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 יעד הממשלה

 הגדלת הייצוא
 2020מיליארד דולר עד סוף  120יעד של 

 בייצואגידול עקבי 
 מיליארדי דולרים

 6.4%+  

2016 2017 2018*  

95 

103 

110 

 תחזית על פי שלושה רבעונים* 

8%+  
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 מטרות העל של מינהל סחר חוץ

 קידום ייצוא

 קידום השקעות זרות
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 מינהל סחר חוץ

קרנות ייעודיות 
לתמיכה כספית  

 ביצואנים  
מערך נספחים  הסכמי סחר

 מסחריים
פיקוח על היצוא 

 שימושי-הדו
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 שותפים לעשייה בתחום היצוא

 ממשלה  
 משרד האוצר•
 משרד הבריאות•
 משרד החוץ•
 משרד הביטחון •
 משרדי ממשלה נוספים•
 מכון היצוא•
 רשות החדשנות•
רשות ההשקעות ופיתוח התעשייה  •

 והכלכלה
 הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים•
 אשרא•
היחידה להשקעות זרות ושיתוף  •

 פעולה תעשייתי
 מכון התקנים•

 ארגוני תעשיה ומסחר
 התעשייניםהתאחדות •
 המסחרלשכות איגוד •
•IATI 
 לאומיות-דומסחר לשכות •
 איגוד התעשייה הקיבוצית•
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 מסחריות נספחויות 43מינהל סחר חוץ מפעיל 

 נספחות נספחות חדשה
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 ?איך הנספחים יכולים לסייע

 איתור מפיצים קניינים וסוכנים
 ילה'חיבור לרשת סופרמרקטים בצ

 קידום הסכמי סחר
 הברקזיטהסכם עם בריטניה בעקבות 

 בעיות רגולציה וממשל
 סימן מסחרי בסין

 משלחות נכנסות ויוצאות
 מאות משלחות בשנה

 בעיות מול המכס
 סיוע בשחרור מכולות בפולין

 תיאום פגישות בתערוכות
 MWCאלפי פגישות בתערוכת 

 חיבור למשקיעים זרים
השקעה של תאגיד ענק בחברה  

 ישראלית

 פ"מותמיכה ביישום הסכם 
מיזם משותף בין חברה מקסיקנית  

 לחברה ישראלית

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


8 

 במספרים 2018שנת 

 ערך סיפורי הצלחה
 דולר 1,000,000,000

250 
 משלחות עסקיות

 3500 -כ
 ERMפניות 

 1500 -כ
 חברות פונות

 300מעל 
 סיפורי הצלחה
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 עבודה בתחום המימון לפיתוח להטמעת טכנולוגיות ישראליות
 בריאות ומטה הסייבר, אנרגיה, הגנת הסביבה, אוצר: בשיתוף משרדי הממשלה 

ציוד רפואי  
 ברזיל, בהודו

:  קרנות בתחומים 3
 מים, חקלאות, סייבר

קרן  
 סייבר

קרן בתחום 
 המים בהודו

קרן בתחום 
 טכנולוגיות סביבה

,  TOVפרויקט 
 אתיופיה

קידום אנרגיה  
 באפריקה
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 מפת הסכמי הסחר
 משא ומתן מתנהל הסכמי סחר חופשי עליהם חתמה ישראל

 OECD-ובארגון ה WTO-ישראל חברה בארגון ה* 

 (1985)ב "ארה

 א"אפט
)1992 ,2018( 

 (1997)טורקיה 

 (1999)מקסיקו 

 האירופיהאיחוד 
(1975,1995) 

 (2007) מרקוסור

 (2013)קולומביה 
 בתהליך אשרור*

 )2018, 1997(קנדה 
 אשרורבתהליך *

 )2019(אוקראינה 

 וייטנאם

 סין

 )2018(פנמה 

 קוריאה. ד

,  בלרוס קזחסטן, רוסיה
 קירגיסטן וארמניה

 הודו

 בתהליך אשרור* בתהליך אשרור* 

 בצנרת

 גיאורגיה

 תאילנד

 בתהליך אשרור* 

 בריטניה

 גוואטמלה

 כל שנהמיליארד שקל  11: הערך הכלכלי של ההסכמים 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/flags/us-flag.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/flags/ca-flag.html
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 המחשה -התועלת בהסכם אזור סחר חופשי 

 )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 רבה
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