
–אפריקה   
“When the music 

changes,  
so does the dance.” 

African proverb 

 שאולי כצנלסון
 ל כלכלה ושירותים מקצועיים"סמנכ

 20.5.2014מכון היצוא   



2008-2009 2010-2011 2012 2013 2014 

 5.3% 5.2% 5.2% 7.1% 4.3% אסיה

 5.3% 4.8% 4.6% 4% 4.2% תת סהרה אפריקה

 2.5% 2.7% 3.1% 5.1% 1% אמריקה הלטינית

 3% 1.9% 2.8% 2.1% 1.7%- ב"ארה

 Euro -2% 1.75% -0.6% -0.4%  1.1% -כלכלות ה

OECD -1.75% 2.35% 1.5% 1.3% 2.3% 

Non-OECD 4.5%   7% 4.8% 4.8% 4.9% 

 3.5% 2.9% 3% 4.4% 0.8% צמיחה עולמית

-4.5% סחר עולמי  10.2% 2.6% 2.7% 4.6% 

 שנתיממוצע , שיעור שינוי ריאלי, IMF: מקור* 

 !צמיחת אפריקה משתווה לזו של אסיה
 צמיחה ותחזית צמיחה בהשוואה לשאר העולם



 קבוצות  אתניות   3,000

 שפות 1,000-למעלה מ

 מדינות בתת סהרה   47



 שיפור מתמיד –אפריקה 

 הסב סהרה חל שיפור במדד ממדינות  90% -ב
 "governance quality " 2000-2012בין השנים 

Source: Mo Ibrahim foundation, 2013 



 אפריקאים -מחצית מצעירי העולם : 2100

Mo Ibrahim foundation : מקור  



המדינות שבהן חל השיפור הגדול   50מקרב 
 בשנים, ביותר בקלות עשיית עסקים 

   2005-2013 : 
 מדינות מסב סהרה אפריקה 17 



 קלות עשיית עסקים
 (2014,ח הבנק העולמי "דו)

ממדינות סב סהרה  70%
 מדורגות בשליש התחתון
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142= ממוצע אזורי   



 עלות וסיכון בעשיית עסקים

 רמת תשתיות ירודה

 כוח אדם לא מיומן
 .ידע, מחסור ביזמות וחדשנות 

 SMESגישה למימון בעיקר עבור  

 world bank: מקור

 חסמים עיקריים באפריקה



 סב סהרה אפריקה –החסמים העיקריים בעשיית עסקים 

 weforum GCI: מקור



  IIAGגידול התוצר מול מדד : סהרה-תתמדינות 
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   מדד סיכוןגידול התוצר מול : סהרה-תתמדינות 
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   מדד סיכוןגידול התוצר מול : סהרה-תתמדינות 
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 IMF: מקור* 

 %  לתוצר חשבון שוטף  חשבון שוטף אינפלציה %  , ממוצעתצמיחת תוצר  תוצר לנפש תוצר מדינה

B$ PPP$ 2011-15 2015-18 B$ 

 3.6- 47.2- 5.9 5.2 5.6 2,565 1,318 תת סהרהאפריקה 

 4.7 13.4 7.9 6.9 6.9 5,000 503 ניגריה

 5 6.0 7.7 4.6 5.3 6,247 122 אנגולה

 6.1- 2.9- 7.7 9.3 7.1 1,366 48 אתיופיה

 8.3- 3.7- 7.1 5.2 6.4 1,812 45 קניה

 13.2- 5.8- 13.5 8.3 7.0 3,461 44 גאנה

 14.3- 4.7- 5.6 6.9 7.0 1,715 33 טנזניה

 מדינות היעד
 אינדיקטורים נבחרים



 $B, כלכלות תת סהרה הגדולות ביותר
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 מדינות היעד חלקן בעוגת תוצר תת סהרה אפריקה
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http://www.doingbusiness.org/


 עיור -מדינות יעד

 ventureafrika: מקור
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GCI 

Ranking/148 
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Ranking/177 
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Doing 
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Enabling Trade 

Ranking/138 

120 113 142 129 

 90 111 129 136 96 קניה

 102 66 67 63 114 גאנה

 124 129 147 144 120 ניגריה

 111 106 145 111 125 טנזניה

 118 151 125 111 127 אתיופיה

 136 160 179 153 142 אנגולה

 מדינות היעד
 ל"מדדים בינ



 החסמים העיקריים בעשיית עסקים  
 אנגולה

 אפריקהתת סהרה 

Access to financing………………………………………………….…… 
Corruption ………………………………………………….………………. 
Inadequate supply of infrastructure……………………………… 
Inefficient government bureaucracy…………………………….. 
Tax rates………………………………………………………………………. 
Inadequately educated workforce………………………………… 
Inflation ………………………………………………….………………….. 
Policy instability ………………………………………………….……… 



  Angola 

 Sub-

Saharan 

Africa (Av.) 

Starting a Business 
178 124 

Dealing with Construction 

Permits 
65 117 

Getting Electricity 
170 135 

Registering Property 
132 121 

Getting Credit 
130 113 

Protecting Investors 
80 114 

Paying Taxes 
155 126 

Trading Across Borders 
169 141 

Enforcing Contracts 
187 123 

Resolving Insolvency 
189 134 

Total Rank 179 142 

 Doing Business2014 
 העולמיהבנק 

 אנגולה תת סהרה אפריקה אינדיקטור

 B$ 1,318 122 תוצר

 PPP$ 2,565 6,247 תוצר לנפש

צמיחת תוצר  
 %  , ממוצעת

2011-15 5.2 4.6 

2015-18 5.6 5.3 

 7.7 5.9 % אינפלציה

-B$ 47.2 חשבון שוטף  6.0 

חשבון שוטף  
-3.6 % לתוצר  5 

 מדינות היעד
 אינדיקטורים נבחרים



 2013, תרומת ענפי המשק לאחוז תוצר

 CIA FACTBOOK: מקור

 חקלאות
10% 

 תעשייה
62% 

 שירותים
28% 



 אתם משתפים -אנגולה 

יש בום  –מהרגע שנגמרה מלחמת האזרחים “
אני חושב שזו מדינה  . אדיר בכל התחומים

אני בא למדינות בדרום  . מטורףבקצב שצמחה 
שלושה  -אני יכול לראות שניים –אפריקה 
באנגולה אתה  . שבוניםשאתה רואה , עגורנים

 .”בבנייה הכל -זז הכל, רואה עשרות ומאות



 יתרונות -אנגולה 

 .  לישראל שגרירות בלואנדה ויחסי המדינות טובים•

 .עם יציבות פוליטית, היא דמוקרטיה אנגולה •

 .  מעובדות דרך קבע 4%-כרגע פחות מ, מהקרקעות ניתנות לעיבוד 40%•

 .2030דולר לנפש בשנת  10,000 -התחזית לכ, תוצר לנפש גבוה יחסית•

 .2003מאז  700% -כ: שיעור צמיחת תוצר גבוה•

מפגין  ( המטבע האנגולי)ח גדלות והקוואנזה "עתודות מט, מאזן תשלומים חיובי•
 . יציבות למול הדולר

 177%) 2017דולר עד  4,700 -צריכה פרטית ממוצעת למשק בית צפויה לצמוח לכ•
 (.שנים 5 -ב

 . 3%ימוגר העוני הקיצוני במדינה ויעמוד על  2030עד : תחזית הבנק העולמי•

 

 



 חסרונות -אנגולה 

בארגון במקום האחרון במדד עשיית העסקים מבין המדינות החברות מדורגת •
Southern African Development Community -  בשל מערכת

מדיניות מס מורכבת ותהליכים ארוכים , בירוקרטיה מסובכת,  משפט לא יעילה
 .  כולל השגת מימון, בפתיחת עסקים חדשים

 .אחוז זעיר של דוברי אנגלית. פורטוגזית: שפה מדוברת•

 !העיר היקרה למחיה בעולם -לואנדה•

  -ריכוזיות ענפית•

 .מהכנסות הממשלה 95% -הנפט והיהלומים מהוות מקור לתעשיות –

ענף שבו יש  -מהחברות פועלות בתת 75% -כ: שוק פרטי בעל ריכוזיות גבוהה–
 .פחות מחמש מתחרות

 

 

 

 



 אתגרים -אנגולה 
. של אנגולהמחוזותיה  18 -בגבוהה מאוד בין היקפי הפעילות העסקית שונות •

עסקים  3,075, המחוז השני, Benguela -ב, עסקים פעילים 18,500 -בלואנדה כ
 1,500 -פחות מבכל שאר המחוזות יחד . 1,879רק   Kwanza Sulובמחוז

 .  פעיליםעסקים 

בנגישות   140/148במדד התחרותיות העולמי מדורגת . חוסר נגישות למימון•
 .אחרונה בנגישות לשירותים פיננסיים ובמימון דרך קרנות פרטיות, להלוואות

 .בעולם! האחרון – 148 -ההתשתיות הכללי מדורג במקום מצב •

הכפרית יש גישה לכביש שהינו  מהאוכלוסייה  30% -רק לכ -נגישות לכבישים•
 .  ממקום מגוריהםמ "ק 2עביר בכל ימות השנה בטווח של עד 

•-Human Development Index   בדירוג הפיתוח העולמי מדורגת המדינה
 .  187מתוך  148 -במקום ה

 

 

 

 

 

 

 



 הזדמנויות -אנגולה 

 המשך השקעות מצד חברות הנפט•

 .מעודד השקעות של חברות זרות, תוצר לנפש גבוה יחסית•

 .$55Bסך הנכסים המנוהלים : צמיחה מואצת של ענף הפיננסים •

משמעותי  הממשלה סכום מנת לתת מענה לעומס על נמל לואנדה משקיעה על •
 .Barra do Dande, ללואנדהנמל חדש מצפון ובבניית   Lobitoבשיפוץ נמל 

 12% -לורק , תשתית החשמל באנגולה היא מהפחות מפותחות באפריקה•
 .מהאוכלוסייה יש גישה לרשת החשמל

 כח, מים בשפע, הפוריהבגלל האדמה , פוטנציאל החקלאות באנגולה הוא אדיר•
 .של הממשלהומדיניות תומכת , עבודה זול

תוצרת דגנים ממוצעת : הפרודוקטיביות של החקלאות בניגריה היא נמוכה יחסית•
ג  "ק 3,650ג בישראל או "ק 3,860-בהשוואה ל, ג"ק 1,363עומדת על  להקטאר

 .  בדרום אפריקה

 

 

 

 



 הזדמנויות ענף התקשורת -אנגולה

  2004 -אלף ב 100 -מכזינוק במשתמשי המובייל •
 .מיליון כיום 14 -לכ

קפיצה מרשימה במשתמשי האינטרנט משעור •
 .כיום 23% -לכ 2004 -אפסי ב
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120 113 142 129 

 90 111 129 136 96 קניה

 102 66 67 63 114 גאנה

 124 129 147 144 120 ניגריה

 111 106 145 111 125 טנזניה

 118 151 125 111 127 אתיופיה

 136 160 179 153 142 אנגולה

 מדינות היעד
 ל"מדדים בינ



 החסמים העיקריים בעשיית עסקים  
 אתיופיה

 אפריקהתת סהרה 

Access to financing………………………………………………….…… 
Corruption ………………………………………………….………………. 
Inadequate supply of infrastructure……………………………… 
Inefficient government bureaucracy…………………………….. 
Tax rates………………………………………………………………………. 
Inadequately educated workforce………………………………… 
Inflation ………………………………………………….………………….. 
Policy instability ………………………………………………….……… 



  Ethiopia 
 Sub-Saharan 

Africa (Av.) 

Starting a Business 
166 124 

Dealing with Construction 

Permits 
55 117 

Getting Electricity 
91 135 

Registering Property 
113 121 

Getting Credit 
109 113 

Protecting Investors 
157 114 

Paying Taxes 
109 126 

Trading Across Borders 
166 141 

Enforcing Contracts 
44 123 

Resolving Insolvency 
75 134 

Total Rank 125 142 

 אתיופיה   תת סהרה אפריקה אינדיקטור

 B$ 1,318 48 תוצר

 PPP$ 2,565 1,366 תוצר לנפש

צמיחת תוצר  
 %  , ממוצעת

2011-15 5.2 9.3 

2015-18 5.6 7.1 

 7.7 5.9 אינפלציה

-B$ 47.2 חשבון שוטף  -2.9  

חשבון שוטף  
-3.6 % לתוצר  -6.1  

 מדינות היעד
 אינדיקטורים נבחרים

 Doing Business2014 
 העולמיהבנק 



 )%(  2011, תמורה ענפית לתוצר –אתיופיה 



 הזדמנויות –אתיופיה 
הנגישות לחשמל  , (85%-מעל ל)בעוד שבמרחבים אורבניים נוכחות החשמל גבוהה יחסית •

גם כאן התכניות הן  , עם זאת. 2% -עמדה על כ 2010 -באזורים הכפריים מוגבלת מאוד וב
אתיופיה עשתה צעדים גדולים והגדילה את יכולת ייצור  . שאפתניות והפוטנציאל אדיר

 . 2012 -ל 2008בין  230% -החשמל ב

אתיופיה נמצאת בעיצומה של תכנית חומש שבסופה צפויים להתממש שינויים  כיום •
  -להממשלה משקיעה סכום מקביל . הכבישים והרכבות, בתשתיות החשמלמרחיקי לכת 

את   500% -בלעצמה יעד להגדיל אתיופיה שמה . בפיתוח תשתיות וטלקוםמהתוצר 30%
את מספר משתמשי   1,800% -במיליון איש ולהגדיל  40 -למספר משתמשי הסלולר 

 .2015עד מיליון  3.7 -להאינטרנט 

  -לומתקרב היסודיים בצמיחה שנות לימוד הן הסטנדרט ואחוז הרישום לבתי הספר תשע •
ובעקבות כך גם  , מה שצפוי לשנות את הסטטיסטיקה של האנאלפביתיות בדור הבא, 95%

 .את הכלכלה

 .צמיחת מעמד ביניים ומעמד גבוה•

 .כלכלת אתיופיה מתבססת בעיקר על חקלאות שאיננה מפותחת דיה•

 .זרותעידוד מסיבי של השקעות •

 

 

 



 יתרונות –אתיופיה 
 .שגרירות באתיופיה ויחסים דיפלומטיים טובים•

אתיופיה נתוני צמיחה  הציגה 2012 -ב. אבל ריכוזית, הכלכלה חופשית יחסיתבאתיופיה •
 .דולר 1,366עמד על  2012 -בלנפש ג "כאשר התמ,  8.5%מרשימים של 

עבודה  מקורות מים בשפע וכוח , נרחבים עם פוטנציאל לגידולים חקלאיים מגווניםשטחים •
 .זול

 .יציבות שלטונית•

 .השקעות מסיביות בתשתיות•

  -מ ל"ק 57.4מ לכדי "ק48 -במהלך שנתיים הגדילה אתיופיה את פריסת הכבישים מ•
לכדי   2015מטרות התכנית היא להגיע עד סוף . תוך שנתיים בלבד 20%שיפור של : ר"קמ1000

  87%כיום . מ של כבישים אזוריים"אלף ק -71מ של כבישים פדראליים ו "אלף ק 65
 .מהכבישים במצב טוב

אך מצד שני מוביל תהליכי  , הריכוזי באתיופיה הוא מצד אחד חסם לשוק החופשיהממשל •
מעטות המדינות בעולם שמסוגלות להוביל שינויים דרסטיים ותכניות חומש  . השקעה ייחודיים

מדיניות שזוכה לביקורת מצד  )לצד ההגבלה על חופש  . אך אתיופיה היא אחת מהן, אמיתיות
משקיעה ממשלת אתיופיה סכומים משמעותיים בתשתיות ושמה דגש על  , (הבנק העולמי

 .יצירת סביבה נוחה למשקיעים וחברות בינלאומיות

 

 



 חסרונות –אתיופיה 
 .17% -כ, נמוך מאוד המדינות העניות בעולם ואחוז העיור אחת •

 .ממשל ריכוזי ומונופולים ממשלתיים•

הוא הבנק המסחרי הגדול , שנמצא בבעלות ממשלתית, הבנק המסחרי של אתיופיה•
חברות . במשקמההלוואות 50%  -היה אחראי לכ2012 -ל 2011ביותר ובין השנים 

מה  , ממשלתיות נהנות מתמיכה ממשלתית וגישה למימון בתנאים אטרקטיביים מאוד
 .שפוגע בתחרותיות במשק

 .בירוקרטיה מסובכת•

מזרח  עדיין נותרה יחסית מאחור בכל הפרמטרים של פיתוח בהשוואה למדינות אתיופיה •
בחדירת   124 -הבדירוג התשתיות הכללי מדורגת המדינה במקום . האחרותאפריקה 

 .היוםבצורה יוצאת דופן לאפריקה נותרו נמוכות הסלולר והאינטרנט 

 .הגרעון בחשבון השוטף צפוי להמשיך לגדול, אינפלציה גבוהה יחסית •

איבד משמעותית    Birr -ה, שער החליפין באתיופיה נתון תחת פיקוח וערך המטבע•
  -אבל התחזיות הן שה, אמנם המגמה התמתנה.  2006מאז  50% -כ: מערכו למול הדולר

Birr  ימשיך לאבד מערכו מול הדולר בחמש השנים הקרובות. 

 

 

 



 חסרונות –אתיופיה 

הוא הבנק  , בבעלות ממשלתיתשנמצא , אתיופיההמסחרי של הבנק •
  -לכאחראי היה 2012 -ל 2011המסחרי הגדול ביותר ובין השנים 

חברות ממשלתיות נהנות מתמיכה ממשלתית  .  61במשק מההלוואות 50%
 .בתחרותיות במשקמה שפוגע , וגישה למימון בתנאים אטרקטיביים מאוד

 נגישות מוגבלת לאשראי•

 ריכוזיות גבוהה במשק•

 .ביטוח, בנקאות, תקשורת: הגבלות על השקעות זרות בענפים מסויימים•



 אתגרים –אתיופיה 

 .מאמץ ממשלתי ניכר לשיפור, רמת תשתיות נמוכה ביותר לצד•

•Human Development Index  -   בדירוג הפיתוח העולמי מדורגת
אבל היא  , לאתיופיה נקודת זינוק נמוכה. 187מתוך  173 -המדינה במקום ה

 .מפגינה יכולת צמיחה מרשימה

 .17% -כ, עדיין אחת המדינות העניות בעולם ואחוז העיור בה נמוך•

עם , חברות הפועלות במדינה מצביעות על קשיים בעבודה מול הממשל•
.  בירוקרטיה מסובכת אשר גורמת לקושי ברישום חברה ותשלום המיסים

מוזכר תדיר כאחד האתגרים   -אי ידיעת האנגלית  -מכשול השפה 
 .המשמעותיים להתנהלות במדינה

•Human Development Index  -   בדירוג הפיתוח העולמי מדורגת
אבל היא  , לאתיופיה נקודת זינוק נמוכה. 187מתוך  173 -המדינה במקום ה

 .מפגינה יכולת צמיחה מרשימה

 

 

 

 



 הזדמנויות –אתיופיה 
 .שניה בגודלה באפריקה במספר התושבים•

 .בעלת שיעור הצמיחה הגבוה ביותר בעשור האחרון•

 .תחזית להמשך שיעורי צמיחה גובהים בשנים הקרובות•

תרבות של היעדר שחיתות ומדיניות עידוד  , כלכלית-היציבות המקרו•
ומושכות  יוצרות הזדמנויות השקעה אטרקטיביות השקעה אקטיבית 

 .זרההשקעה 

, תקשורת, חוות דגים, באתיופיה כוללות פיתוח ההולטיקולטורהההזדמנויות •
 .  תיירות וטקסטיל, הקמת תחנות כח, תשתיות

 

 



 אתם משתפים -אתיופיה 

מקבלי ההחלטות לא יודעים לחתוך  , הבירוקרטיה מסובכת“
.  זולה יחסית לאפריקהאתיופיה . אותה והם עקשנים מאוד

דולר   500 -מניתן להוציא פחות המערבית לא באפריקה 
יש  . אתיופיה היא בטוחה. דולר ליום 150ובאתיופיה , ליום

את היתרון של  יש גם . תעשייה וחקלאותתנאים שמאפשרים 
שעושים  מהישראלים 99%. האוכלוסייה האתיופית בישראל

 ”הם חקלאים שקיבלו אדמה, עסקים באתיופיה



 הזדמנויות בתחום החקלאות –אתיופיה 

 :  החקלאותענף •

 .מהיצוא 84%, ג"מהתמ 46%  -כ–

 הטבות למיזמים והשקעות זרות–

 .דגש על הקמת חוות מסחריות גדולות באזורי פיתוח–

אתרי עיבוד  , מיכון , מערכות השקייה, דשינים: גובר לתשומות לחקלאות ביקוש –
 .ושימור מזון

 

 :דוגמא להצלחה

 חברות 80, הקטאר 1,200(: פלוריקולטורה)תעשיית הפרחים 

 תחום התבלינים גם נהנה מצמיחה גבוהה

 פוטנציאל אדיר לחוות דגים
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Economic 

Freedom 
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Enabling Trade 

Ranking/138 

120 113 142 129 

 90 111 129 136 96 קניה

 102 66 67 63 114 גאנה

 124 129 147 144 120 ניגריה

 111 106 145 111 125 טנזניה

 118 151 125 111 127 אתיופיה

 136 160 179 153 142 אנגולה

 מדינות היעד
 ל"מדדים בינ



 החסמים העיקריים בעשיית עסקים  
 גאנה

 אפריקהתת סהרה 

Access to financing………………………………………………….…… 
Corruption ………………………………………………….………………. 
Inadequate supply of infrastructure……………………………… 
Inefficient government bureaucracy…………………………….. 
Tax rates………………………………………………………………………. 
Inadequately educated workforce………………………………… 
Inflation ………………………………………………….………………….. 
Policy instability ………………………………………………….……… 



  Ghana 

 Sub-

Saharan 

Africa (Av.) 

Starting a Business 
128 124 

Dealing with Construction 

Permits 
159 117 

Getting Electricity 
85 135 

Registering Property 
49 121 

Getting Credit 
28 113 

Protecting Investors 
34 114 

Paying Taxes 
68 126 

Trading Across Borders 
109 141 

Enforcing Contracts 
43 123 

Resolving Insolvency 
116 134 

Total Rank 67 142 

 גאנה תת סהרה אפריקה אינדיקטור

 B$ 1,318 44 תוצר

 PPP$ 2,565 3,461 תוצר לנפש

צמיחת תוצר  
 %  , ממוצעת

2011-15 5.2 8.3 

2015-18 5.6 7.0 

 13.5 5.9 אינפלציה

-B$ 47.2 חשבון שוטף  5.8-  

חשבון שוטף  
-3.6 % לתוצר  13.2-  

 מדינות היעד
 אינדיקטורים נבחרים

 Doing Business2014 
 העולמיהבנק 



 )%( 2011, ג"תרומה ענפית לתמ -גאנה



 יתרונות   –גאנה 

 .ישראלהראשונה באפריקה שייסדה יחסים דיפלומטיים עם המדינה •

 (.2011)תחילת הפקה לאחרונה ( 2007)גילוי מרבצי נפט גדולים •

 .הכלכליות לטווח הבינוני והארוך הן חיוביותהתחזיות •

 .מהגבוהים בעולם -במדד המניות הכללי 49%גידולי של , 2013, הבורסה בגאנה הציגה•

 .  הפוליטי באפריקההסיכון הדירוג הנמוך ביותר בדירוג בעלת •

 .  מתוך הכלכלות הצומחות בעולם 15 -במקום ה  Economistדורגה על ידי ה  2013 -ב•

 . חופש תנועה וביטחון אישימאפשרת , פעילות נוחה יחסיתסביבת •

 .  מה שמקל משמעותית על עשיית עסקים, הרשמית השפההיא אנגלית •

התקדמה   2013 -ל 2006בין , של הבנק העולמיהעסקים  עשייתמשמעותי במדד קלות שיפור •
 .העולמיבדירוג  60 -הלמקום  106 -המהמקום 

 .השביעית בזהב והתשיעית ביהלומים, בקקאוהשנייה  -גידולים בין המובילות בעולם במספר •

 . 90/144מדורגת : באפריקהמשמעותית ממדינות רבות טוב מצב התשתיות •

 .  בכלכלההפרטי הוא שחקן משמעותי המגזר •



 יתרונות   –גאנה 

,  ב"ארהמקדימה את , (ביבשת 3מקום ) 30/179מדורגת : עיתונותחופש •
 .ויפןישראל 

 .2015-2018בין השנים  8.3%תחזית לצמיחת תוצר של •

הצמיחה של התוצר מהגבוהות בעולם ועמדה על  היתה 2011 -ל 2010בין •
14%. 

 .  ישירהזרה השקעה בהיקפי החמישי באפריקה במקום •

מדינות ממערב   15הכולל בתוכו   ECOWASבארגון הנקרא  שותפה •
מטרת הארגון היא לקדם אינטגרציה כלכלית בין המדינות החברות  . אפריקה

בין היתר באמצעות מעבר חופשי של אזרחי המדינות בין המדינות  , בו
בתחבורה  , בענף האנרגיה, שיתוף פעולה בענף החקלאות, השונות

 .ובתעשייה

 

 



 חסרונות -גאנה

 ח ופיחות מתמשך"גרעון גבוה בחשבון השוטף הגורם לחוסר מט•

 גרעון תקציבי גבוה•

 .הפסקות חשמל תכופות המאלצות החזקת מערכת גיבוי •

 



 אתגרים -גאנה

 .בלבדחברות  27י "מהיצוא מתבצע ע 67%, במגזר הפרטיריכוזיות •

 .זמני המתנה ארוכים יחסית בנמלים•

היבוא  . עופות, דגה, אורז, תלויה ביבוא מוצרי מזון בסיסיים כגון חיטהגאנה •
מקשה על השקעה משמעותית  ודרום אמריקה ב "ארה, הזול מאירופה

האסטרטגית והביקוש  למרות המשמעות , ביכולת ייצור ברמה המקומית
 .הגובר

 



 הזדמנויות –גאנה 
 .  השקעות ותעשייה המתפתחת סביב שדות הנפט•

צפויה השקעה כוללת   2017-2012בין  -צפי להשקעת כספי ההכנסות מנפט בפיתוח תשתיות •
 .בתשתיותמיליארד דולר 5.5 -של כ

 .  העלאת הפיריון במגזר החקלאי המושתת על חקלאים קטנים•

 .  אולם רציפות האינטרנט בעייתית –גבוה משתמשי הסלולר והאינטרנט אחוז •

גאנה מרגישות  שיבטיח יציבות ויגן על מה ), בענפי הכלכלה השוניםבעלת גיוון יחסי •
 (.שלהלתנודתיות במחירים עולמיים לסחורת היצוא המרכזיות 

 .לשנה בעשור הקרוב 6%לעלות בממוצע של צפויה הצריכה הפרטית •

 .מערכת בנקאות מפותחת ותחרותית•

הפער המשמעותי  . גאנה נמצאת במצב טוב מבחינת כיסוי רשת הסלולר ותשתיות הכבישים•
 .הוא באספקת מים וחשמל לתושבים מחוץ לערים

  70% -בהשואה לכ)מהאוכלוסיה לרשת החשמל  100%חיבור של : 2020 -מטרת הממשלה ל•
 (.כיום

 57% -כ, 2010בשנת . ג"מהתמ 21% -מכוח העבודה ותורם כ 60% -ענף החקלאות מעסיק כ•
 .מתוכן פחות מחצי אחוז מושקה על ידי מערכות השקיה, מהאדמות היו מעובדות 

 .  עדיפות לפיתוח חקלאי•

 

 

 

 

 



 הזדמנויות –גאנה 

ומיובאים בגלל ההיצע מוגבל של השוק  מזון מוכנים רב למוצרי ביקוש •
 .המקומי

 .על חוות זעירותלתוצרת המבוססת המוחלט הרוב •

 (.מיליון מכשירים 16 -אומדן לכ)מיליון מנויי סלולאר  28 •

תשתית הסלולאר מוגבלת ועיקר ההשקעות בענף מוכוונות לתשתיות דור •
 .  הרווחיות פר לקוח הינה ממוצעת למערב אפריקה. שלישי ורביעי

חדירת האינטרנט הינה נמוכה יחסית  , חדירת הסלולר הגבוההלעומת •
 .  20% -ועומדת על כ

איכות השירות נמוכה ורשתות התקשורת נקנסות , התחרותיות בענףלמרות •
 .באופן קבוע על ידי רשות התקשורת של המדינה

 

 





 IMF: מקור* 

GCI 
Ranking/148 

CPI 
Ranking/177 

Ease of Doing 
Business 

Ranking/189 

Economic 
Freedom 

Ranking/178 
Enabling Trade 
Ranking/138 

120 113 142 129 

 90 111 129 136 96 קניה

 102 66 67 63 114 גאנה

 124 129 147 144 120 ניגריה

 111 106 145 111 125 טנזניה

 118 151 125 111 127 אתיופיה

 136 160 179 153 142 אנגולה

 מדינות היעד
 ל"מדדים בינ



 החסמים העיקריים בעשיית עסקים  
 טנזניה

 אפריקהתת סהרה 

Access to financing………………………………………………….…… 
Corruption ………………………………………………….………………. 
Inadequate supply of infrastructure……………………………… 
Inefficient government bureaucracy…………………………….. 
Tax rates………………………………………………………………………. 
Inadequately educated workforce………………………………… 
Inflation ………………………………………………….………………….. 
Policy instability ………………………………………………….……… 



  Tanzania 

 Sub-

Saharan 

Africa (Av.) 

Starting a Business 
119 124 

Dealing with Construction 

Permits 
177 117 

Getting Electricity 
102 135 

Registering Property 
146 121 

Getting Credit 
130 113 

Protecting Investors 
98 114 

Paying Taxes 
141 126 

Trading Across Borders 
139 141 

Enforcing Contracts 
42 123 

Resolving Insolvency 
134 134 

Total Rank 145 142 

 טנזניה תת סהרה אפריקה אינדיקטור

 B$ 1,318 33 תוצר

 PPP$ 2,565 1,715 תוצר לנפש

צמיחת תוצר  
 %  , ממוצעת

2011-15 5.2 6.9 

2015-18 5.6 7.0 

 5.6 5.9 אינפלציה

-B$ 47.2 חשבון שוטף  4.7-  

חשבון שוטף  
-3.6 % לתוצר  14.3-  

 מדינות היעד
 אינדיקטורים נבחרים

 Doing Business2014 
 העולמיהבנק 



 )%( 2011, ג"ענפית לתמתרומה  -טנזניה
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שרותי   בנייה ייצור פיננסים מסחר חקלאות
 ממשלה

כרייה  תחבורה
 וחציבה

חשמל גז  שרותים
 ומים



 יתרונות   -טנזניה
טנזניה היא אחת המדינות היחידות באפריקה שלא ידעה קונפליקט מאז  •

 .בשנות השישים המוקדמות עצמאותהמאבק שלה לקבלת 

הבחירות  מערכת ) והבטוחות ביבשתהדמוקרטיות המובילות נחשבת כאחת •
 (.במדינה נערכת בצורה חופשית

,  2050 -צפויה להיות השלישית בגודלה באפריקה ב, מיליון תושבים 50 -כ•
 .אחרי ניגריה ואתיופיה

בשנים  7%ממוצעת של וצפוי לצמיחה  2006מאז  6.7% -צמיחה מהירה כ•
 .הקרובות

 .יציבות בשער השילינג הטנזני בשנים האחרונות•

 .זרותמדורגת חמישית באפריקה בהשקעות טנזניה •

,  יהלומים, זהב: נמצאים מחצבים רביםובשטחה  רביםלטנזניה משאבי טבע •
 .פחם ואורניום, טנזניט, אבני חן

 .יחסים דיפלומטיים טובים עם ישראל•



 יתרונות   -טנזניה

 . BMIבדירוג הסיכון הפוליטי של  10 -המדורגת במקום טנזניה •

  19%,  14-5הגילאים מהאוכלוסייה הם בין  44% -האוכלוסייה בטנזניה צעירה •
 . 54-25בין הגילאים  29%ו  25-14בין הגילאים 

 .  2015ב  6% -לכ 9% -צפי לירידה בשיעור האינפלציה מ•

.  מול הממשלולקידום אינטרסים מנוף לשינוי התאגדויות פרטיות המשמשות •
חברות     The Confederation of Tanzania Industriesבאיגוד)

 (.במשקביניהן גם כמה מהגדולות , חברות  280

 .מעניקה המדינה פטור ממכס על יבוא של ציוד חקלאי, כמו כן•

 



 חסרונות  -טנזניה

 .דולר לנפש 609: לנפשג "חמשת המדינות האחרונות באפריקה בתמבין •

 (.תוצר 14% -כ)גרעון גדול בחשבון השוטף •

ואחוז  ,  30%  -העיור במדינה נמוכים יחסית ועומדים על פחות מאחוזי •
 .11% -התחלואה באיידס עומד על כ

 .יודעי קרוא וכתוב 67% -רק כ: במדינההיעדר כוח אדם מיומן ומשכיל •

,  הממשלה בטנזניה מפעילה מדיניות של הגנה על תוצרת מקומית•
 .ובמסגרת זו היא מטילה מסי יבוא גבוהים

, זרעים, הקושי בהשגת אשראי פוגע בחקלאים ומונע מהם להשקיע בציוד•
 . דשן ומדבירים שיעזרו לשיפור התפוקה

 

 

 

 



 אתגרים -טנזניה

 .העניות בעולםאחת המדינות מוחלטים טנזניה היא במונחים •

 .של טנזניהמהיצוא  50% -מחברות היו אחראיות ליותר  22 2011 -לנכון •

 .פרשיות שחיתות פוגעות בהיקף סיוע חוץ•

ומעסיקה ג "מהתמ 28% -כשמהווה , עדיין מתבססת על חקלאותהכלכלה •
 .מכוח העבודה 80% -כ

ממוצע של תשעה ימים על מנת לשחרר סחורה  נדרש  2012 -נכון ל•
  -ו , (קונגועשר שעות בהונג ימים בהודו לשלושה לעומת )שמיועדת לטנזניה 

 .אחרת באפריקהימים לסחורה שמיועדת למדינה  17

 (.בכפרים 2%, בערים 52%)נגישות נמוכה ביותר לרשת החשמל •

חלים בטנזניה איסורים מבלבלים ולא , על מנת להגן על הביטחון התזונתי•
כמו גם מדיניות שלהחלת מחירי מינימום על גידולים אשר  , צפויים על יצוא

 .  מגבילים את חופש השוק

 

 

 



 הזדמנויות -טנזניה
הבנייה  , הייצור, הפיננסים, התחבורה, שוק הטלקוםהאחרונות הם בשנים הצמיחה מנועי •

 .והסחר

  -ב. מסחריות לאורך חופי טנזניהגז בכמויות שורה של גילויי מצבורי נרשמה  2010מאז שנת •
 .תחילת יצואצפויה  2015

לצמיחה של המגזר הפרטי  אינדיקציות בבורסה של טנזניה למרות היקפי פעילות זניחים •
 .הגוברתלראות בפעילות הפיננסית בתעשייה ניתן ולשינויים 

 .2012 -במיליארד  12 -ל 2001 -בדולר מיליארד  1.7 -עלייה ביבוא מ•

 2009שממוצע הצמיחה שלהם בין , והשירותיםי ענפי התעשייה "מונעת עהצמיחה הכלכלית •
שמציג את הצמיחה המהירה ביותר הוא ענף הפיננסים  הענף . )7.8%על עמד  2012-ל 

ג הינה שולית בשל  "אך תרומתו הישירה לתמ, ( 2012 –ו  2011בשנים  10% -כשל צמיחה )
 (.יחסיתהיקף פעילות קטן 

 .2001הענפים היחידים שמציגים צמיחה גוברת ברצף מאז -תקשורת ותחבורה הם תתי•

 .2010-2017הכפלת צריכת המזון בין . בצריכה הפרטית 6% -צפי להמשך צמיחה שנתית של כ•

ממשלת  . מיליון איש 5 -המספקים תעסוקה ללמעלה מ, מיליון עסקים קטנים ובינוניים 3 -כ•
 .טנזניה וגם המגזר הפיננסי מכירים בחשיבותם ומרכזיותם של העסקים הבינוניים

 

 



 הזדמנויות -טנזניה
החשמל והמים רחוקות מלספק את צרכי האוכלוסייה ונמצאות בפריסה מאוד  תשתיות •

שורה של פרויקטים לשיפור המצב נמצאים בשלבי תכנון  . במרחבים העירונייםמוגבלת גם 
 .מימון מול שותפים בינלאומייםבינלאומיים ובחבילות וביצוע בתמיכתם שח גופים 

 .מ דרכים"ק 87מ סלולים מתוך "ק 7,000 -רק כ•

 .מיליארד דולר 14בתכנון כולל של רכבת חדשות להנחת מסילות פרויקטים •

 .2012מיליארד דולר ב  1.1 -לכ 2005בהשקעה הזרה הישירה מאז  200% -צמיחה של כ•

מחומרי הגלם לתעשייה   65%כמו גם , לאוכל במדינהמהביקוש  95% -כהחקלאות מספק ענף •
 .מרווחי היצוא של טנזניה 30% -ו

,  אגוזי קשיו, תה, מגוון אזורי האקלים בטנזניה מאפשר גידול מספר רב של צמחים כגון קפה•
מנוצלים והפריון   24.5%רק , מיליון הקטאר הניתנים לעיבוד 44מתוך . סוכר ועוד, טבק, כותנה

פחות מאחוז מהגידולים מושקים בעזרת שיטות השקיה  . החקלאי הוא מהנמוכים באפריקה
 .מה שהופך את הענף לרגיש מאוד לשינויים במזג האוויר, מודרניות

 (.12%)ואינטרנט ( 58.3%)שיעור נמוך של חדירת סלולאר •

 .פריסת בנקים נמוכה דוחפת שירותי בנקאות סלולארית•
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  Nigeria 

 Sub-

Saharan 

Africa (Av.) 

Starting a Business 
122 124 

Dealing with Construction 

Permits 
151 117 

Getting Electricity 
185 135 

Registering Property 
185 121 

Getting Credit 
13 113 

Protecting Investors 
68 114 

Paying Taxes 
170 126 

Trading Across Borders 
158 141 

Enforcing Contracts 
136 123 

Resolving Insolvency 
107 134 

Total Rank 147 142 

 ניגריה תת סהרה אפריקה אינדיקטור

 B$ 1,318 286 תוצר

 PPP$ 2,565 2,831 תוצר לנפש

צמיחת תוצר  
 %  , ממוצעת

2011-15 5.2 6.9 

2015-18 5.6 6.9 

 7.9 5.9 אינפלציה

-B$ 47.2 חשבון שוטף  13.4 

חשבון שוטף  
-3.6 % לתוצר  4.7 

 מדינות היעד
 אינדיקטורים נבחרים

 Doing Business2014 
 העולמיהבנק 



 2013, תרומת ענפי המשק לאחוז תוצר
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 יתרונות -ניגריה

  20 -מהיא צפויה להפוך לאחת  2020ועד שנת , כלכלת ניגריה היא הכלכלה הגדולה באפריקה•
  7 -לשלש עצמו בג שצפוי "מיליון ותמ 200 -מעם אוכלוסייה של יותר , בעולםהגדולות . הכלכלות

 .השנים הבאות

בעשר השנים הבאות   7% -ג ימשיך לצמוח לכדי ממוצע של כ"התמ BMI -על פי תחזיות ה•
המשמעות היא צמיחה של המגזר הפרטי בכל  ) $5,700ג לנפש ישלש את עצמו לכדי "והתמ

 (.הענפים

 .הכנסות גבוהות מנפט יוצרות עודף במאזן השתלומים•

 .  צמיחת מגזר פרטי•

 .  מדיניות מוניטרית יציבה שומרת על ערך מטבע•

 .התעוררות מקומית כנגד שחיתות•

 .  יחסים מדיניים טובים עם ישראל•

 .שיעורי צמיחה גבוהים•

 .מהתוצר 45%התורמים , מיליון איש מועסקים במיליוני העסקים הקטנים והבינוניים בניגריה 32 -כ•

 .2012י מגזין פורבס כמובילות במערב אפריקה היו ניגריות "החברות שאופיינו ע 25מתוך  20 -כ•

 

 



 יתרונות -ניגריה

 .תשתית רכבות מפותחת יחסית•

 .  מיליארד דולר FDI : 7 –מובילה ב •

 .נוכחות מוגבלת של קרנות הון פרטיות•

מדינות ממערב   15הכולל בתוכו   ECOWASשותפה בארגון הנקרא  •
מטרת הארגון היא לקדם אינטגרציה כלכלית בין המדינות  . אפריקה

בין היתר באמצעות מעבר חופשי של אזרחי המדינות בין , החברות בו
בתחבורה  , בענף האנרגיה, שיתוף פעולה בענף החקלאות, המדינות השונות

 .ובתעשייה

בניגריה קיימים הכוח אדם הנדרש והתנאים הנוחים לייצור חקלאי מאסיבי  •
 .ומבוסס טכנולוגיה

 .הסלולאריתרפורמות בתחום התקשורת •

 



 חסרונות -ניגריה

 .מתחים אתניים ודתיים•

 .תשתיות עדין נמוכהרמת •

 .חוסר ביטחון פיזי•

 .שינויי מדיניות תכופים•

 .2015אי וודאות לקראת בחירות •

 .שפות מדוברות במדינה 500 -קבוצות אתניות וכ 250 -האוכלוסייה המגוונת מכילה יותר מ•

לתמורות  רגישה , מהיצוא 90%מהכנסות הממשלה ו  70%: תלות גבוהה בהכנסות הנפט והגז•
 .במחיר הנפט העולמי

בעיית  . השגת מימון הוא אחד האתגרים המשמעותיים לפעילות וצמיחה של המגזר הפרטי בניגריה•
כאשר בניגריה כולה  , אלא גם עבור הציבור הרחב, המימון מהווה גורם מעכב לא רק עבור העסקים

 .י הבנקים"אלף משכנתאות שניתנו ע 50 -יש פחות מ

 .מפותחתמערכת הפצה לא •

 .מתחים בין עדתיים•



 אתגרים -ניגריה

 .סביבת הפעילות העסקית היא מאתגרת ובעלת עלויות חדירה גבוהות•

 .40% -אחוז העוני לפי ממשלת ניגריה עומד על כ•

העובדה שמערכת ההפצה בניגריה אינה מפותחת ומורכבת מגופים ושחקנים רבים מקשה על  •
 .כניסה של שחקנים מבחוץ

מהאוכלוסייה   50%  -לכ, י נתוני הבנק העולמי"עפ: רמה נמוכה של תשתיות תחשבורה ואנרגיה•
 .בניגריה אין גישה לחשמל

אלף מגוואט   25בעוד שקיימות תכניות מגירה לייצור של . הביקוש לחשמל גדול בהרבה מההיצע•
 -אלקטריים -המבוססת על מפעלי חשמל תרמיים והידרו -מציעה היום מערכת החשמל ,  264

  -ל 1,600התפוקה נמוכה בהרבה וההערכות נעות בין , בפועל. מגוואט בלבד 5,900פוטנציאל של 
 .מגוואט 4,500

 .  מעובדות דרך קבע4%  -אך כרגע פחות מ, מהקרקעות בניגריה ניתנות לעיבוד 40%•

 .פיריון חקלאי נמוך•

י חקלאים שמעבדים חלקות אדמה  "מהתוצרת החקלאית מיוצרת ע 80% -עובדים בחקלאות ו 70%•
 .קטנות מדונם וחיים על פחות מדולר ליום

 .מזוןתלות גבוהה ביבוא מוזרי •

 .סלולארעלות גבוהה להקמת תשתיות   •



 הזדמנויות -ניגריה

מהאוכלוסייה יש גישה   74% -בערים לכ -מי שתייה וסניטציה בסיסית הם עדיין בגדר מותרות •
מהאוכלוסייה אין מערכת   69% -ולכ 43% -בכפרים המספר יורד ל,  למקורות מים מסודרים

 .סניטציה משופרת

 .הנפטסקטור חקלאי לא מפותח עקב דגש על מזגר •

הביניים הגדל במדינה מהווה מאגר נרחב של אנשים משכילים ובעלי תרומה פוטנציאלית  מעמד •
האוכלוסייה האמידה פחות  . הן בהיבטי תעסוקה והן בהיבטי צריכה, הלאומיתלפיתוח הכלכלה 

 .מהווה כוח עבודה זול יחסיתוגם למוצרים שפונים לבסיס הפירמידה קנייה משמעותי מהווה כוח 

 .לסקטור הפרטי משקל חשוב בכלכלה ובצמיחה•

 .צעדים יזומים המעודדים השקעות במגוון ענפים•

,  הבנייה, ענפי המינרלים.  32% -בשצמח , את הצמיחה היה ענף התקשורתהענף שהוביל  -2012ב •
בעוד שענף הפיננסים רשם   8% -בהייצור צמח ,  12%של הציגו צמיחה המלונאות והמסעדנות 

 .4%של צמיחה צנועה יחסית 

 .רפורמות להגדלת זמינות הון ואשראי•

 



 הזדמנויות -ניגריה

הרכבות ולרכש בסכום תשתית האחרונות אושרו תוכניות לשדרוג בשנים •
 .דולרמיליארד  2כולל של מעל 

 .שיפור מתמיד בתשתיות הנמלים•

 .התעוררות בסקטור הפרטי עקב הגדלת זמינות ההון•

 .  נדרש שיפור באחוז הנגישות והכיסוי הסלולארי•

 .  2017מיליון ב  147 -ל 2013מיליון ב  111 -צפי לגידול מספר המנויים מ•

מיליוארד דולר בשנים  6)השקעות נרחבות של רשתות תקשורת בתשתית •
 .  מעבר להשקעה של מיליארדי דולרים בכבלים תת ימיים( הקרובות
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  Kenya 

 Sub-

Saharan 

Africa (Av.) 

Starting a Business 
134 124 

Dealing with Construction 

Permits 
47 117 

Getting Electricity 
166 135 

Registering Property 
163 121 

Getting Credit 
13 113 

Protecting Investors 
98 114 

Paying Taxes 
166 126 

Trading Across Borders 
156 141 

Enforcing Contracts 
151 123 

Resolving Insolvency 
123 134 

Total Rank 129 142 

 קניה תת סהרה אפריקה אינדיקטור

 B$ 1,318 45 תוצר

 PPP$ 2,565 1,812 תוצר לנפש

צמיחת תוצר  
 %  , ממוצעת

2011-15 5.2 5.2 

2015-18 5.6 6.4 

 7.1 5.9 אינפלציה

-B$ 47.2 חשבון שוטף  3.7-  

חשבון שוטף  
-3.6 % לתוצר  8.3-  

 מדינות היעד
 אינדיקטורים נבחרים

 Doing Business2014 
 העולמיהבנק 



 2013, תרומת ענפי המשק לאחוז תוצר

 חקלאות
29% 

 תעשייה
18% 

 שירותים
53% 

 CIA FACTBOOK: מקור



 יתרונות -קניה

 .עסקיםביטחון ומסורת דמוקרטית ארוכת שנים מייצרים בקניה סביבה נוחה לעשיית •

 .הבאותבשנים  7.5%ממוצעת של תחזית לצמיחה •

בו שהחברות  East African communityאפריקה קניה חברה באיגוד המדינות של מזרח •
 .הון וסחורה, נהנות מתנועה חופשית ביניהן של אדם

ומכאן גידול בביקוש  , בשנים האחרונות ישנה צמיחה משמעותית של מעמד הביניים בקניה•
 .  המקומי

 .אנגלית -שפת מדוברת•

הקנייתי תנודתי  השילינג . בירידהוהחוב הלאומי , גדלות ח"המטעתודות , נמוכה יחסיתאינפלציה •
 .מה שמאפשר תכנון מדויק יחסית לטווח הבינוני, אך יציב למול הדולר

 .וטוביםלקניה ולישראל יחסים ארוכים •

 -בקניה צמח הסחר הישראלי עם . היא שותפת הסחר השנייה בגודלה של ישראל באפריקהקניה •
 .מיליון דולר 100בארבע השנים האחרונות והגיע לכדי  47%

שנות לימוד הן סטנדרט ואחוז   11. 85%אחוז יודעי קרוא וכתוב מהגבוהים באפריקה ועומד על •
 .100%הרישום לבתי הספר היסודיים עומד על 

 .2018-2013בין השנים  5.7% -צפי לצמיחה ממוצעת של כ•

 

 



 יתרונות -קניה

  ח"המטיתרות ;  2015שנת עד  6%עד וצפוי שתישאר ברמה של  5% -ירידת האינפלציה מתחת ל•
חל  ;  45% -להחוב הלאומי כאחוז מהתוצר ירד מתחת ; דולרמיליארד  5 -מגדלו לרמה של למעלה 

 .למגזר העסקישיפור משמעותי בזמינות אשראי 

 .השילינג הקנייתי הציג יציבות למול הדולר•

 .2011 -ל 2008בין  -50%ב צמחה הפנויה ההכנסה , מעמד הביניים בקניה צומח•

 KEPSA  - The Kenya Privet Sectorהקמת , פעילות המגזר הפרטי מתחזקת •

Alliance  2003 -ב  . 

הון זה יתמקד  . עם גילוי הנפט צפויה קניה ליהנות מעליה משמעותית בזרימה של הון זר למדינה•
 .אך יזלוג גם לתחום השירותים והתשתיות, בענף הנפט

 .קניה מהווה יעד אטרקטיבי במזרח אפריקה עבור קרנות השקעה•

הן שחקניות חשובות במזרח אפריקה עם השקעות שמסתכמות במאות  קנייתיותקרנות השקעה •
 .טנזניה ואפילו קונגו, אתיופיה, קניה, מיליוני דולרים באוגנדה

.  מה שמאפיין את השקעותיהן של הקרנות הזרות בקניה היא הנכונות להשקיע בעסקים בינוניים•
 .הקושי של העסקים הבינוניים להשיג מימון מהווה הזדמנות עבור קרנות ההון

 .ג"מהתמ 40% -לכמכוח העבודה ואחראיות  80% -חברות קטנות ובינוניות מעסיקות למעלה מ•

 

 



 חסרונות -קניה

המגזר הפרטי מוצא  , בינתיים. קניה מושכת פחות השקעה זרה ישירה משכנותיה במזרח אפריקה•
 .לא מבוטלת בשוקיש נוכחות מקורות מימון יצירתיים לטובת השקעותיו ולקרנות הון 

תוך התנהלות  , אך בפועל, הפשיעה הנפוצה במרכזים האורבניים מייצרת אווירה של חוסר ביטחון•
 .אין מגבלות משמעותיות על חופש התנועה ברגל וברכב במהלך היום, נכונה



 אתגרים -קניה

 .משמעותיים בתשתית הכבישים והחשמל בין הכפר לעירפערים •

שחיתות  , למרות זאת. במדד השחיתות העולמי הציגה קניה שיפור משמעותי בשנים האחרונות•
לצמיחת הכלכלה ובדירוג העולמי היא במקום הנמוך ביותר מחברותיה  כגורם מעכב נתפסת 
 .179 מתוך 139 -אפריקהבמזרח 

הענף  . גם המקור העיקרי למטבע חוץועדיין  , המגזר החקלאי הינו הענף המשמעותי ביותר בתוצר•
 .2012-2011בין השנים  2.7%-ממוצע של כ, לאט יחסית צומח 

 .עובדים 10מתוך  9אשר מעסיק בפועל , פורמלי-האהסקטור •

השפעה קריטית על לכך  וישמ מכביש "ק 2מהאוכלוסייה הכפרית נמצאת במרחק של  30%רק •
 .יכולת ניוד סחורה חקלאית מהאזורים הכפריים

הפער בין  -מהאוכלוסייה יש נגישות לחשמל 25% -לכרק . רשת החשמל בקניה לא אמינה ויקרה•
 .הביקוש להיצע החשמל הולך ומתרחב

(  הנמל השני בגודלו באפריקה)כמות הסחורות העוברת במומבסה . תשתיות הנמלים אינן מספקות•
מתוכננת השקעה מסיבית בתשתיות שישפרו את זמני   2019-ל 2013בין . מידי שנה 11% -בכעולה 

 .הטיפול בסחורה

 

 

 

 



 הזדמנויות -קניה
 .כמרכז הכלכלי והלוגיסטי של מזרח אפריקהמשמשת •

 .בכלל הגזרותורפורמות אסטרטגית לפיתוח הכלכלה חזון תכנית , " 2030קניה "•

 .אותרו לאחרונה שדות נפט בצפון המדינה•

 .מתוכנן שלב נוסף של הפרטת חברות ממשלתיות•

 .בקניהותנופת הבניה אכן מורגשת היטב  2012 -ב 4.5%של ן הציג צמיחה גבוהה "הנדלענף •

במאזני הבנקים בין השנים   25% -צפי לגידול שנתי ממוצע של כ: צמיחה מהירה בענף הפיננסים•
2017-2012. 

 נוכחות של מותגים•

 .  פותחות סניפים בניירובי וקלארקסבינלאומיים גדלה משנה לשנה וחברות ענק כמו זארה •

 .השקעה משמעותית בפיתוח מסילות רכבת•

.  מתוצרתו מיועדת ליצוא 65% -כאשר כ, ענף החקלאות מעסיק הינו  מקור מרכזי למטבע חוץ•
מכיוון שהוא גם מהווה מנוע לתנופת   הקנייתיתלענף משמעויות רחבות יותר עבור הכלכלה 

 . בתשתיות ובחינוך, בתחבורה, צמיחה בבנייה

הגופים האחראים על תחומי החקלאות   24הוחלט בפרלמנט הקנייתי לאגד את  2013בינואר •
הגוף החדש אמור לייעל את הענף ולהוביל רפורמות משמעותיות אשר ישפיעו על מבנה  . השונים

 .הענף כולו



 הזדמנויות -קניה

הינה מובילה אזורית בכל   קניה.מהרענף התקשורת בקניה דינמי ומתפתח •
כמו שירותי בנקאות , הקשור באינטגרציה של שירותים מתקדמים

 .בסלולאר

 .משמעותיהגישה לאינטרנט בעזרת פס רחב מהווה גם היא כר צמיחה •

ממחשבת את כלל שירותיה ומנגישה שירותים לציבור דרך  הממשלה •
 .הרחבת בסיס המשתמשיםמה שמעודד את , האינטרנט

 



 ...אתם משתפים -קניה

במספרים  . קניה כחמהאוכלוסייה  20% -לכבקניה יש "
 ."זה יותר מאשר בישראל, מוחלטים

בחרתי להיכנס לקניה בגלל שלקניה יש מסורת  "
לחוק ולמערכת  יש מסורת של כבוד ; דמוקרטית

 ".בגלל ההבנה שיש מקום לצמיחה; המשפט



 שיעור האוכלוסייה עם נגישות למקור מים איכותי -מדינות היעד 
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 (2011)ממשקי בית % , מחשב ביתי וחיבור לאינטרנט -מדינות היעד
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 2012, הוצאה על בריאות כאחוז מהתוצר -מדינות היעד
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 לסיכום  

התחזיות החיוביות ושיפור משמעותי ביציבות פוליטית ביבשת מביאים לעניין  •
 .גובר במדינות אפריקה

 .  ניתן להצליח ולבסס פעילות ביבשת, מניסיונן של חברות ישראליות•

פעילות והובלת תהליכים ביבשת אורכת זמן רב ומצריכה התמודדות הזנקת •
 .עם בירוקרטיה סבוכה וקשיים שאינם אופייניים למדינות המערב

הרוצות להצליח ביבשת האפריקאית צריכות לבנות את הפעילות על  חברות •
 .יוזמה והשקעה, עמודי התווך של אסטרטגיה

בעוד שבעבר המודל העסקי התבסס ברובו על פעילות מול ממשלות  •
 .נראה שההזדמנויות בהווה ובעתיד הן דווקא מול המגזר הפרטי -באפריקה 

 



מחסום הכניסה המשמעותי ביותר הוא  "
,  ההגעה למקום, על המטוסהעלייה 

הפיזית בעיניים  ביצוע הבדיקה 
כי זה נשמע  –וברגליים על מנת להבין 

אין ספק אבל , מעבר להרי החושך
 ". שאפריקה זה העתיד



 נפגש על רחבת הריקודים   
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