דו"ח מצב – הסכמי הסחר החופשי של ישראל
בבואנו להסתכל על מפת הסחר העולמית ,יש לבחון את מצבה של ישראל בזירה הגלובלית,
לשם כך נסתכל על הסכמי הסחר הקיימים ובמקביל נבחן את המשאים ומתנים המתקיימים בינה לבין מדינות נוספות.
ישראל חתומה כיום על  11הסכמי אזור סחר חופשי הכוללים בתוכם  44מדינות  -מדינות האיחוד האירופי ,ארה"ב ,קנדה,
מקסיקו ,מדינות המרקוסור (ברזיל ,ארגנטינה ,אורוגוואי ,פרגוואי) ,מדינות אפט"א (שוויץ ,נורווגיה ,איסלנד,
ליכטנשטיין) ,טורקיה ,ירדן*  ,מצרים* ,קולומביה** ופנמה**( .להרחבה בנושא – קישור)
תחת ארגון ה  WTOישנם הסכמים וולנטרים בהם ישראל חברה ,הסכמים אלו באו על מנת להסיר חסמים או להביא
להורדות מכסים בסקטורים שונים תחת מטרייה של קבוצת מדינות רחבה ,הסכמים אשר כבר נחתמו בעבר וישראל כלולה
בהם הם הסכם ה GPA -הנוגע לרכש ממשלתי ( 44מדינות) והסכם  ITAהנוגע למוצרים אלקטרונים וכולל הרחבה
שנחתמה לאחרונה ( 44מדינות) – תכנס לתוקף ביולי  ,6112כיום עומדים על הפרק  6הסכמים חדשים עליהם נרחיב
בהמשך.
במקביל להסכמי הסחר הקיימים ,ישראל שואפת לשפר את עמדת התעשייה על ידי פתיחת משאים ומתנים עם מדינות
נוספות איתן קיים פוטנציאל מסחרי ו/או תחרות עם מדינות דומות לישראל ,בהמשך נפרט אודות הסטאטוס המעודכן של
כל אחת מן המדינות הללו.
תהליך הבדיקה עד ההגעה לחתימה ויישום הסכם הסחר הוא תהליך מורכב וארוך ודורש נכונות לפשרות משני הצדדים
באמצעות תרשים זרימה הבא ננסה לתת תמונה של התהליך:
גישושים
ראשוניים

סקר
היתכנות

סבבי
משא ומתן

חתימת
הסכם
סחר

אישור ההסכם
בידי הפרלמנט

יישום
ההסכם

ועדות
מעורבות

על מנת להבין כיצד ישראל משתלבת וממצבת את עצמה אל מול זירת הסחר בגלובלי ,במקביל יש גם לבחון הסכמים
שעתידים להיחתם וישראל אינה נכללת בהם ,הסכמים בילטרלים כמו השותפות הטראנס אטלנטית ( )TTIPבין ארה"ב
והאיחוד האירופי או הסכמים מולטילטארלים כמו ההסכם הסחר הטרנס – פסיפיק ( )TPPשנחתם ב  4לפברואר 6112
וכולל בתוכו תחילה  16מדינות (ארצות הברית ,יפן,פרו ,אוסטרליה ,קנדה ,מקסיקו ,צ'ילה ,ברוניי ,מלזיה ,ניו זילנד,
סינגפור וייטנאם) כאשר ישנו צפי כי גם קולומביה ,פיליפינים ,דרום קוריאה ,טייוואן ואינדונזיה יצטרפו להסכם.

דו"ח מצב מעודכן ל 0/1//102/6
הסכם EGA
תחת ארגון  WTOזהו הסכם הנוגע להורדת מכסים על מוצרים סביבתיים ( 11מדינות – כולל  62מדינות האיחוד) ,סבב
שיחות מספר  11הסתיים בנובמבר  6112וכרגע מעבדים את הנתונים לקראת הסבב הבא( .להרחבה בנושא -קישור)
הסכם TISA
הסכם נוסף הנוגע לסחר בשירותים ( 41מדינות) ,סבב שיחות מספר  61התקיים בנובמבר ( .6112להרחבה בנושא-
קישור)

סין
בחודש אוקטובר בוצע סבב ראשון לקביעת הכללים הטכניים לניהול המשא ומתן ,הסבב הרשמי הראשון יערך בסביבות
חודש פברואר  .6111רצ" ב קישור לשאלון עבור התעשייה על מנת להביע את עמדותיכם ובקשותיכם – קישור
דרום קוריאה
סבב ראשון התקיים לאחרונה ,סבב שני צפוי דצמבר  .6112רצ"ב קישור לשאלון עבור התעשייה על מנת להביע את
עמדותיכם ובקשותיכם – קישור
וייטנאם
סבב שני התקיים לאחרונה ,סבב שלישי צפוי במחצית הראשונה של  ,6111רצ"ב קישור לשאלון עבור התעשייה על מנת
להביע את עמדותיכם ובקשותיכם – קישור
הודו
בתחילת  6112התקיים מפגש בין ראשי המשא ומתן ,הצדדים סיכמו כי ימשיכו לדון בהמשך התהליך לחידוש המשא ומתן.
אוקראינה
התקיימו שלושה סבבים בין הצדדים ,סבב הבא בין הצדדים צפוי להתקיים בתחילת ( 6111בכפוף למצב הפנימי במדינה).
איחוד המכסים של רוסיה ,בלרוס ,קזחסטן ,קירגיסטן וארמניה
נפתח המשא ומתן בסבב ראשון בנובמבר  ,סבב שני יקבע לתחילת .6111
קנדה
ב 6114חודש ושודרג ההסכם בין המדינות ונוספו נושאים נוספים כגון :סחר אלקטרוני ,סחר וסביבה ,ישנו צפי כי ההסכם
החדש יאושרר במהלך  6111לאחר שהסתיימה העריכה המשפטית.
טורקיה
קיים רצון מצד  6הצדדים לקדם הסכם  QIZמול ארה"ב.
מקסיקו וארה"ב
מתקיימת חשיבה לגבי שתי המדינות על מנת לבחון אפשרות לעדכון ההסכמים עימן וזאת במטרה לקרב את ישראל
להסכמים החדשים שמדינות אלה מעורבות בהן ,כגון  TPPו TTIP
* ירדן ומצרים – קיימים הסכמי סחר לאזורי תעשיה מוכרים ( )QIZבשותפות עם ארה"ב (להרחבה בנושא – קישור)
** קולומביה – ההסכם נחתם ואושרר בישראל אך ממתין לקבלת האישור מהפרלמנט בקולומביה לתחילת יישום.
** פנמה  -הושלם המשא ומתן עם פנמה להסכם סחר חופש ב - 11.11.14אך טרם נחתם ,החל הליך העריכה המשפטית
ולאחריו יאושרר על ידי  6הצדדים ,הצדדים מקווים שההסכם יכנס לתוקפו באמצע שנה הבאה.
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