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רקע ונתונים כלליים
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שטח 9.83 :מיליון קמ"ר ( 4מתוך
 .)254פי  445משטח מדינת ישראל
( 154מתוך .)254
אוכלוסייה 340 :מיליון אזרחים.
המדינה השלישית בגודלה בעולם
באוכלוסייתה ,אחרי סין והודו.
עיר בירה :וושינגטון DC
משטר :דמוקרטיה נשיאותית פדרלית,
שמתנהלת על פי החוקה שהתקבלה בשנת  .1789הקונגרס האמריקאי הנו הרשות המחוקקת (ברמה
הפדראלית) והוא מורכב משני בתים בו נבחרים החברים בבחירות אישיות :בית הנבחרים ,בו לכל
מדינה יש ייצוג פרופורציונלי לאוכלוסייתה -סה"כ  435נבחרים ,והסנאט ,בו לכל מדינה יש ייצוג
של שני סנאטורים -ובסה"כ  100סנאטורים .לוושינגטון דיסי יש נציגים רק בבית הנבחרים ,וגם הם
אינם יכולים להצביע.
נשיא מכהן :דונלד טראמפ ,מכהן בתפקיד מינואר .2017
שפה רשמית :אנגלית.
מטבע :דולר אמריקאי.
גאוגרפיה :ארה"ב גובלת עם קנדה בצפון ,מקסיקו בדרום וממוקמת בין האוקיינוס האטלנטי
הצפוני ממזרח ,לבין האוקיינוס השקט הצפוני ממערב .בעקבות כך היא בעלת גישה רחבה לים
ונתיבי סחר מרכזיים:
נמלי ים (לפי גודל) :נמל לוס אנג'לס ,נמל לונג ביץ' ,נמלי ניו יורק וניו ג'רזי ,נמלי סיאטל וטקומה,
נמל וירג'יניה ,נמלי דרום קרוליינה ,נמל אוקלנד ונמל מיאמי.
חמשת שדות התעופה העמוסים ביותר :נמל תעופה אטלנטה ( ,)ATLנמל תעופה לוס אנג'לס
( ,)LAXנמל תעופה שיקאגו ( ,)ORDנמל תעופה דאלאס ( ,)DFWנמל תעופה דנבר (.)DIA

CIA The World Factbook ,The World Bank
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אינדיקטורים כלכליים מרכזיים לשנת 2019

2

אינדיקאטור

ארה"ב
21,439

תמ"ג נומינלי

ישראל
387

GDP, current prices
Billions of U.S. dollars

65,112

39,121

תמ"ג לנפש במונחי PPP
שיעור הצמיחה הכלכלית

2.3 :2019
2.9 :2018
2.4 :2017

3.5 :2019
3.4 :2018
3.6 :2017

שיעור האינפלציה

1.8

0.8

Purchasing power parity; international dollars per capita

real GDP growth

Inflation rate, average consumer prices

3.7
6

שיעור האבטלה
קלות עשיית עסקים

3.8
35

ציון בין  1-190כאשר ציון נמוך מבטא תוצאה טובה

מדד התחרותיות
ציון מ0-100 -

83.7

76.7

AA+

AA-

 100מבטא את הציון הטוב ביותר

דירוג אשראי S&P

רקע כללי /כלכלי
הדמוקרטים חזרו לשלוט בבית הנבחרים בבחירות אמצע נובמבר  ,2018בעוד הרפובליקנים שמרו
על השליטה בסנאט .כתוצאה מכך ,לממשל טראמפ קשה יותר לקדם את סדר היום המדיני שלו
דרך הקונגרס והוא עומד בפני פיקוח מוגבר מצד ועדות בית הנבחרים.
ממשל טראמפ תומך ב:
הפחתת הפיקוח; רפורמת המס הפרטי ומס החברות; סחר פרוטקציוניסטי ומעבר מסחר "חופשי"
לסחר "הוגן והדדי"; צמצום ההגירה; השקעות בתשתיות; הגברת ההוצאה לביטחון; והגנה על
רווחת הקשישים וזכאויותיהם .רבות מהן קשורות באופן מסורתי לכלכלה שמרנית ,בעוד שאחרות
קשורות באופן מסורתי יותר לכלכלה הליברלית .בשנתיים הראשונות שלו לתפקיד ,טראמפ
התמקד בדרך כלל במדיניות שמרנית יותר ונמנע מן ההיבטים הליברליים יותר של הפלטפורמה
הכלכלית שלו ,למעט קידום סחר הוגן .מאז שהדמוקרטים חזרו לשלוט בבית הנבחרים ,הממשל
מקדם יותר מדיניות ליברלית ממצעו ,גם כדי למצוא הסכמה משותפת עם הקונגרס.

IMF, The World Bank, World Economic Forum
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משבר הקורונה
כלכלת ארה"ב נפגעה דרמטית כתוצאה מהמשבר :מעלייה רצופה של מעל לעשור מאז המיתון
הגדול של שנת  ,2008כולל צמצום האבטלה לסביבות  4%בלבד  -לכמעט  20%אבטלה והצטמקות
התמ"ג בכ 40% -ברבעון השני של  .2020הכלכלה צפויה להצטמק במהלך שנת  2020בכ ,8% -אך
נראה שההידרדרות כה עמוקה שהסיכוי לראות חזרה בצורת  Vאינו גדול ,ונגיד הבנק המרכזי
( )The Federal Reserveצופה שלמשק ייקח עשור להשיב את המשרות האבודות.
הבית הלבן אמנם מינה צוות לנושא ,וארה"ב סגרה את שעריה לאזרחי סין ,איראן ודרום קוריאה,
ומאוחר יותר גם לאיחוד האירופי ובריטניה ,אך המדיניות בשום מצב לא הייתה פדרלית ,ובכך
בעצם ניהול המשבר היה מקומי ,כאשר המדינות ולעיתים אף הפרובינציות שבתוכן ואף העיריות,
התנהלו בצורה שונה זו מזו .בוושינגטון דיסי וסביבתה ,הוחל סגר באמצע מרץ ,שהוסר רק בתחילת
יוני ,וגם אז בהדרגה ולא באופן מלא .הסקטורים החיוניים נשארו פתוחים לאורך כל הזמן ,והגדרת
"חיוני" בארה"ב הייתה מרחיבה למדי.
המצב הבריאותי נראה עדיין כאוטי ,כאשר בראשית המגיפה (פברואר-מרץ) המוקד היה החוף
המערבי ,בהמשך (מרץ-יוני) המוקד עבר להיות צפון-מזרח ארה"ב ,עם ניו יורק כאזור "האדום"
ביותר ,וכעת (יולי) המוקד הוא מדינות הדרום ,שהפתיחה בהם הייתה נרחבת ,כולל במקומות
עירוניים ,ללא אכיפה של אמצעי ההגנה הידועים .עד היום נפטרו מהמחלה מעל  140,000איש,
המספר הגבוה ביותר בעולם ,וחלו בה מעל ל 3 -מיליון.
חלק מהמענה הפדרלי למשבר היה במגבלות על יצוא ציוד מיגון רפואי.
הממשל האמריקאי הגיב בצורה מהירה והחלטית למדי בסיוע שניתן לכלכלה (ראו מסמך נפרד
המרחיב בנושא) ,עם סיוע לפרטים ,למובטלים ,לרשויות ,לעסקים קטנים ובינוניים ,ואף לעסקים
גדולים .הסיוע ניתן בחקיקה ייעודית הן מתקציב הממשלה (דרך משרד האוצר והרשות לעסקים
קטנים ובינוניים) והן ע"י הבנק המרכזי (שהוריד את הריבית ל ,0% -והעניק אפשרויות הלוואה
מרחיקות לכת לעסקים).
התעשיות שנפגעו במיוחד הן אלו שנפגעו גם ביתר העולם  -התיירות ,התרבות ,הרכב והתעופה .הם
אלו שגם החלו להתאושש עם פתיחת הסגר ותוספת של כמה מיליוני משרות בחזרה למשק .דיונים
רבים מוקצים כיום לשנת הלימודים הבאה ,שאי פתיחתה כסידרה גם לא תאפשר לכלכלה לחזור
לשיגרה המיוחלת.
נכון להיום ,חזרו לעבודה כשליש מהמפוטרים\אלו שיצאו לחל"ת ,מכירות הדלק החזירו 80%
מהירידה שלהם (שהייתה בשיעור של כ ,)45% -טיסות החזירו רבע מהירידות (שהסתכמו בכ90% -
בשיא) ,והבורסות הגיעו כמעט ( )S&Pאו ממש (נאסד"ק) לשיא טרם המשבר .באופן מפתיע מכירות
הבתים עלו ,ויש הרואים בכך עדות לפערים העצומים בכלכלה האמריקאית – בעוד עשרות מיליוני
אנשים אינם עובדים ,אחרים מנצלים את הריביות הנמוכות ההיסטוריות ומשפרים דיור .בכל
מקרה ,גם עם הנתונים החיוביים לעיל – כ 30 -מיליון איש עדיין מקבלים דמי אבטלה ,ברור כבר
שמשרות רבות לא יחזרו כלל ,והעובדה שאנשים בחרדה ויטו לחסוך יותר מאשר לצרוך ודאי לא
תקל על חזרה למסלול צמיחה.
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תעשיות בולטות /מאפייני הכלכלה המקומית

3

נתוני סחר
שנה

סכום יצוא
לעולם
במיליארדי
דולרים

סכום יבוא
מהעולם
במיליארדי
דולרים

מאזן מסחרי
במיליארדי
דולרים

2019

1,644

2,567

-923

2018

1663

2613

-950

2017

1545

2407

-862

שותפות הסחר הגדולות לשנת 2019
יצוא
יצוא
במיליארדי
דולרים

אחוז מסך
היצוא של
ארה"ב

גירעון מסחרי
במיליארדי
דולרים

קנדה

292

17

-34

מקסיקו

256

15

-105

סין

106

6

-366

יפן

74

4

-73

בריטניה

69

4

5

מוצרי היצוא העיקריים הם :מכונות ,מכשירים מכניים וציוד מחשבים; מינרלים ,נפט ודלקים
אחרים; אלקטרוניקה ,מכונות חשמליות ורכיבים ,מטוסים ,חלליות ורכיבים; כלי רכב ורכיבים.
יבוא
יבוא
במיליארדי
דולרים

אחוז מסך
היבוא של
ארה"ב

גירעון מסחרי
במיליארדי דולרים

סין

472

18

-366

מקסיקו

361

14

-105

קנדה

326

13

-34

יפן

147

6

-73

גרמניה

129

5

-70

מוצרי היבוא העיקריים הם :מכונות ,מכשירים מכניים וציוד מחשבים; אלקטרוניקה ,מכונות
חשמליות ורכיבים; כלי רכב ורכיבים; נפט ודקלים אחרים; תרופות.
 3הלמ"סUn Comtrade ,
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מעניין לראות שב 2019 -ארה"ב שיפרה את מאזן הסחר שלה עם רבות מהמדינות ובראשן סין
(בכללן גם ישראל) ,ובסה"כ הקטינה את הגרעון המסחרי שלה ב 27-מיליארד דולרים יחסית ל-
 .2018עם זאת המגמה בשנה החולפת הייתה הפוכה מול מקסיקו וקנדה .כזכור ,חלק מהמוטיבציה
של טארמפ לתקן את הסכם הסחר עם מדינות אלו ( )NAFTAהיה המאזן השלילי הגדול מול שתי
המדינות .ההסכם המתוקן USMCA ,נכנס לתוקף ב 1 -ביולי  2020לאחר ששלוש המדינות השלימו
את התהליכים הפנימיים ליישומו.
החברות הגדולות והמרכזיות בארה"ב (לפי מדד )FORTUNE 500
 -Walmart .1תאגיד אמריקאי רב-לאומי המפעיל רשת של סופרמרקטים ,חנויות כלבו ,חנויות
מכולת ,חנויות מכולת .מטה התאגיד בבנטוויל ,שבמדינת ארקנסו
 -Exxon Mobil .2תאגיד נפט וגז רב-לאומי אמריקני שבסיסו באירווינג ,טקסס.
 -Apple .3חברת טכנולוגיה אמריקאית רב לאומית ,העוסקת בעיצוב ,פיתוח ומכירה של מוצרי
צריכה אלקטרוניים ,תוכנות מחשב ושירותים מקוונים .מטה החברה בקופרטינו שבמדינת
קליפורניה.
 -Berkshire Hathaway .4קונגלומרט אחזקות רב-לאומי אמריקאי שבסיסו באומהה,
שבמדינת נברסקה.
 -Amazon .5חברת טכנולוגיה אמריקאית רב לאומית המתמקדת במסחר אלקטרוני ,מחשוב
ענן ,זרימה דיגיטלית ובינה מלאכותית .מטה החברה בסיאטל ,שבמדינת וושינגטון.
 –United Health Group .6חברת ביטוח בריאות אמריקאית .חברת הביטוח הפרטי הגדולה
ביותר בעולם ,מטה החברה במינטונקה ,שבמדינת מינסוטה.
 -McKesson .7חברה אמריקאית המפיצה תרופות ומספקת טכנולוגיית מידע רפואי ,ציוד רפואי
וכלי ניהול טיפול .מטה החברה בארווינג ,טקסס.
 -CVS Health .8בית מרקחת קמעונאי אמריקאי שבסיסו בוונסקוט ,רוד איילנד.
 -AT&T .9קונגלומרט אחזקות אמריקני רב-לאומי שבסיסו במגדל וויטקר בדאונט ,טקסס.
 -Amerisource Bergen .10חברת תרופות אמריקנית אשר הוקמה על ידי המיזוג של ברגן
ברונסוויג ואמריסורס בשנת 2001
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סקטורים מרכזיים בכלכלה
• הגנת סייבר :בשל הקרבה לממשל הפדרלי ,אבטחה ברשת היא בראש סדר העדיפויות באזור
וושינגטון הבירה.
• מים :ישנם מספר מתקני מים גדולים ומתקדמים באזור .ישנה גם חפיפה בין מים לבין הגנת
סייבר מכיוון שמים נחשבים תשתית קריטית.
• ביטחון המולדת :בשל הקירבה לממשל ,אזור וושינגטון הבירה הוא גם מרכז לנושא אבטחת-
המולדת ולפעילות ענפה של קבלני משנה בתחום זה.
• ביטחון :בשל שינויים בהסכם הביטחוני בין ארה"ב לישראל (מירושת הממשל הקודם) ,חברות
המספקות גם מוצרים ביטחוניים המבקשות ליהנות מהסיוע הביטחוני האמריקאי יצטרכו להקים
נוכחות גדולה יותר בארצות הברית.
• בריאות :ישנם מספר בתי חולים גדולים ובעלי מוניטין באזור ,כולל ג'ורג'טאון וג'ון הופקינס .שני
בתי החולים הללו הם מוסדות לאומיים גדולים ,עם מוניטין לנכונות להתנסות בטכנולוגיות
חדשות .ישנם גם מספר מוסדות ממשלתיים בארה"ב כגון  ,NIHה( FDA -חלק ממשרד הבריאות
האמריקאי) וה.Department of Veterans’ Affairs -
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הסכמי בילטרליים משמעותיים של ארה"ב עם יתר מדינות העולם
לארה"ב יש הסכמי סחר חופשי בתוקף עם  20מדינות :עומאן ,אוסטרליה ,אל סלבדור ,בחריין,
גואטמלה ,הונדורס ,הרפובליקה הדומיניקנית ,ירדן ,ישראל ,מקסיקו ,מרוקו ,ניקרגואה ,סינגפור,
פנמה ,פרו ,צ'ילה ,קולומביה ,קוסטה ריקה ,קוריאה ,קנדה.
להלן סקירה אודות ההסכמים המרכזיים:
הסכם  -USMCAארצות הברית ,קנדה ומקסיקו הודיעו ב 10 -בדצמבר 2019 ,כי הסכימו לעדכן
הוראות מסוימות בהסכם הסחר האמריקאי-מקסיקו-קנדה ( .)USMCAשלוש המדינות חתמו
במקור על  USMCAבאוקטובר  ,2018אך נאלצו לקיים משא ומתן חוזר על הוראות מסוימות לאחר
שהדמוקרטים הפכו לרוב בבית הנבחרים בבחירות האמצע האמריקאיות בנובמבר USMCA .2018
מהווה עדכון להסכם הסחר החופשי בצפון אמריקה ( )NAFTAשנכנס לתוקף ב  1-בינואר .1994
ההסכם נכנס לתוקף ביולי .2020
הסכם ארה"ב-יפן – בספטמבר  2019ארצות הברית ויפן חתמו על הסכם סחר " "Phase Oneהכולל
בתוכו חלק מסוים של סחורות תעשייתיות ,חקלאות וסחר דיגיטלי .יפן אישרה את ההסכם והוא
נכנס לתוקף ב  1-בינואר .2020 ,שתי המדינות התכוונו להתחיל במשא ומתן ב 2020 -על הסכם סחר
רחב יותר ,אך זה טרם קרה .ארצות הברית מתכוונת לנהל משא ומתן עם יפן בשלבים ולהגיע
להסכמים חלקיים או מגזריים ככל שתוכל .המו"מ מנוגד לנוהג הרגיל בארה"ב במשאים ומתנים
על הסכמי סחר ,הכוללים את כלל הנושאים הרצויים בהסכם סופי יחיד.
הסכם ארה"ב-האיחוד האירופי  -ארצות הברית והאיחוד האירופי הודיעו על כוונותיהם להגיע
להסכם סחר ,אך לא החלו במשא ומתן עקב חילוקי דעות סביב תכולת ההסכם הפוטנציאלי .ביוני
 2017טראמפ ויונקר (שכיהן בשעתו כנשיא הנציבות האירופית) הכריזו שהמשא ומתן לא יכסה
חקלאות או רכש ממשלתי ,אך מאז ארה"ב הצהירה כי חקלאות חייבת להיות חלק מהמשא ומתן
בין הצדדים.
הסכם ארה"ב-בריטניה  -ארצות הברית ובריטניה הקימו קבוצת עבודה שתניח את הבסיס למשא
ומתן על הסכם סחר .כל עוד בריטניה היא חלק מהאיחוד האירופי ,הצדדים אינם יכולים לפתוח
במשא ומתן רשמי.
ארגונים בינלאומיים:
  :OECDכן (ספטמבר )1961 :WTO -כן (ינואר )1995
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יוזמות מרכזיות של ממשלת ארה"ב בשנתיים האחרונות
חקירות סחר:
חקירות ביטחון לאומי (:)232
בשנים  2017-2019ניהל הממשל דרך מחלקת המסחר ( )Department of Commerceכמה חקירות
סחר תחת סעיף  232בחוק הרחבת הסחר של ארה"ב משנת  ,1962המאפשר להטיל מכסים משיקולי
ביטחון לאומי .זה היה תקדים אחרי שלא נעשה שימוש בסעיף זה שנים רבות .החקירות הניבו
השתת מכסים על מוצרים שונים ,בהם מכס של  25%על פלדה ושל  10%על אלומיניום ,שהשפיעה
לרעה גם על היצוא הישראלי בסקטורים אלו.
שותפי סחר שונים של ארה"ב הטילו צעדי תגמול בתגובה למכסי סעיף  .232המדינות היחידות עם
פטור (מלא או חלקי) ממכסי סעיף  232של פלדה ואלומיניום הן קנדה ,מקסיקו ,דרום קוריאה,
ארגנטינה ,אוסטרליה וברזיל.
המכסים הוכחו כשנויים במחלוקת בארצות הברית .יצרני פלדה ופוליטיקאים תומכים בתעריפים,
בעוד יצרנים אחרים המשתמשים בפלדה לצרכנים שונים ,קבוצות צרכנים ,ופוליטיקאים אחרים
מתנגדים למכסים .לא תעשיית האלומיניום האמריקאי ולא יצרנים קטנים תומכים בתעריפים על
מוצרי אלומיניום .מכסי התגמול הזרים מכוונים בעיקר למגזר החקלאי האמריקאי ,המעודד
יצרנים חקלאיים ואת נציגי הקונגרס שלהם להתנגד גם כן למכסים.
חקירות סחר לא הוגן ()Relief from unfair trade practices
באוגוסט  ,2017נציג הסחר של ארה"ב ( )USTRיזם חקירה של נוהלי סחר סיניים ,על פי סעיף 301
לחוק המסחר האמריקני משנת  .1974חוק זה מעניק ל  USTRסמכות רחבה להגיב על נוהלי הסחר
הלא הוגנים של המדינות ,לרבות באמצעות הטלת מכסים והגבלות יבוא אחרות .החקירה ביקשה
לקבוע האם "מעשים ,מדיניות ופרקטיקות של ממשלת סין הקשורים בהעברות טכנולוגיה ,קניין
רוחני וחדשנות הם בלתי סבירים או מפלים ,מעמיקים או מגבילים את הסחר בארה"ב .החקירה
הגיעה למסקנה כי נוהלי הסחר הסיניים הנדונים היו מפלים כלפי עסקים בארה"ב ואושרה הטלת
תעריפים על מוצרים סיניים.
הטלת המכסים על מוצרים מסין ותגובת הסינים כנגד מכסים אלה מהוות את הבסיס למלחמת
הסחר המתמשכת בין ארצות הברית לסין .נכון לסוף  USTR ,2019הטילה מכסים של כ362-
מיליארד דולר על מוצרים סיניים ,בעוד סין בתגובה הגדילה את מכסיה לכ 113-מיליארד דולר על
ייבוא מוצרים אמריקאים .שתי המדינות נמצאות במשא ומתן ממושך ,ובדצמבר  2019הגיעו
להסכם ראשוני שיפחית את כמות המכסים .המשא ומתן נמשך עם עליות ומורדות.
פיקוח על יצוא והשקעות זרות:
חוק ההגנה הלאומי השנתי ( )NDAA H.R. 5515שנחתם על ידי נשיא ארה"ב באוגוסט  ,2018כולל
בתוכו שתי רפורמות של הממשל האמריקאי:
רפורמה בוועדה לפיקוח על השקעות זרות FIRRMA (Foreign Investment Risk ( -
.1
 )Review Modernization Act of 2018מרחיבה את הסמכות של ועדת  CFIUSלבחינת השקעות
זרות בארה"ב ( )Committee on Foreign Investment in the United Statesלקבוע מהן עסקאות
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אשר מהוות איום לביטחון הלאומי של ארה"ב וכוללת הוראות לשיפורים ביכולות האכיפה של
הועדה לבחינת השקעות זרות בארה"ב ..בפברואר  2020נכנסו לתוקף התקנות הרגולטוריות ליישום
הרפורמה.
רפורמה בחוק הפיקוח על היצוא  )Export Control Reform Act of 2018( ECRA -כוללת
.2
עדכון ושיפור תקנות פיקוח על יצוא טכנולוגיות פורצות דרך.
זיקה מרכזית בין הרפורמה בוועדה להשקעות זרות לבין הרפורמה בפיקוח על היצוא ,היא ההוראה
החדשה ב section 1758 --להגדיר מהן "טכנולוגיות פורצות דרך" החיוניות לביטחון הלאומי של
ארה"ב וליתרון היחסי הצבאי והמודיעיני שלה .הקריאה מפרטת דוגמאות ל 14 -תחומים בהם יש
טכנולוגיות מסוג זה ,ביניהן :טכנולוגיות הבינה המלאכותית ,רובוטיקה ,ביוטכנולוגיה ,הדפסת
תלת מימד ,טכנולוגיות ניתוח נתונים ועוד .טכנולוגיות שיתווספו להגדרה ,צפויות להיכנס לרשימת
ה – CCL-ולפיכך יצטרפו לרשימת המוצרים המחויבים ברישיון יצוא ,על כל המשתמע מכך.
המחלקה הכלכלית -מסחרית בוושינגטון הגישה הערות לקריאה התומכות באינטרס התעשייה
הישראלית.
פיקוח על בריאות דיגיטלית:
בשנת  2018ה FDA-הכריזו על מודל עבודה לבריאות דיגיטלית שמטרתו ליצור מסגרת רגולטורית
לפיקוח על טכנולוגיות של בריאות דיגיטלית ,שתקדם ותעודד חדשנות .המודל נועד להעניק
למטופלים גישה לטיפולים רפואיים חדשניים העומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר של בטיחות
ויעילות .בחוד חנית המודל עומדת תכנית ההסמכה ( )Pre- Certification Programשתאפשר קבלת
תעודת הסמכה מוקדמת ,לחברות המפתחות תוכנה כציוד רפואי (.)Software as Medical Device
מטרת התכנית היא ליצור מסגרת רגולטורית חדשה שתתמקד בהערכת התנהגות ארגונית הכוללת
ביצועים גבוהים בתחום עיצוב תוכנה ,בקרה וניטור.
אשרת ויזה  E2למשקיעים אמריקאים בישראל ולמשקיעים ישראלים בארה"ב:
בשנת  2012חתם נשיא ארה"ב על חוק ,אשר הוסיף את ישראל לרשימת המדינות ,שאזרחיהן זכאים
להנפיק אשרות משקיעים בשם  ,E2 Investor Visaבמסגרת הסדר הדדי בין המדינות .בהסדר
ההדדי נקבע כי אזרחים ומחזיקי דרכון ,אמריקאים וישראלים ,יהיו זכאים להגיש בקשות לאשרת
משקיע מסוג  .E2לפיכך ,אזרחי ישראל/ארה"ב או מחזיקי דרכון בתוקף ועובדים מטעמם ,שהם
מנהלים בכירים או עובדים מומחים ,יהיו זכאים לשהות ולעבוד זמנית בישראל/ארה"ב לצורך
ניהול ופיתוח של מיזם עסקי .ההסכם נכנס לתוקף ב 1-במאי  .2019המעוניינים בהגשת בקשה
לאשרה הנ”ל לארה”ב מופנים לעיין בתשומת לב ברשימת הדרישות המפורטת באתר האינטרנט של
שגרירות ארה”ב בירושלים .יש למלא את הבקשה בקפדנות ולעקוב אחר השלבים הנדרשים.
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יחסי סחר ישראל – ארה"ב
ארה"ב היא שותפת הסחר הגדולה ביותר של ישראל .הסחר ההדדי בין המדינות מהווה מעל 25%
מהסחר הבינלאומי של ישראל והתעשייה הישראלית חוזרת ומצביעה על שוק זה כחשוב ביותר
עבורה .בהתאם מפעיל משרד הכלכלה נספחויות מסחריות בארה"ב :וושינגטון ,ניו-יורק ,סן-
פרנסיסקו ויוסטון (האחרונה במימון משרד האנרגיה) .מערך זה פעיל מאוד במגוון רחב של תחומים
כגון :היי-טק ,מדעי חיים ,מים ,אנרגיה ,רכב ועוד .בנוסף ,הנספחויות עובדות מול רשויות ממשל,
מהרמה הפדרלית ,המנוהלת על ידי הנספחות בוושינגטון ,דרך רמת המדינה ( )Stateועד לשת"פ עם
רשויות מוניציפליות לבניית תשתית וכלים יעודים במטרה לעודד שת"פ בין חברות ישראליות
ואמריקאיות.
הסחר של ישראל עם ארה"ב מתנהל במסגרת ההסכם לאזור סחר חופשי שנחתם בין המדינות ב-
 .1985זה היה הסכם האס"ח הראשון שארה"ב חתמה עם מדינה כלשהי וההסכם השני שישראל
חתמה לאחר ההסכם עם האיחוד האירופי מ .1975 -אף שההסכם נחשב למיושן בנוסחיו ובתחולה
שלו לעומת ההסכמים שנחתמים כיום – הוא פועל היטב ומשרת מצוין את היצוא הישראלי.
במסגרת ההסכם מתקיימים דיונים סדירים בין המדינות תחת המסגרת של "ועדה מעורבת" אשר
יכולה לדון בכל נושאי הסחר וליזום שינויים להסכם.
ישראל היא אחת מתוך חמש מדינות נוספות בעלות הסכם סחר חופשי עם ארה"ב בו לארה"ב ישנו
גירעון בסחר (סחורות בלבד) .מדובר בגירעון בסך  $3מיליארד נכון לשנת .2019
משרד הכלכלה שמר עד כה בהצלחה על דיאלוג מקצועי ,נקי מנושאים פוליטיים ,עם רשויות
הממשל האמריקאי העוסקות בסחר.
סחר בטובין בין ישראל לארה"ב – במיליוני דולרים:
שנה

סכום יצוא
במיליוני
דולרים

2015
2016
2017
2018
2019

$18,116.5
$17,588.6
$17,045.1
$16,784.3
$15,963.7

אחוז היצוא
מתוך סך
היצוא
הישראלי
28.28%
29.04%
27.87%
27.11%
27.29%

סכום היבוא
במיליוני דולרים

אחוז היבוא
מתוך סך היבוא
הישראלי

מאזן הסחר
במיליוני דולרים

היקף סחר
במיליוני
דולרים

$8,006.6
$7,867.1
$7,937.9
$10,228.3
$12,776.0

12.90%
11.95%
11.48%
13.35%
16.68%

$10,110
$9,721
$9,107
$6,556
$3,188

$26,123
$25,456
$24,983
$27,013
$28,740
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יבוא/יצוא סחורות לפי שנה ,מליוני דולרים
$40,000.0
$30,000.0
$20,000.0
$10,000.0
$0.0
2018

2019

2017

2015

2016

סכום היבוא במיליוני דולרים

סכום יצוא במיליוני דולרים

היקף סחר במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני דולרים

הירידה ביצוא הטובין הישראלי לארצות הברית בתקופה  ,2015-2019מונעת בעיקר על ידי ירידה
בייצוא של תרופות ,מכשירי מדידה ,מדחסי טורבו ומיקרו-שבבים .באותה תקופה ,היבוא הישראלי
מארצות הברית עלה מעט ,זאת כתוצאה מעלייה בייבוא כלי טיס וחלקיהם ,ציוד מכונות ,פלסטיק
ותרופות.

סקטורים עיקריים

4

תוצרת
חקלאית
טרייה ומוצרי
מזון
3%

תמהיל יצוא הסחורות 2019

מכונות ומיכון חשמלי
ומכני
24%

פנינים ,אבנים ומתכות
יקרות
34%

אחר
4%
גומי ופלסטיק
5%

מכשור אופטי,
רפואי ואחר
11%

כימיקלים ומוצרי
תעשיות כימיות
15%

מוצרי תחבורה
1%
מינרלים
ודלקים
0%
מתכות בסיס
3%

 4הלמ"ס
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תמהיל יבוא הסחורות 2019
תוצרת חקלאית טרייה
ומוצרי מזון
6%

מוצרי תחבורה
26%

מכונות ומיכון חשמלי
ומכני
27%

אחר
6%

כימיקלים
ומוצרי תעשיות
כימיות
11%

גומי ופלסטיק
 4%מכשור אופטי,
רפואי ואחר
7%

פנינים ,אבנים
ומתכות יקרות
4%

מינרלים ודלקים
3%
מתכות בסיס
6%

סחר בשירותים עסקיים במיליוני דולרים:
שנה

2018

2017

2016

2015

2014

יצוא

14,878.95

12,535.93

11,182.65

9,301.41

9,195.56

יבוא

3,989.92

3,894.68

3,177.20

3,004.59

3,255.10

סחר בשירותים עסקיים ,מליוני דולרים
16,000

14,878.95

14,000

12,535.93

12,000

11,182.65
9,301.41

9,195.56

10,000
8,000
6,000

3,989.92

3,894.68

3,177.20

3,004.59

3,255.10

4,000
2,000
-

2018

2017

2016

יבוא

2015

יצוא
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הסכמי סחר הדדיים בין ישראל וארה"ב:
שם ההסכם

שנת
חתימה על
ההסכם

האם ההסכם
בתוקף?

הסכם הסחר החופשי ()FTA

1985

כן

הסכם חקלאי ()ATAP

2004

כן

הסכמי סחר בילטראליים בין ישראל לארה"ב:
הסכם אזור סחר חופשי (אס"ח) :הסכם הסחר החופשי של ארה"ב וישראל נכנס לתוקפו בשנת
 1985והוא מכסה את כל מוצרי התעשייה ומעניק הטבות שונות בתחום החקלאות .ההסכם היה
הראשון בעולם שכלל גם סחר בשירותים והשקעות ,גם אם באופן מקוצר ביחס למקובל בהסכמי
סחר כיום .זה היה הסכם הסחר החופשי הראשון של ארצות הברית והוא קיבל תמיכה נרחבת ,דו
מפלגתית ,מן הקונגרס .ארה"ב וישראל ניהלו משא ומתן על הסכם ארה"ב-ישראל בנושא סחר
במוצרים חקלאיים ( )ATAPב  1996-ועדכנו אותו ב  .2004-זהו הסכם זמני ,שתוכנן במקור לפוג
בחודש דצמבר  ,2008אך הוארך כל שנה מאז .ההסכם הנוכחי בתוקף עד ה 31-בדצמבר.2020 ,
ארה"ב וישראל קיימו את סבב המו"מ הראשון להחלפת הסכם  ATAPבהסכם קבע בנובמבר ,2018
וסבב נוסף במרץ .2019
הקרן הבילטרלית למחקר ולפיתוח בין לאומי ( :)BIRDהוקמה על ידי ממשלות ארה"ב וישראל
בשנת  1977במטרה לקדם ולתמוך במו"פ תעשייתי לתועלת הדדית של שתי המדינות .קרן בירד
מציעה מענקים מותנים לפרויקטי פיתוח משותפים על בסיס שיתוף סיכונים .כל זוג חברות ,אחת
ישראלית ואחת בארה"ב ,רשאי להגיש בקשות משותפות כל עוד הן יכולות להדגים את היכולות
והתשתיות המשולבות כדי להגדיר ,לפתח ,לייצר ,למכור ולתמוך במוצר חדשני המבוסס על מו"פ
תעשייתי .הקרן מממנת עד כ 50%-מעלויות הפיתוח של הפרויקט בעלות של עד מיליון דולר עבור
כל פרויקט .עד כה BIRD ,אישרה יותר מ  980פרויקטים בהשקעה של  354מיליון דולר .המכירות
המצטברות של מוצרים שפותחו באמצעות פרויקטים של  BIRDעולים על  10מיליארד דולר.
הקרן הבילטרלית למחקר ופיתוח חקלאי ( :)BARDהוקמה על ידי ממשלות ארה"ב וישראל ב -
 1979כדי לקדם ולתמוך במחקרים הדדיים ,מועילים ,אסטרטגיים ויישומיים בתחום החקלאות.
רוב הפרויקטים של  BARDמתמקדים בהגדלת התפוקה החקלאית ,בעיקר באקלים חם ויבש,
ומדגישים את בריאות הצומח ובעלי החיים ,איכות המזון והבטיחות וסוגיות סביבתיות .עד כה,
מימנה  BARDלמעלה מ  1,300-פרויקטים והשקיעה יותר מ  300-מיליון דולר.
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הסכמים של רשות החדשנות במיקוד סקטוריאלי בין ישראל לבין מדינות בארה"ב:


קליפורניה University of California , NASA's Ames Research Center ,CIRM -
system



קולורדו  -קרן ( ICIמים  /אנרגיה  /תחבורה)Israel-Colorado Industrial R&D -
Collaboration Program



פלורידה – פרויקטים של מו"פ בתחום החלל עם ספייס-פלורידה ,במגעים להוספת תחום
החקלאות המדייקת



אינדיאנה – פרויקטים של מו"פ עם Indiana Economic Development Corporation
) (IEDCבתחום החקלאות המדייקת והגנת סייבר



גאורגיה  -במסגרת  MOUעם המדינה ,יקודמו פרויקטים של מו"פ בתחומים הבאים:
מערכות אנרגיה ,מים וחקלאות בנות קיימא ,ביטחון הציבור ,הגנת המולדת ,בתים
חכמים ,מערכות שיווק ויחסי לקוחות ,ועוד.



מרילנד –Maryland/Israel Development Center (MIDC) ,Reach America Market



מסצ'וסטס  -המרכז לאנרגיה נקייה מסצ'וסטס ,מרכז מדעי החיים Massachusetts
 Israel Innovation Partnershipפרויקטים של מו"פ בתחומים הבריאות הדיגיטלית:
Health IT, including mobile health, telemedicine, and big data analytics



מישיגן – ,Michigan Israel Autonomous Technologies Collaboration Program
מו"פ בתחום התחבורה החכמה וערים חכמות :רכבים אוטונומיים ,רכבים חשמליים,
בינה מלאכותית וביג דאטה.



נבאדה – , WaterStart Acceleratorפרויקטים משותפים בתחום טכנולוגיות מים



ניו ג'רזי –  MOUעם ה,New Jersey Economic Development Authority (EDA) -
קידום תעשיית מדעי החיים,



ניו יורק  -הרשות למחקר ופיתוח אנרגיה מדינת ניו יורק ( -SUNY ,)NYSERDAמרכז
ננו  Scaleמדע והנדסה ( ,)CNSEסטוני ברוק האוניברסיטה ,נורת 'וולי פיילוט רפואי
פנסילבניה  -ג 'פרסון אימות רפואי \ טייס



דרום קרוליינה ( ATI -טכנולוגיות כלליות)



וירג'יניה – שת"פ עם  Virginia Israel Advisory Boardומימון פרויקטים של מו"פ
ויסקונסין –שת"פ עם מועצת המים של ויסקונסין The Water Council of Wisconsin
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תובנות נספחת – וושינגטון:
הנספחות בוושינגטון אמונה על הוצאתה לפועל של מדיניות הסחר של מדינת ישראל אל מול
הממשל הפדרלי של ארה"ב ,ובתוך כך עובדת מול ה( USTR -נציג הסחר של ארה"ב) ,הDOC -
(מחלקת המסחר) ,ומשרדים נוספים כמו ( USDAחקלאות)( EPA ,סביבה)( HHS ,בריאות)FDA ,
(מינהל התרופות והמזון) ועוד .בנוסף ,הנספחות מקיימת קשר עם תת-ועדות הסחר של הקונגרס
(בבית הנבחרים ובסנאט) בנושאים השונים שעל סדר היום ,ועם המועצה הלאומית לכלכלה בבית
הלבן.
הנס פחות עוקבת אחר שינויי רגולציה שמוביל הממשל האמריקאי העשויים להשפיע על פעילותן
של חברות ישראליות בארה"ב או של חברות אמריקאיות בישראל ,בתחום הסחר (בטובין או
בשירותים) וההשקעות .הנספחות מביאה חדשות אלו לידיעת התעשייה והארגונים הרלוונטיים
בארץ ,ופועלת אל מול הגופים הרלוונטיים בוושינגטון כדי להשפיע על עיצוב הרגולציה היכן שהדבר
מתאפשר .הנספחות אף מסייעת לחברות באופן קונקרטי במבוכי הרגולציה.
הנספחות אמונה גם על הקשרים הכלכליים עם גופים אשר אינם קשורים לממשלת ארצות הברית
אבל מושבם הוא בוושינגטון הבירה ,כגון הבנק העולמי ( )WBוהבנק הבין-אמריקאי לפיתוח
( ,) IDBובפרט על הפעלת הקרנות וההסכמים של משרד הכלכלה עם גופים אלו .למשרד הכלכלה
הסכמים מול גופים אלו בתחומי הדיגיטל ובכלל זה הגנת סייבר ,מים ובריאות והנספחות נמצאת
בקשרים ענפים עם היחידות המקצועיות של הבנקים בתחומים אלו כמו גם עם יחידות אחרות
(חקלאות ,חינוך ,אסונות ועוד) במטרה להביא להזדמנויות עסקיות עבור התעשייה הישראלית.
הנספחות עובדת באופן הדוק עם נציגי ישראל לוועד המנהל של הבנקים.
לבסוף ,הנספחות מסייעת לחברות ישראליות המעוניינות לפעול בוושינגטון הבירה ובאזורים
הסמוכים לה ,בדגש על תחומי הגנת סייבר ,אבטחה ,מים ,בריאות וחקלאות – בסחר בטובין
ובשירותים ,בהשקעות ובשת"פ במו"פ.
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