שוויץ
 -סקירה כלכלית -

פברואר 2019

רקע ונתונים כלליים
שטח 41,277 :קמ"ר ( מקום  136בעולם)
ישראל  20,770קמ"ר ( 154מתוך )254
אוכלוסייה 8.2 :מיליון נפש ( 96בעולם)
עיר בירה :ברן (העיר הגדולה ביותר
– ציריך)
משטר :רפובליקה קונפדרטיבית ( 26קנטונים סמי-עצמאיים בענייני פנים)
נשיא מכהן( Ueli Maurer :מכהן בתפקיד מינואר  ,2019ומשמש במקביל כשר האוצר)
שפה רשמית :גרמנית ( ,)62%צרפתית ( ,)22%איטלקית ( ,)8%אנגלית ( )5%רומאנש (.)3%
מטבע 1 :דולר –  1.016פרנק שוויצרי (.)CHF
גאוגרפיה  :ממוקדמת במערב אירופה ,משתרעת במרכז הרי האלפים (יותר ממחצית שטחה גבוה
מ 1,000-מ') .שוויץ גובלת בצרפת במערב ,גרמניה בצפון ,ליכטנשטיין במזרח ,אוסטריה בצפון-
מזרח ואיטליה בדרום.

אינדיקטורים כלכליים מרכזיים לשנת 2018
אינדיקאטור
תמ"ג נומינלי
GDP, current prices
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שוויץ
731.14

ישראל
369.84

Billions of U.S. dollars

תמ"ג לנפש במונחי PPP

66,780

Purchasing power parity; international dollars per

37,970

capita

שיעור הצמיחה הכלכלית
real GDP growth

שיעור האינפלציה

2.8% – 2018
1.9% – 2017
1.7% – 2016
1.4

3.3% – 2018
3.5% – 2017
4% – 2016
0.8%

Inflation rate, average consumer prices

שיעור האבטלה
קלות עשיית עסקים

2.8

ציון בין  1-190כאשר ציון נמוך מבטא תוצאה טובה
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4%
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רקע כללי/כלכלי
שוויץ כאמור בעלת שיטת ממשל קונפדרציה דמוקרטית ,כשהמערכת הפוליטית היא רב-מפלגתית.
כוח הביצוע מופקד בידי הממשלה 7 ,חברים (שרים) המחליפים ביניהם ברוטציה שנתית את תפקיד
הנשיאות (מועצת הברית) ,וסמכות החקיקה נתונה בידי הפרלמנט (אספת הברית) .שוויץ הנה מן
הכלכלות היציבות בעולם .מרכיביה העיקריים הם מדיניות מוניטרית ארוכת טווח ,סודיות בנקאית
(ומשכך נהפכה למדינה מועדפת ובעלת זרם השקעות זרות קבוע) ,שיעורי אבטלה נמוכים וגרעון
תקציבי נמוך .לשוויץ מדיניות ליברלית בנושאי סחר והשקעה (פרט לחקלאות) ,ומדיניות
פיסקאלית שמרנית .המערכת המשפטית בשוויץ מפותחת ביותר ,החוק המסחרי מוגדר היטב
וחוקים ותקנות חזקים מגנים על השקעות זרות.
כמדינה קטנה יחסית ,ונעדרת משאבי טבע בולטים ,שוויץ תלויה במידה רבה בסחר החוץ שלה על
מנת לצמוח .המדינה תלויה בשווקי יצוא כמקור הכנסה ,ובייבוא כמקור לחומרי גלם ואמצעי
להרחבת מגוון המוצרים והשירותים המצויים בשוק .מדיניות הסחר השוויצרית היא ליברלית
באופן כללי ונסמכת על יישום הלכה למעשה של סחר חופשי ,בעיקר במוצרי התעשייה .מנגד,
הסקטור החקלאי נותר יחסית מוגן מפני יבוא מתחרה ,אך נתמך בעיקר ע"י כלי סבסוד שונים .על
מנת להבטיח את כושר התחרותיות של שוויץ באיחוד האירופי ,רגולציות אירופאיות רבות
בתחומים מגוונים אומצו במלואן או כמעט במלואן ע"י שוויץ וזה מאפשר לה לייצא כמעט מחצית
מהסחורות והשירותים לאיחוד .שוויץ בולטת ,בייחוד על רקע היותה מדינה וכלכלה קטנה יחסית,
בריכוז גבוה של חברות רב-לאומיות שצמחו וגדלו בשוויץ ושפעילותן מתפרשת למדינות רבות
ברחבי הגלובוס .לודגמא ,ענקית המזון נסטלה ,שתיים מחברות הפארמה הגדולות בעולם (נוברטיס
ורוש) ,קונצרנים גדולים בתחום תעשיית המתכת והמכונות ( )ABBחברת הזרעים סינג'נטה ועוד.
שוויץ חתומה על הסכם "איגוד הסחר החופשי האירופי" (אפט"א) ,וחברה במספר ארגונים בינ"ל
וביניהם קרן המטבע הבינ"ל ,ארגון הסחר העולמי וה.OECD-
שוויץ הנה יצרנית השעונים הגדולה בעולם ,והענף הנו הייצוא השלישי בגודלו .ענפי תעשיות
שוויצריות מובילות נוספות הנן ענף המכונות ,כימיקלים ,שעונים ,טקסטיל ,תיירות ,בנקאות,
ביטוח ותרופות .באופן מסורתי ,ובעיקר לאחר מלחמת העולם השנייה שוויץ מהווה "מרכז
שירותים" במרכז אירופה .ענף עיקרי בכלכלת שוויץ הנו ענף התיירות ,המעסיק כמעט  4%מכלל
האוכלוסייה הפעילה בשוויץ .כיום כ 70%-מהמועסקים עובדים בסקטור השירותים.
בשנת  2015החליט הבנק המרכזי השוויצרי ( )SNBלהפסיק לתמוך ברצפת שער חליפין יורו/פרנק
קבועה של  .1.2הדבר הוביל לזעזוע מידי בשווקים ולייסוף הפרנק בכ 30%-בטווח המידי ובכ10%-
בטווח הארוך .הדבר פגע בכושר התחרותיות של היצרנים השוויצרים ועודד מגמת העברת מפעלי
ייצור מחוץ לשוויץ .כיום ( )2018שע"ח החליפין של הפרנק /יורו פחות או יותר על  1.15פר"ש ל1-
יורו.
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פגיעה משמעותית נוספת בכלכלה השוויצרית הוא לחץ בינ"ל על מוסדות פיננסיים בשוויץ בדרישה
להסרת הסודיות הבנקאית ולפעול ע"פ המלצות ה  OECDבכל הנוגע להחלפת מידע בנקאי מרצון.
לאחר שספגו קנסות כבדים ,נאלצו המוסדות השוויצרים להתחיל לשתף פעולה בנושא ,מספר
הסכמים נחתמו והסודיות הבנקאית השוויצרית ,שהייתה היתרון התחרותי שלהם ואחד מסימני
ההיכר של שוויץ ,נפגעה מאז באופן עקבי בצורה משמעותית .בנוסף ,הממשלה השוויצרית נשאה
ונתנה לגבי שדרוג אמנות כפל מס שיש לה עם מספר מדינות ,כולל ארה"ב בכדי להחיל עליהן את
הסטנדרטים הנהוגים ב.OECD -
אחד התחומים הרגישים הנוספים בשוויץ הוא החקלאות והסובסידיות החקלאיות שלהן זוכים
החקלאים הקטנים במשקים ההרריים והמרוחקים במדינה .הפחתה משמעותית בסובסידיות אלו
ב 2016-2017-גרמה לוויכוח מתמשך בפרלמנט בשוויץ לגבי נכונות המהלך והסכמת המדינה לנקוט
במהלכים נוספים בעתיד לליברליזציה בסקטור החקלאות.

תעשיות בולטות /מאפייני הכלכלה המקומית
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נתוני סחר
שנה

גירעון מסחרי

סכום יצוא
לעולם

סכום יבוא
מהעולם

במיליארדי
דולרים

במיליארדי דולרים

2018
2017
2016

310
299
304

278
267
269

32
32
35

2015

292

253

39

שותפות הסחר הגדולות לשנת 2018
יצוא
יצוא

אחוז מסך
היצוא של
שוויץ

במיליארדי דולרים

ארה"ב
סין
גרמניה

30
47.5

12%
9%
15%

19
16
-10

הודו
צרפת

17
19

5%
6%

16
-0.1

במיליארדי
דולרים

40

גירעון מסחרי

מוצרי היצוא העיקריים הם :מכונות ,כימיקלים ,מתכות ,שעונים ומוצרי חקלאות.

 2הלמ"סUn Comtrade ,
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יבוא
יבוא
במיליארדי
דולרים

אחוז מסך
היבוא של
שוויץ

ארה"ב
סין
גרמניה

21.5
13
55

20%

איטליה
בריטניה

20
19

7%
7%

8%
4%

גירעון מסחרי
במיליארדי דולרים

9
3
-10
-5
-3

מוצרי היבוא העיקריים הם :מכונות ,כימיקלים ,רכבים ,מתכות ,מוצרי חקלאות וטקסטיל.

סקטורים מרכזיים בכלכלה
תיירות
שוויץ פיתחה תשתית תיירותית מפותחת ,במיוחד באזורים ההרריים ובערים ,מה שהופך אותה
לשוק אטרקטיבי לציוד ושירותים הקשורים לתיירות.
שעונים
ההנדסה המתקדמת שינתה את תעשיית השונים בשוויץ ,מתעשייה ביתית כפי שהייתה בעבר ,לענף
תעשייתי מפותח ומתוחכם .שוויץ הנה יצרנית ויצואנית מובילה בעולם תחום השעונים.
שוויץ חזקה וידועה במיוחד במותגי היוקרה בענף השעונים ,עם כמה מן השמות היוקרתיים בעולם
– .Rado, Rolex ,Patek Philippe ,OMEGA
בנקאות
בשוויץ למעלה מ 500-בנקים .כאמור ,בנק לאומי אחד ,מס' בנקים מסחריים גדולים ,בנקים
קנטונאליים בבעלות ממלכתית וכן בנקים פרטיים בבעלות משפחתית .הניטרליות השווייצרית
והריבונות הלאומית ,שזכו להכרה ארוכה על ידי מדינות זרות ,טיפחו סביבה יציבה שבה יכול היה
המגזר הבנקאי להתפתח ולשגשג .שווייץ שמרה על ניטרליות במהלך שתי מלחמות העולם ,אינה
חברה באיחוד האירופי ,ואפילו לא הייתה חברה באו"ם עד שנת .2002
חקלאות
שוויץ מגוננת על התעשייה החקלאית שלה כשתעריפים וסובסידיות מקומיות מעודדות את הייצור
המקומי ,המייצר כ 60%-מן המזון הנצרך במדינה.

5

הסכמי בילטרליים משמעותיים של שוויץ עם יתר מדינות העולם
שוויץ חתמה על  30הסכמי סחר חופשי עם  40מדינות ונמצאת כעת במשא ומתן סחר עם הודו,
אינדונזיה ומדינות מרקזור .מרבית הסכמי הסחר בשוויץ נחתמו באמצעות איגוד הסחר החופשי
האירופי ( )EFTAארגון סחר אזורי המורכב משוויץ ,ליכטנשטיין ,איסלנד ונורווגיה .למרות ששוויץ
אינה חברה באיחוד האירופי יש לה סדרה של הסכמים דו צדדיים עם האיחוד האירופי שמבטיחים
לרבים מאותם יתרונות כלכליים ומחסומים נמוכים יותר לסחר שחברי האיחוד נהנים מהם.
תעריפים מועדפים או פטורים ממס חלים על סחורות שיובאו מאזור הסחר החופשי EU-EFTA
כאשר יבואן מגיש בקשה להצהרת היבוא ומפיק תעודת מקור .העדפות התעריף השוויצרי
מתייחסים תחת מערכת העדפות כלליות למדינות מתפתחות .שוויץ חתמה גם על הסכמי סחר דו
צדדיים עם האיחוד האירופי ,סין ,יפן ואיי פארו.
ארגונים בינ"ל:
 :OECD .1כן (ממקימי הארגון באפריל שנת  1948עוד ככובעו כ)OEEC-
 :WTO .2כן (ממקימי הארגון ביולי .)1995 ,מיקום מטה הארגון בז'נבה.
מדינות שאיתן לשוויץ יש הסכם סחר:
אירופה :מקדוניה ,אלבניה ,סרביה ,אוקראינה ,מונטנגרו ,איי פארו ,בוסניה-הרצגובינה וגאורגיה.
בתהליך מו איחוד המכס רוסיה-בלרוס-קזחסטן וקרואטיה.
אגן הים התיכון :טורקיה ,ישראל ,הרשות הפלסטינית ,מרוקו ,ירדן ,טוניסיה ,לבנון ומצרים.
בתהליך מול אלג'ריה.
שאר העולם :מקסיקו ,סינגפור ,צ'ילה ,דרום קוריאה ,קנדה ,יפן ,קולומביה ,פרו ,הונג-קונג ,סין,
פיליפינים ,אקוודור ,תאילנד ,אינדונזיה ,הודו ,וייטנאם ,מלזיה.
יוזמות מרכזיות של ממשלת שוויץ בשנתיים האחרונות
בשנת  2015החליט הבנק המרכזי השוויצרי ( )SNBלהפסיק לתמוך ברצפת שער חליפין יורו/פרנק
קבועה של  .1.2הדבר הוביל לזעזוע מידי בשווקים ולייסוף הפרנק בכ 30%-בטווח המידי ובכ10%-
בטווח הארוך .כיום ( )2018שע"ח החליפין של הפרנק /יורו עומד פחות או יותר על  1.15פר"ש ל1-
יורו.
סקטור החקלאות רגיש מאוד בכלכלה השוויצרית ,וממשלת שוויץ נוהגת לתמוך בחקלאים בעיקר
באמצעות כלי סבסוד (בעוד שבישראל ,התמיכה בחקלאים הינה בעיקרה באמצעות מגבלות על
היבוא ,בייחוד באמצעות מכסי מגן ומכסות יבוא) .בשנים האחרונות ניסה משרד הכלכלה השוויצרי
להוביל מהלך לקיצוץ משמעותי בהיקפי התמיכה בחקלאיים ,אולם מהלך זה לא עבר את הפרלמנט
השוויצרי שמנע את הפעלתו.
ממשלת שוויץ משקיעה רבות בשימור ופיתוח כושר התחרות של התעשייה השוויצרית .הדבר נעשה
תוך שימוש במספר כלים שהעיקריים שבהם:
 .1תמיכה בשיתוף פעולה בין תעשייה למוסדות מחקר ואקדמיה ,בייחוד בתחומי המדע
והטכנולוגיה ותמיכה בחלק האקדמי של שיתוף פעולה זה.
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 .2מערכת חינוך ,המתחילה כבר בשלבי לימודי התיכון ,כשייעודה להכשיר כוח אדם טכני ("בעלי
מקצוע") ברמה מקצועית גבוהה (מכונאים ,חשמלאים ,הנדסאים וכדומה) המהווים את חוט
השדרה של התעשייה השווייצרית ומבטיחים פריון ושכר גבוה לעובד.

יחסי סחר ישראל -שוויץ
המדינות מקיימות יחסים דיפלומטיים מלאים החל משנת  ,1949השנה בה הכירה שוויץ במדינת
ישראל .לישראל שתי שגרירויות רשמיות בשוויץ ,האחת בברן (בירת שוויץ) והשנייה בז'נבה (לאו"ם
ולמוסדות הבינלאומיים  -ארגוני האו"ם ,ארגון הסחר העולמי ו .)CERN-לשוויץ שגרירות רשמית
בתל אביב וקונסוליית כבוד באילת .הנספח המסחרי של משרד הכלכלה והתעשייה הוא סגן
השגרירה בג'נבה ואחראי ,בנוסף על תפקידו כראש המחלקה המסחרית בשגרירות וכנספח המסחרי
לשוויץ ,גם על הייצוג בפועל של ישראל בארגון הסחר העולמי .WTO
ישנם לא מעט מאפיינים דומים בכלכלות של ישראל ושוויץ .מדובר במדינות קטנות יחסית ( היקף
האוכלוסייה בשתיהן עומד על מעל ל 8-מיליון איש) ,שתיהן מתבססות על חדשנות טכנולוגית
ותעשיות עתירות ידע כמנוע לצמיחה כלכלית ,בשתיהן סקטור החקלאות מוגן ונתמך ע"י מדיניות
ממשלתית (אך בעוד שבישראל הדבר נעשה על פי רוב באמצעות מכסי הגנה ומכסות יבוא ,הרי
שבשוויץ יש שימוש רב בכלי סבסוד) .
יחד עם זאת יש גם לא מעט מן השונה .בעוד שישראל ידועה בעולם ביזמות טכנולוגית המונעת
בעיקרה ע"י חברות סטארט –אפ המבקשות לבצע  Exitבשלבי הבשלות הטכנולוגית ,הרי ששוויץ
הצליחה לגדל חברות תעשייה עתירות ידע וטכנולוגיה לכדי הפיכתן לחברות רב לאומיות שבסיסן
בשוויץ (לדוגמא ,נוברטיס ,רוש ,נסטלה ,סינג'נטה ואחרות) .הדבר מתבסס הן ע"י יכולות טכנולוגיה
גבהות הנתמכים ע"י מוסדות מחקר ואקדמיה מהטובים בעולם (כגון  EPFLבלוזאן וETH -
בציריך) וכן חינוך טכני ברמה גבוהה ,המספק כוח אדם מוכשר ומיומן למפעלי התעשייה.
ביקורים מרכזיים הדדיים:
 .1בספטמבר  2017ביקר שר האוצר השוויצרי בישראל וחתם עם שר ומשרד האוצר הישראליים על
מזכר הבנות ) (MOUלשת"פ ,בעיקר בפינטק בין שתי המדינות.
 .2באוקטובר  2017הגיעה משלחת של כ  50איש ,בראשות שר הכלכלה השוויצרי לביקור בישראל.
השוויצרים ציינו כי זאת אחת המשלחות הגדולות שיצאה בשנים האחרונות והיא כללה
פוליטיקאים ברמה הקנטונלית והפדרלית ,אנשי אקדמיה ,את מנהלי רשות החדשנות
השוויצרית ,אנשי תקשורת ואנשי עסקים בכירים .
 .3בנובמבר  2017ביקר בישראל שר הכלכלה השוויצרי ,שניידר אמאן ,ועימו משלחות של חברות
עיסקיות שוויצריות
 .4ביוני  2018ביקר מנכ"ל רשות החדשנות ,אהרון אהרון בשוויץ ונפגש עם חברות וגופים מובילים
בשוויץ בתחום מדעי החיים (נוברטיס ,רוש) ,הבנקאות ( ,)UBSחברת הרכבות השוויצרית ,וכן
חתם על הסכם שת"פ עם רשות החדשנות השוויצרית.
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 .5בספטמבר  2018יצאה לישראל משלחת שוויצרית גדולה מאוד לכנס  DLDבישראל .הייתה זו
המשלחת הזרה השנייה בגודלה לכנס זה .המשלחת אורגנה ע"י ארגון  NOMADEששם לו
למטרה לקדם עסקים בין שוויץ וישראל.
 .6באוקטובר  2018ביקר בישראל שר האוצר השוויצרי בראש משלחת של בכירים מענף הבנקאות
והפינטק בשוויץ .במסגרת זו נפגשו השווייצרים גם עם רוה"מ נתניהו ושר האוצר כחלון.
 .7באוקטובר  2018ביקרה בארץ משלחת פרלמנטרית שוויצרית בת כ 50-נציגים בהם גם אנשי
עסקים בכירים ,בראשות ארגון .ICT-Switzerland
 .8בנובמבר  2018יוצאת לארץ משלחת של חברת הרכבות השוויצרית ( )SBBבראשות מנכ"ל
החברה.
 .9בנובמבר  2018יבקר בשוויץ שר הכלכלה ,אלי כהן ,על מנת לחתום על הרחבת הסכם הסחר שבין
ישראל לשלוש חברות בגוש הסחר  ,EFTAבהן גם שוויץ.

שנה
2014
2015
2016
2017
2018

סכום יצוא במיליוני אחוז היצוא מתוך סך סכום היבוא במיליוני אחוז היבוא מתוך סך
היצוא הישראלי
דולרים
היצוא הישראלי
דולרים
7.18%
$5,189.9
2.07%
$1,424.6
7.13%
$4,426.1
2.33%
$1,495.4
6.52%
$4,288.1
2.42%
$1,466.2
7.96%
$5,503.8
2.38%
$1,456.2
2.38%
$1,825.2
2.19%
$1,358.3

מאזן הסחר במיליוני
דולרים
-$3,765
-$2,931
-$2,822
-$4,048
-$467

General Import / Export by Year, In M $
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סכום היבוא במיליוני דולרים

סכום יצוא במיליוני דולרים

היקף סחר במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני דולרים

כשם הנראה לעיל ,מאזן הסחר של ישראל עם שוויץ הוא שלילי באופן ניכר ( 4מיליארד) ,כשהיבוא
מסתכם ב 5.5-מיליארד ויצוא ב 1.4-מיליארד דולר) .עיקר פעילות הייצוא הישראלי לשוויץ מתרכז
ביהלומים ומתכות יקרות ,תוצרת חקלאות טרייה ומוצרי מזון ,מכונות ומיכן חשמלי ומכני ,גומי
ופלסטי ,מכשור אופטי ורפואי ,כימיקלים ומוצרי תעשיות כימיות ,מתכות בסיסיות ,מינרלים
ומוצרי תחבורה.
היבוא משוויץ מתמקד בעיקר במינרלים ,תוצרת חקלאית ומוצרי מזון ,כימיקלים ומוצרי תעשיות
כימיות ,אבנים ומתכות יקרות וכן מכונות ומיכון חשמלי ומכני.
יבוא :סך הייבוא משוויץ לישראל ב 2017 -הסתכם  5.275מיליארד דולר ,המשקף זינוק של כ35%-
לעומת היבוא בשנת  .2016זינוק זה מוסבר בעיקרו מגידול ביבוא מינרלים משוויץ כמו גם
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היקף סחר
במיליוני דולרים
$6,614
$5,921
$5,754
$6,960
$3,183

מעסקאות של בנקים שונים בישראל מול חברה שוויצרית המתמחה באבטחת שטרות ,מעבר לכך
הייבוא הישראלי לשוויץ מקורו באבני חן  5.7% ,14.6%מקורם בכימיקלים 4.5% ,מקורם במזון
מעובד ו 3.3%-מהייבוא מקורו במכונות.
יצוא :היצוא הישראלי לשוויץ נשלט ברובו ביצוא של יהלומים ואבני חן .יחד עם זאת ,יצוא זה
נרשם כיצוא לשוויץ ועולם סחורות אלו משולמות לחשבונות בנקים בשוויץ אך מיועדות ככל הנראה
לכמה וכמה יעדים ברחבי אירופה ואף מחוצה לה .בנוסף ,מתקיים יצוא של מיכון ומכשור רפואי
ואופטי ,מוצרי מזון מעובדים וטריים וכימיקלים .סך הייצוא הישראלי לשוויץ בשנת  2017עמד על
 1.447מיליארד דולר ,המשקף יציבות יחסית עם מגמת עלייה מתונה ביחס לשנים הקודמות  .עיקר
הייצוא עם שוויץ מקורו ביהלומים ואבני חן המהווים קצת פחות מ 90% -מהייצוא לשוויץ.
סחר בשירותים

Trade in Services,In M $
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2014
542.86
286.62

9

Year
Export
Import

-

סקטורים עיקריים
יצוא
כימיקלים ומוצרי
תעשיות כימיות
2%

3

אחר
1%

מכשור אופטי ,רפואי
ואחר
3%

מכונות ומיכון
חשמלי ומכני
4%

תוצרת חקלאית
טרייה ומוצרי מזון
1%

מתכות בסיס
1%

מוצרי תחבורה
0%

פנינים ,אבנים
ומתכות יקרות
88%

יבוא
עץ ונייר ומוצריהם
0%

תוצרת חקלאית
טרייה ומוצרי מזון
18%

מוצרי טקסטיל,
לבוש והנעלה
 1%מוצרי תחבורה
1%
פנינים,
אבנים
ומתכות
יקרות
8%

מכונות ומיכון
חשמלי ומכני
7%
מינרלים
32%

אחר
3%
גומי ופלסטיק
2%
מכשור אופטי,
רפואי ואחר
5%

כימיקלים ומוצרי
תעשיות כימיות
מתכות בסיס
14%
9%

 3הלמ"ס
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הסכמי סחר הדדיים בין ישראל ושוויץ:
שם ההסכם

הסכם אזור סחר חופשי – אפט"א
מזכר הבנות לשת"פ (בעיקר פינטק)
אמנה למניעת כפל מס
רשות החדשנות והגוף המקביל השוויצרי (– )InnoSuisse

שנת
חתימה על
ההסכם

האם ההסכם
בתוקף?

1992
2017
2003
2018

כן
כן
כן
כן

הסכם שת"פ
1995

חברות משותפת בWTO-

כן

תובנות הנספח
קיימים לא מעט קווי דמיון בין הכלכלה השוויצרית לכלכלה הישראלית :מדובר בכלכלות קטנות
יחסית (היקף השוק בשתיהן הוא כ 8.5 :מיליון נפש) ,המתבססות על טכנולוגיה וחדשנות כמנוף
לצמיחה כלכלית .בשתי המדינות החקלאות מהווה סקטור רגיש ,והממשלות בשתי המדינות
פועלות באופן היסטורי לתמוך ולשמר את החקלאות והחקלאים ,גם מסיבות הקשורות לערכים
שאינם כלכליים באופן ישיר (כגון שימור ערכי מסורת ,פיתוח אזורי ספר ,שמירת שטחים ירוקים
וכדומה) .יחד עם זאת ,אחד מן ההבדלים הבולטים בין שתי הכלכלות הוא שבעוד שבישראל קיימת
דומיננטיות של חברות סטארט אפ ויזמות עסקית כמנוף לצמיחה כלכלית ,הרי שבכלכלה
השוויצרית ,שאף היא מבוססת על טכנולוגיה וחדשנות ,ניתן משקל חשוב לחברות רב לאומיות
שנוכחותן בריכוז גבוה במשק אחד קטן יחסית ,דבר המביא לבולטות בכלכלה העולמית.
בשנים האחרונות "גילו" החברות השוויצריות את ישראל .ניתן לראות ריבוי של משלחות עסקיות
היוצאות משוויץ לישראל ,בענפי התעשייה והכלכלה השונים ( ,ICTסייבר ,פודטק ,תחבורה חכמה
ועוד) ,היוצאות לביקורים בישראל על מנת להתרשם וללמוד מהאקו-סיסטם של חדשנות ויזמות
ע סקית .הדבר מוצא ביטויו גם בפתיחות ונכונות לקלוט ,להשקיע ולרכוש טכנולוגיות ישראליות.
רשות החדשנות השוויצרית ( )INNOSUISSEערה להתפתחות זו וחתמה לאחרונה על הצהרת כוונות
לשת"פ עם רשות החדשנות בישראל .זהו הסכם ראשון מסוגו שחותמת הממשלה השוויצרית עם
מדינה זרה.
לפיכך ,כיום טמונות הזדמנויות רבות לשיתוף פעולה בין חברות ישראליות המפתחות טכנולוגיות
ופתרונות בתחומי הפינטק ,סייבר ,מערכות בריאות דיגיטליות ,מכשור רפואי ,פוד-טק וכדומה לבין
חברות שוויצריות ובראשן בנקים ומוסדות פיננסיים ,רשתות ותעשיות מזון ,חברות פארמה וחברות
תחבורה ציבורית שוויצריות (חברת הרכבות וכדומה).
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