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הפועלת   ,)AgriQuality) "אגריקווליטי"  ברת 
לאחרונה  נבחרה  עומר,  תעשייה  בפארק  ממשרדיה 
אפריקה  מזרח  על  "פוקוס  הפסגה  ועידת  מארגני  ע"י 
 Focus on") אפריקה  מזרח  של  בחקלאות  ההשקעות  ועידת   -
 East Africa" - East Africa Agriculture Value Chain

Investment Summit( - לייצגה בישראל ובהודו. 
ישמשו  לה,  במקביל  שתתקיים  החקלאית  והתערוכה  הוועידה, 
מקום מפגש למשקיעים ויזמי פרויקטים מכל רחבי העולם, ארגונים 

בינלאומיים וגורמי ממשל במדינות המשתתפות בוועידה. 

אדוארד קטנדה (Edward Katende(, אחד ממנהלי חברת 
אומר:  הוועידה,  את  המארגנת  אפריקה",  מזרח  על  "פוקוס 
'ועידת  את  מציגה  אפריקה,  במזרח  המתמקדת  שלנו,  "החברה 
 East Africa) ,2012 ההשקעות בחקלאות של מזרח אפריקה' לשנת
 .)Agriculture Value Chain Investment Summit 2012
בסרנה,   ,2012 בדצמבר  ה-6  עד  ב-4  תתקיים  הפסגה  ועידת 
מוסבני  קגוטה  יוורי  אוגנדה,  נשיא  אוגנדה.  בירת  שבקמפלה 

(Yoweri Kaguta Museveni(, צפוי להיות אורח הכבוד.
“מטרת הוועידה היא לעזור למדינות מזרח אפריקה לממש את 
הפוטנציאל שלהן ולהפוך אותן לתחרותיות בעיני משקיעים, שיסייעו 
רואים בנעשה  בידי המדינות לפתח את הכלכלה. מארגני הוועידה 
של  להשתתפותם  רבה  חשיבות  ומיחסים  לחיקוי  מודל  בישראל 

הנציגים הישראלים בתערוכה.
לקחים  להפיק  יכולה  אפריקה  שמזרח  מאמינים  אנחנו  “כאזור, 
בתחום  עולמיות  למובילות  שהפכו  אחרות,  ממדינות  וללמוד 
החקלאות, מדינות כמו ישראל ומדינות אחרות, ולכן אנחנו מארחים 
גודל מישראל, שיוכל לחלוק עם באי הוועידה את  את מר שפריר 
סיפור ההצלחה של ישראל בהשקעות בחקלאות. הוועידה תעסוק 
בנושאים מגוונים, כמו למשל: שרשרת ההשקעות שהובילה להצלחת 
התעשייה החקלאית בישראל; יוזמות לפיתוח אזורים משולבים; בניית 

יכולות וכישורי שדרוג; פלטפורמות תמיכה מקצועיות לעסקים ועוד. 
"הפסגה, שנתמכת ע"י ממשלת אוגנדה, תקבץ כמה מהמוחות 
המבריקים בעולם לאורך כל נושא השקעות ההון בחקלאות, במטרה 
בתעשיית  עסקיות  הזדמנויות  ולהציג  הענפיים  לאתגרים  להתייחס 
עסקי,  פיתוח  לזהות  יעזור  גם  זה  אפריקה.  מזרח  של  החקלאית 

השקעות, גיוסי הון והזדמנויות לשיתוף פעולה אסטרטגיות באזור".
בדיונים  וישתתף  ירצה  גודל,  שפריר  "אגריקווליטי",  מנכ"ל 
ואנשי מקצוע  נשיא אוגנדה, שר החקלאות שלה  המקצועיים לצד 
נוספים מרחבי העולם. גודל יציג את המקרה הישראלי של פיתוח 
חקלאות מתקדמת ומובילה עולמית. הדגש בהרצאה יהיה על ישראל 
 startup") "ועל החקלאות הישראלית כחלק מ"אומת הסטרט אפ
הישראלית,  החקלאות  של  סיפורה  על  ידבר  שפריר   .)"nation
ענפים  במגוון  הישראלית  הצריכה  מרבית  את  לספק  המצליחה 

ובמקביל לייצא בהיקפים ניכרים. 
הקשר המיוחד של שפריר לחקלאות נוצר במקרה. שפריר נולד 
בירוחם וגדל בבאר שבע. בראשית שנות ה-90 הועסק על ידי קבוצת 
"משוב", הפעילה בענף, שמשרדיה ממוקמים אף הם בבאר שבע. 
מאז לא עזב שפריר את הענף. "אני גאה לייצג מעבר לים את הענף 
המפותח והמתקדם כל כך", אומר שפריר. "בכל מקום שאליו אני מגיע 
זוכה החקלאות הישראלית למחמאות. העובדה שאני בא מהדרום - 

מרכז החקלאות הישראלית, רק מוסיפה להרגשת הגאווה".  

הן  מה  בוועידה.  ישראליות  וחברות  קבוצות  תייצג  אתה 
ההזדמנויות העסקיות-חקלאיות במזרח אפריקה?

בלבד.  אינה מכוונת להשקעות בחקלאות  "הועידה עצמה  גודל: 
אם אתה בעל-הון המעוניין להשקיע ישמחו לעבוד איתך. להשקעות 
מדינות  ישנן  למשל,  כך  לכת.  מרחיקות  הטבות  ישנן  בחקלאות 
אפריקניות שיקצו לך קרקע בחינם או בעלות נמוכה מאוד וכך גם 
לגבי חשמל ומים. אלה הן מדינות שנמצאות מאחור ברמת הפיתוח 
שלהן, ולכן חשוב לזכור שגם התשתיות תהיינה ברמה נמוכה. למשל, 

יש מקומות שכלל אין חשמל.
האחרונות  בשנים  משקיעים  האפריקנים  העקרונית,  "ברמה 
מאמצים כבירים ביצירת תנאים אטרקטיביים למשקיעים. הם פתרון 
המון בעיות שאפיינו בעבר השקעות ביבשת. יש פחות בירוקרטיה 
וההליכים מזורזים. זה לא שהכול עכשיו ורוד, אבל יש תהליך חיובי 
והמודעות להשקעות עסקיות גבוהה מאוד. נקודת המוצא היא שיש 
מקומות רבים עם מים וקרקע פורייה וזולה. אוגנדה, למשל, נחשבת 
כיום למדינה עם השירותים הכי מתקדמים למשקיעים זרים באפריקה. 
 Know How-מה שלוקה בחסר זה תשתיות ואין ידע טכנולוגי - ה

- כיצד לייצר את המוצר החקלאי, כך שיניב רווחים?
“עיקר החקלאות האפריקנית כיום מתמקד בגידולי תשתית, כגון 
תה, קפה, קני סוכר וכיו"ב. הם מעוניינים לשנות את אופי הגידולים: 
יותר גידולי הורטיקולטורה של פירות וירקות לצריכה ביתית. בדומה 
להודו וסין, גם באפריקה התפתח בשנים האחרונות מעמד ביניים, 
המאופיין בעליית רמת ואיכות החיים ועלייה בצריכה - מה שיוצר 
ביקוש למוצרי חקלאות איכותיים. כללית, קיים היום לחץ - הן בשוק 
המקומי והן הבינלאומי, לייצר בהיקפים גדולים יותר בחקלאות ולנו יש 

את הטכנולוגיה שתאפשר זאת".  
"אגריקווליטי", 8-69016900  לשפריר,  לפנות  ניתן  נוסף  למידע 

  office@agriquality.net

חברת "אגריקווליטי" הישראלית תייצג את ועידת ההשקעות בחקלאות של 
מזרח אפריקה - בהודו ובישראל  f הוועידה, והתערוכה שנערכת במקביל לה, 

ישמשו מקום מפגש בין משקיעים מרחבי העולם לבין יזמים של פרויקטים, 
ארגונים בינלאומיים וגורמי ממשל במדינות המשתתפות בוועידה

עמוס דה-וינטרח

amos@mashov.net

פוקוס על מזרח אפריקה

שפריר גודל, מנכ"ל "אגריקוואליטי", מרצה על החקלאות הישראלית בהודו


