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אוכלוסייה( ,01510222 :לינק)
עיר בירה :הונג קונג נחשבת לאזור מנהלי מיוחד בסין
משטר :דמוקרטיה מוגבלת-
אזור מנהלי מיוחד של הרפובליקה העממית של סין
ראש ממשלה/נשיא מכהן :קארי לם ()Carrie Lam
שפה רשמית :אנגלית וסינית (קנטונזית ומנדרינית) 0הכתב הסיני הוא מסורתי.
מטבע :הונג קונג דולר ()HKD
 1דולר אמריקאי שווה ל ,.1 -הונג קונג דולר.
גאוגרפיה  :הונג קונג היא אזור מנהלי מיוחד ברפובליקה העממית של סין 0אחד משני אזורים
מנהליים מיוחדים (השני הוא מקאו) .הונג קונג ממוקמת מדרום לסין ובחלק המזרחי של נהר
הפנינה .היא מורכבת מאיים (כ 062-איים!) ושטח יבשתי הגובל בסין (שנז'ן) .החלקים המרכזיים
הם האי הונג קונג (שם המרכז העסקי) האי לנטאו (( )Lantauשם שדה התעופה) 0חצי האי קאולון
( )Kowloonוהטריטוריות החדשות ( )New Territoriesבשטח היבשתי (החלק הגובל בשנז'ן 0סין).
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אינדיקטורים כלכליים מרכזיים לשנת 0291
אינדיקאטור
תמ"ג נומינלי
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הונג קונג
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שיעור הצמיחה הכלכלית
real GDP growth
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קלות עשיית עסקים
ציון בין  9-912כאשר ציון נמוך מבטא תוצאה
טובה

מדד התחרותיות

11.1

,6.,

ציון מ9-922 -
 922מבטא את הציון הטוב ביותר
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רקע כללי /כלכלי
לפי התיקון לחוקה הסינית (משנת  )1,11ועל פי ההצהרה המשותפת הסינית -בריטית (משנת 0)1,11
נקבע מעמדה של הונג קונג כאזור אדמיניסטרטיבי מיוחד של סין ( Special Administrative
 )Region –HKSARהפועל על פי עיקרון 'מדינה אחת-שתי שיטות' .על פי עיקרון זה 0הונג קונג
קיבלה מידה רבה של אוטונומיה 0תחת השלטון הסיני 0והמשיכה לקיים מערכת משפט 0מטבע 0מכס
והגירה עצמאית  .כמו כן סוכם כי השיטות הפוליטיות 0השיפוטיות והכלכליות הייחודיות של הונג
קונג 0כמו גם אורח החיים באזור ישמרו לחמישים שנה 0משנת  -1,,,שנת המעבר מהשלטון הבריטי
שהיה נהוג עד אז ועד לשנת .021,
בשל מיקומה של הונג קונג 0שילוב התרבויות הסינית והמערבית הייחודי לה 0התנהלותה
האוטונומית באופן חלקי תחת עיקרון "מדינה אחת -שתי שיטות" 0הפכה הונג קונג למרכז עסקים
וסחר של אסיה ולמרכז פיננסי בינלאומי .לזה מתווסף השימוש הרווח באנגלית 0הסחר החופשי0
המיסוי הנמוך כדי להפוך אותה ליעד אטרקטיבי לחברות ואנשי עסקים בינ"ל.
כלכלת הונג קונג הינה כלכלת שוק מודרנית 0המבוססת על סחר בינלאומי ותעשיית שירותים ענפה.
למרות גודלה הזעיר 0הונג קונג מהווה שער ראשי לייבוא 0ייצוא והשקעות עבור סין 0ובפרט אזור
דרום סין 0ומרכז סחר 0בנקאות 0ביטוח ותעבורה מרכזי במזרח אסיה.
הונג קונג נעדרת משאבים טבעיים כמעט לחלוטין 0ומרבית המזון וחומרי הגלם הדרושים לתושביה
מיובאים.
במהלך העשורים האחרונים 0ובמיוחד מאז תחילת שנות התשעים 0מתאפיינת כלכלת הונג קונג
במעבר הולך וגובר לשירותים פיננסיים וכמרכז צרכנות.
ממשלת הונג קונג
בראש הפירמידה הממשלתית בהונג קונג נמצא ראש הרשות המבצעת של הונג קונג (באנגלית:
 .)Chief Executive of Hong Kongהלכה למעשה מדובר בנשיא המועצה המבצעת של הונג קונג0
והעומד בראש ממשלת האזור המיוחד של הונג קונג .משרה זו באה להחליף את תפקידו של מושל
הונג קונג בעקבות העברת השליטה במושבה מבריטניה לידי סין העממית .סמכויות נושא משרה זו
נקבעו בחוק יסוד הונג קונג אשר נכנס לתוקפו ב 1-ביולי  1,,,עם העברת השליטה .החל ממרץ 021,
מכהנת בתפקיד הגברת קארי לאם.
חוקים פוליטיים בהונג קונג
בשנה האחרונה הונג קונג נמצאת בעיצומם של משברים פוליטיים 0חברתיים וחוקיים .אלו התחילו
ביוני  021,עם חוק ההסגרה שהיה אמור לאפשר הסגרה מהונג קונג לסין היבשתית .הצעת החוק
שלבסוף ירדה מסדר היום ומשולחן הממשלה הביאה להפגנות מאסיביות ואי שקט פוליטי .בחודש
יולי האחרון 0אישרה ההנהגה בבייג'ינג את "חוק הביטחון הלאומי" שמקנה משמעויות פליליות
לפעולות של "בדלנות 0חתרנות 0טרור והשפעה חיצונית בהונג קונג" .טרם ידוע כיצד ייושם החוק
ובאם תהיה לו השפעה ישירה על כלכלת העיר אך בשלב זה נראה כי הונג קונג נותרה אחת ממרכזי
הפיננסיים והסחר החשובים ביותר באסיה.
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תעשיות בולטות /מאפייני הכלכלה המקומית
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נתוני סחר
שנה

מאזן מסחרי

סכום יצוא
לעולם

סכום יבוא
מהעולם

במיליארדי דולרים

במיליארדי דולרים

במיליארדי
דולרים

0291
2018

511.1$
$530

56,$
$602

-$51.,
-$72

2017
2016

$497
$462

$559
$516

-$62
-$51

שותפות הסחר הגדולות לשנת 0291
יצוא
יצוא
במיליוני
דולרים

סין
ארה"ב
יפן
הודו
טאיוואן

284,979
1,01,5
150620
15001,
11,380

מאזן מסחרי

אחוז מסך
היצוא של
הונג קונג

במיליוני דולרים

55.4%
7.6%
3%
2.96%
2.2%

19,609
11,744
-16,967
50101
-31,228

מוצרי היצוא העיקריים:
מכונות ומוצרי חשמל 0כולל ציוד טלקומוניקציה 0מכונות משרד וציוד חשמלי לבית 0טקסטיל
ובדים 0מוצרי מתכת 0תכשירים רפואיים ותרופות 0צעצועים 0שעונים ותכשיטים.
יבוא
יבוא

אחוז מסך
היבוא של
הונג קונג

במיליוני דולרים

סין

06501,2

16.6%

19,609

טאיוואן
סינגפור
יפן
קוריאה
ארה"ב

100621
1,01,,
10056,
0101,6
0,0151

,.1,%
6.51%
5.,0%
1.,1%
1.10%

-31,228
-26,859
-16,967
-20,800
11,744

במיליוני
דולרים
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מאזן מסחרי

מוצרי היבוא העיקריים:
מכונות ומוצרי חשמל אחרים 0חלקים חשמל שונים 0מכשירים וסנסורים לציוד תקשורת 0מכונות
לעיבוד נתונים אוטומטיות ועוד.
חברות גדולות ומרכזיות בהונג קונג
 12החברות הגדולות בהונג קונג לפי שווי שוק מינואר  00202על פי האתר הזה הן:
( -AIA Group )1הקבוצה עוסקת בביטוחי חיים ונחשבת לגדולה ביותר באסיה .הקבוצה מציעה
שירותי ביטוח ופיננסים 0ביטוח חיים ליחידים ועסקים 0כמו גם ביטוח תאונות ובריאות 0וכן תכנון
פרישה ושירותי ניהול כספים.
( -Budweiser Brewing Company APAC )0חברת אחזקות והשקעות העוסקת בעיקר ביצירת
בירה והפצתה.
( -Sun Hung Kai Properties )1חברה ציבורית והיא אחת מחברות הנכסים הגדולות בה"ק .היא
מפתחת פרויקטים למגורים 0למסחר 0למכירה ולהשקעה ומעסיקה למעלה מ 110222-עובדים.
שירותיה כוללים רכישת קרקעות 0אדריכלות 0בנייה 0הנדסה וניהול נכסים.
( - China Overseas Land and Investment )1החברה עוסקת בבנייה וקבלנות 0פיתוח נכסים
והשקעות בתשתיות 0ולה פעילות בהונג קונג 0מקאו ובסין.
( -Hong Kong Exchanges and Clearing )5הבורסה לניירות ערך של הונג קונג .ממשלת הונג
קונג היא בעלת המניות הגדולה ביותר ב 0HKEX-וביכולתה למנות שישה מתוך שלושה עשר
דירקטורים לדירקטוריון.
( -Hang Seng Bank )6בנק מסחרי שפעילותו העיקרית כוללת בנקאות קמעונאית 0ניהול הון0
בנקאות מסחרית ובנקאות פרטית .פעילותו המרכזית של הבנק היא בהונג קונג והוא חלק מקבוצת
.HSBC
( -Jardine Strategic Holdings ),חברת אחזקות ציבורית המחזיקה בין היתר בחוות 0חנויות
נוחות 0קבוצת נכסים 0רשת מלונות 0קבוצות רכב ועוד 0Jardine Strategic .כמשרד 0היא גורם
תאגידי המופקד על ניהול וטיפול שוטף של תיקי המניות.
( -CK Hutchison Holdings )1תאגיד בינלאומי הונג קונגי 0הנמצא גם ברשימת  522החברות
הגדולות של מגזין  0Fortuneומדובר באחת החברות הגדולות בבורסת הונג קונג .החברה עוסקת
בחמישה תחומי ליבה :נמלים ושירותי ספנות 0נדל"ן ובתי מלון 0קמעונאות (0)A.S Watsons
תשתיות ואנרגיה ותקשורת (חלק מהאימפריה של לי-קא-שינג).
( -BOC HK ),חברת בת של  Bank of Chinaהרשומה בה"ק .לבנק זה יותר מ 1,2-סניפים ברחבי
הונג קונג (נכון לסוף שנת .)021,
( -MTR Corporation )12חברה הונג קונגית הנסחרת בבורסה המקומית .התאגיד מפעיל את
הרכבת התחתית של הונג קונג בה נוסעים מדי שבוע בממוצע כ 1-מיליון נוסעים .תאגיד MTR
משקיע בנוסף ברכבות במקומות נוספים ברחבי העולם.


כמו כן 0ברשימה הבאה פירוט של  ,5החברות הגדולות מבחינת כוח עבודה בהונג קונג.



בדירוג  522החברות הגדולות של מגזין  Fortuneלשנת  0211הופיעו  1חברות מהונג קונג.
הרשימה המלאה כאן.
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סקטורים מרכזיים בכלכלה
שירותים פיננסיים
הונג קונג נחשבת למרכז פיננסי בינלאומי מרכזי המספקת מגוון רחב של מוצרים ושירותים
למשתמשים בשוק 0מקומי ובינלאומי 0וגם קמעונאיים ומוסדיים כאחד .נכון לשנת  00211שווי שוק
המניות של הונג קונג דורג במקום השלישי באסיה ובמקום החמישי בעולם והיא אחת מהשווקים
הפעילים ביותר בעולם להנפקות (.)IPOs
שירותים פיננסיים בהגדרתם מכסים מגוון רחב של שירותים כולל בנקאות 0ביטוח 0תיווך מניות0
ניהול נכסים ושירותים פיננסים אחרים .בשנת  00211הערך המוסף של ענף זה הסתכם ב 510.1-
מיליארד דולר ( 1,.,%מהתוצר) עם צמיחה של  12.,%לעומת שנת  .021,התעסוקה בתחום זה
בשנת  0211הייתה  0610222נפש (או  6.1%מכלל התעסוקה) עם צמיחה של  1.,%משנת .021,
מעמדה של הונג קונג כמרכז פיננסי נתמך על ידי סביבה ידידותית לעסקים 0שיעורי מס נמוכים
ומערכת משפטית מהימנה.
תיירות
ענף התיירות כולל גם תיירות נכנסת וגם תיירות יוצאת אך התיירות הנכנסת מהווה את הרוב
מהערך המוסף הכולל .סך כניסות המבקרים גדל ב  11.1%ל 65.1-מיליון בשנת  0211לעומת .021,
בשנת  00211ענף התיירות ייצר ערך מוסף של  101.2מיליארד דולר ( 1.5%מהתמ"ג) 0עם צמיחה של
 5.,%לעומת שנת  .021,עם זאת יש לציין כי מספר העוסקים בתחום התיירות פר נפש ירד ב2.1% -
מ.021,-
התיירות הנכנסת כוללת 0לפי החלק המסופק למבקרים :סחר קמעונאי 0שירותי אירוח (מלונות0
בתי הארחה 0פנסיונים ועוד) 0שירותי מזון ומשקאות 0שירותי הסעות ועוד .התיירות הנכנסת סיפקה
 0050122מקומות עבודה לנפש ב( 0211או  5.1%מסך כל התעסוקה) .תיירות יוצאת כוללת שירותי
תחבורה לנוסעים 0שירותי סוכנויות נסיעות 0שירותי הזמנות ופעילויות נלוות תוך התייחסות רק
לתושבי הונג קונג הנוסעים לחו"ל.
מסחר ולוגיסטיקה
המסחר והלוגיסטיקה מתייחסים לתהליך של תכנון 0יישום ובקרה של תנועה ואחסון של סחורות
(כולל חומרי גלם 0סחורה בתהליך ומוצרים מוגמרים) 0שירותים ומידע הקשור למוצר מנקודת
המוצא לנקודת הצריכה .הפעילויות כוללות הובלת מטענים 0שילוח מטענים 0אחסנה 0דואר
ובלדרות .חברות מסחר קשורות קשר הדוק עם פעילויות לוגיסטיות .בשנת  0211הונג קונג נחשבה
לשביעית בעולם מבחינת גודל המסחר בסחורות .הסחר בסחורות בשנת  0211גדל ב  ,.,%-ל-
 101,,.5מיליארד דולר 0כאשר היבוא והיצוא עלו ב  1.1%ו ,.1% -בהתאמה .כמו כן ב 00211-תפוקת
המטען משדה התעופה הבינלאומי בהונג קונג דורגה ראשון מבין כל שדות התעופה בעולם
והסתכמה ב 5.1 -מיליון טונות.
ענף שירותי המסחר והלוגיסטיקה הוא הגדול ביותר מבין ארבע תעשיות המפתח 0גם מבחינת ערך
מוסף וגם מבחינת תעסוקה .הענף יצר ערך מוסף של  5,1.2מיליארד דולר בשנת ( 0211או 01.0%
מהתמ"ג) 0עם צמיחה של  1.1%לעומת .021,

,

שירותים מקצועיים
ענף זה מכסה שירותי משפט 0חשבונאות 0ביקורת 0תכנון ומדידות אדריכליים 0שירותי הנדסה0
בדיקות וניתוחים טכניים 0מחקר ופיתוח מדעי 0פעילויות ייעוץ לניהול וניהול 0שירותים הקשורים
לטכנולוגיות מידע 0פרסום 0תכנון מיוחד ושירותים נלווים ועוד .הונג קונג מתגאה במגזר שירותים
תוסס ומגוון .שירותים אלה ניתנים ללקוחות בהונג קונג 0יבשת סין וברחבי העולם .היותה של הונג
קונג מרכז עסקים גלובלי וחשוב 0הביא להתפתחות ענף השירותים המקצועיים באופן מגוון 0עם
מאגר חזק של כישרון מקומי וניסיון בינלאומי משמעותי .כוחה של הונג קונג בשירותים מקצועיים
מבסס את תפעול החלק של המגזר העסקי ופיתוחה של הונג קונג למוקד שירותים אזורי.
שירותים מקצועיים ושירותי ייצור אחרים יצרו יחד ערך מוסף של  100.1מיליארד דולר (או 10.2%
מהתמ"ג) וסיפקו מקומות עבודה ל 5510222 -אנשים (או  11.0%מכלל התעסוקה) בשנת  .0211הערך
המוסף והתעסוקה צמחו ב 1.5% -ו 0.6% -בהתאמה לעומת שנת .021,

הסכמים בילטרליים משמעותיים של הונג קונג עם יתר מדינות העולם
גוש סחר (במידה ויש):
 שיתוף פעולה כלכלי אסיה פאסיפיקAPEC : המועצה לשיתוף פעולה כלכלי של הפאסיפיקPECC : EFTA, ASEANארגונים בינ"ל:
  :OECDלא (הונג קונג נחשבת למשקיפה החל מאוקטובר )0210  :WTOכןמדינות שאיתן להונג קונג יש הסכם סחר:
עד כה חתמה הונג קונג על  1הסכמי סחר :סין (הסכם ( )CEPAיוני  0)0221ניו זילנד (מרץ 0)0212
איגוד הסחר החופשי האירופי (( )EFTAיוני  0)0211צ'ילה (ספטמבר  0)0210מקאו (אוקטובר 0)021,
איגוד מדינות דרום מזרח אסיה (( )ASEANנובמבר  0)021,גאורגיה (יוני  )0211ואוסטרליה (מרץ
 .)021,הונג קונג נמצאת במשא ומתן לחתימת הסכם עם המלדיבים.
(נדלה מהאתר)https://www.tid.gov.hk/english/ita/fta/index.html :
יוזמות מרכזיות של ממשלת הונג קונג בשנתיים האחרונות:


ביולי  021,חתמה הממשלה בבייג'ינג על פיתוח "אזור המפרץ הגדול" ()Greater Bay Area
בין גואנגדונג 0הונג קונג ומקאו .מטרת פיתוח אזור המפרץ הגדול היא הפיכתו למוביל
כלכלית ברמה עולמית בדומה לאזורי המפרץ המפותחים בטוקיו וסן פרנסיסקו .פיתוח
האזור משמעותו תיאום ושיתוף פעולה בין הערים בפיתוח הכלכלי והתשתיתי ובקידום
חדשנות וטכנולוגיה.
במסגרת ההסכם הוגדרו מספר תחומים מרכזיים 0הכוללים קידום תשתיות פיתוח מרכז
טכנולוגי וחדשנות עולמי ועוד .תומכי היוזמה מאמינים כי היא תספק להונג קונג את העורף
הכלכלי שלה ותהפוך אותה למרכז שירותים פיננסיים בינ"ל על ידי ניצול נוכחותם של
יצרנים 0חברות הייטק 0ממציאים 0יזמים 0קרנות הון סיכון 0סטארט-אפים 0משקיעים
1

ואוניברסיטאות מחקר באזור .היוזמה אף עשויה להפוך את הונג קונג להאב אזורי של הון
סיכון והון פרטי 0השוק הנבחר להנפקת מניות ואג"ח וכן מרכז לבנקאות השקעות.


בסוף שנת  021,פרסמה הממשלה את ה Blue Print -שהיה מוקדש כולו להפיכתה של הונג
קונג לעיר חכמה 0תוך אימוץ טכנולוגיות שונות והבאת הונג קונג למובילה בתחום.



בתקציב  0211-021,הודיעה ממשלת הונג קונג כי היא מקציבה כ 52-מיליארד דולר לייעול
משאבי הטכנולוגיה כמו :ביוט כנולוגיה 0בינה מלאכותית 0עיר חכמה וטכנולוגיות פיננסיות
( 0)Fintechוזאת על מנת לשמר את הונג קונג על המפה ולהשיג תוצאות בתחומי פיתוח ה-
.IT



חוק ההסגרה -הצעת חוק ממשלתית שהייתה מאפשרת הסגרה מהונג קונג לסין היבשתית
ובכך למעשה גורמת להונג קונג להיות כפופה למערכת המשפט הסיני .חוק זה אינו חוק
כלכלי במהותו אך למחאות המתמשכות סביבו שהחלו ביוני  021,ופסקו עם התפרצות נגיף
הקורונה בינואר  0202השפעה ישירה ושלילית על כלכלת הונג קונג .חלק מהאירועים
והכנסים בעיר בוטלו ו/או נדחו בעקבות המחאות שהפכו לא פעם לאלימות והשפיעו על
סדר היום הכלכלי בעיר.



בעקבות התפרצות נגיף הקורונה -ממשלת הונג קונג הגיבה די במהירות כדי למנוע משבר
כלכלי חמור והחלה בתוכניות סיוע לפרטים ולעסקים שנפגעו בסך של  01,.5מיליארד ה"ק
דולר ( 1,.2,מיליארד  .)USDבין התוכניות השונות :פטור מתשלומי שכירות 0סיוע
בתשלום משכורות לעובדים ומתן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים .כמו כן ניתן מענק
חד פעמי לכל תושבי הקבע של הונג קונג.



חוק הביטחון הלאומי – ביולי  0202ההנהגה בבייג'ינג אישרה את "חוק הביטחון הלאומי"
הנועד להיאב ק ב"בדלנות 0חתרנות 0התערבות זרה וטרור" בהונג קונג בעקבות הפגנות
חסרות התקדים נגד השלטון הפרו-סיני שאירעו בעיר במהלך  .021,החוק צפוי להגביר את
הפעילות של סוכנויות המודיעין הסיניות בהונג קונג 0ובעיר יוקם משרד לביטחון לאומי
כדי "לפקח 0להנחות ולתמוך" בהנהגת העיר .חוק זה מגביל את האוטונומיה ממנה נהנתה
הונג קונג מאז  1,,,אך טרם ידוע כיצד בדיוק ייושם החוק ומה יהיו השלכותיו על
ההתנהלות העסקית-כלכלית בעיר.

יחסי סחר ישראל – הונג קונג
היחסים הבילטראליים בין הונג קונג לבין ישראל טובים ויציבים .אח"מים רבים מוזמנים להונג
קונג לביקורים רשמיים ולאירועים בינ"ל ולעיתים תכופות עוברים דרכה לארץ יעד אחרת באסיה.
בשנת  0215ביקר לראשונה בישראל ראש הרשות המבצעת של הונג קונג דאז .CY Leung
בספטמבר  0211ביקר המזכיר הפיננסי הבכיר יחד עם מזכיר האוצר ומשלחת ממשלתית ועסקית
בישראל .הביקור התקיים ביוזמת הונג קונג וזאת על רקע התחזקות יחסי המסחר בין ישראל להונג
קונג בשנים האחרונות .ישראל מהווה שותפת העסקים השנייה בגודלה של הונג קונג במזרח
התיכון 0בהיבט של סחר בסחורות ונתפסת בעיני הממשל כשותפה חשובה ומקור לחדשנות
טכנולוגית בתחומים חיוניים.

,

הונג קונג מעוניינת שבכירי הממשל ואנשי העסקים יכירו את החדשנות והפיתוח הטכנולוגי בישראל
בדגש על תחומי טכנולוגיות פיננסיות ( 0)Fintechבינה מלאכותית ( 0)AIביטחון סייבר
וביוטכנולוגיה (בדגש על פארמה) .כמו כן 0הם מעוניינים לעודד חברות ישראליות המתעניינות בשוק
האסייתי לשתף פעולה עם הונג קונג 0שלה כאמור יתרונות בכל הקשור לסחר עם סין ועם מדינות
אסייתיות נוספות.
גם בצד העסקי נרשמו ביקורי בכירים בשנים האחרונות בישראל 0לעיתים כחלק ממשלחת מאורגנת
(ביקורו של המזכיר הפיננסי הבכיר) או ביקור פרטני על מנת להכיר וללמוד עוד על הטכנולוגיה
והחברות המוצעות בשוק הישראלי.

נתוני סחר בסחורות ישראל הונג קונג
שנה

סכום יצוא
במיליוני
דולרים

אחוז היצוא
מתוך סך היצוא
הישראלי

סכום היבוא
במיליוני
דולרים

מאזן הסחר
אחוז היבוא
מתוך סך היבוא במיליוני דולרים
הישראלי

היקף סחר
במיליוני
דולרים

2015

$5,312.5

8.29%

$1,624.4

2.62%

$3,688

$6,937

2016

$4,435.6

7.32%

$1,549.6

2.35%

$2,886

$5,985

2017
2018

$4,216.9
$4,190.0

6.90%
6.77%

$1,484.8
$1,338.2

2.15%
1.75%

$2,732
$2,852

$5,702
$5,528

2019

$3,041.2

5.20%

$1,071.1

1.40%

$1,970

$4,112

יבוא/יצוא סחורות לפי שנה ,מליוני דולרים
$8,000.0
$7,000.0
$6,000.0
$5,000.0
$4,000.0
$3,000.0

$2,000.0
$1,000.0
$0.0
2019

2018

2017

סכום היבוא במיליוני דולרים
היקף סחר במיליוני דולרים

2016

2015

סכום יצוא במיליוני דולרים
מאזן הסחר במיליוני דולרים

בשנת  0211היקף הסחר בין ישראל והונג קונג עמד על  5.50מיליארד דולר ומאזן הסחר עמד על
 0.15מיליארד דולר (לטובת ישראל) .בשנת  021,חלה ירידה ניכרת בהיקף הסחר והוא עמד על 1.11
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מיליארד דולר .ירידה זו המשיכה את המגמה של השנים האחרונות כאשר מרכיב הייצוא העיקרי
בסחורות מישראל להונג קונג הוא יהלומים ואבני חן ובו חלה ירידה משמעותית4 .

יצוא:

תמהיל יצוא הסחורות 2019

מכשור אופטי ,רפואי
ואחר
3%
כימיקלים ומוצרי
תעשיות כימיות
1%

גומי ופלסטיק אחר
1%
0%

מתכות בסיס
0%

תוצרת חקלאית טרייה
ומוצרי מזון
0%

מכונות ומיכון
חשמלי ומכני
11%

מינרלים ודלקים
0%
מוצרי תחבורה
0%

פנינים ,אבנים ומתכות
יקרות
84%

כפי שניתן לראות ענף הייצוא העיקרי מישראל להונג קונג הוא יהלומים ואבני חן ולכן הירידה
החדה בסחר בתחום זה הורידה משמעותית את היקף הסחר בסחורות בין המדינות.
נתוני  :021,יצוא הסחורות להונג קונג בשנת  0021,כולל יהלומים 0עמד על  1.21מיליארד דולר0
ירידה של כ 0,%משנת  0211אז עמד היצוא על  1.1,מיליארד דולר .בניכוי יהלומים 0יצוא הסחורות
עמד על  566מיליון דולר 0כאשר ענפי היצוא המרכזי הם מכונות וציוד אלקטרוני ( 0)51%פנינים
ומתכות יקרות ( 0)16%מכשור אופטי וציוד רפואי ( )15%וכימיקלים (.)1%

 4הלמ"ס
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יבוא:
תוצרת חקלאית
טרייה ומוצרי מזון
0%

תמהיל יבוא הסחורות 2019

מכונות ומיכון חשמלי
ומכני
34%

פנינים ,אבנים ומתכות
יקרות
42%

מוצרי תחבורה
1%

אחר
10%

גומי ופלסטיק
2%

מינרלים ודלקים
0%
כימיקלים ומוצרי
תעשיות כימיות
מתכות בסיס
2%
3%

מכשור
אופטי ,רפואי
ואחר
6%

כפי שניתן לראות גם בייבוא הענף העיקרי הוא יהלומים ואבני חן אך ישנו נתח משמעותי לענף
מכונות וציוד אלקטרוני.
נתוני  :021,יבוא הסחורות מהונג קונג בשנת  0021,כולל יהלומים 0עמד על  1.2,מיליון דולר 0ירידה
של כ 02%-משנת  .0211בניכוי יהלומים 0יבוא הסחורות עומד על  611מיליון כאשר ענפי היבוא
המרכזי הם מכונות ומיכון חשמלי ( 0)56%מוצרי צריכה אחרים ( )1,%ומכשור אופטי ורפואי
(.)12%

10

נתוני סחר בשירותים ישראל הונג קונג
2018

2017

2016

2015

2014

Year

332.73

274.00

235.33

213.04

200.91

Export

107.14

104.70

81.83

77.42

84.26

Import

Trade in Services,In M $
332.73

350
274.00

300
235.33

213.04

200.91

250
200

107.14

104.70

150
81.83

77.42

84.26

100
50

2018

2017

2016
Import

2015

2014

Export

לעומת הירידה בייצוא הסחורות מישראל להונג קונג 0בתחום השירותים ניכרת עלייה יפה בשנים
האחרונות כאשר סך ייצוא השירותים בשנת  0211עמד על  110.,מיליון דולר  -גידול מרשים של
 02%משנת  .021,כ ,1%-מייצוא השירותים מהווים שירותי המחשוב.
הסכמי סחר הדדיים בין ישראל והונג קונג:
שם ההסכם

שנת חתימה על ההסכם

האם ההסכם בתוקף?

0211

כן

הסכם מחקר ופיתוח

** במהלך  021,החל בין ישראל להונג קונג דיון ומשא ומתן על אמנת כפל מס (ישירות בין הגופים
הרלוונטיים בשני הצדדים)
השקעות של חברות זרות מהונג קונג בחברות ישראליות:
הונג קונג כמרכז פיננסי גלובלי מהווה בית לגופי השקעה ומשקיעים פרטיים רבים (על מגוון
סוגיהם) .זאת ועוד 0בהונג קונג ישנו שילוב בין שלטון חוק ומערכת פיננסית מפותחת ונוחה לבין
גישה לשוק הסיני 0זה מוביל לכך שמצד אחד מנוהל הון עתק בהונג קונג ומן הצד השני זה נותן
יתרון אסטרטגי עבור חברות ישראליות שרוצות להתרחב אל השוק האסייתי.
ישנם מספר סוגים של משקיעים בהונג קונג :משרדים משפחתיים ( 0)Family officeקרנות השקעה0
מוסדות פיננסיים 0זרוע השקעות של תאגידים 0בנקי השקעות ומשקיעים פרטיים .בשנים האחרונות
ניתן לראות כי ישנו עניין ההולך וגובר בהשקעות בטכנולוגיה בכלל ובחברות טכנולוגיה ישראליות
בפרט.
11

תובנות נספח
הונג קונג היא נקודה קטנה באסיה אך עם חשיבות ופוטנציאל אדיר לחברות ישראליות .המיקום
שלה 0היותה תחנת מעבר מרכזית לכל היעדים באסיה 0התרבות העסקית המערבית 0השפה האנגלית
הרווחת 0הנגישות לשוק הסיני 0שלטון החוק 0המערכת הפיננסית המפותחת 0ההון הרב המנוהל בה0
כל אלה ועוד 0מקנים להונג קונג את האטרקטיביות עבור חברות ישראלית שרוצות לפעול באסיה
בכלל ובסין בפרט 0ולגייס השקעות עבור פעילות זו.
ממשלת הונג קונג הבינה בשנים האחרונות כי יש סיכון בכלכלה הנשענת על שירותים ופיננסים
והחלה להשקיע רבות בפיתוח חדשנות וטכנולוגיה בעיר .צעד זה מושך חברות בינ"ל מבוססות
וחברות צעירות מקומיות לפעול בעיר ונראים ניצנים של פיתוח וחדשנות .המגמה הזו רלוונטית גם
לחברות ישראליות שמחפשות בסיס לפעילות באסיה בו יוכלו לקבל תמיכה מהממשל והאקו-
סיסטם המקומי.
מבחינת השקעות 0בעשור האחרון חל שינוי משמעותי בפתיחות של המשקיעים בהונג קונג
ובהתעניינות שלהם בטכנולוגיה .בשל חוזקה של ישראל בתחום ובזכות מאמצי קידום של הנספחות
הכלכלית 0קהילת המשקיעים המקומית החלה להשקיע בטכנולוגיות ישראליות והיום תדמיתה של
ישראל בהונג קונג מבוססת כמקור מעניין וחדשני של טכנולוגיות .תחומי העניין מגוונים וכוללים:
ציוד רפואי ובריאות דיגיטלית 0סייבר 0פינטק 0טלקום 0ערים חכמות 0בנייה חכמה 0ייצור מתקדם0
קלינטק ועוד.
למרות כל הנאמר למעלה 0לא כל כך פשוט עבור חברה ישראלית לפעול בהונג קונג או דרכה .עדיין
ישנם פערי תרבות ושפה 0המרחק הגאוגרפי והבדלי השעות 0קיימת נטייה של החברות המקומיות
הגדולות לבחור בפתרונות מסורתיים ולהמנע מסיכונים וחדשנות 0העדפה של הגופים הגדולים
לעבוד עם חברות בעלות נוכחות באסיה ועוד .לשם כך 0רצוי למצוא שותף מקומי טוב 0המקושר
ומכיר היטב את אסיה ודרכו לפעול במרחב.
הנספחות הכלכלית בהונג קונג פועלת רבות לקידום הייצוא של חברות ישראליות ומשיכת השקעות
עבורן בתחומים שהוזכרו קודם .הפעילות כוללת ביסוס רשת קשרים ענפה עם השחקנים המובילים
בתחומם 0ארגון משלחות נכנסות ויוצאות 0ארגון כנסים עסקיים 0וטיפול פרטני בפניות של חברות
מקומיות וישראליות לשם יצירת חיבורים עסקיים בין הצדדים.
חשוב לציין כי בעת זו הונג קונג מצויה במקום מאד מורכב מבחינה פוליטית וחברתית על רקע
יחסיה עם סין ועשוי להיות למצב זה השלכות מרחיקות לכת על אופייה הכלכלי.
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