בעולם במדד התחרותיות העולמי( 144מתוך  131דירוג חשמל )

 2%-בערים ו 52%-כ , מתוכםגישה לרשת החשמל הארצית היתה מהאוכלוסייה 11%-, רק ל2010-נכון ל
 ביומסהמקורה ב ,בישול וחימוםצורכי מצריכת האנרגיה של האוכלוסייה, בעיקר ל 90%. 202יםבאזורים הכפרי

( נמצאת בקשיים כלכליים וקצב Tanzania Electricity Supply Company) Tanesco. חברת )פחם ועץ(
-תחנות כוח הידרועל מיכולת ייצור החשמל מבוססת  %59בלבד.  1%החשמל עומד על  בפריסתהגידול 

, שנה עתירת משקעים, התשתית ייצרה חשמל 2002-והדבר יוצר תלות גדולה במשקעים. ב 203קטריותאל
  .20%שנה שחונה יחסית, המערכת סיפקה רק  שהייתה ,2006-מהקיבולת הכוללת; לעומת זאת, ב 90%-השווה ל
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 Transroads, Ongoing Project Design, Entered Dec 2013  
200
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tz.html
http://www.oecd.org/dev/36749727.pdf
http://tanroads.org/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=100
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http://www.tic.co.tz/media/Guide%20book%202013%20-%2014.pdf
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 השקעות זרות
 עבר  2012 -ת ישירות ובמעלייה משמעותית בזרימה של השקעו טנזניהנהנתה  2000-מאז תחילת שנות ה

עיקר  2012-ו 1990מיליון דולר(. בין  400) 2005מאז  200%-צמיחה של כ -מיליארד דולר  1.1-את גבול ה FDI-ה
(, 49%הופנה לענפי הכרייה ) הממון . רוב204(11%( וסין )12%(, קניה )14%(, הודו )36%ההשקעה הגיע מבריטניה )

 בענפי הנפט והגז.בעיקר . ההשקעה הזרה צפויה לצמוח 205נדל"ן(, הפיננסים, הביטוח וה18%הייצור )
 

 2011-2008השקעה ישירה ממוצעת לפי ענפים, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 השקעות קרנות הון
. בין ההשקעות 206מיליון דולר 284 -כ עמד על 2012שווי העסקאות שביצעו קרנות הון בטנזניה במהלך 

מגדלי  כללמיליון דולר את  75-כשקנתה ב, 2013-בHeliosן הבולטות ניתן למנות את הרכישה שביצעה קר
 .207Vodacom Tanzania התקשורת של חברת 

 מיליון דולר  11מחזור של בעלת ) Chai Boraממניות יצרנית התה  95% 2013-קרן קאטליסט רכשה ב
ראשונה את העסקה ה Carlyle, השלימה קרן 2012-. שנה קודם לכן, ב208TransCentury( מחברת 2011-ב

. חברת Pan-African Export Trading Group-מיליון דולר ב 210שלה באפריקה עם רכישת מניות בשווי 
 Sorosקרןמשמעותית מ, זכתה להשקעה DSM Corridor Group (DCG)הלוגיסטיקה הטנזנית, 

Economic Development Fund. 
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 209שותפות סחר
 

( 6.1%(, יפן )11%(, סין )14.1%)הודו  :שלה מרכזיותהסחר התפות של טנזניה ניתן ללמוד על שו יצואמנתוני ה
הטנזני. שותפות מרכזיות אחרות הן שווייץ, קניה,  יצואמכלל ה 26.2%-, אשר יחד מהוות יעד לכ(5%וגרמניה )

 יפן והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.

( 6.6%(, קניה )16.1%(, הודו )21.1%) סין :מארבע שותפות סחר מרכזיות יםמגיע 43.8% ,לטנזניה יבוא מבחינת
 . שותפות נוספות הן איחוד האמירויות, יפן וסינגפור.(5.6%ודרום אפריקה )

איחוד ב  כשהמיקוד, העשור האחרון במהלךה באופן משמעותי תהטנזני השתנ יצואהחלוקה הגיאוגרפית של ה
 יץ )סחר בזהב(.יסין ושוו(, ם אפריקהבאפריקה )מזרח ודרויותר והופנה אל אזורים קרובים ירד האירופי 

 2012ות סחר מובילות, יבוא טנזניה, שותפ

 

 

 

 

 

 

 

 2012יצוא טנזניה, שותפות סחר מובילות, 
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 Economist Intelligence Unit, Tanzania One Click Report, Dec 2014  

14% 

11% 

6% 

5% 64% 

 אחר גרמניה יפן סין הודו

21% 

16% 

6% 
6% 

51% 

 אחר קניה דרום אפריקה הודו סין
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 210ענפי סיווג לפי יצואו יבוא 
 

ענפי . (18%) צמחים ומוצרי( 18%(, מוצרים מינרלים )34%מתכות יקרות ) הם טנזניהמהעיקריים  היצוא ענפי
 (.12%( וכלי רכב, טיס ושיט )16%וציוד חשמלי ) מכונות(, 34%ם )ימינרלי מוצריםקריים הם היבוא העי

 2012יבוא  -טנזניה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012יצוא  -טנזניה 
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 Comtrade, Tanzania Import Export Inquiry, Dec 2013 
 

 מוצרי צמחים מוצרים מינרליים אבנים ומתכות יקרות  , פנינים
 מכונות וציוד חשמלי טקסטיל משקאות וטבק, מזון

 מתכות פשוטות   כימיקלים מוצרים מבעלי חיים, בעלי חיים
 אחר

 טיס ושיט, כלי רכב מכונות וציוד חשמלי מוצרים מינרליים
 פלסטיק וגומי   מתכות פשוטות   כימיקלים
 מצמחים/שמנים ושומנים מבעלי חיים משקאות וטבק, מזון מוצרי צמחים
 אחר טובין שונים ולא מסווגים טקסטיל

http://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx
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 2012 ($M)  עיקריים יצוא ענפי - טנזניה  2012 ($M)  עיקריים יבוא ענפי - טנזניה

  1,912  יקרות תכותומ אבנים, פנינים   3,940 מינרלים מוצרים

  985 מינרלים מוצרים   1,914 חשמלי וציוד מכונות

  980 צמחים מוצרי   1,386 ושיט טיס, רכב כלי

  359 וטבק משקאות, מזון   848 כימיקלים

  308 טקסטיל   837  פשוטות מתכות

  196 חשמלי וציוד מכונות   695  וגומי פלסטיק

  128 חיים מבעלי מוצרים, חיים בעלי   412 צמחים מוצרי

  128 כימיקלים   321 וטבק משקאות, מזון

  99  פשוטות מתכות   298 מצמחים/חיים מבעלי ושומנים שמנים

  808 אחר   226 טקסטיל

  5,547 כ"סה   193 מסווגים ולא שונים טובין

   645 אחר

   11,716 כ"סה
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 211טנזניה-ישראל סחר יחסי
 

 מיליון דולר(. 31לעומת השנה הקודמת ) 6%מיליון דולר, ירידה של  29 -עמד היקף הסחר על בכ 2013-ב

 לעומת שנה קודמת. 6.6% -מיליון דולר, ירידה של כ 19.8 -היקף היצוא הסתכם בכ

 לעומת שנה קודמת. 5%מיליון דולר ורשם ירידה של כ  9.6 -היקף היבוא הסתכם בכ 

 $(M) 2013/2012 טנזניה-ישראל: הסחר התפתחות

 
2010 2011 2012 2013 

 שינויה שיעור
 2013/2012 

 6.6%- 19.8 21.2 14.2 17.3 יצוא סחורות

 4.6%- 9.6 10.1 6.2 2.3 יבוא סחורות

 8.4%- 10.2 11.1 8.0 15.0 עודף מסחרי

 6%- 29.4 31.3 20.4 19.6 היקף סחר

 

 $(M) 2013/2012טנזניה -התפתחות הסחר: ישראל
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 :2013, ענפים טנזניה, יצוא לפי-ישראל הסחר התפתחות

 מסך היצוא. 43%( ומהווה 15%מיליון דולר )ירידה של  8.6-הסתכם ב יצוא ענף ציוד טלקומוניקציה

 מסך היצוא. 12%( ומהווה 16%מיליון דולר )עליה של  2.4-הסתכם ב יצוא ענף מתכת בסיסית ומוצרי מתכת

 מסך היצוא. 10%( ומהווה 32%מיליון דולר )ירידה של  2-הסתכם ביוד יצוא ענף מכונות וצ

 

 $(M) 2013/2012 ענפי יצוא עיקריים של ישראל לטנזניה

 2012 2013 (                    Mתיאור ענף )$
שינוי השיעור 

13/12 

 משקל ביצוא
 13 

 43% 15%- 8.6 10.1 ציוד טלקומוניקציה                  

 12% 16% 2.4 2.1 סיסית ומוצרי מתכת            מתכת ב

 10% 32%- 2.0 2.9 מכונות וציוד                       

 6% 43% 1.1 0.8 מנועים וציוד חשמלי                 

 5% - 1.0 0.0 כלי טיס                            

 4% 57%- 0.8 1.9 מוצרי גומי  ופלסטיקה               

 4% - 0.8 0.1 טקסטיל הלבשה ועור                  

 3% 41%- 0.6 1.0 כימיקלים וזיקוקי נפט               

 3% 37% 0.5 0.4 תרופות                             

 10% 4%- 2.0 2.1 יצוא אחר

 

 :2013, ענפים טנזניה, יבוא לפי-ישראל הסחר התפתחות

 מסך היבוא. 82%( ומהווה 4%מיליון דולר )ירידה של  8-תכם בכהס יבוא מוצרים מבעלי חיים

 מסך היבוא. 13%( ומהווה 11%מיליון דולר )עליה של  1.2-הסתכם ביבוא ענף מוצרי צמחים 

 מסך היבוא. 4%( ומהווה 12%אלף דולר )ירידה של  370-הסתכם ביבוא ענף תכשיטים ואבנים יקרות 
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 המס בטנזניהמערכת 
 

 הליך הקמת חברה ת

 Business  -כל החברות הפועלות בטנזניה חייבות להיות רשומות ב

Registration and Licensing Agency (BRLA)  לשם הקמת

ולקבל אישור כי  BRLA -שה יש להגיש בקשה לרישום החברה בחברה חד

את מסמכי ההתאגדות  BRLA-ל יש להגיששם החברה הינו ייחודי. כמו כן, 

מספר בעלי המניות הנדרש לשם הקמת חברה בטנזניה  ואת תקנון החברה.

נע בין שני בעלי מניות לחמישים בעלי מניות. קיימת דרישה להגשת דוחות 

וכן לדווח על שינויים סטטוטוריים בחברה החברות ים לרשם כספיים שנתי

 )שינוי שם החברה, החלפת דירקטוריון וכו'(.

 העסקת עובדים זרים

 עבור עדמומחים מטעמה יכולה להגיש בקשות לקבלת היתרי שהייה  זריםחברה המעוניינת להעסיק עובדים 
ם זרים מטעמה עליה להצדיק את סיבת העסקתם עובדי 5-עובדים. במידה והחברה מעוניינת להעסיק יותר מ 5

. האשרה מוענקת לתקופה של עד שנתיים כאשר בתום Tanzania Investment Centre (TIC) -בפני ה
 את הבקשה לאשרת שהייה.לחדש התקופה יש 

 אשרות שהייה: ם שלמעניק שני סוגי– TIC ה

ים להשקיע בפעילות מסחר, חקלאות, עסקים, אישור שהייה מסוג זה מוענק למעוניינ  -1אישור שהייה מסוג 
 .TIC-גידול בעלי חיים, כריית מינרלים וייצור בטנזניה. בקשה לאישור זה יש להגיש למחלקת ההגירה של ה

אישור שהייה מסוג זה מוענק לבעלי מומחיות אשר לדעת מנהל מחלקת ההגירה  -2אישור שהייה מסוג 
 Office of the Director of-ישור שהייה מסוג זה יש להגיש ליכולים לתרום לכלכלת טנזניה. בקשה לא

Employment  לו-TIC וכן, במידה   $50לעובד, תשלומי כניסה בסך של  $2,000. יש לשלם אגרה בסך
ילד. בנוסף יש לשלם דמי רישום בגובה עבור כל   $50עליו לשלם אגרה של 18ולעובד יש ילדים מתחת לגיל 

 האגרה כפי שמתואר לעיל. הכולל שלמהסכום  10%

 ס החברותמ

חברות הפועלות בטנזניה, הן חברות מקומיות והן חברות זרות, מחויבות לשלם מס חברות. תשלום המס חל על 
 עלכל ההכנסות הקשורות לעסקים והשקעות הנובעות והנוצרות בטנזניה. שיעור מס החברות בטנזניה עומד 

ת לעודד הנפקות בבורסה המקומית ממשלת טנזניה מעניקה החל מיום הקמת החברה. על מנ ותקף 30%
למשך שלוש השנים הראשונות  25%לחברות הנסחרות בבורסה המקומית שיעור מס חברות מופחת של 

ם שיהיו לה בעתיד מרווחי השלאחר ההנפקה. במידה ולחברה נוצרו הפסדים היא רשאית לקזז הפסדים אל
 ללא מגבלת זמן.

                                                                    
 . 0%ליהם שיעור המע"מ עומד על מלבד חריגים כגון מוצרי יצוא שע 212
 מלבד חברות הרשומות בבורסת טנזניה, ראה סעיף מס חברות.  213
  .ראה פירוט מס דיבידנד 214

 מסשיעור ה מס

 18% 212מע"מ
 30%213 מס חברות
 30%-0% מס הכנסה

 10%214 דיבידנד
 5%-1% תמלוגים

 לא קיים אזור סחר חופשי
 אין אמנת מס עם ישראל
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 מיסוי דיבידנד

 הדיבידנד בטנזניה תלוי בזהות מקבל הדיבידנד כלהלן: מיסוי

 .  במידה והדיבידנד מחולק בין שתי חברות אזי:1

 עמוד י הדיבידנדעל מס ההחברה המקבלת היא חברה הרשומה למסחר בבורסה המקומית שיעור אם א.    

 .5%על 

 . 10%הדיבידנד יעמוד על  עלמס הרשומה למסחר בבורסה המקומית שיעור  אינההחברה המקבלת  אם ב.   

 .10%הדיבידנד יעמוד על על מס הג. במידה והחברה המקבלת את הדיבידנד היא חברה זרה שיעור    

 . במיסוי דיבידנד המתקבל על ידי יחיד:2

 א. במידה והדיבידנד התקבל מחברה זרה שיעור המס יקבע על פי מדרגות המס של היחיד ויחשב כחלק   

 ייבת שלו.מההכנסה הח      

 מס. 10%-רה מקומית יחויב היחיד בב. במידה והדיבידנד התקבל מחב

 תמלוגים

 בטנזניה התמלוגים משולמים על ידי חברות הכרייה על המינרלים הבאים: 

 

 

 

 מכס

יבות במכס בהתאם לסטטוס הייצור שלהן. כלומר, סחורות אשר נמצאות במצב סחורות המיובאות לטנזניה חי
 10%חייבות במכס, סחורות הנמצאות בשלב ביניים בתהליך הייצור חייבות במכס בשיעור של  אינןגולמי 

 -DIF. בנוסף ישנו מס בשם 25%וסחורות אשר נחשבות כתוצר סופי מחויבות במכס בשיעור של 

Destination Inspection Fee  הובלההביטוח והמורכב מעלויות  , אשרעלות הסחורה למסמ 0.6%בגובה 
. כחלק משיתוף הפעולה בין מדינות מזרח אפריקה, סחורות המיובאות לטנזניה מקניה בנוסף לעלות הסחורה

 יום לאחר הערכת תשלום המכס. 30-ואוגנדה פטורות ממכס ולהפך. את תשלום המכס יש לבצע כ

 

 

 

 

 שיעור המס שם המינרל

 4% נחושת
 4% זהב

 3% ברזל
 3% פחם

 5% יהלומים
 1% אבני חן
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 הון מס רווח

 30%הכנסה הנובעת ממכירת עסק או ממימוש השקעה בנכסים בטנזניה, מחויבת במס רווח הון בשיעור של 
. במידה ורווח ההון נובע ממכירת קרקע או בניין 30%-0%ומס על פי מדרגות המס ליחידים בטווח של  ,לחברות

 לתושב חוץ. 20%לתושב טנזניה ועל  10%הנמצאים בטנזניה אזי מס רווח ההון יעמוד על 

 חברה נחשבת כחברה מקומית במידה והיא עונה על אחד מהתנאים הבאים:

 .החברה התאגדה בטנזניה 

 הכנסה.הקום ההנהלה הראשית נמצא בטנזניה בכל עת במהלך השנה של ימ 

 215אזורים כלכליים מיוחדים

ענפי החקלאות, ייצור אזורים כלכלים מיוחדים אשר מציעים אפשרויות השקעה רבות ב 17בטנזניה קיימים 
 המתכות, האלקטרוניקה, הכימיקלים, הפלסטיקה והכרייה. 

בקריטריונים  עומדתבמידה והיא  ה, כל חברה יכולה להגיש בקשה להיחשב כחברה הפועלת באזורים אל
 הבאים:

 ההשקעה צריכה להיות חדשה. .1

 יון דולר לחברה מקומית.מיל 1-מיליון דולר לחברה זרה ו 5-השנתי להיות גבוה מ יצואמחזור העל  .2

 תהליך הייצור להיות חדשני ומודרני.על  .3
 המיוחדים. הכלכלייםנוכחות פיזית באזורים על החברה לקיים  .4

 מההטבות הבאות: ייהנומשקיעים המקימים חברות באזורים אלו 

  המיוחדים. הכלכלייםפטור מתשלום מכס בעת יבוא מכונות וציוד כבד לשם הקמת מפעלים באזורים 

 טור מתשלום מס חברות למשך עשר השנים הראשונות; לאחר סיום התקופה הנ"ל יחול שיעור מס כפי פ
 שיקבע בחוק מס הכנסה במדינה.

 .פטור מתשלום מס במקור על דיבידנדים, השכרה וריבית לעשר השנים הראשונות להקמת החברה 

  עשר השנים הראשונות להקמת החברה.בפטור מתשלום מס רכוש 
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 Tanzanian Embassy In Japan,  Business Information-Investment Incentives, Entered Dec 2013  

http://www.tanzaniaembassy.or.jp/english/Business/investment_in_en.html
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 216חקלאות
 

תמ"ג והן כמרוויח של כחלק מה, החקלאות תופסת חלק מרכזי בכלכלת טנזניה הן כמעסיק, הן צויןשכבר  כפי
הן בפרודוקטיביות והן  ,צמיחת הענף .מהאוכלוסייה 50%-מ למעלהצפוי הענף להעסיק  2025מטבע חוץ. עד 
מהביקוש לאוכל  95%-מספק כ מיגור העוני במדינה. ענף החקלאותעל ל ויותר מהכ מצביעה ,בכמות התוצרת

 .של טנזניה יצואמרווחי ה 30%-מחומרי הגלם לתעשייה ו 65%במדינה, כמו גם 

 תמונת מצב עדכנית

כגון קפה, תה, אגוזי קשיו, כותנה, טבק, סוכר  צמחיםגידול מספר רב של  בטנזניה מאפשרמגוון אזורי האקלים 
( והפריון 217משטחה של המדינה 13%) מנוצלים 24.5%רק  ,ר הניתנים לעיבודאמיליון הקט 44מתוך אך ועוד. 

 1%-פחות מהיעדר השקיה והיעדר השקעה בתשומות. החקלאי הוא מהנמוכים באפריקה. הסיבות לכך הן 
מה שהופך את הענף לרגיש מאוד לשינויים במזג האוויר.  ,מהגידולים מושקים בעזרת שיטות השקיה מודרניות

במחקר על  על הפרודוקטיביות של הענף.גם הוא משפיע  חומרי הדברהופרים וזרעים משהיעדר גישה לדשן, 
ית של חברות זרות הוא תצביע על כך שאחד החסמים להשקעה משמעוהOECD -הבטנזניה החקלאות 
כיום, מירב התוצרת החקלאית מיוצאת בצורתה הגולמית . 218לקרקעות חקלאיות להשקעה גישהמורכבות ה

 - יצואשוק המקומי ולל ת הזדמנויות עסקיות לפיתוח תעשיית עיבוד תוצרת חקלאיתקיימושוללא עיבוד, כך 
 כולל אריזה.

נמצא המסחור של התחום אך  ,טנזניה היא השלישית באפריקה מבחינת מספר בעלי החיים שהיא מגדלת
   .נמוך והתמותה גבוההיחסית פריון החיות , בחיתוליו
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 AllAfrica, Tanzania: Report On Agriculture Paints Gloomy Picture, Sep. 2013  
217

 World Bank, Data By country, Tanzania, Arable land (% of land area), 2011 

 

 

http://allafrica.com/stories/201309030131.html?viewall=1
http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.ARBL.ZS
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 2017-2007219היסטוריה ותחזית  ייצור מקומי וצריכה מקומית, -טנזניה 

  2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

גידולי אורז בטנזניה 

 )אלפי טונות(
818 1,120 1,300 1,350 1,400 1,420 1,463 

 1,167 1,132 1,099 1,068 1,039 1,011 888 אורז לצריכה מקומית

 296 288 301 282 261 109 70- אורז -מאזן מסחרי 

ירס בטנזניה גידולי ת

 )אלפי טונות(
3,423 3,600 3,850 3,995 3,995 4,158 4,298 

 4,499 4,499 4,255 4,022 3,800 3,600 3,200 תירס לצריכה מקומית

 201- 341- 260- 27- 50 0 223 תירס - מאזן מסחרי

גידולי קפה בטנזניה 

 ק"ג( 60)אלפי שקים של 
822 534 917 964 1,076 1,188 1,310 

 58 55 53 52 50 49 47 לצריכה מקומית קפה

 1252 1133 1023 912 867 485 775 קפה -מאזן מסחרי 

גידולי סוכר בטנזניה 

 )אלפי טונות(
280 295 289 330 352 374 399 

 587 543 513 496 480 475 425 סוכר לצריכה מקומית

 188- 169- 161- 166- 191- 180- 145- סוכר - מאזן מסחרי

 

 ות לקידום הענףמדיני

 פתרוןהממשלה הטנזנית פועלת יחד עם ממשלות זרות, ארגונים בינלאומיים וחברות פרטיות על מנת למצוא 
 השימוש בקרקעות הקיימות.טיוב הביטחון התזונתי במדינה, כמו גם הגברת התפוקה החקלאית ו שללבעיה 

, יצואכאחד הענפים המועדפים באסטרטגיית הסומן ההורטיקולטורה )ירקות, פירות, פרחים, אגוזים וכדומה( 
 .220בשנים האחרונות 8%-10%של  עקבית הציג צמיחהשנשלט ע"י חברות פרטיות ו ענף

גבוהים.  יבואהיא מטילה מסי זו במסגרת ומדיניות של הגנה על תוצרת מקומית,  בטנזניה מפעילההממשלה 
 י. של ציוד חקלא יבואס על ככמו כן, מעניקה המדינה פטור ממ

מדיניות של  כמו גם ,יצואאיסורים מבלבלים ולא צפויים על  חלים בטנזניהטחון התזונתי, יעל מנת להגן על הב
הקושי בהשגת אשראי פוגע בחקלאים  מגבילים את חופש השוק.אשר החלת מחירי מינימום על גידולים 

כל עוד תיכשל טנזניה בטיפול  ומונע מהם להשקיע בציוד, זרעים, דשן ומדבירים שיעזרו לשיפור התפוקה.
 . ו משמעותיתעלילא  יצואהגידול בפוריות החקלאות וה ובמיוחד בבעיית האשראי, בבעיות אלו,
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 OECD, Promoting Sustainable Investment In Tanzania's Agriculture, Dec 2013 / Business Monitor 

International, Tanzania Business Forecast Report Q2 201 
220

 IGC, Tanzania Enterprise Mapping, 2011  

http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-tanzania-2013/promoting-sustainable-investment-in-tanzania-s-agriculture_9789264204348-10-en;jsessionid=oraimqnrna13.x-oecd-live-02
http://personal.lse.ac.uk/sutton/Enterprise_Map_Ethiopia_Book.pdf
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 שחקנים מרכזיים בשוק

לאמריקה, אירופה ולמזרח התיכון  קבועות. טיסות 7%-שנה ב מדיעולה לענף ההולטיקולטורה ביקוש ה
שולטות שמונה חברות זרות, )גידול פרחים( היעד. בענף הפלוריקולטורה נושאות את התוצרת מטנזניה לשווקי 

 איש.  אלף 20-מעסיקה כשתעשייה ומדובר ב

 Kilimanjaro Native Cooperative Unionבתחום הקפה בולטת פעילותם של הקואופרטיבים השונים. 

(KNCU)קואופרטיבים  92-החברים ב אלף 75, הוא הוותיק ביותר בתחום ונמצא בבעלותם של 1924-, שנוסד ב
עובדים, עבר  200של הקואופרטיב, המעסיק מעל  יצואסך ה 2010-הקונים את הקפה מהמגדלים. ב ,מרכזיים

 Association of Kilimanjaro Specialty Coffeeאלף דולר. שם בולט נוסף הוא זה של  600-את ה

Growers(2010) של שישה מיליון דולר שנתי , שנהנה ממחזור. 

עם מחזור שנתי של  ,, היא שם דבר בתחום ההורטיקולטורהHortanzania Farms Ltd גידול הפרחים חברת
, כהרחבה Homer G. Combosבידי איש העסקים  1992-ממיליארד דולר. החברה נוסדה רק ב למעלה

החברה  לעסקי הפרחים שלו בקניה, והצלחתה מבוססת על קשריו הענפים בהולנד ובישראל. מלבד פרחים
 אשרשיש להזכיר,  נוסף היא שם Multi-Flower Ltdאת גידוליה בהתאם לביקוש בשוק. חברת מגוונת 

 מיליון דולר. 3.2עובדים ובעלת מחזור שנתי שנע סביב  500מעסיקה 

 600-מעסיקה כ חברהדג נסיכת הנילוס הגדולה במדינה. ה ניתיצוא, Vicfishבתחום עיבוד המזון יש לציין את 
, חברת מוצרי החלב Tanga Fresh Limitedמיליון דולר. חברת  30-ים ובעלת מחזור שנתי של כעובד

מחלבות. המחזור השנתי של החברה עומד  4,500 עםעובדים וקשורה בחוזים  240המובילה בטנזניה, מעסיקה 
 על ארבעה מיליון דולר. 

, היא מעבדת הסוכר 1998-טה בוהופר 1960-, שנוסדה בKilombero Sugar Company Limitedחברת 
(, 55%הדרום אפריקאית ) Illovo Sugar Limitedהגדולה בטנזניה. היא נמצאת בבעלות משותפת של 

 1,900-עובדים קבועים ו 850(. לחברה 20%הבריטית ) ED&F Man Holding Limited-( ו25%ממשלת טנזניה )
 עובדים. 4,500-שיא העונה מועסקים כ במהלך - עובדי חקלאות עונתיים

 דוגמאות להשקעות בענף

Agro EcoEnergy  ,מרכזת את מדרום לסהרה. החברה ששפועלת באפריקה היא חברה שמוצאה בטנזניה
. דולר מיליון 425פרויקט בשווי  תבנייוכעת היא שוקדת על  ענף הסוכר והאנרגיה המתחדשתהפעילות שלה ב

במערכת השקיה  העושה שימושסוכר  לגידול לחווה סףבנו ,יהווה מפעל לעיבוד סוכר וזיקוקפרויקט זה 
 221הקטאר אלף 24לטובת הפרויקט, החברה קיבלה מהממשלה הטנזנית  הקטאר. 7,800בשטח כולל של 

 .2015-המיזם צפוי להתחיל לפעול בו

Agrica דולר בחוות  מיליון 35, חברה בריטית המשקיעה בחקלאות תעשייתית באפריקה, השקיעה
Kilombero Plantations Limited.  מה שהופך אותה ליצרנית  ,אורזשל הקטאר  5,000היום החברה מעבדת

, אשר יביאו את כיסוי 2016עד נוספים דולר  מיליון 30של ה בטנזניה. החברה מתכננת השקעות האורז הגדול
 . הקטאר 8,000222-ההשקיה בחווה ל

 סקירה מפורטת ניתן למצוא בענף המכון, ביחידה הכלכלית.
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 IGC, Expanding Agricultural Production In Tanzania: Scoping Study For IGC, Apr. 2013  
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 African Development Bank, Executive Summary Of The Resettlement Action Plan, 2013 

http://www.theigc.org/sites/default/files/Leyaro%20and%20Morrissey%202013.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Environmental-and-Social-Assessments/Tanzania%20-%20Bagamoyo%20Sugar%20Project%20-%20RAP%20Summary.pdf
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 תקשורת
 

עיור השטנזניה ענייה יחסית, אחוז  משוםזאת  .58.3%223 היא מהנמוכות באפריקה עםטנזניה ל הסלולרחדירת 
במיוחד לאור  ,אשר מייקר את פריסת תשתיות הטלקום - טחוןיחשמל וב - תשתיותקיים מחסור בוך נמו

 . ההחזרים הצנועים להשקעה באזורים הפחות עשירים של המדינה

טוב  הינו . כיסוי הרשתותPrepaidמנויי  99%. מתוכם, 224בטנזניה סלולרמנויי  מיליון 27-היו כ 2013ולי נכון לי
אבל מוגבל מאוד מחוץ לאזורים אלו. בינואר  משטח המדינה, 30%-נותן מענה לכש , מהאוכלוסייההבריכוזי 

 ת רבות באפריקה ובעולם.מקדימה מדינות אחרוהיא משידור אנלוגי לדיגיטלי ובכך  טנזניה עברה 2013

נהנתה ממונופול מעשי ברשת הדור  Vodacom 2011-ל 2007בעוד שבין  .תחרותישוק הטלקום בטנזניה 
דור שלישי רשת מציעות כל הרשתות הגדולות יום כ, למעגל לקוחותיה משכה לקוחות פרמיום וכך  השלישי

, היו הראשונות Telesis, יחד עם Smile Communicationsהחל. המרוץ לדור הרביעי כבר וללקוחותיהן 
 .2013-להציע שירותי דור רביעי ב

ביססה את הכניסה  Vodacom ,להצבת התשתית Alcatel-Lucent-בעוד שהחברות הללו בחרו להשתמש ב
ניסוי המערכת של  .Nokia Siemens Networks (NSN)שותפות עם  באמצעותרביעי הדור רשת השלה ל

Vodacom השקעה . ההשקעה בדור רביעי בטנזניה מגיעה במקביל ל2013אלאם בינואר ס-א-החל בדאר
 דור שני ושלישי. ותתשתיות של רשתשיפור הב

 140הכריזה כי תשקיע  לבדה Vodacom 2013-חברות התקשורת משקיעות בהרחבת התשתיות שלהן. ב
 ,לי תקשורת בטנזניהאלף מגדמ למעלההיא חברה אשר בידיה  Helios Towers Tanzania דולר. מיליון

של  השל מיקור חוץ להקמה ותחזוק הקונספטעליהן הרשתות השונות מתקינות את הפלטפורמות שלהן. 
של חברות הטלקום השונות ומביא לחסכון משמעותי בהוצאות  ביןעלויות ה תחלוקהאנטנות מבסס מודל של 

 הרשתות. 

 אלפים()ב  2017-2010היסטוריה ותחזית  :מספר מנויים - טנזניה

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 35,799 34,555 32,738 30,740 28,675 26,971 25,662 20,983 מספר מנויים

 64.3% 64.0% 62.6% 60.6% 58.3% 55.5% 55.5% 46.8% הסלולר ת אחוז חדיר

 3G 590 1,455 2,917 4,342 5,902 7,571 8,496 9,027מנויי 

 25.2% 24.6% 23.1% 19.2% 15.1% 10.8% 5.7% 2.8% המנויים מכלל 3Gאחוז 

 

עלתה בשנה האחרונה. הצפי הוא שעם התגברות  הרווחיות פר לקוח בטנזניה בניגוד למגמה במזרח אפריקה,
לשוק הטלקום צמיחה צפויה חברות יורידו מחירים. לפי כל התחזיות ההתחרות תהיה צמיחה נוספת במגזר ו
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 Business Monitor International, Tanzania Telecommunications Report Q2 2013 (Estimate) 
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 Tanzania Communications Regulatory Authority, Quarter 1 (September 2013) Report, Entered Dec 2013 

 

 

http://www.tcra.go.tz/images/documents/telecommunication/telecomStatsSept13.pdf
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כל שנה  4.5%בקצב של התרחבות הדור השלישי ובעקבות מנויים חדשים עקבות הצטרפות בבשנים הקרובות, 
  .2017225עד 

 2013שחקנים מובילים בתקשורת   - טנזניה

 מס מנויים באלפים נתח השוק אליה משתייכת החברה בינלאומית טלקום חברת מפעילה

VodaCom Vodaphone  36% 9,638 

AirTel Bahati Airtel  32% 8,616 

Tigo Millicom  23% 6,230 

ZanTel Etisalat    7% 1,953 

TTCL - 1% 211 

   סה"כ
 

26,648  
 אינטרנט

את תחום  צפוי לשנות לחופי טנזניהשהונח . הכבל האופטי 12%226ועומדת על חדירת האינטרנט נמוכה יחסית 
דולר בפריסת  מיליון 190ננת להשקיע , ממשלת טנזניה מתכBMI-לפי ה .קישוריות עלויות ולהוזילהאינטרנט 

יהיה שיפור  2017על נגישות אינטרנט בפס רחב. התחזית היא שעד  לחיובמה שישפיע  ,הכבל האופטי
 אינטרנט בפס רחב. למהאוכלוסייה יהיה חיבור  3.5%-כאשר ל ,29%-תעמוד על כ והנגישותמשמעותי 

למשל  ,אפליקציות במגוון תחומים ה שלחדירישנה גם  הסלולרים הטלפונים התחזקות נוכחותם שלעם 
חקלאות ההציבור. חברת בריאות על להעברת מסרים  הסלולררפואה: משרד הבריאות משתמש בתשתית 

Nuru Infocomm  ישנן בשווקים.  ותסחורהמחירי אודות פיתחה ומטמיעה אפליקציה לחקלאים שתעדכן
 הצלחה כלכלית מוגבלת.חוות הן אבל  ,יוזמות רבות

אשר היקף  ,הסלולרלטובת חברות  משחקש מה ומתרכזת בערים הגדולות, נמוכה בטנזניה בנקיםה ריסתפ
מכלל  76%-, כ2011ובמבר נ. כבר ב2011-ב דולר לשנה מיליארדעמד על כבאפליקציות פיננסיות הפעילות 
 . התקשורתחברות של היו רשומים במערכת הפיננסית  הסלולרמשתמשי 

 227)באלפים(  2010-2017 :נטרנטמשתמשי אי - טנזניה

 
2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 

 16,411 15,629 14,208 12,355 10,296 8,237 6,435 4,950 משתמשי אינטרנט

 29.5% 29.0% 27.20% 24.40% 20.9% 17.3% 13.9% 11.0% אחוז חדירת האינטרנט

 1,940 1,782 1,658 1,521 1,361 1,171 906 625 רחבמנויי פס 

 3.5% 3.3% 3.2% 3.0% 2.8% 2.5% 2.0% 1.4% מכלל המנויים 3Gאחוז 

 תחזית* 

 סקירה מפורטת ניתן למצוא בענף המכון, ביחידה הכלכלית.
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http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2
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 סקירה כללית
 

לות הכלכ 20-היא צפויה להפוך לאחת מ 2020 ד שנתוע ,באפריקה הגדולהניגריה היא הכלכלה כלכלת 
 . 228השנים הבאות 7-שצפוי להשליש את עצמו ב תמ"גמיליון ו 200-עם אוכלוסייה של יותר מ ,החזקות בעולם

המדינה  ותואנשי עסקים ישראלים. הכנסיצואנים עבור   בעל פוטנציאל עצוםעם ניגריה מהווה שוק משמעותי 
פי תעשייה ושירותים. עם ענוב פיתוח תשתיותלה להשקיע בת ומאפשר שבשטחהממשאבי הטבע האדירים 

הכלכלית התפתחות על הלבעלת השפעה מהותית ניגריה הפכה  ,2012-ב 7%-למעלה מצמיחה ממוצעת של 
  מערב אפריקה כולה.ב

בעלי תרומה פוטנציאלית לפיתוח ושל אנשים משכילים  מאגר נרחבבמדינה מהווה  הגדלמעמד הביניים 
פחות מהווה כוח קנייה  האמידהצריכה. האוכלוסייה יבטי הוהן ב בהיבטי תעסוקההכלכלה הלאומית, הן 

 הענייה יותר( וגם מהווה כוח עבודה זול יחסית.  השכבהמשמעותי למוצרים שפונים לבסיס הפירמידה )

ובשנה האחרונה,  בניגריה צומח. חברות בבעלות ניגרית הן שחקניות משמעותיות בשוק המקומי המגזר הפרטי
  .37.5%-זינקו במניותיהן 

אשר שומרת על ערך המטבע  ,הבנק המרכזי הניגרי מנהל מדיניות שמרנית .ריתאת מיציבות מוניטיניגריה נהנ
משנה  גדלה אשרהצריכה ומייצר אקלים נוח יותר להשקעה בינלאומית, הבנק את כך מעודד  .מול הדולרל

 לשנה. 

מת התשתיות מהווה מכשול להשקעה, עלויות חדירה גבוהות. רובעלת  סביבת הפעילות העסקית היא מאתגרת
כבישים. חוסר הביטחון הפיזי פוגע הת וחשמל ותשתי בהיבטים שלעם פער משמעותי בין ביקוש להיצע 

. )בחלק מהאזורים בניגריה( פרויקטיםהתפעול של העלויות ב ביא לעלייה משמעותיתבחופש התנועה ומ
ום הקרקע לא יעילים. שינויי מדיניות תכופים תהליכי רישו  מערכת המשפט איטית ובעלת אמינות נמוכה

. בעוד המגזר העסקי להוביל תהליכים ארוכי טווחשל ביכולת בין היתר פוגעים ו ,מהווים בעיה ושחיתות
בשנים האחרונות ישנה מגמה עשיית עסקים בניגריה, חשוב לציין כי בכאחד הקשיים  מוזכרת תדירששחיתות 

הגורמים העיתונות החופשית מנגחת את ת השחיתות, ם כלפי תופעבה הציבור והממשל פחות סובלניי
כמו כן, הממשל הניגרי אינו מתערב באופן ישיר  .229מספר הפגנות ענק כנגד התופעה התקיימוו המושחתים

לים שהוזכרו לעיל, הסקטור הפרטי הוא הכוח העיקרי מאחורי ובפעילות הסקטור הפרטי ועל אף המכש
 הצמיחה המהירה של השוק.

מתחים אתניים  נםלפני השטח ישומעל , מתחת למרות שהיא נהנית מיציבות פוליטית יחסית בשנים האחרונות
אך אין בכוחה , אזורלהאטה כלכלית ב גרמהאשר אלימה  בדלניתודתיים. בצפון המדינה מתקיימת תנועה 

שלילי ומציג את  דההמאבק האלים מייצר עם זאת, על הסביבה העסקית ככלל.  להשפיע בצורה משמעותית
פעילות של כנופיות אשר  מתקיימתבדרום המדינה שניגריה כמקום עם אקלים לא בטוח להשקעה. בדלתא 

 פוגעת בתעשיית הנפט.  
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 Daily News Nigeria, Bulletproof Cars: Oduah Must Go to Jail, Say Protesters, October 3, 2013 

 ניגריה 

http://www.dailytimes.com.ng/article/bulletproof-cars-oduah-must-go-jail-say-protesters
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 2013דירוג קלות עשיית העסקים של הבנק העולמי, ניגריה 

 

במהלך הצפוי ה עקב חששות של משקיעים מחוסר יציבות צפויה האטה בצמיח 2015-לקראת הבחירות ב
ישנה  ,בניגוד לשנים קודמותשהיום, שלמרות  התחזיות הפוליטיות מעריכותזאת, ולאחר הבחירות. עם 

ניגריה וימשיך לקדנציה נוספת, הבחירות יעברו בשקט יחסי  הנוכחי , השלטוןלמפלגה השלטתאלטרנטיבה 
בעשר  7.1%-לכדי ממוצע של כהתמ"ג ימשיך לצמוח   BMI-. לפי תחזיות ה230תישאר יעד אטרקטיבי להשקעה

$. המשמעות היא צמיחה של המגזר הפרטי בכל 5,700השנים הבאות והתמ"ג לנפש ישלש את עצמו לכדי 
 .הענפים

וישנם קשרים פוליטיים ועסקיים שניתן למנף לטובת כניסה לענפים חדשים.  ,לישראל ולניגריה יחסים טובים
  .2012231-אלף מבקרים ב 37-ביותר לישראל עם יותר מהגדול האפריקאי ניגריה הינה מקור התיירות 

והגיע  2013-ל 2010( בארבע השנים האחרונות בין 50%-)בכ הסחר  הישראלי עם ניגריה הצטמצם משמעותית
הוא  יצואמיליון דולר. עיקר ה 155.5סחורה ושירותים בשווי  2013-מיליון דולר. ישראל ייצאה ב 157.6לכדי 

 (.  8%(, מנועים וציוד חשמלי )13%ת ומוצרי מתכת )(, מתכ43%כימיקלים )
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 2012ישראל, משרד התיירות, דו"ח תיירות נכנסת לישראל   
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 וגיאוגרפיה חברהפוליטיקה, 
 

 הוא שטחה .מדינות 36 המאחדתלית אניגריה, שהייתה תחת שלטון קולוניאלי בריטי, היא רפובליקה פדר
. 2020עד מיליון איש  221-צפויה להגיע לכהיא מיליון אזרחים ו 170-כאוכלוסייתה מונה קמ"ר,  923,768

 היא כיום כאשר המפלגה השולטת ,2015-והבאות יתקיימו ב 2011-התקיימו בלממשלה הבחירות האחרונות 
(PDP) People's Democratic Party מדינות  179מתוך  115-מקום הבמדורג בניגריה . חופש העיתונות

ה היא הבירה הפוליטית, אבוג' -מיליון תושבים מ המעלל היאאוכלוסייה ה בהן. במדינה שבע ערים 232בעולם
 בעוד שלאגוס היא הבירה הכלכלית. מזג האוויר טרופי עד יבש באזורים השונים.

(, 29%: האוסה פולני )הןהמרכזיות קבוצות האתניות ה .קבוצות אתניות 250-האוכלוסייה המגוונת מכילה יותר מ
  25-24בין הגילאים  19%, 14-0הגילאים בין היא מהאוכלוסייה  43% (.10%(, יג'או )18%(, איגבו )21%יורובה )

נוצרים.  50% -ו מהאוכלוסייה מוסלמים 50% :מבחינה דתית נשמר שוויון מסוים .54-25 בין הגילאים 30%-ו
 שפות מדוברות 500יש  ןמלבד, אך איגבו נפוצות גם הןוכאשר האוסה, יורובה  ,אנגלית היא השפה הרשמית

 במדינה. נוספות

Human Development Indexאחוז 187233מתוך  153-במקום ה : בדירוג הפיתוח העולמי מדורגת המדינה ,
אחוז הרישום לבתי ספר יסודיים עומד והינו שמונה, לימוד השנות ממוצע , 61.3%-יודעי קרוא וכתוב עומד על כ

 .81%-על כ

 3.6%-ו 225מתוך  15-שנה, בדירוג תמותת תינוקות מדורגת ניגריה במקום ה 52.46תוחלת החיים עומדת על 
מתושבי המדינה  50%בשנה וכבר עתה  3.75%-עומד על כ העיור. קצב HIV-מהאוכלוסייה נושאים את נגיף ה

מהאוכלוסייה יש  74%-בערים לכ - גרים במרחב אורבאני. מי שתייה וסניטציה בסיסית הם עדיין בגדר מותרות
מהאוכלוסייה אין מערכת סניטציה  69%-ולכ 43%גישה למקורות מים מסודרים, בכפרים המספר יורד ל

 .משופרת

אחוז  ליום, דולר 1.25-מ צורכים בפחותמהאוכלוסייה  68%. 40%234-ממשלת ניגריה עומד על כ לפיאחוז העוני 
הדרום עשיר יותר בנפט ועני ומוסלמי יותר הינו במדינת ג'יגאווה. הצפון  80%-בלאגוס ל 20%-העוני משתנה מ

 .0.437)ג'יני( הוא  ןלחקלאות. מדד אי השוויו ול יותרגד פוטנציאל ובעל
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 Reporters Without Borders, Press Freedom Index 2013 
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 Human Development Index, 2013 
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 World Bank, Nigeria Country Report, 2012 

http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html
http://hdr.undp.org/en/data
http://data.worldbank.org/country/nigeria
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 כלכלה 
 

התמ"ג לנפש  ,6.5%235הכלכלה רשמה צמיחה של  2012-ב :ציגה צמיחה מרשימה בשנים האחרונותהניגריה 
 BMI-צפויה להימשך ו בתמ"ג . מגמת הצמיחה2018236עד  4,665$-$ וצפוי לשלש את עצמו ל1,555-עמד על כ

  .2018עד  6.7%של  שנתית הצופה ממוצע צמיח

משום כך ניגריה רגישה  .הכלכלה הניגרית תלויה בנפט כגורם ההכנסה המשמעותי היחיד לקופת המדינה
 לאור זאת, מתבצעותחולשה.  מהווהמחיר הנפט העולמי. התלות המוחלטת במשאב הטבעי תמורות בל

ניגריה. מדיניות הממשלה מייצרת בכלכלת  םענפיהולגיוון  יבוארפורמות לביטול התלות המוחלטת ב
 הזדמנויות ואקלים נוח יותר להשקעה בתחומים נוספים פרט לנפט.

 2013-2018נתונים כלכליים ותחזית  - ניגריה

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 7.3% 7.0% 6.7% 6.3% 6.6% 6.4% צמיחת תמ"ג

 10.6% 10.2% 10.4% 10.3% 9.5% 8.7% אינפלציה

 17.5% 17.3% 16.5% 16.0% 15.0% 15.5% ין בנקאיתריבית ב

 USD 156.8 165 170 174 182 190-שע"ח נאירה ל
 

הבנק המרכזי הניגרי מוביל מדיניות שמרנית הנתמכת ע"י מוסדות פיננסים בינלאומיים. בגלל התלות במוצרי 
מה שמאפשר ליבואנים  ,יבואי אינפלציה של מוצר על יציבות שע"ח וע"י כך מונע הבנק המרכזי שומר,  יבוא

יצב יוצפוי שתת 2012-ב 13.7%לתכנן לטווח הבינוני. האינפלציה במגמת ירידה משיא של ניגריה הפועלים ב
 .2018237-ו 2014בין  10%על 

החוב הלאומי ו 2012-ל 2010 ביןבעקבות שינויים במחירי הנפט שיפר הבנק הניגרי את מאזן התשלומים 
והבנק הגדיל את  2010מאזן התשלומים עבר מגרעון לעודף החל משנת תמ"ג. מה 1.9%-ל 5.7%-מצומצם 

 .  2013 -ל 2011מיליארד דולר בין  49-ל 32-עתודות המט"ח מ

עד אז צפויה הגישה כך ש, 2014נגיד הבנק המרכזי הניגרי צפוי להישאר בתפקיד עד תום כהונתו ביוני 
 (. 12%-( והריבית )כ10%-ת האינפלציה )כהשמרנית של הבנק המרכזי להימשך, כמוה גם רמ
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 World Bank, Data By country, Nigeria, GDP Growth  
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 World Bank,  Data By country, Nigeria, GDP Per Capita  
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 Economist Intelligence Unit, Nigeria One Click Report, Dec 2013 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
http://viewswire.eiu.com/index.asp?layout=VWCountryVW3&region_id=&country_id=1650000165
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  התפתחות אינדיקטורים נבחרים - ניגריה
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 הרכב התוצר

חות תויותר מחצי מהתמ"ג. בעקבות ההתפ יצואמסך ה 70%-ה כהסקטור החקלאי בניגריה היוובשנות השישים, 
אי ליבואנית בקנה מידה גדול של תוצר חקל בלבדשל שוק הנפט בשנות השבעים, ניגריה הפכה מיצואנית 

 . התרומה של הסקטור החקלאי לתמ"ג צנחה משמעותית ועומדת כיום על שנהגה לייצא של אותו התוצר
 .38%-כ

שאינו מסוגל לספק  מפותחולא  מושקעהמעבר מחקלאות לכלכלה התלויה בנפט הוביל לסקטור חקלאי לא 
מהתקציב הלאומי שלה על  3%-ניגריה מוציאה רק כם, כיו. בניגריה אפילו אחוז קטן מהדרישה הגדלה למזון

 .מזון יבואדולר כל שנה על   מיליארד 155-יותר ממוציאה היא בעוד שבאותו הזמן  ,חקלאות

מהכנסות  70%-בעוד שהכלכלה הניגרית נשענת באופן מובהק על תעשיית הנפט והגז, אשר מהווים כ
 ח העבודה בניגריה מועסק בתעשיות אלו. ומכ 6%הניגרי, רק  יצואמה 90%-הממשלה וקרוב ל

הענף  2012-ב בשנים האחרונות ישנה צמיחה משמעותית בתרומה של שאר הענפים לכלכלה וחשיבותם עולה.
הציגו  מסעדנותההמלונאות ו ,הבנייה. ענפי המינרלים, 32%-תקשורת, שצמח בשהוביל את הצמיחה היה ענף ה

. בשנים 4%238רשם צמיחה צנועה יחסית של  םענף הפיננסיש בעוד 8%-ייצור צמח בה, 12% צמיחה של
בתרומתו  239שאר הענף המוביליטית וחקלאות צפויה להמדר ישתנההמבנה הענפי כי  לא צפוי הקרובות

 .240לתמ"ג

"The fundamental focus of this administration is reforming the economy to 

create jobs. That means diversifying Nigeria’s economy, away from just oil to 

focus on different sectors. In almost every sector we have implemented 

reforms.” 

Iweala-Ngozi OkonjoNigeria’s Finance Minister, Ms.  
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 FSDH Securities, Nigeria Economic Outlook:2013-2017 
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 Economist Intelligence Unit, Nigeria One Click Report, Dec 2013 
לסדרי הגודל יותר  -תוצאה של שימוש במספר מקורות. נא להתייחס בהתאם  -ם המוצגים כאן ישנן סתירות קלות בין הנתוני 240

 מאשר למספרים המוחלטים
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 241והמגזר הפרטי  נייםמעמד הבי
מספר מכוני מחקר וחברות  ישנם ,רשמייםממקורות בהיעדר נתונים 

 3-, לכEuromonitorההכנסה בניגריה. לפי התפלגות את שמנתחים 
אלף דולר בשנה.  10-מיליון בתי אב בניגריה יש הכנסה פנויה הגדולה מ

 75-בתי אב עם הכנסה פנויה גדולה מ 243אלף 110לפי דו"ח אחר, ישנם 
נסה של פחות הכ עלמהאוכלוסייה חיים  68%. עם זאת, 244אלף דולר לשנה

 . 245ליום דולר 1.25-מ

הפועלת  ,IRuהוא מתוך מחקר שערכה חברת ביותר מפורט ההפילוח 
 בניגריה מעל לעשור:

 

 

 

 

מעמד 

 -אקונומיסוציו

 הכנסת משק בית

 לשנה ממוצעת

מהאוכלוסייה  %

 הכללית

מאוכלוסייה  %

 אורבנית

מתשבי  %

 הערים

מתשבי  %

 הכפר

A- אלף דולר 91מעל  מעמד הגבוה 

1% 5% 

 זניח 1%

B-  מעמד גבוה

 חתך שני
 1% 4% אלף דולר 60-70בין 

C1 –  מעמד בינוני

 גבוה
 אלף דולר 12-24בין 

15% 26% 

8% 4% 

C2(A) –   מעמד

 בינוני 
 9% 17% אלף דולר 9-18בין 

C2(B) –  מעמד

 בינוני נמוך
 60% 55% אלף דולר 9 - 4.5בין 

 ולרד 940ממוצע של  D -מעמד נמוך 
85% 70% 

60% 55% 

 25% 15% דולר 240-360בין  בסיס הפירמידה
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 World Bank, Data By country, Nigeria, Poverty headcount ratio at $1.25 a day  

  לתמ"גתרומה ענפית 
 2422012בניגריה, 

 38.2% חקלאות

 20.7% סחר

 12.6% נפט וגז טבעי

 7.1% ייצור

 7.0% תקשורת ודיוור

 2.8% פיננסים וביטוח

 2.1% בנייה

 1.7% נדל"ן

 0.8% רותים אחריםיש

 0.5% מלונאות

 6.5% אחר 

http://viewswire.eiu.com/index.asp?layout=oneclick&pubtype_id=1086275908&country_id=860000286#8
http://www.nigerianstat.gov.ng/pages/download/97
http://www.fastestbillion.com/res/Research/Survey_Nigerian_middle_class-260911.pdf
http://www.fastestbillion.com/res/Research/Survey_Nigerian_middle_class-260911.pdf
http://www.nytimes.com/2009/10/02/fashion/02iht-rafrica.html?pagewanted=all&_r=0
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY


 

127 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 שירותים תעשייה חקלאות

 2009-2018 - )%( תרומה ענפית לתמ"ג בניגריה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מעמד הביניים  את על הפוטנציאל וכוח הקנייה מהצמיחה בצריכה של מוצרים המאפייניםניתן ללמוד 
 נרשמו  2011-ווק ונוכחות של מותגים בינלאומיים. בבכלכלה המודרנית, כגון מכוניות, צמיחה של רשתות ש

 מנתוני 6%-עלייה של כ -וש פרטי אלף לשימ 198-אלף רכבים חדשים במדינת לאגוס לבדה, מתוכם כ 260-כ
מצביע על כך שמעמד  Standard Bankכל שנה.  36%-נוכחותם של מותגים בינלאומיים צומחת ב. 24.8.2010
. מעמד הביניים מהווה תשתית קריטית לצמיחת 246כל שנה בעשור הקרוב 6%-וח בבניגריה צפוי לצמהביניים 

עם צמיחת מעמד ביניים יוכלו חברות רבות יותר להעסיק כוח אדם משכיל ומיומן. ואכן, המגזר  -המגזר הפרטי 
 ת שלהן למערב אפריקה כולה. בצמיחה וחברות ניגריות מרחיבות את הפעילונמצא הפרטי במדינה 

 קטנות ובינוניותחברות 

. 247מהתוצר 45% שתורמים ,ליוני העסקים הקטנים והבינוניים בניגריהיאיש מועסקים במ מיליון 32-למעלה מ
מעניקות שירותים לאוכלוסייה הרחבה הן החברות הללו מהוות חוליית מפתח בכל הקשור לשרשרת ההפצה. 

 ומיות.לא-ומשמשות כספקיות משנה לחברות הענק הניגריות והחברות הרב

. קושי זה 248אחד האתגרים המשמעותיים לפעילות וצמיחה של המגזר הפרטי בניגריה הואהשגת מימון 
בהשגת מימון בתנאים תחרותיים מתגלגל לפתחן של החברות הגדולות יותר ומשליך בכללו על צורת העבודה 

מתבקשות בסביבת מקדמות אשר לא היו  לדרושבינוניים. ספקים למשל, עלולים -מול העסקים הקטנים
 עבודה אחרת. 
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 Standard Bank, Africa Macro, September 2011 
247

 AllAfrica, Micro Finance Banks to Access MSME Funds at Nine Percent, Aug 2013 
248

 Business Day Online, Nigerian SME’s Look For Financing Options In Absence of Bank Credit, Apr 2008 
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http://businessdayonline.com/2013/04/nigerian-smes-look-to-financing-options-in-absence-of-bank-credit/


 

128 

 

הציבור הרחב, כאשר בניגריה כולה יש  עבורהעסקים, אלא גם  עבורלא רק  מהווה גורם מעכבבעיית המימון 
הבנק המרכזי, יחד עם משרד האוצר, מקדם רפורמות אשר  אלף משכנתאות שניתנו ע"י הבנקים. 50-פחות מ

אחד המכשולים העיקריים של שוק המשכנתאות הוא  .249ריהפכו הון לזמין יותר ויאפשרו צמיחה רחבה יות
חוק  .1978משנת ( tenF sUo ncfהנובע בעיקר מחוק שימוש הקרקעות ) ,אחוז הבעלות הנמוך על קרקעות

 הליך מורכב ומסורבל של רישום קרקעות. קובע בין היתר שהקרקעות הן בבעלות המדינה וזה ציין 

8.7%. We have a maximum lending rate of  “We've got an inflation rate of 

24%, but most people borrow between say, 15% and 24%. Where do you 

have a real interest rate of 10%? We've got that in Nigeria and you cannot 

    pull along the private sector sustainably on that."                       

Iweala-Ngozi OkonjoNigeria’s Finance Minister, Ms.    

 שותפות עסקית
 

שוק באמצעות בניית שותפויות עם הגבוהות של כניסה לעלויות את הניתן לצמצם את החשיפה לסיכון ו
  ית נוכחות רציפה בשטח.שלפני בני שחקנים מקומיים בשלב

אשר מבוסס על החוק הבריטי. ממשלת ניגריה מקדמת  ,שותפות עסקית מוסדרת ע"י החוק המסחרי הניגרי
ספציפית בתחום הנפט, הגז והתעשייה הימית. המטרה ו מיזמים בין חברות בינלאומיות וניגריות במגזר פרטי

ירותים והטכנולוגיות הזמינים בניגריה. מאמצים ידע וטכנולוגיה ולשפר את רמת הש של היא לעודד מעבר
 .250נוספים מושקעים בתחומי התקשורת, הייצור והלוגיסטיקה

 

 "אין סיכוי להצליח בניגריה ללא שותף מקומי."  

 

. בגלל גודלה של ניגריה, נכון לבחון שילוב של מספר מפיצים לפי למפיצים תפקיד חשוב במערך השיווקי
. יש לשים לב להבדלים ארצי-כללן לעומק את היכולת של מפיץ אחד לתת מענה ולבחו אוגרפיתיחלוקה ג

 : 251המקובלת לאזורים בניגריה היאהתרבותיים בין האזורים השונים, אשר ישפיעו על דרך השיווק. החלוקה 

 צפון: קאנו וקאדונה .1

 מזרח: אנוגו ואוניטשה .2

 בדלתא של ניג'ר: פורט הארקורט .3

 מערב: לאגוס  .4
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ת ההפצה בניגריה אינה מפותחת ומורכבת מגופים ושחקנים רבים )אין כתובת אחת( מקשה שמערכהעובדה 
על כניסה של שחקנים מבחוץ. ברוב המקרים, יש יתרון תפעולי וכלכלי לעבוד עם מפיצים גדולים בעלי ניסיון, 

 מערכת קשרים ונציגות ברחבי המדינה.

שכן ניתן לנהל משא ומתן עם  ,זדמנות"הגודל של ניגריה והחלוקה למדינות שונות מהווה ה
של  לתחילתהמושלים שמעוניינים לקדם תעשייה במדינות שלהם וכך לשפר את התנאים 

 פעילות שכוללת העסקה של עובדים רבים."

 

 חברות גדולות

שאופיינו החברות  25מתוך  20הן שחקניות משמעותיות במערב אפריקה, כאשר הגדולות החברות הניגריות 
כחצי מהחברות הניגריות ברשימה הן  .(2012) ניגריות היו  מובילות במערב אפריקהכ 252פורבסין מגזע"י 

 ,Zenith Bankהתעשייה והמזון. ברשימה ניתן למצוא את  הן חברות הפועלות בענפיהחצי השני ובנקים, 

Ecobank Transnational Incorporated, First Bank, United Bank for Africa, Access Bank .
 Nigerian Breweries, Guinness Nigeria, Nestlé Nigeria, UACמלבד אלו מעטרות את הרשימה גם 

Holding Company . צנוע הינו לאזור  יצואלמרות הצלחתם של אנשי עסקים ניגרים במערב אפריקה, ה
 .יחסית )מלבד נפט(, כאשר גאנה היא שותפת הסחר הגדולה של ניגריה במערב אפריקה

 1981-, אשר הוקמה בDangote Cementחברות הגדולות שפועלות בניגריה חשוב לציין את חברת הן בי
מייצאת מלט למערב היא מיליארד דולר ו 15-בנאמד כיום הקבוצה  שווימייצרת מלט.  2000כיבואנית ומשנת 

בשווי כולל של  פרויקט לזיקוק נפט בניגריהיום כ, הבעלים של הקבוצה, מוביל Aliko Dangoteאפריקה. 
 . 253מיליארד דולר 9-יותר מ

OANDO PLC יוהנסבורג ולאגוס. הקבוצה של ת ושנולדה בניגריה ונסחרת בבורס נוספת היא חברת ענק
בניגריה ובמערב אפריקה: שיווק, סחר, חיפוש, הפקת וזיקוק  מספר ענפים בתחום האנרגיהחולשת היום על 

הפכה לחברה הניגרית הראשונה שרשומה  ,Oando Energy Resourcesנפט. חברת בת של הקבוצה, 
החברה נסחרת בבורסה  .(2013254דולר )נכון למרץ  מיליון 126-בבורסה של טורונטו ונסחרת בשווי של כ

 .255ליון דולרימ 114דיווחה על רווחים של  2013דולר וברבעון השלישי של  מיליון 875הניגרית בשווי של 

Livestock Feeds Plc שמייצגות את ענף החקלאות בבורסה הניגרית. החברה  הבודדותת מהחברות היא אח
ת נליארד נאירה בשימ 5-מ למעלה, מייצרת ומוכרת מזון לבע"ח עם היקף מכירות משוער של 1963-נוסדה ב

מרכזת את הפעילות שלה בתעשיית שמן דקלים   PRESCO PLCחברת. 256ליון דולרימ 55של  שוקושווי  2013
ליון ימ 70-מ למעלהעמדו על  ההכנסות החבר 2013-הקטאר. ב אלף 20ם על שטחים של מעל ולה גידולי

 .257ליון דולרימ 240שווי של של ניגריה ב הבורסבדולר והיא נסחרת 

 

 

                                                                    
252

 AllAfrica, “West Africa: Dangote Cement Leads Forbes Top 25 Listed Companies”, June 2012 
253

 Forbes, “Nigerian Billionaire Aliko Dangote to Borrow 3.3 Billion USD For Refinery Project’, Aug 2013 
254

 Oando, Financial Profile, Dec 2013 
255

 Bloomberg BusinessWeek, Oando Plc Snapshot, Dec 2013 
256

 Bloomberg BusinessWeek, Livestock Plc Snapshot, Dec 2013 
257

 Bloomberg BusinessWeek, PRESCO Plc Snapshot, Dec 2013 



 

130 

 

 בניגריה הבורסה

מיליארד  100חברות בשווי כולל של  200-נסחרות בה כ .258מהמשקיעים בבורסה הניגרית הם זרים 40%-כ
 ן מהתחום הפיננסי. רבע מה ,דולר

עד . 2012-בחציון המקביל ב 4%-, זאת בהשוואה ל27%-ב 2013עלה בחציון הראשון של  הכללי המניותמדד 
2016 ,Oxford Business Group   זה נתון  .חברות בשווי של כטריליון דולרבבורסה של ניגריה ייסחרו שצופים

שכן צפויה לחברות הצמיחה הבבורסה,  מיוצגות אינןו בניגריהכיום החברות הקיימות  לכמותהוא אינדיקציה 
 של חברות ענק חדשות בניגריה.הצפויה צמיחה הו ,רשומות
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 תשתיות
 

עלויות  ומגדיל אתהיעדר תשתיות ראויות של חשמל, כבישים ורכבות מכביד מאוד על פיתוח הכלכלה 
תכנון בעת  הולםגרים הללו ולתת מענה . יש להתייחס לאתבניגריה התפעול, ניוד הסחורה והייצור המקומי

רכבות הו יםכביששל התשתיות מצב הנגישות לחשמל והפועל, ה לאמגירה יצאו ה. באם תוכניות הפעילות
 להשתנות דרמטית בשנים הקרובות.  עשויה

)מתוך  125-מצב התשתיות נחשב לאחד הגורמים המעכבים את הפיתוח הכלכלי בניגריה, שנמצאת במקום ה
World Economic Forum (WEF)-ינות( בדירוג מצב התשתיות הכללי של המד 142

. ממשלת ניגריה 259
שינויים מרחיקי לכת ביכולת ניוד  ניכריםמפנה תקציבים משמעותיים לתשתיות חשמל ותחבורה, אך טרם 

זוקה הן בתח - הסחורה וזמינות החשמל לתעשייה ולציבור. בשנים האחרונות משקיעה המדינה יותר בתשתיות
 לצד תהליך של הפרטת רשות החשמל הניגרית.  - והן בבנייה של תשתיות חדשות )רשת כבישי אגרה(

 נמלים, מסילות רכבת וכבישים :ניגריהבתשתיות של מפה סכמתית 

260 
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 261מדינות בעולם במדד התחרותיות העולמי( 144מתוך  120 )דירוג יםכביש

 28-אלף ק"מ של כביש )כ 190-, עם יותר מWEF-על פי ה 120-ת במקום המערכת הכבישים בניגריה מדורג
תוך שימוש במערכת הכבישים. דו"ח הבנק  מתבצעת אנשיםומתנועת סחורות  80%אלף מתוכם סלולים(. 

מהכבישים הלא  33%-ם במצב טוב, אך רק כנמצאימהכבישים הסלולים  67%-העולמי מצביע על כך ש
מהאוכלוסייה הכפרית נהנית מגישה  20%. רק 262גם בעונה הגשומה שימושפשר ם במצב המאנמצאיסלולים 

 לכביש השמיש גם בעונה הגשומה.  

האתגר הוא לא רק בבנייה של כבישים חדשים, אלא גם בתחזוקה של התשתית הקיימת. לתשתית הכבישים 
 מפותחות.  ל האזורים הכפריים, שם קיים מחסור בתשתיותש השפעה קריטית על הפיתוח הכלכלי

 מדינות בעולם במדד התחרותיות העולמי( 144מתוך  104 )דירוגרכבות 

והיא שנייה באפריקה רק לזו של דרום אפריקה  ,תשתית הרכבות מדורגת גבוה יותר מרמת תשתיות הכבישים
קטרים  200-ק"מ. רשות הרכבות הניגרית מחזיקה כ 4,000-במדד של ק"מ מסילה לשטח, עם קצת פחות מ

קרונות נוסעים. מדדי השימוש ברכבות סבלו מירידה  5,000-קרונות משא ו 500לא שמישים(,  75%וכם )מת
לעומת  2000-אלף טון שינוע סחורה ב 117; 1980-מיליון ב 15-לעומת כ 2000-מיליון וחצי נוסעים ב -חדה 

מיליון בשנה. בשנים  4-לכהיום, בעקבות השיפורים בתשתית, עלה מספר הנוסעים  .1960-שלושה מיליון טון ב
הסתיים שיפוץ קטע הרכבת  2013-בכאשר האחרונות ישנה מגמה של השקעה בתשתית ובצי הרכבות, 

 מלאגוס לקאנו. עם זאת, תשתית הרכבות רחוקה ממיצוי הפוטנציאל שלה. 
ראשונה זוהי הפעם ה .רכבת חדש מאבוג'ה לקאדונה קוביולי השנה השיק סגן נשיא ניגריה את בנייתו של 

שבה מונחת מסילה בנתיב חדש מאז תום השלטון הבריטי. בשנים האחרונות אושרו תוכניות לשדרוג תשתית 
 .263מיליארד דולר 2הרכבות ולרכש בסכום כולל של מעל 

 מדינות בעולם במדד התחרותיות העולמי( 144מתוך  117 )דירוגנמלים 

ומחובר למסילת רכבת אשר עולה לקאנו בצפון. נמל  ,מיליון טון סחורה בשנה 5.75-הנמל בלאגוס מטפל ב 
עמד זמן השחרור  2006-אלף טון בשנה. ב 815-ק"מ לתוך היבשת, על נהר בוני( מטפל בכ 66פורט הארקורט )
ימים בממוצע. תשתית הנמלים נמצאת בשיפור  7יום בממוצע מול סטנדרט עולמי של  40של מכולה על 

 מניצול הפוטנציאל.  גם כאן, ניגריה רחוקה אךמתמיד, 

 מדינות בעולם במדד התחרותיות העולמי( 144מתוך  140חשמל )דירוג 

, מציעה 264אלף מגוואט 25הביקוש לחשמל גדול בהרבה מההיצע. בעוד שקיימות תכניות מגירה לייצור של 
גוואט מ 5,900פוטנציאל של  -אלקטריים -המבוססת על מפעלי חשמל תרמיים והידרו -היום מערכת החשמל 

 ,הבנק העולמי ניעפ"י נתו מגוואט. 4,500-ל 1,600בלבד. בפועל, התפוקה נמוכה בהרבה וההערכות נעות בין 
 120-ושר התשתיות הניגרי, פרופ' נבו, העיד כי ליותר מ ,מהאוכלוסייה בניגריה אין גישה לחשמל 50%-לכ

ם בגנראטורים בכדי להבטיח אספקת . משקי הבית והמגזר הפרטי תלויי265מיליון מאזרחיו אין גישה לחשמל
   והיעדר תשתית החשמל מהווה מכשול משמעותי לצמיחה כלכלית. חשמל רציפה
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 השקעות זרות
 מיליארד 7-, עם יותר מ266השקעה ישירה אפריקה בקבלת בבמקום הראשון  נמצאתניגריה  2012עפ"י נתוני 

 נף החקלאות פחות קיבל ע 2001-1970 ביןש על אף. דולר. ההשקעה הישירה מתמקדת בעיקר בענף הנפט
סכומים , היום המצב שונה וחברות בינלאומיות משקיעות 267הישירה  מכלל ההשקעה הזרה 1.7%-מ

משקיעים  ם שלכניסתתעשייה. השירותים והתקשורת, ה פילענמשמעותיים בענף. ההשקעה הזרה זורמת גם 
בשוק  הללומשקיעים שיש לאינדיקציה לביטחון  בינלאומיים לתחומים שאינם קשורים באופן ישיר לנפט היא

 הניגרי. 

 קרנות השקעות פרטיות  שלהשקעה גוברת 

מחנק האשראי  בניגריה נרשמת מעורבות גוברת של קרנות הון פרטיות בתהליכי ההפרטה והצמיחה. לאור
יבור בין משקיעים אלא מנגנון מקצועי לזיהוי צרכים, ח מהון נטו,תרומתן של קרנות אלו היא יותר  ,במדינה

לכלכלה הניגרית ומקור לידע ויכולות שהפכו למנועי צמיחה. רבות מקרנות אלו מושקעות באנרגיה, נדל"ן, 
 קמעונות ושירותים. 

מה שיגדיל , לטובת השקעה בקרנות הוןמסך ההשקעות  5%לאחרונה, קרן הפנסיה הניגרית הכריזה כי תקדיש 
ישנן קרנות ניגריות אשר מובילות פרויקטים בסדרי גודל גדולים . את ההון הזמין להשקעה ברמה המקומית

 100-השקיעה יותר מש ניגרית גדולההיא קרן השקעות  African Capital Allianceבניגריה ומחוצה לה. 
שהינה , Helios Brothers. קרן נוספת שכדאי להזכיר היא 268מיליון דולר בתחבורה, בתקשורת ובפיננסים

)אחד מהמשקיעים בה הוא ג'ורג'  וגייסה מאז הון של מיליארד דולר 2010-רית שהוקמה בקרן השקעות ניג
 סורוס(.

דולר  מיליון 40-מ השקיעה למעלה אשר  ,הבריטית Aureos Capital Limited את לציין ישמהקרנות הזרות 
  Emerging Capital Partnersליו שלה חברות גדולות ובינוניות. בפורטפוובעיקר בענף השירותים,  ,בניגריה

269כימיקליםוההבנקאות, הביטוח  פיבענודולר במגוון רחב של תעשיות  מיליון 50-השקיעה למעלה מ
 .TG B

Pactual  הברזילאית השקיעה יחד עם Helios Investment Partners סכומים משמעותיים בחיפושי נפט
, סכום אשר כולו מוקדש 2012-דולר ב ליוןמי 500השיקה קרן חדשה על סך  Carlyle Group .בניגריה

 .270לניגריהבמיוחד סהרה ומוכוון ל שמדרוםלאפריקה 

 271שותפות סחר
 

(, הולנד 13%(, הודו )18%והן ארה"ב )מנתוני סחר החוץ של ניגריה ניתן ללמוד על שותפות סחר מרכזיות 
הנותרים מתחלקים בין ברזיל,   50%-ה הניגרי. יצואמכלל ה 50%-(, אשר יחד מהוות יעד ל8%ספרד )ו( 10%)

 סין, אנגליה ומדינות נוספות. 
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( 5%(, הודו )10%(, ארה"ב )18%סין ) :מארבעה שותפות סחר מרכזיות יםמגיע 37.3%לניגריה,  יבואה מבחינת
 יבואהמ 4-3%-כאשר כל אחת מהן מהווה כ ,(. ברזיל ובלגיה הן שותפות מרכזיות נוספות3.6%ואנגליה )

 לניגריה.

 2012, יצוא ניגריה, שותפות סחר מובילות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012, יבוא ניגריה, שותפות סחר מובילות
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 272לפי סיווג ענפי יצואו יבוא
 

 (. 3%(, מזון ומשקאות )7%פלסטיק וגומי )(, 82%מוצרים מינרלים ) ענפי היצוא העיקריים מניגריה הם

( ומתכות 9%(, מוצרי צמחים )18%(, כלי רכב, טיס ושיט )21%הם מכונות וציוד חשמלי ) ענפי היבוא העיקריים
 (.9%פשוטות )

 2012יבוא  -ניגריה 

 2012יצוא  -ניגריה 
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 Comtrade,Nigeria Import Export inquiry, Dec 2013 

 מוצרים מבעלי חיים, בעלי חיים טיס ושיט, כלי רכב משקאות וטבק, מזון פלסטיק וגומי   מוצרים מינרליים

 מתכות פשוטות   מוצרי צמחים טיס ושיט, כלי רכב מכונות וציוד חשמלי

 פלסטיק וגומי   משקאות וטבק, מזון כימיקלים

http://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx
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 2012 ($M) ענפי יצוא עיקריים -ניגריה   2012 ($M) נתוני יבוא עיקריים -ניגריה 

 120,330 מוצרים מינרליים  8,169 מכונות וציוד חשמלי

 10,200 פלסטיק וגומי   7,088 כלי רכב, טיס ושייט

 4,873 מזון, משקאות וטבק  3,673 מוצרי צמחים

 1,775 כלי רכב, טיס ושיט  3,318 מתכות פשוטות

 1,563 בעלי חיים, מוצרים מבעלי חיים  2,872 כימיקלים

 1,342 מוצרי צמחים  2,494 מזון, משקאות וטבק

 1,131 עורשלחים וגלדים גולמיים ו  2,041 פלסטיק וגומי

 620 מתכות פשוטות   1,912 בעלי חיים, מוצרים מבעלי חיים

 4,374 אחר  1,137 מוצרים מינרלים

 146,209 סה"כ  2,820 אחר

 343 מכשירים וכלים אופטיים

 38,691 סה"כ
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 273ניגריה-יחסי סחר ישראל
 מיליון דולר(. 369.4נה הקודמת )לעומת הש 57%מיליון דולר, ירידה של  158-עמד היקף הסחר על כ 2013-ב

 מיליון דולר, בעיקר בשל ירידה ביצוא ענף הכימיקלים. 155 -לכ 58% -היקף היצוא רשם ירידה של כ

 .25% -מיליון דולר בלבד, ירידה של כ 2.1 -היקף היבוא הסתכם בכ

 

 $(M) 2013/2012ניגריה -התפתחות הסחר: ישראל

 
2010 2011 2012 2013 

 ישינוהשיעור 
2012/2013 

 58%- 155 367 398 304 יצוא סחורות

 25%- 2.1 2.8 0.3 1.6 יבוא סחורות

 58%- 153 364 398 302 עודף מסחרי

 57%- 158 369.4 398.4 305.3 היקף סחר

 

 $(M) 2013/2012ניגריה -התפתחות הסחר: ישראל
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 2013נתוני למ"ס   
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 :2013, יצוא לפי ענפים - ניגריה-התפתחות הסחר ישראל

 מכלל היצוא. 43%( ומהווה 75%מיליון דולר )ירידה של  67-הסתכם בכ של כימיקלים ותזקיקי נפטיצוא 

 מכלל היצוא. 13%( ומהווה 9%מיליון דולר )עלייה של  20-הסתכם בכ יצוא של מתכת בסיסית ומוצרי מתכת

 ך היצוא.מס 8%( ומהווה 8%מיליון דולר )עלייה של  12-הסתכם בכיצוא של מנועים וציוד חשמלי 

 

 $(M) 2012/2013ענפי יצוא עיקריים של ישראל לניגריה  

 2012 2013 (                    Mתיאור ענף )$
 שינויהשיעור 

 13/12 

 משקל ביצוא
 13 

 43% 75%- 67.2 272.6 נפט                תזקיקיכימיקלים ו

 13% 9% 20.3 18.7 מתכת בסיסית ומוצרי מתכת            

 8% 8% 11.9 11.1 ועים וציוד חשמלי                 מנ

 7% 49% 11.4 7.7 ציוד טלקומוניקציה                  

 7% 32%- 11.1 16.3 מכונות וציוד                       

 6% 5%- 9.3 9.9 מוצרי מזון, משקאות וטבק            

 5% 46%- 7.8 14.5 כלי הובלה 

 2% 231% 3.4 1.0 שוב               ומח מכונות למשרד

 2% 35% 3.1 2.3 תרופות                             

 6% 24%- 9.8 12.8 יםאחר

 

 :2013, יבוא לפי ענפים - ניגריה-התפתחות הסחר ישראל

 מכלל היבוא. 63%( ומהווה 35%מיליון דולר )עלייה של  1.3-הסתכם ביבוא ענף מוצרי צמחים 

 מכלל היבוא. 14%(  ומהווה 100%אלף דולר )עלייה של  291-הסתכם בנצרים פחם יבוא עץ, ו

 .מסך היבוא. 9%( ומהווה 85%אלף דולר )ירידה של  202-הסתכם ביבוא פלסטיק וגומי 

 

  



 

139 

 

 מערכת המס בניגריה
 

חברה פרטית  :בניגריה באמצעות החלופות הבאותלקיים פעילות ניתן 
או ציבורית, חברה בעירבון בלתי מוגבל, חברה מוגבלת בערבות, סניף 

 או חברה בת של חברה זרה ושותפות. 

המגבלה העיקרית שמטילה ממשלת ניגריה על משקיעים זרים 
הקמת ישות משפטית דרישה לבמדינה היא  חברההקים בבואם ל

חברות יכולות שלא  :חריגים למגבלה זומספר ניגרית נפרדת. קיימים 
להתאגד בניגריה אם הן חברות הפועלות מטעם ממשלת ניגריה 

 יצואלביצוע פרויקטים שונים, חברות של ממשלות זרות שמטרתן 
 עם זאת,ותרומות. חברות בינלאומית המעניקות הלוואות  ואבלבד 

 למשך תקפות החרגות אלה
 להתאגד בניגריה. עדיףשנים בלבד, כך שלחברה המעוניינת לפעול בניגריה בטווח הארוך  3

 תהליך רישום החברה בניגריה

 יחד עם המסמכים הבאים: CAC-יש להגיש טופס התאגדות ל .א
שני בעלי מניות אשר מחזיקים  עותק של תזכיר ותקנון ההתאגדות של החברה, כאשר קיימת חובה שיהיו .1

 מהון המניות של החברה. הגשת העותק כרוכה בתשלום מס בולים. 25% -ביחד לפחות ב

 דוח על הון המניות הרשומות של החברה יחד עם אישור על תשלום מס בולים.  .2

לרישום החברה )המוזכרים לעיל(  כבר  הנוגעיםעורך דין שכל השלבים הקודמים   בחתימתהצהרה  .3
 צעו.בו

רישום ישולמו לרשם הכללי של החברות. אם הבולים ודמי המס  לעדמי הביול ישולמו לממונה הפדראלי 
הבקשה תאושר, תעודת ההתאגדות תונפק והחברה תוכל להתחיל לפעול לאחר שהשיגה את האישורים 

 הדרושים להשקעה.

הוועדה הניגרית לקידום  יאההמסדיר השקעות זרות בניגריה  העיקריהגוף  -אישורי השקעות ואישורים .ב
, ומטבע החוץ )ניטור והוראות שונות( 1995משנת  16חוק  . החוקים העיקריים הם"(NIPC"-ההשקעות )להלן

 על מנת . כשתהליך הרישום הושלם, יש אישורים שהמשקיעים הזרים ידרשו להם1995משנת  17לחוק מס' 
שאלה י חובה, וחלק אישורי רשות התלויים בהם אישור הללוח החזר להשקעתם. חלק מהאישורים ילהבט

 האם החברה מבקשת להעסיק עובדים זרים או לנצל תוכניות תמריצים מסוימות.
הניגרית לקיום השקעות  וועדהבכל חברה בעלת משקיע זר אחד לפחות צריכה להירשם  - NIPC-רישום ב .ג

(NIPC)הבאים: ענפים בשר קיים סייג מחברה ניגרית, כא 100%-. הוועדה מתירה למשקיע זר להחזיק ב
 טרופיים.-חברות המייצרות וסוחרות בנשק, תחמושת, סמים נרקוטיים וחומרים פסיכו

על מנת שחברה זרה תוכל לפעול בניגריה, עליה לקבל רישיון עסק ממשרד הפנים.  -עסק רישיוןקבלת  .ד
דולר  80,000-)כ  =10,000,000N  -מ של לא פחותהון מניות רשום  אשר להןרישיון עסק יינתן רק בגין חברות 

 ארה"ב(.

                                                                    
 .0%מלבד חריגים כגון מוצרי יצוא שעליהם שיעור המע"מ עומד על  274

 
 .10%ליחידים, שיעור המס על תמלוגים לחברות הוא 275

 שיעור המס מס

 10% 274מע"מ
 30%-20% מס חברות
 24%-7% מס הכנסה

 10% דיבידנד
 5% 275תמלוגים

 קיים אזור סחר חופשי
 אין אמנת מס עם ישראל
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משקיעים המעוניינים לפרוע דיבידנדים לבעלי המניות שאינם תושבים או להחזיר  - אישור על השקעות חוץ .ה
 הון, חייבים להבטיח כי הם מקבלים אישור על השקעות חוץ מהבנק הניגרי שדרכו התשלום מועבר לניגריה.

רה המבקשת להעסיק עובדים זרים חייבת לקבל אישור על כל עובד חב - אישור על העסקת עובדים זרים .ו
להעסיק. מכסת מהגרים קובעת את המספר המרבי של עובדים זרים שהמפעל יכול  מעוניינתזר שהיא 

דולר ארה"ב( זכאית לקבל  80,000-)כ   =10,000,000Nלהעסיק. חברה בעלת הון מניות נפרע של לפחות  
 155,000 -)כ  =20,000,000N שלבד אחד, בעוד חברה בעלת הון מניות נפרע אישור אוטומטי להעסקת עו

 דולר ארה"ב( זכאית לקבל אישור אוטומטי להעסקת ארבעה עובדים.

מכוח ההוראות של המשרד הלאומי לרכישת טכנולוגיה כל  - אישור להעברת הטכנולוגיה והסכמים אחרים .ז
יהול, או סיוע לחברה ניגרית חייב להיות מאושר על ידי הסכם לפיו משקיע רוצה לספק טכנולוגיה זרה, נ

מתן טכנולוגיה או שירותים  לע(. עמלה שתשולם NOTAPהמשרד הלאומי לרכישה וקידום טכנולוגיה )
 .NOTAP-היא לקבל אישור  מגם חייבת  מסוג זה

רצוי לקבל המלצה . בתחוםאת תהליך רישום החברה רצוי לבצע בעזרת עורך דין מקומי, אמין ובעל ניסיון 
 מאיש קשר או שותף מקומי. 

נציגות החברה לא תוכל לעסוק עם זאת, להקים נציגות של החברה בניגריה. הן חברות זרות יכולות גם 
עסקית, לחתום על חוזים או לנהל משא ומתן על עסקאות. הנציגות תוכל לשמש אך ורק לקידום  בפעילות

צריכות להיות  הנציגות ה, ההוצאות התפעוליות המקומיות שלמכירות ו/או כמשרד קישור. בנסיבות אל
 .CAC -משולמות על ידי החברה הזרה. נציגות החברה חייבת להיות רשומה ב

 מיסוי בניגריה

 ההכנסותעל משלמות מס )כאשר חברות זרות  30%שיעור מס החל על כלל החברות המקומיות הינו  
חייבות במס גבוה יותר בשיעור אשר חברות הפועלות בתחום הנפט בניגריה(. חריג לאמור לעיל הן שהרוויחו 

 שיעור המס נקבע בהתאם לוותק החברה ולהסכמים עם ממשלת ניגריה.  .85%-50%של 

חל על רווחי הון, הכנסות מדיבידנד, הכנסות מריבית, תמלוגים והכנסות מעמלות ייעוץ  10%שיעור מס של 
 וניהול. 

והוא חל על כל המוצרים והשירותים הקיימים במדינה וכן על המוצרים  10%על שיעור המע"מ במדינה עומד 
 והשירותים המיובאים למדינה. 
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 מכסים

 להלן שיעורי מכס לענפים נבחרים:

 

 

 

 אזור סחר חופשי

ECOWASגריה שותפה בארגון הנקרא ני
מדינות ממערב אפריקה. מטרת הארגון היא  15הכולל בתוכו  276

מעבר חופשי של אזרחי המדינות בין  באמצעותבין היתר  ,לקדם אינטגרציה כלכלית בין המדינות החברות בו
 המדינות השונות, שיתוף פעולה בענף החקלאות, בענף האנרגיה, בתחבורה ובתעשייה. 

ק משותפות בארגון זה ועל מנת לעודד מסחר בין המדינות החברות בארגון קיים הסכם סחר חופשי בין כחל
כלל המדינות. הטבות הסכם הסחר החופשי באות לידי ביטוי בהקטנת מכסים וביטול מכסים בגין חלק 

 מהסחורות בין המדינות החברות בארגון.

 :בתנאים הבאים על מנת ליהנות מההטבות הנ"ל על הסחורות לעמוד 

 מוצרים מוגמרים המורכבים מחומרי גלם שמקורם במדינות ה- ECOWAS.בלבד 

 30%אך ייצורם דורש שימוש בחומרים שעליהם חל מע"מ של לפחות  ,מוצרים שאינם מיוצרים במלואם.   

 277הטבות מס נוספות 

מס לחברות יכול להגיע  ניגריה מעניקה הטבות מס משמעותיות לחברות כמעט בכל תחום וזיכוי על תשלום .1
 .66%-לכ

ע"י הממשלה הניגרית,  הוגדרושהענפים  69-תחילת פעילות: חברות המתחילות פעילות בניגריה באחד מ .2
ושבע שנים לחברות  ,ראשונות להקמתן בניגריההשנים הנהנות מחופש מסים )פטור בתשלום מס בחמש 

מועדפים: חקלאות, שהוגדרו כוח(. בין הענפים המקימות את הפעילות שלהן באזורים המוגדרים כאזורי פית
אלף דולר  30לית בכדי לזכות בהטבה זו עומדת על אפארמה, חוות דגים, תיירות ונדל"ן. ההשקעה המינימ

  טוס תתקיים שנה לאחר תחילת הפעילות.אלשנה הראשונה וההגשה לקבלת הסט

נת לזיכוי מס )המגבלה היא שהפעילות הטבות מס למחקר ופיתוח: השקעה בפעילות של מחקר ופיתוח נית .3
 העסקית של החברה צריכה להתבסס בניגריה(. 

 .זיכוי מס על חשבון תשלום ריבית להלוואת חוץ שנלקחה למימון הפעילות בניגריהניתן לקבל  .4

 .הסירה ממשלת ניגריה את כל המגבלות על הוצאת הון מניגריה ותלעודד השקעעל מנת  .5

                                                                    
276 The Economic Community Of West African States - ECOWAS  המדינות חברות בארגון: בנין, בורקינה פאסו, כף ;

 .חוף השנהב, גמביה, גאנה, גינאה, גינאה ביסאו, ליבריה, מאלי, ניז'ר, ניגריה, סנגל, סיירה לאון וטוגו  ורדה, 
  

של  2013,  או בקצרה מדו"ח השקעה בינלאומית בניגריהעל הטבות מיסוי ניתן ללמוד מאתר הממשלתי של הסוכנות לקידום   277
KPMG  

 שיעור המכס הענף

 20%-0% ציוד רפואי

 20%-5% תקשורת

 35%-5% תשתיות

 35%-5% חקלאות

 20%-5% טכנולוגיה

http://www.nipc.gov.ng/investment.
http://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-in-Africa/Documents/MC9197_Fiscal%20Guide_Nigeria.pdf
http://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-in-Africa/Documents/MC9197_Fiscal%20Guide_Nigeria.pdf
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על מדובר ול חומרי גלם ותשומות אחרות, במידה ע יבואלא מכל מס, כולל מס אזורי סחר חופשי: זיכוי מ .6
גמישות גבוהה בהקשר של ופטור מדמי שכירות על הקרקע בזמן הבנייה  . כמו כן ישנוהקמה של מפעל

 רישיונות עבודה לזרים.

 חקלאות
 

החקלאי היה  יצואה 1968ד היה החקלאות. ע העיקרי נפט בניגריה, המנוע הכלכליה שנתגלהלפני  :היסטוריה
 דקלים וגידולים אחרים.  שמן יצואוהיא נחשבה למובילה עולמית ב 278מקור מטבע החוץ העיקרי של ניגריה

 תמונת מצב עדכנית

. הפרודוקטיביות של 279מעובדות דרך קבע 4%-כרגע פחות מאך ניתנות לעיבוד, בניגריה מהקרקעות  40%
 ק"ג, בהשוואה  1,363וצרת דגנים ממוצעת להקטאר עומדת על החקלאות בניגריה היא נמוכה יחסית: ת

 . 280ק"ג בדרום אפריקה 3,650ק"ג בישראל או  3,860-ל

ע"י חקלאים שמעבדים חלקות אדמה  תמיוצרמהתוצרת החקלאית  80%-מהניגרים עובדים בחקלאות ו 70%
או, בוטנים, שמן דקלים, תירס, קטנות מדונם וחיים על פחות מדולר ליום. התוצרת החקלאית העיקרית היא קק

 אורז, דוחן, דורה, קסבה, בטטות, גומי, בקר, דגים ועץ. 

מה נמוכה מאוד בגלל היעדר תשתיות והיעדר חשמל,  בתפוצהנמצאות מזון עיבוד ושימור של מערכות 
בשווי של ייבאה ניגריה מזון  2012-קיום האוכלוסייה. בצורך ל יבואהמדינה בשל גורם בולט לתלות שמהווה 

 מיליארד דולר. יבוא המזון מתמקד בחיטה, אורז, סוכר, דגים קפואים ומוצרי חלב.  7.7

  281התכנית הלאומית לפיתוח החקלאות

הגבלים ו, זאת באמצעות הטלת מכסים ומזון לניגריה ולבטל את התלות בה יבואאת הלצמצם  מיועדתהתכנית 
ים, דשן וחומרי הדברה( והשקעה בתשתיות. הצעדים הללו , הנגשה של ידע ומשאבים לחקלאים )זרעיבואעל ה

 גישהמתמקדים בעיקר בגידולי סוכר, חיטה, אורז ועופות. התכנית שמה במרכז את השוק הפרטי ואימצה 
אחד מהעוגנים  פרטי ומעורבות של משקיעים זרים.המגזר ההוליסטית רחבה שכוללת שותפות עם 
 ון בתנאים מועדפים לפרויקטים בתחום החקלאות.המשמעותיים בתכנית הוא הנגשה של מימ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
278

 Forbes, “Agriculture is The Future Of Nigeria”, Aug 2013 
279

 TradingEconomics, Arable Land (%) In Nigeria, 2010 
280

 World Bank, Agricultural Output and Productivity, 2013 
281

 Federal Ministry of Agriculture, Agricultural Transformation Agenda (ATA), 2013 

http://www.forbes.com/sites/skollworldforum/2013/08/08/agriculture-is-the-future-of-nigeria/
http://www.tradingeconomics.com/nigeria/arable-land-percent-of-land-area-wb-data.html
http://wdi.worldbank.org/table/3.3
http://www.fmard.gov.ng/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=88&Itemid=519
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 2012 ,נתוני ייצור ויבוא מוצרי מזון - ניגריה

 פירות ים מוצרי חלב אורז חיטה $( M) שוקהגודל 
אוכל 

 דגיםל
 יין

 240 740 1,746 7,00 2,550 1,378 גודל שוק 

 210 580 1,100 6,00 1,800 1,370  יבוא

 30 160 648 100 750 8 ייצור מקומי 

 0 3 2 0 0 0  יצוא

 

 פרספקטיבה חקלאית

זמינות של הון באמצעות  שיפור הפי כל התחזיות, החקלאות בניגריה תתחזק והצמיחה תתאפשר  לע
התנאים הנוחים לייצור חקלאי ו  הנדרש ח אדםוכה קיימיםלהשקעה בחקלאות ושיפור בתשתיות. בניגריה 

ון ששרשרת המזון החקלאית אינה מפותחת, פרויקטים גדולים ואינטגרציה כיו .מבוסס טכנולוגיהו מאסיבי
מהווים ברוב המקרים יתרון תחרותי ותפעולי מובהק, הן מול שחקנים ( deirygtnni ylrecitrev)אנכית 

ישנן הזדמנויות להשתתף  יבואעם הצעדים שמובילה ממשלת ניגריה לצמצום הנים. יבואמקומיים והן מול 
 .להיצע המקומיהמקומי הביקוש מגזר הפרטי לענות על האינטרס האסטרטגי ולסגור הפער בין במאמץ של ה

 

 $(M) השקעות מיועדות ופרויקטים בענף החקלאות חברה מבצעת

   חברות ניגריות 

 Dansa Holdings Ltd    200 דקלים חוות גידול דקלים ומפעל לעיבוד  שמן 

 Dansa Holdings Ltd    61 עיבוד אננס לתרכיז מיץ 

 Dansa Holdings Ltd    40 מפעל לייצור תרכיז עגבניות 

 Sunti Farms Ltd    185 חוות גידול סוכר ומפעל לעיבוד סוכר 

 Tropical General Investments (TGI)    125 חוות גידול פירות ומפעלים לייצור תרכיז 

 Tropical General Investments (TGI)    20 חוות גידול בקר 

 West African Cotton Company Ltd    100 השקעות נרחבות בייצור שמן בישול, בעיבוד אורז, גידול שומשום 

 Doreo Partners    50 הרחבת שיתוף הפעולה עם חקלאים קטנים 

 Free Range Farms Ltd    50 לולים 

 Crest Agro Products Ltd   ( חוות גידול ומפעל עיבוד מניהוט מצויCassava ) 36 

 Eastern Premier Feed Mills Ltd     30 מפעל לייצור מזון לבע"ח 

 Umza International Farms    20 אורז וייצור חשמל מקליפות אורז חוות גידול 

 TeraGro Commodities Ltd    15 מפעל לייצור תרכיז פירות 

 חברות בינלאומיות 

  Belstar Capital   600 לעיבוד בשר חלאל כשר, כולל תשתיות של מים, חשמל וטיהור  מפעל 

 Dominion Farms    40 גידול אורז 

 Export Trading Group (ETG)    50 מפעלים לעיבוד פירות 

 Industrial Development Group (IDG)    250 גידול ועיבוד שמן דקלים, גידול ועיבוד קני סוכר לאתנול 

 1,872  2017-2013סה"כ  השקעות מתוכננות    

 
 

http://www.dansa-foods.com/
http://www.dansa-foods.com/
http://www.dansa-foods.com/
http://www.dansa-foods.com/
http://fmn-plc.com/sunti/
http://fmn-plc.com/sunti/
http://www.clicktgi.net/
http://www.clicktgi.net/
http://westafricancotton.com/
http://westafricancotton.com/
http://www.doreopartners.com/
http://www.doreopartners.com/
http://foodconceptsplc.com/subsidiaries/free-range-farms/
http://foodconceptsplc.com/subsidiaries/free-range-farms/
http://www.fmnplc.com/premier/
http://www.fmnplc.com/premier/
http://www.transcorpnigeria.com/businesses/businesses.html
http://www.transcorpnigeria.com/businesses/businesses.html
http://www.belstarcapital.net/
http://www.belstarcapital.net/
http://dominion-farms.com/history.html
http://dominion-farms.com/history.html
http://www.etgworld.com/
http://www.etgworld.com/
http://www.idgroup.net.au/
http://www.idgroup.net.au/
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 שחקנים מובילים ופרויקטים בפתח
 

בעלי ולות פרויקטים בסדרי גודל משמעותיים בתחום החקלאות ומובי בולטותחברות ניגריות הן שחקניות 
מאידך הן יודעות לדחוף לשינויים ו ,קיימותהרפורמות האסטרטגית לניגריה. מחד הן רוכבות על  חשיבות

שותפות  להוותיכולות הן ויגנו על התוצרת המקומית. על כן  בחקיקה אשר ישמרו על האינטרסים שלהן
יבוד ובחוות גידול. להלן מספר עת ובינלאומיות משקיעות במפעלי חברות ניגריו משמעותיות בשוק המקומי.

 :282החקלאות המגזר הפרטי בתחום  מצד דוגמאות להשקעות

 סקירה מפורטת ניתן למצוא בענף המכון, ביחידה הכלכלית.

  

 תקשורת
 

 חדירת הטלקום 

כיסוי הו הנגישותז היא הגדולה באפריקה, אבל מבחינת אחוניגריה ל טלקוםחדירת הבמספרים מוחלטים 
מהם  97%-כ ,283מנויים בניגריה מיליון 111היו מעל  2013רחוקה מלהוביל את היבשת. ביולי  המדינה הסלולרי

Prepaidתכניות ב םמנויי
וזאת בגלל שהכיסוי  שונים, נפוץ שלאדם אחד יהיו מספר מנויים כי. חשוב לציין 284

 Nigeria Communications Committee-י ה. לפ285של הרשתות השונות משלים זה את זהאוגרפי יגה
(NCC ,)40%  ,ולהגיע  2015-ב 60%-המטרה היא להגדיל נתון זה לומהאזורים הכפריים מכוסים ע"י הרשתות 

בהתחשב בשטח העצום של ניגריה ובאתגרים של  מעט. השאיפה הזו אופטימית 2017-עדכיסוי  100%-ל
 טחון במדינה.יתשתית וב

 

 היסטוריה ותחזית )באלפים( ,נוייםמספר מ  - ניגריה

 
 12ספט'  12-יוני 12-מרץ 11דצמ'  11ספט'  10דצמ'  10ספט' 

 106,793 101,584 98,547 95,167 92,633 87,298 82,205 סה"כ מנויים  

 5% 3% 4% 3% 3% 6% 5%  %-גידול ב

 GSM  75,363 75,363 - - - 98,314 103,554 תטכנולוגי 

 CDMA  6,531 - - - - 3,541 3,239ת טכנולוגי 

 64% 61% 59% 59% 57% 55% 52%   סלולרחדירת  %

 4,939 3,307 3,380 2,534 2,980 5,093 3,553 מנויים חדשים  

 

אוגרפי עצום. יעל פני מרחב ג במצב התשתיות ובפיזור האוכלוסייהקשור ניגריה להסלולר  כניסת האתגר ב
. 286תובהקמת תשתיהחברות להשקיע סכומים משמעותיים נאלצות , טחוןי, חשמל וביםבהיעדר תשתיות כביש

הרשת של כיסוי ה -רות יעל כך שרמת הש ת דרך קבע ע"י רשות התקשורתחברות הטלקום בניגריה נקנסו

                                                                    
282

 New Alliance, Nigeria, 2013 
283

 Nigeria Communications Committee,  Industry Data, July 2013 
284

 Nigeria Communications Committee,  Nigeria Consumer Satisfaction Survey 2012 
285
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בנובמבר שהציבו הרשויות. מעבר לכך, מבצעים והנחות הוקפאו  יםבסטנדרט אינה עומדת -אוגרפי ימרחב הגב
הצטרפות של מנויים חדשים ב כעל, במטרה Nigerian Communications Commission-ע"י ה 2012

 .287רנטמהניגרים משתמשים באינט 30%-אינטרנט גבוהה יחסית וכהנגישות ל מנוע עומס יתר על המערכת.ול

 

 )באלפים( 2013ניגריה, השחקנים המובילים בתקשורת, יולי 

 מפעילה
אליה  בינלאומית טלקום חברת

 ברהמשתייכת הח
נתח השוק 

)%( 
 GSMמספר מנוי  מס מנויים

MTN Nigeria MTN 47% 52,198 25,926 

Globalcom 9,884 22,829 20% פרטית 

Airtel Bahati Airtel 19% 21,066 9,251 

Etisalat Nigeria Etisalat 14% 15,516 5,351 

M-Tel - 
 

258.52 - 

   סה"כ
 

111,866 50,412 

 

 תחזית

מנויים.  מיליון 147צפויים להיות  2017ועד , המשתמשיםת צפויה צמיחה משמעותית במספר בשנים הקרובו
הערכה זו עשויה להתברר כשגויה אסטרטגית דירת הרשתות לאזורים הכפריים. קשורה לחהצמיחה המשוערת 

שלהן  אות בסיס הלקוחות העיקריאם חברות הטלקום יעדיפו להשקיע בתשתיות באזורים עירוניים בשל הימצ
 שאלה של זמן. ב. בסה"כ מדובר שם

 הרשתות על השקעות של דיווחו  . רק השנהלמדינה התקשורת בכניסתים מיליארדהרשתות השונות משקיעות 
 בכבלים  של מיליארדים המסיבית הלהשקעשנים הקרובות. זאת בנוסף לדולר בתשתיות שלהן  מיליארד 6-כ

  בניגריה. ק האינטרנטמהפכה בשו צפויים לחולל אשר ,מימיים-תת
 

 ופיננסים סלולר

הפוטנציאל אדיר בגלל  , אךבניגריה כולטובת פעילות פיננסית נמצא עדיין בתחילת דר בסלולרשימוש ה
כמו גם  ,ניים. הרשתות הניגריותאנמוכה של שירותים פיננסיים באזורים שמחוץ לריכוזים האורב נגישות

את בסיס תשתית אינטרנט של פס רחב, שתגדיל לקראת הגעת  ןמכינים את התשתיות שלה ,הבנקים הניגרים
 . בסלולרפעילות הפיננסית 

 

 רפורמות בענף

מוביל רפורמות בענף. השנה מתוכננת תחילת  בעל מעורבות גבוהה אשרא גוף הינציבות התקשורת בניגריה 
יותר  יה להגביר עודוניידות מספרים. הטמעת ניידות מספרים צפו SIMמערכת רישום כרטיסי של  ההטמעת

 . 288התחרותיות בשוק הסלולר ותפגע ברווחיות הרשתות בטווח הקצר את

 סקירה מפורטת ניתן למצוא בענף המכון, ביחידה הכלכלית.
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 כללית סקירה
 

 יחהמצמ נהנית קניה, ואכן .עסקים לעשיית נוחה סביבה בקניה מייצרים שנים ארוכת דמוקרטית סורתומ ביטחון
 היא והתחזית 2013-ב 5%-בכ צמח תמ"גה. אפריקה מזרח של והלוגיסטי הכלכלי כמרכז ומשמשת יציבה

(, 25%) יחסית נמוך עיורה אחוז , אזרחים מיליון 44-כחיים  בקניה. 289הבאות בשנים 7.5% שלממוצעת  לצמיחה
 . 14 לגיל תמתח הם מהאזרחים 40% - צעירה, אחרות אפריקה למדינות בדומה, והאוכלוסייה

 של מסורת שיש התחושה בגלל דמוקרטית; מסורת יש שלקניה בגלל לקניה להיכנס בחרתי""
 לצמיחה". מקום שיש ההבנה בגלל משפט;ה מערכתלו חוקל כבוד

 

הינו ו באפריקה בגודלו השני הנמל הוא מומבסה נמל כאשר, אפריקה ולמרכז למזרח כניסה שער מהווה קניה
 East) אפריקה מזרח של המדינות באיגוד חברה קניה. ועוד קונגו, סודן דרום, פיהאתיו, לאוגנדה הנתיב

African Community), סחורהו הון, אדם של ביניהן חופשית מתנועה נהנות וב חברותשה . 

 תומוגבל יםכביש תשתית בהינתן גם. לעיר הכפר בין והחשמל יםהכביש בתשתית משמעותיים פערים ישנם
, 290(148 מתוך) בעולם 80-ה במקום מדורגת קניה ,האוכלוסייה צרכי את מלספק ותרחוקש חשמל תוותשתי
 הכבישים כיסוי(. 124 טנזניה, 110 אוגנדה) אפריקאית המזרח בקהילייה האחרות מהחברות בהרבה טובמקום 

 . שיפור טעונה והרכבות החשמל תשתית אבל, יחסית טוב

 כגורם נתפסת שחיתות. למרות זאת, שמעותי בשנים האחרונותקניה שיפור מהציגה במדד השחיתות העולמי 
 מתוך 139) אפריקה מזרחב מחברותיה ביותר הנמוך במקום היא העולמי ובדירוג הכלכלה לצמיחת מעכב

179)291 . 

 אנגלית. מקומיה ביקושב גידול  ומכאן, בקניה הביניים מעמד של משמעותית צמיחהישנה  האחרונות בשנים
 ,אנגלית דובריו משכילים עובדים של מאגר שמייצר מה, לטובה נחשבת החינוך ומערכת רתהמדוב השפה היא

 . והבינלאומית הלאומית בכלכלה להשתלב פוטנציאל בעלי

 היו צמיחהל בסיסהו הכלכלה של היסודות, מסורתית. וטכנולוגיה ידע של יצואל יעדכ בקניה לראות ניתן
 נוסף משמעותי ענף. מהתוצר 53% מהווה ואשר מהאוכלוסייה 60%-מלמעלה  בה מועסקים אשר, החקלאות

 גידול - הלאומית כלכלהעבור ה עתידית משמעותיש  2012-ב המדינה במזרח והגז הנפט לגילוי. התיירות הוא
 חזוןיש  לממשלה. התשלומים במאזן ושיפור הכלכלה ענפי גיוון, השירותים בענף צמיחה, הממשלה בהכנסות

 . הגזרות בכלל רפורמות ומונהגות הכלכלה לפיתוח אסטרטגית תכנית נהגתה במסגרתו", 2030 קניה" הנקרא

 .נמוכה פרודוקטיביות שלב ממימוש רחוק הענףשל  פוטנציאלה, כלכלהל יהחקלאמגזר  של ומרכזיות למרות
 מבוטלת לא והשקעה נוכחות ישנה, ואכן. ישראליים ושירותים טכנולוגי ידע ליצוא פוטנציאל קיים מגזר זה ב

 .  והאנרגיה התקשורת בענפי גם אך, החקלאות בענף ישראלים של

. פנימיות השקעות בעזרת כך על מפצה ךא, אפריקה במזרח משכנותיה ישירה זרה השקעה פחות מושכת קניה
 ישנןאך  ,כלכלהה חסם לצמיחת מהווה למימון גישה. השירותים ענף מוביל הפרטי במגזר הצמיחה את
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 יש הון לקרנותו השקעותיו לטובת יצירתיים מימון מקורות מוצא הפרטי המגזר, בינתיים. ךבדר רפורמות
 האחרון בעשור הציגה בניירובי הבורסה, באפריקה הוותיקות אחת היותה אף על. בשוק מבוטלת לא נוכחות

 הרהלס מדרוםש באפריקה ביותר הטובים הביצועים את רשמההיא  השנה, זאת עם. עקביים לא ביצועים
 .מצרים אחרי באפריקה השני במקום וממוקמת

. בירידה הלאומי החובו, בצמיחה ח"המט עתודות, יחסית נמוכה האינפלציה :יחסית חיוביים המקרו נתוני
 .  הבינוני לטווח יחסית מדויק תכנון שמאפשר מה, הדולר מולל יציב אך תנודתי הקנייתי השילינג

 על לגשר מאמצים ונעשים שקטות היו 2013-ב בחירותה, 2007-ב ותבחירה לאחר היציבות אי תקופת למרות
 אחד. לתוקף כעת הנכנס 2010-ב שאושרה החדשה החוקה. האלימות ההתפרצויות בבסיס שעמדו הפערים
 שירותים מתן על ואחריות כלכלית עצמאות מחוז לכל כאשר ,למחוזות קניה חלוקת הוא הדרמטיים השינויים

 . ב"בארה ליאהפדר המודל את מזכירש מבנהב ,לאוכלוסייה

 אין, נכונה התנהלות תוך, בפועל , אךטחוןיב חוסר של אווירה מייצרת אורבנייםה במרכזים הנפוצה פשיעהה
 בהרבה שונים לא הנדרשים הביטחון ידוריס .היום במהלך וברכב ברגל תנועהה חופש על משמעותיות מגבלות

 הלילה בשעות רגלית תנועה. ופעילות מגורים מימתח על ושהחמ שמירהקיים צורך באך  שכנות ממדינות
 במלחמת קניה ממעורבות שנובע הביטחוני האיום. אחרות גדולות בערים מומלצת ולא בניירובי אפשרית אינה

, כן פי על אף. אמיתי הוא, 2013 באוקטובר בניירובי האדיסטים'הג בהתקפת שהודגם כפי, בסומליה האזרחים
 מדורגת קניה. באמת שהיא מכפי חמורה מהתקשורת שמצטיירת הביטחון חוסר שאווירת בחשבון לקחת יש

 .292ביטחוןסוגיית הל ביחס לכלכלה העולמי הפורום של התחרותיות במדד 148 מתוך 131-ה במקום

 אנשי של מבוטלת לא ופעילות בקניה ישראלים של רבה תיירות ישנה ,וטובים ארוכים יחסים ולישראל לקניה
הסחר הישראלי עם קניה באפריקה.  ישראל של בגודלה השנייה הסחר קניה היא שותפת ישראליים. עסקים
סחורות בהיקף של  2013מיליון דולר. ישראל ייצאה ב  100בארבע השנים האחרונות והגיע לכדי  47% -צמח ב

( וענף 17%סטיקה )(, מוצרי הגומי והפל35%מיליון דולר. עיקר היצוא הוא ענף מנועים וציוד חשמלי ) 88
  (.14%מכונות וציוד )

בחירת שותף. יש עת את יחסי הכוחות במדינה בו הדינמיקה את ולהבין ללמוד זמן לקחת "  ..."יש
 להבין שבקניה האליטה הפוליטית היא לעיתים קרובות גם האליטה הכלכלית... "
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 וגיאוגרפיה חברה, פוליטיקה
 

 מחוזות. 47-המחולקת ל פדרלי מבנה בעלת רפובליקה היא, בריטי קולוניאלי שלטון חתת שהייתה, קניה
 מיליון 53-אוכלוסייה של כל להגיע וצפויה איש מיליון 44-כ מונה  אוכלוסייתה. כיום ר"קמ 580,367 הוא שטחה

 כיום השולטת כשהמפלגה ,2018-ב להיערך צפויות והבאות 2013-ב נערכו האחרונות הבחירות. 2020עד  איש
 הבירה היא ניירובי. בעולם 179 ךומת 71-ה מקום מדורג העיתונות חופש. The National Alliance (TNA)היא

 מומבסה. 293ןמיליו 6-כ חיים שבו מטרופולין במרכז איש מיליון 3-כאוכלוסייתה מונה ו, והכלכלית הפוליטית
 . (איש מיליון) בגודלה השנייה העיר היא

 Kikuyu (22% ,)Luhya (14% ,)Luo (13% ,)Kalenjin (12% ,)Kamba: בינהן עיקריות אתניות קבוצות 7 ישנן
. 54-25בין הגילאים  32%-ו 25-14בין הגילאים  18%, 14-0מהאוכלוסייה הם בין הגילאים  42% .294(11%)

 השפה היא שהאנגלית בעוד(. 11%) לא מבוטל מוסלמי מיעוטישנו אך ( 82%) האוכלוסייה נוצרית ברובה
 .  ביותר הנפוצה השפה היא סוואהילית, העסקית

Human Development Index :נתון, 187 מתוך 145-קניה במקום ה מדורגת העולמי הפיתוח בדירוג 
 בין שילובה. 85% על ועומד באפריקה מהגבוהים הוא וכתוב קרוא יודעי אחוז. 1980 המשתפר בעקביות מאז

 לבתי הרישום ואחוז סטנדרט הן לימוד שנות 11 :טוב מענה מספק טיתפרהו ממשלתיתה חינוךה מערכת
 .100% עומד על יסודייםה ספרה

. 225295 מתוך בעולם 51-ה במקום קניה מדורגת תינוקות תמותת ובדירוג שנה 58 על עומדת החיים תוחלת
וד שקצב העיור מתגבר , בע25%ועומד על  יחסית נמוך העיור אחוז. HIV-ה נגיף את נושאים מהאוכלוסייה 1.8%

 .מותרות בגדר עדיין הםברמת משק הבית  בסיסית וסניטציה שתייה מיגישה ל. לשנה 4.3%והיום הוא עומד על 
 86%-לו, 52%-ל יורד המספר בכפרים, מסודרים מים למקורות גישה מהאוכלוסייה 82%-ליש  בערים

 .משופרת סניטציה מערכתגישה ל אין מהאוכלוסייה

 ומדד ליום דולר 1.25-מ על פחות חיים מהאוכלוסייה 43.4%, 45.9%296 על עומד העוני אחוזניה, לפי ממשלת ק
 . 0.425 הוא( יני'ג) השיווין אי

, 2007-ב בחירותהבמהלך  האלימה ההתפרצות. ומשאבים כוח חלוקת סביב השונות האוכלוסיות בין מתח קיים
 בשורש לטפל מאמצים נעשים והיום וצא דופןאירוע י הייתהאיש,  1,200-כ של חייהם את תהגבאשר 

 מעורבים היו תווהכלכלי תוהפוליטי באליטות מהחברים רבים. האלימות של הישנות ולמנוע המחלוקות
 ניתן הנאשמים ובין האירוע בחקירת פתח האנושות נגד לפשעים הבינלאומי המשפט בית. בעקיפין באלימות

 . כהןהמ הממשלה ראש, קנייתה אוהורו את למצוא

 לנושאים מענה המספקת, חדשה חוקה אושרה 2010-וב פוליטיות לרפורמות קניה פנתה האלימות בעקבות
  שהחלה פעולה) למחוזותשל קניה  חלוקה באמצעות השונים האזורים בין וכוח משאבים חלוקת כמו בוערים

. ובריאות חינוך כגון שירותים על אחריות לידיהם ויקבלו יחסית כלכלית מעצמאות ייהנו אלו מחוזות(. 2013-ב
 שילוב על השונים המחוזות בין תחרותיות של מצב מאפשר הוא שכן, משמעותי בצעד מדובר עסקית מבחינה
 . כלכליים מיזמים
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http://www.knbs.or.ke/docs/PresentationbyMinisterforPlanningrevised.pdf
http://www.knbs.or.ke/docs/PresentationbyMinisterforPlanningrevised.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/KEN.html
http://data.worldbank.org/country/kenya
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 כלכלה
 

בשנים הקרובות  .(2012297-ב 4.6%צמיחה מרשימה בשנים האחרונות )שהפגינה כלכלת שוק, בקניה ישנה 
. התמ"ג לנפש 2018-2013בין השנים  5.7%צופה ממוצע של  Economist-ך והמגמת הצמיחה צפויה להמש

הצפי הוא למאגרים  .המדינה בצפון נפט מרבצי אותרו לאחרונה .298דולר 943עומד על  2012בנתוני 
 תוכל שקניה עד שנים שש מדובר עלש היא וההערכה ברור לא עדייןהמדויק  הפוטנציאלמשמעותיים, אבל 

רבה עבור  משמעות לכך להיות יכולה בהיקף גדול במאגרים מדובר אכן אם. 299מסחרית תבכמו נפט להפיק
 .המדינה לקופת הכנסה גם וכמובן התשלומים במאזן שיפור, הכנסהה מקורות גיוון עם - כלכלהה

 
(, ניירובי של הפיננסי במרכז טרור ומתקפת בחירות) הכלכלה ליציבות משמעותיים טחונייםיב אתגרים למרות

 האינפלציהלאחר תנודתיות בשנים האחרונות ירדה : גרידא כלייםכל נתונים מבחינת טובה שנה הייתה 2013
 5-של למעלה מ לרמה גדלו ח"המט יתרות; 2015עד שנת  6%-וצפוי שתישאר ברמה של כ 5%-ל תחתמ

 למגזר אשראי בזמינות משמעותי שיפור חל; 45%-ל מתחת ירד מהתוצר כאחוז הלאומי החוב; דולר מיליארד
 כתוצאה דולר ליארדימ 4.2-כ של גירעון עם הזמנים כל של לשפל הגיע התשלומים מאזן ,זאת תולמר. העסקי

 .301מסיבי יבואמ

 חברות של נוספת הפרטה קניה בוחנת החוב את לצמצם בכדי. הדולר מולל יציבות הציג הקנייתי השילינג
 .צמיחה יעודד ומאידך המדינה לקופת להכנסותיוביל  שמחד צעד, ממשלתיות
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 World Bank, Data By country, Kenya, GDP Growth 
298

 World Bank, Data By country, Kenya, GDP Per Capita 
299

 Business Daily, Kenya to start oil production in six years, says IMF, May 2013 
300

 Business monitor review, Kenya, Business Forecast Report, Q3 2013 
301

 Kenya National Bureau Of Statistics, Economic Survey 2012 Highlights, May 2012 

 2018-2013300 תחזית ,כלכליים נתונים - קניה 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 פבר  2013

 5.1% 5.6% 5.7% 5.5% 6.0% 6.3% תמ"ג צמיחת

 5.8% 6.3% 5.8% 5.2% 4.8% 4.5% אינפלציה

 USD 86.22 91.5 96 100.5 105.5 110.5 -קנייתי ל שילינג ח"שע

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
http://www.businessdailyafrica.com/Kenya-to-start-oil-production-in-six-years/-/539552/1766782/-/d7snd0/-/index.html
http://www.knbs.or.ke/Economic%20Surveys/Ministers%20Presentation%20ES%20FINAL.pdf
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 חות אינדיקטורים נבחריםהתפת - קניה 
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 הרכב התוצר

 יחסית צומח הענף. חוץ למטבע העיקרי המקור גם הואו, בתוצר ביותר המשמעותי הענףהחקלאי הינו המגזר 
 של גבוהה צמיחה ציגה ן"הנדל ענף. 2012-2011בין  השנים  2.7% על עומד בו הממוצע הצמיחה וקצב לאט
 .302(בניירובי בעיקרו) בקניה היטב שתמורג אכן הבניה ותנופת 2012-ב 4.5%

, לבנקים פנים האירה 2012 שנת ;2011-2007 בין 7% צמיחה של – במהירות הוא אף צומח הפיננסים ענף
לעלייה של  הוא הצפי. לנכסים יקושבב 14%-ו בהפקדות 13%, בהלוואות 12% של צמיחה על בסופה שדיווחו

 הצמיחה. (2013-)מ 2017שנת  עד בהלוואות 30% -של כו 2017-ל 2012 בהפקדות מדי שנה בין השנים 20%
 . הכלכלה בסיס ולהתרחבות ענפה כלכלית לפעילות אינדיקטור היא הפיננסים בענף

 תתחיל שקניה עד, זאת .הקרובות בשנים גם קניה ה שלבכלכלת מרכזי ולהיות להמשיך צפוי החקלאות תחום
 . 2020304 לקראת וגז נפט לייצא

 

 

  

                                                                    
302

 Kenya National Bureau Of Statistics, Economic Survey 2012 Highlights, May 2012 
303

 Kenya Bureau of Statistics, Economic Survey 2013 Highlights  
304

 Economist Intelligence Unit, Kenya  One Click Report, Nov 2013 

 2012303-צמיחה של הענפים ב

 3.8% חקלאות

 6.4% סחר

 3.1% ייצור

 4.0% תחבורהתקשורת ו

 6.5% פיננסים וביטוח
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 2018-2009, )%(, תרומה ענפית לתוצר מקומי גולמי בקניה

 שרותים תעשייה חקלאות

http://www.knbs.or.ke/Economic%20Surveys/Ministers%20Presentation%20ES%20FINAL.pdf
http://www.knbs.or.ke/Economic%20Surveys/Cabinet_Secretary_Presentation_on_Economic_Survey_May_2013.pdf
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 הביניים, חברות ענק ועסקים קטנים ובינוניים  מעמד
 

 ליום דולר 2-בהיקף של כ צורכים מהקנייתים 60%-כ העולמי הבנק הערכות ולפי ,צומחבקניה  הביניים מעמד
  2008 בין 50%-בהלאומית  הפנויה ההכנסה צמחהבקניה  לסטטיסטיקה הלאומי המרכז נתוני לפי .ומעלה

אין  עליהן  צריכה של בפועל מגמות לזהות אפשר, שניתן להטיל ספק בנתונים הסטטיסטיים בעוד. 2011-ל
 מכוניות יליוןמ 1.6-מהיו למעלה כבר 2011 בסוףו ,מכוניות אלף 600 בקניה היו 2001-ב :מקום לוויכוח

מותגים של נוכחות  ;306ויזיהובטל פרמיום ערוצי של במנויים 25% של גידול חל לבדה 2010-ב ;305רשומות
 2007בינלאומיים גדלה משנה לשנה וחברות ענק כמו זארה וקלארקס פותחות סניפים בניירובי. בעוד שבשנת 

 .307לוואותה מיליון 3.81מדובר על  2013ליון הלוואות בקניה, בימ 1.2היו 

 

 ".יותר מבישראל זה במספרים מוחלטים, .יה כח קניהימהאוכלוס %20-לכ יש "בקניה

 

לאוגנדה וטנזניה, בקניה מעולם לא הגביל השלטון את הכלכלה, שתמיד נוהלה ככלכלת שוק. את  בניגוד
  בצורהשמתנהל המגזר הפרטי, כמו במדינות אחרות באפריקה, ניתן לחלק לשניים: הסקטור הפורמלי, 

 עובדים.  10מתוך  9פורמלי, אשר מעסיק בפועל -אסקטור ההו ,עסקית נורמטיבית

 חברות קטנות ובינוניות

. בדיוק כמו 308"גמהתמ 40%-לכ ואחראיות העבודה מכוח 80%-מ למעלה מעסיקות ובינוניות קטנות חברות
חברות קטנות ובינונית  עבורחברות בסדר גודל דומה בשווקים אחרים באפריקה, מימון הוא אתגר משמעותי 

הבנקים במדינה בנוסף,  גבולית.הינה אבל ההשפעה שלהן בינתיים  ,. רפורמות שונות מתהוות בתחוםבקניה
 מתכנן, Kenya Commercial Bankמדיניות בהתאם. לדוגמה, את המתחילים לזהות את הפוטנציאל ולשנות 

. שהבנק מעניק ההלוואותסך מ 15-10%309-לבינוניים -םההלוואות לעסקים קטני סךלהגדיל בטווח הבינוני את 
שגם חברות  על מנת ,בנוסף, נבחנת אפשרות לשנות הגדרות ודרישות סף של כניסה של חברות לבורסה

 בסדר גודל בינוני יוכלו להשתמש בה כמקור לגיוס הון. 

 חברות גדולות 

TOP SME’S In Kenya 100-ה בדירוג המופיעות החברות 100 בין
ניתן למצוא חברות שפועלות במגוון  310

 חברת דוגמא לחברה כזו היא וחלקן מציעות פתרונות טכנולוגיים חדשניים לשוק במזרח אפריקה. 311ענפים
Royal Seed Ltd, 25. רשימת בת הגידול בקניה, אוגנדה וטנזניהאשר מפתחת זרעים שמותאמים לסבי 

. התחרותיות בשוק גבוהה, חברות 312חברות קנייתיות 14-ות הגדולות במזרח אפריקה מכילה לא פחות מהחבר
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 Kenya National Bureau Of Statistics, Registered Vehicles 2001-2009 / Kenya National Bureau of 
Statistics, Facts And Figures 2012 

306
 Bizable, What Kenyan Middle Class is Buying, 2010 

307
 Central Bank of Kenya, Kenya Ready For Take Off? Sep 2013 

308
 European Journal Of Sciences And Economics, Factors Influencing Listing Of Kenyan SMES In The 
Securities Market For Capital Raising Opportunities, March 2013 

309
 Reuters, Kenya Commercial Bank Targets SME’s To Lift Returns, Apr 2013 

310
 Kenya Top 100 SME’s 2013/2014 

311
 Kenya Top 100 SME’s 2013/2014 Report Full 

312
 J Riley Consulting Group, East Africa: Big gains for Kenya's giants, Oct 2013 



 

154 

 

 השואפיםוחברות בינלאומיות ומהוות תחרות לתאגידים  , שותפות ברבות מהיוזמות הזרותקנייתיות שולטות בו
 לפעול במדינה. 

 ( East African Breweries Limited) אפריקה מזרח מבשלות .חשוב לצייןש קנייתיות חברותישנן מספר 
גם מחזיקה היא  .אחת החברות הקנייתיות הגדולות אשר פועלות במזרח אפריקה מהווה את נסחרת בבורסה ו

 - רשתות סופרמרקט קנייתיות. מיליארד דולר 3-מבשלות אוגנדה ומוערכת בכשל מניות של הברוב מוחלט 
Taksys Uchumi, Nakumatt, - בדרום סודן.  לשוקגם להיכנס זרח אפריקה והן מכוונות בכל מ ותפרוס

 בתשתית גלובלית חלוצה היא ,בקניה מהמנויים 66%-מ ביותר מחזיקה אשר, Safaricomחברת התקשורת 
 לפעילות פיננסית.בסלולר  אקטיבי בשימושו

יקה. הבנקים של מזרח אפר הדירוגאת בתחום הבנקאות חברות קנייתיות מובילות את הטבלה המקומית ו גם
מהם הרחיבו את  11-ו ,Bank Operative-Co Barclays, Bank, Equity KCBהמסחריים הגדולים הם 
 . 313פעילותם במזרח אפריקה

בשנים  .דולר מיליארד 14של כולל שוק ונסחרות בה חברות בשווי  חברות 62 רשומות של קניה בבורסה
39.6%314היא צפויה לסיים עם צמיחה של הציגה ביצועים לא עקביים, אך השנה  האחרונות היא

 .  

315מספר חברות הרשומות בבורסת ניירובי לפי ענף
 

 

 

 

 

 

 

 איגודי חברות בקניה

 The Kenya Private Sectorאחד הבולטים בהם הוא כאשר מאוגדות במספר גופים,  רבות חברות קנייתיות

Alliance (KEPSA)
חברות. מטרתו היא  200-ארגונים וכ 100-ומהווה ארגון גג לכ 2003-נוסד ב . גוף זה316

ושותפויות כלכליות במזרח אפריקה.  זרות השקעות לעודדמול הממשל ואת האג'נדה העסקית שלו ללקדם 
 .Kenya Association Of Manufacturers (KMA)ארגון נוסף הוא 

, העסקית הזירה לע ידע כמקור ולשמש קנייתיות לחברותמקשר גורם פוטנציאל להוות הללו הגופים  לשני
 חברים ארגונים כמו KEPSA-ב, לדוגמא. פוטנציאלים ליצואנים בארגון החברים בין חיבורים ביצירת לתרוםו

The Fresh Produce Exporters Association of Kenya (FPEAK) שמאגד חברות הפועלות בתחום ,
 טי.מקור טוב למיפוי חברות במגזר הפר הללו מהוויםהחקלאות. הארגונים 
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 Kenyan Bankers Association , Kenyan Banks Lead The Way In Regional Growth, 2013 
314

 Ventures Africa, World Most Profitable Stock Markets, Jan 2013 
315

 Nigerian Stock Market, Listed Companies, Dec 2013 
316

KEPSA, Mandate, Vision and Mission, Oct 2013 
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 אחר טלקום השקעה רכב אנרגיה בניה ביטוח חקלאות ייצור שרותים בנקאות

http://www.kba.co.ke/component/content/article/92-latest-news/266-kenyan-banks-lead-the-way-in-regional-industry-growth-
http://www.ventures-africa.com/2013/01/egypt-kenya-nigeria-rated-worlds-highest-profitable-stock-markets/
https://www.nse.co.ke/listed-companies/list.html?start=50
http://www.kepsa.or.ke/index.php/about-us/who-we-are
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בפועל, קשה למשוך את המידע מהגוף  .הקנייתית הסחר בלשכת חברות של מאגר יש "תאורטית
בהיעדר תשתיות אפקטיביות שיכולות להוות מקור מידע על בטח ללא היכרות אישית.  –הזה 

, חיפוש השותפים צריך להתבצע דרך אנשי לפי פריסה גאוגרפיתחברות הפועלות לפי ענף ו
 ."ה המקומיתמפתח בקרב האליט

 

 317תשתיות
 

. התפעול עלויות את משמעותית ומייקר במדינה כלכלית לפעילות משמעותי אתגר מציב בתשתיות פערה
 . המתפתחת והכלכלה הגדלה האוכלוסייה של לצרכים אמיתי מענה לתת תדע שקניה עד שנים עוד יעברו

 קניה תשתיות. בינלאומיים גופיםו פרטיות חברות, הממשלה מטעם הנושא לטובת מופנים רבים משאבים
 ביצירת רק לא רווח לקניה יניב והרכבות הנמלים תשתיות שיפור(. 142 מתוך) בעולם 80-ה במקום מדורגות

 ומדינות קונגו, אתיופיה, אוגנדה כלכלות על ישיר באופן ישפיע גם אלא, לכלכלה יותר מאפשרת סביבה
 . של קניה נמליה דרך מגיע אליהן הסחורה שכלל, באזור נוספות

 318וכבישים רכבת מסילות, נמלים: קניה תשתיות
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 World Bank, Kenya Infrastructure: A Continental Perspective, 2010 / PWC, Africa Gearing Up – Kenya, july 
2013 

318
 PWC, Kenya’s Infrastructure Investment Potential, 2012 



 

156 

 

 (319העולמי התחרותיות במדד בעולם מדינות 144 מתוך 70 דירוג) יםכביש

 מהם אלף 12) יםכביש מ"ק אלף 130-מ יותר כוללת והיא יחסית טובה נגישות מספקת הכבישים תשתית
 מהכבישים 80%-כ. הכבישים במערכת שימוש תוך עתמתבצ והאנשים והאדם הסחורות מתנועת 98%(. סלולים

 האזורים, היטב מחוברים האורבניים שהמרכזים בעוד. טוב במצבנמצאים  סלולים מהלא 60%-וכ הסלולים
 ויש מכביש מ"ק 2 של במרחק נמצאת הכפרית הימהאוכלוסי 30% רק. מספקת לא מתשתית סובלים הכפריים

 . הכפריים מהאזורים חקלאית ורהסח ניוד יכולת על קריטית השפעה לכך
 

 (העולמי התחרותיות במדד בעולם מדינות 144 מתוך 72 דירוג) רכבות

. סחורות לתנועת הוא בה העיקרי שהשימוש, מ"ק 2,800-כ של צרה במסילה היום מתמצה הרכבות תשתית
 (. 320טון אלף 1,600) 2010-ל 2002 בין 30%-בכ ירד סחורה ניודהשימוש ברכבת ל

 והמדינה בינוניים ביצועיה אך, Rift Valley Rail Company י"ע בזיכיון מנוהלת בקניה הרכבות מערכת
 מסילת תבנה סינית חברה 2012-מ הסכם בסיס על. הרכבות תשתית ופיתוח לניהול חדשים פתרונות מחפשת

 נוסף שנמצא ויקטפר. דולר מיליארד 2.5-כ של בהשקעה אוגנדה עם והגבול ניירובי, מומבסה בין חדשה רכבת
 4.5-בכ מדתאנ הכוללת העלות) ואתיופיה סודן לדרום קניה את המחברים הרכבת קטעי שיפוץ הוא בתכנון

 (.321דולר מיליארד

 (העולמי התחרותיות במדד בעולם מדינות 144 מתוך 91 דירוג) נמלים

  באפריקה בגודלו שניה הנמל הוא בהן שהאחרון, ומומבסה מלינדי, לאמו - עיקריים נמלים שלושהבקניה 
 7%-כ מול) שנה כל 11%-בכ עולה במומבסה שעוברת הסחורה כמות(. סחורה טון מיליון 3.7-בכ טיפל 2012-ב)

 ישפרו אשר השקעות מתוכננות 2019 -ו 2013בין . יעיל שרות למתן מספקת לא הנמל ותשתיות( עולמי ממוצע
 קניה, במומבסה השיפורים למקצה במקביל. בסחורה טיפולה זמני את ויצמצמו הנמל שירותי את משמעותית

  של כוללת בהשקעה מרכזי לנמל( משני נמל כיום) לאמו את ולהפוך 1970-מ תוכניות מחדש להחיות מתכננת
 .דולר מיליארד 25-כ

 (322העולמי התחרותיות במדד בעולם מדינות 144 מתוך 102 דירוג) חשמל

  של ייצור יכולת ועם ,לחשמל נגישותיש  מהאוכלוסייה 25%-לכ רק .ויקרה אמינה לאבקניה  החשמל רשת
 בעוד, שנה מדי 8%-בכ עולה בקניה לחשמל הביקוש. חשמל באספקת אמיתי מחסור יש טאוו המג 1,350-כ

 לא מרשת סובלים לחשמלכיום  המחוברים האזורים גם. יותר נמוך באחוז עולה החשמלשל  היצעה שקצב
 בקניה החשמל מקורות. הארצית הרשת לגיבוי חשמל כמקור גנרטורים על גבוהה הסתמכות וישנה יציבה

 כוח תחנות י"ע מיוצר בקניה מהחשמל 50%-כ(. אלקטריות-והידרו טרמיות-גיאו תחנות של שילוב) מגוונים
 בתשתיות משקיעים רבים עסקים. היבשות בעונות החשמל יצורהי פוגע ביכולתש , מהאלקטריות-הידרו

 . אלקטרית-הידרו או סולרית, טרמית אנרגיה ססותהמבו, 323עצמאיות

                                                                    
319

 World Economic forum, Africa Competitiveness Report, Kenya 2013 
320

 COMESA, Annual Bulletin Of Statistics, 2012 
321

 Financial Times, Kenya Has Big Plans For Ports Power Rail And Roads, Nov 2013 
322

 World Economic forum, Africa Competitiveness Report, Kenya 2013 
323

 DFID, Low Carbon Competitiveness In Kenya, 2013 

http://reports.weforum.org/the-global-competitiveness-report-2013-2014/
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcomstat.comesa.int%2FResourceCenter%2FResourceHandler.ashx%3Fid%3D229&ei=DRSsUouED4mThgfc7IG4Cw&usg=AFQjCNEDVasdnD3YMxvaAqqP1xjo-4yRqA&bvm=bv.57967247,d.ZG4
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/babe9838-5049-11e3-9f0d-00144feabdc0.html#axzz2nQyDSqoL
http://reports.weforum.org/the-global-competitiveness-report-2013-2014/
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8593.pdf
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 זרות השקעות
 

 5%-כ של ירידה הייתה, 2012-ל 2010 בין. 324השכנות למדינות יחסי באופן נמוכה בקניה הישירה הזרה ההשקעה
 מעליה ליהנות קניה צפויה הנפט גילוי עם. 325דולר מיליון 425-ב הסתכמו והן הישירות ההשקעות בהיקף

 . והתשתיות השירותים לתחום גם זלוגי אך . הון זה יתמקד בענף הנפט,למדינה זר הון של זרימהב משמעותית

הייתה  2012-וב השקעה קרנות עבור אפריקה במזרחאטרקטיבי  יעד מהווה קניה, המיעוט בהשקעות למרות
 שחקניות הן קנייתיות השקעה קרנות, מכך יותר. Deloitteעסקאות שנרשמו ע"י ה 48מתוך  12.5%326-יעד ל

 טנזניה, אתיופיה, קניה, באוגנדה דולרים  מיליוני מאותשמסתכמות ב השקעות עם אפריקה במזרח חשובות
 . קונגו ואפילו

 100 עוד ומגייסת דולר מיליון 50-כ כבר שהשקיעה ,Fanisi Capitalהן  שלושת הקרנות הקנייתיות הבולטות
 ,Centum Investment Company Limited; 327אפריקה מזרח לגוש מחוץ במדינות להשקעה יוןמיל

מיליון דולר  330 היא קרן של Amethis Financeדולר;  מיליון 001-למעלה מ של בשווי נכסים המנהלת
 .הקנייתי Chase Bank-ב המושקעת

קושי של ה. בינוניים בעסקים להשקיע הנכונות היא הזרות בקניה הקרנות של השקעותיהן את שמאפיין מה
 סימנה ,TBL Mirror Fund קרן הולנדית,. ההון עבור קרנות הזדמנות מהווה העסקים הבינוניים להשיג מימון

 בתחומי בפרויקטים דולר למיליון אלף 120 בין משקיעה והיא ,שלה האסטרטגיה מרכזכ זהה פעראת ה
 .והרפואה החקלאות, התקשורת

 דולר מיליון 150-כ השקיעה הבריטית Actisבקניה:  שלהן קרנות זרות נוספות בולטות בהיקפי ההשקעה
 WarburgPincus .328אפריקה במזרח ביותר הגדול הקניון בניית את שיכלול ,Garden Cityפיתוח  בפרויקט
 (.ונפט גז) האנרגיה בתחום שעוסקת, Delonex Energy-ב דולר מיליון 600-כ השקיעה הבריטית

SwedFund בניירובי חולים בבית דולר מיליון 7-כ השקיעה. Distell  מממשלת רכשה איתאפריק הדרום 
שמשרדיה  Kenya Wine Agencies Limited. Emerging Capital Partners (ECP)-מ %26 קניה

 הביטוח והבידור.  מיליון דולר בקניה בשנים האחרונות בענפי התיירות, 50-בוושינגטון, השקיעה כממוקמים 

                                                                    
מדד   UNCTAD 2011-בנושא המדידה יש דואליות וחוסר עקביות, מה שמקשה לאמוד באופן מדויק את ההשקעה הזרה: ב 324

FDI  כפול מהבנק המרכזי הקנייתי למשל 
325

 KPMG, Kenya Country Profile, 2013 
326

 Deloitte, 2013 Ease Africa Private Equity Confidence Survey, 2013 
327

 Reuters, Kenyan Private Equity Firm Fanisi Eyes Second Fund in 2014, Oct 2013 
328

 How We Made It In Africa, Why Actis Is Investing In Kenyan Office Space, Aug 2012 

http://www.fanisi.com/
http://centum.co.ke/
http://www.amethisfinance.com/portfolio/chase-bank/
http://www.tblmirrorfund.com/portfolio.html
http://www.act.is/content/Home.aspx
http://www.warburgpincus.com/
http://www.swedfund.se/en/
http://www.swedfund.se/en/
http://www.distell.co.za/distell.aspx?referrerurl=/Runtime/POPContentRun.aspx?PageIDRef=2573&redirected=1&AcceptsCookies=1
http://www.ecpinvestments.com/index.php/portfolio-companies/map/
http://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-in-Africa/Documents/Kenya.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Kenya/Local%20Assets/Documents/Deloitte%20PE%20Survey%202013.pdf
http://www.reuters.com/article/2013/10/04/kenya-fanisi-idUSL6N0HU2GY20131004
http://www.howwemadeitinafrica.com/why-actis-is-investing-in-kenyan-office-space/19363/
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 329סחר שותפות
 

אשר  ,(6.7%) ובריטניה( 7.1%(, הולנד )10.2%(, טנזניה )10.5%הן אוגנדה )של קניה מרכזיות הסחר השותפות 
 ,מצרים, סודן, האמירויות איחוד"ב, ארהמתחלק בין  יצואקנייתי. שאר הה יצואמכלל ה 34.5%-יחד מהוות יעד ל

 .וסומליה פקיסטן

( 9.5%) האמירויות איחוד (,15.3%) סין(, 20.7%) הודו :מגיע מחמש שותפות סחר מרכזיות 52.2% ,יבואה מבחינת 
פינלנד  ,ין יפן, בריטניה, גרמניה, אינדונזיה, סינגפור, מצריםמתחלק ב יבוא. שאר ה(6.7%) הסעודית וערב

 וטנזניה.

של  ומרכזיות על מצביע היצוא שניתוח בעוד ,ומיכון תיעוש תהליכי עוברת קניה כי נראה היבוא נתוני מניתוח
 - ה של  הגדולות הסחר לשותפות ביחס אפריקה במזרח קניה של המעמד על ללמוד גם ניתן .החקלאות ענף

 .שלה יצואה מסך 21% מייצאת היא אליהן, ואוגנדה טנזניה
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 משקאות וטבק, מזון מוצרי צמחים

 מוצרים מינרליים כימיקלים

 טקסטיל מתכות פשוטות  

 פלסטיק וגומי   מכונות וציוד חשמלי

 נייר וקרטון  , פולפה מעץ מצמחים/שמנים ושומנים מבעלי חיים

 טיס ושיט, כלי רכב מוצרים מבעלי חיים, בעלי חיים

 מכשירים וכלים אופטיים קרמיקה וזכוכית  ,מלט, גבס, מוצרים מאבן

 אחר פחם עץ ושעם  ,עץ

 330ענפי סיווג לפי יצואו יבוא
 

( ומוצרים 8%(, כימיקלים )9%(, מזון, משקאות וטבק )47%צמחים ) קניה הם מוצרישל  העיקריים  ענפי היצוא
 שלה מתבסס בעיקר על חקלאות. יצוא(, כאשר ה7%מינרלים )

( 29%(, כלי רכב, טיס ושיט )49%(, מכונות וציוד חשמלי )57%מינרליים ) מוצרים ענפי היבוא העיקריים:
 (.24%וכימיקלים )

 ביותר *נתונים עדכניים 2010יצוא  -קניה 
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 Comtrade, Kenya Import Export inquiry, Dec 2013 

http://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx
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 מכונות וציוד חשמלי מוצרים מינרליים

 כימיקלים טיס ושיט, כלי רכב

 פלסטיק וגומי   מתכות פשוטות  

 מצמחים/שמנים ושומנים מבעלי חיים מוצרי צמחים

 משקאות וטבק, מזון טקסטיל

 פריטי אספנות ועתיקות, אומנות' יצ נייר וקרטון  , פולפה מעץ

 אחר מכשירים וכלים אופטיים

 מוצרים מבעלי חיים, בעלי חיים

 *נתונים עדכניים ביותר 2010 יבוא -קניה 
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 2010 ($M)  יבוא קניה  2010   ($M)   יצוא קניה

 2790 מוצרים מינרלים  2278 מוצרי צמחים

 2408 מכונות וציוד חשמלי  445 מזון, משקאות וטבק

 1441 כלי רכב, טיס ושיט  407 כימיקלים

 1178 כימיקלים  358 מוצרים מינרליים

 861 מתכות פשוטות   298 מתכות פשוטות 

 636.2 פלסטיק וגומי   280 טקסטיל

 536 מוצרי צמחים  180 מכונות וציוד חשמלי

 485 שמנים ושומנים מבעלי חיים/מצמחים  156 פלסטיק וגומי 

 466 טקסטיל  150 שמנים ושומנים מבעלי חיים/מצמחים

 427 משקאות וטבק מזון,  97 פולפה מעץ, נייר וקרטון 

 368 פולפה מעץ, נייר וקרטון   89 בעלי חיים, מוצרים מבעלי חיים

 129 יצ' אומנות, פריטי אספנות ועתיקות  85 כלי רכב, טיס ושיט

 124 מכשירים וכלים אופטיים  36 מוצרים מאבן, גבס, מלט, קרמיקה  

 212 אחר  16 מכשירים וכלים אופטיים

 31 בעלי חיים, מוצרים מבעלי חיים  12 עץ, פחם עץ ושעם

 12,093 סה"כ  282 אחר

   4,887 סה"כ
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 331קניה-ישראל סחר יחסי
 

 (.דולר מיליון 139) הקודמת השנה לעומת 28% של ירידה, דולר מיליון 100-כ על הסחר היקף עמד 2013-ב

 $(M) 2013/2012 קניה-ישראל: הסחר התפתחות

 שינויה שיעור 2013 2012 2011 2010 

2013/2012 

 25%- 88 117 62 49 יצוא סחורות

 45%- 12 22 19 19 יבוא סחורות

 20%- 75 94 43 30 עודף מסחרי

 28%- 100 139 81 68 היקף סחר

 

 $(M) 2012/2013קניה -התפתחות הסחר: ישראל
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 :2013, ענפים קניה, יצוא לפי-ישראל הסחר התפתחות

 מכלל היצוא. 35%( ומהווה 50%מיליון דולר )ירידה של  31-הסתכם בכא ענף מנועים וציוד חשמלי יצו

 מכלל היצוא. 17%( ומהווה 26%מיליון דולר )עליה של  15-הסתכם בכיצוא ענף מוצרי גומי ופלסטיקה 

 יצוא.מסך ה 14%( ומהווה 59%מיליון דולר )עלייה של  13 -הסתכם בכיצוא ענף מכונות וציוד  

 

 $(M)   2013/2012 ענפי יצוא עיקריים של ישראל לקניה

 2012 2013 (Mתיאור ענף )$
 שיעור השינוי

 13/12 

 משקל ביצוא
 13 

 35% 50%- 31 62 מנועים וציוד חשמלי                 

 17% 26% 15 12 מוצרי גומי  ופלסטיקה               

 14% 59% 13 8  מכונות וציוד                      

 15% 13% 13 12 כימיקלים וזיקוקי נפט               

 7% 30%- 6.3 9 ציוד טלקומוניקציה                  

תכת בסיסית ומוצרי מתכת      מ
     

5.3 2.5 -53% 3% 

 1% 341% 1.2 0.3 רכיבים אלקטרוניים                  

מכונות למשרד, מחשוב             
   

0.8 0.9 4% 1% 

 1% 30%- 0.9 1.2 יצוא חקלאי                         

 5% 36%- 4.0 6.3 אחרים

 

 :2013, ענפים קניה, יבוא לפי-ישראל הסחר התפתחות

 מסך היבוא. 82%( ומהווה 52%מיליון דולר )ירידה של  10-הסתכם ביבוא ענף מוצרים ובעלי חיים 

 מסך היבוא. 5% -( ומהווה כ20%אלף דולר )עליה של  560 -הסתכם בכיבוא מוצרי צמחים 

 מסך היבוא. 4% -( ומהווה כ154%אלף דולר )עלייה של  470-הסתכם בכ יבוא ענף, פחם ונצרים
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 ניהמערכת המס בק
 

 הליך הקמת חברה ת

חברה בעירבון מוגבל. כינונה של כניתן להתאגד בקניה כסניף או 
 ישות משפטית אורך כשלושה עד ארבעה שבועות.

על מנת להקים חברה מקומית בקניה יש לקבל אישורי התאגדות 
 ממשרדי הממשלה הבאים:

1. Kenya Revenue Authority (KRA) - י מסמכ יש להגיש
 לטובת כך קבלת מספר חברה לצורכי מס חברות ולצורכי מע"מ.על מנת  התאגדות ותקנון החברה החדשה

יש לספק אישור על הפקדת הון המניות של החברה בבנק מקומי. בגין תהליך זה ישנה חובת תשלום מס 
 .National Bank of Kenya -התשלום יעשה בו, KES 2,020בולים בגובה 

2.  Companies Registry  יש להגיש את מסמכי הרישום של החברה לרשם החברות. נדרש כי במסמכים
משרדי החברה, אופי הפעילות, חברי הדירקטוריון, מזכירות החברה, מסמך אישור על של  הכתובתיופיעו 

  שם החברה והצהרה על מילוי חוק החברות בקניה.

עת על פי גודל החברה. לדוגמא, חברה האגרה על רישיון העסק נקב - הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק .3
עובדים תשלם אגרה  5-20. לעומת זאת, חברה בעלת KES 20,000עובדים תשלם אגרה של  21-50בעלת 

 .KES 10,000של 

 העסקת עובדים זרים בקניה

. את הבקשה Department of Immigration Services -האת אשרת העבודה לעובדים זרים יש לקבל מ
עובד מקומי בין היתר הסיבות בגינן לא ניתן להעסיק  בה יפורטווזר ימלא המעביד בשם העובד להעסקת עובד 

 .הנ"ל תפקידב

החוק הקנייתי מאפשר להעסיק עובדים זרים לתקופה של שנתיים בלבד ולא ניתן לחדש את האשרה מעבר 
 . לתקופה זו. במהלך תקופה זו על העובד הזר להכשיר עובד קנייתי לביצוע עבודתו

 מס החברות

כך שחברה מקומית תשלם  ,למקום ההתאגדות של החברהושיעור מס החברות בקניה משתנה בהתאם לוותק 
)מיסוי של חברות זרות חל  37.5%וחברה זרה בעלת סניף בקניה תשלם מס בשיעור של  30%מס בשיעור של 

שה תזכה לתעריף מס מופחת על כל ההכנסות מעסקים והשקעות שמקורן בקניה(. כמו כן, חברה רשומה חד
 מועד ההתאגדות. אחרישנים  5למשך  20%של 

 חברה נחשבת כחברה מקומית במידה והיא עונה על אחד מהתנאים הבאים:

 .החברה התאגדה בקניה 

 בקניה. יםההנהלה הראשית נמצא משרדי 

 .משרד הכלכלה הכריז על חברה כחברה קנייתית 

 שיעור המס מס

 16% מע"מ
 30% מס חברות
 30%-0% מס הכנסה

 5% דיבידנד
 5% תמלוגים

 קיים אזור סחר חופשי
 אין ת מס עם ישראלאמנ
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מההשקעה  100%ניכוי בגובה  בדמותקה הממשלה תמריצים על מנת לעודד חברות להשקיע בקניה מעני
יוענק לחברות אשר משקיעות באזורי  150%ציוד לתעשייה. ניכוי בגובה בו בנדל"ןשביצעו החברות בבתי מלון, 

 הערים ניירובי, מומבסה וקיסומו. 

היווצרות ההפסד.  ניתן להעביר הפסדים לשנים הבאות ולקזז כנגד רווחים עתידיים וזאת עד חמש שנים משנת
 וגם חברה זרה יכולה ליהנות מאפשרות זו. ,הזכות להעביר הפסדים אינה מוגבלת רק לחברה מקומית

 מיסוי דיבידנד

, לעומת חלוקה 5%חברה תושבי קניה עומד על לשיעור המס בחלוקת דיבידנד של חברה מקומית ליחיד או 
המתקבל מחברה אשר שיעור ההחזקה בה הוא מעל  . דיבידנד10%חייבת בשיעור המס של שתהיה לישות זרה 

 פטור ממס.  12.5%

 תמלוגים

הכנסה של חברה זרה על ואילו  ,5%מס בשיעור של מוטל הכנסה של חברה מקומית מתמלוגים על 
 .20%מס בשיעור של  מוטלמתמלוגים 

 מכס

אשר נמצאות במצב  סחורות המיובאות לקניה חייבות במכס בהתאם למצב הייצור שלהן. כלומר, סחורות
 10%חייבות במכס, סחורות הנמצאות בשלב ביניים בתהליך הייצור חייבות במכס בשיעור של  אינןגולמי 

 IDF- Import. בנוסף ישנו מס בשם 25%וסחורות אשר נחשבות כתוצר סופי מחויבות במכס בשיעור של 

Declaration Fee  בנוסף לעלות  הובלההביטוח והיות מורכב מעלו , אשרעלות הסחורה למסמ 2.25%בגובה

 כמו כן, על משקאות אלכוהוליים וסיגריות חל מס בלו המשולם לפני שחרור הסחורה מהמכס.  .הסחורה

 כחלק משיתוף הפעולה בין מדינות מזרח אפריקה סחורות המיובאות מטנזניה ואוגנדה פטורות ממכס.

 מס רווח הון

וח הון בגין מכירת מניות או משאבי טבע. שיעור המס שיחול על ישנה הצעה לתיקון החוק לפיה יגבה מס רו
 .20%ואילו על ישות זרה שיעור המס יעמוד על  10%ישות מקומית יעמוד על 

 מס ערך מוסף

תשלום  יבוא מוצרים ושירותים.והמע"מ מושת על העסקות הבאות: מכירה או אספקה של מוצרים ושירותים, 
ישנם מוצרים  מנגד תשלום המע"מ על יבוא יחול על היבואן.ול המוכר, המע"מ בעת ביצוע העסקה יחול ע

בהם שירותי בנקאות, ביטוח וחינוך. מוצרי חקלאות, חיות משק, ציוד רפואי, ובמע"מ  חייביםושירותים שאינם 
 .במע"מ נדרשיםכן  כלי טיס ודלקים

 אזור סחר חופשי

( חלות הקלות מס שונות. שיעור מס החברות EPZ) Export Processing Zones -על חברות הפועלות ב
השנים הראשונות וקיים פטור ממכס ומע"מ על השקעות הוניות בחברות מוטות יצוא. עשר בעומד על אפס 

 והן אינן מורשות למכור את סחורתן בקניה.  EPZ-עם זאת, חלה מגבלה על חברות הפועלות ב
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 חקלאות
 

 היסטוריה

הענף -היא תתתעשיית התה היסטורית  .קניה בכלכלת משמעותי ענף דהיווה מאז ומתמי חקלאותענף ה
  וגם היום, אחרי סרי לנקה, קניה היא יצואנית התה הגדולה בעולם. בחקלאות בקניה, המרכזי 

 מהאוכלוסייה 70%-מ ויותרבמשק  העובדים מכלל 40%-מ למעלה ישירה בצורה מעסיק החקלאות ענף
 רחבות משמעויות לענף. יצואל מיועדת מתוצרתו 65%-כ כאשר ,חוץ מטבעל מרכזי מקור הוא הענף. הכפרית

 תשתיותב, תחבורהב, בבנייה צמיחה לתנופת מנוע מהווה גם שהוא מכיוון הקנייתית כלכלהעבור ה יותר
 . קניה כלכלת של הצמיחה עם מאוד גבוה מתאם ישזה  בענף לצמיחה. חינוךבו

 זעירה חקלאות

 75%-כ: החקלאית התוצרת של המשמעותי רובה את מגדלים אשר, וקטנים יריםזע יצרנים על נשען הענף
  למעלה מגדלים זעירים חקלאים. זעירות מחוות יםמגיע המשווקת מהתוצרת 70%-וכ החקלאית מהתוצרת

, זעירים חקלאים י"ע בעיקרו נעשה החיים בעלי גידול גם, בדומה. מהתה 50%-ו מהקפה 65%, מהתירס 70%-מ
ההורטיקולטורה היא תת ענף שמציג צמיחה . 332מסחריות גידול בחוות גדל מהבקר 20%-כ רק כאשר

 יצואהיא אחת המובילות העולמיות בו אגוזים, ירקות, פירות קניה מייצאת היום -משמעותית בשנים האחרונות 
 פרחים.

 אחוזיםאך  ריהויקטו באגם מרוכז . ענף זהעובדים אלף 100-כ עם חשוב למעסיק הוא גם נחשב הדיג ענף
, עולםבהשוואה לשאר ה יחסית נמוכה הינה בקניה הדגים צריכת. ההודי באוקיינוספעילים גם  ממנו בודדים

 . המקומי בשוק הגבוה מחירם בשל זאתו

 ג"ק 1,630-כ על עומדת לדגנים הממוצעת התוצרת לדוגמה. יחסית נמוכה הינה החקלאות פרודוקטיביות
 מוגבלת גישה יש הקטנים שלחקלאים מכיוון זאתו(, בניגריה ג"ק 1,363 או שראלבי ג"ק 3,850 מול) להקטאר
 החקלאית מהאדמה 2% ורק טבעיים מים במקורות תלויים החקלאים. חרקים ומדבירי דשן כמו לתשומות

 תלויה אותו לממש היכולת אבל, אדיר הוא בקניה החקלאיים השטחים פוטנציאל. בצורה מלאכותית מושקת
 . כבישיםה מערכתב ובעיקר תיותהתש במצב

 לקניה חקלאית תוצרת יבוא

 מוצרים כמו מייבאת רק  והיא ,המקומית האוכלוסייה צרכי על מנת לספק אתמזון  יבואב יוםכ תלויה קניה
 מוצרישל  יבואמ לעצמאות קניה את להביא שמטרתן רפורמות מובילה הממשלה. ותירס אורז, סוכר, חיטה
, פרדוקסלי באופן. מקומיים יצרנים על ומגנה יבוא על יחסית גבוהים מיסים קניה ילהמט, כך בעקבות. בסיס
 . 333העולמי מהמחיר משמעותית גבוהים הללו למוצרים שהמחירים לכךלעיתים  מביא זה מצב
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 Glopolis, Food Security And Agricultural Trade In Kenya, 2013 
333

 FAO, Country Programming For Kenya, 2013 

http://glopolis.org/soubory/5c04/food-security-Kenya.pdf
ftp://ftp.fao.org/TC/CPF/Countries/Kenya/CPF_KEN_2013-2017.pdf
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 334(מטריות טונות אלפי) 2014-2010 נתונים היסטוריים ותחזית :חקלאית תוצרת יבוא - קניה

 

2010 2011 2012 2013 2014 

 1400 1300 1200 800 909 חיטה

 350 300 250 300 267 סוכר

 450 400 350 337 283 אורז

 

 השונים החקלאות תחומי על האחראים הגופים 24 את לאגד הקנייתי בפרלמנט הוחלט 2013 בינואר: רפורמות
 הגוףALFA (Agriculture, Livestock, Fisheries and Food Authority .) ושמו אחד לגוף בממשלה

 . כולו הענף מבנה על ישפיעו אשר משמעותיות רפורמות ולהוביל הענף את לייעל אמור החדש

, בבורסה שנסחרת, Mumias Sugar את לציין ניתן המובילות הקנייתיות מהחברות :בענף מרכזיות חברות
. 7-335דולר מיליון 90 של וישו עם סוכרה עיבוד בתחום הגדולות החברות אחת והיא עובדים 2,000-כ מעסיקה
 החברה. ובינוניים קטנים ממגדלים נקנה המעובד הסוכר של המוחלט הרוב אבל, סוכר מגדלת גם מומיאס

 . החשמל לחברת חשמל ומוכרת עצמאי חשמל ייצור במפעל גם השקיעה

 ולותהגד התה מיצואניות אחת והיא עובדים 3,000-כ מעסיקה, בבורסה נסחרת Williamson Tea חברת
 על מובהק באופן נשענתהיא . תה ווקיוש עיבוד, בגידול עוסקת החברה. 336דולר מיליון 25 של שווי עם, בקניה
 נפילה עם בכלל התה ולענף לחברה קשה שנה הייתה 2013. התה גידולי של לאספקה ובינוניים קטנים יצרנים

 . במחיריו כלל עולמית

 ולונדון ניירובי של בבורסות נסחרת . החברהואבוקדו תה, אננס ומעבדת המגדלתהיא חברה  Kakuzi חברת
 . עובדים 3,000-כ ומעסיקה

 ומייצרת פרחים ראהקט 800-מ יותר מעבדת , Swire הבריטית האחזקות קבוצתשהינה חלק מ inlaysF חברת
 מפעלים 4 חברהל יש בקניה .בעולם הגדולות התה מיצרניות אחת גם היא. בשנה פרחים מיליון 400-מ יותר

 . עובדים אלף 12 בה מועסקיםו

 סקירה מפורטת ניתן למצוא בענף המכון, ביחידה הכלכלית.
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 US Commercial Service Doing Business in Kenya: 2013 Country Commercial Guide for U.S. Companies 
335-7 

Business Monitor International, Kenya Agribusiness Report Q3 2013 

 

 

http://www.finlays.net/flowers/locations/kenya
http://www.buyusainfo.net/docs/x_6481692.pdf
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 תקשורת
 

 הסלולר חדירות

 אזורית ובילהמ הינה קניה. האפריק מזרח בהשוואה לשאר אפילו ,מהר ומתפתח דינמיבקניה  התקשורת ענף
 הגישה(. M-PESA) סלולר מבוססי בנקאות רותייש כמו, מתקדמים שירותים של באינטגרציה הקשור בכל

 במספר 200% של גידול היה 2012-ב כאשר, משמעותי צמיחה כרהיא  גם מהווה רחב פס בעזרת לאינטרנט
  .32% על עמד 2012 בסוף במדינה האינטרנט משתמשי ואחוז האינטרנט משתמשי

 אבל, 2013 בנתוני גם לצמיחה הוא הצפי(. 2012 לסוף נכון) 70%-מ פחות על עומדתלקניה   הסלולר חדירת
 89%-ל קרוב יחד מכסות הרשתות ;יחסית טוב הוא האוכלוסייההסלולרי של  כיסויה. זמיניםאינם  עדיין אלו

 -טלקום   רשתות שלוש י"ע מופעליםדור שלישי  שרותי. 337קניה של משטחה 35%-וכ האוכלוסייהריכוזי מ
Safaricom, Kenya Orange, Airtel .הוא הרגולטורי הגוף Communication Committee of Kenya . 

 הטמעת עם. מהמנויים 98% , אשר מהווהPrepaid-ה במסלול גבוהה תלות וקיימת יחסית נמוכה הענף רווחיות
 על להשפיע עשויש מה, תרד הטלקום חברותשל  רווחיותהולעלות  התחרות צפויה המספרים ניוד רפורמת
 הוא בקניה הצרכנים בין החברות השונות ניוד היום. והבינוני הקצר בטווח תשתיות בהרחבת להשקיע הנכונות

 . הטלקום ותחבר י"ע המוצעים ושירות חבילות בין משמעותי פער היעדר בעיקר היא הסיבה KCC-ה לפי, נמוך

היו  2012/2013 לעומת זאת, .בענף חזקה מתחרות כתוצאה לקוח פר החברות ברווחיות ירידה הייתה 2011-ב
 כאשר, תוכן משרותי ברווחים עלייה על מדווחות הטלקום חברות. 7%-ב עלתה לקוח פר רווחיותבהן ה שנים

Safaricom תוכן רותיימש הכנסותיה שנים שלוש לפני. 2012-ל 2011 בין 28% של בהכנסות עלייה על דיווחה 
 - החברה הכנסות מכלל 32% היוו התוכן משרותי הרווחים 2012-וב ,החברה של  הכנסותה מכלל 18% על עמדו

 נגישותה הגברת עם לגדול צפויות תוכן משירותי הספקיותשל  הכנסותה. שנים בשלוש 100%-כ של צמיחה
פריסת תשתית דור רביעי מתעכבת בשנים  . GSM-ה רשת של פריסהה ושיפור החכמים הטלפוניםשל 

 . 338ממשלת קניה מעצבת מודל של שותפות עם חברות הטלקום בפריסת תשתית ארציתמאחר והאחרונות 

 

הרחבת  את , מה שמעודדהאינטרנט דרך לציבור שירותים ומנגישה שירותיה כלל את ממחשבת הממשלה
 בסיס המשתמשים. 

                                                                    
337

 CPR, Mobile Internet as the Key Driver to Internet Growth in Kenya: Underpinning Factors, 2013 
338

 Business Monitor International, Telecommunications Report, Kenya Q2 2013 
339

 Business Monitor International, Telecommunications Report, Kenya Q2 2013  

 339(באלפים) ותחזית היסטוריה ,מנויים מספר -קניה 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 42,951 41,139 39,221 36,931 34,164 31,200 28,081 24,968 מנויים מספר

 88% 87% 85% 82% 78% 73% 68% 62% הסלולר חדירת אחוז

 3G 3,000 3,900 4,850 6,451 7,947 9,245 10,848 12,837 מנויי

 30% 26% 24% 22% 19% 16% 14% 12% המנויים מכלל 3G אחוז

http://www.cck.go.ke/
http://www.cprsouth.org/wp-content/uploads/2013/09/28_CPR2013_Policy-Brief_Final_Ndungu_Waema.pdf
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 ופיננסים סלולר

 ממיצוי רחוק עדיין הטלפון מבוססת הבנקאות פוטנציאל, PESA-M של הגבוהה והנוכחות ההצלחה למרות
 ,Commercial Bank of Africaעם  בשותפות,  Safaricom 2012 השיקה בנובמבר, לראיה. ובכלל בקניה
 דרך בנק חשבון לפתוח למשתמשים מאפשרת הפלטפורמה. M-Shwari ושמו טלפון מבוסס קאיבנ שירות
 650-מ יותר השירותשבועות הראשונים לפעילות משך  בשלושתשלהם ולקבל הלוואות קצרות טווח.  הנייד

 אלף משתמשים. 

. מיליון 21.1-ל 10%-ב גדל הנרשמים ומספר 2012-ל 2011 בין משמעותית צמחה הסלולר דרך כספים העברת
. 340דולר( מיליארד 2.6שילינג ) מיליארד 225-שילינג ל מיליארד 176-, מ10%-ב הן גם צמחו במערכת הפקדות

 אלף.  62 לכדי 14%-ב עלה הסוכנים מספר

 אם גם. הסלולרי הפיננסים בענףהצמיחה ישנו חשש להאטה בעקבות תהליכים אפשריים של רגולציה  למרות
 . לצמוח ימשיך הענף אך יצטמצמוהחברות  רווחיפשר כי א, רגולציה תופעל

 בענף השקעות

 Bharti. דולר מיליון 300-כ לעמוד על צפויההיתה  2013מהלך ב בתשתיות הטלקום חברות של ההשקעה

Airtel של  דור השלישידולר בכדי לתמוך בהרחבת רשת ה מיליון 90-, השקיעה כהלדוגמAirtel Kenya 
 .2013 סוף עד תחנות 550-ל 360-מ את התשתית גדילולה

 סקירה מפורטת ניתן למצוא בענף המכון, ביחידה הכלכלית.

                                                                    
340

 Kenya Communication Committee, Second Quarter Of The Financial Year 2012/13 

 2013יולי  בתקשורת מובילים שחקנים

 באלפים מנויים מס השוק נתח בעלות מפעילה

Safaricom Vodaphone 40%  ,19,221 63.2% 25% אחר ,35% קניה ממשלת 

Airtel Bharti Airtel 80% , 5,114 16.8%  20% פרטית 

Orange 5,114 10.2% פרטית בעלות 70%-ו ,30% קניה ממשלת 

YU 3,003 9.9% פרטית 

http://www.cck.go.ke/resc/downloads/Sector_statistics_for_Quarter_2_-_2012-2013.pdf
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  ?כיצד או מתי אאלהיא לא האם,  לכניסתן של חברות רבות לשווקים באפריקהשהשאלה בנוגע  כיום כבר ברור

במדינות אפריקה. גידול מביאים לעניין גובר התחזיות החיוביות ושיפור משמעותי ביציבות פוליטית ביבשת 
פורה מניחים כר  ,משאבי טבע בשפעעם בשילוב  ,יה בצריכהיעלהביניים וה מעמדהאוכלוסייה, צמיחת 

לצמיחה עתידית. בעוד שעד עכשיו ההתייחסות למדינות אפריקה הייתה מוגבלת, כיום ישנו עניין גובר ביבשת 
היצוא הישראלי  לקדם אתוש אחר דרכים הן מצד החברות הישראליות והן מצד הממסד הישראלי בחיפ

 .למדינות אפריקה

ולבסס פעילות ביבשת. המציאות כיום,  ך שניתן להצליחכשל חברות ישראליות במדינות אפריקה מראה  הניסיון
שהזנקת פעילות והובלת תהליכים ביבשת אורכת זמן רב ומצריכה התמודדות עם  , היאברוב מדינות אפריקה

 .קשיים שאינם אופייניים למדינות המערבבירוקרטיה סבוכה ו

תהליכים לוקחים יותר זמן, לפעמים  – שגרתית של חברותה הפעולהצורת מהווה אתגר להמציאות בשטח 
דורשים מכירה ה. תהליכי הספציפיהחברה תהיה שותפה ביצירת השוק ולאו דווקא תכנס לשוק שצמא למוצר 

 הבירוקרטיה מסורבלת. ו יותר זמן רב

הווה בזדמנויות הנראה שה –באפריקהבעבר המודל העסקי התבסס ברובו על פעילות מול ממשלות בעוד ש
  -חברות ישראליות ובינלאומיות אחרות ביבשת  מניסיון. חשוב ללמוד מול המגזר הפרטידווקא הן עתיד בו

ברות ח –צלחות ומהכישלונות כאחד. בעוד שאתגר התחרות מול חברות בינלאומיות אחרות קיים המה
 רלוונטיות. הן ישראליות

של אסטרטגיה, יוזמה  התווךצריכות לבנות את הפעילות על עמודי  האפריקאית חברות הרוצות להצליח ביבשת
 לידים. איתור הפעילות מהתבססות ריאקטיבית לאת מודל להסיט  – והשקעה

 תםהתאמאת יש לבחון  – ריקהרלוונטי ולא כל חברה תצליח במדינות אפהוא לא כל מוצר  -כמו בכל שוק אחר 
כשווקים  אפריקאיות של המוצרים לצרכים ולטעמים של המדינות השונות. בעוד שעבודה זו מזהה שש מדינות

 למוצר ולחברה.  המתאימיםהזדמנות, יש לבחון וללמוד שווקים נוספים  המהווים

אין תחליף לנסיעת  –ת רבות בעוד שעבודות ריכוז וניתוח מידע מסוג זה חשובות ומספקות תשובות לשאלו
 עצמה:יבשת להכרות 

 ביצועלמקום,  , ההגעה"מחסום הכניסה המשמעותי ביותר הוא מחסום העלייה על המטוס
כי זה נשמע מעבר להרי החושך, אבל אין  –להבין על מנת ברגליים והבדיקה הפיזית בעיניים 

 "  ספק שאפריקה זה העתיד.

 נפגש באפריקה ...

 

 

 אחרית דבר 
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 צוא הישראלי מכון הי
( הינו ארגון ללא כוונת רווח. מטרת המכון והמנדט שלו IEICIלאומי )-ולשיתוף פעולה בין יצואהמכון הישראלי ל

הם מיקסום הפעילות העסקית של היצואנים הישראלים. כיום מופנים מאמצים לחיזוק תשתית התמיכה 
ונעשים מאמצים ליצירת כלים והרחבת  ,סהרהשמדרום לאפריקה וסין, הודו בליצואנים המבקשים לפעול 
 .אלהשירותים רלוונטיים לאזורים 

 כוללים:ו ,המאפשרים גישה למאגרי המידע והשירותים המובילים בעולם ,שירותי מידע מתקדמים ועדכניים

 .מידע על שווקים, מתחרים ולקוחות פוטנציאליים 
 פיתוח מוצר חדש.לקראת כניסה לשוק חדש או  -שעת שיחה עם מומחה/אנליסט בחו"ל 
 מסלולים שונים. 5 -ארגוניםו רשימות של מפיצים, קניינים, יצרנים, רשתות 
  .עיון במחקרים/רשימות מפיצים בספריית המכון 
  70%עד של רכישת מחקרי מדף בהנחות. 
 צוע סקירות שוק ועבודות מידע "מותאמות" לצרכי הלקוח.יב 
 ישירות למחשב שלך. -ים לךמידע ממוקד על מכרזים בינ"ל לתחומים הרלבנטי 
  מידע על זירות סחר– B2B 
  דוחות שוק, מפגשי אנליסטים, רשימות אינטגרטורים -חבילות מידע ייחודיות לחברות סטארטאפ 
 מידע מודיעיני על יבואנים בארה"ב 

  חברות בפימ"ת. -הטמעת מודיעין תחרותי/שיווקי בחברה 

 ון חבילת מידע בסיסית ללא תשלום.לחברי המכ

 לפרטים נוספים:

 מנהל מח' המידע והמודיעין העסקי –אבנר פורטנוי  
5142874-03  portnoy@export.gov.il 

 
במימון משותף של המכון והיצואן, באמצעות מומחים לשיווק בינ"ל בעלי ניסיון איתור שותף עסקי בחו"ל 

נעביר לידיך רשימה של מספר שותפים עסקיים המתאימים לערוץ  . אנוו סקטוריאליתוהתמחות גיאוגרפית ו/א
פגישות במדינת היעד, עם  3השיווקי, כפי שהוגדר על ידך. במסגרת התכנית אנו מתחייבים לקביעת מינימום 

ת מוגבל, המכון מוביל מאמץ לכיסוי מרבי באפריקה אותם שותפים עסקיים. בעוד שכרגע כיסוי המדינות
 סהרה.לשמדרום אפריקה מדינות 

 לפרטים נוספים:

 מנהלת היחידה לאיתור שותפים עסקיים -רנה קול 
03-5142933 reneek@export.gov.il 

 

 

 

 

 ע לחברות ישראליות בכניסתן לשווקים באפריקהוסיגופי  

mailto:portnoy@export.gov.il
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כלכליות, נתונים וסקירות כלכליות -מספקת מידע כלכלי עדכני ומקצועי, תחזיות מקרוהיחידה הכלכלית 
ובאיתור  תוגאוגרפי תענפי בהסתכלותוח מגמות ביצוא הישראלי ליחידות המכון והנהלתו. היחידה עוסקת בנית

כלכליות בארץ ובעולם -פוטנציאליים ליצואן הישראלי. היחידה עוקבת אחר ההתפתחויות המקרולשוקי יעד 
 ת ככלי לחדירה לשוק חדש או קיים.ומפיקה סקירות כלכליות על מדינות נבחרו

 לפרטים נוספים:

 יחידה הכלכלית מנהלת ה –אפרת בן יחזקאל 
03-5142820  efrat@export.gov.il 
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 משרד החוץ
 

 משרד החוץ מנהל את הדיפלומטיה הכלכלית של מדינת ישראל עפ"י יעדי מדיניות החוץ שלה.

קידום קשרי הכלכלה והמסחר בין ישראל למדינות העולם הינו מרכיב מרכזי בסדר היום ובפעילותם של 
 נציגויות ישראל בחו"ל.

 מסחרית של הנציגויות בחו"ל בנויה ממספר רבדים עיקריים:-לות הכלכליתהפעי

 .בנית תשתית הקשרים ומערך ההסכמים הבילטרלי 

 .בנית מערכת קשרים מקיפה עם גורמי הכלכלה והתעשייה המקומית 

 בדגש על יזמות  ,בנית התשתית הכלכלית והעסקית לטווח הארוך ומיתוג התעשיה הישראלית כ"מותג" חזק
 דשנות.וח

 .עידוד חברות מחו"ל וחברות בינלאומיות לפעול ולהשקיע בארץ 

  בחו"ל או המבקשות לחדור לשוק המקומי בחו"לסיוע שוטף לחברות ישראליות הפועלות 

 .ייזום וארגון פעילויות כלכליות עפ"י סקטורים וענפים 

 ו גם לתעשיה הישראלית.רמים הרלוונטיים בארץ, כמואספקת מידע על הזדמנויות עסקיות ועדכונים לג 

 .הסברה כלכלית 

תוך  ,האגף הכלכלי במשרד החוץ אחראי על ניהול והכוונה של הפעילות הכלכלית של נציגויות ישראל בעולם
 תאום ושיתוף פעולה עם המשרדים והגורמים הכלכליים הרלוונטיים בישראל.

 
חילה לאגף הכלכלי במטה משרד החוץ או לפנות ת אנשי עסקים המעוניינים לקבל סיוע מהשגרירויות מוזמנים

לפונה באמצעים  לסייעוהנציגות של האגף יכולת הלפנות ישירות לנציגויות באפריקה. עפ"י הפנייה תבחן 
 העומדים לרשותם והכוונתם לגורמים רלוונטיים מקומיים.

 חראית גם על טנזניה. כאשר השגרירות בקניה א –ת באתיופיה, אנגולה, ניגריה, גאנה וקניה יולישראל שגרירו

משרד החוץ מעודד את אנשי העסקים הישראלים לפנות גם לשגרירויות הזרות בישראל ולנספחים הכלכליים 
 שלהן.

 פרטי התקשרות של האגף הכלכלי והשגרירויות באפריקה:

 יונתן פלד  – האגף הכלכלימנהל 

5303434-02/  jonathan.peled@mfa.gov.il 

 תמר ירדן -האגףסגנית מנהל 

5303831-02 /tamar.yarden@mfa.gov.il  

 

 

mailto:jonathan.peled@mfa.gov.il
mailto:tamar.yarden@mfa.gov.il/
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 שגרירי ישראל באפריקה –פרטי קשר 

 דוא"ל מספר טלפון קווי שם השגריר/ה שם הנציגות שם המדינה

 ambassador@nairobi.mfa.gov.il 00-254-20-4927501 גיל השכל ניירובי קניה

 ambassador@addisababa.mfa.gov.il 00-251-11-6460999 בליינש זבדיה אדיס אבבה אתיופיה

 יל-שרון בר אקרה גאנה
 ()ישיר 233-302-743835

233-302-743838 
ambassador@accra.mfa.gov.il 

 ambassador@abuja.mfa.gov.il 00-234-9-4605500 אורי פלטי אבוג'ה ניגריה

 ambassador@abidjan.mfa.gov.il 00-225-20213178 איזי ינוקא אןאבידג' חוף השנהב

 ambassador@dakar.mfa.gov.il 00-221-33-8237965 טורה-אלי בן דקאר סנגל

 ambassador@luanda.mfa.gov.il 00-244-222-395501 ררפי זינג לואנדה אנגולה

 ambassador@asmara.mfa.gov.il 00-291-1-188599 אלי ענתבי אסמרה אריתריאה

 ambassador@pretoria.mfa.gov.il 00-27-12-7403501 ארתור לנק פרטוריה דרום אפריקה

 ambassador@yaounde.mfa.gov.il 00-237-22211291 נדב כהן יאונדה קמרון

 

 

  

mailto:ambassador@nairobi.mfa.gov.il
mailto:ambassador@nairobi.mfa.gov.il
mailto:ambassador@addisababa.mfa.gov.il
mailto:ambassador@addisababa.mfa.gov.il
mailto:ambassador@accra.mfa.gov.il
mailto:ambassador@accra.mfa.gov.il
mailto:ambassador@abuja.mfa.gov.il
mailto:ambassador@abuja.mfa.gov.il
mailto:ambassador@abidjan.mfa.gov.il
mailto:ambassador@abidjan.mfa.gov.il
mailto:ambassador@dakar.mfa.gov.il
mailto:ambassador@dakar.mfa.gov.il
mailto:ambassador@luanda.mfa.gov.il
mailto:ambassador@luanda.mfa.gov.il
mailto:ambassador@asmara.mfa.gov.il
mailto:ambassador@asmara.mfa.gov.il
mailto:ambassador@pretoria.mfa.gov.il
mailto:ambassador@pretoria.mfa.gov.il
mailto:ambassador@yaounde.mfa.gov.il
mailto:ambassador@yaounde.mfa.gov.il
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 מנהל סחר חוץ
 

הפועל לסייע לחברות  - מערך כלי סיוע לתעשייה - מערך חדש במנהל סחר חוץ הוקם 2010בשנת 
מפעיל מספר כלי סיוע להשגת מטרה זו וכן אחראי על  הבינלאומי. המערךהישראליות בשוק הפרויקטים 

 . להלן פירוט על הכלים המופעלים ע"י המערך:2פי  200יישום תכנית 

 :בינלאומייםהקרן לפרויקטים ולמכרזים 

משרד הכלכלה שם לו כיעד להגדיל את הזכיות של חברות ישראליות בפרויקטים בינלאומיים. אחד הכלים 
להשיג מטרה זו היא הקרן לסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים. הקרן תומכת בהכנת סקר היתכנות בחו"ל 

מאז הקמת ₪.  800,000 -לקראת פרויקט בינלאומי או בהגשת הצעה למכרז בינלאומי. תמיכה מקסימלית 
 ₪. מיליון  30 -בקשות בתקציב כולל של כ 101בקשות. מתוכן אושרו  183הוגשו  2010הקרן בנובמבר 

קרן משתתפת במימון של סיקרי התכנות והגשת הצעות למכרזים לפרויקטים בין לאומיים. ההשתתפות ה
שכירת  ,: שכר עובדיםע"י הקרן הוצאות המוכרות .50%במימון נעשית ע"י החזר הוצאות שוטף בשיעור של 

₪  800,000רכישת חומרי גלם, הוצאות טיסה ואש"ל ועוד. גובה המענק המרבי הוא  ,קבלני משנה בארץ ובחו"ל
בעבור הגשת הצעה למכרז. במידה והחברה זוכה במכרז ו/או מבצעת ₪  400,000-בעבור ביצוע סקר היתכנות ו

 חודשים. 12עד  6נדרשת להחזיר את כספי המענק בתוך את הפרויקט המענק הופך להלוואה. החברה 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת כלי סיוע לתעשייה במשרד הכלכלה ובאתר 
www.economy.gov.il/IPF. 

 

 הפיננסיים: המוסדות מול פעילות

המרכזי בהם הבינלאומיים, שהם המוסדות הפיננסיים  ינלאומייםבהגופים המרכזיים המממנים כיום פרויקטים 
הוא הבנק העולמי. מערך כלי הסיוע לתעשייה פועל בכדי לחזק את הקשרים עם המוסדות הפיננסיים השונים 
ברחבי העולם במטרה להגדיל את מספר החברות הישראליות השותפות בפרויקטים הממומנים על ידי 

, הפצת מידע לתעשייה EBRD-צעת באמצעות קרן יועצים שהוקמה מול  המוסדות אלה. הפעילות מתב
והדרכתה בנושא מכרזים ופרויקטים, הוצאת משלחות ישראליות למוסדות פיננסיים בינ"ל, שלוב פעילות מול 
המוסדות הפיננסיים בתוכניות העבודה של הנספחים המסחריים וכן אירוח בכירים רבים מהמוסדות הפיננסיים 

 בארץ. 
 

 עבודת הנספחים באפריקה

נספחים מסחריים בפריסה עולמית, אשר תפקידם לסייע לתעשייה הישראלית  41המינהל מפעיל מערך של 
ל במגוון דרכים, למשל: ייזום פעילויות, ארגון משלחות, תערוכות ועריכת סמינרים מקצועיים, "חוב םבשווקי

סיוע בנושאי רגולציה ונושאים אחרים. במינהל מספר פתיחת דלתות בחברות וגופי ממשל בשווקי היעד, וכן 
מחלקות המפעילות את מערך הנספחים המסחריים, ומחולקות לאזורים הבאים: אמריקה, אירופה, מזה"ת, 

סין. במרחב האפריקאי מפעיל המינהל נספח מסחרי בדרום אפריקה ומשרד -פסיפיק ואפריקה, הודו-אסיה
 .2015-פחות באשר צפוי להפוך לנס –קדמי בקניה 

http://www.economy.gov.il/IPF
http://www.economy.gov.il/IPF
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 אנשי קשר משרד הכלכלה: 

 דסק אפריקה
  Ran.Yehezkel@economy.gov.ilרן יחזקאל: 

  Boaz.Albaranes@Economy.gov.ilבועז אלבראנס: 
 יהמחלקת כלי סיוע לתעשי

  noa.asher@economy.gov.ilנועה אשר: 
  chaim.martin@economy.gov.il   חיים מרטין:

 המדען הראשי, משרד הכלכלה
 

יניות הממשלתית לתמיכה במו"פ תעשייתי. לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה ממונה על ביצוע המד
מטרת המדען הראשי היא לפתח את הטכנולוגיה בישראל כאמצעי לעידוד יזמות טכנולוגיות, מיצוי 

ועידוד שת"פ במו"פ הן  יצואהפוטנציאל המדעי, הגברת בסיס הידע של התעשייה במדינת ישראל, עידוד ה
 ברמה הלאומית וברמה הבינלאומית. 

לאומיות עם מדינות בצפון אמריקה, אירופה, אסיה -לאומיות ורב-מגוון תוכניות שת"פ דו למדען הראשי
אפריקה. יחד עם זאת, התעשיה הישראלית שואפת להרחיב את מדינות בואמריקה הלטינית, אך לא עם 

המיועד וליצואנים המעוניינים לבצע מו"פ טכנולוגי  ,פעילותה בשווקים הבינלאומיים בכלל והמתעוררים בפרט
 בסופו של דבר לאפריקה מספר אפשרויות לתמיכה ממשלתית.

במגוון התכניות וההסכמים הבינלאומיים לצורך שיתוף פעולה עם צד  ראשית, יכולים היצואנים להשתמש
שלישי לפיתוח טכנולוגי של מוצרים לאפריקה ולעולם המתפתח, ובפרט בתכנית להתאמת מוצרים, כמפורט 

 . באתר

, אשר מידע על כלל התכניות בה המו"פשנית, יכולות חברות להגיש פרויקטים לתמיכה ממשלתית במסגרת קרן 
. בפרט, ייתכן כי התכניות הבאות יהיו www.economy.gov.il/madanטרנט: נניתן למצוא באתר האי

 רלוונטיות ליצואנים לאפריקה:

 עידוד העברת טכנולוגיות מים מהאקדמיה לתעשייה - קטמון

 בחקלאותתמיכה במו"פ עסקי 

 צרכים מיוחדיםעידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות 

טחון ימסגרת תמיכה ייעודית בפיתוח פתרונות טכנולוגים לאתגרי בריאות וב 2014המדען הראשי השיק בתחילת 
נית זו היא משותפת למדען (. תכGrand Challenges Israelתכנית "אתגר" ) – מזון במדינות המתפתחות

הראשי במשרד הכלכלה, הסוכנות לפיתוח וסיוע בינלאומי במשרד החוץ )מש"ב( ולמשרד ראש הממשלה. 
תכנית "אתגר" מבוססת על פורמט הפעילות של תכנית קנדית דומה, אך מותאמת למאפייניה  הייחודיים של 

ית הישראלית הוא על חדשנות טכנולוגית הקהילה המדעית והיזמית של ישראל. בהתאם לזאת, הדגש בתכנ
 טחון מזון. יותחומי התמיכה הורחבו לאתגרי בריאות וב

 

 www.grandchallenges.org.ilהתכנית פועלת במתכונת של קולות קוראים ופרטיה מובאים באתר 

  

mailto:Ran.Yehezkel@economy.gov.il
mailto:Boaz.Albaranes@Economy.gov.il
mailto:noa.asher@economy.gov.il
mailto:chaim.martin@economy.gov.il
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/A02A76E1-7761-4628-8DBD-03E55E2884DA/0/1%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9F%D7%94%D7%95%D7%93%D7%95%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9C.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/A02A76E1-7761-4628-8DBD-03E55E2884DA/0/1%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9F%D7%94%D7%95%D7%93%D7%95%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9C.pdf
http://www.economy.gov.il/madan
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/850B6F7B-1763-418E-ACED-7910D64F4A81.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/850B6F7B-1763-418E-ACED-7910D64F4A81.htm
http://www.economy.gov.il/NR/exeres/2430DEFA-CCDA-4A75-B9A3-928B2D48A306.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/691D6817-C96F-4BF2-A13A-B5545D3B4664.htm
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 החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ –אשרא 

 

 לאפריקה באמצעות "אשרא" יצואות ומימון הביטוח סיכוני סחר חוץ, ביטוח השקע

אשרא, החברה הישראלית לביטוח יצוא הינה חברה ממשלתית, המבטחת יצואנים ישראלים כנגד אי תשלום 
מצד הקונים בחו"ל והשקעות ישראליות מעבר לים. החברה מתמקדת בליווי עסקאות בסקטורים שונים, ובהם: 

 מים, חקלאות ותעשיות ביטחוניות. תשתית, אנרגיה, תקשורת, ציוד רפואי, 

מזה שנים אנו עדים לשינוים המתרחשים במפת הסחר העולמי ולנטייה ההולכת וגוברת למקד מאמצים 
לאזורים בהם קצב הצמיחה גבוה יותר, קרי, למדינות מתפתחות. בשנים האחרונות, כאשר מתבוננים במפת 

ת הפוטנציאל האמיתי, יבשת אפריקה צדה את הסחר של ישראל עם המדינות המתפתחות ומנסים לאתר א
מהמדינות באפריקה ר כניעינינו. גודלה הגיאוגרפי, אוכלוסייתה העצומה, שיעורי הצמיחה הגבוהים בחלק 

הולך וגובר בתשתיות מודרניות, בטכנולוגיה חדשנית, בטיפול במים, בחקלאות מודרנית וברפואה הצורך הו
 השקעות בשיעורים הולכים וגדלים. יםומושכה ליעד מבוקש ליצוא את אפריק כל אלה הופכים – מתקדמת

בשלוש השנים האחרונות קיבלנו פניות רבות לבטח עסקאות באוגנדה, אנגולה, אתיופיה, בוטסואנה, גאבון, 
טחון, ילפרויקטים בתחומי תשתיות ומים, ב ,גאנה, דרום אפריקה, זמביה, ניגריה, קניה ולאחרונה גם לדרום סודן

גיה תקשורת וציוד רפואי. המדינות עם החשיפה הגדולה ביותר באשרא הן: גאנה, גאבון ואנגולה, המהוות אנר
ביחד מעל רבע מתיק חשיפת פוליסות החברה. החברות היותר פעילות מבין מבוטחי אשרא במדינות הללו הן 

 שבונה תחנות כוח.בתחומי התשתית והחקלאות וטלמניע   LRבהקמת בתי חולים, EDCתהל בתחום המים, 

לבחון עסקאות במדינות בעלות  (עם כי בזהירות רבה)כמו כן, אשרא מפעילה תוכנית מיוחדת, המאפשרת 
סיכון פוליטי גבוה וביניהן מדינות הבאות: רואנדה, חוף השנהב, טנזניה, סיירה לאון, גינאה )קונקרי( 

ד החוץ ומטרתה לקדם עסקאות במדינות והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. התוכנית נבנתה בשילוב משר
 "קשות" בהן קיים אינטרס ישראלי מובהק.

 

 .ATIאשרא חתמה על הסכם שת"פ עם חברת ביטוח סיכוני סחר חוץ המזרח אפריקאית 

להסכם זה חשיבות אסטרטגית מבחינת היצואנים הישראלים והוא עשוי להביא תועלת רבה בכל הקשור 
 .ATIמדינות אפריקאיות המכוסות על ידי  12-לביטוח עסקאות משותפות בכ

, חברת ATI - African Trade Insurance Agency  -נחתם בשנה שעברה בין אשרא ל הסכם שיתוף פעולה
ביטוח סיכוני סחר חוץ המשותפת למספר מדינות אפריקאיות. החברה נועדה לסייע לסחר החוץ האפריקאי 

על  יטיים במטרה להפחית את הסיכון בעשיית עסקים באפריקה.באמצעות ביטוח אשראי וביטוח סיכונים פול
המדינות המשתתפות בחברה נמנות: קניה, טנזניה, אוגנדה, זמביה, מלאווי, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, 

 רואנדה, מדגסקר ובורונדי. גאנה אמורה להצטרף לחברה בקרוב. 

ATI בסיוע של הבנק העולמי ושל חברת  2001-הוקמה בMIGAהחברה מוגדרת כ .- Multilateral Financial 

Institution  ומדורגת ע"יS&P  בדירוגAל .- ATI  יש את הדירוג השני בטיבו באפריקה לאחרAFDB  בנק(
 (.AAAהפיתוח של אפריקה, המדורג 
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צורך תומך בה ונותן הלוואות למדינות המשתתפות בה ל אך הוא, ATIהבנק העולמי אמנם אינו ערב לפעילות 
 מימון דמי ההשתתפות. יתר על כן, הבנק העולמי אף רמז כי יתערב במקרה של קשיים פיננסיים.

המדינות המשתתפות בה. מחד, היא מבטחת סיכונים במדינות החברות בה ומאידך,   עםקשר ייחודי  ATI-ל
פוליטיים, החברה  אותן מדינות מחזיקות במניותיה. אם מדינה משתתפת אינה משלמת חוב המוגדר כסיכונים

 מול הבנק העולמי.אותה מדינה. בנוסף, אותה מדינה תואשם בהפרה )דיפולט(  של מניותהיכולה לקחת את 

והרחבת מעגל קידום באנו באשרא, פועלים לאישור בקשות לביצוע עסקאות באפריקה ורואים חשיבות רבה 
 באפריקה.והשקעות  יצואהיצואנים המשתמשים בתשתית שלנו לביצוע עסקאות 

עלון חדשות  – News@ASHRAבחברה לרשות מאות מנויים באמצעות נצבר שאשרא מעמידה את הידע 
אירועים מרכזיים בעלי  אודותשבועי מקוון, המביא לתיבת הדואר האלקטרוני של המנוי מידע מעודכן 

 הישראלי. יצוארחשים במדינות היעד של התמשמעות כלכלית ופוליטית  המ

 www.ashra.gov.il למצוא מידע על פעילות ומוצרי החברה באתר האינטרנט: כמו כן, ניתן

 , 03-5631700לפרטים נוספים, לשאלות ולהבהרות ניתן לפנות למחלקות השונות באשרא באמצעות טלפון: 
 info@ashra.gov.il: , אימייל5631708-03פקס: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ashra.gov.il/
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 לשכת המסחר ישראל אפריקה
 

את החברות הישראליות המרכזיות ביבשת שורותיה ין אפריקה מאגדת ב-לשכת המסחר ישראל 1996מאז שנת 
באמצעות  אפריקה שמדרום לסהרהאפריקה. הלשכה מקדמת את הפעילות הכלכלית הישראלית במדינות 

ולה, הסרת חסמים בירוקרטיים, הגברת המודעות הציבורית, הנחת קשרים בין חברות וגופים יצירת שיתופי פע
 ממשלתיים, ותמיכה בפועל ביזמים ובאנשי עסקים ישראלים. 

אפריקה היא היבשת הצומחת ביותר בעולם כיום. חברות גלובליות, מעצמות ותאגידים בינלאומיים זיהו זה 
-נאבקים על דריסת רגל בשווקיה המתעוררים. לשכת המסחר ישראל מכבר את הפוטנציאל באפריקה, והם

אפריקה מאפשרת לחברות ולעסקים ישראלים להתמודד כשווים מול שווים ביבשת. הלשכה פועלת באופן 
שוטף מול שגרירויות אפריקה בישראל, מסתייעת בשגרירויות הישראליות באפריקה ובמשרדי הממשלה 

 ת של "שגרירים" בבולטות שבמדינות היבשת. השונים, ומחזיקה ברשת עצמאי

בעזרת ידע מקצועי, קשרים מקומיים וניסיון, מקדמת הלשכה את פעילותן של חברותיה, יוצרת הזדמנויות 
עסקיות חדשות ומעצימה את הנוכחות הכלכלית הישראלית ביבשת. הלשכה מעדכנת את חבריה בכל 

מי והבנק לפיתוח אפריקה, ובפרסומיהם של קרנות מגוונות המכרזים הממשלתיים, במכרזי האו"ם, הבנק העול
הפועלות ביבשת; היא מסייעת לחברותיה בפתרון בעיות ומספקת מענה בסוגיות ספציפיות העולות בעת 

יות ספציפיות בכל ופעילותן הכלכלית. בעזרת שגריריה ביבשת מסוגלת הלשכה לסייע במידע מדויק ובשותפ
 יות.אחת ממדינות אפריקה המרכז

לרתימת משרדי הממשלה וגופי הכלכלה המרכזיים  אפריקה מוקדש-חלק ניכר מפעילות לשכת המסחר ישראל
בישראל לקידום הפעילות העסקית באפריקה, וכן לקידום סוגיות כלכליות מהותיות הנוגעות לאפריקה 

נפגשים  םה, בהבתקשורת הישראלית. הלשכה עורכת מדי שנה כינוסים ומפגשים כלכליים לטובת חברותי
נציגי הממשלה והחברות הפעילות ביבשת פנים אל פנים, מקדמים שיתופי פעולה ומסירים חסמים לפעילות 

 כלכלית. 

ביבשת אפריקה. בפעילותן החברות הישראליות הבולטות  110אפריקה חברות כיום -בלשכת המסחר ישראל
גות את פניה המגוונות של הכלכלה חברות הלשכה, שלחלקן היסטוריה של עשרות שנים ביבשת, מייצ

הישראלית: הייטק, חקלאות, תשתיות, מים, תקשורת וביטחון ועוד. יחדיו, מייצגות חברות הלשכה את ישראל 
בחזית ההשקעות והיוזמה העולמית, מרחיבות את פוטנציאל היצוא המקומי, ומרימות תרומה ייחודית לצמיחה 

 הכלכלית. 

 africa.com-www.israel הלשכה:ניתן למצוא באתר מידע נוסף 

 israel_africa@sbisr.co.ilלמעוניינים ניתן ליצור קשר עם שלי דואק, מנכ"ל לשכת ישראל אפריקה: 
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 אוניברסיטת תל אביב
 

סביבה תומכת בכדי  לייצר בישראלפועלת לפיתוח בינלאומי באוניברסיטת תל אביב ותוכנית פיירס לחדשנות 
של פתרונות טכנולוגיים לאתגרי העולם המתפתח בתחומים כגון חקלאות,  מובילד להפוך את ישראל למוק

  מים, אנרגיה מתחדשת, בריאות, חינוך תקשורת ומידע. 

לקדם מדיניות, לפתח תוכניות וכלים לתמיכה  במטרה התוכנית עובדת בשיתוף פעולה עם גורמים ממלכתיים
מציעה סמינרים,  במסגרת זו תוכנית פיירס רחב זה. ביזמים ישראלים הפועלים והמעוניינים לפעול במ

  הרצאות והכשרות לקהל העסקי והיזמי על מנת להעניק כלים לכניסה מוצלחת לשווקים מתפתחים. 

ינים בשווקים מתפתחים זמים וחברות המעוניי בין המקשרת  Israeldev תוכנית פיירס מפעילה את קהילת
 .פיתוח בינלאומיבלחדשנות   Pears Challenge-ומפעילה תחרות ה

 

IsraelDev  

בשווקים המתפתחים באמצעות יזמות   קיימא-ֶדב" הוא ארגון, מערכת תומכת לקידום פיתוח כלכלי בר-"ישראל
ֶדב" הינו לייצר הזדמנויות חדשות באמצעות מפגש בין מומחים -י של "ישראלעסקית ישראלית. יעד המרכז

 עולם המתפתח. ב בינלאומיסיון יטכנולוגיים, אנשי עסקים, יזמים חדשניים, יזמים חברתיים ויזמים בעלי נ

זמים . המטרה של אירועים אלו היא חשיפת היֶדב" יוזמת ומובילה מפגשי נטוורקינג, הרצאות וסדנאות-"ישראל
יות הקיימים בעולם המתפתח, ובכך לקדם יזמות חדשה ומשמעותית שתשפיע והישראלים לצרכים ולהזדמנ

 על העולם המתפתח ותייצר הזדמנויות עסקיות לאנשי עסקים ישראלים. 

 

 :פיירס לחדשנות לפיתוח בינלאומיסגן מנהל תכנית , דניאל בן יהודהלמעוניינים ניתן ליצור קשר עם 

Danielb8@tau.ac.il 

 

 ניתן ללמוד עוד על הפעילות תוכנית פיירס לחדשנות לפיתוח בינלאומי ועל הארועים הקרובים באתר:
www.israeldev.org 

 

 

  

http://www.israeldev.org/
http://www.pearschallenge.com/
mailto:Danielb8@tau.ac.il
mailto:Danielb8@tau.ac.il
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 תודות 
 

 :עבודה זו התראיינולטובת 

  ,מכירות, אקווייזסמנכ"ל אוד שני  

 אור פרל, יועץ עצמאי ונספח כלכלי לשעבר לדרום אפריקה 

 אלי אבידר, ראש לשכת אפריקה ישראל 

  ,פיתוח עסקי אפריקה ,יועץאלעד סתיו, ZTime 

 אריה סנאז', בנק לאומי 

 ייבוהה, יועץ עצמאי בגאנה ארנסט 

 אביב דניאל בן יהודה, תכנית לחדשנות ופיתוח בינלאומי באוניברסיטת תל 

 הגב' שרון בר לי, שגרירת ישראל לגאנה 
  ,שותף בכיר, זיו בן עמיCresco Project Finance   

 מחלקת כלי סיוע לתעשייה, מינהל סחר חוץ ן,מרטייים ח 

 יונתן סנצ'יק, יועץ עצמאי 

  הכלכלית במשרד החוץ המחלקהיונתן פלד, מנהל 
 יעקב פוליאקוב, רו"ח 

 ליהי סקולר, יועצת עצמאית 

 נשיא קבוצת מרן כהן, מריא 

 מנכ"ל ,סטריט מרק, Promoting International Colaboration        

 צור, חוקרת עצמאית-מעיין קרן 

  ,2000ירוק מנהל פרויקטים, עופר זונץ 

 מנהל פרויקטים, עידו גינזבורג ,PRI 
 מערכות עמיעד, תעשייה מכירות ל"סמנכ, דדון עמוס  

  ערן רון, רינסברג אחזקות 

 דואק, לשכת ישראל אפריקה שלי 

  שם.בעלום תודה לכל אלו שהתראיינו לטובת העבודה וביקשו להישאר 
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 מכון היצוא הישראלי 
 

 שירותי המכון 
 כדי שתוכל להגיע הכי רחוק שאפשר... ואפשר! 

 :במכון היצוא תיהנה ממגוון רחב מאוד של שירותים, אשר נועדו למטרה אחת בלבד
 לפרוץ לשווקים חדשים ולייצר בעבורך עוד ועוד הזדמנויות עסקיות. לאומיים,-וקים הביןלעזור לך להצליח בשו

 מגוון השירותים העומדים לרשותך:
 ל”מפגשים עסקיים בארץ ובחו 

ארגון ותיאום מפגשים עסקיים עם נציגי חברות מובילות בעולם, שותפים פוטנציאליים, קניינים ומפיצים 
 ל ומשלחות יוצאות ונכנסות. ”בחו Road showsלאומיים, -, כנסים ביןבמסגרת ביקורים יזומים בארץ

 לאומית-חשיפה בין 
הזמנת עיתונאים וגורמי מדיה מקצועיים לארץ לפגישות עם יצואנים, סיורים במפעלים והכרת התעשייה 

 הישראלית הרלוונטית.
 ייעוץ שיווקי 

 , בחירת שוקי יעד, התאמה לשוק יעד ועוד.סיוע אישי על ידי טובי המומחים בגיבוש אסטרטגיה שיווקית
 לאומיים -מכרזים ופרויקטים בין 

לאומיים רלוונטיים לחברות הישראליות, תמיכה וליווי בכל הליך הגשת -איתור מכרזים ופרויקטים בין
 המועמדות. 

 לאומיות-תערוכות בין 
ת, לרבות ארגון וליווי לאומיות ברחבי העולם בחבילת השתתפו-השתתפות בביתן לאומי בתערוכות בין

צ. הביתן הלאומי מקנה ”מקצועי וסל שירותים הכולל מפגשים עסקיים, סיורי קניינים, קידום הביתן ויח
 יתרון של בולטות בשטח תחת מיתוג ישראל.

 הדרכה והכשרה 
 לאומי: תובלה-העוסקים במגוון הרחב של נושאים בתחום היצוא והסחר הבין -קורסים, סדנאות וימי עיון

 -webinarsמ, אינטרנט, מודיעין עסקי, ”לאומי, ניהול מו-ושילוח, כללי מכס, אנגלית עסקית, שיווק בין
 סמינרים מקוונים ועוד.  

  הכוונה וקידום יצואנים מתחילים 
שירות למייצא המתחיל הכולל מידע ראשוני, ייעוץ  והכוונה שמסייעים להגדיל את סיכויי ההצלחה 

 בשווקים העולמיים. 
 תוכנית ייחודית לשילוב חברות מהמגזר הערבי במעגל היצוא. -’תוכנית תבל‘

 תוכניות סיוע ייחודיות למעצבים בתחום מוצרי הצריכה.
 סקירות ונתונים כלכליים 

הכלכלות המובילות בעולם, כולל נתוני הסחר של ישראל עם מדינות אלה.  62אינדיקטורים כלכליים על 
מדינות מובילות. ניתן לקבל גם מצגת כלכלית על הכלכלה והיצוא  סקירות כלכליות מפורטות על

 ל.”הישראלי לצורך מפגשים עם גורמים מחו
  מרכז מידע 

מגוון רחב ומקצועי של שירותי מידע, המתבססים על תשתית מקורות המידע העסקי המובילה בישראל.  
ם בעולם )מפיצים, סוכנים, יצרנים, שעות, איתור גורמי 24תוך  -בין היתר, כולל השירות מידע אקספרס 

מחקרי מדף במחירים אטרקטיביים, סקרי שוק מותאמים לצרכי הלקוח, הזדמנויות ’( ארגונים, רשתות וכו
 עסקיות, מידע פיננסי על חברות בעולם, מידע חדשותי ועוד.

  שיחה עם מומחה מקומי -כניסה מושכלת לשוק חדש 
שוק מסוים, הן נדרשות לבצע בדיקות מקדימות. לסל טרם כניסתן של חברות לפעילות חדשה ב

הבדיקות האפשריות הוספנו שירות חדשני, לפיו החברה תוכל לקיים שיחה אישית של כשעה עם מומחה 
בתחומה. שירות זה נשען על ידע וניסיון עשיר של גורם מקצועי מקומי ובמחיר אטרקטיבי עבור חברי 

 המכון. 
  איתור שותפים עסקיים 

פגישות איכותיות עם שותפים עסקיים פוטנציאליים במדינת יעד, על פי צרכי היצואן. מבוצע  תיאום
 לאומי בעל ניסיון והתמחות בשוק היעד הרלוונטי.-י מומחה לשיווק בין”בפועל ע
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 חברות סחר ושיווק בינלאומי 
 מספקות שרותי פיתוח עסקי בשווקים הבינלאומיים, החל מהרעיון ועד מכירות בפועל.

 מסייעות בגישור על פערי רגולציה, תרבות ושפה, הכרת הצרכים בשוק היעד וקיצור זמן החדירה לשוק.
 חברי מכון היצוא נהנים מתכנית ייחודית, המסייעת בשלבים הראשונים בתהליך העבודה המשותפת.

 משלחות ענפיות יוצאות 
גשים עסקיים מתואמים השתתפות במסגרת יציאה מאורגנת של קבוצת חברות מענף מסוים, למפ

מראש במדינת יעד. משלחת כזו כוללת בדרך כלל סמינר, סיור ברשתות שיווק, או בחברות מובילות 
 . B2Bומפגשי 

 משלחות רשמיות 
 ל.  ”השתתפות במשלחת עסקית, הנלווית למשלחת רשמית בחו

 פורומים וסמינרים עסקיים 
 שאים ענפיים.השתתפות בסמינרים מקצועיים, לפי שוקי יעד ולפי נו

 מפגשי שולחן עגול 
מפגשים ממוקדים של חברות בעלות מכנה ענפי משותף, לצורך בירור צרכים, החלפת דעות, לימוד 

 הדדי ונטוורקינג. המפגש יעשה בניהול של מומחה מהתחום ומנהל הענף.
 לאומי-ייעוץ מקצועי בתחום הסחר הבין 

נה והדרכה של יועץ מקצועי בתעריף מופחת פגישה ראשונה עם יועץ לבחירתך ללא תשלום; הכוו
 לשעת ייעוץ; מימון חלקי בגין שעות ייעוץ שבוצעו.

 מפגשי ייעוץ קבוצתיים 
לאומי, קניין -מפגשים ממוקדי נושא, כגון: תקשורת שיווקית, הכנת אסטרטגיה שיווקית, מענה למכרז בין

 עים לחברי המכון ללא תשלום.ומוצ Experts4uהמועברים על ידי יועצי ’, רוחני באינטרנט וכו
 חונך/מנטור 

ל החברה. החונכות הינה ”לחברות ללא מנהל יצוא, מציע המכון ליווי מתמשך של חונך )מנטור( למנכ
למשך שנה, ללא עלות ליצואן. חונך בעל ניסיון עשיר בניהול ובהובלת תהליכי יצוא ושיווק בחברות יסייע 

ת אשר יכולות להשפיע על השגת מטרות ויעדי החברה, בכל ל, בהתלבטויות ובקבלת החלטו”לך, המנכ
 לאומית.-הקשור לפעילותה הבין

 סיוע בפיתוח העסקי ובניהול היצוא של החברה 
לאומיים -ליווי צמוד של מנהל יצוא, בהיקף משרה חלקי, אשר יטפל בהיבטים השיווקיים הבין

 חברה.והלוגיסטיים של חברתך, במימון משותף של מכון היצוא ושל ה
  ייעוץ פיננסי 

מפגש ייעוץ לצורך בחינת הצרכים הפיננסיים של חברות יצוא, לצורך ניתוח אפשרויות המימון 
 הרלוונטיות לחברה, כולל סבירות לקבלת אשראי בנקאי נוסף. 

  החתמת תעודות מקור 
 70%-הנפקת והחתמת תעודת מקור של מכון היצוא, למדינות עמן אין לישראל הסכמי סחר )כ

מהמדינות(, על פי דרישת הלקוחות והשלטונות במדינת היעד. אספקת מסמכי יצוא ותעודות נדרשות 
 במחירים האטרקטיביים ביותר בישראל ובשירות מהיר.

 ייעוץ וליווי לשוק הסיני 
ייעוץ וסיוע ליצואנים שבוחרים לפעול בשוק הסיני, בגיבוש אסטרטגיה שיווקית והיערכות לפעילות עם 

 לוונטיים. שירות ייחודי, הכולל מומחים דוברי סינית. שותפים ר
 חשיפה בפרסומים 

חשיפה בקטלוג היצואנים המקוון, באתר מכון היצוא ובקרב לקוחות פוטנציאלים מקצועיים בעולם, במגוון 
 פרסומים מודפסים ודיגיטליים, המפורסמים על ידי המכון.
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 ו בהבטחת מהימנותו של המידע המתפרסםעמאמצים רבים הושק
 בחוברת זו. יחד עם זאת ייתכנו טעויות מטעויות שונות, אי לכך לא

 הישראלי כל אחריות ישירה או עקיפה לנזקתחול על מכון היצוא 
 שעלול להיגרם כתוצאה מטעויות שנפלו בחוברת זו או כתוצאה

 משימוש במידע המופיע בה. )ט.ל.ח(

 

 לאומי-כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין© 
 ציטרינבאום יורי, אנליסט אפריקה ועריכה:, כתיבה איסוף

 , מנהלת היחידה הכלכלית, המכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בין לאומיאפרת בן יחזקאל
 המכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בין לאומי ,סמנכ"ל לכלכלה ושירותים מקצועיים, שאולי כצנלסון

 זיו האפט  BDO, רו"ח, שותף, רובי לזרוב
 זיו האפט  BDO, רו"ח, סניור מנג'ר, יוסי גורביץ

 זיו האפט  BDO, בנגייבברוך 
 

 צוא הישראליייחידת תקשורת והפקות, מכון הי הוצאה לאור:
 חותם -זקי טיבארי  עיצוב וביצוע עטיפה:

 2014מאי  הודפס:

 



על אפריקה
אנגולה, אתיופיה, גאנה, טנזניה, ניגריה, קניה

AFRICA
ZOOM IN


