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 תקציר 

, 5.7%של בשיעור חה צמימשבר הקורונה והסתכמה במעמדה בסימן התאוששות כלכלית  2021שנת 

לכך ת עדואת ה .וההגבלות רוכיםסגרים האה בעקבות 2020בשנת  9.6%של  כווצותתהאחר את לז

ובאופן  היצוא ףבהיק 14%, עליה של יםהסחורות לפיליפיניבוא  ףהיקב 47%של זינוק ב לראותניתן 

    . מדינהברחבי ה רמת הצריכה הפרטיתבכללי עליה 

 

והדינמיות ביותר באזור  מהכלכלות הצומחותהפיליפינים היא  ,רונההקובר ששמנכון לטרום 

בשנה  6.4%עם שיעור צמיחה כלכלית ממוצע של  מזרח אסיה-דרוםבפרט באזור פסיפיק ו-אסיה

אבטלה  ישיעורב ופייןהמאכח עבודה גדול וצעיר הודות ל ,זאת. (2010-2019) קודםהבמהלך העשור 

בזכות הצמיחה ועלייה ברמת הצריכה הפרטית.  מעמד בינייםצמיחת , העיור בשיעוריגידול , כיםנמו

נמוכה -מדינה בעלת הכנסה בינוניתסטטוס מ ינויהפיליפינים בדרך לשהכלכלית בשנים האחרונות 

(lower middle-income )הכנסה בינוניתל-( גבוההupper middle-income )  פי הגדרות הבנק על

העסקיים  השירותים תעשיות םה בשנים האחרונות בפיליפיניםמנועי הצמיחה הכלכלית . 1העולמי

נדל"ן, ביטוח  כמו ותנוספ תעשיותו (BPO) עסקיים תהליכים של חוץ מיקורעל שירותי  בדגש -

שיכת ממרכזי למוקד  שת בימים אלו ובעבר היוותהשמתאושתעשיית תיירות ופיננסיים. זאת לצד 

 השקעות זרות. 

 

אתגרים לא חסר. פגעי אקלים )בעיקר סופות טרופיות קיצוניות(, התפרצויות וולקניות ורעידות 

ולהשבתת פעילות כלכלית באזורים שונים במדינה. כמו כן הסכסוך  יםאדמה גורמים מדי שנה לנזק

יבות אזורית באי המתמשך בחבל בנגסמורו )המכונה מורו( באי מינדנאו יוצר לפרקים חוסר יצ

בשנים האחרונות פיליפינים מהווה יעד אטרקטיבי עבור החברות  ,בכל זאתאך הדרומי. 

הישראליות. זאת בין היתר בשל היחסים הטובים בין המדינות, האהדה לישראל בקרב הרוב הנוצרי 

של  קהילה העסקית, וכן בשל הביצועים הטוביםב פרטב –במדינה, השימוש הנרחב בשפה האנגלית 

היקף ר בין היתהוכחה לכך ניתן לראות בהכלכלה המקומית המתפתחת וההזדמנויות הטמונות בה. 

 ביצוא הישראלי.  ףעליה בהיקעיקר בשל ב ,2017-2021השנים  בין 23%-הסחר שצמח בכ

 

כאשר תחזית  8.3%של כלכלית צמיחה  מבשרים על 2022ת וני הרבעון הראשון של שננת, בינתיים

 יעמודשוהנשיא  2022תפקידו ביולי  חלשיל החדש הממש .7-9%דת על הצמיחה לשנה המלאה עומ

הסוגיות  טווח הקצר עםב יתמודדווכן  ,מדיניות הכלכלית לשש השנים הקרובותאת ה יתוו ,בראשו

 בטלההאוהעוני י שיעור ,חמה באוקראינהלמהמחירים בעקבות העליית  ןפרק ביניהעל הש הבוערות

 . כליכל-החברתי וןדי אי השווידבמ חמרההו חסיתי הגבוה

 

  ! קריאה מהנה

 נספח כלכלי לפיליפינים, תומר היווי

                                                           
  2019-2010לשנים  נתוני הבנק העולמי 1
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 2 רקע ונתונים כלליים

 

 בעולם( 74)מקום  ר"קמ 300,000: שטח

  (153מקום קמ"ר ) 22,072ישראל            

 נפש  108,116,615: אוכלוסייה

 מנילה : עיר בירה

 רפובליקה נשיאותית דמוקרטית : ממשל

  (2016) רודריגו דוטרטהנשיא מכהן: 

  3(Filipino) יתפיליפינ :תורשמיות שפ

                              אאנגלית                             

(, פרוטסטנטים 80%)קתולים דת: 

  ( 5%(, מוסלמים )11%אוונגליסטים )

  (PHP)פזו פיליפיני : מטבע

   4פזו 48.61-דולר אחד ליחס המרה של             

 

 2,000-כ מתוכםאיים  7,641-מ תהמורכב )ארכיפלג( הפיליפינים היא מדינת איים :גאוגרפיה

חמישים האיים הגדולים במדינה הם  .ים בעלי שטח הגדול מקילומטר רבוע אחדאי 500-ו מיושבים

 בו ,( הוא הגדול ביותר במדינהLuzonמאוכלוסיית המדינה כאשר האי לוזון ) 99%-ביתם של כ

  מהתושבים.  50%-מתגוררים למעלה מ

 

 נהוג לחלק את הפיליפינים לשלושה אזוריים מרכזיים: גאוגרפייתמבחינה 

 Metroמנילה )-בו נמצאות מטרופולין הענק המכונה מטרו – (Luzonכזי לוזון )האי המר .1

Manilaוערים נוספות כמו העיר באג'יו  ,מאוכלוסיית המדינה 50%-( בו מתגוררת כ

(Baguio( וויגאן )Vigan.מצפון )  

העיר בו ( וCebuקבוצת האיים במרכז המדינה בהם האי סבו ) – (Visayasהויסאיאס ) .2

 (, בוהולNegros(, נגרוס )Mindoroמינדורו ) יםהאיו Cebu Cityבגודלה במדינה ה יהשני

(Bohol)לייטה , (leyte) ( וסאמארSamar . ) 

שבירתו דבאו שני בגודלו אחרי לוזון,  –הגדול האי הדרומי  –( Mindanao)האי מינדנאו  .3

(Davao .) 

 

גבולות ימיים אשר חלקם  השכנות אך ישמדינות העם  יםיבשתי ותגבולכלל  אין לפיליפינים גבולות:

( חולקת המדינה גבול Celebesהדרומי, בים סלבס )בחלקה  .עדיין תחת מחלוקתמוסדרים וחלקם 

                                                           
2 CIA The World Factbook ,The World Bank 

 מיליון איש 22-יליפינים על ידי כ( שהיא שפה אוסטרונזית המדוברת בפTagalogמבוססת על הטאגאלוג ) 3
  .2020באוגוסט,  24נכון לתאריך  4
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ישנו גבול ימי עם מלזיה. ( Suluים סולו )אזור מערבי, בעיקר ב-ימי עם אינדונזיה. בחלקה הדרום

 (. South China Seaור ים סין הדרומי )גבול ימי עם סין באז ישנומערבי -בחלקה הצפוני והצפון

 

 5 1202לשנת  אינדיקטורים כלכליים מרכזיים

 

 ישראל פיליפינים אינדיקטור

 תמ"ג נומינלי

GDP, current prices 

Billions of U.S. dollars 

394 402.6 

 PPPתמ"ג לנפש במונחי 

Purchasing power parity; 

international dollars per capita 

9,175 40,547.3 

 הכלכליתצמיחה השיעור 

real GDP growth 

2021 -  5.6% 

2020 –9.6%- 

2019 – 6.0% 

2021 – 8.2% 

2020 –-2.4% 

2019 – 3.4% 

 2021 שיעור האינפלציה

Inflation rate, average consumer 

prices 

3.9% 1.5% 

 5% 7.8% 2020 שיעור האבטלה

 קלות עשיית עסקים
כאשר ציון נמוך מבטא  1-190בין  דירוג

 תוצאה טובה

95 35 

 מדד התחרותיות

 0-100 -ציון מ

 מבטא את הציון הטוב ביותר 100

 

61.9 

 

76.7 

 -S&P BBB+ AAדירוג אשראי 

 

 

 פוליטיקה וממשל 

ודמוקרטי נשיאותי מבוסס על עקרונות משטר בפיליפינים לארצות הברית, המבנה הפוליטי בדומה 

 המחוקקת )קונגרס וסנאט( והשופטת. ויות בין הרשות המבצעת, בו מתקיימת הפרדת רש

מגדירה באופן ברור את תפקידי הרשויות ואת חלוקת הסמכויות  1987חוקת המדינה משנת 

העליון של מפקד ומכהן גם כ ראש המדינהו הרשות המבצעתראש הנשיא הוא לפיה . 6בפיליפינים

 Cabinetשרי הקבינט ) 21שנים וממנה את  6 . הנשיא נבחר בבחירות ישירות לכהונה שלהצבא

                                                           
 (IMFנתוני קרן המטבע הבינלאומית ) 5
  חוקת הפיליפינים -אתר ממשלתי רשמי  6

https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/
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secretaries ) ביוני  30-ם תפקידו בייסיהממשל הנוכחי  מועצת מינויים של הקונגרס.אישור לאחר

 . תו שרה דוטרטהוסגני רקוס ג'וניורהנבחר פרדיננד מם על ידי הנשיא בקרוב יוקוהממשל החדש 

 

 Senate of theשני בתים, עליון ותחתון. הבית העליון הוא הסנאט )מ הרשות המחוקקת מורכבת

Philippines שנים, כאשר כל  6מקסימום סנאטורים נבחרים בבחירות ארציות לתקופה של  24( ובו

 House of Representativesהקונגרס )הבית התחתון הוא  נים מתקיימות בחירות חצי.שלוש ש

of the Philippines )מייצגים את הנציגי אזורי בחירה מאוישים על ידי ושבים מהמ 80% בוו

 Party-ה שרצות במסגרת  רים הם נציגי מפלגותהנות 20%-ה. השוניםשל המחוזות האינטרסים 

List System .שנים כאשר כהונת חבר קונגרס מוגבלת  3 הבחירות לקונגרס מתקיימות כל

  קדנציות. שתי למקסימום

 

 ביתמוגדר כסמכות העליונה לצדק.  העליון המשפט בית כאשר, עצמאית משפט מערכת בפיליפינים

נשיא . תקנות נשיאותיות בהתאם לחוקת המדינה של חוקיותן את לבחוןגם  מוסמך העליון המשפט

 14( נבחר ע"י נשיא המדינה ועומד בראש חבר השופטים שכולל Chief Justiceליון )בית המשפט הע

מרבית החוקים על אף השפעות מימי השלטון הספרדי שניכרות בעיקר בתחום האזרחי,  . שופטים

המסחר, דיני עבודה, מיסוי, בנקאות ומטבע נגזרו ממערכת המשפט  יהחשובים המסדירים את נושא

, בתקופת שלטונה של ארצות 20-בעשורים הראשונים של המאה הכנסו לתוקף נהאמריקאית. אלו 

    מרבית החקיקה זמינה בשפה האנגלית.חשוב לציין שהברית. 

 

הקטנה ביותר ששונות פיליפינים מחולקת ליחידות אדמיניסטרטיביות  ,מקומיממשל הה תברמ

נמצאת העיר ואז  יהמעל או אזור.כפר  שמשמעות המילה היא, (Barangayנקראת בראנגאי )

חוקת המדינה מגדירה מידה של עצמאות ליחידות השונות ומאפשרת יצירת מקורות  הפרובינציה.

תקציב תלוי בעיקר ההכנסה של היחידות המוניציפליות יחד עם זאת, הכנסה ישירים ובלעדיים. 

נה יה 2022ת בשנ וכדומה. כגון גודל האוכלוסייה מחולק בהתאם לפרמטרים שוניםאשר הממשלה 

קת בית , זאת בשל פסיעל חשבון תקציב הממשל המרכזי ליםהשלטון המקומי מתקציבים מוגד

 . Manadanas Ruilingהמשפט העליון המכונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://israel-trade.net/asiapacific/2022/01/28/%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2022-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%AA%D7%A9/
https://israel-trade.net/asiapacific/2022/01/28/%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2022-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%AA%D7%A9/
https://israel-trade.net/asiapacific/2022/01/28/%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2022-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%AA%D7%A9/
https://israel-trade.net/asiapacific/2022/01/28/%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2022-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%AA%D7%A9/
https://israel-trade.net/asiapacific/2022/01/28/%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2022-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%AA%D7%A9/
https://israel-trade.net/asiapacific/2022/01/28/%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2022-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%AA%D7%A9/
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 מאפייני הכלכלה המקומית  \תעשיות בולטות 

 7שנים אחורה 3נתוני סחר 

 

 לעולםיצוא  שנה

 במיליארדי

 דולרים

 מהעולםיבוא 

 דולרים במיליארדי

 מסחרי מאזן

 במיליארדי

 דולרים
 

2021 74.6 117.8 -43.2 

2020 65.2 89.8 -24.5 

2019 70.9 117.2 -46.3 

 

 1220שותפות הסחר הגדולות לשנת 

 : המובילים של הפיליפינים יצואחמשת יעדי ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :הם מוביליםה היצוא רימוצ

יצוא הסחורות הפיליפינים לעולם סך מ 57%-כ – מיליארד דולר( 42.5) ציוד אלקטרוני .1

 31בלט בעיקר יצוא מעגלים מודפסים )כך בתוך . היה של ציוד אלקטרוני 2021בשנת 

 בהשוואה לשנה קודמת.  12%-היצוא צמח במיליארד(.  5.6) ומעבדיםמיליארד דולר( 

 1.1בקטגוריה זו בלט יצוא הבננות ) – מיליארד דולר( 6ן ותוצרת טרייה )מוצרי מזו .2

שרשם עליה יפה, מוצרי דגה   (1.4שמן קוקוס ) שעברה,שנה שהיקפו ירד ביחס ל מיליארד(

 (. 0.3( ואננס משומר )0.37)

)בערך של  נחושתבלט בעיקר יצוא בענף זה  – מיליארד דולר( 5.9) ומתכות יקרות מתכות .3

   . (דולר מיליארדכומוצריו ) , זהביליארד דולר(מ 2-כ

היה  2021הפיליפיני בשנת מסך היצוא  3%-כ – מיליארד דולר( 2.6מוצרים צריכה שונים ) .4

 של מוצרי צריכה תעשייתיים שונים כולל לבוש והנעלה, תיקים ורהיטים.  

ב שונים לתעשיית כולל ייצור ציוד וחלקי רכ –מיליארד דולר(  2.3מכונות וציוד תחבורה ) .5

 הרכב לרבות שלדות, בלמים, כבלים ומערכות שונות. 

                                                           
7 Philippines Statistics Authority 

 
 יצוא

במיליארדי 

 דולרים

אחוז מסך 

היצוא של 

 המדינה

 מסחרי מאזן

 דולריםבמיליארדי 

 + 4 15.9% 11.8 ארה"ב 

 - 15.3 15.5% 11.5 סין 

 - 0.4 14.4% 10.7 יפן

 6.5 + 13.2% 9.9 הונג קונג 

 - 2.7 5.6% 4.2 סינגפור 
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 :המובילים לפיליפינים יבואחמשת יעדי ה
 

 יבוא 

במיליארדי 

 דולרים

אחוז מסך 

של  היבוא

 המדינה

 מסחרי מאזן

 דולריםבמיליארדי 

 - 15.3 22.7% 26.8 סין

 - 0.4 9.4% 11.1 יפן 

%7.9 9.3 ד' קוריאה  6.8 - 

זיהאינדונ  8.4 %7.1  7.5 - 

%6.6 7.8 ארה"ב   4 + 

 

  מוצרי היבוא העיקריים הם:

היה של מסך היבוא לפיליפינים  30%-כ – מיליארד דולר( 35.4מכונות וציוד אלקטרוני ) .1

כולל ציוד תקשורת )בעיקר מעגלים מודפסים(, מכונות מכונות וציוד אלקטרוני כאשר זה 

 מדפסות.  מעבדים ווציוד מחשוב לרבות  תחבורהכלי , האנרגיה בתחוםוציוד 

כלל בעיקר חומרי גלם לתעשיית  – מיליארד דולר( 34 חומרי גלם לתעשיות השונות ) .2

 3מספוא ) מיליארד(, 9מיליארד דולר(, מתכות ) 11.1האלקטרוניקה וייצור השבבים )

 מיליארד(, נייר וקרטון וטקסטיל.   2דגנים ) מיליארד(,

 9יבוא מוצרי צריכה בתחום המזון עמד על  – מיליארד דולר( 18.8מוצרי צריכה שונים ) .3

ביבוא  30%חלה עלייה של  בהשוואה לשנה קודמת. בתוך כך 17%-מיליארד דולר וצמח בכ

ועמד  30%-בגם הוא צמח  2021. יבוא רכבים פרטיים בשנת מיליארד 1.1להיקף של  האורז

תיים גדל גם הוא ועמד על כמיליארד מיליארד דולר. יבוא מוצרי אלקטרוניקה בי 4על 

 .דולר

 40%-יבוא הכימיקלים צמח בכ – מיליארד דולר(13.9 )ופארמצבטיקה כימיקלים  .4

כימיקלים לתעשיית  מיליארד דולר(, 3.6) פרמצבטיקה מוצריכלל בהשוואה לשנה קודמת ו

 ודשנים. , כימיקלים שונים הפלסטיק

הכפיל את עצמו כמעט ויבוא הדלקים  2021שנת ב – מיליארד דולר( 14.6דלקים )ו מינרלים .5

עקב בביקוש  העליימיליארד דולר. זאת כתוצאה מ 14.6-ועמד על כ 2020בהשוואה לשנת 

 1.8מיליארד( ופטרוליום ) 2.6פחם )בעיקר יבוא כלל ענף זה  .פתיחת הכלכלה והמסחר

  מיליארד(.

 

  מרכזיים בכלכלהסקטורים 

 תעשיית האלקטרוניקה ובפרט ייצור מעגלים מודפסים –ייצור רכיבים אלקטרוניים   .1

(PCB) ין ב 70-שנות הבעשייה זו התפתחה ת. בכלכלת הפיליפינים מהווה מרכיב חשוב

מובילה את ענף הייצור התעשייתי מאז ת ועלויות הייצור האטרקטיביו היתר בזכות

משיכת  היקףו מיליון עובדים 3-כהעומד על , בפיליפינים מבחינת היקף התעסוקה

היה  2021של הפיליפינים לעולם בשנת הסחורות מיצוא  57%-למעלה מ.  ההשקעות הזרות
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, כאשר מיליארד דולר( 31)מעגלים מודפסים בלט היצוא של ציוד אלקטרוני, מתוכו 

תחומים . התחומים המובילים הם הרכבה, בדיקה, אריזה והפצה של מעגלים מודפסים

וב ואחסון מידע, ציוד תקשורת )טלפוניה, מודמים, ייצור ציוד מחש נוספים כוללים

)מערכות סטריאו, מערכות  רכבמצלמות מעגל סגור, כבלי תקשורת( וציוד לתעשיית ה

ABSקונג, סין, -(. חמשת שווקי הייצוא המרכזיים של תעשיית האלקטרוניקה הם הונג

   . 8לטאיוואן בנוסף , כאשר אלו הם גם שווקי הייבוא המרכזייםויפן ארה"ב, סינגפור

 

 ,Business Process Outsourcing -ה תעשיית – (BPO) לשירותים עסקיים מיקור חוץ .2

 מהתמ"ג 10%-כ מהווה ,ממנועי הצמיחה המרכזיים של הפיליפינים בעשור האחרון

פיליפינים ה מיליון באופן עקיף. 4.5-באופן ישיר וכ מיליון עובדים 1.3 -ומועסקים בה כ

מיקור ב ותהמעוניינלאומיות -חברות רבה בפרט מהווים יעד אטרקטיבי למנילפולין ומטרו

עלויות שכר עבודה נמוכות יחסית, כוח ארגון. בתוך הפעילויות ושירותים שונים של חוץ 

מקנים שונים ם תמריצים ממשלתייכן ו עבודה צעיר ומשכיל בעל רמת אנגלית גבוהה

נוספות כמו עולות , ומול מתחרות הודו –לפיליפינים יתרון מול המתחרה המרכזית 

 Callתמיכה טלפונית ) שירותי המובילים הם BPO-שירותי ה מקסיקו, צ'ילה ופולין.

Centersשונים ייםמשרד ם(, שירותי (Back Office) ,( מסמוך מידע רפואיMedical 

Transcription ,שירותי ( ובשנים האחרונות גם שירותי אנימציהIT  ה פיתוח תוכנהכוללים

חברות מה מאות השירותים ניתנים על ידי כ פיתוח משחקי מחשב )גיימינג(.כן הנדסה וו

BPO המציעות פתרונות ,בסך הכל( 700)מתוך  מובילותחברות  40-כ מבניהן ,מקומיות A-

Z תעשיית המראים ש 2021נתוני  לאומיות.-בהתאם לצרכים השונים של החברות הרב-

BPO עם  2021חזרה למסלול הצמיחה בשנת , 2020בשנת  האמנם נפגעה ממשבר הקורונש

בהיקף התעסוקה. הסיבה המרכזית לכך היה מעבר  8%-ברווחים ו 13%שיעור צמיחה של 

נשמר  2021ומעלה מהמועסקים למתכונת של עבודה מרחוק. נתח השוק בשנת  90%של 

 בעולם.  BPO-מסך פעילות ה 13%-יציב והוערך בכ

 

-כ וצר שבו מועסקיםמהת 10%-כ באופן מסורתי מהווה קלאותהחענף  –ומזון  חקלאות .3

היצואנית השנייה בגודלה  , הפיליפינים הינה2020נכון לשנת . 9 מכח העבודה במדינה %25

שמן קוקוס בעולם של מובילה ההשלישית יצואנית , הושל אננס ומוצריובעולם של בננות 

( 8הגדולות בעולם )מס' מצרנית אורז כמו כן י. של דגי טונהמהיצואניות הגדולות בעולם ו

הייצור סך מ 60%-מהוו כ ענף הגידולים החקלאיים צריכה מקומית.לאך רובו מיועד 

אורז, תירס, קוקוס, קנה סוכר, בננה, הם מובילים הכאשר הגידולים  2021בשנת החקלאי 

ים, )זן בטטה מקומית(, בצל Ube, תפוח אדמה, קסבה, Abacaטבק,  ,אננס, קפה, מנגו

ייצור האורז  )זן לימון מקומי(, גומי וקקאו. Calamansi, כרוב, חציל, Ampalaya עגבניות, 

. אזור הוויסיאס במרכז שמהווה גם מוקד לגידול וייצור המנגו באי המרכזי לוזוןמקד מת

 50%-למעלה מעל מייצור קנה הסוכר. האי מינדנאו בדרום אחראי  70%-המדינה אחראי ל

גידול ענף קפה. האננס והבננות,  מייצור 80%-ולמעלה מ ותירס במדינה מייצור הקוקוס

                                                           
8 oard of Investments of the Philippines (BOI)B 
9 hilippines Statistic AuthorityP 



 
 
 
 

 

 בעולםמינהל סחר חוץ | חיבור חכם לשווקים  
10 

גידול חזירים הוא הענף  מסך הייצור החקלאי בפיליפינים כאשר 26%-מהווה כ בעלי חיים

עיקר הדייג מתבצע בים  מהייצור( 14%-)כהדגה בענף עופות. לולים וגידול המוביל ולאחריו 

יש לציין שהתפוקה בתחום הדגה נמצאת בירידה ם. הפתוח וחלק קטן יחסית בבריכות דגי

 בעשור האחרון. 

לענפים אחרים וחלקו  ביחסבשנים האחרונות שיעור הצמיחה בענף החקלאות נותר נמוך 

הסיבות לכך הן בין היתר היעדר השקעות בפרויקטים מסחריים, המשך  בתמ"ג התכווץ.

בשרשרת האספקה ומגמת  התבססות על חקלאים קטנים, אתגרים לוגיסטיים וקשיים

 אף הועצמו עם אלו אתגרים צעירים רבים מהכפר אל העיר. של  נהירהעיור שמובילה ל

היקף התוצרת החקלאית בשנת ב 1.2%של להתכווצות שהוביל משבר הקורונה  תחילת

. אחת הסיבות 2021בשנת  בהיקף התוצרת החקלאית 1.7%של והתכווצות נוספת  2020

וגרמה  2021שפקדה מרכז המדינה במהלך חודש דצמבר  Odetteטייפון לכך היא נזקי 

( שהמשיכה לפגוע ASFלנזקים רבים לשדות חקלאיים. סיבה נוספת היא שפעת החזירים )

 . בתוצר בענף זה 17%ולפגיעה של ענף גידול החזירים ב

 

יחס מתי OFWאו בקיצור   Overseas Filipino Workersהמונח -  יצוא עובדים זרים .4

 פרק זמןמשך ל זרה למהגרי עבודה בעלי אזרחות פיליפינית השוהים באופן מוסדר במדינה

מספר העובדים הזרים  (PSA) לפי ההערכות של לשכת הסטטיסטיקה הפיליפינית .מוגבל

, (26%) ערב הסעודית , מרביתם נשים, שעבדו מיליון 1.7-עמד על כ 2020הפיליפינים בשנת 

( וסינגפור 5.4%( קטאר )6.3%קונג )-(, הונג6.4%(, כווית )14.6%) איחוד האמירויות

מבחינת המקצועות,  אלף עובדים. 25-מספרם מוערך בכלצורך השוואה  בישראל .10(%5.3)

, נותני שירות ומכירות, הועסקו כעובדי משק בית ומטפלים םמרבית העובדים הפיליפיני

יצואנית עובדים זרים נחשבת ל פיליפינים עובדי ייצור והרכבה, טכנאים ומומחים.

לכלכלה המקומית היא  העובדים הזרים רומתם שלות החמישית בגודלה בעולם

על ידי העובדים הפיליפינים בחו"ל  ספים המועבריםהכ. ואף חיונית משמעותית

לאלו לשפר את רמת החיים וכן לצרוך יותר סחורות ושירותים.  יםלמשפחותיהם מאפשר

מאזן את הגירעון ב מתצמצמעל ידי העובדים הזרים  מטבע החוץ, הכנסת ברמה הלאומית

 את יתרות המט"ח במדינה.  האת המטבע המקומי ומגדיל תהתשלומים, מחזק

( הם רק חלק מהפזורה הפיליפינית בחו"ל שמונה OFWלציין שהעובדים הפיליפינים ) יש

או  פיליפיני ממוצא מיליון איש, מרביתם מהגרים חוקיים 10-לפי ההערכות למעלה מ

הגדולה בקהילות  .11אך כמובן יש גם מהגרים בלתי חוקיים עובדים זמניים חוקיים

מיליון מהגרים, רובם  3-הפיליפיניות בחו"ל היא הקהילה בארה"ב שמונה למעלה מ

עומד בסדר עדיפות גבוהה בפוליטיקה המקומית במדינת קליפורניה. הקשר עם הקהילות 

 ויות שמטרתן לשמר את הקשר ולסייע לקהילות אלו. וכן קיימים ארגונים וסוכנ

עמד  2020( היקף העברות הכספים למדינה בשנת BSPהבנק המרכזי הפיליפיני ) נתוני על פי

. המשבר 12מהתמ"ג הפיליפיני באותה שנה 9.2%מיליארד דולר, סכום המהווה  30-על כ

                                                           
10 hilippine Statistic AuthorityP 
11 pinos OverseasCommission on Fili 
12 entral Bank of the PhilippinesC 

https://israel-trade.net/asiapacific/2021/12/21/%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99/
https://israel-trade.net/asiapacific/2021/12/21/%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99/
https://israel-trade.net/asiapacific/2021/12/21/%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99/
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מספר העובדים ב 18.6%הוביל לירידה של  ההגבלות והסגרים שלהעולמי שנגרם ב

ובהתאם גם בהיקף ההכנסות והתשלומים. שינוי המגמה  2020הפיליפינים בחו"ל בשנת 

חדשים לחו"ל  OFWעקבות יציאה של מאות אלפי ב  5.1%הוביל לצמיחה של  2021בשנת 

 מיליארד דולר.  31.4לכדי כם היקף ההעברות שהסתו

 

עשייה זו הייתה המוקד החמישי נכון לעידן טרום משבר הקורונה, ת – תעשיית התיירות .5

בחשיבותו למשיכת השקעות זרות במדינה, עם היקף השקעה של כמיליארד דולר בשנת 

מיליון תיירים זרים  8-הייתה שנת שיא בתיירות לפיליפינים עם למעלה מ 2019שנת . 2018

 מיליון תיירי פנים. אמנם מדובר 40-שפקדו את אתרי התיירות במדינת האיים ולמעלה מ

תאילנד, אך עדיין קצב  –על כרבע ממספר התיירים שביקרו בבירת התיירות האזורית 

. תעשיית 2014הצמיחה הוא מרשים כאשר מספר התיירים הזרים כמעט והוכפל משנת 

התיירות על ענפיה השונים מהווה מרכיב חשוב בכלכלת הפיליפינים ולראיה חלקה בתמ"ג 

. היקף המועסקים 13מיחה קלה משנה קודמתזאת לאחר צ 12.7%עמד על  2019לשנת 

מיליון עובדים. עיקר התיירות הנכנסת הגיעה מהמדינות  5-בתעשייה עמד על למעלה מ

, כאשר ההוצאה המרכזית של 2018קוריאה, סין, ארה"ב, יפן וטייוואן, נכון לשנת -דרום

 2.1ומשקאות )מיליארד דולר(, מזון  2.3התיירים הזרים הייתה על שירותי אירוח ולינה )

 מיל'( וכמובן קניות )כמיליארד דולר(.  1.3מיל'(, בידור ובילויים ) 2מיל'(, תחבורה )

מבחינת הסקטורים השונים בתעשיית התיירות ניתן למנות את ענף ההימורים הצומח עם 

בתי קזינו ברחבי המדינה המושך תיירים בעיקר ממזרח אסיה, ענף הקרוזים שהתפתח  13

יצב את הפיליפינים כיעד מוביל באסיה, מלונות וריזורטים שמהווים ינות ובשנים האחרו

אתרי הצלילה  100-יעד להשקעות זרות, ענף הצלילה שמושך תיירים זרים חובבי הענף ל

כאמור במנילה פועלים מספר מרכזים . מהמובילים בעולם וענף התיירות הרפואית

רפואיים מובילים שהם יעד לתיירים ממדינות האזור המגיעים לצרוך שירותי בריאות 

 ברמה גבוהה ובשפה האנגלית.  

כמו בתאילנד וביעדי תיירות מובילים אחרים, גם בפיליפינים תעשיית התיירות ספגה 

תיירות הפיליפיני, זרם התיירים לפי נתוני משרד ה. הקורונה בתקופתמאוד פגיעה קשה 

אלף זרים  160-ככאשר פקדו את המדינה רק , 2019שנת ביחס ל  98%-צנח בכ 2021בשנת 

 . 14מרביתם אנשי עסקים או מבקרים שהגעתם אושרה בנסיבות ייחודיות,

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 hilippine Statistic AuthorityP 
14 epartment of Tourism (DoT)DThe Philippine   
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   פיליפיניות מרכזיות חברות 

1. SM Investment Corporation - ( תאגיד השקעותSMICהידוע גם ב ,) שםSM Group ,

בפיתוח וניהול של קניונים, קמעונאות, פיתוח נדל"ן, בנקאות  קבוצה שעוסקתהוא 

 208שחקנית הדומיננטית במדינה בתחום הקמעונאות עם הקבוצה נחשבת לותיירות. 

ביותר בפיליפינים מבחינת שווי שוק,  ותהגדול ותהחבר אחת חנויות ברחבי הארץ. זו

 יליפינית המובילה בפורבס העולמית . רגה שוב ושוב כחברה הפשדו

2. Ayala Corporation –  חברת האחזקותAC  אחת הקבוצות הותיקות )פועלת משנת היא

( והחזקות בכלכלה הפיליפינית, אשר מעורבת כמעט בכל תחומי היום יום במדינה. 1835

ספקית  - Globe Telecomחברת בבעלות הקבוצה מספר רב של חברות בנות ביניהן 

בתחום הנדל"ן,   Ayala Land ,הבנק הרביעי בגודלו – BPIבנק , הגדולה במדינה קוםטלה

AC Energy בתחום האנרגיות המתחדשות ו-AC Health  .לסקירה מלאה  בתחום הבריאות

  לחצו כאן. – Ayalaעל תאגיד 

3. San Miguel Corporation – תאגיד סן מיגל, או בקיצור SMC, ענפים הוא שחקן מרכזי ב

רבים בכלכלה הפיליפינית ביניהם ייצור מזון ומשקאות, אריזה, ייצור ואספקת אנרגיה, 

התאגיד מוכר היטב בזכות מותגי הבירה  הקמה ותפעול של תשתיות ענק וניהול נכסי נדל"ן.

והמזון ופרויקטי הדגל בתחום התשתיות ביניהן הקמת נמל התעופה הבינלאומי החדש של 

 . לחצו כאן –אה על סן מיגל לסקירה מלמנילה. 

4. BDO Unibank -  עסקי הבנקאות שלSM ( השקעותSMIC )מבוססים על הפעילות של 

BDO Unibank, Inc ,הבנקים המסחריים המקומיים הוותיקים ומבמדינה הגדול  הבנק

ויותר  PHPטריליון  3.3-נכסים בשווי של יותר מ  לבנק בבעלות פרטית.אשר נמצא ביותר 

בנק הגדול ביותר בפיליפינים מבחינת נחשב ל  BDOסניפים בפריסה ארצית,  1,400-מ 

 משאבים, הון, הלוואות לקוחות, פיקדונות ונכסים בניהול.

5. Meralco – פצת החשמל הינו הספק האנרגיה הבלעדי לאזור מטרופולין מנילה בו תאגיד ה

-ערים וב 22-הפצת חשמל במיליון תושבים. כמו כן לתאגיד זיכון ל 12מתגוררים למעלה מ

 (. MPICחלק מקבוצת מטרו פסיפיק )מועצות מקומיות שונות בפיליפינים.  89

6. Jollibee Food Corporation -  בעלי המותג ורשת המזון המהיר המפורסמת בפיליפינים

Jollibee סניפים בפיליפינים ובחו"ל. ג'וליבי היא מרשתות המזון  5,900-המחזיקה בכ

יות )הכוונה לכך שמקורן באסיה ולא סוג המזון( הגדולות בעולם.  בשנים המהיר האסיית

על מנת להגדיל בסין וארה"ב האחרונות החברה רכשה מספר רשתות מזון מהיר נוספות 

 המזון המהיר.  את נפח הפעילות העסקית בתחום

7. PLDT – טלפוניה, הותיקה במדינה אשר מספקת שירותי קבוצת התקשורת הגדולה ו

 שהיא  Smart Communicationsמחזיקה בחברת הקבוצה . ביתי ועסקיאינטרנט ו טלקום

גם כן חלק מקבוצת . Globe Telecomאחרי  בגודלה בפיליפינים ההשניי חברת הטלקום

 (. MPICמטרו פסיפיק )

https://israel-trade.net/asiapacific/2021/02/28/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A0%D7%A7-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8-ayala-corpora/
https://israel-trade.net/asiapacific/2021/04/03/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A0%D7%A7-%D7%A9%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8-san-miguel-corporation/
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8. Integrated Micro-Electronics, Inc. (IMI) – הגדולה בפיליפינים  יצרנית האלקטרוניקה

בגודלה בעולם.  19-ה (EMS)י מיקור חוץ בתחום ייצור האלקטרוניקה ספקית שירותו

כמו כן לחברה  אלף עובדים. 15-ולמעלה מ ספר מוקדי ייצור בפיליפיניםזיקה מחברה מה

 אנגליה וארה"ב.  בולגריה, סרביה, סין, גרמניה, מפעלים ב

9. JG Summit Holdings – געים לתחומי מהקונגלומרטים הגדולים בפיליפינים שעסקיהם נו

בנקאות, נדל"ן, אנרגיה ועוד. מהאחזקות הבולטות של התאגיד הן חברת התחבורה, 

הנדל"ן ואחזקת וחברת פיתוח  Cebu Pacific -השנייה בגודלה בפיליפינים  התעופה

Robinson Land Corporation . 

10. Aboitiz Equity Venture –  ת שפעילותה העסקיחברת אחזקות מהגדולות בפיליפינים

תחנות כח ברחבי  46המחזיקה  Aboitiz Powerבאמצעות  האנרגיהוהפצת ייצור  כוללת

, Pilmico, ייצור מזון באמצעות חברת Union Bankהמדינה, בנקאות ופיננסיים באמצעות 

 Aboitiz Infra Capital.ותשתיות באמצעות  AboitizLandנדל"ן באמצעות 

 

  ליפיניםהפי בילטרליים משמעותיים שלסחר הסכמי 

 בהתאחדותופעילה  מייסדת פיליפינים חברה – ( (ASEANמזרח אסיה-ש הסחר של מדינות דרוםגו

אינדונזיה, מלזיה, תאילנד, מדינות ביניהן  10אשר כוללת  ASEAN מזרח אסיה-מדינות דרום

 בין המדינות .מיליון תושבים 660-נמר שאוכלוסייתן הכוללת מוערכת בכסינגפור, וייטנאם, מיא

שמטרתו . הסכם 1992אשר נחתם לראשונה בסינגפור בשנת ( AFTAקיים הסכם אזור סחר חופשי )

 40%)לפי כללי מקור של מינימום  ASEANכסים על סחורות המיוצרות בתוך גוש להביא להורדת מ

בין המדינות קיימים הסכמים כלכליים נוספים . שרכיבים מקומיים( ונסחרות בין מדינות הגו

על ליברליזציה של סחר  הסכםביניהן כלכלית בין חברות הגוש  האינטגרציייצר שכוונתם ל

בתחומי תיירות, והסכמים  (MRAsתנועה חופשית של מומחים )(, הסכם ATISAבשירותים עסקיים )

   תעופה ותחומים נוספים. 

 

 ארגונים בינ"ל:חברות ב

- OECD : לא  

- WTO : (1995חברה החל מינואר )כן  

 

 יש הסכם סחר:  פיליפיניםל ןמדינות שאית

נכנס לתוקף . ההסכם עם יפןהבילטרלי היחיד של הפיליפינים הוא  האס"חהסכם  – יפן •

לל הורדה של מכסים על סחר בסחורות, ליברליזציה של הסחר בשירותים ווכ 2008בשנת 

 רוחני ועוד.  עסקיים, עידוד השקעות, הגנה על השקעות ועל קניין 
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, בעיצומו של משבר 2020בנובמבר  15-ב –( RCEPפסיפיק )-אסיה גוש הסחר של מדינות •

 RCEP (Regionalלהסכם את כוונתה להצטרף הפיליפינים  אישרההקורונה, 

Comprehensive Economic Partnership ) שהוליד את גוש הסחר הגדול בעולם בו חברות

סכם עוסק בהורדת ההמהתוצר העולמי.  30%-מדינות מאזור אסיה פסיפיק, המהוות כ 14

או הפחתת שיעור המכס על סחורות, הורדה או הקלה על חסמי סחר לא מכסיים כמו 

נכון לכתיבת מסמך זה, ההסכם טרם אושרר אישורי יבוא שונים, הגנה על קניין רוחני ועוד. 

 בסנאט והורדת המכסים עוד לא נכנסה לתוקף. 

מזרח אסיה -גוש מדינות דרוםל – ASEAN-נוספים מתוקף החברות בהסכמים כלכליים  •

 זילנד-אוסטרליה וניו ,)2008יפן ) (,2007עם מדינות האזור ביניהן סין ) אס"חהסכמי 

תשתית סחר לפיליפינים הסכמים אלו מאפשרים  (.2015והודו ) (2010) קוריאה, (2010)

 עם אותן המדינות.  בסחורות ושירותים חרנוחה בס

הכולל את  EFTAאזור סחר חופשי עם גוש הסחר  לפיליפינים הסכם – EFTAהסחר גוש  •

 .   2018המדינות נורבגיה, שוויץ, ליכטנשטיין ואיסלנד אשר נכנס נחתם ונכנס לתוקף בשנת 

 

 בשנתיים האחרונות הפיליפינים יוזמות מרכזיות של ממשלת

הדגל בתחום תכנית  מבין הרפורמות הכלכליות המרכזיות של ממשל דוטרטה ניתן למנות את

שהיקפה תכנית העל ידי הנשיא.  2017שהושקה בשנת  Build Build Buildפיתוח התשתיות המכונה 

פרויקטי ענק בניהם  75הקמה של כוללת טריליון דולר(  1.7-טריליון פזו פיליפיני )כ 8.4 -וערך בכמ

ות מטרו ואלפי קילומטרים של כבישים מהירים. מטררכבת ושדות תעופה, נמלי ים, גשרים, קווי 

על עומסי התנועה במטרו הקלה  ,ר העוניוגיומיצירת משרות צמיחה כלכלית, עידוד התכנית הן 

של  אמנם לא כל היעדים יושגו עד לסיום כהונתו. יההפריפריה למרכזי האוכלוסיוכן חיבור  מנילה

התקדמות במספר רב של פרויקטי תשתית  , אך ניתן בהחלט לראות2022ביוני חי הנוכ הנשיא

  עט הכפלה בתקציבי פיתוח התשתיות בהשוואה לממשל הקודם. וכמ מרשימים

בתחום של עידוד עשיית עסקים ומשיכת השקעות זרות ניתן לציין שתי רפורמות מרכזיות. האחת 

נועדה לעודד אשר  2022נכנסה לתוקפה בחודש מרץ אשר  Public Service Act -ה תרפורמהיא 

, תשתיות בתחום הטלקום, רכבות, PSA-רת חוק הכניסה של משקיעים זרים לפיליפינים. במסג

כבישים מהירים, שדות תעופה ונמלי ים, אשר נחשבות כ"שירותים ציבוריים" יוכלו להיות בבעלות 

רפורמה נוספת בלבד בתקופה שעברה.  40%, זאת בהשוואה לבעלות של 100%זרה מלאה בהיקף של 

ת תדמיתה של הפיליפינים ומעמדה במדדי שנועדה לשפר א  Ease of Doing Business Actמכונה

הרפורמה כוללת הקמת מאגר מידע ממשלתי אחיד על ידי משרד קלות עשיית עסקים הגלובלית. 

בו ירוכז הרישום על ככל העסקים המורשים במדינה. רישום החברות  (DICTהתקשורת הפיליפיני )

 יעשה בעיקרו באונליין וכן זמן הטיפול בבקשות יקוצר. 

 2019לתוקף בשנת  השנכנס Rice Tariffication Actרפורמת  החקלאות והמזון ניתן לציין אתבענף 

לפתיחת שוק האורז לתחרות על ידי הורדת מכסים וחסמי יבוא.  החוק נועד להקל מצד  הוהוביל

ומצד שני להוביל לתחרותיות בענף  ,מחירי האורז על ידי פתיחת השוק ליבואהעלייה באחד על 
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בטווח הקצר שנשען במידה רבה על גידול אורז בשיטות מסורתיות. החוק החדש הוביל החקלאות 

 גם גרר ביקורת מצד לובי החקלאים על הפגיעה בענף. לעלייה ברווח ממיסים אך 

אשר  Philippine Identification System Act רפורמה מעניינת בתחום הדיגיטציה היא רפורמת

אחיד  לייצר מאגר נתוני מרשם אוכלוסיןולכלל תושבי המדינה נועדה לספק תעודת זהות אחידה 

. תעודת הזהות החדשה תאפשר גישה לשירותים שונים שישרת את הממשל המרכזי לצרכים שונים

במסגרת הפרויקט עבור תושבי באזורים מרוחקים שעד היום לא החזיקו בתעודת זיהוי כלל. 

ובשלב הבא  החדשה PhilSysושבים למערכת מיליון ת 61עד כה נרשמו נרשמו  2018-שהושק ב

  יונפקו תעודות הזהות לתושבים בשיתוף עם הממשל המקומי.  

 

 2019בשנת חוקקה ש Universal Health Care Act (UHC) ניתן לציין את רפורמתבתחום הבריאות 

 במסגרת הרפורמה כלל האזרחים הפיליפינים יכללו בתכנית ביטוחאך יישומה נתקל בקשיים. 

 יקבלו בהתאם( כתורמים ישירים או עקיפים )בדומה לביטוח לאומי( וNHIPהבריאות הלאומית )

עלות יישום החוק החדש להם כיום. כיסוי בריאותי נרחב יותר מזה המוצע גישה לשירותי בריאות ו

מיליארד דולר( כאשר חלק נכבד  3.7-מיליארד פזו פיליפיני )שהם כ 182-בכ הוערכה 2021בשנת 

, בין היתר על ידי רכש ציוד רפואי לבתי החולים תכום יוקדש לחיזוק מערכת הבריאומהס

 הממשלתיים. 

 

   פיליפינים –יחסי סחר ישראל 

של ין היתר בב . זאתפיליפינים מהווה יעד אטרקטיבי עבור החברות הישראליותבשנים האחרונות 

רי במדינה, השימוש הנרחב בשפה בין המדינות, האהדה לישראל בקרב הרוב הנוצ טוביםהיחסים ה

המתפתחת הביצועים הטובים של הכלכלה המקומית  לבשכן ו ,האנגלית בקהילה העסקית

היקף הסחר בסחורות של ישראל  2017-2021בין השנים בהתאם, וההזדמנויות הטמונות בה. 

קף  של הייתה שנת שיא עם הימשבר הקורונה, , טרום 2019, כאשר שנת 23%-ופיליפינים צמח בכ

על רקע זה התקבלה ההחלטה מיליון דולר יצוא ישראלי.  284מיליון דולר מתוכו  338סחר על 

, 2020על פתיחת נספחות כלכלית חדשה וראשונה במנילה בשנת במשרד הכלכלה והתעשייה 

  .לחברות הישראליות בשוק המקומי לסייעכן ו לקדם את היצוא הישראלי לפיליפינים שמטרתה

 

יתה תרומה הי 2018של נשיא הפיליפינים, רודריגו דוטרטה, בישראל במהלך ספטמבר ביקורו ל

הנשיא דוטרטה הגיע בראש המדינות. שתי בין הכלכליים המדיניים ויחסים קידום המשמעותית ל

ביקור הבמסגרת בה נציגות של חברות גדולות מהפיליפינים. משלחת שרים גדולה ומשלחת עסקית 

אלף  30-ביניהם הסכם עבודה המסדיר את העסקתם של כ, חשוביםאליים בילטרנחתמו הסכמים 

עובדים פיליפינים בענף העסקה של והסכם נוסף המאפשר  עובדים פיליפינים בענף הסיעוד

 ומזכר נוסף שת"פ בתחום המו"פמזכר הבנות בנושא . כמו כן נחתמו בשיעור מוגבל המלונאות

ים על פתיחת קו תעופה ישיר, הגברת התיירות ויחסי התקיימו דיונכן , ובנושא קידום השקעות
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בין עסקיים שונים היה חתימה על הסכמים של הביקור תוצר חשוב נוסף  המסחר בין המדינות.

 . 15האנרגיהמי הביטחון ובין היתר בתחו ,הפרטיסקטור חברות וגופים ב

 

 עוד השהחל של ידידותרקע נשענים על פיליפינים ל ישראלם בין יחסיהבאופן כללי ניתן לומר ש

 זכור בישראל כמי קזון  הנשיא. בתקופתו של הנשיא מנואל קזון ,של המאה הקודמת 30-בשנות ה

הכיבוש מאימת שביקשו להימלט אירופה מדינות מ יהודים 10,000 לקליטתשפתח את שערי מדינתו 

יקר אשר חיים ניצלו בעם יוצאי גרמניה ואוסטריה יהודי 1,300-בפועל הגיעו כ של גרמניה הנאצית.

פסיפיק )להוציא את -אסיהאזור פיליפינים היא המדינה היחידה בבנוסף, . בזכות החלטה זו

בעד הצביעה ובהמשך  1947 בתכנית החלוקה בכ"ט בנובמבר אשר הכירהזילנד( -אוסטרליה וניו

ומטיים החלו המדינות בקיום יחסים דיפל 1957בשנת . 1949קבלה של ישראל כחברה באו"ם בשנת 

מספר ידעו בין המדינות מאז היחסים אביב. -נפתחו שגרירויות במנילה ובתל 1962רשמיים ובשנת 

תקופתו של הנשיא נות טובים כאשר אך בשנים האחרונות היחסים בין המדי עליות ומורדות

  תקופה של פריחה ביחסים.דוטרטה היוותה 

 

 "ארץ הקודש"ישראל כקתולי מכיר ב-וצרירוב הנה. למדינת ישראל מיתוג טוב וחזק בפיליפינים

עלה בהתמדה בשנים ש פיליפינים זרם תייריםיחס זה מתבטא בין היתר באהדה כלפיה.  וחש

חשוב לציין שישראל היא אחת אלף תיירים.  35-כביקרו בישראל  2019בשנת כאשר ת והאחרונ

מעבר למטרות תיירות. המדינות היחידות בעולם שהתייר הפיליפיני נהנה מפטור מאשרת כניסה 

ידע בתחומי החקלאות, בריאות, ביטחון ותחומים לחדשנות וללהיבט הדתי, ישראל מוכרת כמקור 

ם בין המדינות עשרות אלפי משתלמים פיליפינים עברו הכשרות בישראל החל מכינון היחסינוספים. 

חודש  11של שכוללים תכנית הכשרה  Agrostudiesבאמצעות סוכנות מש"ב ובמסגרת לימודי 

בישראל בתחום החקלאות. בתחום החירום והסיוע הבינלאומי, ישראל זוכה להערכה רבה בשל 

 200-לאחר נזקי הטייפון "יולנדה" שכלל הטסה של כ 2013הסיוע הרב שהגישה לפיליפינים בשנת 

הקמת בית חולים שדה באי , צוותים רפואיים וכן אנשי חירום והצלה של צה"ל ומשטרת ישראל

הסיוע לא נפסק וגם כעת בימי משבר הקורונה, מגישה ישראל סיוע בעיקר באספקה של ציוד  בו.ס

בו ישראל זוכה להערכה נוסף תחום הביטחון הוא תחום רפואי ביוזמת שגרירות ישראל במנילה. 

רבה מצד הממשל בפיליפינים. בשנים האחרונות המדינות נהנות משיתוף פעולה נרחב בתחומי 

על  2020שנת של כך הוחלט בבהלוחמה בטרור. תחום ונים כאשר אחד המרכזיים הוא הביטחון הש

 הקמת נספחות משרד הביטחון במנילה. 

 

 בסחורות סחר נתוני 

 

 184מיליון דולר, מתוכם  323עמד על  2021 בין ישראל לפיליפינים בשנתבסחורות היקף הסחר 

עלה  2021בשנת סחר בסחורות עם הפיליפינים יקף ההמיליון דולר יבוא.  139-מיליון דולר יצוא ו

-בכצמח והיבוא  1%-כבהשוואה לשנה קודמת, כאשר היצוא הישראלי לפיליפינים ירד ב 16%-בכ

 . 2020בהשוואה לשנת  54%

                                                           
 דוברות משרד החוץ  15
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 16 ביצוא לפיליפינים סקטורים עיקריים

הוא מכונות ומיכון חשמלי ומכני,  2021לפיליפינים בשנת יצוא הסחורות הסקטור המוביל את 

 מעגלים מודפסיםהמובילים הם  מוצריםה כאשר, 58%שחלקו בסך היצוא לאותה שנה עמד על 

יצוא מסך היצוא וכולל בעיקר  22%מהווה מוצרי תחבורה שענף היצוא השני הוא . ציוד תקשורתו

מסך היצוא וכולל בעיקר דשנים וכימיקלים לתעשיית  4%-יצוא כימיקלים מהווה כי. ביטחונציוד 

-כגם הוא מכשור אופטי ורפואי מהווה  מוצרי קוסמטיקה וטיפוח. -החקלאות ובשיעור קטן יותר 

לתעשיית האסתטיקה  כולל מכשורציוד רפואי, ומדידה וכן  מסך היצוא וכולל מערכות בקרה 4%

 וכלל בעיקר מוצרים לתעשיית החקלאות.  3%-צרי פלסטיק עמד על כיצוא מוהרפואית. 

 

                                                           
 הלמ"ס 16
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מיליוני דולרים, יצוא סחורות לפי שנה/יבוא

סכום יצוא במיליוני דולרים סכום היבוא במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני דולרים היקף סחר במיליוני דולרים

 סכום יצוא שנה

במיליוני 

 דולרים

אחוז היצוא 

מתוך סך היצוא 

 הישראלי

סכום יבוא 

במיליוני 

 דולרים

אחוז היבוא 

בוא מתוך סך הי

 הישראלי

מאזן 

 מסחרי 

היקף 

 סחר 

2017 142.0 0.30% 120.0 0.19% 23 262 

2018 161.2 0.34% 100 0.14% 61 261 

2019 231.4 0.49% 107 0.15% 125 338 

2020 187.0 0.42% 90 0.14% 97 277 

2021 184.0 0.36% 139.0 0.16% 45 323 



 
 
 
 

 

 בעולםמינהל סחר חוץ | חיבור חכם לשווקים  
18 

 
 

 17סקטורים עיקריים ביבוא מהפיליפינים 

מסך היבוא וכולל  77%הסקטור המוביל ביבוא הסחורות היה מכונות ומיכון חשמלי ומכני המהווה 

טרוניקה יבוא האלקרכיבים אלקטרונים ומערכות, ציוד מחשוב, מדפסות ומוצרי חשמל שונים. 

הסקטור השני בחשיבותו הוא . 2021מיליון דולר בשנת  80-לכ 2020מיליון דולר בשנת  45-גדל מ

מסך היבוא וכולל חומרי גלם לתעשיית המזון, מוצרי מזון  8%תוצרת חקלאית ומוצרי מזון המהוה 

( מהווה בגרף מטה "אחר"ענף הטקסטיל )תחת קטגוריית אסייתיים שונים, מוצרי קוקוס ואגוזים. 

מסך היבוא וכולל  5%מכשור אופטי ורפואי מהווה מהיבוא וכולל יבוא מוצרי ביגוד והנעלה.  7%-כ

 ציוד אופטי לתעשיות שונות ועדשות ראייה ובהיקף קטן יותר ציוד רפואי.

 

                                                           
 הלמ"ס 17

תוצרת חקלאית  
טרייה ומוצרי מזון

2%

מכונות ומיכון  
חשמלי ומכני

58%

אחר
5%

גומי ופלסטיק
3%

מכשור  
רפואי  , אופטי

ואחר
4%

כימיקלים ומוצרי  
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 עסקיים סחר בשירותים 

 בשלב זה, אךבין ישראל לפיליפינים אינם משמעותיים בשירותים עסקיים  הישיר נתוני הסחר

סייבר לרבות בתחומי התוכנה שירותי  ייצאותמבכל זאת פעילות בשוק המקומי וחברות ישראליות 

מפעילות בפיליפינים מרכזי שירות ותמיכה אשר חברות ישראליות  בפן של היבוא, ישנן ם.וטלקו

  . (BPOמיקור חוץ לשירותים עסקיים בפיליפינים )במסגרת 

 

 :18בנושאי כלכלה וסחר פיליפיניםל והדדיים בין ישרא םסכמיה

הסכם בדבר ביטול אשרות כניסה לתיירים ומבקרים קצרי מועד נחתם ונכנס לתוקף  1970בשנת 

הסכמים רלוונטיים נוספים שנחתמו ממנו אנשי עסקים ישראלים ופיליפינים נהנים גם בימים אלו. 

 שיתוף פעולההבנות בנושא  בין שתי המדינות כוללים הסכם בנושא שירותים אוויריים, מזכר

 למניעת כפל מס.וכן הסכם בתחום החקלאות יתוף פעולה , הסכם שוהטלקום בתחום התקשורת

 

צפויים להיחתם שני הסכמים נוספים וחשובים. האחד הוא הסכם הגנה וקידום  2022בשנת 

רות השקעות ישיקידום ל ונוחה ההשקעות שלאחר אשרורו )בשתי המדינות( יספק תשתית טובה

שיתוף פעולה כלכלי בין משרד הכלכלה  בנושא (MOUמזכר הבנות )בין המדינות. הסכם נוסף הוא 

והתעשייה הישראלי לבין משרד המסחר והתעשייה הפיליפיני. במסגרת ההסכם תקום ועדה 

פיליפינים שתתכנס אחת לתקופה כדי לקדם נושאים כלכליים בין -כלכלית מעורבת ישראל

 ור בעיות וחסמי סחר. המדינות וכדי לפת

 

                                                           
 מחלקת אמנות והסכמים, משרד החוץ.  18
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 תובנות נספח 

היצוא ף היק .ולא ממומש רבהוא  בפיליפינים ישראלמחברות יצואניות להפוטנציאל העסקי 

-כעיקר במתרכז בו וך יחסיתו נמעודנ (2021י בשנת סך היצוא הישראלכשליש האחוז ממהווה רק )

ענפי הם עבור החברות הישראליות ים ביותר פעילבאופן מסורתי התחומים ה. לותיבומ ותיצואני 20

קוסמטיקה בתחום מוצרי ו (HLSחון המולדת )יטבו ייברס ,ICT-ו תקשורת, אות והמיםהחקל

שכות מו( סייבר הכשרות ,, התפלת מיםחלבמשק ה)אלו מים בתחוהרבות הזדמנויות ה. הצריכה

גם  הזדמנויות נוספותהות לז אנו פועליםמעבר לתחומים . יכנס לשוקת ולהלנסוחדשות חברות 

ושדר אותן  איקומרסייצור מתקדם ו, פודטק, פינטק ,אישור הרפוהמכם נוספים כמו בתחומי

  . באמצעות השותפים השונים בארץלתעשייה 

 

ישראליות שביקשו לבחון  חברות 100-מ למעלהפעלנו לסייע  2021ינואר ב חל מהקמת הנספחותה

פגישות כאשר רובן  250-יאמנו עבורם למעלה מ. תלייםפים עסקיים פוטנציאשותאת השוק ולאתר 

פתיחת כן ו 2021ת סוף שנת אלקר ושחל ותההקל. ל התקיים עד עתה במתכונת אונלייןהגדו

אלו   .במדינה עסקיםת חזרה לשגר על בישרו ,2022פברואר החל מחודש הפיליפינים לכניסת זרים 

שנת חתימה  שם ההסכם

 על ההסכם

האם 

ההסכם 

 בתוקף? 

 מזכר הבנות על שיתוף פעולה בתחום קידום השקעות 

נחתם במסגרת ביקור נשיא הפיליפינים בישראל ע"י נציגי 

 משרדי הכלכלה בשתי המדינות. 

2018 

*המסמך איננו 

 מחייב משפטית  

 לא

 

 ל מטפלים פיליפינים הסכם בנושא העסקה זמנית ש

ההסכם המסדיר הבאת מטפלים פיליפינים לישראל ללא תיווך 

 ומעגן את זכויות העובדים. 

 כן 2018

 הסכם שיתוף פעולה בתחום התיירות 

 מטרתו הגדלת היקף הפעילות בתחום התיירות בין המדינות  

 כן 2015

 הסכם שיתוף פעולה בין רשויות המכס 

שר בין רשויות המכס במדינות על מטרת ההסכם לחזק את הק

מנת לוודא סיווג נכון של הסחורות ביבוא וביצוא בין המדינות 

 וכן לסייע במניעת עבירות מכס. 

 כן  2010

 הסכם למניעת כפל מס 

ההסכם מסדיר תשלום מס על  הכנסות שהופקו מנכסים, 

ומטרתו למנוע כפל מס או ההיפך,  עסקים ושירותים שונים

   לום מס. התחמקות מתש

1992 

*נכנס לתוקף 

 1997ב

 כן



 
 
 
 

 

 בעולםמינהל סחר חוץ | חיבור חכם לשווקים  
21 

שטרם  מקומיותחברות לבקר ב, ולקיים פגישות פנים אל פנים לשובספחות הכלכלית בנאפשרו לנו 

 . חברות ישראליותליותר  איכותיבאופן סייע לו במדינה ריםמת הקשיהגדיל את רשל כךוב פגשנו

 

מצד חברות  פרטניים ביקוריםחזרה של ים שוב לראות שמח  אחרי תקופה של פעילות אונליין אנו

צית מחהתקיים בפיליפינים תערוכות שמתוכננות לגנות וכן מתארשעסקיות משלחות  ,ישראליות

 . 2022של שנת  ההשניי

 

מערכת הפניות או  מיילשוק הפיליפיני לפנות אלינו בבאני מזמין חברות ישראליות המתעניינות 

 ולהסתייע בשירות של הנספחות. המקוונת
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