
כלכלת ברזילכלכלת ברזיל
הכלכלה הצומחת של דרום אמריקההכלכלה הצומחת של דרום אמריקה



 2 

  



 3 

 יצואנים נכבדים
 

 רואה בליווי ומתן סיוע ליצואנים את משימתו העיקרית. לאומי-יצוא ולשיתוף פעולה ביןיהמכון הישראלי ל
שירותים רלוונטיים ועדכניים, המתאימים לצורכיהם הרבים והמגוונים של היצואן בעת אנו מאמינים כי מתן 

זו, הינה הדרך היעילה ביותר לעזור לקהל לקוחותינו להגדיל את היצוא ובדרך זו את הצמיחה והתוצר 
 במדינת ישראל.

  
 ממוקדות פעילויות רבותולכן,  בעולםרבות מבצע מידי שנה עשרות רבות של פעילויות במדינות המכון 

  יעדי היצוא העיקריים של מדינת ישראל.ב
 

 בכלכלת ברזיל, הכלכלה השביעית בגודלה בעולם. חוברת זו עוסקת 
  לברזילשראל מיגדל היצוא  2010בשנת התעצמו בשנים האחרונות ו לישראל ברזילקשרי הסחר בין 

 . מיליון דולר 930 -והסתכם בכ 2009לעומת שנת  30%-בכ
 

הפוטנציאל הקיים להרחבת קשרי המסחר בין , עם זאתשל ישראל אך  11-ברזיל היא שותפת היצוא ה
 . מאודהמדינות גדול 

 
 לאור הפוטנציאל הגבוה של השוק הברזילאי, הוכנה עבורכם חוברת זו ככלי עבודה ראשוני למבקשים

על מערכת הקשרים הקיימים , ברזילחוברת משלבת בתוכה מידע שימושי על כלכלת לחדור לשוק זה. ה
 וכמובן על החסמים והרגולציה במדינה זו. ההזדמנויות הקיימות בשוק זה, על ישראלברזיל ובין 

 
 בקידוםמידע, תוכניות הדרכה, סיוע במתן  ברזיללרשות אנשי העסקים הרוצים לפעול ב אנו עומדים

 . אליהתערוכות ו ארגון משלחותוב יהשיווק
 

 .סחר החוץ של מדינת ישראלויתרום לקידום  בידכםו, יסייע ז תר הכלול בחוברתקווה כי החומ כולי

 

 

 
 אבי חפץ  

 מנכ"ל מכון היצוא   
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 נכבדים יצואנים
  

 היצוא את לעודד במטרה 1957 בשם בסס"ח בשנת נוסדה, יצוא לביטוח הממשלתית החברה - אשרא
פועלת בשם אשרא וממשיכה לבטח ולסייע ליצואנים הישראלים לגייס החברה  2001משנת . הישראלי

 .חוץ סחר סיכוני מימון ולהתמודד עם

 
לחפש  רבים המשבר הפיננסי האחרון פגע בשיעורי הצמיחה של המדינות המפותחות והביאה יצואנים

 בחוסר מאופיינים . השווקים החדשיםהמתפתחות במדינות לשווקים שווקים חדשים ולהגדיל את היצוא
 ניתן לגייס מימון לביצוע העסקאות. ובאמצעות הביטוח באשרא ומסחרית פוליטית יציבות

 
אנחנו גאים ברשימת העסקאות הארוכה שיצאו לפועל בזכות המימון שגויס לאחר המעורבות שלנו ואנחנו 

קאות במדינות ממשיכים לעבוד קשה על מנת להרחיב את הרשימה. במהלך השנה האחרונה אושרו עס
שלא ביטחנו בעבר, רובן באפריקה ובמדינות חבר העמים, הועלו תקרות ביטוח במדינות נוספות והונפקו 

 מספר שיא של אישורים לביטוח ופוליסות.
 

( שכלכלתה צומחת בקצב BRICהינה בין המדינות המתפתחות המבטיחות והגדולות בעולם )מדינות  ברזיל
 של הביטוח מטריית תחת, פרויקטים ישראליים רבים. הישראלי ליצוא מהיר ומשמשת כשוק אטרקטיבי

פוליסות ביטוח של . והטכנולוגיה התשתית בתחומי ברזילל הישראלי ליצוא ממשית תרמו תרומה, אשרא
 אפשרות מתן תוך זו למדינה יצוא עסקאות לקידום וחיוני הינן כלי אשרא, המשמשות מנוף למימון היצוא

 .ממשלתי ובגיבוי נוחים בתנאים טווח ארוך למימון
 

 לפעול המעוניינות, ישראליות לחברות לסייע ונכונים בברזיל המתרחש אחרי מקרוב עוקבים באשרא אנו
 . אשראי לסיכוני החשיפה והקטנת זהירה אשראי מדיניות ניהול תוך זה בשוק

 
 ברזיל על ומעודכן מגוון מידע היצואנים לקהל להביא ומטרתה ליצואנים נוסף שירות הינה זו חוברת

 רחב באופן להביט לכם ותאפשר שלכם האישי לניסיון תוסיף זו חוברת כי תקווה אנו. השונים בתחומים
 .הישראלי ליצוא גדול פוטנציאל בחובה הטומנת, זו מדינה על, כאחד ומעמיק

 
 ,ובהצלחה בברכה                                                                               

 
 
 
 

 צבי חלמיש                                                                                    
 ל"מנכ      

 מ"לביטוח יצואבע הממשלתית החברה – אשרא                                                           
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. שטחה משתרע על כמחצית אוכלוסייה בגודלגיאוגרפית והן  ןהברזיל היא המדינה החמישית בגודלה בעולם 
מאוכלוסיית היבשת כולה. הכלכלה הברזילאית  52%-מיבשת דרום אמריקה ואוכלוסייתה מונה למעלה מ

בגודלה במונחי תוצר ע"פ כוח קנייה.  7-הינה הכלכלה השמינית בגודלה במונחי תוצר נומינלי והכלכלה ה
בגודלה בעולם, כשבתוך עשור  7-ליה ככלכלה הבשנה הבאה צפויה ברזיל לתפוס את מקומה של איט

 תעקוף גם את כלכלות בריטניה וצרפת.
 

, הנסמכת בעיקר על הביקושים מבית ומושפעת פחות משינויים כלכלת שוק חופשי הינהברזיל  תכלכל
חיצוניים. אלה, יחד עם הרפורמות המקיפות שנערכו במערכת הבנקאית והרגולציה הקשוחה שנאכפה על 

נאמד  2010בשנת  .פגיעה משמעותיתכמעט ללא  עזרו לה לצלוח את המשבר העולמי ,ם הפיננסיםהמגזרי
טריליון  2.2-טריליון דולר, כאשר התוצר במונחי כוח קנייה נאמד בכ 2-היקף התוצר המקומי של ברזיל בכ

 .ים האחרונותשנה 25 -ב, הגבוה ביותר 7.5%בשיעור של  הכלכלהבשנה זו צמחה  .דולר
 

חסית. מדורג על ידי סוכנויות הדירוג ברמה בינונית ומשקף רמת סיכון סבירה י דירוג האשראי של ברזיל
במדדי הסחר, התחרותיות וקלות העסקים מדורגת ברזיל במיקום בינוני, ו במדד הסיכון של האקונומיסט

 . 1גבוה-כשבמדד השחיתות מדורגת במיקום בינוני
 

בהשוואה לשנה  42%מיליארד דולר, עלייה של  182-ב 2010הסתכם בשנת יבוא הסחורות הכולל של ברזיל 
, צפויה עלייה 2011. בשנת 29% -יבוא הסחורות גדל בקצב ממוצע שנתי של כ 2004-2008בשנים שעברה. 

 2014מיליארד דולר. סך הכל עד  226 -בהיקף יבוא הסחורות, והוא צפוי להסתכם בכ 24% -בשיעור של כ
 384 -הגיע לשיא של כ 2010בשנת  היקף הסחר בסחורות.16%דול בקצב שנתי ממוצע של צפוי היבוא לג

 יצוא הסחורות. 2008-בהשוואה ל 3%וגידול של  2009לעומת שנת  37% -מיליארד דולר, גידול של כ
 בהשוואה לשנה הקודמת. 32%מיליארד דולר, עלייה של  202-בכ 2010-הסתכם ב

 
מוצרים מינרליים, מוצרים צמחיים, מזון, של ברזיל בעיקר בייצוא של  בשנים האחרונות מתמקד הסחר

מכונות וציוד חשמלי, מוצרים מינרליים  וייבוא שלמשקאות וטבק, מכונות וציוד חשמלי וכלי רכב, טיס ושיט,  
כשמדינות ארגנטינה והולנד, ארה"ב, סין, מדינות היצוא העיקריות )על פי סדר חשיבות( הן וכימיקלים. 

 ארה"ב, סין, גרמניה וארגנטינה. העיקריות הן  היבוא
 

מיליארד דולר,  1.2-בכ 2010ישראל לברזיל הסתכם בשנת בין  היקף הסחר: ברזיל –יחסי סחר ישראל 
מיליון דולר,  935 -הסתכם בכ ,בשנה זו ,יצוא הסחורותלעומת תקופה מקבילה אשתקד.  29%-עלייה של כ

מיליון דולר,  260 -הסתכם בכ יבוא הסחורותופה מקבילה אשתקד. בהשוואה לתק 31% -של כעלייה 
מוצרים מינרליים  ישראל מיצאת לברזיל בעיקר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 25%-כ עלייה של
 מוצרים מבע"ח ומוצרי מזון, משקאות וטבק. מיבאת בעיקר ,וכימיקלים

 
הסחר של ישראל וברזיל לשיא כשהיקף יצוא הגיעו היקפי הכלכלי העולמי ערב המשבר  2008בשנת 

מיליארד דולר. חרף העלייה המשמעותית בהיקפי הסחר  1.2 -הסחורות של ישראל לברזיל הסתכם בכ
 שהתקבלו בשנה האחרונה לא חזרו היקפי היצוא לשיא אשר נרשם ערב המשבר.

                                                 

 
 מיקום גבוה=שחיתות נמוכה1

 קצירת
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ית הצפויה בשנים הבאות ברזיל מהווה יעד אידיאלי עבור היצוא הישראלי במיוחד לאור הצמיחה הכלכל
 והגידול בביקושים הפנימיים ובהיקפי היבוא. הפוטנציאל הגבוה עבור היצואן הישראלי טמון בעיקר בענפים:

ציוד לאבטחה ובטיחות, כימיקלים ומינרלים, , ITציוד רפואי ותרופות, ציוד ושירותי טלקומוניקציה, מוצרי 
 פית.ואנרגיה חלו מוצרים ושירותים לאיכות הסביבה
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 תעודת זהות
 

 הרפובליקה הפדרלית של ברזיל, היא מדינת ענק ביבשת אמריקה הדרומית, המשתרעת על שטח של 
בעולם( ונחשבת כאחת המדינות המאוכלסות ביותר בעולם, עם אוכלוסייה המונה  5מיליון קמ"ר ) 8.5 -כ

בעולם(. שטחה משתרע על כמחצית מיבשת דרום אמריקה ואוכלוסייתה  5מיליון איש ) 200 -למעלה מ
היא מאוכלוסיית היבשת כולה. גודלה העצום מקנה לה גישה למשאבי טבע רבים ו 52%-מונה למעלה מ

פרגוואי ובוליביה, במערב  -אורוגוואי וארגנטינה, בדרום מערב -גובלת כמעט עם כל מדינות היבשת: בדרום
 פרו וקולומביה ובצפון עם וונצואלה, גיאנה, סורינאם וגיאנה הצרפתית.  -
 

מדינות פדרליות ואזור פדרלי מיוחד של הבירה ברזיליה. המדינות הן יחידות  26-ברזיל מחולקת ל
אקלים  .וטונומיות בעלות שלטון עצמי הכוללות רשויות ממשל משלהן, ואוטונומיה כלכלית יחסיתא

, העצום נהר האמזונאסבדרום המדינה. אקלים ממוזגברובו, אף שישנם אזורים בעליטרופיהמדינה הינו
הגדל באגן ההיקוות של הנהר, יער האמזונאס, הינו הגדול יער הגשםדינה ובנהרות תבל,זורם בצפון המ

 .בעולם ומהווה מחצית משטחי יערות הגשם בעולם
 

( ובשנותיה הראשונות כמדינה 1822-)הכריזה על עצמאות ב 1825-בלה ברזיל מפורטוגל באת עצמאותה קי
עצמאית זכתה לשגשוג כלכלי מרשים. ביטול העבדות במדינה הביא להפיכה שלטונית ולכינונה של 

( והשפה המדוברת ביותר היא פורטוגזית.  (BRLרפובליקה פדרלית. המטבע המקומי הינו הריאל הברזילאי 
יל עשירה במשאבי טבע מסוג: ברזל, גרפיט, זהב, כסף, כרום, מגנזיום, נפט, גז, פחם, ניקל, מתכות ברז

נדירות, פוספטים, ליגניט אבני חן, אסבסט, בוקסיט ובדיל והיא היצואנית הגדולה בעולם של קפה, סוכר, 
 עוף, בקר וטבק.

 

המונה למעלה  העיר השנייה בגודלה דה ז'נרו, ז'נרו וסאו פאולו. ריו-בין הערים החשובות בברזיל הן ריו דה
והיא מהווה עיר נמל  1960מיליון תושבים, הייתה הבירה הרשמית של ברזיל מהכרזת העצמאות ועד  6-מ

ומהערים הגדולות והחשובות  המאוכלסת בערי ברזיל ,חשובה ומרכז תיירותי ותרבותי עיקרי. סאו פאולו
המרכז הפיננסי, המסחרי והתעשייתי של ברזיל את  ים. היא מהווהמיליון תושב 10-מונה למעלה מ,באזור

והמרכז הכלכלי החשוב ביותר באמריקה הלטינית כולה. עיר הבירה ברזיליה הינה הבירה הרשמית של 
ברזיל ומקום מושבן של מרכזי הממשל הגדולים במדינה. ערים חשובות נוספות בברזיל הינן בלו 

 הוריזונטה, סלבדור ורסיפה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 רקע כללי
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%92
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A8_%D7%92%D7%A9%D7%9D_%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99
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 נתונים נוספים:
 בעולם(5מ"ר )ק 8,514,877 שטח

 בעולם( 5) 203,429,773 אוכלוסייה

 1.1% שיעור גידול אוכלוסין

 (6.7%+: 65, 67%: 15-64, 26.2%: 0-14) 29.3 חציון הגיל

 1.5%, אחר 6%, שחורים 38.5%, מולאטים 54%לבנים  הרכב אתני

 פורטוגזית )בעיירות הגבול נפוצה גם הספרדית( שפות

 .7.5%, חסרי דת 3.5%, אחר 15%, פרוטסטנטים 74%קתולים  דתות

 רפובליקה פדרלית דמוקרטית  משטר

 (2011רוסף )החל מינואר  דילמה נשיאה:  ראש המדינה

 מהנשים 88.8%מהגברים,  88.4%,  88.6%כללי:  קרוא וכתוביודעי שיעור 

 26% אוכלוסייה מתחת לקו העוני

 בעולם( 104דולר ) 10,900 תמ"ג לנפש )במונחי כוח קנייה(

 7% שיעור אבטלה

 קפה, פולי סויה, חיטה, אורז, תירס, קני סוכר, פרי הדר, קקאו, בקר ענפי חקלאות עיקריים 

טקסטיל, כימיקלים, מלט, עץ, עופרת ברזל, פלדה, כלי טיס ורכב,  עיקרייםענפי תעשייה 

 מכונות וציוד

 (BRLריאל ברזילאי ) מטבע

 
 
 
 

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%99%D7%90%D7%94%D7%9F_%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%98&action=edit&redlink=1
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 חוזקות וחולשות
 

 חוזקות
  ביקושים פנימיים חזקים 

 סקטור תעשייתי חזק 

  ומהירהצמיחה עקבית 
 מערכת בנקאית יציבה ומפוקחת 

  משאבי טבע אדירים ופוטנציאל חקלאי רב 
 

 חולשות
 תשתיות לא מפותחות 

 מחסור בכוח עבודה מיומן 

  אינפלציה גואה ומרסנת צמיחה 

 חוב ממשלתי חריג 
 

 מדיני-פוליטי
 

ייצוגית. נשיא ברזיל הוא ראש -נשיאותית-דמוקרטית-פדרלית-רפובליקה היא שיטת הממשל הברזילאית
במערכת  , כאשר המפלגות פועלותהממשלה. מועמד הנשיאות הינו נציג מפלגההמדינה וגם ראש 

כמו רוב שני בתי הקונגרס הלאומי של ברזיל. מורכבת מהרשות המחוקקת  פוליטית רב מפלגתית.
הרשות השופטת היא עצמאית ונפרדת משאר הרשות המבצעת היא הממשלה, הדמוקרטיות המודרניות 

 הרשויות. 
 

 בתים. הראשון הוא הסנאט הפדרלי של ברזיל מורכב משני ברזיל הקונגרס הלאומי של

(Senado Federal)  ושבים, שלושה מושבים לכל מדינה בברזיל, ושלושה מושבים לנציגימ 81הכולל 

כהונה בת שמונה שנים, כאשר שליש מן הנציגים נבחר לאחר הנבחר לתקופת  ל,המחוז הפדרלי של ברזי
 Câmara dos)שלישים לאחר ארבע שנים נוספות. השני הואבית הנבחרים של ברזיל שנים, ושני ארבע

Deputados) מושבים, הנבחרים על פי גודל האוכלוסייה במדינות השונות, לתקופה בת ארבע  513כולל ה
נבחרים על פי גודל אוכלוסייתה, כאשר ישנו מספר מינימום של שמונה שנים. לכל מדינה ייצוג בבית ה

הקונגרס הלאומי של  כיום מיוצגות בשני בתי .נציגים 80נציגים לכל מדינה ומספר מקסימום של 
 חמש עשרה מפלגות. ברזיל

 

בשנותיה הראשונות כמדינה עצמאית הושלט בברזיל משטר מלוכני. ביטול העבדות במדינה הביא להפיכה 
ת של מאז ההכרה כרפובליקה עברו על ברזיל תקופות ארוכושלטונית ולכינונה של רפובליקה פדרלית. 

שליטה בברזיל משטר דיקטטורי ' תפסה כת צבאית את רסן השלטון וה60-בשנות ה. מהפכות ומרידות
בזמן תקופת השלטון הצבאי חוותה ברזיל את 'הנס הכלכלי' במהלכו נהנתה  '.80-עד אמצע שנות הצבאי

ת של משטר זה היה מבוסס על הפרה שיטתיאולם מפיתוח כלכלי מואץ ותקופות רבות של צמיחה גבוהה, 
בעקבות השפל הכלכלי הגדול אליו נקלעה  ,ולבסוף העבירה החונטה הצבאית את השלטון אדםזכויות 

 המדינה.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96_%D7%94%D7%A4%D7%93%D7%A8%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96_%D7%94%D7%A4%D7%93%D7%A8%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9C:_%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99%D7%AA_(1964_-_1985)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9C:_%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99%D7%AA_(1964_-_1985)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9C:_%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99%D7%AA_(1964_-_1985)
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לאחר השלמת המעבר לדמוקרטיה וקבלת חוקה דמוקרטית חדשה לברזיל, השביעית במספר מאז הכרזת 
פלגות הימין והמרכז בשלטון בהביסן את מפלגת השמאל העצמאות, זכו פעם אחר פעם נציגיהן של מ

אשר יוצגה על ידי מנהיגה ומייסדה, לואיז אינסיו דה סילבה )"לולה"(. הבחירות הדמוקרטיות הראשונות 
דה שניצח את ,איש הימין החדש, פרננדו קולור דה מלוא והעלו לשלטון את הנשי1989 נערכו בשנת

ערוריית שחיתות, בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות. לאחר עלייתו לשלטון הסתבך דה מלו בשסילבה
  ושוב 1994 להחלפתו בסגנו. בשנתו 1992 הנוגעת למימון מסע הבחירות, שהביאה להתפטרותו בשנת

נבחר לנשיאות שר האוצר הפופולרי, פרננדו אנריקה קרדוזו, לאחר שהביס פעמיים את לולה.  1998-ב
 ציה האדירה במדינה.  קרדוזו, היה מאדריכלי תוכנית הריאל שייצבה את המטבע וריסנה את האינפל

 

( אשר דגל בצדק חברתי ואידיאולוגי, שיווין PTרדיקלי של מפלגת הפועלים הברזילאית )-מצעה השמאלני
מעמדות וקידום אגרסיבי של השכבות החלשות, הרתיעה רבים אשר חששו משינוי קיצוני מדי במדינה. 

יות שהתקיימו מאז סיום השלטון , לאחר שנכשל בכל מערכות הבחירות הדמוקרט2002לבסוף, בשלהי 
זכה לולה  - המתונההימנית -ד לצידו סגן מן המפלגה הליברליתוהעמיהצבאי, ולאחר שריכך את עמדותיו 

 שמאל. -עם מפלגתו בשלטון בהביסו את מנהיג מפלגת המרכז
 

ידום תוך הצבת הצמיחה וקעקרונות קפיטליסטים  רבים ואימץ דה סילבהאומנם הפתיע בתקופת כהונתו 
 -צמצום הפערים הסוציושם דגש חזק גם על עם זאת הכלכלה בברזיל כיעד ממשלתי עליון, אך יחד 

אקונומיים וחיזוק המעמד הנמוך. הוא דגל בעידוד הצמיחה ופיתוח התשתיות בתמיכת הממשלה, תוך ניהול 
מדיניות כספית שמרנית ופיקוח צמוד על המערכת הבנקאית. במקביל פעל להרחבת מעמד הביניים 

שהעלה וצמצום מספר העניים במדינה. הוא הורה על הענקת קצבאות ומענקים לשכבות החלשות, מהלך 
מיליון איש מעל קו העוני ויצר מיליוני צרכנים חדשים שדחפו את הצריכה הפרטית במדינה.  20-יותר מ

 .  4, שכרם הריאלי של העובדים עלה וההכנסה הפנויה גדלה פי 50%-בתקופתו ירדה האבטלה בכ
 

הקשת הפוליטית, אחוזי תמיכה ואהדה רבה אשר נבעה מכל קצוות  80%-עם קרוב ללולה את כהונתו סיים 
זכה בתפקידו הביאו את מפלגתו לזכייה נוספת בבחירות  םהחברתית והכלכלית. גלי האהדה העצומים לה

ראש המטה של לולה ויד  ,הושבעה דילמה רוסף כנשיאת ברזיל. רוסף 2011שהתקיימו לאחרונה ובינואר 
 נחשבת כממשיכת דרכו ומשנתו הפוליטית, המדינית והכלכלית.  ,ימינו

 
 ברזיל-יחסי ישראל

 
בהחלטת האו"ם  ברזילותמיכתה של  ת ישראלוברזיל מכוננות יחסים דיפלומטיים מאז הקמת מדינישראל 

כשבמקביל  1955-. שגרירות רשמית של ישראל נפתחה בריו דה ז'נרו )אז בירת ברזיל( ב1947מנובמבר 
 נחנכה השגרירות הברזילאית בתל אביב. 

 
בישראל ביקור רשמי של נשיא ברזיל דה סילבה, ושר התמ"ס הברזילאי מיגל ז'ורז'י, יחד נערך  2010במרץ 

עם שורה של אנשי מפתח בכירים במשק הברזילאי ואנשי עסקים מובילים. במסגרת הביקור חתמו 
דרכו יוכלו להעלות בעיות הקשורות  הצדדים על הצהרה משותפת להקמת מנגנון לשיתוף פעולה ישיר

 .יר חסמים העומדים בפני חברות ישראליות וברזילאיות המבקשות לשתף פעולה ביניהןלסחר ולהס
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A1_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95_%D7%93%D7%94_%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A1_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95_%D7%93%D7%94_%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A1_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95_%D7%93%D7%94_%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%94
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ביותר בעולם. נכון להיום הכלכלה הברזילאית הינה הכלכלה השמינית ת ברזיל היא אחת הכלכלות הצומחו
קנייה. ככלכלה הגדולה בגודלה במונחי תוצר נומינלי והכלכלה השביעית בגודלה במונחי תוצר ע"פ כוח 

באמריקה הלטינית והשנייה ביבשת אמריקה כולה )אחרי ארה"ב(, מהווה ברזיל מעצמה אזורית עם תוצר 
העולה על התוצר המצרפי של כל מדינות דרום אמריקה יחד.  תוך חמש שנים בלבד הכפילה הכלכלה 

הפכה לכוח כלכלי  - ת כבדיםומכלכלה כושלת ומדשדשת הנאנקת תחת חובו 3הברזילאית את גודלה פי 
אדיר, כשהיא עוקפת בדרך כלכלות מסורתיות כמו קנדה, ספרד ודרום קוריאה. בשנה הבאה צפויה ברזיל 

בגודלה בעולם, כשעל פי ההערכות בתוך עשור תשאיר  7-לתפוס את מקומה של איטליה ככלכלה ה
 .מאחור גם את בריטניה וצרפת

 
חופשי, הנסמכת בעיקר על הביקושים מבית ומושפעת פחות  כלכלת שוק הינההכלכלה של ברזיל 

חיצוניים. אלה, יחד עם הרפורמות המקיפות שנערכו במערכת הבנקאית והרגולציה הקשוחה משינויים 
עזרו לה לצלוח את המשבר העולמי כמעט ללא פגיעה משמעותית.  -שנאכפה על המגזרים הפיננסים 

טריליון דולר, כאשר התוצר במונחי כוח  2-ולמי של ברזיל בכנאמד היקף התוצר המקומי ג 2010בשנת 
השנים  25 -, הגבוה ביותר ב7.5%בשנה זו צמחה הכלכלה בשיעור של  .טריליון דולר 2.2-קנייה נאמד בכ

 האחרונות.
 

ואחראי על  ממקורות התוצר 68%-המהווה כ סקטור השירותים הסקטור הגדול והמפותח ביותר בברזיל הוא
תעשיית השירותים בברזיל מגוונת וכוללות תאגידי ענק . מכלל העובדים המשק 66%של תעסוקתם 

והתעופה. ענף הבנקאות הוא הדומיננטי בסקטור התיירות בתחומי הבנקאות, התקשורת, הקמעונאות 
כשעל פי  ,בנקאותה שייכים לסקטורהחברות הגדולות בברזיל  100תוך מ 10%-כ. השירותים ובכלכלה כולה

  במקום 'Banco do Brazil, 'החברות הגדולות של מגזין 'פורבס', דורג הבנק הגדול במדינה 500 דירוג
 בעולם. 148-ה
 

מהעובדים. המגזר התעשייתי  14%-מהתוצר ומהווה מקור תעסוקה לכ 26%-מהווה כ סקטור התעשייה
וטיס, כימיקלים,  בברזיל הוא הגדול באמריקה הלטינית ומהווה כוח עולמי משמעותי ביצור כלי רכב

אלקטרוניקה, ברזל, פלדה, טקסטיל, מכונות וחומרי בנייה ועץ. קונגלומרט האווירונאוטיקה הברזילאי 
הינה  'Vale' חברת הכרייה הברזילאיתו, הינו יצרן כלי הטיס השלישי בגודלו בעולם ('Embraer') 'אמבראר'

 .בעולם יצרנית עפרת הברזל הגדולה ביותר

 

מקור הפרנסה לכחמישית מכוח  א מהווהממקורות התוצר אך הו 6%מהווה אומנם רק  הסקטור החקלאי
העבודה, המועסקים בענפי החקלאות השונים. החקלאות הברזילאית, המספקת כמעט לבדה את צרכיה 
של המדינה כולה, עשירה בגידולי אורז, בננות, בקר, הדרים, חזירים, ירקות, כותנה, סויה, גומי, צאן, סוכר, 
קסווה, קפה, קקאו, תירס ותפוחי אדמה ובין השאר היא היצואנית הגדולה בעולם של קפה, סוכר, עוף, 

החברות  500הברזילאית הינה יצרנית הבקר והעוף הגדולה ביותר בעולם ונמנית בין  'JBS'בקר וטבק. 
 הגדולות בעולם.

ומה הגיאוגרפי מקנים לה גישה ברזיל אוצרות ומשאבי טבע מהגדולים ביותר בתבל. שטחה העצום ומיקב
מכלל מקורות המים המתוקים בעולם. למדינה משאבים מינרלים עצומים הכוללים מאגרי ענק  14%-ל

של ברזל, גרפיט, זהב, כסף, כרום, מגנזיום, נפט, גז, פחם, ניקל, מתכות נדירות, פוספטים, ליגניט אבני חן, 
 אסבסט, בוקסיט ובדיל.

 כלכלת ברזיל
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 50 -אשר על פי ההערכות משוער גודלם בכ ,מרבצי ענק של נפט ברזיללחופי  התגלו 2007 בשנת
כמות עצומה העתידה להפוך את ברזיל למעצמת נפט ולאחת מיצרניות ויצואניות הנפט  –מיליארד חביות
 הגדולות בעולם.

 

כלכלי שאין להתעלם -ות מעשור הפכה ברזיל לשחקנית מרכזית בזירה העולמית ולכוח פוליטיבתוך פח
 Unasul, מרקוסור, (WTO)ממנו. ברזיל חברה במספר ארגונים בינלאומיים, ביניהם: ארגון הסחר העולמי 

ועוד. גם ארה"ב מכירה בכוחה העולה של ברזיל. נשיא ארה"ב,  G8+5 ,G20)איגוד מדינות דרום אמריקה(, 
ז כניסתו לתפקיד ולאחר שנים של יחסים קרירים ברק אובמה ערך בסוף חודש מרץ )וזאת לראשונה מא

בין המדינות(, ביקור היסטורי בברזיל, אשר אותת על חשיבות מעמדה של המדינה הדרום אמריקאית בעיני 
במילים פשוטות, ארצות הברית לא רק מכירה בעלייתה "האמריקאים. במהלך ביקורו צוטט אובמה כאומר: 

 . "בותבהתלה, אלא גם תומכת בה זילשל בר
 

 התפתחות הכלכלה
 

' חוותה ברזיל תקופות של שגשוג במהלכן נהנתה מצמיחה מואצת ומפריחה 20-החל מאמצע שנות ה
הצמיחה התבססה על מודל פיתוח ממשלתי, במימון חובות זרים ובתוך כלכלה כלכלית חסרת תקדים. 

דרום לבד יפן ומ דולה אחרתה מהר יותר מכל כלכלה גכלכלתה צמח , כשבשנים מסוימותסגורה למחצה
' לוותה הממשלה סכומי עתק להשקעה נרחבת בפיתוח תשתיות המדינה 60-' וה50-בשנות ה קוריאה.

אשר תוכננה להחליף את הבירה  ,ולמימון הפרויקט השאפתני להקמת עיר הבירה העתידנית, 'ברזיליה'
 דאז, ריו דה ז'נרו. 

 
מדיניות כלכלית בזבזנית ובלתי אחראית, יחד עם משבר הנפט תרבות ניהולית קלוקלת, שחיתות מוסרית, 

הביאו לקריסה כלכלית אדירה שגררה את הכלכלה לשנים ארוכות של מיתון  -' 70-העולמי של שנות ה
וחוסר יציבות. בשנים אלו נותרה ברזיל עם כלכלה מקרטעת, הנאנקת תחת חובות אדירים וסובלת מהיפר 

בשנה.מצבה היה כה קטסטרופלי עד שנדרשה התערבות מיוחדת של  2,000%-אינפלציה שהגיעה עד ל
קרן המטבע הבינלאומית לחילוץ הכלכלה מקריסה טוטאלית, תוך השקת תוכנית הסיוע הגדולה ביותר 

 שניתנה עד אז למדינה בודדת.
 

דו ' לאחר דשדוש כלכלי ממושך. קבוצת כלכלנים בהובלת פרננ90-באמצע שנות ה הנקודת המפנה הגיע
קרדוסו, אז שר האוצר ולימים נשיא ברזיל, השיקו תוכנית חירום גרנדיוזית להתמודדות עם  אנריקה

תחלואות הכלכלה ולייצוב האינפלציה המשתוללת ע"י השקת מטבע חדש, 'הריאל'. בד בבד נערכו 
גה עד רפורמות תקציביות מרחיקות לכת להבראת הכלכלה ולשינוי יסודי של שיטת הניהול שהייתה נהו

המקומיות  והרשויותאז. בהתאם ללקחי העבר יושמה מדיניות כלכלית שקולה, האינפלציה צומצמה, 
והלאומיות נדרשו לצמצם את גירעונותיהן ולנהל מדיניות תקציבית אחראית ומרוסנת. הבנק המרכזי זכה 

ת סיכונים. בנוסף לעצמאות, והוטל עליו לשמור על אינפלציה נמוכה ולהבטיח כי הבנקים יימנעו מנטיל
החלה הממשלה בהפרטת הסקטור הציבורי תוך מתן עצמאות כלכלית נרחבת ותמיכה בחברות הסקטור 

 הפרטי.

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%93%D7%94_%D7%A0%D7%A4%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%93%D7%94_%D7%A0%D7%A4%D7%98
http://en.wikipedia.org/wiki/Union_of_South_American_Nations
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 2010-1990, (%-ב) שיעור הצמיחה הריאליברזיל: 
 

 

 EIU :מקור
 

 צמיחה
 

לשיעור גידול הנמוך ביותר  2010קצב הצמיחה של הכלכלה הברזילאית הואט במהלך הרבעון האחרון של 
מזה כשנה. ההאטה בגידול נבעה בעיקר מרצף העלאות הריבית על הריאל שגרמו לירידה בביקושים 

 עקב התחזקות המטבע המקומי 0.3%-המקומיים. מגמה שלילית התקבלה גם ביצור התעשייתי שירד ב
בסקטור השירותים הסתכמה הצמיחה ברבעון הרביעי בגידול של  1%בתקופה האחרונה. הודות לגידול של 

נרשמה מגמת  2010שנרשמה ברבעון הקודם. במהלך המחצית השנייה של  6.7%, זאת לעומת גידול של 5%
 נה. במחצית הראשונה של הש 9.2%, זאת לעומת גידול של 6.1%-האטה בגידול בתוצר שהסתכם בכ

, בעיקר הודות לצמיחה המואצת במחצית הראשונה של 7.5%התקבלה צמיחה של  2010סך הכל בסיכום 
 השנה.

 
, כשעל פי האומדנים המוקדמים ברבעון הראשון 2011מגמת ההאטה בגידול נמשכה גם אל תוך שנת 

. יחד עם 2010שהתקבלה ברבעון המקביל של  9.3%, זאת לעומת צמיחה של 4.1%-הסתכמה הצמיחה ב
בזכות השיפור בסקטור התעשייה,  2011זאת שיעורי הצמיחה עדיין גבוהים וצפויים להתחזק במהלך 

הגידול בכוח העבודה, והעלייה בהיקף השכר הריאלי, האשראי וההשקעות. האיום האינפלציוני יוביל 
 ,2011-חה הכוללת בלהידוקים מוניטריים ופיסקליים נוספים, שירסנו מעט את הביקוש המקומי ואת הצמי

גידול עקבי בהוצאות הממשלה צפוי לדחוף את הצמיחה בשנים שלאחר מכן   .4.3%-אשר צפויה להסתכם ב
 .4.7%לגידול שנתי ממוצע של 
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 (%-)ב על פי רבעון שיעור הצמיחה הריאלי,

 

 

 * תחזית    EIU :מקור
 

גדל  2005-2008. בין השנים 2009-ב 1.6%של  ירידה, לאחר 2010-ב 6.5%-בכתוצר לנפש הסתכמה ה תצמיח
צפויה הצמיחה  הנוכחיתבשנה . בהתאם למגמת הצמיחה הכללית 3.4%התמ"ג לנפש בשיעור ממוצע של 

( צפויה הצמיחה לנפש לגדול בשיעור 2012-2014כשבשנים הבאות ), 3.4%לרדת לגידול ממוצע של לנפש 
 ובמונחי דולר 10,500-כ על 2010עמד בשנת  לנפש במחירים שוטפים התוצר .3.8%שנתי ממוצע של 

 דולר בהתאמה. 10,450-דולר ו 8,327 -הסתכם התוצר לנפש ב 2009דולר. בשנת  11,200כוח קנייה על 
לפני סין )מקום בעולם מבחינת התוצר לנפש במונחי כוח קנייה  104-במקום ה ברזילנכון להיום מדורגת 

 75%-לנפש בברזיל אומנם נמוך מזה שבצ'ילה ומקסיקו אך גבוה ב בעולם(. התוצר 164בעולם( והודו ) 127
 מזה שבהודו. 3מזה שבסין ויותר מפי 

 
עם ההתאוששות של הכלכלה העולמית והעלייה המחודשת בהיקף הסחר העולמי צפויה הכלכלה 

. על פי ההערכות בשנים הבאות תחזור במגמת הצמיחה בדומה לשנה החולפת 2011-להמשיך גם ב
הגידול בכוח העבודה, בשכר הריאלי ובהיקפי לה לצמוח בקצב הצמיחה שנרשם לפני המשבר כאשר הכלכ

 תחזית הצמיחה של האקונומיסט. האשראי יהיו הגורמים העיקריים שידחפו את הכלכלה בשנים הקרובות
ם תהיה נמוכה מזו שהתקבלה השנה, אול 2011לשנים הבאות צופה כי הצמיחה השנתית של ברזיל בשנת 

תסתכם בגידול שנתי  2011-הצמיחה השנתית של ברזיל ב ,בהמשך תתחזק הצמיחה. על פי תחזיות אלה
בדומה  - בשנה 4.7%תצמח הכלכלה בשיעור ריאלי ממוצע של  2012-2014בין השנים , כאשר 4.3%של 

 .2005-2008בשנים  ושהתקבל יםהצמיחה הממוצע ילשיעור
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 4.5%כי הצמיחה השנה תעמוד על צופה ש(IMF)  לאומית-ןקרן המטבע הבי הפוכה מספקתתחזית צמיחה 
בשנה.  4.1%( יתמתנו שיעורי הגידול ותתקבל צמיחה נמוכה יותר של 2012-2014ואילו בהמשך )בין השנים 

עדכנה הקרן  2לתחזית הצמיחה העולמית (IMF) לאומית-ןקרן המטבע הבי יש לציין כי בעדכון האחרון של
 .4.5%-ל 4.1%-מ 2011ה את תחזית הצמיחה של ברזיל לשנת מעלפי לכ
 

 9.7%-ו 10.5%צמחה ברזיל בשנה האחרונה בשיעור מתון יותר מסין והודו ) BRIC3-הלמדינות בהשוואה 
( צפויה כאמור ברזיל לצמוח בשיעור של 2012-2014(. בשנים הבאות )4%בהתאמה( ובשיעור גבוה מרוסיה )

צופה שיעורי  IMF-ה(. 4.4%בהתאמה( ובשיעור דומה לרוסיה ) 8.6%-ו 8.4%נמוך בהרבה מסין והודו ) - 4.7%
לעומת  זאת - 4.1% -יסתכמו בממוצע של כ ,שעל פי תחזית הקרן ,בשנים אלו ,יחה נמוכים יותר לברזילצמ

 ברוסיה. 4.3%-בהודו ו 8%בסין,   9.5%צמיחה שנתית ממוצעת  של 
 

 (%-תחזית צמיחה שנתית ריאלית )ב
 BRIC-הצמיחה בברזיל מול יתר מדינות ה

 

 

 EIU :מקור

 
איטי יותר מקצב צמיחת המדינות המתפתחות ומעט לצמוח בקצב  ברזילבהתאם למגמה זו, צפויה כלכלת 

גבוה יותר מקצב הצמיחה העולמי. על פי תחזית קרן המטבע הבינלאומית, בשנה הקרובה צפויה הכלכלה 
בכלכלות . הצמיחה 2012-2014בשנים  4.5%ובשיעור של  2011בשנת  4.4%העולמית לצמוח בשיעור של 

 ( בשנים6.6%ובשיעור מעט גבוה יותר ) 2011-ב 6.5%-ב ,המטבע על פי קרן ,המתפתחות תסתכם
2012-2014 . 

                                                 

 
2

IMF, World Economic Outlook, (April 2011) 
 ברזיל, הודו, סין ורוסיה3
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בשנה  3.2%תחזית האקונומיסט בנוגע לצמיחה העולמית שמרנית הרבה יותר ומעריכה צמיחה של 
( צופה Non-OECD. בנוגע לכלכלות המתפתחות )2012-2014בשנים  3.1%הקרובה וצמיחה דומה של 

 . 2012-2014בשנים  6.5%בשנה הקרובה וצמיחה של  6.4%האקונומיסט צמיחה של 
 

 (, %-תחזית צמיחה שנתית ריאלית )ב
 הצמיחה בברזיל מול הצמיחה העולמית והכלכלות המתפתחות

  

       
 

 צריכה פרטית, הכנסה ותעסוקה
 

מיליון איש.  104-נה למעלה כומ 2010לסוף שנת בגודלו בעולם ונכון  6-כוח העבודה הברזילאי הוא ה
 2.2%על שוק התעסוקה שצמח בשנה זו בשיעור של  בצורה משמעותיתהמשבר העולמי לא השפיע 

(. שיעור האבטלה ירד דרמטית 2009-ב 8.1%, 2008-ב 7.9%) 0.2%במקביל לעלייה מזערית באבטלה של 
הגידול בכוח העבודה ובמספר המשרות  והוא צפוי להמשיך ולרדת במקביל להמשך 2010בשנת 

מוכים ביותר שידעה ברזיל בלבד, מהנ 6.7%המבוקשות. בשנה האחרונה עמד שיעור המובטלים בברזיל על 
 אבטלה. 6%-, כשבשנה הנוכחית צפוי שיעור האבטלה להמשיך לרדת אל מתחת לאי פעם

 

לעלייה יחד עם הגידול בהיקפי האשראי, הביאו  ,הגידול בשוק התעסוקה אשר לווה בעלייה בשכר הריאלי
טריליון דולר. במקביל  1.2-לגידול בתוצר והסתכמה בכ 4.4%אשר תרמה  ,בצריכה הפרטית 6.8%חדה של 

ודחפה לגידול בצריכה הפרטית  6.8%נמשכה העלייה בהכנסה הפנויה שגדלה בשנה האחרונה בשיעור של 
לתחזיות הצופות התמתנות בצמיחת המשק ירד הגידול בצריכה ולהתגברות הביקושים הפנימיים. בהתאם 

תוצר, גבוה ממקורות ה 60%-. הצריכה הפרטית בברזיל מהווה כ5%-הפרטית בשנה הבאה לגידול של כ
 .57%-ודומה לזו שבהודו העומדת על כ 35%-בהרבה משיעור הצריכה בסין העומדת על כ
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 2015-2006, (%-ב) נומינליהרמת השכר והשינוי השתי בשיעור האבטלה 
 

 

 * תחזית  EIU :מקור
 

 החוב החיצוני ומאזן התשלומים
 

בהיקף יבוא  37%הביאו לזינוק של  2010בשנת  9.2%הביקושים הפנימיים החזקים שעלו בשיעור של 
מיליארד דולר. העודף במאזן  48-הסחורות והשירותים ולגידול חד של הגרעון במאזן התשלומים שצמח ל

מיליארד דולר, הולך ומצטמצם ונמצא במגמת התכווצות  20-בכ 2010המסחרי של ברזיל שהסתכם בשנת 
מיליארד דולר. התגברות הביקושים הפנימיים והמשך  47-, אז הסתכם העודף בשיא של כ2006מאז שנת 

כך למשל ההתחזקות של הריאל, ימשיכו לדחוף לגידול חד יותר של היבוא ולצמצום של העודף המסחרי. 
מיליארד דולר, כשעד שנת  14-עד לכ 30%בשנה הבאה צפוי העודף המסחרי להתכווץ בשיעור נוסף של 

מיליארד דולר בלבד. בהתאם לכך צפוי המאזן  2-צפוי המאזן המסחרי לעמוד על עודף של כ 2013
ד דולר עד מיליאר 100-השלילי במאזן התשלומים להמשיך ולהתרחב גם בשנים הבאות ולחצות את רף ה

 .2014שנת 
 

 2014. עד שנת 30%-מיליארד דולר, גידול של קרוב ל 350-בכ 2010החוב החיצוני של ברזיל הסתכם בשנת 
. בהתאם 2009מיליארד דולר, כמעט כפול מהיקפו בשנת  540-צפוי החוב החיצוני לצמוח לשיעור של כ

 .2014-במהתוצר  20%-והוא צפוי לגדול עד ל 17%-לכך הסתכם היחס חוב/תוצר ב
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 השקעות זרות
 

האדירים של המדינה והמגוון  , המשאביםיםהחזק יםהפנימי יםהיציבות הכלכלית והפוליטית, הביקוש
עצום של ההזדמנויות העסקיות, הפכו את ברזיל בשנים האחרונות לאחד מיעדי ההשקעות האטרקטיביים ה

 ביותר מבין השווקים הצומחים.
 

הצמיחה הכלכלית האדירה שחוותה ברזיל בעשור האחרון התבטאה בין היתר גם בגידול חד בהיקף 
גדלו ההשקעות הזרות בשיעור שנתי  2004-2010ההשקעות הזרות שזינקו בהיקפים גבוהים. בין השנים 

. עם ההתאוששות הכלכלית בעולם 2009שהתקבלה בשנת  42%, זאת חרף ירידה חדה של 35%ממוצע של 
גם התאוששות בזרם ההשקעות הזרות. בשנה זו זינק היקף ההשקעות הזרות במדינה  2010נרשמה בשנת 

 8%בהשוואה לשנה שעברה וגידול של  87%מיליארד דולר, גידול של  48.5להיקף של  87%בשיעור של 
 . 2008-בהשוואה לשנת השיא ב

 
הבאה, צפוי היקף ההשקעות לרדת  בהתאם לתחזיות הצופות התמתנות בצמיחת המשק הברזילאי בשנה

בשנה עד  5%( צפוי גידול יציב של 2014-2012מיליארד דולר. כשבשנים הבאות ) 42.5-לכ 12%בשיעור של 
 מיליארד דולר.  49להיקף של 

 

 :)במיליארדי דולרים( הגידול בהיקף ההשקעות הזרות
 

 

 * תחזיתEIU    :מקור

 

 אינפלציה
 

כאשר האינפלציה נכון לסוף השנה עמדה על  5%עמדה על שיעור של  2010האינפלציה הממוצעת בשנת 
. גם בשנה הקרובה 4.5%, הרבה מעבר ליעד האינפלציה המקסימלי של הבנק המרכזי אשר עומד על 5.9%

 . 6%לשיעור של  2011צפויה חריגה ביעדי האינפלציה שאמורה להגיע בסוף שנת 
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ם את האינפלציה החליטה הממשלה על יישום מדיניות מרסנת במהלכה הועלתה הריבית בניסיון לבלו
בין הריביות הגבוהות ביותר בכלכלה העולמית. במקביל הוכרזה תוכנית קיצוצים נרחבת  ,11.25לרמה של 

. כמו כן משכה הממשלה את תוכנית 2011מיליארד דולר מתקציב הממשלה לשנת  30במהלכה יקוזזו 
 ם שהושקה בזמן המשבר והחליטה על ביטולם של מענקים, הטבות מס וסובסידיות שונות. התמריצי

 
בהתאם למגמה ההתייקרות העולמית במחירי הסחורות וחומרי האנרגיה, חווה בשנה האחרונה המשק 
הברזילאי רצף של עליות מחירים אשר הביאו את האינפלציה לחרוג מעבר ליעד הבנק המרכזי. מדד 

עקב הגידול במחירי המזון והתחבורה, זאת לאחר גידול  6.3%חודש מרץ עלה בקצב שנתי של המחירים ל
 שהתקבל בחודש פברואר.  6.1%דומה של 

 
 %-חודש מול חודש, בקצב הגידול השנתי במדד המחירים לצרכן, 

 

 

 EIU :מקור

 
 שער חליפין

 
 עליותבהשוואה לדולר. גל  8%-ל למעלה ממתחילת השנה עלה שערו של הריאל הברזילאי בשיעור ש

והזינוק בציפיות האינפלציונית בברזיל מחזקים את ההערכות כי הריאל יוסיף להתחזק גם  המחירים
בעתיד, במיוחד לאור הפערים בין סביבת הריביות בעולם לבין הריבית הקיימת בברזיל, אשר נחשבת לאחת 

ראל, לאור הריביות האפסיות השוררות בשווקי המערב, הגבוהות ביותר בעולם כיום. בדומה למצב ביש
מושכים פערי הריביות הגבוהים משקיעים ספקולטיביים זרים להשקיע במטבע המקומי וזאת חרף 

 התערבותו של הבנק המרכזי במסחר במט"ח, שהטיל לאחרונה מס על השקעות זרים בשוק המט"ח.
 

גם הגידול הצפוי בזרימת ההון הזר אל המדינה, הגידול בהיקף ההשקעות הזרות, היקפי החוב הסבירים 
יוסיפו ללחוץ את המטבע כלפי מעלה. גורם מהותי נוסף שצפוי לחזק  -והמשך צמיחת הכלכלה 
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משמעותית את המטבע המקומי הוא ההתחלה המתוכננת של הפקת הנפט במאגרי הענק שהתגלו 
  לאחרונה.

 
יישום מדיניות הריסון וההידוק המוניטרי המופעלים על ידי הבנק המרכזי במטרה לרסן מעט את לחצי 
האינפלציה, לא צפויים להשפיע במידה רבה עקב רמת הביקושים הגבוהה מבית ובכל אופן הבנק המרכזי 

ומים שצפוי לא צפוי לעמוד ביעד האינפלציה הרצוי בשנה הקרובה. גם הגרעון המתרחב במאזן התשל
ריאל יהיו לייצר לחץ הפוך על תיסוף הריאל לא צפוי להשפיע רבות והלחצים המופעלים על פיחות ה

זאת בהנחה ומשבר החובות באירופה לא יתפשט למדינות נוספות באזור ובהנחה ) זניחים גם בטווח הארוך
בהתאם לכך תמשיך . שם( שמדיניות הריסון הקשיחה בסין לא תקזז משמעותית את הצמיחה המואצת

 התחזקות שער המטבע להכביד על רווחיות היצור התעשייתי ועל הייצוא החקלאי.
 

 (%-המדינות )בהריבית בברזיל לעומת שאר 
 

 

 
 התפתחויות כלכליות אחרונות

 
, 6.9%במהלך חודש פברואר עלה היצור התעשייתי בשיעור גבוה מהצפוי והוא הסתכם בקצב גידול של 

שהתקבל בחודש ינואר הקודם. עיקר הגידול נזקף לזכות ענף המכונות  2.4%זאת לעומת גידול שנתי של 
עלה היצור  . בהשוואה לחודש ינואר24% -וענף הרכב שעלה בלמעלה מ 9.5%והציוד שגדל בשיעור חד של 

ואותת למעשה על חוסנה של הכלכלה, חרף ההאטה האחרונה שהתקבלה  2%-התעשייתי בשיעור של כ
 בענפי הייצור השונים.  
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 (שינוי, בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד %-)ב יתייצור התעשיהי
 

 

 EIU :מקור

 
. 12%לרמה של  0.25%הריבית של באפריל הודיע הבנק המרכזי של ברזיל על העלאה נוספת של שיעורי 

זוהי העלייה השלישית במספר בארבעת החודשים האחרונים. העלאת הריבית נועדה לרסן את האינפלציה 
. יחד 8%4-הגואה ולמתן את התחזקות הריאל אשר מתחילת השנה עלה מול הדולר בשיעור של למעלה מ

. העלייה המתונה יחסית 12.25%של שצפו לרמה עם זאת העלייה בריבית נמוכה יותר מתחזיות הכלכלנים 
בריבית נובעת מחוסר הוודאות בנוגע לקצב הצמיחה של הכלכלה העולמית בתקופה הקרובה וחששות 

 מפני הידוק יתר אשר עלול להוביל להאטת הצמיחה ולהקטנת הביקושים הפנימיים. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
 מול הדולר. 6%לשם השוואה: השקל באותה תקופה התחזק בשיעור של  4
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 :2006-2014אינדיקאטורים כלכליים והתפתחות הכלכלה, 
 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 

 צמיחה ריאלית
 4.8 4.8 4.5 4.3 7.5 0.7- 5.2 6.1 3.9 )% שנתי(

 1,088.9 1,366.3 1,652.6 1,594.5 2,029 2,354 2,422 2,501 2,626 (Bתמ"ג )$

 ( Bתמ"ג )$
 )$(  PPPבמונחי 

1,701 1,858 1,996 2,001 2,164 2,292 2,451 2,636 2,842 

 13,120 12,630 12,320 12,080 10,500 8,327.2 8,715.8 7,281.4 5,867.8 תוצר לנפש )$( 

 תוצר לנפש 
 )$(  PPPבמונחי 

9,170 9,900 10,530 10,450 11,200 11,760 12,470 13,310 14,200 

 צמיחת התוצר לנפש 
 3.7 4 3.7 3.4 6.5 1.6- 4.1 4.9 2.7 )% שנתי(

 התעשייתיהייצור 
 4.5 4.5 4.5 4.8 10.5 7.3- 2.9 5.9 2.9 גידול(%)

יצוא סחורות ושירותים 
(GDP)%/ 

14.4 13.4 13.7 11.1 12.8 13 13.1 13.6 14.2 

יבוא סחורות ושירותים 
(GDP)%/ 

11.5 11.8 13.5 11.2 13.9 15.1 16.6 18 19.4 

 137.8 160.6 197.9 153 201.9 240.2 260.5 293.1 337.2 (Bיצוא סחורות )$

 91.4 120.6 173.1 127.7 181.6 226 254.6 290.7 331.7 ( Bיבוא סחורות )$

 20.5 19.8 18.6 17.3 17.2 17.2 15.5 17.4 17.8 תוצר )%(-יחס חוב

 5.6 5.6 5.8 5.9 6.7 8.1 7.9 9.3 10 אבטלה )% שנתי(

 אינפלציה 
 4.6 4.5 4.7 5.7 5.9 4.3 5.9 4.5 3.1 )% סוף שנה(

 * תחזית
 

 הפוטנציאל ביבוא הברזילאי
 

מיליארד דולר, גידול ריאלי של  280-בשיא של כ 2010של ברזיל הסתכם בשנת  יבוא הסחורות והשירותים
מיליארד דולר.  178-בהשוואה ליבוא הכולל בשנה הקודמת, שהסתכם בכ 58%וגידול נומינלי של  37%

הגידול בהיקפי היבוא נבע בעיקר מהתחזקות הריאל מול שאר המטבעות )דבר אשר הגביר את 
 בהיקף הביקושים המקומיים. 9.2%ידול חד של אטרקטיביות היבוא( ומג

 
, 27%ובשיעור נומינלי של  15%-של כממוצע בממוצע בקצב ריאלי שנתי היבוא גדל  2008-2004בין השנים 
ירד היבוא בשיעור ריאלי של  2009מיליארד דולר. בשנת  223-הסתכם היבוא בהיקף של כ 2008כשבשנת 

הגידול בצריכה הפרטית ירד קצב , כתוצאה מירידה בגידול הביקושים המקומיים והצריכה הפרטית. 11.5%
 .2009-לגידול אפסי ב 2008-ב 7.1%גידול של כשהביקוש המקומי נפל מ 4.2%-ל 5.7%משיעור של 

 

תחזקות שער המטבע המקומי צפויה לדחוף את היבוא בשנה הקרובה יחד עם המשך גידול הה תמגמ
. בהתאם לכך צפוי יבוא הסחורות 5.6%ביקוש מקומי, שעל פי התחזיות צפוי לצמוח בשיעור ריאלי של 

 355, להיקף כולל של 26%ובשיעור נומינלי של  14% והשירותים בשנה הקרובה לעלות בשיעור ריאלי של
 14%צפוי יבוא הסחורות והשירותים לגדול בשיעור ריאלי של  2014-2012בין השנים  מיליארד דולר.
, בעיקר בזכות המשך הגידול בביקושים והגידול בשירותי התיירות 13%ובשיעור נומינלי של  בממוצע לשנה

 .2014בכדורגל שייערך בקיץ  ת אירוח גביע העולםבזכוהצפוי 
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מיליארד  182-הסתכם יבוא הסחורות ב 2010בשנים אלו. בשנת  ביבוא הסחורותשיעור גידול זהה צפוי גם 
 2010. יבוא הסחורות בשנת 26%, אז ירד יבוא הסחורות בשיעור של 2009-בהשוואה ל 42%דולר, עלייה של 

. בשנים 72%שיעור של שעמד על  2009לעומת ירידה משמעותית מסך היבוא הכולל,  65%-היווה כ
הקרובות צפוי משקל יבוא הסחורות מסך היבוא הכולל להמשיך לרדת על חשבון המשך הגידול במשקל 

מסך היבוא הכולל,  64%-פוי יבוא הסחורות לעמוד בממוצע על כצ 2014-2011יבוא השירותים. בין השנים 
 .2009-2006בין השנים  74%זאת לעומת שיעור ממוצע של 

 

 (במיליארדי דולרים) 2014-2004 התפתחות היבוא של ברזיל ותחזית לשנים הבאות
 

B$ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 

 510.7 450.2 401 354.6 281.3 178.2 222.7 161.8 124.8 101.6 83.3 יבוא סחורות ושירותים

)%( יבוא סחורות ושירותים  26% 22% 23% 30% 38% -20% 58% 26% 13% 12% 13% 

 331.7 290.7 254.6 226 181.6 127.7 173.1 120.6 91.4 73.6 62.8 יבוא סחורות 

)%( יבוא סחורות ושירותים  26% 17% 24% 32% 44% -26% 42% 24% 13% 14% 14% 

 שיעור יבוא הסחורות 
 65% 65% 63% 64% 65% 72% 78% 75% 73% 72% 75% מסך היבוא

 

 

 * תחזית   EIU :מקור
 

לעומת שנת  37% -מיליארד דולר, גידול של כ 384 -הגיע לשיא של כ 2010בשנת  היקף הסחר בסחורות
גדל  2008-2004. בין השנים 2008-בהשוואה ל 3%( וגידול של 24%)בה ירד היקף הסחר בשיעור של  2009

( צפוי היקף הסחר בסחורות 2014-2011הבאות )בין השנים , כשבשנים 25%הסחר בסחורות בשיעור של 
 בשנה. 15%לשמור על גידול עקבי של 
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בהשוואה לשנה הקודמת. בשנת  32%מיליארד דולר, עלייה של  202-בכ 2010-הסתכם ב יצוא הסחורות
יקוש מיליארד דולר בעקבות המשבר העולמי והירידה בב 153להיקף של  23%ירד היצוא בשיעור של  2009

צפוי  2014העולמי לסחורות המקומיות. בהתאם למגמת הגידול בסחר העולמי בשנים הקרובות, עד שנת 
 בשנה. 14%יצוא הסחורות לגדול בשיעור ממוצע של 

 
 דירוג האשראי של ברזיל

 
 דירוג האשראי של ברזיל מדורג על ידי סוכנויות הדירוג ברמה בינונית ומשקף רמת סיכון סבירה יחסית. 

 

     
  BBB – Stable        BBB  –  Stable  Baa3 – Positive 

להעלות את דירוג האשראי של המדינה   Fitch Ratingsהחליטה סוכנות דירוג האשראי 2011באפריל 
. בנימוק להעלאת הדירוג ציינה הסוכנות כי פוטנציאל הצמיחה של BBB)לדירוג של ) -BBB)מדירוג של )

 ברזיל גדל וכי היא רואה בחיוב את מדיניות הפיסקאלית המרוסנת בה נוקטת הממשלה.
 

 כי לאור נתוני המאקרו החיוביים של ברזיל היא תשקול  Moody'sבמקביל הודיעה גם סוכנות הדירוג 
האשראי  דירוג) Baa3 הקרובים את העלאת הדירוג של המדינה שעומד כיום עלבחודשים 

 6-על העלאת הדירוג של ברזיל תהיה זו העלייה ה Moody'sבמידה ותחליט  (.-BBBל המקביל
דירוג אשראי נמוך ) B2, אז עמד דירוג האשראי של ברזיל על רמה של 2002אוגוסט ברציפות מאז

  (. B -ל מאוד המקביל
 

עם אופק יציב והודיעה -BBB) ) את דירוג האשראי של ברזיל על רמה של S&Pהותירה  עם זאת יחד
בחודש מרץ האחרון כי תשקול את שדרוג תחזית הדירוג לחיובי במידה ותראה כי הממשלה תוציא אכן 

 לפועל את התקציב המתוכנן. 
 

 Moody'sעל פי  –היסטוריית דירוג האשראי של ברזיל 

 

 Moody's :מקור
 
 
 
 

http://www.fitchratings.com/
http://www.fitchratings.com/
http://www.fitchratings.com/
http://www.fitchratings.com/
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 מדד הסיכון של האקונומיסט
 

 .BBבמדד זה הבוחן היבטי סיכונים שונים על הכלכלה מקבלת ברזיל דירוג סיכון משוקלל בינוני של 
הכלכליות היו: הסיכונים במערכת הבנקאית, במערכת  הבין התחומים בהם נבחנה רמת הסיכון והשלכותי

 הפוליטית, במבנה הכלכלה ובשער החליפין.
 

שער חליפין: רמת סיכון יציבה. קובעי המדיניות הכלכלית ימשיכו לנסות ולפחת את הריאל לאור התחזקותו 
המשמעותית מול שאר המטבעות ובמיוחד מול הדולר, אולם שינוי משמעותי לא יחול לפני שינוי המדיניות 

 המוניטרית של הבנק הפרדלי בארה"ב והעלאת הריבית על ידו.  
 

אית: רמת סיכון יציבה. רגולציה קשוחה ומדיניות פיקוח אדוקה ימשיכו לתמוך ביציבות המערכת הבנק
 המערכת הבנקאית.

 
תמוך ביציבות הכלכלית, אולם הרצון יהמערכת הפוליטית: קונצנזוס פוליטי רחב בנוגע למדיניות הכלכלית 

ז מהיר יותר של החוב המוגבל של המפלגה השלטת לערוך כרגע רפורמות כלכליות מרחיקות תמנע קיזו
 הציבורי הגדול, המהווה את האיום המרכזי כיום על יציבות הכלכלה הברזילאית.   

 
המערכת הכלכלית: גיוון מקורות היצוא ומערכת פיננסית חזקה ומפוקחת ימשיכו לתמוך ברמת הסיכון 

 תוצר. ה( אולם נטל החוב הציבורי ימשיך לרסן את גידול BBBהנוכחית )
 

 דירוג סיכונים –ברזיל 
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 ברזיל בפרספקטיבה עולמית
 

 (26 -)ישראל במקום ה 87/125 -, במקום ה5ETI -לאומי, ה-במדד הסחר הבין
GCI -במדד התחרותיות, ה

 (24 -)ישראל במקום ה 58/139 -במקום ה , מדורגת6
 Ease of Doing businessבמדד

 ( 29 -)ישראל במקום ה 127/183 -במקום ה , מדורגת7
CPI -לאומי ה-במדד השחיתות הבין

 (30 -)ישראל במקום ה 69/178 -במקום ה  , מדורגת8
 

 Enabling Trade Index (ETI) –לאומי -ןמדד הסחר הבי
 ומדרג העולם ברחבי מדינות 125 בוחן, העולמי הכלכלה פורום ידי על המפורסם בינלאומי למסחר ח"הדו

 בוחן עוד. סחורות של חופשי ומעבר לטכנולוגיה פתיחות, תשתיות איכות, פוליטיים מאפיינים פי על אותן
 המכס רשויות יעילות של בשאלות ועוסק העולם מדינות עם חופשי במסחר מדינה תמיכתה את המדד

, במדינהוהנמלים  הכבישיםתשתיות ויעילות  איכות, במדינה זרעבודה  וחהעסקת כ, והדואר המשטרה
 . ועוד סלולאריים מנויים מספר

.  ברזיל מדורגת 2009, זהה לדירוגה בשנת 87 -מדורגת ברזיל במדד זה במקום ה 2010על פי הדו"ח לשנת 
 (.89( ואקוודור )88(, קזחסטאן )86(, מדגסקר )84במדד לצד מדינות כמו: הודו )מקום 

 
 Global Competitiveness Index (GCI) –לאומי -ןהבימדד התחרותיות 

מדינות ומשמש לאמידת רמת  139דו"ח התחרותיות הבינלאומי של פורום הכלכלה העולמי, בוחן 
התחרותיות של כלכלות העולם. בין השאר בוחן הדו"ח את איכות מוסדות המדינה, מצב התשתיות, הסביבה 

העבודה, התפתחות המערכת  העסקית והמאקרו כלכלית, חינוך ובריאות, יעילות המסחר במדינה ושוק
 הפיננסית, רמת החדשנות, בטחון התושבים ועוד.  

שלבים בהשוואה לשנה שעברה, אז  2, ירידה של 58-מדורגת ברזיל במקום ה 2010-2011על פי הדו"ח לשנת 
(, וייטנאם 57(, אזרבייג'אן )54. ברזיל מדורגת במדד לצד מדינות כמו: דרום אפריקה )56-דורגה במקום ה

 (.63( ורוסיה )61(, טורקיה )60(, סלובקיה )59)
 

 Doing Businessמדד קלות עשיית העסקים 
מדינות שונות.  183 -של הבנק העולמי בוחן את "קלות עשיית העסקים" ב  Doing Business -דו"ח ה

י הדו"ח בוחן בין השאר את קלות פתיחת עסק במדינה, קבלת אישורי בנייה, נזילות ונגישות האשרא
 לעסקים, הגנה על משקיעים, כיבוד חוזים חתומים, תשלום מיסים, רישום נכסים ועוד.

מקומות בדירוג והיא מדורגת  3, בשנה האחרונה ירדה ברזיל 2011על פי המדד המשוקלל של הדו"ח לשנת 
מקום בשנה הקודמת(. ברזיל מדורגת במדד זה לצד מדינות כמו: רוסיה ) 124בעולם )לעומת  127-במקום ה

 (.129( ואירן )128(, טנזניה )126(, מוזמביק )123
 

 

 

                                                 

 
The Enabling Trade Index

5
 - ETI 

6
GCI – The Global Competitiveness 

7
Doing business 2010 

8
 2010( לשנת CPIמדד השחיתות )

http://www.weforum.org/pdf/getr09_dev/index_rankings.pdf
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm
http://www.doingbusiness.org/economyrankings/
http://www.ti-israel.org/_Uploads/414CPI2009table.pdf
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 Corruption Perceptions Index (CPI)–לאומי-ןמדד השחיתות הבי
מודד את רמת השחיתות והשקיפות של  Transparency International -מדד השחיתות של ארגון ה

המגזר הציבורי בכל מדינה. המדד מתבסס על מודל מיוחד שפותח על ידי מתודולוגיה מקצועית של מקבץ 
סקירות מקצועיות שונות  13מומחים וחוקרי כלכליים, מדיניים וחברתיים. המדד למעשה הוא שקלול של 

 בעולם.  מדינות 178-הבוחנות את רמת השחיתות והשקיפות ב
שלבים בהשוואה  6, שיפור של 69-מדורגת ברזיל במקום ה 2010לאומי לשנת -ןעל פי דו"ח השחיתות הבי

איטליה, גיאורגיה, קובה,  :. ברזיל מדורגת במדד לצד מדינות כמו75-לשנה שעברה, אז דורגה במקום ה
אחרי מדינות כמו: קנדה,  28וך מת 9-מונטנגרו ורומניה. בהשוואה למדינות אמריקה מדורגת ברזיל במקום ה

ארה"ב, צ'ילה ואורוגוואי. היא מקדימה מדינות כמו: פנמה, ארגנטינה, בוליביה ופרגוואי. סך הכל מבין מדינות 
 .3-דרום אמריקה מדורגת ברזיל במקום ה
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 היקף הסחר בסחורות )יבוא + יצוא(
 

, 2009גידול משמעותי לעומת שנת המשבר של  2010בשנת רשם  ברזילהיקף הסחר בסחורות הכולל של 
כחלק ממגמת ההתאוששות של הכלכלה העולמית והגידול בנפח המסחר העולמי. סך הכל גדל היקף 

 384-לעומת השנה הקודמת והוא הסתכם בכ 50%-בשיעור של למעלה מ 2010-הסחר של ברזיל ב
הירידה החדה בהיקפי הסחר הגלובליים, הצטמצם , בעקבות המשבר העולמי ו2009מיליארד דולר. בשנת 

מיליארד דולר. למעשה בשנה זו חזר היקף  280-והסתכם בכ 21%היקף הסחר של ברזיל בשיעור של 
. סך הכל בסיכום חצי העשור האחרון הוכפל 2007הסחר של ברזיל לזה שהתקבל שנתיים קודם לכן, בשנת 

 מיליארד דולר. 190-עלכ 2005היקף הסחר בסחורות של ברזיל, שעמד בשנת 
 

בשנה הנוכחית צפוי המשך הגידול בהיקפי הסחר בסחורות, אולם בשיעורים מתונים יותר מאלו שהתקבלו 
 465-ולהסתכם בכ 20%-לרשום גידול של כ 2011בשנים האחרונות. בהתאם לכך צפוי היקף הסחר בשנת 

תנות בסחר בסחורות של ברזיל עם גידול צפויה להמשיך מגמת ההתמ ,מיליארד דולר. בשנים שלאחר מכן
 .2014-2012בין השנים  13%שנתי ממוצע של 

 
 המאזן המסחרי בסחר בסחורות

 
לאחר גידול עקבי של העודף המסחרי במאזן הסחורות של ברזיל, בשנים האחרונות התהפכה המגמה ואנו 

מיליארד דולר, אך מאז  47-של כהסתכם מאזן הסחורות בעודף שיא  2006עדים להתכווצות בעודף. בשנת 
מיליארד דולר. התגברות הביקושים  20-בכ 2010בעודף המסחרי שהסתכם בשנת  56%נרשם קיטון של 

של  נוסף לגידול חד יותר של היבוא ולצמצוםצפויים להביא הפנימיים והמשך ההתחזקות של הריאל, 
 14-עד לכ 30%בשנה הבאה צפוי העודף המסחרי להתכווץ בשיעור נוסף של  ,העודף המסחרי. כך למשל
 מיליארד דולר בלבד. 2-צפוי המאזן המסחרי לעמוד על עודף של כ 2013מיליארד דולר, כשעד שנת 

 

 יצוא הסחורות
 

בין השאר גם בגידול המואץ של יצוא  יטויב יליד אהב החזקה של ברזיל בשנים האחרונותהצמיחה 
מיליארד דולר, עלייה של  202 -הגיע יצוא הסחורות הכולל של ברזיל לשיא של כ 2010חורות. בשנת הס

ביצוא הסחורות  23%התאפיינה בירידה חדה של  2009בהשוואה לשנה הקודמת. שנת  32%
 .2006מיליון דולר, הנמוך ביותר מאז  153-בכ שהסתכם

צפוי  2012-ו 2011בשנים הקרובות צפויה התמתנות בשיעורי הגידול של היקפי יצוא הסחורות כשבשנים 
בהתאמה. בהמשך צפויה התאוששות וחזרה לגידול בהיקפים: בשנים  8%-ו 19%היצוא לגדול בשיעור של 

 בהתאמה.  15%-ו 13%צפוי יצוא הסחורות לצמוח בשיעור של  2014-ו 2013
 
 
 
 
 
 

 סחר חוץ
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 :2010היצוא העיקריים של ברזיל בשנת ענפי 
 

 

  UNור: מק
 

 :)במיליארדי דולרים( 2010יעדי היצוא העיקריים של ברזיל בשנת 
 

 

 GTI  ור:מק
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 טיס ושייט, כלי רכב מוצרי צמחים משקאות וטבק, מזון מוצרים מינרליים

 כימיקלים ח"מוצרים מבע, ח"בע מתכות פשוטות   מכונות וציוד חשמלי

 אחר פלסטיק וגומי   נייר וקרטון  , פולפה מעץ

30.8 

19.3 18.5 

10.2 
8.1 

7.1 

4.6 4.3 4.2 4.2 

 רוסיה איטליה ילה'צ בריטניה יפן גרמניה הולנד ארגנטינה ב"ארה סין
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 יבוא הסחורות
 

לעומת  42% -מיליארד דולר, עלייה של כ 182 -בכ ברזילהסתכם יבוא הסחורות הכולל של  2010בשנת 
(. בשנים 2008לעומת  26%מיליארד דולר )ירידה של  128 -שנה קודמת, בה הסתכם יבוא הסחורות בכ

 . 29% -יבוא הסחורות גדל בקצב ממוצע שנתי של כ 2004-2008
מיליארד  226 -בהיקף יבוא הסחורות, והוא צפוי להסתכם בכ 24% -, צפויה עלייה בשיעור של כ2011בשנת 

 .16%צפוי היבוא לגדול בקצב שנתי ממוצע של  2014דולר. סך הכל עד 
 

 :2010ענפי היבוא העיקריים של ברזיל בשנת 
 

 

 UN ור:מק
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28% 

18% 

15% 

12% 

7% 

6% 

3% 
3% 

2% 6% 

 טיס ושייט, כלי רכב כימיקלים מוצרים מינרליים מכונות וציוד חשמלי

 טקסטיל מכשירים וכלים אופטיים פלסטיק וגומי   מתכות פשוטות  

 אחר מוצרי צמחים
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 :)במיליארדי דולרים( 2010יעדי היבוא העיקריים של ברזיל בשנת 

 

 

 GTI  ור:מק

 
הברזילאי הסתכם יצוא הסחורות  . בשנה האחרונהברזיל היא סין עבורביותר  והחשוביעד היצוא העיקרי 

בהיקפי  23%נרשם גידול של  בהגם ר ש,א2009בהשוואה לשנת  52%מיליארד דולר, גידול של  31-בכ לסין
. בשנת זו עקפה סין את ארה"ב כיעד היצוא החשוב של העולמיסחר ב ה השליליתבניגוד למגמוזאת היצוא 

מסך היצוא הכולל של ברזיל. היצוא לארה"ב, יעד  15%-המשק הברזילאי והיא מרכזת כיום למעלה מ
לא חזרו היקפי  2009היצוא השני של ברזיל נמצא במגמת ירידה בשנים האחרונות ולמעשה מאז שנת 

  היצוא לאלו שנרשמו בשנים שקדמו למשבר.
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 הודו צרפת איטליה ניגריה יפן קוריאה. ד גרמניה ארגנטינה סין ב"ארה
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 2010-2005יצוא הסחורות של ברזיל לארה"ב ולסין, 

 

 

 GTI  ור:מק

 
מבין יעדי היבוא שומרת עדיין ארה"ב על הבכורה כיעד היבוא המוביל של ברזיל אולם גם פה מסתמנת 

מיליארד  27-הסתכם יבוא הסחורות של ברזיל מארה"ב בכ 2010מגמה של צמצום הפערים מול סין. בשנת 
רד דולר, גידול מיליא 26-. יבוא הסחורות מסין הסתכם בשנה זו בכ2009-בהשוואה ל 35%דולר, גידול של 

מהיקף  5. סך הכל בתוך חמש שנים בלבד זינק היבוא של ברזיל מסין פי 2009-בהשוואה ל 61%של 
 מיליארד דולר . 5-כ של

 
 2010-2005יבוא הסחורות של ברזיל מארה"ב ומסין, 

 

 

  GTI  ור:מק
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 9ברזיל  -התפתחות הסחר בסחורות ישראל 
 

מיליארד דולר, עלייה  1.2-בכ 2010)יבוא + יצוא( של ישראל מול ברזיל הסתכם בשנת  היקף הסחר
מיליון דולר,  924 -הסתכם הסחר בסחורות בכ 2009לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בשנת  29% -כשל 

חר בשנה האחרונה היקף הסחרף העלייה המרשימה שהתקבלה לעומת השנה הקודמת.  37% -ירידה של כ
 רמת השיא שנרשמה ערב המשבר.א חזר לל ברזילעם 

 
, 11חברות ישראליות 391. בשנה זו פעלו במדינה 201010של ישראל בשנת  17-ברזיל הינה שותפת הסחר ה

חברות  366פעלו בברזיל  2008(. בשנת 2009-חברות ב 360בהשוואה לשנה שעברה ) 9%-גידול של כ
 ישראליות.

 

 )במיליוני דולרים( 2010-2005ברזיל: -התפתחות הסחר ישראל
 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 שינוי שיעור
09/10 

 31% 935 717 1172 672 466 467 סחורות יצוא

 25% 259 208 297 271 209 167 סחורות יבוא

 33% 676 509 875 401 256 301 מסחרי עודף

 29% 1194 924 1469 942 675 634 סחר היקף

 
 )במיליוני דולרים( 2010-2005ברזיל: -התפתחות הסחר ישראל

 

 

 למ"ס :מקור

 
 

                                                 

 
9

 הלמ"ס, כולל יהלומים –נתוני  סחר  
10

 סחר בסחורות, ללא יהלומים
11

 אלפים דולר לפחות 10בעלות היקף יצוא של 

167 209 
271 297 

208 
259 

467 466 

672 

1,172 

717 

935 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 יצוא סחורות יבוא סחורות

  

 יחסי הסחר בין ישראל לברזיל
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 12פוטנציאל היצוא של ישראל לברזיל
 

בשנים האחרונות הפכה ברזיל לגורם משמעותי ביותר ליצוא הישראלי והיא מהווה את אחד מיעדי היצוא 
ישראל לברזיל כשהיקף הסחר הכולל היקף היצוא של  2שנים גדל פי  5. בתוך בקצב מהיר מאודהצומחים 

של ישראל תוך שהיא מקדימה מדינות כמו  11-ה 13. כיום ברזיל הינה יעד היצוא90%-גדל בשיעור של קרוב ל
 דרום קוריאה, רוסיה ויפן. 

 
בשנה . תגידול עקבימגמת נמצא היצוא לברזיל ב ,2008-למעט יצוא חריג של כימיקלים ומינרלים ב

. בשנה זו ירד 2009בהשוואה לשנת  30%-מיליון דולר, עלייה של כ 935-א לברזיל בכהאחרונה הסתכם היצו
בעקבות המשבר העולמי והירידה החדה בביקושים  ,לשנה הקודמת בהשוואה 39%-היצוא בשיעור חד של כ

התאפיינה בגידול חריג של ענף הכימיקלים וענף מוצרי הכרייה והמינרלים )ענפי  2008הברזילאיים. שנת 
בהתאמה . סך הכל  144%-ו 61%היצוא המובילים ביצוא הישראלי לברזיל(, שזינקו בשיעורים חדים של 

שיא ביצוא הסחורות  -מיליארד דולר  1.2-והוא הסתכם בכ 73%עלה היצוא בשנה זו בשיעור חד של 
 מהיקף היצוא שנרשם בשנה האחרונה.   30%-לברזיל, הגבוה בכ

 
תה של ברזיל ביצוא הישראלי עולה מבחינת משקל היצוא לברזיל מסך עליית מעמדה וחשיבול דוגמה

מסך יצוא הסחורות של  1.5%עלה משקלה של ברזיל משיעור של  2006-2010יצוא הסחורות. בין השנים 
הביאו לעלייה במשקלה  2008. הגידול החריג בהיקפי היצוא בשנת 2.2%ישראל )ללא יהלומים( לשיעור של 

 . 2%-עקבות המשבר העולמי ירד לכשב 2.8%לשיא של 
 

מצד שני בבחינת משקל היצוא של ישראל בסך היבוא הכולל של ברזיל מתקבלת התמתנות מסוימת 
עמד משקלו של היצוא הישראלי מתוך סך היבוא הכולל של ברזיל מהעולם  2006בשיעורי הגידול. בשנת 

, אולם מאז 2008-ב 0.67%זה עד לשיא של בשנים הבאות עלה אומנם בהתמדה שיעור . 0.51%על שיעור של 
היבוא הברזילאי כשבשנה  ךמס 0.56%-הגיע משקל היצוא הישראלי ל 2009נמצא בירידה רצופה. בשנת 

 .2006-, שיעור זהה לזה שהתקבל ב0.51%האחרונה התקבלה ירידה נוספת לשיעור של 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
 EIU -הלמ"ס; נתוני יבוא הסחורות של ברזיל -נתוני יצוא הסחורות של ישראל12
 יצוא סחורות ללא יהלומים 13
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 (%-)ב ביצוא הישראליביבוא הברזילאי וחלקה של ברזיל  חלקה של ישראל

 

 

 

למרות הירידה המסוימת במשקל היצוא של ישראל מסך היבוא של ברזיל, עדיין מהווה שיעור זה אחד 
מבין יעדי  3-ברזיל מדורגת במקום ה .הגבוהים ביותר בהשוואה לשאר יעדי היצוא המובילים של ישראל

מכך, שיעור היצוא של ישראל מהיבוא של כשרק ארה"ב וטורקיה עדיפות עלייה. יתרה  ,היצוא המובילים
ברזיל גבוה מזה של מדינות המדורגות גבוה יותר בדירוג יעדי היצוא, כמו למשל הודו, הולנד, בריטניה, 

 גרמניה וסין. 
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    (%-)ב לאומית-השואה בין - ישראל חלקה של 

 

 

בהתאם לכך שיעור היצוא של ישראל לברזיל הינו גבוה גם משיעור היצוא של ישראל לכלל מדינות העולם. 
, שיעורו בכלל היבוא העולמי עומד על 0.51%בעוד שמשקל היצוא הישראלי ביבוא הברזילאי עומד על 

0.30%. 
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 היצוא הישראלי לברזיל
 

 )לא כולל יהלומים( 2010של ישראל בשנת  11-הינה יעד היצואה ברזיל
בהשוואה  31% -מיליון דולר, עלייה של כ 935 -בכ 2010בשנת כולל יהלומים הסתכם יצוא הסחורות 

המשבר הכלכלי העולמי והירידה בהיקפי הסחר ובהיקפי היבוא של  עקבלתקופה המקבילה אשתקד. 
 . מיליון דולר 717-קף של כלהי 2009בשנת  39%-ירידה חדה של כ, רשם היצוא הישראלי למדינה ברזיל

 
 :2010השינויים ביצוא הענפים הבולטים בשנת 

 מהיצוא 34% -מיליון דולר, מהווה כ 318 -, לכ13% -של כ עלייהחלה, בענף כרייה,חציבה ומינרלים
 מהיצוא 29% -מיליון דולר, מהווה כ 270 -כל, 16%-עלייה של כחלה, כימיקלים וזיקוקי נפטבענף 
 מהיצוא 8% -מיליון דולר, מהווה כ 77 -, לכ72% -עלייה של כחלה, הטלקומוניקציהציוד בענף 
 מהיצוא. 4% -מיליון דולר ומהווה כ 39 -, לכ91% -ה של כעליחלה , התרופותבענף 

 
 ענפי יצוא עיקריים

 

 2010 ביצוא משקל 09/10 שיעור שינוי 2009 2010 (M$)  ענף תיאור

 49% 2%- 60.9 62.4 ומינרלים חציבה,כרייה

 16% 80% 20.1 11.2 טלקומוניקציה ציוד

 8% 368% 9.5 2.0 וציוד מכונות

 6% 5% 7.1 6.8 נפט וזיקוקי כימיקלים

 4% 200% 4.7 1.6 מתכת ומוצרי בסיסית מתכת

 3% 82% 3.9 2.1 ופלסטיקה גומי מוצרי

 3% 47%- 3.6 6.7 אלקטרוניים רכיבים

 12% 42%- 14.6 25.0 אחרים

 מל"מ :מקור
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 יצוא ישראל לברזיל –חלוקת ענפים 
 

 

 מל"מ :מקור
 
 

 היבוא הישראלי מברזיל
 

 )לא כולל יהלומים( 2010של ישראל בשנת  27-הינה יעד היבוא ה ברזיל
 והוא הסתכם 25%-עלה יבוא הסחורות )כולל יהלומים( של ישראל מברזיל בשיעור של כ 2010בשנת 

 208-ביבוא הסחורות והוא הסתכם בכ 30%-נרשמה ירידה חדה של כ 2009מיליון דולר. בשנת  260-בכ
 מיליון דולר.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34% 

29% 

8% 

4% 

4% 

4% 
3% 

14% 

 ציוד טלקומוניקציה כימיקלים וזיקוקי נפט חציבה ומינרליים, כרייה

 מכונות וציוד מתכת בסיסית ומוצרי מתכת תרופות

 אחרים צרכני-ציוד אלקטרוני ביתי
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 :2010השינויים ביבוא הענפים הבולטים בשנת 
 מהיבוא 33% -מיליון דולר ומהווה כ 84 -, לכ30% -ה של כעלי חלה, בענף בע"ח ומוצרים מבע"ח

 מהיבוא 29% -כ מיליון דולר ומהווה 74 -, לכ33% -של כ עליה חלה, בענף מזון
 מהיבוא 7% -כ מיליון דולר ומהווה 19 -, לכ15% -של כ עליה חלה, כימיקליםבענף 

 

 2009 2010  (M$)ענף תיאור
 שיעור שינוי

2009/2010 
 ביבוא משקל

2010 

 33% 30% 84 65 חיים מבעלי מוצרים

 29% 33% 74 56 וטבק משקאות, מזון

 7% 15% 19 16 כימיים מוצרים

 7% 25% 18 15 ונצרים פחםץ,ע

 5% 50% 12 8 פשוטות מתכות

 4% 12% 10 9 צמחים מוצרי

 3% 90% 8 4 יקרות ואבנים תכשיטים

 מל"מ :מקור
 

 יבוא ישראל מברזיל –חלוקת ענפים 
 

 

 ממל" :מקור

  

32% 

29% 

7% 

7% 

5% 

4% 
3% 

13% 

 פחם ונצרים, עץ מוצרים כימיים משקאות וטבק, מזון מוצרים מבעלי חיים

 אחרים תכשיטים ואבנים יקרות מוצרי צמחים מתכות פשוטות
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הכלכלה הברזילאית המתפתחת טומנת בחובה הזדמנויות עסקיות רבות עבור הייצוא הישראלי בתחומים 
שונים. להלן מובאים ענפי ייצוא פוטנציאלים עבור היצואן הישראלי אשר משלבים פוטנציאל צמיחה 

רכו של והתאמה ליכולות וליתרון היחסי של הייצוא הישראלי. ברמה הגלובלית  ההתחזקות המתמשכת בע
       הריאל הברזילאי מוסיף לפגוע בייצוא ולהפוך את הייבוא לאטרקטיבי ורווחי יותר עבור היבואנים המקומיים. 

           
 טכנולוגיה -אגרו

 מיליארד דולר.  6.5-וגודלו הוערך בכ 5%-טכנולוגיה צמח בשנה האחרונה בשיעור של כ-שוק האגרו
. הענף מבוסס רובו ככולו על ייצור 1.5%, חרף המשבר העולמי רשם הענף צמיחה נאה של 2009גם בשנת 

 מיליארד דולר. היבוא הסתכם 5.3-מסך הענף כולו ונאמד בשנה האחרונה בכ 82%-, המהווה כמקומי
. רוב הייצור המקומי של מכונות לענף 1.4%מיליארד דולר וגדל בשנה האחרונה בשיעור של  2.7-בכ

 מסך הייצוא בענף. 56%-ות הברזילאי הוא למטרות יצוא, בעיקר למדינות דרום אמריקה, המהוות כהחקלא
 

הפוטנציאל בענף קיים למכונות בטכנולוגיות מתקדמות, בעלות רמות יעילות גבוהות. הייצוא בענף זה 
בוא על פני נפגע עקב השחיקה של הדולר וברבים מהם נפתח חלון הזדמנויות עקב עליית אטרקטיביות הי

ייצור מעבדי אדמה, כלי שינוע לטרקטורים )זוחלים  היצוא. בין תחומי הייצור העיקריים שנפגעו הינם:
וגלגלים(, קומביינים, כלי ציוד לחפירה וכלי ציוד להטענה. על פי ההערכות ירד היצוא בתחומים אלו 

 .50%-בשיעור חד של למעלה מ
 

השנייה בעולם של פולי סויה,  ;בעולם של קפה, קני סוכר ותפוזיםבנוסף, ברזיל הינה היצרנית הגדולה 
והשלישית בעולם של תירס, אננס, פלפל ואגוזי קשיו. היא  ;בשר בקר, עופות, עלי טבק, בננות ואגוזי ברזיל

גם אחת המדינות הבודדות, אשר יכולות להגדיל את שטחי החקלאות שלהן. לברזיל יש תנאי אקלים נוחים, 
ים מספיקות וטמפרטורות מתאימות לפריחת ענף החקלאות. חוזקו של ענף החקלאות מגדיל כמויות מ

 ביקושים לטכנולוגיות וציוד חקלאיים, לשיפור איכות היבולים.
 

בשוק החקלאי של ברזיל קיימות הזדמנויות יצוא למערכות מתקדמות בתחומי הטיפול בתוצר לאחר 
 מערכות חקלאיות וטרקטורים.הקטיף או הקצירה, מערכות השקיה, וחלקי 

 
 גודל השוק במיליוני דולר:

     טכנולוגיה-אגרו

 *2011 2010 2009 $  מיליון

 6,788 6,465 6,369 גודל שוק

 5,568 5,303 6,799 ייצור מקומי

 1,567 1,493 3,048 יצוא

 2,787 2,655 2,618 יבוא

 

 * תחזית    NTDB ור:מק

 

 
 
 

 ענפים פוטנציאליים ביצוא לברזיל
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 טכנולוגיות סביבה
מיליארד  5.5 -מיליארד דולר, מתוכו כ 10 -על פי הערכות מומחים תחום איכות הסביבה בברזיל מוערך בכ

מיליארד דולר ובקרת  3.5 -דולר מיוחסים לתחום המים והטיפול בהם, טיפול בפסולת מוצקה מוערך בכ
 זיהום אוויר מוערך בכמיליארד דולר. 

גדל מאוד בעשרות השנים האחרונות השימוש במים בברזיל. בשל הגידול המשמעותי בחקלאות ובתעשייה, 
והיתר הוא לשימושם  20% -מצריכת המים, התעשייה לכ 70% -מקובל להתייחס לחקלאות כאחראית לכ

דולר למטר קוב מים וההערכה  3.8-2של בני האדם לשתיה, לשטיפה ולרחצה. מחיר המים לתעשייה נע בין 
 הענייה מוצאת דרכים להתחמק מתשלום עבור המים.היא, כי חלק מאוכלוסיית ברזיל 

שוק המים בברזיל נחלק למדינות המחוז העשירות בדרום בעלות יכולת קניה, ולמדינות העניות בצפון 
חברות המים של מדינות  25ובצפון מזרח, שלרוב סובלות מגירעונות וקשיים מימוניים. הלקוחות בשוק הם 

האחרון סכומים גדולים בהפחתת אובדן המים במערכת שינוע המים  המחוז. חברות המים השקיעו בעשור
 ובטיפול בשפכים.

קיים בברזיל ביקוש גובר למערכות,שירותים וציוד, לניהול יעיל של השימוש במים ואנרגיה כגון  ,נכון להיום
מערכות למניעת איבוד מים, חלוקת מים אפקטיבית, שימוש חוזר במים, מערכות לחיסכון במים, מערכות 

ערכות לאיסוף מי גשמים ועוד.תחום מערכות להובלת  מים תופס תאוצה שכן שיעור איבוד המים במ
! תחום מתפתח נוסף הינו תחום הטיפול בפסולת מוצקה והפיכתה לאנרגיה 40% -הקיימות בערים מגיע לכ

בפסולת, שירותי איסוף פסולת, החלפת בנוסף הצהירה הממשלה על תוכנית לטיפול בתחום הסניטרי. 
 .  .דולר מיליון 870 -בהיקף של כושדרוג מזבלות ועוד, 

 
 לר:גודל השוק במיליוני דו

       טכנולוגיות סביבה 

 *2011 2010 2009 מיליארד $ 

 10.5 10.0 9.1 גודל שוק

 8.4 8.0 7.3 ייצור מקומי

   יצוא
- 

 2.1 2.0 1.8 יבוא

 
 * תחזית    NTDB ור:מק

 
 דשנים -כימיקלים 

חדה, בהתאם מיליון טון. שווי הערך הכספי שלו משתנה בצורה  22-20 -גודל שוק הדשנים בברזיל הינו כ
מיליון טון בשנה, בהיקף יצור פולי הסויה, בהם נעשה השימוש  7.5 -למחירי הדשנים בעולם. צמצום של כ

המשמעותי ביותר בדשנים, פגע לא מזמן במכירות הדשנים. מנגד, לגידול בגידולי קני סוכר, תפוזים וקפה 
בור המגדלים, כיוון שהוא נע בין הייתה השפעה מקזזת על שוק הדשנים. למחיר הדשנים חשיבות רבה ע

 מסך עלויות הגידול. 10%-28%
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 IT-תעשיית ה
בברזיל הינו השני בגודלו מבין המדינות המתפתחות אחרי סין. על פי דוח עדכני של חברת  IT -שוק ה

 -בכ וסכום זה יסתכם 2010-14בין השנים  7.3% -גרטנר צפוי גידול שנתי בהוצאות משתמשי הקצה של כ
 . 6.4% -מסכום זה מיוחס לתחום הטלקום, עם גידול שנתי של כ 72% -מיליארד דולר. כ 134.2

צפוי גידול של  2014. בשנת 11.9%-ותחום החומרה למחשבים יהווה כ 13.3% -תחום השירותים יהווה כ
חום מההוצאות ואילו ת 15.4% -על חשבון ,תחום הטלקום והוא יהווה כIT -ההוצאה תחום השירותי ה 

 .70% -הטלקום צפוי להוות כ
 

 גודל השוק במיליוני דולר:

IT       

 *2011 2010 2009 מיליון $ 

 24,194 22,551 19,930 גודל שוק

 20,797 19,620 17,340 ייצור מקומי

 222 212 272 יצוא

 2,523 2,381 1,763 יבוא

 
 * תחזית    NTDB ור:מק

בשנה האחרונה וצפוי גידול נוסף  IT -בתחום הציוד ושירותי ה 13% -על פי נתוני הטבלה חל גידול של כ
מקורו מייצור מקומי, מעט  87% -מיליארד דולר, כ 22.5 -. היקף השוק מוערך בכ2011בשנת  7% -של כ

 מאוד יבוא והיקף זעום של יצוא. 
ומשחקי  2014יל, קיום גביע העולם בכדורגל בשנת הטבלה מציגה נתונים מעודדים על תחום זה בברז

 צפויים להביא לגידול משמעותי בהיקף ההשקעות בתחום.  2016האולימפיאדה בשנת 
לקראת ארועים אלו ישנו צורך לבנות תשתיות ולשדרג קיימות לצורכי תיירות, תחבורה וביטחון, בכל אלו 

 .IT -ישנו מרכיב טכנולוגי מתחום ה
 

 החומרה

מהווה את השוק החמישי בגודלו בעולם במספר מחשבים אישיים )אחרי ארה"ב, סין, יפן ובריטניה(,  ברזיל
 שוק המחשבים האישיים צפוי לצמוחמשוק של אמריקה הלטינית כולה.  41.5% -אשר חולש על כ

 .2014בשנה עד לשנת  16.7% -בכ
העדפה לייצור מקומי והקמת מפעלים מכס על יבוא מחשבים אישיים מורכבים גבוה מאוד על מנת לעודד 

 לייצור מחשבים בתוך ברזיל עצמה.
 

 שירותים ותוכנה
. 26%-מיליארד דולר גידול של כ 12-בכ 2010הברזילאי הסתכם בשנת  IT-היקף ההשקעות בשוק שירותי ה

. 7.5%מיליארד דולר, גידול שנתי ממוצע של  17-צפוי היקף ההשקעות להסתכם בלמעלה מ 2015עד 
. הממשלה והסקטור הפרטי רואים 38%-גבוה יחסית ועומד על כIT -שיעור הרווחיות בתחום שירותי ה

 והפיכתה לספקית עולמית מובילה כיעד לאומי חשוב.  IT -ם שירותי הבהתפתחותה של ברזיל בתחו
מהשוק הכולל של אמריקה הצפונית והדרומית )אחרי  2.8%בברזיל מהווה IT -שוק תוכנות ה ,נכון להיום

היקף ההשקעות בשוק זה  מסך השוק. 25%-(. תוכנות תקשורת ונתונים מהוות כ5.5%וקנדה  89%ארה"ב 
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. בשנים הבאות צפוי המשך הגידול המהיר בתחום 9%-מיליארד דולר גידול של כ 5-בכ 2010הסתכם בשנת 
 2015. עד ERP (Enterprise Resource Planning)זה בעיקר בזכות המשך הגידול בביקושים לפתרונות 

 8-לשמור על קצב גידול גבוה ועקבי והוא צפוי להסתכם בכ IT-צפוי היקף ההשקעות בתחום תכונות ה
 .9%ארד דולר, גידול שנתי ממוצע של מילי

 
 טלקומוניקציה

 מיליארד דולר 68-שוק הטלקום של ברזיל הינו הגדול באמריקה הלטינית. סך הכנסות הענף הוערכו בכ
צפויות  2012, כאשר עד שנת מיליארד מיוחס לתחום הציוד(  7.9 -מיליארד הינו תחום השירותים וכ 60)

 מיליארד דולר.  90ולהגיע להיקף של  32%-ההכנסות לצמוח בשיעור של כ
הקימו מתקני ייצור רבים בברזיל  Cisco -ו Nokia ,Motorola ,Nortelחברות ענק בתחום הטלקום כמו 

 ויצרו תשתית רחבה ומתקדמת של רשתות טלקומוניקציה.
ד לאור התחרות החזקה בשוק הברזילאי צפויה להמשיך ולדחוף את התקדמות הענף בשנים הבאות, במיוח

 .    2016-והאולימפיאדה ב 2014-האירוח הצפוי בקרוב של גביע העולם בכדורגל ב
בשנת . מיליארד דולר 9.6-בהכנסותיהן שיסתכמו בכ 10%ה של ירידספקיות ציוד הטלקום בברזיל צופות 

בשנת . יחד עם התפתחות טכנולוגית, מספר מנויי טלפונים ניידים הולך וגודל, 3Gהושקו שירותי  2008
 עלומת שנה קודמת. 10%-, גידול של כמיליון מנויים 191.5 -הגיע לכ 2010

 41.8-בכ 2010-ללעומת זאת, הגידול במספר מנויי קווי טלפון נייחים הולך ומצטמצם והוא הסתכם נכון 
בלבד. ברזיל היא השוק החמישי בעולם למכשירים סלולאריים, אחרי סין,  1%מיליון משתמשים, גידול של 

 ארה"ב, יפן ורוסיה. עם כניסת רפורמה לניוד המספרים, התחרות בשוק צפויה להחריף.
, 2010-למיליון מנויים בשוק נכון  12.8 -גם במספר המנויים לשירותי אינטרנט קווי מהיר קיימת עלייה, עם כ

ל .העלייה במספר המנויים נבעה מההצעה של חבילות משולבות שלעומת שנה קודמת 12%גידול של 
טלפוניה, אינטרנט מהיר וטלוויזיה בכבלים. עדיין, מדובר באחוז חדירה נמוך של האינטרנט בברזיל. עלות 

דולר, מהווה חסם ליכולת האוכלוסייה הענייה להתחבר לאינטרנט.  1,000מחשב אישי, העשויה לעבור את 
 ( נפרסו בעיקר בערים ובאזורים עשירים.ADSLבנוסף, תשתיות אינטרנט מהיר )

 
השיקה הממשלה תוכנית לאומית מיוחדת לשדרוג תשתיות האינטרנט במדינה עקב  2009בנובמבר 

. על פי התוכנית תאפשר גישה 2014הביקוש הגובר לצריכה, כשהיעד להשלמת התוכנית נקבע לקיץ 
 מיליון משתמשים סלולאריים. בנוסף דורשת התוכנית 60-מיליון משתמשים כ 30-תקשורתית נוחה עבור כ

 אלף מרכזי תקשורת שיחברו גם את האזורים הכפריים במדינה לרשת התקשורת.  100-את בנייתם של כ
 

מיליון מנויים לשרותי טלוויזיה בתשלום, אשר הניבו לספקיות התקשורת הברזילאיות  9.1-בברזיל יש כ
 מיליארד דולר.  5הכנסות של 
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 השוק במיליוני דולר: הכנסות

 טלקומוניקציהציוד 
   

 *2011 2010 2009 מיליון $ 

 10,482 9,443 10,376 גודל שוק )ציוד ושירותים(

 8,895 8,036 8,216 ייצור מקומי 

 1,520 1,382 1,701 יצוא

 3,067 2,789 2,331 יבוא

 
 * תחזית    NTDB ור:מק

 ענף הבריאות
, מתוך התמ"ג הברזילאי. 8%-9%, התייצב שיעור ההוצאה על בריאות בטווח הנע בין 2000 -מתחילת שנות ה

מיליארד דולר. סכום זה צפוי לרדת  132 -, מוערך להיות כ2008סך ההוצאה על בריאות בברזיל בשנת 
 , ולחזור ולעלות לאחר מכן. 2009בשנת 
 נפש. 1,000 -רופאים ל 1.4 -של כ , הרופאים בברזיל הם ביחס נמוך2009בשנת 

מהאוכלוסייה  75% -, כSistema Único da Saúde (SUS)בברזיל מופעלת מערכת רפואה ציבורית אחת 
 מההוצאות על בריאות ממומנות מהתקציב הציבורי. 45% -מסתמכת עליה, אך רק כ

הציבורית  המערכת , היא לתת כיסוי מלא לכלל אזרחי המדינה.1988, שהוקמה בשנת SUS -מטרת ה
 עוברת בשנים האחרונות תהליך מודרניזציה, במסגרתו גם חברות זרות מספקות ציוד ושירותים.

 
 ציוד רפואי

ברזיל מהווה את השוק הגדול ביותר לציוד רפואי בדרום אמריקה, וכן את היצרן ואת היבואן הגדול ביותר 
מיליארד  5-והסתכם בכ 11%-פי ההערכות ב באזור. שוק הציוד הרפואי בברזיל צמח בשנה האחרונה על

דולר. ברזיל הינה יצרנית אך גם יבואנית מובילה של מוצרי ציוד רפואי. הייבוא הענפי צמח בשנה שעברה 
 מסך הענף כולו.  62% -כ -מיליארד דולר  3.1-והוא הסתכם בכ 15%-בשיעור של כ

 
-מסך היבוא. שוק הציוד האלקטרו 30%-על כארה"ב הינה הספקית העיקרית של הציוד בענף והיא חולשת 

מסך השוק  50%-מיליון דולר,כשהשוק הברזילאי מהווה כ 200-רפואי במדינות אמריקה הלטינית נאמד בכ
 הלטיני כולו של מוצרים אלו. 

 
בברזיל ישנו מספר קטן של יצרני ציוד רפואי בטכנולוגיות מתקדמות, לכן, הענף נשען על יבוא ציוד 

היה תלוי ביבוא זה בשנים הקרובות. בתקופה האחרונה עלה הביקוש למוצרי בריאות לטיפול מתוחכם וי
 זאת בניסיון לצמצם את הוצאות האשפוז ושהייה בבית החולים. ,בבית

 
שוק זה מהווה פוטנציאל רב ליצואן הישראלי במיוחד לאור המשך התרחבותו והתפתחותו של סקטור 
שירותי הבריאות הפרטיים בברזיל והעלייה בכוח הקנייה של הצרכן הברזילאי לאור התחזקות הריאל על 

י מתכלה, ציוד פני הדולר. התחומים בהם קיים ביקוש רב בברזיל הם בעיקר: ציוד רפואי מתקדם, ציוד רפוא
 לאבחון ודיאגנוסטיקה ושתלים ורכיבים רפואיים. 
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 דולר: מיליארדגודל השוק ב

       ציוד רפואי

 *2011 2010 2009 מיליארד $ 

 5.50 5.00 4.50 גודל שוק

 2.76 2.00 2.29 ייצור מקומי

 0.83 0.62 0.50 יצוא

 3.57 3.11 2.71 יבוא

 
 * תחזית    NTDB ור:מק

 ופרמצבטיקה תרופות
מיליארד דולר והיא  19.2 -חברות שונות, מוערכת בכ 500-תעשיית הפרמצבטיקה הברזילאית, הכוללת כ

השווקים הגדולים בעולם במונחי מכירת  5הגדולה באמריקה הלטינית ובין הגדולות בעולם. שוק זה הינו בין 
צמח ענף הפרמצבטיקה  2010ת בגודלו מבחינת מכירות בדולרים. בשנ 11-תרופות על פי יחידות וה

מהענף כולו והוא צמח  26%-. היבוא מהווה כ2009לאחר צמיחה אפסית שהתקבלה בשנת  12%בשיעור של 
 מיליארד דולר. 5-להיקף כולל של כ 12%בשנה האחרונה בשיעור של 

 
מהשוק. חברות מקומיות, אך הן אחראיות רק על פלח קטן  –מהן  80% -חברות וכ 270 -בענף פועלות כ

היבואניות הפועלות בברזיל מודאגות מתהליך איטי של אישור התרופות החדשות ומרמת המכס והמסים 
הגבוהה במדינה )אחת הגבוהות בעולם(. הכנסות הממשלה ממסים על התרופות מסתכמות במיליארד 

ך, רכיב ההוצאה דולר בשנה. תהליך להורדת המסים הינו איטי ונתקל בבעיות ביורוקרטיות רבות. בנוסף לכ
 בגין תרופות מתוך כלל הוצאות הבריאות נמוך יחסית.

 
היקף המכירות של התרופות הגנריות בברזיל הינו פלח שוק הצומח במהירות בברזיל מאז נמכרו לראשונה 

מחומרי גלם לייצור  85% -ויצור התרופות הגנריות בברזיל הולך וגדל משנה לשנה, כש 1999-תרופות אלו ב
מהענף  13%-הוערך פלח השוק של התרופות הגנריות בכ 2009הגנריות מיובאים מחו"ל. בשנת  התרופות

כולו והוא צפוי להמשיך ולגדול גם בשנים הבאות. הרוכש העיקרי של תרופות אלו הינם מוסדות הבריאות 
תי הציבורית האחראים על חלק גדול ממכירות הענף, וזאת במסגרת התוכנית הממשלתית להספקת שירו

צפוי שוק התרופות הגנריות להגיע להיקף  2011בריאות לשכבות החלשות. על פי ההערכות עד סוף שנת 
 מהמכירות בענף התרופות כולו. 20%-מכירות של כמיליארד דולר ולפלח שוק של כ

 
 ענף האבטחה והביטחון
ומפותח בעל שיעור  ענף האבטחה והבטיחות בברזיל הינו רחב מיליארד דולר. 29 -גודל השוק מוערך בכ

על רקע שיעורי פשיעה בשנה. השוק לציוד אבטחה צמח בשנים האחרונות  20%-15%גבוה של  צמיחה
גבוהים במדינה. הממשלה משוכנעת שהכשרתם של מאות ואלפי אנשי אבטחה בשילוב יישום ציוד 

על פי . 2014וטכנולוגיות אבטחה חדשניות יבטיחו את קיומם בשלום של משחקי גביע העולם בשנת 
הערכות תשקיע ברזיל כמיליארד דולר בפרויקטים שונים בתחום האבטחה המקומית לקראת האירוע, כמו 
למשל ציוד והכשרה מיוחדים לכוחות המשטרה. היקפי ההשקעה הסופיים יקבעו לכשיוחלט מיקומו הסופי 

 ועיר. בכל עיר  השל האצטדיון, ולפיו יוכרעו נתיבי התחבורה וריכוזי האוכלוסיי
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מהשוק מקורו  50%-תחום האבטחה והביטחון בברזיל הינו החמישי בגודלו בעולם, כ JPMORGANעל פי 
ישראל היא בין השחקניות העיקריות בשוק ציוד מיבוא זה.  40%-ביבוא, כאשר ארה"ב אחראית על כ

 היבוא הענפי. מסך10%-15%-האבטחה האלקטרוני בברזיל אשר יחד עם ארה"ב, קוריאה ויפן חולשות על כ
 

גופים פיננסיים הינם לקוח קצה עיקרי בשוק זה, פלח לקוחות זה משקיע כמיליארד דולר בשנה בממוצע 
על שירותי וציוד אבטחה. פלח זה מאופיין בתחכום רב וברמה טכנולוגית ואיכות גבוהה, כמו גם לויי אחרי 

אבטחת כלי הרכב  נוסף. קדם ומתוחכםצרכני מת ו סגמנטים ותעופה הינ רכישה ואחראיות מהספק. נמלי
רכבים בברזיל מידי  300,000 -, על פי פרסומי התקשורת בברזיל, נגנבים כמהווה תחום נוסף עם ביקוש חזק

בנוסף, בשל רמת הפשיעה הגבוהה במדינה,  שנה, חטיפת מכוניות וגנבת סחורה מהווים בעיה קשה גם כן.
 קיים ביקוש למערכות האבטחה ביתיות.

(, מערכות אזעקה CCTVר הביקוש בענף הינו למוצרי אבטחה מסוג מצלמות אבטחה במעגל סגור )עיק
והתראה, ציוד מעקב, גלאי סמים וחומרי נפץ, גלאי מתכות, מערכות מנע והתראה מפני שרפות, חוסמי 

ת בכדי לחדור לשוק הברזילאי בצורה חלקה יש להקים בסיס במדינה או לפחו קליטה סלולארית ועוד.
לשתף נציג מקומי מקצועי ואמין. חשוב ביותר לקיים מערכת הפצעה יעילה במדינה לאספקת שרות לאחר 

 קנייה וחלקי חילוף למערכות שנרכשו.
 

 גודל השוק במיליוני דולר:

 אבטחה וביטחון
  

 *2011 2010 2009 מיליון $

 29,000 24,000 20,000 גודל שוק

 20,400 20,400 17,000 ייצור מקומי

    יצוא

 5,000 3,600 3,000 יבוא

 
 * תחזית    NTDB ור:מק
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אין כמעט עוררין על כך שברזיל היא נס כלכלי. מכלכלה מקרטעת, בלתי יציבה, הסובלת משחיתות 
הכלכלות הצומחות והחזקות  תמוסרית ונאנקת תחת חובות ענק תופחים, הפכה בתוך כמעט עשור לאח

ביותר בעולם. מעמדה הכלכלי של ברזיל הולך ועולה משנה לשנה, כשבתוך מספר שנים מועטות ניתן 
 יהיה להגדירה מחדש לא רק כמעצמה אזורית, אלא כמעצמה כלכלית עולמית לכל דבר. 

 
כיום מציעה ברזיל מגוון רחב ובלתי מוגבל של הזדמנויות עסקיות. היציבות הכלכלית והפוליטית, הביקושים 
הפנימיים החזקים והמשאבים האדירים של המדינה, הפכו את ברזיל בשנים האחרונות לאחד מיעדי 

ל בענפים רבים, טומן בחובו פוטנציאל צמיחה גדו הברזילאיהמשק ההשקעות האטרקטיביים ביותר בעולם. 
, ציוד רפואי, אבטחה ובטיחות, איכות סביבה ועוד. בתחומים אלו למשק הישראלי ITכגון: טלקומוניקציה, 

 וליחסים בין המדינות.  הברזילאייתרון יחסי וידע רב, שיכול לתרום לפיתוח המשק 
 

פנימיים ובהיקפי היבוא. בביקושים ה יציבה לצד המשך הגידולבשנים הקרובות צפויה הכלכלה להציג צמיחה 
מניתוח מפת היצוא  .יבוא בנוסף ימשיך המטבע המקומי החזק לדחוף את היבוא ולהגביר את רווחיות הסקטור

ופוטנציאל היצוא הישראלי לברזיל ניתן להסיק כי יש עוד מקום רב לקידום הפעילות והסחר בין העולמית 
הביקושים הגוברים של המשק הברזילאי למוצרים  המדינות. על פי הגידול הצפוי בהיקפי היבוא ולאור

ניצב היצוא הישראלי, המציע סל מוצרים איכותי ומגוון, כיעד מטרה אידיאלי לשוק  –מתקדמים ואיכותיים 
 הברזילאי. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיכום
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 באמצעות "אשרא"ביטוח סיכוני אשראי ומימון היצוא לברזיל 
 

הינה חברה ממשלתית, המבטחת יצואנים ישראליים כנגד אי תשלום  חברה ישראלית לביטוח יצוא -אשרא
מצד הקונים בחו"ל ובכך מאפשרת ביצוע עסקאות יצוא ישראליות ומתן אשראי לטווחים בינוני וארוך והן 

 השקעות ישראליות מעבר לים. 

ים שונים, ובהם: תשתית, אנרגיה, תקשורת, ציוד רפואי, מים, החברה מתמקדת בליווי עסקאות מסקטור
 חקלאות והתעשיות הביטחוניות. 

 
, מציעה אשרא ליצואנים הישראלים פתרונות ביטוח מגוונים, המאפשרים מזעור 1957-מאז הקמתה ב

-וסיכונים וקבלת מימון. כמו כן, מספקת החברה ליצואנים מידע אמין ומעודכן על התרחשויות מאקר
 כלכליות ואירועים פוליטיים במדינות היעד ליצוא. כל אלה מאפשרים ליצואנים לייצא "בראש שקט".

 
מזה שנים אנו עדים לשינוים המתרחשים במפת הסחר העולמי ולנטייה הולכת וגוברת למקד מאמצים 

 למדינות מתפתחות. –לאזורים בהם קצב הצמיחה גבוה יותר 

 
ישראל ומנסים לאתר את הפוטנציאל האמיתי, אי אפשר לפספס את כאשר מתבוננים במפת הסחר של 

ברזיל הודות לגודלה הגיאוגרפי, לאוכלוסייתה הגדולה, שיעור הצמיחה הגבוה שלה וגודל כלכלתה. ברזיל 
 מדורגת כאחת המדינות האטרקטיביות בעולם להשקעות בשנים הקרובות.

 
מבחינת היקפי חשיפה למדינה והן מבחינת אישורי  ברזיל הינה אחת משווקי היעד החשובים של אשרא הן

 העסקאות והיקפן.
 

יצוא לברזיל מזהלמעלה מעשור, בהיקפים של מאות מיליוני דולרים והניסיון  אשרא מבטחת עסקאות
 הנצבר הוא טוב מאוד.

 
האשראי רוב העסקאות שבוטחו וממונו בסיוע של אשרא הינן בענפי הבריאות ,התקשורת והביטחון.תקופות 

המבוטחות בברזיל הינן ביחס ישיר לטיב החייב ולגודל העסקה,  כאשר במקרים מסוימים ניתן לבטח 
 שנים. 10עסקאות לתקופות אשראי של  מעל 

 
ניתן לבטח עסקאות עם המשלה  או כנגד התחיבות בנקאית ו/או חברות מסחריות טובות ואיתנות בבעלות 

מצעות ביטוחי משנה מהשוק הפרטי וחלקן נעשה בביטוח  חלק מעסקאות לברזיל בוטח בא פרטית.
 .US EXIMמשותף עם 

 
וכיום בעקבות השיפור המתמשך בדירוג של  95%ניתן לקבל ביטוח לאשראי לברזיל באחוז חיסוי של עד 

 כלכלת  ברזיל  עלויות הביטוח ירדו משמעותית.
 

ברזיל גם כאשר המדינה נחשבה אשרא היתה בין חברות הביטוח הראשונות שהחלו לבטח אשראים ל
 למסוכנת  ומצבה הכלכלי של ברזיל היה הרבה פחות טוב.

גם בהיקפי החשיפה וגם בהיקפי הפעילות  המובילות בשנים האחרונות ברזיל הינה אחת משלושת המדינות
 של אשרא.

החברה הממשלתית לביטוח יצוא  –אשרא 
 בע"מ
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ובעליה הגידול המשמעותי בהיקפי הפעילות לברזיל נובע  גם מהשיפור המשמעותי במצבה של ברזיל 
בדרוגים וגם בשל ההצלחות של היצואנים הישראלים שהצליחו לבסס את מעמדם בברזיל בעבר הלא 

היכולת להעמיד אשראי לתקופות ארוכות לעסקאות יצוא וממן אותם באמצעות כלי  רחוק  בין השאר בשל
 הבטוח של אשרא.

 
עלון  – News@ASHRAמעמידה את המידע הנצבר בחברה לרשות מאות מנויים באמצעות  אשרא

חדשות שבועי מקוון, המביא לתיבת הדואר האלקטרוני של המנוי מידע מעודכן על אירועים מרכזיים בעלי 
 משמעות כלכלית ופוליטית המרחשים במדינות היעד של היצוא הישראלי.

 
 www.ashra.gov.il:כמו כן, ניתן למצוא מידע על פעילות ומוצרי החברה באתר האינטרנט שלה

 
 לפרטים נוספים, לשאלות ולהבהרות ניתן לפנות למחלקות השונות באשרא באמצעות

 03-5631708, פקס: 03-5631700טלפון: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.ashra.gov.il/
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 (IEICI)  לאומי-המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין
 

, 1958נוסד כארגון ללא כוונת רווח בשנת  (IEICI) לאומי-ביןהמכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה 
ידי ממשלת ישראל והמגזר הפרטי. המכון מקדם את היצוא התעשייתי וייצוא השירותים של -במשותף על

ישראל וכן מפתח יחסי סחר, שיתופי פעולה ושותפויות אסטרטגיות עם חברות מחו"ל. מכון היצוא מעניק 
 .ואנשי עסקים בישראל שירותים לאלפי יצואנים

 
לאומיות ותוכניות ייחודיות במדינות רבות, באמצעות -ידי יוזמות בין-מכון היצוא מקדם את היצוא על

נספחי מסחר וכלכלה ונציגי פיתוח עסקי מקומיים. המכון מקיים קשרי  -הנציגים הרשמיים של ישראל 
לאומיים -המכהנים בישראל, ועם ארגוני סחר ביןעבודה עם הנציגים הדיפלומטיים ונספחי המסחר הזרים 

 .ברחבי העולם
 

המכון מספק שירותי מידע ויעוץ, קשרים וסיוע מקיפים בקידום היצוא של חברות ישראליות, וכן שירותים 
לאומית. המכון יוזם ומארגן משלחות עסקיות יוצאות ונכנסות. יוזם, -משלימים עבור קהיליית העסקים הבין

לאומיים ברחבי העולם, בהם הוא -ביתנים לאומיים וביתני מידע בתערוכות ובירידי סחר ביןמקים ומנהל 
מציג את יכולותיה של ישראל בתחומי מדעי החיים, התקשורת, התוכנה, הביטחון, טכנולוגיות המים, 

 .הסביבה והחקלאות, הבנייה, מוצרי הצריכה ועוד
 

 חטיבות פיתוח עסקי

ויחידות  צריכהטיבות פיתוח עסקי: חטיבת ענפים טכנולוגיים וחטיבת מוצרי המכון פועל באמצעות שתי ח
 .שירותים מקצועיים

 
 חטיבת ענפים טכנולוגיים

מכוונת את פעילותה להרחבת ההזדמנויות העסקיות עבור היצואנים הישראליים בתחומים הטכנולוגיים, 
כוללת ייזום מפגשים עסקיים אפקטיביים, עם דגש על יצירת קשרים עסקיים איכותיים. הפעילות השוטפת 

הסכמים לשיתופי פעולה והעברת ידע, פעילות שיווקית בתערוכות, מפגשים עסקיים וחיבור בלתי אמצעי 
בין חברות ישראליות לגורמים עסקיים ומוסדיים בעולם, פתיחת דלתות בפני אינטגרטורים, הבאת קניינים, 

 .העולם עיתונאים זרים, כנסים וסמינרים ברחבי

מדיה, קולנוע וטלוויזיה, תעופה וחלל, -הענפים המיוצגים בחטיבה הם: אלקטרוניקה, תקשורת, תוכנה, ניו
פארמה, אגרוטכנולוגיה, טכנולוגיות מים וסביבה, בנייה -ביו רפואי, ומחשוב מכשור בטחון המולדת,

 .ופרויקטים בין לאומיים
מכון היצוא בסין, הודו וברזיל. פיתחה שירותים ייחודיים  יחידה למדינות היעד: היחידה מרכזת את פעילות

אפ, הבנת -לסיוע ליצואנים אל מול השווקים הללו הכוללים שירותי ייעוץ, הכנה לפגישות וסיוע בפולו
 התרבות העסקית, וכדומה.   

 
 חטיבת מוצרי צריכה

חשיבות ליצואן. החטיבה ממוקדת ביצירה והרחבת הזדמנויות עסקיות -מהווה צומת של מידע עסקי רב
ליצואנים הישראליים, תוך יצירת קשרים עם הנהלות של רשתות קמעונאיות מובילות וחיבור לקניינים 

במדיה לאומיות, קישור לסוכנים ומפיצים, חשיפה -מובילים בתחום, מפגשים עסקיים בתערוכות בין
 תקשורתית ובקרב לקוחות פוטנציאלים. 
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החטיבה יוזמת ומציעה ליצואנים ליטול חלק בפעולות שיווק כגון: ביקורי קניינים ועיתונאים ומפגשים עם 
 .לקוחות באתרים שונים בחו"ל

יין חן, מזון, -חפצי, הענפים המיוצגים בחטיבה הם: אריזה, פלסטיקה, טקסטיל ואופנה, תכשיטים, יודאיקה
 .ומשקאות, קוסמטיקה וטואלטיקה, מוצרים לבית ולמשפחה

 
 :יחידות שירותים מקצועיים

  :היחידה מספקת ליצואנים הישראלים את כל השירותים שנדרשים להשתתפותם בתערוכות תערוכות
ביתנים לאומיים ברחבי העולם, כשהיא מטפלת  40-לאומיים. בכל שנה מקימה היחידה כ-ובכנסים בין

השלבים החל מאיסוף אינפורמציה, ייזום ובחירת התערוכה, שיווק התערוכה ליצואנים, לוגיסטיקה בכל 
 .וארגון עד לתום התערוכה

 :היחידה מעמידה לרשות היצואנים מקורות מידע איכותיים מהמתקדמים  מידע ומודיעין עסקי
ינטרנט, פעילות מאגרי מידע מקוונים, ספריה עסקית וזאת באמצעות הא -והמובילים בישראל 

מקצועית של צוות מידענים וכן קשר עם נספחים מסחריים ונציגים כלכליים של ישראל ברחבי העולם, 
 לאומיים. -איגודים מקצועיים וארגונים בין

 :היחידה אחראית לארגון משלחות עסקיות נכנסות ויוצאות, כלכליות, רב ענפיות, ועידות  קשרי חוץ
לאומיים, ומקדמת כנסי סחר ויוזמת תוכניות הדדיות עם שותפים -ולה ביןעסקיות ומפגשים לשיתופי פע

 .מרחבי העולם שאחראים לקידום פעילויות בשווקי מטרה חדשים ומיוחדים
 מציע מגוון אירועי הכשרה, לרבות קורסים, סדנאות וסמינרים  לאומי:-המרכז ללימודי יצוא וסחר בין

לאומיים, מידע -משפטיים ופיננסיים, תובלה ולוגיסטיקה בין לאומי, מימון, היבטים-בנושאי שיווק בין
 .ושימוש באינטרנט לקידום הפעילות העסקית, קורסים ייחודיים למנהלים ועוד

 :היחידה נותנת מענה מקצועי לפניות היצואנים בכל הנושאים  שירותי יעוץ, תובלה ולוגיסטיקה
חר וכללי מקור כולל ביצוע בדיקות אימות הקשורים לתחום היצוא והיבוא, בין הנושאים: הסכמי ס

  לאומית, תקינה-לרשויות מכס בעולם, תעריפי מכס, חוקיות היצוא והיבוא, תובלה ולוגיסטיקה בין
 .לאומי ועוד-לאומית, ביטוח ימי ואווירי, שיטות תשלום, שיווק בין-בין

 :היחידה מנתחת ומפרסמת מידע וסקירות כלכליות על מדינות ושוקי יעד ליצוא הישראלי. כמו כן,  כלכלה
 היחידה מנתחת נתונים, מגמות ותחזיות בסחר החוץ ובפרט ביצוא הישראלי, מרכיביו ושווקי היעד שלו. 

 :כתובת מרכזית לעסקים המעוניינים להיכנס לפעילות  תמשמשהיחידה  מרכז סיוע ליצואנים קטנים
יצוא, או יצואנים קטנים שמחפשים דרכים להגדלת היצוא.בין פעילויות המרכז: מפגשים להכרות 

 ראשונית עם שירותי מכון היצוא ותהליך כניסת העסק ליצוא, יעוץ אישי והכוונה, כולל במגזר הערבי.
 :מציעה ליצואנים מגוון שירותים לפיתוח וקידום העסקים בחו"ל היחידה  מכרזים ומיזמים בינלאומיים- 

, איתור מכרזים EEN -תכנית לאיתור שותפים עסקייםבין היתר באמצעותהרשת האירופאית לעסקים 
 ליווי מקצועי.ו לאומיים ומימון כולל יעוץ, הדרכה-בין

 ואלקטרוניים אודות התעשייה מפיקה ומוציאה לאור פרסומים מודפסים : חטיבת תקשורת והפקות
הישראלית, לרבות: קטלוגים ואינדקסים, מדריכים מקצועיים, סקירות ענפיות, חוברות תדמית, סרטונים 
ומצגות מולטימדיה. תחום פעילות נוסף של החטיבה הוא התדמית ויחסי הציבור, לרבות הסיקור 

 .התקשורתי השוטף של המכון
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מתפרסםבחוברת זו. יחד הו בהבטחת מהימנותו של המידע עמאמצים רבים הושק
עם זאת ייתכנו טעויות מטעויות שונות, אי לכך לאתחול על מכון היצוא הישראלי 

או עקיפה לנזקשעלול להיגרם כתוצאה מטעויות שנפלו  כל אחריות ישירה
 בחוברת זו או כתוצאה משימוש במידע המופיע בה. )ט.ל.ח(

 לאומי-כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין© 

 ישראלי יצוא המכון ההיחידה הכלכלית, : מחקר ועריכה
 מכון היצוא הישראליחטיבת תקשורת והפקות,  :לאור הפקה והוצאה

 גרפיק טאצ' ביצוע גראפי: יפעת הדר,עיצוב עטיפה ופנים: 
 2011בישראל הודפס
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