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רקע ונתונים כלליים
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שטח 9.83 :מיליון קמ"ר ( 4מתוך
 .)254פי  445משטח מדינת ישראל
( 152מתוך .)257
אוכלוסייה 332 :מיליון אזרחים.
המדינה השלישית בגודלה בעולם
באוכלוסייתה ,אחרי סין והודו.
עיר בירה :וושינגטון די.סי.
משטר :דמוקרטיה נשיאותית פדרלית,
שמתנהלת על פי חוקה שהתקבלה בשנת  .1789הקונגרס האמריקאי הינו 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 די.סי .יש נציגים רק בבית הנבחרים וגם
הם אינם יכולים להצביע.
נשיא מכהן :ג'וזף רובינט "ג'ו" ביידן הבן ,מכהן בתפקיד מינואר .2021
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
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אינדיקטורים כלכליים מרכזיים לשנת 2020

2

אינדיקטור

ארה"ב
20,933

תמ"ג נומינלי

ישראל
403

GDP, current prices
Billions of U.S. dollars

63,416

40,547

תמ"ג לנפש במונחי PPP
שיעור הצמיחה הכלכלית

-3.5% :2020
2.2% :2019
3.0% :2018

-2.4% :2020
3.4% :2019
3.5% :2018

שיעור האינפלציה

1.2%

-0.6%

Purchasing power parity; international dollars per capita

real GDP growth

Inflation rate, average consumer prices

6

קלות עשיית עסקים

35

ציון בין  1-190כאשר ציון נמוך מבטא תוצאה טובה

83.7

מדד התחרותיות
ציון מ0-100 -

76.7

 100מבטא את הציון הטוב ביותר

AA+

דירוג אשראי S&P

AA-

רקע כללי /כלכלי
בבחירות בנובמבר  2020שמרו הדמוקרטים על השליטה בבית הנבחרים וזכו בנשיאות .הדמוקרטים
זכו במערכות בחירות חוזרות בשתי מדינות בינואר  ,2021באופן שהעניק לדמוקרטים את השליטה
גם בסנאט.
ממשל ביידן תומך בתמריצים כלכליים להנעת ההתאוששות ממשבר הקורונה והמיתון הכלכלי
הקשור בו; בהשקעות בתשתית ומימונן באמצעות העלאת שיעורי מס של חברות; בשיעור מס
חברות מינימלי גלובלי; במדיניות סחר "ממוקדת בעובדים"; בהשקעות במו"פ וייצור מקומי
(כחלק מהתמודדות נגד סין); בהעלאת מידת העמידות של שרשרת האספקה ,הן באמצעות ייצור
מוגבר בארצות הברית והן באמצעות שיתוף פעולה עם בעלות ברית; בהרחבת מדיניות Buy
 ;Americanבהשקעות באנרגיה בת קיימא ויצירת מקומות עבודה ירוקים; ובהרחבת ההגנות על
העבודה והן על הסביבה.
בשל כללי הסנאט המחייבים תמיכה ברוב מיוחד של  60מתוך  100מצביעים עבור רוב סוגי
החקיקה ,ממשל ביידן התקשה לקדם את סדר היום הפוליטי .הניצחון החקיקתי של ממשל ביידן
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בהעברת הצעת חוק תמריצי הקורונה התאפשר אודות כלל של הסנאט שנקרא "פיוס" ,לפיו ניתן
להעביר בכל שנה מספר מינימלי של הצעות חוק הקשורות לתקציב על בסיס רוב רגיל.

משבר הקורונה
כלכלת ארה"ב טרם התאוששה לחלוטין מהמיתון בעקבות מגפת הקורונה ,שהשפיע באופן ניכר על
התוצר המקומי הגולמי האמריקני ועל רמת התעסוקה ,וסיים תקופה של למעלה מעשור שהתאפיין
בצמיחה כלכלית .משבר הקורונה העלה את שיעור האבטלה בארה"ב מ( 3.5%-לפני הקורונה) ל -
 14.8%בשיא המשבר .התמ"ג האמריקני בשנת  2020חווה התכווצות בשיעור של  ,3.5%הגבוהה
מאז שנת  .1946במהלך הרבעון השני של  ,2020התוצר האמריקני הצטמק בקצב שנתי של 32.9%
אחוזים ,קצב ההתכווצות הגדול ביותר בהיסטוריה האמריקאית.
נכון למאי  ,2021שיעור האבטלה בארה"ב נותר בגובה  2.3% ,5.8%יותר מזה של פברואר .2020
התוצר המקומי הגולמי האמריקני גדל ברבעון הראשון של  2021בשיעור שנתי מוערך של .6.4%
קרן המטבע הבינלאומית צופה כי קצב הצמיחה השנתית הכולל של התוצר המקומי בארה"ב בשנת
 2021יהיה בשיעור דומה.
לפני אישור תכנית החילוץ האמריקאית של ביידן במרץ  2021בגובה  1.9טריליון דולר ,הבנק
הפדרלי ( )Federal Reserveהאמריקני העריך שייקח יותר מעשור עד שארה"ב תחזיר את מספר
המשרות שאבדו במהלך משבר הקורונה .נכון ליוני ( 2021להערכת  )Moody's Analyticsכלכלת
ארה"ב חזרה להיקף של  93%בהשוואה להיקפה ערב משבר הקורונה.
ההתאוששות הכלכלית של ארה"ב מהמגפה הביאה לעלייה הגדולה ביותר בשיעור האינפלציה
בארה"ב מאז  .2008כך ,המחירים לצרכן במאי  2021הצביעו על עלייה של  5%משנה לשנה .הבנק
הפדרלי האמריקני סבור כי תקופה זו של עלייה באינפלציה היא תוצאה של השלכות של המגיפה
וביניהן שיבושים בשרשרת האספקה ומחסור בכוח עבודה ,ולכן היא ברת חלוף .עם זאת ,כלכלנים
אחרים חוששים שתמריצים פיננסיים של ממשלת ארה"ב בהיקף של  4.7טריליון דולר עשויים
לגרום לאינפלציה ממושכת.
השבתות כלכליות ,הפרעות בייצור ברחבי העולם וביקושים משתנים במהלך המגפה הביאו למחסור
ממושך במוצרים בארה"ב .ארה"ב חווה כיום מחסור במוליכים למחצה ,במיוחד מהסוג המשמש
לייצור רכב ,שמונע מכמה מתקני ייצור לפעול בקיבולת של  100%ולחזור לרמות העסקת עובדים
בשיעור של ערב המגפה .ארה"ב חווה גם מחסור בעץ שגורם להאטה בבנייה לדיור ותורם לעליית
מחירי הדירות .המגיפה והמחסור הקשור אליה הדגישו בפני הציבור והפוליטיקאים את תלותה של
ארה"ב בספקים זרים למוצרים קריטיים מסוימים והעלו עניין לקדם ייצור מקומי.
למרות העובדה ששיעור האבטלה בארה"ב לא חזר לרמתו ערב משבר הקורונה ,אזורים רבים
במדינה חווים מחסור בכוח עבודה .תיאוריות המנסות להסביר תופעה זו טוענות כי ישנם עובדים
שעדיין סובלים מבעיות בריאותיות הקשורות לקורונה ועדיין אינם מוכנים לחזור למעגל העבודה;
דמי אבטלה מוגדלים הניתנים על ידי הממשלה הפדרלית אינם מעודדים חזרה לשוק העבודה;
היעדר טיפול זמין בילדים בעלות סבירה מונעים חזרה לעבודה; ניצול המגפה כהזדמנות לשנות
קריירה של עובדים (בין היתר ממשרות בתחומים בעלי שכר נמוך ופחות רצוי ,כמו מזון
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וקמעונאות); והיתכנות לפער גיאוגרפי בין מיקומי המשרות הזמינות למקום מגורי העובדים
המובטלים .כתוצאה ממחסור זה בעובדים ,מעסיקים רבים מציעים שכר מוגדל ו/או גמישות
במאפייני העבודה והנוכחות בה.
מגפת הקורונה הניעה שינויים בכלכלה האמריקאית ,שרבים מהם מסתמכים על תשתיות אינטרנט,
וייתכן כי חלקם יהפכו לקבועים .כך לדוגמא ,מקינזי ( )McKinseyמעריכים כי גם בעתיד רבע
מהעובדים האמריקאים עשויים לעבוד מרחוק לפחות יום או יומיים בשבוע .העלייה במסחר
האלקטרוני שחוותה ארה"ב במהלך המגפה ,כולל הזמנת מצרכים מקוונים ומסירתם ,ככל הנראה
לא תתפוגג .המגיפה סייעה גם למושג רפואה מרחוק ( )telehealthופגישות וירטואליות (זום,
 WebExודומיהם) להפוך לנוהג שגור.
ככל ש כלכלת ארה"ב תתאושש מהמגפה ,המדינה תצטרך להתמודד גם עם פוטנציאל ההתחדשות
של מגפת הקורונה .נכון ליוני  2021רק  15מתוך  50המדינות (וושינגטון הבירה) סיפקו לפחות זריקת
חיסון אחת ל 70%-מהמבוגרים בגילאי  18ומעלה .כך ,נראה כי ארה"ב לא תעמוד במטרה שהציב
הנשיא ביידן לחסן לפחות  70%מהמבוגרים במנת חיסון אחת עד ה 4-ביולי  .2021בד בבד ,הממשל
הפדרלי ומושלי המדינות ביטלו את מרבית מגבלות הקורונה .בחלק מהמדינות שהינן בעלות
מאפיינים כפריים ושמרניים ,פחות מחצי מהמבוגרים קיבלו לפחות זריקת חיסון אחת ,והסקרים
ממשיכים להצביע על כך שקרוב לשליש מהאמריקנים לא מתכוונים להתחסן.

תעשיות בולטות /מאפייני הכלכלה המקומית
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נתוני סחר
שנה

סכום יצוא
לעולם
במיליארדי
דולרים

סכום יבוא
מהעולם
במיליארדי
דולרים

מאזן מסחרי
במיליארדי
דולרים

2020

1,431

2,338

-907

2019

1,643

2,502

-859

2018

1,666

2,549

-883

2017

1,547

2,327

-780

 3הלמ"סUn Comtrade ,
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שותפות הסחר הגדולות לשנת 2020
יצוא
יצוא
במיליארדי
דולרים

אחוז מסך
היצוא של
ארה"ב

גירעון מסחרי
במיליארדי
דולרים

קנדה

255

18

-16

מקסיקו

213

15

-113

סין

125

9

-311

יפן

64

4

-57

בריטניה

59

4

9

מוצרי היצוא העיקריים הם :מכונות וציוד מכאני ,ציוד מחשבים ואלקטרוניקה ,נפט ודלקים,
רכבים ורכיבי רכבים ,מכשירים אופטיים רפואיים וכירורגיים.
יבוא
יבוא
במיליארדי
דולרים

אחוז מסך
היבוא של
ארה"ב

גירעון מסחרי
במיליארדי דולרים

סין

436

19

-311

מקסיקו

325

14

-113

קנדה

271

12

-16

יפן

121

5

-57

גרמניה

115

5

-57

מוצרי היבוא העיקריים הם :מכונות וציוד מכאני ,ציוד מחשבים ואלקטרוניקה ,רכבים ורכיבי
רכבים ,תרופות ,נפט ודלקים.
החברות הגדולות והמרכזיות בארה"ב (לפי מדד )FORTUNE 500
.1
.2
.3

.4

 -Walmartתאגיד אמריקאי רב-לאומי המפעיל רשת של סופרמרקטים ,חנויות כלבו ,חנויות
מכולת .מטה התאגיד בבנטוויל ,שבמדינת ארקנסו.
 -Amazonחברת טכנולוגיה אמריקאית רב לאומית המתמקדת במסחר אלקטרוני ,מחשוב
ענן ,זרימה דיגיטלית ובינה מלאכותית .מטה החברה בסיאטל ,שבמדינת וושינגטון.
 -Appleחברת טכנולוגיה אמריקאית רב לאומית ,העוסקת בעיצוב ,פיתוח ומכירה של מוצרי
צריכה אלקטרוניים ,תוכנות מחשב ושירותים מקוונים .מטה החברה בקופרטינו שבמדינת
קליפורניה.
 -CVS Healthבית מרקחת קמעונאי אמריקאי שבסיסו בוונסקוט ,רוד איילנד.
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.5
.6
.7
.8
.9
.10

 -United Health Groupחברת ביטוח בריאות אמריקאית .חברת הביטוח הפרטית הגדולה
ביותר בעולם ,מטה החברה במינטונקה ,שבמדינת מינסוטה.
 -Berkshire Hathawayקונגלומרט אחזקות רב-לאומי אמריקאי שבסיסו באומהה ,שבמדינת
נברסקה.
 -McKessonחברה אמריקאית המפיצה תרופות ומספקת טכנולוגיית מידע רפואי ,ציוד רפואי
וכלי ניהול טיפול .מטה החברה בארווינג ,טקסס.
 -Amerisource Bergenחברת תרופות אמריקנית אשר הוקמה על ידי המיזוג של ברגן
ברונסוויג ואמריסורס בשנת .2001
 -Alphabetתלכיד (קונגלומרט) טכנולוגי אמריקאי ורב-לאומי ,וחברת האם של גוגל ומספר
חברות בת .מרכז החברה במאונטיין ויו ,קליפורניה.
 -Exxon Mobilתאגיד נפט וגז רב-לאומי אמריקני שבסיסו באירווינג ,טקסס.

חברות מרכזיות באזור וושינגטון הבירה בתחומים נבחרים:
מים וסביבה
•  - DC Waterחברת שירותי המים העיקרית של העיר וושינגטון .פועלת אך ורק בוושינגטון.
•  - Prince William Waterחברת שירותי המים העיקרית של מחוז פרינס וויליאם ,מחוץ
לוושינגטון.
•  - Fairfax Waterחברת שירותי המים העיקרית של מחוז פיירפקס ,מחוץ לוושינגטון.
•  - Washington Suburban Sanitary Commissionחברת שירותי המים העיקרית של מדינת
מרילנד ,פועלת במחוזות מרילנד העיקריים המקיפים את וושינגטון הבירה ,בעיקר פרינס ג'ורג
'ומונטגומרי קאונטי.
•  - Loudoun Waterחברת שירותי המים של מחוז לודון.
•  - Maryland Environmental Servicesחברה להנדסת מים וסביבה המפעילה כ 200 -מפעלי מים
ושפכים במרילנד ,וכן פרויקטים של מים וסביבה במדינות אחרות כגון וירג'יניה ודלוור.
 ICTכולל הגנת סייבר
•  - DLTחברת  ITגדולה וקבלן שירותי אבטחה באינטרנט ,עם הכנסות שנתיות של כמיליארד
דולר .פועלים בעיקר בווירג'יניה ,מרילנד וושינגטון הבירה בדגש על הממשל הפדרלי.
•  - Merlin Cyberאינטגרטור גדול של מערכות הגנת סייבר היושב בווירג'יניה .עובדים בעיקר מול
הממשל.
•  - Unisysאינטגרטור מערכות  ITגדול .פועל בעיקר באזורי ניו יורק וושינגטון הבירה.
בריאות


 - Frist Cresseyקרן הון סיכון בתחום הבריאות במדינת טנסי.



באזור העיר וושינגטון ישנם שלושה בתי חולים אוניברסיטאיים המובילים בתחום הבריאות
הדיגיטלית ויכולים להוות הזדמנויות עסקיות Georgetown University Hospital, John -
Hopkins University Hospitals, George Washington University Hospital



Market Reach America
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Centers for Medicare & Medicaid Services



)US Food and Drug Administration (FDA



)National Institutes of Health (NIH

The military medical research centers at Walter Reed Hospital and Fort Detrick 

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 הקרבה 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 -

הסכמים בילטרליים משמעותיים של ארה"ב עם יתר מדינות העולם
ארגונים בינלאומיים:
  :OECDכן (ספטמבר )1961  :WTOכן (ינואר )1995לארה"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
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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 ,ממשל טראמפ התכוון לקדם משא ומתן ב 2020-על הסכם סחר
רחב יותר ,אך הדבר לא בוצע .ניהול משא ומתן על הסכמי סחר חלקיים ,מגזריים או מבוימים
מנוגד לשיטות המקובלות בארה"ב ,ונותר לראות אם ממשל ביידן ימשיך בגישה זו או שיחזור
לנקוט בגישות המסורתיות המאפיינות את המדינה.
הסכם ארה"ב-האיחוד האירופי  -במהלך כהונתו של הנשיא טראמפ ,ארה"ב והאיחוד האירופי
הודיעו כי בכוונתן לנהל משא ומתן להסכם סחר חופשי ,אולם המו"מ לא החל בשל חילוקי דעות
הנוגעים להיקף העסקה הפוטנציאלית .הנשיא טראמפ ונשיא הנציבות האירופית ג'ונקר (Jean-
 )Claude Junckerהסכימו במקור להחריג את הרכש הממשלתי והחקלאות מההסכם ,אך בהמשך
ארה"ב התעקשה כי על העסקה לכלול גם את החקלאות .תחת ממשל ביידן ,ארה"ב התמקדה
בקידום פתרונות למחלוקות מסחריות ותיקות מול האיחוד האירופי ,כדוגמת הסכסוך המסחרי
סביב סבסוד חברות בואינג ואיירבוס ותעריפי סעיף  .232זאת ,כחלק מהמאמצים לשקם את
היחסים הכלכליים הטרנס-אטלנטיים ולבנות מחדש את האמון .נכון לעת הנוכחית ,לא מתקיים
משא ומתן לקראת הגעה להסכם סחר חופשי בין ארה"ב לאיחוד האירופי.
הסכם ארה"ב-בריטניה  -ארה"ב ובריטניה הגיעו תחת ממשל טראמפ לשלבים מתקדמים של משא
ומתן להסכם סחר חופשי ,ובריטניה מקווה לסיים את ההסכם תחת ממשל ביידן .נציבת הסחר של
ארה"ב ( )USTRמנתחת את תוצאות המגעים עד כה בכדי לבחון האם הסכם סחר חופשי בין
המדינות יכול לתמוך בחזון של הנשיא ביידן לקידום מדיניות סחר "ממוקדת עובדים".

יוזמות מרכזיות של ממשלת ארה"ב בשנתיים האחרונות
בחינת שרשראות האספקה של ארה"ב:
המחסור שארע בארה"ב בציוד מגן אישי ובמוליכים למחצה ,בין היתר לאור מגפת הקורונה ,הדגיש
את התלות של המדינה בספקים זרים עבור מוצרים קריטיים מסוימים .ממשל ביידן ערך ביקורות
על שרשרת האספקה בתחומים רבים .אחת היוזמות המרכזיות אשר נכללה בצו נשיאותי שפורסם
בחודש פברואר  2021מתמקדת בארבעה מגזרים (מוליכים למחצה ,תרופות ומרכיבי תרופות,
סוללות ליתיום ומינרלים קריטיים) ופיתח מערך של המלצות לחיזוק וביסוס של רשתות האספקה
בארה"ב .מרכיבי המפתח באסטרטגיה זו כוללים הגדלת ייצור מקומי בארה"ב ,מאבק בשיטות
סחר לא הוגנות ,וגיוון של מקורות הייצור בקרב בעלות הברית של ארה"ב.
חקירות סחר:
חקירות ביטחון לאומי (:)232
בשנים  2017-2019ממשל טראמפ ניהל 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
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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.
ממשל ביידן לא הראה סימנים לכך שהוא צפוי להעלות את תעריפי המכס תחת סעיף  232עבור כלל
המדינות .עם זאת ,הנשיא ביידן פתח בשיחות עם האיחוד האירופי בכדי לדון בייצור יתר עולמי של
פלדה ואלומיניום ,ומתוך מטרה להסיר את מכסי סעיף  232על מוצרי האיחוד האירופי עד סוף שנת
.2021
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 ארה"ב לסין .נכון לסוף  ,2019נציב הסחר של ארה"ב הטיל מכסים בגובה
 362מיליארד 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 2019
הגיעו להסכם סחר "שלב ראשון" שיפחית את כמות המכסים ,ויחייב את סין לטפל בחששות של
ארה"ב ולרכוש מהאחרונה סחורות חקלאיות .ממשל טראמפ התכוון לפתוח במשא ומתן לקראת
הסכם "שלב שני" עם סין ,אולם כוונה זו לא מומשה .ממשל ביידן מצדו ,לא סיפק סימנים לכוונה
להסיר את תעריפי סעיף .301
פיקוח על יצוא והשקעות זרות:
חוק ההגנה הלאומי השנתי ( )NDAA H.R. 5515שנחתם על ידי נשיא ארה"ב באוגוסט  ,2018כלל
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
אשר מהוות איום לביטחון הלאומי של ארה"ב וכוללת הוראות לשיפורים ביכולות האכיפה של
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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" ו"טכנולוגיות מהותיות"
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 ממד ,טכנולוגיות ניתוח נתונים ועוד .טכנולוגיות שיתווספו
להגדרה ,צפויות להיכנס לרשימת ה - CCL-ולפיכך יצטרפו לרשימת המוצרים המחויבים ברישיון
יצוא ,על כל המשתמע מכך.
על פי אג'נדת הרגולציה שפרסם ממשל ביידן ,בחודשים הקרובים צפויה התקדמות בהגדרת
טכנולוגיות פורצות דרך בכלל (אוגוסט  ,)2021וכן עבור תחומים טכנולוגיים ממוקדים 4.כמו כן,
ביולי  2021צפוי כי יוצע כלל להגדרה של טכנולוגיות מהותיות בכלל ,וכן עבור תחומים טכנולוגיים
ממוקדים בהקשר זה5.
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.

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 .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.

 4הצעת כלל בנושא הדפסת חומרים אנרגטיים (ספט'  ,)2021הצעת כלל בנושא טרנזיסטור אפקט-שדה רב-שער (דצמ'
 ,)2021וכן כלל בנושא מסכות אולטרה-סגולות ,רשתיות וקרומים דקים (מאי ?)2021
 5לדוגמא ,סיום הטיפול בכלל הנוגע לתוכנות לסנתוז חומצות גרעין (אוגוסט  ,)2021והודעה מקדימה להצעת כלל
בנושא טכנולוגיות לממשק מח-מחשב (יולי .)2021
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הסחר של ישראל עם ארה"ב מתנהל במסגרת ההסכם לאזור סחר חופשי שנחתם בין המדינות ב-
 .1985זהו 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.
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
2020

$18,116
$17,589
$17,045
$16,784
$15,964
$13,107

אחוז היצוא
מתוך סך
היצוא
הישראלי
28.28%
29.04%
27.87%
27.11%
27.29%
26.34%

סכום היבוא
במיליוני דולרים

אחוז היבוא
מתוך סך היבוא
הישראלי

מאזן הסחר
במיליוני דולרים

היקף סחר
במיליוני
דולרים

$8,007
$7,867
$7,938
$10,228
$12,776
$9,313

12.90%
11.95%
11.48%
13.35%
16.68%
13.31%

$10,110
$9,721
$9,107
$6,556
$3,188
$3,794

$26,123
$25,456
$24,983
$27,013
$28,740
$22,420

יבוא/יצוא סחורות לפי שנה ,מיליוני דולרים
$40,000
$30,000
$20,000
$10,000
$0
2020

2019

2017

2018

סכום היבוא במיליוני דולרים

סכום יצוא במיליוני דולרים

היקף סחר במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני דולרים

2016

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.
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סקטורים עיקריים

6

תוצרת
חקלאית
טרייה
ומוצרי מזון
3%

תמהיל יצוא הסחורות 2020

פנינים ,אבנים
ומתכות יקרות
23%

מכונות ומיכון
חשמלי ומכני
28%

מוצרי תחבורה
1%
כימיקלים
ומוצרי תעשיות
כימיות
16%

אחר
6%
גומי ופלסטיק
6%

תוצרת חקלאית
טרייה ומוצרי מזון
8%

מינרלים ודלקים
0%
מתכות בסיס
4%

מכשור אופטי,
רפואי ואחר
13%

תמהיל יבוא הסחורות 2020

פנינים ,אבנים
ומתכות יקרות
9%

מוצרי
תחבורה
10%
מכונות ומיכון
חשמלי ומכני
26%

מינרלים ודלקים
2%
מתכות בסיס
5%

כימיקלים ומוצרי
תעשיות כימיות
17%

אחר
9%

מכשור אופטי,
רפואי ואחר
9%

גומי ופלסטיק
5%

 6הלמ"ס
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סחר בשירותים עסקיים במיליוני דולרים:
שנה

2019

יצוא

17,862.92

15,725.14

יבוא

4,223.17

3,973.35

2018

2017

2016

13,027.00

12,089.49

3,892.37

3,338.67

סחר בשירותים עסקיים ,מיליוני דולרים
20,000
17,862.92

18,000
15,725.14

16,000
13,027.00

12,089.49

14,000
12,000

10,000
8,000
4,223.17

6,000
3,973.35

3,892.37

3,338.67

4,000
2,000
-

2019

2018

2017
יבוא

2016

יצוא

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
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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 באר ה"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



ג'ורגיה  -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.



נבדה  , WaterStart Accelerator -פרויקטים משותפים בתחום טכנולוגיות מים



ניו ג'רזי  MOU -עם 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

השקעות של חברות אמריקאיות במשק הישראלי
Inward
Transactions
Reported by
)Israel (2018
9,464.39

Outward Positions Reported
*by Counterpart Economy
)(2019
28,543.00

Inward Positions
Reported by Israel
)(2018
29,781.33
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Country

United States

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 תתי-ועדות הסחר של הקונגרס
(בבית הנבחרים ובסנאט) בנושאים השונים שעל סדר היום ,ועם המועצה הלאומית לכלכלה בבית
הלבן.
הנספחות 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 ומים והנספחות נמצאת בקשרים
ענפים עם היחידות המקצועיות של הבנקים בתחומים אלו כמו גם עם יחידות אחרות (בריאות,
חקלאות ,חינוך ,ניהול 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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