גרמניה
 -סקירה כלכלית -

מאי 2020

רקע ונתונים כלליים
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שטח 357,022 :קמ"ר ( 62מתוך )254
ישראל  20,770קמ"ר ( 154מתוך )254
אוכלוסייה 83 :מיליון נפש
עיר בירה :ברלין
משטר :רפבוליקה פדרלית חוקתית
נשיא מכהן :פרנק-ואלטר שטיינמאייר
קנצלרית מכהנת :אנגלה מרקל
שפה רשמית :גרמנית
מטבע :אירו
 1דולר =  0.92אירו
גאוגרפיה  :בצפונה גובלת גרמניה בים הצפוני ,בדנמרק ,ובים הבלטי; במזרחה בפולין ובצ'כיה;
בדרומה באוסטריה ובשווייץ ובמערבה היא גובלת בצרפת ,בלוקסמבורג ,בבלגיה ובהולנד .נהרות
הריין ,האלבה והדנובה חוצים את שטחה.

אינדיקטורים כלכליים מרכזיים לשנת 2019
אינדיקאטור
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גרמניה

ישראל
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תמ"ג נומינלי
GDP, current prices
Billions of U.S. dollars

תמ"ג לנפש במונחי PPP
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;Purchasing power parity

41,678

55,737

international dollars per capita

שיעור הצמיחה הכלכלית
real GDP growth

0.6% – 2019
1.5% – 2018
2.5% – 2017

3.5% – 2019
3.3% – 2018
3.5% – 2017
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שיעור האינפלציה
Inflation rate, average consumer
prices

שיעור האבטלה
קלות עשיית עסקים
ציון בין  1-190כאשר ציון נמוך מבטא
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רקע כללי/כלכלי
גרמניה היא המעצמה התעשייתית והכלכלה הגדולה ביותר באירופה ,כלכלת גרמניה היא החמישית
בגודלה בעולם במונחי תל"ג אחרי ארה"ב ,סין ויפן והיא היצואנית השלישית בגודלה בעולם אחרי
סין וארה"ב .התעשיות המובילות במדינה הן תעשיות ההנדסה (כלי רכב ,מכונות ,מתכות וסחורות
כימיות) ,טכנולוגיה ושירותים רפואיים .למרות זאת ,ענפי השירותים בגרמניה מהווים כ70%-
מהכלכלה ,כמקובל במדינות מפותחות.
גרמניה היא השוק הגדול ביותר באירופה .היא מהווה  21אחוז מהתמ"ג של אירופה ( )EU-28והיא
מהווה  16אחוזים מכלל אוכלוסיית האיחוד האירופי (האיחוד האירופי) .הכלכלה הגרמנית היא
מתועשת מאוד ומגוונת כאחד  -תוך התמקדות שווה בשירותים וייצור.
הכלכלה הגרמנית נחשבת לרוב לכוח המייצב בתוך האיחוד האירופי  -ובמיוחד בגוש האירו .בין
 2010ל  2018-צמח התוצר הריאלי בתוך האיחוד האירופי  28בכ  1.6-אחוזים בשנה בממוצע.
באותה תקופה צמחה הכלכלה הגרמנית בשיעור של  2.1אחוזים ,שיעור גבוה יותר מזה שנצפה
בבריטניה ,צרפת ואיטליה .בגלל חוסר הידיעה בסביבה הכלכלית העולמית ,ממשלת גרמניה צופה
צמיחה איטית יותר של  0.5אחוזים בשנת  ,2019ואחריה עלייה של  1.5אחוזים בשנת .2020
מוצרי התעשייה של גרמניה (רכב ,כימיקלים ומזון) ממשיכים להיות להיטי יצוא ברחבי העולם.
בשנת  2018הגיעו רמות הייצוא הגרמניות ל  1.3-טריליון יורו ,עם יבוא של  1.1טריליון יורו באותה
תקופה .סחורות מיוצרות גרמנית מתעשיית הכימיה ,הרכב והמכונות והציוד נמצאות בביקוש גבוה
במיוחד ברחבי העולם
שישים ושמונה אחוזים מכלל היצוא מיוצאים למדינות אירופה ,מתוכם  59אחוזים מגיעים
למדינות החברות באיחוד .בשנת  ,2018אסיה הייתה היעד מספר  2לייצוא גרמני עם כ  17-אחוז
מכל הסחורה מגרמניה ,ואחריה אמריקה עם  12אחוזים.
חברות גרמניות מייצגות כמעט עשרה אחוזים מחברות הייצור האירופיות ומייצרות כמעט  27אחוז
מסך המחזור האיחוד האירופי בענף .חברות זרות נוספות מבטאות את אמונתן בגרמניה כמקום
איתור חיוני לייצור אתרי ייצור ,ומפיקות תועלת מהמסגרת העסקית המצוינת ושיעורי התפוקה
המעולים .רוב גדול של החברות היצואניות הישראליות הגדולות לגרמניה מחזיק אתרי יצור
מקומיים במדינה.
חברות קטנות ובינוניות :היצוא של עמוד השדרה הכלכלי של גרמניה מונע על ידי עמוד השדרה של
גרמניה של מפעלים קטנים ובינוניים מאוד תחרותיים ,הידועים בשם  .)SME( Mittelstandהם
מהווים  99.5אחוזים מכלל החברות ,ומעסיקים כ  60אחוז מכוח העבודה הגרמני .רבים מאותם
חברות קטנות ובינוניות הם אלופים נסתרים  -מובילי שוק העולמי במגזרי הנישה שלהם .יחד עם
חברות גדולות המובילות בעולם  -כולל באייר ,BASF ,דיימלר ,פולקסווגן וסימנס  -הן מהוות את
הבסיס התעשייתי לייצור בגרמניה.
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השפעת מגיפת הקורונה:
גרמניה נכנסה למשבר הכלכלי עם מאזן תשלומים חיובי מה שאפשר לה להציע לסקטור העסקי
חבילת תמיכה מהירה ומשמעותית בהיקף של  750מיליארד אירו .התכנית כללה בין היתר:
מענקים לעצמאיים וחברות ,ערבויות מדינה להלוואות לתאגידים וסבסוד מעבר לשבוע עבודה
מקוצר.
במהלך חודש מרץ ,כשהתברר כי המשק הגרמני עשוי להיות מושבת ,העבירה הממשלה בברלין
בחקיקה מהירה חבילה המאפשרת "יד חופשית" לחברות לפנות לתוכנית שבוע עבודה מקוצר
 .Kurzarbeitהתוכנית בוצעה גם ב .2008-כשהשלכות המשבר הכלכלי של  2008הכו בתעשייה
הגרמנית ,הפתרון שמצאה הממשלה כדי למנוע אבטלה היה מתן אפשרות לחברות להעביר את
עובדיהן לעבודה במשמרות ,במקום לפטר אותם .המדינה פיצתה את בעלי העסקים על העלויות
העודפות של המשך העסקת העובדים בזמני משבר ,ובתמורה הם נמנעו מפיטורים .העובדים אמנם
קיבלו פחות כסף ,אבל שמרו על מקום עבודתם.
באמצע אפריל ,החלה יציאה הדרגתית מהסגר .כמהלך ראשון ,חנויות מסוימות אשר שטחן קטן
מ 800-מ"ר ,הורשו להיפתח תחת מגבלות .עם העסקים הללו יימנו חנויות ספרים וסוכנויות רכב.
נכון למועד כתיבת סקירה זאת (מאי  ,) 2020מסעדות ,ברים ,בתי קפה ,בתי קולנוע נשארו סגורים.
אירועים המוניים נאסרו.
כלכלת גרמניה ,צפויה להתכווץ ב 9.8%-ברבעון השני של השנה ,הנפילה החדה ביותר מאז החל
פרסום נתון זה בשנת  1970ויותר מכפליים מהנפילה שנרשמה בעת המשבר הפיננסי העולמי ב,2009-
לפי תחזיות הכלכלנים המובילים בגרמניה שפורסמו אפריל.
מחקר משותף של חמישה מכוני המחקר המובילים בכלכלה הגדולה באירופה צופה כי התוצר
המקומי הגולמי ) (GDPשל גרמניה צפוי לצנוח ב 4.2%-בשנת  2020כולה  -אך יתאושש בשנה הבאה
עם זינוק של  .5.8%התוצר ככל הנראה יתכווץ ב 1.9%-ברבעון הראשון של השנה על רקע הגבלות
שהוטלו ברחבי העולם על רקע מגפת הקורונה.
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תעשיות בולטות /מאפייני הכלכלה המקומית
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נתוני סחר
שנה

גירעון מסחרי

סכום יצוא
לעולם

סכום יבוא
מהעולם

במיליארדי
דולרים

במיליארדי דולרים

2019

1,493

1,240

253

2018

1,562

1,292

270

2017

1,444

1,164

280

2016

1,332

1,056

276

שותפות הסחר הגדולות לשנת 2019
יצוא
יצוא
במיליארדי
דולרים

ארה"ב
צרפת
סין
הולנד
בריטניה

133.5
119.4
108.3
92.8
88.1

אחוז מסך
היצוא של
גרמניה

במיליארדי דולרים

גירעון מסחרי

8.9%
7.9%
7.2%
6.2%
5.9%

52
45.6
-15.8
-5.4
45.8

מוצרי היצוא העיקריים הם :כלי רכב ,מכונות תעשייתיות ומחשבים ,מכשירים וציוד
אלקטרוניים ,מכשור רפואי ,טכני ואופטי ,תרופות ,מוצרי פלסטיק.
יבוא
יבוא
במיליארדי
דולרים

סין
הולנד
ארה"ב

אחוז מסך
היבוא של
גרמניה

במיליארדי דולרים

10%
7.9%
6.6%

-15.8
-5.4
52

124.1
98.2
81.5

גירעון מסחרי

45.6
6%
73.8
צרפת
9.1
5.2%
64.5
פולין
מוצרי היבוא העיקריים הם :מכונות תעשייתיות ,מכשירים אלקטרוניים ,רכבים וחלקי רכב,
דלקים.
 4הלמ"סUn Comtrade ,
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סקטורים מרכזיים בכלכלה
רכב ותחבורה חכמה
הכלכלה הגרמנית ידועה בתעשיית כלי התחבורה החזקה והמובילה שלה ,ובה יושבים המטות של
שלוש קבוצות מובילות של יצרני רכב (פולקסוואגן ,מרצדס-דיימלר ובמוו) ,מרכזי ייצור של יצרניות
כלי תחבורה נוספות (כגון סימנס מוביליטי ,פורד ,אופל) ,שחקניות טיר  1מובילות (קונטיננטל,ZF ,
 ,BROSE ,MAHLEבוש ועוד) וכמובן ספקי משנה רבים .לאור התהליכים העולמיים בתחום אנו
רואים פריחה בקשר בין חברות ישראליות וגרמניות .בשנים האחרונות מרבית חברות הרכב
הגרמניות הקימו נוכחות טכנולוגית בישראל ,בין אם באמצעות השקעות ,סקאוטר ,מרכזי פיתוח
ועוד .תחומי העניין של החברות הגרמניות בחברות הישראליות מגוונים :תחבורה חכמה ומוביליטי
(פתרונות מייל אחרון וחניה ,חיבוריות ,ביג דאטה ,רכבים שיתופיים); רכב אוטונומי (סנסורים ,זיהוי
ותגובה ,רחפנים ,בטיחות הנהג והסביבה וכמובן סייבר); רכב חשמלי (בטריות ,טעינה) .תחום
הפתרונות המסורתיים לרכב הינו מאתגר יותר אולם כמובן רלוונטי אף הוא .העבודה מול חברות
הרכב אינה פשוטה ,תהליך הבחירה וההטמעה ארוך ודורש השקעה מטעם החברה ,אולם התקשרות
מוצלחת משמעה הצלחה גדולה.
ייצור מתקדם ותעשייה 4.0
הכלכלה הגרמנית מבוססת על תעשייה יצרנית .כ 30% -מהתל"ג של גרמניה מגיע מהתעשייה
עצמה .הסקטור התעשייתי מורכב מחברות ענק כדוגמת סימנס ,טיסנקרופ ,חברות הרכב ,איירבוס
ועוד ,אולם מרבית החברות התעשייתיות הינן חברות בינוניות-גדולות המבוזרות ברחבי גרמניה,
ובעיקר במדינות באדן וירטמברג ,נורדריין-ווסטפליה ובוואריה .כ 1500 -חברות בינוניות כאלה
מוגדרות כמובילות בתחומן בעולם .כבכל העולם גם התעשייה הגרמנית מתמודדת עם הצורך
בשדרוג תהליכי הייצור והפיכתם לתהליכי ייצור חכמים המבוססים חיבוריות ,ניתוח מידע וקבלת
החלטות חכמה .למרות הנטייה הבסיסית של התעשייה הגרמנית להמשיך לפעול בדרכים מוכרות
שהוכיחו עצמן ,עולה וגוברת ההכרה בצורך לשדרג את תהליכי הייצור על מנת שלא להישאר
מאחור .לפיכך ,הממשל הגרמני כמו גם הממשל המקומי מעודד את התעשייה (ובעיקר חברות
בינוניות) להתחבר בעיקר באמצעות יצירת מנגנונים של שיתוף מידע ,ייעוץ ,ואף תמיכה כספית.
בהקשר זה ,התחומים הרלוונטיים בפתרונות הישראלים כוללים ניתוח תהליכים ,בקרה ותחזוקה
וכמובן סייבר.
סייבר ובטחון מולדת
גרמניה ,כמדינה משפיעה פוליטית וכמעצמה כלכלית מובילה בעלת שוק הייטק מהחזקים
באירופה ,מהווה בשנים האחרונות יעד נחשק עבור מתקפות סייבר ,פריצות האקרים וריגול
תעשייתי .האיום המשמעותי על רשתות החשמל ,מתקני התעשייה ,האנרגיה ,התחבורה והבריאות
מקבל משנה תוקף במדינה לאור המודעות הגבוהה לנושאי פרטיות ואבטחת מידע של הציבור
הגרמני הנודע גם בספקנותו כלפי כל פיקוח ממשלתי .בנוסף ,גובר הביקוש בגרמניה לפתרונות
מתוחכמים בתחום בטחון המולדת; גל הפליטים ששטף את המדינה ,העלייה במספר הטיסות לצד
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הפחד מאיומי הטרור המערערים את תחושת הביטחון של הציבור הגרמני ,מחייבים את הרשויות
הגרמניות לפעול בהתאם ועל כן ה"פריחה" הנוכחית של תעשיית ה .HLS -בשל הגידול במספר
החברות העוסקות בתחום ,עלה משמעותית הצורך במוצרים ושירותים חדשניים ובעיקר בכוח אדם
שיאייש את המשרות הפנויות בחברות אלו.
אנרגיה מתחדשת
לאורך עשרות שנים גרמניה נחשבה לחלוצה עולמית ביישום טכנולוגיות של אנרגיה מתחדשת
וסביבה .התמורות שעובר תחום האנרגיה בעולם ניכרות גם בגרמניה .המדינה מציבה לעצמה יעדים
שאפתניים לקיצוץ פליטת הפחמן הדו-חמצני ב 80%-ולהגדלת הנתח של האנרגיה המתחדשת ל-
 60%מסך צריכת האנרגיה הכללית עד לשנת  .2050לכן הצפי הוא לעלייה מתמדת בצורך של
המדינה להשקיע בתחנות רוח ימיות ,באנרגיה פוטו-וולטאית ,בהרחבת רשתות ופרויקטים לאגירת
אנרגיה וביישום של תשתית אנרגיה חדשה וחכמה שיהיה ביכולתה לאזן את האספקה המשתנה של
משאבי טבע מתחדשים .כיום ,למעלה מ 36% -מתפוקת החשמל של גרמניה מגיע ממקורות אנרגיה
מתחדשת (לעומת נתון של  6%בעשור הקודם) ומגמת עלייה זו נמשכת ומובילה לירידה חדה במחירי
החשמל במדינה והפיכת גרמניה ליצואנית אנרגיה חשמלית לשכנותיה .לאור ההצלחה ,מומחי
אנרגיה טוענים כי על גרמניה להתמקד כעת בפיתוח אמצעים לאחסון האנרגיה ובמציאת פתרונות
אגירה מתאימים שיקטינו את הדינאמיות האינהרנטית לייצור אנרגיה מתחדשת ויבטיחו אספקה
סדירה של חשמל לאורך זמן.
ציוד רפואי
מגזר הבריאות בגרמניה הוא הגדול ביותר מסוגו באירופה ונחשב לאחד מהשווקים המבטיחים
ובעלי פוטנציאל הצמיחה הגדול ביותר במדינה .למעלה מ 320 -מיליארד יורו מושקעים מדי שנה
בבריאות האוכלוסייה (ללא הוצאות על כושר ואיכות חיים) ,הוצאות השקולות ל –  11.2%מסך
התמ"ג של גרמניה 13.5% .מהאוכלוסייה הגרמנית מכוסה על ידי מגזר הבריאות הציבורי בעוד
שיתר  86.5%מהתושבים נמצאים תחת ביטוח בריאות ציבורי .כמו כן ,תעשיית הבריאות בגרמניה
אחראית להעסקתם של למעלה מ 6 -מיליון איש וכ 4 -מיליון נוספים נחשבים לתלויים בה ,כך שכל
מקום עבודה חמישי במדינה קשור באיזשהו אופן לתחום הבריאות .הזדקנותה של האוכלוסייה
המקומית בכל רחבי גרמניה לצד עלייה במספר המחלות הכרוניות מחד ומודעות הציבור לכושר
גופני ולאורח חיים בריא מאידך מהווים יחד עם מגמת הדיגיטליזציה הגוברת מתכון לשוק בריאות
דיגיטלי משגשג וסוללים את הדרך עבור פתרונות חדשניים בתחום ולמגוון אפשרויות מימון
לפיתוחם.
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הסכמים בילטרליים משמעותיים של גרמניה עם יתר מדינות העולם
גוש סחר :האיחוד האירופי
ארגונים בינ"ל:
-

 :OECDכן

-

 :WTOכן

( ,1955ב 1990 -נכנסה גם גרמניה המזרחית באיחוד גרמניה)

(ינואר )1995

מדינות שאיתן לגרמניה יש הסכם סחר (במסגרת האיחוד האירופי):
אוסטרליה ,איי פארו ,איסלנד ,אלג'יריה ,אנדורה ,ארמניה ,גאורגיה ,דרום אפריקה ,דרום קוריאה,
הרשות הפלסטינית ,וייטנאם ,ישראל ,יפן ,ירדן ,לבנון ,ליכטנשטיין ,מולדובה ,מדינות דרום
אפריקה ( ,)SADCמדינות מערב הבלקן ,מרקוסור ( ,)MERCOSURמצרים ,מקסיקו ,מרוקו,
נורבגיה ,ניו-זילנד ,סוריה ,סינגפור ,סן-מרינו ,צ'ילה ,קוסובו ,קנדה ,שוויץ ,תוניס ,תורכיה.

יוזמות מרכזיות של ממשלת גרמניה והסקטור התעשייתי בשנתיים האחרונות
מפת הזדמנויות לחברות ישראליות בשוק הגרמני כוללת את ההתפתחויות העתידיות הבאות:


בתחום הרכב – פיתוח רכב אוטונומי הינו מאמץ של כל תעשיית הרכב הגרמנית כאשר
הממשלה מסייעת בעיקר במענקים למחקרים והמדינות בהסרת בירוקרטיה הקמת
מפעלי ייצור ( טסלה כדוגמא)



בתחום התקשורת -הדור ה. 5-במדינה מתכננים להוציא מכרזים על תדרי דור סלולרי
חדש זה בתחילת יולי .2019



תעשייה  INDUSTRIE 4.0 - 4הוא השם שניתן ליוזמה האסטרטגית הגרמנית להקמת
גרמניה כשוק מוביל ופתרון של פתרונות ייצור מתקדמים



רפואה דיגיטלית -חוק הבריאות האלקטרוני הגרמני נכנס לתוקפו בינואר  .2016הוא
מקדם את השימוש בטכנולוגיית מידע ותקשורת במערכת הבריאות הגרמנית .בתחילת
 2020אושרו הקלות משמעותיות לרפואה מרחוק אשר סייעו לסקטור הרפואה להתמודד
בעת משבר הקורונה.



אבטחת סייבר -הממשלה הגרמנית משקיעה תקציבים גדולים בתחום ומקדמת מספר
יוזמות.

8

יחסי סחר ישראל  -גרמניה
גרמניה הינה שותפת הסחר השלישית בהיקפה של ישראל .ישראל ממוקמת במקום השלישי
כשותפת הסחר של גרמניה במזרח התיכון (אחרי איחוד האמירויות וערב הסעודית) .בין ישראל
והאיחוד האירופאי קיים הסכם סחר חופשי ובין גרמניה וישראל קיים הסכם 'אמנה למניעת כפל
מס'.
היקף הסחר הבילטרלי בין המדינות הסתכם בשנת  2019בכ 6.48-מיליארד דולר ,בעוד שבשנת 2018
היקף הסחר עמד על כ 6.45-מיליארד דולר (עלייה של כ 26-מיליון דולר)5.
סך הייצוא הישראלי לגרמניה הסתכם בשנת  2019בכ 1.65-מיליארד דולר .נתון זה מלמד על ירידה
של כ 127-מיליון דולר בייצוא הישראלי לגרמניה בהשוואה לשנת  .2018כ 40%-מהייצוא הישראלי
לגרמניה מקורו במכונות ,כ 14%-מקורו במכשור אופטי ורפואי וכ 12%-מקורו במוצרים של
תעשיית הכימיקלים.
סך הייבוא הישראלי מגרמניה בשנת  2019מוערך בכ 4.82-מיליארד דולר .נתון זה מצביע על עלייה
של כ 154-מיליון דולר בייבוא מגרמניה בהשוואה לשנת  .2018כ 28%-מהייבוא הישראלי מגרמניה
מקורו במכונות ,כ 22%-מקורו במוצרים של תעשיית הכימיקלים וכ 18%-מקורו בציוד תחבורה.

שנה

סכום יצוא

אחוז היצוא מתוך סך
היצוא הישראלי

סכום היבוא

2015
2016
2017
2018
2019

$1,441.0
$1,519.6
$1,638.2
$1,786.6
$1,659.4

2.25%
2.51%
2.68%
2.89%
2.84%

$4,017.7
$4,299.9
$4,943.2
$4,668.5
$4,822.2

*הסכומים במיליוני דולרדים

 5הלמ"ס
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אחוז
היבוא
מתוך סך
היבוא
הישראלי
6.47%
6.53%
7.15%
6.10%
6.30%

מאזן הסחר
במיליוני
דולרים

היקף
סחר

-$2,577
-$2,780
-$3,305
-$2,882
-$3,163

$5,459
$5,820
$6,581
$6,455
$6,482

General Import / Export by Year, In M $
$8,000.0

$6,000.0

$4,000.0

$2,000.0

$0.0
2019

2018

2016

2017

2015
-$2,000.0

-$4,000.0
סכום היבוא במיליוני דולרים

סכום יצוא במיליוני דולרים

היקף סחר במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני דולרים

סחר בשירותים (לרוב שירותים פיננסיים ותוכנות):
סך הייצוא הישראלי של שירותים לגרמניה בשנת  2018עמד על כ 961-מיליון דולר .סך הייבוא
הישראלי של שירותים מגרמניה בשנת  2018עמד על כ 463-מיליון דולר.
גרמניה היא יעד יצוא השירותים הרביעי בגדלו של מדינת ישראל ,אחרי ארה"ב ,בריטניה וצרפת.
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סקטורים עיקריים

6

תוצרת
חקלאית
טרייה ומוצרי
מזון
4%

פנינים ,אבנים
ומתכות יקרות
1%

תמהיל יבוא הסחורות 2019

מינרלים ודלקים
1%

מוצרי תחבורה
18%

מתכות בסיס
5%

מכונות ומיכון חשמלי
ומכני
28%
כימיקלים ומוצרי
תעשיות כימיות
22%

אחר
7%

מכשור אופטי ,רפואי
ואחר
7%

גומי ופלסטיק
7%

פנינים,

תמהיל יצוא אבנים
הסחורות 2019
ומתכות
תוצרת חקלאית טרייה
ומוצרי מזון
5%

מוצרי תחבורה
1%

יקרות
3%

מינרלים ודלקים
1%

מתכות בסיס
6%
כימיקלים ומוצרי
תעשיות כימיות
12%

מכונות ומיכון חשמלי
ומכני
40%

מכשור אופטי ,רפואי
ואחר
14%

אחר
8%

 6הלמ"ס
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גומי
ופלסטיק
10%

הסכמי סחר הדדיים בין ישראל וגרמניה:
כל ההסכמים ,הסחר והשת"פ הכלכלי שישראל חתומה עליהם עם האיחוד האירופי ועם ארגונים
בינלאומיים חלים גם בין ישראל וגרמניה .הסכמים במסגרת ה ,WTO-הסכם האסוציאציה של
ישראל עם האיחוד האירופי ,הסכם המסגרת למו"פ של האיחוד האירופי.

השקעות של חברות זרות מאותה מדינה במשק הישראלי
נכון לנתונים העדכניים ביותר של הלמ"ס ( ,)2016יתרת ההשקעות של גרמניה בישראל על פני כלל
השנים היא  512מיליון דולר .ההערכה היא כי למעלה ממחצית החברות במדד  ,DAX30המדד של
 30החברות הגדולות הנסחרות בבורסה בפרנקפורט ,מושקעות בישראל .בנוסף ,מוערך כי ישנם כ-
 20מרכזי מו"פ של חברות גרמניות בישראל בתחומי ה ,ICT-מדעי החיים והאוטומוטיב .יצויין כי
יתרת ההשקעות של ישראל בגרמניה ל 2016-הינה  1,527מיליון דולר.

תובנות נספח
לסיכום ,כלכלת גרמניה ,על פי מדדים כלכליים מקובלים ,היא הראשונה בגודלה באירופה ובהתאם
גם התעשייה שלה .נתון זה מראה את הפוטנציאל הרב שיש ליצוא הישראלי שברובו מחפש לקוחות
תעשייתיים בשוק הגרמני.
הענפים הבולטים בתעשייה הגרמנית הינם  :רכב ,ציוד רפואי ,תקשורת ,פתרונות לתעשייה ,אנרגיה
מתחדשת ,בנקאות ופתרונות לתחום הריטייל המקוון שהינו מפותח מאוד במדינה.
בשנים האחרונות התפתח מאוד יצוא סקטור השירותים מישראל לגרמניה והינו הגדול ביותר
ביצוא מישראל לאירופה  .בשנת  2018עמד יצוא שירותים בלבד על  960מיליארד דולר מה שמעיד
על פתיחות יחסית לתחום הזה בגרמניה.
מצד שני היינו עדים לסדרה רחבה של השקעות גרמניות בחברות ישראליות בתחום הרכב תודות
לסינרגיה הטובה הקיימת בין גרמניה -מולדת המכונית ויצואנית הרכב המובילה באירופה לבין
ישראל מפתחת הסטארטאפים והחדשנות בתחום.
בכל אחד מתחומים אלו הנספחויות המסחריות בגרמניה (בברלין ובמינכן) עורכים פעילויות
שנתיות בגרמניה ובישראל .הפעילויות כוללות ארגון מפגשים בין חברות טכנולוגיה לתאגידים
גרמנים ע"מ לחשוף את הפתרונות והטכנולוגיות הישראליות בכל אחד מן התחומים.
בסיכום שנת  2018גדל היצוא מישראל לגרמניה בשיעור של כ  9%להיקף כולל של כ 1.8 -מיליארד
דולר .זוהי השנה השלישית ברציפות בה נרשמת עלייה ביצוא לגרמניה ,אשר טיפס לרמתו הגבוהה
ביותר ב 7-השנים האחרונות (ישנה ירידה קלה ביצוא בשנת . )2019
גרמניה מהווה נכון להיום את שוק היעד ה 6-של ישראל בעולם והשלישי בגודלו באירופה (או השני
אם מחשיבים את הולנד כמדינת מעבר סחורות) .היצוא למדינה זו מאופיין ברמת ביזור גבוהה
יחסית של ענפי היצוא ,ללא ענף יצוא או חברה דומיננטיים המשפיעים באופן משמעותי על היצוא
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למדינה .בבחינת היצואנים הגדולים ואופן פעילותם נגלה שרובם ככולם אינם "יצואנים נטו" אלא
בעלי פעילות אינטגרטיבית במדינה הכוללת חברות בת ואף ייצור מקומי שמקרב אותם לשוק
ומאפשר להם להתחרות היטב בו .
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