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 مقدمه
بدین . های اقتصادی بوده است افریقای جنوبی از جمله كشورهای مورد توجه شركت به منظور انجام فعاليت

پس از ارائه تهيه و تدوین گردید و  1389ماه  دی 21منظور ویرایش اول گزارش كشوری افریقای جنوبی در 

آن شد ویرایش دوم  تصميم برهيأت مدیره محترم،  18/11/89گزارش در جلسه دویست و بيستم مورخ 

مواردی كه واحد برنامه ریزی و توسعه به گزارش كشوری افریقای جنوبی به دليل لزوم برخی تغييرات 

در جلسه مذكور، تهيه و تدوین توصيه برخی از اعضای محترم هيأت مدیره نيز و مدنظر داشته صالحدید خود 

 : های زیر بوده است  مطالب تغيير یافته در بخش. گردد

 

 (اضافه شده)اخت و ساز س -1

 (ویرایش شده)شبكه بانكی  -2

 (اضافه شده)توصيه سياستی  -3

 

 .گرفته استو برخی مطالب جزئی دیگر نيز مورد ویرایش قرار 
 

 

 

 

 

 

 حميدرضا رئوفي                                                                                                                                                                      

 ريزي و توسعه سرپرست برنامه
 9898اسفند                                                                                                                                                                                                                          
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 كليات -9

 خ آفريقاي جنوبيتاري -9-9

 هاي دور گذشته -9 -9-9

بسياری در فسيل های . ر قاره آفریقا استوجود دین آثار باستانی متر آفریقای جنوبی دارای تعدادی از قدیمی

وجود ( Makapansgat)ت ماكاپانگاو ( Kromdraai)ی كرومدرا، (Sterkfontein) فونتاین استرکی غارها

از سه ميليون سال پيش در آنجا حضور ( australopithecines)ن آسترالوپتيكایه دهند ك دارند كه نشان می

، (Homo habilis) همو هابيليس لكه شام (Homo)ه های اولي انسانز های گوناگونی ا همچنين نمونه. اند داشته

در آن جا  ،شود می( Homo sapiens) سهمو ساپينی و انسان مدرن یعن( Homo erectus) سهمو اركتو

 .تاس یافت شده
 

 ها ورود اروپايي -9-9-2

گذشتند شروع  می ی هند شرقیهای بازرگان كه از راهشرح دریانوردان اروپایی تاریخ كتبی آفریقای جنوبی با 

در سال  "بارتلوميو دیاس" الیغپرت اولين دریانورد اروپایی كه موفق شد از این آبراه گذر كند، كاشف. شود می

 Cape of) "اه دماغه طوفان"مكانی را كه كشف كرده بود  ليسبون او هنگام بازگشت به. ميالدی بود 1487

Storms ) بدماغه آرزوی خو"ناميد، اما هنری دریانورد، كه حامی مالی دیاس بود، نام آن را به" (Cape of 

Good Hope )دبود، تغيير داد سرزمين هن ای به راهی برای رسيدن به كه اشاره. 
 

 ها فعاليت هلندي -9-9-8

های دریانوردان ابتدایی،  نوشته وقوع تعدادی سانحه دریایی كه در ساحل آفریقای جنوبی رخ داد، عالوه بر

دوقرن بعد از سال . هستندهای كتبی تاریخ این كشور  شرح اولين ،های نجات یافتگان سوانح دریایی شرح

ساكن  شدند، در ساحل های ماهيگيری كه شامل دریانوردان پرتغالی می تعدادی از گروه ميالدی به بعد 1488

به ( Jan van Riebeeck) "كجان ون ریسب" ،1652در سال . است  شدند ولی شرح كتبی از آنها باقی نمانده

 دماغه" محلی برای تهيه خواروبار در( Dutch East India Company)د هند شرقی هلن شركتی از نمایندگ

به  هلندی ميالدی این جمعيت 18و  17های  در سده. تأسيس كرد( Cape of Good Hope) "زوی خوبآر

( Fish River)واقع در منطقه رودخانه ماهی ( Xhosa)مردم شوسا  هلندی آرامی بيشتر شد و سرانجام ساكنين

به دليل تصاحب زمين و ( Cape Frontier Wars)پ جنگهای مرزی كي را دیدند و پس از آن جنگهایی به نام

 .دام شكل گرفت

عالوه بر این، رهبران . بردگانی آورده شدندد هن ور ماداگاسكا ،یاندونز از ،نيروی كار كيپبرای رفع كمبود 

این گروه از بردگان . به آفریقای جنوبی تبعيد شدندد مستعمرات هلن دردسر سازی كه اغلب از اشراف بودند از

 آنها از سوی. شوند شناخته می های كيپ ماالیی سرانجام جمعيتی را تشكيل دادند كه اكنون به عنوان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%88_%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%BE&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%BE&action=edit&redlink=1


 

 
3 

اند و همچنين صاحب زمين نيز شدند و  اغلب دارای مقام اجتماعی بهتری محسوب شده اروپایی استعمارگران

 .های خود را از دست دادند ، زمينآپارتاید توسعه با

 خوی به عنوانج كردند بعدها با بازماندگان خویها كه اغلب با ساكنين هلندی ازدوا بسياری از نوادگان این برده

مردم شوسا  بيشتر در بين جمعيت رنگين پوستان كيپ وبا ادغام . در یك رده قرار گرفتند رنگين پوستان كيپ

 .اند را دربرگرفته كيپ غربی از %51و دیگر مردم آفریقای جنوبی حال آنها حدود 

 

 انگلستانورود  -9-9-4

. فتح نمود 1795در سال  استراليا و هند روی بهنمودن راه  بازرا برای  دماغه اميد نيك ،انگلستان امپراتوری

. به خود اضافه كرد 1815مستعمره كيپ را در سال  انگلستان ورشكسته شد و هلند هند شرقی شركت

در طول رودخانه ماهی  هایی كه قلعههای مرزی عليه شوسا را ادامه داد و مرز شرقی را از طریق  جنگ انگلستان

به . بيشتر به سمت شرق كشانيد ها انگلستانی  ساخته بود و استحكام بخشيدن آن از طریق حمایت از اسكان

تجارت ( British parliament) انگلستانمجلس عوام  بودند، داری برده استار لغودليل فشار جوامعی كه خو

 . لغو كرد 1833ای خود در سال ه و سپس برده داری را در تمامی مستعمره 1816جهانی برده خود را در سال 
 

 جنگهاي بوئر -9-9-5

به این و مهاجرت گسترده  رشد اقتصادی مشوق جدی 1884در سال  طال و 1867در سال  الماس كشف

بخش های شمالی و شرقی ( )Boers)ا بوئره. دو منجر به تضعيف وضعيت بوميان آفریقایی شكشور شد 

 (1881 -1881) جنگ اول بوئر در طول انگلستان درازیهای با موفقيت در مقابل دست( فعلیآفریقای جنوبی 

 خاكی مثالً بوئرها لباسهای. هایی استفاده كردند كه مناسب با شرایط محلی بود مقاومت كردند و از تاكتيك

نگ قرمز روشن های ر یونيفرمن انگليسی كه سربازا پوشيدند كه همرنگ با زمين بود و در حالی رنگی می

با تعداد نفرات ا هانگلستانی . تساخ های آسانی برای تيراندازان ماهر بوئری می پوشيدند كه آنها را هدف می

. شركت كردند( 1899 -1912) جنگ دوم بوئر بيشتر و بدون لباسهای قرمز دوباره به جنگ برگشتند و در

 تا كنترلداد  ت انگلستانی هاای دیگر دس بهانه آفریقای جنوب غربی های آلمانی تالش بوئرها برای اتحاد با

 .به دست گيرند اًرا نهایت جمهوری بوئر

توانست نيروهای آنها را شكست ت انگلستان به شدت مقاومت كردند ولی عاقب بوئرها ،جنگ دوم بوئر در

و همچنين تاكتيك جنجال  اردوگاههای كار اجباری های خارجی و دهد و از تعداد نفرات بيشتر خود و كمك

بر جماهير آفریقای  ق انگلستانحاكميت مطل قرارداد ورنيگينگ. به خوبی استفاده كند زمين سوخته برانگيز

را به كه به  آفریقایی دولتهای پوندی ميليون 3موافقت كرد تا بدهی  انگلستان جنوبی را تصریح كرد و دولت

رساند این بود  قرار داد كه جنگ را به اتمام می یكی از مفاد اصلی این. دليل جنگ تحميل شده بود را بپردازد

 .ندارند یأحق ر كيپ، جز در مستعمرهه كه سياهان ب

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D9%BE&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D9%BE&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%BE_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%BE_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%88%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%88%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%88%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%88%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%82_%D8%B1%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%82_%D8%B1%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1


 

 
1 

 KwaZulu-Natal)ل استان كوازولوناتا و مستعمره كيپ بعد از چهار سال مذاكره اتحادیه آفریقای جنوبی از

Province )ی ها و همچنين جمهوری"Orange Free State"  و"Transvaal"  دقيقاً 1911ماه می سال  31در 

حزب  1934در سال . بود حكومت سلطنتی این اتحادیه نوعی. تشكيل شد بوئر سال پس از پایان جنگ دوم 8

تی بين و به دنبال آش حزب متحد آفریقای جنوبی برای تشكيل حزب ملی آفریقای جنوبی و آفریقای جنوبی

جنگ جهانی  به دليل ورود به 1939در سال ولی اتحادیه . ادغام شدند زبان انگليسی نها و سفيد پوستا آفریقایی

 .دی كه حزب ملی به شدت مخالف آن بوحركت. از هم پاشيدد انگلستان به عنوان متح دوم
 

 تبعيض نژادي در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم -9-9-6

گيری به قدرت رسيد و شروع به انجام یك سری  یأاز طریق ر حزب ملی آفریقای جنوبی 1948در سال 

جای تعجبی نيست . شود، كرد شناخته می( apartheid) "آپارتاید" قوانين مبنی بر جداسازی نژادی كه به نام

ميالدی نيز به كار  71و  61، 51های  آمده از صنعتی سازی سریع دههت كه این تبعيض در مورد ثروت به دس

، كه برابر سطح زندگی در قاره آفریقا حالی كه اقليت سفيد پوستان از باالترین استاندارد زندگی در. رفت

پوستان از لحاظ هرگونه  بود، برخوردار گشته بودند، اكثریت سياه( First World)ل جهان اوی كشورهای غرب

دولت برآمده از . و حتی ورود به ادارات دولتی مورد تبعيض قرار داشتندل تحصي، استانداردی همچون درآمد

 غنا و یا رنگين پوست آفریقای جنوبی به مانند مردم كشورهایی همچون هندی پوست، ید، ميان یك سياهآپارتا

 .كرد رفتار می شهروند درجه آخر فرقی قائل نبود و با تمامی آنها به عنوان تانزانيا و

 

 آزادي ماندال و انتخابات آزاد -9-9-7

كشورهای غربی  های خارجی شد و منجر به تحریم روز به روز در جهان باعث جنجال بيشتر می آپارتاید نژادی

دولت متشكل از سفيدپوستان و  مدت مدیدی از سركوب شدید توسط. و شورش و سركوبهای داخلی شد

ا كنگره ملی آفریق مخصوصاًد، آپارتاید توسط احزاب ضی خرابكارو ، راهپيمایی، اعتراض باعتصا مقاومت،

(African National Congress )برای مذاكرهدولت حزب ملی اولين گام  1991در سال . ادامه یافت 

ت و برداشا گر چپ سياسی سساتؤگيری از قدرت را با لغو ممنوعيت كنگره ملی آفریقا و دیگر م كناره

های قانون حذف شدند  قوانين آپارتاید به تدریج از كتاب. زندان آزاد كرداز سال  27را بعد از  "نلسون ماندال"

با اكثریت آراء پيروز انتخابات شد و از  ANC حزب. برگزار شد 1994در سال  انتخابات چند نژادی و اولين

 .است  آن زمان تاكنون قدرت را در دست داشته

و حاشيه شهرها زندگی ر فقر هستند، همچنان د تسياهپوسراً ها نفر از مردم آفریقای جنوبی كه اكث ميليون

دانند و همچنين بسياری این فقر را ناشی از ناكامی دولت  می تایدراین امر را ميراث رژیم آپا سياریب. كنند می

مالی و پولی  دیگر عوامل را از جمله ضعف در قوانين البته. دانند با موضوعات اجتماعی می اخير در مقابله

در  ANC حال سياست مسكنر به ه. دانند را نيز مقصر می تصادیرشد اق و تقسيم ثروت دولت، برای تضمين
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B4&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B4&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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 های مالی و پيشرفت سيستم جمع آوری ماليات بهبود حاصل طریق تغيير جهت هزینه شرایط زندگی بسياری از

 .تاس كرده
 

 نژاد، زبان و اعتقادات مذهبي -9-2

ميليون نفر ميی باشيد كيه از چهيار      3/49ميالدی حدود  2119سال جمعيت آفریقای جنوبی بر اساس آمار  :نژاد

 .رنگين پوست و آسيائی تبار تشكيل شده است -سفيد  -نژاد اصلی سياه 
 

عنوان زبان رسمی كشيور بيه رسيميت شيناخته شيده كيه انگليسيی و        ه زبان ب 11طبق قانون اساسی جدید  :زبان

 .سمی می باشندآفریكانس در سراسر كشور و بقيه زبانها در مناطقی كه اكثریت دارند ر
 

اكثریت مردم آفریقای جنوبی مسيحی ميی  . تمامی مذاهب دنيا پيروانی دارند اًدر آفریقای جنوبی تقریب :مذهب

 .باشند ولی اسالم و هندوئيسم و یهودیت نيز از دیگر ادیان شناخته شده در این كشور محسوب می گردند
 

 مشخصات جغرافيايي، اقليمي و منابع طبيعي -9-8

جمهوری آفریقای جنوبی در جنوبی ترین بخش قاره آفریقا قيرار  

بوتسييوانا و زیمبييابوه در شييمال،   ناميبيييا از شييمال غربييی،   . دارد

موزامبيك از شيمال شيرقی، سيوازیلند از شيرق و اقييانوس هيای       

اطلس و هند از جنوب، جنوب غربی وشرقی آن را احاطيه كيرده   

 .اند

كيليومتر مربيع بيوده و بير طبيق       1،219،191ایين كشيور    مساحت

اسيتان نيميه خيود مختيار      9ای قانون اساسی جدید این كشور دار

پایتخيت اداری شيهر پرتوریيا و مقير پارلميان در شيهر       . شدبا می

ژوهانسيبور  بزرگتيرین شيهر و مركيز اصيلی      . استكيپ تاون 

 .فعاليتهای اقتصادی كشور محسوب می شود
 

 :منابع طبيعي

، ذغال سنگ، سنگ آهن، منگنز، نيكل، (antimony)آفریقای جنوبی طال، كروم، آنتيموان منابع طبيعی كشور 

 .فسفات، قلع، اورانيوم، الماس، پالتين، مس، وانادیوم، نمك و گاز طبيعی می باشد
 

 ساختار سياسي -9-4

. اداره می شود، آفریقای جنوبی به صورت نوعی تلفيق قوا و سيستم جمهوری 1996بر اساس قانون اساسی سال 

 .ودر قانون اساسی تصریح شده كه مبتنی بر ارزش های دموكراسی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر می باشد
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 اقتصاد -2

 توليد ناخالص داخلى -2-9

به موجب پایداری اقتصاد كالن و رونق  2115 -2118سرعت رشد اقتصادی آفریقای جنوبی در طی دوره 

به موجب بحران مالی جهانی، سطح قيمت ها  2118ولی در نيمه دوم سال . بود جهانی كاالها و محصوالت، باال

با ركود  2119و ميزان تقاضای كاالها و محصوالت در آفریقای جنوبی تحت تأثير قرار گرفت و در سال 

   .رسيده است -%8/1 مواجه شده و به اقتصادی
 توليد ناخالص داخلی آفریقای جنوبی:  1جدول 

 5002 5002 5002 5002 5002 

 136 4/176 8/136 161 16/147 (ميليارد دالر)توليد ناخالص داخلي 

 -GDP )%( 8/5 6/5 5/5 7/8 3/1رشد واقعي 

 53713 53666 53188 53463 53185 (دالر) GDPسرانه 
     Source: World Bank 

 

 بخشهاي مختلف اقتصادي  -2-2
 2119توليد ناخالص داخلی آفریقای جنوبی در سال سهم بخش های مختلف اقتصادی در :  2جدول 

 %8 كشاورزي

 %1/81 صنعت

 %3/65 خدمات
   Source: CIA, World Factbook 

 

 جنگلداري  -2-2-9

و برخى دیگر  باشد، ولى چوب سخت، چوب مبل آفریقاى جنوبى به لحاظ توليدات چوبى و الوار خودكفا مى

پوشش جنگلى در حدود . كند مى كيفيت باالیى برخوردار هستند را واردها كه براى كاغذسازى از  از چوب

درختان بلند در . باشد مى هكتار درختان كوتاه1،211،111باشد كه از این مقدار حدود  ميليون هكتار مى 136

بزرگترین منطقه جنگلى . ترانسوال ادامه دارد تاون تا شمال مناطق كوهستانى در طول نوار ساحلى از كيپ

 .ومتر در جنوب استان كيپ واقع شده استكيل 16كيلومتر و عرض  181نواریست بطور 
 

 انرژي -2-2-2

بخش انرژی این كشور بطور گسترده ای بر . بخش انرژی نقش حياتی برای اقتصاد آفریقای جنوبی دارد

ميزان ذخایر نفت و گاز طبيعی این كشور محدود بوده و بيشتر از ذخایر ذغال سنگ . صنعت معدن تكيه دارد

همچنين در زمينه صنعت  آفریقای جنوبی. فروان خود به منظور تأمين نيازهای انرژی خود استفاده می كند

سوخت های مصنوعی، مانند توليد بنزین و سوخت دیزل از ذغال سنگ و گاز طبيعی، بسيار توسعه پيدا كرده 
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، ميزان مصرف انرژی آفریقای 2117، در سال International Energy Agency (IEA)بر اساس آمار . است

آن نفت % 6/12آن ذغال سنگ و ذغال كك، % 1/72ان بوده كه از این ميز Btu( 1115)كادریليون  3/5جنوبی 

  .آن ضایعات و مواد قابل بازیافت اشتعال زا بوده است% 2/11و 

 
 

 صنعت برق -2-2-2-9

بيال  بير   بر اساس گزارش ارائه شده توسط وزارت نيرو كشورمان در مورد صنعت برق كشور آفریقای جنيوبی،  

برق تولييدی ایين كشيور از سيوختن     % 91بيش از . دو سوم برق قاره آفریقا در آفریقای جنوبی توليد می گردد

دیگير نييز از نيروگياه    % 5نيز توسط نيروگاه اتميی و  % 5. به دست می آیدذغال سنگ در نيروگاههای حرارتی 

منحصيراً در اختييار شيركت     2113تا سال  توليد برق این كشور. های برق آبی و تلمبه مخزنی حاصل می گردد

دولت آفریقای جنوبی تصميم به تغييير سياختار صينعت بيرق      2113در سال . قرار داشت( Eskom)ملی اسكوم 

و % 71این كشور نمود و از همين رو طی یك برنامه جامع تصميم بيه كياهش سيهم تولييد شيركت اسيكوم بيه        

 . گرفت% 31به افزایش سهم توليد توليدكنندگان بخش خصوصی 

ميلييارد یيورویی بيرای توسيعه صينایع       41خيود، بودجيه    2116 -2111ساله  5دولت آفریقای جنوبی در برنامه 

به توسعه صنعت برق اختصيا  یافتيه و    (ميليارد یورو 7/11معادل )آن % 26زیربنایی تصویب نموده كه حدود 

 . ميليارد یورو افزایش یابد 16به  2114تا سال % 6پيش بينی می گردد این رقم برای دست یابی به رشد سرانه 
 

 كشاورزي -2-2-8

از بارندگى  این كشور تقریباً خشك است و. در آفریقاى جنوبى شرایط براى كشاورزى در حد عالى نيست

براساس . بسيار كم است ها مقدار بارندگى همين دليل در بعضى از ساله ب. ردار نيستقابل اعتماد برخو
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ميليون هكتار زمين مناسب  14از . باشد كشاورزى نمى المللى این كشور داراى پتانسيل باالى استانداردهاى بين

 . آن داراى پتانسيل باالى كشاورزى است ميليون هكتار 3براى كشاروزی، فقط 

طورى كه اكنون این  به. با كشورهاى همسایه قابل قياس نيست به موارد فوق كشاورزى آفریقاى جنوبىبا توجه 

آفریقای مهمترین اقالم صادراتى . كشورهاى صادركننده مواد غذایى درآمده است كشور به عنوان یكى از

 :اند از عبارتجنوبی در این بخش 

 .ها آماده و آشاميدنىهاى حيوانی، سبزیجات، مواد غذایى  فرآورده

گوسفند را براى  آب و هوایى آفریقاى جنوبى باعث گردیده تا مردم گوساله را براى گوشت و لبنيات، شرایط

 . و بز را براى مو و گوشتش پرورش دهند ،پشم و گوشت
 

 معدن -2-2-4

در حدود . باشد مى آفریقاى جنوبى یكى از عمده كشورهاى توليدكننده طال، ذغال سنگ و منگنز در جهان

جنوبى به كشورهاى صنعتى جهان خصوصاً اروپاى غربی، آمریكاى شمالى و  توليدات معدنى آفریقاى 81%

 .شود مى شرق دور صادر

منگنز، پالتين، كروم،  جنوبى از نظر دارا بودن مواد معدنی، بسيار غنى بوده و از ذخائر عظيم طال، آفریقاى

غال سنگ، الماس، اورانيوم، تيتانيوم و ذ هاى معدنى آهن، يوم، همچنين سنگهاى آلومين وانادیوم، سيليكات

 .مند است نيكل بهره

موارد این  در اكثر. تمانده اس  ن كماكان پرمنفعت باقىاگرچه استخراج معدن طال، در حال افول بوده، ليك

نگ معدن استخراج شده، طالى س تر زمين قرار داشته، لذا از هر تن از ذخائر استخراج نشده در اعماق پایين

رغم  برخى از معادن علی. برد ها را باال مى هزینه كمترى توليد گردیده كه این موضوع بطور قابل توجهى

 . اند معادن تعطيل گردیده ضرردهى هنوز مشغول كار بوده و سایر

رین معادن الماس این ت عمده. كند ایفا مى جنوبى صنعت معدن آفریقاى درالماس همچنان نقش اصلى و كليدى 

از  DeBeers  منطقه. متمركز است Orange و Cullinan كشور در مناطق ترانسوال غربی، دهانه رودخانه

عمالً كنترل بازار جهانى الماس را در   (Centarl Selling Organization-CSO)طریق سازمان مركزى فروش

 . دارد اختيار
 

 صنايع -2-2-5

توليد % 31بيش از ميالدى  2119سال  توسعه قابل توجهى داشته بطورى كه درجنوبى  بخش صنعت آفریقاى

براى توسعه این بخش توسط   اكثر سرمایه. این كشور را تشكيل داده است (GDP) ناخالص داخلى

. ها داشته است نقش كليدى در این پيشرفت گذارى داخلى و خارجى تأمين گردیده، ليكن دولت نيز سرمایه

ها، وسایل حمل و  غال سنگ، سيگار، مواد غذایى و نوشيدنىذ محصوالت شيميایی، پتروشيمی، صنایع توليد

 .دهند ترین صنایع این كشور را تشكيل مى فلز، كاغذ و نساجى عمده ، محصوالت آهن، فوالد و نقل
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. قر هستنداليزابت مست جنوبى در شهرهاى كيپ تاون، ژوهانسبور ، دوربان و پورت اكثر صنایع مهم آفریقاى

(Doubre, Op.Cit, P31). 

هاى  برخوردارى از جاذبه جنوبى در سواحل اقيانوس هند و اقيانوس اطلس و نيز با توجه به واقع شدن آفریقاى

متولى اصلى . كرده استپيدا قابل توجهى  جنوبى توسعه آفریقاى گردشگریطبيعى و بومى توریستى صنعت 

 South Africa Tourism) این كشور گردشگریاداره  ،جنوبى آفریقاىجمهوری در گردشگری صنعت 

Board - Satour) می باشد. 
 

 9ساخت و ساز -2-2-6

توجهی داشته است و آهنگِ این  های اخير شكوفاییِ قابل، در سالوسازِ آفریقای جنوبیصنعت ساخت

فریقای جنوبی برگزار شد، به اوج در آ 2111 ی به جام جهانی فوتبال كه در سالهای منتهرشد در سال

در استان گائوتنگِ آفریقای  2عظيمِ قطارِ تندرو های ورزشی، پروژهاستادیوم اختفارغ از س. خود رسيد

ن این پروژه كه یكی از بزرگتری. برداری رسيده استكيلومتری است، به بهره 81آهنی  جنوبی كه خط

هانی و به ج ونقلی با كيفيتان است، خدمات حملدر جه خصوصی های مشاركتیِ دولت و بخشپروژه

 ی جنوبی كه با آهنگی سریع در حالآفریقا صرفه و كارآ و دوستدار محيط زیست برای استان گائوتنگ

 .توسعه است، فراهم آورده است

 2111 لسا دوم ماههاین بوده كه در سهآفریقای جنوبی در  وسازیكی از مصائبِ اخير صنعت ساخت

در آفریقای  وسازصنعت ساخت. اندز دست دادهخود را ا هزار نفر از شاغلين این صنعت شغل 54ميالدی 

اخير افولی را تجربه كرده است؛ چراكه  سابقات جام جهانی فوتبال در سالم جنوبی، پس از برگزاری

ورزشی  های اخير مرتبط با این رویدادِهای در جریانِ ساخت در این صنعت در سالبسياری از پروژه

امّا همچنان،  .است بودند و به اتمام رسيدند و به همين دليل در این صنعت با ریزشِ مشاغل مواجه بوده

جدیت پيش های دولت بوده است با آفریقای جنوبی كه از اولویت های ارزان برای مردمتوليدِ خانه

مشاركت هایی برای صتآفریقای جنوبی است كه فردر  وسازرود و این بخش جذاب صنعتِ ساخت می

 .این صنعت را مهيا كرده است جدید در عرصه بازیگران

ان، در ارتباطی مستقيم با جه جنوبی و البته همچون نقاط دیگراین صنعت در آفریقای  رونق

گرفته در این كشور و همچنين رشد صنایعِ مربوط همچون صنعت سيمان و های صورتگذاری سرمایه

وساز دولتی، مجموعِ درآمد صنعت ساخت منتشرشده ، طبق آمار2117سال در  .ساختمانی دارد تجهيزات

شده بوط میسازی مرآن به ساختمان %36ميليون راند بوده كه از این مقدار،  169،249آفریقای جنوبی  در

...( نهفته است %36در  %11این )سازی بوده است آن مربوط به خانه %11صنعت،  از مجموع درآمد. است

                                                   
 .این بخش از گزارش توسط خانم ولی پور در واحد برنامه ریزی و توسعه تهيه شده است  

2 Gautrain  
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آن  بعد شود و متأسفانه هنوز شمارهر میسال منتش 5تا  3این گزارش هر )صنعت  2117 طبقِ گزارش

قای جنوبی بوده و آفری وساز درسازی پردرآمدترین بخش صنعت ساخت، ساختمان(منتشر نشده است

 .درآمد قرار دارد از مجموع% 27ها با زیرساخت پس از آن، ساخت

مقصود از . وساز بوده استهای بزر ِ ساختصنعت متعلق به شركت از مجموع درآمد% 57 قریب به

ها آن هایی هستند كه حجم درآمدی جنوبی، شركتآفریقاوساز در ساخت عرصه های بزر شركت

های عظيمِ كتهمين شر ها در دستبازار ساختِ زیرساخت .ميليون راند است 26معادل یا بيش از 

تازِ ها یكهها است و آناین شركت به دستاین بازار  %84، ميالدی 2117 طبق گزارش. استوساز ساخت

 %21بيست شركت  .رسدآفریقای جنوبی صنعتی متمركز به نظر میدر  وسازصنعت ساخت .انداین عرصه

این  های مختلفدرآمد حوزهبزر ، در  شركت 5اند و این صنعت را ایجاد كرده مجموع درآمد

 .درصد سهم دارند 47تا  5، از صنعت
 

سهام این گروه % 89/12 .می باشد "Group Five"یكی از پيشتازان بخش ساخت و ساز آفریقای جنوبی 

این گروه فعاليت . در اختيار دولت آفریقای جنوبی می باشد و در بازار بورس ژوهانسبور  حضور دارد

 95/9ميالدی  2111وع دارایی آن در سال و مجم. كشور جهان توسعه داده است 21خود را در بيش از 

ميالدی  2111درآمد گروه در سال  .بوده است( ميليارد دالر 42/1حدود ) آفریقای جنوبی راندميليارد 

  .بوده است (ميليارد دالر 6/1حدود )ميليارد راند  3/11
 

 جمعيت و بازار كار -2-8

 ميليون نفر بوده است  3/49ميالدی  2119جنوبی در سال  جمعيت كشور آفریقای. 

  بوده % 9/22ميالدی  2118بر اساس آخرین اطالعات موجود، نرخ بيكاری آفریقای جنوبی در سال

 . است
 

 جمعيت و نرخ بيكاری آفریقای جنوبی:  3جدول

 5002 5002 5002 5002 5002 

 4138113151 4337183111 4331573131 4737813146 4731133461 جمعيت

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 )%(نرخ رشد جمعيت 

 - 1/11 18 5/15 7/16 )%(بيكاري 
   Source: World Bank 

 

نيروی كار، سهم عمده از بازار كار آفریقای جنوبی را به خود % 65بخش خدمات با بكارگيری بيش از 

 .اختصا  داده است
 2117در سال  آفریقای جنوبیسهم بخش های مختلف اقتصادی در بازار كار  :  4جدول 
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 %1   كشاورزي

 %16 صنعت

 %65 خدمات
Source: CIA World Factbook 

 

 تورم -2-4

سياست اقتصادی سابق آفریقای جنوبی از لحاظ مالی محافظه كارانه، با تمركز بر كنترل تورم و دست یابی به 

اما تحت . دولت فعلی این كشور نيز تا حد زیادی همان سياست ها را دنبال می كند. مازاد بودجه بوده است

نرخ تورم این كشور در این سالها  2118و  2117تأثير افزایش قيمت های جهانی نفت و مواد غذایی در سالهای 

و كاهش سطح قيمت ها و ميزان  2118و سپس به موجب بحران مالی جهانی در نيمه دوم سال . افزایش یافت

 .   كاهش پيدا كرد% 1/7به  2119تقاضا برای كاالها و محصوالت، تورم در سال 
 روند نرخ تورم:  5جدول 

 5002 5002 5002 5002 5002 

 1/7 5/11 1/7 6/4 4/8 )%(تورم 

Source: World Bank 

 بدهي هاي خارجي -2-5

. ميليارد دالر بوده است 9/41ميالدی حدود  2118مجموع بدهی های خارجی كشور آفریقای جنوبی در سال 

 .دهد های اخير را نشان می آفریقای جنوبی در سال خارجی های جدول زیر روند بدهی
 مجموع بدهی های خارجی آفریقای جنوبی:  6جدول   

 5002 5002 5002 5002 

 1/41 6/48 5/85 17/81 (ميليارد دالر)مجموع بدهي هاي خارجي 

Source: World Bank 

 

 نرخ بهره سپرده ها و وام هاي بانكي -2-6

  2118در سال % 6/11به  2115در سال % 6نرخ بهره سپرده های بانكی كشور آفریقای جنوبی از 

 . افزایش یافته است

  2118در سال % 1/15به  2115در سال % 6/11از  آفریقای جنوبینرخ بهره وام های بانكی كشور 

 .یافته است افزایش
 نرخ بهره بانكی در آفریقای جنوبی:  7جدول 

 5002 5002 5002 5002 

 6/11 1/1 1/7 6 )%(نرخ بهره سپرده هاي بانكي 

 1/15 1/18 1/11 6/11 )%( نرخ بهره وام هاي بانكي

Source: World Bank 
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 خارجي تجارت -2-7

كشور  روابط تجارى این. با قاره آفریقا و سایر كشورهاى جهان رابطه تجارى داردآفریقای جنوبی كشور 

تجارى آن با  چنانچه در روابط. تنظيم شده است( گات)نامه عمومى تعرفه و تجارت  براساس موافقت

یا كشورهاى طرف معامله  هاى ذینفع یعنى آفریقاى جنوبى و كشور مشكلى پيش آید، دولت كشورهاى دیگر

حل قابل قبولى  صورتى كه آنها نتوانند به راه در. نمایند بطور دوجانبه یا چندجانبه موضوع را حل و فصل مى

 .كنند به گات محول مى ذینفع دست یابند مسئله را طرفهایبراى 

سياست  هدف. طرف گات به عنوان یكى از كشورهاى توسعه یافته معرفى شده استآفریقاى جنوبى از 

 .نمایان است این واقعيت در رشد اقتصادى این كشور. اقتصادى این كشور توسعه صنعتى است

این كشور طى . دورز اخلى و جهانى اهتمام زیاد مىآفریقاى جنوبى براى عرضه كاالهاى جدید به بازار د

آفریقاى جنوبى در . است تجارى با كشورهاى جهان در عرضه خيلى از كاالها مشهور شدهها تجربه  سال

هاى معدنى را از خارج وارد  و برخى از سنگ گذشته بسيارى از كاالهاى مورد نياز خود مانند موادخام، فلزات

 .شود و نيازى به خارج از كشور نيست توليد مى نمود ولى هم اكنون این مواد در داخل مى

هاى  به شكل محرک تسهيل امر تجارت و ارائه خدمات تجارى رایگان هب ،این كشوروزارت صنعت و تجارت 

 .می پردازدصادرات به صادركنندگان كاال، 

زمينه تجارت خارجى فعاليت دارد سازمان تجارت خارجى آفریقاى  هایى كه در این كشور در یكى از سازمان

به منظور ارتقاى سطح مشاركت آفریقاى جنوبى در  1963ان در سال این سازم. باشد مى (SAFTO) جنوبى

تجارت خارجى آفریقاى جنوبى مسئوليت ارائه خدمات تجارت  سازمان. المللى به وجود آمد بين تجارت

 . به عهده دارد ها را خارجى مورد نياز شركت
 

 وضعيت تجارت خارجى كشور آفريقاى جنوبى -2-7-9

. دالر بوده استميليارد  71دالر و واردات آن  ميليارد 68حجم صادرات كشور آفریقای جنوبی  2119در سال 

 .منفی بوده است 2115-2119تراز تجاری این كشور طی سالهای 
 مبادالت بازرگانی آفریقای جنوبی با جهان:  8جدول 

 دالر ميليارد: ارزش

 5002 5002 5002 5002 5002 سال

 63 74 64 58 47 آفريقاي جنوبيصادرات 

 71 37 31 63 55 واردات آفريقاي جنوبي

 -1 -18 -16 -15 -3 تراز تجاري

 سازمان توسعه تجارت ايران: مأخذ 
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طال، الماس، پالتين، سایر فلزات و مواد معدنی، ماشين بطوركلی مهمترین اقالم صادراتی آفریقای جنوبی را 

و تجهيزات، مواد شيميایی، فرآورده ماشين آالت و مهمترین اقالم وارداتی این كشور را آالت و تجهيزات 

 .تشكيل می دهندهای نفتی، ابزار و تجهيزات علمی، و مواد غذایی 
 

بر اساس سهم این كشورها در روابط تجاری بيا ایين    آفریقای جنوبیدر جدول زیر اصلی ترین شركای تجاری 

 :كشور آمده است
 اصلی ترین شركای تجاری آفریقای جنوبی:  9جدول 

 

 2008در سال  آفريقاي جنوبيكشورهاي اصلي وارد كننده كاال از  2008در سال آفريقاي جنوبي كشورهاي اصلي صادركننده كاال به 

 درصد از کل کشور درصد از کل کشور

 84/11 چين  11/17 چين

 11/1 آمريكا 14/11 آلمان

 51/7 ژاپن 83/7 آمريكا

 11/7 آلمان 37/4 عربستان سعودي

 54/5 انگليس 67/4 ژاپن 

 71/4 سوييس 15/8 ايران

 22/99 مجموع 25/92 مجموع

از واردات كشور آفریقای جنيوبی،  % 4ایران با در اختيار داشتن سهمی در حدود كه مشاهده می شود  ورهمانط

 . یكی از كشورهای اصلی صادر كننده كاال به آفریقای جنوبی به شمار می آید
  

 شاخص هاي مرتبط با تجارت خارجي -2-9

و درجه انحصار در آن  (وارداتی) نشان دهنده تركيب محصوالت صادراتی 4و شاخص تمركز 3شاخص تنوع

 آن كشور (وارداتی) دهد تركيب كاالهای صادراتی شاخص تنوع به این معنی است كه نشان می.  كشور است

تا  صفراین شاخص عددی بين . در جهان است (وارداتی)تا چه اندازه مشابه تركيب كل محصوالت صادراتی

 نده فاصله بيشتر تركيب محصوالت صادراتیهرچه این شاخص به عدد یك نزدیكتر باشد نشان ده. یك است

شاخص تمركز همان شاخص هرفيندال است كه درجه انحصار را در آن  .آن كشور با جهان است  (وارداتی)

كاهش این شاخص نشان دهنده كاهش انحصار و حركت به سمت مكانيسم بازار در . دهد كشور نشان می

 .د مطالعه استمور كشور

نشان می باشد كه  5/1باالتر از شاخص تنوع در این كشور باید اذعان نمود،  جنوبی آفریقایدر مورد كشور 

شاخص تمركز در كشور . دهنده شباهت نسبتاً كم تركيب محصوالت صادراتی این كشور با جهان است

می آفریقای جنوبی پایين می باشد كه نشان دهنده كم بودن انحصار و حاكم بودن مكانيسم بازار در این كشور 

                                                   
3 Diversification Index 
4 Concentration Index 
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در كشور آفریقای جنوبی نشان دهنده افزایش  2118تا  2111افزایش شاخص تمركز در فاصله سالهای . باشد

 . انحصار و دور شدن از مكانيسم بازار در این كشور است
 شاخص تنوع صادرات و تمركز توليدآفریقای جنوبی:  11جدول 

5000 5002 

تعداد محصوالت 
 صادراتي

 شاخص تمركز شاخص تنوع
تعداد محصوالت 

 صادراتي
 شاخص تمركز شاخص تنوع

161 544/1 141/1 151 531/1 154/1 
Source: UNCTAD 

 

 چشم انداز آتي اقتصادي -2-8

انتظيار ميی رود مييزان رشيد اقتصيادی كشيور آفریقيای         ،"African Economic Outlook"بر اساس گيزارش  

وضيعيت  و به موجب بهبود تقاضای جهيانی و ارتقيا   . برسد 2111در سال % 4/2جنوبی به تدریج بهبود یابد و به 

انتظار می رود رشد اقتصيادی ایين    در این كشور، جام جهانی فوتبالی برگزاربه واسطه داخلی آفریقای جنوبی 

 .برسد% 3/3به  2111كشور در سال 

علی رغم انتظار جهش قيمت های جهانی مواد غذایی و نفت، تضعيف تيدریجی نيرخ ارز، و بياال رفيتن قيميت      

باقی % 6كندتر شود و تورم در سالهای آینده در حدود  2111انتظار می رود سرعت افزایش تورم در سال  برق،

  .بماند

بيا  . كسری حساب جاری آفریقای جنوبی در حد متوسط افزایش یابيد  2111و  2111انتظار می رود در سالهای 

به موجيب سيرمایه گيذاری    . سریع تر واردات نسبت به صادرات، كسری تراز تجاری افزایش خواهد یافت رشد

هميين زميان كسيری تيراز     در . از كاالهای وارد شده كاالهای سرمایه ای می باشيد % 81های بخش خصوصی، 

 .خدمات به موجب افزایش گردشگران مربوط به جام جهانی فوتبال، كاهش پيدا خواهد كرد

رشد، حفي  ثبيات ميالی و تيورم      ایجاداصلی ترین چالش سياسی، ایجاد یك تعادل خوب بين در سالهای آتی 

 . پایين می باشد

چشم انداز وضعيت اقتصادی و اجتمياعی آفریقيای جنيوبی، بيا چالشيهای بيزر  بنييادی، بيه ویيژه كمبيود در           

زیرساختهای انرژی و حمل و نقل، كه افزایش هزینه های توليد و محدود نمودن پتانسيل رشد را به همراه دارد، 

بيه شيمار ميی آیدكيه مسيلماً      ارائه خدمات عمومی، همچنين یك محدودیت شدید برای رشد . مواجه می باشد

اتفياق افتياد و اگير     2119در طول سيال   متعددیتظاهرات های . منجر به نارضایتی اجتماعی شدیدی شده است

     .  دولت نتواند ارائه خدمات اساسی را بهبود بخشد، ناپایداری اجتماعی تداوم می یابد
 

 جنوبى آفريقاى المللى اقتصادى و تجارى كشور هاى بين نامه موافقت  -2-90

 (Common Monetary Area - CMA) (CMA) منطقه پولى مشترک -2-90-9
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لسوتو و سوازیلند،  جنوبی، ىاجانبه پولى بين سه كشور آفریق نامه سه دنبال امضاى موافقته ، ب1986در جوالى 

به اینكه ناميبيا نظر . تبدیل گردید به منطقه پولى مشترک (Rand Monetary Area - RMA) منطقه پولى راند

نامه  يز عضوى از موافقتجنوبى قرار داشت، این كشور ن قاىآفریت بل از كسب استقالل تحت سلطه حكومتا ق

پس از كسب استقالل، ناميبيا تصميم گرفت همچنان عضو این . گردد محسوب مى منطقه پولى مشترک

بوتسوانا در سال  در صورتى كه. ند استفاده كندجنوبى یعنى را مانده و از واحد پول آفریقاى  باقى نامه موافقت

 .نامه خارج گردید از این موافقت 1976
 

 (Southern African Coustoms Union - SACU) اتحاديه گمركى جنوب آفريقا -2-90-2

لسوتو، سوازیلند و  اتحادیه گمركى جنوب آفریقا در زمينه امور گمركی، بين كشورهاى بوتسوانا، ناميبيا،

برخوردار بوده و تحت نفوذ مستقيم كشور  این اتحادیه از قدمت طوالنى. جنوبى منعقد گردیده است آفریقاى

هاى  واردات خارج از كشورهاى عضو اتحادیه مشمول تعرفه طبق مقررات این اتحادیه،. آفریقاى جنوبى است

 سوازیلند اعضاى این اتحادیه شدیداً به طبعاً كشورهاى بوتسوانا، ناميبيا، لسوتو و. دگرد مى %111سنگين بعضاً 

 .واردات از آفریقاى جنوبى وابسته هستند
 

 (SADC)  جامعه توسعه جنوب آفريقا -2-90-8

سوازیلند، تانزانيا، زامبيا، و  ، كشورهاى آنگوال، بوتسوانا، لسوتو، ماالوی، موزامبيك، ناميبيا،1992در سال 

كنفرانس هماهنگى جایگزین این معاهده . دادند را تشكيل (SADC) زیمبابوه، جامعه توسعه جنوب آفریقا

كه  (Southern African Development Coordination Conference - SADCC) توسعه جنوب آفریقا

 البته كشور. شدتشكيل گردیده بود،  1981در سال ( باستثناء ناميبيا) توسط كشورهاى منطقه جنوب آفریقا

سياسى در كشور  بعد از اصالحات. ملحق شد SADCC به 1991سب استقالل در سال ناميبيا نيز بعد از ك

جنوبی، شرایط  دولت آفریقاى جنوبى و رفع منازعات سياسى بين كشورهاى جنوب قاره آفریقا به آفریقاى

با  SADCC جامعه جدیدالتأسيس. فراهم آمد مساعدى براى همكارى بين همه كشورهاى این منطقه وسيع

كشور . ها بود كشورهاى منطقه بهترین مكان براى این همكارى جنوبى رسماً دركنار سایر فریقاىحضور آ

كشور . و یك سال بعد نيز كشور موریس به جامعه مزبور ملحق گردیدند 1994سال  جنوبى رسماً در آفریقاى

منطقه  عضو 12ه با در حال حاضر این جامع. درخواست عضویت در جامعه مزبور را مطرح كرده است زئير نيز

 .وسيعى از جنوب قاره آفریقا را تحت پوشش خود قرار داده است

بطورى كه  هاى جامعه مزبور گردیده، عضویت كشور آفریقایى جنوبى موجب تحولى بزر  در فعاليت

قبل از الحاق به . یافته است اى چرخش اهداف آن از موضوعات غالباً سياسى به موضوعات اقتصادى و توسعه

خارجى كشورهاى عضو جامعه داشته، بطورى  جنوبى نقش مهمى در تجارت ین جامعه نيز، كشور آفریقاىا

از تجارت  %4به عضویت جامعه مزبور درنيامده بود، تنها  جنوبى كه كشور آفریقاى 1994كه تا اواسط سال 

 .می گرفتبا یكدیگر صورت  خارجى كشورهاى عضو جامعه
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 (GATT) پيمان گات -2-90-4

صنعتی، از ساليان دور به  جنوبى با توجه به دارا بودن روابط تجارى سنتى با كشورهاى غربى و كشور آفریقاى

 General Agreement on)( گاتموسوم به موافقت نامه )و تجارت  نامه عمومى تعرفه عضویت موافقت

Tariffs and Trade – GATT)  از تشكيل سازمان  بعد. گردید درآمده و عضو مؤسسات گات محسوب مى

عضویت سازمان مزبور نيز  ، این كشور به(World Trade Organization - WTO) (WTO) تجارت

 .درآمده است

گردیده، كه اثر این  هاى صادراتى محدود با توجه به الزامات گات، این كشور در زمينه استفاده از مشوق

این   (General Export Incentive Scheme - GEIS) موضوع مستقيماً بر برنامه عمومى مشوق صادرات

 .آنرا كنار گذارد 1997تا سال  بودناگزیر  كشور كه اخيراً اصالح گردید، تأثير گذاشته، بطورى كه

صنعتى خود را  هاى محصوالت طبق جدول زیر این كشور بعد از انجام مذاكرات دور اروگوئه، متوسط تعرفه

حمایت از توليدكنندگان  همچنين در چارچوب مقررات گات با كاهش. تنزل داده است 17/2به  5/24از 

 .دنبال كرده است محصوالت كشاورزی، كاهش یارانه صادراتى اینگونه محصوالت را
 

قبل و بعد از مذاكرات  منتخبى ازكشورها در( ى نفتىها باستثناى فرآورده)متوسط تعرفه های محصوالت صنعتى :  11جدول 

 (برحسب درصد)دور اروگوئه 

 اروگوئه بعد از دور اروگوئه قبل از دور نام کشور

 8/3 6/8 کشورهاى توسعه يافته

 17/1 14/5 آفريقاى جنوبى

 81/4 71/4 هند

 11/8 15/1 ترکيه

 4/6 4/3 زيمبابوه

 1/1 11/1 مالزى

 8/5 5/4 آمريكا

 4/3 1/1 کانادا

 

 (Generalised System of Preferences - GSP)  ترجيحات تعميم يافتههاى نظام  نامه موافقت -2-90-5

كه . یافته خود گرداند جنوبى را نيز مشمول برنامه نظام ترجيحات تعميم ، آفریقاى1994دولت آمریكا در سال 

تحادیه بعد از آمریكا، ا. بازارهاى آمریكا گردید جنوبى به این موضوع جریان بيشتر كاالهاى صادراتى آفریقاى

جنوبى  اى را به آفریقاى تسهيالت مشابه جنوبى به سمت خود، اروپا نيز براى جلب تجارت خارجى آفریقاى

. اروپا براى دریافت امتيازات بيشتر تجارى كماكان ادامه دارد ليكن مذاكرات این كشور با اتحادیه. اعطاء كرد

به این  (Lome Convention) ضوع كنوانسيون لومهاز اعطاء امتيازات كامل تجارى مو اروپا  تاكنون اتحادیه
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 ,.E.I.U) تنگردیده اس خوددارى نموده، با این استدالل كه كشور مزبور هنوز یك كشور توسعه یافته كشور

op.cit, P.36)  
ميليارد  11اروپا بترتيب حدود   ى توسط آمریكا و اتحادیهیاعطا GSP هاى نامه موافقتبا تخمين زده شده كه 

 .عاید صادركنندگان این كشور خواهد گردید ميليارد راند 55راند و 

براى واردات از موزامبيك  هاى تجارى با زیمبابوه و ماالوى بوده و نامه جنوبى همچنين داراى موافقت آفریقاى

 هاى تجارى براى نامه كشور موافقت این 1915طى سال . كند اى را اعمال مى جانبه اى یك تخفيفات تعرفه

مجارستان، رومانی، لهستان، و جمهورى چك منعقد كرده  العاده وارداتى با كشورهاى هاى فوق حذف هزینه

 .است
 

 ها نامه ساير موافقت -2-90-6

و صدور مجوز  گذارى گمركى هاى دور توكيو در مورد ارزش نامه جنوبى همچنين به موافقت كشور آفریقاى

ملحق   (Tokyo Round Agreements on Customs Valuation and Import Licensing) واردات

ها و اقدامات  ضد دامپينگ، یارانه ها در مورد خریدهاى دولتی، اقدامات نامه گردیده و عضو ناظر موافقت

 Agreements on Government Procurement, Anti dumping, Subsidies and) جبرانى

Countervailing)  المللى در مورد لبنيات و  هاى بين نامه موافقت همچنين عضواین كشور . گردد محسوب مى

 المللى گندم ، شوراى بين(International Dairy and Bovine Meat Agreements) گوشت گاو

(International Wheat Council)، المللى مشورتى پنبه كميته بين (International Cotton Advisory 

Committee)   هاى در معرض خطر المللى گونه رد تجارت بينكنوانسيون در موو (Convention on 

International Trade in Endangered Species)  و پروتكل مونترال (Montreal Protocol) باشد مى. 

ایرلند، ژاپن، نروژ،  جنوبى همچنين با كشورهاى بلژیك، برزیل، دانمارک، فنالند، قبرس، كشور آفریقاى

 ,Holden., op.cit). دریائى امضاء كرده است هاى حمل و نقل هوائى و نامه و تایوان، موافقتپرتقال، اسپانيا 

P.126) 
 

 نگاه اجمالي بر پيشينه اقتصاد آفريقاي جنوبي -2-99

گردید، اما با كشف  اقتصاد آفریقاى جنوبى بر سه پایه كشاورزی، دامپرورى و شكار استوار 1911در سال 

به بخش صنعت اهميت بيشترى داده  سنگ در اواخر قرن نوزدهم در اقتصاد این كشورالماس، طال و ذغال 

با . گذارى در بخش صنعت مبادرت ورزیدند سرمایه هاى خصوصى و دولتى به در این راستا شركت. شد

. گذارى فوق كنار كشيد و آن را به بخش خصوصى محوّل نمود سرمایه كم خود را از گذشت زمان دولت كم

ا هاى خود ر كشور بخش خصوصى فعاليتفرما شدن سيستم بازار آزاد بر اقتصاد این  حكم ترتيب بابدین 

 . گسترش داد و به اقتصاد رونق خاصى بخشيد
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 بانك جهاني Doing businessبررسي شرايط كسب و كار آفريقاي جنوبي بر اساس شاخص هاي  -2-92

در چارچوب این . ميزان سهولت كلی انجام كسب وكارها در یك كشور را اندازه می گيرند  این شاخص ها،

 : شاخص ها، دو نوع طبقه بندی از كشورها ارائه می شود

و جمعيت كشورها ( GNI)در این طبقه بندی، با استفاده از درآمد ناخالص ملی  :طبقه بندي نوع اول

(Population) درآمد ناخالص ملی سرانه كشورها ،(per capita GNI )كشورها بر حسب . محاسبه می شود

این چهار . ، قرار می گيرند(Income category)درآمد ناخالص ملی سرانه، در یكی از چهار طبقه درآمدی 

 Lower middle، (دالر و یا كمتر 975) Low income  : طبقه درآمدی به ترتيب از درآمد كمتر عبارتند از

income (3،855دالر976 -دالر) ،Upper middle income (11،915دالر3،856 -دالر ) وHigh income 

 .(دالر و یا بيشتر11،916)

كشور، بر حسب شاخص ميزان سهولت  183موقعيت یك كشور بين   در این طبقه بندی، :طبقه بندي نوع دوم

ك به این ترتيب، هرچه رتبه ی. معلوم می شود( Doing business)كلی انجام كسب وكارها در یك كشور 

نزدیكتر باشد نشان دهنده این است كه سهولت كلی انجام كسب وكارها در آن كشور  183كشور به عدد 

به ترتيب نشان دهنده رتبه ساده، معمولی و  121-183و  61-119، 1-61در اینجا رتبه های بين . سخت تر است

 Doing)شور شاخص ميزان سهولت كلی انجام كسب وكارها در یك ك. سخت برای این شاخص است

business ) شاخص دیگر است 9شاخصی تركيبی از . 

در  Doing businessرا بر حسب طبقه بندی نوع اول شاخص های  آفریقای جنوبیجدول زیر موقعيت كشور 

 :ارائه می نماید 2119سال 
 

 2119در سال  Doing businessبر حسب طبقه بندی نوع اول شاخص های  آفریقای جنوبیموقعيت كشور :  12جدول 

نام  

 کشور
Income 

category 
GNI 

 (دالر)
Population 

 (نفر)

per capita 

GNI 
 (دالر)

Region 

آفريقاي 
 جنوبي

Upper middle 
income 

134357731653511 4138113151 53771 Sub-Saharan 
Africa 

 :جدول مشابه برای كشور ایران عبارت است از

نام  

 کشور
Income 

category 
GNI 

 (دالر)
Population 

 (نفر)

per capita 

GNI 
 (دالر)

Region 

 Upper middle ايران
income 

881315437613181 7131183111 43581 Middle East & 
North Africa 

، رتبيه كشيور   Doing businessجدول زیر نشان می دهد كه بير حسيب طبقيه بنيدی نيوع دوم شياخص هيای        

كشيور، هيم    183در این جدول، رتبه این كشور در بيين  . كشور، چه رتبه ای است 183آفریقای جنوبی در بين 

همچنيين در ایين جيدول،    . شاخص و هم برحسب شاخص تلفيقی نشان داده شيده اسيت   9برحسب هر یك از 

http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/EconomyCharacteristics.aspx?direction=asc&sort=4
http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/EconomyCharacteristics.aspx?direction=desc&sort=2
http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/EconomyCharacteristics.aspx?direction=desc&sort=2
http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/EconomyCharacteristics.aspx?direction=desc&sort=2
http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/EconomyCharacteristics.aspx?direction=asc&sort=4
http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/EconomyCharacteristics.aspx?direction=asc&sort=1
http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/EconomyCharacteristics.aspx?direction=desc&sort=2
http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/EconomyCharacteristics.aspx?direction=desc&sort=2
http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/EconomyCharacteristics.aspx?direction=asc&sort=4
http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/EconomyCharacteristics.aspx?direction=asc&sort=1
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نشيان   2111نسبت به سيال   2111تغيير رتبه كشور آفریقای جنوبی بر حسب هر یك از این شاخص ها، در سال 

 .داده شده است
 Doing businessطبقه بندی نوع دوم شاخص های  بر حسب آفریقای جنوبیموقعيت كشور :  13جدول 

Ease of... DB 2011 Rank DB 2010 Rank Change in Rank 

Doing Business 34 32 -2 

Starting a Business 
75 66 -9 

Dealing with Construction 

Permits  

52 52 No change 

Registering Property 91 87 -4 

Getting Credit  2 2 No change 

Protecting Investors 10 10 No change 

Paying Taxes  
24 23 -1 

Trading Across Borders 149 148 -1 

Enforcing Contracts 85 86 1 

Closing a Business 74 77 3 

 

 

 

 EIU ريسك كشور آفريقاي جنوبي بر اساس رتبه بندي -2-98

كشيورهای منتخيب از جنيوب    )در جدول زیر ریسك كشور آفریقای جنوبی با ریسك كشورهای ناميبيا و بوتسوانا 

 :، مورد مقایسه قرار گرفته استEIUو ایران بر اساس رتبه بندی ( آفریقا
 مقایسه ریسك كشور آفریقای جنوبی با برخی كشورهای منطقه و ایران:  14جدول 

 ايران بوتسوانا ناميبيا آفريقاي جنوبي شاخص

Sovereign risk BBB BBB BBB B 

Currency risk BBB BBB BBB B 

Banking sector risk BBB BB BBB CCC 

Political risk BBB BB A CC 

Economic structure risk BB BBB BB BB 

Country risk BBB BBB BBB B 

(AAA=least risky, D=most risky)  

 

كشور آفریقای جنوبی هم سطح كشورهای ناميبيا و بوتسيوانا و از ایيران كمتير ميی      "Country risk"در مجموع 

 .باشد
 

 جنوبى در اقتصاد منطقه جنوب آفريقا نقش آفريقاى -2-94

كه نيازمند به توجه  اى نيز داشته داخلى آفریقاى جنوبی، این كشور نقش مهم منطقهنظر از موقعيت ممتاز  صرف

چنانچه بخواهيم . اند قاره آفریقا خوانده جنوبى را ابرقدرت بعضى از نویسندگان، كشور آفریقاى. خا  است

نيجریه را نيز در نظر  كشورهاى شمال این قاره از جمله مصر، ليبى و تر این تعبير را بكار ببریم و نقش محتاطانه

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/afghanistan#starting-a-business
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/afghanistan#dealing-with-licenses
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/afghanistan#dealing-with-licenses
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/afghanistan#registering-property
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/afghanistan#getting-credit
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/afghanistan#protecting-investors
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/afghanistan#paying-taxes
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/afghanistan#trading-across-borders
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/afghanistan#enforcing-contracts
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/afghanistan#closing-a-business
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 جنوبى نقش بسيار مؤثرى در امور سياسى و اقتصادى منطقه توان گفت كه كشور آفریقاى مى بگيریم، حداقل

منطقه طى دوران حكومت  جنوبى بر سایر كشورهاى نفوذ و اقتدار آفریقاى. نماید جنوب قاره آفریقا ایفاء مى

در این كشور و رفع تنش سياسى حاكم بين  پوستان افتن سياهآپارتاید نهادینه گردیده و اینك با حاكميت ی

رسد  نظر مىه منطقه از جمله دولت زیمبابوه، ب پوست هاى سياه دولت اقليت سفيدپوست و حكومت

 .كشورهاى منطقه با استقبال بيشتر این كشورها مواجه گردد جنوبى بر اقتصاد تأثيرگذارى آفریقاى

جنوبى  اقتصادى كشورهاى منطقه جنوب قاره آفریقا از كشور آفریقاى پذیرییكى از عوامل وابستگى و تأثير

مزیت توانسته است این استفاده از  جنوبى با كشور آفریقاى. باشد هاى آزاد مى عدم دسترسى اكثر آنها به آب

 %91تا  %41حدود . مورد این منطقه اتخاذ نماید فعالى را در (Transport Diplomacy) دیپلماسى حمل و نقل

هاى آزاد دسترسى ندارد، یعنى كشورهاى زیمبابوه،  جنوبى كه به آب آفریقاى هیتجارت سه كشور همسا

بعضى از  بنادر. گيردمی جنوبى صورت  هاى آفریقاى آهن، بنادر و جاده بوتسوانا از طریق خطوط راه لسوتوو

توسط سایر كشورها مشروط  جنوبى كشورها ازجمله بندر ماپوتو در كشور موزامبيك و در مجاورت آفریقاى

 .گيرد به ترانزیت كاال از طریق این بندر صورت مى

عامل دیگرى براى  جنوبى با كشورهاى منطقه جنوب قاره آفریقا مبادالت تجارى گسترده بين كشور آفریقاى

 . گردد تأثيرگذارى این كشور بر منطقه جنوب آفریقا محسوب مى

كشور در منطقه جنوب  نفوذ این زارجنوبى یكى دیگر از اب حت رهبرى آفریقاىاى ت هاى منطقه تشكيل اتحادیه

 Southern) جنوب آفریقا موسوم به سادک ها، جامعه توسعه یكى از مهمترین این اتحادیه. آفریقا بوده است

African Development Community & - SADC)  جنوبى آنگوال،  باشد كه از كشورهاى آفریقاى مى

جامعه مزبور در . ناميبيا، سوازیلند، زامبيا و زیمبابوه تشكيل گردیده است نا، لسوتو، ماالوی، موزامبيك،بوتسوا

نمونه اتحادیه  به عنوان. باشد المللى مى بينجامعه آفریقا از اهميت خاصى برخوردار بوده و مورد توجه  قاره

 .مالى كرده است جامعه كمك ميليون دالر به این 322تاكنون مبال  بر  1985اروپا از سال 

ركب از م (Common Monetaly Area) پولى موسوم به منطقه پولى مشترک  جنوبى اتحادیه آفریقاى

كه نتيجاً  تشكيل دادهجنوبى  هوستوانا و آفریقاى لسوتو، ناميبيا، سوازیلند، وندا، ترانسكى و بوپ ،سيسكى

جنوبى همچنين  كشور آفریقاى. این مناطق وجود نداردبراى مبادالت بين  هيچگونه محدودیت ارزى و تجارى

مشاركت  گمركى جنوب آفریقا با عضویت كشورهاى بوتسوانا، لسوتو، ناميبيا و سوازیلند، نيز در اتحادیه

 . دارد
 

 نوسانات نرخ ارز -2-95

 6سال منتهی به  5در طی  . است سنت تقسيم شده 111است كه به  (Rand) واحد پول آفریقاى جنوبى راند

 8دالر آمریكا در  هر یك. استراند نوسان داشته  11راند تا بيش از  6از حدود ، هر دالر آمریكا 2111 ژانویه

 .راند بوده است 81/6تقریباً برابر با  2111ژانویه 
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 (FDI)خارجى  هاي مستقيم گذارى سرمايه -2-96

2-96-9- FDI در گزارش انكتاد 

بر اساس شاخص های انكتاد  آفریقای جنوبیدر كشور ( FDI flows)سرمایه گذاری مستقيم خارجی جریان 

 :به شرح زیر می باشد

به كشور ( FDI flows Inward)مقدار ساالنه جریان ورودی سرمایه گذاری مستقيم خارجی  :شاخص اول

ن عدد مطلق از كل تشكيل سرمایه و نيز بر حسب نسبت ای( ميليون دالر)بر حسب عدد مطلق  آفریقای جنوبی

 .در جدول زیر، آمده است 2119تا سال  1995ثابت ناخالص این كشور، از سال 

، مقدار مطلق جریان ورودی سرمایه 2119همچنان كه از جدول زیر، قابل مشاهده است به عنوان مثال، در سال 

ر بوده است و سهم این مقدار، نسبت به دال ميليارد 696/5، آفریقای جنوبیگذاری مستقيم خارجی، به كشور 

 .بوده است%  9/8حجم كل تشكيل سرمایه ثابت ناخالص این كشور در همين سال، 
 مقدار ساالنه جریان ورودی سرمایه گذاری مستقيم خارجی به آفریقای جنوبی :  15جدول 

 رميليون دال: ارزش

FDI 

flows 

 As a percentage of gross fixed capital formation 

1995-2005 
(Annual average) 

2006 2007 2008 2009 1995-2005 
(Annual average) 

2007 2008 2009 

Inward 2,305 -527 5,695 9,006 5,696 9.3 9.9 14.5 8.9 

  

 FDI stocks)انباشت كل حاصل از جریان های ورودی سرمایه گذاری مستقيم خارجی  :شاخص دوم

Inward ) و نيز بر حسب نسبت این عدد مطلق از ( ميليون دالر)، بر حسب عدد مطلق آفریقای جنوبیبه كشور

 .در جدول زیر، آمده است 2119تا سال  1995این كشور، از سال  GDPكل 
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، مقدار مطلق انباشت كل حاصل از 2119همچنان كه از جدول زیر قابل مشاهده است به عنوان مثال، در سال 

ميليارد دالر بوده است و سهم این مقدار، نسبت  185/125، آفریقای جنوبی، به كشور FDIجریان های ورودی 

 .بوده است% 44این كشور در همين سال،  GDPبه حجم كل 
 انباشت كل حاصل از جریان های ورودی سرمایه گذاری مستقيم خارجی به آفریقای جنوبی:  16جدول 

 ميليون دالر: ارزش

FDI 

stocks 

 As a percentage of gross domestic product 

1995 2000 2007 2008 2009 1995 2007 2008 2009 

Inward 15,005 43,451 110,415 68,007 125,085 9.9 38.6 24.6 44.0 

 

2-96-2- FDI در گزارش دولت آمريكا 

آفریقای جنوبی ، به كشور FDIانباشت كل حاصل از جریان های ورودی بر اساس گزارش دولت آمریكا، 

 .ميليارد دالر بوده است 68/76، ميالدی 2118در سال 
 انباشت كل حاصل از جریان های ورودی سرمایه گذاری مستقيم خارجی به آفریقای جنوبی:  17جدول 

Year-end Stock of Foreign Direct Investment in South Africa (US$ (billion)) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

40.14 55.05 76.94 90.36 106.65 76.68 
Source: U.S. Department of State 

در جدول زیر سرمایه گذاری . انگليس به عنوان بزرگترین سرمایه گذار خارجی در آفریقای جنوبی می باشد

منطقه و كشورهای  به تفكيك 2118و  2117مستقيم خارجی انجام شده در كشور آفریقای جنوبی در سالهای 

 : سرمایه گذار آمده است
 سرمایه گذاری مستقيم خارجی جذب شده به كشور آفریقای جنوبی بر اساس منطقه و یا كشور سرمایه گذار:  18جدول 

Year-end stock of FDI in South Africa by region/country (US$ (billion)) 

2008 2007 REGION/COUNTRY 

59.6 93.1 EUROPE – Total 

41.5 76.9 UNITED KINGDOM 

5.6 5.9 GERMANY 

3.9 4.1 NETHERLANDS 

3.5 3.0 SWITZERLAND 

1.1 1.7 FRANCE 

0.5 0.5 ITALY 

7.8 9.1 N&S AMERICA (total) 

5.7 6.6 USA 

6.3 0.8 AFRICA (total) 

8.2 3.5 ASIA (total) 

1.5 0.3 MALAYSIA 

2.0 1.8 JAPAN 

0.1 0.2 OCEANIA (total) 

76.6 106.6 TOTAL 
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 2118و  2117در جدول زیر سرمایه گذاری مستقيم خارجی جذب شده به كشور آفریقای جنوبی در سالهای 

، "معدن"همانطور كه مشاهده می شود بيشترین سرمایه جذب بخش های . به تفكيك بخش آمده است

 . شده است "كسب و كارخدمات امالک و مستغالت و خدمات تأمين مالی، بيمه، "، "توليدات كارخانه ای"
 سرمایه گذاری مستقيم خارجی جذب شده به كشور آفریقای جنوبی بر اساس بخش های اقتصادی:  19جدول 

Year-end Stock of FDI in South Africa by Industry Sector (US$ (billion)) 

INDUSTRY 2007 2008 

Agriculture, Forestry & Fishing 0.2 0.1 

Mining 47.1 23.6 

Manufacturing 27.9 24.8 

Construction 0.2 2.4 

Trade, Catering, & Accommodation 3.9 3.7 

Transport, Storage, & Communication 1.8 1.8 

Finance, Insurance, Real Estate & Business Services 25.3 22.1 

Social Services 0.1 0.1 

TOTAL 106.6 76.6 

 

در آفریقای جنوبی ( ميليون دالر 141حدود )ميليارد راند  1به بعد بيش از  1994شركتهای خارجی كه از سال 

 :سرمایه گذاری نموده اند، به شرح جدول زیر می باشند
 برترین شركت های خارجی سرمایه گذار در آفریقای جنوبی :  21جدول 

Top Foreign Companies Invested In South Africa 

 Country Company 

Australia BHP Billiton 

Canada Placer Dome 

Denmark AP Moller 

France Lafarge 

Germany BMW, Volkswagon 

India Neotel, Tata 

Italy Cirio (Del Monte) 

Switzerland Movenpick Hotels 

U.K 
Anglo American, Barclays, British Petroleum, Lonrho Plc, Old 
Mutual, SA Breweries, Virgin, Vodafone, 

U.S. 
Caltex, Coca Cola, CSX, Dow Chemical, Ford, Forest Oil, 

General Motors, Pioneer Energy, Timkin, Westinghouse 

Saudi Arabia Oger 

UAE Victoria and Alfred Waterfront 

 

 

 فعاليت اقتصادي برخي كشورها در آفريقاي جنوبي -2-96-8

آفریقيای  شرح مختصری در مورد فعاليت های تجياری و سيرمایه گيذاری كشيورهای تركييه، چيين و هنيد در        

 :در زیر آمده است جنوبی
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 تركيه -آفريقاي جنوبي 

تركيه یكی از بزرگترین شركای تجاری و سرمایه گذاری آفریقای جنوبی در منطقيه مركيز و شيرق اروپيا ميی      

مجميوع  . ميليون دالر می باشيد  31-61حجم سرمایه گذاری انجام شده توسط تركيه در آفریقای جنوبی . باشد

 . بوده استميليارد دالر  4/2حدود  2117حجم تجارت بين آفریقای جنوبی و تركيه در سال 

كاالی اول صادراتی آفریقای جنوبی به تركيه بيشتر شامل مواد خام و كاالهای نيميه   21، ميالدی 2117در سال 

مبيدل هيای كاتياليزوری، وسيایل نقلييه      طال، ذغال سينگ سيخت قييردار،    : ساخته بوده و به شرح زیر می باشند

لكيل، ورق هيا و صيفحه هيای فيوالدی ضيد       موتوری، قطعات یدكی خودرو، سنگ معدن كروم، آلياژ آهن، ا

 Nonزنگ، ماشين آالت، آسياب و مخلوط كن خاک و سنگ، نقره، ماهی و محصوالت توليد شده از ماهی، 

alloy iron castings ،      نيكل، الياف مصنوعی، استون، استرها از اسييد اكریلييك، آهين و محصيوالت فيوالدی

 .تخت، ایزوتوپ های رادیو اكتيو مصنوعی

سيوخت،  : تركيه به آفریقای جنيوبی بيه شيرح زیير ميی باشيند      كاالی اول صادراتی  21، ميالدی 2117سال در 

، ماشيين لباسشيویی، ترانسيفورماتور الكتریكيی،     Nappiesوسایل نقليه موتوری، تراكتور، محصوالت بهداشتی، 

السيتيك، سيطح بيرونيی    چرخ های بيادی تولييد شيده از    صندلی خودرو، طناب الستيكی توليد شده از نایلون، 

، قطعيات  Scrapers and excavatorsالستيك اتومبيل، چوب، سيم های آهنی و فيوالدی، بوليدوزر، گریيدر،    

 .یدكی خودرو، الياف مصنوعی، فندق و محصوالت برقی خانگی

بيه موجيب كميسييون     2118در آوریيل   فریقای جنيوبی، آسطح روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه بين تركيه و 

در ایين كميسييون   . تا حيد قابيل تيوجهی ارتقيا پييدا كيرد      تصادی مشترک كه در آفریقای جنوبی برگزار شد اق

 : اقتصادی مشترک بخش های زیر به عنوان اولویت های همكاری بين دو كشور شناخته شد

 خدمات ساختمانی -

 استخراج معادن و بهره برداری از مواد معدنی -

 گردشگری -

 نساجی -

تسهيل تجارت و سرمایه گذاری، توافقنامه های زیر بين دو كشور تركيه و آفریقای جنيوبی بيه   به منظور ارتقا و 

 :امضا رسيده است
- Agreement Concerning the Reciprocal Promotion and Protection of Investments 

- Agreement on Co-operation in the Field of Tourism 

- Trade and Economic Co-operation Agreement 

- Agreement on the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal 

Evasion with Respect to Taxes on Income 

- Mutual Assistance on Customs Agreement 
 

  چين -جنوبيآفريقاي 

 :2118بر اساس اخبار منتشر شده در سال 
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- "Industrial and Commercial Bank"  ،سهام قانونی % 21چين"Standard Bank"    آفریقيای جنيوبی را

این سرمایه گذاری به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری انجيام  . ميليارد دالر خریده است 64/5به ارزش 

 . شده در آفریقای جنوبی و بزرگترین سرمایه گذاری مالی انجام شده توسط كشور چين می باشد

آفریقيای جنيوبی    شمال توليد كننده طال در چين، دو معدن طال دردر بخش معدن، بزرگترین شركت  -

همچنين شركت دیگری از چين در زمينيه توسيعه   . ميليون دالر توسعه می دهد 145به ارزش حدود  را

بطور كلی، در سرمایه گذاری های انجام شيده  . معادن كروم در این كشور سرمایه گذاری نموده است

 .  ریقا، كشور آفریقای جنوبی رتبه دوم را به خود اختصا  داده استتوسط چين در معادن قاره آف

 . برخی از شركتهای چينی در بخش توليدات كارخانه ای آفریقای جنوبی سرمایه گذاری نموده اند -

 .شركتهای چينی در بخش ساخت و ساز آفریقای جنوبی سرمایه گذاری نموده اند -

ست كه سرمایه گذاران بيشيتری از كشيور چيين در بخيش     به طور ویژه مشتاق ا آفریقای جنوبیدولت  -

این كشور سرمایه گذاری ( بهره برداری از مواد معدنی: به عنوان مثال)زیرساختی و پردازش مواد خام 

 . نمایند

   

 هند -آفريقاي جنوبي 

 Tata ،Tataشركت فوالد . در سالهای اخير چندین شركت هندی در آفریقای جنوبی سرمایه گذاری نموده اند

Motors  و(TCS) Tata Consultancy Service        سرمایه گيذاری هيای قابيل تيوجهی را در آفریقيای جنيوبی

دیگيير  Apollo Tyresو  Mahindra&Mahindra ، Cipla ،Ranbaxy ،Ashok Lyland. انجييام داده انييد 

هند شعبه های خيود را   ICICIو  SBIبانكهای . شركت های هندی هستند كه در آفریقای جنوبی حضور دارند

ميلييون دالری   211در حال انجام فرایند سرمایه گيذاری   VSNLشركت . در آفریقای جنوبی تأسيس نموده اند

شركت از كشيور هنيد در آفریقيای جنيوبی      35در مجموع حدود . در بخش مخابرات آفریقای جنوبی می باشد

یه گيذاری توسيط شيركتهای هنيدی در آفریقيای      ميزان سيرما  2118انتظار می رود در طول سال . حضور دارند

 . ميليون دالر برسد 511جنوبی به 

 ارد دالر درميلي 4/2وده و از حدود حجم روابط تجاری بين هند و آفریقای جنوبی با یك روند فزاینده مواجه ب

 . رسيده است 2118ماهه اول سال  5ميليارد دالر در  5/7به  2113 -2114 سال
 مبادالت بازرگانی آفریقای جنوبی با هند:  21جدول 

 4002-4002 4002-4002 4002-4002 4002-4002 4002-4002 4002-4002 ميليون دالر
(Jan-May) 

صادرات هند بهه  

 آفريقاي جنوبي
35/539 14/984 87/1،526 74/2،244 67/2،658 28/1،981 

واردات هنههد از  

 آفريقاي جنوبي
19/1،899 67/2،197 8/2،471 73/2،469 86/3،614 58/5،513 

 87/7،493 53/6،273 47/4،714 67/3،998 7/3،181 54/2،438 مجموع تجارت
 Source: Department of Commerce, Govt. of India 
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 بازار سرمايه -2-97

تعداد شركتهای حاضر در بورس  2119در سال . تأسيس شد 1887، در سال (JSE)بازار بورس ژوهانسبور  

در ایين سيال ارزش بيازار    . شركت آن خارجی می باشند 47شركت آن داخلی و  363شركت بوده، كه  411

بيازار بيورس ژوهانسيبور ،     .ميليارد دالر بيوده اسيت   8/827این كشور ( Market Capitalisation)سرمایه 

 .نوزدهمين بازار بورس جهان به لحاظ ارزش بازار سرمایه می باشد
 بازار بورس ژوهانسبور :  22جدول 

JSE 2006 2007 2008 2009 

Foreign Listings 30 37 46 47 

Domestic Listings 371 385 379 363 

Companies Listed 401 422 425 410 

No of Securities Listed 1,047 1,174 992 966 

Market Capitalisation (US$. bn) 703.87 795.36 634.12 827.8 
Source: JSE. Market Profile – Oct 2010 

 

 5شبكه بانكى -2-99

 . ها عمر و بانك هاى بيمه هاى بازنشستگی، شركت جنوبى عبارتند از صندوق مهمترین مؤسسات مالى آفریقاى

 :جنوبى عبارتند از چهار بانك اول آفریقاى

 ABSA بانك .1.1

 Standard Bank Investment Coorporation, (STANBIC) گذارى استاندارد بانك سرمایه .1.2

 First National Bank – FNB  بانك فرست نشنال .1.3

 NEDCOR بانك .1.4
  

یك ناظر و  عنوانه ب (South Africa Reserve Bank - SARB) بانك مركزى آفریقاى جنوبى یا رزروبانك

 . داشته باشد هاى این كشور اى مستقل از سایر بانك دهد كه رابطه هدایت كننده، ترجيح مى

. هامداران خصوصى استس شوند، ولى بانك داراى اگرچه رئيس و معاون بانك توسط دولت منصوب مى

 (E.I.U, op. cit, P.27. )نماید پولى تالش مى هاى بانك مركزى با استفاده از این ابراز، براى كنترل سياست
 

 طبق نسخة .مطرح است های خوب در جهانیكی از نمونه مالی در آفریقای جنوبی به عنوان خدمات صنعت

، بخش خدمات 2مجمع جهاني اقتصادجهانی انتشاریافته توسطِ  پذیریاز گزارش شاخص رقابت 2111-2111

هایش، مقام ششم را كسب كشور، به دليل بلوغ و تندرستی بانك 133نوبی در ميان آفریقای ج مالی اقتصاد

جنوبی توانسته كشورهایی همچون بریتانيا،  بندی، آفریقایتوجه است كه در این رتبه جالب. كرده است

در جایی از عملكرد  2المللي پولصندوق بينهمچنين، . سر بگذارد آمریكا و آلمان را پشت متحدهایاالت

                                                   
 .این بخش از گزارش با بهره گيری از گزارش تهيه شده توسط خانم ولی پور در واحد برنامه ریزی و توسعه تكميل شده است  

6 World Economic Forum 
7 International Monetary Fund 



 

 
81 

این كشور  د و یكپارچهقدرتمن های اخير تقدیر كرده و مقرراتالاقتصادیِ آفریقای جنوبی در س "مؤثر"

 .وده استخدمات مالی را ست برای صنعت

این صنعت، از  بازیگران. مورد بررسی قرار می گيرد آفریقای جنوبیدر  در ادامه وضعيت صنعتِ بانكداری

 .المللی هستندهای بينهای بانكمحلی و شعبه ی كوچك محلی تا چهار بانك بزر هابانك

توان ست؛ هرچند نمی جهان متأثر شده ا آفریقای جنوبی از بحران مالی تردیدی نيست كه صنعت بانكداری

 .مالی كارش به تعطيلی كشيده باشد كی را نام برد كه به دليل بحرانبان

قانونی كه  الزامات. ستقانونیِ این صنعت ا های صنعت بانكداری در آفریقای جنوبی، محيطیكی از دغدغه

 .تأمل است موارد قابلمالی ایجاد شده، از  این صنعت پس از بحران در حوزه

ي کميته باید به الزامات( ست اقتصاد بزر گروه بي) 2گروه بيستیكی از اعضای  جنوبی به عنوان آفریقای

ی م بر صنعتِ بانكداری، كه در قالب آخرین نسخهحاك ی اصالحات مقرراتدر حوزه 2نظارت بانکي بازل

ه بخشی از یك اجماع در این باره كهایی وجود دارد نگرانی. طرح شده، گردن نهد  IIIبازل بازل با عنوان

 تواند نفعِ چندانی برای صنعت بانكداریِ داخلی دریبانكداری م صنعت المللی بودن برای اصالح مقرراتبين

سوم  اگر معيارهای كمّی كه بازل. داردآفریقای جنوبی ماهيتی بسته  كشور نداشته باشد؛ چراكه اقتصاد این

تأثير قرار  رود كه اقتصاد آفریقای جنوبی به نحوی منفی تحتكند را به كار بسته شود، بيم آن میمی دیكته

اند امّا این موضوع را دشوار سوم را آغاز كرده ر این كشور رعایت الزامات بازلها دتعدادی از بانك. گيرد

كه  آمده استآفریقای جنوبی  از صنعت بانكداری 2119های سال در حالی است كه در گزارشاین . اندیافته

بودند، با رضایت از این موضوع یاد  IIبازل  سازی اصولین كشور درگير پيادها ن زمان كه بانكداراندر آ

. است ا داشتههریسكِ آن های مدیریته، بر این باور بودند كه الزامات بازل دوم اثرات مثبتی در رویهكرد

آفریقای جنوبی، پس از  بانكداری دررسد صنعت این موضوع و تغيير دیدگاه قابل تأمل است؛ به نظر می

قانونی در فشار  ی بحران مالی اخير، از نظر الزاماتادهای ناظرِ بانكداری به دليل تجربهالمللیِ نهفشارهای بين

 این موضوع برای. های پيشِ روی این صنعت باشدتواند یكی از چالششدید می قرار گرفته و محيط قانونی

از صنعت بانكداری را تسهيالت  كه قصد فعاليت در آفریقای جنوبی و اخذ وكارهاییآن دسته از كسب

ریسكِ اعتباری در این  تررسد با توجه به مدیریت دقيقتأملی است؛ چراكه به نظر می دارند، موضوع قابل

بار اعت ها، عبور از مراحل اخذهای بانكراییدا و كيفيت های شدیدتر بر ساختار ترازنامهت، و كنترلصنع

 .دشوارتر شود

های این آفریقای جنوبی شده است و بانكدر  موضوعی داغ در صنعت بانكداری مدیریت ریسك تبدیل به

 .بانك یكپارچه كنند های در جریانحد ممكن با سيستم كشور در تالشند مدیریت ریسك را تا

                                                   
8 G20 
9 Basel Committee on Banking Supervision 
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فروشیِ خرده خدمات ی، در حوزه2119در سال آفریقای جنوبی  های صنعت بانكداری درطبقِ گزارش

 خدمات ارایه حوزه .های خانگی و وسائل نقليه رو به كاهش گذاشته استی وامرقابت در حوزه بانكی، سطح

 .كمتری برخوردار شده استپذیریِ رقابت ها نيز ازبانكی به شركت

موضوع تبدیل به  این. هایی، در مقایسه با گذشته، مواجه شده استها با دشواریمنابع برای بانك تأمين

بانكی با كيفيتِ باالتر و توجه به  ی خدماتلزوم ارایه. محلی شده است های كوچكانكچالشی مهم برای ب

صنعت  خدماتِ بانكی از دیگر نكاتی است كه اهالیِ ارایهنخورده در این كشور برای بازارهای دست

 .اندها اشاره داشتهآفریقای جنوبی به آن بانكداری در

 جهانی، چرخه ، بحران مالیآفریقای جنوبی عيت صنعت بانكداری دروض رسد سه محرک تغييرنظر میبه 

كه با آفریقای جنوبی در ارتباط اقتصادیِ كشورهایی  وضعيت. ودیت در تأمين وجوه استاقتصاد و محد

 صنعت بانكداری در به باور مدیران. كندن كشور را متأثر میاقتصادی قرار دارند نيز صنعتِ بانكداریِ ای

 .مهم است نی برای این صنعت همچنان یك چالشانسا یقا، منابعآفر

. اسالمی است باید به آن پرداخت، بحثِ ماليه آفریقای جنوبی صنعتِ بانكداری در دیگر كه در مطالعه حوزه

اخير،  دهه طی. ه استو سودان آغاز شد ميالدی در مصر 1961های پيش، در سال دههاسالمی حدودِ پنج ماليه

 رود در دورهده است و انتظار میميليارد دالر رسي 611جهان به  ای مطابق با قانون شرع در سراسرهدارایی

ها، میِ بانكهای اسالدر آفریقای جنوبی، دارایی. پيشِ رو این مقدار دوبرابر شود مدتمدت یا ميانكوتاه

از این درصد . دهنداین كشور را تشكيل می نعت بانكداری درهای صدارایی جموعم درصد 2تا  1حدوداً 

بانكداریِ  رسد و ظاهراً بازار خدماتجه به نظر میتو ها در مقایسه با تعداد مسلمانان این كشور قابلدارایی

 پس از بحران مالی. رسدسترش به نظر میآن نيست و قابلِ گ آفریقای جنوبی محدود به مسلماناناسالمی در 

 ی اسالمی و اصول اخالقی و مشاركت ریسكِ آن موردبانكداری، ماليه عتمادی مردم به صنعتار و بیاخي

یی كه اسماً جهان در كشورها از مؤسسات مالی %25 كه حدود است اینتوجه جالب  نكتهتوجه قرار گرفته و 

 .ندهست فعّاليت مسلمان نيستند مشغول

 
 

  جنوبى بازرگانى كشور آفريقاى -كليات مقررات اقتصادى  -2-98

 جنوبى قانون حاكم بر قراردادهاى تجارى خارجى در نظام حقوقى آفريقاى -2-98-9

براى حاكم بودن  هاى قرارداد از حق انتخاب قانون هر كشورى با توجه به اصل حقوقى آزادى اراده، طرف

توانند قرارداد را تابع قانون كشور ایران،  مى هاى قرارداد مثالً طرف. )برقرارداد موردنظر برخوردار هستند

 (.جنوبى یا سوئيس گردانند آفریقاى

در صورت عدم تصریح . موردنظر خود را در قرارداد مشخص كنند توانند قانون حاكم هاى قرارداد مى طرف

 بيشتر ارتباط مرتبط با قرارداد یا عناصر مهمى كه قرارداد با نظام حقوقى كشورى در قرارداد، اوضاع و احوال



 

 
84 

منقول طبق قوانين كشور ر ليكن در مورد اموال غي. واهد بوددهد، تعيين كننده قانون حاكم بر قرارداد خ مى

 .بود جنوبی، قانون محل استقرار مال بر قرارداد حاكم خواهد آفریقاى
 

 جنوبى شرايط صحت قراردادها در نظام حقوقى آفريقاى -2-98-2

دار  افراد را خدشه ازجمله مواردى كه طبق قوانين كشور مزبور اهليت قراردادى :قرارداداهليت طرفين  -الف

 .سال سن و معلوليت ذهنی 21داشتن كمتر از : سازد عبارتنداز مى

 .وجود اجماع در قصد طرفين قرارداد -ب

 عمومى اىه انجام تعهدات قراردادى طرفين باید از نظر قانونى ممكن بوده و مغایرتى با سياست -ج

(PUBLIC POLICY)  دولت نداشته باشد. 

 .قيود مندرج در قرارداد باید معين و داراى محتوایى قابل تشخيص باشد -د

الزامى گردیده است  جنوبى رعایت تشریفات معين براى اعتبار بعضى از قراردادها به موجب قوانين آفریقاى - ه

 .حقوق مربوط به زمين زمين و استفاده ازقراردادهاى خرید : كه مهمترین آنها عبارتند از

قانون  215ماده  جنوبى در این است كه برخالف قوانين ایران ازجمله هاى قوانين آفریقاى یكى از ویژگى -و

 VALUABLE)ماليت مورد معامله  مدنى كه ماليت مورد معامله را الزم دانسته، در قوانين كشور مزبور

CONSIDERATION)  به استثناى مواردى كه انجام . گردد محسوب نمى معامالت شرط اساسىبراى صحت

، قرارداد منعقد شده تلقى ، در سایر موارد با قبول طرفينهگردید بينى تشریفات خاصى به موجب قانون پيش

 .دگرد مى
 

 ها مقررات مربوط به امور شركت -2-98-8

 :باشد مى نهاى زیر ممك به حالت جنوبى ها و مؤسسات اقتصادى در كشور آفریقاى تشكيل شركت

 به صورت انفرادى 

 به صورت مشاركت 

 به صورت تراست  (Trusts) 

 اى از شركت خارجى شعبه 

نفر تشكيل  5كه حداكثر از  است ، شركتى(Close Corporations ACT) محدود  به موجب قانون شركت

و لذا معموالً وسيله مناسبى  عضو داشته این نوع از مؤسسات مجازند فقط افراد حقيقى را به عنوان. شده است

ها بر آن حاكم  قانون شركت. شوند داده نمى گذارى خارجى براى فعاليت در این كشور تشخيص براى سرمایه

بهترین حالت . ها در این كشور وجود ندارد سرمایه براى شركت هيچگونه محدودیتى در زمينه حداقل. است

 . نوبى در قالب شركت خصوصى استج آفریقاى فعاليت اشخا  خارجى در
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جنوبى  مدیران تبعه آفریقاىباشد و ضرورت ندارد كه  این نوع شركت ممكن است یك مدیر و عضو داشته

محدود به مبل  سرمایه تعهد شده و هر نوع ( شركت خارجی)شركت مادر  مسؤوليت قانونى. دنگردی تلق

 .است شده تضمين در نظر گرفته

محلى فعاليتى  خارجى به عنوان شركتى خارجى تلقى شده و چنانچه این نوع شركتاى از یك شركت  شعبه

ليت قانونى یك سئوم. را به ثبت برساند جنوبى باشد، باید آنها دائر كرده ویا مالك اموال غيرمنقول در آفریقاى

از  یك شعبهجنوبى و  آفریقاىداخلی  شركتیك . باشد نمى شعبه محدود به ميزان دارائى آن در این كشور

اى از اساسنامه  شعبه موظف است نسخه یك. باشند ها مى ، هر دو مشمول قانون شركتیك شركت خارجی

جنوبى  ها در آفریقاى شده آنرا تسليم اداره ثبت شركت همراه رونوشت ترجمه شده به انگليسى تصدیقه خود ب

 .بنماید

 :دو شرط اساسى براى هر شعبه عبارتند از

 حسابرسى ساالنه 

 ها تسليم اظهارنامه مالى به ثبت شركت 

الزامى به  جنوبى نيز موظف به انجام حسابرسى بوده ليكن هاى خصوصى ثبت شده در داخل آفریقاى شركت

 . دنها ندار تسليم اظهارنامه مالى به ثبت شركت

به عنوان گذار خارجى شركت خود را  ممكن است نفع در این باشد كه سرمایه در بعضى از مواقع و شرایط

تسهيالت  جنوبى به ثبت برساند، مثالً یك شركت داخلى فرصت بهترى براى دسترسى به آفریقاى یك شركت

 .ها و یا انعقاد قراردادهاى دولتى دارد اعتبارى بانك
 

 جنوبى جريمه و خسارت از پيش تعيين شده در قراردادها و نظام حقوقى آفريقاى -2-98-4

جنوبی،  آفریقاى در 1962مصوب  (Conventional Penalties ACT) متعارفهاى  به موجب قانون مجازات

كنند،  خود در قراردادها درج مى بندهاى مربوط به جریمه و خسارت از پيش تعيين شده كه طرفين به سليقه

 . باشند االجرا مى الزم

در دادگاه ( پرداخت كندكه باید بدليل تخلفات موضوع این بندها، مبالغى  طرفى)ليكن چنانچه مدعى عليه 

 ارقام مندرج در بندهاى مربوطه در قرارداد با خسارت واقعى كه طرف متضرر متقبل گردیده ثابت نماید كه

اى كاهش  ميزان منصفانه تناسب معقولى ندارد، دادگاه این اختيار را داراست كه مبال  مندرج در قرارداد را تا

 .دهد
 

 جنوبى قى آفريقاىنظام حقو در قرارداد فسخ -2-98-5

تخلف در حدى  هاى قرارداد، طرف متضرر بدواً باید بررسى نماید كه آیا این در صورت تخلف یكى از طرف

 . باشد كه بتوان فسخ قرارداد را توجيه نمود، یا خير  مى
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ظرف مدت معينى را در حد قابل فسخ كردن قرارداد نباشد، طرف متضرر حق مطالبه غرامت  چنانچه تخلف در

قرارداد براى به جان ك، كه در صورت انقضاء مهلت مزبور و عدم پرداخت غرامت، حق فسخ یداشتخواهد 

 . بينى شده است طرف متضرر پيش

 .جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه كند تواند از طرف متخلف همزمان با فسخ قرارداد نيز طرف متضرر مى
 

 جنوبى قرارداد در نظام آفريقاىتأخير در اجراى  -2-98-6

در اجراى  طرفى كه در موعد مقرر تعهدات قرارداد خود را ایفاء نكند در اصطالح حقوقى مرتكب تخلف

 . گردیده است (MORA) قرارداد

 :بينى شده كه به شرح زیر است این نوع تخلف پيش هاى مختلفى براى جنوبى حالت در حقوق آفریقاى

  طرفين قرارداد  قرارداد كه به موجب قانون در نظر گرفته شده و ربطى به ارادهتخلف تأخير در اجراى

 (MORA EX LEGE) . ندارد

 قرارداد  براى تحقق تخلف تأخير، تقاضاى انجام .معينى براى انجام قرارداد وجود داشته باشد وقت

 (MORA EX RE). ضرورت ندارد

  نفع از یبه تخلف تأخير، تقاضاى طرف ذ الزمه استنادوقت معينى براى انجام قرارداد وجود نداشته و

 (MORA EX PERSONA) .طرف مقابل به انجام قرارداد است
 

در اجراى  به تأخير ل پدیدآمدن اوضاع و احوالى كه منجرئوطبق یك اصل كلی، چنانچه طرف قرارداد مس

بعضى از اوضاع و . گردید خواهدقرار گردد، نباشد، وى از مسؤوليت تأخير یا عدم اجراى قرارداد معاف 

  :، عبارتند ازتواند براى فرد بوجود آورد احوالى كه چنين معافيتى را مى

 .و جنگ و غيره هاى طبيعى مثل زلزله، سيل، طوفان ، پدیده(فورس ماژور)حوادث غيرمترقبه 

تخلف از اجراى به  نتوان عنوا مضافاً اینكه چنانچه شخص ثالثى موجب تأخير در اجراى قرارداد گردد نمى

 .موقع قرار داد را به طرف قرارداد اطالق كرد
 

 مقررات مالياتى -2-98-7

. باشد ماليات بر درآمد حاصله در این كشور متمركز مى جنوبى عمدتاً بر اخذ نظام مالياتى كشور آفریقاى

 . گردد كشور صورت گرفته باشد، سود حاصله مشمول اخذ ماليات مى چنانچه فعاليت تجارى داخل این

 جمله انگلستان، هاى جلوگيرى از ماليات مضاعف با چندین كشور از نامه داراى موافقت جنوبى كشور آفریقاى

در قاره آفریقا  هاى عمده تجارى هلند، سوئيس، آلمان، سوئد، ایرلند شمالی، جزایر اقيانوس هند و طرف

 .دباش مى
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دائمى فعاليت  اتباع خارجى داخل آفریقاى جنوبى و از طریق تشكيالتىچنانچه  ،ها نامه طبق این موافقت

اخذ شده و در وطن اصلى ماليات  اقتصادى انجام داده باشند، از درآمدهاى حاصله فقط در این كشور ماليات

جنوبى  از سودهاى حاصله از منابع داخل آفریقاى نرخ اخذ ماليات. گردد دیگرى بابت همان فعاليت اخذ نمى

 .باشد مى% 41هاى فرعى خارجى و شعب،  توسط شركت

 . گردد جنوبى نمى درآمدهاى خارجى مشمول اخذ ماليات در آفریقاى

 Secondary Tax on)  ماليات ثانوى شركتمالياتى تحت عنوان ( سهامداران آن و نه)ها  از شركت

 Companies)  شبعه، چنانكه شركت اعالم  در مورد یك. شود اخذ مى از سود سهام تقسيم شده %15نرخ به

 .گردد ماليات اخذ مى مند شود، سود قابل تقسيم نموده و شعبه نيز از سود بهره

اتباع خارجى  باشند، ليكن از نوبى از پرداخت ماليات بر سود سهام معاف مىج سهامداران شعبه آفریقاى

و بر مبناى تحت عنوان ماليات سهامداران غيرمقيم   (Non - Resident Sharehdders Tax - NRST)ماليات

هاى جلوگيرى از ماليات مضاعف، ممكن است این نرخ  نامه موافقت در چهارچوب. گردد اخذ مى %15نرخ 

 .كاهش یابد

كارفرما نزد  نوانچنانچه یك شركت فرعى خارجى یا شعبه خارجى كاركنانى را استخدام نماید باید به ع

  (PYE) ماليات بر دستمزدكاركنان  دارى این كشور ثبت نام نموده و از دستمزدهاى پرداختى به مقامات خزانه

 . كسر نماید

برخی اقالم . باشد مى %14گردیده، كه  (VAT)  افزوده ماليات بر ارزشفروش كاال و خدمات مشمول 

از پرداخت ماليات خدمات مثل خدمات مالی، حمل و نقل عمومى  ى و بعضى ازیمواد غذا مثل صادراتى

 .باشند مى معاف
 فریقاى جنوبىآنرخهای جاری مالياتى :  23جدول 

 نرخ عنوان ماليات

 %85 (هاى معدني بغير از شركت)ها  ماليات بر شركت

 %15 ماليات ثانوى بر سود تقسيم شده

 %45 ماليات درآمد نهائى انفرادى

 14% (VAT) ارزش افزوده ماليات بر

 فروش %11متغير نوعاً  (RSC) اى ماليات شوراى خدمات منطقه

، (COPYRIGHT) بردارى درآمدهاى حاصل از حق امتياز بابت حق ثبت اختراع، عالمت تجاری، حق نسخه

خارجى یا هر شركت  و سایر موارد مشابه كه توسط هر شخص حقيقى (KNOW - HOW) دانش ویژه فنی

این كه شخص شركت باشد یا خير، به  نظر از گردد، صرف اى كه در این كشور اداره و كنترل مى نشدهثبت 

 (WITHHOLDING TAX). باشد ها مشمول ماليات مى نرخ ماليات شركت

هاى بعمل آمده را  هزینه از مبل  ناخالصى كه كسب گردیده بدون در نظر گرفتن معافيتى براى %31این ماليات 

 .گردد مىشامل 
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 جنوبى نظام كنترل ارز در كشور آفريقاى -2-98-9

تبدیل راند . نام دارد (SOUTH AFRICAN RAND) جنوبى راند آفریقاى جنوبی وجه رایج كشور آفریقاى

كشور مزبور با چند كشور . دباش بعضى از تشریفات و مقررات مىبه سایر ارزهاى خارجى و بالعكس تابع 

، (CISDEI) سيسكى (BOPHUTHATSWANA) هوتسوانا محلى به اسامى بوپهاى  همسایه و حكومت

 و  (TRANSKEI) ، ترانسكى(SWAZILAND) ، سوازیلند(NAMIBIA) ، ناميبيا(LESOTHO) لسوتو

 COMMON MONETARY) مشترک پولی یك اتحادیه پولى تحت عنوان منطقه (VENDA)  وندا

AREA)  گونه محدودیت قانونى  این اتحادیه تابع هيچ بين اعضاى ایجاد نموده كه مبادالت تجارى و ارزى

تلقى گردیده  (NON - RESIDENT) منطقه، به عنوان منطقه غيرمقيم همه كشورهاى خارج از این. باشد نمى

  (NON.RESIDENT ACCOUNT) ها از طریق حساب اشخا  غيرمقيم و حكومت و مبادله با این كشور

 Emigrt) و حساب بلوكه شده افراد مهاجر  (FINANCIAL RAND ACCOUNT) و حساب مالى راند

Blocked Account) باشد ممكن مى. 

زیر از طریق حساب اشخا  غيرمقيم  هاى مجاز را براى مقاصد توانند همه پرداخت جنوبى مى اتباع آفریقاى

 : انجام دهند

 اتباع منطقه پولى مشترک  پرداخت به -الف 

 پرداخت به یك غيرمقيم به هر منظور  -ب 

 هاى داخلى هر غيرمقيم  حساب انتقال به -ج 

 بابت خرید ارز خارجى  -د 

این . باشد كنترل ارز مى مقررات مولمربوط به اتباع خارج از منطقه پولى مشترک بوده و مش حساب مالى راند

بابت خرید اوراق بهادار و سایر  باشد، براى پرداخت هاى مجاز مى كه قابل افتتاح در بانك حساب

 .گيرد جنوبى مورد استفاده قرار مى آفریقاى هاى به عمل آمده توسط خارجيان در گذارى سرمایه

جنوبى  آفریقاىبه  حساب بلوكه شده افراد مهاجر نيز مربوط به مهاجران از كشورها عضو منطقه مشترک پولی

 .باشد و مشمول مقررات كنترل ارز مى

شده درنظر گرفته  جنوبی، تسهيالت بيشترى براى تردد خارجيان به این كشور با تغيير حكومت در آفریقاى

. جنوبی، ارز وارد این كشور كنند آفریقاى گذارى در توانند آزادانه براى سرمایه خارجيان مىازجمله، . است

خارج منتقل ه هاى خودشان را ب گذارى آزادانه سود حاصل از سرمایه توانند يرمقيم نيز مىغ انگذار سرمایه

 .كنند

جنوبى اجازه  آفریقاى جنوبى اعالم نمود كه مؤسسات ميالدی، بانك مركزى آفریقاى 1995در اواسط سال 

 .كنند هاى خارجى مبادله سرمایه دارند كه با طرف

نگهداشته تا به  بازار ارز دوردر اى خود را از دخالت  ميزان قابل مالحظهه جنوبى ب بانك مركزى آفریقاى

 .(Doubre, op.cit, P.32) تر داده شود عوامل بازار اجازه فعاليت آزادانه
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 جنوبى مقررات تجارت خارجى كشور آفريقاى -2-20

 هاى داخلى وضع شده بر كاالهاى وارداتى ماليات -2-20-9

 بر ارزش افزوده جنوبی، به همه كاالهاى وارداتی، ماليات وزارت دارائى آفریقاى 479طبق بخشنامه شماره 

 (VAT)  ارزش سيف %14معادل (C.i.f) ،ماليات بر ارزش افزوده . گيرد تعلق مى بعالوه عوارض و كارمزدها

خوراک هاى كشاورزی،  براى پردازش صادرات، همچنين نهاده ای، ورود موقت و واردات به كاالهاى سرمایه

 .سموم و بعضى از انواع مواد غذائى تعلق نخواهد گرفت حيوانات، بذر، كود شيميائی،

شيميائى عوارض  هاى نفتی، انواع خاصى از محصوالت به نوشابه، مشروبات الكلی، دخانيات، فرآورده

 .گيرد تعلق مى (Excise duties) غيرمستقيم

هاى اداری،  ماشين ش، لوازم عكاسی، پوشاک خز و پوست،هاى بازی، عطر، لوازم آرای از تراكتور، دستگاه

 .شود درصد ماليات اخذ مى 5/37 الى 11دار بين  ضبط صوت و ویدئو، وسائل عينك سازى و ساعت عقربه

 .گردد مى هاى بنزینى و گازوئيلى دریافت هاى مشخص از سوخت طبق نرخ (Fuel Levy) ماليات سوخت
 

 بندى مقررات سهميه -2-20-2

مواد غذائى : عبارتنداز این كاالها. اخذ مجوز واردات براى كاالهاى مشمول كنترل واردات الزامى است

مرغ، عسل  آماده و آرد شده، مالت، تخم جات، خشكبار، سبزیجات، قهوه، چای، كاكائو، شكر، غالت ميوه)

هاى  هاى روغنی، روغن انههاى گوشتی، محصوالت لبنی، د فرآورده ، حيوانات زنده، گوشت و(طبيعى و غيره

آب ميوه، نوشابه، دخانيات، ماهی، چرم و پوست خز پرداخت نشده، الستيك  نباتی، چربی، واكس، گل،

شن،  نشده، كاالهاى الستيكى صنعتى و نيمه صنعتی، پنبه، كاالهاى چاپی، پوشاک، سنگ، ماسه و پرداخت

ساخته آهن و فلز، مس،  اى آهنی، محصوالت نيمهمواد معدنى اوليه، فلزات قيمتى و ضایعات فلزی، آلياژه

سنگ، گاز، مواد شيميائى و مواد شيميائى  آلومينيوم، فلزات غيرآهنى نيمه ساخته، فلزات ساخته شده، ذغال

كاالهاى پزشكى و داروئی، مواد پالستيكی، محصوالت نهائى  ها، آلی، اسيدهاى غيرآلی، اكسيدها و هالوژن

لوازم برقى و اسباب بازی، اسلحه گرم، مهمات، تانك و سایر خودروهاى  ،صنعتى رقىآالت ب شيميائی، ماشين

 .جنگی

كشاورزى  كاالهاى. باشد خرید و توزیع بعضى محصوالت اصلى كشاورزى مشمول مقررات دولتى مى

ای، بذر یونجه  خوشه مشمول اخذ مجوز شامل جو، گندم، ذرت، و كاالهاى توليد شده از این غالت، گندم

 .گردند مى

در معرض خطر  هاى حيوانات و گياهان وحشى المللى گونه جنوبى به كنوانسيون تجارت بين كشور آفریقاى

  (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Faund ond Flora) نابودى

 .نماید هائى را اعمال مى كنترلحيوانات و گياهان  ملحق گردیده، لذا در مورد واردات انواعى از

 .گردیده است ى باستثناى واردات قهوه، چاى و شكر از شرایط صدور مجوز معافوواردات از كشور ماال
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 در مورد لطمه زننده به الیه ازون 1987مصوب  عنوان عضو پروتكل مونتراله جنوبى ب كشور آفریقاى

(Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Leyer) واردات مواد كنترل شده  ، از

عمل ه اند، ممانعت ب پروتكل ملحق نگردیده مندرج در فهرست الف از پروتكل مزبور، از كشورهایى كه به این

جنوبى هرگونه مبادله تجارى با كشورهاى صربستان و  آفریقاى همچنين در حال حاضر دولت. خواهد آورد

 .این كشورها عليه بوسنى و هرزگوین، ممنوع كرده است اضعدليل موه را ب ونگر مونته
 

 مقررات استانداردهاى واردات -2-20-8

موتوری،  گروه از محصوالت شامل، لوازم برقى خانگی، محصوالت الكترونيكی، خودروهاى 43براى 

محصوالت واردات . است هاى دریائى و گوشت كنسرو شده استاندارد اجبارى در نظر گرفته شده فرآورده

 .باشد كشاورزى مستلزم اخذ گواهى بهداشت مى

مبنى بر ضدعفونى شدن  هائى كه مواد طبيعى استفاده گردیده، الزم است همراه با گواهى رسمى بندى در بسته

 .باشند

باید فاقد وارداتى  جنوبی، كاالهاى كشور آفریقاى (Merchandise Marks Acts) طبق قانون عالئم تجارى

 .بودن، باشند داخل يدى كننده تولعالئم تداع

گذارى  عالمت بندى و ، ضوابط خاصى براى بسته(1991)طبق قانون استاندارد محصوالت كشاورزى مصوب 

بندى محصوالتى  ستهب. باشد مبداء كشور صادركننده باید مشخص. محصوالت كشاورزى وارداتى وجود دارد

حاوى فلوراید، مواد غذایى و لوازم آرایشى باید داراى  هاى شویه خميردندان، پودر و دهان از قبيل دارو،

. منسوجات حاوى پشم گوسفند باید داراى برچسبى نمایانگر درصد پشم كاال باشد. اى باشند هاى ویژه برچسب

 .بندى هستند جات تازه مشمول ضوابط ویژه بررسى شيميایى و بسته ميوه سبزیجات و

محصوالت  ازجمله این. ید و توزیع بعضى از محصوالت كشاورزى تحت ضوابط خا  قرار گرفته استخر

 .عبارتند از بذر یونجه، جو، گندم، ذرت و محصوالت اصلى بدست آمده از آنها

شامل كاسنى ) ، كاسنى(زمينی جز بذر سيبه ب)براى واردات بعضى از انواع بذر سبزیجات، سيب زمينى 

 .جنوبى دارد آفریقاى سویا و ضایعات پنبه، نياز به اخذ مجوز از وزارت كشاورزى، بذر (زمينی

كنترل قانون  واردات مواد غذایی، لوازم آرایشی، بهداشت و هر لوازمى مربوط به این نوع محصوالت تحت

 .هستند( 1972) (Foodstuffs, Cosmetics and Desinfectans Act) مواد غذایی، لوازم آرایشى و بهداشتى

،  (Agriculture Pests Act) و قانون آفات كشاورزى( 1991)طبق قانون استاندارد محصوالت كشاورزى 

 .بهداشتى قرار دارند كليه كاالهاى كشاورزى براى مصرف انسان و حيوان تابع مقررات، (1983)
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 جنوبى قرارداد توزيع كاالى خارجى در آفريقاى -2-20-4

خارجى یك  ى هيچگونه قانون خاصى كه محدودكننده عقد قرارداد توسط یك طرفجنوب در كشور آفریقاى

كاالهاى خارجى در آن كشور،  جنوبى به منظور توزیع طرف قرارداد با اشخا  حقيقى یا حقوقى در آفریقاى

خواهد پروانه مشمول مقررات كنترل ارز این كشور  االمتيازها، فرانشيز، صدور ليكن پرداخت حق. وجود ندارد

براى كاالهاى مصرفى و بيش  %3االمتياز بيش از  قراردادهایى كه موضوع آن حق رسد كه نظر مىه بعيد ب. بود

نماینده، همچنين شرایط  درخصو  نحوه تعيين. اى باشد، مورد تأیيد قرار گيرد براى كاالهاى سرمایه %6از 

وجود نداشته، و تعهدات قراردادى حاكم  رسخ قراردادهاى نمایندگى و توزیع، مقررات خاصى در این كشوف

 .باشد بر این نوع قراردادها مى

 

 جنوبى مقرارت مربوط به صادرات كاال از آفريقاى -2-20-5

به خارج از  ،استراتژیك دالیل هجنوبى ب دليل محدودیت توليد در داخل آفریقاىه صادرات بعضى از كاالها، ب

مستلزم   (SOUTHERN AFRICAN CUSTOMS UNION - SACU) جنوبی گمركى آفریقاى  اتحادیه

جنوبى  لسوتو، ناميبيا، سوازیلند و آفریقاى این اتحادیه از كشورهاى بوتسوانا،. باشد اخذ مجوز صادرات مى

ماه  6بایست ظرف  شده، كليه درآمدهاى حاصل از صادرات مى جز در موارد تجویزه ب. تشكيل گردیده است

 .جنوبى عودت داده شود تاریخ دریافت پول، به كشور آفریقاى روز از 7از صدور كاال یا 
 

 جنوبى مقررات مربوط به واردات كاال به آفريقاى -2-20-6

 IMPORT CONTROL) فهرست كاالهاى وارداتى مشمول كنترل در مقررات برنامه كنترل واردات

PROGRAM)  واردات براى  واردكنندگان كه متقاضى جوازكليه . اند گردد، درج شده كه ساالنه منتشر مى

 DIRECTOR of IMPORT and) مقاصد تجارى یا توليدى باشند باید نزد مدیر كنترل واردات و صادرات

EXPORT CONTROL)  توانند آزادانه از كليه  مجوز مى درخواست خود را تسليم كنند دارندگان این

به  مشروط ،لسوتو، ماالوی، ناميبيا، سوازیلند، و زیمبابوه تسوانا،واردات از كشورها بو. كشورها كاال وارد كنند

 .ردنياز به اخذ مجوز واردات ندا، اینكه كاالهاى وارداتى در این كشورها توليد یا ساخته شده باشند

از تأیيدیه با مجوز ویژه قبلى  معموالً پرداخت بابت واردات قبل از تاریخ بارگيرى كاال در كشتى به جز با اخذ

سوم   یك %33درخواست توليدكننده خارجى حداكثر  بنا به. گيرد جنوبی، صورت نمى بانك مركزی آفریقاى

جنوبى قابل پيش پرداخت  ای، بدون تأیيدیه بانك مركزی آفریقاى سرمایه هاى توليد كاالهاى از هزینه

 بوده و عوارض (VAT) فزودهچند مورد استثناء، كاالهاى وارداتى مشمول ماليات بر ارزش ا باشد، بجز مى

 .است براى كاالهاى غيرضرورى متغير %41براى بعضى از مواد غذایى تا  %5واردات از 
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 هاى گمركى تعرفه -2-20-7

تشكيل   (HS) رقمى و براساس سيستم هماهنگ 8جنوبى از اعداد  هاى گمركى كشور آفریقاى جدول تعرفه

اتحادیه گمركى منعقد بين  نامه براى سراسر قلمرو موافقتهاى گمركى این كشور  تعرفه. گردیده است

 .االجراء است ناميبيا، سوازیلند الزم جنوبى و سایر كشورهاى منطقه شامل بوتسوانا، لسوتو، آفریقاى

بوده، اگرچه  جنوبى براى اكثر كاالها براساس ارزش آنها هاى ترجيحى گمركى آفریقاى هاى تعرفه نرخ

این عوارض معادل . گيرد تعلق مى و معينى به طيف وسيعى از كاالها (Formula Duties) عوارض فرموله شده

 .وارداتى است ارزشى محاسبه شده برمبناى كمترین قيمت ثبت شده

تعلق گرفته و  %21درصد تا  متغير بوده كه به اكثر اقالم بين صفر %6اى بين صفر درصد تا  هاى تعرفه نرخى

و به  %51هاى گوشتى  گوشت و فرآورده به. وارض وارداتى معاف هستندطيف وسيعى از كاالها از ع

 .گيرد مى تعلق  نرخ تعرفه % 91منسوجات تا حداكثر 

همچنين . یافت كاهش خواهد %41عوارض واردات منسوجات طى ده سال به حداكثر  1995از آغاز آوریل 

 .یافته است كاهش %81به  %111حداكثر تعرفه متعلقه به خودروهاى موتورى از 
 

 تخفيف موقتى عوارض گمركى -2-20-9

هاى  نرخ. درآمده است اى براى بعضى از صنایع به حال تعليق عوارض واردات مواد اوليه و كاالهاى واسطه

. به اخذ مجوز، برقرار گردیده است تخفيفى براى مواد و اجزاى الزم براى ساخت كاالهاى صادراتى منوط

هاى عمومى و واردات  ها و سایر سازمان بيمارستان هاى رفاهی، اده در سازمانعوارض كاالهاى مورد استف

كاالهاى  .حالت تعليق درآمده استه آموزشی، علمى و آزمایشى نيز ب كاالهایى براى مصارف فرهنگی،

جنوبى فهرست  كشور آفریقاى قانون گمركات و ماليات 5و  4، 3ل شماره اومند از مزایاى تخفيف در جد بهره

 . اند گردیده

ها، مواد شيميائی، الستيك، كاغذ، منسوجات و پوشاک،  نوشيدنى این كاالها شامل انواعى از مواد غذایی،

 .آالت، خودروهاى موتورى و قطعات آن هستند تلویزیون، ماشين كفش، مانيتورهاى

ها از  مورد معافيت تجارى ایجاد نگردیده، لذا در جنوبى تاكنون هيچ بندر آزاد یا منطقه در كشور آفریقاى

 .اى در این كشور وجود ندارد هاى گمركی، منطقه تعرفه

 

 العاده گمركى هاى فوق هزينه -2-20-8

هاى  تعلق این هزینه. گيرد مى العاده تعلق هاى فوق ارزش فوب، هزینه %41تا %5به اكثر كاالهاى وارداتى 

 :باشد بندى كاالئى زیر مى طبقهالعاده براساس  فوق

  ،41كاالهاى لوكس% 

  15( شامل یخچال، اجاق گاز، ماشين لباسشوئی)لوازم منزل% 
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 5ای،  اى و كاالهاى واسطه كاالهاى سرمایه% 

كشاورزی، مواد اوليه براى بخش صنعت و محصوالت غذائى اساسی، مشمول دریافت  واردات بخش

 .گردند العاده وارداتى نمى فوق هاى هزینه

جمهورى چك،  كاالهاى وارداتى تحت شرایط تخفيفی، كاالهاى وارداتى از مجارستان، لهستان، رومانی،

زیمبابوه، كاالهاى وارداتى  اسلواكى و ماالوی، چاى وارداتى از جزیره موریس، كاالهاى خا  وارداتى از

وارداتى كه در داخل كشور موجود اى  واسطه اى و منظور توليد كاالهاى صادراتی، كاالهاى سرمایهه ب

 .العاده هستند فوق هاى باشد، نيز مشمول معافيت از هزینه نمى

هاى   هزینه ،1994سال العاده، در اواسط  هاى فوق جنوبى براى حذف تدریجى هزینه در راستاى تعهد آفریقاى

 .ی، حذف گردیدخودروساز العاده براى تعدادى از كاالها، شامل اقالمى در بخش منسوجات و فوق
 

 جنوبى مراحل و نكات اصلى براى تجارت با آفريقاى -2-29

دولتيى  ه توسيط خارجييان اخيذ هيچگونيه تأیيدیي     جنوبى  براى شروع فعاليت جدید تجارى در آفریقاى -1

 .زه، مگر مقررات مربوط به كنترل ارالزم نبود

 .وجود ندارد گذارى خارجى يچگونه محدودیتى در زمينه نوع، ميزان و مكان سرمایهه -2

 :جنوبى الزم است براى شروع یك فعاليت تجارى در آفریقاى -3

 یك مشاور حقوقى یا حسابدار تعيين كرد. 

  روز به ثبت برسد 21شركت ظرف. 

 مجوز فعاليت جارى یا صنعتى اخذ گردد. 

 نزد اداره ماليات ثبت نام گردد. 

 استانداردها و مشخصات فنى تعيين گردند. 

 .جنوبى منتقل و به پول رایج این كشور تبدیل گردد آفریقاى منابع مالى خارجى به -4

 .مكان فعاليت اقتصادى تعيين شود -5

 .براى كاركنان خارجى درخواست اجازه كار و اقامت شود -6

 .اقدام شود  گذارى هاى صادراتى و سرمایه در مورد درخواست استفاده از مشوق -7

 .قابل پرداخت مشخص شودبراى واردات، مجوز واردات اخذ و عوارض وارداتى  -8

 .عنوان یك صادركننده ثبت نام كرده و مجوز صادرات اخذ شوده براى صادرات، ب -9

 .هاى خارجی، انطباق با مقررات كنترل ارز در نظر گرفته شود براى پرداخت -11
 

 فرصتهاي سرمايه گذاري -2-22

 : یر اعالم نموده استبانك جهانی فرصتهای سرمایه گذاری كشور آفریقای جنوبی را به شرح جدول ز
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 فرصتهای سرمایه گذاری كشور آفریقای جنوبی:  24جدول 

Title  Information Type Source Sector 

South Africa - Invest in 

Tourism Facilities  
(May-03-2010)  

Opportunities: 

Public-Private 
Partnerships 

Tradeinvest Africa 

Tourism and Travel 

  

South Africa - Invest in 

Aviation Industry  
(Apr-30-2010)  

Opportunities: 

Existing private 
ventures 

Tradeinvest Africa 

Construction and 

Engineering 
  

South Africa - Frozen 
Produce  
(Apr-20-2010)  

Opportunities: 
New projects 

Trade Invest SA 

Food and Beverages 
  

South Africa - Invest in 
Mohair Industry  
(Apr-19-2010)  

Opportunities: 
Existing private 
ventures 

Trade Invest SA 

Textiles and Leather 
  

South Africa: Agri-
Processing Opportunity  

(Apr-14-2010)  

Opportunities: 
New projects 

Trade Invest SA 

Agriculture  
  

South Africa - 
Opportunities in 

Agriculture and Solar  
(Apr-12-2010)  

Opportunities: 

New projects 
TradeInvestAfrica 

Agriculture  

Energy 
  

Investment Opportunities 
in Electronics 
Manufacturing - South 

Africa  
(Mar-31-2010)  

Opportunities: 
New projects 

Trade Invest SA 

Electronics and 
Electrical 

  

South Africa - Pallet 

Manufacturing 
Opporunity  
(Mar-18-2010)  

Opportunities: 
New projects 

Tradeinvest Africa 

Other Manufacturing 
  

Golf, Racecourse and 
Entertainment 

Opportunity - South 
Africa  
(Aug-03-2009)  

Opportunities: 
Existing private 

ventures 
Opportunities: 
New projects 

Tourism ROI 

Tourism and Travel 

  

Sport Stadium - South 
Africa  
(Jul-27-2009)  

Opportunities: 
New projects 

Trade Invest SA 

Tourism and Travel 
  

Kumba Iron Ore - South 
Africa  

(Jul-24-2009)  

Opportunities: 
Existing private 

ventures 

Trade Invest SA 

Mining and Quarrying 
  

Polokwane International 
Airport - South Africa  

(May-29-2009)  

Opportunities: 
Existing private 

ventures 

Trade Invest SA 

Transport 
  

Fruit Farming in N. Cape 
- South Africa  

(May-22-2009)  

Opportunities: 

New projects 
Trade Invest SA 

Agriculture  
Food and Beverages 

  

Housing Developments in 

Gauteng - South Africa  
(May-20-2009)  

Opportunities: 

New projects 
Trade Invest SA 

Property 

  

Biotechnology: A 

Winning Investment in 
Gauteng - South Africa  

Opportunities: 
Sectors  

Trade Invest SA 

Chemicals and 

Pharmaceuticals 
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(May-19-2009)  

Three Tourism 
Opportunities - South 
Africa  

(Jan-29-2009)  

Opportunities: 
Public-Private 
Partnerships 

TradeInvestAfrica 

Tourism and Travel 
  

Opportunity in agro-
processing in Limpopo  

(Sep-24-2008)  

Opportunities: 

New projects 
TradeInvestAfrica 

Food and Beverages 

  

South Africa: Potential 

Wind Energy Projects on 
West Coast  
(Jul-29-2008)  

Opportunities: 
Sectors  

Trade Invest SA 

Energy 
  

Holiday Resort in Vaal 
River - South Africa  
(Jul-21-2008)  

Opportunities: 
New projects 

Trade Invest SA 

Property 
Tourism and Travel 
  

Development of Holiday 
Resort in Nature Reserve 
- South Africa  

(Jul-15-2008)  

Opportunities: 
New projects 

Trade Invest SA 

Property 
Tourism and Travel 

  

Tourism and Leisure 

Developments in Nelson 
Mandela Bay - South 
Africa  

(Apr-07-2008)  

Opportunities: 
Sectors  

Trade Invest SA 

Non-sector Specific 

Tourism and Travel 
Trade and Commerce 
Transport 

  

Divestiture of Eskom 
Finance Co. - South 

Africa  
(Dec-06-2006)  

Opportunities: 

Privatization 

Privatization Group 

International, LLC - 
South Africa 

Energy 

  

PGI, LLC Newsletter 
(December 2005)  
(Mar-22-2006)  

Opportunities: 
New projects 
Opportunities: 

Privatization 

Privatization Group 
International, LLC - 

South Africa 

Non-sector Specific 
  

Potential Divestitures in 
South Africa (2006/2007)  

(Feb-09-2006)  

Opportunities: 
Privatization 

Privatization Group 
International, LLC - 

South Africa 

Chemicals and 
Pharmaceuticals 

Construction and 
Engineering 

Electronics and 
Electrical 
Financial Services 

Food and Beverages 
Other Services 
Telecommunications 

Tourism and Travel 
Transport 
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 روابط دو جانبه ايران و آفريقاي جنوبي -8
 1389ماهه  6لغایت  1381مبادالت تجاری ایران و آفریقای جنوبی از سال :  25جدول 

 ميليون دالر: ارزش

 1831ماهه  6 1833 1837 1836 1835 1834 1838 1831 1831 سال

 7/81 6/45 11 87 17 13 15 16 18 ت ايران به آفريقاي جنوبيصادرا

 7/86  1/31 18 75 118 17 81 47 86 ت ايران از آفريقاي جنوبيواردا

 -5 -6/84 -74 -83 -116 -71 -17 -81 -18 تراز تجاري

 گمرک جمهوری اسالمی ایران: مأخذ

 

 مهمترين اقالم مبادله شده -8-9
 1388ترین اقالم مبادله شده بين ایران و آفریقای جنوبی در سال  مهم: 26جدول 

 واردات ايران ازآفريقاي جنوبي صادرات ايران به آفريقاي جنوبي

 (ميليون دالر)ارزش  نام کاال (ميليون دالر)ارزش  نام کاال

 5/11 قيرنفت
محصوالت از فوالد زنگ نزن تخت نورد 

 ميلي متر 611شده با پهناي 
7/11 

 7/11 (تازه يا خشک)پرتقال  5/11 آمونياک بدون آب

 1/11 توتون و تنباكو 6/7 اوره حتي بصورت محلول در آب

 4/3 كربن% 1فرومنگنز بيش از  1/5 فرش و ساير كفپوشهاي نسجي

ترانسفورماتورهاي دي الكتريک و اجزا و 
 قطعات آن

 1/8 اجزا و قطعات توربين گازي 7/1

 1 ماشين ها و دستگاههاي مكانيكي 1/1 باديپلي اتيلن گريد 

 7/1 ساير محصوالت از فوالد زنگ نزن 3/1 سنگ مرمر3 تراورتن3 رخام

 7/1 سيب تازه 6/1 پودر استامينوفن

 5/1 وزني كربن% 8فرومنگنز داراي بيش از  5/1 روغن صنعتي

 8/1 ساير واكسن ها براي دامپزشكي 4/1 (تازه يا خشک)پسته 

 2/29 مجموع 2/90 مجموع
 نگمرک جمهوري اسالمي ايرا : خذأم

 

 آفريقاي جنوبياسناد مهم همكاري ها، پيگيري يا امضا شده بين ايران و  -8-2
 همكاری های دو جانبه:  27جدول 

 محل برگزاري تاريخ متولي اجالس اجالس کميسيون مشترک رديف

 پرتوريا 1874 وزارت امور خارجه بازرگانياولين اجالس كميسيون مشترک همكاريهاي اقتصادي  1

 تهران 1875 وزارت امور خارجه دومين اجالس كميسيون مشترک همكاريهاي اقتصادي بازرگاني 1

 پرتوريا 1876 وزارت امور خارجه بازرگاني اجالس كميسيون مشترک همكاريهاي اقتصادي سومين 8

 تهران 1873 وزارت امور خارجه اقتصادي بازرگانيچهارمين اجالس كميسيون مشترک همكاريهاي  4

 پرتوريا 1871 وزارت امور خارجه پنجمين اجالس كميسيون مشترک همكاريهاي اقتصادي بازرگاني 5

 تهران 1831 وزارت امور خارجه ششمين اجالس كميسيون مشترک همكاريهاي اقتصادي بازرگاني 6
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 پرتوريا 1831 وزارت امور خارجه اقتصادي بازرگانيهفتمين اجالس كميسيون مشترک همكاريهاي  7

 تهران  1838 وزارت امورخارجه  هشتمين اجالس كميسيون مشترک همكاريهاي اقتصادي بازرگاني 3

 پرتوريا 1835 وزارت امورخارجه  نهمين اجالس كميسيون مشترک همكاريهاي اقتصادي بازرگاني 1

 تهران  1837 وزارت امور اقتصادي ودارايي دهمين اجالس كميسيون مشترک همكاريهاي اقتصادي بازرگاني  11

 .(قتصادی و دارایی محول گردیده استبراساس مصوبه هيأت دولت اجالس مذكور به وزارت امور ا :توضيح )

 

 امضا شده  اسناداهم  -8-2-9

 الذكر های فوق یادداشت تفاهم اجالس -1

 موافقتنامه بازرگانی  -2

های بازرگانی و صنایع آفریقای  یادداشت تفاهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با برخی از اتاق -3

 جنوبی

 موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف  -4

 گذاری های خارجی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه -5

 گمركیموافقتنامه همكاریهای  -6

 یادداشت تفاهم همكاریهای نفتی  -7
 

 

 

 

 تهاي اقتصادي تجاري عاليرتبه مبادله شدهأهي -8-2-2

 1379خرداد  ت شركت بازرگانی دولتی ایران به آفریقای جنوبیأسفر هي -1

به آفریقای جنوبی جهت برگزاری پنجمين اجالس  (وقت)سفر جناب آقای خرازی وزیر امور خارجه  -2

 1379شهریور مشترکكميسيون 

كشور آفریقای جنوبی به تهران جهت برگزاری ششمين ه سفر خانم انكوسازا مينی زوما وزیر امور خارج -3

 1381بهمن  اجالس كميسيون مشترک

 1381تير  تی از گمرک ایران به آن كشورأسفر هي -4

برگزاری هفتمين اجالس به آفریقای جنوبی جهت  (وقت)خرازی وزیر امور خارجه  سفر آقای دكتر -5

 1382تير  كميسيون مشترک

 1382تير  فریقای جنوبیآتی از اتاق تعاون به أسفر هي -6

 1382مرداد  ت تجاری و بازاریابی سازمان بازرگانی استان اصفهان به كشور آفریقای جنوبیأسفر هي -7

ان جهت برگزاری هشتمين اجالس سفر خانم دكتر انكوزاسانازوما وزیر امورخارجه آفریقای جنوبی به تهر -8

  1383آذر كميسيون مشترک
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آقای دكتر متكی وزیر امورخارجه به آفریقای جنوبی جهت برگزاری نهمين اجالس كميسيون  سفر -9

 1385مرداد  مشترک دو كشور

 1386بهمن  ت تجاری، بازاریابی به سرپرستی استان فارس به آفریقای جنوبیأسفر هي -11

 1387اردیبهشت  زیر امور خارجه آفریقای جنوبی به تهرانسفر معاون و -11

دهمين اجالس ی تهران جهت برگزار زیر امور خارجه آفریقای جنوبی بهسفرخانم انكوزاسانازوما و -12

 1387كميسيون مشترک مرداد 

 1387ن ت تجاری، بازاریابی به سرپرستی سازمان بازرگانی قم بهمأسفر هي -13

 

 (در چارچوب روابط دو جانبه)اقدامات بعمل آمده مهمترين  -8-2-8

 المللی سایتكس شركت ایران در نمایشگاه بين -1

 1387اعزام رایزن بازرگانی ایران به آفریقای جنوبی در سال  -2

 امضای موافقتنامه های زیر ساختی اقتصادی  -3
  

 در جهت گسترش روابط تجاري و بازرگاني اهم برنامه هاي آتي -8-2-4

 (SACU)امضا موافقتنامه ترجيحات تجاری بعد از تصویب در اتحادیه گمركی آفریقا  -1

 (بندر دوربان)منطقه جنوب آفریقا راه اندازی خط كشتيرانی مشترک ایران و  -2

 ایجاد مركز تجاری در ژوهانسبورک در راستای اجرایی نمودن مصوبات كميسيون اقتصادی ستاد آفریقا -3

، تجاری و سرمایه گذاری ایران و آفریقای جنوبی در تهران در ش معرفی فرصتهای اقتصادیاری همایبرگز -4

 1388سال 

 1388دعوت رسمی از وزیر بازرگانی آفریقای جنوبی جهت بازدید رسمی از ایران در نيمه دوم سال  -5
  

 في مابين در امور تجاري مسائل و مشكالت -8-2-5

   توسط صادركنندگان  غيرنفتی  كاالهای  موفق درخصو   وجود بازاریابی  عدم -1

 در آفریقای جنوبی  ایران  غيرنفتی  كاالهای  و كيفيت  از كميت  شناخت  عدم -2

 .باالبودن هزینه تمام شده كاالهای ایرانی به آفریقا به علت باالبودن هزینه حمل آن به همراه تعرفه های گمركی -3

تحمل عوارض گمركی باال به علت عدم عضویت ایران در مجامع و بازارهای مشترک منطقه از جمله كومسا،  -4

 .ساكو و یا سادک در آفریقا

 نداشتن شعبه بانكی ایرانی در آفریقای جنوبی  -5
 

 سازمان توسعه تجارت ايران به منظور گسترش روابط تجاري و اقتصادي پيشنهادات -8-2-6
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  قابل كاالهای   ، شناسایی بازرگانی  با وزارت  مختلف  سازمانهای  صادراتی  فعاليتهای در  الزم هماهنگی -1

  شركتهای  آنها از طریق  ها و یا عرضه ایجاد نمایشگاه  آنها از طریق  و عرضه  جنوبی  آفریقای  در بازارهای  رقابت

 كشور   این  بزر   در فروشگاههای  جنوبی  آفریقای

اد مركز تجاری یا نمایشگاه دائمی در این كشور و همكاری این مركز با وزارت بازرگانی درجهت ایج -2

 افزایش صادرات ایران به كشور مذكور 

  عوارض  و معافيت  ترجيحی  كاالهای رقابتی به منظور استفاده از مزیتهای توليد  ،كوچك  كارگاههای ایجاد -3

 . گمركی

 در كشور مذكور  داروسازی  انجاتكارخ  سيسأدر ت  مشاركت -4

 كشور  دارو درآن  ثبت    تسهيالت  دریافت  درصورت  جنوبی  آفریقای  به  دارویی  صدور دارو و مواد اوليه -5

 :تشویق شركتهای توانمند آفریقای جنوبی به سرمایه گذاری درایران درزمينه های -6
 نيشكر در صنایع نيشكر خوزستان  (تفاله ) توليد كاغذ از باگاس -الف

 ریلی   راه آهن و خطوط -ب

 توليد آهن و فوالد  -ج

 پيشرفته در ایران ی استفاده از تجربيات سيستم آبيار -د

 سرمایه گذاری در توليد طال از معادن ایران  - ه

 :درزمينه ی، مهندسی شركتهای توانمند ایرانی در آفریقای جنوبسرمایه گذاری و صدور خدمات فنی -7
 توليد دارو  -الف

 پتروشيمی و گاز -ب

 خانه سازی و كانكس سازی  -ج

 تشویق به ایجاد بانك مشترک در تهران -8
 

 و توصيه سياستي جمع بندي -4

 جمع بندي -4-9

 . برابر آفریقای جنوبی وسعت دارد 3/1ایران حدود  -1

 . جمعيت آفریقای جنوبی از رشد یكنواختی برخوردار بوده است -2

به طوری كه علی رغم رشد . رشد اقتصادی آفریقای جنوبی تحت تأثير بحران مالی جهانی بوده است -3

 . مواجه بوده است% 8/1با ركود اقتصادی  2119، در سال 2115 -2118اقتصادی پایدار در دوره 

 . حت تأثير افزایش و كاهش قيمت های جهانی بوده استتورم آفریقای جنوبی ت -4

 . آفریقای جنوبی در زمينه كنترل سطح بدهی های خارجی موفق عمل ننموده است -5

 . نرخ بيكاری آفریقای جنوبی نسبتاً باال می باشد -6

 . تراز تجاری آفریقای جنوبی منفی است -7
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 و سویيس در تجارت این كشور  اپن، ایران، انگليس، ژهای چين، آلمان، آمریكا، عربستانكشورحضور -8

 (متكی بر ذغال سنگ و ذغال كك. )الگوی مصرف انرژی آفریقای جنوبی به روز نمی باشد -9

 . كشور آفریقای جنوبی نقش اساسی در تأمين برق مورد نياز قاره آفریقا دارد -11

 . آفریقای جنوبی از پتانسيل باالیی برای كشاورزی برخوردار نمی باشد -11

 . آفریقای جنوبی جایگاه مناسبی در تأمين توليدات معدنی مورد نياز كشورهای صنعتی جهان دارد -12

ولی وضعيت آتی . صنعت خدمات مالی آفریقای جنوبی از جایگاه مناسبی در جهان برخوردار می باشد -13

 . استنكداری آفریقای جنوبی با توجه به الزامات قانونی بين المللی در این حوزه، چالش برانگيز صنعت با

 (نوزدهمين بازار بورس جهان)جایگاه مناسب بازار بورس آفریقای جنوبی در جهان  -14

 . كشور آفریقای جنوبی عملكرد خوبی در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است -15

 . كشورهای آمریكا، انگليس و فرانسه در سرمایه گذاری این كشور حضور دارند -16

خدمات تأمين مالی، "، "توليدات كارخانه ای"، "معدن"بيشتر سرمایه گذاری خارجی جذب بخش های  -17

  .استشده  "بيمه، امالک و مستغالت و خدمات كسب و كار

 . نسبتاً پایين می باشد ریسك سرمایه گذاری كشور آفریقای جنوبی  -18

كشور در حال توسعه برتر در جذب سرمایه گذاری مستقيم خارجی در جنوب آفریقا  5"عطف به جدول  -19

، كشور آفریقای جنوبی بزرگترین جذب كننده سرمایه گذاری مستقيم خارجی در "2118 -2111در سالهای 

 .بوده است( 2116به استثنا سال )بين كشورهای این منطقه 

 

 
  2118 -2111در حال توسعه برتر در جذب سرمایه گذاری مستقيم خارجی در جنوب آفریقا در سالهای كشور  5:  28جدول 

5002 5005 5002 5009 5002 5002 5002 5002 

آفريقاي 
 جنوبي

آفريقاي 
 جنوبي

آفريقاي 
 جنوبي

آفريقاي 
 جنوبي

آفريقاي 
 جنوبي

 بوتسوانا
آفريقاي 
 جنوبي

آفريقاي 
 جنوبي

 ناميبيا ناميبيا ناميبيا ناميبيا بوتسوانا بوتسوانا بوتسوانا ناميبيا

 لسوتو بوتسوانا لسوتو بوتسوانا ناميبيا ناميبيا ناميبيا بوتسوانا

 سوازيلند لسوتو سوازيلند لسوتو سوازيلند لسوتو سوازيلند سوازيلند

 سوازيلند لسوتو سوازيلند لسوتو لسوتو
آفريقاي 
 جنوبي

 بوتسوانا سوازيلند

 

 توصيه سياستي -4-2

كه این گزارش عطف به گزارش اوليه ارزیابی اقتصادی پروژه شهرک سازی در كيپ تاون آفریقای توجه به آنبا 

 : دی گردم در خصو  بخش ساخت و ساز این كشور به شرح زیر ارائه توصيه سياستیجنوبی می باشد، لذا 
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از برگزاری جام جهانی از بخش های جذاب برای سرمایه گذاری توجه به آنكه بخش ساخت و ساز تا پيش با 

به این )بوده و پس از آن دچار افول گردیده، و از سوی دیگر بخش ساخت و ساز در این كشور متمركز می باشد 

، لذا سرمایه گذاری در این (معنا كه چند شركت بزر  و شناخته شده در این حوزه فعاليت گسترده ای دارند

 . باشد توجه به مطالب فوق نيازمند بررسی های كارشناسی بيشتر می حوزه با

ای سود تمامی رونق اقتصادی در یك بخش اقتصادی یا یك كشور به معناز یكسو، به آنكه  در واقع با عنایت

و به عبارت  ی بنگاههای فعال نيست،به معنای متضرر شدن تمامنيز همچنين ركود اقتصادی  بنگاههای فعال نيست و

 ، بنابراینی متضرر شدن اكثر فعاالن بخش استرونق به معنای منتفع شدن اكثر فعاالن بخش و ركود به معنادیگر 

مربوط به پروژه های ساختمانی مذكور مورد بيشتر اطالعات در زمينه پروژه كيپ تاون، تر  به منظور اظهار نظر دقيق

 . نياز است
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