סקירה כלכלית – פרו )ינואר (2017
נתוני מאקרו כלליים (לשנת )2015

משטר :רפובליקה

אוכלוסייה 30,444,999 :תושבים

שטח המדינה 1,285,216 :קמ"ר

תוצר לנפש 6,$66.121 :לנפש

תמ"ג 192.08 :מיליארד דולר

דירוג עולמי :מקום  39בעולם

תחזית צמיחה שנתית 23.24% :2016-2021

כלכלת פרו – רקע כללי
כלכלת פרו משקפת את הגאוגרפיה המגוונת שלה  -אזור שפלת החוף הצחיח ,אזור הרי האנדים הגבוה במרכז,
יער האמזונס הצפוף וגבולות טרופיים עם קולומביה וברזיל.
מגוון רחב של משאבים מינרלים חשובים מצויים באזורים ההרריים והחופיים ,ומימיי החופים של פרו מספקים
שטח דיג מעולה.
הכלכלה הפרואנית גדלה בשיעור ממוצע מהגבוהים באמריקה הלטינית מאז  2002עם שער חליפין יציב
ואינפלציה נמוכה .
למרות ביצועי המקרו החזקים של פרו ,התלות ביצוא מינרלים ומתכות מכפיפה את המשק לתנודות במחיריהם
בעולם .כמו כן התשתית הרעועה במדינה מעכבת את התפשטות אזורי הגידול החקלאיים ,עליהן נשענת תעשיית
המזון החשובה ,לאזורים שאינם בשפלת החוף של פרו.
מדיניות הסחר החופשית של פרו הביאה מאז  2006על חתימת הסכמי סחר עם מדינות כדוגמת ארה"ב ,קנדה,
סין ,דרום קוריאה ,מקסיקו ,יפן ,איגוד הסחר החופשי האירופי ,צ'ילה ועוד .פרו חברה גם בהסכם סחר עם
צ'ילה ,קולומביה ומקסיקו הנקרא"  "The Pacific Allianceהסכם יריבות להסכם מרקוסור .הסכם הסחר
בין ארה"ב לפרו נכנס לתוקף  1בפברואר  2009ופתח את הדרך לסחר והשקעה גדולים מאי פעם בין שתי
הכלכלות.

נתוני סחר ישראל-פרו )במיליוני דולרים(
בשנים האחרונות מסתמן גידול בהיקף היצוא הישראלי לפרו לצד קיטון בהיקף היבוא הישראלי מפרו והמאזן
המסחרי הינו בנטייה ברורה לטובת ישראל .ענפי היצוא העיקריים לפרו הם ענפי המכונות ,הנחושת והמכשור
הרפואי והאופטיקה והייבוא רובו ככולו מתמקד בתעשיית המזון.
ייצוא )מיליוני
דולרים(

ייבוא )מיליוני
דולרים(

היקף הסחר )מיליוני
דולרים(

מאזן הסחר )מיליוני
דולרים(

2014

60.9

7.4

68.3

53.5

2015

73.9

6.7

80.6

67.2

2016

74.4

6.4

80.8

68

2017

74.8

6.8

81.6

68

נתוני סחר ישראל  -פרו )(2014-2017
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2017

2016

2015

ייבוא )מיליוני דולרים(

ייצוא ) מיליוני דולרים(

מאזן הסחר (מיליוני דולרים)

היקף הסחר ( מיליוני דולרים)

2014

יחסי הסחר ישראל – פרו והפוטנציאל שלהם
בין ישראל לפרו קיימת תשתית הסכמית שכוללת הסכמים בתחומים רבים ,בראשם הביטחוני והחקלאי ,אולם
הסכמים כלכליים גרידא מעטים יחסית .התקיים מו"מ בעצימות נמוכה על הסכם להגנה על השקעות וישנה
מחשבה על אמנת מס ועל בדיקת היתכנות הדדית להסכם סחר חופשי.
בין החברות הישראליות אשר פעילות בצורה משמעותית בפרו ראוי להזכיר את "נטפים" ו"טבע" אשר מחזיקות
במפעלי ייצור מקומי שמעסיקים אלפי עובדים בנוסף על ייצוא מישראל ,וכן את חברת התקשורת "גילת" אשר
זכתה לאורך  18שנות קיומה בפרו במספר מכרזים לפרויקטים ענקיים בשווי כולל של מאות מיליוני דולרים
להקמת תשתיות תקשורת במדינה .כמו כן בולטות מספר חברות בהיקף בינוני בתחומים כמו מים והשקיה כמו
ברמד ,מיה ועוד.
הפוטנציאל טמון בהרחבת פעילות של כל החברות הנ"ל וכן בהגברת פעילות בתחומי המים ,ה HLSוהבריאות
,שממשלתו החדשה של הנשיא פדרו פבלו קוצ'ינסקי )שנכנסה לפעולה ביולי  (2016סימנה לה בין התחומים
המועדפים ,בנוסף לפעילות בתחומים קלאסיים אחרים שתמיד רלבנטיים בפרו כמו אגריטק ותקשורת .תחום
המכרות ,אשר אחראי לכמעט מחצית מהתמ"ג של המדינה ,טומן בחובו הזדמנויות גם הוא ,בעיקר בתחום
הטיפול במים אך גם בהיבטים נוספים.

פעילות הנספחות הכלכלית בפרו בראיה עתידית
הנספחות הכלכלית של ישראל ,אשר הוקמה לפני כשנה לראשונה בפרו ,עסקה בשנתה הראשונה בעיקר בפעולות
הקמה ותשתית ומיפוי הצרכים בשוק המקומי אשר יכול להיות להם מענה בשוק הישראלי ,ומכך נגזר המיקוד
במספר תחומים עיקריים :מים ,חקלאות ,מכרות ,ציוד רפואי ובטחון המולדת .לצד זאת ישנם תחומים נוספים
אשר בהם ישנו עיסוק משני יותר אך גם כן זוהה פוטנציאל ,בהם :תקשורת ,הגנה בסייבר וטכנולוגיות חינוך.
בתור אירוע אסטרטגי בודד עיקרי לשנים הקרובות ,הנספחות מתקדמת במשחקים הפאן-אמריקאים )מעין
אולימפיאדה של יבשת אמריקה-רבתי( אשר יתקיימו בבירה לימה בשנת  .2019הנספחות מצויה בקשר שוטף
עם הגופים מקבלי ההחלטות בנושאים הרלבנטיים לתעשייה הישראלית ,כמו  HLSוסייבר ,אשר הפרויקטים
בהם עדיין לא יצאו לדרך למרות הזמן הקצר שנותר עד לאירוע ,ונשארת עם היד על הדופק על מנת לשלב את
החברות הישראליות כאשר הדברים יתחילו להתבצע.

תמורות פוליטיות בפרו בעת האחרונה
מאז נכנסה הממשלה החדשה בראשות הנשיא פדרו פבלו קוצ'ינסקי לתפקידה ביולי  ,2016פרו חווה תקופה של
אי יציבות פוליטית שלא זכורה כדוגמתה מזה שנים רבות ,ובמרכזה בעיית משילות קשה .בעיה זו נובעת מכך
שהבחירות לנשיאות הינן בחירות ישירות ,ולכן נוצר מצב בו יש רוב עצום בקונגרס למפלגת האופוזיציה
 ,Fuerza Popularאשר מנהיגתה הפסידה את הנשיאות ביולי  2016על חודו של אחוז בודד .מפלגה זו ,למרות

היותה בעלת אג'נדה דומה למפלגת השלטון בתחומים מסוימים כמו כלכלה ,מנצלת רוב זה שלה בצורה צינית
על מנת להתנגח במפלגה השלטת ובנשיא ,ולהעלות בכל הזדמנות אפשרית להצבעות אי-אמון שרים מהממשלה
,באמתלות כאלה ואחרות שלא תמיד מתחשבות בצרכי ורחשי הציבור ולעיתים אף מנוגדות לו .הצבעות אלה
מביאות לרוב להדחת השרים ,וכך בשנה וחצי האחרונות התחלפה בממשלה כמות חסרת תקדים של  21שרים.
כמעט בכל משרד ממשלתי השר המכהן הוא אינו זה שהתחיל את הקדנציה ביולי  ,2016ובחלקם אף כבר הספיקו
להתחלף שניים .השיא של משבר זה היה בניסיון ההדחה של הנשיא עצמו ב 21בדצמבר  ,2017בטענה למעורבותו
בפרשת שחיתות ,ניסיון אשר נכשל אך ורק הודות ל"בגידה" של  10חברי מפלגת האופוזציה אשר החליטו ברגע
האחרון להפר את המשמעת המפלגתית ולהצביע בעד השארת הנשיא ,הצבעה שהביאה להדחתם/התפטרותם
מהמפלגה בסוף ינואר .2018
ממשלת קוצ'ינסקי אמורה לסיים את כהונתה ביולי  ,2021בדיוק כאשר פרו תחגוג  200שנים לעצמאותה .במצב
הנוכחי ,בו הנשיא בנוסף לכל הנ"ל גם חוטף ביקורת קשה מבפנים ומבחוץ לגבי החלטתו המעוררת מחלוקת
להעניק חנינה לנשיא לשעבר ,אלברטו פוחימורי )אשר היה אמור להישאר בכלא עד סוף ימיו בריצוי עונש מאסר
עולם בגין פשעים נגד האנושות ושחיתות בתקופת כהונתו בשנות ה ,(90לא מו הנמנע שכהונה זו תסתיים טרם
זמנה .נמתין לבאות.

