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 מטרות העל של הממשלה בתחום היצוא

2 

יעד של  -הגדלת ייצוא 
דולר עד מיליארד  104

 2020סוף 

  -היצוא גיוון  היצואניםמספר הגדלת 
 גיאוגרפי, סקטוריאלי

 



 :מינהל סחר חוץ פועל ליישם את מדיניות הממשלה בתחום היצוא באמצעות שלושה כלים מרכזיים

 היצואניםמינהל סחר חוץ בשירות 
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קרנות ייעודיות לתמיכה  
 מערך נספחים מסחריים הסכמי סחר כספית ביצואנים  



באפריקהחדשות  נספחויותפתיחת שתי : בקרוב 

 נספחות
 נציגות מקומית

 נספחים מסחריים   43מינהל סחר חוץ מפעיל כיום 



 ילה'חיבור לרשת סופרמרקטים בצ–איתור מפיצים קניינים וסוכנים •

 סימן מסחרי בסין –רגולציה וממשל  בעיות•

 אי שחרור מכולות בפולין –בעיות מול המכס •

 השקעה של תאגיד ענק בחברה ישראלית –חיבור למשקיעים זרים •

 ב"בארה RSAעסקה בעקבות השתתפות בתערוכת  –תיאום פגישות בתערוכות •

 שוק המזון באנגליה –סקרי שוק •

 בדרום אפריקה DIYמשלחת  –משלחות נכנסות ויוצאות •
 

 

 

 

 

 ?איך הנספחים יכולים לסייע



 מערך כלי סיוע לתעשייה -משיווק למכירות
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ב"של חכםכסף   'הבינלקרן הפרויקטים והמכרזים    

 עבור מה

 מה מקבלים

 למי מיועד

 מה מחזירים

 בניית יכולות שיווק
 פריצה לשווקים בינלאומיים

 מההוצאות 50%
 ₪אלף  200עד 
 חודשים 24-ל

 יצואנים מתחילים
 ייצוא$ אלף  250-פחות מ

מהגידול במכירות לשוק היעד   3%
 שנים או עד החזר הסיוע 5על פני 

 –ל "הרחבת פעילות שיווק בחו
 מהלך שיווקי חדש

 *מההוצאות 50%
 חודשים 24-ל -₪ אלף  500עד 

 שנים בהודו סין יפן 3-ל₪ עד מיליון 

 יצואנים בינוניים
 ייצוא$ אלף  250מעל  

מהגידול במכירות לשוק היעד   3%
 שנים או עד החזר הסיוע 5על פני 

 פיילוט או התמודדות במכרז

 מההוצאות 50%
 ₪ אלף  500עד 
 חודשים 12-ל

 )lead(למי שיש ליד 

 הסיועגובה 
 ויש זכיהבמידה 



 
 )ח"אס(אזור סחר חופשי הסכמי 
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י הסרת  "הסכם בין שתי מדינות או יותר אשר מטרתו הגדלת הסחר בין הצדדים ע

 :חסמי סחר
 מכסותהפחתת מכסים או / ביטול •
 מקורקביעת כללי •
 מכסייםהסרת חסמים לא •
 

 60% -כ הסכמי סחר מכסים 
 של מדינת ישראלמהסחר 

 
 החדשמהדור הישן מול הדור הסכמים 



8 

   ח"אספרקים בהסכם 

 Market Access –גישה לשווקים 
 Trade Remedies –היטלי סחר 
 Rules of Origin –כללי מקור 

 TBT -מחסומים טכניים לסחר 
 SPS - ופיטוסניטרייםאמצעים סניטריים 

 Trade in Services –סחר בשירותים 
 Government Procurement –רכש ממשלתי 

 Investments –השקעות 
 Intellectual Property –קניין רוחני 

 Trade and Environment –סחר וסביבה 
 Trade and Labor -  סחר ועבודה
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 יצירת תשתית לגידול בייצוא•
 פתיחת שווקים חדשים•
 הקלות לאנשי עסקים•
 פלטפורמה לפתרון בעיות סחר•

 והגברת שיתופי פעולה
 חשיבות אסטרטגית  •
 הטבה לצרכנים ביבוא•
 
 

 ח"אסהסכמי מיתרונות 
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 השפעות שליליות פוטנציאליות  •
 לישראל דרושה יצירתיות•
 מטרות מדיניות מול מטרות כלכליות•
 ביקורת על היכולת לעודד ליברליזציה•

 ח"אסמחסרונות הסכמי 



 מהיצוא 60%החופשי מכסה מערך הסכמי הסחר 
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 (1985) ב "ארה

 )2015, 1997(קנדה  (1992) א"אפט

 (1999)מקסיקו  (1997)טורקיה 

 (2007) מרקוסור (1975,1995) האירופיהאיחוד 

 (2013)קולומביה 

 הסכמי סחר חופשי עליהם חתמה ישראל

 משא ומתן מתנהל
 אוקראינה וייטנאם  

,  קזחסטןבלרוס , רוסיה
 קירגיסטן וארמניה

 סין פנמה

 עדיין לא אושרר*

 קוריאה. ד

 OECDובארגון ה  WTOישראל חברה בארגון ה * 

 השדרוג עדיין לא אושרר*

 2015מ הסתיים ב "המו*

 )Brexit-לאחר ה( בריטניה הודו

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/flags/us-flag.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/flags/ca-flag.html


 המחשה -התועלת בהסכם אזור סחר חופשי 
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 )בסין(מחיר המוצר לפני מכס  100 100

 )בסין( 10%מכס 

 )בסין(מחיר כולל מכס 

מחיר בהינתן הסכם  
 בין ישראל לסין ח"אס

10 10 

110 110 

110 100-110 



 !תודה ובהצלחה

Netta.Bar-El@Economy.gov.il 
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