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הסכם סחר חדש באסיה

הסכם סחר חופשי ושיתוף פעולה כלכלי נחתם בין  15מדינות
רינת אשכנזי מנהלת מחקר מדדים בקסם מדדים

ביום ראשון ,15.11.2020 ,נחתם באסיה פסיפיק הסכם סחר חדש,)Regional Comprehensive Economic Partnership( RCEP ,

שהוא הגדול ביותר בעולם .על ההסכם חתמו  15מדינות ,ביניהן סין ,דרום קוראה ,יפן ,אוסטרליה ,ניו זילנד
ואחרות .הוא מקיף קרוב לכשליש מאוכלוסיית העולם וכשליש מהתוצר המקומי הגולמי ( 2.2טריליון בני אדם,
 26.2מיליארד  $תמ"ג) .מטרות ההסכם הן בין היתר ,להביע תמיכה ברעיון ההסכמים הרב-לאומיים ,לתמוך
בהתאוששות האיזור ממשבר הקורונה ,לחזק את שרשרת האספקה האיזורית וכן ,לחתור להסדרת המסחר
המקוון.
כ 92-אחוזים מהמוצרים הנסחרים באסיה יהיו פטורים ממכס ,כ 65-אחוזים מענפי השירותים יהיו פתוחים
להשקעות באופן מלא ,תוך הרחבת המגבלות על אחזקות זרות .כלכלנים סבורים כי כדי לענות על השאלה
האם ההסכם החדש יחזק את מעמדה של סין באיזור ,כדאי להמתין להתייחסותה של ארה"ב.
ההסכם החדש מתכתב עם הסכם אחר משנת  ,2017אז הנשיא דונלד טראמפ החליט לפרוש מההסכם
האזורי  ,)Trans-Pacific Partnership( TPP -אותו קידם ועליו חתם קודמו בתפקיד ,ברק אובמה .הסכם  TPPכלל
 11מדינות ,בינהן אוסטרליה ,קנדה ,ניו זילנד ,מקסיקו ואחרות ולא כלל את סין .פרשנים הכלכליים ואובמה עצמו,
סברו כי ההסכם יפחית את השענות החותמות עליו על הסחר עם סין ויקרב אותן לארה"ב .באסיה סבורים
כי במרוצת הזמן אכן התברר כי הפרישה האמריקאית הפחיתה את יכולת ההשפעה האיזורית של ארה"ב
וכתמונת ראי  -מעמדה של סין התחזק .המדינות סקרניות לגלות האם הגישה של הנשיא הנבחר ,ג'ו ביידן ,כלפי
הסכם  TPPתהיה דומה לזו של אובמה.
ביפן בירכו על ההסכם .שר המסחר של יפן ציין כי הסרת המכסים צפויה לחזק ולייעל את היצוא .בנוסף ,בזכות
ההסכם ,מדינות האיזור בונות סחר הוגן וחופשי על ידי הגדרת כללים ברורים עבור תנועת נתונים ,זכויות קניין
ומגבלות על העברת מידע טכנולוגי.
הודו ,שהייתה אמורה להיות בין החותמות ,החליטה לפרוש מחתימת ההסכם ברגע אחרון .לטענתה ,יש חשש כי
ההסכם החדש יפגע בחלשים ביותר בחברה .יחד עם זאת ,היא תוכל להצטרף מחדש בהמש .ך

המידע המוצג מסופק ע"י קבוצת קסם (להלן" :קסם") מקבוצת אקסלנס השקעות בע"מ (להלן" :אקסלנס") כשירות לקוראים למטרות
אינפורמציה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת
תשואה או רווח .אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הקשורים למידע
המוצג .אין לראות באמור מידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנושא .לחברות מקבוצת אקסלנס וקסם יש עניין במידע המוצג.
המידע האמור מבוסס על הנחות ועשוי להשתנות מעת לעת .במידע עשויים ליפול טעויות וכן לחול שינויי שוק .הנתונים נכונים למועד פרסומם.

