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 :נקודות לדיון



להוביל ולגבש את מדיניות סחר 

 ישראלהחוץ של מדינת 

במטרה להגביר את התחרותיות   

של התעשייה הישראלית בשווקים  

 הבינלאומיים

 חוץסחר להמנהל חזון 



 העולמיהגברת התחרותיות בשוק 

 מדינות או   –מסגרת הסכמית בשווקים חדשים יצירת

 מוצרים

ל  "הסדרת רגולציה והסרת חסמי סחר בארץ ובחו 

קניין  , עבודה, סביבה: תחומים בולטים המשיקים לסחר

 רוחני   

 

 

 



 

הסכם בין שתי מדינות או יותר אשר מטרתו הגדלת הסחר בין •
 :י הסרת חסמי סחר"הצדדים ע

 (או יצוא במסגרת מכסות)הפחתת מכסים / ביטול •

הסרת חסמים לא מכסיים כגון תקינה ואמצעים סניטאריים  •
 ופיטוסאניטריים

 הדור הקודם של ההסכמים עסק בעיקר בסחר בסחורות•

 :כגון, מתייחסים לנושאים נוספים חים"אסכיום •

 רכש ממשלתי והשקעות , תנועת עובדים, סחר בשירותים•

מסך יצוא הסחורות מישראל מופנה למדינות עמן יש   65% -כ•
 ח"אסלישראל הסכם 

 

 (ח"אס)הסכמי אזור סחר חופשי 



 ח"אסמיתרונות הסכם 

 פוטנציאל לגידול משמעותי של היצוא הישראלי•

מגמה   –פתיחת שווקים חדשים ליצואנים הישראלים •

אירופה  )' מסורתיים'גלובלית של מעבר מיצוא לשווקים ה

 (ט"ואמלאסיה )לשווקים מתפתחים ( אמריקה. וצ

 יתרון יחסי ליצוא הישראלי לעומת יצוא מתחרה•

 סחר והגברת שיתופי פעולהלפתרון בעיות פלטפורמה •

 מסחריים-הכלכלייםחשיבות אסטרטגית מעבר להיבטים •

 



   הסכמי סחר בילטראליים של ישראל

 2010-עודכן ב, 1975-החליף הסכם מ 1995 איחוד אירופי 

  ב"ח הראשון של ארה"האס   1985  ב   "ארה 

  איסלנד וליכטנשטיין, נורבגיה, שוויץ   1992  א"אפט 

    1996  קנדה 

   1997  טורקיה 

   2000  מקסיקו 

    פרגוואי, אורוגוואי, ארגנטינה, ברזיל 2007  מרקוסור 



 טורקיה  –על היקף היצוא  ח"אסדוגמה להשפעת 

 



 :מ"הסכמים חדשים במו•

 קולומביה–

 הודו–

 

 :בשלבים שונים של מגעים•

 פנמה–

 אוקראינה–

 דרום קוריאה–

 סין–



 2012מינהל סחר חוץ סיכום שנת ח "דו: מקור



 *לעולםביצוא הסחורות  7.1%ירידה של נרשמה  - 2012•

 **ביבוא סחורות לברזיל מהעולם 1.4%ירידה של נרשמה  - 2012•

 :***יעדי היצוא המובילים 10-היצוא מישראל ל•

 

 
Country 

Exports 
 (2012, B$) 

% Change 
2012 
rating 

2011 
rating 

Change 

USA 10.8 - 6% 1 1 (-) 

Britain 3.1 0 2 2 (-) 

China 2.4 + 6% 3 3 (-) 

Netherlands 2.2 + 4% 4 4 (-) 

Germany 1.8 - 4% 5 5 (-) 

Turkey 1.4 - 23% 6 6 (-) 

India 1.3 - 1% 7 7 (-) 

France 1.3 - 7% 8 8 (-) 

Brazil 1.1 + 28% 9 13 4 

Italy 1.1 - 16% 10 9 -1 
* cbs.gov.il 
** Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
 עיבוד מכון היצוא לנתוני מלם ***

http://cbs.gov.il/reader
http://www.desenvolvimento.gov.br/
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 רקע להסכם -מדינות גוש המרקוסור 

1991 - אורוגוואי ופרגוואי  ,ארגנטינה , ברזיל 

 ושוק  , נועדה ליצור ליברליזציה בסחר' השוק הדרומי המשותף'הקמת

 עובדים והון, שירותים, משותף בו ינועו בחופשיות סחורות

  מדיניות סחר החוץ של הגוש מתנהלת על ידי תעריף מכס חיצוני

 - CET- Common External Tariffמשותף 

1995 -  נכנס לתוקפו הCET  אשר מכסה את רוב הסחורות אך עם

 מחשבים ותקשורת, בעיקר מוצרי הון, הסדרי ביניים למוצרים רגישים



 והמרקוסורישראל 

 2010 -נכנס לתוקף ב, 2007נחתם  

 בתוקף החל מספטמבר  מבחינת ארגנטינה ההסכם

2011 

 מסך היצוא של  2-3%-מהווה כ למרקוסורהיצוא

 ישראל לעולם 

  אפשרות לזרוז ההפחתות והכללת מוצרים נוספים

 במסגרת ועדה מעורבת

 



  יתרון יחסי ליצוא הישראלי לעומת יצוא מתחרה

 (ב"ארה, האיחוד האירופי)

  שיפור משמעותי באיזון בין ישראל למרקוסור לאור

 :נקודת המוצא לפני ההסכם
  83%  מהמוצרים המיובאים מהמרקוסור לישראל היו פטורים

 ממכס

  20% בלבד מהיצוא הישראלי למרקוסור היה פטור ממכס 

מגן על יצוא ישראלי מפני העלאת מכסים 

 

 

 (1)מיתרונות ההסכם 



 תנאים גמישים ונוחים ליצואן הישראלי -כללי מקור 

מנגנון ליישוב סכסוכים 

  הרחבה אפשרית של ההסכם בעתיד לתחומים כמו עידוד

סחר בשירותים ומניעת אפליה ברכש , והגנה על השקעות

 ממשלתי

ט אשר "אפשרות להרחבת ההסכם למדינות נוספות באמל

 יצטרפו בעתיד לגוש המרקוסור

 (2)מיתרונות ההסכם 



 עיקרי ההסכם

 תאור כללי : 2-1פרקים 

 סחר בטובין  :  3פרק 

 רשימת הטבות ביצוא למרקוסור :  1נספח 

 רשימת הטבות ביצוא לישראל :  2נספח 

 כללי מקור   :4פרק 

 אמצעי הגנה בסחר  :  5פרק 

 (תקינה והסמכה)היבטים טכניים   :  6פרק 

 יישוב סכסוכים  :  7פרק   
 

 



A - הפחתה מיידית עם כניסת ההסכם לתוקף 

 B- הפחתה הדרגתית בארבעה שלבים 

 C-   הפחתה הדרגתית בשמונה שלבים 

 D-   הפחתה הדרגתית בעשרה שלבים 

 E-   הטבה מיוחדת 

 

 הפחתת המכסים לפי קטגוריות



    0406.10.10HS: המכס במדינת היבוא איתור קוד סיווג  Iשלב  

ובחינת הקטגוריה בו הוא  ( 1נספח  3פרק )איתור הפריט בהסכם 
 שלבים 8ביטול המכס בהדרגה על פני  – Cקטגוריה :  מסווג

 :חישוב גובה המכס

 8% – 2%רביעית של לאחר הפחתה  –גובה המכס כיום  

 16%: גובה המכס טרם כניסת ההסכם לתוקף

עד  2%בינואר בכל שנה תהיה הפחתה נוספת של  1-ב 

 2017בינואר  1-לרמה של פטור מוחלט ממכס ב

 IIשלב 

 IIIשלב 



 הפחתת המכסים לפי קטגוריות
 *)אורוגוואי ופרגוואי, ברזיל(

  A B C D 

 60% 50% מלא פטור פטור מלא היום

 50% 37.5% פטור מלא פטור מלא 2014ינואר 

 40% 25% פטור מלא פטור מלא 2015ינואר 

 30% 12.5% פטור מלא פטור מלא 2016ינואר 

 20% פטור מלא פטור מלא פטור מלא 2017ינואר 

 10% פטור מלא פטור מלא פטור מלא 2018ינואר 

 פטור מלא פטור מלא פטור מלא פטור מלא 2019ינואר 

 על כן תהליך הפחתת המכסים החל שנה לאחר מכן  2011-ארגנטינה אשררה את ההסכם ב* 



 ?כיצד מוצאים את רשימת ההטבות



 תיאור פרט מכס
 קטגורית  

 ההטבה

גובה המכס טרם כניסת  

 ההסכם לתוקף

31031000 
זרחניים   ,מינרליים או כימייםדשנים 

 (  סופרפוספטים)
B  6% 

 D  16% מתכות פשוטות   82090000

29211993 
תרכובות  )כימיקלים אורגניים 

 (  בעלות פונקציה חנקנית
A 14% 

 B 20% שוקולד ומוצרי מזון מקקאו 18063110

 A 14% (פולימריים טבעיים)פלסטיק  39139060

 A 14% מתכות פשוטות 72253000

 דוגמאות להטבות ביצוא



 קטגוריית ההטבה תיאור פרט מכס
לכל מדינות   מכסה

 המרקוסור

 02023090  - A בשר בקר קפוא 

 - A סוכר 17011100 

 - A תכשירי מזון מירקות 20091111 

 - A קפה 09011120 

 טון E 200 דגים 03026930

 04029110 / 

04029910 
 טון E 50 חלב מעובה

08045020 
/  מנגו / גויאבות 

שישוחררו  מנגוסטינים 

 מחודש ינואר עד מאי

E 300   טון 

 דוגמאות להטבות ביבוא



Export to Brazil (2012) - by HS tariff lines  

426 449 

423 

6 

75 

A & B C D E N/A
Number of Tariff lines  =  1272 
Source: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

http://www.desenvolvimento.gov.br/
http://www.desenvolvimento.gov.br/


Export to Brazil (2012) - by Volume of trade 

69% 

16% 

10% 1% 4% 

A & B C D E N/A

Total exports in 2012 =  1,143,543,923 USD 
Source: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

http://www.desenvolvimento.gov.br/
http://www.desenvolvimento.gov.br/


0200400600

50-63 - Textiles

29 - Organic Chemicals

31 - Fertilisers

30 - Pharmaceutical Products

38 - Miscellaneous chemical…

88 - Aircraft, spacecraft, and parts…

39 - Plastics and articles thereof

Milion USD 

2011

2012

הזינוק ביצוא אינו  : 2011לעומת  2012-ניתוח היצוא ב
 מבוסס רק על הגידול ביצוא דשנים



0200400600

50-63 - Textiles

29 - Organic Chemicals

31 - Fertilisers

30 - Pharmaceutical Products

38 - Miscellaneous chemical…

88 - Aircraft, spacecraft, and parts…

39 - Plastics and articles thereof

Milion USD 

2011

2012

 מכס18%עד  -ביצוא  140%של זינוק 

הזינוק ביצוא אינו  : 2011לעומת  2012-ניתוח היצוא ב

 מבוסס רק על הגידול ביצוא דשנים



0200400600

50-63 - Textiles

29 - Organic Chemicals

31 - Fertilisers

30 - Pharmaceutical Products

38 - Miscellaneous chemical…

88 - Aircraft, spacecraft, and parts…

39 - Plastics and articles thereof

Milion USD 

2011

2012

 מכס14%עד  -ביצוא  99%של זינוק 

הזינוק ביצוא אינו  : 2011לעומת  2012-ניתוח היצוא ב

 מבוסס רק על הגידול ביצוא דשנים



0200400600

50-63 - Textiles

29 - Organic Chemicals

31 - Fertilisers

30 - Pharmaceutical Products

38 - Miscellaneous chemical…

88 - Aircraft, spacecraft, and parts…

39 - Plastics and articles thereof

Milion USD 

2011

2012

 מכס14%עד  -ביצוא  69%של זינוק 

הזינוק ביצוא אינו  : 2011לעומת  2012-ניתוח היצוא ב

 מבוסס רק על הגידול ביצוא דשנים



0200400600

50-63 - Textiles

29 - Organic Chemicals

31 - Fertilisers

30 - Pharmaceutical Products

38 - Miscellaneous chemical…

88 - Aircraft, spacecraft, and parts…

39 - Plastics and articles thereof

Milion USD 

2011

2012

 מכס 35%עד  -ביצוא  21%של זינוק 

הזינוק ביצוא אינו  : 2011לעומת  2012-ניתוח היצוא ב

 מבוסס רק על הגידול ביצוא דשנים



 העלאות מכסים בברזיל

HS Tariff line Description Category 
Original 

MFN 
Updated MFN  

Duties for goods 
originating from  

Israel 
TODAY 

39201099 Other  D 16 25 9.6 

39011092 
Not containing 

fillers  C 14 20 7 

39206100 
Of 

polycarbonates  C 16 25 8 

72172090 Other  C 12 25 6 
70052900 Other  C 10 20 5 

 :מוצרים 100דוגמאות למכסים שהועלו מתוך רשימה של 
   

 . 2012-ב$ מישראל לברזיל בהיקף של למעלה ממיליון ל יוצאו "אחד מהמוצרים הנכל 

 משרד התעשייה והמסחר הברזילאי: מקור

 



 תודה על ההקשבה

mailto:Michal.Peleg@moital.gov.il
http://www.trade.gov.il/
mailto:Michal.Peleg@moital.gov.il
http://www.trade.gov.il/

