
 *(5102סקירה כלכלית )אוגוסט  -הונג קונג
 
 

 Hong Kong Special Administrative)  הונג קונגהאזור האדמיניסטרטיבי המיוחד של 

Regionעם  בכלל, במזרח אסיהבסין בפרט, ו יםמובילה ( הוא אחד מאיזורי הכלכלה

 כלכליים ותרבותיים.חברתיים, יתרונות רבים מבחינת מיקום ומאפיינים 

 

)לפי דירוג  לכלכלה החופשית ביותר בעולםנחשבת   הונג קונג, הממוקמת בלב אסיה,

Heritage )  נחשבת עיר בינלאומית,  ומהווה אזור סחר חופשי ומרכז פיננסי עולמי. היא

שהאנגלית בה היא שפה רשמית, ויש בה מערכת משפטית יעילה ומערכת מיסוי 

 אטרקטיבית.

 

 

 

עיר ב תגובל עירתי ובעיקר מול סין. הלהונג קונג פעילות כלכלית ענפה מול אסיה רב

מהווה שער כניסה , ו, שמהווה את המרכז היצרני של סיןPearl River Delta-שנז'ן ובאזור ב

 סין. מרכזי לדרום

 

אחוז מכלל  09-כשיעור העוסקים בענפי השירותים בהונג קונג הולך וגדל בהדרגה ומהווה 

 .לסיןרובו התמ"ג, כאשר חלקו של מגזר היצור התעשייתי הולך וקטן בהדרגה ועבר 

 

http://www.heritage.org/index/ranking


 

משבר פוליטי פנימי שהביא להפגנות ענק  ונגהתחולל בהונג ק 4902במהלך שנת 

שנמשכו מספר חודשים והביאו לשיתוק פוליטי וכלכלי חלקי. מאות אלפי אזרחים יצאו 

לרחובות להפגין )בעד ונגד( רפורמות פוליטיות מבניות שראש הממשל בעיר )הנקרא 

Chief Executive הממשל ( ביקש להעביר. בסופו של דבר הרפורמות לא הועברו ושיטת

 בעיר תישאר כמות שהיא לשנים הקרובות.

ההפגנות הביאו בעיקר לפגיעה בהכנסות של הסוחרים בעיר , ירידה בתיירות הנכנסת וכן 

 בפגיעה במוניטין היציב של העיר.

 

Shanghai-הוקם ה"גשר" המחבר את בורסת הונג קונג לבורסת שנגחאי ) 4902בנובמבר 

Hong Kong Stock Connectלמרות הציפיה, הגשר לא תרם רבות לבורסה המקומית .) ,

אלא בעיקר לבורסת שנגחאי כאשר הביקושים מהונג קונג למניות בשנגחאי עלו על 

אמנם לא פסח , ש4902התרסקות הבורסה בשנגחאי במהלך חודש יולי אולם, . הציפיות

את היתרונות הגדולים של העיר: בעוד הפעילות בבורסה הסינית  העל הונג קונג, הדגיש

הוכתב על ידי הממשלה )שמנעה הנפקות ומכירות( הבורסה בהונג קונג פעלה כרגיל, 

וקי, הודגשה השקיפות והפעילות ובעוד בסין נערכו מעצרים רבים של חשודים בסחר לא ח

 המסודרת של השוק הפיננסי בעיר.

 

 הונג קונג -יחסי הסחר ישראל

 

עלה הייצוא  4902-ל 4900. בין השנים בקצב יציב הייצוא הישראלי להונג קונג הולך ועולה

, במידה 4902. על פי נתוני הרבעון הראשון של 04%-הישראלי לעיר )ללא יהלומים( ב

נוספים )לעומת  2%-יעלה הייצוא הישראלי לעיר ב 4902תישמר, בשנת ית הנוכחוהמגמה 

 מיליון דולר ארה"ב. 292-הייצוא הישראלי השנה להונג קונג צפוי לעמוד על כ (.4902

 

( הוא 4902, אולם השנה )4900-4902עלה גם הוא בקצב יציב בין השנים ייצוא היהלומים 

חית תישמר. ייצוא היהלומים השנה צפוי לעמוד , במידה והמגמה הנוכ 40%-צפוי לקפוץ ב

 מיליארד דולר ארה"ב. 9.0-על כ

 

 

http://www.hkex.com.hk/eng/csm/chinaConnect.asp?LangCode=en
http://www.hkex.com.hk/eng/csm/chinaConnect.asp?LangCode=en
http://www.hkex.com.hk/eng/csm/chinaConnect.asp?LangCode=en


   

 

 09%צפוי לקפוץ בכמעט  וחשמליים מכאניים ומכשירים מכונותשיעור הייצוא בתחום ה

יעלה  רכיביםהו אלקטרוניקהמיליון דולר ארה"ב ובנוסף תחום ה 499-השנה ויעמוד על כ

 מהייצוא )לא כולל יהלומים(. 09%-. שני תחומים אלו מהווים כ09%-בכ

 

)נתוני משרד  כולל יהלומים הטבלה מטה מסכמת את נתוני הסחר )באלפי דולרים(

 :הכלכלה(

 

 מאזן סחר היקף
 מסחרי

 שנה סכום יצוא סכום יבוא

6,803,566 3,871,687 1,465,940 5,337,626 2011 

5,803,032 3,971,737 915,647 4,887,385 2012 

6,609,567 4,142,466 1,233,550 5,376,016 2013 

7,796,248 4,457,644 1,669,302 6,126,946 2014 
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Israel Exports to HK (EX Diamonds) 



 

 השקעות

 

בתחום ההשקעות, בדומה לסין, גם בהונג קונג קיים עניין רב בהשקעות בחברות הזנק 

 4902במהלך שנת , Li Ka Shing ,Horizon Venturesישראליות. מעבר לקרן הון הסיכון של 

המתעניינים בהשקעות בישראל, החלו לפעול מספר גופי השקעה נוספים בהונג קונג 

השקעות  09-קרוב לשביצעה עד היום  מקומית חדשה בראשם עומדת קרן הון הסיכוןו

 בחברות ישראליות.

 ניםת מימון המוואנג'לים מקומיים בוחנים השקעות נוספות בחברות ישראליות, קבוצ

 היא חיובית. הכללית בעיר והמגמה ותפעילישראליות 

 

 .TDCמידע נוסף שנאסף ע"י מחלקת המחקר של ארגון  כאןניתן לקרוא 

 

 המסחרית בקונסוליה בהונג קונגפעילות הנספחות 

 

הפעילות הכלכלית בקונסוליה מתמקדת במספר תחומים עיקריים: השקעות, טכנולוגיות 

FinTech הפעילות כללה אירוע השקעות  4902-4902, ציוד רפואי ומוצרי צריכה. בשנים

י קרנות הון סיכון ישראליות, אירוע השקעות בתחומ 44( בו השתתפו 4902מרכזי )ינואר 

חברות ישראליות, משלחת  02( בו השתתפו 4902)יוני  CleanTech-הציוד הרפואי וה

מישראל  Fintechמשלחות  4(, 4902משקיעים )מאי  04משקיעים לישראל אליה הצטרפו 

פתיחת חנות (, משלחות משקיעים אסטרטגיים, 4902אוקטובר השנייה צפויה בו 4902)יולי 

 ( ועוד פעילויות רבות נוספות.4902באוקטובר מעצבים ישראלית )צפויה 

 

 :ציין אתבין סיפורי ההצלחה של הפעילות שלנו ניתן ל

 ( 0כניסתה של חברת ציוד רפואי ישראלית לשוק בה"קM)$ 

 ( 0השקעה של משקיע אסטרטגי בקרן הון סיכון ישראליתM)$ 

  השקעה של( 0קרן הון סיכון מקומית בחברת הזנק ישראליתM$- )הערכה 

  0ת )והזנק ישראלימספר חברות בנוספת קרן הון סיכון מקומית השקעה שלM$- 

 הערכה(

 ( 0הצטרפות משקיעים לקבוצת מימון המוניםM$- )הערכה 

http://hkmb.hktdc.com/en/1X0A34L3/hktdc-research/Technology-Financing-in-Israel-The-Hong-Kong-Partnership


 למאיץ חברות בתחום הפינטק הצטרפותה של חברה ישראלית 

 ועוד...

 

 

, המסמך הנ"ל נכתב ע"י אלעד גוז, הנספח המסחרי של משרד הכלכלה בהונג קונג*

 4902אוגוסט 

http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3664957,00.html
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3664957,00.html

