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נושאי הפרזנטציה
▪ הרקע של המרצה – ולמה זה רלוונטי
▪ רקע גיאוגרפי ,כלכלי ותרבותי של סין
▪ מכשולים מובנים לעשיית עסקים בסין
▪ הכנות מוקדמות לשיווק מוצרים בשוק הסיני
▪ חסמי יבוא בשיווק לסין – תקנים אישורים ורשיונות
▪ מגבלות היבואן הסיני ובעיות בתשלומים לחו"ל
▪ הגנה על הקניין הרוחני בשוק הסיני

▪ נספחים ורשימת קריאה
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הרקע של המרצה

– הרומן שלי עם סין ()1995-2014

▪  - 1994-1995מטייל כתרמילאי באסיה ,טיבט וסין
▪  – 1998עובר לגור בבייג'ין עם האקס-סרבית שלי ,שפגשתי בטיבט.
▪  -1999-2000מנכ"ל של ( ICD Security Solutionהסבה וגידול מהיר של החברה)

▪  – 2000-2002סמנכ"ל טכנולוגיה ( )CTOודירקטור של ה IT Group -
(בניית מחלקת המיחשוב והרשתות ,פיתוח עסקי וניהול פרויקטים)

▪  2003ואילך – עו"ד מסחרי ויועץ עסקי .שותף בכיר בפירמה Broad & Bright

▪  2007ואילך – יזם ומייסד של לשכת המסחר הישראלית בסין )”(“IsCham
חבר הוועד המיעץ ( 2008-2011סגן נשיא הלשכה והיועץ המשפטי)
▪  2008ואילך – יועץ לעסקים והשקעות (חסיד "השקעות-ערך" ”)“Value Investing

▪  2012ספט' – בחזרה בישראל עם משפחתי הסינית (אשה בייג'ינאית )2 +
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נתונים ומספרים על סין
▪ שטח9,596,961 sq km :
)(W-E > 5,200 km, N-S > 5,500 km
▪ אוכלוסיה1.35 Billion (2012 est.) :
 אוכלוסיה עירונית( 47% (2010) :הודו )33% קצב עיור 2-3% :בשנה ,כלומר  27-40מיליון בשנה !!()2010-2015

▪  32פרובינציות ,מחוזות וערים אוטונומיות
)(23 + 5 + 4 - including Taiwan
▪ אקלים :מטרופי בדרום לסאב-ארקטי בצפון
(עם ג'ונגלים ,מדבריות ,רמות גבוהות ,וההרים
הגבוהים ביותר בעולם)

▪ גובה ממוצע (גב')175.4 (U) - 167.51 (R) cm :
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נתונים ומספרים על סין
▪ תמ"ג לנפש$8,400 (2011) :
מיקום  122בעולם ()2011
▪ GDP Per Capita in Beijing, Shanghai & Tianjin:
$12,456, $12,782 and $13,051 respectively.
▪ GDP Per Capita in Guizhou, Yunnan & Gansu:
$2,541, $2,835 and $3,051 respectively.
▪ קבוצות אתניות 91.5% :האן ( 55 + )Hanמיעוטים
▪ דתות :באופן פורמלי מדינה אתאיסטית .דתות מרכזיות:
בודהיזם ,דאואיזם ,נצרות ,ואיסלם ( )1-2%כמו-כן פאלון-
גונג (בעבר כ –  70-80מיליון).
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הבנת הפילוח הגיאוגרפי והעסקי בשוק הסיני
▪ Geography & Culture:
▪ North v. South,
▪ West v. East,
▪ Regional Characteristics:
▪ Dongbei v. Hainan
▪ Tianjin & Qingdao,
▪ Pearl Delta, Yang-Tse Delta,
▪ Hong-Kong Function
▪ SEZ, DZ, Bonding Zones
▪ Industry Type:
▪ High-tech v. Agriculture,
▪ Government v. Private
▪ High-End v. Low-End
(Merchant v. Agriculture Bank)
▪ Overcapacity Industries
▪ Subsidized Industries
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מכשולים מובנים לעשיית עסקים בסין
)לפי סדר החשיבות של נסיוני (גל פורר

▪ Not one Country, Not one Market, Not one Legal System !!!
▪ Money may be the ultimate goal, but other, hidden targets, may be involved;
Personal; Moral & Culture Considerations; Politics; Focus on Long-Term Approach

▪ Cultural & Communication Difficulties
▪ Administrative & Legal Difficulties (Often argued that this is the biggest problem)

▪ Note: Chinese traditionally dislike legal considerations, instead it prefers
ethical & moral principles (e.g. using mediation and “friendly Negotiations”).
▪ Note: Small & Medium Size Companies (SME) - Problems / Advantages

▪ Conclusion:

Don’t Implement the “home system” !
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הכנות מוקדמות לשיווק מוצרים בשוק הסיני
 .1הישימות של המוצר לשיווק בשוק הסיני
•
•
•

התאמה לטעם ודרישה בשוק הסיני ()“Osem – Bamba” case ,KFC case
הגבלות משפטיות )(Government procurement laws, restricted areas, etc.
התאמה משפטית וטכנית לתקנים Chinese Standards, Licensing, etc.

•
•

מגבלה משפטית על הקנין הרוחני (רישום מוקדם של פטנטים ,סימני מסחר ודומיינים ע"י צד שלישי)
מחקר שוק על מתחרים ,מחירים ,סובידיות ממשלתיות למתחרים ,מפיצים/שותפים פוטנציאלים ,ועוד,

 .2בחירת הצוות הניהולי בסין ובישראל (מנהל ישראלי  /סיני  ,EXPAT /ניסיון בתעשיה  /בסין ,וכו').
ראה וובינר שניתן בנושא בלינק הבאhttp://www.export.gov.il/heb/Services/ChinaBI/Tips/ :

 .3בחירת מיקום וסגמנט ההפצה (מוצרי צריכה ומוצרי יוקרה)
 .4בחירת מנגנון ההפצה  +הקמת חברה מקומית ומיקומה (אם רלוונטי)

 .5בנית תוכנית עסקית ארוכת טווח ותקציב ריאלי (נדרש כושר סיבולת גבוה ). . .
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בחירת הסוכנים והמפיצים – היבטים משפטיים
 .1בחירת מנגנון ההפצה והמפיצים
•

רקע עסקי :מיצוב בסגמנט  High / Low endוהאם Public / Private sector
איזורי הפעילות ,ניסיון בשיווק מוצרים בינ"ל ו/או ניסיון עם חברות בינ"ל
בניית מערכת יחסי אמון ארוכת-טווח עם הסוכן (מומלץ מאד אבל דורש השקעה ועניין)
בדיקות "רצינות" (התחיבויות קונקרטיות של המפיץ לקידום המכירות ,ביקור במשרדים ומחסנים)
בדיקת נאותות משפטית )(Business Licence, Industry Licence, Ex/Im Licence, Legal Rep

•

בדיקת נאותות פיננסית (היקף הפעילות הקיים ,חובות ויציבות פיננסית ,תנאי תשלום אפשריים ,מלאים)

•
•
•

 .2תפקידי חברת היבוא/יצוא )"I/E"( IMPORT/EXPORT COMPANY -
•
•
•
•
•

היסטורית מדובר בחברות ממשלתיות (” )State Owned Enterprises “SOEsכבדות ומאובנות
בתחומים מסוימים יש עדין בלעדיות לחברות אלו (זרעים ,וכו')
מסיבות היסטוריות ובשל קשיי תפעול מפיצים רבים מעדיפים להמשיך לעבוד עם (" ,)"I/Eומנצלים זאת !
שימוש בחברות (" )"I/Eיוצר בעיות מבחינת אחריות משפטית בין הצדדים
שימוש בחברות (" )"I/Eיוצר בעיות תמחור )(commissions 1%-3%, exchange rate, tax rebate & expenses
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בחירת הסוכנים והמפיצים – היבטים משפטיים
 .3מנגנון האקסקלוסיביות
•
•

אקסקלוסיביות גיאוגרפית (סין  ,+פרובינציות ,ערים) ואקסקלוסיביות בסגמנטים
קביעת מבחנים כמותיים למתן אקסקלוסיביות ,הגדלתה והפחתתה )(prepare a milestone plan

 .4חוזה ההפצה
•
•
•
•

שפת החוזה (אנגלית  /סינית  /דו-לשונית) והשפה הקובעת
פורמט החוזה (כלל האצבע :פשטות לשונית ,פירוט רב של האופרציה ,אפקטיביות משפטית)
חוק החוזה ( )CISGוסמכות השיפוט
קביעת היחסים עם חברת ה ( – )I/Eנספח לחוזה ו/או חוזה משולש

•
•
•

תנאי התשלום וסינכרון התחיבויות (יורחב בהמשך)
מנגנוני פיקוח על מחירים
האחריות לתהליכי התקינה וההיתרים
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חסמי יבוא בשיווק לסין – תקנים אישורים ורשיונות
 .1הבנה של מנגנוני הבירוקרטיה הסינית
•
•

•
•

דרישות חופפות וסותרות מצד גופים רגולטורים שונים (גם בחיתוך לפי רשויות וגם בחיתוך איזורי)
היתרים ספציפיים של תעשיות ) (e.g. High-Tech, Medicine, Food, etc.מוסיפים עלויות,
מאריכים את זמן הכניסה לשוק ,לעיתים מוזרים ,ובמקרים רבים נדרש חידוש תקופתי ועלויות נוספות.
בפרקטיקה ניתן לוותר על היתרים מסויימים תוך לקיחת הסיכון וכל עוד היקף הפעילות קטן .ההיתרים
בד"כ נדרשים בפרויקטים גדולים ,לצרכי מס וכו'
השגת ההיתרים השונים כרוכה לעיתים קרובות במתווכים רבים ויש להבין זאת ואת העלויות

 .2התקן הלאומי )National Standards (Guo Biao = GB
•
•
•

למעלה מ  20,000 -תקני חובה (למשל מסטיקים ,קונדומים ומכשירי  )DVDשנחקקים ע"י  SACונאכפים
ע"י )Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ
התקנים בד"כ דומים או זהים לתקנים בינ"ל
למרות החובה לעמוד בתקן ,לא נדרש אישור מראש אבל יש דגימות שנבדקות ,גם במכס וגם בשווקים
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חסמי יבוא בשיווק לסין – תקנים אישורים ורשיונות
 .3תקן ה ( CCC -בעיקר למוצרי חשמל)  -תקן חובה שנדרש לפני יבוא ושיווק של המוצר
•

כ –  133קטגוריות )(mainly electronics, but inc. latex condoms, tires & safety equipment
הקטלוגhttp://www.china-certification.com/en/list-of-ccc-mandatory-products :

•

קבלת התקן דורשת בדיקות במעבדות סיניות מאושרות ,מסירת מסמכים טכניים ודגימות
המוצר ,וכן בדיקה של נציגי הממשל במפעל המייצר (ע"ח היצרן) .התהליך יקר ואורך כ  100-120 -יום.

 .4תקן ה – (Control of Pollution caused by Electronic Information Products) RoHS
•

תקן חובה ששונה מה –  RoHSהאירופי ובעל היקף רחב יותר .דורש בדיקות ותיוג של המוצרים לפני-יבוא

•

שלב  IIשל התקן טרם נכנס לתוקף .שלב  IIיגביל יבוא מוצרים שמינון החומר המסוכן בהם מעבר לסף.

 .5הגבלות מתוקף התקנות בענין "העברת טכנולוגיה" ((Technology Transfer
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חסמי יבוא בשיווק לסין – תקנים אישורים ורשיונות
 .6רשיונות ואישורים של תעשיות ספציפיות (רשימה חלקית בהחלט)
•
•
•

מוצרי מזון (הבדל בין מוצרים ארוזים למוצרים טריים) China Inspection and Quarantine’s )CIQ) -
תרופות וציוד רפואי  – Regulated by State Food and Drug Administration (CFDA / SFDA) -נדרש סוכן !
מוצרי קוסמטיקה Regulated by State Food and Drug Administration (CFDA / SFDA) -

•
•
•
•

מוצרי אלקטרוניקה ותוכנות מסחריות Regulated by MII -
מוצרי Regulated by SARFT - BROADCAST
בד"כ אם בשווקים אחרים יש דרישות תקינה למוצר כך יהיה גם בסין – אבל עם טוויסט !
אם נדרש סוכן לתהליך קבלת האישור יש לוודא שימור זכויות היצואן/יצרן !!

 .7רשיונות ומגבלות על פעילות חברת הבת בסין (במידה וחברה כזאת מוקמת)
•
•
•

רשיונות כלליים  + Business License + Operational License (SAFE, Tax, Custom, etc) -חידוש שנתי
רשיונות מיוחדים עפ"י הפעילות Environment, Safety, Hygiene, Industry License (ICP, Seeds, etc.) -
מגבלות של "תחום העסק" ( )Business Scope + Trading Scopeצורך באירגון-עובדים (מעל  20איש)

•

מגבלות על פעילות שוטפת (השקעות ,הוצאת מזומן ,תשלומים לחו"ל ,המרה למטבע מקומי ,וכו),
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מגבלות היבואן הסיני ובעיות בתשלומים לחו"ל
 .1הדרישה לרשיון יבוא
•

מבחינה היסטורית רק חברות ממשלתיות גדולות קיבלו רשיונות יבוא/יצוא .למרות הליברליזציה בקבלת
רשיון יבוא ,עדין בפועל יש לחברות הגדולות והמקושרות יתרון גדול בניהול היבוא ותשלום במטבע זר.
רשיון היבוא הסטנדרטי נקרא ”“Foreign Trade Business Operator License

•
•

יש מוצרים שדורשים רשיון יבוא מיוחד שמוגבל לגופים ממשלתיים ו/או מקושרים (זרעים ,מזון ,טבק ,וכו')
חברות בבעלות זרה ( )FIE – Foreign Invested Enterpriseיכולות ליבא בחופשיות לצרכי עצמן.
 FIE TRADINGיכול ליבא ו/או לייצא בתחום המסחר שלו לצורך הפצה.

 .2המגבלות על תשלומים לחו"ל
•
•

•

התשלום בעסקאות יבוא כפוף לבקרה ו/או אישור מראש של  .SAFEהתהליך כרוך בהגשת מסמכים רבים,
ביזבוז זמן ,במגבלות טכניות ובהחלטות שרירותיות .זו הסיבה שמפיצים רבים מעדיפים לעבוד עם ()I/E
תשלומים לאחר יבוא המוצר מאושרים בקלות יחסית (ע"יי הבנק כנגד מסמכים).
תשלומים לפני היבוא ותשלומים נדחים (למעלה מ –  90יום) דורשים אישור  SAFEמראש ובד"כ אסור להם
לעבור  10%מהיקף היבוא של השנה הקודמת (יתרון גדול ליבואן הסיני במו"מ)
מוצרים מסוימים הכרוכים בהעברת טכנולוגיה ו/או קנין רוחני כפופים למגבלות נוספות (גם דיווידנדים)
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מגבלות היבואן הסיני ובעיות בתשלומים לחו"ל
 .3צורות תשלום מקובלות
•
•
•
•
•

מכתבי אשראי וערבויות דומות – בד"כ "unconfirmed" LOCs
העברות בנקאיות  - The T/T way,מקובל מאד
"צק בנקאי" )The Bank Draft, (RMB
מזומן The Cash . . . .
המרת תשלומים מ  RMB -למטבע זר והעברתם לחו"ל שלא ע"י היבואן

 .4הבטחה ובטחונות לתשלומים
•

בדיקת נאותות של מצבו הפיננסי של היבואן/מפיץ ()"Misconduct Record System" + Credit agencies

•

סינכרון של משלוח ושרותים כנגד התשלום (יש יבואנים שמתעקשים על  Performance Bondשל )5-10%

•

סינכרון של משלוח ושרותים כנגד ערבויות ו/או התחיבויות לצד ג' (בנקים ,מאכרים ,מתווכים ,ממשלה)

•

מנגנונים ממשלתיים (ביטוח סחר חוץ ,הפרוטוקול הפיננסי ,ועוד)
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הגנה על הקניין הרוחני בשוק הסיני
 .1אמצעי מניעה להגנה על זכויות הקנין בסין
•

שמירה פיזית וחיסיון ככל שניתן של ה –  IPשניתן להגנה

•
•

הגנות חוזיות של ה ( IP -חתימת  ,NDAוכו')
הגנה ברישום מוקדם של ה – .IP

 .2רישום הקנין הרוחני בסין
•

הרישום בסין דורש משרד עו"ד מקומי סיני בעל רישיון מיוחד ! (עו"ד רבים רק מתווכים עם בעל הרשיון)

•
•

רישום פטנטים (לפי כלל המקדים זוכה) Invention Pt. (20y) Design Pt. / Utility Model Pt. (10y) -
רישום סימני מסחר (לפי כלל המקדים זוכה) זול יחסית !! רצוי בסינית PINYIN ,ואנגלית ( 10שנים  +חידוש)

•
•
•

רישום זכויות יוצרים בתוכנה (לא מחויב אך יכל להועיל במרקה של סכסוך) .בד"כ חיי יוצר  50 +שנה
רישום דומיינים ( ,)DOMAINSזנים ,תכנון מעגלים משולבים ,ועוד
הכרה בחוק ובפסיקה :בזכויות יוצרים ,סודות מסחריים ,סימני-מסחר מפורסמים,אריזות מוצר ,ו Trade Dress

•

הרישום מגן גם כנגד העתקה וגם כנגד רישום מקדים ע"י חברות סיניות מקומיות (מקרה ארמני ,ושניידר)
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הגנה על הקניין הרוחני בשוק הסיני
 .3חוקי הקניין הרוחני בסין
•
•
•

החוקים מודרניים ומקבילים לחוקים במערב .מאז  2011סין המובילה בעולם במספר בקשות לפטנטים.
סין חתומה על רוב האמנות הבינ"ל בנושא.
סמכות השיפוט בנושא קנין רוחני הוענקה לבתי משפט "מחוזיים" ( )INTERMIDIATEהמתמחים בתחום
האכיפה מתחזקת בין היתר תודות ללחץ מהמערב ולחץ של החברות הסיניות הגדולות

 .4אכיפת חוקי הקניין הרוחני בסין
•
•

סוגי ההעתקות של מוצרי צריכה בסין ,והתמודדות איתן דרך המיצוב ( )BRANDINGוההפצה הסלקטיבית
בתחומים שבהם יש רישום מוקדם  -האכיפה נעשית במישור הפלילי ,האדמיניסטרטיבי (כולל מכס) ,והאזרחי

•
•

בתחומים שבהם אין רישום מוקדם  -האכיפה נעשית בעיקר במישור והאזרחי (למשל "תחרות בלתי הוגנת")
בעית עלות האכיפה לחברות קטנות ובינוניות ()SME

 .5סוגיות נוספות בדיני הקנין הרוחני בסין
•
•

רישום דומיניים (דומיין סיני מול דומיין זר ,תופעת ה )“Squatting” -
רישום מוקדם של "העברת טכנולוגיה"

'נספח א

כללי הזהב לעשיית עסקים בסין
For Typical Israeli Companies (i.e. Small-Medium Enterprises)

▪ Read more from “on the ground” experts !! And try to understand Chinese culture and

norms (see the reading list at this PPT)
▪ Hire experienced and trusted China managers / consultants and listen to them and
others with real China experience
▪ Prepare yourself for long runs . . . . or stay @ home
▪ Choose matching partners to your size. Or, ride on the “Dragon’s” back (i.e. the multinational corporations in China)
▪ Develop mutual respect & long-term trust relationships with your partners. Be humble
and coordinate realistic expectations with the partners( require time & suspicions)
▪ Explore the “wild west”, 3rd tier cities and further beyond
▪ Nurture local managers & talented workers (GF – Don’t be cheap or take “Snakes”)
▪ Be flexible and open to local needs and practices (GF – “flow with the current”)
Exceptions: World-wide real patent/ innovation, big scale/ commodities suppliers

'נספח ב

רשימת קריאה מומלצת
General Reading about China

▪ River Town, Hessler Peter (Sep 21, 2010)
▪ Wild Swans – Three Daughters of China, Jung Chang (1991), HarperCollins / Flamingo
Business & Negotiation Materials Regarding China

▪ Chinese Commercial Negotiating Style
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports/2007/R2837.pdf

▪ The Art of War and Negotiations
http://interneg.concordia.ca/index.php?id=learning&page=Tutorials_and_Guides&subpage=The_Art_of_War_Negotiations

▪ Mr. China, Clissold Tim (2005), Harper Business
▪ Doing Business In China. How to Profit in the World's Fastest Growing Market, Plafker, Ted (Jan 2, 0007)
▪ Where East Eats West , Goodman, Sam (May 25, 2009)
▪ One Billion Customers: Lessons from the Front Lines, McGregor, James (Oct 19, 2005)

'נספח ג

ומתן בסין-הכנה מנטלית למשא
▪

Relative Powers & Realistic Expectations:
▪ Practice control against exaggerated expectations (even when China dazzle you)
Sun Zi - "Draw them in with prospect of gain, take them by confusion“
▪ know yourself, compare size, and your limitations. Be humble v. Israeli Chutzpa
Sun Zi - “Carefully compare the opposing army with your own, so that you may
know where strength is super abundant and where it is deficient.”
▪ My “Zen” Principles (Gal Furer, Adv.):
▪ Ignore your “western logic” ** don’t take anything for granted !
▪ Be attentive, sensitive and “feel” your counterpart (remember the segmentation)
▪ Practice patience )always add time) & don’t be aggressive )only when it is a must)
▪ Expect the unexpected ! and grab opportunities (i.e. be flexible)
▪ Accept the achievable (i.e. compromise), but be ready to drop a bad deal !
▪ Think Marriage (unless it is a one-night-stand)
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Time for Questions ?
Gal Furer, Adv.
▪ Managing Partner - Viz-Asia Resources
Gal.furer@viz-asia.com

▪ Senior Counsel - Broad & Bright Law Firm
Gal_Furer@Broadbright.com

www.viz-asia.com

www.broadbright.com
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