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רקע ונתונים כלליים

1

שטח 1,285,216 :קמ"ר ( 21מתוך )254
ישראל  22,072קמ"ר ( 152מתוך )257
אוכלוסייה 33,359,416 :מיליון נפש
עיר בירה :לימה
משטר :רפובליקה נשיאותית
ראש ממשלה/נשיא מכהןJosé Pedro Castillo Terrones :
שפה רשמית :ספרדית
מטבע :סול ) 3.83/ (PENסול =  1דולר
גאוגרפיה  :פרו נמצאת בחלקה המערבי של יבשת דרום אמריקה ,בין צ'ילה ואקוודור וגובלת גם
בבוליביה ,ברזיל וקולומביה .לפרו גישה נרחבת לחלקו הדרומי של האוקיינוס השקט והנמלים
בקו החוף הינם נתיבי הסחר המרכזיים למדינה ( .)Callao, Matarani, Paita

אינדיקטורים כלכליים מרכזיים לשנת 2021
אינדיקאטור3

תמ"ג נומינלי 2021

2

פרו

ישראל

225

482

GDP, current prices
Billions of U.S. dollars

תמ"ג לנפש במונחי 2021 PPP

13,879

45,750

Purchasing power parity; international
dollars per capita

(13.3% )2021
(-11.0% )2020
(2.2% )2019
4%

שיעור הצמיחה הכלכלית
real GDP growth

שיעור האינפלציה 2021

(8.2% )2021
(-2.2% )2020
(3.8% )2019
1.5%

Inflation rate, average consumer prices

קלות עשיית עסקים

35

76

דירוג בין  1-190כאשר מספר נמוך מבטא
תוצאה טובה

76.7

מדד התחרותיות
61.7

ציון מ0-100 -
 100מבטא את הציון הטוב ביותר

דירוג אשראי 2021 S&P

AA-

BBB

CIA The World Factbook ,The World Bank
IMF, The World Bank, World Economic Forum
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רקע כללי /כלכלי
פרו הנה רפובליקה נשיאותית עם מערכת רב מפלגתית .הנשיא עומד בראש המדינה כאשר הבחירות
נערכות מדי חמש שנים ,הן לנשיאות ולקונגרס ,המונה  130חברים .פרו מחולקת למחוזות ,הנשיא
נבחר ישירות ואינו יכול להיבחר לקדנציה שניה ברציפות אלא רק לאחר הפסקה של קדנציה אחת
לפחות .הנשיא ממנה את ממשלתו ,אשר אינה זקוקה לאמון הקונגרס.
נשיא פרו המכהן הינו פדרו קסטיו אשר התמנה לתפקיד ביולי  2021ונבחר לאחר מערכת בחירות
ארוכה ומורכבת .מערכת הבחירות האחרונה הייתה מפולגת והדגישה את הקיצוניות הפוליטית
והחברתית השוררת בפרו שנמצאת בשיא מזה  100השנים האחרונות .אי היציבות הפוליטית
מאפיינת את פרו כבר שנים אך בעיקר לאחר משבר הקורונה; הן במערכות בחירות תכופות והן
בחילופי ממשל רבים .אי היציבות והפרשות השונות בהן מעורבים בעלי תפקידים בכירים מביאות
לסטגנציה בקידום אסטרטגיה לאומית ופרויקטים מדיניים.
מפלגת הנשיא" ,פרו החופשית" מזוהה עם הצד השמאלי של המפה הפוליטית וכך גם התפיסה
הכלכלית של השלטון .הרצון העומד בראש הוא הסיוע לאוכלוסייה החלשה בפרו אך היעדר ניסיון
קודם ומנגנון מקצועי מתאים ,אין התקדמו ת בשינוי המדיניות הקיימת עד כה אלא ההיפך מזה,
אי יציבות כלכלית ועליית מחירים חדה .התבטאויות עבר של הנשיא על הלאמת נכסים פרטיים
ושינוי המודל הכלכלי הביאו לאי יציבות המטבע המקומי (אינפלציה גבוהה מזה שנים) ולבריחת
השקעות זרות מהמדינה ומשבר אמון בין בעלי ההון והעסקים הפרטיים בפרו לממשל.
משבר הקורונה היכה בפרו באופן משמעותי והיא אחת מהמדינות שנפגעו בצורה הקשה ביותר.
העלויות בנפש שברו את השיא העולמי עם מספר המתים הגבוה ביותר בעולם ביחס לאוכלוסייה,
מעל  6,300מתים לכל מיליון איש .אמנם התגובתיות של הממשל בפרו למשבר היה יחסית מהיר
עם אימוץ מדיניות והגבלות בצל המגיפה ,כולל סגר הרמטי מתמשך ,נראה שזה לא עזר למיתון
הפגיעה הקשה וזאת בשל סיבות שקדמו לפריצת המגיפה; מגזר בריאות ציבורי מפוצל ורעוע,
מחסור בתשתיות וכוח אדם מיוחד להתמודדות עם המגיפה ,ומנהיגות לקויה של רשויות הבריאות.
לאור זאת ,מערכת הבריאות הציבורית קרסה ולא יכלה לתת מענה לאוכלוסייה החולה וחוסר
לאומי במחוללי חמצן הביא לתמותה הגבוהה .הסגר המתמשך הביא להאטה במשק ,ירידה
בביקושים ואבטלה גבוהה בעיקר בקרב האוכלוסיות החלשות שנדרשות לצאת לרחוב על מנת
להרוויח את לחמן.
אמנם ישנה התאוששות מהמשבר אך התהליכים ארוכים ואיטיים עד לבניית יציבות כלכלית
והמשכיות פוליטית.
כלכלת פרו משקפת את הגאוגרפיה המגוונת שלה –אזורים ההרריים וחופיים ,מדבריות ואקלים
טרופי .מגוון רחב של משאבים מינרלים חשובים מצויים בפרו ,והגישה לאוקיינוס מספקת שטח
דיג מעולה .פרו הנה מדינה עשירה במשאבי טבע והעיקריים שבהם הינם מכרות המתכות -נחושת,
ברזל ,כסף ,פלדה וכו' ,אך למרות זאת התלות ביצוא מינרלים ומתכות מכפיפה את המשק לתנודות
במחיריהם בעולם .ישנם שטחי חקלאות נרחבים במדינה המייצרים תוצרת חקלאית איכותית.
בשנת  ,2019פרו הפכה ליצואנית המובילה בעולם של אוכמניות ,בננות ,אבוקדו ,אספרגוס,
ארטישוק ומנדרינות ,ובין המדינות המובילות גם בייצוא מנגו ,ענבים ועוד .הייצוא החקלאי
הפרואני מוערך ב 7.8-מיליארד דולר לשנת  ,2020מגמת עלייה מתמדת בעשר השנים האחרונות.
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תעשיות בולטות /מאפייני הכלכלה המקומית

4

נתוני סחר
שנה

סכום יצוא
לעולם

סכום יבוא
מהעולם

במיליארדי
דולרים

במיליארדי דולרים

38.7
46.1

36
42.3

2020
2019

מאזן מסחרי

2.7
3.8

*טרם עודכנו נתונים לשנת 2021

שותפות הסחר הגדולות לשנת 2020
*טרם עודכנו נתונים מדינתיים לשנת 2021

יצוא
יצוא
במיליארדי
דולרים

סין
ארה"ב
קנדה
דרום קוריאה
יפן

10.9
6.2
2.3
2.2
1.7

אחוז מסך
היצוא של
המדינה

במיליארדי דולרים

מאזן מסחרי

28.3%
16.1%
6.2%
5.8%
4.4%

0.6
-4.2
1.5
1.6
0.9

מוצרי היצוא העיקריים הם :נחושת ,זהב ,עופרת ,אבץ ,פח ,עפרות ברזל ,מוליבדן ,כסף; נפט
גולמי ומוצרי נפט ,גז טבעי; קפה ,אספרגוס וירקות אחרים ,פירות ,הלבשה וטקסטיל ,דגים,
כימיקלים ,מוצרי מתכת מפוברקים ומכונות ,סגסוגות.

 4הלמ"סUn Comtrade ,
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יבוא
יבוא
במיליארדי
דולרים

סין
ארה"ב
ברזיל
ארגנטינה
מקסיקו

אחוז מסך
היבוא של
המדינה

במיליארדי דולרים

28.6%
18.5%
5.5%
4.6%
4.2%

0.6
-4.2
-1.2
-1.5
-1

10.3
6.6
1.9
1.6
1.5

מאזן מסחרי

מוצרי היבוא העיקריים הם :נפט ומוצרי נפט ,כימיקלים ,פלסטיק ,מכונות ,כלי רכב ,טלוויזיות,
אתים ,מנופים ,טלפונים וטלקומוניקציה ,ברזל ופלדה ,חיטה ,תירס ,מוצרי סויה ,נייר ,כותנה,
חיסונים ותרופות.
חברות גדולות ומרכזיות בפרו
שם החברה

תחום עיסוק

Primax

החברה המובילה בפרו בתחום הגז ונפט

Petro Peru

אחת החברות החזקות בפרו בתחום הגז ונפט

Credicorp

תאגיד של חברות בתחומים שונים בדגש על שירותים פיננסיים,
הכוללת את אחד הבנקים הגדולים בפרוBCP -

Cerro Verde

חברת הכרייה הגדולה במדינה (רווח מכירות)

Antamina

חברת הכרייה השניה בגודלה (רווח מכירות)

Southern Copper Peru

חברת הכרייה השלישית בגודלה (רווח מכירות)

Telefonica Peru

חברת התקשורת והמפעיל הסלולרי הגדול ביותר (חברה בת של
חברת האם הספרדית)

Alicorp

חברת מזון שלאחרונה מתרחבת לתחומים של  home careועוד

Grana y Montero

חברה מולטי-סקטוריאלית שעיסוקה העיקרי בתשתיות

Intercorp

תאגיד של חברות הכוללות בין השאר את הבנק הגדול בפרו
 Interbankוכן חברות ריטייל ,רשתות פארם ,מלונות ועוד

Claro

חברת התקשורת ומפעיל הסלולר השני בגודלו ,מקבוצת
America Movil

Aje Group
Belcorp

חברת משקאות פרואנית רב-לאומית ,עם נוכחות חזקה באמל"ט
ובספרד
חברת קוסמטיקה ופארמה פרואנית רב-לאומית
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סקטורים מרכזיים בכלכלה
כרייה :סקטור הכרייה בפרו אחראי על למעלה ממחציתו הן של התל"ג והן של הייצוא של פרו והוא
הסקטור הגדול ביותר במדינה .במכרות מפיקים מתכות שונות כגון :ברזל ,מתכת ,פלדה ,נחושת,
אבץ ,כסף ,זהב ועוד .פרו היא היצרנית השנייה בגודלה בעולם של נחושת ,כסף ואבץ,בין היצרניות
העיקריות של סחורות מינרלים בעולם והיא והיצרנית הגדולה ביותר של זהב באמריקה הלטינית.
הנתח גדול מהייצוא מכוון לסין ,אשר זקוקה לכמויות אדירות של מתכות ,עבור תעשיית המיקרו-
אלקטרוניקה שלה .המכרות בפרו ברובם תחת שליטת חברות ענק זרות ,וסך ההשקעה הזרה
בתחום הוא מהגבוהים בעולם .פרו אף נבחרה זה מכבר כיעד המועדף להשקעה זרה בתחום הכרייה
באמריקה הלטינית .לצד זה ישנו ניסיון להחיל על המכרות רגולציה משמעותית יותר ,בעיקר
בנושאים סביבתיים ,וכן להתגבר על קונפליקטים עם האוכלוסייה המקומית ,הסמוכה לשטחי
המכרות .זאת באמצעות פרויקטים ,שמבצעות החברות לטובת הקהילות המקומיות תחת נושא של
 Social Responsibilityומספקות פתרונות בתחומים שונים של; טיפול במים ,בריאות ,חינוך ועוד.
חברות המכרות בפרו מנהלות אופרציית ענק ועל כן נדרשות בפתרונות טכנולוגיה שונים כגון הגנת
סייבר ,ייצור מתקדם ,רחפנים ,פלטופרמות לניהול ובקרת מידע ועוד.
חקלאות :הסקטור השני בגודלו מבחינת הייצוא ,ונחשב לראשי מבחינת רמת הערך המוסף שלו.
פרו היא מדינה חקלאית ,אשר חלק גדול משטחה ראוי לעיבוד .יתרה מכך בשל הגיוון הגאוגרפי
והאקלימי שלה ,עם אזורי חוף ,הרים ואזור ג'ונגל טרופי גדול ,ניתן לגדל בפרו את מירב הגידולים
ברוב ימות השנה .כמו כן הימצאותה בחצי הכדור הדרומי גורם לכך שהתוצרת החקלאית שלה
אטרקטיבית מאוד לשווקים ברחבי העולם ,ובמיוחד לאירופה ולארה"ב.
היצוא החקלאי של פרו גדל מ 645-מיליון דולר בשנת  2000ל 7.8-מיליארד דולר בשנת .2020
ביצועים יוצאי דופן זה נבעו מתנאי מזג אוויר אופטימליים באזור החוף של פרו והשקעה
בטכנולוגיה חדישה ומדיניות תקינה .כולל אימוץ משטר העבודה המיוחד לחקלאות בשנת .2000
פרו הכפילה פי ארבעה את אדמותיה היצרניות שהוקדשו ליצוא בעל ערך גבוה לכמעט 200,000
דונם .נכון להיום ,נוצרות כארבע משרות ישירות בשטח ואחת במפעלי העיבוד לדונם ,מה שאומר
שפרו יצרה לא פחות ממיליון משרות רשמיות באמצעות יוזמה זו .החקיקה החקלאית יצרה גם
הזדמנויות תעסוקה לנשים ,המהוות כ 25%-מכוח העבודה הרשמי.
פינטק :סקטור הפינטק בפרו צובר תאוצה לאחרונה ונראה כי ישנה התקדמות משמעותית בתחום
בשל מערכת בנקאות רווחית ומנוהלת היטב ובשל המגמה הגלובלית והצורך באימוץ טכנולוגיות
המתאימות לדרישות השוק ואמצעים להגנה על פרטיות .ארבעה מהבנקים הגדולים ביותר בפרו
מחזיקים את רוב תיקי הלקוחות במדינה והרווח בהתאם.
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ריטייל :סקטור הריטייל ,ובמיוחד תחום המזון והמשקאות ,משמעותי בפרו ,עם חברות רב-
לאומיות לא מעטות ,הפועלות מפרו ומפיצות את מוצריהן ברחבי אמריקה הלטינית ואף ביבשות
נוספות .ישנן מספר רשתות ענק הנמצאות תחת בעלות הקונצרנים הגדולים בפרו ולהן סניפים בכל
רחבי המדינה .נראה כי תקופת הקורונה דחפה לתהליך של ייעול ודיגיטציה בקרב הרשתות.
בריאות דיגיטלית :ישנה התעניינות גוברת בתחום בשוק המקומי .משבר הבריאות העולמי נתן
דחיפה לפיתוח שירותי הרפואה הדיגיטלית תוך נתינת שירותים און –ליין איכותיים וחיבור
אוכלוסייה מרוחקת לשירותי בריאות בסיסיים .ההתקדמות היא עודנה איטית אך הפוטנציאל
גובר.
דגה :בשל תנאים מיוחדים ,שמקורם במפגש זרמים לחופי פרו ,הים המקומי עשיר בדגה ,וישנה
תעשייה גדולה בתחום .בנוסף לכך ,בשנים האחרונות צומח תחום החקלאות הימית וגידולי דגים
ופירות ים בפנים המדינה בנוסף לאזור החוף.
 Oil and Gasפרו עשירה בחומרי גלם אלה ,במיוחד באזור הג'ונגל .ישנם  4שחקנים מרכזיים
בתחום ,אשר חלקם אף מייצאים למדינות סמוכות.

הסכמי בילטרליים משמעותיים של פרו עם יתר מדינות העולם
גוש סחר :הברית הפסיפית -)2011( The Pacific Alliance -הכוללת את פרו ,צ'ילה ,מקסיקו
וקולומביה.
The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
) ,(CPTPPהכוללת את המדינות :אוסטרליה ,ברוניי ,קנדה ,צ'ילה ,יפן ,מלזיה ,מקסיקו ,ניו-
זילנד ,סינגפור ,וייטנאם ופרו .בריטניה ביקשה להצטרף לאחרונה והנ"ל נמצא בתהליך (.)2.6.21
ארגונים בינ"ל:
-

 :OECDלא ,אך נמצאת בתהליך בחינה להצטרפות מה.25.1.22 -

-

 :WTOכן ,ינואר 1995

מדינות שאיתן לפרו יש הסכם סחר:
הסכם בתוקף עם :צ'ילה ,מקסיקו ,ארה"ב ,קנדה ,סינגפור ,סין ,דרום קוריאה ,תאילנד ,יפן ,קובה,
פנמה ,גוש האיחוד האירופי ,קוסטה ריקה ,ונצואלה ,הונדורס ,אוסטרליה ,בריטניה ,גוש הברית
הפסיפית ,מדינות  ,EFTAגוש  ,APECגוש  ,MERCOSURגוש  ,COMUNIDAD ANDINAגוש
.CPTPP
הסכם בתהליך אשרור לקראת כניסה לתוקף :גוואטמלה ,ברזיל.
במשא ומתן :טורקיה ,אל סלבדור ,הודו.TISA ,
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יוזמות מרכזיות של ממשלת פרו בשנתיים האחרונות
התמודדות עם משבר הקורונה -ממשלת פרו קיבלה הלוואה מהבנק העולמי של  350מיליון דולר
לרכישת חיסונים נגד ( covid-19שתוחזר לאחר  101שנים) .כמו כן ,הממשלה הנפיקה אגרות חוב
בסך של  4מיליארד דולר על מנת להשקיע באמצעים להתמודדות והקלה של משבר הבריאות אך
גם על מנת לעורר מחדש את הכלכלה.
פרויקט מגה-נמל של  -Chancayצ'אנקי יהיה המגה-נמל הראשון ביבשת אמריקה הלטינית,
הפרוס על שטח של  800דונם וממוקם  75ק"מ צפונית ללימה .אומדן ההשקעה הסופית הוא כ3-
מיליארד דולר .הנמל יהיה בשליטה של  60%על ידי חברת " "Cosco Shipping Portsהסינית ו -
 40%על ידי חברת " " Glencoreהשוויצרית .זהו הנמל הראשון שינוהל על ידי חברה סינית בכל
אמריקה הלטינית .ההערכה היא שהנמל יחל לפעול בשנת  2024ויוכל לתפעל  1.5מיליון מכולות
בשנה .נכון לאי היציבות השוררת בפרו ,נראה כי הפרויקט מושהה ולא ידוע מתי יתחדש.
פרויקט השקעות בתשתיות לשדה התעופה בלימה -משרד התחבורה והתקשורת וחברת
פרויקטים ייעודית לנושא ,מבצעים סדרה של פרויקטי תשתיות לשיפור שדה התעופה הבינלאומי
של פרו .The Jorge Chavez Airport -הפרויקט כולל מגדל פיקוח חדש ,אשר יוכל להפעיל שני
מסלולי טיסה ,תוך אופטימיזציה של בקרת התעבורה האווירית .ההשקעה הכוללת נאמדת בכ400-
מיליון דולר.

יחסי סחר ישראל – פרו
עד לפרוץ המגיפה העולמית ,פרו הציגה נתונים מאקרו כלכליים מרשימים וצפי להמשך צמיחה,
לצד מחסור גדול בתשתיות בתחומים רבים .קיים פוטנציאל לחברות ישראליות בתחומי המים,
חקלאות ,התמודדות עם אסונות ,Telemedicine ,ציוד רפואי ,סייבר ,תקשורת וטלקומוניקציה,
ביטחון אזרחי ,תחבורה ואנרגיה ,טכנולוגיות מזון.
פירוט לגבי מספר תחומים עיקריים:
•

מים  -לישראל יש ידע וניסיון רב בכל תחומי המים ,למשל ,בניהול מים ,בטיפול באובדן,
ידע הידרולוגי ,טיהור והתפלה .ניסיון הנדרש ברובו לטיהור מי המכרות הרבים הקיימים
בפרו ומציאת פתרונות לאתגרים שחברות המכרות מתמודדות איתם.

•

תשתיות תקשורת  -שטח המדינה העצום ופיזור האוכלוסייה מקשה על רישות המדינה
בתשתית מתקדמת וענפה של תקשורת .הפתרון היעיל הינו תקשורת לוויינית לאזורים
המרוחקים לצד פרישת סיבים אופטיים .חברת הלוויינים "גילת" תקשורת זכתה במספר
מכרזים בפרו ,וחברות תקשורת נוספות פועלות בתחומי הטלפוניה.

•

ביטחון אזרחי ( - )HLSישראל יכולה לשתף פעולה בתחום הידע והציוד הביטחוני ,שנועד
לביטחון פנים ,החל משיתוף בידע ,למשל ,בלחימה בפשע ,במודיעין משטרתי ובכלי
תשתיות ובציוד ,דוגמת סנסורים ,חדרי שליטה ובקרה ועוד.

•

סייבר -הטכנולוגיה הישראלית בהגנת סייבר נדרשת בפרו ונראה שהדרישה לכך עולה יחד
עם מספר מתקפות הסייבר .כעת ישנה הבנה ודרישה לכך ,בעיקר בקרב תאגידים פרטיים.

•

מכרות  -לישראל עצמה אין תעשיית כרייה ענפה ,אך יש פתרונות שתעשייה זו זקוקה להם
בשלל תחומים ,כמו :רובוטיקה ,אוטומציה ,סייבר ,טיפול במים ועוד.
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יש לציין שלא התקיימו ביקורי שרים מקצועיים משני הצדדים מזה מספר שנים .ביקור בודד
בשנים האחרונות היה של שר הייצור ,ברונו ג'יופרה ,בישראל בינואר  .2017הביקור האחרון בדרג
רשמי היה של משלחת הכנסת באוגוסט ( 2018הח״כים דוד ביטן ,דוד אמסלם ,יהודה גליק ,מירב
בן ארי ,איציק שמולי וחיים ילין).

שנה

סכום יצוא
במיליוני
דולרים

אחוז היצוא
מתוך סך היצוא
הישראלי

סכום יבוא
במיליוני
דולרים

אחוז היבוא
מתוך סך היבוא
הישראלי

מאזן מסחרי

היקף סחר

2017
2018
2019
2020
2021

$75
$79
$71
$58
$75

0.16%
0.17%
0.15%
0.13%
0.15%

$9
$12
$13
$15
$19

0.01%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%

$67
$68
$58
$42
$56

$84
$91
$83
$73
$95

יבוא/יצוא סחורות לפי שנה ,מיליוני דולרים
$75

$71

$58
$19

$15

$79

$75

$100
$80
$60
$40

$13

$12

$9

$20
$0

2021

2020

2018

2019

סכום היבוא במיליוני דולרים

סכום יצוא במיליוני דולרים

היקף סחר במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני דולרים

2017

ניתן לראות שעד שנת  2019נתוני הסחר בין ישראל לפרו יציבים למדי ,ללא שינויים מהותיים.
בהתחשב בכך שהיקף הייצוא הישראלי לפרו קטן למדי ,ירידות ועליות יכולות להיות מושפעות
מאוד מפרויקט בודד כזה או אחר .שנת  2020מאופיינת בירידה משמעותית יחסית להיקף הסחר
הבילטרלי וזאת ניתן לייחס למגפת הקורונה ולמשבר הבריאות העולמי שהביא לעלייה מהותית
במחירי האנרגיה והסחורות ,ולמדיניות של האטה בגבולות הבין מדינתיים בשל כך .פרו נפגעה
קשות מהמגפה והמצב בפרו אמנם משתפר ,אך ממשיך להיות קשה ביחס למדינות אחרות בעולם,
מה שהוביל תחילה להאטה בכלכלה ולאחר מכן למשבר כלכלי ופוליטי .שנת  2021מאופיינת בעלייה
גם בהיקף הייצוא לפרו ובהיקף הייבוא לישראל ,דבר שמצביע על התאוששות מערכת המסחר
לאחר המשבר ויכול להצביע על סוג של "פיצוי" במסחר בין המדינות.
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חברות ישראליות מרכזיות שפועלות בפרו:
התחומים העיקריים בהם ישנה נוכחות מאסיבית של חברות ישראליות בפרו הם ,HLS :מים
וחקלאות .בתחום ה HLS-רוב החברות פועלות מישראל על בסיס לא קבוע ובניסיון בעיקר להשתלב
בפרויקטים גדולים .לחלקן ישנה נציגות מקומית קטנה או סוכן כזה או אחר ,אך בהיקף מצומצם.
בתחום המים והחקלאות הסיפור שונה; החברות פועלות באופן קבוע ,רציף ומאסיבי יותר מבחינת
נוכחות בשטח .בין חברות המים והחקלאות בעלות הנוכחות המשמעותית בפרו עם חברות מקומיות
ניתן להזכיר את  Rivulis, Bermad, Netafimועוד למעלה מ 10 -נוספות .חברות בולטות בתחומים
נוספים הן" :גילת" (תקשורת לוויינית ואופטית) "טבע" (פרמטבטיקה) ,ו"פרוטרום" (טעמים
וצבעים טבעיים).
סקטורים עיקריים

5

תמהיל יצוא סחורות לפרו 2021
אחר
2%

תוצרת חקלאית
טרייה ומוצרי מזון
6%

מכשור אופטי,
רפואי ואחר
6%

כימיקלים ומוצרי
תעשיות כימיות
14%

מכונות ומיכון חשמלי
ומכני
38%

גומי ופלסטיק
34%

 5הלמ"ס
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תמהיל יבוא סחורות לפרו 2021
אחר כימיקלים ומוצרי
 4%תעשיות כימיות
מכונות ומיכון חשמלי
2%
ומכני
9%

מתכות בסיס
13%

תוצרת חקלאית טרייה
ומוצרי מזון
72%

הסכמי סחר הדדיים בין ישראל ופרו:
לא קיים הסכם סחר משמעותי בין ישראל לפרו ,כדוגמת הסכם סחר חופשי  /הסכם מו"פ  /הסכם
הגנה על השקעות.

תובנות נספח
הנספחות הכלכלית בפרו ממשיכה לקדם את היחסים הכלכליים בשוק המקומי על מנת לייצר
הזדמנויות מגוונות לכניסת יצואנים ישראלים לשוק הפרואני .נראה כי המגפה העולמית הביאה
את פרו להבנה כי עליהם להתקדם וליישם פתרונות טכנולוגיים בצורה משמעותית יותר לגישור על
פערים קיימים ויישור קו אל מול המגמות העולמיות .ההתעניינות בתחום ה Telemedicine-גברה
וישנן פניות למציאת פתרונות לאתגרים המקומיים וכך גם התעניינות בתחומי הגנת הסייבר
ופינטק .בנוסף על כך השוק הפרטי נמצא בשיאו של תהליך דיגיטציה נרחב על מנת להקל על
התהליכים בגישה מרחוק ,דבר שמהווה מומנטום אידיאלי לחברות ישראליות לנסות את מזלן
בכניסה לשוק.
ישנן הזדמנויות נרחבות לחברות הטכנולוגיה הישראליות אך יש לקחת בחשבון כי כיאה 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.
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