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 למה קולומביה?
 

 מספר מבחינת והשלישית, הלטינית באמריקה בגודלה החמישית הכלכלה היא קולומביה
 אוכלוסיית צפויה 1025 שנת ועד תושבים מיליון 48 מעל מונה אוכלוסייתה .התושבים

 על לעמוד צפוי והוא$ מיליארד 100 -בכ מסתכם התוצר .אדם בני מיליון 50 למנות המדינה
 .1023בשנת  דולר מיליארד 383 כ

 

נתוני מאקרו ותחזית הגידול בצמיחה וביבוא בשנים הקרובות 
 

 מדינה
תמ"ג 

$B 

אוכלוסייה 

M 
שיעור צמיחה 

 ממוצע %
שיעור צמיחה 

 ממוצע %

יבוא הסחורות 
 והשירותים

 $B 

יבוא סחורות 
 -ושירותים 

 שיעור גידול %

יבוא סחורות 
שיעור  -ושירותים 

 גידול %

 
2012 2012 2012-2013 2012-2012 2012 2013-2012 2012-2012 

 4.3 3.1 ,13 1.4 3.3 ,31 959,9 ברזיל

 1.3 2.3 200 3.3 3.2 112 17111 מקסיקו

 ,., 3., 31 9.1 9.1 33 344 ארגנטינה

 1.1 3.4- 33 9.9 9.3 14 139 וונצואלה

 3.2 9.3 13 2.2 2.1 24 310 קולומביה

 9.3 9.2 31 2.3 2.0 11 294 צ'ילה

 4.2 4.2 23 9.2 9.1 31 133 פרו
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 מדדים בינ"ל – Pacific Alliance-מדינות ה
 

 (Doing Businessמדד קלות עשיית העסקים )

 285 -של הבנק העולמי בוחן את "קלות עשיית העסקים" ב  Doing Business -דו"ח ה

מדינות שונות. הדו"ח בוחן בין השאר את קלות פתיחת עסק במדינה, קבלת אישורי בנייה, 

נזילות ונגישות האשראי לעסקים, הגנה על משקיעים, כיבוד חוזים חתומים, תשלום מיסים, 

 רישום נכסים ועוד.

מדורגת צ'ילה במקום גבוה יחסית , 3102לשנת על פי המדד המשוקלל של הדו"ח 

, 32-(. פרו מדורגת במדד זה במקום ה23-)לפני ישראל שדורגה במקום ה 23-במקום ה

 .33-ומקסיקו במקום ה 34-קולומביה במקום ה
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 להלן פירוט האינדיקטורים לכל מדינה )כולל השוואה לישראל( על פי המדדים שנבחנו:

 

 

 Enabling trade index -מדד הסחר הבינלאומי 

מדינות ברחבי  231הדו"ח למסחר בינלאומי המפורסם על ידי פורום הכלכלה העולמי, בוחן  

העולם ומדרג אותן על פי מאפיינים פוליטיים, איכות תשתיות, פתיחות לטכנולוגיה ומעבר 

ופשי עם מדינות העולם חופשי של סחורות. עוד בוחן המדד את תמיכת המדינה במסחר ח

ועוסק בשאלות של יעילות רשויות המכס המשטרה והדואר, קבלת כוח זר במדינה, איכות 

 הכבישים במדינה, מספר מנויים סלולאריים פתיחות לטכנולוגיות חדשות ועוד. 

 מאודמדורגת צ'ילה במקום גבוה , 3102על פי המדד המשוקלל של הדו"ח לשנת 

 מקסיקו, 42-פרו מדורגת במדד זה במקום המדינות כמו צרפת ויפן. לפני  ,03-במקום ה

 .33 -מדורגת במדד זה במקום הישראל  .38-במקום ה וקולומביה 54-במקום ה
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 (Global competitiveness indexמדד התחרותיות הבינלאומי )

מדינות ומשמש לאמידת  244דו"ח התחרותיות הבינלאומי של פורום הכלכלה העולמי, בוחן 

רמת התחרותיות של כלכלות העולם. בין השאר בוחן הדו"ח את איכות מוסדות המדינה, 

מצב התשתיות, הסביבה העסקית והמאקרו כלכלית, חינוך ובריאות, יעילות המסחר במדינה 

 ושוק העבודה, התפתחות המערכת הפיננסית, רמת החדשנות, בטחון התושבים ועוד.  

, אחרי 22-מדורגת צ'ילה במקום ה, 3102על פי המדד המשוקלל של הדו"ח לשנת 

-, פרו במקום ה42-. מקסיקו מדורגת במדד זה במקום ה35-ישראל המדורגת במקום ה

 . 58-וקולומביה במקום ה 50
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 Pacific Alliance-חסמי כניסה  לעסקים במדינות ה
 

בין השאר מהם חסמי הכניסה דו"ח התחרותיות הבינלאומי של פורום הכלכלה העולמי, בוחן 

פרמטרים שונים הכוללים בין השאר: רמת  25מדינה, וזאת מתוך כל לעשיית עסקים ב

שחיתות, בירוקרטיה ממשלתית, מיסים, נגישות לאשראי, איכות התשתיות, איכות כוח 

 .שלטונית, רגולציה של שער החליפין, רמת פשיעה, ועודהעבודה, רמת האינפלציה, יציבות 

הינם רמת השחיתות, רמת  למקסיקוממצאי הדו"ח עולה כי חסמי הכניסה העיקריים 

רגולציה מוגבלת  הינם לצ'ילההפשיעה והבירוקרטיה הממשלתית. חסמי הכניסה העיקריים 

נמצא כי החסם  בפרובשוק העבודה, כוח עבודה מקומי בלתי מיומן ובירוקרטיה ממשלתית. 

העיקרי הוא הבירוקרטיה הממשלתית, ולאחריו רמת השחיתות והרגולציה המוגבלת בשוק 

עלה כי החסמים העיקריים לכניסה לשוק הינם רמת השחיתות במדינה  ובקולומביההעבודה 

 שלטון, הבירוקרטיה הממשלתית ותשתיות בלתי מפותחות.ובמוסדות ה

 להלן פירוט האינדיקטורים לכל מדינה על פי המדדים שנבחנו:
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 Pacific Alliance-במדינות העיקריים סחר חסמי 

פרמטרים שונים:  מכסי  8מדרג את קלות הסחר במדינות ע"פ  Enabling Trade-מדד ה

יבוא, נהלי יבוא מסובכים ומכבידים, עלות גבוהה ועיכובים בתובלה והתחבורה המקומית, 

עלות גבוהה ועיכובים בתובלה והתחבורה הבינ"ל, שחיתות במעברי הגבול, רמת הפשיעה, 

 אדמיניסטרטיביות של מנהל המכס.ת לא מפותחות והגבלו תקשורתתשתיות 

 

נמצא כי חסמי הסחר המרכזיים הם התובלה והתחבורה המקומית  )עלות גבוהה  צ'ילהב

חסמי הסחר  קולומביהועיכובים בתהליכי ההובלה( ונהלי יבוא מסובכים ומכבידים. ב

חר נמצא כי חסמי הס מקסיקוהמרכזיים הם מכסי היבוא הגבוהים ונהלי יבוא מסובכים. גם ב

חסמי הסחר המרכזיים הם נהלי היבוא  פרוהמרכזיים הם נהלי היבוא ומכסי היבוא וב

 המקשה על יבוא הסחורות למדינה ומכסי היבוא הגבוהים.
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 להלן פירוט האינדיקטורים לכל מדינה על פי המדדים שנבחנו:
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 ליצוא: עיקריים תחומים פוטנציאליים
 

 הינו בתחומים: זו ההפוטנציאל העיקרי לייצוא הישראלי במדינ

 רפואי מכשור 

 ICT 

 טכנולוגיה-אגרו 

  מים 

 

 : להל"ן ניתוח ענפים
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 מכשור הרפואי:תחום ה

 רקע 

בעולם.  32-השוק הקולומביאני למכשור רפואי הינו הרביעי בגודלו באמריקה לטינית ומדורג במקום ה

מספקות. -למרות מאמצי הממשלה לשפר את שירותי הבריאות, המדינה עדיין סובלת מתשתיות בלתי

קולומביה מסומנות כאחת מהכלכלות הצומחות של אמריקה לטינית לאור הצורך בשיפור תשתיות 

 יאות במדינה, ולפי ההערכות צפויה בשוק צמיחה בקצב מהיר פי שלושה מהממוצע האיזורי. הבר

באופן כללי, מערכת הבריאות במדינה נמצאת במשבר חובות קשה והממשלה צפויה לפעול בשנים 

הקרובות לטיפול במצבם הכלכלי הקשה של שירותי הבריאות במטרה להביא לשיפור השירות הניתן 

 לאזרחים. 

 ניות עיקריות לעידוד תעשיית המכשור הרפואיתכ

 

  משרד הבריאות ייסד לאחרונה את המכון להערכת טכנולוגיות רפואיות-Instituto de 

Evaluación Tecnológica en Salud - מיועד להסדיר את תהליך הבחינה והאישור של ה

פיתוחים  תרופות ומכשירים חדשים, ומסמן מגמה לאישור השימוש במספר רב יותר של

 רפואיים בשנים הקרובות.

 טכנולוגיות חדשות,  230כללה את הכנסתן של  1021-הרחבת סל שירותי הבריאות ב

שבעבר לא נכללו בסל. התכנית החדשה כוללת גם אסטרטגיה לסובסידיות עבור רכישת 

רפואי ותרופות, ונראה כי זו עשויה להרחיב את תקציב הרכש של ארגוני הבריאות  מכשור

 יבוריים הפועלים במדינההצ

  בתי חולים ציבוריים במדינה 403הממשלה פועלת למיגור משברי חובות בקרב 

 גודל השוק ומגמות

מיליארד דולר, כאשר סכום זה מתבסס על  2.0.3-שווי שוק המכשור הרפואי של קולומביה מוערך בכ

עוד שתחום המכשור , ב$25.3% לשנה. קצב הצמיחה המשוער בשוק עומד על 13הוצאה לנפש של 

 מסך ההוצאות של מערכת הבריאות במדינה. 5%הרפואי עומד על 

מוצרי צריכה רפואיים )כגון תחבושות, מזרקים וכד'( מהווים את נתח השוק המשמעותי ביותר ומהווים 

מסך הביקוש. הקטגוריות המשמעותיות הנוספות הן תחום ההדמיה הרפואית ומוצרי  10%כמעט 

 יקה. פרוטזה ואורתוט
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סקטור המכשור הרפואי ידע בשנים האחרונות עליות ומורדות בשל תקצוב משתנה מצד מערכת 

מעלה כי השוק חווה צמיחה כוללת של  1000-1022הבריאות. בחינת פרק הזמן שבין השנים 

כגון מכשירי שמיעה, מכשירי, קוצבי לב וכדומה  -, כאשר קטגוריית המכשירים הניידים לחולה 23.8%

השנים האחרונות. תחום המוצרים הדנטאליים חווה  5-חוותה את הצמיחה המשמעותית ביותר ב –

 (. 5.4%את הצמיחה המועטה ביותר )

 

 

 

10% 

20% 

6% 
26% 

21% 

1.% 

 שווי מכירות בשוק מכשור הרפואי  
 (מסך השוק)% 

 מוצרי פרטוזה ואורתוטיקה דימות רפואי מוצרי צריכה רפואיים

 אחרים מכשירים ניידים לחולה   מוצרים דנטאליים

14.1% 

12.1% 

15.5% 

5.4% 

17.4% 

14.8% 

מוצרי צריכה  
 רפואיים

מוצרי פרטוזה   דימות רפואי
 ואורתוטיקה

מכשירים ניידים   מוצרים דנטאליים
 לחולה  

 אחרים

 קצב צמיחה לפי קטגוריית מוצרים  
(3113-3100) 
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 יבוא וייצור של מכשירים רפואיים

 

מכל המוצרים הרלוונטיים  86.6%השוק הקולומביאני תלוי מאוד ביבוא בתחום המכשור הרפואי. 

 בשוק זה הינם מיובאים, בדגש על מכשירים המתבססים על מומחיות טכנולוגית ברמה גבוהה.  

 הענפים:-לכל אחד מתתי לגבילהלן פירוט 

 למדינה באמצעות שיווק.  מהמוצרים בקטגוריה זו מגיעים 1/3-מוצרי צריכה רפואיים: כ

 -ארה"ב הינה כיום הספקית המשמעותית ביותר עבור מוצרים מסוג זה ותופסת נתח של כ

מכלל היבוא שמגיע למדינה. ייצור עצמי של מוצרי צריכה רפואיים מהווה מחצית מכלל  04%

הייצור המקומי בשוק המכשור הרפואי, לאור הפשטות היחסית בייצור של תחבושות, 

 ם וציוד דומה. מזרקי

 השנים האחרונות וקצב  5-ב 21%-מוצר הדמיה רפואיים: השוק למוצרי הדמיה צמח ב

הצמיחה צפוי לשמור על שיעור דומה בעתיד הקרוב. קולומביה תלויה כמעט לחלוטין ביבוא 

עבור מוצרים בקטגוריה זו, וחברות ישראליות המפתחות מוצרים בתחום זה עשויות לאתר 

ק זה. המדינות הבולטות המייצאות כיום מכשירי הדמיה הן ארצות הברית, הזדמנויות בשו

 גרמניה וסין, שיחדיו מספקות את מרבית המוצרים לשוק המקומי. 

  1021-מיליון דולר ב 60.2מוצרים דנטאליים: מוצרים דנטאליים הסתכמו בשווי שוק של .

 1/3. ייבוא מהווה %.-שנים הקרובות צפוי לעמוד על כ 5-קצב הצמיחה של הקטגוריה ב

מסך השוק והספקים העיקריים פועלים מארה"ב, שוויץ וגרמניה. ישנו מספר לא מבוטל של 

יצרנים מקומיים עבור שיניים מלאכותיות וכתרים, אך הייצור המקומי חלש יותר בכל 

 המוצרים המחייבים טכנולוגיה מתקדמת.

 מיליון דולר  280.8 -ק המסתכם בכמוצרי פרוטזה ואורתוטיקה: הקטגוריה הגיע לשווי שו

מהמוצרים בקטגוריה זו  5%.-השנים הקרובות. יותר מ 5-ב %.2וצפויה לצמוח בקצב של 

מגיעים לקולומביה באמצעות יבוא, כאשר ארה"ב הינה המקור לשליש מכלל היבוא לתוך 

 המדינה. 

  ולר וצפויה אך מיליון ד 232.5מכשירים ניידים לחולה: הקטגוריה הסתכמה בשווי שוק של

השנים הקרובות. בדומה לקטגוריות אחרות המחייבות ידע  5-ב %.2היא לצמוח בקצב של 

 מסך היבוא למדינה.  36%טכנולוגי, עיקר השוק נשען על יבוא, במיוחד מארה"ב, המהווה 

 

 רגולציה בתחום המכשור הרפואי

 

 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y) -מנהל המזון והתרופות הקולומביאני 

Alimentos (INVIMA)) -  רפואי. כל בקשה לאישור  מכשוראחראי לבקרה ורגולציה של מכירת

ידי חברה מקומית. מכאן, שכל חברה המעוניינת -רגולטורי של מכשיר חדש חייבת להיות מוגשת על

 לפעול בקולומביה מוכרחה לעשות זאת באמצעות נציג מקומי.

פי הסיכון הפוטנציאלי העומד בפני המשתמש -קטגוריות של מכשירים רפואיים המוגדרות על 4ישנן 

והם יכולים לזכות בתהליך אישור  Non-controlled-או החולה. שתי הקטגוריות הראשונות מוגדרות כ

מזורז. זאת, להבדיל ממכשירים העשויים לסכן את המשתמשים ונדרשים לעבור תהליך בקרה מטעם 
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פי סטנדטים אירופאיים, וחברות המעוניינות לשווק -. הסיווג של המכשיר הינו עלINVIMAשל וועדה 

 . ISO 13485רפואי במדינה נדרשות להציג אישורים לעמידה בתקן האיכות הבינלאומי  מכשור

ומשך התהליך נע לרוב  $1,100-$900רפואי חדש נעה בין  מכשורהעלות הממוצעת לרישום של מוצר 

 חודשים.  6-8סביב 

 

 בשוק המקומי רפואי חדש למכשוררגולאטורי האישור התהליך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אישור ותחילת שיווק של המוצר

 ויישום שינויים נדרשים INVIMAמענה לשאלות מצד וועדת הבקרה של 

 הצגת אישור תקן של המוצר ממדינות אחרות

 הצגת מסמכים טכניים ראשוניים

 INVIMAהגשת מסמכים ראשוניים לוועדת בקרה של 

כוח לנציג מקומי-איתור ומתן ייפוי  
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 הזדמנויות וחסמים בשוק 

 

 

 מפיצים מובילים במדינה

 תחום פעילות שם החברה
מספר עובדים / מחזור 

 מכירות

Asepsis Products de 
Colombia 'Proasepsis' 

 עובדים 05 הפצה של מוצרי צריכה רפואיים

Biotronitech Colombia עובדים 33 הפצה של מוצרי לייזר ואנדוסקופיה 

CTP MEDICA 
הפצה של מוצרים לקרדיולוגיה 

 ורדיולוגיה
מיליון דולר  3עובדים /  50

 בשנה

C.I. elevation tools בשנה005,555עובדים /  4 הפצה של מוצרים לטיפול נמרץ $ 

G. Barco 
על הפצה של מגוון מוצרים בדגש 

 מוצרי ניטור ודיאגנוזה
מיליון דולר  6עובדים /  00

 בשנה

Imcolmedica 
הפצה של מכשירים רפואיים לשלל 

 הקטגוריה
מיליון דולר  05עובדים /  555

 בשנה

Inversiones 
Amalgadent 

 הפצה של ציוד דנטאלי
עובדים / מיליון דולר  05

 בשנה

LM instruments 
 הפצה של מוצרי צריכה רפואיים

 וציוד לטיפול נמרץ
 עובדים 00

Medihumana Colombia עובדים 54 הפצה של מכשירים ניידים לחולים 

Produmedic 
הפצה של מוצרי צריכה רפואים 

 ומכשירי דימות
 עובדים 54

Quirurgil 
הפצה של מוצרי צריכה ומכשירי 

 דימות 
 עובדים 05

Suplemedicos  עובדים 05הפצה של מוצרי פרוטזה 

ההוצאות הממשלתיות  
על טכנולוגיות בריאות  

צפויות לצמוח  
משמעותית בעתיד  

 הקרוב

לקולומביה אין כושר  
ייצור עצמאי של 

מכשירים רפואיים  
מתקדמים והיא נשענת  

 על יבוא

המדינה צפויה לאשר  
בשנים הקרובות מספר  

הולך וגובר של  
טכנולוגיות לשימוש  

 בתחום הרפואי

 הזדמנויות
ספקים אמריקאים  

שולטים ביבוא ונהנים  
מהטבות של סחר  

 חופשי

פעילות מסחרית  
במדינה מחייבת ייצוג  
משפטי מקומי ורשת  

 מפיצים חזקה

מערכת הבריאות  
שקועה בחובות וישנה  

מגבלה להשקעה  
במוצרים יקרים  

 ומתקדמים  

 אתגרים
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 ואורתוטיקה

 

 ם מקומייםיצרני

 

 50-מרבית מפעלי הייצור במדינה הם עסקים קטנים בעלי מחזור בהיקף קטן ממיליון דולר ופחות מ

 עובדים. 

 תחום פעילות שם החברה
מספר עובדים / 

 מחזור מכירות

Adhesivos 
Internacionales 

ייצור של תחבושות. המפעל ייצור 
 Cali-ממוקם ב

 בשנהמיליון דולר  05

Bioplast 
ייצור של מוצרי צריכה רפואיים 

 מפלסטיק
 מיליון דולר בשנה 0.5

Mediimplantes 
החברה מייצרת מוצרי פרוטזה ויש 
לה פעילות גם באקוודור, קוסטה 

 ריקה ומקסיקו
 מיליון דולר בשנה 0.6

Meditec 
ייצור של מוצרים פשוטים לשימוש 

 במסגרת ניתוחים
 מיליון דולר בשנה 0.4

New Stetic מיליון דולר בשנה 00.6 ייצור של מוצרים דנטאליים פשוטים 

 

פועלות בשוק מספר חברות בינלאומיות המייצרות מכשירים  יצוין, כי בנוסף ליצרנים המקומיים

 ,3M, Baxter, BSN Medical, B.Braun Medicalחוץ בקולומביה, ובכלל זאת -רפואיים באמצעות מיקור

Vygon . 
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 :ICT-תחום ה 

 רקע 

 

ת המדינה. לכלכקידום אסטרטגי לתחום כ ICT-הממשלה הקולומביאנית הגדירה את פיתוח סקטור ה

תכנית ממשלת קולומביה לקדם את התשתיות בתחום זה השיקה  הממשלבמסגרת מאמצי 

. .102עד לתשתית תיקשוב שהציבה לעצמה כיעד לחבר כל אזרח במדינה  .100-אסטרטגית ב

 יוצא מכך:כפועל 

 הוצאות המדינה בתחום ה-ICT 1024בשנה עד  23%-לצמוח ב ותצפוי 

 בשנה ב04 כדי 1020-$ בשנה ב48-לצמוח מ הההוצאה הממוצעת של כל אזרח צפוי $-

1024 

 סקטור ה-IT   לצמוח בקצב  להמשיךוצפוי  1003בשנה מאז  10%קצב של בבמדינה צמח

 1024עד  22% -של כ

 שווי סקטור ה-IT מיליארד דולר, כאשר קטגוריית שירותי  1-3 -ה מוערך בכבמדינIT  הינה

 בעלת פוטנציאל הצמיחה המשמעותי ביותר

  סקטור גם( הטלקום במדינה רושם צמיחה, אך בעיקר בהיבט של שירותי ערך מוסףVAS )

 ושירותים נוספים עבור שחקנים קטנים יותר שנכנסים לשוק הנעשה תחרותי יותר

  ICT-עידוד תעשיית הל מרכזיותתכניות 

 

פי התכנית -. על”National ICT Program“מכונה  .100-האסטרטגיה המקיפה אותה השיק הממשל ב

. .102( עבור כלל אזרחי המדינה עד Connectivityהממשלה שואפת ליצור תשתית לקישוריות )

 .ICT-התוכנית מקצה גם משאבים לעידוד החינוך והמחקר בתחום ה

הלאומי ליישום יעדי האסטרטגיה הלאומית  ICT–היא זרוע הביצוע של משרד  ”Vive Digital“תכנית 

בסקטור זה. מנהלי התכנית אחראים לבנות תכניות ותקציבים אשר יעודדו אימוץ טכנולוגיה מתקדמת 

 בקרב האזרחים וגופי הממשל. 

 (Technology Clusters)בנוסף, הממשלה השיקה בשנה האחרונות פרויקט "חממות טכנולוגיות" 

 . ICT-שנועדו לטפח את פעילות במספר תחומים, לרבות בתחום ה

ם ייאשר צפו (National Fiber Optic Project)בתחום הטלקום, המדינה פורסת סיבים ברחבי המדינה 

עיריות לרשת. תכנית זו מהווה הזדמנות לחדירת טכנולוגיות קצה לידי צרכנים  400לחבר מעל 

 מחוברים לתשתיות תקשורת עד כה. חדשים, שלא היו

 Business Process -ואת תחום ה (Call Centers)הממשל הגדירה את תעשיית מוקדי הטלפון 

Outsourcing 0-כתחומים בעלי עדיפות לאומית. תעשיית מוקדי הטלפון הכפילה את הכנסותיה ב 

קיע בהקמת מערכי תמיכה שנים האחרונות, והממשל מציע תמריצים כדי לעודד תאגידים בינ"ל להש

 בקולומביה.
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 גודל השוק ומגמות

 IT-שוק ה

 . 1021-מיליארד דולר, נכון ל 3במדינה עומד על כמעט   IT-, שווי שוק הIDCפי חברת המחקר -על

 

 IT-מכירות בתחום ה

 

 Business Monitor International: מקור

 

ל הינו בעל פוטנציאל רב ביותר לאור מגמות של מיקור חוץ וכניסתם ש IT-יש לציין כי תחום שירותי ה

יותר תאגידים בינלאומיים לתוך המדינה. כפי שעולה מהגרף שלהלן, חלק הארי מכלל היבוא של 

רכיבי חומרה מקורו בסין במחיר נמוך, ולפיכך ניתן להעריך כי יהיה קשה להציע מוצרים המסוגלים 

 להתחרות בחברות הסיניות. 

 

  ITיבוא ויצוא של ציוד 

 

, המיועד לצמוח בקצב IT-ות ביותר נמצאות בתחום שירותי המומחים מעריכים כי ההזדמנויות הרב

הינה ביצוע פרוייקטים  IT-. המגמה הבולטת ביותר בתחום שירותי ה1026מדי שנה עד  21.2%של 

 בשנה(.  20%-כמיקור חוץ )צמיחה של כ ITבשנה( ושירותי  20.5%)צמיחה של 

http://pdf.marketpublishers.com/businessmonitor/colombia-information-technology-report-q1-2013_businessmonitor.pdf
http://pdf.marketpublishers.com/businessmonitor/colombia-information-technology-report-q1-2013_businessmonitor.pdf
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תחום נוסף שיש לשים לב אליו הוא מוקדי התמיכה הטלפוניים. הממשלה צפויה לעודד חברות 

נוספות להקים מערכי שירות במדינה וכן ליצור קשרים עסקיים עם חברות מקומיות המספקות 

 שירותים אלה. 

 

 שוק הטלקום

 

שר הצמיחה מיליארד דולר, כא .-עמדו על קרוב ל 1022-ההכנסות של שוק הטלקום המקומי ב

הציב מספר  ICTהמשמעותית ביותר נרשמה בשירותי סלולאר ובשירותי אינטרנט. המשרד לענייני 

פרויקטים לתמיכה בהרחבת תשתיות התקשורת ועידוד תחרות בקרב המפעילים. כיום הממשלה 

ממשיכה לתמוך בתהליכים שיעודדו תחרות, בדומה לתהליכים שעברו על ישראל לפני מספר שנים, 

 ( וכד'. MVNOון ניוד של מספרי טלפון, אספקת שירותי טלפוניה באמצעות מפעילים וירטואלים )כג

 

 

-חברות בעלות רישיון. חלק מהשירותים מופעלים עדיין על 30-בתחום הטלפוניה הקווית ישנן יותר מ

וכי  ידי רשויות מקומיות, אך ניכר כי מגמת ההפרטה תחדור עמוק יותר לשוק זה בשנים הקרובות

הבעלות על החברות תעבור יותר ויותר לידיים פרטיות. השחקנים המשמעותיים ביותר בתחום 

. 04%, אשר יחדיו מחזיקים בנתח שוק של UNE-EPM-ו ETB ,Telefonicaהטלפוניה הקווית הם 

 .1022-מיליארד דולר ב 1.25ההכנסות מתחום הטלפון הקווי עמדו על 
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ציאל הצמיחה הרב ביותר במדינה. על אף שנרשמה האטה במספר שוק הסלולאר הינו בעל פוטנ

המנויים החדשים בשנה האחרונה, ניכר כי המפעילים פועלים לגוון את השירותים שניתנים ללקוחות 

ולשיפור חוויית השימוש על רקע התחרות הגוברת בין המפעילים. כלל ההכנסות מתחום הסלולאר 

 .1022-מיליארד דולר ב 4.88עמדו על 

 

 

 

ETB 
27% 

Movistar 
(Telefonica) 

22% 

UNE-EPM 
25% 

Telmex 
8% 

 אחרים
28% 

 (3100)נתח שוק % -שחקנים מובילים בשוק הטלפוניה קווית ב

Claro 
(Comcel)  

67% 

Movistar 
22% 

Tigo 
11% 

 (3100)נתח שוק % -שחקנים מובילים בשוק הטלפוניה קווית ב
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 הזדמנויות וחסמים בכניסה לשוק 

 

מומלץ שחברות המעוניינות לפעול בקולומביה יפעלו בשיתוף עם חברה מקומית בעלת קשרים וניסיון 

מוכח ביצירת שיתופי פעולה בין לקוחות מקומיים לתאגידים בינלאומיים. על אף שאין חקיקה 

ק )פרט ללקוחות ממשלתיים( ניכרת מנת לקיים בה עס-המחייבת שחברה תהיה רשומה במדינה על

 רתיעה לעבוד מול חברה ללא ייצוג קבוע במדינה. 

כמו כן, חברה אשר סוחרת במוצר בעל קניין רוחני, צריכה לפעול על מנת לוודא כי המוצר שלה מוגן 

 בפטנט לאור ריבוי המקרים של זיופים, בעיקר בתחום התוכנה. 

של רכיבי טלקום מורכבים, והשוק נשען על יבוא  משמעותיתלקולומביה אין יכולות ייצור יש לציין, כי 

 מצד תאגידים בינלאומיים גדולים. 

 

 

 

 

 ICT-מגמות והזדמנויות נוספות בתחום ה

 

מסין, חברות  םבתחליפיה להתמקד יעל רקע הדעיכה בביקוש לרכיבי חומרה מתקדמים והנטי

 עבור פרויקטים מורכבים. ואפיוןכגון יעוץ  high-endמקד בשירותי ישראליות עשויות לרצות להת

 

ארגונית עבור המגזר הפרטי והציבורי עשוי לגבור ככל -הצורך במוצרי תוכנה לתקשורת פנים

 שהתשתיות הלאומיות יהיו מסוגלות לעמוד בקצבים גבוהים יותר.

צמיחה בביקוש  
 ITלשירותי 

עידוד ממשלתי  
-להרחבת מגזר ה

ICT 

ביקוש וצמיחה  
בתעשיות מיקור חוץ  
של שירותים ומוקדי  

 טלפון

 הזדמנויות
השוק נשלט בעיקר  
על ידי מספר רב של  

שחקנים מקומיים  
 בינוניים-קטנים

תופעה נרחבת של  
שימוש בתוכנה  
ומוצרים מזויפים  

(counterfeit) 

נוכחות חזקה של  
מתחרים סינים  

  ITבאספקת ציוד 
אשר יוצר תחרות על  

 המחיר

 אתגרים
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ההיצע עדיין לא יצליח לעמוד בקצב  למרות התקדמויות בכל הנוגע לשיפור תכולות רוחב פס במדינה,

 בדרישה; הביקוש עבור שירותי אופטימזציה של רוחב פס ואחסון נתונים יעיל יעלו בשנים הקרובות.

 

, אך לאור (Cloud-based services)במדינה טרם החל להראות סימני בשלות לשירותי ענן  IT-שוק ה

החזק של חברות ישראליות בתחום זה מסתמן קצב האימוץ המהיר של טכנולוגיות חדשות והמיצוב 

 כי טמון בו פוטנציאל לשנים הקרובות.

( Value-added services)תרחיב את תחום שירותי הערך מוסף  4החדירה הגוברת של תשתיות דור 

 בדומה לתהליך שמדינות מערביות חוות בשנים האחרונות.

 ופי ממשל ומוסדות חינוך. עבור ג ICTהמדינה צפויה להמשיך להשקיע בטכנולוגיות 

 

 מיפוי שחקנים מובילים בסקטור הטלקום

 

 

 ETBשם החברה: 

 >4000מספר עובדים: 

 ($1022 מיליון )841הכנסות: 

תיאור ותחומי פעילות: ספקית שירות טלקום השנייה בגודלה במדינה. מספקת שירותי סלולאר, 

 ומשקיעה Colvatelבאמצעות החברה  טלפוניה קווית ואינטרנט. החברה פועלת בתחום האינטרנט

לאספקת שירותים למוקדי שירות ומחזיקה ברבע מהמניות  Contact Center Americasבחברת 

 . TIGOבמפעילה הסלולארית 

 

 

 (Telmex Colombia-ו Comcelוצרה לאחר מיזוג בין )נ Claroשם החברה: 

 -מספר עובדים: 

http://www.etb.com.co/inversionistas/docs/Rood%20show%20-%20Nogal%20-%20Espaol.pdf
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תיאור ותחומי פעילות: חברת הטלקום המובילה במדינה שמציעה שירותים בטלפוניה קווית, אינטרנט 

מחזיקה בנתח שוק הגדול ביותר בתחום   במדינה. IPTV-וסלולאר. החברה גם חלוצה בתחום ה

 הסלולאר.

 

 

 Movistar Moviles Colombiaשם החברה: 

 2,500~מספר עובדים: 

 Telefonicaתיאור ותחומי פעילות: המפעילה הסלולארית השניה בגודלה במדינה, בבעלות חברת 

 הספרדית.

 

 

 .Avantel S.A.Sשם החברה: 

-ערים. החברה מחזיקה ב 10-תיאור ותחומי פעילות: מפעילת סלולאר במדינה בעלת נוכחות ב

 . Axtelות. חברת בת של המפעילה המקסיקנית לקוח 8,000

 

 

 UNE-EPMשם החברה: 

. Medellinבמטרה לספק שירותי סלולאר בעיר  1006-תיאור ותחומי פעילות: החברה הוקמה ב

. בשנים האחרונות התרחבה Empresas Públicas de Medellínהחברה הוקמה על ידי הגוף הציבורי 

UNE ית שירותי טלפוניה, אינטרנט וטלוויזיה. החברה פועלת כיום במספקית סלולאר מקומית לספק-

 ערים במדינה. 25

 

 

 TIGOשם החברה: 
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תיאור ותחומי פעילות: המפעילה הסלולארית השלישית בגודלה במדינה. החברה היא בבעלות 

של החברה  4מלוקסמבורג. טכנולוגיית הדור  Millicom International-ו ETB ,EPMמשותפת של 

מיליון  5-עיירות במדינה והחברה טוענת כי היא מספקת שירותים ליותר מ 100פרוסה במעל 

 משתמשים.

 

 

 Uff Móvilשם החברה: 

(, המספקת MVNOופועלת כמפעילה וירטואלית ) 1020-תיאור ותחומי פעילות: החברה הוקמה ב

. לפי פרסומי החברה היא מספקת TIGOעל גבי התשתיות של חברת  שירותי סולולאר ללקוחותיה

 משתמשים. 350,000-שירותים לכ

 

 IT-מיפוי שחקנים מובילים בסקטור ה

בקולומביה, הנשלט על ידי חברות קטנות  IT-חברות מקומיות הפועלות בסקטור ה 3,000-ישנן כ

, ומנגד היעדר חברות מקומיות ובינוניות. מחד, מצב זה מקשה על בידול בתוך השוק התחרותי

. תאגידים בינלאומיים, בדגש ICT-ענקיות מאפשר לתאגידים בינלאומיים לתפוס מקום מרכזי בשוק ה

החברות  20במדינה.  מתוך   IT-מחזיקים בנתח משמעותי בשוק שירותי ה Oracle-ו HP ,IBMעל 

 ,HP, IBM, Telefonicaנלאומיים )של קולומביה, כמעט כולן הינן תאגידים בי IT-הגדולות בסקטור ה

Grupo Atento, Oracle, Indra, Unisys, FIS.) 

 

 

 Carvajal Tecnologia y Serviciosשם: 

 (1020מיליון דולר ) 280הכנסות: 

מספקת בעיקרי במדינה, ו IT-השוק שירותי כלל מ 23% -בכתיאור ותחומי פעילות: החברה מחזיקה 

 . (application services)לתשתיות לאומיות ושירותי יישום   ITשירותי

 

 

 Enlace Operativoשם: 
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 מיליון דולר 43הכנסות: 

. החברה פועלת בעיקר ITבשוק שירותי  3%מחזיקה בנתח שוק של  Enlaceתיאור ותחומי פעילות: 

 בתחום מתן שירותים לחברות לאומיות ותמיכה בביצוע פרוייקטים. 
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 נוספות ITחברות 

 

 חום פעילותת שם החברה

Grupo ASD 
הפועלות בערים  ITחברות  4התאגדות של 

במרכזיים במדינה. התמחות באספקת שירות 
 ניהול ידע

MVM Ingeniería de Software 
 business-יישומים ו בית תוכנה עבור ניהול

intelligence 

Compufacil 
עובדים שמספקת שירותי  450חברה בעלת 

אינטגרציה ושירותי תחזוקה ברחבי המדינה עם 
 .Cali-ו Bogota, Medellinמשרדים בערים 

esoftwareAs 
חברת אינטגרציה עבור ניהול יישומים ושירותי 

 ענן

MicroHome 
מפיצה של פתרונות תוכנה וחומרה. החברה 

 4..2-הוקמה ב

ASIC 
חברת אינטגרציה מובילה בעלת נוכחות במספר 

 ITמדינות באמל"ט. מתמחה באספקת פתרונות 

 כמיקור חוץ

WM Wireless & Mobile 
אינטגרטורים מוביל בתחום הסלולאר עם פעילות 

 ענפה בקולומביה וצ'ילה

NewNet S.A.  שירות ייעוץ וניהול תהליכיIT 

PSL  פיתוח אפליקציות עבור יישומיWEB וסלולאר 

ParqueSoft  בית תוכנה בממוקם בעירCali 

Data Tecnología 
בית תוכנה ליישומי משאבי אנוש בחברות. 

 2.80-החברה הוקמה ב

Colvista 
שנות ניסיון בשוק  24חברת אינטגרציה בעלת 

 המקומי

Vision Software בית תוכנה עבור הסקטור העסקי 

Controles Empresariales 
. החברה ITחברת אינטגרציה וניהול תהליכי 

 לקוחות במדינה 002,5טוענת כי היא משרתת 

Colombia Software Ltda 
בית תוכנה לפיתוח פתרונות עבור הסקטור 

 העסקי

QUIPUX 
עבור הסקטור הממשלתי.  ITשירות ניהול 

 שנה במדינה 20החברה היא בעלת ניסיון של 

Digiware 
שירותי ניהול תהליכים ואינטגרציה בתחום 

האבטחה מידי וניהול נתונים. החברה פועלת 
 בקולומביה, צ'ילה, אקוודור ופרו

Computel System 
אספקת שירותי ערך מוסף עבור יישומי מובייל 

 ומערכות מידע

Aktio Colombia חברה מפיצה של פתרונות חומרה ותוכנה 

CompuMax 
מוביל במדינה. מפיץ  ITמפיץ של פתרונות 

 וכדומה IBM ,Microsoftמותגים כגון 

 

  

http://www.grupoasd.com.co/
http://www.grupoasd.com.co/
http://www.mvm.com.co/
http://www.mvm.com.co/
http://www.compufacil.com.co/
http://www.compufacil.com.co/
http://www.asesoftware.com/asw/
http://www.asesoftware.com/asw/
http://www.microhome.com.co/
http://www.microhome.com.co/
http://www.asicamericas.com/
http://www.asicamericas.com/
http://www.wi-mobile.com/
http://www.wi-mobile.com/
http://www.newnetsa.com/inicio/
http://www.newnetsa.com/inicio/
http://www.psl.com.co/
http://www.psl.com.co/
http://www.parquesoft.org/parquesoft-nosotros/historia.html
http://www.parquesoft.org/parquesoft-nosotros/historia.html
http://www.datatecnologia.com.co/
http://www.datatecnologia.com.co/
http://www.colvista.com/
http://www.colvista.com/
http://www.visionsoftware.com.co/
http://www.visionsoftware.com.co/
http://www.controlesempresariales.com.co/Paginas/default.aspx
http://www.controlesempresariales.com.co/Paginas/default.aspx
http://www.colombiasoftware.net/
http://www.colombiasoftware.net/
http://www.quipux.com/site/
http://www.quipux.com/site/
http://www.digiware.net/colombia.php
http://www.digiware.net/colombia.php
http://www.computelsystem.com/
http://www.computelsystem.com/
http://www.grupoacao.com/web/aktio/colombia
http://www.grupoacao.com/web/aktio/colombia
http://www.compumax.com.co/
http://www.compumax.com.co/
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 תחום המים:

 רקע 

 אתגריםמספקת הזדמנויות וולמדי, מגוונת  בקולומביההמים  מיממשלתית בתחופרטית וההפעילות ה

זכו לתשומת לב והשקעה . תשתיות המים הלאומיות רבים לחברות הציעות פתרונות לשוק זה

אחריות . הםשיפור איכות המים והולכתטכנולוגיות ל, בדגש על ציבורית משמעותית בעשור האחרון

, הרשויות המקומיותבתחום סמכותן של  ת לרובנופלהמים  מיפרויקטים בתחו של יישוםללתכנון ו

 . הוציא מיזמים אלה לפועלוגופים עירוניים כדי לפועלות באמצעות חברות ה

מאוד בתחום נפוץ  (Private-Public Partnership) מודל העסקי שמשלב חברות ציבוריות ופרטיותה

המים, ומאפשרת לחברות בינלאומיות לקחת חלק בפעילות המתפתחת בשוק המקומי בכל רחבי 

  מדינה.

 הן: בקולומביה מים תחומי הת בעיקריוהקטגוריות ה

 ניהול מקורות מים 

 טיהור והולכת מי שתייה

 השקיה וניקוז

 כנולוגיות למניעת שיטפונותט

 

 תכניות ופרויקטים לקידום תשתיות המים

כנית והתקבעו על פי נוניהול הפרויקטים בתחום המים תקציב ההקצאות הממשלתית, המדיניות 

ללוחות  , בהתאם1011עד  להשגהיבה יעדים לאומים הצכנית ותה .הלאומית לניהול משאבי מים

 ואבני דרך ספציפיות.  זמנים

קטים שיובילו להתייעלות יפרות קולומביה תספק תמיכה בטווח המידי לממשלפי מתווה התוכנית, -על

 ים בתחומיהשקעה פרטית בפרויקט תעודדבנוסף, התוכנית מ. משאבי המים של המדינהבניהול 

 . מקצועי בפרויקטים שיותנעו, ושילוב חברות בעלות ידע וניסיון מיםה

 

 )פרויקטים קיימים ומתוכננים בתחום המים )רשימה חלקית

 תקציב משוער שם הפרויקט קטגוריה

 טיהור והולכת מי שתייה

 הקמת מפעל טיהור

 Canoas -ב
 מיליארד דולר 5.5

 מיליון דולר Saltire 005 -הקמת מפעל טיהור ב

 הקמת מפעל טיהור
 Cañaveralejo-ב

 מיליון דולר 055

 ניהול מקורות מים

פרויקט סביבתי לניקוי נהר 
Bogota 

 מיליארד דולר 0.00

פרויקט לשיקום מקורות המים 

 Canal del Dique-ב
- 

פרויקט לשיפור מערכות ניהול 
 Río Grande de la-המים ב

Magdalena 
 מיליון דולר 0.55
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 מיליון דולר Cauca 55הקמת סכר בנהר 

 וניקוזהשקיה 
ושיפור מערכות השקיה  הקמה

 Magdalenaבמחוז 
 מיליון דולר 504

 

 גודל השוק ומגמות

עריך את היקפה מבחינת הכנסה קשה להמתאפיין בפעילות מבוזרת, שהמים טכנולוגיות  תחום

ספקים תמונה אודות מגמות בשוק דרך מיקטורים האינד כוללת וצמיחה שנתית. עם זאת, קיימים כמה

 בתחום המים.הגידול בהשקעות 

 30%-כשל ממוצעת תשתיות מים בקולומביה מצביע על צמיחה שנתית שנערך בתחום בניית מחקר 

בהשוואה ת הצמיחה המשמעותית ביותר המים רשמה אתשתיות פעילות . 1020-ל 1006 בין השנים

 תחבורה, תשתיות ביוב ותשתיות אנרגיה. תקשורת, תשתיות  ובהם סגמנטיםלשאר ה

וצפוי להמשיך לצמוח בקצב בשנה, מיליון דולר  500-הקמת תשתיות מים מוערך בכהשוק של  גודל

 .1025עד  0.1%של שנתי 

 

  World Market Intelligence (2012)מקור: 

ובות נוטה להתעדכן לעתים קררויקטים בתחום המים הממשלתי לפהתקציב היקף ההשקעות ו

 של גורמים בתחום לפי תחזיות רשמיותבהתאם לשינויים ולהתפתחויות בשוק המקומי. עם זאת, 

 . בשנים הקרובות בשוק המיםסך ההשקעות צפויה עלייה הדרגתית ב

507.3 539.3 576.2 
619.6 

667.6 
718.5 

1020 1022 1021 1023 1024 1025 

 תחזית לשוק בניית תשתיות מים
 (במיליוני דולרים)
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 Global Water Intelligence (1022)מקור: 

 

 

 הזדמנויות וחסמים בשוק 

 

 

 

 

703.1 
792.4 

886.9 
968.5 

1,011.40 

487.1 
552.9 

633.7 
719.3 

794.3 

43.7 46.4 49 52.2 55.3 

1022 1021 1023 1024 1025 

 השקעות צפויות בתשתיות מים  
 (במיליוני דולרים) 

 תשתיות מים ליישומי תעשייה תשתיות מי שפכים תשתיות מי שתיה

מדיניות ממשלתית  
המעודדת כניסה של 

 חברות פרטיות

תשתית ותמיכה של 
גופים רגולטוריים  
בפעילות עסקית  

 פרטית בשוק המקומי

היעדר שחקנים 
מקומיים בעלי ידע  

מתקדם מותיר מרחב  
פעולה לחברות זרות  
 ותאגידים בינלאומיים

 הזדמנויות
מורכבות ארגונית  
לאור מספר רב של 
סוכנויות ציבוריות  

המנהלות פרויקטים  
 בתחום המים

תחרות חזקה במיוחד  
בתחום פתרונות מי  

שתייה על רקע 
ההשקעה הגדולה  

 בענף

 אתגרים
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 הזדמנויות בשוק המים

קולומביה סובלת משיטפונות באזורים שונים של טכנולוגיה ופתרונות להתמודדות עם שיטפונות: 

בקידום  –פוליטית ועסקית  –המדינה. חברות הפעילות בתחום זה צפויות לזכות בתמיכה ממשלתית 

. ממשלת קולומביה שואפת לשפר בשנים הקרובות את הידע הטכני קטים למניעת שיטפונותיפרוי

ולהטמיע מערכות שיספקו התרעות בנוגע לשיטפונות ויאפשרו התמודדות מוצלחת יותר עם  בתחום,

 הבעיה.

קולומביה מבקשת לרכוש ולהטמיע טכנולוגיות השקייה חדשות בענפי מתקדמות:  מערכות השקיה

תחום שבו ישראל נחשבת לשחקנית משמעותית. חברות ישראליות פעילות כבר כיום  –החקלאות 

מביאני, וצפויות ליהנות בשנים הקרובות מהתמיכה הממשלתית והמודעות הגוברת בשוק הקולו

לתחום פתרונות ההשקייה. בנוסף לתמיכה הממשלתית בתחום, בקולומביה קיימים מוסדות וגופים 

 רבים שאינם פועלים למטרות רווח, ונועדו לתמוך בענפי החקלאות במדינה.

מי הולכת תשתיות קולומביה באופן ניכר את ה ת שיפרבשנים האחרונו הרחבת תשתיות הולכת מים:

רבה כדי לשפר ולייעל עדיין נדרשת עבודה . עם זאת, במוקדים העירוניים , בעיקרמדינהבהשתייה 

 את התשתיות באזורים הכפריים, והממשלה צפויה להשקיע רבות גם בתחום זה.

 

 שחקנים מובילים

 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotáשם: 

 Bogotaפריסה גיאוגרפית: 

 מיליון דולר 653: (1020הכנסות )

 תחום פעילות: תשתיות מים וטיהור מי שפכין 

 

 EPM Aguasשם: 

 Medellinפריסה גיאוגרפית: 

 מיליון דולר .35(:1020)הכנסות 

 תחום פעילות: תשתיות מים וטיהור מי שפכין 

http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal
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 בקצרה AAAמכונה  Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquillaשם: 

 Barranquillaפריסה גיאוגרפית: 

 מיליון דולר .24: (1020הכנסות )

 פכין וות: תשתיות מים וטיהור מי שתחום פעיל

 

 

 

 Aguas de Cartagenaשם: 

 Cartagenaפריסה גיאוגרפית: 

 פכיןותשתיות מים וטיהור מי ש תחום פעילות:

 

 

 Conhydraשם: 

 Medellinפריסה גיאוגרפית: 

 מיליון דולר 22(:  1020הכנסות )

 פכיןותשתיות מים וטיהור מי ש  תחום פעילות:

 

 

  

http://www.aaa.com.co/
http://www.acuacar.com/
http://www.conhydra.com/
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 :טכנולוגיה-תחום האגרו
 רקע 

ענף החקלאות בקולומביה צומח בעשור האחרון בשיעור נמוך יותר מהצמיחה בכלל המשק המקומי, 

מסך התוצר  %.-שיקף התוצר החקלאי כ 1003וחלקו בתוצר הלאומי קֵטן בהתאם. אם בשנת 

בלבד. למרות זאת, אחרי  6.5%-ל 1021'(, שיעור זה ירד בשנת 0.-בשנות ה 10%-הלאומי )וכ

שלוש שנים חלשות בסוף העשור הקודם, ענף החקלאות בקולומביה רשם התאוששות בשנתיים 

 3%, המשקף צמיחה של 1021-מיליארד דולר ב 11-האחרונות, והיקף ההכנסות השנתי הגיע ל

 .1022שנת בהשוואה ל

 

 

טכנולוגי לקולומביה תלויות במידה רבה בהמשך המגמה החיובית -ההזדמנויות העסקיות ביצוא אגרו

בענף החקלאות במדינה. בשבועות האחרונים נערכו במדינה הפגנות ושביתות של המגזר החקלאי 

 1021י במחאה על הסכמי סחר חופשי שנחתמו מול ארה"ב והאיחוד האירופי )ונכנסו לתוקף במא

, בהתאמה(. החקלאים מוחים על כך שהסכמי הסחר יחשפו אותם לתחרות קשה, 1021ובאוגוסט 

 ובנוסף לכך מוחים על עליית מחירי התובלה והאנרגיה במדינה, המעלות את תקרות הייצור. 

גורמים נוספים המשפיעים על הסקטור הם מזג האוויר, מחירי הסחורות בעולם והתחזקות הפזו 

 יאני מול הדולר.  הקולומב

 תכניות מרכזיות לעידוד תעשיית החקלאות

, שנועדה Rural Development with Equity (DREהושקה תוכנית ממשלתית בשם ) 1000בשנת 

לתמוך במגזר החקלאות בקולומביה באמצעות אשראי בתנאים נוחים, והציעה תמיכה ישירה עבור 

מיליארד פזו  500מיליון דולר בשנה ) 150-בכ שירותים למגזר החקלאות. היקף התוכנית נאמד

 קולומביאני(. התוכנית מציעה לחקלאים, בין היתר:

 

קווי אשראי נוחים למימון הפעילות החקלאית בגידולים בעלי מחזור קצר המושפעים מהשוק העולמי, 

 כגון אורז, בננות, סויה, תפוחי אדמה ועוד.

$11 $12 

$15 
$17 $16 

$19 
$21 $22 

1005 1006 1000 1008 100. 1020 1022 1021 

  הכנסות מגזר החקלאות: קולומביה
 ($במיליארדי )

 בתוספת סובסידיות ובניכוי מסים, במחירים שוטפים
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לרכישת ציוד חקלאי מתקדם שיאפשר התייעלות תמריצים להשקעות בתשתית הקיימת לחקלאות ו

 מסך ההשקעה. 10%-40%והגדלת התפוקה, בשיעור של 

תמיכה בפרישת פתרונות השקייה מתקדמים, התאמת התשתית הקיימת ופתרונות ניקוז בשיעור של 

 מהיקף ההשקעה. 80%עד 

 עה.מהיקף ההשק 80%תמיכה בשירותים וביעוץ טכני למגזר החקלאות בשיעור של עד 

 גודל השוק ומגמות

מציוד החקלאות בקולומביה מקורו ביבוא, והיצרנים המקומיים אינם נחשבים מתחרים  0%.-קרוב ל

, במקביל לקיפאון בייצור החקלאי, 1020-ל 1008רציניים בענף. לאחר ירידה בסך היבוא בין השנים 

נשמר ברמה דומה גם , זינוק ש1022ביבוא ציוד לחקלאות במהלך שנת  38%-נרשם זינוק של כ

 מיליון דולר. 0.עם יבוא שנתי בהיקף  1021לאורך שנת 

 

 

 

(, ציוד למשק 1021-מיליון דולר ב 188) היצוא הישראלי של ציוד לחקלאות התרכז במוצרי ההשקייה

מיליון דולר( וציוד לעיבוד הקרקע וטיפול  65מיליון דולר(, ציוד להאכלת בעלי חיים ) ..החלב )

מיליון דולר(. מלבד ציוד למשק החלב, מהווים תחומים אלה את חלק הארי של יבוא  58בזרעים )

 הציוד החקלאי לקולומביה.

$45 $44 
$59 

$89 $84 
$73 

$102 $97 

1005 1006 1000 1008 100. 1020 1022 1021 

 יבוא של ציוד לחקלאות: קולומביה
 (מיליוני דולרים)

 כימיים-לא כולל טרקטורים ומוצרים אגרו
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ל ציוד חקלאי לקולומביה הן ברזיל וארה"ב, ואחריהן ספרד, סין ואיטליה, כפי היצואניות העיקריות ש

 שניתן לראות בטבלה שלהלן: 

 

  1021 -היקף יצוא ב
 (השקיה)לא כולל ציוד 

 המדינה

 ברזיל $25,745,912

 ארה"ב $23,463,593

 ספרד $8,883,994

 סין $5,263,969

 איטליה $5,089,237

 גרמניה $3,355,142

 הולנד $1,811,684

 בריטניה $1,251,585

 ארגנטינה $766,550

 שווייץ $521,729

 

  

43% 

18% 

24% 

.% 
6% 

 3103-יבוא ציוד חקלאי ב: קולומביה

 ציוד למשק החלב  

תבואה  , ציוד לעיבוד זרעים
 וקטניות

 ציוד השקייה

 ציוד להאכלת בעלי חיים

ניקוי ומיון  , ציוד לעיבוד הקרקע
 זרעים
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 הסכמי סחר

, כאשר עבור מוצרים 5%..שיעור המכס הממוצע בקולומביה בתחום הציוד החקלאי נקבע על 

נכנסו לתוקף הסכמי סחר בין קולומביה לארה"ב  1021. בשנת 25%-מסוימים הוא עשוי להגיע ל

האירופי, שנועדו לבטל באופן הדרגתי את כל המכסים והמסים על מסחר בין המדינות. ולאיחוד 

 הסכם זה מעניק יתרון תחרותי משמעותי ליצרנים באירופה ובארה"ב.

חתמה ישראל על הסכם סחר מול קולומביה, שצפוי להיכנס לתוקף בעוד כעשרה  1023ביוני 

על כל המוצרים התעשייתיים וחלק מן חודשים. ההסכם כולל הפחתה הדרגתית של המכסים 

המוצרים החקלאיים בין שתי המדינות. בנוסף יאפשר ההסכם לחברות ישראליות גישה למכרזים 

 ממשלתיים.

ממשלת קולומביה אינה דורשת מהחברות הזרות לפעול באמצעות נציג מקומי, אך החקלאים 

במדינה, בשל התמיכה הטכנית  הקולומביאנים עצמם נוטים להעדיף רכישה מחברה המפעילה סניף

 והמקצועית שחברה זו יכולה להעניק להם. מנגד, חוזים ממשלתיים מחייבים נציגות מקומית במדינה.

 הזדמנויות וחסמים בכניסה לשוק 

 

 

  

צמיחה עקבית  
בכלכלת קולומביה  

 בעשור האחרון

הסכם הסחר עם 
ישראל צפוי לצמצם  
את המכסים על יצוא  

 סחורות לקולומביה

התחממות גלובלית  
ושינויי אקלים מייצרים  

ביקוש לפתרונות  
טכנולוגיים בתחום  

 ההשקייה

 הזדמנויות
השוק נשלט בעיקר  

ידי חברות  -על
בינלאומיות בעלות  
נציגויות באמריקה  

 הלטינית

הסכמי הסחר עם 
ב והאיחוד  "ארה

האירופי מציבים אתגר  
למגזר החקלאי בשנים  

 הבאות

תנודתיות המושפעת  
ממחירי הסחורות  

החקלאיות ופגעי מזג  
 האוויר

 אתגרים
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 שחקנים מובילים

 חברות מקומיות 

 תחום הפעילות שם החברה

Representaciones Fercon Ltda. חברת יבוא ציוד חקלאי 

Irrigaciones Limitada חברת יבוא ויצרנית של טכנולוגיות השקיה 

Acuametal ltda חברת יבוא ויצרנית של טכנולוגיות השקיה 

Agromantos ltda חברת יבוא ויצרנית של טכנולוגיות השקיה 

Ingenieria e irrigacion ltda חברת יבוא ויצרנית של טכנולוגיות השקיה 

Agrotecnología Sas חברת יבוא ויצרנית של טכנולוגיות השקיה 

Penagos Hermanos חברת יבוא ציוד חקלאי 

 

 תאגידים בינלאומיים

כאמור, החברות העיקריות הפעילות בתחום הציוד החקלאי בקולומביה הן יצרניות בינלאומיות. 

 המותגים הנפוצים ביותר בשוק הם:

 ( Allis Chalmers-ו Massey Fergusson)המחזיקה במותגים  AGCO-ו John Deere –ארה"ב 

 ( ומיצובישיKomatzu(, קומאצ'ו )Kubotaקובוטה ) -יפן 

 (, הנמצאת בשליטת פיאטNew Holland-ו Case)המחזיקה במותגים  CNH -איטליה 

 ניו לילנד ופרקינס -בריטניה 

 ( Zetorזטור ) -צ'כיה 

 

 

 John Deereשם החברה: 

 John Deereמותגים עיקריים: 

 מיליון דולר 36,250: 1021-מכירות ב

 בארגנטינה ואחת בצ'ילה. 1נציגויות בברזיל,  0מדינות.  30-נציגויות ביותר מ 204פרישה עולמית: 
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 AGCOשם החברה: 

 Massey Ferguson ,Challenger ,Fendtמותגים עיקריים: 

 מיליון דולר 61.,.: 1021-מכירות ב

 מדינות. פעילות ייצור בברזיל ובארגנטינה. 240-מפיצים עצמאיים בכנציגים ו 3,250פרישה עולמית: 

 

 

 CNHשם החברה: 

 Case ,New Holland ,Steyrמותגים עיקריים:  

 מיליון דולר 410,.2: 1021-מכירות ב

 מדינות. חמישה מפעלי ייצור בברזיל 200-נציגויות בכ 22,400פרישה עולמית: 

  

 Zetorשם החברה: 

 Zetorמותגים עיקריים: 

 מיליון דולר 114: 1021-מכירות ב

 מדינות, כולל בקולומביה, ברזיל ופרו 50-פרישה עולמית: נציגויות בכ

 

 

 שם החברה: מיצובישי 

 Mitsubishiמותגים עיקריים: 

 מדינות 10-מפיצים עצמאיים בכ 25פרישה עולמית: 
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 חברות אחזקה:

Grupo Aval Acciones y Valores 

אחזקות  בעזרת הפעילה בעיקר בתחום הפיננסי תיאניקולומבחברת אחזקות  הינהקבוצת אבאל 
 בתחום הבנקאות, טלקומוניקציה ונדל"ן. 

(, ונמצאת בשליטת איש העסקים לואיס קרלוס GRUPOAVALהחברה נסחרת בבורסה של קולומביה )

 ממניות החברה. 0%.-ף בכ(, המחזיק באופן ישיר ועקיLuis Carlos Sarmientoסארמיאנטו )

 4..2 שנת הקמה:

 טריליון פזו קולומביאני( 16-מיליארד דולר )כ 23.1 שווי שוק:

 טריליון פזו קולומביאני( 23.0-מיליארד דולר )כ 0 :1021-הכנסות ב

 210,.4 מספר עובדים:

Grupo Empresarial Antioqueño 

 215-כ הכולל( היא קבוצת אחזקות מגוונת עם פרוטפוליו GEAקבוצת אמפרסריאל אנטיוקוואניו )

 חברות. אחזקות החברה כוללת חברות בענפי הפיננסים, התעשייה, המזון ועוד. 

GEA מהווה סינדיקט של חברות עם מבנה שליטה מבוזר, כשמרכזו ניצבות שלוש חברות עיקריות: 

Grupo Sura   ,)פיננסים, בנקאות וביטוח(Grupo Argos ו )מלט ואנרגיה(- Nutresa .)מזון( 

 2.08 שנת הקמה:

מיליארד  Nutresa – 0מיליארד דולר;  . – Grupo Argosמיליארד דולר;  Grupo Sura  - 21 שווי שוק:

 דולר

 – Nutresaמיליארד דולר;  Grupo Argos – 3.0מיליון דולר;  Grupo Sura  - 400: 1021-הכנסות ב

 מיליארד דולר ..1

 200,000-יותר מ ובדים:מספר ע

Organización Ardila Lülle 

חברות הפעילות בתחומי  80-קבוצת אחזקות מגוונת עם אחזקות ביותר מ הינהארדיל לוייה 
ים יאגרו, פינס (RCN, TV Colombia)תקשורת  ,(Uff Movil), טלקום (Postobon)המשקאות ומזון 

(Coltefinanciera) ורכב (Los Coches) . 

 מיליארד דולר .3.1 :1021-ב הכנסות

 40,000 מספר עובדים:

Grupo Carvajal 

, אריזה, תקשובקבוצת קרוואג'ל היא קבוצת אחזקות מגוונת הפעילה בין היתר בתחומי הטכנולוגיה, 
 נייר וריהוט. 

 

Grupo Santo Domingo 
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עם אחזקות  חברות, 200-קבוצת סנטו דומינגו היא קבוצת אחזקות מגוונת עם השקעות ביותר מ
בתחום התקשורת והמדיה, מזון, רכב, נדל"ן, נפט וגז. הקבוצה נמצאת בשליטת משפחת סנטו 

 ( משמש כמנכ"ל. Alejandro Santo Domingo Dávilaדומינגו, ואלחנדרו סנטו דומינגו דווילה )

 


