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 1 רקע ונתונים כלליים 

 (254מתוך  21קמ"ר )  1,285,216 שטח:

 (257מתוך  152קמ"ר )  22,072ישראל            

  נפשמיליון  32,201,224: אוכלוסייה

 לימה : בירהעיר 

 רפובליקה נשיאותיתמשטר: 

   José Pedro Castillo Terronesראש ממשלה/נשיא מכהן: 

 ספרדית: שפה רשמית

 דולר 1= סול  3.83/ (PEN)סול : מטבע

פרו נמצאת בחלקה המערבי של יבשת דרום אמריקה, בין צ'ילה ואקוודור וגובלת גם  : גאוגרפיה

והנמלים  נוס השקטיאוקיגישה נרחבת לחלקו הדרומי של הלפרו  בבוליביה, ברזיל וקולומביה. 

 . (Callao, Matarani, Paita בקו החוף הינם נתיבי הסחר המרכזיים למדינה )

 

 2 2020לשנת  אינדיקטורים כלכליים מרכזיים

 
 ישראל                 פרו 3טוראאינדיק

  2020 תמ"ג נומינלי

GDP, current prices 

Billions of U.S. dollars 

204 403 

 PPP 2020תמ"ג לנפש במונחי 

Purchasing power parity; international 

dollars per capita 

11,871 40,547 

  הכלכליתצמיחה השיעור 

real GDP growth  

(2020) 11.1%- 

           (2019) 2.2% 

           (2018) 4.0% 

(2020) 2.4%- 

(2019) 3.4% 

(8201) %53. 

 2020 שיעור האינפלציה

Inflation rate, average consumer prices 

1.8% 0.6%- 

 2020  קלות עשיית עסקים
נמוך מבטא  מספרכאשר  1-190בין  דירוג

 תוצאה טובה

76 35 

  2019מדד התחרותיות

 0-100 -ציון מ

 מבטא את הציון הטוב ביותר 100

61.7 
 

76.7 

 -S&P 2020 BBB+ AAדירוג אשראי 

 

                                                           
1 CIA The World Factbook ,The World Bank 
2 IMF, The World Bank, World Economic Forum 

 2020אוקטובר  IMFמבוססים על תחזית ה  2020נתוני  3
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 רקע כללי /כלכלי

 130המונה  ,לקונגרסות מדי חמש שנים, הן לנשיאות והבחירות נערכ .נשיאותית רפובליקהפרו הנה 

אלא רק לאחר הפסקה  להיבחר לקדנציה שניה ברציפות לחברים. הנשיא נבחר ישירות ואינו יכו

  הקונגרס.ה לאמון ק. הנשיא ממנה את ממשלתו, אשר אינה זקושל קדנציה אחת לפחות

נכון בשנים האחרונות פרו חווה אי יציבות פוליטית אשר בה הנשיאות מתחלפת בקצב מהיר. 

( הביא 6.6.21)לנשיאות ן לנקודת זמן זו, פרו נמצאת במשבר פוליטי מהותי. סבב הבחירות האחרו

גיעים לפילוג מדיני שלא נראה כמותו בהיסטוריה של פרו כאשר שני המועמדים הסופיים לנשיאות מ

פדרו קסטיו ממפלגת התמודד , סוציאליסטי -מהצד השמאלימשני הקצוות של המפה הפוליטית. 

 קייקו פוחימורי ממפלגת "כח לעם". התמודדה ליברלי  -ומהצד הימני "פרו החופשית"

להגדיר יוכל הזוכה ומאוד  השונ ןגים חזוששני המועמדים מייצהסיבה לפילוג ולמתיחות היא כיוון 

 הגיע מאזור הספר של פרו, תפוליטיה בזירה קסטיו הוא חדש .בעתיד הקרובהמדינה  תיראה כיצד

ם ובעלי עסקים במדינה בשל הצהרותיו במהלך הקמפיין משקיעיבקרב  לעורר חששאך הצליח 

רגולציה המגבילה ייבוא וחלוקה מחודשת של  קידום, כרייה במדינההעל חברות  מיסוי גבוה ובהן;

 נמצאוהוא הסול מטבע התבטאויות אלה הביאו לנפילת . טובת אוכלוסיות חלשותכספי המדינה ל

וקיים חשש שאם יוכרז  , המגמה הביאה לבריחת משקיעים ואנשי עסקים מפרושפל של כל הזמניםב

לאחר המתנה ממושכת ואי הכרעה בדבר הזוכה בשל  יותר. תהיה מעורערת אףכזוכה, הכלכלה 

 Pedro( מועמד מפלגת השמאל 19.7.21החשש מאי סדירות בהליך הבחירות, הוכרז לנשיאות )

Castillo מכלל אוכלוסיית  0.25%קולות המהווים  45,000 -פחות משל הפרש כנשיא פרו. פדרו זכה ב

 פרו. 

פת הקורונה ואחוז ך להיות חמור בשל מגו ממשיבמקביל למשבר הפוליטי, המשבר הבריאותי בפר

אלף מתים. מבצע  200 -מיליון נדבקים וכ 2 -החולים במדינה הוא מהגבוהים בעולם, עם מעל ל

מיליון איש חוסנו  3.6 -' כ21החיסונים בפרו החל באופן איטי אך צובר תאוצה ונכון לחודש יולי 

יחה של פרו היציבות הכלכלית והצמ ,מגיפהמהאוכלוסייה. בשל ה 10%-באופן מלא, המהווים כ

אך לצד זה, נראה כי המעבר לעולם  ,וההתאוששות עתידה להיות ארוכהבאופן משמעותי  נפגעו

משקיעים בטיפוח במדינה מהעסקים  50%-איץ את תהליך הדיגיטציה בפרו וכהווירטואלי ה

 פלטפורמות של מדיה דיגיטלית. 

הרי האנדים  אזור, הצחיח שפלת החוף אזור - שלה המגוונת את הגאוגרפיה משקפת פרו כלכלת

 משאבים של רחב מגוון. וברזיל קולומביה עם טרופיים וגבולות האמזונס הצפוף יער, הגבוה במרכז

 דיג שטח מספקים פרו של החופים ומימיי, והחופיים ההרריים באזורים מצויים חשובים מינרלים

נחושת, כסף,  -טבע והעיקריים שבהם הינם מכרות המתכות עשירה במשאביהנה מדינה פרו . מעולה

 לתנודות המשק את מכפיפה ביצוא מינרלים ומתכות התלות פלדה, זהב וכו', אך למרות זאת

מה שהביא  2016-2017תפוקת הכרייה במדינה עלתה משמעותית בין השנים . בעולם במחיריהם

היו גורם מהותי  2017-ונות מאסיביים בלשיעור צמיחה מהגבוהים בקרב מדינות אמל"ט אך שיטפ

במדינה  הרעועה כמו כן התשתיתלקיזוז בצמיחה בשל הקצאת המשאבים למאמצי ההבראה. 

 לאזורים אזורי הגידול החקלאיים, עליהן נשענת תעשיית המזון החשובה, התפשטות את מעכבת

לה בפרו ונדרשת  מגפת הקורונה הביאה לעיכוב בצמיחה הצפויה. פרו של בשפלת החוף שאינם

 תקופה של מספר שנים טובות על מנת להתאושש ולהחזיר את השוק למסלולו. 
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מדינות כדוגמת  חתימת הסכמי סחר עםלהביאה  2006 מאז פרו של החופשית הסחר מדיניות

 פרו ילה ועוד.'צ, האירופי החופשי הסחר איגוד, יפן, מקסיקו, דרום קוריאה, סין, קנדה, ב"ארה

הסכם  "The Pacific Allianceהנקרא " קולומביה ומקסיקו ,ילה'צ עם סחר בהסכםחברה גם 

 את ופתח 2009 בפברואר 1 לתוקף נכנס לפרו ב"ארה בין הסחר הסכם. מרקוסור יריבות להסכם

 .הכלכלות שתי בין מאי פעם גדולים והשקעה לסחר הדרך

 

 

 4 תעשיות בולטות/ מאפייני הכלכלה המקומית

 

 נתוני סחר 

סכום יצוא  שנה

 לעולם

 במיליארדי

 דולרים

סכום יבוא 

 מהעולם

 דולרים במיליארדי

 מסחרי מאזן
 

2020 38.7 36 2.7 

2019 46.1 42.3 3.8 

2018 44.8 38 6.8 

 

 

 

  2020שותפות הסחר הגדולות לשנת 

 יצוא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נפט; כסף, מוליבדן, ברזל עפרות, פח, אבץ, עופרת, זהב, נחושת :הם העיקריים היצוא מוצרי

, דגים, וטקסטיל הלבשה, פירות, אחרים וירקות אספרגוס, קפה; טבעי גז, נפט ומוצרי גולמי

 .סגסוגות, ומכונות מפוברקים מתכת מוצרי, כימיקלים

 

                                                           
 Un Comtradeהלמ"ס,  4

 
 יצוא

 במיליארדי

 דולרים

אחוז מסך 

היצוא של 

 המדינה

 מסחרי מאזן

 דולרים במיליארדי

 0.6 28.3% 10.9 סין

 -4.2 16.1% 6.2 ארה"ב

 1.5 6.2% 2.3 קנדה

 1.6 5.8% 2.2 דרום קוריאה

 0.9 4.4% 1.7 יפן
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 יבוא
 

 יבוא 

 במיליארדי

 דולרים

מסך אחוז 

של  היבוא

 המדינה

 מסחרי מאזן

 דולרים במיליארדי

 0.6 28.6% 10.3 סין

%18.5 6.6 ארה"ב  -4.2 

.%55 1.9 ברזיל  -1.2 

.61  ארגנטינה  %64.  -1.5 

.51 מקסיקו  %24.  -1 

 

, טלוויזיות, רכב כלי, מכונות, פלסטיק, כימיקלים, נפט ומוצרי נפט מוצרי היבוא העיקריים הם:

, כותנה, נייר, סויה מוצרי, תירס, חיטה, ופלדה ברזל, וטלקומוניקציה טלפוניםמנופים, , אתים

 .ותרופות חיסונים

 

 

  מרכזיים בכלכלהסקטורים 

 

 :סקטור הכרייה אחראי על למעלה ממחציתו הן של התל"ג והן של הייצוא של פרו.  כרייה

חלק גדול מהייצוא מכוון לסין, אשר זקוקה לכמויות אדירות של מתכות, כמו נחושת עבור 

אלקטרוניקה שלה. המכרות בפרו ברובם תחת שליטת חברות ענק זרות, -תעשיית המיקרו

ים בעולם. פרו אף נבחרה זה מכבר כיעד המועדף וסך ההשקעה הזרה בתחום הוא מהגבוה

זה ישנו ניסיון להחיל על המכרות צד ללהשקעה זרה בתחום הכרייה באמריקה הלטינית. 

רגולציה משמעותית יותר, בעיקר בנושאים סביבתיים, וכן להתגבר על קונפליקטים עם 

שמבצעות  המקומית, הסמוכה לשטחי המכרות. זאת באמצעות פרויקטים, ההאוכלוסיי

החברות לטובת הקהילות המקומיות בנושאים כמו: חקלאות, טיפול במים, חינוך, בריאות 

 ועוד.

 

 :הסקטור השני בגודלו מבחינת הייצוא, ונחשב לראשי מבחינת רמת הערך המוסף  חקלאות

שלו. פרו היא מדינה חקלאית, אשר חלק גדול משטחה ראוי לעיבוד. יתרה מכך בשל הגיוון 

והאקלימי שלה, עם אזורי חוף, הרים ואזור ג'ונגל טרופי גדול, ניתן לגדל בפרו  הגאוגרפי

את מירב הגידולים ברוב ימות השנה. כמו כן הימצאותה בחצי הכדור הדרומי גורם לכך 

העולם, ובמיוחד לאירופה  שהתוצרת החקלאית שלה אטרקטיבית מאוד לשווקים ברחבי

 ולארה"ב.

 

 סקטור הריטייל, ובמיוחד תחום המזון והמשקאות, משמעותי בפרו, עם חברות  יטייל:ר

לאומיות לא מעטות, הפועלות מפרו ומפיצות את מוצריהן ברחבי אמריקה הלטינית -רב

 ואף ביבשות נוספות.
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 :ישנה התעניינות גוברת בתחום בשוק המקומי. משבר הבריאות העולמי  בריאות דיגיטלית

ליין איכותיים –שירותי הרפואה הדיגיטלית תוך נתינת שירותים און נתן דחיפה לפיתוח 

ההתקדמות היא עודנה איטית אך וחיבור אוכלוסייה מרוחקת לשירותי בריאות בסיסיים. 

 הפוטנציאל גובר. 

 

 בשל תנאים מיוחדים, שמקורם במפגש זרמים לחופי פרו, הים המקומי עשיר בדגה, דגה :

תחום החקלאות הימית  צומחבשנים האחרונות  ,בנוסף לכך וישנה תעשייה גדולה בתחום.

 וגידולי דגים ופירות ים בפנים המדינה בנוסף לאזור החוף.

 

 Oil and Gas:  שחקנים  4פרו עשירה בחומרי גלם אלה, במיוחד באזור הג'ונגל. ישנם

 מרכזיים בתחום, אשר חלקם אף מייצאים למדינות סמוכות.

 

 

 עם יתר מדינות העולםסכמי בילטרליים משמעותיים של פרו ה

הכוללת את פרו, צ'ילה, מקסיקו  -The Pacific Alliance (2011) -הפסיפיתהברית : גוש סחר

 וקולומביה. 

The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 

(CPTPP) :אוסטרליה, ברוניי, קנדה, צ'ילה, יפן, מלזיה, מקסיקו, ניו , הכוללת את המדינות

 (. 2021)ייכנס לתוקף לאחר אשרור בספטמבר  זילנד, סינגפור, וייטנאם ופרו

 ארגונים בינ"ל:

- OECD :לא  

- WTO : 1995ינואר 

 יש הסכם סחר: מדינות שאיתן לפרו 

קובה, , דרום קוריאה, תאילנד, יפן, "ב, קנדה, סינגפור, סיןארה, מקסיקו, צ'ילה הסכם בתוקף עם:

גוש הברית  , בריטניה,אוסטרליה ,, קוסטה ריקה, ונצואלה, הונדורספנמה, גוש האיחוד האירופי

, גוש COMUNIDAD ANDINA, גוש MERCOSUR, גוש APEC, גוש EFTAמדינות , הפסיפית

CPTPP . 

 .גוואטמלה, ברזיל :הסכם בתהליך אשרור לקראת כניסה לתוקף

 .TISA, הודו, אל סלבדור, טורקיה במשא ומתן:

 

 

 בשנתיים האחרונות פרו יוזמות מרכזיות של ממשלת

מיליון דולר  350ממשלת פרו קיבלה הלוואה מהבנק העולמי של  -התמודדות עם משבר הקורונה

כמו כן, הממשלה הנפיקה אגרות חוב  שנים(. 101)שתוחזר לאחר  covid-19לרכישת חיסונים נגד 

על מנת להשקיע באמצעים להתמודדות והקלה של משבר הבריאות אך  מיליארד דולר 4בסך של 

 גם על מנת לעורר מחדש את הכלכלה. 
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אמריקה הלטינית,  ביבשתנמל הראשון -צ'אנקי יהיה המגה -Chancayנמל של -פרויקט מגה

 3-הוא כההשקעה הסופית אומדן ק"מ צפונית ללימה.  75ממוקם דונם ו 800הפרוס על שטח של 

. זהו " הסיניתCosco Shipping Portsעל ידי חברת " 60%הנמל יהיה בשליטה של מיליארד דולר. 

 ל לפעוליחהנמל הראשון שינוהל על ידי חברה סינית בכל אמריקה הלטינית. ההערכה היא שהנמל 

 מיליון מכולות בשנה. 1.5ויוכל לתפעל  2024בשנת 

וחברת משרד התחבורה והתקשורת  -פרויקט השקעות בתשתיות לשדה התעופה בלימה

הבינלאומי תשתיות לשיפור שדה התעופה  מבצעים סדרה של פרויקטי פרויקטים ייעודית לנושא,

חדש, אשר יוכל להפעיל שני  פיקוח. הפרויקט כולל מגדל The Jorge Chavez Airport -של פרו

 400-ההשקעה הכוללת נאמדת בכ בקרת התעבורה האווירית.של , תוך אופטימיזציה טיסהמסלולי 

 מיליון דולר.

  

 

  פרו  –יחסי סחר ישראל 

 ,נתונים מאקרו כלכליים מרשימים וצפי להמשך צמיחה הציגהפרו עד לפרוץ המגיפה העולמית, 

י המים, בתחומ לצד מחסור גדול בתשתיות בתחומים רבים. קיים פוטנציאל לחברות ישראליות

ציוד רפואי ופארמה, סייבר, תקשורת , Telemedicineהתמודדות עם אסונות, חקלאות, 

 ., טכנולוגיות מזוןטלקומוניקציה, ביטחון אזרחי, תחבורה ואנרגיהו

 פירוט לגבי מספר תחומים עיקריים:

  בדן, וטיפול באבניהול מים, למשל, ב ש ידע וניסיון רב בכל תחומי המים,לישראל י -מים

ניסיון הנדרש ברובו לטיהור מי המכרות הרבים הקיימים  ידע הידרולוגי, טיהור והתפלה.

 בפרו ומציאת פתרונות לאתגרים שחברות המכרות מתמודדות איתם. 

 מקשה על רישות המדינה  הלוסיישטח המדינה העצום ופיזור האוכ - תשתיות תקשורת

לאזורים  תנו תקשורת לוויינייבתשתית מתקדמת וענפה של תקשורת. הפתרון היעיל ה

 סיבים אופטיים.  פרישתהמרוחקים לצד 

  אזרחיביטחון (HLS) - שנועד  ,ישראל יכולה לשתף פעולה בתחום הידע והציוד הביטחוני

תי ובכלי מודיעין משטרבלחימה בפשע, ב , למשל,לביטחון פנים, החל משיתוף בידע

 סנסורים, חדרי שליטה ובקרה ועוד. תשתיות ובציוד, דוגמת

  להם  אך יש פתרונות שתעשייה זו זקוקה ,לישראל עצמה אין תעשיית כרייה ענפה -מכרות

 רובוטיקה, אוטומציה, סייבר, טיפול במים ועוד. :כמו ,בשלל תחומים

לא התקיימו ביקורי שרים מקצועיים משני הצדדים מזה מספר שנים. ביקור בודד יש לציין ש

. הביקור האחרון 2017בישראל בינואר  ,יופרה'ברונו ג ,בשלוש השנים האחרונות היה של שר הייצור

יהודה אמסלם, דוד  ,דוד ביטן)הח״כים  2018 בדרג רשמי כלשהו היה של משלחת הכנסת באוגוסט

 ילין(.חיים שמולי ואיציק בן ארי, מירב גליק, 
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. ללא שינויים מהותיים נתוני הסחר בין ישראל לפרו יציבים למדי, 2019עד שנת ניתן לראות ש

בהתחשב בכך שהיקף הייצוא הישראלי לפרו קטן למדי, ירידות ועליות יכולות להיות מושפעות 

מאופיינת בירידה משמעותית יחסית להיקף הסחר  2020. שנת מאוד מפרויקט בודד כזה או אחר

וזאת ניתן לייחס למגפת הקורונה ולמשבר הבריאות העולמי שהביא לעלייה מהותית  הבילטרלי

מדיניות של האטה בגבולות הבין מדינתיים בשל כך. פרו נפגעה לו ,במחירי האנרגיה והסחורות

אך ממשיך להיות קשה ביחס למדינות אחרות בעולם,  ,קשות מהמגפה והמצב בפרו אמנם משתפר

  ולאחר מכן למשבר כלכלי ופוליטי.  להאטה בכלכלהתחילה מה שהוביל 

 

 :בפרוברות ישראליות מרכזיות שפועלות ח

, מים HLS :התחומים העיקריים בהם ישנה נוכחות מאסיבית של חברות ישראליות בפרו הם

רוב החברות פועלות מישראל על בסיס לא קבוע ובניסיון בעיקר להשתלב  HLS-בתחום הוחקלאות. 

בפרויקטים גדולים. לחלקן ישנה נציגות מקומית קטנה או סוכן כזה או אחר, אך בהיקף מצומצם. 

רציף ומאסיבי יותר מבחינת  ,החברות פועלות באופן קבוע ;בתחום המים והחקלאות הסיפור שונה

המים והחקלאות בעלות הנוכחות המשמעותית בפרו עם חברות מקומיות נוכחות בשטח. בין חברות 

בתחומים  בולטותנוספות. חברות  10 -ועוד למעלה מ Relix, Bermad, Netafimניתן להזכיר את 

"גילת" )תקשורת לוויינית ואופטית( "טבע" )פרמטבטיקה(, ו"פרוטרום" )טעמים  :נוספים הן

 וצבעים טבעיים(.
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2016 2017 2018 2019 2020

מיליוני דולרים, יצוא סחורות לפי שנה/יבוא

סכום יצוא במיליוני דולרים סכום היבוא במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני דולרים היקף סחר במיליוני דולרים

היקף סחר 
במיליוני 

 דולרים

מאזן הסחר 
 במיליוני דולרים

אחוז היבוא 
מתוך סך 

היבוא 
 הישראלי

היבוא  סכום
במיליוני 

 דולרים

אחוז היצוא 
מתוך סך 

היצוא 
 הישראלי

סכום יצוא 
במיליוני 

 דולרים
 שנה

$84 $65 0.01% $10 0.12% $74 2016 
$84 $67 0.01% $9 0.12% $75 2017 
$91 $68 0.02% $12 0.13% $79 2018 
$83 $58 0.02% $13 0.12% $71 2019 
$72 $42 0.02% $15 0.11% $57 2020 
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 5סקטורים עיקריים 

 

 

 

                                                           
 הלמ"ס 5

תוצרת חקלאית  
טרייה ומוצרי מזון

76%

מכונות ומיכון חשמלי  
ומכני
1%

אחר
7%

גומי ופלסטיק
1%

רפואי  , מכשור אופטי
ואחר
0%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

5%
מתכות בסיס

10%

מינרלים ודלקים
0%

מוצרי  
תחבורה

0%

,  פנינים
אבנים  

ומתכות  
יקרות
0%

2020תמהיל יבוא הסחורות 

תוצרת חקלאית  
טרייה ומוצרי מזון

9%

מכונות ומיכון חשמלי  
ומכני
29%

אחר
2%

גומי ופלסטיק
43%

רפואי  , מכשור אופטי
ואחר
6%

כימיקלים  
ומוצרי  

תעשיות  
כימיות
10%

מתכות  
בסיס
1% מינרלים ודלקים

0%
מוצרי תחבורה

0%
אבנים  , פנינים

ומתכות יקרות
0%

2020תמהיל יצוא הסחורות 
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 :פרוסחר הדדיים בין ישראל ו הסכמי

לא קיים הסכם סחר משמעותי בין ישראל לפרו, כדוגמת הסכם סחר חופשי / הסכם מו"פ / הסכם 

 הגנה על השקעות. 

 

 ובנות נספח / מלל חופשית

הנספחות הכלכלית בפרו ממשיכה לקדם את היחסים בשוק המקומי על מנת לייצר הזדמנויות 
את פרו הביאה מגוונות לכניסת יצואנים ישראלים לשוק הפרואני. נראה כי המגפה העולמית 

להבנה כי עליהם להתקדם וליישם פתרונות טכנולוגיים בצורה משמעותית יותר. ההתעניינות 
בנוסף על . גברה וישנן פניות למציאת פתרונות לאתגרים המקומיים Telemedicine-בתחום ה

הליך דיגיטציה נרחב על מנת להקל על התהליכים בגישה כך השוק הפרטי נמצא בשיאו של ת
 מרחוק, דבר שמהווה מומנטום אידיאלי לחברות ישראליות לנסות את מזלן בכניסה לשוק. 

ה הישראליות אך יש לקחת בחשבון כי כיאה ישנן הזדמנויות נרחבות לחברות הטכנולוגי
למדינות אמל"ט, התהליכים ארוכי טווח, ישנם פערי שפה ונדרשת הבנה של התרבות העסקית 

על כן, הנספחות הכלכלית מהווה פלטפורמה היכולה להקל על התהליכים ולפתוח דלתות 
 לעשיית עסקים. 

 

 


