
הזדמנויות ואתגרים לחברות  

 חקלאות ישראליות בקולומביה
 בוגוטה, נספח מסחרי, זיונץארז 



 ?מה בתפריט להיום
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 מצב החקלאות בקולומביה

 הזדמנויות עסקיות בקולומביה

 סיוע הנספחות המסחרית בבוגוטה

 אתגרים בפעילות בקולומביה

 קצת על קולומביה
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Israel Export Institute 

IMF 

http://www.export.gov.il/heb/About/Economics/SnapShot2014/SnapShotH/news,7714/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx


 מאפיינים מרכזיים של כלכלת קולומביה

מספר מצומצם של תאגידי ענק שולטים בחלק ניכר   –כלכלה ריכוזית •

  3500-מסך המיסים במדינה משולמים על ידי כ 60%. ) מהתעשייה

 (מיסים משלמי

 
 'שירותים וכו, יצוא ויבוא סחורות –ב "כלכלה מוכוונת ארה•

 

 מחקלאות ונפט ועד לבנייה ותשתית -קטרי הצמיחה של קולומביה •

 

 הבדלים ניכרים ברמת הפיתוח בין האזורים בקולומביה•

 

 "שחורה"מהכלכלה הקולומביאנית היא כלכלה  50%•

 

 



 יחסי הסחר בין ישראל וקולומביה
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 התפתחויות בקולומביה המשפיעות על תחום החקלאות
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 שחרור אדמות –כלכלת פוסט קונפליקט •

 

 "אל ניניו"תופעת •

  

 חקלאות כיעד מרכזי של המדינה לפיתוח•

 
 במדינה PPP-חקיקת חוק ה•

 

 בחירות לנשיאות•

 
 OECD-תהליך הצטרפות ל•

 

 

 



 מאפיינים מרכזיים -החקלאות בקולומביה    
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 מהתוצר הלאומי הקולומביאני  20%•

 

 החקלאימיליון איש עובדים במגזר  3.5•

 

 בעולםמהמובילים " עושר טבעי"•

 

 רוב החקלאים מגדלים בשיטות מסורתיות לא יעילות•

 

 לוגיסטית לקויה  שרשרת •

 

 מגדלים מאוד דומיננטייםאיגודי •

 

 

 

 

 

 

 



 ענף החקלאות בקולומביה במספרים
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 מהמדינה מוגדר כקרקע חקלאית 40%•

 :ענפי גידול מרכזיים•
 (בעולם 2)מהשוק העולמי  15%-מחזיקה ב –פרחים •

 (בעולם 3)אלף טון בשנה  810 –קפה •

 (בעולם 5)בשנה מיליון טון  1.8 –בננות •

 (בעולם 4)בשנה מיליון טון  1.5 –שמן דקלים •

 (בעולם 7)טון מיליון  2.4 –סוכר •

 (בעולם 10)בשנה אלף טון  650 –אננס •

 ביצים בשנה 14,000( בעולם 13)טון מיליון  1.2 –עוף •

 מיליון טון בשנה 270 –מנגו •

 אלף טון 103 –גידול דגים •

 מיליון פרות  5.3-מיליארד ליטר בשנה מ 6.7 –חלב •

 

  

•  

 

 



 הזדמנויות לחברות הישראליות בקולומביה
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 ופעילות הסוכנות בקולומביה FAO-הח "דו•

 Colombia Simbreתכנית •
 רפורמה במשטר האשראי לחקלאות במערכת הבנקאית•

 כניסת חברות רב לאומיות לקולומביה לפרויקטים חקלאיים•
•CMR ,גופים וקרנות בינלאומיים 

 לקולומביה   PPP-כניסת מודל ה•

 מימון מוסדות פיננסים•

 משקיעים ישראלים פרטיים•

 תהליכי גיבוש של מאגד תשתית ישראלי•

 "פרויקט ירושלים"•

 

 



 

 שער הפזו הקולומביאני•

 תשתית לקויה•

 מרחק מישראל•

 בעולם במדד   83מקום  –שחיתות •

 השחיתות העולמי    

 תרבות עסקית שונה•

 

 אתגרים לפעילות בקולומביה
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 2016-סיוע של הנספחות  הכלכלית ב
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 משלחות חברות קולומביאניות לישראל•

 אגרופוטורותערוכת לאומי ביתן •

 סיוע עם רגולציה•

 סיוע אל מול רשויות מקומיות  •

 ישראליותחקלאיות חשיפת טכנולוגיית •

 וחיבור לחברות איתור הזדמנויות•
 PPPבמודל  בפרוייקטיםסיוע לחברות •

 ליווי חוות הדגמה –כסף חכם  תכנית•

 שחרור מכולות מוחרמות בנמלים•

 

 

 



 2017פעילויות  –סיוע של הנספחות הכלכלית 
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 משלחת חקלאות מישראל

 

 09/2017 אגרופוטורותערוכת 

 

הבאת משלחות מקולומביה  

 לישראל

 

 אשראביטוח 

 

 

 

 –משלחות חקלאות פנימיות 
 עם נציגים מקומיים ואזוריים

 

 כלי סיוע לתעשייה

 

 "פרויקט ירושלים"

 

המשך איתור הזדמנויות  

 לחברות ישראליות



 ,  תודה רבה
 זיונץארז 

e.zaionce@israeltrade.gov.il 
+ 57 1 338 45 87  

mailto:e.zaionce@israeltrade.gov.il
mailto:e.zaionce@israeltrade.gov.il

