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 הדברים עיקרי

  במרבית מדינות מערב אפריקה שיעור ניכר מכוח העבודה מועסק בענף החקלאות; עם

.זאת, הענף אחראי לשיעור נמוך יחסית מהתמ"ג

  ברוב המדינות פועלות תוכניות ממשלתיות שמנסות לקדם את ענף החקלאות, בין היתר

בשימוש בדשנים ובאמצעים אחרים שנועדו להגביר על ידי תמיכה במיכון מתקדם יותר, 

.את התפוקה של הענף

 בעוד שבאנגולה 50%-אתיופיה מובילה בשיעור התוצר החקלאי כחלק מהתמ"ג, המגיע ל ,

מהתמ"ג. בגאנה ניתן לזהות מגמה ברורה  10% -חלקאי מהווה רק כשיעור התוצר ה

 -ועד קרוב ל 2004בשנת  40% -ומתמשכת של ירידת שיעור התוצר החקלאי מהתמ"ג, מ

. 2012 -ב 20%

 

 מקור: הבנק העולמי



  6גם שיעור העובדים בחקלאות מתוך סך כוח העבודה הוא הגבוה ביותר באתיופיה, מכל 

הנתונים הזמינים אינם עדכניים לשנים האחרונות, וניתן להעריך כי המדינות שנבחנו. 

במדינות בהן שיעור התוצר החקלאי מכלל התמ"ג נמצא בירידה, הלך וירד גם שיעור 

. העובדים בחקלאות
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 2006מעודכן ביותר נכון לשנת * הנתון ה

 

  ( בעוד 2000-2009בצריכת הדשנים, לעומת זאת, קניה היא המדינה המובילה )נכון לשנים

המדינות שנבחנו. ניגריה היא המדינה המפגרת  6שאתיופיה מדורגת חמישית בלבד מתוך 

-2000ביותר בתחום, ובה שיעורי צריכת הדשן להקטאר אדמה אף ירדו במהלך השנים 

. 50% -בלמעלה מ 2009

 

 שיעור האדמה החלקאית מכלל שטח המדינה

 אדמה חקלאית,
 מכלל השטח %

 אדמה חקלאית,
 אלפי קמ"ר

 מדינה
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  גאנה 159.0 69.9%

  ניגריה 762.0 83.6%

  קניה 274.5 48.2%

  אנגולה 583.9 46.8%

  אתיופיה 356.8 35.7%

  טנזניה 373.0 42.1%
 מקור: הבנק העולמי



  מלבד מניעים כלכליים, מדינות מערב אפריקה סובלות לעתים קרובות מהיעדר ביטחון

.מוצרי מזוןתזונתי, וההתייעלות בענף החקלאות נועדה לשחרר אותן מתלות ביבוא של 

  לצד התוכניות והרפורמות הממשלתיות, זוכות מדינות מערב אפריקה לסיוע נרחב

מגופים בינלאומיים כמו האו"ם והבנק העולמי, שנועדו לקדם את החקלאות והביטחון 

.התזונתי של תושבי מדינות אלה

  אחת הבעיות הנפוצות שמעכבות את פיתוח החקלאות במדינות מערב אפריקה היא

הביזור של הענף, שמתאפיין במספר רב של חוות קטנות, ברובן עדיין נהוג להשתמש 

.באמצעי ידניים

  היצוא הישראלי של טכנולוגיות חקלאיות למערב אפריקה נמוך יחסית, וקיים פוטנציאל

.צמיחה משמעותי בתחום

  את הנוכחות שלה במדינות מערב אפריקה, מגמה שבאהמגבירה סין בשנים האחרונות 

.לידי ביטוי גם בהשקעות הסיניות בענף החקלאות
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  רקע :גאנה

טכנולוגיה בגאנה נמצא בחיתוליו, בעוד שכלכלת המדינה תלויה באופן משמעותי -ענף האגרו

ונמצא  23.7% אובתמ"ג ה. הנתח של ענף החקלאות יצוארכי פנים והן כענף ובחקלאות, הן לצ

 חזקים הענפים אחרים, ובראשם תחום השירותים.ירידה, ככל שמתבבשנים האחרונות 

 2482ל גאנה, תמ"ג שנתח החקלאות ב

  

 

ם תירס, קסווה . הגידולים המרכזיים המכוח העבודה בגאנה 50%-מעסיק יותר מענף החקלאות 

 (, כאשר גידולי הקקאו הם מרכזיים וחשובים כענף יצוא.Yam) ובטטות

 

 הקטאר( באלפיגידול )גידולים מרכזיים בגאנה לפי שטחי 

 
גון קקאו ויאם  עיקר הגידולים החקלאיים בגאנה הינם לצריכה עצמית, מלבד גידולים מסוימים כ

יצוא. בשנים האחרונות המדינה מנסה לעודד גידול ויצוא של קשיו, בננות, שבעיקר מיועדים ל
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ין מייבאת מזון, ואננסים. על אף החלק המשמעותי של החקלאות בכלכלה של גאנה, המדינה עדי

 ויש צורך משמעותי בשיפור החקלאות גם לצורך צמצום התלות ביבוא ממדינות אחרות.

היצוא של גאנה הינו מוגבל ביותר ותלוי במספר ענפים בסיסיים ובראשם הזהב. גם לגידולי 

 ענף חקלאי חשוב במדינה.מהווים של גאנה והם  יצואהקקאו חלק משמעותי ב

 > מקור

במדינה שכן רוב העבודה  ,טכנולוגיה מהווה גאנה שוק פוטנציאלי-עבור יצואנים בתחום האגרו

כוח האדם הזול ושטחי עם זאת,  .ובו מיושן מאודידני, וקיים מעט מיכון שבר מתבצעת באופן

רכישת המיכון ללא כדאית את חקלאות מסורתיים וקטנים יחסית הופכים במקרים רבים 

מבחינה כלכלית. ובכל זאת הממשלה, כמו גם גופי סיוע בינלאומיים, מנסה לשפר ולקדם את 

 החקלאות במדינה באמצעות ידע ומתן מימון למיכון החקלאות.

מיד  נרכשיםהמיכון החקלאי מקורו ביבוא, כאשר חלק ניכר מהציוד ובמיוחד טרקטורים  עיקר

בהיקף  לגידוליה, בעיקר הודות יה. בשנים האחרונות הדרישה לטרקטורים נמצאת בעלישני

ידי החקלאים הגדולים. חקלאים קטנים יותר אינם מהווים חלק מהשינוי  השטח המעובד על

 .ותוהון הגבת המימיובשלב זה בשל עלו

 43-בהשוואה ל ,קמ"ר 100כל לטרקטורים  11על  שיעור הטרקטורים בגאנהעמד  2010בשנת 

 הנאג ממשלתבקניה. על מנת להעלות את היקף השימוש במיכון מספקת  25-ובדרום אפריקה 

 סובסידיות לרכישה.

 החקלאות בענף לתמיכה מרכזיות תכניות.1
 AMSECכדי לקדם את השימוש במיכון חקלאי בגאנה, הקימה הממשלה ארגון בשם 

(Agricultural Mechanisation Service Enterprise Centers)ת ציוד מיכון . המדינה רוכש

חקלאי ומוכרת אותם למרכזים אלו, שמפעילים אותם באזורים שונים בגאנה, כאשר כל מרכז 

http://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-in-Africa/Documents/2013%20African%20Country%20Reports/KPMG_Ghana%202013Q1.pdf
http://www.africafertilizer.org/CMSPages/GetFile.aspx?guid=eea16cac-0d60-4e93-a745-379158c6aafa
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מרכזים מסוג זה. מלבד  89פעלו בגאנה  2011חקלאים. בשנת  400-1,000-נותן שירות וסיוע ל

המרכזים החקלאיים במימון המדינה, התפתחו יוזמות מקומיות של חקלאים המשכירים את 

 שלהם ומספקים בעזרת הכלים שירותים לשלבים השונים של הגידול.הציוד 

 מרכזי מיכון חקלאי לפי אזור

 

בעוד נושא המימון נפתר באופן חלקי בהתערבות המדינה, נוצרה בעיה של חלקי חילוף 

לטרקטורים. כפועל יוצא, כאשר מתקלקל אחד הכלים, לא תמיד קיים בנמצא הידע והציוד לתקן 

שתחום המיכון מבוסס על  אחת הביקורות המרכזיות על התוכנית היא על כך אותו. בנוסף,

 בתחום. שאינה מאפשרת התפתחות של שוק מקומי , הממשלה

תוכנית להשקעה  - METASIP תוכניתמלבד סיוע באופן ישיר למיכון, הממשל מפעיל גם את 

לטווח בינוני בחקלאות במסגרתה מטופלים כל היבטי שרשרת הערך של החקלאות כמו גם 

נה מקצה משאבים השימוש במדע ובטכנולוגיה בתהליכי הגידול השונים. ככלל, עם השנים המדי

 .הבאמנת לסייע לענף החקלאות באמצעים שונים, כפי שניתן לראות בגרף  הולכים וגדלים על

 ( ואחוז מהתקציב הכוללGH Cedisהוצאת הממשלה על חקלאות )מיליוני 

 

 

 

 

 

 

 >מקור

 

http://opentoexport.com/article/agricultural-sector-in-ghana/
file:///C:/Users/Shaul/Documents/Meidata/Export/mofa_facts_and_figures.pdf
file:///C:/Users/Shaul/Documents/Meidata/Export/mofa_facts_and_figures.pdf
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 גידולי האורז במדינה. 1.1

על אף שבגאנה ישנם גידולי אורז, המדינה גם מייבאת כמויות גדולות של אורז ממקורות שונים. 

להכפיל את  מתכננת 2018לפיתוח גידולי האורז במדינה ועד  NRDSהמדינה התחילה בתוכנית 

כמות הגידול המקומי של האורז. בפרויקט זה יש ליפן תפקיד חשוב במימון ובסיוע לתוכנית. 

. בין היתר סיפקה התוכנית חום המיכון החקלאי תורמת לתחוםבת AMSECבנוסף, גם לתוכנית 

 אזורים קומביינים המיועדים לשדות האורז. 64-ל

 הזדמנויות בסיוע מצד מדינות זרות . 1.2

השפעה מרכזית על חדירה לסקטור הציוד החקלאי בגאנה מיוחסת למעורבות המשמעותית של 

גופי סיוע בינלאומיים וממשלות במענקים כספיים. התופעה נפוצה ואופי התוכניות משתנה ונע 

בין הדרכה, סיוע בידע ומענקים לרכישת ציוד. להלן רשימת המדינות התורמות לסקטור 

 החקלאות בגאנה:

  2448-2484מדינות התורמות בהיקף נרחב לסקטור החקלאות בגאנה, עשר ה

 (ים)מיליוני דולר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ומגמות השוק גודל .2
 טכנולוגיה: שוק מבוסס יבוא-שוק האגרו. 2.1

גאנה הינה שוק שברובו מבוסס על יבוא של ציוד חקלאי כאשר הייצור המקומי שואף לאפס בשל 

המועט יחסית. בנוסף, הכלכלה אינה מפותחת דיה בכדי לתמוך העלויות הגבוהות והביקוש 

ציוד חקלאי, כשהשקעה מצד  יבואביוזמות מסוג זה, ועל כן גאנה תלויה במדינות אחרות ב

 המדינה בתחום למעשה מיועדת לרכש ממקור זר. 

 

 

http://www.oxfordbusinessgroup.com/economic_updates/ghana-looks-boost-rice-production
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 2484 -שווי יבוא חקלאי לפי תחום בגאנה 

  מיליון17.8 -טרקטורים $

 מיליון2.8 - הציוד לקציר $

  מיליון2.2 -ציוד מטחנות $

  מיליון1.76 -ציוד להכנת הקרקע $

  מיליון0.2 -ציוד חקלאי אחר $ 

 מספר כולל של טרקטורים בגאנה ושיעור הטרקטורים לקמ"ר

 גאנה נתוני מכס(, AMSECמקור: מרכזי שירות מיכון )

 

 ציוד מכאני כבד. 2.2

עם ההשקעה של המדינה ברכש מיכון חקלאי נכנסו לשוק מספר יבואנים המשווקים את 

 ,John Deerהמותגים הגדולים והמוכרים. כיום פועלים בגאנה בין היתר נציגים של החברות  

Massey Ferguson, Farmtrac and Mahindra. 

את כל השוק. בטבלה מהווה למעשה  יבואצור של ציוד חקלאי, היבשל העובדה שאין בגאנה י

הבאה ניתן לראות את היקף הציוד המיובא בכל שנה, כאשר חלק משמעותי הוא סיוע של מדינות 

 מסוימות, בדגש על יפן.

 

 

http://fsg.afre.msu.edu/gisama/Intensification_and_Agricultural_Mechanization_in_Ghana.pdf
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 היקף הציוד החקלאי המיובא אל גאנה בשנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יה ימערכות השק. 2.3

כן ישנו צורך מוגבל במערכות -יחסית ורוב אזוריה הינם יערות גשם, על מהגשו מדינהגאנה הינה 

נמצאים בצפון המדינה, המתאפיין  השקייה. האזורים בהם יש צורך רב יותר במערכות השקייה

באקלים יבש יותר יחסית. בטבלה מצויינת כמות הגשמים הממוצעת בגאנה לפי אזור, וכפי שניתן 

 ות נכבדת של גשמים.לראות ברוב המקומות ישנה כמ

 ממוצע משקעים בחלוקה לאיזורים -גאנה 
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  טכנולוגיה מישראל-יבוא מוצרי אגרו. 2.4

ייבאה גאנה  , למשל,2011ישראל מייצאת לגאנה ציוד חקלאי בהיקפים נמוכים יחסית. בשנת 

אחר. מיליון דולר וסכום דומה נוסף לציוד חקלאי  1-מישראל צינורות פלסטיק בשווי של כ

 ן סין, ארה"ב, בלגיה, בריטניה והודו.לגאנה ה יותהעיקרואניות צהי

לישראל שגרירות בגאנה, אשר פועלת בין השאר על מנת לסייע לחברות ישראליות להיכנס לשוק 

 תהליכי העבודה מול המדינה.המקומי ולקהל את 

 

 בגאנה מיכון ציוד לשיוק רותחב .3

Company Name Contact info 

agarwal tractors  91-9215900688 

Agri - Evo  +233 302 311482 / +233 208 117616 

Agria Machinery Services & Company Limited  

(+233) 302 302 222 169 / (+233) 302 238 
160 / +233 544 338335 - 6 

Agric Engineering Services Directorate  -777858 

Agric Mechanization Ltd.  +233 244 232287 

Agric Shop Ventures  +233 208 120882 

Agrimat Limited  +233-302-506883 / +233 208 122867 

Agro Agric Products Ltd.  +233 302 665583 

Agro Input Company Ltd  +233 302 674781, 0261 245459 

Agrotropics Ltd  +233-302-233364/227329, 208-153804 

AMSG Ltd.  0302 786043 

Aquagro Limited  (030 2) 769422-3 

Asgrow Agric Ventures  (030 2) 258500, (024) 4614919 

Asia-Africa Agric Prod. & Trading Co Ltd.  (032 20) 34055, (024) 4597049 

Atlantic Int. Holding Co. Ltd  (030 2) 228214 

Atlas Chemical Industries Co. Ltd  +233-030 2-508478 

Auro Projects Ltd  +233-030 2-712802 

BAMBROS INVESTMENTS LTD  

00233 208 158 626 OR 00233 24 
3385117 OR 00233208911536 OR 

00233 243 727 583 

Besfarm Enterprise  (030 2) 663631, (030 2) 673300 

BIGA International  00233 030 2242626 

Biotrade Ltd.  (030 2) 774444 

Brownlines Ent  (027) 7712712 

Buildo Co. Ltd.  (0302) 226829, 221753, 228330 

C. W O E R M A N N (G H A N A) L T D  

+233 302 225141/ 221777, +233 32 20-
37597 or -22952 

http://www.ghanatrade.gov.gh/Trade-Data/share-of-import-sources-2012.html
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=4289&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=427024&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=427025&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=5388&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=427026&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3466&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=427033&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3467&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3468&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=721&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3470&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3648&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3471&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3472&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3649&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=708&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=709&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=4346&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3475&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=5113&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3476&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3635&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3637&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=4725&query=sub_cat_id&cond==&value=
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C.C.A.A  0302 664030 

Calli Ghana Co. Ltd.  (0303) 210650, (0303) 210347 

Casa Halia Ltd.  (0302 ) 762045 

Celtic Cooling Ghana Ltd  233 54 43 564 68 

Continental Christian Traders Ltd  

(0302) 223572, 224084, 668285, (027) 
7554565 

COSBIC FARMS LIMITED  00233 541510797 

Cottage Italia Industries Ghana Ltd  -8191975.25 

Crocodile Matchets (Gh) Ltd.  (0303) 302742 

Debs Irrigation Ltd.  (0302) 223026 

DENG Limited  

(0302) 257100 (0302) 257099 (0302) 
233780 (0302) 233779 (027) 515358 

(027) 511357 

Destiny Azumah Farms & Trad. Ent.  (0302) 669427 

Dio Jean Co. Ltd.  (032 20) 24482 

Dizendoff Ghana Limited  +233 302-221863 

Ekudank Agro-supplies Ent.  (024) 4721672 

Electroclimat (0302) 775388 

ENERGY UNLIMITED INC.  244024434 

Eng. Ser. Dept. (MOA)  (0302) 777789 

Evergreen Landscaping and Gardening Ltd  

0242-568148/ 0245-475676/ 0244-
134399 

F. G. F. LIMITED  +233-24-4244823, +233-27-2171918 

Flying Fish Ent  (0302) 662811 

Fordeco  (024) 4636114 

Foundries &Agric Machinery Ghana Ltd  -69.99252618 

Four Wings Company Ltd.  031 20 25434, 24709 

Frankevans Farms  (0302) 677222, (024) 4324181 

Freeandnice Machinery Company 2.3303E+12 

Gear & Agric Machine Tools Mfg Ltd  (032 20) 28293 

Ghana China Foods Company 0303 – 301562 

GhanaTruckTrader  www.ghanatrucktrader.com  

Gilly & Co. Ltd  2.33277E+11 

Gratis Fondation  +(233) 303 204243/207610 

Haridot Supplies Ltd.  (0302) 675190, (027) 7439505 

Hodeico Gh. Ltd.  (0302) 319746 

Human Diagnostica Gh.  (0302) 716446, (027) 7578528 

Ican Tradings  0307033625, 0246355555 

Ind. Products Co. (Gh) Ltd.  (0302) 666628 

Indgha Agro Ent. Ltd.  (0302) 774678 

J.O Welbeck Ent.  (0302) 779323 

Japan Motors  (037 20) 22125 

Jinzhou Qiaopai Group Co., Ltd.  0086 13304960966 

http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3636&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3477&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3478&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=10861&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3640&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=426876&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=722&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3479&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3650&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3480&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3630&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3481&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=419208&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3485&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3652&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3707&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3487&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=11710&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=10078&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3638&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3489&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=724&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3488&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3491&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=423457&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3492&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=424094&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=6491&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.ghanatrucktrader.com/
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=11515&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3261&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3539&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3632&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3540&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=420671&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3541&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3542&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3510&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3633&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=9907&query=sub_cat_id&cond==&value=
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Jos. Hansen Ltd.  (0302) 228900, 228934 

K & A Eng. Works Ltd  (0302) 224135 

KADESH FARM MANAGEMENT  244697711 

Karima Ent.  (051) 21454 

Kay Gee Ent.  (0302) 677422, 665823, 677421 

Komart Agricultural Enterprise Ltd  (033 21) 34665 

Kusiwaa Agro Chemicals  (024) 4161261 

Lads Technical Services Ltd.  (0302) 237700 

Maetri International  -2267452 

Maunou Prama (0302) 713872-6, 716446 

MAXY Investment Ltd  +233 302 711225 

Mechanical Lloyd Company Limited  +233 (0302) 229386/241345 

Mpact Gh. Ltd.  (0302) 783814, 777076, (027) 7585641 

NATIONWIDE AIRBRAKES  27314645570 

Nyanico Ventures Ltd.  (024) 4629572 

Oklemekuku Farm Serv. Ltd.  (0303) 303064 

Project Technique Limited  243501910 

PROSCO METAL ENGINEERING &TRADING 
COMPANY LTD  

0266396030 / 0209121377 

Queen of Hrudaya Ltd  (0302) 850933, 850947 

Rachans Enterprise  +233 208791458 

Reiss & Co. (Gh) Ltd.  (0302) 775359, 775484, 772949, 772950 

Road Irrigation & Pipes  (0302) 222011 

Royals Connect Ghana Ltd  2.33277E+11 

Rudex Company Limited  +233 302 225089 

Samdo Agric Enterprise  (0302) 715520, 0302 717803 

Samworld Ltd.  (0302) 232746, 226057, (024) 4712602 

Sidalco Limited  (0303) 410318 

sjzafrica flour mill equipment machine  249769714 

Tarasa Ent.  (0302) 662658 

Tedds Farms & Exports  (024) 4287277, (0302) 712884 

Thazoues Agro Enterprise  (024) 625884 

The Farm Manager Enterprises  (020) 8129705 

The Seed Shop Company Ltd.  (0302) 220907, (020) 8138206 

Tractor & Equipment (Gh) Ltd.  

(0302) 224793, 221916, 221980, 239625, 
239626, 221900, 232385 

Universal Ventures Ltd  (0303) 301445 

Vision 2050 Forestry Ghana Ltd  777926/024-44376518/024-4608012 

Vistula Limited  

020-2708406, 0302 1400002, 0249 
399946 

Volta Nylon Co. Ltd  0302 224674 

West Africa Machinery & Tractor Co.  (0302) 775739 

Wienco Gh. Ltd 0302 773458, 773459 

http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3653&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3544&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=7666&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3546&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3545&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3548&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3547&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3550&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3887&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3520&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3223&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=419107&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3551&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=9187&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3552&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3523&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=13806&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=420108&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=420108&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3556&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=420580&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3557&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3654&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=420599&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=7903&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3560&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3559&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3655&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=425060&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3642&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3644&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3562&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3563&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3565&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3564&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3566&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=720&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=13933&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3643&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3567&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3569&query=sub_cat_id&cond==&value=
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Yara Ghana  +233 030 2 – 770079 / 779854 

Zeal Engineering & Compay Limited  +233/ 244102992, 242075057 

Zero Two  0302- 666330, (024) 4630940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=419254&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=13124&query=sub_cat_id&cond==&value=
http://www.businessghana.com/portal/directory/index.php?op=getCompanyInfo&id=3570&query=sub_cat_id&cond==&value=
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 רקע ניגריה:

מהשינויים בענף החקלאות שחלו במדינה בשנים טכנולוגיה בניגריה מושפע בעיקר -ענף האגרו

האחרונות. בעבר, ענף החקלאות בניגריה לא היה מפותח ביחס לגודל התעשייה החקלאית 

של נפט והעדיפה לייבא  יצואהמקומית ומספר האזרחים במדינה. ניגריה נסמכה בעיקר על ייצור ו

ניגריה מייבאת חיטה, אורז,  2012שנת מיליון אזרחיה. נכון ל 175-את רוב התוצרים החקלאיים ל

-החקלאי מוערך בכ יבואמיליארד דולר בשנה, וקצב צמיחת ה 11סוכר ודגים בשווי מצטבר של 

 בשנה.  11%

 New World Nigeriaמקור: 

בשנים האחרונות חל שינוי תפישתי בניגריה בתחום החקלאות. הממשל הניגרי הכריז כי יפסיק 

להתייחס לחקלאות כתוכנית פיתוח ממשלתית למטרות רווחה ויתחיל להתייחס לתחום כאל 

 תעשיה רווחית לכל דבר. 

הממשל מעוניין להשתחרר מהתלות ביצור נפט ושם יותר ויותר דגש על חקלאות מקומית תוך 

טובין להעצמת החקלאות הניגרית. כפועל יוצא, בשנים האחרונות  יבואיישום רפורמות בתחום 

יגרי רשם ניכרת צמיחה משמעותית בענף החקלאות לעומת המשק הניגרי הכללי. בעוד שהמשק הנ

 בשנה. 35%-בחמש השנים האחרונות, ענף החקלאות צמח בכ 10%-5%עליה שנתית של 

4.074 

2.284 

1.392 

0.6224 

 דגים סוכר אורז חיטה

 2482עלות יבוא של מוצרים שונים בשנת 
 (במיליארדי דולרים)

http://www.newworldnigeria.com/pdf/AdesinaLondonBOIForumfinal.pdf
http://www.newworldnigeria.com/pdf/AdesinaLondonBOIForumfinal.pdf
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 מקור: הבנק העולמי

וצמח הקקאו. יבולים בולטים  לניגריה מגוון רחב של יבולים, שהמצליחים מביניהם הינם קאסווה

נוספים כוללים את הלוביה, בוטנים, תירס, דחן, אורז, סורגום, סויה ובטטות. הטבלה שלהלן 

 .2011–ל 2009מציגה את כמות היבולים המקומיים בין 

  Status Report 2013Africa Agricultureמקור: 
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http://www.acismoz.com/docs/agrafinalaugust20akim.pdf
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 החקלאות בענף לתמיכה מרכזיות כניותות .1

הממשלה הניגרית נוקטת בצעדים משמעותיים לפיתוח התוצר החקלאי במדינה. לאחרונה הציבה 

 הכולל, בין היתר, את הנקודות הבאות:  2020לשנת  ריחזון החקלאות הניגהמדינה את 

 יצירת ביטחון בתחום המזון 

 צור תוצר חקלאי ושיפור יעילות היצוריצמיחה בי 

 יצירת הזדמנויות בתעסוקה וצמיחה בהכנסות מתחום החקלאות 

 תוצר חקלאי יבואוהפחתה ב יצואצמיחה ב 

סקר כללי בקרב  2012ממשלה בשנת בכדי לבצע את הרפורמות השונות בצורה מיטבית ביצעה ה

 ותהחקלאים הניגרים, וכיום באפשרותה להתאים את הרפורמות לכמות, סוג ואופי החקלא

 .במדינה

 כיום, ענף החקלאות בניגריה נתמך על ידי שלושה גורמים עיקריים:

 לשיפור התוצר החקלאי המתמקדות במתן שירותים לחקלאים )מימון, דשן וכו'( תוכניות

  י הממשלהל ידבמיסוי עהקלות

 מענקי מימון והלוואות מגורמים בינלאומיים

 ממשלתיות תוכניות. 1.1

מתוך הבנה שההכנסות מחקלאות מממנות בעיקר את האוכלוסייה הענייה במדינה )כפריים, 

פריפריה( הממשלה עושה מאמצים משמעותיים לשפר את יכולת היצור החקלאית המקומית. 

(, המדינה מיישמת מספר ATA) Agriculture Transformation Action Planתחת השם 

 יוזמות המקלות על הסיכון הכלכלי שנוטלים החקלאים.

NIRSAL (Nigerian Incentive-Based Risk Sharing System for Agricultural 

Lending שנועדה לתקן את שרשרת הערך החקלאית על ידי עידוד בנקים להשקעה  תוכנית( הינה

 מורכבת מחמישה עמודי תווך התומכים הן בבנקים והן בחקלאים: תוכניתבענף. ה

  מיתון הסיכון: התוכנית מקצה הון שנועד למתן את הסיכון שהבנקים לוקחים על עצמם

לאות המקומיתכאשר הם משקיעים בחק

 )'ביטוח: הרחבת הביטוח בענף החקלאות )מפני השפעות אקלים, מזיקים וכו

 תמיכה טכנית: תמיכה בהשקעות ומתן הלוואות בתחום החקלאות

 פי -מדד בנקים הוליסטי: דירוג בנקים המשקלל יעילות ההלוואות החקלאיות שלהם ועל

ההשפעה החברתית של הלוואות אלה

  מציעה תמריצים כלכליים לבנקים שמצטיינים במדד הבנקים תמריצים: התוכנית

ההוליסטי

http://ng.boell.org/downloads/Agriculture_-_Green_Deal_Nigeria_study.pdf
http://www.cenbank.org/OUT/2011/PUBLICATIONS/REPORTS/DFD/BRIEF%20ON%20NIRSAL.PDF
http://www.cenbank.org/OUT/2011/PUBLICATIONS/REPORTS/DFD/BRIEF%20ON%20NIRSAL.PDF
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על  NIRSALבשורה התחתונה, באמצעות הגדלת מסגרת האשראי של החקלאים משפיעה 

 יכולתם לרכוש אמצעים לשיפור היבול.

GES (Growth Enhancement Support Scheme )נועדה להנגיש מוצרים היא תוכנית ש

מרי הדברה לחקלאים עניים. הממשלה ניסתה למעשה להקטין את חקלאיים כגון דשן וחו

החלה בפרויקט חדש לחלוקת דשן במרכזי  2013-השפעתם גורמי ביניים המייקרים את הדשן, וב

ספקי דשן שמספקים את  17חלוקה אזוריים המבוקרים ע"י הממשלה. בין היתר, בחרה הממשלה 

מיליון חקלאים קיבלו מהממשלה  5מדינה. מרכזי חלוקה ברחבי ה 2,500-החומרים שלהם לכ

ים, באמצעות טלפונים ניידים, שהזכירו להם לסור ולאסוף את הדשן ממרכזי יתלושים אלקטרונ

 החלוקה. 

 יבואהקלות ב. 1.2

בכדי לשפר את החקלאות הניגרית, הממשלה הגדירה את ענף החקלאות, וכחלק ממנו את ענף 

של ציוד ומכונות  יבוא". תחת הגדרה זו המדינה מספקת הקלות בחלוציטכנולוגיה, כענף "-האגרו

( לתקופה Tax Holidayחקלאיות. תחום החקלאות ועסקי עיבוד החקלאות זוכים ל"חופש מס" )

 בלבד. 1%-כעל מיכון חקלאי עומד כיום על  יבואשנים ומס ה 7של עד 

 מרכזי עיבוד מרכזיים. 1.3

באזורים בהם  עיבוד של תוצרת חקלאיתניגריה מנסה לעודד השקעה של המגזר הפרטי במרכזי 

של ציוד לעיבוד תוצרת חקלאית  יבואגם על היצור גבוה. לשם כך ניגריה מעניקה הקלות מס 

חלקית של תעשיות תחת הגדרת הענף  רשימה להלן ושיפור תשתיות באזורים המרכזיים.

 ה"חלוצי":

Oil palm plantation and processing 
Cultivation, Processing and 

Preservation of food crops and fruits 

Large Scale Mechanized Farming Integrated dairy production 

Cattle ranching and piggery of not 

less than 500 herds 

Deep sea trawling and processing 

and Coastal fishing and shrimping 

Large-scale inland fishing farms 
Manufacture of nets from local raw 

materials 

Manufacture of agricultural 

machinery and equipment 

The processing of local wheat flour 

materials 

Manufacture of fertilizers Ammonia, 

Urea 
Rubber plantation and processing 

 
Gum/Arabic plantation and 

http://www.corporate-nigeria.com/assets/pdf/2010/cn-2010-agriculture.pdf
http://www.fmard.gov.ng/Stape-Crops-Processing-Zones
http://www.nipc.gov.ng/investment.html
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processing 

 

 ינלאומיב . סיוע1.4

מיליארד דולר.  4( בשווי FDIבשנתיים האחרונות ענף החקלאות הניגרי זכה להשקעות זרות )

 150, מתוכה 2012-מיליארד דולר ב 1.2-הבנק העולמי העניק לניגריה תמיכה כלכלית בשווי כ

מיליון דולר נוספים לפרויקט  150(, CADPמיליון דולר לפרויקט לפיתוח חקלאות מסחרית )

מיליון דולר למימון  400-מיליון דולר למימון שרשרת הערך החקלאית ו Fadama ,500ח הפיתו

מיליון דולר לפרויקט פיתוח הענף  100-הבנק העולמי סיפק יותר מ 2013ביוני  .השקייהתשתיות ה

  החקלאי בניגריה.

 

 השוק וגודל מגמות .2

חקלאי  יצוא( אך עם זאת מהתמ"ג 30%-הכלכלה הניגרית נסמכת רבות על ענף החקלאות )כ

מהווה פחות מאחוז אחד מסך ההכנסות מהיצוא של המשק. כיום עומד ענף החקלאות הניגרי 

בפני מספר אתגרים: יכולת ייצור נמוכה, תרבות וטכנולוגיה חקלאית לא מפותחת, השקעה 

 מועטה מדי במחקר ופיתוח והשקעה נמוכה בשרשרת הערך.  

  

 

 

 

 

פרויקט  
פיתוח  

חקלאות  
 מסחרית

פרויקט   150
Fadama 

150 

מימון שרשרת 
 הערך הכלכלית

500 

מימון תשתיות  
 השקייה

400 

 (  $M) 2482, התפלגות תמיכה כלכלית מהבנק העולמי

,  חקלאות
30.90% 

43%, תעשייה  

,  שירותים
26% 

0.10%, אחר  

 2482)%( ג הניגרי "התפלגות התמ
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 אינדקס מונדימקור: 

 טכנולוגיה -שוק האגרו. 2.1

אחוזים  60-70-בהתחשב בכך שכלכלת ניגריה מסתמכת במידה רבה על חקלאות ובכך שכ

ו מתקדם כלל. טכנולוגיה בניגריה אינ-מהאוכלוסייה עובדים בתחום החקלאות, שוק האגרו

האוכלוסייה הצעירה אינה רואה עתיד כלכלי בתחום החקלאות ונרשמת ירידה באחוז האזרחים 

 המתגוררים באזורים כפריים ובכך יש כדי לגרום לירידה במספר החקלאים בעתיד הקרוב. 

 griculture Status Report 2013Africa Aמקור: 

הסיבה העיקרית לכך שהמדינה משקיעה משאבים רבים ביצירת שוק חקלאי מפתה ונותנת 

מסגרות אשראי רחבות להשקעות בחקלאות היא כי מעטים הם המקומיים שמצליחים להקים 

עסק רווחי בענף זה. ניתן להניח כי הצעדים שנוקטת הממשלה נועדו גם להביא משקיעים 

חיצוניים לענף שיעזרו לחקלאיים המקומיים לשפר את שיטות עבודתם וכך ליצור חקלאות 

 המקומית רווחית. 

 . שוק הזרעים2.2

מורשות ושוק הזרעים מוגדר "בשלבי צמיחה ראשונים".  חברות זרעים 30-בניגריה פועלות כ

 הכוללאימצו זרעים מושבחים. המדינה פיתחה פרויקט פיילוט בניגריה מהחקלאים  16%-2.5%

-Agroמנגנון הפצה של עזרים חקלאיים, במיוחד דשן לחקלאים כפריים, באמצעות סוכנים )

Dealersהטנזני, האתיופי והגנאי. (. מבחינות אלה שוק הזרעים במדינה דומה לשוק 
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 אוכלוסיית ניגריה והאחוז האוכלוסייה הכפרית

 אחוז אוכלוסיה כפרית   אוכלוסיה

http://www.indexmundi.com/nigeria/gdp_composition_by_sector.html
http://www.acismoz.com/docs/agrafinalaugust20akim.pdf
http://www.seedcouncilngr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=200010
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 נתונים השוואתיים על מנגנון ההפצה הממשלתי

 Africa Agriculture Status Report 2013מקור: 

  לשוק בכניסה ואתגרים זדמנויותה .3

 

טכנולוגיה. המדינה מוגדרת -בניגריה מתקיימים מספר תנאים המאפשרים צמיחה של ענף האגרו

כמדינה חקלאית מתפתחת וכלכלתה נסמכת רבות על החקלאות. בשנים האחרונות המדינה 

מקום לצמיחה בתחומי  
הזרעים  , הדישון

 וההדברה

המדינה מנסה לעודד  
מיסי ייבוא   -השקעה 

נמוכים ערבויות של 
 הממשלה

השקעות של ארגונים  
בינלאומיים בתחום  
 החקלאות המסחרית

 הזדמנויות
מחסור בכוח אדם  
מיומן בכל הרמות  

מדענים ועד אנשי  )
האם יהיה מי   -( עסקים

שישקיע בחקלאות  
 ?הניגרית

הרס   -שינוי אקלים 
יבולים בשנים  

האקלים  , האחרונות
 משתנה בצורה מהותית

מתחים ביטחוניים  
בעקבות פועלו של 
ארגון הטרור בוקו  

 חראם

 אתגרים

http://www.acismoz.com/docs/agrafinalaugust20akim.pdf
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לא רק תסייע להאכיל שהציבה לעצמה מטרה ברורה: ליצור חקלאות חדשה, משוכללת ורווחית 

 אלא גם תחזק את הכלכלה.  את האוכלוסייה הניגרית,

המדינה מנסה לצמצם את יבוא המזון וניכרת השקעת תקציב בדישון, זרעים והדברה עבור 

החקלאים המקומיים. ניגריה יצרה תנאים משופרים להשקעה בתחום החקלאות: מיסי יבוא 

 נמוכים, הפצה של דשנים ע"י ארגונים ממשלתיים, ערבויות ממשלתית מול הבנקים להשקעות

 בתחום החקלאות וגיוס הון מארגונים בינלאומיים.

ידי אנשי עסקים או חברות  טכנולוגיה בניגריה צפוי להתבצע על-עם זאת, רכש של מוצרי אגרו

שכן לחקלאיים המקומיים  ,בינלאומיות שמעוניינות להשקיע במודרניזציה של החקלאות הניגרית

 אין את ההון הנדרש לרכש את טכנולוגיה זו. 

טכנולוגיה בפרט מחייבת לפיכך לקחת בחשבון את -סה לשוק החקלאות בכלל ולתחום האגרוכני

 הנתונים הבאים: 

  ישנו מחסור בכוח אדם מיומן בניגריה, בין אם מדובר במדענים חוקרים או באנשי

עסקים בתחום החקלאות

 מהתמ"ג החקלאי 0.4%-המדינה משקיעה מעט מאוד כסף במחקר ופיתוח, רק כ

 המשתנה, וכן המתיחות הפוליטית במדינה בעקבות פעולותיו של ארגון הטרור  האקלים

 בוקו חראם משפיעים על השוק המקומי

לערך ההשקעה הציבורית בחקלאות נמצאת במגמת  2003כפי שניתן לראות להלן, מאז שנת 

כמו גם ההשקעה במו"פ חקלאי כחלק מהתמ"ג החקלאי של המדינה. ניתן להעריך כי  ,עלייה

השקעה הציבורית המקומית בשוק החקלאות צפויה לעודד גם את כניסתן של חברות ותאגידים ה

 בינלאומיים. 
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 Africa Agriculture Status Report 2013מקור: 

 

 

 החקלאי המושקע בתחום המחקר והפיתוח הציבורי אחוז מהתמ"ג

 

 Africa Agriculture Status Report 2013מקור: 

 טכנולוגיה-האגרו בשוק ליםימוב שחקנים .4

 

 Cargillשם החברה: 

 Truvia, Zerose, Corowiseמותגים עקריים: 

 $ מיליארד133.9: )עולמי( 2012-מכירות ב

 פרישה עולמית: אסיה, אירופה, אפריקה, צפון אמריקה ואמריקה הלטינית

 . חברות אגרו טכנולוגיה מקומיות4.1

 שם החברה תחום פעילות

http://www.acismoz.com/docs/agrafinalaugust20akim.pdf
http://www.acismoz.com/docs/agrafinalaugust20akim.pdf
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 Palm Oil Okomu Oilיצור יחברה ניגרית המתמחה ב

תאגיד ניגרי אשר מפתח מגדל, מפיץ, מייבא ומוכר 

 טק-אלמנטים שונים בתחום האגרו

Wilbahi 

 Green Forge חברה ניגרית למכונות עיבוד תוצר חקלאי

 Capsfeed Limited חברה ניגרית למכונות עיבוד תוצר חקלאי

 Amanaחברה ניגרית המשווקת דשנים תחת המותג 

Associates fertilizers 

Nitromobil International 

כימית ניגרית המשווקת מוצרי הדברה -חברת אגרו

 Chanraiמקבוצת 

Springfield Agro LTD 

 

  מישראל טכנולוגיה-אגרו מוצרי של יבוא .5

ישראל וניגריה על הסכם שיתוף פעולה בתחום החקלאות במעמד שר החקלאות  חתמו 2014במרץ 

יאיר שמיר ושר החקלאות הניגרי אקינוומי אדסינה. אדסינה הדגיש ששיתוף הפעולה בין 

לת יצור הדגה הניגרית, יאפשר לצעירים במדינה לעבוד במחוזותיהם ובכך המדינות ישפר את יכו

יסייע להאטת ההגירה מהכפר לעיר. אדסינה הדגיש גם כי המדינה מנסה לעודד השקעה פרטית 

 בענף החקלאות. 

טכנולוגיה  יצואישראל מייצאת סוגים שונים של טכנולוגיה לניגריה, וניכרת עלייה הדרגתית ב

צאה דשנים יישראל י 2011-. ב2008-ו 2007ל למדינה, עם חריגה גבוהה בשנים חקלאית מישרא

הטכנולוגיה החקלאית מישראל לניגריה נע בשנים  יצואאלף דולרים לניגריה, וסך  305בשווי 

 מיליון דולר. 6-ל 3האחרונות בין 

 
 הלמ"ס הישראלימקור: 

2361 

251 275 305 

2008 2009 2010 2011 

 (באלפי דולרים)יצוא דשנים מישראל לניגריה 

http://www.okomuoilplc.net/
http://www.wilbahi.com/
file:///C:/Users/Adam/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7RIK8WDT/greenforge.com.ng
file:///C:/Users/Adam/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7RIK8WDT/capsfeed.com
file:///C:/Users/Adam/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7RIK8WDT/nitromobilint.com
file:///C:/Users/Adam/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7RIK8WDT/springfieldagro.com
http://www.turkishpress.com/news/393172/
http://www.cbs.gov.il/fortr/?MIval=%2Fimpexp%2Fimpexp_bycountries_h.html&TypeOfActivity=1&FYY=2008&LYY=2011&SumOrDetail=2&MyContinent=3&MyCountry=468&TypeOfPresentation=1&SortBy=1&SortingType=1&ChapterCode=31
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 UN Comtradeמקור: 

 

 UN Comtradeמקור: 

שני התרשימים מעלה מסכמים את היבוא הסחורות שונות מכלל העולם ומישראל  :הערה

  (HS :8436, 8434, 8432, 8437, 8433, ,870130 ,870190 ,870110לניגריה )קוד 
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 רקע קניה:

המשק המקומי קשורה בשגשוג של ענף כלכלית של הכירה בכך שהצלחה קניה ממשלת נראה כי 

רמת החדירה של דשנים  :טכנולוגי זוהה בעבר ואף מומש-החקלאות. לכאורה הפוטנציאל האגרו

צמיחה ברכש רשמה ה רק לזו של דרום אפריקה(, ובמדינה נילשוק הן מהגבוהות באפריקה )שני

קניה היא אחת מהמדינות האפריקאיות מבחינה זו דשנים, זרעים ומזון לחיות בשנים האחרונות. 

 מץ פיתוחים טכנולוגיים בתחום החקלאות. שהקדימו לא

)שלושה מתוך ארבעה קנייתים עדיין בתחילת דרכו עם זאת, תהליך האורבניזציה במדינה 

מכלל החוות במדינה  75%-כמהוות ששמתגוררים באזורים כפריים(, ובחוות קטנות יותר 

חוות ה בהיקפו.עדיין נמוך טכנולוגיה -מהתוצר החקלאי( השימוש באגרו 70%-אחראיות ל)ו

מרי הדברה, בזרעים מתקדמים, בדשנים אך אינן מקפידות על שימוש בטוח בחוקטנות ה

תיה של וטכנולוגיה תלויות ביכול-לפיכך, הזדמנויות הצמיחה בענף האגרו ובמכונות חקלאיות.

 ליצור תשתית למודרניזציה של החוות הקטנות במדינה. קניה 

 החקלאות בענף לתמיכה מרכזיות תוכניות .1

בהם הבנק העולמי והבנק לפיתוח  ,י מספר גורמים בינלאומייםל ידהחקלאות בקניה נתמכת ע

מיליון יורו לשיפור הפרודוקטיביות  19.3לקניה מענק בסך  העניקהבנק העולמי  2010-אפריקה. ב

מיליון דולר באשראי מהבנק העולמי לשיפור  155-לקניה  זכתה 2013בתחום החקלאות. ביוני 

 תשתיות מים וחקלאות. 

הפרויקט הקנייתי לפרודוקטיביות  - KAPSLMPמרכזית נוספת של הבנק העולמי הינה  תוכנית

היתר, לחזק פרויקטים זעירים בתחום  קיימא. מטרתה, בין-חקלאית וניהול אדמות בר

 .2015מיליון דולר והוא צפוי להסתיים בסוף שנת  12.7-כהיא החקלאות. עלות הפרויקט 

זו פירטה גם את חזונה ובמסגרת  2030חזון רסמה את יממשלת קניה פ 2007בשנת  :2434חזון 

 תהליכים עיקריים: 6לענף החקלאות במדינה. כחלק מהתוכנית, ממשלת קנייה סימנה 

  ואיחד 2013זה יצא לדרך בשנת  תהליך –איחוד חוקי החקלאות לחוק קוהרנטי אחד ,

מספר סוכנויות ממשלתיות העוסקות בתחומים שונים בענף החקלאות. איחוד זה נועד 

 - עלות ופישוט הרגולציה. מהלך זה גם הוליד גוף רגולטורי חדש ומאוחדלהביא להתיי

 (.ALFAהרשות לחקלאות, מקנה, דגה ומזון )

  הנגשה של טכנולוגיית דשנים לחוות חקלאיות קטנות דרך שיפור בשרשרת האספקה

ובאמצעות ייצור מקומי.

 כות הבקר השקעה ויצירה של "אזורים נקיים ממחלות" במטרה לשפר את כמות ואי

לתמיכה בתשתיות מקנה ל"אזורים נקיים ממחלות".  פרויקטהחל  2010בשנת  –הקנייתי 

 ליצור תשתיות מקנה שישמשו במניעת מחלות ושיווק, להנגיש אתהיא מטרת הפרויקט 

משמשים את שוק המקנה.השוק המקנה ליותר אנשים ולחזק מוסדות 

http://www.un-foodsecurity.org/node/394
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/06/18/world-bank-finance-new-kenyan-water-infrastructure-irrigation-agriculture-jobs
http://www.worldbank.org/projects/P088600/kenya-agricultural-productivity-sustainable-land-management-project-kapslmp?lang=en
http://www.kilimo.go.ke/kilimo_docs/pdf/Kenya_VISION_2030-final.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Kenya's%20Agricultural%20Sector%20Reforms_Nairobi_Kenya_1-7-2013.pdf
http://www.afdb.org/projects-and-operations/project-portfolio/project/p-ke-aae-003/
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 מודרניזציה של הליך רישום הקרקעות.

  לפי תוצאות רישום הקרקע החדישות )אין פירוט( תוכנית אביצירת.

 פרויקט לפיתוח אזורים צחיחים וצחיחים למחצה.

-אסטרטגיות שנועדו לעורר את הענף האגרו חמשממשלת קניה סימנה בנוסף  2012בשנת 

 טכנולוגיה מבחינה עסקית:

 צור, העיבוד, פיתוח המוצר והאריזהיהצבת השוק במרכז הי.

 עסקי-שימוש במחקר ופיתוח ובחדשנות על מנת לזרז צמיחה של הענף האגרו.

  ארגון חכם יותר של השחקנים בענףקידום.

 שיפור התועלתנות של השירותים כלכליים. 

 .לעודד השקעות על ידי יצירת סביבה הממוקדת בתוצרים ולא בפוליטיקה

מתוך הבנה שדווקא המשקים והחוות : פרויקט פיתוח כישורי גננות בחוות ומשקים קטנים

-ממשלת קניה ב רסמהיפום החקלאות, הקטנות מהוות את המכשול הגדול לצמיחה כלכלית בתח

ם כאלה. הפרויקט ממומן לפחות בחלקו גם את פרויקט פיתוח כישורי הגננות בחוות ומשקי 2007

 ובתמיכה לחקלאים.  השקייה( ומתמקד בפיתוח מערכות AFDBעל ידי הבנק לפיתוח אפריקני )

 ומגמות השוק גודל .2

 ענף החקלאות הקנייתי משגשג על אף היעדר מודרניזציה בחוות הקטנות. 

(8964-2448קניה: מגמות בצמיחה כלכלית וחקלאית )  

 
 2010דו"ח משרד החקלאות בקניה, מקור: 

 

 

http://www.kilimo.go.ke/kilimo_docs/pdf/National_AgriBusiness_Strategy.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/KE-2007-065-EN-ADF-BD-WP-KENYA-AR-SMALL-SCALE-HORTICULTURE-DEVELOPMENT-PROJECT.PDF
http://www.kilimo.go.ke/kilimo_docs/pdf/ASDS_Final.pdf
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ממשלת קניה מאמינה כי הצמיחה של המשק קשורה מדידה מסוימת להצלחת ענף החלאות, כפי 

 שניתן לראות בגרף הבא:

 

 הבנק העולמימקור: 

ממנו.  25%התמ"ג הקנייתי מסתמך במידה לא מבוטלת על תפוקות ענף החקלאות ומהווה 

-( ו32%טיים יותר הם יבולי המזון )התמ"ג החקלאי מפולח בצורה יציבה כאשר הפלחים הדומיננ

Horticulture (33% יבולים מסחריים מהווים .)גם בהמות משק. ךמהתמ"ג וכ 17% 

 
 2010דו"ח משרד החקלאות בקניה,  ;ממשלת קניה מקור:   

-4.30% 

-2.50% 
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 ג המדינה"ג החקלאי לקצב צמיחת תמ"קשר בין קצב צמיחת התמ: קניה

 ג"קצב צמיחת התמ ג"קצב צמיחת הפלח החקלאי מהתמ
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 ג החקלאי בקניה"פילוח התמ

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Africa/Kenya/kenya-economic-update-june-2013.pdf
http://www.kilimo.go.ke/kilimo_docs/pdf/National_AgriBusiness_Strategy.pdf
http://www.kilimo.go.ke/kilimo_docs/pdf/National_AgriBusiness_Strategy.pdf
http://www.kilimo.go.ke/kilimo_docs/pdf/ASDS_Final.pdf
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מסך היבוא החקלאי של קניה הינו יבוא של יבולים מסחריים. ניכר כי  קניה  55%לעומת זאת, 

קלאי יצור של תחום חיאינה עומדת בדרישות היבול המסחרי שלה ומכאן שתרצה להרחיב את ה

 זה במיוחד.

 
 2010דו"ח משרד החקלאות בקניה, מקור: 

לקניה מגוון רחב של יבולים, והמצליחים ביותר הינם בטטות וקאסווה. יבולים בולטים נוספים 

 .Pigeon Peas-לוביה וכוללים אורז, תירס, בוטנים, סויה, דחן, שעועית, 

 Africa Agriculture Status Report 2013מקור: 
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http://www.kilimo.go.ke/kilimo_docs/pdf/ASDS_Final.pdf
http://www.acismoz.com/docs/agrafinalaugust20akim.pdf
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 טכנולוגיה-שוק האגרו. 2.1

 שיעור :יש מקום רב לצמיחהמצביעות על כך שטכנולוגיה בקניה -המגמות בשוק האגרו

, וזאת כחלק בעשור האחרון 76%-ל 80%-מ מתוך כלל האוכלוסייה ירד האוכלוסייה הכפרית

מהחוות והמשקים בקניה הינם משקים קטנים  75%-י. גם כיום, כדמתהליך אורבניזציה איטי למ

 טכנולוגיה. זוהי הזדמנות לפיתוח משמעותי של הענף.-רובם לא אימצו חידושים בתחום האגרוש

 

 Africa Agriculture Status Report 2013מקור: 

מאידך, קניה הינה אחת מהמדינות המובילות באפריקה באימוץ טכנולוגיות חקלאיות חדשות. 

קניה נמצאת בשלב מתקדם באימוץ זרעים מהונדסים גנטית וקיימות רשתות הפצת זרעים 

(Agro-Dealers חזקות במדינה. בתחום זרעים מהונדסים, מוצרים )להיות משווקים  צפויים

 . 2014בשוק בקניה עד סוף 

 נתונים השוואתיים על מנגנון ההפצה הממשלתי

 מדינה

מפיצים חקלאים 

 תפוצה דשנים )טונות( תפוצת זרעים )טונות( מוסכמים

 - - 3,455 טנזניה

 5,600 3,900 425 מוזמביק

 45,600 4,515 3,987 ניגריה

 - - 2,650 גאנה

 86,000 83,00 1,976 קניה

  Status Report 2013Africa Agricultureמקור: 
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http://www.acismoz.com/docs/agrafinalaugust20akim.pdf
https://www.capitalfm.co.ke/business/2014/01/kenya-to-lift-ban-commercialise-gmos/
http://www.acismoz.com/docs/agrafinalaugust20akim.pdf
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היו רשומות בקניה  1999קיימת גם עלייה במספר חברות הזרעים הרשמות במדינה. בעוד שבשנת 

חברות זרעים, מספר גבוה  104כבר היו רשומות במדינה  2012חברות זרעים, בשנת  20-כ

 בהשוואה למדינות אפריקאיות אחרות. 

 

 Africa Agriculture Status Report 2013מקור: 

 

 Africa Agriculture Status Report 2013מקור: 

מצב דומה: אימוץ נרחב בקרב המשקים הגדולים בקניה נמצא בנים דשהתפתחות השימוש ב

והבינוניים, השני בגודלו באפריקה, ואימוץ דליל בקרב המשקים הקטנים. הפער בין שתי המגמות 

  שמונעת הנגשה של הטכנולוגיה לחקלאים עניים יותר. ,במדינהנים נובע מעלייה במחירי הדש

104 

66 

23 

13 11 
5 

 רוואנדה מלאווי אתיופיה אוגנדה טנזניה קניה

 2482, מספר חברות הזרעים הרשומות לפי מדינה

http://www.acismoz.com/docs/agrafinalaugust20akim.pdf
http://www.acismoz.com/docs/agrafinalaugust20akim.pdf
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(2444-2484אינדקס מחירים לדשן, מזון חיות וזרעים )  

 
 משרד החקלאותמקור: 

כי המדינה נראה טכנולוגי, ו-בנוסף גם ניכרת השקעה מהותית של קניה במחקר ובפיתוח אגרו

 מחפשת להשיג עצמאות בענף זה.

 חקר והפיתוח הציבוריאחוז מהתמ"ג החקלאי המושקע בתחום המ

 

 Africa Agriculture Status Report 2013מקור: 

 

 

 

 

http://www.kilimo.go.ke/kilimo_docs/pdf/National_AgriBusiness_Strategy.pdf
http://www.acismoz.com/docs/agrafinalaugust20akim.pdf
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  מסחר מגמות .3
פי ניתוח של יבוא סחורות חקלאות מכלל העולם שמתייחס לציוד חקלאות, דשנים, זרעים -על

 . בשנה $ מיליון דולר285-ל 240$נע בין  לקניההיבוא  סךעולה כי ועוד 

 

 UN Comtradeמקור: 

 טכנולוגיה מישראל-יבוא מוצרי אגרו. 3.1

, מערכות השקייה, טקסטיל, ותחקלאי מכונותבהם , מוצרים שוניםלקניה  מייצאתישראל 

ציין שגריר  קניהשאירחה וחלקי מטוסים. בכנס מיוחד לסחר ישראלי במזרח אפריקה  ליםקכימי

טכנולוגיה הישראלי, במיוחד במשק -קניה בישראל כי המדינה מעוניינת ללמוד מענף האגרו

האחרונות מצביעים על טכנולוגי בשנים -החלב. בעוד שנתונים גלובליים על כמות היבוא האגרו

סטטיסטיקות שמפרסם , נתונים מהלמ"ס הישראלי ומישראל ירידה בהיקף היבוא הקנייתי

 האו"ם מצביעים על מגמה מעורבת. 

האו"ם,  לפי ;2011מיליון דולר בשנת  2.195דשנים בשווי  הבאיעל פי הלמ"ס הישראלי, קניה י

 .2010מיליון דולר בשנת  1.19טכנולוגיות בשווי  ענף האגרומוצרים שונים בקנייה ייבאה 

284.84 

248.22 

238.82 

2008 2009 2010 

 (מיליוני דולרים)יבוא מכונות וציוד למטרות חקלאות מכלל העולם : קניה

http://www.newtimes.co.rw/news/views/article_print.php?14915&a=9366&week=09&icon=Print
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 הלמ"ס הישראלימקור: 

 

 UN Comtradeמקור: 

 לשוק בכניסה ואתגרים הזדמנויות .4

טכנולוגיה הקנייתי. על רקע האימוץ -ישנם מספר אתגרים והזדמנויות בכניסה לשוק האגרו

הנרחב יחסית של טכנולוגיות חקלאיות חדישות בחוות ומשקים גדולים, נראה שהמדינה הצליחה 

)למשל מערכות הפצה של תשומות חקלאיות(. הוכחה לכך היא בתחום לייצר סביבה נוחה לרכש 

 הרשימה הארוכה של רפורמות בתחומים שונים הנושקים לחקלאות. 

וזרעים חדשים,  ניםר כי יש מקום רב לצמיחת הענף, שכן על אף האימוץ הנרחב יחסית של דשניכ

, במקביל(. 75%-טרם אימץ את הטכנולוגיה )כשעדיין נותר פלח גדול מאוכלוסיית החקלאים 

כלא פרודוקטיביים )צחיחים(, ונראה  הוגדרוהמדינה מגלה עניין מחודש בשטחים שעד לא מזמן 

 קיע הון על מנת לפתח אותם.שבכוונתה להש

2,083 

1,491 

2,003 
2,195 

2008 2009 2010 2011 

 יצוא דשנים מישראל לקניה  
 (באלפי דולרים)

1.62 

0.43 

1.19 

2008 2009 2010 

 יבוא מכונות וציוד למטרות חקלאות מישראל: קניה
 (מיליוני דולרים)

http://www.cbs.gov.il/fortr/?MIval=%2Fimpexp%2Fimpexp_bycountries_h.html&TypeOfActivity=1&FYY=2008&LYY=2011&SumOrDetail=2&MyContinent=3&MyCountry=468&TypeOfPresentation=1&SortBy=1&SortingType=1&ChapterCode=31
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 מפה של שטחים צחיחים וצחיחים למחצה בקניה

 

 Feed the Futureמקור: 

האוכלוסייה בקנייה צומחת וישנה מגמה איטית אך יציבה של אורבניזציה, מה שצפוי להגביר את 

מענקים  המעניקים לההדרישה לתוצר חקלאי. קנייה גם מקבלת עזרה מארגונים בינלאומיים 

 ואשראי.

ורמות תלות רבה במידת הצלחת יישום הרפאתגר מרכזי בכניסה לשוק הקנייתי:  ישנו, עם זאת

 . כיום הרפורמות הממשלתיות אינה ברורה לתיות. מידת ההצלחה שלהממש

 

האורבניזציה  
צפויה להגביר את 
הדרישה למוצרי  
מזון ומחירי מזון  

 מיובא גבוהים

הבנה חדשה של 
הממשלה כי אפשר 

לנצל את שפע  
השטחים הצחיחים  
 למטרות חקלאיות

רפורמות רבות 
בשנים אחרונות  
,  בתחום החקלאות
במיוחד בחוות  

 קטנות

 הזדמנויות
חדירה יחסית  
-גבוהה של אגרו

טכנולוגיה לחוות  
הגדולות  
 והבינוניות

כמות מוגבלת  
אדמה ברת עיבוד  
ותהליך איטי של 
הכשרת קרקעות  

 צחיחות

לא ברור מה יהיה  
קצב ומידת  
ההצלחה של 
מודרניזצית  

 המשקים הקטנים

 אתגרים

http://www.feedthefuture.gov/country/kenya
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  טכנולוגיה אגרוה בשוק מקומיים שחקנים .5

 פרטי קשר תחום פעילות שם החברה

Wanda Organic לייצור דשנים  חברה קנייתית

 אורגנים

+254 (0) 203673844 

Freshco Seeds 20-2324797/2361889 254+ חברה קנייתית ליצור זרעים 

Marina Machinery  חברה קנייתית לייצור מכונות

 למטרות חקלאיות

+254 20 556685 

Wonder Feeds 2216575 51 254+ חברה קנייתית למזון לחיות 

Simlaw Seeds 83 / 2215067 (20) 254+ חברה קנייתית ליצור זרעים 

EASEED והפצה של זרעים וחומרי  יבוא

 הדברה

+254-652101-4 / 555 356 / 

555 369 / +254 02 2109 520 

Greenlife Agroscience 

(E.A) Ltd 

יבוא והפצה של חומר הדברה 

 ודשנים

+254 20 2441201 / 2, +254 

20 2107060/1 

Topserve East Africa Ltd.  יבוא והפצה של חומר הדברה

 ודשנים

+254 20555928930 

HighChem  מוצרי כמיקלים ותרופות לטיפול

 בהמות משק

+254-202414382 

 

 

 

 

 

 

http://www.wandaorganic.com/
http://www.wandaorganic.com/
http://www.freshcoseeds.co.ke/
http://www.marinakenya.com/
http://wonderfeedslimited.kbo.co.ke/
http://simlaw.co.ke/
http://www.easeed.com/
http://www.greenlife.co.ke/
http://www.greenlife.co.ke/
http://www.highchem.co.ke/eastafrica.php
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 רקע אנגולה:

אנגולה נחשבת אחת מהמדינות בעלות הפוטנציאל הרווחי ביותר בענף החקלאות, בעלת תנאי 

אקלים נוחים המאפשרים פעילות לאורך כל השנה. בשטחי אנגולה קיימים חמישה אזורים 

גרמה ש ,של מלחמת אזרחיםאקולוגיים הקשורים לחמש מערכות ייצור. לאחר שנים ארוכות 

מוצרי מזון והייצור כיום אינו  יבואבמדינה, אנגולה תלויה בעיקר בהרס רב לתשתיות החקלאיות 

החקלאית מבוססת על מי גשמים  הפעילותלצרכים הלאומיים של המדינה. מרבית  מספיק

ת לא וותשתימתאימות טכנולוגיות בשל היעדר ברמות תפוקה נמוכות, בעיקר מתאפיינת ו

 ת לשימוש חקלאי.והולמ

 

 FAOמקור: 

בשנים האחרונות ניכר מאמץ מצד הממשלה להפחית את התלות במוצרי מזון מיובאים ולהגביר 

קטן מוציאה סכום אמנם את הייצור החקלאי המקומי, בעיקר באזורים כפריים. הממשלה 

הציבורית גבוהה יותר וכן משקיעים זרים מסייעים  אך ההשקעה ,על ענף החקלאותיחסית 

 לפיתוח הענף. 
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400

 דגנים אורז חיטה

 (אלפי טון) 2483יבוא יבולים בשנת 

http://www.fao.org/giews/english/ewi/cerealbs/3.pdf
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 מקור: הבנק העולמי

תה הגבוהה ביותר אנגולה מפיקה יבולים שונים, המצליח ביניהם הוא הקסאווה שתפוקתו הי

ורשמו עלייה של מאות אחוזים במדינה, מרכזיים יבולים מהווים תירס ובטטות גם . 2012בשנת 

 הינם פולי קפה, אגוזי אדמה, דוחן, אורז וחיטה. באנגולה . יבולים נוספים 1999מאז בתפוקה 

 

 FAO Statמקור: 
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 %(  -ב)ג באנגולה "צמיחה בענף החקלאות לעומת התמ

 ג"שינוי באחוז התוצר החקלאי מהתמ ג"שינוי בתמ
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 (ג להקטאר"בק)תפוקת יבולים שונים באנגולה 

2010 2011 2012 

http://www.fao.org/energy/36340-088574d530d0b07c6d06270b77631d09d.pdf
http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor


 

42 
 

Pa

ge | 

42 

 החקלאות בענף לתמיכה מרכזיות תוכניות .1
ממשלת אנגולה עושה מאמצים כבירים לחידוש תשתיות החקלאות על מנת להפוך את השימוש 

חברות המשקיעות באזורים ל. הקלות מס משמעותיות ניתנות ליעיל יותר המדינהבאדמות 

ומשרד  ה,ממשלההכפריים של המדינה. השקעה בחקלאות נמצאת בעדיפות גבוהה עבור 

 צריכה של משקי הבית. חקלאות לצרכים מסחריים וכן ל פיתוח שטחיהחקלאות האנגולי מעודד 

 ממשלתיות תוכניות. 1.1

The Country Programming Framework (CPF) 2013-2017 : אנגולה ממשלת

 תוכניתפיתחו או"ם ( של הFood and Agriculture Organization) FAO-בשיתוף עם ארגון ה

 :ותעיקרינקודות  פעולה לפיתוח ענף החקלאות והדייג המבוססת על שלוש

  תזונתיהטחון יבהעסקי חקלאות קטנים, במטרה להגדיל בהגברת הייצור והתחרותיות

  להקלה והסתגלות להשפעות תנאי אקליםניהול בר קיימא של משאבים טבעיים

 בניית יכולת מוסדית

מערבת את הסקטור הציבורי וכן את הסקטור הפרטי, מלווה ונתמך על ידי משרד  תוכניתה

 החקלאות האנגולי.

The National Medium-term Development Plan for the Agricultural sector 

2013-2017 (PDMPSA) : לפיתוח ענף החקלאות הכוללת את  תוכניתמשרד החקלאות פיתח

 המטרות האסטרטגיות הבאות:

  את הייצור והתפוקה לשפר להכשרה מקצועית והעברת טכנולוגיה כדי  תוכניתקידום

  יישום תהליך של פיתוח חקלאות באזורים כפריים המבוססת על משקי בית ושיתוף

פרטיהציבורי והסקטור הפעולה של 

 תיאום וסינרגיה בין סקטורים ובעלי עניין שונים באזורים  לשמירה עלמנגנון  הקמת

כפריים, תוך מתן דגש על שיתוף החברה ותהליך הפיתוח הלאומי

 תרומה לתהליך התיעוש של המדינה

מיליון דולר  30היקף על הסכם אשראי עם ממשלת אנגולה בחתם הבנק העולמי  2009בשנת 

. המטרה העיקרית של Market-oriented Smallholder Agriculture פרויקטיישום צורך ל

של עסקים קטנים הפועלים באזורי הפריפריה באנגולה.  הכנסותה הגדלתפרויקט זה הוא 

תרום צפה שהפרויקט יממשלת אנגולה מ. Malanje-ו  Bié ,Humabo מיושם באזורים פרויקטה

שפר את תנאי התחרות וכך יעסקים קטנים בשרשרת הערך בענף החקלאות, לאקטיביות של 

 והייצור בענף. 

 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2009/11/26/world-bank-angolan-government-sign-agreement-to-support-agricultural-sector-development
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 יכלול שלושה רכיבים טכניים: פרויקטה

 פיתוח יכולת מוסדית

 השקעה בשיווק ותחרותיות בתחום החקלאות

  השקעה במערכות ייצור חקלאיות

 יבואהקלות ב. 1.2

מהמזון הנצרך  90%-אחראי לכש ,מוצרי מזון חקלאיים יבואאנגולה שואפת להקטין את התלות ב

היטלי מס על לתוקף להיכנס  יםצפוי 2014ממרץ הגברת הייצור המקומי. החל על ידי  ,במדינה

לדרבן את התעשייה  נועדמוצרי מזון מיובאים כמו פירות, ירקות, ביצים ושתיה. צעד זה 

 נפט. מלבד ענף חדשים  יםהמקומית לפנות לכיוונ

 בינלאומי סיוע. 1.3

. למדינה השקעות זרותמושך הוא  ,ענף החקלאות באנגולה פוטנציאל גבוה לרווחיםלכיוון ש

בין לפתח את הענף, במטרה חברות רבות חותמות על הסכי שיתוף פעולה עם ממשלת אנגולה 

 בהכשרת קרקעות עבור גידול יבולים.   ותהמתמקדהיתר על ידי 

 China Development Bankבאמצעות  מיליארד דולר 1.2של  הלוואה סיןהעניקה  2009בשנת 

 בת ארבע שנים לפיתוח ענף החקלאות באנגולה. תוכניתעבור 

 דלק באנגולה.-השקיעה סכום לא ידוע  בתעשיית הביו צפון קוריאה

הישראלית  LRקבוצת לנחתם הסכם בין ממשלת אנגולה  2009בשנת  - Aldeia Nova פרויקט

. הפרויקט מבוסס הבאזורים אל ותחקלאהלפיתוח התיישבות באזורי הפריפריה באנגולה ופיתוח 

בנוסף לתפוקה  ,פיתוח התיישבויות חקלאיות מעניק מקומות עבודה חדשים –על מודל ה"מושב" 

 שמש ככלי לקידום כלכלת אנגולה. מוהחקלאית הנוצרת כתוצאה מהפרויקט 

 השוק וגודל מגמות.2
. של המדינה מהתמ"ג 10.2%משקף רק , אך מכוח העבודה באנגלות 69%-עסיק כאות מלענף החק

 מכלל המוצרים המיובאים בשנה.  15%-כ יםמוצרי מזון, שמהוו יבואתלויה בעדיין אנגולה 

  

 

 

 

 

,  חקלאות
10.20% 

,  תעשייה
61% 

,  שירותים
28% 

, 0 

 2488)%( ג האנגולי "התפלגות התמ

http://news.yahoo.com/angola-faces-difficulties-getting-agriculture-sector-grow-192708996.html
http://www.ipim.gov.mo/worldwide_partner_detail.php?tid=11400&type_id=1285&lang=en-us
http://www.angola-today.com/country-profile/industries/agriculture/
http://www.angola-today.com/country-profile/industries/agriculture/
http://www.vital-capital.com/aldeia-nova/
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 אינדקס מונדימקור: 

 טכנולוגיה -שוק האגרו. 2.1

חברות החקלאות הגדולות ורשתות המזון, כאשר ות של דומיננטיניכרת טכנולוגיה -שוק האגרוב

בטכנולוגיות  ח העבודה הכולל משקי בית ועסקי חקלאות קטנים כמעט ולא משתמשיםומרבית כ

ידני. בנוסף, קיימת מגמה של מעבר האוכלוסיה לשטחים  אמודרניות, ומרבית העיבוד החקלאי הו

 ח אדם בענף. ועירוניים, שיכול להוביל למחסור גדול בכ

 שוק הזרעים. 2.2

או מסגרת מוסדית רשמית לא קיימת מדיניות עדיין ו בתחילת דרכושוק הזרעים באנגולה נמצא 

חברות חקלאיות מסחריות. בלעדי מיובאים ונמצאים בשימוש כמעט באנגולה זרעים לפיתוחו. ה

איכות גבוהה דיה לגידול, ונחשבים לא אמינים עבור ענף אינם בהזרעים המקומיים מרבית 

 החקלאות. מצב דומה קיים במדינות כמו דרום סודן, ליבריה, סיירה לאון וקונגו. 

  לשוק בכניסה ואתגרים הזדמנויות .3

 

ד הייצור החקלאי ודיעעל ידי מוצרי מזון  יבואהתלות במנסה לצמצם את אנגולה כאמור, 

טכנולוגיה אינו מפותח במרבית המדינה וטכנולוגיות מתקדמות משמשות -המקומי. ענף האגרו

 בעיקר חברות מסחריות המהוות חלק קטן מענף החקלאות. 

 

 

תנאי אקלים נוחים  
 2-3המאפשרים 

 יבולים בשנה

קיומו של בסיס של 
מסחר ושיתוף פעולה  
 עם חברות ישראליות

המדינה מעודדת  
ייצור מקומי ופיתוח  

ומנסה  , ענף החקלאות
להפחית את התלות  
 ביבוא של מוצרי מזון

עניין רב בטכנולוגיות  
 חממה והשקייה

 הזדמנויות
מחסור בכוח אדם  
מיומן בכל הרמות  

בעקבות שיעור  
 אבטלה גבוה

חוסר נגישות של 
משקי בית ועסקי  
חקלאות קטנים  

המהווים חלק נכבד  
 מהענף

השקעה מינימלית  
בפיתוח הענף מצד  
 הממשלה האנגולית

תשתית לא ראויה  
שדות   -לחקלאות 

 מוקשים רבים

 אתגרים

http://www.indexmundi.com/angola/economy_profile.html
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מרבית החקלאים מסתמכים על מוצרי מזון שניתן טכנולוגיית החממות אינה נפוצה במדינה לכן 

נסיונות  נעשוזו ואף  קיים עניין בטכנולוגיהנראה כי  ,עגבניות. עם זאת, כמו לגדלם בשדה הפתוח

כמו תעלות פלסטיק המשמשות לגידול ירקות. טכנולוגית החממות  low-techית ילפתח טכנולוג

 יכולה לשמש רשתות סופרמרקטים בערים הגדולות. 

המדינה מנסה להפסיק לייבא מזון ולעודד את הגידול החקלאי על ידי פיתוח האזורים הכפריים, 

על הסכמי שיתוף פעולה  אנגולהחתמה מו כן כ. המשמעותיות באזורים אלהקלות מס דרך זאת ו

עם מספר ארגונים בינלאומיים על מנת לפתח עסקי חקלאות קטנים, אימון והעברת טכנולוגיה גם 

 למשקי הבית העוסקים בחקלאות. 

 הנקודותבחשבון את  להביאטכנולוגי בפרט יש -לפני הכניסה לשוק החקלאות בכלל והאגרו

 : ותהבא

  ההשקעה הנרחבת של המדינה בסקטור הנפט הביאה לאחוזי אבטלה גבוהים שמונעים

טכנולוגיה-עובדים מיומנים עבור ענף האגרו הכשרת

  מרבית הענף מורכב ממשקי בית ועסקי חקלאות קטנים בעלי הון עצמי קטן מכדי

טכנולוגיה-להשקיע באגרו

 ממשלת אנגולה הוצאה ציבורית מצומצמת בתחום החקלאות מטעם

 1.33%-כ –יש לציין כי מבחינת הוצאה ציבורית, אנגולה משקיעה מעט מאוד בענף החקלאות 

 70%-באפריקה. כ Sub Saharan-מתקציב הממשלה, הרבה מתחת לממוצע של מדינות ה

מיכון, זאת בעיקר בגלל ההעדפות  יפרויקטנוספים ל 20%-י השקייה ופרויקטמהתקציב מכוון ל

  .אותלמכוונים לענף החק ההשקעה הציבוריתמ %5.2-כ, של משקיעים חיצוניים. בנוסף

Capanda agro-industrial park : ופועל להקמת מתחם חקלאי2007פרויקט שהחל בשנת ,-

, כאשר מטרתו העיקרית הוא ייצור כמות מזון Malanjeתעשייתי באזור הפרובינציה הצפונית 

קמ"ר וצפוי לצאת לפועל  4,110. אזור הפרויקט מתפרס על שטח של יצואמספקת ועודף עבור 

המוצרים שיגודלו בשטח זה הם: פולי סויה, תירס, קסאווה, קני סוכר, כותנה   .2014במהלך 

מהווה  פרויקטהPPP (public-private partnership .)-פועל על פי מודל ה פרויקטומוצרי חלב. ה

 הזדמנות לסקטור העסקי להשקעה בפיתוח החקלאות של אנגולה.

 טכנולוגיה-האגרו בשוק ליםימוב שחקנים .4

 

 AgriChallengeברה: שם הח

תאור: חברה ישראלית הממוקמת בדרום אפריקה המספקת זרעי ירקות וכן ציוד חקלאי 

 למגדלים מסחריים.

http://www.greenporthollandinternational.nl/wp-content/uploads/Business-Opportunities-for-horticulture-and-potatoes-in-Angola.pdf
http://www.greenporthollandinternational.nl/wp-content/uploads/Business-Opportunities-for-horticulture-and-potatoes-in-Angola.pdf
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 וחממות, חומרי דשן. השקייהמוצרים עקריים: זרעים ירקות, מוצרי 

 אמריקה, אירופה, אסיה.דרום פרישה עולמית: אפריקה, 

 חברות אגרו טכנולוגיה מקומיות. 4.1

 שם החברה תחום פעילות

אנגולית המנהלת שטחים חקלאיים לגידול חברה 

 מוצרי מזון, מספקת ציוד ומכונות חקלאיות

Gesterra 

חברה אנגולית המספקת שירותים בתחום החקלאות, 

וטכנולוגיות חדשות  ומציעה פתרונות מודרנים

 לחקלאים ברחבי המדינה

Agromundo 

חברה אנגולית המוכרת ציוד חקלאי, מקימה מרכזי 

 אימון וסדנאות  בתחום

LonAgro 

ם וחומרי דשן קלייחברה דרום אפריקאית המפיצה כימ

 באנגולה

Omnia Angola 

 

  מישראל טכנולוגיה אגרו מוצרי של יבוא .5
בפיתוח ענף החקלאות באנגולה, בעיקר בתחום החממות. משנת חברות ישראליות לוקחות חלק 

-חממות וכאנגולה הביא להקמת חווה הכוללת ושראל ליהמשותף  Terra Verde פרויקט 2002

 מוצרים בשבוע.  נותטו 50-ל 35קמ"ר של יבולי ירקות המייצרים בין  0.3

הכוללת קבוצה של אגרונומים  ,הישראלית Green 2000 ה נוספת הפעילה באנגולה היאברח

וץ המייצגים חברות זרעים בישראל ובמדינות נוספות. החברה מספקת שירותי תכנון וייע

 מרכז לאימון חקלאי.  ה שלקממעורבת בהבאנגולה, וכן 

 הלמ"ס הישראלימקור: 

 

378 

200 
239 

159 

2008 2009 2010 2011 

 (באלפי דולרים)יצוא ציוד חקלאי מישראל לניגריה 

http://www.gesterra-angola.com/
http://www.gesterra-angola.com/
http://www.agromundo.biz/
http://www.opais.net/pt/opais/?det=4155
http://www.omnia.co.za/pebble.asp?id=7
http://www.cbs.gov.il/fortr/?MIval=%2Fimpexp%2Fimpexp_bycountries_h.html&TypeOfActivity=1&SortBy=1&SortingType=1&TypeOfPresentation=2&SumOrDetail=2&MyContinent=3&MyCountry=405&MyContinent=3&MyYear=2008


 

47 
 

Pa

ge | 

47 

  רקע אתיופיה:

חקלאות חלק מרכזי בכלכלה ענף הליש ממדינות אפריקה, גם באתיופיה  בדומה לרבות

לגידולים שונים  יםוכמויות גשמים גדולות יחסית מאפשר השטח המגווניםהמקומית. תוואי 

אקלים -אזורי-תת 49-אזורי אקלים שונים, ובתוכם כ 18-בלצמוח במדינה. המדינה מתגאה 

 המאפשרים חקלאות מגוונת ביותר. 

 מתגוררבאתיופיה מועסק בחקלאות, כאשר רוב מכריע של תושבי המדינה  מכוח העבודה 85%

מהייצור  95%-שכ נובע מכךבאזורים כפריים. עיקר הבעיה של מיכון החקלאות באתיופיה 

וכתוצאה מכך ההשקעה במיכון פחות ידי בעלי חלקות קטנות ומסורתיות, -החקלאי נעשה על

שטח  52%-הקטאר, ו 2-שטח הקטן יותר מ מעבדיםכפריים  מבתי האב באזורים 83%כדאית. 

הרב בין  המרחק הינושל החקלאות באתיופיה  מאפיין בעייתי נוסףקטן יותר מהקטאר בודד. 

 מאוד את ההובלה.  תהמייקר עובדהיצוא, ליעדי האזורי הגידול לערים ו

 

 (2482תמ"ג באתיופיה )אחוז החקלאות מתוך ה

 

. Cereals, Pulses & Oil seeds סוגים עיקריים: שלושהמ עיקר הגידולים במדינה הינם

כותנה טבק ועוד.  לצד קפה, יצואפופולריים כענפי  נעשיםסוגים רבים של פירות, ירקות ופרחים 

ואתיופיה נחשבת למגדלת המובילה באפריקה של קפה ערביקה,  ,יצוא המובילהקפה הינו ענף ה

 מעובדים של קפה.  יםהקטאר 600,000 עם

 

 

 

 

 

,  חקלאות
4 .4%

,  תעשיה
10. %

,  שירותים
42. %

http://www.oxfam.ca/sites/default/files/file_attachments/Country%20Profile_Ethiopia_1.pdf
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 שטחי גידול מרכזיים באתיופיה )הקטאר(

 

גבוהות גשומות ביותר ועד אזורים  כפי שצוין, באתיופיה יש אזורי אקלים שונים הנעים מרמות

ברובה על מבוססת היא באזורים הגשומים יותר ו נעשיתצחיחים יותר. עיקר הפעילות החקלאית 

לאורך כל מתקדמות שיאפשרו גידולים  השקייהמעבר לשיטות ב טמוןגשמים. הפוטנציאל מי ה

 אזורים בהם לא קיימת פעילות חקלאית ממשית.השנה, גם ב

 

 באתיופיההגשמים  מפת

 

 

 החקלאות בענף לתמיכה מרכזיות תוכניות .1

שנתית הצמיחה בקידום החקלאות וה ה האתיופיתהממשל ההשקיעבמשך השנים האחרונות 

-מתקציב המדינה מופנה לפיתוח החקלאות. מאז שנות ה 15%-, כאשר יותר מ8%-הגיעה לבענף 

 מנת לקדם את החקלאות בדרכים הבאות: ' פעל הממשל על90

 מסחור של חוות קטנות שיגדלו גידולים לא רק לשימוש עצמי, אלא גם למכירה.

0
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שעועית 
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 הקטאר שטחי גידול מרכזיים באתיו יה 
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 מעבר לגידולים בעלי ערך גבוה יותר.

 יצואקידום ענפים הפונים ל.

 קידום חקלאות בהיקף שטחים נרחב.

 לתמיכה בחקלאות במדינה: מרכזיות תוכניות שתיכיום יש למדינה 

AGP - Agriculture growth project - המתמקדת במספר אזורים ספציפיים  תוכנית

הוא באזורים שאין  . המיקודשיפור התשתיות באזורים כפרייםתוך למסחר חוות קטנות,  במטרה

 צמיחה משמעותית בגידול החקלאי.ומאפשרים  גשם רבהבהם בעיות רעב, הנהנים מכמות 

ATA - Agriculture transformation agency – אגרוסוכנות שמטרותיה בתחום ה-

הסקטור נודדים, הגדלת חלקו של הינן הגדלת התפוקה של חוות קטנות ומגדלי בקר  טכנולוגיה

הסוכנות . גידולים חקלאייםהשטחים המאפשרים היקף הפרטי בתחום החקלאות והרחבת 

יעילות והתפוקה של הסקטור להגביר את השימוש בטכנולוגיה על מנת לשפר את ה מעוניינת

להשקיע: מיכון קדם/אוחר היא מעוניינת שני תחומים מרכזיים בהם החקלאי, והיא זיהתה 

ניתן  ATAשל הרשמי (. באתר Crop-based interventionת גידולים )והתערבות מבוסס קצירה

 פירוט נוסף אודות המטרות.לראות 

בצורך בין השאר , אשר נוגעות נוספות שנועדו לחזק את האזורים הכפריים תוכניותישנן מספר 

 Rural development-ה תוכניותלשיפור וקידום החקלאות באזורים אלו. ניתן למנות את 

policy וה-Sustainable land management program קשורות לפיתוח ה תוכניותכ

 החקלאות. 

לגופים השונים העוסקים  תקציביםלהעביר  התחייבו G8-מדינות ה -סיוע ממדינות זרות 

תרמו כל  G8-רוב מדינות. אתיופיהתושבי בחקלאות על מנת לשפר את הביטחון התזונתי של 

למוסדות מיליון דולר לקידום החקלאות באתיופיה. כספים אלה מועברים  100-ל 50אחת בין 

צפויה  בשנים הקרובותלאור זאת, הזדמנות לקידום החקלאות. יוצרים גם במדינה, אך  שונים

 מיליון דולר להשקעה בחקלאות באתיופיה.  500-תוספת משמעותית של כ

מיליון  3 החכירה, המדינה 2011-ל 2008לצד ההשקעות הזרות בין  - סיוע ממשקיעים זרים

גורמים חיצוניים לפיתוח החקלאות במדינה. כך ניתן  למשוךהקטאר למשקיעים זרים במטרה 

סינים, הודים, , בהם מצד הממשל האתיופילמצוא במדינה גורמים ממדינות שונות הנהנים מסיוע 

 סעודים ומשקיעים ממדינות אירופה שבעיקר פותחים חוות חקלאיות גדולות.

שיעור גרף הבא, מאמצי המדינה להגדיל את השטח החקלאי נושאים פרי, ובלראות  כפי שניתן

 14.5ניכר משטח המדינה משמש לגידולים חקלאיים. כלל השטח הראוי לעיבוד במדינה עומד על 

 מיליון הקטאר.

 

 

 

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/973ethiopia.pdf
http://feedthefuture.gov/sites/default/files/resource/files/Ethiopia_web.pdf
http://www.bloomberg.com/news/2013-11-24/ethiopian-drive-to-lure-farm-investment-founders-on-flood-plain.html
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 אחוז הקרקע הראויה לעיבוד מתוך שטחי המדינה

 

 AGRAמקור: 

נושא שפר ולקדם את החקלאות באתיופיה, מגוון הפרויקטים המנסים לעל אף יש לציין כי 

, השקייהכוללים תשתית חקלאית הם כמעט ואינו מוזכר. הנושאים העיקריים הטכנולוגיה ה

 עשבים.דישון והגנה ממזיקים וקטילת 

 מטרת התוכניות ותקציבים. 1.1

. ניתן של ממשלת אתיופיה הינה מטרה מרכזית הגברת היעילות והייצור של הסקטור החקלאי

טכנולוגיה המיכון והנושא ת היעד להגברת היעילות והתפוקה, כי במסגרלראות בפירוט היעדים 

 מוגבל ביותר.

 

מתכננת אתיופיה  2020-ל 2010השנים בין  בתקציבי התכנון שפורסמו על ידי הממשלה עולה כי

 בחקלאות את הסכומים הבאים: להשקיע

  טכנולוגיה(-הסעיף הרלוונטי ביותר לאגרו ומיליארד דולר )זה 1.1 -פיתוח חקלאות

  מיליון דולר 284 -שיווק חקלאי

  מיליארד דולר 1.82 -פיתוח משאבים טבעיים

  מיליארד דולר 7.821 -ניהול סיכוני אסונות ובטחון תזונתי

  מיליון דולר 686 -מחקר חקלאי ומשאבי טבע 

10.0%

14.6%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

http://www.acismoz.com/docs/agrafinalaugust20akim.pdf
http://www.caadp.net/pdf/Ethiopia%20Post-Compact%20Investment%20Plan.pdf
http://www.caadp.net/pdf/Ethiopia%20Post-Compact%20Investment%20Plan.pdf


 

58 
 

Pa

ge | 

58 

 בעיות רעב באתיופיה. 1.2

של פיתוח החקלאות באתיופיה מהווה נושא קיומי, שכן באזורים נרחבים במדינה ישנן בעיות 

קיים איום ממשי סובל מתפוקה נמוכה הסקטור החקלאי  ןון תזונתי, עד כדי רעב. בשנים בהטחיב

, מטבע חלקים נרחבים מהציבור. האזורים המועדים לרעב הם, שעלול להשפיע על של רעב

במזרח המדינה. מיליוני אנשים באזורים אלה הנמצאים האזורים היבשים יותר,  הדברים,

ת של תזונה חסרה בגופם. נושא זה הוא אחד האתגרים המשמעותיים סובלים מהשפעות בריאותיו

 ביותר של הממשלה. 

את ההזדמנות עבור ענף החקלאות  נטייה המדגישהאתיופיה משקיעה כסף רב ביבוא מזון, 

 בהשוואה להשפעות החיוביות מפיתוח החקלאות במדינה.מאוד המקומי, שכן עלות היבוא גבוהה 

 2482שנת  -באתיופיה טחון תזונתי יאזורי ב

 

 החקלאות כענף יצוא מרכזי. 1.3

היצוא מאתיופיה נמוך באופן יחסי למדינות אחרות, אך הנתח של ענף החקלאות מכלל היצוא 

מהיצוא, כאשר קפה הינו המוצר המרכזי. יש לציין כי ענפי  60%-הינו משמעותי ביותר ומגיע ל

משפרים את מצבה הכלכלי של אתיופיה ושל היצוא של מוצרים כגון קפה או פרחים אמנם 

 המגדלים, אך אינם משפיעים על רמת הביטחון התזונתי במדינה.
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 $ מיליארד2סך יצוא  -ענפי היצוא המרכזיים של אתיופיה 

 

 מקור

 ומגמות השוק גודל .2
 יכולת מועטה להשקעות גדולות -טכנולוגיה -שוק האגרו. 2.1

חלקות קטנות,  המעבדיםל חקלאים ע מתבסס ברובוהחקלאות באתיופיה  ענףכפי שצוין לעיל, 

הוא המרכזי ביותר  השקייה. נושא השקעה משמעותית בציוד חקלאי מתקדםהמקשה על העובדה 

בשיח על השקעה במיכון, וגם הוא ברובו מבוסס על משאבות בסיסיות המובילות מים ממקורות 

. הפוטנציאל של השוק האתיופי הינו גדול בשל השקייהמים זמינים אל השדות המיועדים ל

במדינה, אך כל פתרון צריך לקחת בחשבון מודל עסקי ועלויות  ענף החלראותהמרכזיות של 

 . בשוק זה מכירותשיאפשרו 

-מזון ודלק )כ אניכר מהיבוא הושיעור מיליארד דולר ו 5-סך כל היבוא של אתיופיה נאמד בכ

אתיופיה  2011-, כאשר מהנתונים הקיימים עולה כי בבלבד בסיסיא טכנולוגיה הוהיבוא (. 50%

 ייבאה: 

  מיליון דולר )ברובו ממדינות אירופה וסין(16טרקטורים בשווי $

 3 מיליון של ציוד חקלאי כללי $

 2.5)מיליון של ציוד עיבוד קרקע )ברובו מסין $

 0.6מיליון של ציוד קצירה $

 0.3מיליון של מערכות למחלבות $ 

 

 

 

 

4% 26, קפה

שמנים מה ומח 
0% 18,  סומסום 

1% 14, זה 

5% 8, פרחים

, חיות ו שר
6 2%

4% 1, ירקות

מו רי חקלאות  
0% 2, אחרים

5% 23, אחר

מיליארד 2 סך ייצוא  -ענ י ייצוא של אתיו יה 

http://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-in-Africa/Documents/2013%20African%20Country%20Reports/KPMG_Ghana%202013Q1.pdf
http://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-in-Africa/Documents/2013%20African%20Country%20Reports/KPMG_Ghana%202013Q1.pdf
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 בחקלאות באתיופיה SMEsהבעיות המרכזיות של  המצביע עלסקר תוצאות 

 
 מקור

גם בסקטור החקלאי באתיופיה יש לה יד ושחקן מרכזי ברבות ממדינות אפריקה,  מהווהסין 

פרויקטים ברמות שונות שנועדו לחזק את החקלאות באתיופיה, כמו  הממשל הסיני מפעילורגל. 

יטחון התזונתי, ועל כן חלק מרכזי מהציוד והסיוע מגיע מסין. יש לציין כי הברמת גם את 

חקלאים סינים מחזיקים באדמות באתיופיה לצורך גידולים שונים, ומדובר בשטחים גדולים 

-ם. יתר על כן, סין מפעילה מרכז הדגמות לאגרובדישחקלאים מקומיים מע לסך השטחביחס 

מידת את  ממחישההיא אמנם מצומצמת באופן יחסי, אך  כזהמר פעילות. טכנולוגיה באתיופיה

 .אילהחק בסקטור הממשל הסיניהמעורבות של 

  מישראל טכנולוגיה-אגרו מוצרי יבוא .2.2

נמוכים יחסית.  בהיקפיםישראל מייצאת לאתיופיה מגוון מוצרים, בין השאר גם ציוד חקלאי, אך 

$ אלף דולר. כמו 167ייבאה אתיופיה מישראל ציוד לעיבוד קרקע בשווי של  2011לדוגמא, בשנת 

$ אלף דולר וצינורות ומוצרי פלסטיק מסוגים שונים 485של שסתומים בשווי של  יבואכן נרשם 

 שייעודם ככל הנראה חקלאי. ,כמיליון דולרב המסתכמיםבסכומים 

לפעול במדינה וכיום פועלים במדינה גורמים שונים עם רבים בשנים האחרונות החלו ישראלים 

גורמים זרים שיקדמו את למדינה זיקה לישראל, בזכות הרצון של ממשלת אתיופיה להביא 

 הכלכלה המקומית.

 

 

 

http://infodev.org/infodev-files/ethiopia_aic_business_plan.pdf
http://infodev.org/infodev-files/ethiopia_aic_business_plan.pdf


 

54 
 

Pa

ge | 

54 

 גורמים מרכזיים בחקלאות באתיופיה. 2.3
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  רקע טנזניה:

  תח את ענף החקלאות מזה מספר שנים, מתוך הכרה בו לקדם ולפממשלת טנזניה מנסה

 המשקסקטור מפתח לקידום כלכלי של כ

 תזונה חריף, והחקלאות נתפסת כאמצעי לפתרון הבעיה-תושבי טנזניה סובלים מתת 

 25%-כמהווה מחצית מהכנסות המדינה, מהטנזנים מועסקים בענף החקלאות, ה 80%-כ 

 יצואמה 75%-מהתמ"ג וכ

  ממשלתיות מיושמת בניסיון לפתח את ענף החקלאות. מאפייניהן העיקריים  תוכניתמספר

המדינה תקציב מ 10%-שלתי בחקלאות, כך שיגיע לשיעור התקצוב הממינם הגדלת ה

 , ועידוד הסקטור הפרטי להפוך להיות המנוע הכלכלי שמפתח את הענף2015בשנת 

 : הבנק העולמימקור

 פוטנציאל משמעותי,  בעלטכנולוגיה מהווה טנזניה שוק יעד -עבור יצואנים בתחום האגרו

בהמות עבודה. בשוק יש ומעדר אמצעות מהחקלאים מעבדים את אדמתם ב 92% -כיוון ש

 גם מחסור בציוד חקלאי וגם מחסור בידע חקלאי

  הרמה הטכנולוגית הנמוכה משאירה מקום רב לצמיחה ושיפור בענף, בשל ההשקעות

 רניזציה של החקלאות במדינההנדרשות לצורך מוד

  ממשלת טנזניה הציבה לעצמה כיעד לשדרג את רמת המיכון והטכנולוגיה בתחום, ואף

 שמעודדות את כניסת הסקטור הפרטי לענף תוכניותיזמה מספר 

  נראה כי כמעט ולא קיימת תחרות מקומית בתחום, לאור התשתיות הרעועות שלא

תמכות רוב החקלאים על שיטות ידניות מאפשרות העברת ציוד ממקום למקום, והס

 לעיבוד חקלאי
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 החקלאות בענף לתמיכה מרכזיות תוכניות .1
-צעדים שמטרתם לחזק את הסקטור החקלאי, בהם מדיניות מאקרו כמהממשלת טנזניה נוקטת 

ידי גופים פרטיים, מלכ"רים ל ההשקעה בחקלאות, עידוד רגולציה של השוק עלהגדלת כלכלית 

השקעות בתחום העיבוד החקלאי וניהול בואיגודים, הקצאת תקציב למחקר חקלאי, תמיכה 

 קרקעות.

שיעור שמגיעה לבמדינה,  פהתזונה חרי-מתתבין היתר י נובע הצורך לחזק את הסקטור החקלא

. אולם, המדיניות סובלים מעיכובים בגדילהמהילדים  40%-, לצד העובדה שמאוכלוסייה 25%של 

 ים שנועדו להתמודד עם הבעיה.פרויקטו תוכניותמספר רב של  בין היתר בשלסדר, -מיושמת באי

, טנזניה אסרה יצוא של תוצרת חקלאית, בניסיון לדאוג לכך שהאוכל ישמש את 2012עד שנת 

 .המקומיים. אולם, המחירים עלו והתוצרת התקלקלה. מאז, איסור היצוא בוטל

 :הן העיקריות האחרונות לפיתוח הסקטור החקלאי תוכניותה

 Kilimo Kwanza, Agriculture First – שמטרתה להפוך 2009שהושקה בשנת  תוכנית ,

מסתמכת על שילוב בין המגזר  תוכניתאת החקלאות הטנזנית למודרנית ומסחרית. ה

הציבורי למגזר הפרטי, ולעודד את ההמגזר הפרטי להוביל צמיחה כלכלית חקלאית. 

(, גוף שכולל Tanzania National Business Council) TNBC -נהגתה בידי ה תוכניתה

 מהמגזר הציבורי. 20 -גים מהמגזר הפרטי ונצי 20

 SAGCOT – 2011אב משנת  תוכנית ,

שמתמקדת בציר שחוצה את המדינה באזור 

 SAGCOT (Southern Agricultureבשם 

Growth Corridor of Tanzania) המשתרע ,

 ממזרח ועד לגבולה הדרום מערבי עם זמביה.

בשיתוף פעולה  המתבצעת, היוזמה ה שלמטרה

עם גופים פרטיים, היא להגביר את הייצור 

 .יצואהחקלאי של תירס, אורז וסוכר באזור, כך שיספיק גם להאכלת תושבי טנזניה וגם ל

 ASP ו- ASDP –  תוכניותשתי (ASP לאי זנזיבר ו- ASDP  ,)שנועדו לחזק לאזור היבשה

את הייצור החקלאי, את התעסוקה באזורים כפריים ואת הביטחון התזונתי בטנזניה. 

ידע, טכנולוגיות, תשתיות ואמצעי שיווק לחקלאים, לצד  העברתמתבססות על  תוכניותה

 ASDP (Agricultural Sector Development -עידוד השקעה פרטית מפוקחת. ה

Program )2013 – 2006תה מיליארד ומסגרת הזמנים שלו הי $1.9 תוקצב בסך . 

 TAFSIP (Tanzania Agriculture and Food Security Investment Plan )– 

(, שנועדה למפות את ההשקעות הנדרשות 2020/1 – 2011/2השקעה לעשר שנים ) תוכנית

 CAADP (Comprehensive Africa Agriculture -כדי לעמוד ביעד של ה

Development Programכדי לעמוד ביעד, 6% -( להגדלת התמ"ג החקלאי השנתי ב .

http://www.fao.org/fileadmin/templates/esa/Workshop_reports/Smallholders_2012/Presentations_1/Ngaiza_Kilimo_Kwanza_Tanzania.pdf
http://www.humanosphere.org/2013/10/tanzania-makes-agriculture-a-top-development-priority/
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זו  תוכנית .2015מתקציבה בסקטור החקלאי, עד לשנת  10%ממשלת טנזניה תשקיע לפחות 

אינה אסטרטגיה חדשה, אלא נועדה לסנכרן בין משאבים כדי להוציא את הפועל יוזמות 

לת טנזניה, כדי לעמוד ביעד . להערכת ממשASDP -ו ASPאלה של קיימות, בין השאר את 

 מיליארד במשך חמש שנים.  $5.3, יידרשו השקעות של 6%הצמיחה של 

 

 CAADP -ו FAOמקור: 

 ומגמות השוק גודל .2
 טכנולוגיה-האגרו שוק .2.1

בוא של ציוד חקלאי באיכות נמוכה היווה את אחד החסמים בפני התקדמות ומודרניזציה של י

חסרי ידע, הון נוטים להיות סקטור החקלאות בטנזניה. יבואנים מקומיים של ציוד חקלאי 

 ם. ותזרים מזומני

על ציוד חקלאי מיובא. הצעד צפוי  18%את המע"מ בגובה  הסירה, ממשלת טנזניה 2013בשנת 

מחירי בעבר לעשות שימוש בטכניקות חקלאיות מתקדמות יותר. רבים יותר לאפשר לחקלאים 

נכון לסוף ; פשרו לחקלאים פרטיים לרכוש ציוד חקלאי, כמו טרקטוריםיהציוד החקלאי לא א

ם ובהמות עבודה. רוב רכישות הציוד החקלאי מהחקלאים עבדו עם מעדרי 92%, 2012שנת 

 SACCOS - Savings and Creditבטנזניה נעשו בידי אגודות שיתופיות לאשראי וחסכון )

Cooperative Societies.) 
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 הוצאה ציבורית על סקטור האוכל והחקלאות בטנזניה
 (מיליארדי שילינג טנזני)

 הוצאה ציבורית על סקטור האוכל והחקלאות בטנזניה

 אחוז ההשקעה בחקלאות מתוך התקציב הכולל

http://www.gafspfund.org/sites/gafspfund.org/files/Documents/TAFSIP_FINAL_FOR_PRINTING_AND_CIRCULATION.pdf
http://allafrica.com/stories/201307050074.html
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  לשוק בכניסה וסיכונים הזדמנויות .3
ספק די בו המדינה לא מצליחה לשהפיגור הטכנולוגי של ענף החקלאות בטנזניה הוביל למצב 

. אולם, היות ומדובר בתחום מרכזי במשק הטנזני, הממשלה מנסה לקדם ולפתח אוכל לתושבים

העיקרי לפיתוח הממשלה סבור כי הזרז יה של הציוד ושל הידע. צאותו, באמצעות מודרניז

, המגזרכדי לקדם את  תוכניותהמגזר הפרטי, והיא מפעילה מספר  אהוהכלכלי של החקלאות 

של המדינה  התשתיותמבנה בנקאי ו-זאת, המבנה הכלכלי עםבור. כרת של כספי ציתוך השקעה ני

 .בטנזניה מקשים על ההתפתחות החקלאית
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טכנולוגיה בטנזניה כמעט ואינה קיימת. בשוק יש נוכחות של -התחרות המקומית בענף האגרו

התוצרת החקלאית מייצרים את רוב חקלאים, הה מרביתלאומיות גדולות, אולם -חברות בין

 במדינה, מסתמכים על שיטות ידניות ושוכרים ציוד מחקלאים גדולים יותר.

 

תוכניות ממשלתיות  
לשדרוג הרמה 

הטכנולוגית בענף 
החקלאות בשנים  
הקרובות ונכונות  
 להשקיע בכך כסף

עידוד ממשלתי  
משמעותי למעורבות  
גורמים פרטיים בענף 

במטרה , החקלאות
 לפתח אותו

ביקוש גדול בקרב  
החקלאים לשיפור 

 טכנולוגי ומודרניזציה

 הזדמנויות
מספר רב של חקלאים  
קטנים שאינם יכולים  

לבצע השקעות  
משמעותיות בציוד 

 מתקדם

גישה מוגבלת של 
חקלאים קטנים  

,  להלוואות, למימון
 לאשראי ולהון

תשתיות כבישים  
רעועות מגבילות  

העברה של ציוד ותוצר  
עובדה זו  . חקלאי

פוגעת באיכות התוצר 
 .ומייקרת אותו

 אתגרים
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 טכנולוגיה-שחקנים מובילים בתחום האגרו. 3.1

ר ות עיקריות של טרקטורים. מאז פתיחת הסקטוניאויב 10-12, יש בטנזניה 2012לסוף שנת נכון 

 47במדינה פעלו  2011רים.  בשנת תות הפצה לטרקטו, חברת פרטיות החלו הקימו רשליבוא

 Mahindra ,New Holland ,Swaraj ,Massyמכרו מותגים כגון וחברות הפצה רשומות 

Ferguson-Pakistan ו- John Deere קהל היעד שלהן ממוקמות בעיר הבירה, ו. רוב המפיצות

גישה למימון  סכון בעלותיחוות גדולות, קבוצות חקלאיות ואגודות שיתופיות של אשראי וח כולל

 .תוכניותמסובסד מבנקים ו

, בשנים הקרובות 75%-50%צפוי לצמוח בשיעור של הביקוש לטרקטורים  לפי תחזיות שונות,

ום אין כמעט עשויה להגביל את התפתחות היבוא. כיאולם גישה מוגבלת של חקלאים למימון 

יוד שלהם לאחר חקלאים גדולים משכירים את הצ, ויםטרקטור מקומיות שמשכירות חברות

 שסיימו להשתמש בו.

 

 Mahindraשם החברה: 

  Mahindra ,Swarajמותגים עיקריים: 

 מיליארד 2.7$)הערכה(:  2012-3 -הכנסות ב

 מדינות 100עובדים במעל  180,000פרישה עולמית: מעל 

 

 New Holland Agricultureשם החברה: 

 CNHמותגים עיקריים: מותג של 

 $ מיליארד19.4(: CNH) 2012-מכירות ב

 מדינות 160 -ב מפיצים 3,000(: CNHפרישה עולמית )

http://www.mahindratractorworld.com/Tanzania-en
http://www.mahindraswaraj.com/
http://agriculture.newholland.com/ir/en/dealers/Pages/DealersLocatorPage.aspx


 

68 
 

Pa

ge | 

68 

 

  Massey Fergusonשם החברה: 

 AGCOמותגים עיקריים: מותג של 

 $ מיליארד9.96(: AGCO) 2012-מכירות ב

 מדינות 140-נציגים ומפיצים עצמאיים בכ 3,150(: AGCOפרישה עולמית )

 

 John Deereשם החברה: 

 John Deereמותגים עיקריים: 

 $ מיליארד36.16 :2012-מכירות ב

 מדינות 30-נציגויות ביותר מ 104פרישה עולמית: 

 מקומיות טכנולוגיה-אגרו חברות. 3.2

 תחום פעילות שם החברה

Balton Tanzania 
חברה טנזנית לייעוץ, התקנה והכשרה של 

 מערכות השקייה; הנציגה של "נטפים"

Farm Equipment (T) חברה טנזנית לציוד חקלאי 

Gasifrah Tanzania  חברה טנזנית לציוד חקלאי 

Afritool Tanzania חברה טנזנית לייצור ציוד חקלאי 

Agricom Africa חברה טנזנית לייצור ציוד חקלאי 

Auto Sokoni חברה טנזנית לייצור ציוד חקלאי 

Burhani Machinery & Tractors חברה טנזנית לייצור ציוד חקלאי 

Camartec Tanzania חברה טנזנית לייצור ציוד חקלאי 

http://int.masseyferguson.com/
http://dealerlocator.deere.com/servlet/
http://balton-tanzania.com/
http://balton-tanzania.com/
http://www.saahiihii.com/?section=PRODUCTION&businessNo=9326
http://www.saahiihii.com/?section=PRODUCTION&businessNo=9326
http://www.mascus.com/gasifrah-tanzania-ltd/3e28fb94,companycard.html
http://www.madein-tanzania.com/listing/guide/agro-machinery-manufacturers-parts/page/1
http://www.madein-tanzania.com/listing/guide/agro-machinery-manufacturers-parts/page/1
http://www.madein-tanzania.com/listing/guide/agro-machinery-manufacturers-parts/page/1
http://www.madein-tanzania.com/listing/guide/agro-machinery-manufacturers-parts/page/1
http://www.madein-tanzania.com/listing/guide/agro-machinery-manufacturers-parts/page/1
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ETC Agro Tractor & Implements חברה טנזנית לייצור ציוד חקלאי 

Farm Parts חברה טנזנית לייצור ציוד חקלאי 

Farmcon רה טנזנית לייצור ציוד חקלאיחב 

Kaarata חברה טנזנית לייצור ציוד חקלאי 

Kishen Enterprises חברה טנזנית לייצור ציוד חקלאי 

Metro Agro Machineries & Spares חברה טנזנית לייצור ציוד חקלאי 

Pan African Trading Company חברה טנזנית לייצור ציוד חקלאי 

Quality Tools and Machinery 

Tanzania 
 חברה טנזנית לייצור ציוד חקלאי

Rocks and Metal חברה טנזנית לייצור ציוד חקלאי 

Sinana Enterprises חברה טנזנית לייצור ציוד חקלאי 

Tanzania Motor Assemblies 

Company 
 חברה טנזנית לייצור ציוד חקלאי
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