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 1 רקע ונתונים כלליים 

 (257מתוך  26קמ"ר ) 1,138,910: שטח

 (257 מתוך 152, קמ"ר 22,072מישראל ) 54גדולה פי  

 ןומילי 49 :אוכלוסייה

 : בוגוטהבירהעיר 

 רפובליקה נשיאותיתמשטר:  

כנשיא  ( מכהןIván Duque Márquezדוקה )איוון נשיא מכהן: 

ייכנס לתפקידו הנשיא  2022החל מאוגוסט . 2018אוגוסט אז מ

 (Gustavo Petro)החדש גוסטבו פטרו 

 : ספרדיתשפה רשמית

 פזו 4,205-דולר שווה כ 1(:  COP: פזו קולומביאני )מטבע

המדינה ממוקמת בחלקה הצפוני של דרום אמריקה גאוגרפיה : 

וגובלת במדינות פנמה, ונצואלה, ברזיל, אקוודור ופרו. 

המדינה היחידה בדרום אמריקה עם גישה לשני קולומביה היא 

. נתיבי הסחר המרכזיים של והשקטאוקיינוסים, האטלנטי 

קולומביה הינם מנמלי קרטחנה, ברנקייה וסנטה מרתה 

למזרח  Buenaventuraהתיכון ומנמל רה"ב, אירופה והמזרח לא

 .  ולמערב ארה"ב הרחוק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 CIA The World Factbook ,The World Bank 
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 2 1220לשנת  אינדיקטורים כלכליים מרכזיים

 

 ישראל קולומביה אינדיקטור

  2021 תמ"ג נומינלי

GDP, current prices 

Billions of U.S. dollars 

314 482 

 PPPתמ"ג לנפש במונחי 

2021 

Purchasing power parity; 

international dollars per capita 

16,387 45,750 

צמיחה השיעור 

  הכלכלית

real GDP growth  

2021 – 10.6% 

2020 –7%- 

2019 - 3.2% 

2021 – 8.2% 

2020 –2.2%- 

2019 – 3.8% 

 2021 שיעור האינפלציה

Inflation rate, average 

consumer prices 

 

3.5% 1.5% 

  קלות עשיית עסקים

2020 
נמוך  מספרכאשר  1-190בין  דירוג

 מבטא תוצאה טובה

 

67 35 

     2019 מדד התחרותיות

 0-100 -ציון מ

 מבטא את הציון הטוב ביותר 100

 

62.7 

 

76.7 

 -S&P 2021 BB+ AAדירוג אשראי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 IMF, The World Bank, World Economic Forum 
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 רקע כללי /כלכלי

, (והרביעית בגודלה באמריקה הלטינית) אמריקהקולומביה, הכלכלה השלישית בגודלה בדרום 

 . )ולאחריו חזרה לצמוח( ועד לתחילת משבר הקורונה נהנתה מצמיחה יציבה בשנים האחרונות

מיליון תושבים, תעשיית נפט משמעותית, תעשיית מכרות עשירה, סקטור חקלאי משגשג  50-עם כ

קולומביה הינה שוק חשוב לחברות הישראליות באמריקה הלטינית.  –ותעשיית ייצור גדולה 

לשווקי צפון אמריקה ובראשם ארה"ב, יחד עם הסמיכות לתעלת פנמה והעובדה  רבהיהק

השקט בצידה  ימית הן לאוקיינוס האטלנטי בצידה הצפוני והן לאוקיינוסישנה גישה  שלקולומביה

כמדינה הפתוחה לסחר בינלאומי, ותומכים  טבעיביחד ממקמים את קולומביה באופן  –המערבי 

 .בסקטורים המייצאים שלה

, סיים 2016בשנת  FARC הסכם השלום שנחתם בין ממשלת קולומביה לבין ארגון המורדים

נות סכסוך פנימי קשה במדינה. מאז חתימת הסכם השלום נהנתה קולומביה ש 50-למעלה מ

מיציבות פוליטית גדולה יותר, מהשקעות חסרות תקדים בסיוע גופי מימון בינלאומיים אשר 

התמקדו בתשתיות ובחיבור אזורי הספר של קולומביה לערים הגדולות, ומהפנייה של תקציבים 

, דבר המקשה "לא פורמלית"מהכלכלה הקולומביאנית היא  60% כי לציין חשוב .לצרכים אזרחיים

 מעט על האינדיקטורים הרשמיים לשקף את המציאות הכלכלית הקולומביאנית ואת מלוא חוזקה.

בו חברות מדינות  (OECD) הצטרפותה של קולומביה לארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי

היוותה  – 2020אפריל  28-דרטים ואמות מידה, במפותחות )ביניהן ישראל( אשר חולקות ביניהן סטנ

 .נקודת ציון בדרכה של קולומביה, ואיתות בינלאומי חשוב לגבי מצבה הכלכלי

הימין אשר חרת על דגלו מ פוליטיקאי, כנשיא קולומביה איוון דוקה כיהן 2018אוגוסט החל מ

, תוך דלת הפריון וחדשנותטכנולוגיות, הג ,מביה באמצעות טרנספורמציה דיגיטליתקולו של קידום

ייכנס לתפקידו גוסטבו פטרו, נשיא  2022החל מאוגוסט קסום היתרונות היחסיים של קולומביה. מ

 ראשון מהשמאל האידיאולוגי החזק שעולה לשלטון בקולומביה. 

משבר הקורונה פגע בקולומביה באופן קשה )בדומה למדינות נוספות באמל"ט(, הכלכלה הושפעה 

פנימי )כולל מהומות אלימות -לרעה מסגרים ממושכים שהיו בתוקף, מחוסר יציבות פוליטי ובטחוני

מיליון אזרחי ונצואלה  2-וחסימות צירים ממושכות(, ומחוסר יציבות אזורי )כולל הגירת כ

המדינה גם כעת עדיין סובלת מההשפעות הנגררות בעקבות הקורונה )לרבות הגידול בחוב  לשטחה(.

 הלאומי(, מהגידול בפשיעה ומההשפעה של המשבר על השכבות החלשות. 

של הכלכלה הקולומביאנית ממשיכים להיות מחצביה הטבעיים ותוצרתה  הצמיחה עוגני

 4בעולם( נפט )מס'  4ת בעולם: פחם )מס' החקלאית, תחומים בהן היא בין היצואניות הבכירו

בעולם(, בננות  3בעולם(, קפה )מס'  2מהכמות העולמית(, פרחים )מס'  95%) גדבאמל"ט(, אזמר

. עם זאת בשנים האחרונות ניתן לראות גידול ניכר בייצוא ועוד בעולם( 9בעולם(, ניקל )מס'  8)מס' 

ייר, מוצרים אלקטרונים פשוטים ואף מוצרים התעשייתי הקולומביאני במוצרי מתכת, טקסטיל, נ

יצוא השירותים עתירי הידע תופס תאוצה  ., לצד תעשיית המזון המעובד הגדולהביטחוניים ורכבים

 מיצוא השירותים, מגמה שעתידה להתגבר בשנים הקרובות.  20%-בשנים האחרונות והגיע לכ

ליטי והאידיאולוגי העמוק )שהיה ההשפעה של שלטון פטרו, הנשיא הראשון שעולה מהשמאל הפו

. 2022תתברר לאחר כניסתו לתפקיד באוגוסט  –, על העסקים במדינה בעברו חבר בארגון גרילה(

 מינויים של בכירים בממשל החדש מאותתים באופן ראשוני על הרצון במדיניות כלכלית מתונה. 
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 3 תעשיות בולטות/ מאפייני הכלכלה המקומית

 אחורהשנים  3נתוני סחר 

סכום יצוא  שנה

 לעולם

 במיליארדי

 דולרים

סכום יבוא 

 מהעולם

 דולרים במיליארדי

 מסחרי מאזן
 

2021 41.4 61.1 19.7-  

2020 31 43.5 12.5-  

2019 39.4 752.  113.-  

2018 41.8 51.2 9.4-  

 

  2021שותפות הסחר הגדולות לשנת 

 ואיצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניקל, פרחים, בננות, טקסטילזהב, נפט, פחם, אזמרגד, קפה,  :מוצרי יצוא עיקריים

 

 יבוא
 

 יבוא 

במיליארדי 

 דולרים

 אחוז מסך

היבוא של 

 קולומביה

 מאזן מסחרי

 דולריםבמיליארדי 

 11.2- 24.2% 14.8 סין

%23.2 14.2 ארה"ב  -2.6 

 2.6- 6.2% 3.8 מקסיקו

 1.2- 5.7% 3.5 ברזיל 

 1.3- 3.2% 2 גרמניה

 

ומזון לבהמות,  דגניםמכונות, מוצרים אלקטרוניים, דלקים, תרופות,  :עיקריים יבואמוצרי  

 תשומות לחקלאות )כימיקלים, דשנים(

                                                           
 Un Comtradeהלמ"ס,  3

 
 יצוא

במיליארדי 

 דולרים

אחוז מסך 

היצוא של 

 קולומביה

 מאזן מסחרי

 דולריםבמיליארדי 

 -2.6 28% 11.6 ארה"ב

 -11.2 8.6% 3.6 סין

 +2 5.8% 2.4 פנמה

 +1 5.5% 2.3 הודו

 -1.2 4.8% 2 ברזיל
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 עם יתר מדינות העולם קולומביההסכמי בילטרליים משמעותיים של 

 (.Andean Communityהאנדיות ) המדינותגוש סחר : ארגון 

 ארגונים בינ"ל:

- OECD :(2020)מאז אפריל  כן 

- WTO :(1995)מאז אפריל  כן 

 

 יש הסכם סחר:  קולומביהמדינות שאיתן ל

 גוש המרקוסור )ברזיל, ארגנטינה, אורוגוואי, פרגוואי(, קנדה, ארה"ב, האיחוד האירופי,

פנמה, )שווייץ, נורבגיה, איסלנד וליכטשנטיין(, דרום קוריאה,  EFTAצ'ילה, מקסיקו,   בריטניה,

)ג'מייקה, בליז,  CARICOMהקהילה הקריבית קוסטה ריקה, אל סלבדור, גואטמלה, הונדורס, 

סנטה לוסיה, ברבדוס, הרפובליקה הדומיניקנית, אנטיגואה וברבודה, טרינידד וטובגו, גויאנה, 

)פרו,  CANוינסנטה וגרנדין(, הקהילה האנדינית -גרנדה, מונסרט, סן קריסטובל ונייבס, סן

 ישראל.בוליביה, אקוודור(, 

 

 קולומביה -יחסי סחר ישראל 

ביקור נשיא קולומביה בישראל במהלך נובמבר הינם קרובים וידידותיים.  קולומביה-יחסי ישראל

שרים מממשלתו )בריאות, תחבורה, איכות הסביבה, הגנה, חקלאות, מסחר  6ביחד עם  2021

סימן שיא בהתקרבות ביחסים בין המדינות.  –תעשייה ותיירות( ועם משלחות עסקים וחדשנות 

 קדמו לכך אבני הדרך הבאות: 

, וראשי המדינות נפגשו באופן 2017משלת ישראל ביקר בקולומביה בחודש ספטמבר ראש מ

 על מנת להשיק את הסכם הסחר החופשי. 2020וירטואלי בחודש אוגוסט 

ביקר נשיא קולומביה בועידת ארגון אייפא"ק בוושינגטון ושם הכריז על הקמת  2020בחודש מרץ 

והחל פעולתו באופן בירושלים  משרד זה נפתח .למשרד חדשנות וטכנולוגיה של קולומביה בישרא

 .במהלך ביקור הנשיא 2021 רשמי בנובמבר

 נכנס לתוקף הסכם אזור הסחר החופשי בין המדינות.  2020באוגוסט  11-ב

, סוכנות החדשנות של קולומביה. InnPulsaבין רשות החדשנות לבין  MoUנחתם  2020בנובמבר 

אשון לפרויקטי פיילוט בקולומביה, ושני החדשנות "קול קורא" רפירסמה רשות  2021במהלך 

 . 2022קולות קוראים נוספים פורסמו במהלך 

 

חלק גדול מהעלייה נזקף לזכות ההתחזקות של היצוא הישראלי לקולומביה נמצא בצמיחה. 

הסקטור החקלאי הקולומביאני, אשר ממשיך לצרוך תשומות גדלות והולכות, לרבות מוצרים 

כימיים )דשנים ומוצרים נוספים(, מערכות השקייה, מערכות ניהול ממוחשבות, יריעות פלסטיק 

  ועוד.
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בנוסף ניכרת עלייה ביצוא הטכנולוגי לקולומביה, של מוצרים טכנולוגיים מכל הסוגים, לרבות 

מוצרי מיחשוב, מיכשור רפואי דיגיטלי, מערכות תקשורת ורכיבים עבור מערכות של "ערים 

 מות". חכ

 

  מבוססי הערכה 2021עבור השירותים יצוא 

  ס"הלממנתוני חסר יבוא השירותים מקולומביה לוקה בנתוני. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year

Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import

Goods סחורות               32                 92                26                   72                            21                          87                          33                             81                   21                         83

Business Services שירותים עסקיים             -                 27              -                   22                          -                          19                        -                             17                 -                         15

Goods and Business 

Services
סחורות ושירותים עסקיים               32               119                26                   93                            21                        106                          33                             98                   21                         99

% of Total Export/Import 0.10% 0.03% 0.09% 0.04% 0.10% 0.02% 0.09% 0.03% 0.10% 0.03%
 אחוז מתוך סה"כ 

יצוא/יבוא

2020201920182017 2021

83 

21 

81 

33 

87 

21 

72 

26 

92 

32 

15 

-

17 

-

19 

-

22 

-

27 

-

99 

21 

98 

33 

106 

21 

93 

26 

119 

32 

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import

2017 2018 2019 2020 2021

סך הסחר בסחורות ושירותים עסקיים  

סחורות שירותים עסקיים
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 4סקטורים עיקריים 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 הנתונים כוללים יהלומים  -הלמ"ס 4

מכונות ומיכון חשמלי 
ומכני
29%

כימיקלים ומוצרי 
תעשיות כימיות

27%

רפואי , מכשור אופטי
ואחר
14%

גומי ופלסטיק
12%

תוצרת חקלאית טרייה 
ומוצרי מזון

3%

מתכות בסיס
1%

אחר
14%

2021תמהיל יצוא סחורות לקולומביה 

תוצרת חקלאית טרייה 
ומוצרי מזון

59%

מכונות ומיכון חשמלי 
ומכני
10%

כימיקלים ומוצרי 
תעשיות כימיות

5%

אבנים  , פנינים
ומתכות יקרות

3%

גומי ופלסטיק
3%

אחר
20%

2021תמהיל יבוא סחורות מקולומביה 
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 קולומביה:הסכמי סחר הדדיים בין ישראל ו

שנת  שם ההסכם

חתימה על 

 ההסכם

האם ההסכם 

 בתוקף? 

 כן 2015, 2020 הסכם מו"פ

 כן 2013 אזור סחר חופשי -הסכם סחר 

 

  הערות:

  לישראל ולקולומביה קיימים שני הסכמי מו"פ עליהם חתומה מהצד הישראלי רשות
עם משרד המדע הקולומביאני )עד כה טרם קודמו  2015החדשנות, האחד מהם משנת 

עם סוכנות החדשנות של קולומביה  2020באמצעותו תכניות קונקרטיות( והשני משנת 

InnPulsa )הסכם פעיל( 

  2020באוגוסט  11-קולומביה נכנס לתוקף ב-ישראלהסכם אזור הסחר החופשי 
 

 

 :הנספחובנות ת

הכלכלה הקולומביאנית הינה אחת הכלכלות הצומחות ובעלות הפוטנציאל הנוסף לצמיחה 
התאפיינה המדינה ביציבות שלטונית  , עד משבר הקורונה,באמריקה הלטינית. בשנים האחרונות

אחרי עשרות שנים של  FARCרגון המורדים וכן ציינה את סיום הסכסוך המזוין עם א וכלכלית,
שפיעה הן המאבק. משבר הקורונה קטע את רצף הצמיחה הכלכלית, והנפילה במחירי הנפט בעולם 

. הגירעון התקציבי גרם לממשל הקולומביאני על שער הפזו הקולומביאני והן על הכנסות הממשלה
יוני -ליזום רפורמה לא פופולרית במיסוי, שגררה את המדינה לגל מהומות אלימות בחודשים מאי

שבה קולומביה לפסים של צמיחה, והתאוששות הכלכלית  2021במחצית השנייה של שנת . 2021
תהליך הבחירות והחשש שהממשל  . חלק מהמגזר העסקי הביע דאגה לאור2022ממשיכה לתוך שנת 

( יישם מדיניות כלכלית שלא תיטיב עם 2022אוגוסט -החדש )אשר ייכנס לתפקידו במהלך יולי
 היוזמה הפרטית. 

אפשר לחברות הישראליות יתרון תחרותי מ - 2020שנכנס לתוקף באוגוסט הסכם הסחר החופשי 
קל מבעת היצוא לשוק זה. ההסכם בשוק הקולומביאני, תוך הסרת חסמי הסחר בהם הן נתקלות 

חזק את היצוא הישראלי, יחד עם הישראלים בשוק הקולומביאני ובכך מעל פעילות היצואנים 
לרבות הגנה טובה יותר בקולומביה הישראלית  בפעילות הכלכלית תומכיםמנגנונים נוספים אשר 

 .במדינהעל השקעות ישראליות וגישה לשוק הרכש הממשלתי 

ית בקולומביה עוסקת במגוון של נושאים וממשיכה ליצור הזדמנויות עסקיות הנספחות הכלכל
ולהוות "רגליים על הקרקע", לזהות הזדמנויות עסקיות וליזום חיבורים  עבור החברות הישראליות

לטיניות הפועלות -עסקיים עם חברות יעד הפועלות בקולומביה )וכן עם שורה של חברות מולטי
וביבוא עבור החברות  מגוון הזדמנויות ביצוא פותחהסחר החופשי  . הסכם אזורמקולומביה(

את הסחר בסחורות  גבירמקרב בין הכלכלות והקהילה העסקית בשתי המדינות, הישראליות, מ
סייע במיצובה של ישראל ככלכלה רלוונטית, חשובה וקרובה לקולומביה מבחינת ובשירותים וכן מ

הישראליים. צוות הנספחות הכלכלית בקולומביה עומד  הערך העסקי והרלוונטיות של הפתרונות
  לשירות החברות הישראליות בכל עניין.

 


