
  
 

  
 

 
 

 הסכמי הסחר החופשי של ישראל –דו"ח מצב 

 בבואנו להסתכל על מפת הסחר העולמית, יש לבחון את מצבה של ישראל בזירה הגלובלית,

 ומתנים המתקיימים בינה לבין מדינות נוספות. הסכמי הסחר הקיימים ובמקביל נבחן את המשאים על לשם כך נסתכל

, מדינות האיחוד האירופי, ארה"ב - מדינות 40סחר חופשי הכוללים בתוכם  הסכמי אזור 7ישראל חתומה כיום על 

ה, איסלנד, נורווגי(, מדינות אפט"א )שוויץ, פרגוואי ,אורוגוואיקנדה, מקסיקו, מדינות המרקוסור )ברזיל, ארגנטינה, 

 (קישור –. )להרחבה בנושא ופנמה** קולומביה**,ורקיה ,ירדן* , מצרים* טיין( ,טליכטנש

 

להסיר חסמים או להביא רים בהם ישראל חברה, הסכמים אלו באו על מנת אישנם הסכמים וולנט WTOתחת ארגון ה 

הורדות מכסים בסקטורים שונים תחת מטרייה של קבוצת מדינות רחבה, הסכמים אשר כבר נחתמו בעבר וישראל ל

הנוגע למוצרים אלקטרונים וכולל  ITAוהסכם מדינות(  43הנוגע לרכש ממשלתי ) GPA -הסכם הכלולה בהם הם 

 הסכמים עליהם נרחיב בהמשך. 2כיום עומדים על הפרק  ,מדינות( 54) 2016ב הרחבה שנחתמה 

  

על ידי פתיחת משאים ומתנים עם מדינות  עמדת התעשייהבמקביל להסכמי הסחר הקיימים, ישראל שואפת לשפר את 

ס המעודכן של סטאטוה, בהמשך נפרט אודות מדינות דומות לישראל ו/או תחרות עםנוספות איתן קיים פוטנציאל מסחרי 

 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:

 

 

 

 

במקביל גם לבחון הסכמים  על מנת להבין כיצד ישראל משתלבת וממצבת את עצמה אל מול זירת הסחר בגלובלי, יש

בין  2011דוגמאת הסכם הסחר החופשי שנחתם ב רלים אשעתידים להיחתם וישראל אינה נכללת בהם, הסכמים בילט

האיחוד האירופי לדרום קוריאה )איתה ישראל מנהלת לאחרונה משא ומתן להסכם סחר חופשי( ומקשה על היצואנים 

אשר מאז יחוד האירופי בין ארה"ב והא (TTIPנס אטלנטית )השותפות הטרא הישראלים בתחרות בשוק הדרום קוריאני,

ממנו ממשל  (TPP) קסיפיפ –ההסכם הסחר הטרנס ים כמו לראאו הסכמים מולטילטבחירתו של טראמפ נמצא בהמתנה 

 טראמפ נסוג רק לאחרונה.

 

 8201/8/7דו"ח מצב מעודכן ל 
 

 

 סין
 

 צפויעם סין )טרם החל המו"מ על פרטי המכס(, הסבב הבא הסחר החופשי  על הסכם הרביעיהתקיים סבב המו"מ 

  .2018 בדצמברלהתקיים 

נערכו מפגשים אישיים לכל סקטור בתעשייה הישראלית על מנת לשמוע את  2016 במהלך החודשים נובמבר דצמבר

  קישור  –על מנת להעביר את ההתייחסויות שלכם רצ"ב קישור לשאלון אינטרנטי  - בקשותיהם
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http://www.economy.gov.il/InternationalAffairs/TradePolicyAndAgreements/Pages/TradePolicyAgreements.aspx
https://www.wto.org/
http://www.economy.gov.il/InternationalAffairs/TradePolicyAndAgreements/WTO/Pages/GPA.aspx
http://www.economy.gov.il/InternationalAffairs/TradePolicyAndAgreements/WTO/Pages/GPA.aspx
https://www.wto.org/english/tratop_e/inftec_e/inftec_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/inftec_e/inftec_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/inftec_e/inftec_e.htm
http://economy.gov.il/Publications/PressReleases/Pages/ImportDuties.aspx
http://economy.gov.il/Publications/PressReleases/Pages/ImportDuties.aspx
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership
https://docs.google.com/forms/d/16dBUrN0xqZLx8tuGM--S7nAYkLiob4MXM0qZ13l-aV4/viewform?c=0&w=1


  
 

  
 

 

 

 קירגיסטן וארמניה רוסיה, בלרוס, קזחסטן, -האיחוד הכלכלי היורו אסייתי 
 

מפגש בנושא התקיים עם נציגי מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה לאחר החגים, צפוי להתקיים סבב שני 

 .2018ביוני  התאחדות התעשייניםו

 קישור –רצ"ב קישור לשאלון עבור התעשייה על מנת להביע את עמדותיכם ובקשותיכם 
 

 

 וייטנאם

 .2019הסבב הבא צפוי בינואר ם. צפויה עבודה רבה על מנת להגיע להסכסבב רביעי התקיים, אך 

  קישור –רצ"ב קישור לשאלון עבור התעשייה על מנת להביע את עמדותיכם ובקשותיכם 
 

 

 הודו
 

 הבקשות המעודכנת שוקדים על הכנת רשימתבצד הישראלי כרגע  ,התקיים מפגש בישראל בין הצדדים 2018בפברואר 

 סיבובים. 8לאחר זאת לאחר שהמשא ומתן נפסק לפני כשנתיים 

  קישור –רצ"ב קישור לשאלון עבור התעשייה על מנת להביע את עמדותיכם ובקשותיכם 

 

 

 אוקראינה
 

 .בכל מדינה אשרורולאחר מכן לעבור ל 2018 לפני סוףההסכם צפוי להיחתם 

 

 

 דרום קוריאה
 

 .סכם אותויוכלו הצדדים ל 2019התקווה היא כי במהלך אחרונים ו והמו"מ נמצא בשלבי

 

EFTA  (שוויץ, נורבגיה, איסלנד וליכטשנטיין) 
 

 .2018מקווים  כי החתימה תתבצע עד סוף מתקיים תהליך משא ומתן לעדכון ההסכם החקלאי בין המדינות ו

 
 

https://docs.google.com/a/san.co.il/forms/d/1bGdfv0rzfP23uIgLbN4gysMJ9YtrXGmXfoHnGSfRYok/edit?usp=sharing
http://goo.gl/forms/IOfhEeh1t5o1CIfh1
https://goo.gl/forms/Qcw7jgDcBCYHCpyy2


  
 

  
 

 
 
 

 

 קנדה
 

הטבות במכס בתחום המזון והחקלאות בשני הצדדים וסוכם על הקלה נוספו  .חודש ושודרג ההסכם בין המדינות 2015 ב

המשודרג נמצא כעת  סחר אלקטרוני, סחר וסביבה, ההסכם, TBT  ,SPSכגון:  חדשים נושאים בכללי המקור. בהסכם 

 בתהליך אשרור בכל מדינה.

 

 ארה"ב              
 

 

 צפוייםנובמבר חודש , ב1985התכנות הוספת פרקים  להסכם שנחתם ב  אתמתקיימת חשיבה על מנת לבחון 

 .דיוניים בנושאים חקלאיים

 

 בריטניה            

 

עקב לוחות הזמנים הוקמה קבוצת עבודה לבחינה של הסכם סחר חופשי בין המדינות בצורה בילטראלית. 

להסכם  –, להעביר את המחויבויות מההסכם עם האיחוד בראש ובראשונההמטרה היא, וחוסר הוודאות 

 בילטרלי עם בריטניה.

 

 נוספים:

  EGAהסכם 

, WTOתחת ה  מדינות האיחוד( 28כולל  –מדינות  17הסכם הנוגע להורדת מכסים על מוצרים סביבתיים )

גע לא מתקיים מו"מ עקב הסתייגויות של סין וארה"ב. וכר 2016הסתיים בנובמבר  17סבב שיחות מספר 

 (קישור -)להרחבה בנושא

 TISAהסכם 

. המו"מ נעצר 2016התקיים בנובמבר  21מדינות(, סבב שיחות מספר  50הסכם הנוגע לסחר בשירותים )

 (קישור -רה"ב . )להרחבה בנושאלאחר הבחירות בא

( בשותפות עם ארה"ב )להרחבה בנושא QIZקיימים הסכמי סחר לאזורי תעשיה מוכרים ) –ירדן ומצרים * 

 ( קישור –

בקולומביה לחוקה ההסכם נחתם ואושרר בישראל אך ממתין לקבלת האישור מבית המשפט  – קולומביה** 

 ישום.ילתחילת 

ונמצא בתהליך אשרור בשתי  19.11.15הושלם המשא ומתן עם פנמה להסכם סחר חופשי ב  -פנמה  **

 .2019מקווים להכניסו לתוקף במהלך , המדינות

 

 – וקשרים בינלאומיים, איתי נקש לפרטים ומידע נוסף ניתן לפנות לאגף סחר חוץ

Itai@industry.org.il 

 
 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1116
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/goods-and-services/
http://www.economy.gov.il/InternationalAffairs/TradePolicyAndAgreements/BilateralAgreementsDivision/Pages/Egypt.aspx
mailto:Itai@industry.org.il

