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قاره  آزاد  تجارت  منطقه   / صادرات  پتانسیل   / آفریقا  ایران، 

آفریقا / دسترسی به بازار / تجارت درون گروهی 

چکیده
انعقاد موافقت نامه های همگرایی منطقه ای در شکل های مختلف 

منافع  کسب  افزایش تجارت و  و  برای توسعه  ابزارهای الزم  از  یکی 

کشور آفریقایی  کشور از 54  کشورهای عضو است. 44  بیشتر برای 

آزاد  تجارت  منطقه  یک  امضای  به  اقدام   2018 مارس   21 در 

)AFCFTA( نمودند. این درحالی است که تنها در حدود 10 درصد 

می شود.  تأمین  درون گروهی  به صورت  منطقه  وارداتی  نیازهای  از 

ایران سهم ناچیزی در بازار 360 میلیارد دالری منطقه مذکور دارد.

و اسنادی، سعی می کند  این مقاله در چارچوب روش تحلیلی 

بررسی  ایران  صادرات  بر  را  آزاد  تجارت  منطقه  این  ایجاد  تأثیر 

اقتصاد ایجاد  از  آماری  تصویری  ارایه  دنبال  به  راستا،  این  در   کند. 

 ،2030 سال  در  آفریقا  چشم انداز  آفریقا،  در  ایران  حضور  سیاسی 

این  انعقاد  آثار  به  آن،  ویژگی های  و  آفریقا  قاره  آزاد  تجارت  منطقه 

که این اقدام  موافقت نامه بر صادرات ایران پرداخته و نشان می دهد 

می تواند در حدود 50 درصد صادرات 342 میلیون دالری ایران به 

کشورهای الجزایر، مصر، کامرون، اتیوپی و تونس را دچار محدودیت 

کند.

ناظر  عضو  عنوان  به  ایران  که  است  این  مقاله  نهایی  نتیجه 

این منطقه  با  موافقت نامه  انعقاد  به  آفریقا می تواند نسبت  اتحادیه 

کند. تجارت آزاد اقدام 

abedin.reza@gmail.com  1. استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
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مقدمه
آفریقا را می توان در دو  با  فرصت های نهفته موجود در روابط 

با  نمود.  تقسیم بندی  اقتصادی  و  سیاسی  اصلی  شاخه ی 

کم در ساختار سیاسی جمهوری  گفتمان حا در نظر داشتن 

در  موجود  ساختاری  نظم  تغییر  هدف  با  که  ایران  اسالمی 

تا  انقالبی  اقدامات  از  وسیعی  طیف  در  بین الملل،  روابط 

می رسد  نظر  به  است،  بوده  حرکت  در  تعاملی  و  اصالحی 

آفریقایی در  کشورهای  با توجه به موقعیت تضعیف شده  که 

کشورها در راستای ایجاد  یخ، می توان از روابط با این  طول تار

حمایت از دیدگاه های اصالحی ایران در سطح جهانی بهره 

عرصه  در  آفریقا  جایگاه  از  بهره گیری  با  حال،  عین  در  برد. 

این  درونی  ساختارهای  در  نفوذ  میزان  می توان  بین المللی، 

بخشید.  تحکیم  اقتصادی  و  سیاسی  مجاری  در  را  کشورها 

کشورهای آفریقایی، فارغ از هر نوع  یکردی نسبت به  چنین رو

اقدام تهاجمی، می تواند اهداف بلندمدت بین المللی ایران 

را، با سطح پایین تری از چالش های بالقوه، محقق نماید. 

کسب منافع سیاسی از مسیر شناسایی نیازهای اقتصادی 

کشورها، به نگاهی چندبعدی در عرصه بین المللی نیاز دارد. 

در  توسعه ای  نیازهای  شناسایی  نکته،  این  گرفتن  نظر  در  با 

کشورهای آفریقایی، با توجه به مزایای نسبی موجود در ایران، 

تحقق  راستای  در  سیاسی  ابزار  یک  از  بهره مندی  زمینه ی 

در  منافع سیاسی  کسب  فراهم می کند.  را  اقتصادی  اهداف 

گریزناپذیر، منافع اقتصادی ایران را نیز  این رابطه، به شکلی 

تأمین می نماید.

توسعه،  حال  در  جهان  به  نگاه  نوع  حاضر  حال  در 

نداشته  ایران  اقتصادی  دیپلماسی  در  پرنفوذ  جایگاهی 

راستای  در  می توان  تنها  کشورها  این  از  که  می شود  تصور  و 

تغییر  که  حالی  در  برد.  بهره  امنیتی  و  سیاسی  منافع  کسب 

با  اقتصادی  روابط  گسترش  و  کشورها  این  به  نگرش نسبت 

آن ها، می تواند منافع امنیتی ایران را نیز پوشش دهد.

قاره  این  کشورها در  این میان، عدم شناسایی دقیق  در 

فرهنگی  اقتصادی،  نیازهای  در  آن ها  یکدستی  تصور  و 

می شود.  محسوب  حوزه  این  تهدیدات  از  یکی  سیاسی  و 

کنار  در  نیازهای شان  مبنای  بر  کشورها  اولویت بندی 

اهمیت  از  ایران،  برای  آن ها  بین المللی  سودمندی های 

فوق العاده ای برخوردار است. 

کمک های  کید بر اقدامات اقتصادی بنیادین به جای  تأ

جای  به  استراتژیک،  نفوذ  یک  ایجاد  به  منجر  بالعوض، 

شد.  خواهد  کشورها  این  در  کوتاه مدت  و  کتیکی  تا حضور 

کشورهایی همچون چین و هند در این  در عین حال، تجربه 

قاره  در  خصوصی  بخش  تأثیرگذار  نقش  از  نشان  کشورها، 

اقتصادی  استراتژیست های  سوی  از  عمدتا  که  دارد  آفریقا 

نوع  و  سطح  میان  می بایست  می شود.  گرفته  نادیده  ایران 

و  دولتی  بخش های  با  اقتصادی  و  سیاسی  ارتباطات 

منافع  بر  موازنه ای مبتنی  آفریقایی،  کشورهای  خصوصی در 

بیشتر برقرار نمود.

به  می توان  قاره،  این  در  ایران  فرصت های  میان  از 

حضور  ناخوشایند  تجربه  و  مناطق  این  در  اسالم  گستردگی 

روابط  به  ایران  تمایل  کنار  در  کشورها  این  در  استعمار 

یت مبارزه با ساختار جهانی موجود  جنوب-جنوب با محور

سازمان های  در  آفریقایی  کشورهای  آرای  از  بهره مندی  و 

سازمان  اعضای  باالی  تعداد  به  توجه  با  بین المللی- 

کثر  ا در  کشورها  این  عضویت  هم چنین  و  قاره  این  از  ملل 

سازمان های بین المللی- اشاره نمود.

1. ابعاد اقتصاد سیاسی حضور ایران در آفریقا
با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی در سیاست های 

که توجه بیشتر  اقتصادی جمهوری اسالمی، به نظر می رسد 

گسترده در این  بازارهای  آفریقایی و شناسایی  کشورهای  به 

قاره، می تواند جایگاه ایران را در این زمینه ارتقا دهد.

برای  نیز  چالش هایی  گسترده،  فرصت های  بر  عالوه 

که  دارد  وجود  ارتباط  این  گسترش  و  آفریقا  در  ایران  حضور 

کشورهای  تأثیرگذار  از مهم ترین آن ها، حضور پررنگ و  یکی 

که در بسیاری  کشورها می باشد  آمریکا در این  به ویژه  غربی 
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عین  در  کند.  بی نتیجه  را  ایران  اقدامات  می تواند  موارد  از 

که در  حال مشابهت هایی نظیر وابستگی به درآمدهای نفتی 

کشورهای آفریقایی وجود دارد نیز  ساختار اقتصادی ایران و 

در بسیاری از موارد، زمینه هم پوشانی نیازها را از بین می برد. 

کشورهایی چون چین  در عین حال، دیپلماسی چندجانبه 

یم صهیونیستی در بخش  گسترده رژ کنار اقدامات  و هند در 

ساختاری  محدودیت های  ایران  برای  نیز  آفریقا  جنوبی 

نگاه  تغییر  به  آن ها  رفع  که  می کند  فراهم  را  گسترده ای 

راهبردی ایران در مسائل اقتصادی و سیاسی و ایجاد پیوند 

ساختاری میان این دو ستون راهبردی بستگی دارد.

ایران  میان  یخ  تار طول  در  که  مسالمت آمیزی  روابط 

به عنوان  باید  را  است  داشته  وجود  آفریقایی  کشورهای  و 

دستاویزی مطلوب و اثرگذار در این برهه نگریست تا بتوان با 

کشورها در ساختار  ی این  درکی صحیح از نیازهای پیش رو

فراهم  را  اقتصادی  منافع  کسب  زمینه  سازمان،  این  نهادی 

آورد.

و  ژئوپولیتیک  موقعیت  و  انرژی  بازار  در  اثرگذار  نقش 

ژئواستراتژیک ایران، می تواند به تحقق اهداف اتحادیه آفریقا 

کمک نماید. در عین  ]2[ در حوزه های سیاسی و اقتصادی 

حال، ایران نیز می تواند با افزایش نفوذ خود در این نهاد، امکان 

کند. بهره مندی از بازارهای آفریقایی را برای خود فراهم 

به عنوان  آفریقا  وحدت  سازمان  حیات  دوران  در  ایران 

سازمان  این  کشورهای  سران  نشست های  در  ناظر  عضو 

اتحادیه  در  ناظر  عضو  عنوان   2005 سال  در  می کرد؛  شرکت 

جایگاه  این  شد.  اعطا  ایران  اسالمی  جمهوری  به  آفریقا 

در  سیاسی  و  اقتصادی  عمده  همکاری های  زمینه  می تواند 

اتحادیه  این  و  ایران  میان  را  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  سطوح 

فراهم نماید. تمایل این کشورها به پیشرفت در قالب این نهاد 

از  تا  می دهد  قرار  ایران  اختیار  در  را  فرصت  این  منطقه ای، 

حضورش در اتحادیه آفریقا به عنوان ابزاری جهت شناسایی 

دقیق و واقع بینانه ظرفیت ها و شرایط کشورهای آفریقایی بهره 

برد؛ زیرا بدون شکل گیری این تصویر همه جانبه، شکل گیری 

بنابراین،  بود.  نخواهد  امکان پذیر  دوجانبه  پرسود  روابط 

عضویت ناظر ایران در اتحادیه آفریقا، یک ابزار استراتژیک و 

اثرگذار جهت تحقق اهداف فوق محسوب می شود.

آفریقایی،  کشورهای  تحوالت  و  تصمیمات  از  گاهی  آ

امکان مالقات های تأثیرگذار در سطوح عالی تصمیم گیری، 

این  در  کشورها  سایر  حضور  از  آفریقایی  کشورهای  تمایل 

سرمایه گذاری  امکان  غرب،  با  موازنه  ایجاد  جهت  قاره 

معرفی  امکان  آفریقا،  اتحادیه  پیشنهادی  پروژه های  در 

ایران  در  موجود  اقتصادی  ظرفیت های  دقیق  و  همه جانبه 

تبادل  زمینه های  ایجاد  اتحادیه،  این  عضو  کشورهای  برای 

روابط  و تعمیق  توسعه  برای  اتخاذ سازوکارهای عملی  و  نظر 

روابط  توسعه  و  توسعه ای  برنامه های  در  مشارکت  نحوه  و 

فرهنگی و دینی و ایجاد احساس هویت مشترک با کشورهای 

عضویت  به واسطه  که  هستند  فرصت هایی  اتحادیه،  عضو 

شایسته  و  آمده اند  ارمغان  به  آفریقا  اتحادیه  در  ایران  ناظر 

است تا از این فرصت ها در راستای تحقق منافع اقتصادی 

بیشتر استفاده شود.

در عین حال، چالش هایی چون اولویت منافع کشورهای 

اتحادیه  در  ایران  ناظر  عضویت  اهمیت  کاهش  و  آفریقایی 

کشورهای  با  گانه  جدا و  خاص  روابط  محدودیت  آفریقا، 

از  شده  ایجاد  ساختاری  محدودیت های  حضور  در  آفریقا 

آفریقایی،  کشورهای  در  متحده  ایاالت  نفوذ  اتحادیه،  سوی 

بحران ها و اختالفات مرزی، درگیری های قومیتی، بحران های 

که  کشورهای عضو اتحادیه آفریقا  داخلی و تحرکات نظامی 

می تواند بر فعالیت های این سازمان اثر مستقیم داشته باشد 

کشورهای آفریقایی به  و مهم تر از همه، وابستگی پولی و مالی 

سیاسی  جدالی  در  -که  آمریکا  به خصوص  غربی  کشورهای 

کشورها  این  اولویت  کنار  در  دارد-  قرار  ایران  با  اقتصادی  و 

نسبت به ایران برای آفریقا، ضعف های اتحادیه و مشکالت 

برنامه ها  و اجرای  ی آن مثل امکان سیاست گذاری  پیش رو

هم چنین  آن ها،  بین  هماهنگی  عدم  و  نهاد  چند  توسط 

موافقت نامه ها  و  تفاهم ها  یادداشت  از  بسیاری  اجرای  عدم 
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سنگین  وام های  و  بالعوض  کمک های  تخصیص  انتظار  و 

مبتنی  روابط  جای  به  آفریقایی  کشورهای  به  ایران  سوی  از 

ی  رو پیش  اساسی  چالش های  به عنوان  نیز  دوجانبه  سود  بر 

متناسب  سیاست گذاری های  با  می توان  که  دارد  قرار  ایران 

باال  سطحی  تا  را  ایران  با  ارتباط  جذابیت  میزان  اقتصادی، 

که بتوان این چالش ها را مغلوب نمود. برد 

2. آفریقا در سال 2030
خواهد  نفر  میلیارد   1.7 به  آفریقا  جمعیت   2030 سال  در 

کشورهای  در  جمعیت  این  از  نیمی  از  بیش  که  رسید 

تانزانیا،  کنگو، مصر،  اتیوپی، جمهوری دموکراتیک  نیجریه، 

این  مهم تر  نکته  بود.  خواهند  کن  سا جنوبی  آفریقای  و  کنیا 

جزو  آفریقایی ها  درصد   43 حدود   2030 افق  در  که  است 

طبقه متوسط خواهند بود، درحالی که این رقم در سال 2013 

کمتر از 40 درصد بوده است. افزایش جمعیت و رشد طبقه 

آفریقایی  خانوارهای  مصرف  که  شد  خواهد  باعث  متوسط 

از 1.1 تریلیون دالر در سال 2015 به 2.5 تریلیون دالر در سال 

2030 برسد؛ تقریبًا نیمی از این مصرف 2.5 تریلیون دالری، 

 17( مصر  درصد(،   20( نیجریه  کشور  سه  خانوارهای  توسط 

شد.  خواهد  انجام  درصد(   11( جنوبی  آفریقای  و  درصد( 

الجزایر،  مانند  دیگری  کشورهای  خانوارهای  مصرف  البته 

نیز رشد  تونس  و  کش، سودان  کنیا، مرا اتیوپی، غنا،  آنگوال، 

کشورها می توانند  قابل توجهی خواهد داشت و هر یک از این 

برای  جدید  بازارهای  یافتن  دنبال  به  که  شرکت هایی  برای 

گزینه مناسبی باشند. محصوالت خود هستند، 

بازار  ارزش   2030 سال  در  که  می شود  پیش بینی 

ارزش  و  دالر  میلیارد   740 به  آفریقا  در  غذایی  محصوالت 

البته  برسد.  دالر  میلیارد   397 به  حمل ونقل  و  آموزش  بازار 

کاالهای  بازارهای دیگری مانند مسکن )390 میلیارد دالر(، 

 260( تفریحات  و  گردشگری  دالر(،  میلیارد   370( بی دوام 

دالر(،  میلیارد   175( سالمت  و  بهداشت  دالر(،  میلیارد 

میلیارد   65( مخابرات  و  دالر(  میلیارد   85( مالی  خدمات 

کنند. دالر( نیز می توانند نظر سرمایه گذاران را به خود جلب 

اجرای  به  بازار  اندازه  رشد  این  از  یادی  ز بخش  البته 

دارد؛  بستگی  آفریقا  قاره  آزاد  تجارت  منطقه  طرح  صحیح 

مشارکت  آن  در  آفریقایی  کشور   54 از  کشور   44 که  طرحی 

دارند و می تواند با یکپارچه کردن بازار آفریقا، مبادی متعددی 

منطقه  طرح  طرفی  از  کند.  فراهم  بازار  این  به  ورود  برای  را 

زیرساخت های  تقویت  ضرورت  آفریقا  قاره  آزاد  تجارت 

پیش  از  بیش  را  مشارکت کننده  کشورهای  بین  ارتباطی 

را  متعددی  فرصت های  ترتیب  بدین  و  می سازد  نمایان 

و  حمل ونقل  از  زیربنایی،  حوزه های  در  سرمایه گذاری  برای 

منابع  حتی  و   )ICT( اطالعات  و  ارتباطات  تا  گرفته  انرژی 

تشخیص  برای  می توانند  سرمایه گذاران  می کند.  فراهم  آب، 

از  سودآور،  پروژه های  یافتن  و  سرمایه گذاری  فرصت های 

که در همین راستا  کمک بگیرند؛ بانکی  بانک توسعه آفریقا 

کلید زده است. »طرح توسعه زیرساخت ها در آفریقا« را 

دیگر  نیز  آفریقا   )B2B( بنگاهی  بین  تجارت  حوزه 

که انتظار می رود در افق 2030 شاهد تحوالت  حوزه ای است 

عظیمی باشد، به طوری که پیش بینی می شود ارزش تجارت 

به   2015 سال  در  دالر  تریلیون   1.6 از  آفریقا  در  بنگاهی  بین 

میان  این  در  یابد.  افزایش   2030 سال  در  دالر  تریلیون   4.2

 915( غذایی  فرآورده های  و  کشاورزی  مانند  بخش هایی 

 784( حمل ونقل  و  انرژی  ساخت وساز،  دالر(،  میلیارد 

و  عمده فروشی  دالر(،  میلیارد   666( تولید  دالر(،  میلیارد 

خرده فروشی )665 میلیارد دالر(، منابع )357 میلیارد دالر(، 

فناوری  و  مخابرات  و  دالر(  میلیارد   249( بیمه  و  بانکداری 

ترتیب  به  دالر(،  میلیارد   79.5( ارتباطات  و  اطالعات 

 2030 آفریقای  در  بنگاهی  بین  تجارت  از  را  سهم  بیشترین 

قابل توجه  رشد  پیش بینی  داد.  خواهند  اختصاص  خود  به 

این  نشان دهنده  غذایی  فرآورده های  و  کشاورزی  بخش 

که مواد غذایی همچنان بیشترین سهم را در  واقعیت است 

سبد مصرفی خانوارهای آفریقایی خواهد داشت ]3[.
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دیدگاه مردم آفریقا نسبت به ایران

در   ،]4[ پیو   مؤسسه  توسط  جهان  کشور   40 نظر  بررسی  در 

نسبت  جهان  مردم  از  درصد   58 متوسط  به طور   2015 سال 

آفریقا  قاره  در  دید  این  داشته اند.  نامطلوبی  دیدگاه  ایران  به 

39 درصد بوده است. آفریقای جنوبی با 57 درصد بیشترین 

کنیا  کشورهای  داشته اند.  را  ایران  به  نسبت  نامطلوب  دید 

 39 با  43 درصد، سنگال  با  نیجریه  و  اوگاندا  50 درصد،  با 

درصد، غنا با 36 درصد، بورکینافاسو و تانزانیا با 34 درصد 

دید نامطلوب در مقام های بعدی قرار داشته اند. اتیوپی با 18 

کمترین دید نامطلوب نسبت به ایران را داشته است. درصد 

3. منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا
مارس   21 در  روآندا  کیگالی  در  آفریقا  اتحادیه  نشست  در 

2018، منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا )AFCFTA( به امضای 

به  رو  گامی  نشست  این   .]5[ رسید  آفریقایی  کشور   44

یکپارچگی  به منظور  آفریقا  اتحادیه   2063 پروژه  برای  جلو 

عضو  دولت   27 نشست  این  در  است.  بوده  آفریقا  بیشتر 

امضا  به  نیز  را  اشخاص  آزاد  جابه جایی  پیمان  هم چنین 

 1/2 از  بیش  که  دارد  را  پتانسیل  این   ،AFCFTA رساندند. 

بلوک  این  آورد.  هم  گرد  مشترک  بازار  یک  در  را  نفر  میلیارد 

رهبران  شد.  خواهد  تبدیل  جهان  اتحادیه  بزرگ ترین  به 

کردند این پیمان  کننده این توافق پیش بینی  آفریقایی امضا

این  گر  ا بخشد.  بهبود  را  آفریقا  قاره  درون  تجارت  بتواند 

جهان  تجاری  توافق  بزرگ ترین  به  باشد  موفقیت آمیز  توافق 

 1995 سال  در  جهانی  تجارت  سازمان  شکل گیری  زمان  از 

حذف  نظیر  تجارت  موانع  کاهش  با  شد.  خواهد  تبدیل 

آفریقایی  کشورهای  غیرتعرفه ای،  موانع  و  واردات  عوارض 

بر  کنند.  تقویت  را  درون قاره ای  کسب وکار  که  امیدوارند 

 10 تنها  درون قاره ای  تجارت   2016 سال  برآوردهای  اساس 

کشورهای آفریقایی را تشکیل  کل مبادالت تجاری  درصد از 

می داد. با وجود این، نیجریه به عنوان پرجمعیت ترین و یکی 

کردن این پیمان سر  از بزرگ ترین اقتصادهای آفریقا از امضا 

با  »ما  گفت:  توئیتری  پیامی  نیجریه در  رئیس جمهور  زد.  باز 

را تضعیف  ما  تولیدکنندگان داخلی  و  کارآفرینان  که  چیزی 

کشوری برای  کند موافقت نمی کنیم. این توافق نیجریه را به 

کرد.« آفریقای جنوبی یکی  محصوالت نهایی تبدیل خواهد 

که این توافق را امضا نکرده  دیگر از اقتصادهای بزرگی است 

کرده  کشور اعالم  است. با این حال رامافوزا رئیس جمهور این 

پیمان  این  وارد  شود،  انجام  الزم  قانونی  فرایندهای  زمان  هر 

کمیسیونر اتحادیه آفریقا در امور  خواهد شد. آلبرت موچانگا 

»کشورهای  گفت:  و  کرد  خوش بینی  ابراز  تجارت  و  صنعت 

کم کم به این پیمان اضافه خواهند شد. من در این  دیگر نیز 

جامعه  کارگری،  جنبش  مطمئنم.  بسیار  بسیار  خصوص 

باشد.«  همه  دسترس  در  باید  پارلمان  نمایندگان  و  مدنی 

بررسی  حال  در  پیش  دهه ها  از  قاره ای  تجاری  توافق  ایده 

آفریقایی  رهبران  که  زمانی  و  پیش  سال  چند  از  ولی  بوده 

بیشتری  شتاب  شدند،  پن-آفریقا  پیمان ادغام  به  متعهد 

ایجاد  دنبال  به   70 دهه  در  »ما  کرد:  اعالم  موچونگا  گرفت. 

بود   1991 سال  در  بودیم.  منطقه ای  اقتصادی  جامعه  یک 

آفریقا  اقتصادی  جامعه  عنوان  تحت   ،]6[ ابوجا  پیمان  که 

گرفتیم به این  گرفت؛ سپس در سال 2012 ما تصمیم  شکل 

فرایند سرعت بیشتری دهیم و در آن زمان تصمیم بر آن شد 

ذکر  به  الزم  شود.«  ایجاد  آفریقا  قاره  آزاد  تجاری  منطقه  که 

از  که  است  جدیدی  واژه های  جمله  از  آفریقا  اتحادیه  است 

یکم وارد ادبیات مناسبات سیاسی جهان  اوایل قرن بیست و

سازمان  جایگزین  نهاد  واقع  در  آفریقا  اتحادیه  شده  است. 

که با هدف باال بردن صلح، اتحاد و  وحدت آفریقا ]7[ است 

کشورهای آفریقایی بنیان نهاده شد و در حال  همکاری بین 

کشورهای مستقل به جز  کشور قاره آفریقا )همگی  حاضر 54 

آدیس  در  این سازمان  مقر اصلی  آن هستند.  کش( عضو  مرا

کشور اتیوپی قرار دارد. آبابا پایتخت 
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نمودار 1- دیدگاه مردم آفریقا نسبت به ایران

ویژگی ها و مفاد موافقت نامه منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا

این منطقه پس از سازمان تجارت جهانی )WTO(، باالترین 

حجم  افزایش  و  می شود  شامل  را  کشورها  مشارکت  سطح 

اهداف  از  دارد.  مدنظر  را  آفریقا  قاره  کشورهای  بین  تجارت 

نیز  تا سال 2028 و  از واحد پول تجاری مشترک  آن استفاده 

کنترل  استفاده از زبان بومی برای توسعه مبادالت می باشد. 

لغو  و  مشترک  مکانیزم  یک  طریق  از  خدمات  و  کاال  گردش 

گام های اساسی آن است  از  تا سال 2022  تعرفه ها  یجی  تدر

معدنی  و  کشاورزی  محصوالت  خام فروشی  از  جلوگیری  و 

کشورهای عضو  منافع  به  اولویت دادن  به جهت  و دامداری 

منطقه آزاد را مورد هدف قرار داده است.

امتیازات ایجاد منطقه

- جذب سرمایه خارجی به ویژه در بخش های مولد.

کشورها. - جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد 

کشورها. - ایجاد فرصت های اشتغال در داخل 

اقتصادی  بخش های  افزوده ی  ارزش  و  تولید  افزایش   -

)به ویژه بخش صنعت(.

- کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی، آشنایی با 

تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات.

ی انسانی ماهر کارایی اقتصادی و تربیت نیرو - افزایش 

خدماتی  فعالیت های  از  ناشی  کشورها  درآمد  افزایش   -

بیمه گری  بانکداری،  و تخلیه،  بارگیری  )حمل ونقل، 

یسم. و تور

کاالهای واسطه ای و سرمایه ای با شرایط  کمک به ورود   -

و قیمت مناسب تر.

تجارت منطقه با جهان

عمده نیازهای وارداتی منطقه از جهان

به همراه   )85 )کد  برقی  دستگاه های  و  ماشین آالت 

آبگرم،  و  بخار  دیگ های  مکانیکی،  وسایل  و  ماشین آالت 

)کد  معدنی  سوخت های  و   )84 )کد  هسته ای  کتورهای  رآ
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جهان  از  منطقه  تقاضای  مورد  مهم  کاالیی  گروه  سه   ،)27

کدها در سال 2017 به ترتیب 15.4، 12 و 11.4  می باشند. این 

درصد و در مجموع 38.8 درصد از نیاز وارداتی منطقه را به 

خود اختصاص داده اند.

عمده پتانسیل صادراتی منطقه به جهان

سوخت های  شامل  منطقه  صادراتی  کاالهای  عمده ترین 

)کد  گران بها  نیمه  یا  گران بها  سنگ های   ،)27 )کد  معدنی 

می باشد   )85 )کد  برقی  دستگاه های  و  ماشین آالت  و   )71

که در مجموع 56.1 درصد از صادرات منطقه را دربرمی گیرد.

تأمین کنندگان نیازهای وارداتی منطقه

فرانسه،  چین،  از  عمدتا  منطقه  عضو  کشورهای  واردات 

 2017 سال  در  که  می پذیرد  صورت  آمریکا  و  اسپانیا  ایتالیا، 

از   4.7 و   5.1  ،5.1  ،6.4  ،15.3 معادل  سهمی  به ترتیب 

نیازهای وارداتی منطقه را در جایگاه های اول تا پنجم تأمین 

نموده اند.

ایران در تأمین نیازهای وارداتی منطقه در این سال رتبه 

پنجم را به خود اختصاص داده است. هفتادو

صادرات منطقه

مهم ترین  لیبی  و  کش  مرا مصر،  الجزایر،  آنگوال،  کشورهای 

این  سهم  می باشند.  جهان  به  منطقه  صادراتی  مبادی 

کل صادرات منطقه در سال 2017 به ترتیب معادل  کشورها از 

معادل  مجموع  در  و  درصد   7.2 و   9.4  ،9.5  ،12.9  ،13.5

52.5 درصد می باشد.

واردات درون گروهی منطقه

بررسی وضعیت واردات درون گروهی منطقه تجارت آزاد قاره 

منطقه  از  واردات  بیشترین  است  که  آن  نشان دهنده  آفریقا 

معادل  ارقامی  با  ترتیب  به  الجزایر  و  تونس  کشورهای  توسط 

1.3 و 1.16 میلیارد دالر در سال 2017 صورت پذیرفته است 

سال  در  یکدیگر  از  منطقه  اعضای  واردات  کل   .)5 )جدول 

2017 معادل 16.79 میلیارد دالر بوده است.

نظام تعرفه ای منطقه

در  آزاد  تجارت  منطقه  عضو  کشورهای  تعرفه  کلی  به طور 

کشورهای  کاالهای  کل  سطح باالیی قرار دارد. متوسط تعرفه 

منطقه بین 11.2 تا 97.7 درصد در نوسان است. درحالی که 

تعرفه MFN )ویژه اعضای سازمان جهانی تجارت(، بین 0.7 

که در شرایطی  بدان معنی است  این  تا 21.5 درصد است. 

کشورهای غیرعضو در سازمان  بر واردات  تعرفه های اعمالی 

گیرد.  MFN قرار  جهانی تجارت ممکن است باالتر از تعرفه 

از آن  کی  کشاورزی حا برای بخش  تعرفه ها  بررسی وضعیت 

کشورهای منطقه، متوسط تعرفه بر واردات این  که در  است 

کاالها بین 14.9 تا 140.9 درصد در نوسان است. درحالی که 

تعرفه MFN این محصوالت بین 1.1 تا 63.0 درصد در نوسان 

غیرکشاورزی  کاالهای  خصوص  در  تعرفه ها  متوسط  است. 

تعرفه  درحالی که  است.  درصد   68.8 تا   8.5 بین  منطقه 

کاالها بین 0.7 تا 20.1 درصد است. MFN این 

نیست،  تجارت  جهانی  سازمان  عضو  ایران  که  آنجا  از 

تعرفه های  از  باالتر  تعرفه های  با  که  دارد  وجود  احتمال  این 

آزاد  تجارت  منطقه  با  توافقنامه  امضای  شود.  مواجه   MFN

قاره آفریقا می تواند از این مشکل جلوگیری نماید.

تجارت منطقه با ایران

کل تجارت  گمرک جمهوری اسالمی ایران،  گزارش  بر اساس 

کشورهای عضو منطقه در سال های 1395 و 1396  با  ایران 

که  است  بوده  دالر  میلیون   947 و   659 معادل  به ترتیب 

رشدی معادل 43.7 درصد را نشان می دهد. درحال حاضر، 

درصد  یک  از  کمتر  ایران  با  تجارت  در  کشور   44 این  سهم 

است.

کنیا، سودان، توگو و موزامبیک مهم ترین  کشورهای مصر، 

بوده اند.   1396 سال  طی  منطقه  در  ایران  صادراتی  مقاصد 
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کشورها در سال 1396 به ترتیب 36، 18، 11، 9 و 5  سهم این 

کل صادرات ایران به منطقه بوده است. درصد از 

جمهوری  و  سیشل  اتیوپی،  غنا،  زامبیا،  کشورهای 

منطقه  از  ایران  واردات  مبادی  مهم ترین  تانزانیا  متحده 

کشورها در سال  تجارت آزاد قاره آفریقا می باشند. سهم این 

ایران به ترتیب 28، 23، 17، 10 و 6 درصد  از واردات   1396

بوده است. کشورهای مذکور درمجموع معادل 84 درصد کل 

واردات ایران از منطقه موردنظر را به خود اختصاص داده اند.

4. آثار انعقاد موافقت نامه بر صادرات ایران
تأثیر در صادرات ایران

کشورهای آفریقایی در منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا  پیوستن 

به  که  نخست  اثر  کشورهاست.  این  تجارت  بر  اثر  دو  دارای 

ایجاد تجارت معروف است، عبارت است از اینکه واردات 

کشور عضو منطقه  کشور پس از پیوستن به منطقه از دیگر  هر 

وارداتی،  کاالهای  شدن  ارزان  و  تعرفه  نرخ  کاهش  به دلیل 

که به انحراف تجارت معروف است،  افزایش می یابد. اثر دوم 

به  از پیوستن  کشور پس  واردات یک  اینکه  از  عبارت است 

که عضو منطقه نیست، کاهش می یابد  منطقه از کشور ثالثی 

کشور آفریقایی عضو منطقه از ایران  ]8[. تغییر در واردات هر 

گنجانده  انحراف تجارت معروف است،  به  که  تأثیر  این  در 

می شود.

و  تعرفه  نرخ  کاهش  پی  در  غیراعضا  واردات  در  کاهش 

بانک  شبیه سازی  اساس  بر  منطقه،  درون  تجارت  موانع 

کشورهای  جهانی از تأثیر ایجاد منطقه تجارت آزاد بر واردات 

ثالث، به دست آمده است.

به  کشور  این  پیوستن  از  پس  ایران  از  الجزایر  واردات 

میان  در  را  کاهش  بیشترین  آفریقا  قاره  آزاد  تجارت  منطقه 

کشور از ایران  کشورهای عضو منطقه دارد. واردات این  سایر 

کامرون  کاهش خواهد یافت. مصر و  معادل 1.9 میلیون دالر 

بیشترین  ایران  از  آنها  واردات  که  هستند  کشورهایی  دیگر 

کل  داشت.  خواهد  دالر  هزار   27 و   67 معادل  را  کاهش 

کاهش  واردات اعضای منطقه از ایران معادل 2 میلیون دالر 

خواهد یافت.

تأثیر در صادرات ایران )کد-کشور(

ایران  از  )کشمش(   080620 کاالیی  کد  در  الجزایر  واردات 

کد-کشوری را شامل می شود. واردات مصر  کاهش  بیشترین 

در  الجزایر  دارد.  قرار  کاهش  دوم  مقام  در  نیز  کد  همین  در 

کشمش مورد نیاز خود را از ایران  سال 2017 قریب به نیمی از 

با پیوستن الجزایر به منطقه حدود 17 درصد  که  وارد نموده 

منطقه  درون  دیگر  کشورهای  و  یافت  خواهد  کاهش  آن  از 

آفریقای  کشورهای افغانستان،  جایگزین ایران خواهند شد. 

الجزایر  کشمش  بازار  در  ایران  رقبای  عمده  ترکیه  و  جنوبی 

کشمش الجزایر از ایران معادل  می باشند. نرخ تعرفه واردات 

کشمش الجزایر از ایران  30 درصد است، با این حال واردات 

تا 2017 ساالنه 22 درصد رشد داشته است  طی دوره 2013 

کشمش ایران به جهان در  کل صادرات  ]9[. سهم الجزایر در 

فعال  ایران  رقیب  کشورهای  است.  بوده  درصد   11 سال  این 

است  ممکن  اما  ندارند،  منطقه  اعضای  با  موافقت نامه ای 

نیز طبق  ترکیه  و  بپیوندد  به منطقه  آینده  در  آفریقای جنوبی 

آزاد  یا  تجربه احتمال امضای موافقت نامه تجارت ترجیحی 

کشورهای عضو منطقه  واردات  در  کاهش  دارد.  را  با منطقه 

کاالیی در جدول )9( آورده شده است. کدهای  در اهم 

پتانسیل صادراتی ایران به منطقه

با  همکاری  توسعه  قابلیت  خدمات  و  کاال  بخش  دو  در  ایران 

امضای  برای  توافق  ایجاد  با  مهم  این  البته  داراست.  را  منطقه 

یک موافقت نامه تجارت ترجیحی و یا موافقت نامه تجارت آزاد 

با منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا )AFCFTA( تسهیل خواهد شد.

کاال پتانسیل صادرات 

محصوالت  و  معدنی  روغن های  معدنی،  سوخت های 

اشیا  و  پالستیکی  مواد   ،)27 )کد  آنها  تقطیر  از  حاصل 
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ساخته شده از آنها )کد 39(، محصوالت شیمیایی آلی )کد 

و  ک  خا گوگرد،  نمک،   ،)72 )کد  فوالد  و  آهن  چدن،   ،)29

گچ، آهک و سیمان )کد 25(، ماشین آالت و وسایل  سنگ، 

کتورهای هسته ای )کد  مکانیکی، دیگ های بخار و آبگرم، رآ

84(، شیر، محصوالت لبنی، تخم پرندگان، عسل طبیعی، 

یا  از چدن، آهن  کی )کد 04( و مصنوعات  محصوالت خورا

که با  فوالد )کد 73( نیازهای وارداتی منطقه از جهان است 

کاالیی می توان  گروه های  توجه به توان صادراتی ایران در این 

را  مذکور  منطقه  به  کاالها  این  صادرات  برای  زمینه هایی 

شناسایی نمود.

از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که کشورهای رقیب 

منطقه ای ایران مانند ترکیه )11.2 میلیارد دالر، 3.1درصد( و 

که سهم و  عربستان سعودی )9.4 میلیارد دالر، 2.6 درصد( 

جایگاه مناسبی در تجارت با آفریقا داشته و در زمره مبادی 

گام های  در  احتماال  می باشند،  نیز  آفریقا  وارداتی  عمده 

اقدام  آفریقا  بازار  به  دسترسی  افزایش  و  حفظ  جهت  اولیه، 

رو  این  از  می نمایند؛  مذکور  منطقه  با  موافقت نامه  انعقاد  به 

این  بازار  به  ایران  افزایش دسترسی  و  برای حفظ  برنامه ریزی 

انعقاد  جمله  از  تجاری  نوین  ابزارهای  از  استفاده  با  منطقه 

موافقت نامه های تجاری بسیار ضروری است.

پتانسیل صادرات خدمات

میلیارد   9.4 معادل   2013 سال  در  ایران  خدمات  صادرات 

که در سال 2017 به 10.1 میلیارد دالر رسیده است.  دالر بوده 

به  تفکیک  جهان  از  منطقه  اعضای  خدمات  واردات 

امکان  ایران  است.  آمده   )12( جدول  در  مقصد  کشورهای 

توسعه صادرات خدمات ازجمله خدمات فنی و مهندسی 

به اعضای منطقه را داراست.

راه های دسترسی به منطقه

به لحاظ لجستیکی، ایران از دوطریق می تواند به بازار منطقه 

کشتیرانی مستقیم با  دسترسی یابد. یکی راه اندازی خطوط 

مورد  آن  توجیه پذیری  می بایست  البته  که  است  آفریقا  قاره 

کشتیرانی  گیرد. هرچند درحال حاضر یک خط  قرار  بررسی 

توسعه  سازمان  است  ممکن  که  دارد  وجود  آفریقا  غرب  به 

ارائه یارانه به  تجارت در یک بازه زمانی چندساله نسبت به 

ارائه  از  مسیر،  عادی  افتادن  راه  به  از  پس  و  نموده  اقدام  آن 

کشتیرانی  یارانه خودداری ورزد. راه دیگر، استفاده از خطوط 

چنین  دارای  عمان  ازجمله  که  آفریقاست  قاره  با  موجود 

طریق  از  می تواند  ایران  دیگر  به عبارت  می باشد.  ارتباطی 

کشور ثالثی چون عمان به بازار منطقه دسترسی یابد.

روابط  در  که  مهمی  مشکالت  از  یکی  میان،  این  در 

تجاری ایران با قاره آفریقا وجود دارد، مشکالت بانکی است 

که باید راه حل مناسبی برای آن ارائه شود.

فرصت های ایران در منطقه

- بهره گیری از ثبات بیشتر

کمتر - بهره گیری از نرخ مالیات و تعرفه های 

کشور منطقه  کاال به چند  - امکان صادرات 

یسک حمل ونقل  کاهش هزینه ها و ر  -

گمرکی  سیستم  و  گمرکی  ساده  قوانین  پیاده سازی   -

دوستدار مشتری

ساز  و  ساخت  جهت  مهندسی  و  فنی  خدمات  ارائه   -

راه ها و بنادر و زیر ساخت ها ]10[

5. خالصه و پیشنهادها 
امضای . 1 به   )AFCFTA( آفریقا  قاره  آزاد  تجارت  منطقه 

 44 این  است.  رسیده  آفریقایی  کشور   55 از  کشور   44

بنین،  آنگوال،  اوگاندا،  الجزایر،  اتیوپی،  از:  کشور عبارتند 

مرکزی،  آفریقای  جمهوری  تونس،  توگو،  بورکینافاسو، 

کنگو، جمهوری صحرا، جیبوتی، چاد،  جمهوری خلق 

پرینسیپل،  و  سائوتوم  عاج،  ساحل  یمبابوه،  ز روآندا، 

سومالی،  جنوبی،  سودان  سودان،  یلند،  سواز سنگال، 

ورد،  کیپ  کومور،  کنیا،  کنگو،  کامرون،  غنا،  سیشل، 
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لیبی،  لیبریا،  استوایی،  گینه  گینه،  گامبیا،  گابن، 

یتانی،  مور مصر،  کش،  مرا مالی،  ی،  ماالو گاسکار،  مادا

را  پتانسیل  این   ،AFCFTA نیجر.  و  موزامبیک  یس،  مور

مشترک  بازار  یک  در  را  نفر  میلیارد   1/2 از  بیش  که  دارد 

منطقه،  در  عضویت  بودن  گیر  فرا علی رغم  آورد.  هم  گرد 

توافقنامه  این   )AU( آفریقا  اتحادیه  عضو   54 از  عضو   10

آفریقای  و  نیجریه  مهم  کشور  دو  که  نکرده اند  امضا  را 

جنوبی از آن جمله می باشند.

کشورهای چین، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آمریکا مهم ترین . 2

تأمین کنندگان نیازهای وارداتی منطقه مورد نظر هستند و 

در مقابل تنها در حدود 10 درصد از نیازهای وارداتی منطقه 

به صورت درون گروهی تأمین می شود. ایران سهم ناچیزی 

صادراتی  با  مذکور  منطقه  دالری  میلیارد   360 بازار  در 

وارداتی  مبادی  بین  در  و  دارد  دالر  میلیون   719 حدود  در 

است  داده  اختصاص  خود  به  را  پنجم  هفتادو رتبه  آفریقا 

مانند  ایران  منطقه ای  رقیب  کشورهای  برخی  مقابل  در  و 

و عربستان سعودی  میلیارد دالر، 3.1درصد(  ترکیه )11.2 

مناسبی  و جایگاه  میلیارد دالر، 2.6 درصد(، سهم   9.4(

عمده  کشور   10 زمره  در  و  داشته  آفریقا  با  تجارت  در 

تأمین کننده نیازهای وارداتی آفریقا نیز محسوب می شوند.

کشورهای منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا در . 3 موانع تعرفه ای 

سطح  گرچه  ا دارد.  قرار  جهان  متوسط  از  باالتری  سطح 

سازمان  عضو  کشورهای  به  )که  آنان   MFN تعرفه های 

جهانی تجارت تعلق می گیرد( در سطح پایین تری است. 

غیرعضو،  کشورهای  برای  تعرفه ها  بودن  باال  به دلیل  اما 

تهدیدی برای صادرات کشور غیرعضو WTO مانند ایران 

محسوب می شود.

ایران )در . 4 کل حجم تجارت  کشور،  گمرک  آمار  بر اساس 

کشور عضو اتحادیه آفریقا حدود 947  سال 1396( با 44 

از  دالر(  میلیون   719( درصد   76 که  بوده  دالر  میلیون 

دالر(  میلیون   228( درصد   24 و  صادرات  به  مربوط  آن 

از  ایران  اساس،  این  بر  است؛  بوده  واردات  به  مربوط 

است.  برخوردار  آفریقا  با  دالری  میلیون   490 مثبت  تراز 

کنیا، سودان و توگو حدود 75 درصد از  کشورهای مصر، 

بازار صادراتی ایران در اتحادیه آفریقا را شامل می شوند. 

سال  در  منطقه  عضو  کشورهای  با  ایران  تجارت  کل 

که رشدی 43.7  1396 نزدیک به یک میلیارد دالر بوده 

درصدی نسبت به سال پیش از آن را نشان می دهد.

می تواند . 5 کشور   44 حضور  با  آفریقایی  اتحادیه  ایجاد 

به  ایران  سوی  از  کاالها  از  برخی  تجارت  انحراف  باعث 

گروه شود. با وجود اینکه حجم  سمت اعضای درون این 

مبادالت تجاری ایران با آفریقا در سطح باالیی نیست، 

اتحادیه  تشکیل  اثرات  از  نیز  تجارت  میزان  همین  اما 

که بررسی های اولیه  مذکور در امان نخواهد بود؛ به طوری 

در  که  است  کی  حا شبیه سازی  مدل های  از  استفاده  با 

کوتاه مدت در اثر حذف موانع تعرفه ای در قالب اتحادیه 

ارزش  به  ایران  صادرات  از  درصد   50 حدود  در  مذکور 

کامرون،  مصر،  الجزایر،  کشورهای  به  دالر  میلیون   342

اتیوپی و تونس دچار محدودیت می شود.

منطقه ای . 6 رقیب  کشورهای  که  است  داده  نشان  تجربه 

گام، اقدام  ایران مانند ترکیه و عربستان سعودی در اولین 

حفظ  جهت  مذکور  اتحادیه  با  موافقت نامه  انعقاد  به 

این  از  می نمایند؛  آفریقا  بازار  به  دسترسی  افزایش  و  بازار 

ایران  دسترسی  افزایش  و  بازار  حفظ  برای  برنامه ریزی  رو 

نوین تجاری  ابزارهای  از  استفاده  با  اتحادیه  این  بازار  به 

ضروری  بسیار  تجاری  موافقت نامه های  انعقاد  جمله  از 

است.

محصوالت . 7 و  معدنی  روغن های  معدنی،  سوخت های 

اشیا  و  پالستیکی  مواد   ،)27 )کد  آنها  تقطیر  از  حاصل 

شیمیایی  محصوالت   ،)39 )کد  آنها  از  شده  ساخته 

نمک،   ،)72 )کد  فوالد  و  آهن  چدن،   ،)29 )کد  آلی 

 ،)25 )کد  سیمان  و  آهک  گچ،  سنگ،  و  ک  خا گوگرد، 

و  بخار  دیگ های  مکانیکی،  وسایل  و  ماشین آالت 

کتورهای هسته ای )کد 84(، شیر، محصوالت  آبگرم، رآ
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کی  لبنی، تخم پرندگان، عسل طبیعی، محصوالت خورا

 )73 )کد  فوالد  یا  آهن  چدن،  از  مصنوعات  و   )04 )کد 

که ایران می تواند  نیازهای وارداتی منطقه از جهان است 

ایران  نماید.  اقدام  منطقه  نیازهای  این  تأمین  برای 

هم چنین دارای توان صادرات خدمات به منطقه است.

ایران در دوران حیات سازمان وحدت آفریقا به عنوان عضو . 8

کشورهای این سازمان شرکت  ناظر در نشست های سران 

می کرد. این جایگاه می تواند زمینه همکاری های عمده 

اقتصادی و سیاسی در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای را 

کشورها  میان ایران و این اتحادیه فراهم نماید. تمایل این 

را  به پیشرفت در قالب این نهاد منطقه ای، این فرصت 

اتحادیه  در  حضورش  از  تا  می دهد  قرار  ایران  اختیار  در 

آفریقا به عنوان ابزاری جهت شناسایی دقیق و واقع بینانه 

کشورهای آفریقایی بهره ببرد. ظرفیت ها و شرایط 

آفریقایی، . 9 کشورهای  تحوالت  و  تصمیمات  از  گاهی  آ

عالی  سطوح  در  تأثیرگذار  مالقات های  امکان 

از حضور سایر  آفریقایی  کشورهای  تصمیم گیری، تمایل 

امکان  با غرب،  موازنه  ایجاد  قاره جهت  این  در  کشورها 

آفریقا،  اتحادیه  پیشنهادی  پروژه های  در  سرمایه گذاری 

امکان معرفی همه جانبه و دقیق ظرفیت های اقتصادی 

کشورهای عضو این اتحادیه، ایجاد  موجود در ایران برای 

برای  عملی  سازوکارهای  اتخاذ  و  نظر  تبادل  زمینه های 

برنامه های  در  مشارکت  نحوه  و  روابط  تعمیق  و  توسعه 

ایجاد  و  دینی  و  فرهنگی  روابط  توسعه  و  توسعه ای 

اتحادیه،  عضو  کشورهای  با  مشترک  هویت  احساس 

ایران  ناظر  عضویت  واسطه  به  که  هستند  فرصت هایی 

در اتحادیه آفریقا به ارمغان آمده اند.

کشورهای . 10 در  متحده  ایاالت  نفوذ  چون  چالش هایی 

درگیری های  مرزی،  اختالفات  و  بحران ها  آفریقایی، 

کشورهای  قومیتی، بحران های داخلی و تحرکات نظامی 

این  فعالیت های  بر  می تواند  که  آفریقا  اتحادیه  عضو 

همه،  از  مهم تر  و  باشد  داشته  مستقیم  اثر  سازمان 

کشورهای  به  آفریقایی  کشورهای  و مالی  پولی  وابستگی 

و  سیاسی  جدالی  در  -که  آمریکا  خصوص  به  غربی 

کشورها  کنار اولویت این  اقتصادی با ایران قرار دارد- در 

دارد  قرار  ایران  ی  رو پیش  آفریقا،  برای  ایران  به  نسبت 

اقتصادی،  متناسب  سیاست گذاری های  با  می توان  که 

که  برد  باال  سطحی  تا  را  ایران  با  ارتباط  جذابیت  میزان 

بتوان این چالش ها را مغلوب نمود.

از دو طریق می تواند به بازار منطقه دسترسی یابد. . 11 ایران 

آفریقا  قاره  با  مستقیم  کشتیرانی  خطوط  راه اندازی  یکی 

قرار  بررسی  مورد  آن  توجیه پذیری  می بایست  البته  که 

کشتیرانی موجود با قاره  گیرد. دیگری استفاده از خطوط 

می باشد.  ارتباطی  چنین  دارای  عمان  ازجمله  که  آفریقا 

ثالثی چون  کشور  از طریق  ایران می تواند  به عبارت دیگر 

عمان به بازار منطقه دسترسی یابد.

پیشنهادها

از طرفی طرح منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا ضرورت تقویت . 1

کشورهای مشارکت کننده را  زیرساخت های ارتباطی بین 

بیش از پیش نمایان می سازد و بدین ترتیب فرصت های 

متعددی را برای سرمایه گذاری در حوزه های زیربنایی، از 

 )ICT( گرفته تا ارتباطات و اطالعات حمل ونقل و انرژی 

و حتی منابع آب، فراهم می کند. سرمایه گذاران می توانند 

یافتن  و  سرمایه گذاری  فرصت های  تشخیص  برای 

کمک بگیرند. پروژه های سودآور، از بانک توسعه آفریقا 

که ایران عضو ناظر اتحادیه آفریقا است؛ با توجه . 2 از آنجا 

به برخورداری از تصویری مطلوب نزد مردم و ملت آفریقا 

بین  یخی  تار مسالمت آمیز  روابط  پشتوانه  به  هم چنین  و 

فعلی  بازار  حفظ  به منظور  و  آفریقایی  کشورهای  و  ایران 

کاال و خدمات  و توسعه همکاری های تجاری در زمینه 

به  دسترسی  نوین  ابزارهای  به  اتکا  با  می شود  پیشنهاد 

بازارها )از جمله انعقاد موافقت نامه های تجاری( نسبت 

آزاد  تجارت  منطقه  با  تجاری  موافقت نامه  انعقاد  به 
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به جلوگیری  امر منجر  این  آید.  به عمل  اقدام الزم  آفریقا 

بر  آفریقایی  کشورهای  باالی  بسیار  تعرفه های  اعمال  از 

صادرات ایران در شرایط خاص نیز می شود.

کشور ایران پتانسیل صادرات برخی محصوالت مهم مورد . 3

سوخت ها  کاالیی  گروه های  در  آفریقایی  کشورهای  نیاز 

و روغن های معدنی)کد:HS 27(، مواد پالستیکی و اشیا 

ساخته شده از آنها )کدHS: 39(، محصوالت پتروشیمی 

بازار  به  را  و هم چنین خشکبار   )29  :HSو شیمیایی )کد

آفریقا دارد، عالوه بر آن فرصت های متعددی برای صدور 

شامل  زیربنایی  حوزه های  در  سرمایه گذاری  و  خدمات 

حمل ونقل و انرژی، ارتباطات و اطالعات )ICT( و منابع 

آفریقا می توان  توسعه  بانک  کمک  با  که  فراهم است  آب 

فرصت های مناسب و پروژه های سودآور را جستجو نمود.

همکاری . 4 با  صادرات  توسعه  بانک  می شود  پیشنهاد 

شرکت های  مجموعه  و  صادرات  ضمانت  صندوق 

ثبت  به  آفریقا  در  را  شرکتی  مهندسی،  فنی  خدمات 

رسانده و خدمات صدور ضمانت نامه را از این طریق به 

انجام برساند.

پی نوشت
1. این مقاله برگرفته از گزارش پژوهشی تحت عنوان »آثار انعقاد موافقت نامه 
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بازرگانی. 1397.

4. Pew Research Center.

اتیوپی،  از:  عبارتند  و  کشور   44 شامل  آفریقا  قاره  آزاد  تجارت  منطقه   .5
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منطقه  بیرون  از  واردات  منطقه،  درون  کاالهای  شدن  ارزان تر  به دلیل 

کاهش می یابد.

9. www.trademap.org.
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پیوست

کاال طی سال های 2013 و 2017 )میلیارد دالر-درصد( جدول 1- واردات/صادرات منطقه از/به جهان به تفکیک 

صادرات منطقه به جهانواردات منطقه از جهان

20132017شرح کدکد
سهم در 

2017
20132017شرح کدکد

سهم در 
2017

364.4272100کل کاالهاکل398.8357.7100کل کاالهاکل

27
سوخت ها و روغن های معدنی و محصوالت حاصل از 

تقطیر آنها
61.544.512.427

سوخت ها و روغن های معدنی و محصوالت حاصل از 
تقطیر آنها

233.811843.5

44.439.611.171ماشین آالت و وسایل مکانیکی84
گران بها یا نیمه  مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های 

گران بها، فلز
14248.8

85
ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا و قطعات آنها، 

دستگاه ها
28.328.5885

ماشین آالت و دستگاههای برقی و اجزا و قطعات آنها, 
 دستگاه ها

8.810.43.8

کائو و فرآورده های آن33.826.67.418وسایط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموا87 5.48.73.2کا

کستر19.319.95.626غالت10 77.52.7سنگ فلز، جوش و خا

5.95.92.2لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا غیرقالب باف14.414.74.162مواد پالستیکی و اشیا ساخته شده از آنها39

5.85.52کشتی ها، قایق ها و شناورها15133.689چدن، آهن و فوالد72

12.511.83.38مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد73
میوه و میوه های سخت پوست خوراکی، پوست مرکبات 

یا پوست خربزه
3.55.31.9

3.44.91.8قهوه، چای، ماته و ادویه10.411.43.29محصوالت داروئی30

15
چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی، فرآورده های حاصل 

از تفکیک
2.84.61.7وسایط نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموا7.38.12.387

4.14.51.6کودها14.76.31.831کشتی ها، قایق ها و شناورها89

4.76.21.73قند و شیرینی17
ماهیها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون 

فقرات
2.43.71.4

Source: www.trademap.org
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کشورهای صادرکننده )میلیارد دالر( جدول 2- واردات منطقه به تفکیک 

سهم در 201320142015201620172017صادرکنندگان

48.656.561.25454.815.3چین

29.829.426.823.122.86.4فرانسه

22.320.718.116.618.45.1ایتالیا

18.317.915.615.818.25.1اسپانیا

21.223.51916.416.84.7آمریکا

17.618.917.216.516.64.6آلمان

18.118.616.214.815.64.4هند

12.412.41210.911.23.1ترکیه

13.713.310.28.510.63امارات

15.313.711.79.510.32.9آفریقای جنوبی

9.79.57.26.79.42.6عربستان

6.88.38.26.68.52.4روسیه

8.47.8767.92.2برزیل

14.110.89.711.97.52.1کره جنوبی

9.610.28.25.97.42.1هلند

9.896.96.97.22انگلستان

8.78.46.85.96.91.9بلژیک

9.68.98.276.41.8ژاپن

7.88.35.74.95.31.5پرتقال

5.45.54.544.71.3اوکراین

4.45.24.53.74.61.3تایلند

4.94.73.83.84.51.3آرژانتین

3.83.93.52.93.81.1اندونزی

Source: www.trademap.org
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جدول 3- صادرات منطقه به تفکیک مبدا )میلیارد دالر(

سهم در 201320142015201620172017صادرکنندگان

364.3313.8219.9209.1271.9100کل منطقه

67.758.733.028.236.713.5آنگوال

66.060.434.830.035.212.9الجزایر

28.826.822.022.525.99.5مصر

22.023.822.022.925.69.4مراکش

42.720.911.69.619.57.2لیبی

12.60.00.010.714.45.3غنا

17.116.814.113.614.25.2تونس

12.113.011.810.612.64.6ساحل عاج

8.18.36.45.78.33.0جمهوری دمکراتیک کنگو

10.56.50.00.08.13.0کنگو

4.55.24.12.16.52.4کامرون

1.81.91.63.56.02.2گینه

5.86.15.95.75.72.1کنیا

11.710.76.14.15.42.0گابن

14.613.06.84.65.32.0گینه استوایی

4.04.73.23.44.71.7موزامبیک

0.00.05.60.04.21.6سودان

2.72.82.62.63.01.1سنگال

2.42.32.32.52.91.1اوگاندا

2.63.02.72.62.91.1اتیوپی

1.62.22.22.32.81.0ماداگاسکار

2.42.62.22.52.81.0بورکینافاسو

3.53.12.72.82.40.9زیمبابوه

2.32.72.52.22.10.8موریس

2.52.11.81.72.10.8موریتانی

1.31.00.80.92.00.7نیجر

1.91.91.71.61.80.7سوازیلند

0.00.00.02.81.40.5مالی
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سهم در 201320142015201620172017صادرکنندگان

3.23.22.41.71.30.5چاد

2.54.42.31.51.30.5سودان جنوبی

1.21.41.11.00.90.3ماالوی

Source: www.trademap.org

کاالها-میلیون دالر( کشورهای واردکننده در منطقه تجارت آزاد آفریقا )تجارت درون گروهی تمامی  جدول 4- فهرست 

20132014201520162017واردکنندگان

27642.224011.820397.218740.522124.4کل منطقه

2191.72248.91503.41375.71418.0مراکش

992.91184.11217.01498.61409.0مالی

2000.02031.31170.71089.71327.2تونس

670.1841.7694.0550.91205.3کامرون

1719.41472.51350.01349.51162.3الجزایر

1174.31067.51473.21273.51150.4مصر

3913.7287.0222.7193.91141.6کنگو

703.7664.7677.7716.61094.5کنیا

1348.3714.4687.8696.8935.4ساحل عاج

2265.51736.71208.41148.8908.3لیبی

990.2957.9668.3812.2905.3بورکینافاسو

985.5703.7744.1748.7753.2سودان

217.2359.2276.290.8656.6آنگوال

203.1374.8490.3503.6616.2اتیوپی

664.1726.8679.5569.8598.7اوگاندا

677.31235.81074.4621.5568.1غنا

547.7526.6515.5498.1528.1سومالی

872.5837.6681.5641.5491.0جمهوری دمکراتیک کنگو

431.7383.7330.7417.1468.7سنگال

369.3518.1448.8421.7463.3سودان جنوبی

424.0498.1434.9386.4383.6روآندا

462.7577.6403.7394.5368.9بنین



وردین و اردیبهشت  1399     23 شماره 100، فر

20132014201520162017واردکنندگان

150.2151.0171.8240.0350.2گینه

180.1167.487.066.8348.3لیبریا

577.7892.7178.6152.6333.7گابن

208.6195.4202.9238.6277.1موریس

106.1103.3142.686.8264.1گامبیا

310.1329.7289.6211.1261.0نیجر

215.6195.4184.2139.3233.1چاد

150.0189.3181.3187.6229.3ماداگاسکار

114.1127.2132.3226.0187.4جیبوتی

219.2165.9193.5183.2179.9توگو

Source: www.trademap.org

کاالهای وارداتی کشورهای منطقه بر   MFN جدول 5- متوسط تعرفه نهایی و

غیرکشاورزیکشاورزیکلسالنوع تعرفهکشور

201517.422.116.6متوسط تعرفه MFNاتیوپی

اوگاندا
73.077.251.2متوسط تعرفه نهایی

MFN 201712.720.311.5متوسط تعرفه

بنین
29.461.411.3متوسط تعرفه نهایی

MFN 201712.215.811.5متوسط تعرفه

بورکینافاسو
44.197.913.8متوسط تعرفه نهایی

MFN 201712.215.811.5متوسط تعرفه

توگو
80.080.080.0متوسط تعرفه نهایی

MFN 201712.215.811.5متوسط تعرفه

تونس
57.9116.040.8متوسط تعرفه نهایی

MFN 201611.631.08.3متوسط تعرفه

جمهوری آفریقای مرکزی
35.930.037.7متوسط تعرفه نهایی

MFN 201718.021.717.4متوسط تعرفه

41.349.639.9متوسط تعرفه نهاییجیبوتی

روآندا
89.274.491.7متوسط تعرفه نهایی

MFN 201712.719.911.5متوسط تعرفه

زیمبابوه
86.3140.99.8متوسط تعرفه نهایی

MFN 201717.226.415.7متوسط تعرفه
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غیرکشاورزیکشاورزیکلسالنوع تعرفهکشور

ساحل عاج
11.214.98.5متوسط تعرفه نهایی

MFN 201712.215.811.6متوسط تعرفه

201610.010.410.0متوسط تعرفه MFNسائوتوم و پرینسیپل

سوآزیلند
19.040.415.7متوسط تعرفه نهایی

MFN 20177.68.67.5متوسط تعرفه

96.197.895.8متوسط تعرفه نهاییجمهوری دمکراتیک کنگو

چاد
79.980.076.6متوسط تعرفه نهایی

MFN 201617.921.917.2متوسط تعرفه

سنگال
30.029.830.0متوسط تعرفه نهایی

MFN 201712.215.811.5متوسط تعرفه

201721.530.320.1متوسط تعرفه MFNسودان

غنا
92.596.640.7متوسط تعرفه نهایی

MFN 201712.015.911.4متوسط تعرفه

79.980.068.8متوسط تعرفه نهاییکامرون

27.430.015.2متوسط تعرفه نهاییکنگو

کنیا
59.152.760.1متوسط تعرفه نهایی

MFN 201611.423.29.5متوسط تعرفه

201715.412.115.9متوسط تعرفه MFNکومور

16.019.315.4متوسط تعرفه نهاییکیپ ورد

گابن
23.258.617.8متوسط تعرفه نهایی

MFN 201617.721.517.1متوسط تعرفه

گینه
20.839.610.1متوسط تعرفه نهایی

MFN 201712.115.811.5متوسط تعرفه

26.723.827.2متوسط تعرفه نهاییلیبریا

ماداگاسکار
27.430.025.2متوسط تعرفه نهایی

MFN 201711.614.411.2متوسط تعرفه

ماالوی
75.1120.942.0متوسط تعرفه نهایی

MFN 201712.417.311.5متوسط تعرفه

مالی
29.559.013.4متوسط تعرفه نهایی

MFN 201712.215.811.5متوسط تعرفه

مراکش
41.354.439.3متوسط تعرفه نهایی

MFN 201711.427.68.8متوسط تعرفه

مصر
36.691.327.4متوسط تعرفه نهایی

MFN 201719.163.011.8متوسط تعرفه
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غیرکشاورزیکشاورزیکلسالنوع تعرفهکشور

موریس
86.6119.416.6متوسط تعرفه نهایی

MFN 20170.71.10.7متوسط تعرفه

موزامبیک
97.7100.026.0متوسط تعرفه نهایی

MFN 201610.113.89.5متوسط تعرفه

20.838.711.1متوسط تعرفه نهاییموریتانی

نیجر
45.284.338.4متوسط تعرفه نهایی

MFN 201712.215.811.5متوسط تعرفه

منطقه
11.214.98.5 حداقل تعرفه نهایی

97.7140.968.8حداکثر تعرفه نهایی 

منطقه
MFN 0.71.10.7 حداقل تعرفه

MFN 21.563.020.1 حداکثر تعرفه
Source: stat.wto.org

جدول 6- صادرات/واردات ایران به/از منطقه )میلیون دالر-درصد(

واردات ایران از منطقهصادرات ایران به منطقه 

نرخ رشدسهم در 13961396سهم در 13951395نرخ رشدسهم در 13961396سهم در 13951395کشور

     100.0-1000 الجزایر

     100.0-1000 سومالی

     100.0-1000 موزامبیک

10.83338171245.1-3130اتیوپی

     69.2-23471الجزایر

     81.1-12220اوگاندا

     001068.4بنین

     206293771.8توگو

6.32252155-143132تونس

     006116342.3جمهوری آفریقای مرکزی

8.721146823.8-316284جمهوری متحده تانزانیا

     11.0-204182جیبوتی

      006328-

0010255.1546326.7زیمبابوه

39.5-8111233.62210ساحل عاج
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واردات ایران از منطقهصادرات ایران به منطقه 

نرخ رشدسهم در 13961396سهم در 13951395نرخ رشدسهم در 13961396سهم در 13951395کشور

     516134.5سنگال

42.5-3678311129.1141384سودان

     28.4-305223سومالی

     00101120.4سیرالئون

417198.722205223138.3غنا

     97.0-1000کامبوج

100.0-31.61000-7151کامرون

     202036.9کنگو

40.1-561012718125.9111063کنیا

     5.5-1010گابن

     00201655.5گینه

     68.8-1000ماداگاسکار

34.2-58.82211-428172مراکش 

66.0-209382573623.2191763مصر

     0010836.5موریتانی

     12.9-407355موزامبیک

108.7 228 30.7109 719 550جمع کل

منبع: گمرک
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کشور-کد )دالر( جدول 7- تغییر در صادرات ایران به منطقه آزاد تجارت آفریقا پس از منطقه به تفکیک اهم 

تغییر در صادرات ایرانصادرات ایران پس از انعقاد FTAصادرات ایران پیش از انعقاد FTAکدکشور

1888973-080620110749069185933الجزایر

55616-08062024381662382549مصر

11042-2905111186176011850718مصر

9906-0806208812578219اتیوپی

8681-2710199084882167کامرون

6005-1301903711331108تونس

5726-0303554243836712کامرون

4938-0303895264047702کامرون

4762-2710196650561743کنگو

4243-1905319583891595کامرون

4194-071339111836989تونس

4174-080620291906287732تونس

3416-1301907815474738الجزایر

2836-2202102060417768الجزایر

2668-480511171584168917غنا

2300-283650994310992010اتیوپی

1737-210230113529615اتیوپی

1734-2714908483983105غنا

1565-1905314303341468الجزایر

1305-2710199322691921غنا

1244-21069010045799213کامرون

1184-1704901771816534الجزایر

1063-190531208010206947جیبوتی

927-040221247953247026کنگو

926-25010014316911430765اتیوپی

908-25202078496941غنا

862-2508103241631554کنگو

716-190219991487990771اتیوپی

630-3923303486034230جیبوتی

565-20098974626897کامرون
wits.worldbank.org



وردین و اردیبهشت 1399  28   شماره 100، فر

جدول 8- پتانسیل صادراتی ایران به منطقه )میلیون دالر(

HS شرح کدکد

واردات منطقه از جهان )میلیون دالر(صادرات ایران به جهان )میلیون دالر(

متوسط 2015-2015201717متوسط 2015201717-2015

27
سوختهای معدنی، روغنهای معدنی و محصوالت 

حاصل از تقطیر آنها
27581.053332.838716.742965.744515.340752.1

2972.25223.44056.213899.014698.313871.3مواد پالستیکی و اشیا ساخته شده از آنها39

2091.32186.32078.33463.73799.43483.1محصوالت شیمیایی آلی29

1216.42354.01706.513781.512998.112658.5چدن، آهن و فوالد72

گچ، آهک و سیمان25 ک و سنگ،  گوگرد، خا 628.1958.5778.04128.14560.44188.2نمک، 

84
ماشین آالت و وسایل مکانیکی، دیگ های بخار و 

کتورهای هسته ای آبگرم، رآ
161.8643.2465.838753.939569.938314.5

04
شیر، محصوالت لبنی، تخم پرندگان، عسل 

طبیعی، محصوالت خوراکی
23.0668.1421.33950.44063.83787.2

48.0501.5320.212454.611809.212049.3مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد73

www.trademap.org

کشورهای منطقه )میلیارد دالر( جدول 9- واردات خدمات به تفکیک 

20132014201520162017واردکنندگان

126.1134.3118.2105.980.6کل منطقه

16.417.517.517.017.4مصر

23.125.017.312.614.3آنگوال

10.811.811.110.911.6الجزایر

4.94.67.37.69.9غنا

7.68.97.98.69.8مراکش

2.83.33.32.83.3کنیا

3.93.73.03.33.1موزامبیک

3.33.43.13.03.0تونس

2.22.52.22.12.2موریس

2.42.72.42.02.0اوگاندا

1.01.21.31.31.5سومالی

0.60.71.11.11.0روآندا

0.50.50.50.50.6سیشل
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20132014201520162017واردکنندگان

0.40.50.30.30.4سوازیلند

0.40.40.30.30.4کیپ ورد

0.10.10.10.10.1گامبیا

0.00.10.10.10.1سائوتوم و پرینسیپل

3.13.22.80.00.0چاد

0.20.20.20.20.0جمهوری آفریقای مرکزی

2.93.73.74.10.0کنگو

3.43.62.31.40.0گینه استوایی

2.32.41.90.00.0گابن

3.23.12.82.90.0ساحل عاج

1.92.01.51.30.0زیمبابوه

0.10.10.10.00.0کومور

2.62.72.22.20.0کامرون

2.63.12.21.80.0جمهوری دمکراتیک کنگو

0.80.90.70.70.0بنین

3.44.44.85.20.0اتیوپی

www.trademap.org
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