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ברוכים הבאים
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נדה'מה באג

מינהל סחר חוץ והנספחות הכלכלית במינכן. 1
היצוא הישראלי ויחסי מסחר מול גרמניה

גרמניה–סקריה מאקרו כלכלית 

תמורות אחרונות והשפעת הלחימה. 2
סקירת סקטורים נבחרים והזדמנויות

פעילות הנספחות והשתלבות התעשייה.3
עבודה מול נספחות כלכלית

מה חשוב להכיר בעבודה מול גרמניה  



יעדים כוללים-מינהל סחר חוץ 

הגדלת וגיוון הייצוא

משיכת השקעות זרות לישראלניהול מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל



כלים ברשות מינהל סחר חוץ

כלי סיוע לתעשייה

אגף מדיניות סחר  

והסכמים  

בילטראליים

מערך הנספחים  

הכלכליים



נספחויות כלכליות לישראל בעולם45

פיליפינים

איחוד  

האמירויות

מזרח תיכון



?איך הנספחים יכולים לסייע

  איתור מפיצים קניינים

וסוכנים

מחקרי שוק

בעיות רגולציה וממשל

משלחות נכנסות ויוצאות
בעיות מול המכס

תיאום פגישות בתערוכות

חיבור למשקיעים זרים  קיום אירועים עסקיים

וירטואלים













גרמניה-יחסי סחר במוצרים ישראל



גרמניה-ישראל: סחר בסחורות



במספריםגרמניה

GDP: 3,57 T
GDP growth rate: 2,9% 
GDP per capita: $50,000 USD
Unemployment rate: 5,2 % 

Avg Income: of 4,100 
Euro gross 



2021גרמניה –סחר חוץ 

• 1,376 B$ יצוא

• 1,203 B$ יבו

• 172 B$ עודף



Main Trading German Trading Goods 2021

Figures Euro (Billion)



תמורות כלכליות וגאופוליטיות

המלחמה באוקראינה והשלכותיה הצבאיות1.



משבר האנרגיה ויבוא הגז•

תמורות כלכליות וגאופוליטיות



תמורות כלכליות וגאופוליטיות

משבר החיטה•



תמורות כלכליות וגאופוליטיות

השפעות שרשרת האספקה והאינפלציה



תמורות כלכליות וגאופוליטיות

האינפלציה ותיירות



סקטורים נבחרים והזדמנויות

אנרגיה ירוקה–פרויקטים תשתיתיים 



סקטורים נבחרים והזדמנויות

ומוליכים למחצהאוטומוטיב



סקטורים נבחרים והזדמנויות

מדעי החיים



סקטורים נבחרים והזדמנויות

דיגיטאליזציה-תעשייה חכמה ו



סקטורים נבחרים והזדמנויות

סייבר



סקטורים נבחרים והזדמנויות

פודטק



סקטורים נבחרים והזדמנויות

קוואנטום



?איך הנספחים יכולים לסייע

  איתור מפיצים קניינים

וסוכנים

מחקרי שוק

בעיות רגולציה וממשל

משלחות נכנסות ויוצאות
בעיות מול המכס

תיאום פגישות בתערוכות

חיבור למשקיעים זרים  קיום אירועים עסקיים

וירטואלים





2022פעילויות מרכזיות למחצית שניה 
מינכן, 4-5.7–משלחת בתחום אבטחה לתשתיות קריטיות •

פרנקפורט, ספטמבר–לחברות פיננסים וביטוח הפינטקמשלחת בתחום •

•Smart Mobilitu–ישראל, נובמבר

•Medica ,-דיסלדורף, נובמבר

•HLS & CYBER–ישראל, נובמבר

הרטיילפעילות בתחום •

•BWStartup summit30.9 ,שטוטגארט

,  הפארמהבתחומי ( webinars)פעילות ממוקדת מול חברות גרמניות מובילות •

והחללהאוטומוטיב, התשתיות, היצור



טיפים לעבודה נכונה בגרמניה

PreparationPunctuality Private sphere
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