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  פתיחה
  

מליון קמ"ר, היא גדולה פי שלושה מאירופה.  30- ממדים: עם שטח בן למעלה מעצומת אפריקה היא יבשת 
במאות השנים והרפתקנים ידי מעצמות העולם - נחשקים עלבמעמקי שטח זה טמונים אוצרות רבים, ה

. מיתבשולי הכלכלה העול 21- ראשית המאה הניצבה עד פריקה שמדרום לסהרה אאך האחרונות. 
עידן הקולוניאליזם בעקבות המשטרים הקולוניאלים לא דאגו ליצירת תשתית כלכלית, והתוהו ובוהו שנוצר 

   משקים תחרותיים ומגוונים. לא איפשר יצירה של 
  

קפיצת המדרגה שהתחוללה בתהליך התיעוש העולמי בעשרים השנים האחרונות, היוותה זריקת מרץ 
בקרב שמדרום לסהרה הביקוש לחומרי הגלם הגביר את ההתעניינות באפריקה היבשת. לכלכלות 

מזרימות לה השקעות רחבות היקף. כתוצאה נהנות רבות ממדינות אליה והמעצמות החדשות, הנוהרות 
  הנוכחית. אפריקה מצמיחה, הנמשכת מאז ראשית המאה 

  
ויחלפו דורות עד שאלה ימוגרו. אך עתה עדיין עמוקים ורחבים, אפריקה שמדרום לסהרה י העוני בדממ

שיפור קל ברווחה ובחלוקת העושר. מהפכת הטלפוניה הניידת והאינטרנט וניכרים ניצנים של שינוי, 
כוכבת העשור הקרוב, ומשקיעים את מאמינים שאפריקה תהיה בעולם רבים באפריקה מסמלת שיפור זה. 

   עוני וחולי.היא כולה מתרחקים מאפריקה, באמונה ש עיקר מרצם בפיתוח שווקים ביבשת זו. ואילו אחרים
  

חילופי , שחיתותהדרך , סיכונים כלכלייםרבים ומשמעותיים, החל מהסיכונים הכרוכים בפעילות באפריקה 
אפריקה ממשיכה להתמודד עם אתגרים מהמדינות. בחלק ועד לסיכון חיים פיזי בלתי סדירים, שלטון 

 , מעמד האישהגבוהה משל חלש, מתחים חברתיים ומדיניים, אבטלהקשים, ובהם הון אנושי נמוך, מ
  , ושינויי אקלים.הנמוך

  
ותיקי הקוראים זוכרים ודאי את ההתלהבות וההזדהות שעוררו מדינות אפריקה בישראל, עם קבלת 

אפריקאים ממדינות ששמן אינו מוכר עוד, כדהומיי, וולטה עילית או מאה הקודמת. אמצע העצמאותן ב
ו מדינות אל ישראל הצעירה כדי ללמוד ממנה כיצד מקימים מדינה. מאז עברחום מנו בוזטנגניקה, ה

  בחשדנות ועוינות. במקרים רבים וההיכרות ההדדית הוחלפה אפריקה תהפוכות, וכך גם יחסי ישראל עמן, 
  

ת אחוברת זו נועדה להסיר מעט מהערפל המסתיר מפני זרים את המתרחש באפריקה, ולחשוף 
בפעילות בה, כרוכים הגלומות בה, בטווח הקרוב והרחוק. היא גם נועדה להצביע על הקשיים ה הזדמנויותה

  הקשיים הייחודיים למדינות ביבשת זו בהשוואה לכלכלות ממריאות אחרות. על ובפרט 
  

, לאורך השנים האחרונות בוחן מכון היצוא את התמורות העוברות על מדינות אפריקה שמדרום לסהרה
בטווח אליהן במטרה להדק את יחסי הסחר עם מדינות אלה בטווח הקרוב, ולהגדיל את היצוא הישראלי 

. המודל אף הוא על על המתרחש ביבשת- מאפשר מבטההרחוק. הבחינה נעשית באמצעות מודל פרמטרי, 
   חלק מחוברת זו. 

  
קרוב למילארד בני אדם, כוללות המדינות שבה  54קשה אחת: יאפריקה כאל מ לאלא ניתן להתייחס 

, מהדמוקרטיות ביותר ועד לרודניות ביותר –מדינות שונות החיים בכאלפיים שפות, ודוברים ה
חוברת נועדה להקל על יצואנים ומשקיעים ישראלים לזהות המהמתקדמות ביותר ועד לנחשלות בעולם. 

  את המדינות העשויות להוות יעד לעסקיהם.  
  

ות ארוכות הטווח הנדרשות באפריקה, עשויות להיות קטנות מכדי לעמוד בהשקעחברות ישראליות רבות 
גם מי שאינו מתכוון להשקיע באפריקה, חייב להכיר את התהליכים אך בוודאי ללא סיוע ממלכתי. 

  כולו.  על העולםיהם המתחוללים בה, כדי להבין את השלכות
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  ההיסטוריה
  

  נבחרותנקודות ציון 
  

  מולדת האדם  היא אפריקה 
מליון שנה, ובני אדם  2.5-מרבית החוקרים מסכימים שבני האדם הראשונים חיו במזרח אפריקה לפני כ

סאפיינס  משם, יצא ההומומאה עד מאתיים אלף שנים. מסוג הומו סאפיינס הופיעו באותו אזור לפני כ
  פה.תפשט לאסיה ולאירואחר כך האלף שנה, ו 60-70- למזרח התיכון לפני כ

   
שמדרום אפריקה  - בעוד שההיסטוריה של צפון אפריקה משולבת בתולדות המזרח התיכון, אירופה ואסיה

ובפרט האזורים הפנימיים המרוחקים מחופי היבשת. בבידוד יחסי, הרה נותרה לאורך אלפי שנים לס
יית האקסום הקדומה אימפר. של היום ציוויליזציות הקדומות ביותר הידועות הן כוש ונוביה בצפון סודןה

התפתחו שהרבות תרבויות הבמזרח, והאימפריה הגנאית ששיגשגה בימי הביניים במערב, הן רק שתיים מ
  אלפי השנים האחרונות באפריקה. לאורך 

  
קבוצות אתניות שונות, אך מאות , שכללו Bantuישבו עמי הבנטו פריקה שמדרום לסהרה במרבית א

חר יותר התפצלו הבנטו לשתי קבוצות נבדלות. הבנטו המזרחיים נדדו מאובעלות שפות ומנהגים דומים. 
, נמיביה וחלקים הלולאזור זימבבואה, מוזמביק ודרום אפריקה. הבנטו המערביים איכלסו את אנג

לית, ומשתמשים בה עשרות מליוני אפריקאים במזרח ימבוצואנה. שפת הבנטו הידועה ביותר היא סווה
  שב למעליב בדרום אפריקה, משום שכך נקראו השחורים בתקופת האפרטהייד. הכינוי "בנטו" נחהיבשת. 

  

  איצה את הסחר בעבדים ההמהפכה המסחרית 
 . בעקבותיהם, החלו הפורטוגזים להקים תחנות מסחר בחופיה המערביים של אפריקה 15- חל מהמאה הה

מתיישבים החדשים במקביל, ההקימו תחנות סחר גם בחופים הדרומיים והמזרחיים. נוספים אירופים 
- שנלכדו עלתושבים מקומיים, ממערב אירופה קנו באמריקה היו מעוניינים בכוח עבודה גדול. סוחרי עבדים 

סוחרים מאות שנים קודם לכן, מכרו אותם בעיקר במדינות אמריקה. ומשתפי פעולה אפריקאים, ידי 
  ות ערב. חופים המזרחיים ושלחו אותם למדינבעבדים לכדו מוסלמים 

  
פורטוגל שלטה , רק חלקים קטנים מאפריקה היו נתונים לשליטה אירופית: 19- עד אמצע המאה האך 

וגינאה; הצרפתים שלטו באזור החוף של חוף השנהב, הספרדים בגינאה מוזמביק, , בחלקים מאנגולה
  אנה. סיירה לאונה, וחלקים מגבמושבת הכף בדרום אפריקה, גמביה,  –המשוונית, והבריטים 

  

  פקיע את אפריקה מתושביהההקולוניאליזם 
השתלטות על במירוץ ל, ומדינות אירופה פתחו המהפכה התעשייתית הובילה לגל האימפריאליזם המודרני

ווינגסטון, סטנלי, ואחרים אל תוככי היבשת הגבירו את העניין העולמי בניצול העושר יל אפריקה. מסעות
לטריטוריה פרטית . הוא הפך את קונגו לאופולד השני, מלך בלגיהמכולם היה  הטבעי שלה. ברוטלי

, בבעלותו, במטרה להפיק עושר אישי מאוצרות השנהב והגומי שלה. ההשתלטות היתה אלימה ואכזרית
  עלתה בחייהם של מליונים רבים של קונגולזים.ו

  
יבשת באמצעות שורה הן חילקו את הכמעט כל אפריקה נשלטה על ידי מעצמות אירופה.  1914עד שנת 

  של הסדרים ביניהן, תוך הצבת גבולות חלוקה שרירותיים.
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נשארה עצמאית לאורך האלף השני. גם ליבריה יוצאת דופן: החל משנות , אשר אתיופיהיוצאת דופן היתה 
ידי עבדים משוחררים מארה"ב, בסיוע הנשיא האמריקאי ג'יימס -היא יושבה על 19- העשרים של המאה ה

  הם הכריזו על עצמאות ליבריה. 1847בשנת מונרו, ו
  

 ובילה לקץ הקולוניאליזםמלחמת העולם השניה ה
סימן את ראשית קיצו של הקולוניאליזם באפריקה שמדרום  1951- מתן זכות הצבעה לתושבי גאנה ב

ה בהדרגה בעצמאותן, אך גם אחר כך נשמרה זיקתן זכו מדינות אפריקלסהרה. עד שנות השבעים 
 –צרפת חררות בחבר העמים הבריטי, ועבר ששלטו בהן. הבריטים שילבו את הקולוניות המשולמעצמות ה

  איגוד מטבע צרפתי, אשר שימש מסגרת לשיתוף פעולה כלכלי ואף צבאי.באמצעות 
  

עיצב במידה רבה את פניה ימים בפרספקטיבה היסטורית, הוא - היה קצרהשלטון הקולוניאליסטי למרות ש
ללא התחשבות במבנה השבטי ביבשת, בין המדינות נקבעו גבולות השרירותיים השל אפריקה היום. 

  מיכשול ליציבות פוליטית ולפיתוח כלכלי. הובילו למלחמות אזרחים תכופות ואכזריות, ומהווים 
  

  המבנה המדינתי החדש לא התאים למרבית המדינות
ים על מבנה משפחתי ושבטי. במרבית המדינות האירגון המדיני לא תאם את ערכי התרבות, המבוסס

  הנאמנות לקהילה הכפרית או לשבט היתה חזקה מהנאמנות למבנה הלאום התחוקתי.   
  

מפלגתית, לעתים קרובות רודנית. כריאקציה לשלטון -כתוצאה ננטש המבנה הפרלמנטרי לטובת שיטה חד
ו על תיעוש, המדינות החדשות דחו את הדגמים הכלכליים של המערב, שהתבססיאליסטי, האימפר

 והתרכזו בחקלאות ובעצמאות כלכלית שורשית.
  

  מה לחוסר היציבות המלחמה הקרה בין הגושים תר
קולוניאליזם", כפי - נטו לשמור על ניטרליות, אל מול ה"ניאובאפריקה שמדרום לסהרה מדינות רבות 

מ"המדינות הבלתי שהצטייר המאבק בין ארה"ב לברה"מ בתקופת המלחמה הקרה. הן הפכו לחלק 
ם עכפי שכונו המדינות שלא הזדהו באופן ברור   -  אסייני"- מזדהות", או "העולם השלישי", או "הגוש האפרו

  אחד משני הגושים. 
  

ליבה מלחמות פנימיות ביבשת. חלק מהמדינות קיבלו גבר, ואבק המעצמות על ההשפעה באפריקה מאך 
אנגולה ומוזמביק קשרו עצמן  70- ב ובצרפת. כאשר בשנות העזרה צבאית סובייטית, ואחרות נעזרו בארה"

  לברה"מ, חברו מדינות אחרות במערב אפריקה ובדרומה כדי לבלום את ההשפעה הסובייטית. 
   

  מציין גם עידן חדש לאפריקההשינוי ביחסי הכוחות העולמיים 
ילים תהליכי הקרה הסתיימו מלחמות רבות באפריקה, ובחלק מהמדינות מתחמאז סיום המלחמה 

  תוהו ובוהו. בהן מדינות אחרות עלו משטרים טוטליטריים, או ששורר . בדמוקרטיזציה
  

לסיום יא הביאה להמראה הכלכלית של המעצמות החדשות, וסין בראשן, יש השפעה עמוקה על היבשת. ה
המעצמות פעילות עשרות שנים של סטגנציה כלכלית, ומדינות אפריקה רבות נהנות מצמיחה נמשכת. אך 

כללים יקאים את המעצמות הישנות, ומכניסה את האופן בו רואים האפרהחדשות באפריקה משנה גם 
   יבשת זו. כלכלי ב- אוחדשים למשחק הגי
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  להבנת התרבות הניהולית והעסקיתהיא מפתח היסטוריה הכרת ה
  

  הקולוניאליזם לא יצר בסיס לתרבות שלטון
הגבולות השרירותיים שקבעו האימפריות כאמור, בעינים אפריקאיות, המושג מדינת לאום הוא אמורפי. 

למדינות אפריקה, לא התחשבו באוכלוסיה המקומית שהתגוררה שם, ואין כל מתאם בין תחום המחיה של 
  השבטים השונים לבין גבולות המדינות.  

  
מדוע זהו גם המפתח להבנה והאכזריות באפריקה.  זוהי הסיבה העיקרית למלחמת האזרחים התכופות

לעתים קרובות, ראשי המדינות נתפסים כמי שאינם דואגים לבני עמם: דאגתם נתונה קודם כל לשבט 
  המוצא שלהם, יותר מאשר לאנשים שהפכו להיות אזרחי המדינה. 

  
שבט שנתפס בעיניו טיפח את הובעיקר הצרפתי והבלגי, בנוסף, לעתים קרובות הממשל הקולוניאלי, 

עם קבלת העצמאות, כמתקדם, ושלט באמצעותו באחרים. כתוצאה העמיקה העוינות בין השבטים. 
  התפתחו קונפליקטים עזים בין השבטים שקיבלו את השלטון לבין האחרים. 

  
 רואנדה היא דוגמה קיצונית לכך: הממשל הבלגי יצר עוינות עזה בין בני שבט הטוטסי לשבט ההוטו, והיא

ומי שפועל דומים שכיחים גם במדינות נוספות, קונפליקטים . 1994- זו שהובילה לרצח העם ברואנדה ב
  באפריקה חייב להבין אותם לעומקם. 

  
 ןוליחס לאוכלוסיה המקומית, ותוצאותיהגישות שונות באשר לשיטות הממשל לבריטים ולצרפתים היו 

מורגשות עד היום. לדוגמה, הבריטים הקימו מערכת חינוך רחבה, אך ברמה בסיסית ביותר: ידיעת קרוא 
עניקו להם והוכתוב וחשבון. מאידך הצרפתים טיפחו והשקיעו מספר מצומצם של בני האליטה המקומית, 

ניה שליטת בריטעד היום ניתן לראות שבהכללה, שיעור השכלת המבוגרים במדינות שהיו בהשכלה גבוהה. 
  שוויון בולטת יותר. - גבוה בהשוואה למדינות האחרות, ובמדינות שהיו בשליטה צרפתית הנטיה לאי

  

  הקמת תשתית יצרניתעיכבה תלות באירופה ה
ל מליוני גרם להגירה כפויה שסחר העבדים על אפריקה, הוא של הרחבות טראומטיות מעבר להשפעות ה

שהיו אמורים להיות כוח עבודה משמעותי. כתחליף, נשלחו לאפריקה מוצרים מוגמרים, ולא  ,גברים צעירים
בדרך  נוצר בסיס למיצוי המשאבים הטבעיים באמצעות ייצור מקומי. הקולוניאליזם החריף את הבעיה

  עד היום אפריקה תלויה מאד במוצרי יבוא, ובפרט ביבוא ממדינות אירופה.דומה. כתוצאה 
  

  יתות בעיניים אפריקאיותאתיקה ושח
ערכי. מחד, עידן הקולוניאליזם הטמיע באפריקה כבוד לאדם הלבן. מאידך, - היחס באפריקה למערב הוא דו

מזה דורות שלהן. נורמות המוסר את היחס של האימפריות המערביות לא מעורר אצל רבים רצון לאמץ 
יקה רבות מנצלות לרעה את אפר שהמערב מתייחס לאפריקאים בפטרונות, וגם בימים אלה מדינות

  מועד תפוגתם חל הוא דוגמא קלת ערך לכך).מוצרים שהנוהג לייצא לאפריקה ומשאביה (
  

התופסים את הפיקוח של האו"ם על משכילים רבים באפריקה. למשל, יש  בגישה זו מעוררת התנגדות בקר
המשך הקולוניאליזם הכלכלי על הפרויקטים באפריקה, או את המדיניות הכלכלית שכופה הבנק העולמי, כ

  היבשת. 
  

טון. מה שבעיני המערב נתפס עתה כשחיתות, נתפס בקרב אפריקאים רבים כחלק מזכויות השללבסוף, 
  להכתיב להם מהם סדרי ממשל תקינים.  ותואירופה כמי שיכול האחרונים אינם רואים את ארה"ב

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

  
8  

  
  
  

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

  
9  

 

  

  למה אפריקה?
  

בעשור האחרון, נהנית אפריקה משינויים מפליגים. חלק מתהליכי מאז תום המלחמה הקרה, ובעיקר 
, המעצמות העולמיות החדשות תהשינוי הם תולדה של תהליכים פנימיים, ואילו אחרים מונעים על ידי צמיח

  וסין בראשן. 
  

שינויים אלה איפשרו לאפריקה להנות מצמיחה נמשכת, חרף הטלטלות בכלכלות המערב. התפוקה 
לה פי שלושה ויותר בעשור האחרון, וחלק נכבד מהכלכלות בעלות הצמיחה הגבוהה בעולם הן הכלכלית גד

   יבשת זו. ב
  
  

   הפוטנציאל
  

    בחיתוליו נמצא תהליך מיצוי הפוטנציאל באפריקה 
  

חלקם ביבשת , מליון בני אדם 870-מונה כאפריקה תת סהרה)  –(להלן: את"ס אפריקה שמדרום לסהרה 
התוספה לפני ת"ס בא 50- המדינה ה; אלה נפרסים על פני חמישים מדינותעצמה וחלקם באיים סמוכים. 

  כשנה, עם הכרזת העצמאות של דרום סודן. 
  

תהיה אפריקה בית לרבע מהאוכלוסיה העולמית, אשר יהוו כוח עבודה וכוח  2050לפי ההערכות, בשנת 
מדינות את"ס,  50בלבד.  3%- אך כיום, משקלה של אפריקה כולה בכלכלה העולמית הוא כצרכני מהותי. 

  ללא דרום אפריקה ומדינות צפון אפריקה, תורמות פחות ממחצית מהתמ"ג האפריקאי כולו. 
  

מסך  1.8%- כ, והוא מהווה 1טריליון דולר 1.3- התמ"ג המצטבר של מדינות את"ס נאמד בכ, 2012- נכון ל
טריליון דולר,  2- בכמזרח אירופה מוערך בלשם השוואה, התמ"ג המצטבר במרכז ו. מיהתמ"ג העול

   טריליון דולר.  5.9 –ריקה הלטינית ובאמ
  

וללא דרום , $2011 בשנת B442-בכ, סך היצוא המצטבר של מדינות את"ס הסתכם UNCTADלפי אומדני 
$. אפריקה B256-כ  –דרום אפריקה  וללא $, B380-היקף היבוא המצטבר נאמד בכ$. B340-כ –אפריקה 
  מתוצרי הכריה והחציבה העולמיים (כולל נפט).  11%- מיצאת כ

 
יקה מאז ראשית המאה ראפ התתהליך צמיחה ממושך ממנו נהנהיקפי תוצר ויצוא אלה הם תולדה של 

קרן המטבע  לשנה. 6%עד  5%- לאורך שנים אלה, היתה הצמיחה הממוצעת באפריקה כהנוכחית. 
- , לעומת כלמרות המצב הכלכלי הרעוע בעולם, 5.4%- כתהיה  2012- הצמיחה באת"ס במית חוזה כי העול

   .מרבית הצמיחה נזקפת למדינות הנפט, ובהן אנגולה, ניגריה וגאנה . 2011- ב 5.1%
 

                                            
 . 2012-ל IMFתחזית  1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

  
10  

  
  

  
  

    

 

 

 הצמיחה בעשור האחרון
, עשר המדינות אשר צמחו ביותר בעולם בעשור האחרון כללו ארבע )2012(אפריל  לפי נתוני קרן המטבע העולמית

מדינות את"ס: גינאה המשוונית, אנגולה, ניגריה וסיירה ליאונה. אליהן מתוספות אתיופיה וצ'אד, אשר צמחו בקצב בן 
 בדירוג הצמיחה.  12-וה 11-בהתאמה, והן במקום ה 8%-ו 8.4%
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  בטווח הקרוב, פוטנציאל הצמיחה העולמי השני בחשיבותו טמון באת"ס
  

לפי תחזיות קרן המטבע העולמית, בשנים הקרובות מדינות אסיה המתפתחות ימשיכו להוביל את הצמיחה 
  . 2העולמית. אזור את"ס שני אחריהן, ובפער ניכר

  
יגיע התמ"ג המצטבר של  2020עד  טריליון דולר. יש החוזים כי 1.8-יגיע התמ"ג המצטבר לכ 2017עד 

  $, וההוצאה הצרכנית תגיע לכטריליון דולר בשנה זו. T2.4-את"ס ל

  
  

  הצומחות בעולם עשרים בין יהיו זמביה, מוזמביק, אנגולה וטנזניה בשנים הקרובות 
  

צמיחה מתוך עשר המדינות המובילות בעולם בקצב הארבע שנים הבאות , בחמש הIMF-לפי תחזיות ה
היא תיקון לצמיחה השלילית הגבוהה שצמיחתה  –אך אלה כוללות את לוב תהיינה מדינות אפריקאיות. 

, נאהנפש; ואת גי 200,000- אי המונה כ –החדה שלה בעקבות ההפיכה בשנה שעברה; את סאו טומה 
  יחסים דיפלומטיים. ישראל עמה אין ל

  
הצומחות ביותר היא סיירה ליאונה: משנסתיימה מלחמת האזרחים המדינה הרביעית הכלולה בין עשר 

אליה מצטרפות בעיקר במגזר הכריה והחציבה.  – 2012- ב 25%חוזה לה צמיחה בת  EIU-במדינה, ה
זמביה, ניג'ר (שגם עמה אין  (לפי התחזית, בינתים): 11-20-ת"ס המדורגות במקומות השבע מדינות א

  לישראל יחסים דיפלומטיים), מוזמביק, אנגולה, ליבריה, רואנדה וטנזניה. 
  

                                            
. לנוכח משקלה הגדול של דרום אפריקה EIU-האזוריות כוללות את דרום אפריקה, בניגוד לתחזיות ה IMF-תחזיות ה 2

גבוהות  EIU-בכלכלת את"ס, וקצב הצמיחה הנמוך בה, השפעתה הסטטיסטית על שיעור הצמיחה גבוהה. מסיבה זו תחזיות ה
 יותר. 
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, PwCגם מדינות אחרות, שאינן נכללות בדירוג זה, נהנות מצמיחה גבוהה, וניגריה בראשן. לפי תחזית 
תקדים את דרום אפריקה.  ניגריה תהפוך תוך זמן קצר ביותר לכלכלה המובילה באפריקה מבחינת גודלה, ו

יחסית לדרום אפריקה, אלא של ניגריה השינוי עשוי לחול כבר השנה, לאו דווקא בשל צמיחתה המהירה 
). יתכן כי שינוי שיטת המדידה יראה כי rebasingבגלל עידכון שיטת המדידה של הביצועים הכלכליים (

ואחרים כי גם  PwC ים$. עוד חוזB400ל כבר כיום התמ"ג של כל אחת משתי הכלכלות המובילות הוא מע
  אנגולה עשויה תוך שנים אחדות לעקוף את דרום אפריקה מבחינת גודל התוצר. 

  
  

19.8%
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ה. פפואה נ גינא
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הודו

מוזמביק
ס לאו

קמבודיה
אנגולה
ליבריה
רואנדה
טנזניה

IMFתחזיות צמיחה 
2017 - 2012ממוצע 

   
  

קבוצת , עם הצטרפותה ל2011- ב 9.8%מדינות בולטות נוספות הן גאנה, אשר נהנתה מצמיחה בת 
אנגולה, ניגריה וגינאה המשוונית). גם היא צפויה להמשיך הכוללת גם את מדינות הנפט של אפריקה (

, גם אתיופה ואוגנדה ייהנו IMF-, ובשונה מתחזיות הEIU-לפי תחזית ה בצמיחה נאה בשנים הקרובות.
  . 10% - 7.5%בשנים הבאות מצמיחה שבין 
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  עיקריים מנועי צמיחה
  

  חשובאפריקה ליעד השקעות הביקוש העולמי לחומרי גלם הופך את 
  

האיצה את הביקוש העולמי לחומרי גלם. עושרה של , וסין בפרט, המעצמות החדשותהצמיחה המהירה של 
ההופכות לשותפות השקעה ביבשת, בעיקר במגזר וברזיל,  אפריקה במחצבים מושך אליה את סין, הודו

  הנפט והמחצבים. 
  

סמסונג הקוריאנית חתמה לאחרונה על חוזה דוגמה, אך גם מדינות אחרות מאסיה לוקחות חלק במירוץ. ל
. סמסונג מתכוונת להגדיל את $2016, להקים בית זיקוק בגבון, ובנייתו אמורה להסתיים עד B1בשווי 

הקוריאנית מחזיקה מניות בשמונה  SK. קבוצת 2015- $ בB10-$ השנה, לB3-השקעותיה באת"ס, מ
  . גינאה המשווניתבשדות נפט, בין היתר בחוף השנהב ו

  
מספר הפרויקטים לפי ממצאי ארנסט & יאנג, תהליך זה הופך גם את המגזר הפרטי ליעד להשקעות זרות. 

ים ירד בעקבות החדשמספר הפרויקטים . 153%- ב – 2003, ומאז 2011- ב 27%-בהשקעות זרות גדל ב
   . 20083- שיא שנרשם בדביקו את הנה התחדשו ההשקעות והור, אך לאח2008משבר 

  
ת שהאטרקטיביות של אפריקה למשקיעים הולכת וגדלה, היא עדיין אינה יעד מועדף להשקעות: למרואך 

. 4)2000בשנת  0.7%מההשקעות הזרות הישירות בעולם (לעומת  5.5%- היא משכה כ 2011- נכון ל
משקיעים רבים עדיין תופסים את אפריקה כקשה יותר לפעילות בהשוואה לכלכלות ממריאות אחרות, 

  סיכון הפוליטי הגבוה המיוחס לה, כמפורט בהמשך.מהונרתעים 
  

רוב ההשקעות הזרות בנוסף, 
עונות לצורך האקוטי אינן 

ביותר באת"ס: בניית תשתיות 
בסיסיות. מחוץ למוסדות סיוע, 

סין היא היחידה המשקיעה 
סכומים ניכרים בתשתיות 

כחלק . זאת בסיסיות
הסינית, מהאסטרטגיה 

להבטיח לעצמה שנועדה 
רי גלם בטווח מקורות חומ

  הבינוני והארוך.
  

    

                                            
מדינות צפון אפריקה היו אלה שמשכו את מירב ההשקעות: מצרים,  2003יאנג, מאז  יש להעיר כי לפי ממצאי ארנסט & 3

מרוקו, אלג'יר ותוניסיה. חלק מהכותרות שפורסמו בשנים האחרונות אודות האטרקטיביות הגואה של אפריקה כיעד להשקעות, 
חוזה שההשקעות הזרות  EIU-, ה2012 חלק מהן. אך גם נכון ליוליבטרם התחלפו המשטרים בצפון אפריקה, התייחסו למדינות 

 יותר מאשר במרבית מדינות את"ס.  –$ בכל אחת מהמדינות הצפון אפריקאיות הנ"ל B3 $- B2ינועו בין  2013-הישירות ב
4 Africa Economic Outlook, 2011 

0.30.30.30.30.40.40.50.50.60.60.90.91.11.3
1.92.0

3.0

5.7
6.8

12.6
$B  השקעות זרות ישירות
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  הפתיחות לסחר בינלאומי מניעה אף היא את הצמיחה
  

הנתח של מדינות את"ס בסחר חר הבינלאומי זעום. פריקה שמדרום לסהרה בסמסורתית, חלקה של א
. זאת בגלל הסטגנציה הכלכלית לאורך 2008- ב 2%- לפחות מ - 5%- מכ, 1960העולמי ירד באופן חד מאז 

  קופה זו באפריקה, אל מול הכלכלות הממריאות בעולם. רוב ת
  

. קטגוריות , כל שכן מוצרי יצואת מוצרים מתועשיםומייצרן כמעט שאינמדינות את"ס למעט דרום אפריקה, 
  הן תלויות מאד ביבוא, ודרום אפריקה בכללן.היצוא הדומיננטיות הן נפט ומינרלים. לפיכך 

  
, 21- מאז ראשית המאה ה

גדלה הפתיחות של מדינות 
את"ס לסחר בינלאומי, ושינוי 

. 5זה תרם אף הוא לצמיחה
כחלק מפתיחות זו, בעשור 
הקרוב אמורים לקום אזורי 

סחר חופשי באפריקה. אזור 
סחר חופשי כבר מוקם עתה 

במאוריציוס, ובהמשך 
אזורים דומים מתוכננים 

ביוהנסבורג (דרום אפריקה), 
ניירובי (קניה),  לגוס (ניגריה) 

  ואקרה (בירת גאנה).
  

כידוע, צרכי המשאבים 
גידול ההשקעות הסיניות את כמו גם העצומים של סין הם אלה המניעים את גידול הסחר האפריקאי עמה, 

אה מהמדיניות הסינית, המכוונת אך באותה מידה, הסחר בין סין לאפריקה גדל גם כתוצ. באפריקה
להגברת מעורבותה הגלובלית, ולפיתוח שווקים שיהוו יעד לתוצרתה בטווח הבינוני והארוך. אסטרטגיה 

יצור של מוצרים שערכם המוסף נמוך לשווקים בהם השכר נמוך יסינית זו משלבת גם את העברת ה
  אפריקה בפרט. לו –בהשוואה לסין 

  
- פריקה לסין גדל דרמטית בעשור האחרון. לפני כעשר שנים, סין סיפקה רק ככתוצאה, נתח הסחר בין א

 12%-היא מהווה יעד למהיצוא האפריקאי. כיום,  5%- מצרכי היבוא של אפריקה, והיוותה יעד לכ 3%
אירופה היא עדיין שותף הסחר הגדול ביותר של אפריקה, ויפן  2012- לואולם נכון יבשתי. - מהיצוא החוץ

  מהסחר האפריקאי.  7%- אחראית לכ
  

אצל שותפות ומשברים כלכלות את"ס לטלטלות של פגיעות ההשינוי בדפוסי הסחר הקטין משמעותית את 
  הסחר המסורתיות: מדינות אירופה. שינוי זה תורם אף לגידול יציב בצמיחת מדינות אלה. 

  
 – 2000בין השנים ואולם גם היקף הסחר התוך יבשתי באפריקה נמוך ביותר בהשוואה ליבשות אחרות. 

), ובשנים 16%לעומת  25%יבשתי (- גדל הסחר התוך יבשתי מהר יותר מאשר הסחר הבין 2007
  האחרונות נעשים מאמצים רבים להגביר את האינטגרציה התוך יבשתית. 

                                            
יא שתרמה לגידול מחקרים שפירסמו פרופ' מרקוס ברוקנר והכלכלן דניאל לדרמן מראים כי הפתיחות לסחר באת"ס ה 5

 בצמיחה, ולא להפך. 
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 התחזקות היציבות הפוליטית מגדילה את אמון המשקיעים
  

. אך בשנים האחרונות היציבות 6)"לקויות"נחשבות לדמוקרטיות (מלאות או עשר רק מבין מדינות את"ס, 
-הפוליטית גבוהה יותר משבעבר, בעיקר בדרום היבשת. תהליכי הדמוקרטיזציה מעמיקים, והניהול המקרו

בחלק מהמדינות, המנהיגות האפריקאית החדשה משרה בטחון בקרב מקומיים ומשקיעים כלכלי משתפר. 
  תורמים להאצת הצמיחה, ולהגברת העניין בהשקעות באזור. יכים אלה זרים כאחד. תהל

  
במספר מדינות ניכרים תהליכים חיוביים של הפסקת מלחמת האזרחים והשכנת יציבות, התורמת בתורה 

להזדמנויות כלכליות משמעותיות. אנגולה, שמלחמת האזרחים בה הסתיימה לפני עשר שנים, היא הדוגמה 
כבר התחוללו שתי הפיכות,  2012השלטון עדיין שביר, ומראשית , במדינות אחרות מנגד המובהקת לכך.

  במאלי ובגינאה ביסאו. 
  

כלכלית שתתרום -הבנק העולמי, קרן המטבע הבינלאומית וגופי סיוע נוספים מעודדים מדיניות מקרו
מגזרים. יש להעיר ליציבות, רפורמות מבניות והפרטה. תוצאות תהליכים אלה ניכרות בחלק מהמדינות וה

הרואים בהם צורה חדשה של כי תכתיבי האירגונים הבינלאומיים אינם מתקבלים תמיד בברכה. יש 
  קולוניאליזם וניצול. 

  
  

  מובילים להיווצרות מעמד בינוני עיורהתהליכי 
  

 49באפריקה יש עתה לשנה.  4%-ל ב, וקצב העיור מתקרמשתנה במהירותהתמונה הדמוגרפית באפריקה 
חמש . אך מתוך שבעה מליון תושביםבנות למעלה מערים בנות מליון תושבים ויותר, וחמש ערים 

האחרונות, רק שתיים 
באת"ס: לגוס בירת 

אנדה בירת ניגריה, ולו
אנגולה. האחרות הן 

קהיר, חרטום 
  ויוהנסבורג.

  
הובילו העיור  תהליכי

להתפתחות שווקים 
צרכניים, במקביל 
לצמיחת הפעילות 
הכלכלית שאינה 

קשורה ישירות 
באוצרות הטבע. 

החל להיווצר כתוצאה 
מעמד בינוני, באת"ס 

המפתח בהדרגה 
  הרגלי צריכה חדשים. 

                                            
; מאוריציוס נחשבת ל"דמוקרטיה מלאה", ותשע האחרות נכללות בקטגוריה "דמוקרטיה EIU Democracy Index 2011לפי  6

  דרום אפריקה, בוצואנה, זמביה, גאנה, נמיביה, בנין, מאלי, לסוטו וקייפ ורדה. ישראל משויכת אף היא לקטגוריה זו.  –לקויה" 
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מתושבי אפריקה ישתייכו למעמד הבינוני,  10%- כ 2030), עד 2012(מאי לפי תחזיות גולדמן סאקס 

$ לשנה. זהו מצב המקביל לזה של סין לפני כעשר שנים, או למצב של הודו 30,000 -$ 6,000וישתכרו בין 
  הבאים).  יםבפרק –בעוד כחמש שנים. דרום אפריקה וניגריה יובילו את התהליך (עוד בעניין זה 

  
אין חולק על כך שבעשורים הקרובים תגדל משמעותית יכולת הרכישה של משקי הבית באת"ס, הצריכה 

  הפרטית תתרחב משמעותית, ותהווה כשלעצמה מנוע צמיחה מרכזי. 
  
  

  
Source: UNEP/GRID-Arendal, designer Riccardo Pravettoni, February 2011 
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  האתגרים והסיכונים
  

   גבוההסיכון הפוליטי 
 

רבות מהווה תזכורת כואבת לסיכון הפוליטי הגבוה הטמון ב 2012ההפיכה שהתחוללה במאלי במרץ 
יותר מכל אזור אחר בעולם. מאלי נחשבה לאחת מהמדינות עם הדמוקרטיה היציבה , אפריקהממדינות 

ניים וצגורמים קייכה הובילה לשליטתם של ביותר, הנהנית מחופש עיתונות ומהגנה על זכויות אדם. ההפ
  היציבות למדינה זו. שוב ר האם וכיצד תעדיין לא ברושורות אלה תיבת במדינה, ובעת כ

  
מצטרפות להפיכות בצפון הן גסקר, ודבחוף השנהב ובמ, היו באת"ס הפיכות נוספות 2011מאז ראשית 

ה בפרויקטים, הסיכון הפוליטי הוא הגורם המשפיע ביותר על החלטות השקעמחקרים מראים שאפריקה. 
עסקיים, ואילו -משקיעים נוטים לחשוב שהם יכולים להתמודד עם סיכונים כלכלייםולא הסיכון הכלכלי: 

וא גבוה, משקיעים כל עוד הסיכון הפוליטי הנתפס באפריקה ההסיכונים הפוליטיים הם מעבר לשליטתם. 
  סה לשווקים אלה. ינרבים יימנעו מכ

  
מראה שמעורבות גופי מימון בינלאומיים בעולם ים ואנשי העסקים בנוסף, נסיונם של חלק מהמשקיע

  מפני סיכונים פוליטיים. די וחברות לביטוח סיכונים עסקיים אינם מבטיחים אותם 
  

מלחמות פנימיות להסיכונים הפוליטיים הכרוכים בפעילות באפריקה אינם מוגבלים רק להפיכות, או 
טית נחשבים אף הם לחלק מהסיכון הפוליטי הכרוך בפעילות וחיצוניות. שינויי תחיקה ושחיתות פולי

השקעה עבר באשר ל- החלטותשינוי בפרט, חילופי השלטון עלולים להיות כרוכים בריקה באת"ס. באפ
   . בפרויקטים

  
מהווים דוגמה מובהקת לכך: הנשיא אלפה קונדה  2010-ינאה ביסאו בגרעו ביהשינויים הפוליטיים שא

Alpha Condé  והקים ועדה לבחינה מחדש של כל חוזי הכרייה והחציבה עליהם 2010-לשלטון בעלה ,
פורסם כי קונדה העביר את נכסיהן של חברות מסחריות אשר  2012הסכים המשטר הצבאי הקודם. ביוני 

  השקיעו במכרות בגינאה ביסאו, לידי אנשי צללים מדרום אפריקה. 
  

 יים מהשקעות במדינה זו, אך גם ממדינות אחרות ביבשת.עים סולידצעדים אלה ירחיקו ללא ספק משקי
לעתים קרובות מדי, מגעים מתקדמים להשקעות נקטעים עם חילופי השלטון, והקפאת תכנית ההשקעה 

   כשולים. המסע לסגירת עסקאות עלול להיות מתסכל ורצוף מ ,ידי הנשיא החדש. כתוצאה-על
  

את החשש מפני ה מגבירה אף היא את הסיכון, ובפרט חדירתם הנמשכת של קיצונים איסלמיים לאפריק
נחשבת למדינה ניגריה והסיכון הפיזי מוחשי. גבוהה מאד, האלימות באחדות ממדינות את"ס פעולות טרור. 

  מדינה זו. תעשיית החטיפות הבינלאומית משגשגת בעם אלימות גבוהה במיוחד, וגם 
  
  

  הסביבה העסקית קשה מאד לפעילות
  

 מדינות את"סשש מדינות. מאה המובילות כוללות  185ה העסקית של הבנק העולמי כולל דירוג הסביב
ואמנם, במרבית המדינות הסביבה ממדינות האזור.  22שלושים המקומות האחרונים כוללים ואילו  בלבד,
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ולעתים אף הולכת ומתגברת. מוסדות השלטון  – רמת השחיתות גבוהה מאדוהעסקית קשה לפעולה, 
  ומערכת המשפט והאכיפה חלשה מכדי להגן על משקיעים זרים. חלשים, 

  
  

הבירוקרטיה כבדה ומסורבלת. לשם המחשה, ברואנדה ניתן להקים עסק חדש תוך יומיים, במדינות רבות 
פגש באופן אישי עם פקיד ציבור, כדי לקבל מידע יורך להברוב המדינות יש צתוך שנתיים.  –ואילו בקניה 

גם ם. לפיכך שיפור הנגישות למידע הוא אחד התחומים המחייבים שינוי מהותי. חיוני לפיתוח עסקי
  .רגולציה מספקת, ממלאי תפקידים אינם יודעים לעתים מהן התקנות המחייבותישנה במדינות בהן 

  
  

  
   

ואולם מתוך המדינות שנבחנו, שש מדינות נוחות יותר לפעולה מסין, שמונה מדינות נוחות יותר מרוסיה, 
  מדינות נוחות יותר מהודו או דומות לה.   13-תשע מדינות נוחות יותר מברזיל, ו

  
) הפכו את הסביבה הרגולטורית שלהן 43בנוסף, בשש השנים האחרונות, מרבית מדינות את"ס (

ממשלות את"ס  46מתוך  36, 2011למאי  2010ית יותר לעסקים. לפי דו"ח הבנק העולמי, בין יוני לידידות
  .7שנבחנו, יישמו רפורמות לפחות באחד מעשרת התחומים הנבחנים בדוחות

  

                                            
 נוספה גם בחינת הנגישות לחשמל.  –כגון קלות פתיחת עסק, יישוב סכסוכים, סחר בינלאומי, ולראשונה  7
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. גם 23-מבין מדינות את"ס, מאוריציוס ניצבת בראש הטבלה בארבע השנים האחרונות, ומדורגת במקום ה
  וגאנה.  בוצואנהית מדירוג גבוה יחסית (סמוך לישראל), ואחריה דרום אפריקה נהנ

  
המדינות בהן חל השיפור המשמעותי ביותר בשנה האחרונה היו סאו טומה, קייפ ורדה, סיירה לאונה 

שמו רפורמות בנושאי המיסוי, קבלת אשראי, אישורי בניה, רישום רכוש ועוד. מאידך, מבין יובורונדי, אשר י
  הכלכלות החשובות באת"ס, אנגולה מדורגת בתחתית הטבלה. 

  
מעורבות מדינות האזור אלה. שיעורי המכס באפריקה גבוהים מאד, אך הם נמצאים בירידה נמשכת בשנים 

פה האזוריים, בתוך אפריקה, אינם מעודדים שילוב עם הסחר מי נמוכה, והסכמי ההעדובסחר בינלא
מהיקפי הסחר של האזור. עם זאת הפתיחות לסחר  40%- אפריקה וניגריה תורמות יחדיו כ- הגלובלי. דרום

  בינלאומי גבוהה יחסית: כמעט בכל המדינות, זהו המרכיב הטוב ביותר בין משתני הסביבה העסקית. 
  
   

העדר תשתיות מקשה על 
  פיתוח עסקים

  
התשתיות באת"ס מוגבלות 
ביותר, או מתמוטטות בשל 

העדר תחזוקה. מרביתן 
צריכות להבנות מחדש, 
בתמיכת מוסדות סיוע 

בינלאומיים ומשקיעים זרים. 
הבעיה אקוטית בתחומי 

  התחבורה והחשמל.
  
 30%-לכ, רק 2009- ב

מתושבי את"ס היתה נגישות 
- בערים ו 60%לחשמל (

עור זהו שי בכפרים). 14%
נמוך משמעותית מכל אזור 

גל  לאורגם אחר בעולם. אך 
השקעות בתשתית של ה

, יותר ממחצית ממשקי הבית באת"ס יהיו 2050בשנת העריך לאחרונה כי השנים האחרונות, הבנק העולמי 
  תשתיות).  –זה, ראו הפרק הבא (תחומי פיתוח עיקריים  . לפירוט נוסף בנושאללא חשמל

  
  

  אדם מיומןמחסור בכוח קיים 
  

מתקציבן בחינוך, יחלוף לפחות דור עד שהן תוכלנה להנות  10%- למרות שממשלות אפריקה משקיעות כ
זרים התאגידים חלק מהכיום, משקיעים זרים מצביעים על מחסור בכוח אדם יזמי וניהולי. מכוח אדם מיומן. 

  פיתוח כוח אדם מקומי. בבהדרכה ומשקיעים  באפריקהפועלים ה
  

במקביל, המיפנה המתחולל באפריקה, יחד עם המיתון הכלכלי באירופה ובארצות הברית, מעודדים 
בוחרים לעבוד אלה אפריקאים מיומנים העובדים במדינות המערב לשוב לארצותיהם. אך רבים מעובדים 
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זר הפרטי. ככל שהמיגזר הפרטי יהפוך לאטרקטיבי יותר, עשוי להתחולל שינוי גם במגזר הציבורי ולא במיג
  בהיבט זה. 
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  מקטינה את הפוטנציאל למוצרים חדשנייםנמוכה ולות הטכנולוגית בשה
  

לנוכח רמת הפיתוח הנמוכה, מרבית המדינות חסרות את המיומנויות הנדרשות להשתלבות בכלכלה 
  מזה, יכולת הקליטה של טכנולוגיות חדשות מוגבלת בתחומים רבים. כנגזר . 21- הגלובלית במאה ה

  
יחד עם זאת, כפי 
שקורה במדינות 

נחשלות, דוקא רמת 
הפיתוח הנמוכה יוצרת 
יתרון במספר תחומים: 

שיעור חדירת 
האינטרנט הסלולרי 

גבוה יחסית לאזורים 
רבים אחרים בעולם, 
והפתיחות לפתרונות 

תשלום באמצעות 
טלפוניה ניידת גבוהה 

  אף היא. 
  

  

  תיתהאבטלה הגבוהה עלולה לסכן את היציבות החבר
  

נפש. שכבה זו מהווה  M200-, מונה כ15-24לפי נתוני הבנק העולמי, שכבת הצעירים באת"ס, בגילאי 
להיות הכוח צעירים אלה עשויים מהמובטלים.  60%- מכוח העבודה, ו 40%כחמישית מכלל האוכלוסיה, 

ת הפוליטית או להפך למקור לאי יציבות. קיים חשש שההתקוממו –המניע של הכלכלה בעשורים הבאים 
שאפיינה בשנה שעברה את צפון אפריקה תגלוש גם דרומית לסהרה, לנוכח המספר הגדל והולך של 

  הצעירים המשכילים, שאינם מוצאים עבודה. 
  

הבנק האפריקאי לפיתוח, הבנק העולמי ואירגונים נוספים יוזמים פרויקטים להתמודדות עם בעיה זו. בין 
  וסיוע בהקמת עסקים קטנים ובינוניים. , מיומנויות טכנולוגיות היתר, הפרויקטים כוללים הקניית

  
  ה הוא תנאי הכרחי להמשך הצמיחה הרעב באפריקמיגור 

  
, מהם סובל אחד מכל תזונהה- תתאפריקה לא תורגמה להפחתת הרעב ו הצמיחה המהירה של מדינות

נגל עד צ'אד, וכן שת, מס) שלרוחב היבSahelיה אקוטית במיוחד ברצועת הסאהל (ארבעה תושבים. הבע
נשים כפריות הן הסובלות העיקריות מרעב, בגלל דג'יבוטי, אתיופיה, קניה וסומליה. במזרח אפריקה, 

  .מגבלות החלות במקומות רבים על הקצאת קרקעות לעיבוד חקלאי לנשים
  

הודיעה סוכנות הפיתוח של האו"ם כי מיגור הרעב באת"ס הוא תנאי הכרחי להמשך הצמיחה  2012במאי 
, את"ס היא עדיין האזור בו הבטחון התזונתי הוא הנמוך 2012האזורי. לפי דו"ח הפיתוח האנושי לשנת 

כפריות,  בעולם. לא די להגדיל את התפוקה החקלאית כדי להתמודד עם הבעיה. יש להשקיע בתשתיות
שירותי בריאות, בטחון חברתי וחיזוק הקהילות הכפריות, ובד בבד לחזק את הממשל המקומי ואת החברה 

  האזרחית. 
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  תחומי פיתוח עיקריים
  

  מחצבים
  

והיא יצרנית מובילה של זהב, יהלומים, אורניום, אפריקה מפיקה למעלה מששים מתכות ומינרלים, 
אפריקה עדיין לא נחקרו בצורה מקיפה, לפי  למרות שמחצבי. 8וקובלטמגנזיום, כרום, ניקל, בוקסייט 

 60%מעתודות הזהב,  40%מעתודות המינרלים בעולם, ובפרט  30%- כבמחזיקה היא ההערכות 
  העולמיות.  PGM9-מעתודות ה 90%-מהקובלט, ו

  
כר נרחב להשקעות. חיפוש וכרייה. אך גם בתחום זה יש עדיין ים וזהב מושכים את עיקר ההשקעות ביהלומ

  רחוק מאד ממיצוי.  היהלומים והזהב פוטנציאל דגסקר הן רק אחדות מהמדינות בהן מוזמביק, ניגריה ומ
  

דרום אפריקה, גאנה, זימבבואה, טנזניה, באת"ס הן מגזר הכריה והחציבה המדינות המובילות כיום את 
יה, זמביה ובוצואנה, ועד לאחרונה גם במדינות כמו סיירה לאונה, נמיבקונגו רפ. דמוקרטית. זמביה ו
  ענף המכרות הוא המקור העיקרי למטבע חוץ. , אנגולה

  
מדינות רבות החלו לאחרונה לבחון מחדש את חוקי ההשקעות בכרייה וחציבה, כדי להגדיל את התמלוגים 

פעול נה ל. גם מאלי התכוו5%-ל 3%-, והגדילה את התמלוגים מ2010- מקבלות. גאנה עשתה זאת ב ןשה
דמוקרטית בחנו אף הן את רפ. ליבריה וקונגו . 2012בה במרץ לפני ההפיכה שהתחוללה  –באופן דומה 

  זכיונות הכרייה, והגדילו במקרים רבים את חבות המס. 
  

 מגמה זו היא תולדה של עליית מחירי הסחורות בעולם: רק חלק קטן מהרווחים המוגדלים הגיע למדינות
בנוסף, חוזים רבים כללו פטור ממס בשיעורים לתקן את החוזים הבלתי הוגנים. , והן סברו כי יש את"ס

טוענים מהבנק האפריקאי לפיתוח גדולים, גם כאשר מקבלי הזכיונות נהנים מרווחים גבוהים. כלכלנים 
היה מעוניין לעודד את הפרטת אשר ידי הבנק העולמי, - עוצבו במידה רבה עלהחוזים שנחתמו בעבר ש

ששיעורי התמלוגים כיום רחוקים מלהעיק על רווחיות החברות, וניתן להגדילם מבלי ם מצאו ההמכרות. 
  להרחיק משקיעים עתידיים. 

  
בנוסף ליהלומים, הכרייה והחציבה. ונמיביה נחשבות ליעד ההשקעות האטרקטיבי ביותר בתחום  בוצואנה
  עשירה במתכות יקרות, מתכות בסיסיות ופחם.  בוצואנה

  
ה כל השנים טקניה בל. בענף זה גם קניה, אוגנדה וזמביה הופכות ליעדי השקעות מענייניםלאחרונה, 

בחבל בכמויות מסחריות הבריטית מצאה נפט Tullow Oil , חברת 2012בראשית בהעדר מחצבים, אך 
  שבצפון מערב המדינה.  Turkanaטורקנה 

  
להשקעה, אך משקיעים חסרי פחד פועלים אידך מדינות כמו קונגו וזימבבואה נחשבות למסוכנות ביותר מ

ידועה כמדינה אלימה ומושחתת. אך היא מחזיקה בעתודות קונגו רפ. דמוקרטית גם במדינות אלה. 
לארדי דולרים בעשור האחרון. חלק יהנחושת והקובלט הגדולות בעולם, וחברות כרייה השקיעו בה מ

, אשר .First Quantum Minerals Ltdת מהמשקיעים נכוו, וידוע במיוחד סיפורה של החברה הקנדי
  מדינה. מכרות בהממשלה הפקיעה את אחזקותיה ב

                                            
מתפוקת הנחושת, עופרת ואבץ  7%-מעניין לציין שתרומת אפריקה למתכות המובילות היא שולית: אפריקה מפיקה פחות מ 8

 העולמית.
 מתכות מבוססות פלטינה. 9
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  תשתית 
  

בעקבות עשרות שנים של הזנחה ושל בלשון המעטה, סובלות מתיפקוד לקוי, ת"ס מערכות התשתית בא
אשר חסרונן מהווה כיום , ורה והחשמלבהתחדחיפות הגבוהה ביותר היא בהקמת תשתיות ניהול כושל. ה

   מחסום צמיחה משמעותי. 
  
אפריקה זקוקה להשקעות בהיקף של  כחצי מיליארד אפריקאים אין גישה לרשת החשמל. לפי ההערכות,ל

   לשנה, כדי להקים תשתיות חשמל בלבד.דולר כמאה מיליארד 
  

שימוש בחומרי וסף, המחסור בחשמל מהווה תופעה שכיחה באפריקה, ומכביד על הסביבה העיסקית. בנ
תחנות הכוח הלאומיות הן בעלות תחלואה הנגזרת מכך. הו ,סביבההאנרגיה ירודים תורם להגברת זיהום 

יש פוטנציאל באפריקה עלויות הפקת החשמל גבוהות מאד.  –תפוקה קטנה יחסית, ובהעדר יתרון לגודל 
  עודדת השקעות בתחום זה.המסגרת החוקית עדיין אינה מבדרך כלל גדול לאנרגיה סולרית, אך 

  
ק"מ  2מתושבי את"ס הם בעלי גישה לכביש, ורק כשליש מהתושבים נמצאים במרחק של עד  19%רק 

 -מכביש שניתן להשתמש בו בכל מזג אוויר. עלויות התחבורה וההובלה גבוהות, בין היתר גם בגלל שולי
  רווח גבוהים של חברות התעבורה. 

  
או תקופתי. ואולם הגישה למים נקיים גדלה משמעותית די מחוסר מים, תמיכחצי מתושבי אפריקה סובלים 

ההתקדמות במערכות הביוב מאידך מהתושבים הם בעלי גישה למים נקיים.  60%בעשור האחרון, ועתה 
  , רק לשליש מהתושבים היתה גישה למתקנים בעלי ביוב.2008- היא איטית, ונכון ל

  
אירגונים הבינלאומיים מכירים בחשיבות ההשקעה בתשתיות, הן מוסדות השלטון האפריקאים והן ה

הסכימו מנהיגי אפריקה להקנות עדיפות לפרויקטי תשתית  2012בראשית כמפתח לפיתוח היבשת. 
  אזוריים, והציבו את היעדים הבאים:

  
  ;2020מהתושבים, עד  35%- מתן גישה לחשמל ל §
ויותר מדרך שניתן לעבור בה בכל מזג  ק"מ 2סלילת דרכים כך שמספר האנשים הגרים במרחק של  §

  אוויר ירד למחצית;
  ;2015עד  75%- הפחתת מספר האנשים חסרי גישה למים נקיים ב §
  .  2012קישוריות בין כל הבירות והערים הגדולות באפריקה במהלך  §
  
  2012נכון למחצית ומוסדות המימון והפיתוח התחייבו לסייע במימון וקידום הפרויקטים. בפועל,  G20-ה

מרבית המדינות חסרות מסגרות לתכנון או אסטרטגיות ארוכות ניכרה התקדמות בתחום התקשורת בלבד. 
המצב טוב יחסית. המסגרת הרגולטורית התקדמה בעיקר בתחום  ICT-טווח, אם כי בתחום התחבורה וה

ם הושקו יוזמות לפיתוח אזורי התקשורת, והרפורמות בתחום האנרגיה עדיין בתהליכי תכנון. בכל התחומי
  מדינתי. -בין
  

 ICA – Infrastructureגורמי הסיוע הגדילו משמעותית את תמיכתם בתשתיות, בין היתר באמצעות 
Consortium for Africaהתחייבות המימון המצטברות מכל המקורות הגיעו ל .-B56כאשר 2010- $ ב ,

 . 25% –טי , והמגזר הפר16% –, סין 52%תורמות  ICAחברות 
  

-סכום המתקרב ליעד ה -  2010- $  בB85-הגיע לכבפועל היקף ההשקעות בתשתית מקורות אחרים, לפי 
B90 .שהוצב לאותה שנה $    
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  ם , אינטרנט ושירותיתקשורת
  

את ו פתחורגולציה תומכת  בעשור האחרון חל שינוי דרמטי בעולם התקשורת באפריקה. מדיניות מועילה
 695- כתוצאה, ישנם עתה כ$. B60-מוערך בכבענף זרות ההשקעות היקף הקיעים, ושמגזר התקשורת למ

ת"ס באמליון.  735- מנויי טלפון באפריקה (כולה), ועד סוף השנה מספר המנויים עשוי לגדול לליון ימ
  ת והאינטרנט, אשר שינתה את חייהם של רבים.שוררת אופטימיות רבה לאור מהפכת הטלפוניה הסלולרי

  
, בניגריה בלבד 2012ליון מנויי סלולר חדשים. נכון לאפריל ימ 30נוספו באת"ס  2012הראשון של  ברבעון

  . 55%מליון מנויים פעילים המייצגים שיעור חדירה בן  99.1היו 
  

, צפיפות הרשת רחבת הפס באת"ס היתה נמוכה 2011ידי הבנק העולמי במחצית - פי דו"ח שפורסם על-על
- באזורים כפריים. רשתות הסלולר כיסו רק כ 1%-בלבד באזורים עירוניים, ו 2%- ביותר, והיא כיסתה כ

מהאוכלוסיה, ובעיקר באזורים עירוניים. להוציא דרום אפריקה, צפיפות רשת הכבלים סיב אופטי  60%
דו"ח זה אינו משקף את ההשקעות שנעשו ת מהממוצע העולמי. כשביעי –ק"מ כבל למליון נפש  140היתה 

  בתחום זה. בשנה האחרונה 
  

דווקא בגלל נקודת המוצא מתקדמת יחסית לאזורים אחרים בעולם, בתחומי תקשורת אחדים אפריקה 
  הנחותה: העדר חיבור חשמל למרבית התושבים, העדר קווי טלפון נייחים, והעדר כרטיסי אשראי.

  
מדינות את"ס הן בין המובילות 
בעולם מבחינת שיעור השימוש 
באינטרנט באמצעות טלפוניה 

סלולרית. הארצות הבולטות 
ביותר באת"ס מבחינת זו הן 

), 41%), ניגריה (47%זמביה (
), אתיופיה 38%זימבבואה (

). לפי 29%), וקניה (32%(
 70% 2014התחזיות, עד 

ממחזיקי טלפון סלולרי 
ו בעלי חיבור באפריקה יהי

סך הכל יש בלאינטרנט. 
מליון  140- באפריקה כ

ושיעור משתמשי אינטרנט, 
  . 14%-חדירת האינטרנט הוא כ

  
בתחומים אחדים נמצאת את"ס 

בחזית הטכנולוגיה. הבולט 
 LTEביותר הוא הטמעת תקן 
ברשתות סלולריות. לפי 

, Informa Telecomsתחזיות 
 2016 – 2012בין השנים 

רה ברשתות תגדל התעבו
הסלולר באפריקה פי תשעה. 

ספקי הסלולר ביבשת מטמיעים 
במהירות רשתות דור שלישי, 
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היא אחת הדרכים להגביר את יעילות  LTEאך יתכן שהרשתות לא יעמדו בעומסים החזויים. הטמעת 
 40- כ יהיו באת"ס 2017לפי התחזיות, עד תעבורת קול ונתונים ברשתות, ולאפשר ניצול יעיל יותר שלהן. 

  , באנגולה, נמיביה, טנזניה, דרום אפריקה, ניגריה ומדינות נוספות. LTEמליון מנויי 
  

ברבות ממדינות אפריקה המערכות הבנקאיות נמצאות בחיתוליהן, ולפיכך היכולת לקבל אשראי כמעט 
לא רק שמרבית האפריקאים אינם משתמשים בכרטיסי אשראי, הם אף לא מחזיקים שאינה קיימת. 

השתמשו בשנה מהמבוגרים באפריקה  10%נתונים שפירסם הבנק העולמי, רק לפי ודות זהות. בתע
משתמשים  6%בחשבונות בנק לשם קבלת תשלומים מעבודה, שכירה או עצמאית, ורק האחרונה 

  .  10בחשבונות בנק לשם קבלת תשלומים ממוסדות ממשלה
  

נקלטים לפיכך בקלות יחסית, כגון ארנקים סלולריים פתרונות כספיים וצרכניים באמצעות טלפונים סלולריים 
מתושבי את"ס מעבירים כספים באמצעות טלפוניה  16%הבנק העולמי מצא כי . m-commerce- ו

השיקה בה את השירות לראשונה.  Safaricomסלולרית. המובילה בתחום זה היא קניה, אשר חברת 
  ון הסלולרי לצורך העברת תשלומים. מתושבי קנייה הבוגרים דיווחו שהם השתמשו בטלפ 68%

  
. השירותים כוללים טעינת כסף, העברות באוגנדה ארבע חברות מציעות שירותי תשלום באמצעות הסלולר

  תשלומים ומשיכת כסף. שירותים דומים מוצעים במדינת רבות באזור, ומגוון השירותים הולך ומתרחב. 
  
  

  תעשיה-חקלאות ואגרו
  

השטח המעובד בפועל . אך מהשטחים הראויים לעיבוד בעולם 40%ריקה מהווה השטח הראוי לעיבוד באפ
 ,מהשטחים החקלאים המעובדים בעולם. הסיבות העיקריות לכך הן העדר השקעות 10%-רק כמהווה 

, סביבה רגולרית חלשה, העדר תשתיות ביחס לזכויות על השימוש בקרקע העדר מדיניות ברורה
  את עיקר מזונה. יבאת כתוצאה, אפריקה מ לוגיסטיות, ודישון לא נאות.

  
מהאפריקאים תלויים בחקלאות למחייתם, והיא  70%ואולם החקלאות היא עורק החיים המרכזי ביבשת: 

תעשיה ימשיכו להיות בראש סדר היום -פיתוח החקלאות והאגרומהתמ"ג היבשתי. לפיכך  40%- תורמת כ
באפריקה בעתיד הקרוב. בטווח הארוך, בצל המחסור העולמי במזון, שצפוי להחריף בעשורים הקרובים, 

  אפריקה עשויה להפוך לאסם המזון העולמי החדש. 
  

קמרון מקצה רק כאחוז אך רבות מממשלות אפריקה מקצות תקציבים זעומים לפיתוח החקלאות. לדוגמה, 
אחד מתקציבה למגזר החקלאות. ללא השקעות גבוהות יותר, החקלאות לא תצליח לעמוד ביעדי צמצום 

  הרעב בעולם. 
  

, סגנית נשיא חטיבת אפריקה בבנק העולמי, אומרת כי כמו Obiageli Ezekwesiliאוביאגלי אזקווסילי 
אם כי  –יקה עשויים לקצור את מירב הפירות בענפים אחרים, המקדימים להכנס לענף החקלאות באפר

בעיקר בטווח הבינוני והארוך. יש הטוענים כי התשואה על השקעות בחקלאות תהיה גבוהה אף יותר 
מהתשואה בטכנולוגיות מידע ותקשורת. כיום, היצוא של מדינות את"ס מרוכז בעיקר במוצרי חקלאות בלתי 

  עוש והגדלת הערך המוסף של היצוא. מעובדים. בתחום זה יש פוטנציאל עצום לתי
  

                                            
. יש להעיר כי ממצאים אלה אינם נמוכים בהשוואה למזרח התיכון, צפון Demirguc-Kunt and Klapper, 2012נתוני  10

 אפריקה ודרום אסיה. 
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Source: UNEP/GRID-Arenda / data UNEP / FAOSTAT, FAO Terrastat, designer Hugo Ahlenius 
  
  

השקעות בתשתיות השקיה הגברת התפוקה החקלאית היא צורך אקוטי באפריקה. לשם כך נדרשות 
  ובעיקר איחסון והובלת התוצרת החקלאית.לא פחות חשובות הן ההשקעות בלוגיסטיקה, ודישון. 

  
לפי אומדנים שונים, בעשור האחרון רת חריפה. ומעורר דאגה וביקכיום ההשקעות מבוצעות האופן בו אך 

מדיניות זו היקצו ממשלות אפריקה כחצי מיליארד דונם קרקע ראויה לעיבוד לתאגידים וממשלות זרות. 
לזרים, ששימור יהם משאבהאפריקאים, ומעבירה את של מרבית גוזלת את מקור המחייה נתפסת כ

היא מאפשרת לממשלות זרות לעקוף את שוקי המזון, במקביל, הקיימות באפריקה אינו חלק מיעדיהם. 
  מכל: היא מסכנת את הבטחת המזון לאפריקאים. וחמור ולהמנע מרכישת מזון מיצרני אפריקה. 

  
בשנים האחרונות להקצאה למשקיעי חוץ, ו דונם אושר מליון 25- , קרוב ל11לפי מחקרים שנעשו לאחרונה

 27בחמש מדינות בלבד: אתיופיה, גאנה, מדגסקר, מאלי וסודן. ממשלת אתיופיה, לדוגמא, הכריזה כי 
ליון דונם מועמדים להחכרה עבור משקיעים מהמזרח התיכון ואסיה. הסכמי החכירה, הניתנים לעתים ימ

שקופים, ומעוררים חשש כבד באשר לטוהר הכוונות העומד שנים, אינם  99קרובות לתקופה בת 
 מאחוריהם. 

  
תוך הבטחה עגן את זכויות החקלאים המקומיים בקרקע, ים לקוראהמתנגדים למדיניות ההחכרה הנוכחית 

בבעלות  ימשיכו להתקיים גם משקים קטנים –שלצד חוות הענק המעסיקות כוח עבודה קטן יחסית 
  ם את מירב התעסוקה. , שהם אלה המספקימקומית

  

                                            
 IFAD – International Fundידי -, ועלIIED- International Institution for Environment and Developmentידי -על 11

for Agricultural Development. 
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החקלאים זקוקים לנגישות לתשומות וטכנולוגיות 
מודרניות, הן לשם הגברת התפוקה והן כדי 
שהתוצרת תעמוד גם בסטנדרטים של יצוא 

היא גם תנאי המודרניזציה למדינות מפותחות. 
  לענף. יקה צעירי אפרלמשיכת 

  
ית, "רכישה לשם קידמה תכנית המזון העולמ

)Purchasing for Progress הקצתה תקציב בן (
כמיליארד דולר, לצורך רכישת מזון מיצרנים 

אפריקאים, והפנייתו לנצרכים. התכנית אמורה 
לפתוח לחקלאי אפריקה גישה לשווקים 

  בינלאומיים. 
  

הבנק האפריקאי לפיתוח מציע מודל למימון 
 –: שותפות ציבורית תשתיות תומכות חקלאות

פרטית. בשיטה זו, ניתן יהיה לגייס הלוואות מגופי 
סיוע וממוסדות פיננסיים פרטיים, אשר יטלו על 
עצמם את הסיכון תודות לערבויות ממשלתיות. 

בדרך זו מימן הבנק את פרויקט הסוכר במרקלה, 
עוד שישראל אינה חברה במאלי (ראו מסגרת). 

ל המימון עשוי להיות בבנק האפריקאי לפיתוח, מוד
   מקבילים אחרים. ישים בסיוע מוסדות 

  
  

  מוצרי צריכה
  

. 2020- $ טריליון ב1.4-, לכ$2008 בשנת B860-יגדלו מכבאפריקה לפי דו"ח מקינזי, הוצאות משקי הבית 
ידי העדר תשתיות - ומוגבל עלקרוב הפוטנציאל למוצרי צריכה נמוך יחסית לגודל האוכלוסיה, בטווח האך 

פצה ושירותים פיננסיים. בחלק ה
מהמדינות קיימת שכבה לוקרטיבית 

רחבה דיה, העשויה להוות יעד למוצרי 
צריכה מיובאים. ניגריה היא דוגמה 

ואולם הפוטנציאל בולטת לפוטנציאל זה. 
  העיקרי טמון בצמיחת המעמד הבינוני. 

 
ההגדרה מהו מעמד בינוני היא עניין של 

בנק האפריקני גיאוגרפיה: לפי דו"ח של ה
מתושבי אפריקה,  34%), 2011לפיתוח (

נפש, נחשבים עתה מליון  313-כשהם 
$ 20- $ ל2למעמד בינוני ומרוויחים בין 

, 2000בשנת  27%ליום. זאת לעומת 
  . 12נפש M200-שהיוו כ

                                            
 אפריקה כולה ולא רק לאת"ס.המספרים מתייחסים ל 12

 , מאליMarkalaפרויקט הסוכר במרקלה 
ידי הבנק האפריקאי -פרויקט זה הוא הראשון שמומן על

לפיתוח תוך שילוב המגזר הציבורי והפרטי. לפרויקט היה 
, ורכיב CaneCoידי קאנקו -רכיב חקלאי, אשר נוהל על

קאנקו היתה . SoSuMarידי -תעשייתי, אשר נוהל על
אחראית להקמת מטעים של קני סוכר בהשקיה, בהיקף 

תחנות שאיבה.  21דונם, עם  140,000-של למעלה מ
סוסומאר היתה אחראית להקמת מפעל אתנול, תחנת 

מגוואט, ומפעל לעיבוד הסוכר, האמור להפיק  30כוח בת 
טון לשנה. תחנת הכוח אמורה לספק את צרכי  190,000

עבר לרשת הארצית. ממשלת מאלי המפעל, והיתרה תו
ממניות סוסומאר.  10%-ממניות קאנקו, ו 90%מחזיקה 

יתרת האחזקות הן בידי משקיעים פרטיים, מקקומיים 
 וזרים. 

 
ואה בת והבנק האפריקאי לפיתוח הלאישר  2010בסוף 

M65 למיזם זה, מהם $M30למגזר הפרטי, ו $-M35 $
 למגזר הציבורי.

 
חקלאים נוספים,  1,100-וקה לכהמיזם אמור ליצור תעס

 במסגרת חוזים חיצוניים.  
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 - כשני שלישים  - האחרים  $ ליום.20 - $ 4מרוויחים מליון  120מעל מתוך אלה הנחשבים למעמד הבינוני, 

  $ ליום. 20- מיותר מרוויחים  $5% ליום. רק 4 -$ 2מרוויחים בין 
  

$ ביום 4- $ ל2וגם ביקורת רבה. הכללת אלו המשתכרים בין  –הדו"ח הנ"ל עורר עניין רב בעולם הכלכלי 
  במעמד הבינוני אינה מקובלת על רבים, גם לא במונחים אפריקאים. 

  
 מידע ותחזיות שונות מציג 

Standard Charter Bank לפי .
מליון משקי בית  60-כממצאיו, ל

-יש הכנסה הגבוהה מבאת"ס 
יצמח מספר  2015- $, וב3,000

לא  –ליון משקי בית יזה למאה מ
רחוק מהמספר המקביל בהודו. 

וים את משקי בית אלה מהו
  המעמד הצרכני. 

  
מיליון  300- בסך הכל, כ

$ 700פריקאים מרוויחים מעל א
לשנה. זוהי כמובן הכנסה זעומה 

אך היא יכולה לכסות עלויות  –
טלפון, ושכר לימוד. שכבה זו אינה 
"מעמד בינוני" במונחים מערביים, 

   . אך היא עדיין מייצגת שוק עצום
  

בות אתיופיה, אפריקה היא המובילה, ואחריה ניגריה. בפער אחריהן ניצמבחינת גודל השוק הצרכני,  דרום 
 קניה, גאנה וקמרון (עבור אנגולה אין נתונים). 

  
מבחינת יכולת הקניה הממוצעת לנפש, מאוריציוס היא המובילה, ואחריה בוצואנה, דרום אפריקה, גבון 

  ונמיביה. 
  

לכך: אלה י, ודרום אפריקה היא דוגמה טובה נתונים ממוצעים אלה אינן משקפים את הקיטוב החברת
 14,000- מהאוכלוסיה, והכנסתם החציונית של הגברים היא כ 79%- המגדירים עצמם שחורים מהווים כ

ראנד  81,700היא מגדירים עצמם לבנים, וההכנסה החציונית של הגברים הלבנים  9%- ראנד לשנה. כ
  ת. לשנה. בשתי הקבוצות הכנסת הנשים נמוכה משמעותי

  
, חברות רב לאומיות אינן מעריכות די את הצרכנים באפריקה. הן 13לדברי סגן נשיא יונילוור באפריקה

אפריקה כגוש הומוגני, אינן מודעת לגיוון הרב בצרכים ואינן מספקות שירות הולם.  צרכיאת תופסות 
  מדינות באפריקה כבר יותר ממאה שנה.  15- יונילוור פעילה ב

  
משווקי מוצרי צריכה צריכים להיות מודעים , 2012פירסמה חברת המחקר נילסן באפריל מחקר שלפי 

הפילוח מתייחס לאוכלוסיה העירונית ולדיירי . 14הנחלקים לשלושה אשכולותת"ס, באלשבעה פלחי צריכה 
  הפרוורים. 

                                            
13 CNN 2012, יולי. 
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ים אפריקנ. אלה הם "האמידים המתקדמים", ו"השאפתניים האופנתיים"את האשכול הראשון כולל 
אשכול זה, הכולל עירוניים, משכילים, עשירים, ובעלי הכנסה גבוהה, שסל הצריכה שלהם גדול ואופנתי. 

רוזים. כה של מוצרים אימסך הצר 40%- מסך ההכנסות, והוא אחראי לכ 47%- מ המהציבור, נהנ 28%
  פלח זה מעריך איכות ושירות ומוכן לשלם עבורם, ומעדיף רכישה בחנויות מודרניות. 

  
קשישים "האשכול השני כולל 

 "מסורתיים נאבקים", ו"מסודרים
מהאוכלוסיה).  27%(שניהם יחדיו 

הגרים  אלה הם בעלי משפחות 
רים עירוניים, בגיל הביניים בפרוו

או מבוגרים יותר, בעלי הכנסה 
  בינונית, וסל צריכה בינוני. 

  
שני הפלחים באשכול זה נהנים 

מסך ההכנסות, אך  22%- רק מ
מצריכת מוצרים  28%- אחראים ל

המזוהים עם אשכול זה ארוזים. 
עורכים קניות בחנויות מסורתיות, 

יש ורכישותיהם מחושבות יותר. 
להם מוצרים לא יקרים, להציע 

  הנותנים תמורה טובה לכסף.
  

 12- הקשישים המסודרים נהנים מ
- שנות לימוד ויותר, ומרוויחים כ

$ לחודש. רק לשלושה 285- $ לחודש. המסורתיים הנאבקים לא השלימו לימודי תיכון, ומרוויחים רק כ550
   רבעים מהם יש טלפון נייד: השיעור הנמוך ביותר בכל שבעה הפלחים.

  
אלה  – מתפתחים", "רווקים שואפים", ו"נשים שמרניות" צעירים" םפלחיהאת האשכול השלישי כולל 

מהרכישות  32%- מהאוכלוסיה. חברי אשכול זה אחראים לכ 45%- מהווים את המעמד הנמוך, המהווה כ
הרכישה  של מוצרים ארוזים. השכלתם נמוכה, והם עורכים את קניותיהם בחנויות מוזלות. למרות יכולת

הנמוכה, רוב בני אשכול זה מחזיקים טלפון נייד, המשמש בעיקר להחלפת הודעות טקסט. "הנשים 
השמרניות" באשכול זה יוצאות דופן: בדרך כלל הן נשואות ומקיימות אורח חיים מסורתי. לעומתם, 

  משגת. ככל שידם  –הצעירים והרווקים מבלים הרבה בחוץ, פתוחים לפירסום ולמוצרים חדשניים 
  

לח ולבחון כל אחת מהמדינות נילסן מדגישה שיש לפלמרות הפילוח לעיל המכליל את מדינות את"ס, גם 
  דגשים נוספים הנכללים בדו"ח:בנפרד. 

  
  י הפצה מודרניים הוא הגבוה ביותרצבקניה שיעור החדירה של ערו §
  בניגריה היקף ההוצאה על מוצרים ארוזים הוא הגבוה ביותר §
  היקפי הרכישה של מוצרים ארוזים הוא הנמוך ביותר.באתיופיה  §
  

                                                                                                                                                
תושבי ערים ופרוורי ערים, בשבע  5,000-פי מחקר שבחן את רמת ההכנסה ודפוסי הצריכה, בקרב כ-הפילוח נעשה על 14

קר אוגנדה וזמביה. בימים אלה אמורות להתפרסם תוצאות של ס ,מדינות: קונגו רפ. דמוקרטית, אתיופיה, קניה, ניגריה, טנזניה
 משלים, הכולל את אנגולה, גאנה, מוזמביק, נמיביה וזימבבואה.

שאפתנים אופנתיים
21%

אמידים מתקדמים
7%

קשישים מסודרים
17%

מסורתיים נאבקים
10%

צעירים מתפתחים
24%

רווקים שואפים
11%

נשים 
שמרניות

10%

אשכולות צרכניים
Source: A.C. Nielsen
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  ישראל ושמדרום לסהרה יחסי הסחר בין אפריקה 
 

  ישראל ואפריקההחוץ בין מבוא: יחסי 
  

ישראל פרחו בשנות הששים של  –יחסי אפריקה 
   20-המאה ה

מדינת ישראל הצעירה השקיעה משאבים רבים בפיתוח 
הקשרים עם מדינות "אפריקה המתעוררת". היא היתה בין 

עמן יחסים דיפלומטיים, והושיטה להן סיוע  והראשונות שכוננ
  נרחב.

  
(עוד  1956-השגרירות הישראלית הראשונה נפתחה בגאנה ב

כבר הציבה שלהי שנות הששים לפני עצמאות גאנה), ועד 
  מדינות את"ס.  33- שגרירים באפריקה, שפעלו ב 26ישראל 

  
 –ואמנם, שנות הששים היו שנות הפריחה ביחסי ישראל 

ראל חתמה על הסכמים מסחריים עם רבות אפריקה. יש
מהמדינות, והגישה להן סיוע בתחומי בטחון, חקלאות 

מומחים ישראלים שנשלחו  1,800-ובריאות, באמצעות כ
בעיני מנהיגיהן הצעירים של ארצות אפריקה, לאפריקה. 

  ישראל נתפסה אז כדוגמה ראויה לחיקוי. 
  

ץ ריכזה את המחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי של משרד החו
פעולות הסיוע, והכשירה עשרות אלפי אפריקאים, 

אסייני ללימודי - בארצותיהם ובישראל. בנוסף, המכון האפרו
עבודה של ההסתדרות הכשיר בישראל אלפי אפריקאים, שאף 

ת במושבים בישראל, כדי להכיר את התגוררו אצל משפחו
  מקרוב.  החיים במושבים 

  
  בי היקף באפריקה. חהיו מעורבות בפרויקטים ר -  סולל בונה, מקורות, צים –החברות הישראליות הגדולות 

  

  1973 - 1967היחסים הדרדרו בין השנים 
, כמעט כל מדינות 1973הששים החלו היחסים להדרדר, ועד סוף בשלהי שנות אך ירח הדבש היה קצר. 

של המאמצים שהשקיעו  היתה תולדהאפריקה ניתקו את היחסים הדיפלומטיים עם ישראל. ההידרדרות 
  מדינות ערב כדי לזכות בתמיכת מדינות אפריקה, ולגייס אותן למאמצים לבידוד ישראל. 

  
תרמו לדימויה של ישראל. בנוסף,  אהיחסים ההדוקים של ישראל עם משטר האפרטהייד בדרום אפריקה ל

לוניאליזם המערבי , כממשיכת הקו1967- מדינות אפריקה ראו את ישראל, המתנחלת בשטחים שנכבשו ב
ב ובין אם בגלל רגישותן ההיסטורית לקולוניאליזם). חוסר היציבות ר(בין אם כתוצאה מתעמולת מדינות ע

נציגויות ישראל באפריקה תת-סהרה

שגרירות מטפלתהמדינה
ניירובי, קניהאוגנדה
לואנדהאנגולה

אדיס אבבהאתיופיה
פרטוריה, דרום אפריקהבוטצואנה *

אבידג'אן, חוף השנהבבורקינה פאסו
אקרהגאנה

יאונדה, קמרוןגבון
יאונדה, קמרוןגינאה המשוונית
פרטוריהדרום אפריקה

ניירובי, קניהזמביה
אבידג'אןחוף השנהב

ניירובי, קניהטנזניה
שגריר לא תושב, ירושליםמאוריציוס
שגריר לא תושב, ירושליםמדגסקר
לואנדה, אנגולהמוזמביק
אבוג'הניגריה
שגריר לא תושב, ירושליםנמיביה
דאקארסנגל
אבידג'אן, חוף השנהבקונגו 

שגריר לא תושב, ירושליםקונגו רפ. דמ.
יאונדהקמרון
ניירוביקניה
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גם להאשמת  ושל המשטרים באפריקה מחד, והמעורבות הבטחונית של ישראל באפריקה מאידך, הוביל
  ניים ולאירגונים אנטי ממשלתיים.ישראל בהתערבות בענייניה הפנימיים של אפריקה, ובסיוע למשטרים רוד

  
הקשרים בין ישראל לאפריקה, בעיקר באמצעות חברות עסקיות נמשכו  1973שלאחר בשנים עם זאת, 

ונציגי מערכת הביטחון. אפריקה הפכה ליעד חשוב לתעשיות הנשק הישראליות, אשר לא היו בררניות 
  בבחירת יעדי היצוא שלהן. 

  

  חודשו, אך הציפיות ההדדיות מתונות היחסים עם מרבית המדינות 
החלו מדינות אפריקה לחדש בהדרגה את יחסיהן עם ישראל, בתהליך  20-בשנות השמונים של המאה ה

הזכרון החיובי מהסיוע ו, מחד שנמשך עד ראשית שנות התשעים. האכזבה מהסיוע שקיבלו ממדינות ערב
התפרקות ברית המועצות, וסיום מאידך, השפיעו על תמורה זו. גם ות השישים נשקיבלו מישראל בש

  רמים שתרמו לחידוש היחסים.והייד בדרום אפריקה היו בין הגמשטר האפרט
  

היחסים עם ישראל הן  תדיפלומטיים עם ישראל. אלה שלא חידשו איחסים מדינות מקיימות כיום, מרבית ה
. אך חלק ), גינאהצ'ד, ניג'ר, מאלי, מאוריטניהיהן ובינ( בעיקר המדינות האיסלמיות שבצפון את"ס

   עם ישראל, כגון סנגל, בורקינה פאסו ועוד.  דיפלומטיים יימות יחסים מהמדינות בעלות רוב איסלמי מק
  

בדרך כלל מדינות אפריקה לא שינו את עמדתן העקרונית נגד ישראל, והן ממשיכות להצביע נגדה במסגרת 
הם בין מדינות את"ס לישראל במישור הבילטרלי היחסים זרועותיו. בפרט האו"ם ואירגונים בינלאומיים, ו

  משני הצדדים. ומתונות בדרך כלל פרגמטיים, עם ציפיות מציאותיות 
  

מנוהלים על ידי תשע נציגויות משרד החוץ, בארצות חוברת זו המדינות המוצגות ב 22- יני ישראל ביענ
למעט בדרום  אפריקה, חוף השנהב, ניגריה, סנגל, קמרון וקניה.אנגולה, אתיופיה, גאנה, דרום  אלה:

  אפריקה, ישראל אינה מחזיקה נספחיות מסחריות באת"ס. 
  

  הסחר עם ישראל
  

היקף יצוא הסחורות מישראל 
 1.84-הסתכם בכ 15לאפריקה

גידול  - 2011- מיליארד דולר ב
לעומת השנה  27%- בן כ

ללא לאפריקה הקודמת. היצוא 
 1.67- יהלומים הסתכם בכ

גידול  – 2011- ב מיליארד דולר
. 2010לעומת  29%- בן כ

 2.7%-היצוא לאפריקה היווה כ
מיצוא הסחורות הישראלי 

  לעולם כולו. 
  

בפרקים הבאים מוצגים 
ממדינות  22פרטיהן של 

חר את"ס, הנכללות במודל לא
                                            

 כולל מדינות צפון אפריקה.   15

יצוא  
לאפריקה 

כולל  
יהלומים

יצוא  
ס  "לאת

כולל  
יהלומים

יצוא  
לאפריקה 

ללא  
יהלומים

יצוא  
ס  "לאת

ללא  
יהלומים

יבוא   
מאפריקה 

כולל  
יהלומים

יבוא  
ס "מאת

כולל  
יהלומים

1,842

1,347 1,673

1,072

395

289

1,452
1,178 1,293

928

567

229

אפריקה -מגמות הסחר ישראל 
2011 M $ 2010 M $

המדינות שבמודל בלבד 22ס כוללים את "נתוני את המדינות שבמודל בלבד 22ס כוללים את "נתוני את המדינות שבמודל בלבד 22ס כוללים את "נתוני את המדינות שבמודל בלבד 22ס כוללים את "נתוני את
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צוא הי. שלושה רבעיםאלה מכלל היצוא לאפריקה מתקרב למדינות  22משקלן של ניפוי יתר המדינות. 
לעומת השנה הקודמת. היצוא  15%- $, ומהווה גידול בן כB1.35-הסתכם בכלמדינות אלה, כולל יהלומים, 

ומת שנה לע 15%- גידול של כ – 2011-מליארד דולר ב 1.1- למדינות אלה ללא יהלומים הסתכם בכ
  קודמת. 

  
$, M395-היה היבוא מאפריקה כולל יהלומים כ 2011- היקף היבוא מאפריקה זעום לעומת היצוא: ב

 $. M289-כ –וממדינות את"ס 
  
דרום אפריקה וגינאה  –יעד היצוא המוביל באת"ס (ללא יהלומים), ואחריה  ניגריההיתה  2010- ב

 המשוונית. הרחק מאחריהן ניצבות קניה, גאנה ואנגולה. 

 
ואולם נתוני היצוא הרשמיים אינם משקפים בהכרח את הפוטנציאל הטמון לישראלים במדינות אלה. 

ראשית, נראה כי ישראלים רבים הפועלים באפריקה אינם מבצעים עסקאות הנרשמות במאגרים 
בנוסף, בחלק מהמדינות היצוא כולל עסקאות ענק בודדות, או עסקאות של יצואן הסטטיסטיים בישראל. 

יחיד, ואלה אינן משקפות את פוטנציאל השוק הכללי. עסקאות אלה אופייניות במיוחד ליצוא בענפי הצבא 
  ובטחון, כימיקלים וזיקוקי נפט, ותשומות לחקלאות. 

  
הנזקף לשלושה היצואנים המובילים.  ,ת מהמדינותמציג את שיעור היצוא אל כל אחבעמוד הבא התרשים 

"יצוא ; ם האחרים (מחוץ לשלושה המוביליםהוא גם מציג את היקף היצוא הישראלי הנחלק בין כל היצואני
מהתרשים עולה כי מנקודת מבט זו, הפוטנציאל בדרום אפריקה גדול  חופשי ממובילים" בתרשים). 

מדינות האחרות. היצוא לניגריה בניכוי שלושה המובילים מצטמק משמעותית מהפוטנציאל בניגריה, ובכל ה
בלבד. זהו היקף נכבד יחסית למדינות אפריקה האחרות, אך הוא מהווה רק כחמישית מהיצוא $ M60-לכ

  הרשום לניגריה. 
  

$ לפני הניכוי. M164$ בלבד, לעומת M18-הוא כללא שלושה המובילים גם בגינאה המשוונית, היצוא 
    בנוסף לניגריה וגינאה המשוונית, גם במוזמביק, גבון וסנגל היצוא ריכוזי מאד. 
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  הישראלי לאת"ס ריכוזיות היצוא
  

354.0
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$ Mיצוא חופשי מהמובילים 

שיעור היצוא של שלושה היצואנים המובילים

  
  

כצפוי, דרום אפריקה 
העיקרי היא מקור היבוא 

  של ישראל. 
  

גם אתיופיה היא מקור 
יבוא חשוב יחסית 

לאת"ס, ובפער ניכר 
  קניה.  –אחריה 

  
אך היבוא ממדינות אלה 

מרוכז מאד: זרעי 
שומשום מהווים את 

הארי של היבוא  חלק
- $ בM44-מאתיופיה (כ

), והיתרה היא 2011
 ברובה יבוא קפה. 

כמעט כל היבוא מקניה 
  הוא של דגים ופירות ים. 
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טת כשותפת הסחר הגדולה ביותר, וזוהי גם המדינה אשר מספר היצואנים אליה הוא בול דרום אפריקה
     גאנה.  –ניגריה וקניה, שאף הן מושכות יצואנים רבים, ואחריהן  – בפער ניכר אחריה  .הגבוה ביותר

, ניגריה, קניה וגבון. אך בהתעלם בוצואנהגינאה המשוונית מובילה בנתח היבוא שלה מישראל, ואחריה 
מעסקאות היצוא המיוחדות שתוארו לעיל, דוקא קניה בולטת בנתח יבוא גבוה יחסית מישראל, ודרום 

  אפריקה אחריה. 
  
 

 ישראל - את"ס סחר 
 מיון לפי היקף היצוא מישראל ללא יהלומים

 
  
 
 
 

  

יצוא מישראל המדינה
ללא יהלומים 

$ M 2011

יצוא מישראל 
כולל יהלומים 

2011

נתח היבוא 

מישראל 2011

מספר 
היצואנים 

מעל 100,000$ 
2011 397.8397.80.72%118ניגריה

264.6432.80.35%344דרום אפריקה
163.7163.72.73%52גינאה המשוונית

61.561.50.42%107קניה
34.834.80.23%74גאנה

22.722.70.10%32אנגולה
16.016.00.42%8גבון

14.214.20.13%45טנזניה
12.912.90.21%10מוזמביק

12.812.80.25%20קונגו 
12.612.60.14%25אתיופיה

11.911.90.20%13סנגל
10.210.20.16%16קמרון

8.38.30.18%25אוגנדה
5.66.30.10%14נמיביה

5.65.60.08%15חוף השנהב
5.5110.01.51%16בוטצואנה
4.25.50.11%20מאוריציוס

3.33.30.05%12זמביה
3.13.10.12%7בורקינה פאסו

0.50.50.02%3מדגסקר
0.40.40.00%1קונגו רפ. דמ.
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הוא המוביל ביצוא וזיקוקי נפט עבור חמישה יעדי היצוא המובילים נעשה ניתוח ענפי. ענף הכימיקלים 

  תעשיית היהלומים, מתכת ומוצריה, מכונות וציוד וציוד תקשורת.  –למדינות אלה. בפער גדול אחריו 
  
  

  $) M 2011( היצוא הישראלי ליעדי היצוא המובילים לפי ענפים

תאור ענף
דרום 

אפריקה
סך היצוא אנגולהגאנהקניהניגריה

הענפי
43.9318.87.84.20.4375.2כימיקלים וזיקוקי נפט               
121.40.00.00.00.0121.4תעשיית יהלומים                     

25.315.66.28.84.460.3מתכת בסיסית ומוצרי מתכת            
33.58.39.23.54.859.4מכונות וציוד                       

24.79.210.03.34.451.5ציוד טלקומוניקציה                  
30.92.813.42.10.849.9מוצרי גומי  ופלסטיקה               

46.90.00.00.00.147.1תכשיטים,חפצי חן וצורפות בזהב       
33.22.00.53.50.639.8כרייה,חציבה ומינרליים              

8.510.70.91.80.422.3מוצרי מזון, משקאות וטבק            
6.66.31.51.21.016.7מנועים וציוד חשמלי                 

7.21.72.63.30.214.9מכונות למשרד,ומיחשוב               
12.30.50.40.10.113.4טקסטיל הלבשה ועור                  

6.61.31.01.10.410.5ציוד תעש לבקרה,מכשירים אופטים צילום
8.90.11.00.10.410.4יצוא חקלאי                         
2.83.00.70.20.16.8תרופות                             

4.10.21.90.20.16.5מכשור רפואי וכירורגי               
16.017.34.41.64.443.7יצוא אחר                           

432.8397.861.534.822.7949.7סה"כ למדינה
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  אפריקה ומוסדות סיוע בינלאומיים: מבט ישראלי
  

בינלאומיים אחראים במידה רבה להשקעות באפריקה, בין אם במימון ובין אם מימון ופיתוח מוסדות 
יכולת המימון כמעט שאינה קיימת,  הצרכים באפריקה עצומים, אך בענפים רבים ,בהכוונה ופיקוח. כידוע

  אלא במסגרת תכניות סיוע. 
  

אלה את באפריקה, ובפרט העיקריים הפועלים הבינלאומיים הסיוע מוסדות את תמציתיות פרק זה סוקר ב
חדירה לשוקי אפריקה כיצד להיעזר בגופים אלה לצורך  עצותכמה הרלוונטיים לישראלים. הוא גם כולל 

 יבשת זו.  לבות בפרויקטים בתשהו
 
  

  הבנק העולמי
  

 –הבנק העולמי פועל כמעט בכל מדינות את"ס, ומעורב במאות פרויקטים, הנפרשים על פני תחומים רבים 
התחייב הבנק להלוואות בהיקף בן  2010בין היתר אנרגיה, חינוך, בריאות, מים וסניטציה. בשנת הכספים 

B11.5 .בנוסף, הבנק נתן מענקים בהיקף של $ במדינות את"סB1.1 וערך קרוב לתשעים מחקרים ,$
  . 16אודות את"ס

  
 2011בשנת הכספים 

$ B7.06העביר הבנק 
למימון הפיתוח 

גידול של  –באפריקה 
M400 לעומת שנת $

  הכספים הקודמת. 
  

של  במחצית הראשונה
אישר הבנק  2012

 90- העולמי מעל ל
-פרויקטים בהיקף של כ

B6.6  באפריקה (כולל $
צפון אפריקה; חלק 

טים הם בחזקת מהפרויק
"מימון נוסף" לפרויקטים 

  . שאושרו בעבר)
  

, הן 2012שנהנו מהיקפי הסיוע הגבוהים ביותר מהבנק העולמי, במחצית הראשונה של  את"ס מדינות
  ניגריה, קניה, אתיופיה וגאנה. 

  
                                            

$. הודו B21-ים פעילים בסיוע הבנק העולמי, בהיקף מצטבר בן למעלה מפרויקט 75היו בהודו  2010בשנת לשם השוואה,  16
 2010/11היקף ההלוואות בשנת הכספים : ודרום אפריקה)היתה הלווה הגדולה ביותר מהבנק העולמי בשנה זו (לפני מכסיקו 

 $. B9.3הגיע לסכום שיא של 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400
1,354

821 770 736

330 320 270 242 235 178 141 135

ידי הבנק העולמי -פרוייקטים שאושרו על
$ M 2012יוני  -ינואר 
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. 2012ידי הבנק העולמי במחצית הראשונה של -מציגה מבחר פרויקטים שאושרו עללהלן הטבלה 
בעיקר במדינות  –טים הכלולים בטבלה מייצגים את טווח היקפי הפרויקטים, ואת הענפים השונים הפרויק

  את"ס עמן יש לישראל יחסים דיפלומטיים.
  

 
   2012מחצית ראשונה  -ידי הבנק העולמי - שאושרו עלפעילים דוגמאות לפרויקטים 

Project Title country 
Commitment 
Amount M $ 

Water Management and Development Project Uganda 135 
Cote dIvoire - Emergency Infrastructure Renewal Project Cote d'Ivoire 100 
Second National Urban Water Sector Reform Project (Additional 
Financing) Nigeria 120 
Nigeria Electricity and Gas Improvement Project Additional Financing Nigeria 200 
Urban Water Supply and Sanitation Project Additional Financing Ethiopia 150 
Electricity Network Reinforcement and Expansion Project (ENREP) Ethiopia 200 
Women Entrepreneurship Development Project Ethiopia 50 
Ghana Fourth Agriculture Development Policy Operation Ghana 50 
Nairobi Metropolitan Services Improvement Project Kenya 300 
Stormwater Mgt. and Climate Change Adaptation Project Senegal 56 
Water Sanitation  Kenya 300 
Nigeria Erosion  and Watershed Management Project Nigeria 500 
MZ- AF to Education Sector Support Project Mozambique 40 
Nigeria States Health Program Investment Credit Nigeria 150 
Emergency Basic Education Support Project - GPEF Grant Cote d'Ivoire 41 
Cities and Climate Change Mozambique 120 
Nigeria Edo State First Development Policy Operation Nigeria 75 
Tanzania Productive Social Safety Net Tanzania 220 
Productive Safety Nets Program (APL III) Additional Financing Ethiopia 370 
Additional Financing Nutrition Enhancement Project (PRN2) Senegal 10 
CM - Lom Pangar Hydropower Proj. (FY12) Cameroon 132 
Mauritius First Public Sector Performance Development Policy Loan Mauritius 20 
Ghana Commercial Agriculture Ghana 100 
TOGO Community Development and Safety Nets Project Togo 14 
Benin - Health System Performance Project - Additional Financing Benin 10 
Burundi - Energy Efficiency Project Burundi 2 
State Employment and Expenditure for Results Project Nigeria 200 
Statistics for Result Facility Rwanda 10 
Third Rural Sector Support Project Rwanda 80 
Uganda Ninth Poverty Reduction Support Credit Uganda 100 
Zambia: Livestock Development and Animal Health Project Zambia 50 
Kenya Private Sector Power Generation Support Project Kenya 166 
Lighting Lives in Liberia Liberia 1 
Rwanda - Governance & Competitiveness TA Project Rwanda 5 
South Sudan Private Sector Development Project Africa 1 
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בוצת הבנק העולמי כוללת מספר זרועות, אשר אחראיות בפועל לקידום או מימון פרויקטים באפריקה, ק
  כדלקמן.

  

IBRD – International Bank for Reconstruction and Development  
ממשלות במדינות לוערבויות מציע הלוואות הבנק הזרוע המימונית של קבוצת הבנק העולמי. יא ה IBRD-ה

  בעלות הכנסה בינונית, וכן למדינות מעוטות הכנסה הראויות לקבלת אשראי. 
  

IDA - International Development Association  
IDA שייכת אף היא לקבוצת הבנק העולמי. בניגוד ל-IBRD ביתיללא רארוכות טווח , היא מציעה הלוואות, 

שירותים חברתיים פיתוח חשובה ביותר להיא זרוע מימון וסיוע  IDA-למדינות העניות ביותר. ה ,מענקיםכן ו
$ לשנה, B15-כואות ומענקים בהיקף של נתנה הלו IDA-, ה1960- מאז שנוסדה ב במדינות העניות בעולם.

  כמחצית מזה למדינות אפריקה. 
  

IFC – International Financial Corporation  
-שייך אף הוא לקבוצת הבנק העולמי, ומתמקד בפיתוח המגזר הפרטי בארצות מתפתחות. בניגוד ל IFC-ה

IBRD יכולות לקבל מימון מה, הוא מציע מימון לאירגונים לא ממשלתיים. חברות ישראליות-IFC 
  תומך נמוך יחסית, והיקפי הסיוע צנועים.  IFC-לפרויקטים, אך מספר הפרויקטים בהם ה

  
  

  UNDG/  האו"ם
  

באמצעות מספר רב של תכניות, מחלקות סוכנויות האו"ם מעורב בפרויקטים רבים מאד באפריקה, 
זרועות  32הוא אירגון הגג של  – UNDG – UN Development Group-ואירגונים הקשורים אליו. ה
  והוא נועד לתאם בין פעילויות הפיתוח של זרועות האו"ם השונות. הסיוע והפיתוח של האו"ם, 

  
 ,העשוים לקדם פרויקטים הרלוונטים לחברות ישראליות, UNDG-תחת מטריית הבין האירגונים הבולטים 

  (ראו גם טבלה בעמוד הבא): נמנים
  

§ FAO – Food and Agriculture Organization 
§ WHO – World Health Organization 
§ UNDP – UN Development Program .ועוד ;  

  
  

היקפי המימון מטעם סוכנויות האו"ם זעומים, אם בכלל. אך לנציגי האו"ם השפעה רבה על תהליך קבלת 
השפעה בגאנה, ומשרדים נוספים באזורי -משרד אזורי רב FAO-ללמשל, ההחלטות במדינות אפריקה. 

  היבשת השונים. 
 

מציג בהרחבה את הזרועות השונות, וכן את השלוחות הגאוגרפיות של האירגון. בפרט,  UNDG-אתר ה
  האתר מציג את משרדי האו"ם הרלוונטיים באפריקה. 

  
היא זרוע הרכש של האו"ם. יצואנים ישראליים הרוצים  UNPD - UN Procurement Division-ה

  צריכים להיות רשומים בו כספקים.  UNPD-להשתתף במכרזי ה
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יעיל במיוחד, וכולל את רשימת האירגונים הלא ממשלתיים   - יועץ מיוחד לאפריקה – OSAA-אתר ה
)NGOs .הפועלים באפריקה, לפי ארצות ולפי תחומי פעילות (  

http://www.un.org/africa/osaa/ngodirectory/index.htm  
  
  

ICA –  אפריקההקונסורציום לתשתיות  
  
, כדי לעודד השקעות G8-ידי ה- על 2005-הוקם ב -    ICA – Infrastucture Consortium of Africa-ה

כדי בו, החברות המדינות מנצל את עוצמת  ICA-אפריקה, ממקורות ציבוריים ופרטיים כאחד. הבבתשתיות 
ולשפר את התיאום בין ח תשתיות אפריקה. האירגון גם פועל כדי להסיר חסמים ולזרז ולהאיץ את פית

  חבריו לבין מקורות משמעותיים אחרים למימון התשתיות באפריקה, כגון סין, הודו ושותפים ממדינות ערב.
  

$ B7(לעומת  2010- $ בB29-, סך ההשקעות באפריקה של המדינות החברות הגיע לICA-לפי פרסומי ה
  ).2005- ב
   

פריקה באמצעות הבנק האפריקאי לפיתוח ואירגונים , מדינות אG20-בקונסורציום חברים היום מדינות ה
  ).EIB, והבנק האירופי לפיתוח (EC-, הIFC-נוספים, וסוכניות רב לאומיות ובהן הבנק העולמי, ה

  

אירגוני האו"ם / UNDG העשוים לתמוך בפעילות 
באפריקה

UNDP United Na ons  Devel opme nt  Pr ogr amme  
UNICEF United Na ons  Chi ldr en' s Fund 
UNFPA United Na ons  Popul a on Fund  
WFP World Food Programme
UNOPS United Na ons  Office for Proj ect Servi ces   
UN Habitat United Na ons  Huma n Se l emen t s  Progr amme   
WHO World Health Organiza on 
DESA Department of Economic and Social Affai rs 
IFAD Interna onal  Fund for  Ag ri cul tur al  Devel opme nt  
FAO Food and Agriculture Organiza on of  the Uni ted  
UNIDO United Na ons  Indus trial  Devel opme nt  Or gani za on  
UNDPI United Na ons  Depar tme nt  of  Publ ic Inf or ma  on  

OHRLLS
Office of the High Repr esent a ve f or t he Least     
Developed Countries, Landlocked Developing 

UNEP United Na ons  Envi ronme nt  Pr ogramme  
OSAA Office of USG -  Speci al Adv i sor on Afr i ca  
UNWOT United Na ons  Wo r ld Tour ism Or gani za on  
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USAID – הסוכנות האמריקאית לפיתוח בינלאומי  
  

USAID מצוקה פועלת לקידום האינטרסים הבינלאומיים של ארה"ב בעולם, ונרתמת לסיוע למדינות ב
  פועלת בתחומים הבאים: USAIDומשבר. באת"ס, 

  
 ”Feed The World“הגדלת התפוקה החקלאית כחלק מיוזמת  §
  חיזוק מערכות הבריאות באפריקה §
  תמיכה בדמוקרטיה, זכויות אדם, וממשל תקין §
  הגדלת העמידות לאסונות טבע §
  מענה מהיר למשברים הומניטאריים.  §
  

באמצעות מש"ב, המחלקה לשת"פ בינלאומי של משרד החוץ. בפרט,  USAIDישראל משתפת פעולה עם 
שני הגופים יוזמים פרויקטים לפיתוח וקידום החקלאות במדינות את"ס. חלק מהפרויקטים מבוצעים 

  באמצעות חברות עסקיות, או שפותחים הזדמנויות לעסקים ישראליים באפריקה. 
  
  

EDFI – European Development Finance Institutions 
 
במטרה לעודד את  חותשפועלים במדינות מתפתאירופיים, מוסדות בילטראליים  15מאגד  EDFI-ה

הצמיחה במדינות אלה, להפחית את שיעור העוני, לשפר את איכות החיים, ולסייע בהשגת יעדי המילניום 
ים למימון ופיתוח. האיגוד נועד להגביר את התיאום בין המדינות החברות בו לבין מוסדות אחר. 17לפיתוח
אירו, וסך  B4.8, אישרו המוסדות החברים באיגוד פרויקטים חדשים בהיקף מימון של 2011בשנת 

  אירו.  B23.7-הפרויקטים הפעילים היו בהיקף של כ
  
  

  AfDB – African Devlopment Bank –הבנק האפריקאי לפיתוח 
  
 26- כבאירגון חברות מדינות אפריקה, וכן . פיתוח של מדינות אפריקההלמימון הוא גוף מוביל  AfDB-ה

ובהן ארה"ב, בריטניה, ברזיל, סין, הודו ועוד. ישראל אינה חברה בגוף זה, ולכן , מדינות מיבשות אחרות
  ידו. - אינה ייכולה להשתלב בפרויקטים הממומנים על

  
  
  

  

  

                                            
17 Millennium Development Goals –  .התכנית העולמית להורדת שיעורי העוני ושיפור הפיתוח האנושי, בהנהגת האו"ם  
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  לישראליםהשלכות 
  
  

פי נסיון העבר, נראה כי חברות ישראליות ממעטות להשתלב בפרויקטים בינלאומיים במימון מוסדות -על
  סיוע, בין היתר מסיבות אלה:

  
החברות הישראליות; גם חברות גדולות, כגון תה"ל, לוקחת חלק  עבורפרויקטים רבים הם גדולים מדי  §

  );Tier 2בפרויקטים במעגל השני (
סבלנות והשקעת משאבים הן לשם קריאת ידע, ות בפרויקטים במימון גופי סיוע מחייבת ההתמודד §

 המכרזים, והן כדי להתמודד עם הבירוקרטיה הכרוכה בהם.
  

, מה שמקשה על קידום ההשתתפות ת"ס (למעט דרום אפריקה)לישראל אין נספחים כלכליים באבנוסף, 
  בפרויקטים ביבשת זו. 

  
ושה מאמצים לחשוף יצואנים לפעילות הבנק העולמי והאו"ם באפריקה, במסגרת מכון היצוא הישראלי ע

בשנה הקרובה מתכנן מכון היצוא מספר משלחות לדרום אפריקה, סמינרים ייעודיים ואירגון משלחות. 
  לאירועים הרלוונטיים למדינות את"ס.  –בתחומי המים, תשתיות וחקלאות 

  
  

   

 גופי מימון במגזר החקלאות והמזון
 עם הגופים הפועלים בשיתוף פעולה עם ממשלות את"ס לפיתוח מגזר החקלאות והמזון נמנים, בין היתר, 

 האירגונים הבאים (חלקם הוזכרו לעיל):
§ The World Bank  
§ WFP – UN World Food Program  
§ FAO - Food and Agricultural Organization (UN) 
§ AGRA - Alliance for Green Revolution for Africa1 
§ IFAD  - International Fund for Agricultural Development (UN) 
§ AFD - Agence Francais De Development 
§ CIDA - Canadian International Development Agency 
§ Japan International Cooperation Agency  
§ Japan International Research for Agricultural Sciences  
§ MCC - Millennium Challenge Cooperation (US) 
§ USAID  - US Agency for International Development  
§ DANIDA - Danish International Development Assistance. 

 
 ה. מעורב ביוזמות רבות, אך כאמור ישראל אינה חברה באירגון ז AfDB –בנוסף, גם הבנק האפריקאי לפיתוח 
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  ולשוק היעד להשקיע באיתור הגוף המתאים לתחום פעולתםעל יזמים ויצואנים ישראלים 
  בהכללה, הפרויקטים הניזומים באפריקה מתאימים לחברות ישראליות, מכמה סיבות:

  פרויקטים אינם גדולים במונחים עולמיים, ומתאימים לגודלן של החברות הישראליות;חלק מה §
  נושאי הפרויקטים מתאימים לתחומי היתרון היחסי של ישראל; §
האפריקאים מתרשמים מההספק ומהנסיון הנצבר בישראל בהקמת תשתיות עבור מדינה צעירה,  §

  ומגלים פתיחות לשיתוף פעולה עם ישראלים;
הקירבה הגאוגרפית ואזור הזמן הדומה מקלים על הפעילות באפריקה, בהשוואה למזרח אסיה או  §

  אמריקה הלטינית.
  

פיכך הפעילות במסגרת גופים אלה פתוחה בפניה, על כידוע, ישראל חברה באו"ם ובבנק העולמי. ל
זרועותיהם השונות. הבנק העולמי מפרסם את המכרזים הפתוחים באתר שלו. ואולם ניתן גם ליזום פרויקט 

  ולבקש מימון מהבנק, ובלבד שהפרויקט עולה בקנה אחד עם אסטרטגיית הבנק מול אותה מדינה. 
  

פרויקטים הממומנים או הניזומים על ידי גופי הסיוע, צריכות חברות ישראליות המעוניינות להשתתף ב
להכיר את התכניות האסטרטגיות של כל אחד מגופים אלה עבור המדינות השונות, ולבחון אילו מהתכניות 

  תואמות את תחום הפעילות שלהן. 
  

רים בינו לבין במקביל, חברה המעוניינת בפרויקט במדינה מסוימת, צריכה לזהות מיהו מוסד הסיוע שהקש
  הממשלה הדוקים במיוחד, והוא זה שישפיע על מקבלי ההחלטות. 

  

  עשויה להיות מפתח להצלחה באת"סמוסדות הסיוע תמיכה מטעם 
למרות שבדרך כלל האו"ם אינו שותף למימון הפרויקטים, לנציגי האו"ם באת"ס השפעה רבה על תהליך 

ב יותר, והמדינה ענייה יותר, כך גדלה השפעתם של ככל שהפרויקט מורכ. במדינת היעד קבלת ההחלטות
  אנשי האו"ם על תהליך קבלת ההחלטות

  
חברה המגיעה לפגישות באפריקה עם גיבוי מטעם נציגי האו"ם הפועלים במדינה, עשויה להגדיל 

משמעותית את סיכויי הצלחה שלה. לכן מומלץ להשיג את תמיכת אנשי האו"ם המקומיים הרלוונטיים עוד 
  ם פונים אל איש הציבור בשוק היעד. בטר

  
לעתים, איש הציבור האמור להחליט אם לקדם יוזמה כלשהי אינו מבין אותה על בוריה, ומבקש את חוות 

אנשי האו"ם הם אלה המנסחים עבור הממשלה במקרים אחרים, הדעת של נציג האו"ם הרלוונטי. 
  יה לקבוע את הצלחת הפרויקט. המקומית ניירות עמדה שונים. תמיכה מצד אנשים אלה עשו

  
לא תמיד קל לזהות מי מבין נציגי האו"ם הוא בעל ההשפעה במדינה, והנציגים אינם בהכרח פתוחים 

לקביעת פגישות עם ספקים. אך מוצע להשקיע מאמצים ביצירת קשרים והשגת קונצנזוס סביב הפרויקט 
 משמעותית את הקרדביליות של החברה. המוצע בקרב נציגי האו"ם המקומיים. תמיכת האירגון תגדיל 

  
הבנק העולמי וזרועותיו פועלים במגוון תחומים רחב, וחברות ישראליות עשויות לעתים להתקשות לממש 

את הפוטנציאל הטמון בשיתוף פעולה עמו. לעומת זאת, פניה אל גוף ייעודי המתמחה בתחום העיסוק של 
   להיות קלה יותר למימוש.החברה (מזון, בינוי, בריאות וכיו"ב) עשויה 

  
  

לא תמיד קל לזהות את נציגי האו"ם בעלי ההשפעה במדינה, והם לא בהכרח פתוחים לקביעת פגישות עם 
ביצירת קשרים עמם והשגת קונצנזוס סביב הפרויקט המוצע בקרב  ספקים. אבל מוצע להשקיע מאמצים

  יליות של החברה. תמיכת האירגון תגדיל משמעותית את הקרדבהנציגים המקומיים. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

  
43  

  
להשיג שיתוף פעולה עמו. פניה  חסיתוון פרויקטים רחב, קשה יגלנוכח העובדה שהבנק העולמי פעיל במ

  המתמחה בתחום העיסוק של החברה (בינוי, בריאות וכיו"ב) עשויה להיות קלה יותר למימוש. גוף ייעודי אל 
  

תחומים שונים. יש ללמוד את תכניות  שם דגש על EDFI-האירגונים החברים ב 13-בפרט, כל אחד מ
האירגונים השונים, ולנסות לפעול באמצעות האירגון שהאסטרטגיה שלו מתאימה ביותר לחברה 

עשוי לפתוח דלתות באפריקה  EDFI-הישראלית. בדומה לאירגוני האו"ם, גם סיוע מטעם אחד ממוסדות ה
  ולהגביר משמעותית את סיכויי ההצלחה. 

  
  

 

  של ישראלים הפועלים באפריקה לקחים מנסיונם
  

  מצד מומחים ליבשתסיוע החדירה לאפריקה מחייבת 
חברה ישראלית המנסה להכנס לשוקי אפריקה תתקשה להצליח בלא סיוע מקומי. , לנוכח הקשיים הרבים

  להיות: יםהגופים בהם ניתן להיעזר עשוי
  או יועצים המתמחים בשוקי אפריקה;חברות פרויקטים , חברות סחר §
  ם;יאירגוני מימון וסיוע בינלאומי §
  נציגות ישראלית מקומית. §
  

בהעדפות החברה, ובאסטרטגיה שלה באשר לשוקי אפריקה. יש הבחירה באיזו מהדרכים לנקוט תלויה 
חברות סחר אשר פיתחו קשרים באפריקה, הם מסלול החדירה הסבורים כי הסתייעות ביועצים או 

סיוע, במחשבה שדרך זו מהווה השקעה בבנית מימון והמומלץ. אחרים מעדיפים לפעול באמצעות אירגוני 
  לטווח הארוך.  בשוק מעמד

  
 לצרכיאטרקטיביות קשרים עם חברות זרות המקימות פרויקטים באפריקה, עשויים לפתוח הזדמנויות יצוא 

  הפרויקטים, אך הם מועילים פחות ליצואנים המעוניינים לבנות מעמד בשוק בטווח הארוך. 
  

בכל מקרה, ישנה הסכמה כי אל מול קהל היעד האפריקאי, הנוכחות בשוק הכרחית. בפרט, כאשר מדובר 
  ביצוא מוצרים, המוצר עצמו חייב להמצא בשוק, ומכירה מקטלוג לא תניב תוצאות. 

  

  ה לשוקי אפריקה גבוהות עלויות החדיר
העלויות גבוהות לעתים . להערכת חסר של העלויות הכרוכות בפעילות ביבשתמשקיעים זרים נוטים 

ישראלים  קרובות מהחזוי בגלל מחסור בכוח אדם מיומן, העדר חשמל, תהליכי יבוא ויצוא ממושכים ועוד.
  גבוהות אף הן. באפריקה  נסיון באפריקה מספרים כי עלויות קידום עסקיםבעלי 

  

  משך מימוש הפרויקטים עלול להיות כפול מהצפוי
לדוגמה, יש המספרים על מהמתוכנן. לעתים קרובות תהליך החדירה לשוק ממושך מהצפוי, ולכן גם יקר 

נסיעה מיוחדת לאפריקה לשם פגישה שנקבעה עם אישיות רמת דרג. עם ההגעה מתגלה כי האדם עמו 
  נקבעה הפגישה אינו נמצא במדינה, ויש להמתין מספר ימים לשובו. 
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תהליך חתימה על מיזכר הבנות בפרויקט ממשלתי עלול להיות מורכב מהצפוי, מסיבות שוליות. למשל, 
תכן כי השרים אינם מחזיקים גרסאות אחידות של מסמכי הפרויקט, או אינם מחזיקים גרסאות עדכניות, י

, חשוב מאד לפיכךבכל מקרה, ההתרחשויות באפריקה לעולם שונות מהתכנון. ולכן זמן רב הולך לאיבוד. 
  תרחישים בלתי צפויים.משאבים שיקחו בחשבון די להקצות 

  

  סבלנות היא מפתח להצלחה
לא מקבלי החלטות בהכללה, מושגי הזמן באת"ס שונים מאלה שבמערב. הקצב באפריקה איטי יותר, ו

למשל להגיב על הצעה תוך פרק זמן מסויים. אנשי עסקים מהמערב, שמנסים , אוהבים שלוחצים אותם
 , משיגים לעתים תוצאה הפוכה מהרצוי. הלחץ גורם לחוסר אמוןלהפעיל לחץ קל לגבי מועד התשובה

  ולפגיעה בהמשך המשא והמתן.
  

בניגוד לאנשי עסקים מהמערב, חברות אפריקאיות רבות מאמינות בתבונה המשותפת של צוותים שלמים, 
  כתוצאה תהליכי קבלת ההחלטות ממושכים יותר. ובהשגת קונצנזוס בקרב שותפים רבים להחלטה. 

  להתחבר לאנשי שלטון בעלי השפעה.נדרשת סבלנות רבה כדי , ציוד רפואיאו בענפים כגון תקשורת, 
  

  כמובן, חשוב מאד גם לזהות מתי הפרויקט חסר סיכוי ולהפסיק להשקיע בו.
  

תפיסת הזמן השונה פועלת גם במימד נוסף: לאפריקאים רבים חשובה התועלת המיידית, והם מחשיבים 
שהם יעדיפו לבחור, והן  סוגי הפתרונות פחות תועלות שיושגו בטווח הארוך. לעובדה זו השפעה הן על על

  על תוכן החוזים הנחתמים.
  

  תהליכי קבלת ההחלטות מורכבים
רבים. לא די לזהות מיהו השר המקבל את החלטת גורמים ממושפעים מקבלי ההחלטות באפריקה 

הרכישה, אלא חשוב לזהות את החברים במעגל ההחלטות המשפיע עליו וליצור קונסזוס באשר לכדאיות 
  הפרויקט.

  
לעתים קרובות אין מדיניות השקעות . לנוכח הצרכים האדירים, מקבלי ההחלטות עסוקים בכיבוי שריפות

  כתוצאה קשה לעתים להשיג את תשומת הלב הנדרשת לקידום פרויקט חדש.  ברורה. 
  

בחלק מהמדינות, מקבלי ההחלטות עשויים לא להבין פתרונות חדשניים מאד. אך הם עשויים לגלות 
  צעות חדשניות בהשפעת מובילי דעה, כגון נציגי מוסדות המימון והסיוע הפועלים בנושא. פתיחות לה

  

  יש לסייע למדינות למצות את תקציבי הסיוע
חשיבות התמיכה מצד מוסדות המימון והסיוע, במקרים רבים יש צורך בתהליך הפוך: תמיכה אל מול 

הסיוע שקיבלה, או עושה בו שימוש שלא  בממשלות מול גופי הסיוע. ממשלה שאינה מנצלת את תקציב
את הסיוע ואף להקנס. לפיכך הצלחת פרויקטים עשויה להיות עלולה להפסיד  –תואם את תנאי הסיוע 
  לממשלה למצות את תקציבי הסיוע באופן מיטבי. מותנית ביכולת לסייע 

  

  יש להבין את מערך האינטרסים של מקבלי ההחלטות
הגורמים הרבים המעורבים בשרשרת קבלת ההחלטות בכל פרויקט, חשוב להבין מי עשוי להנות לנוכח 

ממנו, ולמי עלול להגרם הפסד אישי. גם כאשר מדובר במכירה של מוצרים לכאורה שוליים, יתכן כי שיווק 
  המוצרים יפגע באינטרסים של גורם בעל השפעה, אשר ימנע את קידום העיסקה. 
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השלמת - ש תחלופה גבוהה של המושלים הקובעים מדיניות (כגון ניגריה), קיים סיכון של איבמדינות בהן י
פרויקטים. כאשר מושל חדש עולה לשלטון, הוא מתעניין פחות בפרויקטים שהחל קודמו, ומעדיף ליזום 

  פרויקטים חדשים (שגם ייטיבו עמו באופן אישי).
  

  לאנשי ממשל מעורבות גבוהה במגזר הפרטי
גם אם מדובר בעסקה לכאורה במגזר הפרטי.  –ות רבות באפריקה הממשלות הן תמיד הלקוח במדינ

  תן דרושה גם בעסקאות פרטיות. והממשלות הן אלה שיש להן גישה לקרנות הסיוע השונות, ומעורב
כתוצאה, היעזרות בשרים, מושלים ואנשי שילטון עשויה לסייע בהצלחת הפרויקט. במקביל, תמיכה מצד 

  מוסדות המימון והסיוע הבינלאומיים עשויה לסייע גם מול המגזר הפרטי. 
  

  כבוד ללקוחות
את מעריכות דיין את הלקוחות באפריקה. יש התופסים בקרב רבים רווחת הטענה כי מדינות המערב אינן 

הישראלים כרודפים אחר כסף קל, ולא כמנסים לפתור בעיות של הלקוחות האפריקאים. מוצע ליצואנים 
  ולמשקיעים להדגיש את התועלת שיפיקו הלקוחות האפריקאים מהפרויקט. 

  

  צריכה מתאימים מוצרי 
ת התרבות מתפתחת אוכלוסיה עירונית, יש ביקוש למגוון רחב של מוצרי צריכה. הכר ןבכל הארצות שבה

האפריקאית חשובה להבנת המוצרים העשויים להצליח. לדוגמה, מאחר שבני הפלח העליון נעזרים 
אין ביקוש לאביזרים המקלים על הנהיגה. אך לעומת זאת, צפוי ביקוש  –בנהגים, ולא נוהגים בעצמם 

  הם סמלי מעמד. רכב ש לאביזרי
  

חיתולים חד  –חיים, כגון מזגנים, ולהבדיל הל תנאי קלו עיבני האליטות באפריקה מעוניינים במוצרים שי
  פעמיים. כצפוי, יש גם ביקוש למוצרים מסורתיים התורמים לבטחון אישי, כמו דלתות בטחון.

  
להצליח, כגון מטהרי מים, משאבות אף הם  יםמוצרים המתגברים על חולשות הסביבה האפריקאית עשוי

ורים, או תקשורת לווינית עבור אזורים שאינם נגישים מים, פתרונות להפסקות חשמל תכופות, גנרט
  לרשתות המקומיות.

  

  שפות אינן מהוות מכשול
בעיקר אנגלית וצרפתית, אך גם  –כתוצאה מהשלטון הקולוניאלי, רוב תושבי היבשת שולטים בשפות זרות 

השפה הזרה ן יש לזכור שבהתאם לשלטון הקולוניאלי, יש מדינות בהאך פורטוגזית ושפות נוספות. 
  השלטת היא צרפתית, או פורטוגזית וכדומה, ולהיערך בהתאם.

  
מדינות היבשת  56- יחד עם זאת, הסביבה העסקית באפריקה מאד מורכבת ומגוונת מבחינה אתנית. ב

לגלות רגישות להבדלים התרבותיים בתוך בכאלפיים שפות שונות. משקיעים פוטנציאליים צריכים מדברים 
   קבוצות האתניות השונות. ם העזים בין השקעייולמהיבשת, 

  
רבים אוהבים קירבה לאנשים עם כסף, ולכן על הישראלים הפועלים עירוניים אפריקאים יש הטוענים כי 

ות או פותחי לטפל במקבלי החלט, להתאים עצמם לסמלי הסטטוס המקומיים, ובאפריקה להתנהג בהתאם
  דלתות מקומיים באופן דומה.

  

  ריקה קשים ויקריםתנאי החיים באפ
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בניגוד לציפיות, הוצאות המחייה באפריקה גבוהות מאד עבור לבנים המגיעים ליבשת. המזון הוא בדרך 
כלל מיובא, מחירו יקר והוא אינו טרי. עלויות העסקת זרים באפריקה גבוהות אף הן, ועולות לפחות 

  $ לחודש. 10,000
  

תנאי החיים הקשים, החל מהזמינות הנמוכה של שירותי ישראלים המתגוררים באפריקה נוטים להתלונן על 
  בריאות, דרך הפסקות החשמל והמים התכופות, ועד לרמת התברואה הירודה. 
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    לא נרשם 

 למניעת שוחד OECD-אמנת ה
 

. המדינות OECD-למניעת שוחד, כחלק מתהליך הצטרפותה ל OECD-הצטרפה ישראל לאמנת ה 2009-ב
 פיהם מתן שוחד לאנשי ציבור במדינות זרות מהווה עבירה פלילית. -המצטרפות לאמנה מתחייבות להחיל חוקים על

 
ראשון בוחנים אם הבן שני שלבים. בשלב , בתהליך מנטר את יישום האמנה בקרב המדינות שחתמו עליה OECD-ה

 ת. בשלב השני נבחנת יעילות אכיפת החוקים.נעשתה חקיקה בהתאם לאמנה, ואם החקיקה תואמת את הדרישו
 

מעקב אחר יישום האמנה, ישראל נמנית עם כעשרים מדינות נוספות, הבעניין  2011במאי  OECD-בדו"ח שפירסם ה
יוון, טורקיה, בהן אכיפת האמנה מעטה, או שאין אכיפה כלל. עם המדינות הנוספות בקבוצה זו נמנות, בין היתר, 

דנמרק, גרמניה, איטליה, נורבגיה, . מנגד, במדינות אחרות ישנה אכיפה פעילה, ובהן נד ואוסטריהקנדה, פולין, אירל
ארגנטינה, בלגיה, פינלנד, צרפת, יפן,  –קיימת אכיפה מתונה . בקבוצה שלישית של מדינות שוויץ, בריטניה וארה"ב

 . ההולנד, דרום קוריאה, ספרד ושבדי
 
מצא כי חברת אשרא לביטוח יצוא דורשת מהחברות להגיש הצהרות נגד שחיתות, אך אינה בודקת  OECD-ה

כי חברות ציבוריות המעורבות בפעילות יצוא משמעותית, יידרשו להבטיח כי הן הצהרות אלה. בנוסף, הדו"ח ממליץ 
 קידים, הן ישראלים והן זרים. שוחד לפמתן בעלות מנגנוני פיקוח ובקרה פנימיים מספקים, במטרה למנוע ולגלות 

 
כולל  –במתן שוחד לבעלי תפקידים במדינות זרות למיניהם מתווכים מודעת לתפקיד שממלאים האמנה למניעת שוחד 

 סוכנים, אנשי מכירות, יועצים או חברות ייעוץ, קבלני משנה, שותפים למיזם, חברות בנות וכיו"ב. 
 

, ידי מתווכים מטעמן-ות בגין מתן שוחד עלשונות להטלת אחריות על החבר אירגון השקיפות הבינלאומית מפרט דרכים
ברמות חומרה שונות: החל מאחריות לכשלון במניעת מתן שוחד, בשל רשלנות או עצימת עיניים, ועד להוכחה כי עובדי 

 התאגיד ידעו או אף הורו על תשלום שוחד לפקידי ציבור זרים.
 

רים מהאמנה למניעת שוחד מצאו כי האכיפה משתלמת: הקנסות המושתים הממשלות האוכפות את החוקים הנגז
מתן שוחד במדינות זרות מסייעת גם בצימצום השחיתות -מהווים תוספת נאה לתקציבן. במישור האתי, הקפדה על אי

 מבית. 
 

לדין בגין ככל הידוע, מערכת החוק הישראלית ערוכה ליישום האמנה למניעת השוחד, ולא תירתע מלהעמיד חברות 
 מתן שוחד לעובדי ציבור בחו"ל, משיימצא הבסיס הראייתי לכך.    
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 דינות אפריקההערכת ממודל לסינון ו
  
  

, במטרה להדק את יחסי הסחר עם ת"סבמדינות אפעילות נים האחרונות בוחן מכון היצוא לאורך הש
לזיהוי פרמטרי מדינות אלה בטווח הקרוב, ולהגדיל את היצוא הישראלי בטווח הרחוק. לשם כך, עוצב מודל 

  מדינות מועדפות לפעילות באת"ס. 
  

יקה שמדרום לסהרה על פני שורה של מימדים כלכליים ועסקיים. רמאפשר להעריך את מדינות אפהמודל 
על על המתרחש - מר להחליף בחינה מעמיקה של כל אחת מהמדינות, אך מאפשר מבטאינו מתייהוא 

קבלת החלטות מחייבת ביבשת, תוך הבלטת המדינות המציעות את ההזדמנויות האטרקטיביות ביותר. 
  העמקת הבחינה האיכותית של כל אחת מהמדינות הבולטות. 

  
יים. באפריקה במיוחד השימוש באינדיקטורים המודל מבוסס על אינדיקטורים סטטיסטיים כלכליים וחברת

   הריבוד החברתי וקיטוב העושר במדינות רבות.אלה עלול להטעות, לנוכח 
   

המדינות בעלות הסביבה העסקית הנוחה ביותר, הן הקטנות מימדי: - השווקים באפריקה מחייבים מבט רב
לפיכך המודל אינו כולל דירוג . פעילותביותר; המדינות בעלות הפוטנציאל הרב מכולן הן מסוכנות במיוחד ל

של המדינות על פי מידת האטרקטיביות שלהן, אלא מציג אותן על פני המימדים השונים, ומאפשר משוקלל 
  או לאסטרטגית ההשקעות שלהם. םליצואנים ולמשקיעים לבחור בכלכלות המתאימות למוצריה

  
מצדיק מחקר ייעודי. אך היא נכללת במודל  דרום אפריקה אינה חלק מחוברת זו: הפוטנציאל הגלום בה

חוס לשווקים האחרים, והן כדי להדגים כיצד ניגריה ואנגולה מאיימות על מעמדה יהמוצג כאן, הן כנקודת י
  ככלכלה האזורית המובילה. 

  
 

  מדינותניפוי 
  

. דרום סודן עדיין אינה מופיעה במאגרים , ביבשת ובאיים הסמוכים אליהמדינות 50כאמור, את"ס כוללת 
נן פחות רלוונטיות ליצואנים יראשית נופו המדינות שההסטטיסטיים, ולכן היא אינה נכללת בניתוח. 

  במספר שלבים, כדלקמן.נערך ניפוי ישראל. המומשקיעים 
  

  העדר יחסים דיפלומטיים, העדר נתונים
נופו מדינות . בנוסף, 18מקיימת עמן יחסים דיפלומטייםמדינות, אשר ישראל אינה  11בשלב ראשון נופו 

טיסטיים של קרן נתונים במאגרים הסטטיסטיים בהם נעשה שימוש, ובפרט לא במאגרים הסטשאין עבורן 
  .19המטבע הבינלאומית

  
  ה. 'יבוטי, גינאה, מאלי, מאוריטניה, ניג'ר, סודן, סומליה, מאיוט, סנט. הלנד, קומורוס, דגמדינות אלה הן: צ'

  
  

    

                                            
 . 2012ביוני  4-לפי אתר משרד החוץ, נכון ל 18
 יקציה חשובה בפני עצמה, לחולשות מוסדות השלטון במדינות אלה. העדר הנתונים הסטטיסטים הוא אינד 19
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  ניפוי על פי פוטנציאל
על זאת $. 800- התמ"ג לנפש בהן נמוך מ$, וB10-בשלב הבא נופו כל המדינות שהתמ"ג שלהן נמוך מ

  בהן. פעילות ישראליות סמך ההנחה שגודלן של כלכלות אלה בצירוף עם כוח הקניה שלהן אינו מצדיק 
  

$, למעט B3-ממדינות אלה, היקף היבוא נמוך מ בכל אחת(ראו טבלה).  מדינות 12כתוצאה מסינון זה נופו 
  .2011- $ בB4.4זימבבואה, אשר היבוא שלה היה 

  

  ניפוי נוסף על פי פוטנציאל
- $, אך התמ"ג נמוך מ1,000- בשלב השלישי נופו חמש מדינות נוספות, אשר התמ"ג לנפש בהן גבוה מ

B5והאוכלוסיה קטנה מ ,$-M2 דינות אלה הוא כנפש. היקף היבוא המירבי בכל אחת ממ-B2.5 .$  
  

  
  דינות שנופוהמ
  קבוצה ממוינת לפי תמ"ג-תתכל 

  
 Bתמ"ג 

$ 2011 

תמ"ג 
לנפש $ 

2011 
אוכלוסיה 
M 2011 

 $ Mיבוא 
2011   

   2,000 1.2 3,358 4 סוואזילנד
 מיליארד 5-תמ"ג נמוך מ  2,525 1.9 1,264 2 לסוטו

 מליון 2- מלוסיה נמוכה כאו  961 0.5 3,661 2 קייפ וורדה
   876 0.1 11,170 1 סיישל

   130 0.2 1,473 0.2 סאו טומה
   4,400 12.6 741 9 זימבבואה

   2,700 9.9 737 7 בנין
   1,730 10.2 605 6 רואנדה
   2,290 16.2 351 6 מאלאווי

 מיליארד 10-תמ"ג נמוך מ  1,700 7.1 506 4 טוגו
 800$-נמוך מתמ"ג לנפש   901 5.5 475 3 אריתראה

   752 8.4 279 2 בורונדי
   1,157 6.0 366 2 סיירה לאונה

   380 4.7 456 2 רפ. מרכז אפריקה
   814 3.9 298 1 ליבריה
   344 1.8 543 1 גמביה
   328 1.7 576 1 ביסאו-גינאה
   3,250 15.9 669 11 מאלי
 אין יחסים דיפלומטיים  2,100 10.5 892 9 צ'אד
   2,400 15.1 399 6 ניגר

   1,940 10.6 492 5 גינאה 
   190 0.7 903 1 קומורוס

   416       ג'יבוטי
 אין נתונים  2,473       מאוריטניה

   1,175       סומליה
   9,231       סודן

   -       מאיוט
   56       סנט. הלנה
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  הערכת מדינות
  

  הבאים, המפורטים בסעיפים הבאים:דים ימהערכת המדינות נעשתה על פי המ
  
  גודל הכלכלות §
  צמיחה- מבוסספוטנציאל  §
  פוטנציאל יצוא והשקעות §
  סיכון וסביבה כלכלית עסקית §
  .הפיתוח האנושי, בשלות ומיומנותרמת  §
  

  גודל הכלכלות
  גודל הכלכלות
  מיון לפי תמ"ג

  :אלה פי אומדים- נבחן עלגודל הכלכלות 
 תמ"ג  •
  גודל אוכלוסיה •
  גודל האוכלוסיה העירונית •
 חורות.היקף יבוא ס •
  

פוטנציאל היקף היבוא מייצג כמובן את 
מימוש בטווח המיידי. היצוא שהינו בר 

היא מובילה אפריקה -דרוםבהיבט זה, 
אלה . ניגריה –ברורה, ובפער ניכר אחריה 

הן גם המדינות עם התמ"ג הגבוה ביותר, 
ולפיכך הפוטנציאל בהן ימשיך להיות גבוה 
גם בטווח הבינוני. ניגריה היא גם המובילה 

יע על במבחינת גודל האוכלוסיה, מה שמצ
  פוטנציאל מירבי גם בטווח הארוך.

  
ינות, מדהיא השלישית מבין ה אנגולה

  . מבחינת היקפי התמ"ג והיבוא
  

בולטות  קונגו רפ. דמוקרטיתאתיופיה ו
עם היקף אוכלוסיה גבוה יחסית, והן 

  עשויות להוות פוטנציאל בטווח הארוך.
  

נותן ביטוי העירונית גודל האוכלוסיה 
לפוטנציאל למוצרי צריכה בטווח הקרוב. 

, ובפער ניכר במימד זה מובילהניגריה 
רפ. אחריה דרום אפריקה, וכן קונגו 

  מוקרטית.ד
  

 $ B תמ"ג

2011

אוכלוסיה 

M 2011

גודל 
האוכלוסיה
 העירונית 

M

יבוא  

סחורות   

M $ 2011
40850.631122,418דרום אפריקה

239160.38155,000ניגריה
10119.61221,736אנגולה
3724.31315,300גאנה
3540.9914,814קניה

3186.8158,896אתיופיה
2620.9126,500קמרון

2422.7126,720חוף השנהב
2342.21111,184טנזניה

201.416,000גינאה המשוונית
1913.657,191זמביה

181.917,260בוטצואנה
1735.254,593אוגנדה

161.513,800גבון
1672.6265,306קונגו רפ. דמ.

154.025,100קונגו 
1413.465,909סנגל

1322.096,300מוזמביק
122.116,453נמיביה

111.315,158מאוריציוס
1021.972,900מדגסקר

1015.042,600בורקינה פאסו
Sources: IMF Apri l 2012, UNCTAD June 2012
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הן הבאות בתור מבחינת היקפי היבוא, וכן גודל האוכלוסיה או התמ"ג, ואף הן עשויות  קניה וטנזניהגאנה, 
  ח הבינוני והארוך. להיות שווקים אטרקטיביים בטוו

  

  צמיחה-מבוסספוטנציאל 
  

  פוטנציאל צמיחה      
  IMFמיון לפי תחזית צמיחה        

פוטנציאל מבוסס צמיחה ההערכת 
  מדדים אלה: פי-נעשתה על

  
(ממוצע  IMF20תחזיות צמיחה  •

2012 – 2014( 
 EIU ,2012-2014תחזיות צמיחה  •
 EIU ,2015-2016תחזיות צמיחה  •
 ).IMFתחזיות גידול היבוא ( •
  

 אנגולה וגאנה כמו בשנים הקודמות,
ממשיכות להיות בצמרת הטבלה, עם 
 -  תחזיות צמיחה גבוהות בטווח הקרוב

תודות לצמיחה הנזקפת לתפוקת הנפט. 
חוזה  EIU-אך בעוד שעבור גאנה, ה

 –צמיחה מהירה מאד גם בטווח הבינוני 
התחזיות עבור אנגולה מתונות הרבה 

דול היבוא של יותר. מאידך, תחזיות גי
  אנגולה גבוהות כפליים מאלה של גאנה.

  
היא מצטרפת חדשה לצמרת  זמביה

וגידול צמיחה חוזה לה  IMF-ה: הטבלה
לנוכח העובדה וא גבוהים. בבי
מרוסנת יותר,  EIU-האופטימיות של הש

יהיה צורך להמשיך ולעקוב אחר 
  המתרחש בה בשנים הקרובות. 

  
גבוהות, מוזמביק גם התחזיות עבור 

גבוהות בטווח  EIU-תחזיות ה. חוף השנהבלהצטרף לכוכבות הצמיחה האזוריות, ועמה  והיא עשויה
   דמוקרטית, קניה ואתיופיה. קונגו רפ.הבינוני גם עבור 

  
    

                                            
 .2012נכון לאפריל  20

תחזית 
צמיחה 
 - 2012

IMF 2014

תחזית 
צמיחה 
 - 2012

EIU 2014

תחזית 
 EIU צמיחה

 - 2015
2016

תחזית 
גידול 
היבוא 
 - 2012

7.9%6.7%5.7%13.0%זמביה
7.7%7.1%5.0%9.0%אנגולה
7.6%7.5%10.1%4.4%גאנה

7.2%8.2%6.7%8.9%מוזמביק
7.0%5.7%7.3%14.0%חוף השנהב

6.8%6.6%7.7%2.6%קונגו רפ. דמ.
6.7%6.8%7.0%7.9%ניגריה
6.7%7.1%3.9%13.3%טנזניה

6.0%6.2%4.7%17.6%בורקינה פאסו
5.7%5.1%7.4%4.2%קניה

5.7%7.5%7.2%12.1%אתיופיה
5.2%6.0%6.7%אוגנדה
4.6%5.0%2.6%5.1%קונגו 
4.4%4.9%6.4%4.7%קמרון

4.4%5.7%5.6%6.7%גינאה המשוונית
4.4%4.4%1.8%סנגל

4.4%3.8%8.2%מדגסקר
4.2%4.8%3.3%נמיביה

4.5%-4.1%5.2%4.0%בוטצואנה
3.9%3.5%6.9%2.6%מאוריציוס

0.7%-3.5%3.8%4.4%גבון
3.4%3.3%5.8%4.3%דרום אפריקה
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  יצוא והשקעותפוטנציאל 
  

  אלה:מימד זה בוחן באיזו מידה הפוטנציאל בר מימוש בטווח הקרוב והרחוק. הוא מבוסס על אומדים 
  
 ;את הריבוד החברתי)מסתיר בטא את יכולת הקניה (אם כי הוא המ – תמ"ג לנפש •
 ;ביטוי לפוטנציאל הביקוש למוצרי צריכה – שיעור האוכלוסיה העירונית •
 ;ההגוונה המשקית תמשקף את מיד – יצוא שאינו נפט •
אך גם באיזו משקף את תפיסת המשקיעים לגבי כדאיות ההשקעה במדינה,  –השקעות זרות ישירות  •

  ;מידה הסביבה העסקית מאפשרת ביצוע השקעות
מבטאות מחד את הפוטנציאל להמשך הצמיחה, ומאידך מהוות תמריץ שלילי  – עתודות נפט וגז •

 להגוונה משקית.
 
  

  21יצוא והשקעותפוטנציאל 
  השקעות זרות ישירותמיון לפי 

דרום בטווח המיידי, 
מובילה במימד  אפריקה

זה, עם יצוא שאינו נפט 
הגבוה מאד יחסית לכל 

האחרות, תמ"ג לנפש די 
גבוה, ושיעור גבוה של 

  אוכלוסיה עירונית.
  

אך מיעוט ההשקעות 
יחסית לגודל  הזרות בה

, והעדר עתודות הכלכלה
ם מדוע נפט וגז, מסבירי

היא עשויה לאבד תוך 
מספר שנים את מעמדה 

  ככלכלה המובילה ביבשת.
  

בולטת  ניגריהלעומתה, 
עם עתודות גבוהות מאד 

היקף של נפט וגז. 
ההשקעות הזרות בניגריה 
 –הוא השני בגודלו באת"ס 

אך נמוך בהשוואה 
לפוטנציאל האדיר במדינה 

זו. היקף נמוך זה מבטא 
את הקשיים הגדולים 

היקף היצוא שאינו נפט נמוך למדי לעומת דרום אפריקה, אך גבוה משמעותית כים בפעילות בניגריה. הכרו

                                            
יבת שורות אלה, היקפם אך נכון למועד כתבארות נפט או גז במדינות מזרח אפריקה, התגלו  2012במחצית הראשונה של  21

  אינו ידוע ואינו משתקף בטבלה.
 

השקעות 
זרות 

ישירות 
$ B 2012

תמ"ג 

לנפש $ 

2011

שיעור 

אוכלוסיה 

עירונית

יצוא 
שאינו 

 B $ נפט
2011

עתודות 

B BB נפט

עתודות גז 

B מ"ק
13.65,14459%2.79,500310אנגולה
6.21,49051%27.237,2005,292ניגריה

4.08,06662%102.8150דרום אפריקה
3.11,52952%9.966023גאנה

2.758339%3.60127מוזמביק
2.13,71463%0.01,60090קונגו 
1.747814%2.41,00014אוגנדה

0.31,10037-1.214,66140%גינאה המשוונית
0.810,65486%3.92,00028גבון

0.75,82839%4.4062נמיביה
0.736017%2.60.4113אתיופיה
0.71,41436%9.000זמביה
0.655327%4.707טנזניה

0.59,48162%5.800בוטצואנה
0.51,06251%8.310028חוף השנהב

0.41,07643%2.200סנגל
0.485123%5.600קניה
0.41,23059%1.9200135קמרון

0.38,77742%2.600מאוריציוס
0.345931%1.500מדגסקר

na66427%1.800בורקינה פאסו
na21636%5.11800.9קונגו רפ. דמ.
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בטווח הארוך, א הקטן יחסית לגודל הכלכלה, ניכר הצורך בהגוונה כלכלית. ויחד עם היבמכל יתר המדינות. 
זוהי ללא ספק המדינה עם הפוטנציאל הרב ביותר. אך התמ"ג לנפש שאינו גבוה, מצביע על אי השוויון 

  העמוק במדינה זו מחד, ועל קיום פלח לוקרטיבי הפתוח למוצרי יוקרה מאידך. 
  

נפש תמ"ג לתודות לעתודות הנפט שבה. ההיא המובילה באת"ס במשיכת השקעות זרות, אנגולה 
אם כי הוא אינו משקף את הקיטוב הכלכלי חברתי במדינה זו. אך  –ונחים אפריקאים סביר במבאנגולה 

היצוא שאינו נפט נמוך למדי, ומצביע על התלות הגבוהה מדי בענף הנפט במדינה זו. כפועל יוצא, בטווח 
  הקרוב היא יעד רק למגוון מוצרים צר. 

  
יבה העסקית הנוחה שבה, ולעתודות הנפט לסב ותהיא הרביעית באזור במשיכת השקעות זרות, תוד גאנה

אך בטווח הארוך הפוטנציאל מוגבל לנוכח האוכלוסיה היא בולטת כיעד אטרקטיבי, בטווח הקרוב,המתונות. 
  שאינה גדולה, ועתודות האנרגיה הנמוכות (נכון למועד זה). 

  
נף הכרייה היא החמישית באזור במשיכת השקעות זרות, בין היתר תודות להתפתחות ע מוזמביק

גינאה והחציבה בה בשנים האחרונות. אך היא עדיין מדינה עניה בעלת יכולת רכישה נמוכה מאד. 
  בולטת בהיקף השקעות זרות גבוה יחסית לגודל הכלכלה.  המשוונית

  
: גינאה יחסית ליתר המדינותמאד ויבוא לנפש גבוהים  המדינות הקטנות מאופיינות ברובן בתמ"ג לנפש

ומאוריציוס בראשן. ברוב מדינות אלה גם שיעור האוכלוסיה העירונית גבוה למדי.  בוצואנהבון, המשוונית, ג
לפיכך הן עשויות להיות יעד למוצרי צריכה ולמוצרי טכנולוגיה מתקדמת, למרות שגודלן אינו מצדיק בדרך 

  כלל השקעת מאמצי חדירה ייעודיים לשוקיהן. 
  
  

  עסקית-סביבה כלכלית, סיכון
  

מגלם סיכון כלכלי, פיננסי ופוליטי, אשר  Coface. מדד הסיכון של 22Cofaceפי דירוג - הסיכון נבחן על
  ת לעמוד בהתחייבויותיהן הכספיות (ראו טבלה בעמוד הבא).על היכולת של חברות מקומיו יםמשפיע

  
אחריהן, גם גאנה,  פעילות הן מאוריציוס, דרום אפריקה ונמיביה, וכן בוצואנה.בטוחות ביותר להמדינות ה

טנזניה, סנגל וגבון בטוחות יחסית לפעילות. עד השנה נכללה גם מוזמביק בין המדינות הבטוחות יחסית 
  לפעילות, אך דירוגה הורע. 

  
  חוף השנהב, גינאה המשוונית וניגריה.קונגו רפ. דמוקרטית, המדינות המסוכנות ביותר הן 

  
  אירגונים בינלאומיים, כדלקמן.פי דירוגים של - הסביבה העסקית נבחנה על

  
 הוא הטוב ביותר). Coface )Aציון סביבה עסקית שניתן על ידי  •

מדינות לפי נוחות  183של הבנק העולמי, המדרג  Doing Businessפי -על -דירוג סביבה עסקית  •
  הרע ביותר. – 183הוא הטוב ביותר, ואילו  1הסביבה העסקית. דירוג 

                                            
22 Coface   -  חוץ, המציעה דירוג סיכון עבור מירב המדינות הנבחנות.- חברה צרפתית לביטוח סיכוני סחר  
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  Heritage) שנערך ע"י אירגון Index of Economic Freedom )IEFפי -על - דירוג חופש עסקי  •
 הרע ביותר.  – 179- הוא הטוב ביותר, ו 1.  דירוג Wall Street Journalבשיתוף 

 הרע ביותר.  – 1- הוא הטוב ביותר, ו 100; ציון IEFפי -על –ציון חופש משחיתות  •

 הרע ביותר.  – 1-הוא הטוב ביותר, ו 100; ציון IEFעל פי  –ציון סחר חופשי  •
 

  וסביבה עסקית סיכון
  ירוג סביבה עסקית של הבנק העולמידלפי מיון לפי סיכון, ואח"כ 

דירוג 

סיכון

סביבה 

עסקית

דירוג סביבה 

עסקית

דירוג 

חופש 

עסקי

ציון 
חופש 

משחיתו
ת

ציון 

חופש 

בסחר
CofaceCofaceWB/ Doing 

Business
IEF IEFIEF

A3A32385488מאוריציוס
A3A335704576דרום אפריקה

A3A478764487נמיביה
A4A354335880בוטצואנה

BB63844168גאנה
BC1271102774טנזניה
BB1541202972סנגל
BC1561132861גבון

CC84963082זמביה
CC1091032167קניה

CD1111342766אתיופיה
CC123782574אוגנדה
CC137752674מדגסקר
CC1391082781מוזמביק

CC150853173בורקינה פאסו
CC1611352255קמרון
CD1721601965אנגולה
CD1811672161קונגו 
DD1331162464ניגריה

D--1551701959גינאה המשוונית
DC1671262270חוף השנהב

  DD1781722063קונגו רפ. דמ.
  

  
, בוצואנה –הן המדינות הבולטות לטובה מבחינת הסביבה העסקית, ואחריהן  דרום אפריקהו מאוריציוס

  . ונמיביהגאנה 
  

  אנגולה וחוף השנהב הן הבעייתיות ביותר מבין המדינות שנבחנו. קונגו רפ. דמוקרטית, מאידך, קונגו, 
מדגסקר ובורקינה פאסו מיוחסת לה. בנוסף למדינות לעיל, קניה בולטת לרעה מבחינת רמת השחיתות ה

בולטות אף הן לרעה, בגלל העליה ברמת השחיתות לעומת השנה הקודמת. גינאה המשוונית בולטת אף 
  המשמעותית בדירוג הסביבה העסקית בהשוואה לשנים קודמות.  הירידהבגלל היא לרעה, 
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  בשלות טכנולוגיתו אנושיפיתוח 
  

  בשלות ומיומנות          
  לימוד לילדיםפי תחזית שנות -יון עלמ

רמת הבשלות הטכנולוגית 
  :פי- אדם נבחנו על- ומיומנויות כוח

  
 שיעור חדירת האינטרנט •
שיעור בעלי פרופיל  •

 בפייסבוק
שנות לימוד מספר  •

 מבוגרים
 תחזית שנות לימוד ילדים •
רמת פיתוח אנושי (לפי  •

 .)23האו"םחלוקת 
 
  הערות:

נתונים עדכניים השנה לא נמצאו 
 :עבור

  קווי טלפון למאה נפש •
 מנויי סלולר למאה נפש •
 שיעור משקי בית עם מחשב •
שיעור משקי בית עם  •

 אינטרנט.
 

שיעור המשתמשים  –המוצג ן הנתו
עלול לסבול מהטיות  –באינטרנט 

לפיכך נעשה  .24דגימה גדולות
השנה שימוש בשיעור בעלי פרופיל 

משקף נתון זה בפייסבוק, בהנחה ש
  טוב יותר את שיעור המשתמשים בפועל באינטרנט. 

  
  

ידי האו"ם כבעלת רמת פיתוח - היא המדינה היחידה מבין מדינות את"ס, המסווגת על מאוריציוס
הנתונים הגבוהים ביותר ברוב , עם ן המובילות במימד זהה דרום אפריקהגבוהה. יחד עם 

  . פרמטריםה
  

 בוצואנהלות רמת פיתוח אנושי גבוהה יחסית: גבון, בנוסף בולטות במימד זה המדינות הקטנות בע
  ונמיביה, ומספר שנות לימוד גבוה יחסית החזוי לילדים במדינות אלה.

  

                                            
האו"ם מחלק את המדינות לארבע רמות פיתוח אנושי: גבוהה מאד (אף לא אחת ממדינות את"ס שייכת לקבוצה זו), גבוהה,  23

 בינונית ונמוכה. 
נו מחייב אחזקת מחשב או טלפון עם גישה לרשת. לפיכך יש שיעור המשתמשים באינטרנט נמדד בצורה מרחיבה, ואי 24

 להתייחס לנתון זה בספקנות.  

שיעור 

חדירת 

האינטרנט

שיעור בעלי 

פרופיל 

בפייסבוק

מספר 
שנות 
לימוד 
מבוגרים

תחזית 
שנות 
לימוד 
ילדים

רמת 

פיתוח 

אנושי
גבוהה25%24%7.213.6מאוריציוס

בינונית13%10%8.513.1דרום אפריקה
בינונית7%6%7.513.1גבון

בינונית9%11%8.912.2בוטצואנה
בינונית7%7%7.411.6נמיביה
נמוכה26%3%711קניה

נמוכה12%1%4.710.8אוגנדה
נמוכה2%1%5.210.7מדגסקר

בינונית9%5%7.110.5גאנה
בינונית7%2%5.910.5קונגו 
נמוכה4%2%5.910.3קמרון

נמוכה4%1%1.29.2מוזמביק
נמוכה12%1%5.19.1טנזניה
נמוכה4%2%4.49.1אנגולה
נמוכה28%3%58.9ניגריה

נמוכה1%1%1.58.5אתיופיה
נמוכה1%1%3.58.2קונגו רפ. דמ.

נמוכה6%2%6.57.9זמביה
בינונית3%2%5.47.7גינאה המשוונית

נמוכה15%5%4.57.5סנגל
נמוכה4%1%3.36.3חוף השנהב

נמוכה2%1%1.36.3בורקינה פאסו
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אם כי  –וה ביותר , עם שיעור משתמשי אינטרנט הגבוקניה ניגריהת ובין המדינות האחרות בולט
  שאמינותו מוטלת בספק. כאמור זהו נתון 

  
בורקינה פאסו בולטת לרעה בין המדינות, עם ערכים נמוכים ביותר במרבית הפרמטרים, וכמוה גם 

השכלה של מבוגרים, ובשיעור ה. אתיופיה בולטת לרעה ברמת דמוקרטיתרפ. קונגו וחוף השנהב, 
  פר שנות הלימוד של המבוגרים הוא הנמוך ביותר במדינה זו. מוזמביק: מסמוה חדירת האינטרנט, וכ

  

  סיכום: שוקי יעד מועדפים 
  

ירוג להלן פרק זה מציג את סיכום ממצאי הניתוח, וחלוקת המדינות לפי עדיפויות בטווח הקרוב והרחוק. הד
העשויים מנסה לשים דגש על המדינות בהן השלטון יציב יחסית, וישנם משאבים טבעיים או אנושיים 

כן נעשה נסיון לזהות מדינות בהן עשוי להיות פוטנציאל למגוון -לתרום לצמיחה כלכלית בטווח הארוך. כמו
  ענפים ישראליים.

  
מאידך, הדירוג אינו כולל בהכרח מדינות בהן יחידים עשויים להצליח בעסקאות בודדות, גם אם היקפן גדול, 

  תודות לקשרים עם שלטון בעייתי. 
  

  המדינות, בחלוקה לשלוש קבוצות: 22מוד הבא מציגה סיכום נתונים נבחרים עבור הטבלה בע
  ;מדינות בעלות פוטנציאל בטווח הקרוב או הרחוק, אשר שיקולי ההעדפה ביניהן יידונו להלן  .א
  מדינות בעלות סביבה עסקית אטרקטיבית, אך פוטנציאל קטן בטווח הארוך;  .ב
  ינות שאינן מומלצות עתה לפעילות.מד  .ג

  
דרום אפריקה אינה חלק מההמלצות, משום שהפוטנציאל הגדול הגלום בה מצדיק התייחסות נפרדת. 

מהתמ"ג המצטבר של כל המדינות הכלולות במודל. כאמור, היא  37%- התמ"ג הדרום אפריקאי מהווה כ
ום כנקודת יחוס והשוואה מול יתר המדינות. אך המודל משקף את החולשה היחסית של דרבחינה נכללה ב

אפריקה בשנים אלה: שיעור הצמיחה שלה נמוך, והיקף ההשקעות הזרות נמוך יחסית לגדול הכלכלה. היא 
 ההשוויון באוכלוסיה מסכן את יציבות-אימתקשה להתמודד מול המשבר הכלכלי בשוקי המערב, ו

  החברתית. 
  
  

  ניגריה, אנגולה גאנה - עדיפות א' 
  

  למיצוי בטווח הארוךניגריה: 
מעבר לכל מדינה אחרת. לפיכך, מוסדות , יא ללא ספק בעלת הפוטנציאל הרב ביותר באת"סהניגריה 
להשקיע בשוק זה, כדי לקצור את פירות ההשקעה בטווח יים וחברות ישראליות גדולות צריכים ממלכת
  הארוך.

  
השקעה השוק הניגרי גדול יחסית למדינות האזור גם עתה, והצמיחה הגבוהה החזויה יוצרת הזדמנויות 

רבות גם בטווח הקרוב. נתח היבוא הניגרי מישראל מטעה: למרות שהוא גבוה למדי, הוא מבטא יצוא 
מרוכז מאד מישראל, ורק יצואנים מעטים פועלים בהיקפים משמעותיים בשוק זה. לנוכח הסיכון הגבוה 

  נוי בתנאי הסביבה. ם קטנים ובינוניים לפעול בניגריה, עד לשילא מומלץ ליצואני –המיוחס למדינה זו 
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  לפי קבוצות – סיכום נתונים נבחרים
  מיון בכל קבוצה לפי היקפי יבוא

  
  

  ווח הבינוני והארוךלמיצוי בטאנגולה, גאנה: 
   

שתי מדינות נפט אלה שונות מאד זו מזו. אנגולה היא כבר עתה הכוח הכלכלי השלישי בגודלו באזור, אך 
הסביבה העסקית בה היא מהגרועות ביותר. לעומתה הסביבה העסקית בגאנה נחשבת לנוחה, והמשק 

  לאנגולה. משמעותית יחסית אך קטן  –מגוון יותר 
  

כל אחת אלה נמוך משמעותית מניגריה, ולו בגלל שהאוכלוסיה בבטווח הארוך, הפוטנציאל בשתי מדינות 
היא רק כשמינית מזו של ניגריה. אך שתיהן צומחות עתה במהירות, תודות לתפוקת הנפט שלהן. מהן 

נמוך בהשוואה לניגריה, והשוק הנוח  ןמומלץ להשקיע בשתי מדינות אלה כבר עתה; הסיכון המיוחס לה
  גם לחברות פחות גדולות.  לפעילות בגאנה עשוי להתאים

  
  

עבור שמונה המדינות שלהלן, החלוקה לעדיפויות היא שרירותית במידת מה. חברות שונות עשויות לבחור 
להשקיע לטווח ארוך, ולמדיניות שלהן באשר  ןבדירוג שונה, בהתאם לענף הספציפי בו הן פועלות, ליכולת

נות יציבות, מועטות הכנסה; ילנטילת סיכונים. שבע מתוך שמונה המדינות מסווגות על ידי האו"ם כמד
  מדינות ההכנסה הבינונית, יחד עם גאנה וסנגל.  קבוצת זמביה היא היחידה שהצטרפה לאחרונה ל

  
    

 $ B תמ"ג

2011

אוכלוסיה 

M 2011

יבוא  

סחורות   

M $ 2011

תחזיות 
צמיחה 
 - 2012

 2014

השקעות 
זרות 

ישירות 
$ B 2012

תמ"ג 

לנפש $ 

2011

יצוא 
שאינו 

 B $ נפט
2011

עתודות 

B BB נפט

דירוג 

סיכון

דירוג סביבה 

עסקית
40850.6122,4183.3%4.08,066102.815A335דרום אפריקה

239160.355,0006.8%6.21,49027.237,200D133ניגריה
10119.621,7367.4%13.65,1442.79,500C172אנגולה
3724.315,3007.6%3.11,5299.9660B63גאנה
3540.914,8145.4%0.48515.60C109קניה

2342.211,1846.9%0.65534.70B127טנזניה
3186.88,8966.6%0.73602.60.4C111אתיופיה
1913.67,1917.3%0.71,4149.00C84זמביה

1322.06,3007.7%2.75833.60C139מוזמביק
1735.24,5935.6%1.74782.41,000C123אוגנדה

181.97,2604.7%0.59,4815.80A454בוטצואנה
122.16,4534.5%0.75,8284.40A378נמיביה

111.35,1583.7%0.38,7772.60A323מאוריציוס
161.53,8003.7%0.810,6543.92,000B156גבון

2422.76,7206.3%0.51,0628.3100D167חוף השנהב
2620.96,5004.7%0.41,2301.9200C161קמרון

201.46,0005.1%1.214,661-0.31,100D155גינאה המשוונית
1413.45,9094.4%0.41,0762.20B154סנגל

1672.65,3066.7%na2165.1180C181קונגו רפ. דמ.
154.05,1004.8%2.13,7140.01,600D178קונגו 

1021.92,9004.1%0.34591.50C137מדגסקר
1015.02,6006.1%na6641.80C150בורקינה פאסו
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  אתיופיה, קניהטנזניה,  –עדיפות ב' 
  

מנות עם המדינות מהירות הצמיחה ביותר בעולם יקטנה מקניה, ועניה ממנה. אך היא עשויה לה ניהטנז
כוח עבודה משכיל יחסית, היא יציבה מבחינה פוליטית ונחשבת לבטוחה היא נהנית מבשנים הבאות. 

  כרות הזהב שבטנזניה מושכים השקעות זרות. י. מלפעילות יותר מקניה
  

היא הבולטת ביותר באת"ס מבחינת קצב הרפורמות שהיא מיישמת. זהו השוק השני בגודלו   אתיופיה
אך זהו שוק גדול, אשר נהנה , במונחי גודל אוכלוסיה. היא אינה נתפסת עדיין כיעד השקעות אטרקטיבי

רת מצמיחה מהירה בענפי החקלאות, אנרגיה, כבישים ונמלים, ועוד. ישנן גם הזדמנויות בתחום התקשו
העיקרית להתעניינות המשקיעים  האך הסיב והשירותים הפיננסיים, לאור תכניות ההפרטה במגזרים אלה.

  והסיכוי למצוא נפט בשטחה.  הגז שהתגלה בה לאחרונה יאבאתיופיה ה
  

היא בין הגדולות במדינות את"ס אם כי היקפי היבוא נמוכים יחסית לגודלה, והצמיחה החזויה לה  קניה
ת לאזור. היקף ההשקעות הזרות היה עד לאחרונה מהנמוכים ביותר באת"ס, לנוכח המשאבים מתונה יחסי

קניה הטבעיים הדלים שנמצאו בה. אך גילויי הנפט האחרונים בצפון המדינה עשויים לסמן שינוי בהיבט זה. 
לה יחסית $ בלבד. האוכלוסיה המשכיM60-היקפו כואולם היא היום השוק הרביעי בגודלו ליצוא ישראלי, 

רף הפוטנציאל הנמוך בטווח הקרוב, כים אותה ליעד מועדף בעיני רבים, חוהסביבה העסקית הסבירה הופ
  והסיכון הפוליטי המיוחס לה. 

  
  

  , אוגנדהמוזמביק, זמביה  –עדיפות ג' 
  

המדינות בקבוצה זו שונות זו מזו, אך כולן עשויות להצטרף לעשר הכלכלות המובילות באת"ס תוך כעשר 
נחשבות למובילות באת"ס בקצב הטמעת הרפורמות הכלכליות. אחרי אתיופיה, שלוש מדינות אלה שנים. 
נציאל היצוא אליהן בטווח הקרוב פוטבמונחים אפריקאים. סביר נחשבות ליציבות והסיכון הטמון בהן הן גם 

  נמוך, אך זרמי ההשקעות הזרות והרפורמות הכלכליות עשויים ליצור הזדמנויות מעניינות.
  

 8%-חוזות לה צמיחה בת למעלה מ 25היא מהמדינות העניות ביותר באת"ס. אך חברות מחקר מוזמביק
  . צפויה לגדולבשנים הקרובות, תודות להאצת תפוקת הפחם ומחצבים נוספים. גם התפוקה החקלאית 

הגז הטבעי המינרלים, פוטנציאל ההידרואלקטרי העצום, מוזמביק נהנית מהשקעות זרות מסיביות תודות ל
   , והפוטנציאל התיירותי הרב. שבשטחה

  
למרות שהיא הקטנה מסווגת כמדינה בעלת הכנסה בינונית, לעומת מוזמביק ואוגנדה העניות.  זמביה

אף היא נהנית מצמיחה מהירה , היבוא שלה הוא הגבוה משלושתן. מהשלוש מבחינת גודל האוכלוסיה
  תודות למשאביה הטבעיים. 

  
בהשוואה למוזמביק. הצמיחה החזויה לה יקף היבוא שלה קטן היא מהעניות שבמדינות את"ס, וה אוגנדה

אוגנדה נהנית מעתודות מינרלים משמעותיות, ויחד עם אך נאה, אך נמוכה בהשוואה לשתיים האחרות. 
בתוך כעשר , BMIלפי תחזית הנפט שהתגלה בה לאחרונה, היא עשויה למשוך השקעות משמעותיות. 

 ה השישית בגודלה באת"ס, ולהקדים את אתיופיה ואת קניה. לשנים היא עשויה להפוך לכלכ
  
  

    
                                            

25 EIU ,Coface .  
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  גבוןעדיפות ד': מאוריציוס, בוצואנה, נמיביה, 
  

הסיכון הנמוך ביותר, וסביבה עסקית נוחה לפעילות. רמת החיים בהן גבוהה  יםלמדינות אלה מיוחס
מאוריציוס מהווה צומת פיננסי, ובוצאונה במונחים אפריקאים, וגם הבשלות הטכנולוגית גבוהה יחסית. 

  שואפת להפוך לצומת חדשנות טכנולוגית.
  

צדיקים השקעה בפיתוח שוק. לפיכך מומלץ לפעול בהם למיצוי אך אלה הם שווקים קטנים מאד, שאינם מ
התנאים העסקיים בתחומי טכנולוגיות מידע. ייעודיים הזדמנויות נבחרות בלבד, כגון השקעה בפרויקטים 

  היציבים בהן הופכים אותן ליעדים אפשריים להקמת מטה לפעילות אזורית.
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  במדינות המובילותנבחרות הזדמנויות 
  
  

  ניגריה
  

  תשומות לענף הנפט והגז
  

  ניגריה היא יצרנית הנפט והגז המובילה באפריקה
חביות בקרוב, תודות  B40-כחביות, והן עשויות לגדול ל B37.2-כ שלבהיקף לניגריה עתודות נפט מוכחות 

לפי . טריליון מ"ק 5.3- לגילוי מקורות חדשים בבארות מים עמוקים. רזרבות הגז המוכחות הן בהיקף של כ
העשויות להגיע לפחות למחצית מנפח זה. ניגריה  ,נוספותערכות שונות, קיימות עתודות גז בלתי מוכחות ה

  היא השביעית בעולם מבחינת היקף עתודות הגז המוכחות. 
  

להשקעות בענף הנפט והגז במפרץ החוף המערבי הגינאי. לפני כעשר שנים אזורי ניגריה משמשת כמרכז 
האמורה לנהל את משאבי , JDA – Joint Development Authority –תף הוקמה הרשות לפיתוח משו

. הרשות מציעה למשקיעים זכיונות באזור ההנפט והגז שבאזור שבין ניגריה לאיים סאו טומה ופרינציפ
  הפיתוח המשותף. 

  
 90%-ענף הנפט מרכזי בכלכלת ניגריה: הוא תורם כשני שלישים מהכנסות הממשלה, ומהווה למעלה מ

חביות ליום  M4-כמחצית מיעד ה, שהם חביות ליום M2.2-מהיצוא הניגרי. התפוקה הנוכחית היא כ
  שהציבה הממשלה. 

  
באזור זה. חמושים בעשור האחרון נפגעה תפוקת הנפט באזור דלתת הניג'ר, בגלל התקפות מצד מורדים 

פי  –$ לחודש 400- ות כאך התקפות אלה פחתו משמעותית, מאז שניגריה החלה לשלם להם משכורות בנ
: במקום ארבעה משכר המינימום הממשלתי. יחד עם זאת, נראה כי המורדים שינו את שיטת פעולתם

ה. בתי זיקוק בלתי חוקיים באזור משתלטים על כחמישית מתפוקת הנפט במדינלחבל בתפוקת הנפט, הם 
מוכרים את התוצרת הבלתי חוקית במחיר נמוך במחצית ממחיר השוק. לפי הערכות ת הניג'ר דלת

  בגלל פעילות מיליטנטית בלבד., $ מהכנסות הנפטM84 $ - M100בין כל יום אנליסטים, ניגריה מפסידה 
  

 Nigerian - ענף הנפט והגז בניגריה מנוהל בצורה רעה לאורך שנים. חברת הנפט הלאומית של ניגריה 
National Petroleum Corporation  - NNPC –  בעולם. חלק נכבד ביותר נחשבת לאחת מהמושחתות

  מהכנסותיה מועבר באופן פרטיזני לגורמי כוח במדינה, ולא לתקציב הממלכתי. 
  

יש הטוענים כי חברת הנפט הלאומית היא המכשול העיקרי לפיתוח הענף. עדיין לא ברור אם ממשלת 
חברה. כיום, כמעט כל חוזי הנפט של ניגריה עם משקיעים זרים כוללים מתן ניגריה תקדם את הפרטת ה

נתח לחברת הנפט הלאומית. גם מצבם הרעוע של בתי הזיקוק מהווה מחסום לפיתוח הענף. לניגריה 
  אינה מגיעה למחצית מכושר היצור התאורטי. ארבעה בתי זיקוק, אך תפוקתם

  
בספטמבר . ות לענף, ובפרט לאזור הסחר החופשי בנפט וגזממשלת ניגריה מעוניינת למשוך השקעות זר

היא אמורה לקיים יריד השקעות למטרה זו. אך ההשקעות בענף נמוכות למדי ביחס לפוטנציאל: לפי  2012
$ לא מומשו בשנים האחרונות. זאת בגלל סיכונים B40 $ - B50אומדנים שונים השקעות בסדר גודל של 

  ת רגולטורית.בטחוניים גבוהים, ואי וודאו
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$ למימון חיפושים ופיתוח שדות נפט. במקביל,  B7-אנליסטים מעריכים שיהיה צורך בהשקעה שנתית בת כ
  $ מצד המגזר הפרטי, כדי לעמוד ביעדי תפוקת הגז. B15-ממשלת ניגריה מעריכה כי תידרש השקעה בת כ

  
  

  את ההשקעות בענףיאיץ נפט חוק ה ו החזוי שלאישור
המחסום העיקרי לפיתוח הענף הוא אי ודאות רגולטורית. ניגריה הבטיחה לבצע כי רבים מסכימים 

אך  –מעורבות חברת הנפט הלאומית בבשיעורי המס, התמלוגים, ו, ובכלל זה נפטבענף הרפורמות 
לחקיקת חוק הנפט הניגרי, האמור להסיר את אי הוודאות מתינים לא מומשו. משקיעים רבים מרפורמות ה

  השוררת בענף, ואולי אף להוביל רפורמות שיאיצו את ההשקעות. 
  

 2012ניגריה הציגה טיוטה לחוק נפט חדש לפני כחמש שנים, אך הוא לא אושר עד היום. נכון ליולי 
. תוכן החוק 2013בראשית  החקיקה נמצאת בשלבים מתקדמים, וההערכות הן כי החוק ייכנס לתוקף

, הסופי אינו ידוע. לפי טיוטות שונות שפורסמו, חוק הנפט והגז יציע תנאי מיסוי מועדפים למשקיעים זרים
  אך הוא לא יתרום להגברת השקיפות ולהפחתת השחיתות הגבוהה בענף. 

  
הארצות. חוק  עד כה חברות הנפט שפעלו בניגריה נהנו משיעור הכנסות גבוה יחסית למקובל במרבית

אמור היה להעביר נתח משמעותי יותר לידי ממשלת ניגריה, כפי שמקובל כיום בעולם. החוק החדש הנפט 
, ולהעביר אותן לגוף חדש. לפי הציפיות NNPCאמור היה גם ליטול את הסמכויות הרגולטוריות של 

NNPC   .תהפוך לחברה מסחרית רגילה  
  

לחייב שקיפות, שתשים קץ לעסקאות המפוקפקות שאפיינו עד כה התיקון החשוב ביותר בחוק אמור היה 
את הענף, והפכו אותו לאבן שואבת לפוליטיקאים מושחתים. אך נראה שהגרסה שתאושר תהיה רחוקה 

, אי הוודאות תוסר, וגל 2013פיות בתחום זה. יחד עם זאת, אם החוק אכן יאושר עד ראשית ימהצ
  השקעות חדשות בענף עשוי להתממש. 

  
$ להשקעות בענף הנפט והגז. חברות נפט מסין, הודו וקוריאה B12-ממשלת ניגריה מקצה מדי שנה כ

נכנסות בשנים אלה לשוק הניגרי, ונוגסות במעמד השוק שהיה נתון בעבר לחברות מערביות. גם 
$ בפיתוח B1.9הכריזה על השקעה בת  2009- הברזילאית פעילה בניגריה, וב Petrobrasפטרובראז 

  דות הנפט במדינה זו. ש
  
  

  תקשורת וטכנולוגיות מידע
  
זהו  $ לשנה.B10-מוערך ביותר מוהיקף השירותים המצטבר , יגריה היא שוק התקשורת הגדול באפריקהנ

ניגריה היא גם הגורם הדומיננטי בשוק . , אחרי ענף הנפט והגזמדינהבמשתלם ביותר להענף הנחשב 
  התקשורת במערב אפריקה, ומעצבת במידה רבה את המתרחש במדינות השכנות. 

  
) היא הגוף האחראי על  - NCC Nigerian Communications Commissionנציבות התקשורת הניגרית (

. לפי לה מסוגים שוניםונות הפעילאלפיים רשהסדרת מיגזר התקשורת במדינה. עד כה היא הוציאה מעל 
כמעט כולם  –קווים פעילים  M102-היו במדינה כ 2012, נכון למאי NCC-נתונים חודשיים שמפרסמת ה

  במועד הנ"ל. 72.72ניידים (ראו תרשים בעמוד הבא). לפי נתוניה, צפיפות הקווים היתה 
  

 The Association of Licensed Telecommunications Operators -איגוד חברות התקשורת בניגריה 
of Nigeria (ALTON)  - פירסם כי היקף ההשקעות בענף התקשורת הוא כ-B6 לשנה, עבור השנים $

2010-2014 . 
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 Gloההודית, חברת  AirTelאפריקאית, - הדרום MTNידי - שוק שירותי התקשורת בניגריה נשלט על
, NITEL –מאיחוד האמירויות. בנוסף בולטת פעילותה של חברת התקשורת הלאומית  Etisalat-הניגרית, ו

  ושל חברות הבת שלה. 
  

. כבלים אלה MainOne-ו Glo-1של החברות ימיים -תתלכבלי סיב אופטי  2010-ניגריה חוברה ב
  מאפשרים למדינות מערב אפריקה להנות מתקשורת בינלאומית רחבת פס. 

  אך זו טרם ארעה. , תקווה לצמיחה מהירה בענף  שירותי הערך מוסףהשקת הרשתות עוררה 
  

האיצו את הטמעתם של שירותי ערך מוסף רבים.  LTE-יחד עם זאת, טכנולוגיות דור שלישי, דור רביעי ו
אלה כוללים, למשל, יישומים לניהול חשבונות בנק כולל העברת כספים, משלוח מסרונים מתחנות עבודה 

  באמצעות הטלפון, ועוד רבים.  "כרטיס ביקור"נים ניידים, מישלוח ממוחשבות לטלפו
  
  

  הספקיות מתקשות לספק את רמת השירות הנדרשת 
היא ניהול ההשקעות בתשתית בקצב התואם את הגידול התקשורת ספקיות ת אחת הבעיות עמן מתמודדו

ט הניגרי אבוועדת הסנ התקיים דיון 2012ביולי בשימוש ברשת, ובפרט את הגידול בבסיס הלקוחות. 
הטענות העיקריות נוגעות  .GSM-הדרדרות רמת השירות של ספקי תקשורת הלענייני תקשורת, אודות 

  זמינות של הרשת וכדומה. - ניתוקי שיחות, אי: ברשתותשירות לרמת ה
  

הספקיות טענו הוא ספק התקשורת הרווחי היחיד במדינה.  MTNכי , NCC-הבמהלך הדיון הודיע בכיר מ
כי הן לא עומדות ביעדי השירות בגלל מחסור בחשמל, מיסוי כפול ורגולציה כפולה (פדרלית ומדינתית), 

בדבר הפסדי החברות. דחה את הטענה יו"ר וועדת הסנאט ובגלל הצורך להשקיע בבטחון המתקנים שלהן. 
  חות את הטענות הנוגעות למיסוי הכפול. רשויות המס דו
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, שעליהן לשפר בדחיפות את רמת GSM-זהרה לספקיות האט הוציאה אעדת הסנובעקבות הדיון, 
בכל מקרה, נציבות התקשורת פועלת להקמת או להחזיר את הרשיון שניתן להן ולצאת מהשוק. , השירות

  מגדלי תקשורת נוספים באזור הבירה, כדי לשפר את איכות השירות. 
  
  

  SIMניהול כרטיסי מאגר לניגריה משקיעה ב
עם זיהוי ביומטרי, וזו אמורה לאפשר בהמשך  SIMנציבות התקשורת מקימה תשתית לרישום כרטיסי 

פרופילים של מחזיקי כרטיסי  M110-היו בידי הרשות למעלה מ 2012נכון ליולי בנקאות סלולרית. מעבר ל
SIMכה כ, ולאחר ניפוי רישומים כפולים ושגויים, יוותרו בידיה לפי ההער-M60  פרופילים. אלה אמורים

- להוות את הבסיס לחזון ה"חברה ללא מזומנים" שמקדם הבנק המרכזי של ניגריה. תקציב הפרויקט הוא כ
M38 .והוא אמור לכסות את כל העלויות הכרוכות בהקמת המאגר ,$  
  

גר את מזויפים, ורשויות האכיפה מנסות למ SIMספקיות הסלולר מתמודדות עם בעיה של כרטיסי 
התופעה. ניגריה הקצתה תקציבים נוספים למאגרים שאמורים להקטין פשיעה הכרוכה בגניבת זהות, 

  . SIM-והנפקת תעודות זהות לכל התושבים, ואלה עשויים להשתלב עם פרויקט רישום ה
  

ות בשנים הקרובות צפויה ניגריה להרחיב את שירותי תקשורת הנתונים לסוגיהם, ועיקר ההזדמנויות טמונ
בתקשורת רחבת הפס בתחום זה. מול המגזר הפרטי, הפוטנציאל העיקרי הוא בשירותים המבוססים על 

  הרשת הסלולרית, ובהם שירותים פיננסיים. 
  

ציה, מתן רשיונות, רגול –מפרסמת מידע מגוון ובהיר אודות ההתפתחות בענף הניגרית נציבות התקשורת 
סטנדרטים, מכרזים, נתוני ביצוע עדכניים ומפורטים אודות מפעילים שונים ועוד: 

http://www.ncc.gov.ng/home.html  
  
  

  שוק התקשורת הדינמי מאיץ את שוקי החומרה והתוכנה
ת הביקוש לחומרה. במקביל גדל הביקוש לשירותי אינטרנט ענף התקשורת בניגריה מגדילה אתפתחות ה

  מגוונים בתחומי הבנקאות, חינוך, שירותי ממשלה, בריאות ובטחון. 
  

לרישום מצביעים. הממשלה  – DDC – Direct Data Captureבטכנולוגית ניגריה החלה להשתמש 
  עות הבלתי חוקיות.מכשירים ברחבי המדינה, בכוונה להקטין את ממדי ההצב 110,000הציבה 

  
$ כדי לאפשר לקהילות מרוחקות גישה לרשת האינטרנט. ההשקעה היא חלק M95-הממשלה השקיעה כ

  :מהתכנית הלאומית למידע, תקשורת וחינוך
NICEP - The National Information, Communication and Education Program .  

ניגרים. הפרויקט הוא מיזם משולב של  M20-כשהפרויקט יושלם, הוא אמור לאפשר גישה לרשת לכ
  ושירותי הדואר הניגריים.  Galaxy Backboneממשלת ניגריה והמגזר הפרטי, בהובלת החברה 

  
ומו של תהליך מיחשוב נרחב. כל הבנקים מפרסמים שהם צמיגזר השירותים הפיננסיים בניגריה נמצא בעי

  שעות ביממה.  24ם, מציעים שירותים בנקאיים באמצעות טלפונים סלולריי
  

ארה"ב מאבדת את מעמדה כשליטה בשוק החומרה והתוכנה, לטובת ספקים מסין, שנוכחותם בשוק 
  אינטנסיבית הרבה יותר. 
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  בריאות
  

ההוצאה הציבורית לבריאות בניגריה מוערכת 
  . 2012- $ בB5.2-בכ
  

, סך ההוצאה Business Monitorלפי הערכת 
$. B14.6-היתה כ 2011- לבריאות בניגריה ב

$, M920-מתוך זה, ההוצאה לתרופות היתה כ
  $ בלבד. M180-כ –וההוצאה לציוד רפואי 

  
הנהיגה ניגריה ביטוח בריאות  2006- ב

ממלכתי, ולפי דיווחים שונים המערכת 
מתפקדת. עם זאת, ניגרים מהמעמד הגבוה 
  נוסעים לחו"ל ומקבלים שם שירותי בריאות. 

  
במסגרת הרפורמה במערך הבריאות בעשור 

הקודם, הוקמו בתי חולים פדרליים המשמשים 
גם ללימוד, בתי חולים מדינתיים, ומרכזי 

  ת. בריאו
  

מלריה היא עדיין אחת מסיבות המוות העיקריות בניגריה. מרבית החולים במלריה הם ילדים, וכן נשים 
  הרות.

  
השיקה ממשלת ניגריה תכנית אסטרטגית לפיתוח מגזר הבריאות, בשיתוף עם הבנק העולמי,  2010- ב

USAID ,AfDB וה-WHO:התכנית מתמקדת בשבעה תחומים .  
  
  ניהול ומנהיגות §
  י בריאותשירות §
  פיתוח כוח אדם לענף הבריאות §
  מימון הבריאות §
  מערכת לאומית של מידע רפואי §
  שותפות קהילתית §
  מחקר בתחומי הבריאות.  §
  

תכנית זו מהווה מעין מפת דרכים לפיתוח שירותי בריאות ברמה מדינתית, וכן תכנית פדרלית. משרד 
  הבריאות הפדרלי אמור ליישם את התכנית בשיתוף עם משרדי הבריאות המדינתיים. 

  
התקשורת רחבת הפס בניגריה עשויה להוות בסיס למערכות לרפואה מרחוק, שישרתו אזורים מרוחקים. 

מקדמת אימוץ טכנולוגיות אלה, תוך שילוב ספקי שירותים מהמיגזר  26פואה מרחוק הניגריתהחברה לר
 15כל תושב יוכל לקבל שירותי רפואה במרחק של עד  2015הפרטי. ממשלת ניגריה הציבה יעד לפיו עד 

פק ק"מ ממקום מגוריו. כדי לעמוד ביעד זה, יש צורך בתשתית טכנולוגית תומכת, ובהכשרת כוח אדם שיס
  את השירות.

  

                                            
26 The Society for Telemedicine and eHealth in Nigeria (SFTeHIN) 

שאישר הבנק  ניגריה - הפרוייקטים 
העולמי ב-2012

סך ההתחייבויות שם הפרוייקט
$ M

95חיסון נגד פוליו
120רפורמה במערכות מים עירוניות

שידרוג תשתיות החשמל והגז הטבעי 
(מימון נוסף)

100

שידרוג תשתיות החשמל והגז הטבעי 
(מימון נוסף)

200

500מניעת סחף קרקע
150תכנית בריאות לאומית: ילדים ואמהות

75שיפור ניהול ובפרט מוסדות חינוך
שיפור נגישות לשירותי חינוך ובריאות, 

יצירת מקומות עבודה
200
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ניגריה מיבאת את מרבית הציוד הרפואי מאירופה, ומחיר הוא שיקול קניה מרכזי. קיים ביקוש לציוד 
לבדיקות לסוגיהן, מכשירי אולטראסאונד, ציוד הרדמה, וציוד מעבדה. בנוסף לביקוש מצד המגזר הציבורי, 

יוד משומש, כולל מצד מרפאות המגזר הפרטי אחראי לחלק נכבד מהיבוא. קיים ביקוש רב יחסית לצ
  פרטיות. 

  
 Swiss Pharma, May & Baker (M&B)בניגריה פועלות כמה חברות פרמצבטיקה, והבולטות בהן הן 

Nigeria and Evans Medical הגיעה לניגריה משלחת מטעם אירגון הבריאות העולמי,  2011. באוגוסט
  . WHO-ו להשיג בהמשך את אישורי הבמטרה לשפר את הסטנדרטים של חברות אלה, כדי שיוכל

  

  חקלאות
  

למרות מרכזיות ענף הנפט בכלכלה הניגרית, החקלאות עדיין תורמת כשליש מהתוצר המקומי, ומספקת 
מהתושבים. החקלאות בניגריה עדיין בסיסית ביותר, ומרבית החקלאים מרוויחים פחות  60%- פרנסה לכ

  מדולר ליום, ומעבדים פחות מעשרה דונם. 
  
גידולים החקלאיים הנפוצים ביותר הם קקאו, אגוזים, שמן דקלים, תירס, אורז, סורגום, דוחן, טאפיוקה, ה

  גומי, בקר, דגה ועץ. 
  

. היצוא החקלאי באותה 2010-$ בB3.5-שהוערך בכבהיקף ניגריה היא יבואנית נטו של מוצרים חקלאיים, 
חיטה, אורז וסוכר. ניגריה היא שוק גדול $ בלבד. מוצרי היבוא העיקריים הם M600-שנה הסתכם בכ

, צריכת החלב בניגריה תגדל BMIבעיקר אבקת חלב מדנמרק והולנד. לפי תחזית  –למוצרי חלב מיובאים 
  מליון טון.  2.7-, ותגיע לכ2016עד  70%- בכ
  

 החקלאות בניגריה סובלת ממחסור בהשקעות, והענף אינו מנוהל כראוי. משרד החקלאות קרא לאחרונה
י דעות וקלניעור הענף, כדי להגדיל את התפוקה המקומית ולצמצם את יבוא המזון. יחד עם זאת, ישנם חיל

באשר לדרך בה צריכה הממשלה להתערב במגזר החקלאות, ולא ניכר עדיין תיאום בין הגורמים השונים 
ובפרט מחסור המעורבים בנושא. העדר תשתיות תומכות מהווה אף הוא מחסום להגברת התפוקה בענף, 

  בחשמל ומחסנים. בנוסף, ממשלת ניגריה אינה אוכפת תקנות באשר לאיכות המזון. 
  

נשיא ניגריה הכריז על יוזמה להפוך את ענף החקלאות למרכזי בכלכלה הניגרית. הבנק העולמי וממשלת 
ות הניגרי ניגריה מנסה לעודד השקעות בענף, כולל השקעות זרות. שר החקלאארה"ב שותפים ליוזמה זו. 

תעשיה, ובפרט במוצרי עגבניות, בטטות, כותנה, אורז -ישנן הזדמנויות השקעה בתחומי האגרוהצהיר כי 
  תוך הגדלת הערך המוסף של המוצרים המשווקים.  ,ודגנים שונים

  
גידול פרי הדר, אך עד לפני שנים אחדות לא היתה מנית עם עשרת המדינות המובילות בעולם בנניגריה 

הטילה ניגריה איסור על יבוא מיצי הדר, כדי לעודד את ייצור מיצים  2004ית מיצים כלל. בשנת בה תעשי
  מפירות מקומיים, ולהקטין את יבוא רכז ההדרים. 

  
האיסור נחל הצלחה חלקית בלבד: יבוא הרכז עדיין נמשך, והייצור המקומי אמנם גדל, אך בקצב נמוך 

בלבד מענף המשקאות. חלק  2%יחסית לגידול ענף המשקאות הקלים. מכירות המיצים  בניגריה מהוות 
  מהבעיה נובע גם מתפיסות הצרכנים, המייחסים למיצים מתוצרת מקומית איכות נמוכה.  

  
מפעלים נאים בניגריה מתאימים לגידול הדרים, וניגריה מעוניינת בהגדלת שטחי הפרדסים, ובפיתוח הת

  לעיבוד פרי הדר במדינה. 
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המשקיעים במשקים חקלאיים  ,צעירים ומשכיליםמקומיים בניגריה יזמים החלו לפעול שנים האחרונות ב
, 2007- מלכ"ר שנוסד בזהו . Harambe Nigeria ניגריה הרמבהאירגון פועלים בסיוע  ם חלקמתקדמים. 

ומהווה חממה ליזמים צעירים בענף החקלאות. האירגון מקנה הכשרה חקלאית לצעירים ניגריים, במקביל 
 Harambe –להדרכה ביזמות עסקית. הרמבה ניגריה הוא חלק מהברית היזמית של הרמבה 

Enerpreneurial Alliance – מדינות נוספות באפריקה, במסגרתו מוסדות אירגון בין לאומי הפועל ב
  אקדמיים מסייעים ליוזמות לקידום הקהילות האפריקאיות. 

  
  

 

  אנגולה
  

  והגז תשומות לענף הנפט
  

מליון חביות ליום.  1.7- אנגולה היא יצרנית הנפט השנייה בגודלה באפריקה, עם תפוקה ממוצעת בת כ
מים עמוקים, ומים עמוקים מאד. בטווח הבינוני עשויים כו השקעה בבארות ביעתודות הנפט של אנגולה יצר

  להתפתח גם שדות נפט יבשתיים. 
  

, מכרז מוגבל לחיפושי Sonangolהוציאה חברת הנפט הלאומית של אנגולה, סונאנגול  2011בראשית 
זכתה  Cobalt International Energyת האנרגיה קובלט גושי קידוח. חבר 11- מלח ב- נפט בשכבות קדם
בזכיונות נוספים. קידוחי נסיון ראשוניים היו מעודדים, אך עד לשלב  ConocoPhillips-בחלק מהזכיונות, ו

  התפוקה יחלפו עוד כחמש שנים. 
  

מים עמוקים שהתגלו קידוחי בחמש השנים הבאות אנגולה מצפה להתחיל להפיק נפט מכחמישים 
החלה אקסון בהפקת נפט מסחרית  2012ביות. ביולי ח B10-לאחרונה, אשר לפי ההערכות מכילים יותר מ

מתקני ייצור שכבר נמצאים ות לבין בארות חדש 18מים עמוקים באנגולה. הפרויקט מחבר בין  פרויקטב
חביות נפט גולמי, משדות  M250-אמור לרכז בסך הכל כ פרויקט". ה15בשימוש,  ומכונים "בלוק 

  ק"מ מחופי אנגולה.  140-המרוחקים כ
  

. Soyoשל חברות נפט בינלאומיות, בהובלת חברון, השקיע במתקני גז טבעי מונזל באזור סויו סורציום קונ
מ"ק, אך אנגולה  B300-קרוב לעתודות הגז בסויו מוערכות ב$. B9-מההשקעה בפרויקט היא בת יותר 

  בלבד.  22.8%היא שחקן משנה בפרויקט זה, ושיעור אחזקותיה הוא 
  

טון גז מונזל  M5.2הפרויקט מתוכנן להפיק לפני סוף השנה. אמורה להתחיל בסויו הפקת הגז השוטפת 
בשנה, וכן לספק גז בוטן לתצרוכת מקומית, בכמות שתענה על הצרכים המקומיים במלואם. הפרויקט אמור 

  למשק החשמל המקומי.  מ"ק גז טבעי ליום, שייועד  M3.5-להפיק גם למעלה מ
  

  הן יפן, דרום קוריאה, וסין.  היבואניות גז נוספות מאנגולארה"ב היא יעד הגז העיקרי. 
  

. בעבר Lobitoחביות ליום, באזור לוביטו  100,000חברת סונאנגול מתכננת לבנות בתי זיקוק בתפוקה של 
רויקט, האמריקאית היתה אמורה לבצע את הפ KBRן שעיכבו את הקמת בתי זיקוק אלה. היו בעיות מימו

  , היא מוסרת מידע מעורפל באשר למצבו.  2012ונכון ליולי 
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  יהלומים, כריה וחציבה
  

 2011- אנגולה היא יצרנית היהלומים הרביעית בגודלה בעולם (אחרי בוצואנה, רוסיה ודרום אפריקה). ב
  $. B1.16-נאמד בכמליון קרט, בערך ה 8.32- יהלומים כהיתה תפוקת ענף ה

  
- פי הדיווחים מ- שלהי העשור הקודם השפיע קשות על ענף היהלומים באנגולה, אך עלהמשבר הכלכלי ב

  , הענף התייצב במקביל להתייצבות מחירי היהלומים. 2011
  

את שליטתה בענף, באמצעות הענקה מסודרת של זכיונות לכריית עמיק ממשלת אנגולה מנסה לה
קטרפילר היא אחת מהספקיות העיקריות, יהלומים. אנגולה מייבאת ציוד כרייה רב לשם כך. חברת 

  אפריקאית. - הדרום Barloworldבאמצעות חברת ההפצה 
  
חוקקה אנגולה חוקים שנועדו להגביר את יעילות הענף. חוקים אלה מחייבים את חברות  2011- ב

היהלומים להקצות מחצית מהכנסותיהן לתשלומים עבור הוצאות תיפעול. יתרת ההכנסות ישמשו לתשלומי 
  סים, רווחי משקיעים, ולהשקעות בפרויקטים לפיתוח חברתי של הקהילה המקומית.מ
  

למיים לפי ולמכור יהלומים גמורשית , חברת היהלומים הלאומית, היא היחידה הEndiamaאנדיאמה 
ים שונים, תחיקתיים ומשטרתיים, כדי למנוע כרייה או ייצוא יהלומים על ידי עהחוק. אנגולה נוקטת באמצ

נה בכוו, ים לכריית יהלומיםפרויקט 22הציגה אנדיאמה לפחות  2012ם בלתי מורשים. בראשית גורמי
  משרד לשיווק תוצרתה בישראל, וכן בהונג קונג.מחזיקה למשוך השקעות לפרויקטים אלה. אנדיאמה 

  
לכריית יהלומים פועלת במכרה היהלומים הגדול ביותר, האחראי לכשני שלישים  Catocaחברת קטוקה 

  מהתפוקה במדינה.
  

, חברת בת של אנדיאמה, מחזיקה בית מלאכה לחיתוך וליטוש היהלומים באנגולה, היכול Sodiamסודיאם 
  מיהלומי הגלם המקומיים.  40%- לטפל בכ

  
), Feldsparגרניט, עפרות ברזל, פוספטים, פצלת השדה (בנוסף ליהלומים, לאנגולה יש עתודות של 

, Chipindoבוקסיט, אורניום וזהב. בשנים הקרובות צפויה אנגולה לחדש את כריית הברזל באזור צ'יפינדו 
. לפי דיווחים שונים, התגלו מרבצי זהב Mavoioגם את כריית הנחושת באזור מאבויו  –וככל הנראה 

  . Southern Huilaחדשים באזור 
  
  

  וטכנולוגיות מידע תקשורת
  

, תשתיות התקשורת באנגולה היו ירודות ביותר. בעשר השנים שחלפו 2002-עם תום מלחמת האזרחים ב
חברת מוביסל הן שתי המפעילות העיקריות . מאז נעשו השקעות רבות, בעיקר ברשתות הסלולריות

Movicel  הלאומית, והמתחרה הגדולה שלה, יוניטלUnitel .  
  

הנחת הרשת הקווית איטית הרבה יותר, בדומה למתרחש במדינות מתפתחות רבות. אך באנגולה הבעיה 
  המונעים פיתוח שטחים נרחבים. המוקשים הפזורים ברחבי המדינה,  חריפה יותר בגלל שדות

  
, בעוד ששיעור חדירת הרשת הקווית 60% -  52%, שיעור חדירת הטלפוניה הסלולרית הוא 2012- נכון ל

אופטי המקומית המונחת בימים אלה אמורה לתקן את המצב, ולספק גם - בלבד. שדרת הסיב 2%יה ה
  . 12%- מוערך בכ 2012- שירותי אינטרנט מתקדמים בכל רחבי המדינה. שיעור חדירת האינטרנט ב
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 ממשלת אנגולה מעוניינת בהשקעות מהותיות בתשתיות התקשורת, כדי להשיג כיסוי ארצי. אנגולה טלקום,

 $18, שנועדה לחבר את B2.4חברת התקשורת הלאומית, הכריזה בשנה שעברה על השקעה בת 
נקודות גישה מקומיות בשלב הראשון. נכון  500,000הפרובינציות במדינה לשדרת סיב אופטי, עם לפחות 

  ק"מ כבלים כבר הונחו.  6,000- , כ2012לפברואר 
  

החלה  2009- ם: אנגולה טלקום, ומרקורי טלקום. בין שני מתחריעבר בשוק התקשורת הקווית נחלק ב
 ת), והפכה למתחרה השלישיfixed wirelessלהפעיל שירותים נייחים אלחוטיים ( Mundo Strartelחברת 

  בתחום השירותים הנייחים.
  

-. באותה עת החזיקה החברה כ2009- , בMovicelאנגולה הפריטה את חברת הסלולר הלאומית, מוביסל 
M2.5  מנויים. לחברת הסלולר המתחרה, יוניטלUnitelהיו אז כ ,-M5 אירגון שעברה -מנויים. תהליך הרה

  . Infrasat –ת דידי יחידה עסקית נפר- עלאנגולה טלקום כלל גם את הפרדת עסקי הלווין, המנוהלים עתה 
  סיב אופטי הבינלאומי.כבל מטפל בהנחת ה Angola Cableהקונסורציום 

  
ת הנייחת רהתקשו ספקירותי דור שלישי, ומתחרים עתה עם ורת הניידת השיקו זה מכבר שיספקי התקש

לא , שירותי תקשורת רחבת פס. יחד עם זאת, שירותים אלה עדיין מעבר להשג ידם של רוב התושביםעל 
כבלים אומיים. מערכת לימיים הבינ- מעט בגלל המונופול שהיה לאנגולה טלקום על כבלי התקשורת התת

התקשורת שדרת פרויקט יב אופטי בינלאומית חדשה עשויה לתרום להוזלת השירותים, והיא מצטרפת לס
  . מקומיתהרחבת הפס 

  
רשת הסלולר המקומית אינה אמינה, משום שהקיבולת שלה קטנה בהשוואה למספר המנויים. חברת 

  . 2005סלולר שלישית רוצה להכנס לשוק, אך בקשתה תלויה מאז 
  

, בתקווה שכך ייפתרו חלק מבעיות 27LTEאנגולה מקדימה מדינות מפותחות רבות בהטמעת שירותי 
מנמיביה). יחד  MTCקיבולת הרשת. מוביסל היתה הראשונה באפריקה להשקת תקן זה (ועמה גם חברת 

  נעשית בערים מעטות בלבד, העשירות יחסית לאחרות. LTE-עם זאת, התמיכה ב
  

הצמיחה המהירה יוצרת ביקוש לשירותים פיננסיים, והעליה ברמת החיים מגדילה את הביקוש לסלי 
שירותים מגוונים מבעבר. גם חברות הביטוח צומחות במהירות. במקביל, תושבים רבים אינם מחזיקים 

ת ביקוש תעודות זהות. חברות רבות נמנעות מרישום אף הן, כי התהליך ממושך ויקר. כתוצאה עשוי להיו
  לשירותים פיננסיים לא בנקאיים, ופתרונות טכנולוגיים לשירותים אלה. 

  

  תשומות ופרויקטים –חקלאות 
  

בעידן הקולוניאלי היתה אנגולה יצרנית הקפה הרביעית בעולם, ויצרנית עולמית מובילה של קני סוכר, סיבי 
והשטחים הממוקשים הנרחבים  , שמן דקלים ובננות. ואולם מלחמת האזרחים, תהליכי העיור,28סיסל

הקטינו באופן חד את התפוקה החקלאית. בניגוד לעבר, אנגולה מיבאת עתה את צרכי תצרוכת המזון 
וכן $, בעיקר מפורטוגל (כשליש מסך היבוא), B1.46-ייבאה אנגולה מזון בהיקף של כ 2010-בשלה. 

  ברזיל, ארה"ב, דרום אפריקה. מ
  

                                            
27 LTE –  תקן חדשני לתקשורת אלחוטית מבוססתIP "3.9דור של מכשירים ניידים, כדגומת טלפונים סלולריים, שנחשב ל ." 
 מהצמח אגבת הסיסל; משמשים לחבלים ומברשות. 28
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יקום מגזר החקלאות, ולהקטנת התלות ביבוא מזון. ניקוי שדות ממשלת אנגולה מקנה עדיפות לש
המוקשים וההשקעה בתשתיות התחבורה יאפשרו למדינה לספק את צרכי המזון שלה ללא תלות ביבוא, 

  ואף יאפשרו יצוא מוצרי חקלאות כגון קפה, אננס ובננות. 
  

מהתמ"ג. נתונים אלה משקפים  10%-מכוח העבודה, אך מייצר רק כ 38%-, ענף החקלאות מעסיק ככיום
מהשטחים הראיויים לעיבוד מעובדים בפועל,  10%- את הפריון הנמוך של החקלאות המקומית. רק כ

מרביתם ללא השקיה. התפוקה נמוכה בגלל שימוש מועט בדשנים, שיטות חקלאיות מיושנות, העדר אמצעי 
  איחסון, והעדר משאבים להשקיה מודרנית. 

  
המחסור בחשמל טכנולוגיה. כיום, - וך תזדקק אנגולה להשקעות נרחבות בענף האגרובטווח הבינוני והאר

. יחד עם זאת, כבר עתה נראים ניצני השקעות בחוות חקלאיות תשתיות לוגיסטיות לענףמכביד על הקמת 
  רחבות היקף.

  
. הענף זקוק להשקעות מהותיות כדי 2009טון בשנת  254,000- הסתכמה בכענף הדייג המקומי תפוקת 

שאנגולה תוכל למצות את פוטנציאל הדגה הרב שלה. משרד הדייג והסביבה מחייב חברות דייג זרות 
להשקיע באמצעות מיזמים משותפים עם חברות מקומיות. בנוסף, משקיעים זרים מחויבים לבצע השקעות 

ום זה נדרשות השקעות בתשתיות לוגיסטיות, כגון מחסני קירור והובלה בעיבוד מקומי של הדגה. גם בתח
  בקירור. 

  
לאנגולה משאבי עץ משמעותיים, ובפרט עצים מבוקשים כגון מהגוני, תות, אקליפטוס ואורן. ממשלת 

  אנגולה מנסה לעודד את תפוקת ענף העץ, לתוצרת מקומית וליצוא.
  
  

  פרויקטים במימון הבנק העולמי
; זהו 2011לא אישר הבנק העולמי פרויקטים חדשים באנגולה. הפרויקט האחרון אושר ביוני  2012בשנת 

$. בסך הכל מתנהלים עתה באנגולה M120פרויקט המשך לפיתוח תשתית המים, והתקציב הנוסף היה 
 , בהיקף התחייבות כולל2007-2011שישה פרויקטים פעילים בסיוע הבנק העולמי, אשר אושרו בין השנים 

  $. M460-בן כ
  

-, בתחומי החקלאות והמזון, בסכום מצטבר של כ2012- אישר לאנגולה שישה פרויקטים ב FAOאירגון 
M2.5 .$  
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  גאנה
  

  עיבוד מזון חקלאות ו
  

תנאי האקלים והקרקע בגאנה נוחים מאד לגידולים רבים. לגאנה מים בשפע, היוצרים פוטנציאל לגידולים 
ניתן למצוא כוח אדם בעל השכלה אקדמית בחקלאות, וכן מומחי השקיה, ומנהלי  בהשקיה סדירה.

גאנה היא יבואנית נטו של מזון, והיקף יבוא האורז בלבד עולה על פרויקטים בחקלאות. אך למרות זאת, 
M500 .גאנה ממשיכה להתמודד עם העדר בטחון תזונתי, לנוכח תפוקה חקלאית נמוכה, ושוקי $ לשנה

  י מפותחים. מזון בלת
  
מהתפוקה החקלאית מתבצעת במשקים משפחתיים קטנים, ובשיטות עיבוד מסורתיות. ישנם  80%- כ

מספר מטעים רחבי היקף, בעיקר לגידול שמן דקלים, גומי וקוקוס. בנוסף, חוות חקלאיות גדולות עוסקות 
ו עמילן. גידולים נוספים לקמח א –התירס מעובד לקמח, והבטטות גם בגידול תירס, אורז, בטטות ואננס. 

השקעות שנערכו במפעלים לעיבוד קקאו ואננס עשויות הנמכרים לאחר עיבוד הם פולי קקאו, ומיצי פירות. 
  שיעור היצוא של מוצרים מעובדים אלה גבוה יחסית.לסמן את הופעתו של מגזר חקלאי מודרני, ו

.  

13,504

5,960

3,538
1,872 1,355

632 556 531 492 350 324 294 120 83 81
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000 )2010אלפי טון (תפוקת גידולי שדה  -גאנה 
FAO: מקור

  ם הבעיות העיקריות הבאות.מתמודד עענף החקלאות והמזון 
  
  .מרבית השטחים הם של גידולי בעל, ולפיכך התפוקה מותנית בכמות המשקעים §
שרשרת  .רת הולך לאיבודנם טובים, וחלק משמעותי מהתוצלמי ומעובד איותנאי האיחסון למזון ג §

באיכות ההפצה לא הטמיעה נורמות לשמירה על איכות המזון וההיגיינה שלו, ולפיכך חלה הדרדרות 
 המזון עד שהוא מגיע לצרכנים. 

  .מפעלי המזוןולעתים קרובות אינה מתאימה לעיבוד באיכות חומרי הגלם נמוכה,  §
בפרט, הזמינות של טכנולוגיות  .ד מיושן, ואין די ידע טכנולוגי עדכניהנוכחיים משתמשים בציוהמפעלים  §

  מודרניות לאריזת מזון נמוכה. 
גאנה אינה מציעה די מימון למחקר חקלאי ואינה מחויבת למחקר חקלאי ולכן הישום של טכנולוגיות  §

  וידע חקלאי מודרני מוגבל למדי. 
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  , ופירות אקזוטיים בפרטפוטנציאל רב בעיבוד תוצרת חקלאית

ת הערך המוסף של ענף עיבוד המזון מציע הזדמנויות רבות להשקעה בהעלאלנוכח הצרכים הרבים, 
התוצרת החקלאית, במפעלים קיימים וחדשים. המוצרים הבולטים המתאימים לעיבוד כוללים גרעינים 

גומי, שמן  –ועוד, גידולים תעשייתיים  29בטטות ותפוחי אדמה לסוגיהם, לחך –לסוגיהם, גידולים עמילניים 
  ו. אננס, פאפאיה, בננות ומנג –דקלים, קוקוס, קקאו וקפה, ופירות 

  
בין היתר, קיים פוטנציאל ליצוא טכנולוגיות למפעלי מזון, בתחומי העיבוד, האריזה, האחסנה וההובלה 

  בקירור.
  

Ghana Nuts  אמר סמנכ"ל החברה, כי  2012חברה מקומית לעיבוד מוצרי מזון. בכנס שנערך במאי היא
ד הפרי. הוא עודד צעירים לנטוע קיים אובדן רב של מנגו, בגלל העדר בתי אריזה מתקדמים ומפעל לעיבו

מנגו בשטחים גדולים, וקרא לממשלה לעודד משקיעים פרטיים להקים בתי קירור מתאימים למנגו, 
  בגידול פירות אקזוטיים אחרים, כגון פאפאיה ואננס. קיימות ומפעלים לעיבוד הפרי. הזדמנויות דומות 

  
  

  הזדמנויות בגידול ועיבוד מוצרי בשר
בגאנה מגדלים בקר, צאן וחזירים, ובעיקר עופות. תעשיית עיבוד הבשר צמחה מאז שנות התשעים, עם 

  כניסתן של חברות זרות לענף. 
  

משק בעלי החיים מאופיין בתפוקה נמוכה, העדר טכנולוגיות להשבחה, ושיטות הזנה והגיינה לקויות. קיים 
כמו בענפי החקלאות האחרים, העדר מודעות לצורך בעלי חיים. מים המתאימים לגידול במחסור במזון ו

  בתנאי הובלה נאותים גורם לירידה באיכות המוצרים לאורך שרשת העיבוד וההפצה שלהם. 
  

  
, השקעות במפעלי יצור מוצרי עוף גידול כל סוגי בעלי החייםההזדמנויות בענף זה קיימות בכל התחומים: 

וטנציאל ליצוא תשומות לענף זה, כגון מדגרות לאפרוחים, או ובשר, וייצור מוצרי חלב. כמו כן קיים פ
  אבוסים ללולים. 

  

                                            
29 Plantain.  
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$, כדי לקדם את הענף. המענק 180,000-בסך כפורסם כי מגדלי העופות בגאנה יקבלו מענק  2012ביולי 
 , ונועד לרכוש ידע וציוד לגידול אפרוחים, כולל הדרכה לגביLiberty Commodityידי חברת הסחר - ניתן על

טון עופות בשנה,  200,000- שבועות. גאנה מייבאת כיום כ 6שיטות הזנה שיאפשרו את שיווק העופות בגיל 
  ושואפת להמיר את היבוא בייצור מקומי. 

  
  

  בענף הדייגלתשומות והשקעות פוטנציאל 
תפוקת הטונה בעיקר בימת וולטה.  –גאנה נהנית משפע של דגה, לא רק מדייג ימי אלא גם מדייג אגמים 

. גם בתחום זה קיים פוטנציאל רבטון.  90,000- טון, והפוטנציאל נאמד בלמעלה מ 36,000- השנתית היא כ
אשר יתרמו לשיפור התיפעול שלהן ולהגדלת התפוקה. חברות דייג מקומיות מעוניינות במיזמים משותפים 

בכלי שייט מודרניים, ציוד דייג מתקדם, ציוד מתקדם לעיבוד ואריזת המוצרים ות מעוניינן בין היתר, ה
  הסופיים, והגדלת מחסני הקירור. 

  
  

  השימוש בחומרי הדברה אינו עומד בתקינה מודרנית
למרות שגאנה כבר צרכי התשומות לחקלאות גבוהים מאד, בתחומי מים והשקיה, דשנים, וחומרי הדברה. 

ת בעלות הכנסה בינונית, מומלץ להכנס לשוק כחלק מתכניות ממשלתיות שייכת לקבוצת המדינו
  ובינלאומיות לקידום החקלאות. 

  
דו"ח על השימוש שנעשה בצפון גאנה בחומרי  Christian Aidאירגון הבריטי פרסם ה 2012באפריל 

  הדברה. ממצאי הדו"ח חמורים, ואלה הם העיקריים שבהם:
  
  ;וצאה משאיפת חומרי הדברהלמעלה מרבע מהחקלאים נפגעו כת §
  ;30שימושלאסורים הנעשה שימוש בשבעה חומרי הדברה  §
  ;נעשה שימוש בחומרי הדברה מסוכנים אחרים, אשר ממשלת גאנה התירה את השימוש בהם §
הריסוס מבוצע סמוך לקטיף, הכמויות  –השימוש בחומרי הדברה אינו נעשה על פי ההנחייות והתקינה  §

גבוהות מהמותר, נעשה שימוש בחומרי הדברה שפג תוקפם, ונעשה שימוש בתערובות חומרי הדברה 
  ;בלתי מותרות

החקלאים אינם משתמשים באמצעי הגנה בעת  §
  ;הריסוס (משקפי הגנה, בגדי מגן)

י ההדברה מאוחסנים בחנויות מזון, ולעתים חומר §
  זולגים למוצרי מזון.

  
לפי הדו"ח, כחמישים יבואנים מעורבים ביבוא חומרי 

יבאים חומרים בלתי מורשים, ואף יהדברה, וחלקם מ
מציגים אישורי שימוש כוזבים. הדו"ח ממליץ כמובן 
לתקן את הליקויים החמורים שהתגלו, אך גם קורא 

רוקה וגידולים אורגניים. אך להטמעת הדברה י
מהדו"ח עולה גם הצורך להשקיע בהטמעת תקני 

EU-ACP כבסיס ליצוא מוצרי חקלאות ומזון לאיחוד ,
  האירופי. 

  
  

                                            
30 aldrin, dieldrin, endosulfan, lindane, DDT, methyl bromide and carbofuran. 

שאישר הבנק  גאנה  - הפרוייקטים 
העולמי ב-2012-2011

סך ההתחייבויות שם הפרוייקט
$ M

IV 50תכנית פיתוח חקלאות
50רפורמה במערכות מים עירוניות
פיתוח שיתוף פעולה בין המגזר 

הציבורי לפרטי
30

50מערכת מים עירונית  - מימון נוסף
100פיתוח חקלאות מסחרית

30פיתוח מערך הסטטיסטיקה הלאומי
50תכנית לפיתוח דגה אזורי

50שיפור ניהול קרקעות המדינה
70הטמעת מיומנויות טכנולוגיות

175שיפור הניהול  האזורי
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  בניה ותשתית
  

לאחר תקופה קשה שנבעה מהמשבר העולמי. , 2011- ענף הבניה והתשתית בגאנה החל להתאושש ב
$ מיועדים B5.7-$. מתוך זה, כB14-בלבד, היא בת כ 2012-2013תכנית הממשלתית להשקעות לשנים ה

לתשתיות תחבורה, מים וחשמל. יתרת הסכום נדרשת להשקעות בדיור, חינוך, בריאות, חקלאות ונפט וגז. 
$ B5.7לעומת  –$ עבור ההשקעות בתשתיות התחבורה מים וחשמל B2.175מימון בסך הבטיחה גאנה 

  הנדרשים.  
  

$. ממשלת גאנה B12-, ההשקעות המתוכננות בפרויקטי תשתית מסתכמות בכ2014-2017בשנים 
  ממקורות פנימיים, ולגייס מימון ממוסדות מימון וסיוע.  ןמתכוונת לממן את חלק

  
  

  
  
  

  כבישים 
ק"מ הם  12,400ק"מ הם כבישי הזנה,  42,192ק"מ, מתוכם  66,200-רשת הכבישים של גאנה כוללת כ

דרכים מהירות. הרשת עונה על הצרכים המינימליים הנדרשים  –ק"מ  11,628- ניים, וכבישים עירו
אזורית, אך פריסת הכבישים באזורים הכפריים אינה מספקת: רק רבע מתושבי הכפרים - לקישוריות תת

ק"מ ממקום מגוריהם. באזורים העירוניים צפיפות התנועה גבוהה  2הם בעלי גישה לכביש במרחק של עד 
  .משביעת רצוןמהם אינם באיכות  60%-כמו כן איכות הכבישים ירודה: כמאד. 

  
, הורדת הצפיפות התחזוקההקיימת, שיפור הכבישים רשת גאנה מקנה עדיפות לשיפור איכות  ממשלת

באזורי מטרופולין, ושיפור הנגישות באזורי הכפר. יש צורך לשפר את איכות המיסעות, ולהתקין פתרונות 
  ניקוז בצידי הדרכים. 

  
. היקף Larabagnaהחלה סלילתו של כביש מהיר בצפון המדינה, באזור לאראבאגנה  2012במחצית 

, פרויקטמבצע את ה 31תאגיד המים והחשמל הסינימסייע במימונו.  AfDB-$, והM170הפרויקט הוא 

                                            
31 China International Water and Electric Corporation.  

כבישים מסילות  
רכבת

תחנות כוח מים וביוב הפצת  
חשמל

תמסורת  
חשמל

נמלי ים

5,497

2,832

1,980

1,100 1,000 903 674

2017 -  2012תכנית השקעות התשתית  - גאנה 
M $
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מוסדות חינוך  יבנהכחלק מהפרויקט, החברה הסינית גם תשפץ בתי ספר ותשאמור להמשך שלוש שנים. 
  חדשים לאורך התוואי, וכן מרכזי בריאות, שווקים וחניונים למשאיות. 

  
-Wa-Tumu, וכן Tamale - Makangoפרויקטים נוספים שאמורים להתחיל בקרוב הם כביש המחבר בין 

Navrongo - Bolgatanga .  
  

  מפורטת בטבלה שלהלן.  2017 – 2012תכנית ההשקעות בכבישים לשנים 
  

  
  
  

  מסילות רכבת
ק"מ, ומרוכזת בדרום המדינה. היא נועדה בעיקר לשינוע סחורות  1,300רשת הרכבות בגאנה היא באורך 

, וכיום רק הצלע )Kumasi – Takoradiקומסי וטקורדי (ליצוא. הרשת יוצרת משולש המחבר בין אקרה, 
  בין קומאסי לטקורדי פעילה (חלקית). 

  
מונעים את פיתוח מגזר הכרייה  ,רעועיים הנלווים אליההלוגיסטיים המתקנים הו ,תשתית הרכבת המיושנת

לצורך והחציבה במערב המדינה, ואינם יכולים לתמוך בענף הנפט והגז המתרחב. ממשלת גאנה ערה 
להשקיע בחידוש תשתית הרכבות, בפרט במערב המדינה, כתנאי למיצוי הפוטנציאל הכלכלי. הממשלה גם 

, אשר , כחלק ממסדרון התנועה במזרח המדינהTema – Akosomboשוקלת להניח מסילת רכבת בין 
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הממשלה מתכוונת להשקיע בנוסף, לי בהם. כבעתיד יחבר גם את אזורי הצפון ויתרום לפיתוח הכל
  משאבים בשמירה על בטיחות הנסיעה ברכבת, באמצעות שיפור תוואי המסילות. 

  
  

  נמלים
בשנים האחרונות אך ענו בעבר על צרכי הסחר הבינלאומי. , אשר ורדיקלגאנה שני נמלים ים, בטמה ובט

ם, ומהווים מחסום לפיתוח היקף הפעילות בנמלים גדל בצורה חדה, ועתה הם קטנים מכדי לענות על הצרכי
. מעבר לנזק הכלכלי, המשאיות כלכלי. בפתחי הנמלים מצטברים תורים ארוכים של משאיות מטען

  מהוות לעתים יעד להתקפות פירטים. הממתינות 
  

וולטה משמשת לשינוע נפט, תוצרת חקלאית ונוסעים. היא סובלת מציוד מיושן בימת מערכת התחבורה 
ומועדת לסיכונים אקולוגיים. הקישוריות שלה למערכת הכבישים אינה עונה על הצרכים. ממשלת גאנה 

  מקנה עדיפות להרחבת נמלי הים, ולפיתוח מערכת התחבורה בימת וולטה. 
  
  

  מים
מתושבי  86%- , כ2010- נכון ל

 ה היו בעלי גישה למים נקיים. גאנ
מהתושבים הם  14%מאידך, רק 

בעלי מתקני שירותים סניטריים. 
חלק נכבד מהאוכלוסיה העירונית 

והכפרית אינם משתמשים במתקני 
  שירותים נאותים. 

  
הטבלה משמאל מציגה את 

ההשקעות הנדרשות בתשתיות 
המים לחמש השנים הבאות. מתוך 

- הן כסכום זה, השקעות הממשלה 
B1.1 .לפי תמומן, יתרה ה$ בלבד

   ידי המגזר הפרטי.-פיות, עליהצ
  

, כוללת הטמעת 2012, אשר אומצה במרץ 2012-2025התכנית האסטרטגית לפיתוח משק המים לשנים 
  מערכות מים וביוב בכל רחבי המדינה. 

  
  

  העליה ברמת החיים בגאנה מגדילה את הביקוש למגורים
בעיקר עבור בעלי הכנסה נמוכה ובינונית. פרויקט של כמליון יחידות דיור, גאנה מתמודדת עם מחסור 

  . 2015יחידות דיור עד  200,000הציב יעד של הקמת  32הדיור הלאומי של גאנה
  
$. הפרויקט B10-יחידות דיור, ובתקציב של כ 200,000השיקה גאנה פרויקט בניה למגורים בן  2009- ב

התמוטט הפרויקט,  2012בשנת הקוריאני, במימון ממשלת גאנה.  STXתאגיד ידי -אמור היה להתבצע על
לבין נציגתה המקומית בגאנה. החברה הקוריאנית מאשימה את נציגיה בגאנה במעשי  STXבצל סכסוך בין 

  . פרויקט, ממשלת גאנה מחפשת חלופות לביצוע ה2012נכון ליולי מרמה הנוגעים למסמכי התאגיד. 

                                            
32 Ghana National Housing Project.  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

  
76  

  
. 2012, במחצית , זכתה במכרז לדיור ציבורי באקרהChina Railway Groupחברת הרכבות של סין, 

$. אלף היחידות 49,000-$ ל12,000יחידות דיור, ועלות הבניה לכל יחידה תנוע בין  30,000המכרז כולל 
  . 2012הראשונות אמורות לקום עד סוף 

  
  

  שוק המלט ריכוזי והמחירים גבוהים
שוק המלט בגאנה תית בגאנה נמצא במשבר, לנוכח מחסור במלט. ענף הבניה והתש 2012מאז אפריל 

מתקלה נובע האחרון המחסור ידי שתי חברות בלבד, אשר מונעות את הפיכתו לשוק חופשי. - נשלט על
נסגר למשך חודש, לאחר , אשר West African Cement – WACEMחברת במפעל המלט של 

החברה המתחרה, ה עליה חדה במחירי המלט במדינה. טרנספורמטור מרכזי בו נפגע מברק. כתוצאה חלש
Ghana Cement Company (GHACEM)  קוראת עתה להתערבות הבנק העולמי, כדי שיבחן מדוע

  מלט במדינה כה גבוהים. מחירי ה
  

ענף זה. כמובן, נציגי - נציג הבנק העולמי יצא נגד הדואופול בשוק המלט, וקרא לליברליזציה של תתאך 
לנים הצטרפו לקריאה להכניס תחרותיות לענף המלט. חברות המלט מצידן מפעילות לחצים הבנאים והקב

 על מלט מיובא. משיך במדיניות המיסוי הגבוה על הממשלה לה
  
  

  תקשורת
  

גאנה היתה חלוצה בענף התקשורת האפריקאי. היא היתה הראשונה שהשיקה שירותים סלולריים באת"ס 
. היא גם היתה בין הראשונות שביצעו ADSL), ובין הראשונות באפריקה שהציעו שירותי 1992(

. מאז, השוק הגנאי הוא 1996- רגולציה בענף, עם הפרטת חברת הטלקום הלאומית ב-ליברליזציה ודה
  דינמיים ביותר באפריקה. מה

  
, וודאפון, מיליקום MTN -בגאנה פועלים כיום שישה מפעילי סלולר, וביניהם גם חברות בינלאומיות בולטות 

Millicomזאין -, וZainנכנסה גם  2010-. ב2010- ידי בהרטי ההודית ב- , שנרכשה עלGlobacom  הניגרית
$ לחודש 5- , אשר נפל מתחת לAPRU-לירידה בלשוק, וכניסתה תרמה להמשך הצמיחה בענף, אך גם 

מליון. גאנה היא המדינה  17.5-כ, מספר המנויים המצטבר הגיע ל2012נכון ליולי עבור חלק מהמפעילים. 
השניה באפריקה המאפשרת ניידות מספרים, אחרי קניה. המעבר מרשתות אנלוגיות לדיגיטליות עדיין 

  . 2015בעיצומו, ואמור להסתיים עד 
  

על כשנתיים מאוחר מהנדרש ממנה  –לספק שירותי תקשורת סלולרית בגאנה  Gloהחלה  2012ריל באפ
משטחה של גאנה, ומאפשרת שירותי דאטה מגוונים,  85%-כיון. מאידך החברה מציעה כיסוי של כפי הז

  ושירותי בנקאות סלולריים. 
  

), אך קיים עדיין פוטנציאל רב 2011(נכון למחצית  75%- שוק הסלולר מתקרב לרוויה, עם חדירה בת כ
  במתן שירותי דור שלישי. 

  
, והיא החלה Glo-1-ו MainOneאופטי ימיים, של חברות - התחברה גאנה לשני כבלים סיב 2009-2010- ב

הפס המקומיות, תשתיות -פס. יחד עם השדרות רחבות- להנות מהתחרות בתקשורת בינלאומית רחבת
  אלה יוצרות מהפכה בשוק התקשורת המקומי, וסוללות את הדרך למגוון רחב של שירותים ומוצרים. 
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שירותי הדור . אך הטמעת 2011-ב 11%- שיעור חדירת האינטרנט בגאנה נמוך עדיין למדי, והוערך בכ
  השלישי אמורה היתה להאיץ את שיעורי הגישה לאינטרנט באמצעות הרשת הסלולרית. 

  
, בשיתוף עם אריקסון, תומכות בפרויקט להטמעת תקשורת רחבת פס בבתי ספר Airtel Ghanaחברת 

ים בתי ספר במחיר 50באקרה, ומערכות למידה באמצעות האינטרנט. הפרויקט כולל חיבור לאינטרנט של 
, כשהן סיפקו במשותף שירותי תקשורת לאשכול 2009- מסובסדים. שיתוף הפעולה בין החברות החל עוד ב

רופאים ואחיות, מורים,  –וזמן אוויר לעובדי ציבור באזור הכפרי  SIMכפרים. הפרויקט כלל מתן כרטיסי 
  וכיו"ב.

  
  

  תיירות
  

קעות כדי ליצור שהנכנסת. יש צורך בה קף התיירותיבשנים האחרונות נהנית גאנה מעליה מרשימה בה
תשתית שתקלוט את הגידול בתיירות. ניכרת מגמה של הקמת בתי מלון חדשים, וממשלת גאנה מחשיבה 

  את ענף התיירות כמקור חשוב לצמיחה עתידית. 
  

. ההכנסות 201033לעומת  16.5%גידול בן  – M1.087למדינה היה  ומספר התיירים שנכנס 2011בשנת 
. אך ההכנסות 5.3%- $. במקביל חל גידול בתיירות המקומית, בכB2.2-, ונאמדו בכ17%- מתיירות גדלו בכ

  דמי כניסה לאתרים שונים. ממהתיירות המקומית נמוכות מאד, ונאמדו בפחות ממליון דולר, בעיקר 
  

-תמ"ג הגאנאי בל 2.3%- לפי הערכת המועצה העולמית לנסיעות ותיירות, ענף התיירות תרם באופן ישיר כ
המועצה חוזה כי לאור ההשקעות . לאור הפוטנציאל התיירותי הרב במדינה, זהו שיעור נמוך מאד. 2011

  לשנה בעשר השנים הבאות. 5.4%- בתיירות, והגידול ברמת החיים, תרומת התיירות לתמ"ג תגדל בכ
  

סחרו, אתרים היסטוריים, נופי בראשית שעדיין לא מו ןת מאטרקציות תיירותיות רבות, ובההניגאנה נ
  יחסית למדינות אחרות באפריקה. משמעותית בטחון גבוהה . רמת התרבות מגוונתו

  
בהשוואה לשנה  18%-גידול של כ –יהם מלונות ואכסניות לסוג 2,100- אנה כ, היו בג2011נכון לסוף 

אמור  2012הקודמת. עם המוסדות שנפתחו לאחרונה נמנה מלון של רשת מובנפיק באקרה, ועד סוף 
חדרים בטאקורדי  136להפתח מלון קמפינסקי. רשת פרוטיאה הדרום אפריקאית מקימה מלון בן 

Takoradi2013- , עיר הנמל במערב המדינה, והוא אמור להפתח ב .  
  

ות המלונות החדשים הנבנים, תשתיות התיירות עדיין רחוקות מלהדביק את הגידול בתנועת התיירים למר
תיירות אינם מפותחים דיים כדי להעניק שירותים נאותים, ויש צורך בשיתוף פעולה הלמדינה. אתרי 

  בינלאומי כדי למצות את הפוטנציאל באתרים אלה.
  

. הרשות החלה במספר 2011- הוקמה ב – GTA – Ghana Tourism Agency –רשות התיירות של גאנה 
לעידוד השקעות ברחבי המדינה. הרשות אמורה לקבל לידיה את השליטה על הקרן לפיתוח יוזמות 

  התיירות הגנאית. הקרן אמורה לסייע במימון השקעות בענף התיירות, ובכללן השקעות שיווקיות. 
  

   

                                            
  .Oxford Business Groupמקור:  33

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

  
78  

  אתיופיה
  

  אנרגיה מתחדשת
  

, 2010לשנה. נכון לדצמבר  25% - 20%- דת עם מחסור בחשמל, והביקוש גדל בכאתיופיה מתמוד
העמידה ביעד - אימ"וו שהיו מתוכננים לאותו מועד.  2,000לעומת  –מ"וו  1,300אתיופיה סיפקה לצרכנים 

מתקלה , וGilgel Gibe-אלקטרית ב- מחסור בקווי תמסורת, בעיות בשנאים בתחנת הכוח ההידרונבעה מ
  במיתקן ההידרו אלקטרי הנ"ל.  נמשך כשנהשתיקונה 

  
הוא האחראי על  – EEPCo – Ethiopian Electric Power Corporation –האתיופי תאגיד החשמל 

 25-ל תכנית פיתוח ארוכת טווח עדכניתה לפירסם תאגיד החשמל טיוט 2012משק החשמל במדינה. ביוני 
  מ"וו.  37,000מערכת החשמל תייצר  2037. לפי התכנית, עד 2037 – 2012לשנים , שנים

  
התכנית האסטרטגית לעשר השנים הקרובות. ההשקעות במקביל, תאגיד החשמל מעדכן בימים אלה את 

מחפש שותפים פיננסיים למימון ההשקעה, מקומיים תאגיד . היםהמתוכננות הן בהיקף של מיליארדי דולר
  ועד לתחנות כוח.  וזרים. מרבית ההשקעה תי

  
זו תכנית . 2015עד  שמ"וו 8,000להגיע לתפוקה בת ן תכנהאתיופי תאגיד החשמל בטווח הקרוב, 

$) B11-ביר (כ B200התאגיד הגדיר תקציב בן  .תחנות הידרואלקטריותהשקעות במבוססת בעיקר על 
התקציב ייועד נועד להשלים את הרחבת תשתית החשמל הארצית. עיקר , אשר לחמש השנים הבאות

   מרכיבים נוספים ברשת. לכה וולתחנות כוח הידרואלקטריות, התקנת קווי ה
  

הפוטנציאל  ,לפי ההערכותמתפוקת החשמל באתיופיה מבוססת על תחנות הידרואלקטריות.  80%- כיום, כ
-, וסך הפוטנציאל לאנרגיה מתחדשת הוא כשמ"וו 45,000- הוא כבאתיופיה לאנרגיה הידרואלקטרית 

  אתיופיה שואפת להפוך ליצואנית חשמל למדינות מזרח אפריקה, תוך מיצוי פוטנציאל זה. מ"וו.  60,000
  
דנה במסגרת חוזית ובקביעת תעריפים לספקי חשמל אתיופיה עדיין ממשלת , 2011אוקטובר כון לנ

   המגזר הפרטי אינו משקיע בייצור חשמל. טת בתחום זה, מהמגזר הפרטי. כל עוד לא נקבעה מדיניות מפור
   

  
  רשת חשמל אזורית

אתיופיה מיישמת תכנית שאפתנית לרשת חשמל אזורית, אשר תחבר בין מדינות אפריקה המזרחית 
גיה הידרואלקטרית למדינות אחרות. תמכור אנרהיא במרכז הרשת, ואתיופיה אמורה להיות והדרומית. 

  ות הגדול מסוגו באפריקה.הפרויקט אמור להי
  

, השוכנת בקרבת הגבול בין Moyaleעיר מויאל . החשמל לקניהמתוכננים קווי  פרויקטבשלב הראשון של ה
קניה ואתיופיה, היא נקודת הקצה הנוכחית של הרשת. הבנק העולמי והבנק האפריקאי לפיתוח אישרו 

הושלם, והוא מוכן למכרזי ביצוע (ראו מסגרת  זה. תכנון הפרויקט כבר פרויקט$ לB1.3הלוואות בהיקף של 
  בעמוד הבא). בנושא 

  
  

  אנרגיה סולרית
- חתם משרד האנרגיה והמים האתיופי על הסכם לביצוע פרויקט סולרי. היקף החוזים הוא כ 2012ביולי 

M218  25,000- כולל כ פרויקטמרבית הסכום מול חברה סינית, והיתרה מול חברה בריטית. ה –ביר 
  מערכות סולריות ביתיות בתפוקה משתנה, ונועד לזרז אספקת חשמל לאזורים כפריים. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

  
79  

  
  

  
  
  

  , אנרגיית רוחאנרגיה גאותרמית
הסכום יוקדש לפיתוח הפוטנציאל , וחלק מ$34 מקרן ההשקעות באקליםM50אתיופיה קיבלה מענק בסך 

) אחראית The Ethiopian Geological Surveyתיופית לגאולוגיה (הסוכנות האאותרמי במדינה. הג
  לתכנית זו. 

  
, Abaya. האזורים המיועדים לכך הם 2019אותרמית עד ג מ"וו אנרגיה 450להפקת אתיופיה הציבה יעד 

Alto ,Fentale ,Kerbito ,Tendaho ו-Tulu Moye תכנית ההשקעות של אתיופיה כוללת גם סיוע מצד .
- , ואנרגיית רוח בAluto Langano-ב גאותרמיה פרויקטהאפריקאי לפיתוח בביצוע שלב ב' של ההבנק 

Assela בהיקף של ,M23  .$  
  
  
  

  
   

                                            
34 Climate Investment Fund (CIF) 

 קניה -רשת החשמל אתיופיה 
 

הפרויקט החשמל האתיופית לקניה. $ לפרויקט חיבור רשת M684הבנק העולמי הלוואה בת אישר  2012ביולי 
אמור לכסות שאושר עתה רשת החשמל המזרח אפריקאית. המימון הקמת $, לB1.3הוא חלק מהשקעה בת 

 לקניה.  -$ M441-$ ניתנים לאתיופיה, וכM243-הקמת קו חשמל בן שתי המדינות, לאורך כאלף ק"מ. כ
 

יצא את עודפי קניה מעוניינת לייבא חשמל כדי להתגבר על מחסור החשמל שלה, ואילו אתיופיה מקווה לי
רק לכרבע מהתושבים יש נגישות לחשמל. באזורים בקניה, צאות עתה בהקמה. נמהחשמל מתחנות הכוח ה

מחוברים לרשת החשמל. ההרחבה הצפויה של מיגזר הנפט והגז בקניה תטיל עומס נוסף  5%-כפריים, רק כ
 על מערכת החשמל המקומית. 

 
ום שהוא כרוך בהקמת אירגוני זכויות אדם מוחים על הפרויקט, ועל התמיכה שהוא מקבל מהבנק העולמי, מש

איש מבתיהם, ויהפוך אותם  200,000הפרויקט יגרום לעקירה של האירגונים טוענים שסכר על נהר האומו. 
 בחקלאות ודיג. הם לא יוכלו להמשיך ולעסוק משום ש, אירגוני סיועקבלת מזון מם ביתלויל
 

אך נכון ליולי אתר מורשת עולמית.  –אונסק"ו קרא לביטול הפרויקט בגלל השלכותיו על אגם טורקנה במקביל, 
 נחוש לקדם את הפרויקט כדי לקדם את פתרון משבר החשמל באפריקה. הבנק העולמי , 2012

שאישר הבנק העולמי ב-2012 אתיופיה - הפרוייקטים 
סך ההתחייבויות הזרוע המטפלתשם הפרוייקט

$ M
IBRD/IDA200הרחבת רשת החשמל

IBRD/IDA50פיתוח יזמות נשים
ממשלים עירוניים - מימון 

IBRD/IDA150המשך
רשת בטחון תזונתי 

IBRD/IDA370באזורים כפריים
מים - ניקוז וביוב (מימון 

IBRD/IDA150המשך)
920סה"כ 2012
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  חקלאות
  

חוות קמת ממשלת אתיופיה מקנה עדיפות הן להגברת התפוקה של משקים חקלאים קטנים, והן לה
חקלאיות מסחריות, רחבות היקף. משרד החקלאות האתיופי הקים מינהלה לתמיכה בהשקעות בחקלאות 

 70-מקומיות וזרות כאחד. המינהלה מוסמכת להציע חוזי חכירה ארוכי טווח בהיקף נוכחי של למעלה מ –
מליון דונם. מטרת המינהלה היא להגביר את התפוקה החקלאית, התעסוקה, העברת ידע וטכנולוגיות, וכן 

  להגדיל את רזרבות המט"ח. הכלי העיקרי לעמידה ביעדים הוא תמריצי השקעות.  
  

, קפה, סוכר, תבלינים, וטבק. גם וצמחי גן טנציאל להגברת התפוקה קיים בין היתר בגידולי פרחיםהפו
היא גם יצרנית של אתיופיה ה. מעוניינים באתיופיים הכותנה המקומית זוכה לביקוש גבוה, ויצרני טקסטיל 

  גם בתחומים אלה קיים פוטנציאל צמיחה. וזרעי שמן, דונג, ירקות ופירות ליצוא, 
  

ממשלת אתיופיה מנסה לעודד שימוש בהשקיה כדי להקטין את תלות החקלאים במזג האוויר. קיים 
פוטנציאל ביקוש לציוד השקיה, כלי עבודה ידניים, מערכות מים וביוב, משאבות השקיה ועוד. הממשלה 

ני איחסון תעשיה. ישנן הזדמנויות רבות הכוללות מיכון חקלאי לסוגיו, מתק- מעודדת גם את ענף האגרו
  $. M250-טון דשנים בשנה, בהיקף של כ 700- אתיופיה מיבאת כתבואות ואיחסון בקירור, ועוד. 

  
מקדמת פרויקטים במגזר החקלאות הישראלי לאומי של משרד החוץ נהמחלקה לשיתוף פעולה בי

   . USAIDבאתיופיה, בשיתוף עם 
  
  

  תחבורה
  

הבנק העולמי ואירגונים בינלאומיים נוספים מקצים תקציבים גבוהים לבניית תשתית הכבישים באתיופיה. 
הגדולה ביותר שבוצעה הכבישים תכנית  – RSDP IV, ממשלת אתיופיה החלה ליישם את תכנית 2011- ב

כוללת הרחבת באסטרטגיית הצמיחה של המדינה. היא אי פעם במדינה. התכנית נחשבת ליסוד חשוב 
ק"מ תוך חמש שנים. השלב הרביעי של התכנית שם דגש על  136,000- ק"מ ל 49,000-מרשת הכבישים 
   הזנה.  באמצעות סלילת כבישיעורקי התחבורה הראשיים, שיפור הגישה ל

  
החברות הזוכות במכרזי באמצעות מכרזים הפתוחים לחברות בינלאומיות. מסרים לביצוע הפרויקטים נרוב 
 -  IDA-ההמימון העיקרי הוא באמצעות נון וביצוע הן אלה היכולות להציע מחירים תחרותיים. תיכ

International Development Association .והבנק האפריקאי לפיתוח ,  
  

חתמה  2012. ביוני 2020ק"מ עד שנת  5,000- אתיופיה מתכננת להקים תשתית רכבות באורך של כ
$ להנחת מסילות רכבת, עם חברות מסין ומטורקיה. חלק מהמסילות B4.7אתיופיה על חוזים בהיקף של 

, דג'יבוטי. הן ישמשו לשינוע Tadjourahנועדו לחבר את אתיופיה עם נמל חדש הנבנה עתה בטאדז'ורה 
 Allanaידי מספר חברות זרות, ביניהן אלאנה- אשלג אתיופי ליצוא. מכרות האשלג מפותחים עתה על

Potash   .הקנדית  
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  תקשורת וטכנולוגיות מידע
  

ליברליזציה בענף התקשורת, ואין סימנים  ובאפריקה שטרם ביצעמדינות הבודדות אתיופיה היא בין ה
חברת  – ET – Ethio Telecomידי אתיו טלקום - לליברליזציה בטווח הקרוב. מגזר התקשורת נשלט על

ידי פרנס טלקום, בחוזה לשנתיים. למרות -החברה מנוהלת על 2010מאז נובמבר  .התקשורת הממשלתית
  שתוקף החוזה יפוג בקרוב, עתידו אינו ברור.  

  
אתיופיה אינה מפרסמת נתונים עדכניים אודות שוק התקשורת. שיעור חדירת הטלפוניה הנייחת והניידת 

הטלפון באתיופיה היא מהנמוכות באפריקה,  צפיפות קוויבלבד.  17%-הוא מהנמוכים באפריקה, ומגיע לכ
  . 2%- עם שיעור כיסוי נמוך מ

  
היו באתיופיה חמישה מליון מנויי סלולר, קרוב למליון מנויי תקשורת נייחת,  2011לפי אחד הדיווחים, בסוף 

 173%- אתיופיה הוא המהיר באפריקה, ונאמד בבאך קצב גידול שוק הסלולר מנויי אינטרנט.  70,000- וכ
  . 2011- ב
  

מנויים עד סוף  M40-מנויים, והיא מתכננת להגיע לכ M15-כי יש לה למעלה מ ETהודיעה  2012ביולי 
מליון מנויי סלולר, בנוסף  10- כי חצתה את רף ה. שנה קודם לכן, היא פירסמה 2015/  2014שנת הכספים 

  מליון מנויי טלפוניה נייחת.  1.3- לכ
  

 Zhongת יהקמת תשתית תקשורת, בביצוע החברה הסינפרויקט ם של אתיו טלקום נמצאת בשלבים סופיי
Xing Telecommuunication Equipment )ZTE15,000רת לכל ו). הפרויקט נועד לספק חיבור תקש 

 Huawieגם חברת הכפרים באתיופיה, עם קווים ייעודיים לחקלאות, חינוך, בריאות, ושימושים צרכניים. 
  הסינית עשויה להשתלב בקרוב בשוק. 

  
, Seacomלכבל סיב אופטי  2010-כדי להגדיל את הקישוריות הבינלאומית, אתיו טלקום התחברה ב

  המחבר אותה דרך דג'יבוטי לרשת הגלובלית. 
  

ההזדמנויות יה של הענף בטווח הנראה לעין, צממשלת אתיופיה אינה מתכננת ליברליזכח העובדה שולנ
בפרט, הממשלה פיתחה רשימה בת כמאתיים הקיימות הן בתחומי החומרה, ובמתן שירותי ערך מוסף. 

, ואלה עשויים ליצור פוטנציאל לתוכנה שירותים מבוססי אינטרנט שהיא מעוניינת לפתח בשנים הקרובות
ה למשוך חברות לשירותי הממשלה גם החלה להקים גן טכנולוגיות מידע, בכוונעבור יישומים ממשלתיים. 

  מיקור חוץ לגן זה. 
  

 VoIPחוקקה אתיופיה חוק ההופך שירותי  2012במאי אך גם תחום שירותי הערך המוסף בעייתי למדי: 
שנות  15-לבלתי חוקיים, ובפרט שירותי סקייפ ודומיו. העונש על השימוש בשירותים אלה עלול להגיע ל

  מאסר. 
  

הביעו את רצונן להכנס לשוק הסלולר. לחברה  Vodacomוודאקום  MTN יחד עם זאת, חברות סלולר כמו
  יש נציגות באתיופיה, אך נכון להיום היא מוגבלת למתן שירותי ערך מוסף ותוכנה.  
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  תיירות
  

הפוטנציאל התיירותי באתיופיה רב מאד וכמעט שאינו מנוצל. בנוסף לנוף וטבע, אתיופיה עשויה לעורר 
היסטוריה, היסטוריה וארכיאולוגיה. מרבית האתרים התיירותיים אינם - חובבי פרהעניין מיוחד בקרב 

  מלונות, מסעדות וכדומה.  –מפותחים כלל, וכך גם תשתיות התיירות 
  

אדיס אבבה משמשת כמרכז לפעילות אפריקאית בינלאומית: בעיר זו נמצא מטה המשלחת הכלכלית של 
 הקשורים לאירגונים אלה. , ומתקיימים בה כנסים שונים35האו"ם לאפריקה, ומשרדי האיחוד האפריקאי

  פוטנציאל לפיתוח תשתיות תיירות בעיר זו. קיים לפיכך 
  
  

  מוצרי צריכה
  

אתיופיה היא המדינה השניה בגודלה באת"ס מבחינת מספר התושבים, והפוטנציאל למוצרי צריכה בטווח 
   זעומה.לנוכח יכולת הקניה ההארוך גדול. אך בטווח הקרוב הפוטנציאל נמוך מאד, 

  
למעלה ממחצית מהתושבים הם בני פחות מעשרים ומתושבי אתיופיה גרים באזורים כפריים,  82%- כ

  יחד עם זאת, האוכלוסיה העירונית צומחת במהירות. שנה. 
  

המתייחס לאזורים עירוניים , סקר אודות השוק הצרכני באתיופיה 2012מאי ברסמה יחברת המחקר נילסן פ
מההכנסות. כמחצית מתושבי  25%- ממשקי הבית באתיופיה נהנים מכ 10%-כבלבד. לפי ממצאי נילסן, 

כמעט בכל בית עירוני יש טלוויזיה צבעונית, אך רק בכשליש מהבתים יש  $.160-תיופיה חיים מפחות מא
  מההוצאה החודשית של משקי הבית.  40%-מזון ומוצרי מכולת מהווים כמקרר. 

  
  שלושה הפלחים הצרכניים העיקריים בקרב האוכלוסיה העירונית הם כדלקמן.י עוד נמצא כ

  
רכישות אופנתיות ולקניית הם בעלי הכנסה גבוהה יחסית, הנוטים ל 17%-כ - שאפתנים אופנתיים  §

  מותגים.
מהצרכנים; רבים מהם סטודנטים המתגוררים בפרוורי ערים, והנוהגים  15%-כ –צעירים מתפתחים  §

  רים מחוץ לבית. לבלות עם חב
מהציבור, שהם מסורתיים, מוכווני משפחה ודת. הם קונים קניות  16%- כ –מבוגרים מיושבים  §

 מחושבות בהתאם ליכולת הקניה שלהם.
  

ישנם וקיוסקים. פתוחים שווקים ן עדיין בלתי מאורגנות: באתיופיה הנקודות הקניה העיקריות 
  ד. ממשלת אתיופיה מפקחת על מחירי המוצרים. סופרמרקטים, בהם קונים הפלחים העליונים בלב

 
   

                                            
35 AU-African Union -   
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  קניה
  
  

  חשמל
  

הפסקות חשמל מתרחשות לעתים מדינות אחרות באפריקה, גם קניה סובלת ממחסור בחשמל. כמו 
נפילות מתח, נזקים לתשתית החשמל ובעיות נוספות. השימוש התדיר במערכות גיבוי קרובות, וכך גם 

תורמים שינויים בכמות המשקעים, ומחירי הנפט הגבוהים, גם וחירום מייקר מאד את עלות החשמל. 
   . מחירי החשמלעליית ל
  

ביקוש ההולך העל בשנים האחרונות החלה קניה להגביר את ההשקעות בתשתית החשמל, בנסיון לענות 
". בין היתר, התכנית כוללת הכפלת 2030עיצבה אסטרטגיה ארוכת טווח, הקרויה "חזון  הממשלהוגדל. 

, 2030. עד 2018- מ"וו ב 3,750- , ל2012- מ"וו ב 1,533- תפוקת החשמל בשש השנים הקרובות, מכ
  מ"וו מיובאים. 2,000מ"וו, מתוכם  18,920- אספקת החשמל אמורה להגיע ל

  
 200 –מ"וו), תחנות גאותרמיות  750כוח הידרואלקטריות מספקות את מרבית החשמל הקנייתי (תחנות 

מ"וו. בנוסף, חברת אגרקו  5 –מ"וו, ואנרגיית רוח  26 –מ"וו, קוגנרציה  400- כ –מ"וו, תחנות תרמיות 
מ"וו,  1,416, התפוקה הכוללת בפועל היתה 2011- הבריטית מתפעלת תחנות חירום מבוססות דיזל. נכון ל

מ"וו. רשתות ההפצה והתמסורת המיושנות גורמות לאובדן חלק  1,107בעוד שביקוש השיא היומי הוא 
  מתפוקת החשמל. 

  
  

  אירגון-משק החשמל עבר תהליך רה
ידי שלושה גופים: משרד האנרגיה, הנציבות לרגולציה של מיגזר האנרגיה, -ל משק החשמל מבוצע עלניהו

). משרד האנרגיה אחראי למדיניות ולתכנון הכולל, וכן למתן Energy Tribunalובית הדין לאנרגיה (
יה, וכן רשיונות ליצור והפצת חשמל, על פי המלצות הנציבות. הנציבות אחראית לתקנות בענף האנרג

  לקביעת תעריפים. היא גם אחראית לאכיפת ההחלטות של בית הדין לאנרגיה, שתפקידו ליישב סכסוכים. 
  

אחראית למרבית  -  - Kenya Electricity Generation Compnay – KenGenחברת החשמל הקנייתית 
  כוח. שהקימו בעצמם תחנות  ידי משקיעים פרטיים- יוצרת עלשמל מייצור החשמל. יתרת הח

  
 Kenya Electricity Transmission Company –הקימה קניה חברה לתמסורת חשמל  2008- ב

(KETRACO) היתה להאיץ את פיתוח תשתית תמסורת החשמל. החברה מקימה קווי . חברה זו אמורה
  . 2012מתח גבוה חדשים, והיתה אמורה לחבר מליון צרכנים חדשים לרשת עד 

  
ק"מ  36,200-ק"וו, וכ 132-ק"וו ו 220ק"מ קווי תמסורת של  4,000- וללת כרשת התמסורת הקנייתית כ

  קווי הפצה במתח נמוך. 22,000- ק"וו. בנוסף ישנם כ 66 –ק"וו  11קווי הפצה של 
  

היא  – The Kenya Power and Lighting Company (KPLC) - חברת החשמל והתאורה הקנייתית 
קניה מחברת . הגוף הבלעדי שיכול למכור חשמל לצרכנים. לחברה זו יש הסכמי רכישה אם יצרני החשמל

  מתושבי קניה מחוברים לרשת החשמל.  20%- צרכנים מדי שנה לרשת. כיום, רק כ 300,000- כ
  
ל הקימה קניה גם רשות לפיתוח תשתיות חשמל באזורי הפריפריה, שם הנגישות לרשת החשמ 2007- ב

פועלת כקבלנית  KPLCבין הגופים השונים, ואילו בלבד. הרשות אחראית לתאום הפרויקטים  10%-היא כ
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של רשויות אלה. התכנית לפיתוח החשמל בפריפריה נועדה בשלב ראשון לחבר לרשת מרכזי בריאות, בתי 
  . 2020ית עד מהאוכלוסיה הכפר 40%-ספר, מרכזי מסחר ומוסדות ציבור. היא הציבה יעד לספק חשמל ל

  
  

  רוחתחנות קניה מעוניינת בהקמת תחנות כוח גאותרמיות וב
  

הבצורת החריפה במזרח אפריקה בשנים האחרונות הובילה להתייבשות מאגרי מים שהיו אמורים להזין 
את התחנות ההידרואלקטריות. בנוסף, האנרגיה ההידרואלקטרית גורמת לנזקים סביבתיים חמורים. קניה 

  מי. מעוניינת להקטין את התלות באנרגיה הידרואלקטרית ותרמית, ולפתח את הפוטנציאל הגאותר
  

תחנות  2018כוללת מעבר לייצור אנרגיה מתחדשת, כך שעד  KenGenהתכנית האסטרטגית של 
הקימה ממשלת קניה חברה לפיתוח אנרגיה  2008- בגאותרמיות יספקו את מחצית החשמל במדינה. 

  מ"וו באמצעות אנרגיה זו.  5,000, קניה מתכוונת לייצר לפחות 2030עד . גאותרמית
  

את התשתית החוקית והפיננסית לצורך שילוב משקיעים פרטיים בתחום האנרגיה  קניה כבר הניחה
  הגאותרמית, והיא מעוניינת למשוך משקיעים פרטיים למיצוי הפוטנציאל במדינה. 

  
 ,Olkariaתחנת כוח גאותרמית באולקריה, נאיוואשה את הקמתה של קניה השיקה  2012לי ובי

Naivashaכ . הפרויקט הוא בהיקף של-B1.3סורציום ידי קונ- מ"וו. הוא ממומן על 280- $, ואמור להפיק כ 
שעה לשנה. -ג'יגהוואט 2,100, והוא יספק 2014- חברות זרות. הפרויקט אמור להסתיים במדינות ושל 

  הפרויקט אמור להיות הגדול באפריקה מסוגו. 
  

חוזי הקידוח אמורים  ,2012פרויקט אולקריה. נכון ליולי חברות ממזרח אסיה בולטות בהשתתפותן ב
פיתוח שדה הקיטור ביצוע. קטעים, כדי להקל על המימון והילהחתם בקרוב. הפרויקט חולק לארבעה מ

)Steam Fieldידי - ) אמור להתבצע עלSinopec  על ידי במשותף הסינית, ותחנת הכוח עצמה תיבנה
ידי סינקלייר מרץ -כולו מבוצע על יקטפרוההודית. ניהול ה KECידי - טויוטה ויונדאי. קווי התמסורת יוקמו על

  $. M19), בעלות של Sinclair Mertzזילנד (- מניו
  

, ממשלת קניה, הבנק KenGen$. מקורות המימון הם M980-אמורה להיות כהכוללת עלות הפרויקט 
, AFD, הבנק האירופי לפיתוח, המוסד הצרפתי למימון פיתוח KfWהעולמי, הבנק הגרמני לפיתוח 

  היפנית לשיתוף פעולה בינלאומי. והסוכנות
  

  רח אפריקה, כמתואר בפרק אתיופיה לעיל. הבנק העולמי מסייע גם לפרויקט רשת החשמל האזורית של מז
  

  נפט וגז
  

חברת ידי -עלקניה הצטרפה השנה לקבוצת מדינות הנפט האפריקאיות, עם גילויין של שתי בארות נפט, 
Tullow Oil לאור התוצאות הטובות. הודיעה כי בכוונתה להאיץ את הקידוחים בקניה, . החברה הבריטית

כה שהפוטנציאל בקניה ימער Tullow Oilעד כה לא נמסרו הערכות רשמיות על היקפי הנפט שנמצא. אך 
$ בשדות נפט בעלי B10-עשוי להיות גדול מזה שבאוגנדה, שם מתכוונת החברה להשקיע למעלה מ

  . חביות B2.5פוטנציאל של 
  

חביות. החברה גם שוקלת  B10-בקניה, לטולאו יש זכיון על שטח שעשוי להמצא בו נפט בכמות של כ
להניח צינור נפט להעברת הנפט מאוגנדה וקניה אל נמל על חוף האוקינוס ההודי, וככל שיתחזקו הממצאים 

  בדבר הנפט בקניה, תגדל הכדאיות של צינור הנפט. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

  
85  

  
$, בהתאם B5-$ לB2.5ו כי ההשקעה בפרויקט צינור הנפט תנוע בין הודיעה טולא 2012בסוף יולי 

הסינית וטוטל הצרפתית. הפרויקט עשוי  Cnoocלמאפייני הפרויקט. היא בוחנת את ההשקעה בשיתוף עם 
  להוות צומת אזורי לענף הנפט המזרח אפריקאי, בעקבות גילוי בארות הנפט בימת אלברט שבאוגנדה.   

  

שאישר הבנק העולמי בשנים    2012 - 2011קניה  - הפרוייקטים 
סכום M $שם הפרוייקט

300שיפור שירותים עירוניים בניירובי
300שירותי מים וסניטציה - מימון נוסף

55פרויקט KTCIP - מימון נוסף
2.86קידום נגישות נשים כפריות לשווקים

166תחנות כוח - מעורבות המגזר הפרטי
56.8פיתוח שירותי בריאות - מימון נוסף

5.15חשמל - מימון נוסף
300תשתיות תחבורה

  100שיפור תנאי מחייה בישובים בלתי פורמליים
  

  

  מידע תוטכנולוגיו תקשורת
  

    באת"סדינמיים הוא מהשוק הסלולר 
א הגוף האחראי , היCCK – Communications Commission of Kenyaנציבות התקשורת הקנייתית, 

   לרגולציה בענף התקשורת המקומי. 
  

מנויים  M28.1-לעומת כמנויי תקשורת סלולרית,  M29.2היו בקניה  2012מרץ בסוף , CCKפי נתוני -על
. פריסת 2011לעומת סוף  3%גידול בן  -  74%אז חדירת התקשורת הסלולרית היה שיעור . 2011בסוף 

  ם. תושביהמ 89%-הרשת הסלולרית מקנה כיום נגישות לרשת לכ
  

סוף דקות ב 79.9לעומת , 2012בסוף יוני לחודש  77.7 היה הממוצע למנוי סלולרהשיחה דקות מספר 
הוא שהמנויים החדשים שמצטרפים הם אלה בדקות השיחה רבעון הקודם. אחד ההסברים לירידה ה
  חוסכים יותר בעלויות. ה
  

Safaricom  מנויים. מה 71%-מחזיקה בכהדומיננטית, ומפעילת הסלולר היאEssar Telecom   מחזיקה
  . 9.45%- מחזיקה בכ Airtel Networks-, וTelkom Kenya (Orange) – 9.5%מהשוק,  10%- בכ
  

 ההיחיד ההמפעיליא ה םסאפאריקו ,השוק מאופיין במלחמת מחירים עזה. כתוצאהבשנים האחרונות 
, חברת הבזק הקנייתית, משדרגת את התשתית ואת השירותים Telkom Kenyaעדיין מרווחיות. ית הנהנ

  פרנס טלקום.  –שהיא מציעה תחת מותג אורנג', באמצעות מימון ממחזיקת מניות הרוב בחברה 
  

במקביל לעליה בשימוש בתקשורת סלולרית, ניכרת ירידה במספר מנויי התקשורת הקווית. בסוף הרבעון 
ברשת  0.7%- בלבד. מספר זה מבטא שיעור צפיפות של כ 272,000- מספרם הגיע לכ 2012הראשון של 

  הנייחת. הרשת נתונה לוונדליזם מצד גנבי כבלי נחושת, ועלויות האחזקה גבוהות. 
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  הליברליזציה של התשתית רחבת הפס האיצה את ענף האינטרנט

לשלושה כבלי  . כבל זה מצטרףLionS2 –מימי הרביעי -אופטי התת- חוברה קניה לכבל סיב 2012באפריל 
. כתוצאה, EASSy-ו Seacom ,TEAMS: שחוברו בשנים הקודמות בינלאומית רחבת פסהתקשורת ה

יבוי לאחרים, שפגיעים קניה נהנית מרוחב פס בינלאומי גדול מאד. בפועל, הכבל הרביעי מהווה גם ג
  מרוחב הפס המצטבר של קניה מנוצל. 3%-, רק כ2012נכון למחצית לוונדליזם. 

  
LionS2 אמור לחבר את קניה למדינות אחרות באפריקה בהן . הוא ידי פרנס טלקום / אורנג'- מופעל על

  אוגנדה. בפועלת החברה, ולאפשר לפרנס טלקום להרחיב את השירותים רחבי הפס במדינות אלה, ובפרט 
  

הסיטונאים, מחירי התקשורת ב 90%- בת יותר מהליברליזציה של התקשורת הבינלאומית הובילה לירידה 
ספקי האינטרנט לא הזדרזו להעביר את החסכון אך הפס. - שיחות הטלפון והאינטרנט רחבובפרט מחירי 

  . שקל להתערב במחירים CCK-ללקוחות. כתוצאה, ה
  

ספקי האינטרנט מכלל המנויים.  98.8%כמעט כל מנויי האינטרנט מתחברים באמצעות רשת הסלולר: 
ים לספקי הופכ Wanachi-ו  AccessKenya, Kenya Data Networks (KDN)קים בקניה, כגון יהוות

לפחות שש חברות תקשורת באמצעות הקמת רשתות רחבות פס, והצעת שירותי קול, נתונים ותוכן. 
  כבר פועלים במדינה.  3G, ושירותי WiMAXת ומשקיעות בתשתי

  
משתמשים. הפער  M11.8-ל, והגיע 2012ברבעון הראשון של  4.7%- מספר משתמשי האינטרנט גדל ב

אינטרנט הבין מספר מנויי הסלולר למספר מנויי האינטרנט משקף את העלויות הגבוהות של שירותי 
  ומכשירי קצה תומכים. 

  
  

  קניה היא מובילה עולמית בשימוש בכסף סלולרי
, 2012נכון לסוף הרבעון הראשון של תשלומים סלולריים הולך ומתפשט. והשימוש בהעברת כספים 

  $. B2.2-, שהם כB185 KESמנויים, וסך הפקדונות שטופלו ברבעון עלה על  M19-כ היולשירותים אלה 
  

מערכות רבות בקניה משתמשות בזמן אוויר כבמטבע. מנויים קונים דקות שיחה, ובמקום להשתמש בהם 
  כהעברה כספית לקרוב משפחה.  לשיחות, הם מעבירים את הדקות כתשלום לסוחרים, או

  
Safaricom , כסף סלולרי.  של שירותי ההמוביל תהעולמי יתגם הספקיא ה, תהדומיננטימפעילת הסלולר

את"ס, המשתמשים בשירותי ושבי מנויים בעולם לשירותי תשלומים סלולריים, כמחצית הם ת M40-מתוך כ
M-Pesa שירות , 2011-של סאפאריקום. בM-Pesa ניהל העברות כספים בהיקף של כ-M500 .לחודש $   

  
 הקנייתי  אינו זמין מול מנויי חברות אחרות, והבנק העולמי קורא לרגולטורשמציעה סאפאריקום השירות אך 

מול לקוחות של חברות מתחרות, כספית גם הספקים האחרים אינם מאפשרים פעילות  להתערב בשוק זה.
  מסוגלים להתחרות בשוק. וכתוצאה מפעילים קטנים אינם 

  
  

  עשויים להאיץ את ענפי החומרה והתוכנהים יפרויקטים ממשלת
עוררה תקווה לגידול במספר משקי הבית  2009-חיבורה של קניה לשדרה הבינלאומית רחבת הפס ב

באמצעות הרשתות הסלולריות, כאמור המתחברים לאינטרנט. אך החיבור העיקרי לאינטרנט נעשה 
מאידך, רכש מצד המגזר הממשלתי, והטמעת שירותים לא התממשה. הביתי והצמיחה בשוק המחשבים 

  ממשלתיים באמצעות האינטרנט, עשויים להאיץ את צמיחת ענף המחשבים. 
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משוק המחשבים האישיים הם מחשבים מיד שניה, בהם משתמשים בבתי ספר ומוסדות השכלה  40%- כ
שניה. בנוסף, ממשלת -קפה. ירידת מחירי המחשבים עשויה לצמצם את שוק היד- בוהה, ובתי אינטרנטג

תהליך שיאיץ את הרכישה של מחשבים  –על רכישת מחשבים משומשים  25%קניה עשויה להטיל מס של 
  חדשים.

  
  :שקיפות ותשתיות תקשורתרחב היקף: הבנק העולמי מסייע לקניה בפרויקט 

 KTCIP – Kenya Transparency and Communications Infrastructure Projectנמשך  פרויקט. ה
לשיפור השירותים נועד להרחיב את התשתית הדיגיטלית במדינה, ולהשתמש בה ו, 2007- מאז השקתו ב

   .אזוריתהתקשורת התשתית חיזוק הפרויקט מהווה חלק מתכנית הבנק העולמי ללאזרחים. 
  

כפרים ומרכזים עירוניים במדינה. מסגרת זו כוללת  300אמור לממן דיגיטציה של לפחות  KTCIPפרויקט 
נוסף. קצה הנחת תשתיות תקשורת באזורים כפריים, כולל מצלמות דיגיטליות, שירותי פקס וציוד 

  התשתיות אמורות לתמוך באספקת שירותי ממשלתיים למרכזים אלה. 
  

הטמעת יישומים למתן מידע ממשלתי ושירותים רנט, הכולל מרכיב מרכזי בפרויקט הוא ממשל באינט
  , כדלקמן. חלק זה של הפרויקט כולל שלושה מרכיבים עיקרייםממשלתיים באמצעות הרשת. 

 
 . הצהרות בריאותו יישומי ממשל באינטרנט, ובשלב ראשון מיחשוב מערכות הפנסיה, רשיונות נהיגה §

השלב השלישי יכלול מערכת . תרשם החברוו פט העליוןהשלב השני יכלול דיגיטציה של רשם בית המש
  אוכלוסין ומערכת רישום קרקעות.מירשם 

 
מבחינת תשתית הן מבחינת תכנים והן פורטל למידע ממשלתי, שיהווה שידרוג של הפורטל הקיים,  §

 טכנולוגית.
  
פיתוח מערכת מידע המתאימה למכשירים סלולריים, הכוללת  –) IVRוזיהוי קול ( SMSמערכות  §

 קלאים ועוד. חיישומים שונים כגון התראות מפגעי מזג אוויר, הפצת מידע ל
  
  

נועד להרחיב את כיסוי הרשת , אשר KTCIPאישר הבנק העולמי מימון נוסף לפרויקט  2012בראשית 
המימון . יישומים נוספיםהטמעת ת באמצעות תיהשקיפות הממשלולשפר את רחבת הפס לאזורים נוספים, 

  $. B170-הנוסף יגדיל את סך ההשקעה בתכנית לכ
  

, מפתחות מוניטין בינלאומי כמובילות חדשנות, למשל בתחומי Ushahidiחברות תוכנה קנייתיות, כגון 
, תומכת בקהילה Strathmore, המסונפת לאוניברסיטת iLabAfricaמיפוי בקוד פתוח. החברה הפרטית 

  מפתחי יישומים.  1,700- תוססת בת כ
  

ובפרט , ICT-דם את ענף ההוא הגוף שהוקם כדי לק -  ICT  - Kenya ICT Board-המועצה הקנייתית ל
). קניה שואפת להפוך לצומת עולמי לשירותי BPO )Business Process Outsoursing קידום שירותי

ICT . אתר המועצהhttp://www.ict.go.ke  מספק מידע אודות הענף בקניה, ומעודד השקעות זרות בקניה
שאפתנית ביותר, הן מבחינת יעדי הקישוריות  2012-2017בתחום זה. תכנית האב של המועצה לשנים 

  בקהילת טכנולוגיות המידע העולמית. של קניה בקניה והן מבחינת מעמדה 
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  טנזניה
  

  מים
  

טנזניה סובלת ממשבר במשק המים לאורך שנים. כשליש משטחה צחיח, ולמרבית האוכלוסיה אין גישה 
בארות מים רבות אך מזוהם.  -  חשובמקור לפיכך קרקעיים מהווים - המים התת-קוויימ. למים נקיים

ה, התושבים כתוצא. ןומזהמים אותהבארות אל ממוקמות בסמוך למתקני ביוב וניקוז רעילים, המחלחלים 
קווים אלה משמשים לשתיה, ימים עיליים, שרמת הזיהום בהם גבוהה מאד אף היא. מ- משתמשים במקווי

כמו מלריה וכולרה ולי הרב במדינה: מחלות זיהומיות איכות המים הירודה היא הגורם לחכביסה ורחצה. 
  החולי במדינה. מהוות יותר ממחצית ממקרי 

  
מהתושבים אין גישה למים  47%- י טנזניה יש מים זורמים בבתיהם. למתושב 8%- , רק לכ2010- נכון ל

סלאם יש מחסור במים, ולאורך ימים ארוכים הצינורות יבשים. לפי מידע ממשרד - נקיים. גם בבירה דר א
  סלאם היו ללא גישה למים נקיים. - מתושבי דאר א 38%, 2012המים נכון ליולי 

  
 Dar es Salaam Water and Sewerage Corporation - סלאם -חברת המים והביוב של דאר א

(DAWASCO) –  עורכת תכניות חירום לשיקום מספר קידוחים בעיר, למקרה שתנאי המים בעיר יורעו עוד
  יותר. אך מרבית הבארות מופעלות בחשמל, ואספקת החשמל בעיר אינה סדירה. 

  
, ואנשים נאלצים לצעוד מספר שעות כל יום כדי להגיע לברז םבאזורים הכפריים אין תקציב לתשתית מי

מים נקיים. במקרים רבים ילדות הן אלה שמוטל עליהן להביא מים, והן לא לומדות בבתי ספר מסיבה זו.  
הממשלה מציבה נקודות מים בקהילות כפריות, והקהילה אחראית לתחזוקת נקודת המים. אך בהעדר 

מנקודות המים הקהילתיות פעילות. בחלק מהמקומות, אנשים התקינו תקציבי תחזוקה, רק כמחצית 
  לעצמם פתרונות מים פרטיים, והם גובים תשלום מהשכנים עבור אספקת מים גם להם. 

  
הבנק  2003-המודעות למשבר המים בטנזניה ידועה עשרות שנים, אך עד כה לא נמצא לה פתרון. ב

ם, כתנאי לקבלת סיוע בינלאומי. כתוצאה החברה הבריטית העולמי לחץ על טנזניה להפריט את משק המי
Biwater  .החברה קיבלה אחריות על משק המים המקומי. אך מאז בעיות המים בטנזניה הלכו והחמירו

  על הפרת חוזה, וההסכם הגיע לסיומו.  תבעה אותה טנזניה הבריטית לא עמדה בתנאי המכרז, 
  

נועדה להבטיח אספקת מים נקיים לתושבים. אך  2005-2015התכנית האסטרטגית של טנזניה לשנים 
הסיוע המובילים אינם תומכים בפרויקטים מוסדות והבעיה, ממשלת טנזניה לא פעלה בנחרצות לפתרון 

, באזורים שונים במדינהפועלים למציאת פתרונות בתחום המים בהיקף הנדרש. אירגונים התנדבותיים 
  .  WaterAidוהבולט ביניהם הוא 

  
  

  ממשלת טנזניה השיקה תכנית רחבת היקף לתשתיות המים
הודיע משרד המים הטנזני על השקת תכנית לשיקום תשתית המים במדינה, באזורים עירוניים  2012ביולי 

 –רבעים מהתקציב מיועדים לתשתיות עירוניות, והיתרה - $. כשלושהM650-וכפריים כאחד, בתקציב של כ
- מ"ק ל 300,000-ר הבירה נועד להגדיל את אספקת המים הנקיים מבעי פרויקטלתשתיות כפריות. ה

במקביל, הממשלה מעוניינת להרחיב את מיגזר החקלאות באמצעות . 2014מ"ק ליום, עד  710,000
  התקנת מערכות השקיה. 

  
, אשר חקר הישימות שלו אמור להסתיים בימים אלה. Morogoroכולל הקמת סכר במורוגורו  פרויקטה

  הממשלה הקצתה תקציבים לפיצוי התושבים שייפגעו מהקמת הסכר, וייאלצו לעבור למקום מגורים חדש. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

  
89  

  
 ,Kimbiji-כוללים קידוחי בארות ב 2012פרויקטים נוספים שהחוזים עבורם אמורים להחתם עד ספטמבר 

Mperaליום, ופרויקטים אחרים נמצאים כבר בשלבי ביצוע.  מ"ק מים 260,000- , לאספקת כ  
  

 Ground Waterקרקעיים: -ממשלת יפן מסייעת לטנזניה בפרויקט נוסף, לפיתוח מקווי מים תת
Development and Managemnet Capacity of Development Project (DDCAP) במסגרת .

בכל אחת  ,קדוח יותר ממאה בארות מיםמתכננת ל 36ההתאחדות הטנזנית לקידוחים וסכריםהפרויקט, 
משלוש השנים הבאות, על מנת לשפר את זמינות המים במדינה. ממשלת יפן תקים מערכת לשכירת ציוד 

  לפרויקט.  יםקידוח ומיכון הנדרש
  

. תקציב התכנית 2011-2015האו"ם יזם תכנית לשיפור מערכות המים, סניטציה והגיינה בטנזניה, לשנים 
כנית נועדה לשיפור הניהול והתכנון של משק המים, ויצירת תיאום בין הגופים השונים $. התM19הוא 

  המטפלים במערכות המים. 
  

$, הכולל שיקום כבישים, M153התחייב האיחוד האירופי לפרויקט סיוע בהיקף של  2012במחצית 
  התקנת תשתית מים וביוב אשר ישרתו מאות אלפי אנשים. ו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  קשורת וטכנולוגיות מידעת
  

 IT Newsטנזניה הפכה לאחד השווקים הצומחים ביותר באפריקה בתחומי תקשורת וטכנולוגיות מידע. לפי 
Africaכ ,-M4.9  מהתושבים.  11.5%- כ –אנשים בטנזניה משתמשים ברשת האינטרנט על בסיס יומי  

  
דומיינים עם  340,000- חיבורי אינטרנט רחבי פס בלבד. מאידך, ישנם כ 3,150, היו בטנזניה 2011- נכון ל

  אתרים פעילים. סיומת מדינה "טנזניה", אך לא ידוע כמה מתוכם הם 
  

, הראשונים בטנזניה. חברת וודאקום LTEהשיקה לאחרונה שירותי  Smileספקית הסלולר סמייל 
Vodacom יע שירותי החלה להצDownlink Packet Access (HSDPA) היא גם  בלבד. סלאם- א, בדאר

  . 3G HSDPA USBקה שירותי שיחות וידאו, הודעות וידאו ומודם יהראשונה שהש
  

                                            
36 Drilling and Dam Construction Association (DDCA). 

שאישר  טנזניה  - הפרוייקטים 
הבנק העולמי ב-2012-2011
סך ההתחייבויות שם הפרוייקט

$ M
220רשת בטחון חברתי

100שירותי בריאות בסיסיים
59תמיכה במגזר התחבורה - מימון נוסף

28פיתוח אנרגיה - מימון נוסף
30פיתוח מערך סטטיסטיקה לאומי

38שירותים עירוניים בזנזיבר
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היא הגוף האחראי להסדרת השירותים, והיא כפופה  37הרשות הטנזנית לרגולציה בתחום התקשורת
למשרד לתקשורת וטכנולוגיה. מגזר התקשורת בטנזניה נחשב לליברלי. יחד עם זאת, המכס על ציוד 

  ידי רשויות שונות. -תקשורת מיובא הוא גבוה יחסית, ועליו נוספים מסים המוטלים על
  

רשתות סלולר פעילות.  8. כמו כן ישנן Zantel-ו TTCLבטנזניה פועלות שתי ספקיות לתקשורת נייחת: 
, Vodacomארבעה מפעילים נוספים קיבלו רשיון למתן שירותי סלולר. ארבעה הספקים המובילים הם 

Bharti Airtel ,Tigo ו-Zantelאך מאז ירד קצב 50%- חצה שיעור חדירת הסלולר את רף ה 2010- . ב ,
  לשנה. 20%-, להגידול בבסיס המנויים

  
טנזניה התאפיינה במלחמת מחירים, בעקבותיה נטשו מנויים רבים את הספקים הקטנים.  2011שנת 

, ויחד עם שירותי דור שלישי, והרשתות הניידות רחבות הפס, הם מאיצים VoIPמאפשרת אספקת שירותי 
  את הפעילות בשוק האינטרנט. 

  
רך רשתות הסלולר. הספקים דעיקר כמו במדינות אפריקה אחרות, גם בטנזניה הגישה לאינטרנט נעשית ב

ובעובדה שמרבית  APRU-שואפים להרחיב את הכנסותיהם משירותי הנתונים, בהתחשב בירידה החדה ב
  הם הארנקים הניידים והבנקאות הסלולרית. פיםהכנסה נוס ות. מקורPrepaidהלקוחות הם מסוג 

  
בתקשורת לווינית נפסקה. במקביל,  ימי, והתלות- חוברה טנזניה לראשונה לכבל סיב אופטי תת 2009- ב

הממשלה השיקה את השלב הראשון בשדרה הארצית רחבת הפס. יחד עם זאת, עלות השירותים רחבי 
  הפס לא ירדה בקצב המצופה.

  
 - הוקמה הוועדה למידע ותקשורת  2012- טנזניה מעוניינת לפתח את תחום טכנולוגיות המידע. לשם כך, ב

Information and Communication Technology Commission (ICT) . הוועדה אמורה לקדם הטמעת
  מערכות חברתיות וניהוליות במדינה, ובהן ממשל באינטרנט, רפואה מרחוק, וחינוך באמצעות האינטרנט.

  
TTCLהיא מתכננת לנצל , חברת התקשורת הלאומית, אמורה להתרכז עתה יותר במתן שירותי נתונים .

רואנדה, בורונדי,  - שורת רחבת הפס שלה, ולהציע תשתית רחבת פס למדינות השכנות את שדרת התק
, בעשר השנים , מאלאווי, אוגנדה ומוזמביק. החברה כבר זכתה בחוזה לאספקת רוחב פס לרואנדהזמביה

פני חלק -יש יתרון על TTCL-$. לM6.7ג'יגה בייט תמורת  1.244הבאות. לפי החוזה, היא תספק 
  ימי הבינלאומי. - בל התתפנים היבשת, וחסרות גישה ישירה לכשממוקמות במשכנותיה 

  
, לעומת יתר הספקים 99.8%, ביכולתה להציע למדינות השכנות זמינות ואמינות של TTCL-לפי מידע מ

  בלבד.  70%באזור, היכולים להציע זמינות של 
  

 Movitelעל שימוש ברשת שלה. בין היתר, ספקית הסלולר  TTCLחברות ממוזמביק מנהלות מו"מ עם 
  ממוזמביק מנהלת מו"מ כדי ששדירת האינטרנט של טנזניה תגיע לגבול מוזמביק. 

  

  נפט וגז
  

 BPכשחברת , 20- נזניה החלה עוד בראשית שנות החמישים של המאה ההפעילות בענף הנפט והגז בט
עד כה לא נמצא בטנזניה נפט בכמויות מסחריות. אך מחקרים החלה בקידוחים ימיים, ובקידוחים בזנזיבר. 

                                            
37 Tanzania Communications Regulatory Authority (TCRA). 
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ק"מ, מהם למעלה ממחצית ימיים, מצביעים על הימצאות מערכת  52,000-סייסמיים וגאולוגיים המקיפים כ
  נפט פעילה. 

  
. ההיקפים המשמעותיים tcf 10-התגלו בטנזניה שדות גז, ועתודות הגז בהם הוערכו בכ 2012עד ראשית 

התגלו שדות גז נוספים, אשר  2012מאז ראשית . Mkuranga-, וSongo Songo ,Mnazi Bay-בהם 
-, עתודות הגז הטבעי בטנזניה מוערכות בכ2012הגדילו את עתודות הגז כמעט פי שלושה. נכון ליולי 

B800 ) 28מ"ק tcf יבשתיות. העתודות הימיות הן  –). כשלושה רבעים מתוכן הן בבארות ימיות, והיתרה
  ן מים עמוקים אשר נמצא בחלקו בתחומי קניה ומוזמביק.  באג

  
. ההיקף המצטבר 2012, מפברואר ומיולי הנורווגית Statoil סטאטאויל חברתשל הגילויים האחרונים הם 

 Block 2מחזיקה בזכיון על אזור הקידוח  סטאטאוילמ"ק.  B225-שהתגלה בקידוחי החברה נאמד ב
יתקדם לשלבי פיתוח,  פרויקטהנותרים. אם ה 35%- . אקסון מובייל מחזיקה ב65%בטנזניה, בהיקף של 

  מהתפוקה. 10%- טנזניה תהנה מ
  

. אף הן Ophir Energyבמשותף עם  4- ו 3, 1, ורכשה זכויות בבלוק 2010- נכנסה לטנזניה ב BGקבוצת 
  צפונית לגבול עם מוזמביק.  ק"מ 45-על גילוי גז בקידוחים ימיים, כ 2012- הודיעו ב

  
י מתכנן שינויים בתחיקה משרד האנרגיה הטנזניר את הפעילות בענף. אך דמס 1980חוק הנפט משנת 

, ולמנוע סכסוכים פוטנציאליים בין המשקיעים השונים. והבהירות השוררת ב- את אי בענף הגז, כדי להסיר
ן יצרנית הגז המובילה כיום במדינה, באשר טנזניה לביבין היתר, ברקע התחיקה עומדת מחלוקת בין 

 Orca, השייכת לקבוצתPanAfrican Energyלגובה התמלוגים שעליה להעביר. יצרנית זו היא 
Exploration  .הקנדית  

  
, היא הגוף הפועל Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC)חברת הנפט הטנזנית, 

  פעילות במדינה. וגז חברות נפט  14- , כ2012- מטעם ממשלת טנזניה לפיתוח ענף הנפט והגז. נכון ל
  

מכרזים עבור תשעה בלוקים חדשים לחיפושי נפט וגז במים   2012טנזניה מתכננת לפרסם בספטמבר 
שמונה בלוקים של בהובילו לחלוקת זכיונות  2004-וב 2001- עמוקים. המכרזים הקודמים שנערכו ב

  . Petrobras-ו Royal Dutch Shell ,Total ,BG Group ,Statoilקידוחים, אותם קיבלו בין היתר 
  

שנים הקרובות צפוי משמעותי של גז טבעי עד סוף העשור. כתוצאה, בעולמי טנזניה עשויה להפוך ליצרן 
דול משמעותי , טנזניה עשויה להנות מגי2020- גידול משמעותי בהשקעות הזרות במדינה. סמוך ל

  בהכנסותיה, תודות לתחילת ייצור גז מסחרי. 
  

להשקעות במתקנים ליצוא גז טבעי מונזל, בעיקר למדינות הגילוי של שדות הגז החדשים עשוי להוביל 
  ייבנו ככל הנראה באזור היבשה.  LNG-אסיה. מתקני ה

  
ק"מ. הצינור אמור  $532 להקמת קו צינור גז באורך B1.2-טנזניה חתמה על חוזה עם סין בהיקף של כ

. הנחת הצינור  סלאם-מדרום המדינה לאזור דר אלשרת את צרכי האנרגיה של המדינה, ולהוביל גז 
   . 2013אמורה להסתיים עד סוף 
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  אחרית דבר: מבט ארוך טווח 
  

 באפריקה טמון מאגר עצום של משאבים בלתי מנוצלים, טבעיים ואנושיים. השאלה אם הפוטנציאל ימומש
-אך בעת האחרונה התחזיות אופטימיות מתמיד. מנועי הכלכלה נתפסים כבני פעם מעסיקה רבים,- אי

טווח. הדרך אמנם תהיה רצופת - הצמיחה האפריקאית עולה על מסלול ארוךקיימא, והם עשויים להבטיח ש
  . 10% -  8%, ולעתים גם בין 6% -  5%מהמורות, אך בעשורים הקרובים הצמיחה תהיה לפחות 

  
יהיה גודל כלכלות את"ס פי שלושה מגודלן הנוכחי, במונחים דולריים.  2021 בשנת BMI38לפי תחזיות 

הן בין מניעות הצמיחה העולמית. עם תמ"ג אפריקה שמדרום לסהרה בשנה זו לא יוותר ספק כי מדינות 
טריליון דולר, הן יסגרו את הפער מול ברזיל. אזור את"ס כגוש ידורג בין עשר הכלכלות  3.8- חזוי בן יותר מ

  הגדולות בעולם. 
  

באמצע המאה הנוכחית, אפריקה עשויה להציע את כוח העבודה הגדול בעולם, והמעצמות שיקדימו להבין 
זאת יהנו מכוח עבודה זה. השקעות הענק של סין באפריקה משקפות את הבנתה שאפריקה היא יעד 

ק: סין מנסה בדרך זו מועדף להשקעות. חלק לא מבוטל מההשקעות הסיניות נעשות בחשיבה לטווח רחו
להבטיח את שליטתה על מיצבורי המחצבים באפריקה מחד, ועל למעלה ממיליארד צרכנים מאידך. גם 

  חברות הודיות כבר עושות את דרכן למזרח היבשת, כדי לקחת חלק בתהליך. 
  

זית לפי תחרבים חוזים כי בעשורים הקרובים ניגריה תהפוך לאחת מעשרים הכלכלות הגדולות בעולם. 
PwC יצרניות מינרלים כמו טנזניה ומוזמביק, כלכלות אירופיות מובילותהיא תקדים גם , תוך שנים אחדות .

  ימשיכו אף הן להפגין ביצועים חזקים, ועניין המשקיעים בהן יישאר גבוה. 
  

את ההישענות על ענפי הנפט והמחצבים היא לרועץ, ומעכבת , במדינות רבות. אך לא הכל ורוד באפריקה
לא צפוי שיפור בממשל הגרוע ובמדיניות   –כגון זימבבואה  -במספר ארצות  פיתוחה של כלכלה מגוונת.

כגון חוף השנהב, שרויות עדיין בסכסוכים אלימים. אך השינוי הגדול ארצות אחרות, הכלכלית הפסולה. 
   את מעמדה ככלכלה המובילה באזור.ככל הנראה ביותר חזוי לדרום אפריקה, שתאבד 

  
, על רקע מימוש התחזיות האופטימיות מותנה במנהיגות והחזון שיגלו ההנהגות האפריקאיות לאורך זמן

האתגרים העצומים עמם הן יצטרכו להתמודד. אך גם למעצמות העולמיות תהיה השפעה על המתרחש 
  ביבשת. ביבשת. ככל שהן ינהגו באחריות ובכבוד כלפי אפריקה ומשאביה, כך יגברו סיכויי השיגשוג

  
על רקע ביקורה של מזכירת המדינה האמריקאית, הילרי קלינטון, בשבע מדינות אפריקה וברת זו נחתמת ח

בעוד שהגב' קלינטון ביקורה משקף את חשיבותה הגדלה של אפריקה בזירה העולמית. שמדרום לסהרה. 
סין הכריזה על מתן אשראי לאפריקה בהיקף  -ויות אדם ופיתוח כלכלי כמדגישה את חשיבות הדמוקרטיה, ז

לשותפה הכלכלית החשובה ביותר של אפריקה, ופכת סין בכך הבשלוש השנים הקרובות.  B20$של 
  את ארה"ב ממעמד זה. וחקת וד
  

ינויים הטקטוניים במפת הכוחות בטווח הארוך, על רקע הששמדרום לסהרה קשה לחזות את פני אפריקה 
אך אין באפריקה. ם זרים, כגודל הפוטנציאל כך גם גודל הסיכון הטמון בפעילות עבור משקיעי. העולמית
ריכות להיות מעורבות במתרחש צכלכלה העולמית, קחת חלק פעיל בהמעוניינות לגדולות חברות ספק כי 

 ביבשת זו. 
_______________________  

                                            
38 Business Monitor International 2012, יולי .  
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