ארגנטינה – סקירה כלכלית ספטמבר 2017
נתוני מאקרו כלליים






אוכלוסייה 48.431 :מיליון (מקום  32בעולם).
שטח המדינה 2,780,400 :קמ"ר.
תמ"ג 548.05 :מיליון דולר.
תוצר לנפש 12,751.39 :מיליון דולר.
תחזית צמיחה שנתית (.13.81% :)2016-2021

נתוני סחר ישראל-ארגנטינה (במיליוני דולרים)
שנים
2015
2014
2013
2012
2011


היצוא סכום יבוא

אחוז
סכום
לארגנטינה
יצוא
מהסך הישראלי
0.21% 111.583
0.18% 104.98
0.21% 121.29
0.24% 126.93
0.23% 133.27

215.33
198.5
222.39
241.86
262.07

אחוז היבוא מאזן
מארגנטינה מסחרי
0.36%
0.27%
0.31%
0.35%
0.36%

-103.75
-93.51
-101.1
-114.93
-128.8

הסחר
היקף
ישראל-ארגנטינה
326.914
303.48
343.68
368.79
395.34

ריכוזיות היצוא לארגנטינה :היצוא לארגנטינה מאופיין בריכוזיות רבה של יצואנים גדולים
( 95.5%מסך היצוא הישראלי לארגנטינה).



ענפי יצוא עיקריים ( :)2016מתוך סך היצוא של ישראל לארגנטינה ( 103.15מיליון דולר ב-
 )2016הענפים המובילים הם מינרלים ומוצרים כימיים ( ,)$M34.4תקשורת ()$M17.5
מכונות ( )M$13.2ורפואה ופרמצבטיקה (.)M$8.1



ענפי יבוא עיקריים :מתוך סך יבוא של ישראל מארגנטינה ( 208.13מיליון דולר ב )2016
הענפים המובילים הם בעלי חיים חקלאות ומזון ( ,)M$202.1מינרלים ומוצרים כימיים
( )M$3.4וצעצועים כלי נגינה רהיטים ואומנות (.)M$0.77

כמדינה היחידה מחוץ לאמריקה הלטינית שלה הסכם סחר חופשי בתוקף עם ארגנטינה (ישראל-
מרקוסור ) ,נהנית ישראל ממעמד מיוחד .בהתאם ,זוכות חברות ישראליות ליתרון מובנה בסחר עם
ארגנטינה :ביטול הדרגתי של מכסים על  93%מהמוצרים הנסחרים בין ישראל לבין מדינות
המרקוסור ,כללי מקור גמישים נוחים ליצואן הישראלי וכן מנגנון ישיר ליישוב סכסוכים .לכך יש
להוסיף את רוחות השינוי המנשבות בארגנטינה שלאחר הרפורמות הכלכליות הגדולות .בין הצעדים
הנוגעים ישירות לתחום הסחר ניתן למנות את הסרת הפיקוח על שער הפזו ,הסרת מגבלות על
ייבוא ,החזקת מטבע חוץ והשקעות ישירות וכן הפחתה משמעותית של מיסי יצוא והגדלת מכסות
יצוא בחקלאות .בשנת  2017צפויה הכלכלה השנייה בגודלה באמריקה הדרומית להתאזן ולהתפתח
לכלכלה פתוחה ומתקדמת ,המהווה שותפת סחר משמעותית ונהנית ממוניטין כלכלי בינלאומי.

מאז עליית הממשל בסוף  2015החל שינוי כלכלי משמעותי שנובע בעיקרו משינוי תפיסה שלם של
הכלכלה הארגנטיני ת המתבטא בביטול הפיקוח על שער המטבע הורדת שיעורי מיסים חיזוק הבנק
המרכזי והשגת הסכמות ופשרות מבנקים בינ"ל שהיוו נושים של המדינה משך שנים ארוכות.
שינויים אלו אפשרו לממשל לחזור לשווקים הבינ"ל ולצאת בהנפקת אג"ח ממשלתי לראשונה מזה
שנים ארוכות .במסגרת ההנפקות גויסו מליארדי דולרים ובכך היוו סמן לשווקים על פתיחות גבוה
מבעבר וכיוון שונה מהממשל הקודם.
המכשולים העיקריים העומדים בפני הממשל הנוכחי הם הקשיחות הקיימת בשוק העבודה המקשה
על ביצוע רפורמות משמעותיות כמו גם תלות משמעותית של הכלכלה המקומית בסחורות חקלאיות
שאינה מאפיינת מדינות מפותחות רבות .השחיתות במדינה כמו גם השוק השחור שעדיין קיים
במקביל למוסדות פיננסיים לא מפותחים יקשו על הממשל החדש להטמיע את הרפורמות אך עדיין
הסימנים הכלכליים חיוביים.
חקלאות – יתרון ישראלי בענף אסטרטגי
ענף החקלאות ,המהווה כמחצית מהיצוא הכללי של ארגנטינה ,מוגדר על ידי הממשל כענף
אסטרטגי .עם פתיחת חסמי סחר בענף ,מעניקה ממשלת ארגנטינה חשיבות רבה להגדלת היבול
החקלאי ולשיפור התחרותיות בו .כיום ,נמנית ארגנטינה על יצואניות הסחורות החקלאיות
המובילות בעולם (חציר ומזון לבהמות ,דגנים ,שומן מן החי והצומח ,זרעים , ,דגים ,ובשר).
כך ,על קצה המזלג:


יצוא שמן סויה ולימונים (ראשונה בעולם);



יצוא דבש ואפרסקים (שנייה בעולם);



יצוא תירס (שלישית בעולם).

השטח הנרחב של המדינה מאפשר לחקלאים הארגנטינאים להתמקד בגידולים המצריכים קרקע
נרחבת ( )Land intensive cropsכגון סויה תירס קנה סוכר וחיטה ואכן אלו ארבעת הגידולים
העיקריים במדינה .גידולים אלו נוטים לצרוך יותר כימיקלים לדישון והדברה והשקיה שלהם
בזבזנית יותר .כיום היצוא הישראלי של כימיקלים נרחב ביותר אך קיים פוטנציאל משמעותי
להטמעה של טכנולוגיות השקיה מתקדמות אופטימיזציה של דישון וגם הטמעה של מערכות
חיישנים בשטחים הנרחבים שיחסכו בכוח עבודה ויהפכו את תהליך הגידול ליעיל ומניב יותר .לפי
ההערכות ,צפוי היקף היבול החקלאי בארגנטינה לגדול בכ 80%-40%עד לשנת  2020ולכן
לטכנולוגיה ומעורבות ישראלית ערך רב.
מים  -כחלק מהצימאון האמל"טי לטכנולוגיות ישראליות
בדומה לשאר גזרת אמל"ט ,סקטור המים משמעותי גם עבור השוק הארגנטינאי .אספקת המים
והתברואה בארגנטינה מאופיינת בתעריפים נמוכים יחסית ,רמות נמוכות של מדידה ושיעורי צריכה
גבוהים לבעלי נגישות למים .במקביל ,על פי ה ,WHOאחוז משמעותי(  )21%מכלל האוכלוסייה
נותרת ללא גישה למים בביתו ולחלק משמעותי מהאוכלוסייה העירונית אין גישה לביוב .האחריות
לתפעול ולתחזוקה של שירותי מים ותברואה מוטלת על כ 19חברות מים וביוב ,למעלה מ 100-

עיריות ויותר מ  950-קואופרטיבים ,אשר פועלת בעיקר בעיירות קטנות .רוב חברות המים והביוב
הגדולות הן בבעלות ציבורית.
העובדה שרוב ספקי המים נמצאים ברווחיות גבולית וכי תשתית המים נמצאת במצב שצוין מצביעה
על פוטנציאל משמעותי לטכנולוגיות ישראליות ולפתרונות ישראליים בשוק זה .העובדה כי רמת
החיבור והתשתיות נמוכות משמעותית משווקים מערביים אחרים מהווים הזדמנות משמעותית
לחברות ישראליות לשלב את פתרונותיהן בשלב הבסיסי ללא צורך בהתחברות למערכות מתוחכמות
קיימות שמהווה חסם בשווקים אחרים .העובדה שחברות רבות במדינה מוחזקות בזכיינות פרטית
מאז ההפרטה שנערכה בשנות התשעים מאפשרת בנוסף גישה נוחה יותר לחברות ולעשיית עסקים
וכנראה תדרוש פחות תהליכי מכרז ובירוקרטיה.
העובדה כי השוק מסתמך בצורה משמעותית על חקלאות אף היא מצביעה על צורך ברור במשאבי
המים במדינה ועל הפוטנציאל הגבוה לטכנולוגיות מחזור מים ושימוש חוזר שיכולות להיות
מוטמעות בערים השונות ובאזורי החקלאות המובילים .במקרה ושוק האנרגיה יהפוך אטרקטיבי
מספיק מפעלי התפלה יכולים גם הם להפוך לכלכליים.
HLS
השוק הארגנטינאי מגלה עניין רב בטכנולוגיות  HLSוסייבר ישראליות .הממשל החדש פתוח
לטכנולוגיות חדשות ומעוניין לשפר את יכולות המדינה בתחומי הסייבר הטכנולוגיה והגנת הגבולות.
אף שהמדינה לא נמצאת בלחימה שנים רבות התרבות ביבשת מכתיבה התחמשות ומוכנות גם
במצבי שלום .בשנים האחרונות חלה עליה בפשיעה ממדינות שכנות ולכן הייתה עלייה משמעותית
בחשיבות של הגנת גבולות תצפית ובקרה.
הביטחון האישי בערים אינו גבוה במיוחד והשחיתות והפשיעה נפוצות יחסית למדינות מערביות ועל
כן יש עדיין ביקוש לטכנולוגיות אבטחה והגנה שונות .תחומי ההונאה הממוחשבת והגנה מפניה
מהווים שוק משמעותי ונקודת תורפה של המערכת הבנקאית והקמעונאית בארגנטינה וביבשת
כולה .חברות אבטחה פרטיות נפוצות מאוד ויש להן צרכים ספציפיים שישראל ערוכה לספק בגלל
הניסיון הייחודי שיש לחברות מישראל בתחומי האבטחה והביטחון השוטף.

