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 מטרות העל של הממשלה בתחום היצוא
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 :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  

 כספית ביצואנים  
 מערך נספחים מסחריים הסכמי סחר



 שותפים לעשייה בתחום היצוא
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 ממשלה  
 משרד החוץ•

 משרדי ממשלה נוספים•

 מכון היצוא•

רשות ההשקעות ופיתוח התעשייה  •

 והכלכלה

 הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים•

 רשות החדשנות•

 אשרא•

היחידה להשקעות זרות ושיתוף  •

 פעולה תעשייתי

 מכון התקנים•

 ארגוני תעשיה ומסחר

 התעשייניםהתאחדות •

 המסחרלשכות איגוד •

•IATI 

 לאומיות-דומסחר לשכות •

 איגוד התעשייה הקיבוצית•



 במספרים 2017שנת 
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2017 
250 

משלחות  

 עסקיות

 מעל

220 
סיפורי  

 הצלחה

 -כ

1,500 
 חברות פונות

 -כ

4,700  
 פניות



 באפריקהחדשות  ניספחויותפתיחת שתי : בקרוב

 נספחים מסחריים   43מינהל סחר חוץ מפעיל כיום 

 נציגות מקומית
 נספחות
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 ?איך הנספחים יכולים לסייע
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 וסוכניםאיתור מפיצים קניינים 
 ילה'לרשת סופרמרקטים בצחיבור 

 שוקסקרי 

 המזון באנגליהשוק 

 וממשלבעיות רגולציה 

 מסחרי בסיןסימן 

 ויוצאותמשלחות נכנסות 
 אפריקהבדרום   DIYמשלחת

 המכסבעיות מול 

 שחרור מכולות בפוליןאי 

 בתערוכותתיאום פגישות 

בעקבות השתתפות  עסקה 
 ב"בארה RSAבתערוכת 

 זריםחיבור למשקיעים 

של תאגיד ענק בחברה השקעה 

 ישראלית



 ערך סיפורי ההצלחה

900,000,000$  



 מהיצוא 75%מערך הסכמי הסחר החופשי מכסה 
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 משא ומתן מתנהל הסכמי סחר חופשי עליהם חתמה ישראל

 OECD-ובארגון ה WTO-ישראל חברה בארגון ה* 

 (1985)ב "ארה

 (1992) א"אפט

 (1997)טורקיה 

 (1999)מקסיקו 

 האירופיהאיחוד 

(1975,1995) 

 (2007) מרקוסור

 (2013)קולומביה 
 עדיין לא אושרר*

 (2015, 1997)קנדה 
 השדרוג עדיין לא אושרר*

 אוקראינה

 וייטנאם

 סין

 פנמה
 2015מ הסתיים ב "המו*

 קוריאה. ד

,  בלרוס קזחסטן, רוסיה

 קירגיסטן וארמניה

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 



 התעשייההתייעצות עם  –הסכם אזור סחר חופשי 

מ להסכם סחר חופשי עם האיחוד הכלכלי  "פתיחת מו –שאלון לתעשייה 

 –( קירגיזסטן וארמניה, קזחסטאן, בלארוס, רוסיה)אסייתי -האירו
(EAEU - (the Eurasian Economic Union 

-עם האיחוד הכלכלי האירו( ח"אס)מ להסכם אזור סחר חופשי "כחלק מתהליך המו

האגף למדיניות והסכמי  , ( קירגיזסטן וארמניה, קזחסטאן, בלארוס, רוסיה)אסייתי 

בשיתוף עם התאחדות התעשיינים  , משרד הכלכלה והתעשייה, סחר במינהל סחר חוץ

החתירה להסכם  .בוחנים את ההשפעה האפשרית והצרכים של התעשייה הישראלית

וכחלק  , היא חלק מהמדיניות לעודד ולהרחיב את היצוא מישראל לשווקים חדשים

ועם מדינות  , ממדיניות הממשלה להידוק היחסים עם מדינות בעולם המתפתח

אסייתי יכול  -הסכם סחר חופשי עם האיחוד הכלכלי האירו. מ לשעבר בפרט"בריה

ואף לסייע לחברות המייבאות  , ליצור הזדמנויות רבות לחברות ישראליות בשוק זה

 .חומרי גלם ומוצרי ביניים מהמדינות הרלוונטיות

זו ההזדמנות שלך להשפיע   -נשמח אם תמלא שאלון קצר זה על מנת לסייע לנו ולך 

,  בלארוס, רוסיה)אסייתי -על המסגרת של עסקיך במדינות האיחוד הכלכלי האירו

 (.קירגיזסטן וארמניה, קזחסטאן

 .  השאלון הוא מסמך פנימי ואנו מתחייבים לא לפרסמו

או בתשובות  /השאלון מהווה אמצעי התייעצות בלבד ואין לראות בשאלון ו, כמו כן

 .לשאלון התחייבות כלשהי מצד אף גורם
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 2017 -כלי סיוע במספרים 
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 כסף חכם 

סיוע לפריצה  : המטרה•

 בשוק חדש

 ,חברות 210הגישו •
 אושרו 161

  72כ מענקים שאושרו "סה•

  ח"מלש

 קרן הפרויקטים

שיווקי   סייטבטא : המטרה•

 ל"והגשה למכרז בינ

 אושרו 14, חברות 30הגישו •

  3.6מענקים שאושרו כ "סה•

 ח"מלש

 תשתיתמאגדים 

הקמת מתקן  : המטרה•

 ל"הדגמה שיווקי בינ

בקשות להגדלת אושרו •

תקציב של שני מאגדים  

פעילים בסכום כולל של  

 ח"מלש 1.4

 חברות נתמכו 247

 ח "מיליון ש 88 –בהיקף של כ 

 חדש –ב "של

בניית יכולות וסיוע  : המטרה•

 בצעדים ראשונים

 אושרו   66, חברות 125הגישו •

  11שאושרו מענקים כ "סה•

 ח"מלש



 כלים לשמור על קשר עם התעשייה
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 (ERM) ייצואניםמערכת פניות 

 israel-trade.net המינהלבלוג 

 ניוזלטר שבועי 

 הבלוג המקומי

 (Facebook, LinkedIn)רשתות חברתיות 



 !תודה ובהצלחה


