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  ,יצואנים יקרים
  

בעשור  . מדינות בעולם50- פעילויות בכמאותלאומי מבצע מידי שנה -המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין

המלווה בפתיחות הולכת וגדלה , צומחותתוך גידול מהיר של כלכלות , האחרון הולכת ומשתנה מפת הסחר העולמי

  .לאומי ולשיתופי פעולה-מצידן לסחר הבין

  

הינו הדרך , המתאימים לצורכיהם הרבים והמגוונים של היצואנים בעת זו, אני מאמין כי מתן שירותים רלוונטיים ועדכניים

  . ל מדינת ישראלוכפועל יוצא את הצמיחה והתוצר הלאומי ש, היעילה ביותר לסייע להגדיל את היצוא

  

בשנת  .גם על הכלכלה הישראלית, ומכאן, להתפתחותה הכלכלית של הודו השפעה של ממש על הכלכלה העולמית

עם .  מיליארד דולר1.7 והסתכם בלמעלה מ 2009 לעומת שנת 40%-מישראל להודו ב) ללא יהלומים( גדל היצוא 2010

  .הסחר בינינוי קשרהגלום בהפוטנציאל אנו רחוקים מלמצות את  ,זאת

  

חוברת משלבת בתוכה מידע שימושי על ה .חוברת זו מהווה כלי עבודה למבקשים לחדור ולפתח עסקים בשוק ההודי

 ישראל ועל ההזדמנויותהודו ומערכת הקשרים הקיימים בין על , המסגרת הרגולטורית במדינה זועל , הודוכלכלת 

  .ההודיהקיימות בשוק העסקיות 

  

המעוניין רשות ציבור אנשי העסקים  הזמן ללועומד כ, ד את הודו במוקד הפעילות שלו לשנים הקרובותמכון היצוא העמי

   .תערוכות וארגון משלחותו, סיוע לקידום השיווק, תוכניות הדרכה, מידע חומרי -ה במגוון רחב של שירותים לפעול ב

  

  .סחר החוץ של מדינת ישראלום  ויתרום לקידבידכםיסייע , וז ת תקווה כי החומר הכלול בחוברכולי

 
  , בברכה

  

  

  

                   

  

  אבי חפץ

  ל מכון היצוא" מנכ                                                                
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בחוברת  מתפרסםהו בהבטחת מהימנותו של המידע עמאמצים רבים הושק

תחול על מכון  אי לכך לא, חד עם זאת ייתכנו טעויות מטעויות שונותי. זו

שעלול להיגרם כתוצאה  היצוא הישראלי כל אחריות ישירה או עקיפה לנזק

  )ח.ל.ט. (מטעויות שנפלו בחוברת זו או כתוצאה משימוש במידע המופיע בה

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

  

 Olavi Strategic Marketing Consulting ,אורית לביא: מחקר ועריכה
 ישראלי יצוא המכון ה, היחידה הכלכלית

 מכון היצוא הישראלי, חטיבת תקשורת והפקות :הפקה והוצאה לאור
 ' גרפיק טאצ: ביצוע גראפי,יפעת הדר: עיצוב עטיפה ופנים

  2011  בישראלהודפס
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  פתיחה
  

ותרמה קרוב לרבע , אחרי סין, היבשת ההודית השניה בגודלה בעולם-ערב המהפכה התעשייתית היתה הכלכלה בתת

הודו בכלכלה העולמית חלקה של ,  שנים של סטגנציה כלכלית וקולוניאליזם בריטי200אך כעבור . מהתפוקה העולמית

והביטוי המלגלג , המשטר הסוציאליסטי שהנהיגה הודו העצמאית לא הייטיב עמה. םהנמוך אי פע - 3%-הצטמק לכ

  . שיקף את הקפאון הכלכלי במדינה" קצב צמיחה הודי"

  

תהליכי הרפורמות שהחלו אז .  של המאה העשרים חוזרת הודו לקידמת הבמה העולמית90-אך מאז ראשית שנות ה

תוך עשורים בודדים ישובו סין והודו להיות , לפי התחזיות. בוהה ונמשכתוהודו נהנית מצמיחה ג, חולףהבשילו בעשור ה

ויש המרחיקים לכת וחוזים כי הודו תתפוס שוב את המקום הראשון בהובלת העולם  - הכלכלות המובילות בעולם

  . הכלכלי

  

הודו גאה . רים אליה ונוהםשבייזמים מכל העולם ו, מדינות אסיהרוב הודו התמודדה עם המשבר העולמי האחרון טוב מ

היא נתפסת כפחות מסתורית , ויחד עם העובדה שאנגלית היא השפה הרווחת בה, להיות הדמוקרטיה הגדולה בעולם

 .וייה להנות מכך במאבק על השקעות זרות ועל גישה למשאבים בינלאומיים נוספיםהודו עש. ומאיימת בהשוואה לסין

  . ע בכך אף היאהרוח היזמית המפעמת בקרב הודים רבים תסיי

  

 מסך הילדים בעולם הסובלים 40%-המהווים כ, בהודו יש כששים מליון ילדים רעבים. ואולם הילדים בהודו עדיין רעבים

.  תושביםM421-הן בית ל, בהן מידת העוני חריפה כמו בעניות שבמדינות אפריקה, שמונה ממדינות הודו. תזונה-מתת

, החיים מתחת לקו העוני, רים האחרונים רחוקה מלחלחל אל מרבית ההודיםההתפתחות הנמרצת של הודו בשני העשו

בעוד , האחת מתקדמת ודינמית, ואכן בהודו מתקיימות זו לצד זו שתי כלכלות. ומתפרנסים בקושי מחקלאות פרימיטיבית

  . שהאחרת סובלת מתחלואי העבר

  

החי , לישראלי הממוצע. צר פוטנציאל כלכלי אדירהשילוב בין הצמיחה המהירה לבין גודלה של הודו יו, יחד עם זאת

 לה שיתוספוקשה לדמיין את הפוטנציאל הטמון בארץ אשר מספר התושבים , "כולם מכירים את כולם"במדינה בה 

הנדרשים , כניסה לשוק ענק ומורכב כל כך מחייבת היערכות ואורך רוח, ואמנם.  מליון נפש135-בעשור הקרוב הוא כ

  .   עם התרבות המקומית והעסקית המגוונתלהיכרות עמוקה 

   

החל במעורבות ממשלתית גבוהה וכלה , יזמים ומשקיעים המעוניינים לפעול בהודו עדיין נתקלים בקשיים רבים

הוא בגודל של , שמונה כעשרה מליון עובדים, השירות הציבורי בהודו. בהפסקות חשמל תכופות ובחוקי עבודה נוקשים

  .  התרבותיים מקשים על איתור שותף מקומי מתאים ועל שימור השותפות לאורך זמןהפערים. מדינה קטנה

  

ובעשור האחרון התהדקו עוד יותר , החלו חברות ישראליות לפעול במדינה זו, מאז כינון היחסים הדיפלומטיים עם הודו

חלקם מוצאים דמיון . אשר בסיןיותר מ, לישראלים רבים קל לחוש בבית בהודו, למרות פערי התרבות. יחסי שיתוף פעולה

ואחרים חוו אותה והתאהבו בה במסעות , שתיהן מורשת השלטון הבריטי, בין מערכות המינהל והמשפט בישראל ובהודו

ואת המשאבים העצומים שיש , אך רבים לא העריכו נכון את עוצמת הקשיים בשוק. התרמילאים ובחיפושים רוחניים

   .ונכוו - להשקיע בחדירה לשוק זה

  

אך גם להצביע , יזמים ומשקיעים ישראלים להתוודע להזדמנויות הרבות הטמונות בהודו, מחקר זה נועד לסייע ליצואנים

 יזמים שכבר נכנסו לשוק עשויים לקבל תמונה רחבה על הודו .על הקשיים והסיכונים הכרוכים בפעילות במדינת ענק זו

אשר עתיד להיות מהמובילים בעולם , וספים להיערך לכניסה לשוקהמחקר אמור לסייע ליצואנים ויזמים נ. וכלכלתה

  . 21-במאה ה
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   התמצית ההיסטורי
  

-ושרידים ארכיאולוגיים מצביעים על קיום בני אדם בה לפני למעלה מ, הודו היא מהתרבויות העתיקות ביותר בעולם

ומהקדומות בעולם בהן , צאה עדות כתובההיא הקדומה ביותר בהודו עבורה נמ" תרבות עמק האינדוס. " שנים30,000

הקימו מוסדות , פיתחו תרבות גבוהה, ס"שישבו בעמק האינדוס באלף הרביעי והשלישי לפנה, הדראווידים. הופיע הכתב

  . וככל הנראה אף סחרו עם ארצות מסופוטמיה, שלטון רחבים

  

הם . ששפתם היתה סנסקריטית, ן מרכז אסיהמצפו) אריים(אירופיים -ס חדרו אל הודו שבטים הודו" לפנה1500-החל מ

הדת והתרבות שהם הביאו עמם חילחלה . ובהמשך התפשטו לכיוון דרום המדינה ומזרחה, השתלטו על עמק האינדוס

הוא זה שיצר את התרבות ההודית הקלאסית המוכרת , והמיזוג בינם לבין התושבים הדראווידים המקוריים בהודו, לאזור

  .היום

  

 לאלכסנדר הגדול ועד, החל מפלישות הפרסים, ם סבלה הודו מפלישות אל חלקיה השונים של תת היבשתלאורך השני

אך החלל שהותירו אחריהם איפשר את עלייתה של השושלת , היוונים נסוגו מהודו לאחר זמן קצר). ס" לפנה327(

ולקת לממלכות רבות קטנות ועד למאה הרביעית לספירה היתה הודו מח, זו לא החזיקה מעמד זמן רב. המאורית

  . ופגיעות

  

   מממלכת הגופטה ועד לאימפריה המוגולית -תור הזהב הראשון והשני 

והקים את , נדראגופטה ממאגאדהה שבצפן הודו איחד את הממלכות הצפוניות'המלך צ,  לספירה320סמוך לשנת 

ופריחה בחיי , תודות לשגשוג כלכלי, התקופה הגופטית נחשבת לתור הזהב של ההיסטוריה ההודית. ממלכת הגופטה

  . אך פלישת ההונים להודו במאה החמישית הביאה להרס הממלכה. הספרות והשירה, האמנות

  

הם הקימו קהילות . עד לפלישות המוסלמים מהמזרח התיכון בימי הביניים, הודו שוב נחלקה לממלכות קטנות וחלשות

 החלו 14-בשלהי המאה ה. ודו ממלכה איסלמית רחבת ידייםובמרוצת השנים התבססה בה, סוחרים במספר מקומות

שהיתה מהעשירות ,  הם ביססו בצפון המדינה את האימפריה המוגולית16-ובראשית המאה ה, ההונים לפלוש להודו

עד שניגפה סופית , ומאז החלה שקיעתה, 17-האימפריה המוגולית הגיעה לשיאה במחצית המאה ה. ומהמפוארות בעולם

  . 19-טים במאה המול הברי

  

   יעד לקולוניאליזם האירופי   -העושר ההודי 

. שמשכה אל הודו  אירופים רבים,  פתחה את המהפכה המסחרית15-מציאת הנתיב הימי מאירופה להודו בסוף המאה ה

דו ובראשן חברת הו, באמצעות חברות הסחר הנודעות, בתקופה הראשונה הם הובילו להגברת המסחר בינה לבין אירופה

, אשר התרחבו לקולוניות בשליטה פורטוגזית, חברות אלה פתחו תחנות סחר על חופי המדינה. המזרחית הבריטית

  . הולנדית ובריטית, צרפתית

  

באמצעות  ,  השתלטו הבריטים19-ועד אמצע המאה ה, אך לאורך השנים העמיקו הבריטים את אחיזתם בהודו ובמשאביה

הרסו את אופיים של , הם שאבו את עושרה). כולל פקיסטן ובנגלדש(ה של הודו על רוב שטח, חברת הודו המזרחית

הוביל , 1857-שפרץ ב, המרד ההודי הגדול נגד הבריטים. והביאו להקמתו של מעמד בינוני בורגני במדינה, הכפרים

  . לשליטה בריטית ישירה בהודו ולפירוק החברה ההודית המזרחית

  

    קסם של ניגודים-'  פרק א
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  1947-תיים בעצמאות בהמאבק ההודי בשלטון הבריטי מס

מנהיגה הבולט . והוקמה תנועת השחרור הלאומית,  התעצם מאבקה של הודו לעצמאות19-במחצית השניה של המאה ה

גנדי . הידוע בכינויו מהטמה גנדי, )Mohandas Karamchand Gandhi(ד גנדי 'של התנועה היה מוהנדס קרמצנ

הם הפכו את מפלגת הקונגרס , )Jawaharlal Nehru (ל נהרוווהרל'גויחד עם , האמין במאבק לא אלים בבריטים

 המועד בו עזבו - 1947 באוגוסט 14-המאבק הממושך הסתיים ב. הלאומי לתנועת התנגדות המונית לשלטון הבריטי

  . הבריטים את המדינה

  

  הבריטים מחליטים על חלוקה בין הודו ופקיסטן 

פקיסטן עצמה .  מדינה חילונית עם רוב הינדי-והודו , עם רוב מוסלמי,  פקיסטן-הבריטים קבעו שהודו תחולק לשניים 

  .ומזרח פקיסטן הפכה מאוחר יותר למדינה העצמאית בנגלדש, נחלקה למזרח ומערב

  

החלוקה . והובילה למהומות ולקרבות עזים בין הודו לפקיסטן, כפרים ורקמות חיים, חלוקת המדינה קרעה משפחות

,  מליון בני אדם נאלצו לעבור ממדינה למדינה14.5-כ. ן הגדולים ביותר שהתרחשו אי פעםהובילה לחילופי אוכלוסי

, במהומות שהתחוללו בצל החלוקה וחילופי האוכלוסין.  מפקיסטן אל הודו-והודים וסיקים ,  מהודו לפקיסטן-מוסלמים 

לה לשלוש מלחמות ולמעשי טרור והובי, השליטה על חבל קשמיר נותרה שנויה במחלוקת. נהרגו מאות אלפי בני אדם

  .1948קיצוניים הודים שהתנגדו לחלוקה רצחו את גנדי בראשית . רבים מאז ועד היום

  

  נהרו מעצב את הודו הסוציאליסטית 

שהיה לראש הממשלה , ועל ידי נהרו, ידי מוסדות השלטון שהשאירו הבריטים-דמותה של הודו עוצבה במידה רבה על

, הניח את התשתית לדמוקרטיה אזרחית יציבה, 1964- שנים עד למותו ב18שכיהן בתפקיד במשך , נהרו. העצמאי הראשון

  . בה הוטמעה שיטה כלכלית סוציאליסטית מורכבת

  

     ולאחר מכן נבחרה שוב, 1977וכיהנה בתפקידה עד , 1966-נבחרה לראשות הממשלה ב, בתו של נהרו, אינדירה גנדי

, בנה. ידי  שומרי ראשה הסיקים-וגנדי נרצחה על, ים שדרשו אוטונומיה פוליטית ודתית התקוממו הסיק1984-ב. 1980-ב

ידי - נרצח אף הוא על1991-במהלך מסע הבחירות ב. 1989נבחר לראשות הממשלה וכיהן בתפקידו עד , יב גנדי'רג

  .קיצוניים טמיליים

  

  משטר
  

נות ועוד שבע טריטוריות מאוחדות מדי28  כיוםהמאחדת, הודו היא דמוקרטיה פרלמנטרית פדרלית
1
בעוד שהמדינות . 

-הנבחר על, בראש המדינה עומד נשיא. ידי מינהל ממונה-הטריטוריות מנוהלות על, ידי ממשלות נבחרות-מנוהלות על

נבחרה , )Partibha Patil(פרטיבה פאטיל , הנשיאה הנוכחית. ידי נציגי העם בבתי המחוקקים הפדרליים והמדינתיים

  ).עם אפשרות לכהונה נוספת(לתקופה בת חמש שנים , 2007ה ביולי לתפקיד

  

                                                
  1   Andaman and Nicobar Islands*, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh*, Chhattisgarh, 

Dadra and Nagar Haveli*, Daman and Diu*, Delhi*, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, 
Jharkhand, Karnataka, Kerala, Lakshadweep*, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, 

Nagaland, Orissa, Puducherry*, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West 
Bengal ;הכריזה ממשלת הודו על תכנית להקמת מדינה חדשה 2009-ב  *.-שבע הטריטוריות המאוחדות מסומנות ב – Telangana – 

 . Andhra Pradesh-בשטח המהווה כיום חלק מ
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, הכוח הפוליטי העיקרי נמצא בידי הממשלה והעומד בראשה. תפקידי הנשיא הם בעיקר טקסיים, בדומה לישראל

 )Manmohan Singh(ראש הממשלה הנוכחי מנמוהן סינג . ידי הנשיא בהתאם להמלצות חברי הפרלמנט-הממונה על

ממשלתו . 2014-הוא אמור לכהן עד הבחירות הבאות הצפויות ב. 2009-כ ב"אחו, 2004בשנת לראשונה תפקידו נבחר ל

  .ידי מפלגת הקונגרס-המונהגת עלשמאל -ת מרכזמבוססת על קואליצי

הבית .  נבחר אחת לחמש שנים בבחירות כלליות(Lok Sabha)הלוק סבהא , הבית התחתון. בהודו שני בתי נבחרים

מערכת המשפט בהודו מבוססת . ידי בתי המחוקקים של המדינות- נבחר על,(Rajya Sabha)יאה סבהא 'הראג, העליון

  .החוקה ההודית מעגנת מערכת משפט בלתי תלויה ברשות המבצעת. ועל החוק הבריטי, 1950-על החוקה מ

  

 מהמושבים 30%ו שמורים בפרלמנטים המדינתיים בהוד. בולט מקומן של הנשים בהנהגה, מאז עצמאותה של הודו

  . תקציב המדינתיהמשפיעה על מבנה ה,  המקומי בעולםוןט תופעה יוצאת דופן בשל–לנשים 

 
  מדיניות החוץ

  

  היציבות האזורית-מדיניות החוץ מושפעת מאי

ם " במועצת הבטחון של האו2011והמושב שקיבלה בינואר , הודו מעוניינת למלא תפקיד מרכזי יותר בסביבה הגלובלית

והיא שואפת , מזרח אסיה-אך מדיניות החוץ שלה מתמקדת בעיקר ביחסיה עם מדינות דרום. משקף שאיפה זו

ASEANהמעורבות הגוברת של סין בנעשה במדינות . לאינטגרציה גבוהה יותר בין מדינות האזור
2
מחזקות עוד יותר את  

   . דרום מזרח אסיהההתמקדות ההודית ב

  

כל עוד בעיית קשמיר אינה באה , היחסים עם פקיסטן נתונים לתנודות חדות. לא יציב בעולםהודו ממוקמת באזור מאד 

ההגירה להודו מבנגלדש . גם התפתחויות בבנגלדש עלולות להשפיע על הודו ועל צמיחתה הכלכלית. על פתרונה

אם גלי . לאומנים הודיים והופכות את המהגרים ליעד להתקפות פוליטיות מצד -ומנפאל ממתנות את רמות השכר בהודו 

  . להקצין את המתחים החברתיים בהודום עלולים ה, ההגירה יתגברו

  

גישה למשאבים טבעיים ולשווקים -הודו מתחרה בסין במשיכת השקעות זרות ובסלילת נתיבי, מבחינה כלכלית

דיקטטוריים כדי להשיג בעוד שסין הלא דמוקרטית חברה למשטרים : אך הודו מנסה לבדל עצמה מול סין. בינלאומיים

  . הודו נסמכת על המגזר הפרטי הדינמי שלה כדי לחזק את מעמדה בכלכלה העולמית, מטרות אלה

  

ואולם ככל שמתהדקים . עד לפני שנים אחדות היה נראה שהודו מנסה לשמור על איזון ביחסיה עם המעצמות הגדולות

  . ב ובנות בריתה"נראה שאיזון זה מופר ונוטה לצד ארה, ב"יחסי הודו וארה

  

  היחסים עם סין עדינים לנוכח תביעות טריטוריאליות

. אך המתיחות המדינית ביניהן אינה מאפשרת את התחממות היחסים, הודו וסין מהדקות את הקשרים הכלכליים ביניהן

  B100$ושתי המדינות הסכימו על תכנית להרחבת הסחר ביניהן עד ,  ביקר ראש ממשלת סין בהודו2011בדצמבר 

  . 2015-ב

  

עת ריבונית על המדינה הצפונית ביותר סין תוב. הסכמה זו רחוקה מלאזן את הקונפליקטים החריפים בין המדינותואולם 

, (Aksai Chin) ין'ואילו הודו תובעת ריבונית על אזור אקסאי צ, (Arunachal Pradesh)ל פראדש 'ארונצ, בהודו

                                                
  מינמאר וקמבודיה, לאוס, ויטנאם, ברוניי, יפיניםפיל, מלזיה, אינדונזיה, תאילנד, סינגפור   2
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העשויה להזדהות עם הודו במקרה של , האיום הגדול ביותר טמון בטיבט, אך בעיני ממשלת סין. הנמצא בשליטת סין

   . מה גם שהדאלי לאמה וממשלת טיבט הגולה יושבים בהודו- התערערות היציבות באזור

  

 -על ידי סין , בין היתר, ביטוי לכך ניתן. הטריטוריאלים בין שתי המדינותמאבקים בשנים האחרונות חלה החרפה ב

כדי להבליט שהססטוס שלהם שונה משל , ויזות מיוחדות לתושבי האזורים ההודיים שבקונפליקטשהחלה להנפיק 

  .  סמוך לאזורים שבקונפליקטןשתי המדינות מחזקות את הנוכחות הצבאית שלה, אך מעבר לכך. ההודים ביתר האזורים

  

מגדילה את היא . ובנגלדש, מהבור, פקיסטן,  סרי לנקה-הודו גם מודאגת מההשפעה הסינית הגוברת על שכנותיה 

ועם , ומנסה לחזק מצידה את הקשרים עם המדינות השכנות, ב" עם ארההמהדקת עוד יותר את קשרי, תקציבה הצבאי

  דמוקרטיות אחרות במזרח אסיה

  

  ממשיכים להתהדק ב "היחסים עם ארה

  המיפנה חל. וערכים משותפים, יםעל בסיס אינטרסים משותפ, ב והודו להדק את היחסים ביניהן" החלו ארה2004מאז 

 ודואף הציעה להב "ארה. וקיבלה את היותה של הודו מדינה גרעינית, את מדיניותהשינתה ב "ארהכאשר , 2005-ב

שיתוף שיקף את ההסכם . 2008באוקטובר והסכם להעברת הטכנולוגיה נחתם , טכנולגיה גרעינית לשימושים אזרחיים

  . בסביבה הבינלאומיתשל הודו אך גם סימל בעיני הודים רבים את קבלתה , דינותאסטרטגי הנרקם בין המהפעולה ה

  

 היווה 2010ביקורו של הנשיא אובמה בהודו בנובמבר ו, עוד יותרהקשרים האסטרטגיים בשנתיים האחרונות העמיקו 

ושיתוף פעולה , ווי אקליםשינ, סחר, צבא ובטחון,  יחסים בינלאומיים-הקשרים נפרסים על פני כל התחומים . ביטוי לכך

  . יש הטוענים כי ברית זו והשפעותיה יתוו את המפה האסטרטגית הגלובלית בעשורים הבאים. גרעיני אזרחי

  

  בעקבות הפיגועים במומבאיהחריפה עם פקיסטן מתיחות ה

ן הודו והן ה. בעיקר בגלל המאבק על חבל קשמיר, שלוש מלחמות בינה לבין פקיסטןפרצו , מאז עצמאותה של הודו

בעשור החולף החלו המדינות בשיחות שלום . ומתנגדות לעצמאותו, פקיסטן תובעות ריבונות מלאה על חבל קשמיר

פיגועים . 2008ונפסקו בעקבות הפיגועים במומבאי בנובמבר , אך אלה לא הובילו לפתרון מוסכם, ובצעדים בוני אמון

  .  ד הישראליים במומבאי"וביניהם נציגי חב,  איש170-כהם ונהרגו ב, ידי אירגון טרור פקיסטני-אלה נעשו על

  

והודו מודאגת , אך איומי הטרור מפקיסטן אינם פוסקים.  המדיני בין הודו ופקיסטן חודש התהליך2010באפריל 

יש המרחיקים לכת וחושבים שממשלת פקיסטן עצמה היתה האחראית . נגד הטרורהמועטה מהפעילות הפקיסטנית 

  .במקרה הטוב, לפי ההערכה ההתקדמות בבניית האמון תהיה איטית. 2008-בלפיגוע 

  

  חברה
  

מיליארד בני אדם 1.2-אוכלוסיית הודו מונה כ
3
גידול קצב , 2010בשנת .  והיא השניה בעולם מבחינת גודל האוכלוסיה,

, לפי ההערכות). שלפניו  בעשור1.9%-כו (כולוהחולף בממוצע לשנה בעשור  1.5%-לעומת כ, 1.38%-האוכלוסיה נאמד בכ

                                                
3
  . ס ההודי" לפי אתר הלמEIU ,1.19- לפי הערכת הCIA ,1.18- לפי הערכת ה1.17, 2010ם לשנת " של האוHDRח " מיליארד נפש לפי דו1.215  

 .  מדויקתולתת תשובה יותר, 2011-והוא אמור להסתיים ב, 2010-להיערך למיפקד אוכלוסין ב    הודו החלה
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ותוך כעשרים שנה הודו עשויה לתפוס את מקומה של סין כמדינה ,  מיליארד נפש1.4- תגיע האוכלוסיה לכ2025עד 

  .יש החוזים כי התהליך יהיה מהיר עוד יותר. המובילה בעולם מבחינת מספר התושבים

  

 , )Bihar, Uttar Pradesh(בביהאר ואוטר פראדש ובעיקר ,  הנחשלותשיעורי הילודה גבוהים במיוחד במדינות הצפון

שיעורי הילודה במדינות הצפון .  הרבה מעבר לממוצע הכלל ארצי-שם שיעור הלידות לאשה הוא בין ארבע לחמש 

  .יקבעו את דמותה הדמוגרפית של הודו בעשורים הבאים

 
  המגמות הדמוגרפיות מהוות איום חברתי

אשר מובילה לירידה במספר הלידות , דת בשיפור הרווחה החברתית של הנשיםמתמקהדמוגרפית של הודו המדיניות 

, אך כצפוי. 14% ירידה של - 1998- ב26.4לעומת ,  לאלף נפש22.8 היה 2008-שיעור הלידות הממוצע ב, ואמנם. לאשה

  . ופחות במדינות העניות, הצמצום במספר הלידות בולט דווקא במדינות הודו המבוססות

  

 5%-ואילו הקשישים מהווים רק כ, 15-64 שלישים הם בגילאי -רוב לשניק. 14ת הודו הם ילדים עד גיל כלוסיי מאו30%-כ

ויוצר לחץ , השיעור הגבוה של צעירים מכביד על מערכת החינוך. 24כמחצית מהאוכלוסיה היא מתחת לגיל . מהתושבים

ומגביר את , וכלוסיה מחריף את בעיות הסביבה בהודוגידול הא, בנוסף. ליצירת מקומות עבודה לכוח האדם ההולך וגדל

  .הלחץ על משאבי המזון והמים

  

 885 היו 15על כל אלף בנים מתחת לגיל , CIA-פי אומדני העל . איום דמוגרפי נוסף טמון בחוסר האיזון בין גברים לנשים

. והים יותר של תינוקות ממין נקבהוגם שיעורי תמותה גב, בנות-הסיבות לכך הן הפלות יזומות של עוברי. בנות בלבד

אם מגמה זו .  כך גם מתרחבת התופעה-אך ככל שהטכנולוגיה מתקדמת , הפלת עוברים מטעמי מין הילוד אסורה בהודו

  . בעוד כעשר שנים ההשלכות החברתיות עלולות להיות קשות, תמשך

  

   אך תהליכי העיור בעיצומם–רמת העיור נמוכה 

 47%-לעומת כ( 30%-תושבי הערים מהווים רק כ.  נפש5,000-בישובים בני פחות מ, ורים כפריים מההודים גרים באז60%-כ

המשמעות . 2030- ב40%-רמת העיור תגיע לכ,  הבנק העולמיתחזית לפי ).ויטנאם ובדומה לו- באינדונזיה 44%-כ, בסין

  .  מליון נפש600-ותתקרב ל, ן נפש מליו250-לוסיה העירונית של הודו תגדל בככהאו, היא שבעשרים השנים הבאות

  

 M22-כ, Mumbai( הם במומבאי הריכוזים העירוניים הגדולים ביותר. 4ערים שאוכלוסייתן גדולה ממליון נפש 47בהודו 

, Chennai(, ) נפשM16-קרוב ל;  כלכותא לשעבר- Kolkata(קולקטה , ) נפשM19-כ(דלהי , )נינפש באזור המטרופוליט

  ). M6-למעלה מ, Hyderabad(והידרבד , )M5.6-כ, Bangalore(ור בנגל, )M7-למעלה מ

 
   אך ישנה שכבה משכילה רחבה -רמת הפיתוח האנושי נמוכה 

 72.6-ו,  לגברים67.4(שנה  70- היא הוערכה בכ- 2009-ואילו ב,  שנים בלבד32ודו  היתה תוחלת החיים בה1951בשנת 

אך תוחלת החיים עדיין נמוכה יחסית . ר נמשך בתנאי המחיה במדינהמצביע על שיפוהגידול בתוחלת החיים ). לנשים

  . כגון סין או סרי לנקה, למדינות האזור

  
  
  

                                                
   ערים הן בנות למעלה ממליון נפש43, בתחום העירוני. הגדול מתחומי העיר עצמה, באזור המטרופוליטני   4
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,  מדינות מבחינת רמת הפיתוח האנושי169 מתוך 119-דרג את הודו במקום ה מ2010- מ5ם"דוח הפיתוח האנושי של האו

  .בקבוצת המדינות בהן רמת הפיתוח בינונית

  

אז רק , 20- של המאה ה90- אך זהו שיפור משמעותי לעומת ראשית שנות ה- בלבד 65%-ות בהודו הוא כשיעור האוריינ

בקרב , רבעים יודעים קרוא וכתוב-בעוד שבקרב הגברים כשלושה. כמחצית מהתושבים מעל גיל שבע ידעו קרוא וכתוב

שיעור האוריינות ,  שבדרום(Kerala)בקרלה . קיימת שונות גבוהה ברמת האוריינות בין המדינות.  כמחצית בלבד-הנשים 

  . בלבד49%- כ-ואילו בביהאר , 91%-הוא כ

  

 הם - מאוכלוסיית העולם 17%-למרות שההודים מהווים כ. גם יחסית למדינות מפותחות, רמת החינוך בהודו עדיין נמוכה

  .   מבין האוכלוסיה העולמית שאינה יודעת קרוא וכתוב40%-מהווים כ

אף שהם מהווים רק מיעוט ,  נהנית משכבה רחבה של אנשים משכילים ובעלי הכשרה מקצועיתהודו, מאידך

. כחצי מליון בוגרים במקצועות טכנולוגיות המידע וההנדסה מצטרפים לשוק העבודה בהודו, בכל שנה. מהאוכלוסיה

   ). 2001- ב35%-לעומת כ(ל " מהם מחפשים עבודה בחו16%-רק כ, בניגוד לעבר

  

הודו , לכות של המגמות הדמוגרפיות היא שכאשר מדינות אחרות יתמודדו עם בעיות הזדקנות האוכלוסיהאחת ההש

שיאפשר מיצוי , אך הצלחתה של הודו מותנית ביכולתה להעניק חינוך נאות. תהנה מגידול בכוח העבודה שלה

פערי ההשכלה וההכנסה , יםאם מערכת החינוך לא תענה על הצרכ. הפוטנציאל האנושי בהתאם לצרכים הגלובליים

  .   ואלה עלולים להפר את היציבות החברתית השברירית, במדינה יתרחבו

  

  היציבות החברתית מעודד קבוצות שוליים-אי

התעוזה של המורדים . העניות ביותרהמלבים את האש בקרב השכבות , במרכז ובמזרח הודו פועלים מורדים מאואיסטים

 הודיעה חברת 2010בראשית , לדוגמה. ושיבשה את חיי המדינה, ה קרבנות בחיי אדםגבת, המאואיסטים העמיקה השנה

אף הם מגילויי אלימות אזורים מרוחקים יותר סובלים  . מתנועת הרכבות40%-הרכבות ההודית כי פעולות אלה השביתו כ

  . מצד אירגוני גרילה התובעים עצמאות, ומרד

  

   החברה ההודית מגוונת מאד

, למרות שהודו מוגדרת כמדינה חילונית. שפה ומעמד, הנבדלות זו מזו בדת,  נחלקת לקבוצות רבות מאדהחברה ההודית

, דתיים-זוהי אחת המדינות הבודדות בעולם בה המבנים החברתיים. הדת והמסורת מחלחלות אל כל היבטי החיים במדינה

  .לא השתנו כמעט מאז, שנוצקו לפני אלפי שנים

  

למרות . דתות בולטות נוספות כוללות סיקים ונוצרים. 13%- כ-והמוסלמים ,  מהתושבים80%-ה מההינדים מהווים למעל

ורבים מההינדים אינם מזוהים עם השכבה השלטת , ההינדית היא דת מרובדת, משקלם הגבוה של ההינדים באוכלוסיה

 הקאסטה אליה נולד האדם .מעמדות-והקאסטות נחלקות לאלפי תתי,  מעמדות-הם נחלקים לחמש קאסטות . במדינה

האמונה והמסורת . והטקסים בהם הוא נוטל חלק, הנורמות להן הוא מחוייב, מגדירה את טווח העיסוקים הפתוחים עבורו

  .ומנציחות את נחיתותם של בני הקאסטות הנמוכות,  חברתית6ההודית כמעט שאינן מאפשרות ניעות

    

                                                
5     Human Development Index, Human Development Report 2010, published Nov 2010 by UNDP  

 23-ישראל מדורגת במקום ה. 148 –וקניה , 106 –פלשתינית הרשות ה, 105 –ויטנאם , 81-סין מדורגת במקום ה,     לפי דוח זה
 . מוביליות–ניעות   6 
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במוסדות חינוך ובמקומות עבודה , ר חברי הקאסטות הנחותותעבו" אפליה מתקנת"החוקה ההודית הקצתה מכסות 

 היו הפגנות נרחבות נגד הקצאת מקומות 2006-וב, אך בני המעמדות הגבוהים מתנגדים לאפליה מתקנת זו. ציבוריים

  . לימוד במוסדות השכלה גבוהה עבור בני המעמדות הנמוכים

  

ממאתיים  יותראך אלה נחלקות ל. בנגלית ואנגלית, מיליתט, שהעיקריות בהן הן הינדית,  שפות רשמיות18בהודו 

וכן השפה הרשמית של הממשלה ,  מהתושבים20%-ההינדית היא שפת האם של כ. דיאלקטים ושפות נוספות קרובות

  .האנגלית היא השפה המקובלת בממשל ובעסקים. ושל אחדות מהממשלות המדינתיות

  

  סביבה ומשאבים טבעיים
  

פי כמעט אך מספר התושבים בהודו גדול . ב" כשליש משטחה של ארה-ר "י כשלושה מליון קמהודו פרושה על פנ

מה שמבטא את צפיפות האוכלוסין הגבוהה ואת משאבי הטבע המצומצמים יחסית לגודל , ב"ארבעה מאוכלוסיית ארה

  . האוכלוסיה
  

להודו גם עתודות גבוהות של . ת הפחםוהיא מדורגת רביעית בעולם מבחינת רזרבו, פחם הוא המחצב העיקרי של הודו

, הודו כורה גם נציץ, בנוסף.  מהעתודות העולמיות30%-תודות הטיטניום של הודו מהוות כוע, עפרות ברזל ובוקסיט

והיא תלויה ביבוא , אך היקפן מוגבל, להודו עתודות נפט וגז טבעי. וכן יהלומים, דולומיט ומינרלים נוספים, כרום, מגנזיום

  .  טבעינפט וגז
  

כגון מישור , באזורים הפוריים יותר.  שיעור גבוה למדי בהשוואה בינלאומית-כמחצית משטחה של הודו הוא שטח חקלאי 

אך שיעור גבוה . 90%שיעור השטחים המעובדים עולה לעתים על , גנגס או הדלתות שבחוף המזרחי-אינדו-ה

  .ועל עיבוד חקלאי בפרט, המקשים על תנאי החיים, יםאו הררי, צחיחים, באזורים טרופייםמהאוכלוסיה מתגורר 
  

 תלויההחקלאות  לפיכך. ואילו האחרים תלויים בגשמי המונסון,  מהשטחים החקלאיים מעובדים בהשקייה40%-רק כ

מה שמצמצם מאד את התפוקה , התלות בגשמי המונסון מכתיבה רק עונת יבול אחת בשנה. כמויות הגשמיםבמאד 

  .החקלאית
  

   הסביבה הוא אתגר חשוב ביותר שימור

שימור הסביבה הוא , בהתחשב בצפיפות האוכלוסיה ובתנאי האקלים הקיצוניים. כלכלת הודו תלויה מאד במשאבי הטבע

המשקפים גם את , הודו מתמודדת עם מגוון רחב של סיכונים אקולוגיים. תנאי הכרחי לשיפור הרווחה החברתית במדינה

מבני -וזיהום אוויר פנים, וכוללים תנאים הגיינים ירודים, הסיכונים העיקריים קשורים לעוני. חברתית-הדואליות הכלכלית

וגידול , וכוללים את הדרדרות הסביבה העירונית, סיכונים אחרים קשורים לצמיחה המהירה, במקביל. באזורים כפריים

  .בפסולת תעשייתית ובזיהום כימי

  : עיות הסביבה של הודו לפי מידת חומרתןדירג את ב) UNDP(ם לפיתוח "אירגון האו

  .מידבור ושחיקת יערות, דלדול קרקע .1

  .הכחדות מינים .2

  .רכב בערים הגדולות-בעיקר מכלי, זיהום אוויר .3

  .ניהול מים .4

 .ובפרט פסולת עירונית, חומרים מסוכנים .5
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 חתומה על יאה. לנפשת גזי חממה  בפליט162-אך במקום ה, בעולם בפליטת גזי חממהרביעי הודו מדורגת במקום ה

ודו ה, יחד עם זאת. אך כמדינה מתפתחת לא מוטלים עליה יעדים כמותיים, אמנות בינלאומיות להפחתת גזי חממה

קחת חלק הודו זכאית ל, כחתומה על אמנת קיוטו. 2020 עד 25%-20%-הכריזה על הפחתת פליטת גזי חממה ב

  ). CDM  –  Clean Development Mechanism(חתת גזי חממה בפרויקטים בינלאומיים להפ

תכנית . בשטח של כמאה מליון דונם, הודו משיקה פרוייקט שאפתני להגדלת שטחי היערות ושיפור איכות יערות קיימים

  .ואמורה להתמודד עם הסיכונים שגורמים השטפונות לאוכלוסית החופים, שאפתנית נוספת מתמקדת בניהול קו החוף
  

האמור להכריע בתביעות , זהו בית משפט לענייני סביבה. ו את טריבונל הסביבה הלאומי הקימה הוד2010באוקטובר 

  .  שעניינן סביבה
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  השיבה לזירה הגלובלית 
  

  הודו העצמאית הנהיגה מערכת סוציאליסטית סגורה

. המערכת הכלכלית היתה סוציאליסטית,  של המאה העשרים80-ועד שלהי שנות השהודו הפכה לעצמאית מאז 

  ממשלות הודו פעלו. עורבות ממשלתית גבוהה ורגולציה נוקשה הגבילו את החופש הכלכלי ואת הסחר הבינלאומימ

  . ובייצור מוצרי השקעה כתחליף ליבוא, אשר התמקדו בתיעוש, פי תכניות חומש נוסח המודל הסובייטי-על 

  

כתוצאה סבלה הודו .  ת בסביבה הבינלאומיתובלתי תחרותי, בעלת פריון נמוך, כך התפתחה תעשייה מגוונת אך מיושנת

. ויכולת ההשקעה בפיתוח תשתיות והון אנושי היתה מוגבלת מאד,  לשנה3%-2%בת , לאורך עשרות שנים מצמיחה נמוכה

  .שחייב שינוי דרמטי במדיניות הכלכלית, עם קריסת השיטה הסובייטיית נקלעה הודו למשבר חמור במאזן התשלומים

  

   והוביל לצמיחה מהירה- שינה את פני הכלכלה תהליך הרפורמות

זאת באמצעות פתיחה . המדיניות ההודית מכוונת להגברת ההשתלבות של המדינה בכלכלה הגלובלית, 1991-החל מ

הודו מסירה בהדרגה את מחסומי . והפחתת השליטה הבירוקרטית על התעשייה, של המדינה להשקעות זרותהדרגתית 

ענף . ושואפת להפוך את העסקים המקומיים לתחרותיים בשוק העולמי,  פעולה טכנולוגייםשיתופיעודדת מ, הצמיחה

  .טכנולוגיות המידע הפך לשחקן עולמי חשוב

  

שיעורי . ולבטחון כלכלי רב יותר, תהליך האינטגרציה של הודו בסביבה הגלובלית הוביל לשיעורי צמיחה הולכים וגדלים

הרפורמות היו . 9%-אז נהנתה הודו מצמיחה שנתית ממוצעת בת למעלה מ, 2004-2007הצמיחה הגיעו לשיא בשנים 

השקעות מקומיות גבוהות וגידול נמשך בסחר חוץ ובהשקעות זרות , אך ביקוש מקומי גבוה, אלה שהניעו את התהליך

  . הבטיחו את המשך הצמיחה המהירה

  

. והתפוקה גדלה משמעותית, ר שינויים מבנייםעב, המגזר הפרטי שנאלץ להתמודד עם תחרות גוברת הפך לדינמי מאד

שהפכו את הודו ליעד אטרקטיבי לתעשיות , טכנולוגיות ומיומנויות ניהול, פתיחת הכלכלה הובילה לזרימת השקעות

  .ביניים ולתעשיות עתירות ידע

  

  השפעת המשבר העולמי על הודו היתה נמוכה מהציפיות

נפילת שוק ניירות הערך . עתו על כלכלת הודו תהיה חריפה וממושכתרבים חששו כי השפ, בשיאו של המשבר הכלכלי

  . האמונה בחוסנה של כלכלת הודומידת ביטאה את , יו מהגרועים בעולם באותה שנההשביצועיו , 2008-של הודו ב

  

-2008למרות המיתון בכלכלות המערב בשנים . טוב יותר מאשר מרבית מדינות אסיההמשבר הודו התמודדה עם אך 

המבטאת את ההתחזקות , 8%-וצעת בת כ הודו הצליחה לשמור בארבע השנים האחרונות על צמיחה שנתית ממ, 2009

  .הנמשכת של מגזרי התעשיה והשירותים

  

היא ניהלה את המשבר הכלכלי מבלי לנקוט צעדים שירתיעו ולכן , טווח במשיכת השקעות זרות-להודו יש אינטרס ארוך

    שהגיעו להיקף של יותר, תמודדות המוצלחת הובילה לחידוש מהיר של ההשקעות הזרותהה, ואמנם. משקיעים זרים

  ). כולל השקעות עקיפות, ג" מהתמ4%-יותר מ(בשנה האחרונה $ B50-מ

  

  

 

 אתגרים ומגמות:  הכלכלה-' פרק ב
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  ההצלחה היא נחלת מגזרים צרים בלבד

ומעסיק ,  עתיר ידעמגזר השירותים, מחד. הכלכלה המגוונת של הודו נשענת על כמה נדבכים שאינם נושקים זה לזה

והופכים בשנים האחרונות , ענק שולטים בחלק נכבד מהפעילות הכלכלית המודרנית-תאגידי. כוח אדם מיומן ומבריק

  . לשחקנים מרכזים בזירה הגלובלית

  

מרבית התושבים . עשרות מליוני עסקים ומשקים חקלאיים קטנים הם אלה שמספקים את עיקר התעסוקה, אך לעומתם

אך , אשר בעבר נחשב לעני ונחות, בתווך נמצא המגזר התעשייתי. ובמלאכות יד פשוטות, חקלאות פרימיטביתעוסקים ב

  . עובר שינוי מהותי בשנים האחרונות

  

  החקלאים בהודו עדיין עניים 

מרבית המשפחות החקלאיות . סובלת משנים של הזנחה, האוכלוסיהממחצית יותר שעדיין מספקת פרנסה ל, החקלאות

        -ג לנפש בהודו עדיין נמוך מאד "התמגם , בגלל מרכזיות ענף החקלאות והפריון הנמוך בו. ת מתחת לקו העוניחיו

  ).  שוויון כוח קניהבמונחי$ 3,500-וקרוב ל(בלבד $ 1,340-כ

  

ישורים לפיכך עניי הודו חסרים את הכ. בעיקר באזורים הכפריים, פיתוח ההון האנושי בהודו הוא מהנמוכים בעולם

הסבת כוח אדם מחקלאות לענפים , בניגוד למדינות אחרות במזרח אסיה. הנדרשים כדי להשתלב בענפים מקצועיים

אספקת התפוקה החקלאית הנמוכה מסכנת את יכולת , במקביל. גם בגלל ששוק העבודה אינו גמיש, אחרים איטית מאד

  .המזון לאוכלוסיה הגדלה

  

  גההאטת תהליך הרפורמות מעוררת דא

רוב , הסחר הבינלאומי חופשי, כיום. הודו עברה שינויים מרחיקי לכת מאז החלו הרפורמות בראשית שנות התשעים

. שמורים בלעדית למגזר הציבורי, כגון שירותי הדואר, ורק תחומים מעטים, הענפים פתוחים למשקיעים פרטיים וזרים

  ).אם כי נדרש רשיון לשם כך (26%רות בהיקף של עד ולאחזקות ז, אפילו התעשיות הצבאיות נפתחו להפרטה מלאה

  

הן מבחינת משקלן של החברות הממשלתיות , עסקית עדיין גבוהה-מעורבות הממשלה ההודית בסביבה הכלכליתואולם 

אך הרפורמות הנדרשות נתקלות בהתנגדות מצד עובדים . והן מבחינת הבירוקרטיה המגבילה את המגזר הפרטי, במשק

ממשלת הודו מכירה בצורך . לתחרות זרהמחשיפה  החוששים -ומצד תעשיינים , החוששים מפיטורים, כי דרגופקידים נמו

ופוטנציאל , שחלק מהרפורמות יידחולפיכך קיים חשש . אך מצטיירת כחלשה מדי מול מתנגדיה, בהמשך תהליך השינוי

  . הצמיחה של הודו לא ימוצה
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  ריכוז נתונים כלכליים 

  2006 2007 2008 2009 2010 E 

 1,590 1,298 1,260 1,187 958  )$מיליארד (ג "תמ

 8.8% 7.7% 5.2% 9.6% 9.5% %צמיחה ריאלית 

 1,340 1,110 1,100 1,050 860 )*שוטף$ (ג לנפש "תמ

 PPP(  2,570 2,850 3,020 3,230 3,480$ (ג לנפש "תמ

 11.9% 10.9% 8.4% 6.4% 6.2% )%, ממוצע שנתי(אינפלציה 

 1,184 1,166 1,148 1,130 1,112 )מליון נפש(אוכלוסיה 

 210 168 199 154 124 ) שוטףB $ FOB(יצוא סחורות  

 339 274 323 232 185 ) שוטףB$ FOB(יבוא סחורות 

 B$ ( -9 -8 -31 -27 -33(מאזן התשלומים 

 B$ ( 143 205 231 224 240(חוב חיצוני 

  E-Estimate 2010 דצמבר EIU: מקור

       

      

  האתגרים העיקריים
  

  יצירת מקומות תעסוקה

לפי . ותהליכי העיור מחריפים את בעית האבטלה גם באזורים עירוניים, שיעור האבטלה באזורי הפריפריה בהודו גבוה

לקלוט מספר כדי . 20207 עובדים עד M110-כוח העבודה ההודי יגדל בכ, 2010-ידי גולדמן זקס ב-מחקר שפורסם על

  . מקומות עבודה בעשור הקרוב M40-כהודו תצטרך ליצור , תוך כדי תהליך עיור נמרץ, עובדים גדול כל כך

  

כדי שיוכלו לספק פרנסה לשכבות , ממשלת הודו מעוניינת לחזק הן את המגזר החקלאי והן את המגזר התעשייתי

, וא היחיד המסוגל לקלוט את תוספת כוח האדםהמגזר התעשייתי ה. אך ההתקדמות בתחום זה איטית - הנמוכות

הודו תצטרך , בד בבד .והאתגר העומד בפני הודו הוא לאפשר צמיחה תעשייתית מהירה ללא האצה אינפלציונית

  . כדי להקל על הטמעת עובדים חדשים, להגמיש את שוק העבודה

  

  שיפור ההון האנושי

הרמה הממוצעת של , יכולים להתחרות בהצלחה בשוק העולמילמרות שעובדי הטכנולוגיה ההודים המיומנים ביותר 

ומבין הנוער , או גבוהה ומעלה הם בעלי השכלה תיכונית 25בני תושבי הודו  מ22%-רק כ. ההון האנושי בהודו נמוכה

  . ספר תיכוניים- לומדים בבתי57%רק , בגילאי תיכון

  

 להצטרף ולתרום למעגל הכלכלה המתקדמת של הודו עשויים מצטרפים לכוח העבודה מדי שנהההודים העשרה מליון 

על הודו להבטיח חינוך איכותי , כדי שהתרחיש האופטימי יתממש. ולהכביד על הקשיים החברתיים,  או להשאר מאחור-

  . שיאפשר ליוצאי מערכת החינוך לרכוש מיומנויות ולהשתלב בתעשיות ושירותים מתקדמים, נגיש לכל

  

                                                
ובפרט , תחזיות מתונות יותר עבור הודו.  פחות מכך-ברזיל ויפן , ב"ובארה, M15-כוח העבודה הסיני יגדל לפי אותו מחקר בכ, לשם השוואה    7

 .  תקופהבאותה" בלבד" עובדים M80מדברות על גידול בן , ILO-של ה
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 פיתוח המגזר הכפרי
 2011בראשית  . הבליטה את הצורך של הודו להגדיל את מקורות המזון המקומיים2008-יה החדה במחירי המזון בהעל

   קיטניות, 30%-ב כי בעשור הקרוב הודו תצטרך להגדיל את תפוקת הדגנים, העריכה המועצה ההודית למחקר חקלאי

על רקע החשש מפני מחסור עולמי במזון עד סוף  . כדי לספק מזון לאוכלוסיה הגדלה- 243%- ב-וזרעי שמן , 140%-ב

 .  מהווה צורך קיומיההודית הגברת התפוקה החקלאית , העשור
 

  פיזור העושר

עדיין , 2010-אך נכון ל. 54%- ל93%-מכאמנם מספר ההודים המרוויחים דולר ליום בלבד ירד , 1985-2005בין השנים 

  . ליום$ 1-כמעט רבע מהאוכלוסיה מתקיים מפחות מ

  

, הדיכוטומיה בולטת בין האזורים העירוניים והכפרים. אי השוויון בחלוקת העושר מתעצם בעקבות הרפורמות הכלכליות

להשקיע במדינות הנחשלות להמשיך והודו צריכה . ומהווה איום על יציבותה של הודו, ובין המדינות העשירות והעניות

  . הצמיחהכדי שגם הן יצליחו למשוך השקעות ולהנות מפירות

  

 שיפור התשתיות הפיזיות
התפתחות המגזר התעשייתי מותנית בהרחבת תשתיות . כבר היום התשתיות בהודו מהוות מחסום להמשך הצמיחה

אשר אינן עונות גם על הצרכים של , תהליך העיור יוצר לחץ על התשתיות העירוניות, בנוסף. המים והתחבורה, החשמל

  .תהליכי העיור עלולים להעצים את הבעיות החברתיות,  תשתיות עירוניותללא פיתוח. האוכלוסיה הנוכחית

  

, 2011/128תיימת בשנת הכספים בתכנית החומש המס$ B500-מכ, הודו מתכננת להכפיל את ההשקעה בתשתיות

ודד הודו תצטרך להתמ. לא די בהשגת מקורות מימון, אך כדי שתכנית זו תתממש. לכטריליון דולר בתכנית החומש הבאה

בעיות ניהול , התמודדות עם בעיות סביבה,  תכניותיאישור, )ולעתים אף העתקת אוכלוסיה(עם צורך ברכישת קרקעות 

  . של פרויקטים בהיקפי ענק ועוד

  

 הסרת מחסומים בירוקרטיים 
ת להפחית א, היא תצטרך לייעל את ההוצאה הציבורית, כדי שהודו תוכל לממן את ההשקעות הפיזיות והחברתיות

 צעדים קשים ליישום במערך הכוחות הפוליטי -ולבצע רפורמות מבניות , )בפרט על הדלק והדשנים(הסובסידיות 

  .הנוכחי

  

הודו עדיין צריכה אך . פישטו במידה מסויימת את תהליכי הרישוי הנדרשים ואת הרגולציהשבוצעו עד כה הרפורמות 

עובדי המדינה בהודו מונים כעשרה מליון . רוקרטיה מסואבתועם בי, להתמודד עם הסרת מחסומים רגולטוריים רבים

ממשלת הודו שואפת לייעל את . אשר טובת המדינה אינה לנגד עיניו, ויוצרים מנגון בירוקרטי מגושם ומושחת, נפש

  . אך מתקשה ליישם את הרפורמות הנדרשות לכך, המנגנון

  

  

  

  

  

                                                
 .  באפריל1-שנת הכספים בהודו מתחילה ב   8
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  מדיניות כלכלית
  

  לכלהמשך צמיחה : היעד העיקרי

ובאותה עת להפחית את הגרעון , הצמיחה הגבוהה איפשרה לממשלת הודו לקיים תקציב גבוה, 2008 למשבר עד

י המשבר העולמאך . 2007/8בשנת הכספים ג "מהתמ 2.8%-ג בראשית העשור ועד ל" מהתמ6%משיעור בן , התקציבי

וחרף הסיכון , צום הגרעוןעל חשבון צמ, הצמיחהצעדים לעידוד התמקדה בהיא : שינה את עדיפויות הממשלה

  . 2009/10 בשנת הכספים 6.5%- כוהגיע לשיעור של, הגרעון התקציבי גדל, ואמנם. האינפלציוני

  

במחצית .  הביקושים המקומיים התאוששו בקצב מהיר2009ומאז אמצע , ודו התגברה יפה על המשבר העולמיה

ואילו גבית ,  לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת19%- גדלה גביית המסים הישירים בכ2010/11הראשונה של שנת 

  ). ברופי (44%-המסים העקיפים גדלה בכ

  

קרן המטבע  .ם הגרעון התקציבי מהר מהחזויוההכנסות הגבוהות של הממשלה ממסים השנה מהוות הזדמנות לצמצ

מדיניות ור וליישם את החזול, פסיק את מדיניות התמריצים שיושמה בשתי שנות המשברלההודו הבינלאומית קוראת ל

  .  ייצוב הגרעון וריסון האינפלציה- רית והפיסקלית הקודמתהמוניט

  

הצמצום . 2012/13-בג "מהתמ 4.1%-ועד ל, 2010/11-ג ב" מהתמ5.5%-תקציב הממשלה מתמקד בהקטנת הגרעון ל

ורפורמות בתכנית , G3מכרזי , המשך תהליך ההפרטה, הגדלת גביית מסים כתוצאה מהמשך הצמיחהידי -יתאפשר על

 . זוהי הפעם הראשונה שהתקציב כולל יעד מיספרי עבור הגרעון. הסובסידיות של הדלק
  

הוצאות ימשיכו ויגדילו את הבריאות והתשתיות , תכניות ההשקעה השאפתניות של הממשלה בתחומי החינוךאך 

-התחזית לפי .  גם לנוכח השקעות אלה,הודו לא תהיה רחוקה מהשגת היעד, לאור הצמיחה הכלכלית החזויה. הממשלה

EIU ,2015- ב3.7%-לכועד , ג בשנת הכספים הנוכחית" מהתמ5.5%-הגרעון התקציבי יצטמצם לכ .  

  

המצע של מפלגת . ה שהצמיחה צריכה להיות נחלת כל רבדי החברה תמשיך להנחות את מדיניות הממשלההתפיס

ם יניי מצע הנתפס פופוליסטי בעי-באזורים הכפריים " לכלתעסוקה " נשען על ההבטחה ל2009הקונגרס בבחירות 

בשנה המבטיחה מאה ימי תעסוקה ,  2006-מצע זה ממשיך את התכנית שהשיקה הממשלה הקודמת ב. מערביות רבות

הזדמנות ליציאה הנותנת , משבחים את התכניתבעוד שכלכלנים חברתיים . לכל אחד מבני השכבות העניות והכפריות

    . האחרים רואים בה פופוליזם, יממעגל העונ

  

 המשבר הכלכלי העולמי הוביל למפנה במדיניות המוניטרית
ואחראי על הפעילות ,  מסדיר את הפעילות הבנקאית- The Reserve Bank of India -הבנק המרכזי של הודו 

אך הבנק . ציה בתחום זהומקדם את הליברליז, ח"זהו גם הגורם המסדיר את שוק המרות המט. המוניטרית של הממשלה

  . והפוליטיקאים מתערבים לעתים קרובות בהחלטותיו, איננו עצמאיהמרכזי 

  

אך . ויצירת תנאים להמשך הצמיחה המהירה מאידך, יעדי הבנק המרכזי היו ריסון האינפלציה הגבוהה מחד, 2008עד 

דו הורידה את שערי הריבית במהלך הו. הובילה לשינוי חד במדיניות המוניטרית 2008-בהעמקת המשבר הפיננסי 

 הרבית 2009/10לאורך שנת .  בתקופה זו5.5%- לכ8.5%-והשער העיקרי ירד מכ, 2008דצמבר -החודשים ספטמבר

  . במגמה לעודד צמיחה, נשארה נמוכה
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  הודו פגיעה להאצה אינפלציונית

יות החברתיות המגדילות את הביקוש התכנ, הגידול בביקוש הצרכני, הצמיחה המהירההודו פגיעה לאינפלציה לנוכח 

    היתה האינפלציה השנתית בת2000-בראשית שנות ה, ואכן. והבצורת המביאה לעליית מחירי המזון, בצריכה הכפרית

  . 2008- ב8.4%- אשר הגיעה ל-כך גם האינפלציה , ככל שצמיחה הואצהאך ,  לשנה4%-כ

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 11%לקצב בן כמעט ,  האיצה את האינפלציה עוד יותר2008כריזה הממשלה בדצמבר מדיניות עידוד הצמיחה עליה ה

לבנק המרכזי לא נותרה ברירה אלא להעלות את  .16% עלה מדד המחירים בשיעור שיא של 2010בינואר . 2009-ב

 בשנה זו וקצב האינפלציה,  פעמים הועלתה הרבית חמש2010לאורך . כדי שהרבית הריאלית תישאר חיובית, הרבית

  . 11.9%-סתכם בכה

  

והלחצים על המחירים עדיין , פיות הממשלהינמוך מצאך הוא עדיין ,  ניכר ריסון מסויים באינפלציה2010מאז שלהי 

 ולפיכך הסכנה - 10.5% עד 8.5%ברמת אינפלציה בת , המשק ההודי פועל במלוא עוצמתו, 2011נכון לראשית . נמשכים

אם התפוקה החקלאית לא , 7%-תרד עד לכ 2011-בלפי התחזית האינפלציה .  מוחשיתלהתפרצות אינפלציונית הינה

  .תיפגע

 
  מהצרכיםהרפורמות איטי אך יישום , הפרטה הואצוליכי התה

. היא עדיין ממשיכה לפקח על כל תחומי הכלכלה והעסקים, למרות שממשלת הודו פועלת להקטנת מעורבותה במשק

  . שיסייעו להם ביישום שינויים אלה,ברית בממסד- שינוי מתקשים למצוא בניהפוליטיקאים שמעוניינים לחולל

  

-אך לאחר הבחירות שהתקיימו באפריל.  תאגידים246על הממשלה המרכזית של הודו עדיין שלטה , 2009נכון למארס 

  . רופיB240- הגיע לכ2009/10והיקף ההפרטות הכולל בשנת , תהליכי ההפרטה הואצו, מאי אותה שנה
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,  הכריזה ממשלת הודו כי כל החברות הציבוריות שבבעלות הממשלה המרכזית צריכות להציע מניות לציבור2009יוני ב

אך הממשלה שבה ומצהירה .  תוך חמש שנים25%-אחזקות הציבור בחברות אלה יגיעו ל, כך שבתהליך הדרגתי

  . 51%-שאחזקותיה בחברות ציבוריות לא יהיו פחותות מ

  

.  מחברת הפחם הלאומית10%, בין היתר, ההפרטות שבוצעו עד כה כוללות.  רופיB400 הוא 2010/11נת יעד ההפרטה לש

 אישרה הממשלה 2010בנובמבר  .וההפרטה הגדולה ביותר שביצעה הודו עד כה, זוהי חברת כריית הפחם הגדולה בעולם

. ועוד, Hindustan Copper ,Power Grid Corp of India  וכן שלSAIL9 ,תכניות להפרטה של חברת הפלדה

 Bharat Sancharוכן חברת התקשורת, המחצבים, הממשלה מתכננת גם את המשך תהליך הפרטת חברות האנרגיה

Nigam. 
  

הקרן מיועדת להשקעות בפרויקטים . אליה מוזרמים תקבולי ההפרטה,  הקימה הודו קרן השקעות לאומית2007-ב

  . בו השקעות הקרן לתחומים חברתיים נוספים הורח2009-ב. בתחומי הבריאות והחינוך

  

 שישאך הרוב הדחוק . במשקהמבניות ת את הרפורמות והממשלה תקדם ביתר נחיש, 2009לאחר בחירות רבים ציפו ש

מות שאינן יישם בשנים הבאות רק את אותן רפורלפי ההערכה הודו תלפיכך . בפרלמנט הרחיק משאלה זולקואליציה 

  .המחייבות שינויי חקיק

  
  תוצר וצמיחה

  

. 9.6%-ג ב"אז צמח התמ, 2007-שהגיעה לשיאה ב, נהנתה הודו מצמיחה מהירה, 2008- ועד למשבר העולמי ב2004מאז 

 הגיעה 2010בשנת , EIU-להערכת ה. 2009- ב7.7%אך שבה ועלתה לקצב בן ,  בלבד5.2%- צנחה הצמיחה ל2008בשנת 

  .9.7%- הגיעה ל2010-ומעריכה כי הצמיחה ההודית ב, מית אופטימית יותרואילו קרן המטבע הבינלאו, 8.8%-הצמיחה ל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
9      Steel Authority of India    
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אלא גם את יכולתה להתאושש במהירות ממשברים ולחזור ,  הודו לא רק צמיחה מהירהבחמש השנים האחרונות הפגינה

 11-הפכו את הודו לכלכלה הקצבי הצמיחה הגבוהים .  הרבה מעבר לציפיות גופי הערכה בינלאומיים-לנתיב המהיר 

  ).  הרביעית בגודלה בעולם-לפי שוויון כוח קניה $ B3,767-ו($ B1,600-ג בן כ"עם תמ, בגודלה בעולם

  

ספרתית מצביעה -אך האינפלציה הדו.  ויותר בשנים הקרובות10%קובעי המדיניות ההודיים שואפים להגיע לצמיחה בת 

.  בשנים הבאות9%לכן קשה להניח שהצמיחה תעלה על .  במלוא כוחהעל האפשרות שהכלכלה ההודית מתפקדת עתה

ואילו הצריכה הפרטית תצמח , ידי השקעות פרטיות והוצאות ממשלה כאחד-הצמיחה תהיה מונעת על, לפי התחזיות

  . ג"בקצב נמוך יותר מהתמ

  

הצמיחה .  לצמיחה6%-ותורם כ, מנוע הצמיחה העיקריממשיך להיות כי מגזר השירותים עד כה  מראים 2010/11נתוני 

החקלאות צמחה , לבסוף.  לצמיחה1.5%-ותרמה כ, אך עדיין שמרה על שיעורים גבוהים, 2010 בשלהי בתעשיה הואטה

 ).אם כי צמיחה זו נובעת בעיקר מהבסיס הנמוך בתקופה הקודמת (4.4% - בקצב כפול מאשר בשנה הקודמת
  

  מגזר השירותים הוא מנוע הצמיחה העיקרי

 מגזר השירותים. היכולים להתחרות בסביבה הבינלאומית, למספר ענפים עתירי ידענזקף הצמיחה ההודית ק מהותי מחל

הענפים . הן בגלל גודלו והן בגלל ביצועיו הטובים, תורם לכך יותר מכל, ג" מהתמ55%-כהמהווה , )כולל ענף הבניה(

והודו , וניהול תכנים,  שירותי חשבונאות,ם מוקדי שירות טלפוניובה, )IT (הבולטים במיוחד הם שירותים מבוססי טכנולוגיה

  . היא מובילה עולמית בתחום זה

  

הוא , IT-שירותי ה, אך דווקא קטר הצמיחה. ועל כן גם היה עמיד למשבר העולמי האחרון, מגזר השירותים בהודו מגוון

     ,2008/9-ב$ B45- ירד מכIT-וא שירותי היצ. ובפרט בשוקי המערב, כלכלה העולמיתהענף הפגיע ביותר לתנודות ב

  . 2009/10-ב$ B41.6-לכ

  

הצלחת ענף , בפרט. היוצרים את המעמד הבינוני ההודי, מגזר השירותים הוא הקולט את בוגרי מוסדות ההשכלה הגבוהה

  . המשך פיתוח מאגר ההון האנושיותורמת ל,  מעודדת את הלימודים הגבוהים בתחום זהIT-ה

 
   היעד לצמיחה עתידית:התעשייה

מאז ). ג" מהתמ7%-המהווים יחדיו כ(כריה וחציבה , אנרגיהכולל ענפי ה, ג" מהתמ28%-המגזר התעשייתי ההודי תורם כ

למיתון העולמי היתה השפעה . כתוצאה מגידול בביקושים המקומיים וביצוא,  צמחה התפוקה התעשייתית במהירות2002

 צמח הייצור התעשייתי 2009/10 בשנת הכספים כןוא. ת לביקושים מקומיים גבוהיםתודו, התעשייהרוב ענפי נמוכה על 

  . 10.7%-ב

  

אך בעוד שמספר . נייר וטקסטיל, מכונות וציוד, רכב, מתכות, פטרוכימיה, הייצור התעשייתי מגוון וכולל כימיה ותרופות

עדיין תנאי הסביבה .  מתחלואי העבראחרים סובלים עדיין, ענפים מתקדמים ומתמודדים בהצלחה בשוק הבינלאומי

עם צמיחה תעשייתית , ג"יעד הממשלה הוא להגדיל את משקל התעשיה בתמ. מעכבים התפתחות תעשייתית רחבה

  . 9%- ל8%תואט ותהיה בין ת התעשיה צמיחבשנתיים הבאות , MAPI10אך לפי תחזית .  לפחות15%שנתית בת 

  

                                                
10   The Machinery and Allied Products Institute, USA 
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גם ענפי . 2010 אוקטובר - צמיחה בין אפריל 29%-עם כ, ה החולפתענף הרכב נהנה מהצמיחה הגבוהה ביותר בשנ

 חוזה כי הענפים שיצמחו ביותר MAPI, בשנים הקרובות. פחם וטקסטיל נהנו מצמיחה נאה, נפט, פלסטיקה, גומי, המתכת

  ). 10%-כ(ונייר ומוצריו , )12%-כ(משקאות וטבק , )11%-כ(מכונות וציוד , )16%-כ(רכב וחלפים יהיו 

  

הודו היא היצרנית . כששית מכלל היצואותורם ,  מליון עובדים35-מעסיק כ,  הטקסטיל הוא מהבולטים בתעשייהענף

  . ויצרנית הכותנה השלישית בעולם, יצרנית המשי השניה בעולם, המובילה בעולם של יוטה

  

גם ענפי .  טוןM49-גיעה לכותפוקתה בשנה החולפת ה, ודו היא אחת מעשר יצרניות הפלדה הגולמית הגדולות בעולםה

  . המזון והפרמצבטיקה מרכזיים בתעשייה

  

  ג הצטמצמה"למרות שתרומתו לתמ, מגזר החקלאות מרכזי במשק

לה ממחצית אך מגזר החקלאות מעסיק למע.  כיום16%-עד לכ, 1952 בשנת 55%-ג התכווצה מכ"תרומת החקלאות לתמ

התפוקה החקלאית , בנוסף. ולכן הוא מרכזי בכלכלה,  מיליארד נפש1.2- ואחראי על אספקת מזון ל,מכוח העבודה ההודי

השפעת התנודות בתפוקה .  מקור המים היחיד עבור מרבית השטחים החקלאיים-מושפעת מכמות גשמי המונסון 

  .  כמו גם השפעתן על מדד המחירים, ג עדיין ניכרת"החקלאית על התמ

  

לנוכח התפוקה החקלאית .  כמחצית מהיעד הממשלתי-לשנה בלבד  2%-היתה הצמיחה החקלאית בת כחולף בעשור ה

לפיכך הגדלת הפריון תשפר לא רק את . וכן תשומות לחקלאות, ממשלת הודו מסבסדת את הגידולים העיקריים, הנמוכה

 אך הודו צריכה לחולל.  אלא גם תשחרר תקציבים ליעדים מועילים יותר-ואת מאזן המזון , רמת החיים של החקלאים

  . שיאפשרו ייעול ומודרניזציה, שינויים מבניים בענף

  

לה בשנה י בלבד בתקופה המקב1% לעומת - 3.8%-צמחה החקלאות ב, 2010/11במחצית הראשונה של שנת הכספים 

ותסיר לחץ , האינפלציה הנובעת ממחירי המזון תתמתן, 2011-אם השיפור בתפוקה החקלאית יימשך גם ב. הקודמת

  .  לפחות6%האופטימיים חוזים כי החקלאות תצמח השנה בקצב בן . פורמות חברתיות עמוקותמהממשלה לבצע ר
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  השקעות זרות
 

, 2008 ועד 2003מאז , כןוא. הממשלה מעודדת השקעות זרות, במסגרת המדיניות לחיזוק ההשתלבות הגלובלית של הודו

 -ג בלבד " מהתמ1% היו ההשקעות הזרות בהיקף של 2003/4ים בשנת הכספ. היקף ההשקעות הזרות גדל באופן דרמטי

ג " מהתמ3.3%-ול, ג" מהתמ2.1%-שיעורן עלה לכ 2007/8בשנת הכספים אך . שיעור נמוך מאד עבור כלכלות ממריאות

  . 2008בשנת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

עובדה זו משקפת . ורטפוליו היתה הראשונה בה היקף ההשקעות הזרות הישירות עלה על היקף השקעות הפ2006שנת 

  .את העמקת מעורבותן של חברות זרות במשק ההודי בשנים אלה

  

אז ירדו , 2009-אותות המשבר העולמי השתקפו רק ב. B41$- כ-לשיא הישירות  הגיעו ההשקעות הזרות 2008בשנת 

  . B35$-ההשקעות הזרות לכ

  

 גידול קל - B37$-ההשקעות הזרות בתכמו הס) 2009/10(בשנת הכספים האחרונה שהסתיימה , לפי נתונים רשמיים

 2010ההשקעות הזרות בשנת , EIU-ואולם לפי הערכות ה. זאת למרות המיתון העולמי). B35$-כ(לעומת השנה הקודמת 

  . ג בלבד" מהתמ1.5%-שהם כ$, B23-יגיעו לשפל של כ

  

זרות בענף זה ירד משמעותית בשנתיים אם כי שיעור ההשקעות ה, ענף השירותים הוא יעד ההשקעות החשוב ביותר

ושיעור ההשקעות בענפים אלה , ן ותקשורת"נדל, תשתיותהם הענפים הבאים בחשיבותם ). 17%- ל27%-מ(האחרונות 

  . נתח ההשקעות בענפי התוכנה והנפט והגז הטבעי ירד בשנתיים האחרונות, מאידך. גדל בשנתיים האחרונות

  

  

  

  

השקעות זרות ישירות
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מקורות . משיקולי מס, שם נרשמו חברות רבות המעוניינות להשקיע בהודו, שקעות הזרות הגיעו ממאוריציוסעיקר הה

  . קפריסין ויפן, ב"ארה, השקעה נוספים הם סינגפור

 
  סחר חוץ והסכמים בינלאומיים

  

שיעור המכס .  שהיו גבוהים מאד עד אז, הודו החלה להסיר בהדרגה את מחסומי הסחר, 1991-עם השקת הרפורמות ב

 15%-מכ: היקפי הסחר עלו באופן חד בשני העשורים האחרונים, כתוצאה. כיום 10%- אל כ200%-הממוצע ירד מכ

   .200911-ג ב" מהתמ32%-לכ עד 1990-ב ג"מהתמ

  

 השיקה ממשלת הודו תכנית 2004-ב. פוטנציאלואולם מידת ההשתלבות של הודו בסחר הגלובלי עדיין נמוכה יחסית ל

  . ויעדי התכנית הושגו, 2009 שנועדה להכפיל את חלקה של הודו בסחר העולמי עד חומש

גם התכנית החדשה מציגה . 2009-14לשנים , חדשה לסחר בינלאומיתכנית ס ההודי " פרסם משרד התמ2009באוגוסט 

 - היצוא בטווח הקצר מתון לצמיחתהתכנית מתווה יעד , אך לנוכח המיתון העולמי. את הכפלת היצוא ההודי כיעד עיקרי

תכנית גם משמרת את מרבית תמריצי היצוא שהוצעו ה. 25% מוצב שוב יעד שאפתני בן 2012-החל מ. 2011עד  15%

  ). להלן" סביבה עסקית ורגולטורית"בפרק כמתואר  (עברב

  

אה התרחב כתוצ). בהתאמה,  לשנה24% לעומת 28%(צמיחת היבוא היתה מהירה מהיצוא , 2008 - 2004בין השנים 

את הביקוש הגובר לתשומות שיקפו היקפי היבוא הגבוהים . 2008-ב$ B125-כעד ל, הגרעון המסחרי של הודו בשנים אלה

  . ואת עליית מחירי הסחורות ובעיקר הנפט, למוצרי צריכה ולתעשיה

                                                
 נתוני - 22% - 18%בין (יפן וברזיל , ב"אם כי הוא גבוה משמעותית בהשוואה לארה, בהשוואה לממוצע העולמילמדי שיעור זה עדיין נמוך    11

 . 50%- כ-ישראל ו, 44% - סין, 40%ברוסיה הוא ג "שיעור הסחר מהתמ). 2009הבנק העולמי 
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. מיתון העולמיבעקבות ה, צמצום בהיקף הסחר ההודיבעיקר בשל $, B106- הצטמצם גרעון הסחר של הודו ל2009-ב

בשנת . B274$-והגיע לכ, היבוא התכווץ בשיעור דומה. 2009-ב$ B168-והגיע לכ, 17%- בכ2009-היצוא ההודי התכווץ ב

  . B129$- מוערך הגרעון המסחרי של הודו בכ2010

  

, תלפי התחזיו. יחסית לשנות השגשוג של העשור החולף, בחמש השנים הבאות צפויה התמתנות בקצב צמיחת הסחר

 הפתיחות של גם שיעורים אלה מבטאים את המשך תהליך.  לשנה15%-בכ -והיבוא ,  לשנה12%-יצוא הסחורות יצמח בכ

 .תוך כדי הרחבת הגרעון המסחרי, יהודו לסחר בינלאומ
 
 
 
  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

לל סחורות כו,  הסתכם היצוא של הודו2010-ב, לפי ההערכות. יש לזכור שהודו היא יצואנית גדולה של שירותים

  . B385$- בכ-ויבוא סחורות ושירותים $, B340-בכ, ושירותים

 

  הודו מקדמת הסכמים בינלאומיים
  

ות היא הסירה את כל מחסומי המכס, ייבויותיה לאירגוןבמסגרת התח. 1995-הודו הצטרפה לארגון הסחר העולמי ב

  .   2001-בתהליך שהושלם ב, שהציבה

  

פועלת יא ה.  מדינות12וכן הסכמי פטור והנחות ממכס למוצרים נבחרים עם ,  מדינות46להודו הסכמי העדפה בסחר עם 

, )ח"אס(ללים גם אזור סחר חופשי הכו, כדי לשדרג את הסכמי ההעדפה בסחר הקיימים להסכמי שיתוף פעולה כלכליים

  . ולחתום על הסכמים דומים נוספים

  

. ח למדינות דרום אסיה" הסכם אס- SAFTA נכנס לתוקף הסכם 2006ובינואר , לנקה-ח בתוקף עם סרי"להודו הסכם אס

 בהסכם הדרגתי מדובר. המלדיביים והודו, בהוטן, פקיסטן, נפאל, סרי לנקה, ח בין בנגלדש"ההסכם מגדיר את תנאי האס

  . 5%אז תהיה תקרת המכס בין השותפות להסכם בת , 2016אשר אמור להיות מיושם עד 
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בנוסף קיים הסכם . מונגוליה וסרי לנקה, המלדיביים, קוריאה, להודו הסכמי סחר בילטראליים עם בנגלדש, במקביל

  . ח"האמור להתרחב להסכם אס, עם תאילנדהעדפה 

  

ההסכם כולל גם פטורים והנחות . 2005-שנכנס לתוקף ב, הסכם נרחב לשיתוף פעולה כלכליהודו וסינגפור חתמו על 

    ס לתוקףנאשר נכ, ASEAN12ח עם מדינות "חתמה על הסכם אסהודו . ממכס על יבוא מסינגפור עבור מוצרים רבים

  . 2016ויישומו אמור להמשך בהדרגה עד , 2010-ב

  

גם . אך התהליך ארוך משנחזה, תוף פעולה כלכלי עם מדינות המפרץמ לחתימה על הסכם לשי"הודו מנהלת מו

. 13בין הודו לאיחוד האירופי מתעכבת בגלל חילוקי דעות במספר תחומיםלשיתוף פעולה כלכלי החתימה על הסכם 

  . SACU15ועם ) הסכם העדפה כבר קיים(   MERCUSOR14מ לחתימה על הסכמים עם "הודו מנהלת מו, בנוסף

  

נראה שהחלטה זו נועדה להרגיע . ח להסכמי שיתוף פעולה כלכליים מקיפים"ה להסב את כל הסכמי האסהודו החליט

הסכמי שיתוף הפעולה הכלכלי יכללו . ח בלבד"מ על הסכמי אס"אשר הזהיר אותה מפני מו, את אירגון הסחר העולמי

הקלות ,  על השקעות ועל הכנסותפטור ממס, אלא גם הקלות בהשקעות זרות הדדיות,  מכסים הדדית לא רק הפחתת

  ). המתמקדים בסחורות, ח" הסכמי אסידי-לשאינו מכוסה בדרך כלל ע(וכן הקלות על סחר בשירותים , במתן ויזה

  

 כפי שכבר נחתם -פ כלכלי " יהפכו להסכמי שתMERCUSOR- וASEANח המוצעים עם מדינות "הסכמי האס, בפרט

  . פ הכלכלי עם דרום אפריקה" ימוזגו עם הסכם השתSACUהסכמי ההעדפה בסחר עם . עם סרי לנקה

  

, אלה כוללים את רוסיה. ח בלבד"ולא אס, פ כלכליים"גם הסכמים נוספים בהם דנה הודו יהיו תחת מסגרת הסכמי שת

, ועתה דנות המדינות בברית פיננסית, פ הכולל בין הודו לסין טרם הבשיל"הסכם השת.  וישראל-מדינות המפרץ , סין

ולסייע במימון פרוייקטי התשתית הענקיים המתוכננים לשנים , אפשר למוסדות פיננסיים סיניים ליצור נוכחות בהודושת

 .  הקרובות
 

מוצרי הנדסה הם קטגורית אך בשנים האחרונות . ותכשיטים ואבני חן, הודו ייצאה בעיקר מוצרי טקסטיל, מסורתית

, ומוצריו נפט -ואחריה , )16%-כ(דלה ום ואבני חן הם הקטגוריה השניה בגתכשיטי. 2009/10- ב18%- כ-המוצרים המובילה 

  .2009/10- מהיצוא ב7%-והם היוו רק כ, הולך ויורדמוצרי חקלאות משקל ). בעיקר תרופות וצבעים(כן מוצרים כימיים ו

      

                                                
  מינמאר וקמבודיה, לאוס, ויטנאם, ברוניי, פיליפינים, מלזיה, אינדונזיה, תאילנד, סינגפור  12

 קי הדעות לא יושבו אך חילו–והיתה ציפיה כי ההסכם ייחתם ,  ביקר ראש ממשלת הודו בבריסל2010בדצמבר  13 
  פאראגוואי ואורגוואי, ילה'צ, ברזיל, ארגון הסחר של ארגנטינה  14

  נמיביה וסוואזילנד, לסוטו, בוצואנה, הכולל את דרום אפריקה, איחוד המכס של מדינות אפריקה הדרומית  15
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הקטגוריה השניה בחשיבותה . הכוללים בעיקר נפט ומוצריו, "מוצרים בתפזורת"מוצרי היבוא העיקריים של הודו הם 

הקטגוריה -ציוד אלקטרוני הוא תת, בתוך ענף המכונות. והיא זו שבה גידול היבוא הוא הגבוה ביותר, כוללת מכונות

  . אשר חלקה ביבוא גדל מאד בעקבות הליברליזציה בסחר, המובילה

  

  מדינות אסיה הן שותפות הסחר העיקריות

 אלא גם ביעדים -ב ואירופה " ארה-ניכר היה שהיצוא ההודי שגשג לא רק בשווקים המסורתיים , 2008עד למשבר 

  . ועוד יותר מגמה זבשוקי המערב חיזק המיתון . באסיה ואפריקה

  

דובאי משמשת להודו כגשר מסחרי לכל מדינות . ב כיעד יצוא מוביל" איחוד האמירויות מקדימה את ארה2010-נכון ל

הונג קונג , ובהן סין, משקלן של מדינות אסיה ממשיך ומתחזק. ולתכשיטים ואבני חן, ומהווה גם יעד לנפט גלמי, המפרץ

הוא  -  הולנד- היעד האירופי המוביל. וכן חומרי גלם נוספים,  הודוסין קולטת את מרבית תפוקת הברזל של. וסינגפור

  ).במקום החמישי, היתה בריטניה היעד האירופי המוביל 2008-ב(במקום השישי בלבד 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

 )2009/10(מוצרי יבוא מובילים  )2009/10(מוצרי יצוא מובילים 
 43% *מוצרים בתפזורת 18%  מוצרי הנדסה

 13% מכונות  16% תכשיטים ואבני חן

 6%  אבנים יקרות 16% נפט ומוצריו

 2% תשומות לפרוייקטים 14%  כימיקלים ותרופות

 37% מוצרים אחרים 11% טקסטיל ומוצריו

 100%  כ"סה 7% מוצרי חקלאות 

 19% מוצרים אחרים

 100% כ"סה

   
  ס ההודי"משרד התמ: מקור

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 * מהיבוא30%- כ-כולל נפט ומוצריו 
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. נים יקרות  והודו מיבאת ממנה בעיקר זהב ואב-משקל היבוא מאיחוד האמירויות גדל משמעותית בשנתיים האחרונות 

  . ב כולל בעיקר כלי רכב ומכונות"ואילו היבוא מארה, הודו מייבאת מסעודיה בעיקר נפט

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 הודיעה הודו על הפסקת הסדרי התשלום הקיימים לאירן 2011אך בראשית , אירן היוותה מקור חשוב לנפט עבור הודו

והודו מנסה במקביל , צעד זה יקשה על המשך היבוא מאירן. כחלק מהצטרפות הודו לסנקציות על אירן, בעבור הנפט

  . למצוא מקורות חלופיים ליבוא נפט

  .ואילו גרמניה הפכה למקור השמיני בלבד, שוויץ ואוסטרליה הם מקורות היבוא הבאים

  

יקף היצוא  ה2000בשנת . אם כי מאזן הסחר נוטה באופן חד לטובת סין, היקפי הסחר בין הודו לסין גדלים בקצב מסחרר

יש . B30$- ל-והיבוא מסין $, B13.7-לההודי לסין  הגיע היצוא 2009בשנת . B1.5$ -והיבוא מסין $, B1.3ההודי לסין היה 

חר של ס דומה לדפוס ה- המאופיין ביבוא חומרי גלם ויצוא מוצרים גמורים -דפוס הסחר של סין עם הודו הטוענים כי 

  . סין עם מדינות אפריקה

מקורות יבוא 2009/10

איחוד האמירויות, 7%

ערב הסעודית, 6%

אחרים, 54%

סין, 11%

גרמניה, 4%
אירן, 4%

אוסטרליה , 4%

ארה"ב, 6%

שוויץ, 5%

יעדי יצוא 2009/10

איחוד האמירויות 14%

אחרים 54%

סינגפור 4%

ארה"ב 11%

סין 6%

הונג-קונג 4%

הולנד 4%
בריטניה 3%
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  יןשער חליפ
  

. 2007- לעומת הדולר ב11%-אשר התחזק בכ, זרמי ההשקעות הזרות העלו את שער הרופי ההודי, 2008עד למשבר 

  . בעיקר בענפי הטקסטיל והפרמצבטיקה, כתוצאה נפגעו היצואנים ההודים

  

הרופי גם , ילבמקב.  רופי לדולר51-לכ ושער החליפין הגיע עד ערכו של הרופי ההודי נפל, אך על רקע המשבר העולמי

ירידה , על ידי המחסור בנזילות הדולר בעולם אשר חילחל גם להודוהוסברה ירידת הרופי . איבד מערכו יחסית לאירו

  . ידי בנקים הודיים לשם מימון פעילותם הבינלאומית-ורכישת דולרים על, מהותית בהשקעות פורטפוליו בהודו

   , 2009 לדולר בסוף 46.41-שערו עלה מו, לה להתחזקות הרופיההתאוששות המהירה של הודו מהמשבר העולמי הובי

 2015- רופי לדולר ב42-ולהגיע לשער בן כ, בשנים הקרובות צפוי הרופי להתחזק. 2010 לדולר בסוף אוקטובר 44.45-ל

לי התיסוף הריא, אך לנוכח האינפלציה הגבוהה. ולמרות הגרעון המסחרי, בעיקר בגלל המשך זרימת השקעות זרות

אשר , תודות לגידול ביעילות ובתפוקה, אך מעמדה התחרותי של הודו עשוי להשמר. יהיה גבוה משמעותית יותרהחזוי 

  . בפרט אם מסיבה כלשהי זרם ההשקעות הזרות יהיה נמוך מהחזוי, תחזית זו עלולה להתבדות. יקזז את תיסוף המטבע

  

אך הבנק המרכזי של הודו מתערב לעתים במסחר ורוכש .  שערי החליפין בהודו נקבעים בשוק החופשי1993מאז 

ח "ורזרבות המט,  מיעט הבנק המרכזי להתערב2010בחודשים האחרונים של . יתר של הרופי-כדי למנוע תיסוף, דולרים

 2010בספטמבר , 2004יש להעיר כי לראשונה מאז . 2010סוף ב$ B295-והסתכמו בכ, הגבוהות קטנו מעט יחסית לעבר

  ).  באותו מועד$ B296-שהגיע לכ(ח של הודו נמוכות מהחוב החיצוני "בות המטהיו רזר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010

45.3
44.1 45.3

41.4 43.8 48.8

45.920

40

60

שער החליפין $ - רופי (ממוצע שנתי)
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לפיכך התיאור . הכרוכים בשינויים תכופים בתנאים העסקיים במדינה, הודו ממשיכה בתהליכי הליברליזציה הכלכלית

 תחליף לבדיקה פרטנית של תנאי הסחר ואינו מהווה, להלן נועד לשיקוף התמונה הכוללת של הסביבה העסקית בלבד

  . וההשקעות

  

  הסביבה העסקית: מבוא
  

גם בין , דירוג זה מציב אותה במקום נמוך. 16 מדינות בדירוג החופש הכלכלי179 מתוך 124-הודו מדורגת במקום ה

ם שהודו עדיין ציון החופש הכלכלי הנמוך מבטא את השיפורי. האוקינוס השקט שנכללות בדירוגו מדינות אזור אסיה

  . פתיחות להשקעות וסחר חופשי, הקלות העסקיתבעיקר בתחומי , צריכה לערוך

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

הממשלה מציבה אך . 2009- ב7.9%עד לשיעור ממוצע בן , בהודו ירדה בשנים האחרונותרמת המכס הממוצעת 

הרגולציה על .  בהכרח את אלה המוצהריםוגם המכסים הנגבים בפועל אינם משקפים, מחסומים לא מכסיים על היבוא

למרות שבמדינה . ומערכת המשפט סובלת מעיכובים ממושכים בדיון בתיקים,  בחלק מהענפיםהשקעות זרות גבוהה מדי

במספר תחומים הודו , עם זאת. מעורבות הממשלה בנושאים הקשורים להון זר עדיין גבוהה, יש מגזר פיננסי רחב

  .וחקיקה למען הגנה על זכויות יוצרים, ובעיקר חופש תעסוקתי, מימדורגת מעל לממוצע העול

  

  

  

                                                
ם הבוחנים את החופש הכלכלי מהיבטי ומבוסס על שיקלול עשרה גורמי, Heritageידי אירגון -דירוג החופש הכלכלי נעשה על   16

-הונג, 2010לפי הדירוג לשנת . זכויות קנין ועוד, רגולציה, פתיחות לסחר בינלאומי ולהשקעות זרות, מעורבות הממשלה, ליברליזציה במשק
סין , 113-רגת במקום הברזיל מדו. 44-וישראל במקום ה, ב במקום השמיני"ארה, סינגפור ואוסטרליה מובילות במידת החופש הכלכלי, קונג
ולכן מדינות רווחה כגון , בציון המשוקלל גבוה" חופש פיסקלי", "הוצאות הממשלה"כי משקלם של בהיר יש לה. 143 –ורוסיה , 140 –

 ליאלה בציון החופש הכלכדנמרק ושוודיה מדורגות נמוך יחסית בגלל מרכיבים 

ציון חופש כלכלי  (100 - החופש הרב ביותר)

1

37

50

51

54

55

56

56

64

65

70

70

73

86

90

צ. קוריאה
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סין

הודו
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מלזיה

קוריאה
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יפן

סינגפור
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    סביבה עסקית ורגולטורית -' פרק ג
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  הבירוקרטיה מקשה על הסביבה העסקית

ידי בירוקרטיה -הסביבה העסקית עדיין מוגבלת על, 1991-למרות ההתקדמות הרבה של הודו מאז הושקו הרפורמות ב

 כי גם הממשלות המדינתיות מחזיקות ,המבנה הפדרלי המבוזר מעצים את הבעיה. סבוכה מצד מוקדי כוח רבים

    . חלק לא מבוטל מהתקנות משתנה בין מדינה למדינה, כתוצאה. בסמכויות תקינה ואדמינסטרציה רבות

  

מאמצי הממשלה להקים מערכת רגולציה , יחד עם זאת. ידי רגולציה נוקשה-החופש להקים עסקים עדיין מוגבל על

  . פר תחומיםפשוטה יחסית ויעילה כבר נשאו פרי במס

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

לפני הרשות ,  מדינות183 מתוך 134-הודו ממוקמת במקום ה,  של הבנק העולמי17פי מדד הנוחות העסקית-על

נקודות  .2009-לעומת דירוגה ב,  מקומות להודו11זוהי ירידה בת  ).123(ורוסיה , )127(ואחרי ברזיל , )135(הפלסטינית 

קבלת אישורי בניה , נקודות החולשה הבולטות הן אכיפת חוזים. והגנה על השקעות, אשראיהחוזק היחסי הן זמינות 

 .סגירת עסקו, תשלומי מסים, ותשתית
 

  הודו מעודדת השקעות זרות

ונעשה נסיון , בהם חלו הקלות בתנאי ההשקעות הזרות, ובפרט בענפים מועדפים, הודו מקדמת בברכה השקעות זרות

היא מעודדת השקעות מצד הודים , בנוסף למשיכת משקיעים זרים. וקטיה הנדרשתמתמשך להקטין את הביר

הודים זרים נהנים מתנאי השקעה מועדפים בהשוואה ליתר המשקיעים , במספר ענפים. המתגוררים מחוץ למדינה

  זריםמשקיעיםשיעור ההשקעות הזרות המותרות להם גבוה מהשיעור המותר לבענף התעופה האזרחית , למשל. הזרים

  . אחרים

                                                
. IFC -International Finance Corporationידי הבנק העולמי  בשיתוף עם  - מפורסם על– Doing Business –מדד הנוחות העסקית   17

   מדינות183-המדד בוחן את הרגולציה בתחום ההשקעות ב

דירוג סביבת ההשקעות  - מדינות נבחרות

(1 - הסביבה הנוחה ביותר)

148

134

127

123

121

83

79

78

29

19

18

16

5

2

1
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   אך טרם הוסרו כליל-מחסומי הסחר הונמכו 

ויצואנים להודו עדיין , במספר תחומים עדיין נהנית התעשייה המקומית מפרוטקציוניזם, למרות תהליכי הליברליזציה

. במגזר החקלאות המכס ההודי עדיין גבוה למדי בהשוואה בינלאומית, בפרט. נתקלים במחסומי כניסה מכסיים ואחרים

בהפחתת ו, ח"על העברות מטמשיכה בתהליך ההקלה הודו גם מ. אך במוצרים לא חקלאיים הפחתת המכס משמעותית

  .המכס לרמה המקובלת במדינות האזור

מחייבת עמידה בשורה של תקנות , סביבת הסחר בלתי שקופה. בנוסף למכס חלים על היבוא מסים ועמלות נוספים

תשלומי שוחד במכרזים , רישוי מגביל, אכיפה נמוכה של זכויות יוצרים. פליםוהתמודדות עם תנאים מ, ואישורים

  .  מכבידים אף הם על היצוא להודו-ותשתיות לא מספקות , סובסידיות יצוא, ממשלתיים

  

  התשתיות אינן עונות על הצרכים

 - לשפר את כל התשתיות ממשלות הודו לדורותיהן הכירו בצורך. התשתיות הרעועות בהודו מהוות מחסום צמיחה מהותי

לאחר , למרות התקדמות משמעותית בהשקעות בתשתיות אלה. ונמלים ימיים ואוויריים, מסילות רכבת, כבישים, חשמל

הגרעון התקציבי של הממשלה אינו מתיר לה לבצע את . עשרות שנים של הזנחה הפער בין הביצוע לצרכים עדיין עמוק

  . כל ההשקעות בהן היא מעוניינת

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

דירוג שחיתות - מדינות נבחרות

(1 - השחיתות הנמוכה ביותר)

146

143

134

116

110

87

78

78

56

39

33
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1
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  השחיתות הרווחת במדינה מהווה מחסום השקעות

פי מדד השחיתות העולמי-על
18
בדומה (מדינות נוספות שלוש יחד עם ,  מדינות178 מתוך 87-90-הודו מדורגת במקום ה ,

וצבא ,  חשמל,בענפי התקשורתו ,בעיקר ברכש ממשלתי, השחיתות הנתפסת בהודו עדיין גבוהה). לדירוג לפני שנתיים

  . ובטחון

החמורה בהן קשורה בהקצאת זכיונות בענף התקשורת , בשנה האחרונה צפו על פני השטח שערוריות שחיתות רבות

אך כאשר נורמות . הן בחקיקה נוספת והן באכיפה, תדו עושה מאמצים לצמצם את תופעת השחיתוהו). ראו מסגרת(

  .לא קל למגר אותה, רגיםבכל הד, השחיתות מושרשות עמוק במימסד ההודי

  
  מגמות אזוריות

  

ובין אזורים , השונותין מדינות הודו הביצועים הכלכליים הטובים של הודו אינם משקפים את השונות הגבוהה הקיימת ב

  . ורמת הפיתוח האנושי, מדיניות כלכלית, אלה נבדלים ביניהם בקצב הצמיחה. שונים

  

נהנו ) Gujarat ,Maharashtra(אראט ומהרשטרה 'כמו גוז,  מדינות החוף,1991-מאז תחילת הרפורמות הכלכליות ב

תעשיות עתירות צמיחה מרוכזות באזור מומבאי .  לשנה11%-6%בשיעורים שנעו בין , מהצמיחה הגבוהה ביותר

 נאי'לצ) Karnataka(ובמסדרון בין בנגלור שבקרנטקה , באזור דלהי, אראט'ובמידה מסויימת גם בגוז, ומהרשטרה

  .  מההשקעות הזרות80%-מדינות אלה מושכות כ). Tamil Nadu(שבטאמיל נאדו 

  

תעשיות יצוא התוכנה . הליברליזציה בסחר ובהשקעות תעשייתיות הובילה לריכוז תעשייתי בדקום ולאורך החוף המערבי

  ). Hiderabad(מומבאי והידרבד , בנגלור, נאי'מרוכזות אף הן בצ

  

                                                
המדד מתמקד . אירגון בינלאומי שמטרתו להלחם בשחיתות, Transparency Internationalידי - מדד השחיתות העולמי מפורסם על 18

המדינות , פי המדד האחרון שפורסם-על. ידי גורמים הבאים עמם במגע-כפי שהיא נתפסת על, ון וציבורבעיקר בשחיתות מוסדות שלט
המדינות הנוספות המדורגות . 30- במקום ה-וישראל , 22-ב מדורגת במקום ה"ארה. זילנד וסינגפור-ניו, הנקיות ביותר משחיתות הן דנמרק

  בריהמייקה ולי'ג,  הן אלבניה87-90עם הודו במקומות 

  D2שערורית תדרי 

. שיש הטוענים שהיא החמורה בתולדות המדינה, בחודשים האחרונים הודו נסערת לנוכח פרשיית שחיתות חדשה

ציבור פרטי הפרשה נודעו ל. חברות הסלולר ל2008-ק שר התקשורת ב שהעניD2הפרשה עוסקת בזכיונות לתדרי 

פירסום המידע ממשיך להסעיר את . ח מבקר המדינה בנושא"דליפת מידע מדועקבות בין היתר ב, 2010שלהי רק ב

  . הרוחות בהודו

  

ת המתוארות שור ניתנו לחברות תקD2-חלק מזכיונות ה, ככל הידוע היום. הפרשה נתונה עדיין בחקירה משטרית

אחר כך את הזכיונות מכרו חברות אלה . B40$-עד כ$ B30-בסכומים הנמוכים משווים הריאלי בכ, "לא ראויות"כ

שר . במחירים גבוהים משמעותית מהמחירים בהם ניתנו הזכיונות)  הנורווגיתTelenorביניהן (לחברות תקשורת זרות 

 . ען שכל פעולותיו היו במסגרת החוקאם כי הוא טו, התקשורת נאלץ להתפטר בעקבות הפרשה
  

חלק מהזכייניות , בינתים.  החברות המחזיקות בהם כיום69-ממשלת הודו טרם החליטה אם למשוך את הזכיונות מ

  . והמיזוגים והרכישות שנחזו הוקפאו, הורידו באופן חד את תעריפי השיחות
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   המובילות20 - )2009/10(טריטוריות  / *ג לפי מדינות"ביצועי תמ

  

Rank State 
GDP US 
Dollar 

(Billion) 
Growth Rate % of Total GDP 

Per-capita 
Income (INR) 

Major City 

1   Maharashtra $149.13 13.55% 14.04% 54,867 מומבאי 

2   Uttar Pradesh $88.72 15.27% 8.35% 18,214  

3   Andhra Pradesh $81.23 15.56% 7.65% 40,902  

4   West Bengal $76.20 14.96% 7.18% 36,322 קולקתה 

5   Tamil Nadu $73.02 11.22% 6.88% 45,058 נאי'צ 

6   Gujarat $72.59 11.02% 6.84% 59,570  

7   Karnataka $58.27 12.76% 5.49% 40,998 בנגלור 

8   Rajasthan $43.41 14.32% 4.09% 27,001  

9   Kerala $40.87 14.55% 3.85% 49,316  

10   Haryana $39.31 18.39% 3.70% 68,914  

11   Madhya Pradesh $36.93 14.49% 3.48% 21,648  

12   Punjab $35.69 14.90% 3.36% 52,879  

13   Delhi $35.72 15.00% 3.36% 88,421 דלהי 

14   Bihar $30.68 24.33% 2.89% 13,663  

15   Orissa $28.76 12.21% 2.71% 29,464  

16   Chattisgarh $20.49 19.88% 1.93% 34,483  

17   Assam $17.07 10.68% 1.61% 23,993  

18   Jharkhand $16.30 9.33% 1.53% 21,465  

19   Uttrakhand $8.66 11.63% 0.82% 36,675  

20   Himachal Pradesh $7.95 14.60% 0.75% 44,538  

21   Jammu & Kashmir $7.48 9.35% 0.70% 25,425  

   India's Total GSDP $989.19  93.15% 
  

    המדינות המובילות20מוצגות ; ג"מוין לפי שיעור התרומה לתממ* 

 
  תשתיות תחבורה והובלה

  

  רשת הכבישים היא אמצעי התחבורה העיקרי 

, מרבית הדרכים בהודו רעועות.  מתנועת הנוסעים85%- מתנועת המטענים וכ70%-רשת הכבישים בהודו נושאת כ

 שלבית לשיפור רשת - הציגה ממשלת הודו תכנית רב2002בשנת  .תנועהוכבישים ארציים מוליכים פחות ממחצית מה

, פרוייקט הכבישים המהירים הוא השאפתני ביותר במדינה. מ כבישים מהירים" ק65,000-וזו כוללת השקעה בכ, הכבישים

  .19-מאז שנבנתה בהודו רשת הרכבות במאה ה

  

 בעיקר בגלל בעיות ברכישת -סובלת מעיכובים רבים אך התכנית , ביצוע התכנית נעשה בשיתוף עם המגזר הפרטי

, דלהי,  מומבאי- הושלמו כמעט כל הכבישים המהירים המחברים בין ארבעה אזורי המטרופלין העיקריים 2007-ב. קרקע

  . אך רק פחות מרבע מהצירים הארציים המרכזיים הושלמו עד למועד זה. נאי'קולקטה וצ
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  בעולםמערכת הרכבת בהודו היא הנרחבת 

       המערכת מסיעה.  עובדיםM1.4-וחברת הרכבות מעסיקה כ, מ" ק63,000-מערכת הרכבות בהודו היא בת למעלה מ

, ובהם מחסור חמור בהשקעות, המערכת סובלת מתחלואים רבים.  טון מטעניםM830-ומשנעת כ,  איש בשנהM7-כ

מחירי הובלת . והעדר התקדמות ברפורמות רגולטריות, תמחירים בלתי ריאליים וסובסידיות גבוהו, בטיחות נסיעה נמוכה

הליברליזציה בענף התעופה . והם  מסבסדים את תנועת הנוסעים, )ב"פי ארבעה מהמחירים בארה (המטענים גבוהים

 התירה הודו לחברות פרטיות 2006- ב.ויוצרת לחץ כבד על המערכת לשפר את שירותיה, מקטינה את השימוש ברכבות

  . להאיץ את שיפור הרשתההיתר עשוי ו, פני רשת הרכבות הלאומית-תי מטענים עללהציע שירו

  

  ענף התעופה ההודי הוא מהצומחים ביותר בעולם

וכיום גם המעמד הבינוני בהודו יכול להרשות לעצמו , פתיחת הענף לחברות תעופה מוזלות הובילה ליריה חדה במחירים

והן , )שהופרטה( את נתח השוק שלהן על חשבון חברת התעופה הלאומית חברות תעופה פרטיות הגדילו בהדרגה. לטוס

  .שלישים מהתנועה האווירית המקומית-מחזיקות עתה כשני

  

 נפתח נמל תעופה בינלאומי חדש 2008במאי . ידי הקיבולת של נמלי התעופה-צמיחת הענף מוגבלת על, יחד עם זאת

 היו 2010-נכון ל. יתר הערים הגדולות נמצאי בתהליך שידרוג מהותייםונמלי התעופה ב, טק המקומית-בירת ההי, בבנגלור

  .  נמלי תעופה עם מסלולים סלולים249בהודו 

  

  הנמלים הימיים אינם יעילים

 מנפח הסחר 90%-נמלים אלה מטפלים בכ. שבעה בחוף המערבי וחמישה בחוף המזרחי,  נמלים ימיים עיקריים12להודו 

  . קיים צורך דחוף בהרחבתם, לנוכח הגידול המהיר בהיקפי הסחר. לות עמוקוסובלים מחוסר יעי, ההודי

  

ויוזמותיה כוללות אישור השקעות זרות מלאות בפרוייקטים , ממשלת הודו מעוניינת בהשקעות המגזר הפרטי בנמלים

יניות כוללת והקמת מועצה לפיתוח ימי שתציע מד, הקמת רשות מכס שתסדיר את הגביה מספקי שרות פרטיים, בנמלים

  . לענף זה

  

, בנוסף. תועלת בנמלי הודו עדיין נמוך יחסית לממוצע העולמי/ יחס העלות , למרות שיפורים מסויימים בשנים האחרונות

מגדילים את את , ותהליכי מכס לא יעילים, ניהול נמלים לקוי, התחבורה הבעייתית בין הנמלים לאזורים אחרים במדינה

  . ות ממילאהגבוה, עלויות התעבורה

  

  תקנות יבוא
  

  מכס ומיסוי יבוא

 ומזון למעט עבור מוצרי חקלאות( 8%והשיעור המירבי עתה הוא , הודו הפחיתה בשנים האחרונות את שיעורי המכס

  .כמתואר להלן, אך על שיעור זה נוספים עוד מסי יבוא 7.9%הוא ) משוקלל(שיעור המכס הממוצע ). מעובד

  

לקראת שנת , השינויים מתפרסמים בחודש פברואר.  את תעריפי המכס והמסים הנלוויםהממשלה מעדכנת אחת לשנה

שהוא מס נוסף המוטל על רוב ,  הוסיפה הממשלה מס מיוחד2006/7בתקציב ). המתחילה באפריל(הכספים הבאה 

ים שאינם מוצרים חריג). Special Additional Customs Duty( מהמסים המצטברים הקודמים 4%בגובה , המוצרים
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יצרנים בעלי יתרת זכות בחשבון בלו זכאים לנצל . יהלומים ודשנים, מתכות יקרות, מחוייבים במס זה הם מוצרי נפט

  .אותה לתשלום מס זה

  

 0%-אך העלאת מכס על נפט גלמי מ, 5%- ל7.5%-הפחתת מכס על מכונות חקלאיות מ, בין היתר,  כלל2010/11תקציב 

וכן לטלפונים , למוצרים קמעונאיים שעומדים בתנאים מסויימים 4%-המס המיוחד בן הניתן פטור מכן -כמו .5%-ל

, 5%ציוד רפואי חייב במכס בסיסי בן , כיום. השיטה לחיוב מכס על ציוד רפואי פושטה, בנוסף. שעונים ועוד, סלולריים

  . 9.2%-המצטברים בסך הכל ל, מספר מסים נוספיםבו

  

אך . WTO-שיטת החיוב והניירת הנדרשת תואמים את כללי ה. ססים על ערך הסחורותמרבית תעריפי המכס בהודו מבו

ובפרט שיטת , עדיין מורכבת למדי) יבוא ויצוא כאחד(המערכת הבירוקרטית הכרוכה בסחר בינלאומי , יחד עם זאת

  :שני מרכיבי המכס הבסיסיים הם. חישוב המכס

למעט על  מוצרי , 10% בדרך כלל עד -) Basic Customs Duty(מס בסיסי המחושב לפי כמות או לפי ערך  •

  ;חקלאות

ומוטל על מוצרי יבוא שיש להם תחליפים מקומיים דומים , שנועד להגן על מוצרים מקומיים) מקביל לבלו(מס נוסף  •

)Additional Customs Duty( ;24או  16%, 8%בשיעור , בהתאם לסוג המוצר, מס זה מחוייב לפי שלושה תעריפים. 
  

  :קיימים מסי יבוא נוספים, בנוסף למסים העיקריים לעיל

 ;)Anti Dumping Duty(כהגנה על תוצרת מקומית , מוטל על מוצרים נבחרים ממדינות נבחרות - הצף-מס נגד •
    אם הממשלה מגיעה למסקנה שייבוא פריטים אלה יפגע מהותית , מס המוטל על פריטים ספציפיים - מס מגן •

 ;)Safeguard Duty(בתעשייה המקומית 
המס אינו מוטל על סחורות אם ; )Customs Education Cess( משני המסים הראשונים 3% בשיעור - " חינוךמס" •

 ;ל"זה מנוגד להסכמים בינ
  .המוטלת על כל המוצרים בנוסף ליתר המסים, 1%בגובה  - עמלת טיפול •

  

שנועד להחליף את המס , מ" מונהג בהודו מע2005מאז . ימדינת-מדינות הודו מטילות מסים על מעבר סחורות בין, בנוסף

  .אך היישום עדיין אינו מקיף את כל המדינות, המדינתי

  

אך , WTO-בהתאם להתחייבויותיה ל,  מוצרי טכנולוגיות מידע217- העניקה הממשלה פטור ממכס ל2005/6בתקציב 

  ). יםלמעט מחשב( המתואר לעיל 4%-מוצרים אלה חוייבו במס הנוסף בן ה

  

  תכניות פטור ממכס

תכניות . ועבור תשומות השקעה במפעלים מוכווני יצוא, הודו מציעה תכניות פטור ממכס עבור תשומות ייצור מוכוון יצוא

גם .  עם פטור מלא ממכס- ב"חומרי אריזה וכיו, רכיבים,  ובהם חומרי גלם-אלה מאפשרות יבוא תשומות למוצרי יצוא 

  . ליך הנצרכים במהלך הייצור נכללים בקטגוריה זומוצרי אנרגיה וזרזי תה

  

, איחסונה ושינועה, ופרויקטים הקשורים לעיבוד תוצרת חקלאית , ניתן פטור עבור מוצרי איחסון בקירור2010/11בתקציב 

  . ת לתעשיית האלקטרוניקהוניתן פטור מלא לתשומ, בין היתר. גוריות נוספותמספר קטלו
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 -" רשיון קידום"אחד הרשיונות הרלבנטיים הוא . חת מגוון רשיונות יבוא או תכניות החזר מכסניתן להנות מתכניות אלה ת

Advance License .הרשיון מאפשר גם יבוא חלפים הכרחיים שיהיו מסופקים בהמשך , בנוסף לתשומות שצויינו לעיל

  . מערך היבוא תחת הרשיון10%בשווי של עד , יחד עם המוצרים

  

ובלבד , המקנה תנאי מכס מועדפים, בא תשומות להשקעה עם רשיון מטעם התכנית לקידום היצואניתן לי, במקביל

  . שהמייבא עומד בתנאי יצוא מסויימים

  

קרוב למחצית , בעבר. ופטור מעמלות יבוא שונות, תכנית נוספת מאפשרת קבלת החזרי מכס עבור מוצרים מוכווני יצוא

  . לק מהפטורים הפכו למיותרים עם הפחתת תעריפי המכסאך ח, ממוצרי היבוא נהנו מפטורים אלה

  

  רשיונות יבוא

מוצרים אחרים המחייבים רשיונות נחלקים לשלוש . ואין צורך ברשיון יבוא עבורם, מרבית המוצרים מותרים עתה לייבוא

 ייעודיות יכולות ומוצרים שרק חברות ממשלתיות, מוצרים מוגבלים המחייבים רשיון, מוצרים אסורים ביבוא: קטגוריות

  .ליבא

  

מספר פריטי ציוד , עתיקות, בעלי חיים, כלי נשק, המוצרים עבורם נדרש רשיון כוללים בין היתר מספר כימיקלים

אלה כוללים . ידי חברות ממשלתיות בלבד-מוצרים אחרים מוגבלים ביבוא על. צמחים וזרעים ובשר, כלי תעופה, תקשורת

, בשר בקר, חיות בר, שנהב ומוצריו, המוצרים האסורים ביבוא כוללים שומנים מן החי. הנפט ואוריא, אורז, חיטה, תירס

  . ופסולות מסוכנות

  

  :הגופים שמנפיקים רשיונות יבוא הם

  מחלקת האלקטרוניקה ליבוא מחשבים ומערכות קשורות •

   עבור מוצרים שאינם קשורים למחשבים-המחלקה למדיניות ולקידום התעשיה  •

  למוצרי צבא ובטחון -משרד ההגנה  •

 . עבור ענפי נישה שאינם מכוסים לעיל-משרד הסחר  •
 

  מוצרים אסורים ביצוא

  :למעט המגבלות להלן, הודו מאפשרת יצוא חופשי של מוצרים

ומכוניות ישנות , שמנים צמחיים, וסוגים מסויימים של דשנים, ובהן עורות, מספר קטגוריות מוצר מחייבות רשיון יצוא •

  ;וחלקיהן

ומספר , מינרלים ומתכות מסויימות, ובהם נפט ומוצריו, ידי גופים ספציפיים-ר מוצרים מותרים לייצוא רק עלמספ •

  ;מוצרים חקלאיים

  .עצים טרופיים ומוצרי עץ, צמחים מסויימים, בשר בקרביניהם ו,  כלל ביצואיםאסורמוצרים מעטים  •

  

הצעד נעשה במסגרת נסיון הממשלה לרסן . י מאכלבסמטי ומספר שמנ- אסרה הודו על יצוא אורז לא2008בראשית 

  .2010מגבלה זו היתה עדיין בתוקף באוקטובר . את האינפלציה שגאתה

  

היצוא של מספר מוצרים , בנוסף. כבשים ועורות, ובהם עזים,  על מספר מוצרים מצומצם10%הודו השיתה מס יצוא בן 

  . פסולת כותנה, כותנה,  אורז-מותנה במחירי מינימום 
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  תקינה

הודו גם עושה מאמצים להתאים את התקינה לזו המקובלת אצל שותפי . ISOמרבית התקנים ההודיים תואמים את תקני 

הודו גם . המשמשים בעיקר כמחסומי יבוא, במספר מקרים הודו הציבה תקנים ייעודיים חריגים. הסחר העיקריים שלה

  . וכך אינה מותירה זמן לשותפי הסחר לדון על תקנים אלה, ם על תקנים חדשי WTO-נמנעת לעתים קרובות מלדווח ל

  

אך במספר ענפים התקינה עדיין . לחצים מטעם אירגוני צרכנים ואירגונים סביבתיים הובילו לתקנים רלוונטיים עדכניים

  .ובכל מקרה אכיפת התקנים חלשה, )כגון מזון(מיושנת 

  

וכן על רישוי מוצרים ,  הוא הגוף האחראי על התקינה- The Bureau of Indian Standards -משרד התקנים ההודי 

  . משרד התקנים מחזיק רשימה של מעבדות מאושרות לצורך בדיקות תקן ואיכות. בהבטי תקינה ועל בדיקות איכות

    

.  מוצרים עבורם העמידה בתקן היא חובה109אך המשרד הגדיר . העמידה בתקנים הינה רשות בלבד, עבור רוב המוצרים

, מוצרי חשמל ביתיים, סוגי מלט מסויימים, )כגון אבקות חלב ופורמולה לתינוקות(אלה כוללים מוצרי מזון ותוספי מזון 

תהליך קבלת האישורים כולל ביקור נציג (כל המוצרים ברשימה חייבים לעבור את אישור מכון התקנים . ועוד, בטריות

  ). הודו במפעל היצרן

  

  תוויות

כאשר מדובר במוצרים המיועדים להפצה . מחוייבים בתוויות עם מידע בדומה למקובל בעולםמוצרים מיובאים 

כל מוצרי המזון , בניגוד למקובל בעולם. התוויות אמורות לכלול גם את המחיר הקמעונאי המירבי למוצר, קמעונאית

  מחסומי כניסה לא מכסיים ליבוא
  

  רשיונות יבוא

או שייבואם , מוצרים מעטים אסורים ביבוא או שייבואם נתון למגבלות. עבור רוב הענפים אין צורך ברשיונות יבוא

אלא , )כגון כלי נשק(הכוונה רק למוצרים הנתונים למגבלות במרבית המדינות אין . מותר לחברות ממשלתיות בלבד

-נדרש רשיון יבוא מגביל מאד עבור רכב דו, למשל. גם לקטגוריות בהן הממשלה עדיין מגנה על התוצרת המקומית

  .  גלגלי

  תקינה

  .כמחסומי כניסהואלה משמשות לעתים גם ,  מוצרים החייבים לעמוד בתקנות מקומיות109הודו הגדירה 

אך הודו משתמשת בכלים אלה באופן בלתי שקוף ומעורר , אירגון הסחר העולמי מאפשר נקיטת צעדים מונעי הצף

  .והיא מגישה תביעות רבות נגד מדינות אחרות תחת סעיף זה, תהיות

  סובסידיות יצוא

ים בפועל על התוצרת המקומית פטורים אלה מגנ. אך גם פטור ממסי יצור, הודו מקנה פטור ממס על רווחי יצוא

  . מפני תחרות מצד מוצרי יבוא

  רכש ממשלתי

  .ומעניקה להם העדפות מחיר, הודו מאפשרת העדפה של יצרנים מקומיים במכרזים אלה

  מחסומים בשרותים

, קמעונאות, הנדסה ובניה, אדריכלות, ראיית חשבון, קיימות מגבלות על יבוא שירותים במגזר הבנקאות והפיננסיים

 .  שירותי משלוחים מהירים ותקשורת, שירותים משפטיים
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מזון צמחוני חייב . גדרים בתקנותחייבים לשאת סימול מיוחד שכלליו מו, חיים לסוגיהם-המכילים מרכיב כלשהו של בעלי

  . לשאת אף הוא סמל ייעודי

  

  זכויות יוצרים וקנין רוחני, פטנטים
  

, לשם המחשה. ותופעת העותקים הפירטים נפוצה, אך האכיפה חלשה, מערכת חוקי זכויות יוצרים בהודו מספקת, כללית

IDC ההפסדים ).  בשנה הקודמת68%לעומת ( פירטיות  מהתוכנות שהיו בשימוש בהודו היו65%-כ, 2009 העריכה כי בשנת

  . B4.6$-הנובעים מכך הוערכו בכ

  

אם כי טרם הצטרפה לאמנות (הודו חברה באמנות הבינלאומיות לשמירה על זכויות יוצרים ונכסים אינטלקטואליים 

WIPO19ליםנדרטים בינלאומיים מקובטההגנה על סמלים מסחריים טובה ועומדת בס). ענייני אינטרנט ב .  

  

החוק האחרון מרחיב את ההגנה על . הודו גם הרחיבה את חוקי הפטנטים שלה במסגרת התחייבויותיה הבינלאומיות

אין , למשל. החוק עדיין דורש השלמות במספר נושאים, עם זאת. פטנטים גם לענפי הפרמצבטיקה וכימיקלים לחקלאות

) כגון עבור קבלת אישורים לתרופות חדשות(אישורים עדיין הגנה מספקת על מידע המועבר לממשלה לצורך קבלת 

  . הודו גם מספקת הגנה על מיני צמחים במסגרת חוק ייעודי. מפני שימוש לא הוגן

  

 .כיום סודות אלה מוגנים באמצעות חוזים בין צדדים להסכם בלבד. להודו אין חוק להגנה על סודות מקצועיים
 

  אזורי תעשיה וסחר חופשי
  

החדש . יש מערכת תקנות והטבות משלוולכל אחד מהם ,  הודו הגדירה כמה סוגים של אזורי סחר חופשי,לאורך השנים

המיועדים אף הם לתעשייה , מודלים מוקדמים יותר. SEZ -Special Economic Zone-" אזור כלכלי מיוחד"ביותר הוא 

הודו , בנוסף. STP-Software Technology Park-ו, EPZ -Export Processing Zoneכוללים, מוכוונת יצוא

  .  EOU -Export Oriented Unit  -" יחידה מוכוונת יצוא"מאפשרת גם למפעל בודד להיות מוגדר כ

  

SEZהיוזמה להקמת . אשר הפעילות בו פטורה ממכס,  הוא אזור גיאוגרפי עם תשתיות תעשייתיות ייעודיותSEZ יכולה 

  . קייםלבוא מצד ממשלים מדינתיים או תאגידים עס

  

     הרווחים המתקבלים. ופועל מחוץ לתחום רשות המסים, בכל הקשור למסים ומכסים" טריטוריה זרה"האזור נחשב ל

אך אז ,  יכולים למכור מוצרים בהודוSEZ-עסקים הפועלים ב.  יכולים להשמר כולם בחשבונות בנק ייעודייםSEZ-ב

 נחשבות ליצוא וזכאיות להטבות יצוא ולהקלות SEZ- אל עסקים בידי חברות הודיות-מכירות שנעשות על. יחוייבו במכס

  . SEZ-מדינות רבות בהודו מעניקות פטור ממס על מכירות מאזור כלשהו ל, בנוסף. ח המוקנות ליצוא"מט

  

התעשייתיים עצמם גנים  הן לגבי הקמת ה– ללא מגבלת שיעור בעלות SEZ-ממשלת הודו מאפשרת השקעות זרות ב

ואף הם זכאים ,  בבעלות מלאהSEZמשקיעים זרים יכולים להשקיע בהקמת , בפרט. גניםעלים בתחומי הוהן לגבי מפ

                                                
19  World Intellectual Property Organization - בין היתר יזם . ם והעוסק בנכסים אינטלקטואלים ובהגנה עליהם" ארגון המסונף לאו

  האירגון אמנות להגנה על זכויות יוצרים ברשת האינטרנט
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   ההשקהמאז . בהתאם לענפים להם הם מיועדים, הודו מציבה תנאים באשר לגודל האזורים המיוחדים. להטבות רבות

  . 2010לים נכון לספטמבר  מהם היו פעי114-ו,  בהודוSEZs 570-ניתנו אישורים עבור למעלה מ, 2006-ב

  

 גם פטורים מדרישות SEZ-עסקים ב. ח נטו תוך חמש שנים מיום תחילת הייצור" מצופים להציג רווחי מטSEZ-עסקים ב

). עד לפני זמן קצר משך הפטור היה עשר שנים בלבד( שנים 15הם פטורים מתשלום מס למשך . לגבי רישוי תעשייתי

  . כולל שירותי בנקים זרים, SEZ-ם פיננסיים בינלאומיים בהחוק מתיר גם הקמת מרכז שירותי

  

מדובר . FTWZ –Free Trade and Warehousing Zoneשנקרא , SEZהודו מאפשרת גם הקמת סוג מיוחד של 

העסקים הפועלים באזורים . ויציעו תשתית לוגיסטית לסחר בינלאומי, באזורים שיוקמו סמוך לנמלים ימיים או אוויריים

כולל (גם באזורים אלה מותרות השקעות זרות ללא מגבלה . ולים לבצע עסקאות סחר ללא הגבלות מטבעאלה יכ

  ). הקמת האזור עצמו

  

EPZs תעשייתיים המעניקים תמריצים לתעשיות מוכוונות יצוא ולמשקיעים זריםגנים הם  .STPs דומיםגנים  הם  ,

ח "הם חייבים להציג רווחי יצוא במט. ייבא תשומות פטורות ממכסאלה יכולים לגנים גם עסקים ב. ייעודיים לענף התוכנה

 למעט –לאחר תשלום מסים , העסקים יכולים למכור עד מחצית מתפוקתם בשוק המקומי.  לפחות מסך היצוא3%בני 

  ). יחידות קירור, ספרים, משקאות אלכוהוליים, מכוניות(מספר ענפים 

  

 קנדלה, Cohin ין'קוצ, Chennai נאי' שבצEPZ-מדובר ב. SEZ-ו ל שהוקמו בעבר הוסבEPZ-ואולם כל שמונה ה

Kandla ,נוידה , מומבאי, קולקטה)Noida( , סורט)Surat ( ווישהקפטנם)Vishakapatnam .(  

  

EOUחברות אלה זכאיות ליבוא תשומות פטור . במיקום גיאוגרפי כלשהו בהודו,  הם חברות תעשייתיות מוכוונות יצוא

. והטבות נוספות, רכיבים וחומרי גלם, פטור ממסי בלו על תשומות השקעה,  הכנסה למשך עשר שניםפטור ממס, ממכס

 .גם עסקים אלה יכולים למכור את מוצריהם בהודו לאחר תשלום מכס
  

  השקעות זרות
  

, )ים ואחרSEZ(גם חברות הממוקמות באחד מהאזורים המיוחדים . הודו מאפשרת השקעות זרות מלאות במרבית הענפים

עדיין נותרו הגבלות השקעה , יחד עם זאת. וכן חברות מוכוונות יצוא הנהנות מהטבות ייעודיות, יכולות להיות בבעלות זרה

  .  והן משתלבות עם גישה מסתייגת כלפי השקעות זרות מצד חלק מגורמי המימסד, משמעותיות בחלק מהענפים

  

בנקאות ותעופה , כגון שירותים סלולריים בסיסיים, ענפיםהודו ממשיכה להגביל את שיעור הבעלות הזרה במספר 

אך בשלבים מאוחרים יותר , במספר ענפים ניתן להקים עסקים בבעלות זרה מלאה). 26%(וביטוח , )49%מגבלת (אזרחית 

מחסומי השקעה נוספים כוללים ). או לציבור באמצעות הנפקה( מהבעלות לשותפים מקומיים 26%על החברה להעביר 

  . ובקרה על הזרמות הון, ך בקבלת אישורים ממשלתייםצור

  

, חומרים מסוכנים, תעופה ואלקטרוניקה, למעט תעשיה צבאית, מרבית הענפים אינם מצריכים אישור השקעה זרה

ואולם .  יום30-הממשלה הבטיחה שתהליך קבלת ההחלטות לגבי אישור השקעה זרה לא יימשך יותר מ. אלכוהול וטבק

  . דיין מתלוננות על תהליך מסורבל המחייב אישורים מגופים שוניםחברות זרות ע
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, מותגיות-רשתות קמעונאיות רב, כריית פחם, חקלאותובהם חלק מענפי ה, מספר ענפים עדיין סגורים להשקעות זרות

ת אך הממשלה ממשיכה בתהליך ליברליזציה זהיר של ההשקעו. ושירותים משפטיים, ן"חלק מהתחומים בענפי הנדל

המכשולים שמציבות הרשויות המדינתיות הם , מאידך. ומגבלות נוספות עתידות להיות מוסרות בשנים הקרובות, הזרות

  .ומיזמי השקעות זרות ננטשים לעתים במהלך היישום בגלל מכשולים אלה, לעתים חמורים

  

, ם בהם נדרש רשיוןגם בתחומי. מדיניות ההפרטה ההודית מאפשרת למשקיעים זרים להשתלב במכרזי ההפרטה

איסורי יצוא וחוקי תוכן מקומי , אך במספר תעשיות של מוצרי צריכה. התהליכים אינם מפלים בין תושבים מקומיים וזרים

  . נכפים על משקיעים זרים

  

.  אמורה לסייע למשקיעים זרים להשיג את האישורים הנדרשים1999-הרשות למימוש השקעות זרות אשר הוקמה ב

מספק מידע מקיף אודות השקעות במדינות השונות ובאזורים , שהוא חלק ממשרד האוצר, ת ההודימרכז ההשקעו

  . הכלכליים המיוחדים

  

האישור האוטומטי ניתן . ואישורי ממשלה, אישורים אוטומטיים: ההשקעות הזרות מאושרות בהודו באחד משני מסלולים

לה ניתנים בדרך כלל באמצעות המועצה לקידום השקעות אישורי הממש. ידי הבנק המרכזי וסניפיו ברחבי הודו-על

  :ואלה הן. אשר דנה בכל הצעות ההשקעה שאישורן אינו אוטומטי, זרות

  

   וכן השקעות בנות למעלה, תעשיה אווירית וצבאית, כגון מוצרי טבק, השקעות בענפים בהם נדרש רשיון תעשייתי •

  ; בייצור מוצרים השמורים לעסקים קטנים24%-מ

  ;ות השקעה אשר למשקיע הזר כבר יש שיתופי פעולה טכנולוגיים או פיננסיים בהודוהצע •

ושידורי , בנקאות פרטית, בעיקר ביטוח(בהתאם לכללים ענפיים , הצעות השקעה החורגות מהתקרות המותרות •

  ;)טלוויזיה

שירותי , תעשיית תה, )למעט תקשורת(חברות השקעה בשירותים ובתשתיות , הצעות השקעה בחברות נפט ציבוריות •

 ;משלוחים ותעשיות בטחוניות
 בשירותי - 49%ה על ובשיעור העול,  במודרניזציה של נמלי תעופה74%הצעות השקעה בשיעור העולה על  •

 .בנקים במגזר הפרטי וחלק משירותי התעופה האזרחיים, תקשורת שונים
  

 פירסמה 2009בפברואר . ולהשקעות פורטפוליובלבול רב באשר לתקרות המותרות להשקעות ישירות עד לאחרונה היה 

, על פי התקנות החדשות. תקנות חדשות באשר לאופן חישוב ההשקעות הזרות העקיפות בחברת הודיותהודו ממשלת 

. ועל כן תקנות אלה מקלות על המשקיעים הזרים, הינו נמוך יותרהמחושב בדרך כלל שיעור הבעלות הזרה העקיף 

פי -על, בין היתר. ואף לא בין ענפים שונים, ואינן מבחינות בין סוגים שונים של משקיעים זרים, התקנות גם פשוטות יותר

כגון ( יכולה להשקיע בענפים החסומים למשקיעים זרים 49%חברה בבעלות זרה בשיעור של עד , התקנות החדשות

  ). תקשורת ושידור, ן"נדל, קמעונאות

  

  

  

  

  



 44

   20דוגמאות ענפיות
  

אינם יכולים לרכוש  ומשקיעים זרים, ות זרות ישירות אינן מותרות ברוב עיבודי הקרקע החקלאייםהשקע - חקלאות •

, חקלאות ימית, גידול בעלי חיים, גננות, פרחים, אך אין מגבלה על השקעות זרות בענף הזרעים. קרקע חקלאית

 .וגידול ירקות ופטריות
, לעמידה בדרישות מינימום באשר להיקף ההשקעהאך האישור כפוף , אין מגבלה על השקעות זרות - תשתית •

  ).שטח(והיקף הפרוייקט 

בפרוייקטים קיימים מותרת השקעה עד . בפרוייקטים חדשים מותרת השקעה זרה ללא מגבלה - תשתיות תעופה •

חברות זרות מורשות להקים מיזמים משותפים עם חברות ממשלתיות למתן . ומעבר לכך נדרש אישור מיוחד, 74%

 . 49% עד תקרה בת -י קרקע שירות
  .אין מגבלה על השקעות זרות למעט עבור אנרגיה אטומית - חשמל •

השקעות בשיעור גבוה יותר מחייבות .  מותרות בכל התחומים עם אישור אוטומטי49% השקעות זרות עד - תקשורת •

 26%יש להקצות אך , 100%בדרך כלל מותר לבצע השקעה בבעלות זרה בת . אישור המועצה לעידוד השקעות

כולל מינוי קצין בטחון שהוא הודי , החברות צרכיות לעמוד בתנאי בטחון שונים. מהמניות לציבור תוך חמש שנים

 .  מקומי
  .למעט בתעשיות בטחוניות ואוויריות, אין מגבלה על השקעות זרות ולא נדרש אישור מוקדם - טכנולוגיות מידע •

 35-כיוצאים מהכלל . והפרמצבטיקה, ובפרט תעשיית הרכב,  הענפיםאין הגבלה על השקעות במרבית - תעשייה •

אך יתכן , 2009מגבלות אלה היו אמורות להיות מוסרות בראשית . 24%-שם מוגבלות ההשקעות הזרות ב, נישה-ענפי

  . כי המועד נדחה
לל הם תעשיית יוצאים מן הכ. עם אישור אוטומטי, ללא מגבלהבמרבית המוצרים מותרת השקעה  - עיבוד מזון •

כפוף , השקעות גבוהות יותר אפשריות. 24%עבורם התקרה היא , וכן מספר מוצרי נישה, המשקאות האלכוהוליים

 .  מצריכות אישור מיוחד74%השקעות זרות בהיקף העולה על , במתקני קירור מזון. לקבלת רשיון מוקדם
שיעורי השקעה זרה גבוהים יותר מחייבים . ומטי ניתן אישור אוט51%עבור השקעות עד  - שירותי חינוך ובריאות •

  .אישור מטעם המועצה לעידוד השקעות זרות

  .אין מגבלה והאישור הינו אוטומטי - מלונאות והסעדה, תיירות •

אך הותרו בפרוייקטים משולבים רחבי היקף , עד לפני שנים אחדות השקעות זרות היו אסורות בבניה למגורים - "נדל •

   .כפוף למגבלות מינימום השקעה ושטח בניה, עתה השקעות אלה מותרות. מסחר ומלונאות, הכוללים מגורים

שירותים . עם אישור אוטומטי, 51%במרבית התחומים ההשקעות הזרות מוגבלות בתקרה בת  - שירותים מקצועיים •

  .ואינם פתוחים עדיין להשקעות זרות, משפטיים הינם יוצאי דופן

הממשלה אינה . ברשתות המציעות מותג יחיד, באישור ממשלה, 51%קעות זרות עד הודו מאפשרת הש - קמעונאות •

רשתות זרות בוחנות אפשרות למיזמים , יחד עם זאת. מותגיות- ברשתות רבמאפשרת בינתיים השקעות זרות

 .באופן שיתאם את החוק הנוכחי, משותפים באמצעות זכיון
תקרת ההשקעה . אם כי נדרש רשיון,  השקעות מקומיות100%-אלה נפתחו לאחרונה ל - הגנה ותעשיות אסטרטגיות •

  .כפוף לאישור משרד ההגנה, 26%היא הזרה 

 
 
 
  

                                                
   .ויינותיתכן שבחלק מהענפים כבר הוקלו המגבלות המצ, לנוכח העידכון השוטף של תנאי ההשקעות 20
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  תמריצים 

. לעסקים קטנים ולהשקעות בענפים או אזורים גיאוגרפיים מועדפים, הודו מציעי תמריצי השקעות למיזמים מוכווני יצוא

התמריצים נתונים לשינויים במקביל . ים או לאזורים נבחריםואילו אחרים ייעודיים לענפ, חלק מהתמריצים כלליים

  .   לפרסום התקציב השנתי

  

  :התמריצים הכלליים כוללים

  ;) שנים10חברות הזנק זכאיות לפטור ממס למשך , למשל(אזור / בהתאם לענף , פטור ממסים •

  ;בשנת היווצרות ההוצאות) כולל הוצאות הוניות(פ "ניכוי הוצאות מו •

 ;יימות מציעות למשקיעים אופציה לפטור ממסי קניה על רכישת חומרי גלםמדינות מסו •
ולקבל , לקבל פטור ממסי בלו על מגוון תשומות, לייבא תשומות ללא מכס, יצואנים יכולים לקבל פטור ממס שירות •

  ;פטור ממסי מכירה ברמה הפדרלית והמדינתית

 מרווח היצוא 10%בהיקף של עד , ים פטורים ממכסניתן לייבא ציוד מקצועי ומוצרים מתכל, במגזר השירותים •

  . הממוצע בשלוש השנים שקדמו לייבוא

  

   דוגמאות נבחרות-תמריצים ענפיים 
  

סילוק פסולת , מים, הבונות ומפעילות מתקני תשתית בתחומי תחבורה שנים עבור חברות 10 פטור ממס למשך - תשתיות

 . ריבית או רווחי הון פטורות ממס, הכנסות המתקבלות כדבידנדים; שנים מהרווחים למשך עשר 100%ניתן להפחית ; ועוד
  

 משוקללות פ"כאשר הוצאות המו, פ בעלות יישומים מסחריים" שנים להשקעות מו10 פטור ממס למשך - פ מדעי"מו

 ).בהתאם לענף( מערכן בפועל 150% עד 125%של בשיעורים 
  

 בחמש השנים הבאות עבור חברות קרור 30%והנחת מס בת , ם שני5 פטור ממס למשך - חקלאות ועסקים קטנים

 .פטור ממסי בלו בהשקעות בחקלאות, ולוגיסטיקה למוצרים חקלאיים
  

זכות להקים ; טכנולוגייםגנים ור ממס הכנסה בפט; ובכללן מחשבים ותוכנה,  פטור ממכס על תשומות- טכנולוגיות מידע

 .מפעל ללא הגבלת מיקום
 

פטור ממכס על יבוא דוגמאות תכשיטים ,  מהיצוא3%עד לערך של ,  פטור ממכס על יבוא תשומות- תכשיטים ואבני חן

 . רופי300,000עד תקרה בת 
 

  םיתמריצים אזורי

במסגרת זו ניתנות גם הטבות להשקעות . מזרח המדינה- אישרה הודו מדיניות חדשה לפיתוח תעשייתי בצפון2007-ב

ההטבות כוללות פטור ממסי הכנסה . בשמונה מדינות האזור, ) והכשרה מקצועיתבריאות, מלונאות(בענפי שירותים 

מענקי השקעות בתשומות השקעה ופטור ממס על תשומות , פטור ממסי בלו על מוצרים מוגמרים, למשך עשר שנים

  . פטור ממס על רווחי יצוא לתעשיות חדשות באזורים ייעודיים ועוד, אלה

  

  . ובפרט במשרדיהן בניו דלהי, לה ניתן להשגה במשרדי המדינות השונותהמידע המפורט על תמריצים א
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  תנאי השקעה נוספים 

  

על המפעל , כאשר מדובר בערים בנות למעלה ממליון נפש.  ככלל אין מגבלה על מיקום מפעלים- מיקום מפעלים

מדיניות המוכתבת על ידי תקנות סביבה ו.  למעט עבור תעשיות נקיות- מ ממרכז העיר" ק25להיות ממוקם לפחות 

  . המדינות השונות באשר למיקום מפעלים עלולים לעכב את הפרוייקט

  

לשנה $ 200,000אך הבנק המרכזי מציב תקרה בת .  בדרך כלל הודו אינה מחייבת העסקת עובדים מקומיים- תעסוקה

 12-דים זרים במשך למעלה מהעסקת עוב. י עובדים זרים באמצעות חברות זרות"לתשלום עבור שירותים שניתנים ע

רוב : בענף התקשורת חלות מספר מגבלות על העסקת זרים, עם זאת. חודשים מחייבת אישור מטעם משרד הפנים

  . חייבים להיות מקומיים)  ועודCTO, CFOכגון (הדירקטורים במועצת המנהלים ונושאי משרות בכירות 

  

ם מחייבים קבלת אישור מטעם הממשלה הפדרלית או  הקמת מפעל חדש או שידרוג מפעל קיי- תקנות סביבה

, הממשלה מעודדת אשכולות מפעלים. על המפעל להיות ממוקם באזור מורשה. על עמידה בחוקי הסביבה, המדינתית

  . בלת האישור מותנית בהתקנת אמצעים למניעה וניטור זיהום אווירק, בנוסף. החולקים תשתיות אקולוגיות

  

  יישוב סכסוכים

 בתי המשפט בהודו עצמאיים. ם זרים מתלוננים לעתים קרובות על כך שהחוזים בהודו אינם נתפסים כמחייביםמשקיעי

 סעיפי לפיכך חברות זרות רבות כוללות בחוזים שלהן. אך עובר זמן רב עד שפניות לבית המשפט מטופלות, ומקצועיים

  . בוררות בינלאומית

  

נבה 'פי אמנת ז-ניתן גם לאכוף חוזים על. ם בנושא"את המודל שהציב האו תואם 1996-החוק ההודי ליישוב סכסוכים מ

הודו הסכימה עם בית . אך לא במרכז הבינלאומי ליישוב סכסוכים, 1958-יורק מ-הודו גם חברה באמנת ניו. ואמנות דומות

  .ות בתוך המדינהכדי לאפשר לממש את התהליך בעלויות מופחת, הדין לבוררות בהאג להקים מרכז אזורי שלו בדלהי

  
  מיסוי

  

ממשלת הודו הציעה . הכלכלה השחורה עדיין שוקקת, למרות שהמסים בהודו הגיעו בשנים האחרונות לרמה סבירה

        האמור להכנס לתוקף, הציגה הממשלה חוק מס הכנסה חדש 2010אוגוסט ב. חנינות כדי להרחיב את בסיס המס

אך עדיין לא ידוע . מאחד מסים שונים ומפשט את תקנות המס,  במערכת המסמהווה רפוקמה רדיקליתחוק זה . 2012-ב

  . ידי הפרלמנט-יאושרו עלהכלולים בחוק החדש אילו מהשינויים 

  

מס זה אמור לפשט את מבנה המסים . הודו אמורה להחיל מס סחורות ושירותים חדש, 2011החל מאפריל , בנוסף

הממשלה מצפה שהחוק החדש יפחית את חבות המס . ת וממשלים מדינתייםמ המושת על ידי עיריו"כולל מע, העקיפים

  .ולכן המועד עשוי להדחות, ואולם טרם הושגה הסכמה עם הממשלות המדינתיות. ויעודד צמיחה, הכוללת

  

מ הוא בשיעור "בדרך כלל המע. המהווה תחליף למסים עקיפים שונים, מ בהודו" החילה הודו לראשונה מע2005-ב

  . 1%ואף , 4%אך במקרים מסויימים השיעור הוא , 12.5%
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  מס חברות

על . 40%מס החברות עבור חברות זרות הוא . 30%הוא , על יחידים ועל חברות מקומיות, שיעור המס המירבי בהודו

 3%כמו כן חל מס נוסף בן .  מסניפים של חברות זרות2.5%ובן ,  מחברות מקומיות7.5%סכומים אלה נגבה מס נוסף בן 

 42.23%-ול,  לחברות מקומיות33.22%-מס החברות הישיר והעקיף מגיע ל, בסך הכל". מלווה חינוך "-תוספת על סך המס 

  . לחברות זרות

  

, למשל. כפוף לתנאים שונים, חברות חייבות במסי נכסים. שיעורים אלה אינם כוללים מספר מסים עקיפים נוספים

, בין היתר, מסים עקיפים נוספים כוללים.  משווי הנכסים1%ים חייבות במס בן חברות המחזיקות נכסים מעל לשווי מסוי

  . מסי בלו ומסים מדינתיים ומוניציפליים

  

  . 20%-משיעור נמוך מערכת סבוכה של הקלות ופטורים מפחיתה את המס עבור חברות מקומיות ל, בפועל

  

אשר כלליהם ,  גם מיסוי על רווחי הון ודבידנדיםהודו מחילה.  על רווחים מחולקים10%כל החברות משלמות מס בן 

  .נתונים לשינויים תכופים

  

 נס אך החוק מציע גם).  כיום40%לעומת  (30%חברות זרות ישלמו מס חברות בן , לפי חוק מס ההכנסה החדש המוצע

    . 15%שיעור ב, ל רווחי סניפי חברות זרותנוסף ע

  

  מס רווחי הון

חברות זרות פטורות ממס רווחי הון על . 15%-בגובה של כ, מהשקעות הון קצרות טווחהודו מנהיגה מס על רווחים 

חברות זרות . תחת מערכת כללים סבוכה, אך חברות מקומיות חבות במס גם על רווחים אלה, טווח-השקעות ארוכות

  . על רווחים מרבית ומדיבידנדים20%חבות בדרך כלל במס בן 

  

  מס יחידים

ואילו תושבים , תושבי הודו חבים במס על הכנסה שנוצרו במקום כלשהו.  מתושבי הודו3.5%- כמס יחידים חל רק על

. ולאו דווקא שכר עבודה, הכלל חל על כל הכנסה שנוצרה בהודו. זרים חבים במס רק על הכנסות שנוצרו בהודו עצמה

 500,000,  רופי160,000ות בנות עד עבור הכנס, 30%- ו20%, 10% -בהתאם לגובה ההכנסה , הודו מחילה שלוש רמות מס

  .בהתאמה,  רופי800,000-ו

  

  עבודה ושכר
  

  . הסותרים לעתים זה את זה, ידי מספר רב של חוקים סבוכים-תנאי העבודה בהודו מוסדרים על

). 2011נכון לינואר $ 2.22( רופי ליום 100 לסך 2009אשר עודכן באוקטובר , גובה השכר בהודו מעוגן בחוק שכר מינימום

  . פי כישורי העובד-למשל על, ואולם מדינות הודו השונות קבעו חוקים נוספים לשכר מינימום

  

חוק שכר . חברות תשתית ועובדי חקלאות, אשר אינו כולל עסקים קטנים, חוקי העבודה בהודו תקפים במגזר המאורגן

  . אך הוא נאכף במגזר המאורגן בלבד, המינימום יוצא מכלל זה
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חוקי , למרות זאת. 2%- רק כ-ומתוך כלל העובדים , ע מהעובדים במגזר המאורגן חברים באירגוני עובדיםפחות מרב

המסדיר , הגורם העיקרי לכך הוא החוק לסכסוכי עבודה. העבודה בהודו נחשבים לקשוחים ומרתיעים משקיעים זרים

ישור מהממשלה המדינתית לצורך פיטורי מעסיק חייב לקבל א, לפי חוק זה. קיצוצי שכר וסגירת מפעלים, פיטורים

הממשלה אינה נותנת ). חברות שירותים פטורות מחובה זו( עובדים ויותר 100עובדים או סגירת מפעלים המעסיקים 

חברות פרטיות מצליחות להתמודד עם החוק ולצמצם את כוח האדם . מחשש להגברת האבטלה, אישורים אלה בקלות

  .באמצעות תכניות פרישה מרצון

   

אחד התיקונים הנוספים . הכולל בין היתר הגבלת זכויות שביתה, והציעה נוסח חדש, הודו מנסה לשנות את חוקי העבודה

אך הפרלמנט .  מועסקים ויותר300-המוצעים בחוק הוא שאישור הממשלה לפיטורי עובדים יידרש רק כאשר מדובר ב

  . השמאלבגלל התנגדות מפלגות , ההודי הקפיא את תהליך החקיקה

  

אשר מסדיר את זכויותיהם של ,  אישר הפרלמנט את חוק הבטחון החברתי לעובדים לא מאורגנים2008ואולם בדצמבר 

  .  עובדים אלה

  

לאחרונה . במסגרת אפלייה מתקנת,  מהמשרות במגזר הציבורי לעובדים מהקסטות המקופחות33% - 27%הודו מקצה 

נעשים מאמצים עם זאת . אך היוזמה נתקלה בהתנגדות עזה, גזרים אחריםמנעשו נסיונות לכפות אפליה מתקנת גם ב

  .להגיע להסכמה עם המגזר הפרטי על מתן העדפה מתקנת לעובדים אלה

 

  פיקוח על מטבע זר
  

רווחים מותרת ללא צורך עברת גם ה. ח לשם תשלום עבור תשומות או לשירות חוב"הודו אינה מגבילה הוצאת מט, ככלל

  .  יום60 תהליך העשוי להמשך עד -ך יש צורך לשלם קודם מס הכנסה על סכומים אלה א, באישורים

  

ספקי שירותים מקצועיים יכולים . יש צורך באישור הבנק המרכזי, כאשר מדובר בשחרור הון ממכירת נכסים, עם זאת

  . ח"ל במט"לשמור את הכנסותיהם משירותים שניתנו בחו

  

יש צורך באישור מוקדם מהבנק המרכזי לשם רכישת .  הבסיס לתקנות הנהוגות הוא2000ח משנת "החוק להמרת מט

, ח"עם הגידול ביתרות המט, 2004מאז ). שירותי ייעוץ, ל"כגון לימודים בחו(ח מעל סכום מסויים למטרות ספציפיות "מט

, לכל מטרהלשנה $ 200,000יחידים יכולים להוציא מהמדינה עד , למשל. הממשלה איפשרה הקלות עבור חברות ויחידים

  . ללא אישור

  

כי אין יותר צורך באישור על מנת להעביר תמלוגים עבור העברת טכנולוגיות וסמלים ה הממשלה  הודיע2010במאי 

חברות וסניפי חברות זרות יכולים להעביר רווחים ודיבידנדים ללא צורך , כל הבנקים הזרים. מסחריים לחברת האם

  . באישור

  

כל . והם זקוקים לאישור הבנק המרכזי, ל"ח רק לשם תשלומים בחו"כולים להחזיק בחשבונות מטאזרחים זרים י

  . ביתיש שאינם נושאים ר"אך אלה הם חשבונות עו, ל"ח לשם קבלת העברות מו"האזרחים רשאים להחזיק חשבונות מט
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. טעם בנק בינלאומי לעיסקהחייבים להציג ערבות מ$ 100,000 העולה על המשלמים מקדמות יצוא בסכוםיצואנים 

        יבואני שירותים חייבים באישור עבור עסקאות בנות למעלה. תחת שיקולים שונים$ M5התקרה עשויה לעלות עד 

  . 500,000$-מ

  

 ביצוע העסקה בפועל תוך שנה מיום -וביניהן , ח כפוף לעמידה בתנאים מסויימים"יצואנים יכולים לקבל מקדמות מט

  . ח לשם תשלום עבור תשומות מיובאות"נים מבוססים יכולים לפתוח חשבונות מטיצוא. ההעברה

 
  שירותים פיננסיים

  

והן אלה המספקות את עיקר השירותים לחברות , ידי חברות ממשלתיות-המגזר הפיננסי בהודו נשלט על, מסורתית

, בנקים כפריים, קים מסחריים רגיליםבנ: בהודו מערכת בנקאית נרחבת המורכבת משלושה סוגי בנקים. מקומיות וזרות

,  בנקים כפריים200-קרוב ל,  בנקים מסחריים רגילים80-בסך הכל יש כ. ובנקים כפריים קואופרטיביים למטרות ייעודיות

  .  בנקים כפריים ייעודיים350-ולמעלה מ

  

קדונות וההלוואות י מהפ70%-המחזיקים בכ,  הבנקים הממשלתיים27ידי -הבנקאות המסחרית העירונית עדיין נשלטת על

  הבנקים הממשלתיים1994מאז . 10%- כ-והבנקים הזרים ,  מהשוק העירוני20%-הבנקים הפרטיים מחזיקים בכ. בשוק

אך הממשלה הנוכחית אינה מתכוונת . משלה אכן החלה בתהליך הפרטה הדרגתיוהמ, מורשים להציע אחזקות לציבור

  .  51%-להוריד את אחזקותיה מתחת ל

  

אך התהליך , וחברות ביטוח זרות, קרנות נאמנות,  פתחה את השוק בפני בנקים זרים90-הליברליזציה שהחלה בשנות ה

ובפרט יקל , קל על פעילות הבנקים הזריםאמור היה לההבנק המרכזי , 2009החל מאפריל . לחצים פוליטייםבגלל הואט 

  .  דחה הבנק המרכזי את השינויים, ח המשבר העולמיאך לנוכ. על מיזוגים והשקעות בין בנקים מקומיים וזרים

  

 12%-ו ובהם מגזר החקלאות ועסקים קטנים ,פים מועדפים מסך ההלוואות לענ40%הבנקים הממשלתיים חייבים להלוות 

הבנקים . ממשלת הודו הכריזה על תמריצים לבנקים פרטיים שיפתחו סניפים באזורים כפריים. נוספים לחברות יצוא

מה , המערכת הבנקאית אינה יעילה דיה, כתוצאה.  מההלוואות למגזרים מועדפים25% חייבים להקצות הפרטיים

  .שמקשה על המגזר העסקי

  

 חברות פרטיות , אך בענף הביטוח. גם השירותים הפיננסיים האחרים נשלטים על ידי חברות ממשלתיות, כמו הבנקים

נכון ). 36%-שם חלקן הוא כ, לא כולל ביטוח חיים( מהשוק 40%-ה בכוהן מחזיקות עת, הולכות ומגדילות את חלקן בשוק

גם . מומבאי היא המרכז הפיננסי הגדול במדינה.  מהן היו שותפים זרים75%-ול,  חברות ביטוח44פעלו בהודו , 2010למרץ 

  .נאי יש מרכזים פיננסיים גדולים'קולקטה וצ, בדלהי

  

  השוק לניירות ערך 

 - BSE-ו, NSE - The National Stock Exchange of Indiaוהחשובות בהן הן , ניירות ערך בורסות ל20בהודו יש 

Bombay Stock Exchange .הן . פי כמות העסקאות-על, שתי הבורסות האלה מדורגות בצמרת שוקי ההון בעולם

 . בכלל הבורסות בהודונפח המסחר  מ99%-מחזיקות יחדיו בכ
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היקף המסחר בבורסה זו בלבד . ות הכלכלה ההודית בשני העשורים האחרונים משקפת את התפתחBSE-התפתחות ה

  .2010-ב$ B170-וכ, 2000בשנת $ B84-כ, 1995-ב$ B28-הסתכם בכ

  

 היא NSE.  התרחבה בשנים האחרונות והקימה סניפים בערים בהן לא פועלת בורסהNSEאך , שתיהן נמצאות במומבאי

  . ופה יותר מהשניהונתפסת גם כשק, המובילה בין השתיים

  

 שוק ניירות הערך של הודו היה מהשלושה שהציגו את התוצאות הטובות ביותר מבין הכלכלות 2007-בעוד שב

 השוק 2009אך מאז הרבעון השני של . גרועים ביותראחד מאלה שהפגינו את הביצועים ההיה  הוא 2008- ב-הממריאות 

  .ם בשנה הקרובהולפי התחזיות המגמה החיובית תימשך ג, התאושש
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    הפוטנציאל
   

  לאחת מהכלכלות הגדולות בעולםהופכת הודו 

מספר התושבים בה עשוי , 2030עד ו, הודו היא המדינה השניה בעולם מבחינת גודל האוכלוסיה,  מיליארד נפש1.2-עם כ

ג ההודי יעלה על "התמ, תוך כחמש שנים. ג" בעולם מבחינת תמ11-הודו היא עתה הכלכלה ה. להיות גדול מזה שבסין

גם אם תחזיות אלה לא . 222025 כי הודו תהפוך לכלכלה החמישית בגודלה בעולם עד םויש החוזי, 21שלושה טריליון דולר

ולמדינה הדמוקרטית האטרקטיבית , הודו לאחת הכלכלות החשובות ביותר בעולםהן משקפות את הפיכתה של , יתממשו

  .ביותר להשקעות

  

       לעומת (ג" מהתמ25%-ומהווה כ, הסחורות והשירותים ההודי גדל והולךיבוא היקף ,  של סגירותלאחר עשרות שנים

בוה יחסית להשקעות ג טנציאללמרות שבטווח הקרוב הפו, לפיכך. 23) בלבד בברזיל11%-ו,  בסין וברוסיה22%-כ

והוא $ B340-בכ 2010-בות הוערך סחורההיקף יבוא . פוטנציאל היצוא משמעותי כבר עתה, לפוטנציאל היצוא להודו

  .  לשנה בחמש השנים הבאות15%-צפוי לגדול בכ

    

ההתאוששות המהירה של .  פחותה מכפי שנראה היה בשיאוכה בהודו בעוצמהההעולמי בר הכלכלי המש, במבט לאחור

 בקצב העולה על לצמוח המשק ההודי צפוי, בחמש השנים הקרובות. הגבירה את אמון המשקיעים בחוסן הכלכלההודו 

 .כלכלה בעלת הצמיחה המהירה בעולםהודו עשויה לעקוף את סין ולהיות ה, בשני העשורים הבאים.  לשנה8%
  

 תחזית כלכלית
24
  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 M( 1,184 1,202 1,220 1,238 1,256 1,274 (אוכלוסיה

 3,327 2,874 2,488 2,144 1,833 1,590 )שוטף$ מיליארד  (ג"תמ

 2,610 2,290 2,010 1,760 1,520 1,340 )$(לנפש  ג"תמ

 PPP( 3,480 3,790 4,150 4,560 5,020 5,550$ (לנפש  ג"תמ

 8.8% 8.7% 8.7% 8.8% 8.6% 8.8% %קצב גידול ריאלי  - ג"תמ

 7.2% 7.2% 7.1% 7.2% 6.9% 7.1% % קצב גידול ריאלי -לנפש  ג"תמ

 1,570 1,405 1,260 1,121 992 891 )$מיליארד (פרטית  צריכה

 1,230 1,120 1,020 920 830 750 )$  (פרטית לנפש צריכה

 2,348 2,091 1,862 1,646 1,448 1,284 )$מיליארד (פנויה  הכנסה

 7.1% 7.4% 7.7% 7.9% 7.7% 3.4% %גידול ריאלי  -  פנויה הכנסה

 371 330 294 261 235 210 )$מיליארד   (סחורות יצוא

 678 578 500 431 381 339 )$מיליארד (סחורות   יבוא

 803 672 564 474 401 341 )$מיליארד (ושירותים   סחורות יצוא

 708 621 550 485 434 385 )$מיליארד (סחורות ושירותים  יבוא

 5.6% 5.9% 5.2% 5.1% 6.9% 11.9%  )שנתי ממוצע(מדד המחירים 

  2010 דצמבר EIU :מקור

                                                
 מעל לחמישה טריליון דולר לפי שוויון כוח קניה; נומינלי  21
22  McKinsey Global Institute 2007  
 2009נתוני הבנק העולמי  23 
  3.1%-ל) 2011 (2.5% תהיה הצמיחה הכלכלית בעולם בין 2011-2015 התחזית הכלכלית מבוססת על ההנחה שבשנים 24
  . 2015-לחבית ב$ 71-וירדו ל, לחבית$ 82רי הנפט יהיו בשנה הבאה בממוצע מחי, במקביל). 2014-2015 (      

 ?למה הודו: 'פרק ד
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  קיימת כלכלה פורחת-כלה הענייה לצד הכל
אך בהודו מתקיימת כלכלה מודרנית . בלבד$ 1,300-כהמוערך ב, ג לנפש" בעולם ברמת התמ152-הודו מדורגת במקום ה

  . ודיכוטומיה זו אינה משתקפת בנתונים הממוצעים, לצד כלכלה ענייה

  

אך הפלחים . שהם יהוו יעד ליצוא והשקעותיכולת הקניה קטנה מכדי , בפלחים נרחבים בקרב המגזר הביתי והעסקי

  .הנותרים עדיין גדולים דיים כדי להצדיק פעילות בהודו

  

 5.9-כ: מספר המחשבים האישיים לנפש בהודו הוא מהנמוכים ביותר בעולם. ענף החומרה הוא דוגמה טובה לכך

ולפי , חשבים אישיים בהודו מליון מ70-אך כבר עתה המשמעות היא כי ישנם למעלה מ.  נפש בלבדמאהמחשבים ל

  . מליון במהלך חמש השנים הבאות200-התחזית מספרם יגיע ליותר מ

  

  

  

  

 
     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תהליכי העיור משנים את פניה של הודו

זהו תהליך עיור בהיקפים .  מליון נפש250-האוכלוסיה העירונית של הודו תצמח בכ, העשורים הקרוביםמהלך שני ב

תכנון הערים החדשות והמתחדשות . ובתשתיות, שירותים ותעשיה, צריך השקעות ענק בבניה למגוריםשי, קשים לדמיון

  . בהודו מעסיק את מיטב חברות הייעוץ בעולם

  

שבע מהערים אמורות , בשלב הראשון. במסדרון התעשייתי בין מומבאי לדלהי,  ערים חדשות24הודו מתכננת בניית 

. השקעותגיוס ו, אישורים לתכניותקבלת , רכישת הקרקעותוש התכניות מותנה ביכולת מימ.  הנוכחילקום עד סוף העשור

 בתי -בעוד שמימון מתקני הציבור , הממשלות המדינתיות אמורות לממן את פיתוח התשתיות הנדרשות לערים החדשות

דינות המערב כבר עמלים  מומחי תכנון ממ. יתבסס על מודל המשלב השקעה פרטית וציבורית -ב "בתי חולים וכיו, ספר

  .על תכניות האב לערים אלה

  

תחזיות תמ"ג לנפש - השוואה אזורית ($ שוטף)

3,735

1,068

1,032

989

4,888

4,764

1,272

1,297

1,123

5,497

5,876

1,508

1,545

1,211

6,269

7,258

1,772

1,857

1,354

3,941

תאילנד סין ויטנאם הודו פקיסטן

2009מקור:  IMF  אוקטובר  2010 2011 2013 2015
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ניטור אוויר , ובהן מערכות מים, את הביקוש לטכנולוגיות סביבההערים החדשות והפיתוח התעשייתי הנלווה אליהן יגדילו 

  . תעשייתיתעירונית ווסילוק פסולת 

 
 הודו מעודדת השקעות זרות בתשתיות

$ B500-מכ, הודו מתכננת להכפיל את ההשקעה בתשתיות. צמיחה מהותיהתשתיות הרעועות בהודו מהוות מחסום 

בעשור החולף עיקר . הבאהתכנית החומש לכטריליון דולר ב, 2011/12כספים בתכנית החומש המסתיימת בשנת ה

תחנות כוח הצרכים החשובים ביותר עתה כוללים .  בכבישים-ובמידה משנית , ההשקעה נעשתה בתשתיות תקשורת

  . ותשתיות מים לסוגיהן,כבישים, נרגיה מתחדשתאבפרט ו

  

ומסתייעת , היא פותחת את ענפי התשתית למגזר הפרטילפיכך . הודו חסרה את המשאבים הנדרשים לפיתוח התשתיות

. B21$-בהיקף מצטבר בן למעלה מ,  פרוייקטים פעילים בסיוע הבנק העולמי75 היו בהודו 2010בשנת . בבנק העולמי

בשנת  היקף ההלוואות -)  ודרום אפריקהלפני מכסיקו( בשנה זו הגדולה ביותר מהבנק העולמיוה הודו היתה הלו

  . B9.3$ הגיע לסכום שיא של 2010/11הכספים 

 

  פרוייקטים בסיוע הבנק העולמי

ובסיוע לשבע ,  מתמקדת בשיפור התשתיות הפיזיות2009-12תכנית הסיוע של הבנק העולמי להודו לשנים 

  .ופיתוח כפרי, בריאות, באמצעות השקעות בחינוך, המדינות העניות ביותר לשפר את רמת החיים

  

 India Infrastructure -חברת מימון התשתיות של הודו : הסיוע ניתן בדרך כלל באמצעות שלוש זרועות הודיות

Finance Company ,תוח תעשיות קטנות הבנק לפי- Small Industries Development Bank of India ,

  .  Power Grid Corporation -וחברת החשמל 
  

  פרוייקטים לדוגמה בסיוע הבנק העולמי

  

  $M 2009-פרוייקטים בולטים ב  $M  2010-פרוייקטים שאושרו ב
  300  דשפר. פיתוח מוניציפאלי אנד 1,500 דרכים כפריות במחוזות עניים

  1,000  פיתוח מערכת חשמל 154 הפחתת עוני בטמיל נאדהו

 197 טיוב קרקע באוטר פראדש 100 תחרותיות חקלאית במהרשטרה
 180 שיקום תחנות פחם 220 הצפות בביהרנזקי פתרון 

 SME 400מימון  430 תחבורה במומבאי
 105 מערכת תחבורה עירונית 350 שיקום סכר

 330 שידרוג תחנת כוח בהארינה 450 פרהדש. נדים באשיפור מערכת המ
  300  הרחבת מערכות מימון מיקרו

  118  מימון מערכת בריאו בטמיל נאדו

  750  פרויקט מימון חינוך יסודי

  300  שיפור החינוך ההנדסי
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   ובפרט להעברת ידע וטכנולוגיות-הצמאון ההודי להשקעות זרות גדול 

אך עם עליית . 25טרקטיביות להשקעות זרות בעולם מבחינת הא4 - 2אירגונים וחברות שונים מדרגים את הודו במקומות 

חברות , במקביל. גון ויטנאםכ, חוץ במדינות זולות ממנה-חברות זרות החלו לחפש שירותי מיקור, שכר העבודה בהודו

טכנולוגיות מתקדמות , ובפרט בנושאי חדשנות, הטכנולוגיה ההודיות שואפות להגדיל את הערך המוסף שהן מציעות

  .הן מעוניינות בשיתופי פעולה הכרוכים בהעברת ידע ונסיון במישורים אלה, להגשים זאתכדי . וניהול עסקי

  

כך ששיעור גדול יותר מהביקוש , כגון אלקטרוניקה, להגדיל את היקפי היצור בחלק מהענפיםממשלת הודו מעוניינת 

בפרט בתחומי האלקטרוניקה , יהמקומהעמקת הבסיס הטכנולוגי היא פועלת ל, לשם כך. ידי מפעלים מקומיים-ייענה על

   . אנרגיה ותשתית, שירותי תקשורת, וכן בתוכנה, והחומרה

 

 פוטנציאל רב ליצוא והשקעות בענפי התקשורת וטכנולוגיות מידע
אך . ופוטנציאל הצמיחה שלה הוא עצום, B60$26-הפעילות של תעשיית טכנולוגיות המידע המקומית מוערך בכמחזור 

כך שיתאימו לצרכים ממוקדים , פיהם היא פועלת-הודו צריכה לגוון את המודלים העסקיים על, זהכדי למצות פוטנציאל 

ענף עבור כמו (ממוקד לצרכים ההודיים הפנימיים בד בבד על הענף לתת מענה . של הכלכלות הממריאות בעולם

תופי פעולה בינלאומיים ומעוניינת בשי, IT-הודו מכירה בצורך להגביר את החדשנות בענף ה). הבריאות המתפתח

  . למטרה זו

  

מגדילים את הביקוש המקומי , בכללהשירותים והתעשיה ומגזרי , הצמיחה המהירה של ענף התקשורת, במקביל

  . ר בסיס רחב לשירותי ערך מוסף על תשתית זוצהזינוק בשימוש במכשירים סלולריים יו. לטכנולוגיות מידע ייעודיות

  

   באנרגיה מתחדשת וביוטכנולוגיהפוטנציאל להשקעות משותפות

חברת ארנסט אנד יאנג דירגה את השוק ההודי לאנרגיה מתחדשת במקום הרביעי בעולם מבחינת האטרקטיביות שלו 

היא עשויה להפוך למרכז עולמי לפיתוח . והודו אכן מעודדת מאד השקעות זרות בתחום זה, )ב וגרמניה"ארה, אחרי סין(

  . ענות על צרכי האנרגיה העצומים שלהבמאמציה ל, אנרגיה סולרית

  

. ומעוניינת בשיתופי פעולה ובמיזוגים בענף זה, הודו גם מבססת מעמד עולמי בתחום פיתוח תרופות ושירותים נלווים

  .פיתוח ענף התיירות הרפואית מגדיל את הביקוש לציוד רפואי חדיש

  

  השקעות גבוהות בבטחון המולדת

כוחות , מעבר לרכש הצבאי. ולמערכות אבטחה, לציוד צבאיהיקף - יוצרים ביקוש רחבנייםוהאיומים הפנימיים והחיצ

גם ההשקעות הנרחבות בתשתיות . גופי ממשל פדרליים ומדינתיים משקיעים במערכות בטחון, בטחון ומשטרה לסוגיהם

של פתרונות לצרכים ביל וכבר היום ישראל היא ספק מ. ובתעשיה יוצרות ביקוש לפתרונות אבטחה מצד המגזר הפרטי

  . אלה

  

  הפוטנציאל לשיתופי פעולה בחקלאות רחוק ממיצוי

המטרה . בטחת מזון לאוכלוסיה הגדלהוהן לשם א, הן לשם מיגור העוני –קידום החקלאות הוא יעד חשוב מאד של הודו 

ת הפיכתה למובילה לקרא, אך הודו גם מעוניינת בשיתופי פעולה ורכישת ידע, המיידית היא הגברת התפוקה החקלאית

                                                
 .  ועודUKTI, בנק יפן, יאנג& ארנסט , ם לפיתוח"אלה כוללים את סוכנות האו  25
  כולל עבור השוק המקומי ויצוא, 2010ח מקינזי "פי דו-על  26
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אך בהיקפים , כבר לפני כעשרים שנה החלו שיתופי הפעולה בחקלאות בין ישראל להודו. עולמית באגרוטכנולוגיה

שיתופי הפעולה נערכים תחת תמיכה . עתה מעוניינים ההודים להרחיב את היקפי הפרוייקטים המשותפים. קטנים

  .ממשלתית ובמעורבות המגזר הפרטי

 
  ופך לאחד הגדולים בעולם הצרכניהשוק ה

צמיחת המעמד הבינוני והצערת האוכלוסיה מגדילים את חשיבותה של הודו כיעד , תהליכי העיור, העליה ברמת החיים

ותדחק כנראה את ברזיל (הודו תצטרף לעשרת שוקי הצריכה הגדולים בעולם , תוך שנים אחדות. למוצרי צריכה

. ותקדים גם את איטליה וספרד, הודו השוק הצרכני השמיני בגודלו בעולם תהיה 2014יש החוזים כי בשנת . 27)וקנדה

  .2015 טריליון דולר עד 1.5-וצפויה להגיע לכ$, B900-הצריכה הפרטית הנוכחית של הודו מוערכת בכ

  

 את הפוטנציאל למוצרי צריכה –ועמה , להגדלת חלקה של הקמעונאות המאורגנתהגידול בצריכה הפרטית מוביל 

  . והרגישות למחיר עדיין גבוהה, יכולת הקניה עדיין מוגבלתואולם . םמיובאי

  

  המעמד הבינוני מוביל את צמיחת הביקוש למוצרי צריכה

אך המעמד . ומרבית ההודים ימשיכו להסתפק במענה על הצרכים הבסיסיים ביותר, הודו תשאר חברה חקלאית מיסודה

  . יומציע פוטנציאל משמעות, הבינוני צומח במהירות

  

     לעומת-$ 5,000-נהנו מהכנסה שנתית בת למעלה מ) שהם שליש מסך משקי הבית( משקי בית M74-כ, 2010בשנת 

 מסך משקי 29%(שקי בית  מM68-כ, בנוסף.  פלח זה מחזיק בדרך כלל במכונית פרטית.לפני שנתייםבלבד  M42-כ

ומסוגלת לרכוש מוצרים , גלגלי-חזיקה בדרך כלל רכב דושכבה זו מ. 5,000$ -$ 3,000היו בעלי הכנסה שנתית בת ) הבית

משקי בית אלה הם האחראים לגאות בצריכה בשנים . טלויזיה צבעונית ומכונת כביסה, מקרר, חשמליים כגון מזגן

לפי התחזית הם יהוו יחדיו . התרחבות שכבה זו היא המציעה את הפוטנציאל העיקרי לחברות זרות ומקומיות. האחרונות

  ).  כיום55%לעומת  (2014 מסך משקי הבית עד 87%-כ

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .UN National Account Database: מקור.  המדורגת אחריה,ומאז היא עקפה את רוסיה, 12-לפני שנתיים היתה הודו במקום ה 27 

התפלגות משקי בית לפי הכנסה - תחזית

(מליון משקי בית)
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מעל 50,000$ 1.76 0.11 0.28 0.23 0.28 0.23

בין 10,000$ - 50,000$ 20 25 31 40 49 61

בין 5,000$ - 10,000$ 54 62 72 80 89 95

עד 5,000$ 148 140 127 113 99 84

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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 האתגרים והסיכונים
 

  המורדים המאואיסטים הופכים לסיכון הביטחוני המרכזי

. וסכנת המלחמה תמיד קיימת, יחסיה עם המדינות השכנות מתוחים לאורך שנים, הודו שוכנת באזור מאד לא יציב

אל המאבק . מעצימה את החששות מפני התפתחות מלחמה כוללת, ש נשק גרעינישהן להודו והן לפקיסטן יהעובדה 

אך לפי . הטריטוריאלי מול סין מצטרפת גם התחרות בין השתיים על הגמוניה מדינית וכלכלית במזרח אסיה ובעולם כולו

  .היא לא תתפתח למלחמה כוללת בשנים הקרובות, לא תתפוגגלמרות שהמתיחות , ההערכות

   

אואיסטית תחריף מהאלימות ה, לפי התחזיות. בהדרגה לסיכון הביטחוני המרכזי בהודוים הופכ המאואיסטים המורדים

, גם אירגוני גרילה במדינות הצפוניות. ועלולה אף להאפיל על פקיסטן כבעיה הבטחונית המרכזית, בשנים הקרובות

  . מפרים את היציבות הפנימית, התובעים עצמאות

  

יציבות הדמוקרטיה נתפסים כסכנה לאך הם אינם ,  ומשבשים את חיי הכלכלה בביטחון האישיאיומים אלה פוגעים

  . לפיכך הסיכון להתמוטטות המשטר נמוך בהשוואה לרוב המדינות המתפתחות באסיה. בהודו

  

  הפערים החברתיים עלולים לערער את היציבות הפנימית

והצמיחה הכלכלית מרחיבה עוד יותר את הפערים בין המדינות , גבוההבהודו ההטרוגניות החברתית , למרות האמור לעיל

הוא יתרום , אחרת. אם הוא יוכשר כהלכה, כוח העבודה ההודי הגדל עשוי להגביר את הצמיחה. המתקדמות לנחשלות

  . להגברת המתיחות החברתית

  

 .מצד מדינות הודו החזקותאו לדרישה לעצמאות רבה יותר , תהליכים אלה יכולים להוביל לחלוקת משאבים מחודשת

 .כמעצמה עולמית מובילהחזון ההודי הגשמת ההם עלולים להרחיק את , בשני המקרים
  

  סיחרור אינפלציוניכלכלת הודו פגיעה ל

אך עליה חדה במחירי הסחורות .  לשנה6% עד 5% שלבשנים הקרובות האינפלציה תרוסן ותגיע לרמה , לפי התחזיות

, משמעותית את הלחצים האינפלציונייםביר עלולים להג, להקטנת התפוקה החקלאיתאו בצורת שתוביל , בעולם

  . תכנית הממשלה להסיר את הפיקוח ממחירי הנפט ומוצריו עלולה אף היא להעצים את האינפלציה. הקיימים כבר עתה

 
לסכן את  עלול  הוא אף-לא רק שיגביר את האינפלציה , בשעה שהמשאבים מוגבלים,  למוצרי צריכהגדליקוש ההב

  . היציבות הכלכלית של הודו

  

  המשך הצמיחה המהירה אינו מובטח

תודות לשיעורי החסכון וההשקעה , התחזית הרווחת היא כי הצמיחה המהירה בהודו תמשך לאורך העשור הקרוב

  . והתרחבות המעמד הבינוני, הגידול המהיר בכח העבודה, הגבוהים

  

החוב , בתקציב הממשלההגרעון הרחב , לנוכח האינפלציה הגואה, ירה תימשךאך יש המטילים ספק אם הצמיחה המה

והקושי , מחסור בכוח עבודה מיומן, גם צווארי הבקבוק בתשתיות. והשחיתות הפושה בכל רמות השלטון, הלאומי המתרחב

דו עלול המגזר התעשייתי בהו, לבסוף. בהעתקת משאבים מהחקלאות לתעשייה עלולים לעכב את הצמיחה המהירה

  . להפגע לנוכח התחרות הקשה מול יבוא זול מסין
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אך קיים חשש כי .  המשאב העיקרי הבלתי ממוצה שלה-קיימא מותנית בפיתוח ההון האנושי של הודו -המשך צמיחה בת

התקציבים , כתוצאה. מערכת הבירוקרטיה המסואבת של הודו לא תאפשר הפניית משאבים ליעדים המתאימים

  . יופנו לשיפור החינוך והבריאות בשכבות החלשותהממשלתיים לא 

  

התמודדות עם צרכי ההשקעה יקשה על הש,  עבור הודו זהו קצב איטי מדי- בשנים הבאות 7%-גם אם הצמיחה תואט לכ

  .  האדירים

  

  בהשקעות תפגע -אם תתרחש , של המיתון העולמימחודשת העמקה 

כדי , ציבוריות ופרטיות, הזקוקה להשקעות זרות, ל על כלכלת הודוהחשש מפני העמקת המיתון במדינות המערב מטיל צ

  . לעמוד באתגרים הניצבים בפניה

  

 בלבד 5%- כ-תרומתו לכלכלה ההודית נמוכה יחסית .  של הודו הוא הפגיע ביותר למיתון בשוקי המערבIT-ענף שירותי ה

אם המיתון בשוקי , לפיכך. העסקית בהודוותנודות בו מערערת את האמון בסביבה ,  אך השפעתו הנתפסת גבוהה-

נפילה בורסאית של  די לראות כיצד .אלא בסביבה הכלכלית ההודית כולה, בענף זההוא יפגע לא רק , המערב יעמיק

 . למרות שאין לכך הצדקה אוביקטיבית,  משפיעה על שוק המניות כולוIT-אחת מחברות ה
 

  רות  השקעות הזהגואה מאיימת אף היא על ההשחיתות 

. אשר הציפו את הצורך הדחוף למגר את תרבות השוחד במדינה, בעת האחרונה חוותה הודו מבול של שערוריות שחיתות

הממשלה לא , אך למרות שהודו מודעת לנזק זה. שערוריות אלה גרמו לנזק עצום לתדמיתה כיעד השקעות אטרקטיבי

ה מתיפקוד הממשלה פגעה בתדמית הודו לא פחות האכזב. היתה נחושה דיה באופן הטיפול בשערוריות שנחשפו

  . מהשערוריות כשלעצמן

  

האמון ביכולתה של . הקדנציה השניה של ממשלת השמאל בהודו אינה עונה עד כה על הצפיות שתלו בה, ואמנם

  . הממשלה לממש את התכניות השאפתניות שלה הולך ונשחק

  

  הסביבה העסקית עדיין קשה לפעולה 

תשתיות , עלויות חשמל גבוהות, חוקי עבודה נוקשים, בגלל מכשולים בירוקרטיים, הודו קשה לפעילותהסביבה העסקית ב

  .כל אלה מקשים על פעילותם של יזמים זרים במדינה. תפוחומגזר ציבורי , רעועות

  

ם ולהמנע מהמשך הפרוטקציוניז, על הודו להעמיק את הליברליזציה במשק, כדי שהתחזיות האופטימיות יתממשו

מאטים את תהליכי הרפורמה ואת ים בין הממשלה לבתי המחוקקים הקונפליקטאך . המגביל את התחרותיות בשוק

עד כדי סכנה להמשך תהליך הצמיחה, אישור תכניות ההשקעה
28
 .  

    

  
  
  

                                                
. והן בגלל חילוקי דעות בקואליציה עצמה, הן בגלל רוב רעוע בבתי המחוקקים, הממשלה התקשתה להעביר בחקיקה רפורמות מתוכננות  28

י בין תכניות הפיתוח הגרנדיוזיות לבין חלקם נסובים על האיזון הראו. כי חלק מהקונפליקטים הם מהותיים לעתידה של הודואך יש להדגיש 
ככל שהוא חשוב לפתרון בעיות , פרוייקט הנהרות של הודו, בפרט. או אף על מניעת אסונות אקולוגיים רחבי היקף, הגנה על ערכי סביבה

 . מעורר התנגדות עזה בקרב אלה הסבורים כי הוא יחולל נזק אקולוגי חסר תקדים, המים במדינה
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   ישראל -קשרי הודו 
  

  הקשרים בין המדינות הולכים ומתהדקים 

.  היתה לישראל קונסוליה במומבאי1953אך מאז , 1992-נחתמו רק בהיחסים הדיפלומטיים המלאים בין הודו וישראל 

  .  בדומה לאזרחי כמעט כל המדינות האחרות, כניסת ישראלים להודו מחייבת ויזה

  

ראשי המדינות , כמשתקף מהביקורים ההדדיים הרבים של שרים,  היחסים בין שתי המדינות הולכים ומתהדקים1992מאז 

  . הגדלים בהתמדה, י הסחר ושיתופי הפעולה הכלכלייםומהיקפ, ומשלחות עסקיות

    

אלה . עשרה השנים האחרונות חתמו שתי המדינות על שורה של הסכמים להידוק שיתוף הפעולה הכלכלי ביניהן-בחמש

פ "הסכם שת, הסכם עידוד והגנה על השקעות, מנה למניעת כפל מסא, (MFN) 1994-כוללים הסכם העדפה בסחר מ

  . ועוד, מכסבין רשויות ה

  

ת במטרה להכפיל את היקף הסחר בין המדינו,  חתמו הודו וישראל על הסכם לשיתוף פעולה כלכלי2005בנובמבר 

הסכמה על המשך הדיון בהפחתת : וביניהם, ההסכם הקיף שורה של נושאים. ולהדק את שיתופי הפעולה הכלכליים

מתן הטבות לעידוד השקעות הון , הקלת השתתפות חברות ישראליות במכרזים ממשלתיים בהודו, הסכם תקינה, מכסים

  . ועוד

  

המדע , ת לבין משרדי טכנולוגיות המידע" התמפ בין המדען הראשי במשרד"פ במו"כן נחתמו הסכמי שת-כמו

ואיגודי תעשיות ,  הבנק לייצוא וייבוא ההודי- EXIMפ עם "מכון היצוא חתם על הסכם שת, בנוסף. והטכנולוגיה ההודיים

גם מכון היהלומים הישראלי חתם על . פ עם האיגודים המקבילים בהודו"התוכנה והאלקטרוניקה חתמו על הסכמי שת

  .  המועצה הלאומית ההודית לקידום יצוא היהלומים ואבני החןוף פעולה עם הסכם לשית

  

 הודיעה הודו על הסכמתה להכנס 2010בראשית .  ישראל הציעה טיוטה להסכם אזור סחר חופשי בין המדינות2007-ב

   .2012 - 2011 והוא עשוי להסתיים במהלך , המשא ומתן על פרטי ההסכם עדיין נמשך. מ בנושא"למו

  

  הסכמים עיקריים בין הודו וישראל

 דיפלומטייםכינון יחסים  1992
 הסכם לשיתוף פעולה בחקלאות 1993
 הסכם בנוגע לשיתוף פעולה בתחום התקשורת 1994

 הסכם לשיתוף פעולה כלכלי ומסחרי 
 הסכם לעידוד והגנה על השקעות 1996

 אמנה למניעת כפל מס 
 ענייני מכסהסכם לסיוע הדדי ושיתוף פעולה ב 
 הסכמה על מיזם משותף להטמעת טכנולוגיות חקלאיות 
 פ"הסכם מטריה לשיתוף פעולה במו 

 פ בתחומי הרפואה והבריאות"הסכם שת 2003
 פ בתחומי הגנת הסביבה"הסכם שת 2003
 הסכם שיתוף פעולה כלכלי  2005
 פ בחקלאות"שנתית לשת-תכנית תלת 2006
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תכנית הפעולה כוללת . תוך שילוב המגזר הממלכתי והפרטי, י פעולה בתחום החקלאותישראל והודו מקיימות שיתופ

השבחה , ניהול תוצרת חקלאית,  שימוש במים מושבים, חממות חסכוניות באנרגיה, פ משותף בתחומי קרקע ודישון"מו

 נועד לשיתוף פעולה המרכז.  נחנך במדינת הריאנה שבהודו מרכז הדגמה לגידול ירקות2011בינואר . ועוד, גנטית

והגברת התפוקה של החקלאות , כולל העברת ידע בגידול ירקות, טכנולוגי בין המדינות בתחומי גידול ירקות שונים

  . חוות דומות הוקמו במדינות נוספות בהודו. ההודית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  סחר החוץ בין הודו וישראל מתפתח במהירות

היקפי הסחר בין ישראל להודו גדלו ובעשור החולף ,  שתי המדינות ניכרים היטבתוצאות המאמצים לשיתוף הפעולה בין

 ניכרה ירידה 2009-ב. 2010-ב$ B1.7לכמעט , 2001-ב$ M200-גדל מכ) ללא יהלומים(היצוא הישראלי . באופן ניכר

העולה תי ממוצע  בקצב שנ2010- היצוא גדל ב- 2008-אך בהשוואה ל, בעקבות המשבר הכלכלי, בהיקפי היצוא להודו

  .  לשנה10%על 

 
 בדומה - 2001-ב$ M200-הסתכם בכ) ללא יהלומים(היבוא מהודו . יותרהרבה התפתחות היבוא מהודו לישראל איטית 

  .  מהיצוא42%-כ -  בלבד$ M714- לכ2010-אך הגיע ב,  באותה שנהלהיקפי היצוא

  

ומייבאת בעיקר , יצאת בעיקר יהלומים גולמיים להודוישראל מי. בין הודו לישראלבסחר מוביל הענף היהלומים הוא 

היקפי הסחר , בראשית העשור החולף .ך משקל היהלומים ביצוא הישראלי להודו הולך וקטןא. יהלומים מלוטשים

 היהלומים מהווים כמחצית מכלל 2010-ואילו ב, )סחורות בלבד(כשני שלישים מסך הסחר בין המדינות ו ביהלומים היו

  . מהסחר כולו42%-כלהסחר ביהלומים ירד משקל ,  היה בעיצומויכאשר המשבר הכלכל, 2009ת בשנ. הסחר

  . M1,845$- כ-והיבוא מהודו , 2010-ב$ M2,902-כולל יהלומים להודו הסתכם בכ, היצוא הישראלי

  

  

 
 

התפתחות הסחר בין הודו וישראל (ללא יהלומים)

202
340

444 497

725

1,378

1,199

1,691

263

518

714

193212

674
559

457
377

315225
198

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

$M  יצוא $M יבוא
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נתח היבוא ההודי גדל  2010 - 2004במהלך השנים  . הוכפל בעשור החולףמשקלה של ישראל בכלל היבוא ההודי 

  ).ללא יהלומים (2010- ב0.5%- לכ2004- ב0.25%-מכ, מישראל

  

חמישה היצואנים הגדולים , 2010-נכון ל. היצוא להודו נזקף למספר קטן של חברות גדולותחלק משמעותי מואולם 

       היו אחראים$, M30-ל$ M3ין המייצאים בהיקף ב,  הבאיםיצואניםה 28.  מהיצוא להודו40%-ביותר היו אחראים לכ

   . 47%-כ -יתרת היצוא והיו אחראים ל$, M3-בהיקף נמוך מכל אחד יתר היצואנים יצאו .  נוספים מהיצוא להודו13%-לכ

  

  ציוד תקשורתדשנים ומוצרי היצוא המובילים הם 

  . ללים בעיקר דשנים לחקלאותהכו, חצבים ומינרליםהיא ממישראל להודו קטגוריית היצוא המובילה , למעט יהלומים

  . מכונות וציוד וכימיקלים, וכן ציוד אלקטרוני ביתי,  נמצאים ציוד תקשורתםהרחק מאחוריה

  

וכן ירידה ביצוא מחצבים , שעיקרו ירידה משמעותית ביצוא ציוד תקשורת,  ניכר שינוי בהרכב היצוא הישראלי2010בשנת 

יש לקוות כי . וכלי טיס, מתכת ומוצריה, מכונות וציוד, יוד אלקטרוני ביתיעליה חדה ביצוא צניכרת , מאידך. ומינרלים

  . בעקבות תקנות יבוא חדשות בענף זה, היבוא ההודיומשקפת הקפאה זמנית של , הירידה בענף התקשורת היא זמנית

  

ם בולטים נוספים מוצרי. הקטגוריה השניה בחשיבותה היא מוצרי טקסטיל. ישראל מיבאת מהודו בעיקר מוצרים כימיים

  .ומכונות, כלי הובלה, הם גומי ופלסטיקה

 
  

  

  

  

התפתחות הסחר ביהלומים בין הודו וישראל

273

697

779 792

889

1,211

619

404

528

969

612

226

421

779

878

948

1,131

975

642

1,159

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 E

$ M יצוא $ M יבוא
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  ההצלחה בשוק מותנית במחויבות ואורך נשימה

הראשונות להכנס לשוק . לאחר כינון היחסים הדיפלומטיים בין המדינות, 90-ההשקעות הישראליות בהודו החלו בשנות ה

התעשיות , 2000-בשנות ה. ם אחריהן החלו גם חברות הטכנולוגיה לחדור להודוורק שני, היו יצרניות תשומות לחקלאות

היתה גם בענף היהלומים הפעילות . ן"והגאות הכלכלית משכה לשוק גם את חברות הנדל, הבטחוניות זכו במכרזי ענק

   . במקביל להפיכתה של הודו למרכז ליטוש יהלומים עולמי, מואצת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 התפלגות היבוא הישראלי מהודו 

(ענפים עיקריים ללא יהלומים; % 2010)

41%

19%

9% 8%
6%

מוצרים כימיים מוצרי טקסטיל פלסטיק וגומי כלי הובלה מכונות ומכשירים

מכניים

 התפלגות היצוא הישראלי להודו 

(ענפים עיקריים ללא יהלומים; % 2010)

25%

13%
11% 11% 10%

מחצבים ומינרלים      ציוד תקשורת ציוד אלקטרוני ביתי מכונות וציוד כימיקלים וזיקוקי נפט
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, בולטת במיוחד אלביט הדמיה. הודוסגרו את פעילותן בישראליות לא מעט חברות , ך השנתיים האחרונותואולם במהל

ואולם . וברפתות וייצור מוצרי חלב, על השקעות רחבות היקף ברשת בתי חולים בהודו שנים אחדותאשר הודיעה לפני 

וכי היא מחפשת גם קונים , חומים אלהכי החברה החליטה לסגור את פעילותה בהודו בשני ת 29נודע 2010בדצמבר 

משרד . על יציאתם מהשוקגם הם הודיעו , כגון אזורים ובסר, ן"משקיעים נוספים בתחום הנדל. ן שלה"להשקעות הנדל

   . הקפיא פעילות זוהוא אך , בהודוהקים פעילות סיוון מור האדריכלים יסקי 

  

המשבר .  הן סוגרות את פעילותן-ארע זה לא שומ, רות מהירים לשוק כדי לקצור פיויש הטוענים כי חלק מהחברות נכנס

  . שתנאיו ממילא  קשים, העולמי וקשיי המימון בעקבותיו ודאי הכבידו עוד יותר על הפעילות בשוק

  

חברות אחדות . תנאי הכרחי להצלחה הוא שותף מקומי מתאים, ובפרט הגדולים בהם, כמו בשווקים ממריאים אחרים

 בין אם אלה נבעו מהתרבות ההודית -שותף המקומי ן לאחר שהתקשו להסתגל להרגלי העבודה של העצרו את פעילות

  . ובין אם ממאפייני השותף הנבחר בפרט, בכלל

  

הן הגיעו , רק לאחר שהבינו זאת. תווקשייו ומורכב, היו חברות שנוכחו לדעת כי לא ייחסו די חשיבות לגודלו של השוק

היות שחקניות בזירה ההודיתלמסקנה שהן קטנות מכדי ל
30
בוהה מאד של השגת תוצאות מצריכה השקעה ג, ואמנם. 

   .עד להשגת תוצאות - ואורך נשימה, הוניים וניהוליים, משאבים

  

  חברות ישראליות בהודו 

 2010-ב. ומפעלי ים המלח, ל"ובהן כי, בולטת פעילותן של חברות הכימיקלים והמינרלים, חקלאותתשומות להבתחום 

ארט 'נטפים הקימה את המפעל הראשון שלה בגוג. ל על חוזים בהיקפים חסרי תקדים למכירת אשלג בהודו"ודיעה כיה

היא גם הציבה את אגף . נאי שבדרום' החלה בהקמת מפעל שני במדינת צ2008ובראשית , 1998-כבר ב, שבצפון

יין 'גידי תאגיד -מחצית ממנה נרכשה עלכלאחר ש, "יין'ן דן גנע"-דן הפכה ל-נען. מי שלה בהודוההנדסה והתכנון העול

  . ההודי

  

כגון , אחרות שוכרות שירותי מיקור חוץ. חלק מהחברות פתחו מרכזי פיתוח בהודו, התקשורת וטכנולוגיות המידעבתחום 

ת כחלק מפעילות נמשכ$, M70 ציוד תקשורת בהיקף של א על חוזה ליצוECI הודיעה 2009-ב. אמדוקס ונס טכנולוגיות

  . פעילות כבר שנים בשוק, סרגון וקומברס, וביניהן רד, חברות תקשורת אחרות. בשוק

  

 Focalיזמים ומשקיעים ישראלים שותפים במיזם . האנרגיה המתחדשתמספר חברות ישראליות משקיעות בתחום 

Energy ,נות כוח בתפוקה המיזם כולל שש תח, 2011נכון לינואר .  בהודוהשקעות במתקני אנרגיה מתחדשתשנועד ל

 חתמה לויתן 2008-ב. אלקטריות ואחת המבוססת על ביומסה- שתי תחנות הידרו-וו כבר פעילים " מ17.5ומהן , וו" מ34בת 

וקידמה מיזמים נוספים בנושא $, M50-בהיקף בן למעלה מ, פ לשיפור טכנולוגי בחוות רוח"אנרגיה על הסכם שת

  .אנרגיה מתחדשת

  

ישקר . שוקלת מיזם משותף בהודו בתחום השבביםאשר , בין היתר טאואר סמיקונדקטורבולטת  עשיות האחרותתב

           .לאור הצלחת החברה בארץ זו,  בהודו2011-וורן באפט כי יבקר בולאחרונה אף הצהיר , משקיעה אף היא בשוק

                                                
 2010 דצמבר 12, יסט פורסם בכלכל 29
 רק . שכרה את שירותיהם של שתדלנים מקומיים שיקדמו את ענייניה מול הממשלה המדינתית, חברה אמריקאית שתכננה להכנס להודו  30

  מדינה אחרת מזו שתכננו לפעול בההוברר לה כי השתדלנים פועלים מול ממשלה של, לאחר תקופה ארוכה של פעילות



 63

, של מומביי היא הלקוחחברת המים .  חברת ארד חתמה על הסכם ליצוא מערכות קריאה מרחוק של מדי מים2010-ב

  . M16$-היא חלק מהסכם מסגרת בהיקף של כ$, M7-וההזמנה שנעשתה בערך של כ

  

ושיתוף פעולה צבאי מתורגם גם ,  הן אלה העורכות בהודו את העסקות הגדולות ביותרשהתעשיות הבטחוניותאך נראה 

קיים אם כי , ית הנשק השניה בגודלה להודוישראל היא ספק, פי מקורות הודיים-על. פ משותף וליצוא בהיקפי ענק"למו

  . מתעצמת מצד חברות אמריקאיות עלולה לפגוע במעמדההתחרות חשש שה

  

בשנה האחרונה ). M200 $)2009-והיקף היצוא הוערך בכ, חברות ישראליות רבות פעילות בהודו בתחום בטחון המולדת

עבור מערכת ניהול אבטחה $ M5היא זכתה בחוזה בן : לאו דוקא בזכות היקפי העסקאות אלא איכותן, התבלטה נייס

בהמשך אותה שנה בחרה משטרת דלהי בפתרון של חברת נייס לאבטחת משחקי חבר . המיועדת לפרלמנט ההודי

  ). בשני המקרים היתה נייס קבלנית משנה(העמים הבריטי 
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 תקשורת וטכנולוגיות מידע 
  

והיא עתידה לצמוח במהירות בשנים הקרובות ולהגיע , 2010-ב$ B24- בההוצאה ההודית על טכנולוגיות מידע הוערכה

ובעתיד הם עשויים להתפתח ולהגדיל , ענפי טכנולוגיות המידע בולטים בחשיבותם בכלכלה ההודית. 2015- ב B56$-לכ

  .  את הערך המוסף שהם מציעים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הודו היא ,  מחד). IT(מלא בענפי התקשורת וטכנולוגיות המידע חברתית בהודו משתקפת באופן -הדיכוטומיה הכלכלית

שיעור חדירת המחשבים והאינטרנט , מאידך. טכנולוגיה-תוכנה ושירותים מבוססי-ספקית עולמית מובילה של שירותי

, VoIP-כמו סחר אלקטרוני ו, גם הפוטנציאל לשירותים מבוססי אינטרנט, לנוכח בסיס האינטרנט הקטן. נמוך ביותר

  . עדיין בחיתוליו

  

אחרי , זהו השוק הצומח ביותר בעולם: ובפרט התקשורת הניידת, ענף התקשורת ההודי נהנה בשנים האחרונות מגאות

  . לשנה בשנים הבאות10%-להגדלת הביקוש לציוד תקשורת בכהשוק הגואה יוביל , לפי התחזית. סין

  

השוק נע . בותיו גם שירותי האינטרנט עדיין אינם מפותחיםובעק,  רבהמאידך שוק הטלפוניה הנייחת מתפתח באיטיות

  . הטלפוניה הנייחת נותרת הרחק מאחורו, לעבר טלפוניה ניידת

  

מפעילי הטלפון חייבים להעביר . ממשלת הודו מעוניינת לחבר את האוכלוסיה הכפרית של הודו לרשת התקשורת

קרן זו איפשרה , לפי מחקר שנערך לפני כשנה. פוני לכלואלה מיועדים לקרן למען שירות טל,  מרווחיהם5%לממשלה 

  .  כפרים40,000-הילתיים בלמעלה מוכן קווים ק,  כפרים61,000-יותר מ-התקנת טלפונים ציבוריים ב

  

  ההזדמנויות-' פרק ה

הוצאה על טכנולוגיות מידע

488

75
114

87

24

589

160 144
99

56

ארה"ב סין  יפן גרמניה הודו

2010 2015
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, לפי נתונים הודיים רשמיים. חברות הטלקום ביצעו השקעות ניכרות להרחבת פעילותן באזורים הכפריים, במקבילואולם 

נתונים אלה משקפים .  ביוני אותה שנהM672לעומת , M723-מספר מנויי הטלפון בהודו היה כ, 2010פטמבר נכון לסוף ס

וצפיפות הטלפונים , M236-מספר המנויים באזורים הכפריים הגיע ל.  בהשוואה לשנה הקודמת42%גידול שנתי בן 

שיעורים אלה . ם הם מהאזורים הכפרייםכשני שלישים מהמנויים החדשי.  למאה נפש28.4-באזורים הכפריים הגיעה ל

  . 2017גבוהים מהיעדים שהציבה ממשלת הודו עד 

  

למרות שהיא . תוך רכישת ידע וטכנולוגיות, ודו שואפת להרחיב משמעותית את תעשיית האלקטרוניקה המקומיתה

  .חום זהוהממשלה מעודדת השקעות בת, חלקה ביצור זעום, מהקנייניות המובילות בעולם לציוד תקשורת

  

.  פירסמה ממשלת הודו תקנה לפיה חברות הטלקום חייבות לקבל אישור לפני שהן רוכשות ציוד מיובא2010יולי ב

והתקנה אף הובילה להקפאת עסקאות לתקופה , אך לעתים הוא ממושך יותר,  יום30תהליך האישור אמור להמשך 

י התקנת מערכות נהחשש של הודו מפ ידי-עיקר עלומוסבר ב, החוק נועד למעשה לחסום יבוא ציוד מסין. מסוימת

  . ובהיקפים גדולים, החברות הסיניות המובילות ממשיכות לקבל הזמנות מהודונטען כי ואולם .  התקשורתמעקב בציוד

 
איסור על , הגנה על מידעהנושאי את בעיקר סדיר החוק מ. 2009חוק טכנולוגיות המידע החדש נכנס לתוקף בשנת 

 .וזכויות הממשלה לנטר ואף לחסום אתרי אינטרנט, ייםמסרים פוגענ
  

  תחזיות–תקשורת וטכנולוגיות מידע 
 

  2010 2011 2112 2013 2014 2015 

 30,881 32,004 33,169 34,173 35,138 36,189 ) *000(קווים נייחים 

 M( 677 790 875 932 983 1,037(מנויי סלולר 

 17.1 13.9 11.3 9.2 7.4 5.9 )מחשבים למאה נפש (PCמחשבי 

 M$ 6,995 8,216 9,879 11,937 14,485 17,576 שירותים - ITהוצאות  

 M$ 13,957 16,130 18,955 22,219 25,860 30,098 חומרה - ITהוצאות 

 M$ 3,224 3,791 4,577 5,545 6,709 8,118תוכנות מדף 

   2010  נובמבר EIU: מקור

 2011-מצופה ירידה החל EIU -תחזית ה* 

   

  טלפוניה נייחת

אלה . נייחתתאגידים ממשלתיים ממשיכים לשלוט בשוק הטלפוניה ה, למרות ההתפתחות המהירה בענף התקשורת

שתי חברות  .MTNL -Mahanagar Telephone Nigamואת,  BSNL -Bharat Sanchar Nigam כוללים בעיקר את 

 ,Tata Teleservices, Bharti Airtel, Reliance Communicationsואחריהן בולטות, אלה הן המובילות בשוק הנייח

HFCL Infotel, shyam .  

  

עיקר המשאבים מופנים ו, זו עדיין אינה מפותחת דיה, חרף ההשקעות הממשלתיות הרבות ברשת הטלפוניה הקווית

 - הנייחים נמצא בירידה מספר המנוייםו, יה נייחת הוא בין הנמוכים באסיהשיעור החדירה של טלפונ. לתקשורת הניידת

  .בדומה למדינות רבות אחרות
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 לעומת 8.8%-בעוד שמספר מנויי הסלולר גדל ב, 2%-ר מנויי הטלפוניה הנייחת בפ בלבד ירד מס2010ברבעון השני של 

ה  באות בסוף יוניM36 לעומת - M35.6-הגיע מספר מנויי הטלפוניה הנייחת ל, 2010נכון לסוף ספטמבר . הרבעון הקודם

  .שנה

  

  טלפוניה ניידת

הטלפוניה צפיפות .  לעומת השנה הקודמת46% גידול של - 2010 בסוף ספטמבר M688-מספר מנויי הסלולר הגיע ל

       שיעור חדירת הסלולר באזורים עירוניים היה אז. כשני שלישים היו עירוניים, מבין מנויים אלה. 58-ת הגיעה להנייד

  ). בטלפוניה הנייחת שיעורי החדירה דומים(ורים הכפריים  בלבד באז25%לעומת , 120%-כ

  

, )' אג8- פחות מ-כרופי אחד לדקה (הגאות בענף הסלולר נזקפת להוזלה חדה בעלויות המכשירים ובתעריפי השיחות 

העירוניים פלחי השוק חדירת הטלפוניה הניידת ל. וההכנסה הפנויה הגדלה, )Prepaid(הטמעת שירותי תשלום מראש 

 שם נמצא - באזורים הכפריים ןהאיצו חברות הטלקום את פריסת, כתוצאה. יתה מהירה משמעותית מהתחזיותה

  . פוטנציאל הצמיחה העיקרי

  

 9%-מספר מנויי הטלפוניה הניידת צפוי לגדול בקצב בן כ, )שהיתה שמרנית למדי בשנים הקודמות (EIU-לפי תחזית ה

שיעור חדירת הטלפוניה הניידת יגיע , אם התחזית תתממש. 2015נויים עד מיליארד מולהגיע לכ, בחמש השנים הבאות

  .וך יחסית לכלכלות ממריאות אחרותנמעדיין שיעור זה . 81%- לכ2015-ב

  

. Bharti Airtel, Reliance Communications, Vodafone Essarחברות המגזר הפרטי המובילות בשוק הסלולרי הן 

יש  החברות תשלושל. בהרטי הסינגפורית היא הגדולה ביותר בשוק הטלפוניה כולו. וק מהש20%-כל אחת מהן מחזיקה כ

  . על ההובלה בשוק הטלפוניה הניידתBSNL- הן גם מתחרות ב.גם בשוק הבינלאומי, תכניות התרחבות שאפתניות

  

Relianceון איסר הכריזה על וודאפ. שירותים הניידים והנייחיםההמספקת את כל , ארצית-ית כלל הקימה רשת דיגיטל

חברות זרות . M100- לכM40-כדי להגדיל את מספר המנויים מכ, בשלוש השנים הבאות, לשנה$ B2תכנית השקעה בת 

הודו מאפשרת עתה מיזוג בין מפעילי טלקום . AT&T-וביניהן סוני אריקסון ו, נוספות מתכננות השקעות בשוק ההודי

 D2-אך שערוריית זכיונות ה. הקרובות צפויים תהליכי קונסולידציה בשוקלפיכך בשנים . בעלי זכיון באזורים שונים

  .31עלולה לעכב את התהליך

  

. וחברת טלקום נוספות אמורות היו לקבל רשיון דומה,  קיבלה בהרטי רשיון למתן שירותי ארנק סלולרי2010בספטמבר 

המודל הנבחר מבוסס על . השוק הרווייםבעיקר בקרב פלחי , שינוי זה יאיץ הטמעת שירותי סלולר בעלי ערך מוסף

ויהפוך את החברות המסחריות למתחרות לבנקים בכל הקשור , שיתופי פעולה בין חברות מסחריות לחברות הטלקום

והיווה חלק קטן מהכנסות $, B2.6-שוק שירותי הערך מוסף הסלולריים נאמד בכ, 2010נכון ליוני . ש"לניהול עו

מה שיאיץ עוד יותר את הטמעת שירותי הערך ,  השוק ההודי מאפשר ניידות מספרים2010מאז נובמבר . המפעילים

  .המוסף

  

אך , מרבית הספקיות הגדולות זכו במכרזים. B15$גרפו בסך הכל אשר ,  נסגרו המכרזים לתדרי דור שלישי2010במאי 

אשר זכו במכרזים לשתי הערים , ריליינס ובהרטי היו הזוכות הגדולות, וודאפון. אף לא אחת קיבלה זכיון כלל ארצי

                                                
  הסביבה העסקית והרגולטורית לפרק כמפורט במבוא  31
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עם , G4-ממשלת הודו מתכננת לפרסם מכרזים ל. 2010שלהי  החלו להפרס בG3-רשתות ה.  מומבאי ודלהי-הגדולות 

  . השלמת הפריסה של רשתות דור שלישי

  

  אינטרנט

 גידול של - 2010 בסוף ספטמבר M17.9-גיע למנויי האינטרנט הומספר , שיעור חדירת האינטרנט בהודו נמוך במיוחד

היקף זה .  מנוייםM10.3-שהם , 58%-שיעור מנויי הפס הרחב מכלל מנויי האינטרנט היה כ.  לעומת הרבעון הקודם7%

  . DSL ממנויי הפס הרחב מחוברים בטכנולוגיית 87%-כ.  לעומת השנה הקודמת43%-מהווה גידול של כ

  

ואכן מספר .  המציעים שירותי פס רחב,אינטרנט–תי קפהרבית ההודים הגולשים באינטרנט עושים זאת באמצעות במ

מספר משתמשי ,  שהתפרסם לאחרונה32BCG לפי מחקר מטעם. משתמשי האינטרנט גדול לאין שיעור ממספר המנויים

  . 2015- בM240-ולהתקרב ל, והוא עתיד לצמוח פי שלושה בחמש השנים הבאות הבאות, M81- הוא כ2010-האינטרנט ב

  

לפי אותו . גולשים לפחות פעם בשבוע" משתמשי אינטרנט"שכן רק כמחצית מהמוגדרים , ם אלה מטעיםואולם מספרי

  . 33BRICI  השיעור הנמוך ביותר מבין מדינות–הגולשים ההודים מבלים רק כחצי שעה ביום מול האינטרנט , מחקר

  

ושירותי פס , Sancharnetחברת והיא מספקת שירותי חיוג באמצעות , BSNLידי -שוק שירותי האינטרנט נשלט על

  .  מהשוק95%-עשרת ספקי האינטרנט המובילים החזיקו ב, בסך הכל. DataOneרחב באמצעות 

  

כדי  -צמתים  והשיקה את פרויקט שדרת האינטרנט הלאומית, ממשלת הודו ערה לצורך בתשתיות אינטרנט יעילות

 אחד - צמתים 549הפרוייקט כולל רשת בת .  השירותלהאיץ הוספת צמתי אינטרנט לצרכים ממלכתיים ולטובת ספקי

  . בכל אזור מינהלי

  

בגלל , אך היא אינה מתורגמת בינתים לגידול במספר המנויים. בעיקר בערים הגדולות, ההתעניינות באינטרנט גוברת

בים אף הם שיעורי החדירה הנמוכים של מחשבים אישיים ושל טלפניה נייחת מעכ. הרגישות הגבוהה למחירי השירות

מעכבים גם את התפתחות שוק המסחר ,  יחד עם השימוש המועט בכרטיסי אשראי, סיבות אלה. חדירת האינטרנט

  . האלקטרוני

  

מפעילי הטלפוניה הניידת , ואכן. יתפתחו בעיקר בכיוןן זהשירותי הפס הרחב , מרבית מנויי הטלפון הם סלולרייםמאחר ש

      יגיעWiMAX-מספר מנויי ה, 2010-לפי מחקר שפורסם ב. שתיות פס רחבבת$ B6-מתכננים השקעות בהיקף של כ

  . 2012 עד M19-ל

  

   ושירותים עסקייםתוכנה

ומאז הפכה , עם מאגר גדול של מתכנתים דוברי אנגלית, 90-חברות התוכנה ההודיות נכנסו לשוק מאז ראשית שנות ה

, א מיצבה עצמה כמרכז עולמי לשירותים מבוססי טכנולוגיההי, במקביל. הודו למרכז פיתוח תוכנה עבור חברות זרות

        ).BPO - Business Process Outsourcing(ם ושירותי מיקור חוץ עסקיי, י חיובשירות, ובעיקר מרכזי שיחות

רות אך חברות זרות רבות הקימו באופן עצמאי את מרכזי השי, ידי החברות ההודיות הגדולות-חלק מהשירותים ניתנים על

  . שלהן בהודו

                                                
32  Boston Consulting Group. 
 סין ואינדונזיה, הודו, רוסיה,  ברזיל 33
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היא נחשבת ליעד מועדף לשירותי . ומחזיקה ביותר ממחצית ממנו,  העולמיIT-הודו שולטת בשוק השירותים מבוססי ה

יצוא שירותי מיקור החוץ בשנת הכספים הנוכחית , לפי הערכת איגוד שירותי מיקור החוץ העסקיים. מיקור חוץ עסקיים

המחזור ך הכל בס. והמכירות המקומיות יצמחו בקצב מהיר עוד יותר) ודמת בשנה ק6%לעומת  (15% עד 13%-יצמח ב

  . יצוא$ B56-מתוך זה כ$, B72-צפוי להסתכם בכ, כולל תוכנה ושירותים, הענפי החזוי לשנה זו

  

 החברות הזרות אחראיות.  בבעלות תאגידים בינלאומיים40%-ו,  בבעלות מקומית60%-מהן כ,  חברות תוכנה5,000-בהודו כ

 TCS - Tata יצואניות התוכנה הבולטות הן. יצוא מהווה כשני שלישים מההכנסותה.  מההכנסות הענפיות65%-לכ

Consulting Services ,Wipro Technologies ,Infosys Technologiesו -HCL Technologies . חברות אלה

שירותי ייעוץ , ם שלהן ומציעות שירות מלאאך עתה הן מרחיבות את סל השירותי, עסקו בעבר בעיקר בשירותי מיקור חוץ

 174,000-מעסיקה עתה כ, החברה הגדולה ביותר, TCS. לאומיות- ההודיות הופכות בעצמן לרבIT-כמה מחברות ה. פ"ומו

  .  מדינות ברחבי העולם42-עובדים ב

  

. 80%ופה יחדיו עולה על ב ואיר"ושיעור היצוא לארה, ב" מהיצוא של תוכנות ושירותי תוכנה מיועד לארה60%-יותר מ

 - בלבד 6%- התכווץ ל2009/10קצב הגידול בשנת הכספים . על הענף היתה עמוקההכלכלי לפיכך השפעת המשבר 

והחברות ההודיות הגדולות בהודו מגלות ,  ניכר מפנה2011ואולם נכון לראשית .  בשנים הקודמות30%-25%לעומת 

  . אופטימיות זהירה

  

ובעיקר במיצוי , ת המובילות השקיעו מאמצים מוגברים בשוק המקומיוהחבר, ובאירופהב "בארהמשבר הבעקבות 

המנסות עתה ,  הוביל להגוונת ההצע של חברות התוכנההשינוי ז. ITההשקעות של החברות הממשלתיות בתשתיות 

  .  כגון שירותים הנדסיים, להעמיק את פעילותן בתחומים חדשים עבורן

  

החברות המקומיות מתמודדות עם תחרות . המשך הצמיחה המהירה בענף אינו מובטח, אוששוגם כאשר שוקי המערב ית

מדינות כגון סין וויטנאם מנסות לנגוס . הן מצד חברות זרות הנכנסות להודו והן מצד מתחרים זרים בשוק הגלובלי, גוברת

  . מנסות להעתיק את המודל ההודידרום אפריקה ורוסיה , ברזיל, גם פולין. ומציעות שירותים זולים יותר, בשוק

  

מחקר מקינזי . גידול מהיר בצרכים המקומיים עשוי להגדיל את חלקו של השוק המקומי בהכנסות הענף, מאידךאך 

הגדלת תשתית החומרה במגזר העסקי . 2020-ב$ B50- יגיע לכITהביקוש ההודי לשירותי שפורסם לאחרונה מעריך כי 

החברות המקומיות , כדי לשמור על מעמדן התחרותי. ומי לתוכנה ולשירותים נלוויםוהמוסדי תגדיל את הביקוש המק

ומעוניינות בשיתופי פעולה שיתרמו להעברת ידע ולעידוד החדשנות , מעוניינות להגדיל את הערך המוסף שהן מציעות

  . בענף

  

ון בעלי תואר דוקטור במדעי כג, נקודת החולשה של החברות ההודיות היא מחסור בכוח אדם ברמות הגבוהות ביותר

  . תחלופת כוח האדם גבוהה מאדו, כתוצאה שכר העבודה עולה. הענף סובל ממחסור בכוח אדם מיומן, ככלל. המחשב

  

  חומרה

   ויגיע 2015וכפל עד השוק י, לפי התחזיות. ITעל הוצאות ה מסך 58%-והיווה כ, 2010-ב$ B14-שוק החומרה נאמד בכ

   $ B7-ואלה אמורות לגדול מכ,  יצמחו בקצב מהיר יותרITההוצאות על שירותי , EIU-חזיות הלפי תואולם . B30$-לכ

  .  באותה תקופה $ B17.6-לכ
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      בלבד 22%-אך הוא יצמח ב, 2010- ב30%- שפורסם לאחרונה מעריך כי שוק המחשבים האישיים צמח בכIDCח "דו

  .  הצרכני נזקפת לפלח השוק2010-הצמיחה העיקרית ב. 2011-ב

  

מספר , 2009-נכון ל). פחות משליש (2010- יחידות בM70-א כה של מחשבים אישיים למשקי הבית הושיעור החדיר

מניעי הצמיחה בתחום זה הם . 2015 עד 17-שיעור זה יגדל ל, לפי התחזיות.  בלבד4.7המחשבים למאה נפש היה 

 מליון 2.5מהם ,  מליון מחשבים אישיים8-כספים האחרונה כבסך הכל נמכרו בשנת ה. והמגזר הפיננסי, העסקים הקטנים

  . נישאים

  

אך בעיקר במגזר הפיננסי , הצמיחה הכלכלית תוביל לגידול מהיר בשיעור חדירת המחשבים האישיים בכל פלחי השוק

 בניו דלהי  מחיר ממוצע של מחשב אישי2009-ב. ואולם המחשבים עדיין יקרים מאד עבור מרבית ההודים. ועסקים קטנים

  . 928$לעומת הכנסה שנתית פנויה לנפש בת $, 706-היה כ

  

אך התפתחות ענף התוכנה הגבירה את . ידי חברות זרות-ונשלט ברובו על, עד לפני שנים אחדות היה שוק החומרה זעיר

, HPניהן הן והגדולות בי,  חברות מחשבים135-בסך הכל פועלות בשוק למעלה מ. ומבנה השוק השתנה, הביקוש לחומרה

HCL Infosysו -Lenovo .   

  

לאומיים - ותאגידים רב, 2009/10- מהשוק ב21%-יצרני מחשבים אישיים מקומיים החזיקו בכ, בתחום המחשבים האישיים

היקף המכירות השנתיות . יתרת השוק מוחזקת בידי חברות הרכבה המציעות מחשבים לא ממותגים.  ממנו52%- כ-זרים 

  ).  כולל מחשבים נישאים (2009/10- יחידות בM8 - כ-ם עדיין דל של מחשבים אישיי

  

  טכנולוגיה ומזון -אגרו, חקלאות
  

עם סין ומתחרה  ,היא מדורגת במקום הראשון בעולם בגידול בעלי חיים. הודו היא אחת מיצרניות המזון הגדולות בעולם

  .ולוגיות לענף התהפ ובטכנ"היא גם מובילה עולמית במו. על המקום הראשון ביצור תה

ושל , מנגו, היא היצרן המוביל בעולם של בננות. פירות וירקות, כותנה, דגנים, אורז, בתפוקת חלבהודו היא השניה בעולם 

  ). זנגוויל ועוד, כורכום, כגון אגוזי קשיו(וכן של סוגים מסויימים של אגוזים ושל תבלינים , פירות טרופיים נוספים

  

היקף יצוא הדגה . טבק ואגוזים, קפה, תה, סוכר, תבלינים, גרעינים, ובעיקר דגה, התפוקה החקלאית מ10%-הודו מייצאת כ

לפי תחזיות . הודו היא גם מספקיות הכותנה הגדולות בעולם. וכולל מוצרים קפואים ומעובדים, לשנה$ B1.7-בלבד הוא כ

  . 2014עד $ B18-היקף יצוא המזון יגיע לכ, הרשות לתכנון חקלאות ומזון ההודית

 
כאחוז אחד מהמשקים הם .  דונם20 מהם קטנים ושטחם אינו עולה על 80%-אך כ,  משקים חקלאייםM115לפחות בהודו 

  . מתוך האדמות המעובדות15%-ואלה מחזיקים בכ,  דונם ויותר100בגודל של 

  

שחיטת בקר .  בופלוM98- בקר וM185-מתוכם כ,  בעלי חייםM485-כולל כו, הוא הגדול בעולם משק בעלי החיים בהודו 

      תפוקת החלב השנתית היא. אך שחיטת בופלו מותרת, והבקר משמש בעיקר לחלב, אסורה במרבית המדינות בהודו

כנולוגיות אריזה ולהטמעת ט,  בין היתר תודות להקלות על רשיונות היצור-וענף זה מתקדם יחסית , טון M110-כ

  .מתקדמות וזולות
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מגדלי העופות מקבלים סיוע ממשלתי נמוך .  ביצים לשנהB55-וכ, ) טון בשרM680(פטמים מליון  750-ענף הלול מייצר כ

  . מרבית בשר העוף משווק טרי ואינו מעובד.  בניגוד ליתר הגידולים-וההכנסות מגידול עופות חייבות במס , מהאחרים

  

. מרבית המוצרים מעובדים ומיועדים ליצוא.  מליון עובדים14-ף מעסיק כוהענ,  טון דגה בשנהM8-הודו מייצרת קרוב ל

  .יבשתית-שקעות בהרחבת הדגה הפניםנערכות ה, בעוד שהתפוקה הימית אינה צפויה לצמוח בשנים הקרובות

  

נק הקמת גני ע, בין היתר, יוזמות הממשלה כוללות. ממשלת הודו מקנה עדיפות עליונה לפיתוח ענף החקלאות והמזון

בדרך זו מקווה . וכוללים מפעלים לעיבוד ואריזת מזון, גנים אלה מוקמים סמוך לכפרים). Mega Food Park(למזון 

   . ולהגדיל את תפוקת הענף, העוני בכפרים לצמצם את, צרת החקלאיתוהודו להגדיל את הערך המוסף של הת

  

   תשומות ופרוייקטים–חקלאות 

שימוש לא מאוזן בדשנים ומערכת תמריצים בלתי , תשתית תחבורה חלשה, המגזר החקלאי סובל מהעדר השקעות

אך . ושירותים להרחבת המשקים, אשראי מוזל, באמצעות מתן סובסידיות, ממשלת הודו מעורבת מאד בחקלאות. יעילה

, רעיםפיתוח זאלה כוללים . יםיומגבילה אותן לתחומים ייעוד, היא אינה מעניקה הטבות להשקעות זרות בחקלאות

  .חקלאות ימית וגידול ירקות, גידול בעלי חיים, פרחים

  

היקף -וגם הממשלות המדינתיות מציגות תכניות רחבות, פיתוח מגזר החקלאות נמצא בעדיפות ממשלתית עליונה

.  לשנה4%וממשלת הודו שואפת להגדילה בקצב של , התפוקה הנמוכה היא בעיה חמורה במיוחד. לפיתוח מגזר זה

מאחר . לפיתוח תשתיות תומכותובפרט ,  למטרה זו2007-12לשנים $ B5.3מריצים הממלכתית תיקצבה תכנית הת

  .בעדיפות גבוההאף היא הטמעת מערכות השקייה נמצאת , תלויה מאד בגשמי המונסוןהחקלאית שהתפוקה 

  

. קודמות כניותסכום גבוה יחסית לת -  מגזר החקלאותחלפיתו$ B19תכנית החומש הנוכחית הקצתה  ,בסך הכל

  . 2010/11בשנת הכספים $ B3.26-ל, 2007/8בשנת $ B1.2-ההשקעות ההוניות בענף גדלו מ

תפוקת חלב פרות - תרשים השוואתי 

(מליון טון - אומדנים 2009)
86

45
36

28

16 12
1

ארה"ב הודו סין ברזיל ניו זילנד  הולנד  ישראל

FAO :מקור
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הממשלה  . להעלאת תפוקת האורז והדגנים2007-2012לשנים $ B1.24כוח המשימה הלאומי למזון הקציב , בנוסף

ובסך הכל הקצתה הממשלה ,  וזרחןכגון אשלגן,  עבור דשנים שמחיריהם אינם מפוקחים2010/11לשנת $ B6.4הקצתה 

  . לסובסידיות עבור דשנים$ B12-בשנה זו קרוב ל

  

  :בין היתר,  כוללים2010/11הפרויקטים שהממשלה מתקצבת בשנת 

  

  .)M135$-כ(הגוונת גידולים , שימור מים,  שימור קרקע-" המהפכה הירוקה"שימור והרחבת פרויקטים בתחום  •

  .)M65$(זרעי שמן קטניות וידול של פתרונות ניקוז והשקיה לאזורי ג •

  .בנוסף לעשרה שכבר הוקמו, ענק למזון-גניהקמת חמישה  •
 . כולל ברמת המשק הבודד, הקצאת הלוואות להקמת מחסני קירור •
 

חברות זרעים הודיות שואפות , מאידך. ובעיקר זרעי ירקות ופרחים, לשנה$ M30-הודו מיבאת זרעים בהיקף של כ

חלק מהחברות ההודיות כבר החלו . ובפרט לשוקי דרום אסיה ואפריקה,  לשווקים בינלאומייםלהרחיב את פעילותן

  ). ועוד, J K Seeds ,Namdhari Seeds ,Nath seedsכגון (במיזמי יצוא 

  

, הודו מעוניינת להפוך למובילה עולמית באגרוטכנולוגיה. בין הודו וישראל קיים שיתוף פעולה מתמשך במגזר החקלאות

חברת נען דן אשר כמחצית ממנה נרכשה  -יין 'נען דן ג. ובפרט בטכנולוגיות לניהול מים ולהשקיה, עות רכישת ידעבאמצ

תחומים נוספים לשיתוף פעולה כוללים השבחת זנים לצריכה מקומית . היא דוגמה למגמה זו -יין ההודי 'על ידי תאגיד ג

, הפוטנציאל לשיתוף פעולה קיים גם בתחומים אחרים. ור פרי ליצואושימ, טכנולוגיות לניהול בתי אריזה ושיווק, וליצוא

  .כמו למשל פיתוח דגי בריכה

  

חקלאות מתקדמת באזורים  לפתח ה נועדתכניתה. בהובלת מכון היצוא,  בהודוGrowInישראל מקדמת את תכנית 

  . ום זהחולוגיות בתושילוב חברות ישראליות המציעות טכנ, תוך דגש על שימוש יעיל במשאב המים, צחיחים

  

  מוצרי מזון
  

. מההוצאה הצרכנית 40%כמעט והיוותה $, B344- בכ2010-הוערכה במשקאות וטבק , הצריכה ההודית של מוצרי מזון

, ועדיין ההוצאה על מזון נמוכה מאד בהשוואה לסין, )ברופי( לשנה 11%- צמחו מכירות המזון בכ2006-2010בשנים 

צריכת מוצרי מזון . לשנה בחמש השנים הבאות 7.5%עד  6.2%-צריכת מוצרי המזון תגדל ב, ותלפי התחזי). B644$(למשל 

בעיקר בקרב האוכלוסיה העירונית , צפוייה צמיחה גם בתחום זה, אך עם העלייה ברמת החיים, מעובדים נמוכה מאד

  . בקרב האוכלוסיה הצעירה

  

. ומושכות השקעות רבות יותר, ים צומחות מהר מהאחרותקטגוריות המשקאות החריפ מעריכה כי RNCOSהמחקר חברת 

  . 2013עד ,  לשנה במונחי כמות11.6%-צפויים לצמוח בכ, שצמיחתם מהירה מכלל הענף, המשקאות הקלים

  

 .והמודעות שלהם למותגים מיובאים הולכת וגדלה, משקי בית הנחשבים למבוססים במונחים מקומיים M74-כבהודו 

הודים רבים מעדיפים מזון טרי בטעמים , בנוסף. ומציע מוצרים במחירים נמוכים, קומי גדול ותחרותיענף המזון המואולם 

אריזות קטנות : גם גודל האריזה מהווה שיקול ברכישת מותגי מזון בינלאומיים. למרות יכולת הקניה הגדלה, מקומיים

  . בהוצאה קטנה יחסית, מהעולם הגדול" טעימה"מאפשרות 
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ובשר עוף הוא קטגוריית , "מזון עניים"בשר בקר נחשב ל. ג לאדם בשנה" ק5.6- כ-הודו עדיין נמוכה צריכת הבשר ב

אך העליה ברמת החיים צפויה להגדיל את .  לשנה2%- כ-צריכת מוצרי חלב גדלה בקצב איטי מאד . הצמיחה העיקרית

  .  הביקוש למוצרי חלב עם ערך מוסף

  

אך גורמים בענף חוזים כי השוק לשוקולד .  גרם לנפש לשנה בלבד30- כ- בעולם צריכת השוקולד בהודו היא מהנמוכות

  . 25%- כ-ונסטלה ,  משוק השוקולד ההודי70%-קדבורי הבריטית מחזיקה כ.  לשנה12%-וממתקים יצמח בכ

  

כגון ,  גבוהחלק מהמוצרים עדיין חייבים במכס. ומחסומי הכניסה עדיין קיימים, ממשלת הודו אינה מעודדת יבוא מזון

ויות ועמידה בתקנים מקשות אף הן על יצואני מזון והדרישות לגבי תו, ושמנים צמחיים, בשר עוף, משקאות אלכוהוליים

  .להודו

  

 צריכת מוצרי מזון
    

  2010 2015 

 B$ ( 344 535(משקאות וטבק , סך ההוצאה על מזון

 34% 39% )מהוצאות משק הבית(% משקאות וטבק , צריכת מזון

 6.9 5.6 )ג לנפש"ק(בשר 

 6.2 5.3 )ג לנפש"ק(דגים 

 44 39 )ג לנפש"ק(פירות 

 80 72  )ג לנפש"ק(ירקות 

 88 79 )ליטר לנפש(חלב 

 0.7 0.6 )ג לנפש"ק(תה 

    EIU Nov 2010: מקור

  

  יבוד ואריזת מזוןע

 2010-אך החל מ, 2009-ענף הואטה בצמיחת ה. ופוטנציאל הצמיחה שלו עצום, מפותחאינו ענף עיבוד המזון בהודו 

גנים והשקעות ב, התפתחות תשתיות הפצה קרה, גורמים מעודדי צמיחה כוללים הקלות מס. ניכרת התאוששות

  . לטכנולוגיות מזון

  

אך . אספקה עבור מזון מעובדהובילה להקמת מערכות , כגון יונילוור, כניסתם של שחקנים גלובליים לשוק ההודי

  .ומקשה על שיווק מוצרים בעלי זמן מדף קצר, למזון טרי חלשהשרשרת האספקה 

 Unilverer ,Nestle India ,Gujarat Cooperative Milk  השחקנים הבולטים בענף עיבוד ואריזת מזון כוללים את

Marketing Federation, Mother Diary Fruit and Vegetable ,Frito Lay India ,Britannia Industriesועוד .  

  

, 2008-נכון ל. שימורים וחטיפים, אטריות, גלידות, הקטגוריות הצומחות ביותר בתחום המזון המעובד הן ארוחות מוכנות

לנוכח , הענף מוכוון יצוא.  מההשקעות התעשייתיות6%- כהאבוש,  מהיצוא ההודי13%-ה כרמתעשיית עיבוד המזון ת

  .  הצריכה המקומית המועטה של מזון מעובד
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ממשלת הודו .  בלבד1.5%-חלקה בשוק המזון העולמי הוא כ, ודו היא אחת מיצרניות המזון הגדולות בעולםלמרות שה

, 3%-שייעודן הכפלת חלקה של הודו בסחר המזון הבינלאומי ל, 2015עד $ B25הציבה יעד לגייס השקעות בהיקף של 

הודו אינה מגבילה . 35%- ל20%-וסף הענפי מוהגדלת הערך המ, 20%- ל6%-הגדלת שיעור המזון שעובר תהליכי עיבוד מ

  . ומציעה תמריצים להשקעות, השקעות זרות בענף

  

, וכולל מיכון לעיבוד ואריזת מזון, יצוא והעברת ידע בתחום זה רחב מאד, שיתופי פעולה, הפוטנציאל להשקעות

ובשידרוג רשתות הפצת , קירורבנוסף יש צורך במתקני . וטכנולוגיות שישמרו על טריות המוצרים וחיי המדף שלהם

  . ים לתעשיית המזון המקומיתפקיימות גם הזדמנויות ליצוא רכיבים ותוס. מוצרים בקירור

  

 לשנה 30%-צפוי לצמוח בלמעלה מהוא , RNCOS  חברת המחקר ולפי, ענף המזון המהיר הוא מהצומחים ביותר בעולם

תכננת לפתוח  מBMI Yum Brands34,למשל.  שאפתניותרשתות זרות חודרות עתה לשוק עם תכניות. בשנים הבאות

  .שנים הבאותשלוש ה נקודות בשנה ב60-65ופיצה דומינו מתכננת פתיחת , 2015אלף נקודות מזון מהיר עד 

  

  ציוד ותרופות,  שירותים–בריאות 
  

ובמדינות שכנות ) 4.7%( שיעור גבוה מאשר בסין - ג" מהתמ5%-כהמהווים $, B79-היא כההודית לבריאות ההוצאה 

$ 66ההוצאה השנתית לבריאות לנפש היא , 2010-נכון ל. ר זה בשנים הקרובותהודו עתידה לשמור על שיעו. אחרות

ותגיע ,  לשנה14%-בחמש השנים הבאות תגדל ההוצאה לבריאות לנפש בכ, EIU-לפי הערכות ה). בסין$ 200-לעומת כ(

  .B166$- לכ2015-ב

 
ובכלל זה ,  במרפאות מומחים ובבתי חוליםיםטיפולל - 40%-וכ, יפולים רפואיים בסיסייםכמחצית מההוצאה מיועדת לט

  . רכישת ציוד רפואי מתקדם

  

הממשלה מקנה עדיפות .  שיעור גבוה ביותר בהשוואה בינלאומית- מכיסי התושבים תצאוומהוצאות הבריאות י 80%מעל 

תקציב הבריאות . קצות לכךמשאבים המוגבלים שתוכל להמציאותית לגבי האך , שירותי בריאות סבירים לכללמתן 

תקציב נפרד למחקר בנוסף מקצה הממשלה .  בדומה לגידול בשנה הקודמת- 22%- גדל ב2010/11לשנת הכספים 

, תקציב ממשלתי שלישי מוקצה לטיפולים משלימים). M110$-כ(אך היקפו עדיין זניח , זובשנה  25%- גדל בוזה , רפואי

  .  מתקציב הממשלה8%-שלוש הקצאות בריאות אלה מהוות כ, ך הכלבס. M180$-בהיקף של כ

  

  

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
 טאקו בל ועוד, פיצה האט, KFCבעלת המותגים , החברה המובילה בעולם למזון מהיר  34
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צמצום , אספקת מים נקיים, צמצום תמותת תינוקות, תכנית הבריאות הנוכחית מתמקדת בשיפור בריאות נשים ונערות

, מדבקות הקשורות לתנאי הגיינה ותזונה לקוייםמרבית ההודים פגיעים למחלות . תזונה בקרב ילדים ומניעת אנמיה-תת

דם -כגון מחלות כלי(אך התבססות המעמד הבינוני העירוני מגבירה את התחלואה במחלות המזוהות עם חברה מודרנית 

אם כי שיעור חדירת האיידס הוא , מבחינת מספר נשאי האיידס) אחרי דרום אפריקה(הודו היא השניה בעולם ). וסוכרת

  ". בדבל "0.29%

  

  .  בוגרים17,000-ימים את הלימודים כובכל שנה מסי,  בתי ספר לרפואה160-בהודו יש למעלה מ

  

  שירותי בריאות

אך הצמיחה והעליה ברמת החיים צפויות לחולל שינוי גם , העוני הרווח בהודו לא איפשר הקמת תשתית בריאות נאותה

תכנית החומש הנוכחית כוללת הוספת מליון . ת בקצב מהירהגדלו, בעיקר תודות להשקעות המגזר הפרטי, בתחום זה

$, B78-ההשקעה הנדרשת לשם כך היא כ.  מיטות לאלף נפש1.85כדי להגיע ליחס של , 2012מיטות אישפוז עד 

 . ומרביתה אמורה להגיע מהמגזר הפרטי
 

, פופים ומחזיקים צוות קטן מדימרבית בתי החולים צ. בהודו יש רשת בסיסית ביותר של מרפאות ובתי חולים ציבוריים

ח מינואר "לפי דו. ובפרט באיזורים כפריים, מחסור חמור ברופאיםקיים . ומחוץ לערים הגדולות בתי החולים מעטים מאד

 מרכזים רפואיים מרכזיים 7,000-כמו כן חסרים קרוב ל.  אחיות900,000- רופאים וכ600,000-חסרים בהודו כ, 2010

  . וקהילתיים

  

 אין די תרופות במרכזים רפואיים, למרות ההשקעה הגבוהה במערכת הבריאות, 2009ח ביקורת מדצמבר "לפי דו

  . וציוד חדיש נותר ללא שימוש בגלל העדר תשתיות תומכות, ממשלתיים

  

מספר רופאים ל-100,000 נפש - מדינות נבחרות
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   אידיקטורים ותחזית-רפואה ובריאות 

  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 68.1 67.8 67.5 67.1 66.8 66.5 66.1  תוחלת חיים

 41.8 43.2 44.6 46.1 47.6 49.1 50.8 )לאלף לידות(שיעור תמותת תינוקות 

 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% )ג"מהתמ(% הוצאה על בריאות 

 B$ ( 65 79 89 104 121.5 142 165.7(הוצאה על בריאות 

 130 113 98 85 74 66 56 )$(הוצאה על בריאות לנפש 

 B$ ( 34 41 45 52 60.3 69 79.7(ת הוצאה צרכנית על בריאו

 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 מספר רופאים לאלף נפש

 M$ ( 8,410 8,284 9,733 11,293 11,819 12,371 12,948(מכירות פרמצבטיקה 

        2010  נובמבר EIU: מקור

  

ידי -אך כיום עיקר השירותים ניתנים על. תאו שייכים לקרנות ואגודות פרטיו, בתי החולים היו ברובם ממשלתיים, מסורתית

זהו . המגזר הפרטי מספק מעל לשלושה רבעים משירותי הבריאות, 2010-נכון ל. רשת מרפאות ובתי חולים פרטיים

  . והוא ממשיך לגדול בהתמדה, שיעור גבוה למדי בהשוואה בינלאומית

  

, יזמים חדשים נכנסים לשוק. ח והופך לרווחיוהענף מתפת, עליה ברמת החיים יוצרת ביקוש לשירותים מתקדמיםה

מחסומי ההשקעה . מגמה זו צפויה להמשיך ולהתחזק בשנים הבאות. ומזרימים השקעות גדולות לתשתית הבריאות

   .ומחסור באחיות, בתחום זה הם עלויות הקרקע הגבוהות בערים

  

. רת מיזמים משותפים עם חברות מקומיותבדרך כלל במסג, מספר חברות זרות נכנסות לשוק שירותי הבריאות ההודי

 -  Bajaj Alliance, פ בין הקונגלומרט ההודי לחברה האמריקאית" שת- Tata AIGהשחקנים הגדולים כיום בשוק הם 

, יחד עם זאת. Relianceוכן החברה המקומית ,  הודי-פ אמריקאי " שת- Max New York Life,  הודי-פ גרמני "שת

  .ופוטנציאל הצמיחה רב, הוותהשוק עדיין בשלבי הת

  

 הכריזה 2010 באוקטובר .הרחיבו משמעותית את פריסתן, Wockardt- וApolloכגון , מספר רשתות בתי חולים

Wockardt  על השקעה בתM150 $השקעה זו אמורה להכפיל את מספר מיטות . לשם בניית שלושה בתי חולים חדשים

.  היא היום רשת בתי החולים הגדולה בהודו ובאסיה כולהApollo. 2013  בשנת2,000-אשר תגיע ל, האישפוז של הרשת

היקף .  המיטות הקיימות שלה8,500-כתוספת ל, 2014 מיטות אישפוז עד 3,000 על הוספת 2010הכריזה באוגוסט היא 

ם על שתי רשתות אלה הודיעו ג. החברה גם מציעה ביטוח רפואי ורשת בתי מרקחת. M500$ההשקעה המתוכנן הוא 

  . תוך ניצול הטבות המס הנלוות לכך, כוונתן להקים מרכזים רפואיים בערים קטנות יותר

  

מרפאות שיניים ומרפאות , רשת מרכזים רפואים על רכישת 2010הודיעה בנובמבר , Fortis Healthcare, רשת נוספת

חברה אמריקאית , Quality Healthcare Asia .Columbia Asiaקונגית -שהיו בבעלות החברה ההונג, פיזיותרפיה

  . המשלבת גם בתי חולים, מתכוונת להקים רשת מרפאות מומחים, הפעילה בדרום מזרח אסיה

  

, הם מצויידים היטב ומחזיקים צוותים מעולים. החולים החדישים בערים הגדולות משרתים בעיקר את עשירי המדינה-בתי

ניתוחים , ניתוחי ברכיים, מבקרים אלה מעוניינים בעיקר בניתוחי לב. וכך הופכים לייעד לתיירות רפואית המגיעה להודו
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 עלויות הטיפול נמוכות אך, הטכנולוגיות שמציעים בתי חולים אלה זהות לאלה שבמערב. וטיפולי שינייםקוסמטיים 

  ). ב" מהעלויות בארה20%עד כדי (משמעותית 

  

משרד . ב"בין היתר תודות למיתון בארה,  לשנה40%-30%גדל עתה בקצב בן שוק התיירות הרפואית , לפי ההערכות

 ולפיכך, הממשלה מעוניינת לקדם את התיירות הרפואית. 2012עד $ B2-התיירות ההודי חוזה כי השוק יגיע להיקף של כ

 היא גם מתכננת פארקים רפואיים .ומקנה הטבות לסוכני תיירות רפואית, הפחיתה את המסים על יבוא ציוד רפואי

  .   התעשייה המקומית בענף זהלקידום 

  

לנוכח העובדה ששירותי בריאות מתקדמים אינם , תחום הרפואה מרחוק עשוי להיות בעל פוטנציאל צמיחה גבוה בהודו

  . זמינים למרבית התושבים באזורי הפריפריה

   

הודים  בולטות בגללןאות רפואיות הם אחת מהסיבות הותשלומים עבור הוצ,  מההודים מחזיקים ביטוח בריאות10%-רק כ

 5%-כ.  מהתושבים5%-אך הן מקיפות רק כ, בהודו ישנן כמה מערכות לאומיות לביטוח בריאות. שוקעים בחובותרבים 

הממשלה מעודדת . נוספים נהנים מביטוח בריאות הניתן כחלק מהטבות שכר לעובדים בתאגידים פרטיים וממשלתיים

 2008-2012בתקופה . טוח בריאות פתוח ליוזמות פרטיות ולהשקעות זרותוהשוק לבי, את הרחבת שירותי המגזר הפרטי

  . מליון העניים באזורים הכפריים400-הממשלה להציע תכניות ביטוח בריאות לכהתכוונה 

  

  תרופות וביוטכנולוגיה

ת מתפתחת תעשיית התרופו. 2015עד $ B13-ולפי התחזיות הוא יגדל לכ$, B8.3-בכ 2010-בוערך השוק התרופות בהודו 

,  תרופות בתפזורת74 משוק התרופות ההודי מבוסס על 40%-כ.  המקומי מהביקוש70%-כועונה על , בקצב מהיר

  . ונתונות לפיקוח מחירים, הנארזות תחת נוסחאות שונות

  

, מאדהתעשייה מפוצלת .  תרופות צרכניות- 20%-ו,  מהתרופות המיוצרות בהודו הם רכיבים בתפזורת80%-כ, ל היצורלמכ

 גידול -$ B9- ייצאה הודו תרופות בהיקף של כ2009/10בשנת הכספים . מרביתן קטנות,  חברות10,000-וכוללת למעלה מ

  . לעומת השנה הקודמת8%-של כ

  

הודו גם . החברות המקומיות שואפות לייצא תרופות גנריות לארצות מפותחות ולתפוס מקום מרכזי בשוק הגנרי העולמי

אך יישום .  למדינות מתפתחותמוזלות לאפשר יצוא תרופות  WTO-ההחלטת הזדמנות הנובעת ממקווה למצות את ה

. להפרת זכויותבטענה ,  מדינות האיחוד האירופי החרימו תרופות הודיות2008-10בשנים : דיין בעייתי עWTO-ת ההחלט

הודו עדיין נאבקת מול מדינות . ניותידי אירגונים מערביים כדי להעבירן למדינות ע-מרבית התרופות שהוחרמו נקנו על

  .  בנושא זהWTO-אירופה ומול ה

  

פרט בתחום התרופות וב, מקדמת תכנית לעידוד היצוא הענפי) Pharmexcil(ועצה ההודית לקידום יצוא תרופות המ

ות  היו אמור2010בשלהי , במסגרת זו. ממשלת הודו מקדמת את בקרת האיכות במפעלי התרופות. סימילריות-הביו

  . להתפרסם תקנות חדשות לגבי אריזת תרופות

  

והיא המובילה בעולם מבחינת מספר המפעלים , ב"הודו הופכת בהדרגה לספקית התרופות הגדולה ביותר של ארה

  . כדי לקדם את בטיחות התרופות,  משרד בהודוFDA- הקים ה2009- ב).ב עצמה"למעט ארה (FDAשקיבלו אישורי 
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רנבקסי . Dr. Reddy Laboratories -ואחריה , Ranbaxy Laboratories המובילה היא חברת התרופות המקומית

בשל , ב"הרכישה אירעה בעקבות החרמת תרופות החברה בארה. יפנית הDaiichi Sankyoידי - על2008נרכשה בשלהי 

  החברותרנבקסי היא אחת מעשר. וההפסדים שנגרמו לחברה כתוצאה מכך, חשש מבטיחות תהליכי היצור שלה

בפיתוח תרופות ומשקיעה פחות , היא שבה ומתמקדת בתחום זה, ובעקבות רכישתה, לתרופות גנריות הגדולות בעולם

בין ,  גם החלה להתפשט לשוקי אירופהDr. Reddy-ו, שתי החברות מייצאות את מרבית מוצריהן. אתיות ובשירותי פיתוח

. וביניהן גם חברות קטנות יותר, רחבות באמצעות מיזוגים ורכישותחברות נוספות מת. היתר באמצעות מיזוגים ורכישות

הודיות חברות . M40$בהשקעה של ,  האמריקאית Minrad רכישה של 2009- השלימה בPiramal Healthcare, למשל

   . ועודSun Pharma ,Lupin ,Cipla ,Nicholas Piramalן בולטות נוספות ה

  

ותשתית של בתי חולים , תודות לעלויות זולות מחד,  בביצוע ניסויים קלינייםהודו היא המדינה האסייתית המובילה

  .ה לתרופות היתה נמוכה מהווה יתרוןלוסיה הגדולה שחשיפתה עד ככגם האו. מתקדמים עם צוותים מקצועיים מאידך

  

פשר אספקת כדי לא,  התיר החוק ההודי לחברות התרופות המקומיות להעתיק תרופות המוגנות בפטנטים2005עד 

, היא שינתה את חוקי הפטנטים, אך במסגרת התחייבויותיה של הודו לאירגון הסחר העולמי. תרופות זולות לשוק המקומי

יחד . יותר לשיתופי פעולה והעברת ידע לחברות הודיותעתה חברות זרות פתוחות , כתוצאה. וההעתקה אינה חוקית יותר

החברות ההודיות טוענות שהחברות הזרות , בין היתר. חברות המקומיות והזרותשינוי החוק מעורר מתיחות בין ה, עם זאת

   . אתיותתרופות ההרק כדי להאריך את תקופת ההגנה של , רושמות פטנט על שיפורים מזעריים בתרופות

  

י להנות כד, פ עם חברות הודיות"לאומיות יזמו שיתופי פעולה במו-חברות תרופות רב, בדומה לענף טכנולוגיות המידע

בבעלות ,  ההודיתJubilant אלי לילי האמריקאית הקימה מיזם עם 2008באוקטובר , לדוגמה. מכוח אדם מקצועי וזול

 חברות זרות אחרות רוכשות .ועבור חברות אחרות, תמקד בשירותי פיתוח תרופות עבור השותפות למיזםמהמיזם . שווה

 האמריקאית על רכישת Abbott הודיעה 2010בספטמבר , למשל. בשוקאחיזתן כדי להגדיל את , חברות הודיות

Piramal , בסכום שלB3.8$ .בזכות רכישה זו מצפה אבוט להרחיב את מכירותיה בהודו עד ל-B2.5 $2020-לשנה ב .  

  

 ההודית הקימה מיזם משותף Biocon 2009ביוני . החברות ההודיות המבוססות מנסות להשקיע בפיתוח תרופות אתיות

 ההודית Glenmark, בעסקה אחרת. בבנגלורכלכלי מיוחד פ באזור "להקמת מרכז מו, טול מאיירס האמריקאיתעם בריס

לאומיות נוספות למצות את כישורי -הצלחת המיזם עשויה לעודד חברות רב. ר אוונטיסובמפתחת תרופות אתיות ע

  . פ ההודיים"המו

  

 יוד רפואיצ
, מיחה מהירה של השוק לציוד רפואימובילים לצ, במרכזים רפואייםוההשקעות , הביקוש הגובר לשירותי בריאות

 .B1.7 $- B4$35הנעות בין , ת מגוונות לגבי גודל השוקיחד עם זאת מתפרסמות הערכו.  לשנה23%-17%המוערכת בין 

  .אלה הם היקפים קטנים מאד יחסית לגודלה של הודו, בכל מקרה

  

ם המקומיים מספקים בעיקר ציוד מתכלה ומערכות בטכנולוגיות והיצרני, למעלה ממחצית מהשוק מקורו ביבוא

  .והודו שואפת למיזמים משותפים והעברת ידע בענף, פ גדל בהתמדה"שיעור ההשקעות במואך . מסורתיות

                                                
לעומת . 2010-ב$ B1.7-ד רפואי יגיע לכלפיו גודל השוק לציו, ח" דו2009פרסם ביוני ) NIPER(המוסד הלאומי לחינוך פרמצבטי , לדוגמה  35

  . 2015-ב$ B6-והוא צפוי להגיע עד לכ, 2008-כבר ב$ B2.8- פירסמה מחקר לפיו השוק הגיע לכGlobal Dataחברת , זאת
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קטגוריות המוצרים בעלות . ציוד לחדרי ניתוח ומערכות הדמיה, ביותר כוללים ציוד דיאגנוסטיקהפלחי השוק הגדולים 

, מערכות הדמיה, מיכשור למרפאות עיניים, ציוד למרפאות לב וכלי דם, הירה כוללות מיכשור אורתופדיצמיחה מ

  . ומערכות דיאגנוסטיקה פולשניות

  

השוק . 2015-ב$ M500- לשנה ולהגיע לכ13%-צפוי לצמוח בכו, M210$- בכ2008-השוק למערכות לב וכלי דם הוערך ב

  . 2015-ב$ M570-וצפוי לצמוח לכ, 2008- בM266$-למוצרים אורתופדיים הוערך בכ

  

  אנרגיה
  

כיום הודו היא . אחרי סין, הודו עתידה להיות שוק האנרגיה בעל הצמיחה הגבוהה בעולם, 21-בעשור השני של המאה ה

  הודו היא. למרות שצריכת האנרגיה לנפש עדיין נמוכה מאד- אחרי סין ויפן, צרכנית האנרגיה השלישית בגודלה באסיה

  .יבואנית נטו של אנרגיה

 
תלותה של הודו במקורות אנרגיה . אך צריכת הנפט והגז הטבעי גדלה במהירות, פחם הוא מקור האנרגיה העיקרי

המתיחות עם פקיסטן הובילה להקפאת תכניות אזוריות . בפרט לנוכח הבעיות האזוריות, חיצוניים מכבידה עליה מאד

  .  מסרבת למכור גז טבעי להודו משיקולים פוליטייםבנגלדשו, לצנרת נפט וגז במרכז אסיה

  

המצביעות על האפשרות שעתודות הנפט והגז גבוהות , בשנים האחרונות נמצאו בהודו בארות חדשות של נפט וגז טבעי

לא פחות . ובפרט בחיפושי נפט וגז בטכנולוגיות חדישות, הודו מעודדת השקעות זרות בענף. משמעותית משהיה ידוע

  .ומקנה הטבות להשקעות אלה, הודו מעודדת פרוייקטים בתחום האנרגיה המתחדשת, חשוב

  

.  אזורים רבים סובלים לעתים קרובות ממחסור בחשמל,כתוצאה. ענף האנרגיה סובל מחוסר יעילות ורגולציה כובלת

רה את הביקוש הצמיחה המהירה מגבי. אך הוא סובל ממחסור בהשקעות, 1999-עוד בהחל  ענףתהליך הליברליזציה ב

גם בשנת הכספים הנוכחית מתכננת הודו הפרטות ,  כמו בשנים הקודמות.ולפיכך ההשקעות דחופות מתמיד, לאנרגיה

  .וחלקן כבר מומשו,  בענף האנרגיהרחבות היקף

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אנרגיה הידרו-

אלקטרית

2%
גז טבעי

6%

נפט

24%

אנרגיה מתחדשת

27%

פחם

40%

אנרגיה גרעינית, 

1%
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והגדלת שיעור , מדיניות האנרגיה של הודו בעשור הקרוב תתמקד בהפחתת שיעור האנרגיה ממקורות פוסיליים מיובאים

של הכלכלה הצומחת עומדים בסתירה לשאיפה הגבוהים ואולם צרכי האנרגיה . האנרגיה ממקורות סולריים וגרעיניים

אך ניצול עתודות הפחם המקומיות יקטין , הפחם המקומי פולט שיעור גבוה במיוחד של גזי חממה. לעבור לאנרגיה נקיה

  . את הצורך ביבוא אנרגיה

  

  חשמל
  

יחד עם זאת קיים מחסור . ש לשנה" קווB760-יותר מעם תפוקה בת , בגודלה בעולםשישית היא יצרנית החשמל ההודו 

להודו . 20%- מיותראך למעלה משליש ממדינות הודו סובלות ממחסור בן .  מהביקוש14% - 12%-המוערך בכ, בחשמל

 7.8%-צריכת החשמל תגדל בכ, EIU-ערכת הלה. חרף המאמצים לקדם רשת זו, אין עדיין רשת חשמל לאומית מאוחדת

 36בנות מאות מיליארדי דולריםהיא תזדקק להשקעות , אם הודו תתמיד בקצב הצמיחה הכלכלית. לשנה בעשור הקרוב

  . 2017 הגדלת התפוקה פי שלושה עד -כדי לענות על צרכי החשמל 

  

הפחם המוכחות של הודו מספיקות למאה עתודות . שלישים מתפוקת החשמל-חנות כוח מבוססות פחם מספקות כשנית

ואנרגיה גרעינית , 16% - נפט וגז, 19%-תחנות כוח הידרואלקטריות מספקות כ. שנים נוספות ברמת הביקוש הנוכחית

  . 3%-מהווה כ

  

לפי . ואף מגניבת חשמל, עלות חשמל גבוהה,  מדיניות סובסידיות בלתי סבירה,משק החשמל סובל ממערכת מיושנת

באזורים עירוניים שיעור .  מההודים יש נגישות לרשת החשמל65%-לכ, 2008-כנות האנרגיה הבינלאומית מנתוני סו

  . מליון איש בהודו אין נגישות לרשת החשמל400-לכ, בסך הכל. 50%- כ-ובאזורים כפריים , 93%-הנגישות הוא כ

  

ואולם . אלקטרית- ותאגיד האנרגיה ההידרו תאגיד האנרגיה התרמית-שתי חברות החשמל הגדולות בהודו הן ממשלתיות 

תשעה . 8%- ל5%ואחזקות הממשלה בהם קטנו בשיעורים שבין , הליך ההפרטה של שני תאגידים אלה החל ת2009-ב

  . תאגידים מדינתיים אחראים לתמסורת והפצת החשמל

  

 רופי B550-ף של כבהיק,  נמצאת בעיצומו של פרויקט הרחבת רשת הפצת החשמלPowerGridהחברה הממשלתית 

הרשת הנוכחית יכולה להעביר . והבנק האסייני לפיתוח, הבנק העולמי, ידי ממשלת הודו-המימון יינתן על). B12$-כ(

  .2012 עד וו" מ37,000-והתכנית נועדה להגדיל את הקיבולת ל,  מאזור לאזורוו" מ14,600

  

הולכה , פשרת בעלות זרה מלאה על חברות ליצורמאו, ה לענף כדי לעודד השקעות פרטיותהממשלה מקלה על הכניס

ידי -גם תחנות כוח שהוקמו על. יזמים פרטיים יכולים להקים תחנות כוח מכל הסוגים ללא מגבלות גודל. והפצת חשמל

  .יכולות לספק את יתרת החשמל לחברת החשמל הלאומית, מפעלי תעשיה לצרכיהם

  

, תסיר את הסובסידיות, ר עד שהממשלה תבצע שינויים מבנייםאך הרחבה משמעותית של תשתיות החשמל לא תתאפש

, ממשלת הודו נקטה צעדים כדי לעודד כניסת משקיעים זרים. ותאחד את רשתות ההפצה, תפחית את אובדן החשמל

פתיחת תמסורת החשמל , פטור ממכס על תשומות$, M300 ובהם אישורים אוטומטיים לפרוייקטים בהשקעות עד

  .וסיוע במימון, להשקעות פרטיות

                                                
פי אך לאו דווקא הערכה מציאותית של היק, ומשקפות מן הסתם מודלים תאורטיים לצריכת חשמל$, B600ועד $ B250-ההערכות נעות מ  36

 . ההשקעות החזויים
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אך היא תתקשה להשיג את . 2017וו עד " מ41,000הודו מתכוונת להקים תחנות כוח הידרואלקטריות בעלות תפוקה של 

אך הודו מציעה תמריצים ליזמים . ובגלל התנגדויות אירגוני סביבה, בין היתר בגלל הצורך להעתיק כפרים, המטרה

  .  פרטיים בתחום זה

  

הודו מתכוונת להגדיל את תפוקת החשמל . החשמלסך תפוקת  מ3%-תורמים היום כה, רים גרעיניים כו19בהודו קיימים 

 2008-ב מ"הסכם שיתוף הפעולה הגרעיני עם ארה. 2030-וו ב" מ40,000ועד לתפוקה של , 2020הגרעינית פי ארבעה עד 

 .עשוי להגדיל עוד יותר את תפוקת האנרגיה הגרעינית
 

  אנרגיה מתחדשת

היקף . לם בתחום זהונחשבת לאחד מהשווקים האטרקטיביים ביותר בעו, עודדת הטמעת אנרגיות מתחדשותהודו מ

   . B4$-ל$ B3וערך באומדן גס בין ה 2009-ההשקעות ב

  

לפי . 2012 עד וו" מ78,500- הציבה יעד להגדיל את תפוקת החשמל ב2007-2012תכנית החומש של הממשלה לשנים 

 מתפוקת מתקני חשמל 20%, לשם כך.  מכלל תצרוכת האנרגיה במדינה10%שת תתרום האנרגיה המתחד, התכנית

 מתפוקת החשמל אמורה 25% 2030עד , לפי התכנית לטווח הארוך. חדשים אמורים להתבסס על אנרגיה מתחדשת

  .דים להשגת היעקדמוהודו הקצתה תקציב בן כמיליארד דולר כדי לעודד השקעות שי. להתבסס על אנרגיה מתחדשת

  

. ותחום אנרגית השמש דינמי מאד אף הוא, הודו היא אחת מחמש היצרניות הגדולות בעולם של אנרגיית רוח, כבר היום

         תכנית האמורה להרחיב את תפוקת האנרגיה הסולרית-" המשימה הסולרית הלאומית" השיקה הודו את 2010-ב

היא . לשם השגת יעד זה, 2012עד $ B21-יס השקעות בהיקף של כהממשלה מעוניינת לגי. 2022וו עד שנת " מ20,000-לכ

  .כולל תעריפים אטרקטיביים ופטור ממסים, גם מציעה תמריצים למשקיעים בענף

  

מבנקים מיפן $ M630 הודיעה הסוכנות ההודית לפיתוח אנרגיה מתחדשת על קבלת הלוואות בסך 2011בראשית 

  . אות לפרוייקטים בתחום זההסוכנות תשתמש בכסף למתן הלוו. וגרמניה

  

יכולת כל גן יהיה בעל . אסטן' על הקמת גנים סולריים במדינת ראג2010הכריזה בראשית קרן קלינטון האמריקאית 

, ם"יוזמות נוספות להקמת תחנות חשמל באנרגיה מתחדשת זוכות לסיוע מימוני מהאו. וו" מ5,000 עד 3,000של תפוקה 

הודו מנסה לקדם גם איתור מקורות , בנוסף לאנרגיית רוח ושמש. ים בינלאומיים נוספיםוגורמ, הבנק האסייני לפיתוח

  . דלק-ביו, אנרגיית גאות, אנרגיה כימיים וגיאותרמיים

  

חלק . לאורך חמש השנים הבאות, באנרגיה מתחדשת בהודו$ B2ע יק מתכננת להש)Astenfield(חברת אסטונפילד 

  .  לבניית אתרים מבוססי אנרגית ביומסה-וחלק אחר , וו" מ500 בתפוקה בת ולרייםניכר מההשקעה מיועד לפרוייקטים ס

  

  נפט וגז טבעי 

והצריכה ,  חביותB5.6-הן נאמדו בכ, 2010-נכון ל. ועונות רק על חלק קטן מהצרכים, עתודות הנפט של הודו מוגבלות

בעוד .  בארות נפט פעילות3,600- מכ ליום חביות880,000- הפיקה הודו כ2009בשנת . ביות ליום חM3-קרוב להיתה 

בשנה . ולכן תלותה של הודו בייבוא נפט גדלה אף היא, הביקוש לנפט הולך וגדל, שתפוקת הנפט רושמת רמה קבועה

   .מצרכי הנפט של הודו נענו על ידי יבוא 75% - 70%-כהאחרונה 

  



 81

כת הגז הטבעי במדינה צומחת יותר מהר מכל מקור צריאך . ק" טריליון מ1.1-עתודות הגז הטבעי המוכחות מוערכות בכ

,  לשנה4.6%-בעשור הקרוב יגדל הביקוש לנפט בכ, לפי התחזיות. בין היתר מקטאר, מייבאת גז טבעיוהודו , אנרגיה אחר

  . לשנה9.3%- בכ-ולגז 

  

    .דרך פקיסטן, דינותאשר יחבר בין שתי המ, מ" ק2,775עם אירן להנחת צינור גז באורך לא מחייבת להודו יש הסכמה 

מ " ק1,000-אירן השלימה כ, 2010נכון לאפריל ו,  חתמו אירן ופקיסטן על הסכם להשלמת קטע הצינור בין שתיהן2009-ב

מסיכונים בין היתר בגלל חשש , משנה את עמדתה לגבי הפרויקטואולם הודו .  שהיא התחייבה להניח1,100-מתוך ה

  . יסטןבטחוניים הכרוכים באספקה דרך פק

  

. ידי חברות ממשלתיות-נשלט עלהוא עדיין , למרות שממשלת הודו נקטה צעדים לליברליזציה של ענף הנפט והגז

 ONGC. מהתפוקה 80%-כהאחראית ל,  ONGC-Oil and Natural Gas Corporation החברה המובילה בענף היא 

ואת תפוקת הגז ,  טוןM140- הנפט השנתית לבמטרה להגדיל את תפוקת, 2007-2012לשנים $ B13הקציבה השקעה בת 

החברה גם פעילה מחוץ  . הבריטית לשיתוף פעולה בחיפושים ובשאיבהBP הסכם עם ONGC-ל. ק" מM25-היומית ל

  . עירק ועוד, סוריה, אירן, חוף השנהב, סודן, ויאטנאם, ביניהן רוסיה,  מדינות15-להודו ב

  

האחרים הם בשליטת . IOC -Indian Oil Corporationהתאגיד הממשלתי ועשרה מהם בשליטת ,  בתי זיקוק17בהודו 

חברות אלה גם שולטות על הפצת . Hindustan Petroleum- וBharat Petroleum -שתי חברות ממשלתיות נוספות 

להקים מפעלים , כדי להגדיל את תפוקת בתי הזיקוק, 2008-2013לשנים $ B11 הקציבה השקעה בת IOC. הנפט

  . רכב-וכן לפרוס רשת מכירה לגז טבעי עבור כלי, מייםפטרוכי

  

אך . ת בעלות זרה מלאה על מיזמים אלהרולכן מאפש, הודו מנסה למשוך חברות זרות המתמחות בקידוחי מים עמוקים

  . החברות הבינלאומיות פועלות עתה במספר קטן יחסית של שדות נפט

  

החברה החלה בפרוייקט . מ" ק10,000-ומחזיקה רשת בת כ,  הממשלתית אחראית על הולכת הגז הטבעיGAILחברת 

 Reliance החברה הפרטית הגדולה ביותר בענף הגז הטבעי היא .B4$ - B4.5$-לשידרוג הרשת בהיקף בן כ

Industries .גם חברה זו מתכננת השקעות ברשת הולכת גז טבעי.  

  

, במטרה להגביר את חיפושי הנפט ותפוקתו, תאת הענף למגזר הפרטי ולהשקעות זרופתחה הודו , 2000מאז שנת 

רק מספר מצומצם של חברות זרות , 2008עד ואולם . מנת למצות את חיפושי הנפט והגז היבשתיים והימיים-ובפרט על

אשר , חדשיםחיפוש  זכיונות 70- פירסמה הממשלה כ2009-ב. לנוכח הרתיעה מהסביבה העסקית המכבידה, נכנס לענף

  .  חברות33- ל2010-הוענקו ב

  

  פחם

 טון B200-והעתודות מוערכות בכ, הודו נהנית משפע של פחם. מדינההפחם ימשיך ויהיה המקור העיקרי לייצור חשמל ב

, אך הפחם ההודי כולל כמויות גבוהות של אפר.  מספיק כדי לענות על צרכי האנרגיה של המדינה למשך מאה שנים-

תפוקת . תחנות הכוח הפחמיות מיושנות ואינן יעילות, בנוסף. לות האנרגטיתהמגביר את זיהום האוויר ומוריד את היעי

  .  את פריון הענףןאף הות כרייה נמוכה ורגולציה גבוהה מקטינ
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.  מחברה זו10% הפריטה הממשלה 2010באוקטובר .  חברת הפחם הלאומית- Coal Indiaענף הפחם נשלט על ידי 

, Chhattisgarh -תפעולים במדינות בהן מצויים מרבצי הפחם העיקריים בעיקר בגלל קשיים , ענף מתעכבהפיתוח 

Orissaו -Jharkhand .ים-לפיכך הודו החליטה על הקמת ארבע תחנות כוח חדשות מבוססות פחם סמוך לנמלי ,

  . שיתבססו על פחם מיובא

  

אשר לפי , ת פחם סגורים כי היא תפעיל מחדש מכרו2008-חברת הפחם ההודית הכריזה ב, כדי להגביר את התפוקה

 זכייניות זרות 93- שלחה חברת הפחם התרעות ל2010בשלהי ).  טוןB1.3עד כדי (ההערכה כוללים עדיין מרבצים עשירים 

אינה דורשת יותר רשיון , הודו מנסה למשוך השקעות זרות לכריית פחם. ל שהמכרות שברשותן אינם פעיליםע, ומקומיות

  .וקרטיים רבים נוספיםוהסירה מכשולים ביר, כרייה

  

  מים וסביבה
  

אלא שבמרבית . לטכנולוגיות ולשירותים עצום ובטווח הארוך הפוטנציאל, הודו סובלת מבעיות סביבה רבות ומגוונות

 טכנולוגיות עבור ההזדמנויות העיקריות עתה כוללות, לפיכך. פלחי השוק תקציבי ההשקעה זעומים יחסית לצרכים

יקטים במימון קרנות ת אשר להטמעתן יש כדאיות כלכלית וכן השתלבות בפרוגיות חדישוטכנולו, מפעלים חדשים

ואלה יוצרות ביקוש לטכנולוגיות ושירותים , בהן מתבצעות השקעות ענק, יוצאות דופן הן תשתיות המים. בינלאומיות

  .משלימים

  

  מים ושפכים

. החקלאות והתעשייה,  מלענות על צרכי משקי הביתוהן רחוקות, תחזוקתן גרועה, תשתיות המים בהודו מיושנות מאד

ני טיהור שפכים קפרויקטים אלה מערבים גם מת. ממשלת הודו מקימה עתה פרויקטים בתחום המים בהיקפי ענק

בעיקר , ניהול מים ושפכים עירוניים: הפרויקטים נחלקים לשני תחומים עיקריים. ורשתות הובלת מים ברחבי המדינה

     המשרד ההודי למשאבי מים מתכנן להשקיע. לשם פיתוח החקלאות,  הכפרייםיםוניהול מים באזור, בערים הגדולות

  . בענף המים בחמש השנים הבאות$ B50-כ

  

וחברות מים גדולות מכל העולם כבר מעורבות בפרוייקטים שונים , הודו פותחת את הענף להשקעות המגזר הפרטי

. והן זקוקות לשיתופי פעולה עם חברות זרות, בלת לתכנון וביצוע הפרוייקטיםלחברות המקומיות יש יכולת מוג. בתחום

, של הודו" בירת המים"מומבאי היא . לפי התחזית הענף יעסיק כמליון עובדים חדשים במהלך שלוש השנים הבאות

  . ומרכזת את מרבית יצרני הציוד וחברות הייעוץ

  

 אישר הבנק העולמי 2010בשנת  .וביניהם הבנק העולמי,  בינלאומייםגופי סיועידי -הפרוייקטים הגדולים ממומנים על

פרוייקט לדוגמה כולל את שיקום משק המים . פרויקטים בהיקף של למעלה ממילארד דולר בתחום המים בהודו

הגדלת ל -ובמקביל , הפרוייקט נועד להקמת מערכות השקיה במדינה זו. M450$-בהיקף של כ, באנדהרה פרדש

  . קלאיתהתפוקה הח

  

בשש השנים הקרובות הודו תוציא מכרזים , לפי ההערכות. B13$37- בכ2011בראשית נאמד ענף המים והשפכים 

 שנועדה להשיג נגישות מלאה של האוכלוסיה "תכנית מי השתיה"במסגרת $, B2.2-למערכות אספקת מים בהיקף של כ

                                                
ל "האומדן הנ.  שאינם מפורטים במקורות–בדרך כלל בגלל הגדרות שונות של גבולות הענף , האומדנים על גודל הענף שונים זה מזה  37

 .  הוא העדכני ביותר שפורסם
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לשיפור , The Pooled Finance Development Fund, בסיוע אמריקאי הודו הקימה קרן ייעודית. למי שתיה נקיים

 .קידום הפרוייקט יגדיל את הביקוש לטכנולוגיות לניהול משק המים . מהערים הגדולות במדינה63-תיה בתשתית מי הש
השוק לטיפול בשפכים . B6$-בשש השנים הבאות הודו מתכוונת להשיק פרויקטים לטיפול בשפכים בהיקף של כ, בנוסף

שני . M425$-והשוק לטיהור מי שתיה מוערך בכ, 2011בלבד בראשית $ M640-הוערך בכ)  תעשייתייםכולל שפכים(

הגידול בענף האנרגיה והתשתית וכן הצמיחה התעשייתית , בפרט. פלחים אלה צפויים לצמוח במהירות בשנים הקרובות

  . פי התעשיהבכל ענ, להשקעות רחבות היקף במתקנים לטיפול במים ולמיחזורצפויים להוביל 

  

התשתיות הקיימות רעועות ושיעור גבוה . תשתיות מים בעריםהרחבה ושיקום תהליכי העיור המואצים מחייבים השקעה ב

על , ומחייבת שיקום,  היא בת יותר ממאה שנים - העיר הגדולה ביותר - מערכת המים של מומבאי. של מים הולך לאיבוד

ללא מתקנים , מליונים מתושבי העיר גרים בתנאי הגיינה קשים מאד, עד אז. ביוב וניקוז,  צנרת מים-כל מרכיביה 

  . וללא פתרונות ביוב וניקוז בסביבתם, סניטריים במקום המגורים

  

מבני , אי רבתיבמומב. ורשויות מקומיות מחייבות זאת בחוק, הודו מתחילה עתה להטמיע מערכות טיהור מים אפורים

החוק חל גם .  דירות ומעלה60וכך גם אתרי מגורים עם , ר חייבים למחזר מים אפורים" מ2,000מגורים בשטח העולה על 

ניתן והן מבנים קיימים אשר , החוק מחייב הן בניינים חדשים.  ליטר ליום60,000-על כל מבנה או גוף שצורך למעלה מ

  . בהם שטח להקים מתקן מיחזורלהקצות 

  

בהשקעה בת , הראשון אמור לטהר שפכים. יקף במתקני מיחזור עירונייםרשויות מומבאי מתכננות גם השקעות רחבות ה

M80$ .והרשויות , מתקני התפלה עשויים לפתור חלק מבעיות המים בעיר. פרויקטים דומים מתוכננים גם בערים נוספות

  . נאי'בעקבות הצלחת מתקן התפלה בצ, בוחנות זאת

  

יוזמה זו אמורה . הנהרות במדינה 37שנועדה ליצירת קישור בין $, B100 הכריזה הודו על תכנית ענק בהיקף של 2003-ב

במסגרתו יוקמו כשלושים מובילי מים , זהו אחד מהפרוייקטים הגדולים בעולם. לאפשר העברת מים לאזורים הצחיחים

  . התכנית נמצאת בשלבים שונים של חקרי ישימות ותכנון, 2010-נכון ל. מ" ק9,600לאורך 

  

  הוםהפחתת ובקרת זי

בעיקר בגלל יוזמות הממשלה וחקיקה המחייבת הפחתת ,  לשנה10% -12%-ענף בקרת הזיהום בהודו צומח בקצב בן כ

. וכשליש מתקציבו מוקצה להפחתת זיהום, המשרד להגנת הסביבה והיערות הוא האחראי על בקרת זיהום. זיהום אוויר

 מהביקוש לטכנולוגיות 40%-והוצאותיו מהוות כ,  לסביבההמגזר התעשייתי מקצה תקציבים גדולים לתהליכים ידידותיים

  . להפחתת זיהום

  

גודל השוק  .ולכן פוטנציאל השוק קטן יחסית לגודל הכלכלה, אכיפת חוקי הסביבה בהודו עדיין נמוכה, יחד עם זאת

ענף זה גדול שיעור היבוא ב. השקעות בחסכון באנרגיה ובאנרגיה מתחדשת ברמה תאגידיתכולל גם $, B6-מוערך בכ

. המכתיבים ציוד תקני מאיכות גבוהה, לאומיים-משום שהשקעות רבות בו נעשות במסגרת הסכמים רב, )40%-כ(יחסית 

  . לאומיים המשקיעים בהודו מטמיעים טכנולוגיות סביבה הנהוגות במפעלים אחרים שלהם בעולם-תאגידים רב, בנוסף

  

רק . פ"וכוללת מפעלים קטנים החסרים את המשאבים לביצוע מו, גנתתעשיית טכנולוגיות הסביבה ההודית אינה מאור

 . מעט חברות הודיות מציעות שירותי ייעוץ הנדסי וציוד העונים על צרכי בקרת סביבה
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  ניהול פסולת מוצקה

די והרשויות אינן משקיעות , כמויות הפסולת העירוניות גבוהות מאד. עדיין זעוםלטיפול בפסולת מוצקה ההודי השוק 

ובפרט אלה בעלות פוטנציאל כדאיות , תחום זה פותח הזדמנויות לטכנולוגיות חדשניות. משאבים כדי לטפל בהן

  .כגון המרת אשפה לאנרגיה, כלכלית

  

על ) Kochi( י'העיר קוציקה  הש2010-ב. יוזמות פרויקטים לצמצום אשפה מוצקה, הבולטות בחריגותן, רשויות בודדות

הרשות העירונית מקימה גם מתקנים . יחזור הפסולת האורגנית בשיטת ביוגזהכולל מ,  ביתיתפרוייקט להפרדת פסולת

  . ואלה עשויים לשרת גם ערים נוספות, לטיפול בפסולת אנאורגנית

  

והאחר , חלק מהפסולת ממוחזר. טק וכימיה-בעיקר ממפעלי הי,  טון של פסולת מסוכנתM4.4-מייצרת מדי שנה כהודו 

בעלי יעילות , ההשקעה העיקרית הנדרשת היא בתהליכים שיפחיתו את הפסולת המיוצרת. תרים ייעודייםמוטמן ברובו בא

  . וכן תהליכים חדשניים לטיפול בפסולת זו, כלכלית

  

 20%-וההשקעות בטכנולוגיות סביבה בפלח זה צומחות עתה בכ, רפואית- חוקקה הודו חוק לניהול פסולת ביו1998-ב

  . לשנה

  

  ה וקמעונאותמוצרי צריכ
  

, B560$- בכ2010-המכירות הקמעונאיות הוערכו ב. אחרי סין ויפן, שוק הקמעונאות ההודי הוא השלישי בהיקפו באסיה

). ים במונחים דולרי18%-ובכ(בשנה זו  ברופי 13%-בכצמחו המכירות הקמעונאיות . וצרי מכולתכשני שלישים מתוכם מ

, EIU- התחזיותלפי .  בלבד1.1%-בצמחו המכירות הקמעונאיות , ונחי כמותבמ: 2010-השפעות המיתון העולמי ניכרו ב

  .  לשנה בשנים הבאות6% - 5%וזו תהנה מגידול בין ,  צפויה התאוששות בצריכה2011-החל מ

  

צמיחת . 2005-2009 בממוצע בשנים 9%- למעלה מ-תחזית זו מתונה יחסית לקצב צמיחת המכירות בשנים החולפות 

ההכנסה הפנויה לנפש : ושל הגדלת הכנסות משקי הבית, רי צמיחה היתה תולדה של הגידול הדמוגרפיהביקוש למוצ

השימוש הגובר בכרטיסי , הקמה המהירה של תשתיות קמעונאיות במדינהה. 2009 - 2005 לשנה בין 16%-צמחה בקרוב ל

 להמשיך ולתרום לגידול במכירות עתידים) נגישות למרכזי קניותמגדיל את הה(השימוש הגדל בכלי רכב ו, אשראי

  .הקמעונאיות

  

   להגיע צפויה ,  צריכה למוצרי העיקרי   הצמיחה   פוטנציאל טמון בה  , 59 - 15 בגילאי  האוכלוסיה 38BMI ,רמחקעל פי 

 לשנה 10%תגדל בקצב בן , הכנסת משקי הבית בעשרים הערים הצומחות ביותר בהודו. 2016 מליון נפש עד 800-כל 

$ 1,445- לשנה ויגיעו לכ16%-יצמחו בכ$, 796- בכ2010-שהוערכו ב, המכירות הקמעונאיות לנפש. נה השנים הבאותבשמו

  .2014-לנפש ב

  

הצריכה הממוצעת לנפש אינה אך   .גם בהשוואה למדינות אסיה אחרות, שיעור המכירות הקמעונאיות לנפש נמוך מאד

, הפלח הצרכני העירוני גדל במהירות. והכפרי העני, העירוני המתבסס - את שני פלחי הצריכה העיקריים בהודושקפת מ

  . מפתח מודעות מותג ומאמץ אופנות צריכה מערביות
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  .וממשיכים לפנות לחנויות המסורתיות, הודים רבים אינם מורגלים עדיין לקניה בשרות עצמיגם בערים , יחד עם זאת

העדפות . ולבסוף מזגן, מכונת כביסה, מקרר, טלוויזיה צבעונית: ואר העדיפויות ברכישת המוצרים העיקריים לבית הסד

, לדוגמה. ולכן מוצרים מערביים סטנדרטיים לא יתקבלו בדרך כלל בשוק ההודי, הצרכנים שונות בהשוואה למערב

 ,גם הביקוש למכוניות גדולות .ברכישת מקרר תנאי הכרחי הוא שהמקרר יישאר קר גם לאחר שעות של הפסקת חשמל

  . עדיין מצומצם מאד - ואף למכוניות משפחתית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

קטגוריות אחרות צפויות , לבמקבי. 2015- ב34%-לכ, 2010- ב39%-מכ, ההוצאה למוצרי מכולת תלך ותקטן, לפי התחזיות

 ומוצרי בריאות ,מוצרים לשיפוץ הבית, טכנולוגיות מידע ביתיות, וביניהן מוצרי צריכה בני קיימא, לצמוח במהירות

  .וקוסמטיקה

  

התעשיה המקומית  .אך מוצרי היוקרה מיובאים, ובפרט מוצרים בני קיימא, מרבית מוצרי הצריכה הם מייצור מקומי, כיום

תעשיית המכשירים . ואילו מוצרי איכות מיובאים, ם מוכווני מחיריקומימעונה על הצרכים של ה" מוצרים לבנים"של 

  . יותר מכל מדינה אחרת באסיה, ותהסלולריים צומחת במהיר

  

  

  

  

  

  

  

  

מוצרי צריכה נבחרים - אומדני גודל שוק 
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  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

        אינדיקטורים כלליים

 B$(  1,082 1,275 1,427 1,616 1,829 2,069 2,348(הכנסה פנויה 

 - 5,728 5,141 4,611 4,132 3,749 3,230 )$(הכנסה חציונית למשק בית 

 - B$( 743 883 972 1,095 1,234 1,391(צריכת משקי בית 

 - 1,110 1,000 900 810 750 640 )$(צריכה ביתית לנפש 

        מכירות קמעונאיות

 B$ ( 471 560 615 700 800 913 1,041(מכירות קמעונאיות 

 5.2% 5.4% 5.4% 5.6% 4.1% 1.3% 3.4% )יכמות(שיעור גידול המכירות 

 14.1% 14.2% 14.3% 13.8% 9.9% 18.8% 3.0% )ידולר(שיעור גידול המכירות 

                2010 נובמבר EIU: מקור

 
  קמעונאות

נכון לשלהי .  גם אם אלה הואטו מעט בעקבות המשבר העולמי, המגזר הקמעונאי בהודו עובר שינויים מהירים מאד

. בטווח הארוךית לצמיחה הנוכחות בשוק ההודי הכרח, תעבור החברות הזרו: קצב ההשקעות מתחדש כבעבר, 2010

   . הסרת המגבלות החריפות על השקעות זרות בענףועם , עולמייתון המגמה זו צפויה להתחזק עם היציאה מהמ

  

אך מרכזי קניות חדשים , ) לפני שנתיים97%לעומת ( מהשוק 95%-כעדיין מחזיקות  המסורתיות עצמאיותהחנויות ה

ותאגידי , חנויות משפחתיות קטנות הופכות לרשתות עם חנויות גדולות יותר. מוקמים בקצב מהיר ומשנים את פני הערים

  . שינויים אלה יגדילו את הפוטנציאל למוצרי צריכה מיובאים. הענק המקומיים יוזמים תכניות התרחבות שאפתניות

  

רשת , Pantaloonאת רשת בתי הכלבו  הכוללת, Future Groupקבוצת הקמעונאות המובילה בהודו היא 

, Shoppers Stopרשתות מובילות נוספות הן . Food Bazaarואת רשת הסופרמרקטים , Big Bazaarההיפרמרקטים 

Spencer’s Retail ,ו-Reliance Retail .  

  

 חברות זרות המציעות מותג 2006ומאז , )Cash and Carry(רה הודו לרשתות זרות להקים מחסני מכירות  התי2005-ב

הודו . מותגיות עדיין אסורה-אך ההשקעה ברשתות קמעונאיות רב. 51%בבעלות של עד , ויות בהודויחיד יכולות לפתוח חנ

י חדירת הרשתות העולמיות הגדולות צפויה להעמיק את כ, השקעות זרות בחנויות מרובות מותגיםחוששת להתיר 

  . המגזר הקמעונאי הוא מהמעסיקים הגדולים ביותר במדינה. האבטלה

  

כפוף לכך שהן ישקיעו בתשתיות כגון מחסנים , בשנים הקרובות תוקל חדירת חברות זרות לענף ,לפי ההערכות

ומפעילות גם שתדלנות תקיפה , הרשתות הגלובליות הגדולות מצידן נערכות לחדירה לשוק. לוגיסטיים ומחסני קירור

  .  מול מקבלי ההחלטות

  

ובהם עלויות תיפעול , מדו בפניהן מחסומי כניסה מהותייםעדיין יע, גם כאשר הודו תתיר את כניסתן של רשתות זרות

דרישות רישוי , הפסקות חשמל, העדר תשתיות הפצה, עלויות קרקע גבוהות, גבוהות יחסית לחנויות המסורתיות

  . ומחסור בכוח אדם ניהולי מיומן, מסורבלות
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לה ן שהראשומחסן המכירות חה את וולמרט פת. ותממשיכות לפתח את רשתות מחסני המכירהזרות החברות , עד אז

ברה טסקו הבריטית ח. 2011 סניפים עד תום 12והרשת אמורה לכלול , Bharti Enterprisesבשיתוף עם , 2009במחצית 

 כבר  Metro Cash & Carryהרשת הגרמנית  .עד סוף השנהלתאגיד טאטא ומתכננת לפתוח שלושה מחסני מכירות 

 –אך טרם מצאה שותף מקומי , 2010-שוק בכנס ל הצרפתית התכוונה להCarrefour. הקימו חמישה מחסני מכירות

   .תנאי הכרחי להשקעה בענף

  

בספטמבר . לנוכח שיעור החדירה הנמוך של מחשבים אישיים ושל כרטיסי אשראי, נמוךבהודו שיעור הקניות המקוונות 

וחברות נוספות היו עתידות לקבל , נק סלולרי היתה הראשונה שקיבלה רשיון לשירותי ארBharti Airtelחברת , 2010

 וגם לשימוש במכשירים הסלולריים כתחליף לכרטיסי - הדלת למסחר אינטרנט סלולרי הבכך נפתח. את הרשיון אחריה

   . אשראי בנקאיים

 
  טקסטיל וביגוד

  

, ולם של אריגי כותנהודו היתה מהיצואניות הגדולות בעה, מסורתית. וא מהמרכזיים בכלכלה ההודיתענף הטקסטיל ה

הענף . מהיצוא 17%-וכ, ג" מהתמ4%-כ,  מהתוצר התעשייתי ההודי14%-תעשיית הטקסטיל מהווה ככיום . יוטה ומשי

פיתוח הענף , לפיכך). אחרי ענף החקלאות(ונחשב למעסיק השני בגודלו במדינה ,  עובדיםM35-למעלה ממעסיק 

  .נמצא בעדיפות ממשלתית גבוהה

  

 תעשיית הביגוד בהודו היא .בולת כושר הטוויהיושנייה בעולם מבחינת ק, נית הכותנה השלישית בעולםהודו היא יצר

, ענף הביגוד כולל מספר רב של יצרנים קטנים.  מסך היצוא ההודי10%-והבגדים מהווים כ, בעיקרה מוכוונת יצוא

ואינה מגבילה ,  הטקסטיל והביגודהממשלה מעודדת מיזמים משותפים בענף. המייצרים עבור מותגים בינלאומיים

  . M860$-ההיקף המצטבר של ההשקעות הזרות בעשור החולף הסתכם בכ. השקעות זרות

  

, )SITP - Scheme For Integerated Textile Parks ( השיקה הודו יוזמה להקמת גנים לתעשיית הטקסטיל2005-ב

גני תעשיה אלה , 2010נכון לנובמבר .  כבר פעילים25 מהם,  פרוייקטים40מאז אישרה הממשלה . עם תשתיות מודרניות

   .  מקומות עבודה15,000ויצרו $, M760-השקעות בהיקף של כמשכו 

  

,  הוגשו קרוב לאלפיים בקשות לקרן2009/10בשנת הכספים . משרד הטקסטיל יזם גם קרן לשידרוג מפעלי טקסטיל

  . בענף הטקסטיל בהיקף של כמיליארד דולר כולל תמיכה 2010/11-תקציב הממשלה ל. B5.2$בהיקף של 

  

השוק האמריקאי קלט נתח נכבד . ענף הטקסטיל סבל ממשבר חסר תקדיםגם , 2008-בעקבות המשבר העולמי ב

והבנקים , מחירי הכותנה עלו באופן חד, במקביל. ב הקטין משמעותית את הביקוש"והמשבר בארה, מהייצור המקומי

  . ממשלת הודו הפחיתה את הסובסידיות שהיא מעניקה לענף, בנוסף. ות מימוןהמקומיים הקשו על קבלת הלווא

  

בעיקר , 11.5%-יצוא הטקסטיל גדל ב, 2010יולי  -בחודשים אפריל .  ניכרת התאוששות ביצוא הטקסטיל2010ואולם מאז 

 יש סימנים לשינוי 2010אם כי מאז אוגוסט , יצוא הבגדים עדיין לא התאושש. תודות לביקוש גדל מצד שווקים מערביים

יצמח יצוא מוצרי הטקסטיל והביגוד לפחות , 2011/12איגוד תעשיות הטקסטיל ההודי צופה כי בשנת הכספים . המגמה

$ B25משרד הטקסטיל ההודי הציב יעד יצוא של . גם הצמיחה הכלכלית המקומית תתרום לצמיחת הענף. 10%-בכ

   .בשנה הקודמת$ B22.4לעומת , 2010/11לשנת 
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יעדי התכנית כוללים . )2008דצמבר  (תהחומש הענפיתכנית עידכן את משרד הטקסטיל הממשלתי , לנוכח המיתון בענף

. ב וסין"ארה, ים באירופהקים צוות לאיתור משקיעים פוטנציאליהמשרד ה. 2013עד $ B8גיוס השקעות זרות בהיקף של 

ידי -תכניות הסיוע של הממשלה לענף אינן נתפסות על. זהתכנן חבילת תמריצים לעידוד השקעות זרות בענף הוא גם 

  .כגון סין ופקיסטן, ידי מדינות מתחרות-ולטענתם הסיוע מזערי יחסית לזה הניתן על, היצרנים כמספקות

  

הודו מעוניינת . בענף זה$ B20ומתכנן השקעה מקומית בת , משרד הטקסטיל מנסה לעודד מעצבי אופנה לייצר בהודו

המשרד הצהיר על כוונתו להסיר מכשולים בפני .  מיקור חוץ למוצרי טקסטיל עבור רשתות גלובליותלהפוך למרכז

  . משקיעים פוטנציאלים שייענו ליוזמה

  

 מרביתו נענה - 2012- בB15$-היקף הביקוש יגיע לכ, ולפי ההערכות, ביותר בהודוים א מהצומחענף הטקסטיל הטכני הו

  . על ידי התעשיה המקומית

  

את שישפרו לאמץ טכנולוגיות חדשות , במטרה להגביר את התפוקה,  הטקסטיל ההודי מעודד השקעות בענף הזהמשרד

הודו הופכת לצומת בינלאומי ליצור ומסחר בטקסטיל , ואכן. ולהגביר את הנוכחות ההודית בשוק העולמי, איכות המוצרים

  . עודיות רכב ותעש, רפואה, ביגוד והנעלה, חקלאות ,אריזהליישומים עבור , ת נכנסות לענףחברות בינלאומיו. טכני

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בטחון המולדת
  

הבליטו את הפער בין צרכי ההגנה של ,  אשר גבו מחיר כבד2008ובפרט הפיגועים שארעו בנובמבר , פיגועי הטרור בהודו

  . הודו לבין האמצעים שעומדים לרשותה למניעת טרור

  

טקסטיל טכני - פילוח שוק לפי יישומים

נקיון, סינון ותעשיה 

6%

אחרים 15%

רכב 8%

ביגוד והנעלה 17%

מוצרי אריזה 35%

טקטסיל טכני ביתי 

12%

ספורט 7%
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, 2020עד .  ההודי למוצרי בטחון המולדת יהיה מהצומחים ביותר בעולם בעשור הקרובהשוק, KPMGלפי תחזית 

זאת לנוכח האיומים עמם מתמודדת הודו ).  היום3.6%-לעומת כ( מהשוק העולמי 6%-הרכישות ההודיות בענף זה יהוו כ

ההשקעות האדירות  .י התמודדות עם איומים אלה מאידךוהצמיחה הכלכלית שתאפשר הקצאת תקציבים לאמצע, מחד

  . שעורכת הודו בפרויקטי תשתית מחייבות השקעה גם באמצעים לאבטחת פרויקטים אלה

  

מרכיב הרכש המיובא  אך. 2010-ב$ B7.7-לעומת כ, 2020בשנת $ B20-ההוצאה ההודית לבטחון המולדת צפויה להגיע לכ

  .  2010-במיליארד דולר והוערך בכ, מסך ההוצאה קטן יחסית

  

יחידות אלה  .צבאיות-ויחידות פארה, משטרות מדינתיות,  המשטרה המרכזיתאתבטחון ההודיים כוללים בעיקר כוחות ה

, לכל אחת ממדינות הודו משטרה ממשלה). MHA – Ministry of Home Affairs(פנים ההודי  כפופות למשרד לענייני

  . וכן כוחות מיוחדים

  

). Police Modernization Division(ודרניזציה של משרד הפנים הרכש למשטרה המרכזית נעשה על ידי מחלקת המ

. במהלך השנים הקרובות, לצורך מודרניזציה של יחידות בטחון הפנים לסוגיהן$ B7.5-ממשלת הודו עתידה להשקיע כ

 ,רכב, ההשקעה העיקרית תהיה בכלי נשק .נוספים בתקופה זו$ B2-הממשלות המדינתיות עתידות להשקיע כ, במקביל

  . ומכשירים לטיפול בפצצות מגןאפודי, ציוד תקשורת

  

כלי , מעבורות, תכנית זו כוללת ספינות פטרול. נועדה לשדרג את הבטחון לאורך חופי המדינה$ B1.7תכנית נוספת בת 

ילוי מערכות לג, מערכות דימוי תרמיות, ציוד חוזי, מערכות ביומטריות, בקרת גישה, מערכות פיקוח ימית, תקיפה מהירים

 כלי 35משמר החופים ההודי לבדו מתכנן רכישת . ועוד, מערכות סריקה לנוסעים וכבודה, מערכות רדאר, חומרי נפץ

  . מערכות רדאר ועוד, הליקופטרים, שיט מסוגים שונים

  

רי גומלין מטעם וובהמשך אותה שנה הגיעו ביק,  יצאה משלחת ישראלית להודו של חברות מענף זה2009במארס 

ובהן,  מומביי ומטעם חברות עסקיות מובילותמשטרת  Shelia Systems, Jaymit Security Systems, Transworld, 

.TYCO Compressor Technologies, RAXA Security Services Checkmate 

  

  חלפים ותשומות לרכב
  

ות באופן ישיר או עקיף יותר המעסיק, היא כוללת כחמישים חברות. תעשיית הרכב בהודו היא מהצומחות ביותר במדינה

 כלי 567,000-כ,  מכוניות פרטיותM2.4- כ- כלי רכב בשנת הכספים האחרונה M14 חברות אלה ייצרו . עובדיםM10-מ

  . גלגליים- כלי רכב תלת617,000-וכ, גלגליים- כלי רכב דוM10.5-כ, רכב מסחריים

  

גדלו בשיעור ממוצע שנתי המקומיות והמכירות , יותרענף הרכב היה מהצומחים במהירות הגבוהה ב, 2008עד למשבר 

:  נהנה שוב הענף מצמיחה מרשימה2009/10אך בשנת הכספים ,  היתה נפילה חדה בשוק2008/9בשנת . 17%-של כ

והגיעה , 38%-ומכירת הרכב המסחרי צמחה ביותר מ,  יחידותM1.95- והגיעה ל26%-מכירת מכוניות הנוסעים גדלה בכ

  .  ניכרים קצבי גידול מהירים מאד2010/11ם בשנת ג. 531,000-לכ
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ותכניות מימון לרכישת כלי , הגורמים היחודיים המניעים את הצמיחה הענפית הם תחבורה ציבורית לא מספקת מחד

 הודו עתידה 2015-וב, אחרי סין ויפן, הצמיחה המהירה הפכה את הודו לשוק הרכב השלישי בגודלו באסיה. רכב מאידך

  .39וק הרכב השביעי בגודלו בעולםלהיות ש

  

מרבית התוצרת המקומית מיועדת עדיין לשוק . 2016עד $ B145-תפוקת הענף אמורה לגדול ל, לפי תכנית ממשלת הודו

  . יועדו ליצוא20%- קרוב ל,מתוך מכוניות הנוסעים. הוא הופך להיות מוכוון יצוא, אך ככל שהענף מתבגר, המקומי

  

תעשיית המכוניות . וחברות רכב זרות כבר הקימו מפעלים במדינה, ות בענף זה ללא הגבלההודו מאפשרת השקעות זר

שלוש חברות אלה מחזיקות יחדיו . יונדאי וטאטא, סוזוקי-מרוטי: ידי שלוש חברות גדולות-ונשלטת על, נאי'מרוכזת בצ

  . וב למחצית ממנוומחזיקה קר, כאשר מרוטי סוזוקי שולטת בשוק מכוניות הנוסעים,  מהשוק90%כמעט 

  

היקף ההשקעה . שיתוספו לשניים הקיימים,  הכריזה מרוטי סוזוקי על הקמת שני מפעלי רכב חדשים בהודו2010-ב

 M1.75-יגיע כושר היצור המצטבר של החברה בהודו ל, לכשיושלמו מפעלים אלה. M450$-באחד משני המפעלים הוא כ

  .כלי רכב

  

   טאטא מחזיקה.  מכוניות בשנה600,000-עם כושר יצור של כ,  מהשוק19%-יקה כמחז, החברה השניה בגודלה, יונדאי

וככל הנראה היא מתכוונת , Trilix היא רכשה את החברה האיטלקית לעיצוב מכוניות 2010באוקטובר .  מהשוק14%-בכ

  .לשלב בין מומחיות העיצוב האירופית ליכולת היצור ההודית

  

שוק הרכב המסחרי נשלט על ידי . ונשלט על ידי שתי החברות המובילות,  מרוכז מאדגלגליים-לתתהשוק לכלי רכב דו ו

  .  ממנו60%-המחזיקה למעלה מ, טאטא

  

ונוצרו , יצרנים רבים דיווחו על עיכובים בייצור, כתוצאה. מחסור ברכיביםלוהוביל , ייצור הרכב צמח בקצב מהיר מהחזוי

 היצור היה 2010בספטמבר , לפי הערכת נשיא אחת מהחברות המובילות. רשימות המתנה לאספקת הדגמים הפופולריים

, אך יצרני הרכיבים מתקשים להעריך אם הצמיחה המהירה תימשך.  מהביקוש בגלל מחסור ברכיבים10%-נמוך בכ

  . ותצדיק השקעות בהגדלת התפוקה

  

ולפי $, B22-בכרכיבים נף הבשנה האחרונה נאמד ע. אך צומחת במהירות, הודו קטנה יחסיתברכיבים תעשיית ה

  . 2015ההערכות התפוקה תגדל פי שלושה עד 

  

ים בוחנים אפשרות להקים ריצרנים זרים אח.  הכריזו לאחרונה על כוונתן להגדיל את רכש הרכיבים מהודו.וו.מ.ב-יונדאי ו

הקימה מרכז טכני וסטודיו נרל מוטורס 'וג, פ בהודו"יונדאי ופיאט כבר הקימו מרכזי מו. פ שלהם"בהודו את מרכזי המו

  . לעיצוב בבנגלור

  

בוש מצפה . 2012עד ושלם שת, הודותעשיית הרכיבים בב$ M430- הכריזה בוש הגרמנית על השקעה בת כ2010בראשית 

  .  כיום5%לעומת , 2017שלה עד הפעילות  ממחזור 9%-7%שהשוק ההודי יהווה 

  

                                                
 רוסיה וברזיל, גרמניה, יפן, ב"האר, אחרי סין  39
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והנגישות לחומרי גלם , הבסיס הטכנולוגי הטוב, עלויות הנמוכותתודות ל, הודו עשויה להפוך לספקית רכיבים מובילה

כספקי , יצרני הרכיבים בהודו הופכים בהדרגה לחלק בלתי נפרד מתעשיית הרכב העולמית. ובפרט גומי ופלדה, זולים

  .רכיבים ליצרניות הרכב הגדולות

  

  אחרית דבר
  

אך המשבר הכלכלי העולמי האחרון הוכיח גם . הפוטנציאל הכלכלי העצום הטמון בהודו כבר הפך לנחלת הכלל

, 2008- ב5.2%המשבר האט את הצמיחה ההודית לקצב בן . הודיים אינם נעצרים בקלותגלגלי הצמיחה הכי , לספקנים

השינויים שהודו עוברת יבטיחו את המשך צמיחתה , לפי התחזיות הרווחות. למסלול צמיחה מואץאך היא שבה במהירות 

  . ורך העשור הקרוב היא תהנה מהצמיחה הגבוהה בעולםולא, גם בעתיד

  

, להשתייך למדינות מעוטות ההכנסה גם בעשורים הקרוביםתמשיך ודו וה,  לעשיריםהאך צמיחה זו לא תהפוך את עניי

על הודו לצמוח בקצב ,  כדי להקטין את שיעור העוני.BRIC-עם הכנסה לנפש נמוכה משמעותית מיתר מדינות ה

  . להתמודד בהצלחה עם אתגרים רבים וקשיםיהעל, לשם כךו,  לפחות לשנה8%מתמשך בן 

  

כבר עתה חוסר השקט . מהווה הגנה מפני המתחים הקיימים במדינהאך זו אינה , הודו נהנית מדמוקרטיה מושרשת

פתח העלאת רמת החינוך היא מ. והחברה ההודית נעדרת חוטים עדינים שיחברו בין חלקיה, החברתי מעורר מהומות

הפוטנציאל האנושי הצעיר הוא המשאב העיקרי . ות והנחשלותגבין השכבות המשגשהמתרחב מרכזי לגישור על הפער 

  . על הודו להפנות את פירות הצמיחה לשיפור החינוך בכל הרמות, מומשוכדי שזה י, של הודו

  

 מערכת פוליטית שמסתייגת להתמודד עם המגזר הציבורי המכביד ועםו, הודו צריכה להמשיך ולהשקיע בתשתיות

המציעות , לאומיות למדינות נוחות יותר-כדי למנוע בריחת חברות רב, על הודו לשפר את הסביבה העסקית. מרפורמות

הנס , ואם הממשלות הבאות ייכשלו בהתמודדות זו, בעיות אלה הולכות ומתעצמות. עובדים מיומנים בשכר זול יותר

  .הכלכלי עלול לקרוס

   

, תצליח לנתב את תהליכי העיור המואצים לאפיקים יצרנייםתלויה גם במידה בה היא של הודו בטווח הארוך התפתחותה 

אך גם הצלחתם . צל את הענפים החזקים שלה לטובת חיזוק ענפים חלשים יותרעל הודו לנ. ולפתח תעשייה תחרותית

אם הודו . עתירי ידעבתעשיות ושירותים ף ותלויה ביכולת להגדיל את הערך המוס, של הענפים החזקים אינה מובטחת

ולפתח תעשייה מגוונת , היא תוכל להקטין את תלותה בשירותי מיקור חוץ, תעמוד ביעדיה לשיפור רמת ההשכלה

  .ומוכוונת יצוא

  

מעבר לפוטנציאל הנפיץ הקיים בין הודו . ההתפתחויות האזוריות עלולות לפגוע בעלייתה של הודו כשחקנית גלובלית

וזוהי אחת מהבעיות הקשות , היחסים המתוחים מצביעים על קשיים באינטגרציה כלכלית בין מדינות האזור, ותיהלשכנ

  .עמן תיאלץ הודו להתמודד גם בטווח הארוך

  

לא אך נראה שחברות ישראליות לא מעטות . לא מעט נכתב בשנים האחרונות על הסביבה העסקית הקשה בהודו

כל חדירה לשוק חדש . ואת המשאבים שיש להשקיע בכדי לחדור לשוק ולהתבסס בו, הקשייםעומק העריכו נכון את 

אך כאשר שוק היעד כולל . ועם התרבות של האנשים הפועלים בה, מחייבת השקעה בהכרות מעמיקה עם סביבת השוק
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ק מותנית ברכישת ההצלחה בשונראה כי . זוהי משימה תובענית במיוחד, ולמעלה ממיליארד איש,  מדינות וטריטוריות35

  . וביכולת השקעת משאבים ארוכת טווח, נסיון קודם בשווקים בינלאומים מורכבים

  

הודו ככל הנראה . ולמערכת כלכלית ומסחרית תוססת, לאורך אלפי שנים היתה הודו ערש לחיי תרבות ויצירה שוקקים

אך . שלוש הכלכלות הגדולות בעולםותהפוך בעשורים הקרובים לאחת מ, תצליח בסופו של דבר לשוב לימי תפארתה

עשויים להיות , יזמים ישראליים שיתמידו בפעילות ולא יירתעו מהמהמורות שבדרך. הדרך תהיה רצופת מכשולים

  . שותפים לאחת מההצלחות הכלכליות הגדולות של המאה הנוכחית
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   (IEICI) לאומי-המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין
 

ידי -במשותף על, 1958נוסד כארגון ללא כוונת רווח בשנת  (IEICI) לאומי- לייצוא ולשיתוף פעולה ביןהמכון הישראלי

, המכון מקדם את היצוא התעשייתי וייצוא השירותים של ישראל וכן מפתח יחסי סחר. ממשלת ישראל והמגזר הפרטי

 שירותים לאלפי יצואנים ואנשי עסקים מכון היצוא מעניק. ל"שיתופי פעולה ושותפויות אסטרטגיות עם חברות מחו

 .בישראל
  

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

המכון מקיים קשרי עבודה עם הנציגים הדיפלומטיים .  נספחי מסחר וכלכלה ונציגי פיתוח עסקי מקומיים-של ישראל 

 .לאומיים ברחבי העולם-ועם ארגוני סחר בין, ספחי המסחר הזרים המכהנים בישראלונ
  

וכן שירותים משלימים עבור , קשרים וסיוע מקיפים בקידום היצוא של חברות ישראליות, המכון מספק שירותי מידע ויעוץ

מקים ומנהל ביתנים לאומיים , יוזם. המכון יוזם ומארגן משלחות עסקיות יוצאות ונכנסות. לאומית-קהיליית העסקים הבין

בהם הוא מציג את יכולותיה של ישראל בתחומי מדעי , לאומיים ברחבי העולם-וביתני מידע בתערוכות ובירידי סחר בין

 .מוצרי הצריכה ועוד, הבנייה, הסביבה והחקלאות, טכנולוגיות המים, הביטחון, התוכנה, התקשורת, החיים
  

 חטיבות פיתוח עסקי
 .חטיבת ענפים טכנולוגיים וחטיבת מוצרי צריכה: ועל באמצעות שתי חטיבות פיתוח עסקיהמכון פ

  

 חטיבת ענפים טכנולוגיים
עם דגש על , מכוונת את פעילותה להרחבת ההזדמנויות העסקיות עבור היצואנים הישראליים בתחומים הטכנולוגיים

הסכמים לשיתופי פעולה ,  מפגשים עסקיים אפקטיבייםהפעילות השוטפת כוללת ייזום. יצירת קשרים עסקיים איכותיים

מפגשים עסקיים וחיבור בלתי אמצעי בין חברות ישראליות לגורמים עסקיים , פעילות שיווקית בתערוכות, והעברת ידע

 .כנסים וסמינרים ברחבי העולם, עיתונאים זרים, הבאת קניינים, פתיחת דלתות בפני אינטגרטורים, ומוסדיים בעולם
, בטחון המולדת, תעופה וחלל, קולנוע וטלוויזיה, מדיה-ניו, תוכנה, תקשורת, אלקטרוניקה: פים המיוצגים בחטיבה הםהענ

   .בנייה ופרויקטים בין לאומיים, טכנולוגיות מים וסביבה, אגרוטכנולוגיה, פארמה-ביו, ומחשוב רפואי מכשור

  

 חטיבת מוצרי צריכה
החטיבה ממוקדת ביצירה והרחבת הזדמנויות עסקיות ליצואנים .  ליצואןחשיבות-מהווה צומת של מידע עסקי רב

מפגשים , תוך יצירת קשרים עם הנהלות של רשתות קמעונאיות מובילות וחיבור לקניינים מובילים בתחום, הישראליים

. יאליםחשיפה במדיה תקשורתית ובקרב לקוחות פוטנצ, קישור לסוכנים ומפיצים, לאומיות-עסקיים בתערוכות בין

ביקורי קניינים ועיתונאים ומפגשים עם לקוחות : החטיבה יוזמת ומציעה ליצואנים ליטול חלק בפעולות שיווק כגון

 .ל"באתרים שונים בחו
  

, יין ומשקאות, מזון, חן-חפצי, יודאיקה, תכשיטים, טקסטיל ואופנה, פלסטיקה, אריזה: הענפים המיוצגים בחטיבה הם

  .צרים לבית ולמשפחהמו, קוסמטיקה וטואלטיקה

  

  

  



 94

   :יחידות שירותים מקצועיים

-היחידה מספקת ליצואנים הישראלים את כל השירותים שנדרשים להשתתפותם בתערוכות ובכנסים בין: תערוכות •

כשהיא מטפלת בכל השלבים החל מאיסוף ,  ביתנים לאומיים ברחבי העולם40-בכל שנה מקימה היחידה כ. לאומיים

  .לוגיסטיקה וארגון עד לתום התערוכה, שיווק התערוכה ליצואנים,  ובחירת התערוכהייזום, אינפורמציה

 - היחידה מעמידה לרשות היצואנים מקורות מידע איכותיים מהמתקדמים והמובילים בישראל :מידע ומודיעין עסקי •

נים וכן קשר עם פעילות מקצועית של צוות מידע, ספריה עסקית וזאת באמצעות האינטרנט, מאגרי מידע מקוונים

  . לאומיים-איגודים מקצועיים וארגונים בין, נספחים מסחריים ונציגים כלכליים של ישראל ברחבי העולם

ועידות עסקיות ומפגשים , רב ענפיות, כלכליות,  היחידה אחראית לארגון משלחות עסקיות נכנסות ויוצאות:קשרי חוץ •

וזמת תוכניות הדדיות עם שותפים מרחבי העולם שאחראים ומקדמת כנסי סחר וי, לאומיים-לשיתופי פעולה בין

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

מידע ושימוש באינטרנט לקידום , לאומיים-ה ביןתובלה ולוגיסטיק, היבטים משפטיים ופיננסיים, מימון, לאומי-בין

 .קורסים ייחודיים למנהלים ועוד, הפעילות העסקית
 היחידה נותנת מענה מקצועי לפניות היצואנים בכל הנושאים הקשורים לתחום :תובלה ולוגיסטיקה, שירותי יעוץ •

, תעריפי מכס, ות לרשויות מכס בעולםהסכמי סחר וכללי מקור כולל ביצוע בדיקות אימ: בין הנושאים, היצוא והיבוא

-שיווק בין, שיטות תשלום, ביטוח ימי ואווירי, לאומית-תקינה בין, לאומית-תובלה ולוגיסטיקה בין, חוקיות היצוא והיבוא

 .לאומי ועוד
היחידה , כמו כן.  היחידה מנתחת ומפרסמת מידע וסקירות כלכליות על מדינות ושוקי יעד ליצוא הישראלי:כלכלה •

  . מרכיביו ושווקי היעד שלו, מגמות ותחזיות בסחר החוץ ובפרט ביצוא הישראלי, נתחת נתוניםמ

או יצואנים ,  כתובת מרכזית לעסקים המעוניינים להיכנס לפעילות יצואתמשמשהיחידה  :מרכז סיוע ליצואנים קטנים •

שונית עם שירותי מכון היצוא מפגשים להכרות רא: בין פעילויות המרכז .קטנים שמחפשים דרכים להגדלת היצוא

 .כולל במגזר הערבי, יעוץ אישי והכוונה, ותהליך כניסת העסק ליצוא
 תכנית לאיתור -ל "מציעה ליצואנים מגוון שירותים לפיתוח וקידום העסקים בחוהיחידה  :מכרזים ומיזמים בינלאומיים •

לאומיים ומימון כולל -תור מכרזים ביןאי, EEN -הרשת האירופאית לעסקים  בין היתר באמצעות שותפים עסקיים

 .ליווי מקצועי והדרכה, יעוץ
  

 חטיבת תקשורת והפקות
, קטלוגים ואינדקסים: לרבות, מפיקה ומוציאה לאור פרסומים מודפסים ואלקטרוניים אודות התעשייה הישראלית

ם פעילות נוסף של החטיבה הוא תחו. סרטונים ומצגות מולטימדיה, חוברות תדמית, סקירות ענפיות, מדריכים מקצועיים

 .לרבות הסיקור התקשורתי השוטף של המכון, התדמית ויחסי הציבור
  

 *5823 - ובwww.export.gov.il אתר   03-5142902פקס  | 03-5142830' טל | 68125תל אביב , 29המרד ' רח
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   :לפרטים נוספים
  , מכון הייצוא הישראלי, ליתהיחידה הכלכ

 03-5142852: פקס, 03-5142820: 'טל
  לאומי- ולשיתוף פעולה ביןיצואהמכון הישראלי לי

The Israel Export & International Cooperation Institute 
www.export.gov.il /  www.israel-export.com  

  
  נציגויות 

Israel Embassy in India 
3 Aurngzeb Rd, New Delhi - 110011, India 
Tel. (91) 11-30414500, Fax. (91)11-30414555 
http://delhi.mfa.gov.il/ 
Consulate General of Israel (Mumbai) 
Tel: 022-22822822, Fax: 022-22824727 
E mail: info@mumbai.mfa.gov.il 
Indian Embassy in Israel 
140 Hayarkon Street, Tel Aviv 61033 
Tel. 03-5291999, Fax. 03-5291953 
Email: indemtel@indembassy.co.il,   www.indembassy.co.il 

  
  לאומי-ןסחר בי

  
Ministry of Commerce and Industry, Directorate General of Foreign Trade   

Udyog Bhawan, New Delhi 110 011  
Tel: 91-11-2301 1777, Fax: 91-11-2301 8613  
http://dgft.delhi.nic.in/  

Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion 
http://www.dipp.nic.in/ 
Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce  
http://www.commerce.nic.in/ 
Ministry of Commerce and Industry, Special Economic Zones   

http://sezindia.nic.in/  
Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (MRTPC), Ministry of Corporate Affairs  
A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi 110 001 
Tel: (91.11) 2338 4158,  Fax: (91.11) 2338 4257    
http://www.mca.gov.in/MinistryWebsite/dca/mcaoffices/mrtpc.html 
Bureau of Indian Standards - Regulations, Standards and Labeling:  
Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg New Delhi 110 002, India  
Tel : 91-11-2323 0131, 2323 3375, 2323 9402 (10 lines) 
 Fax : 91-11-2323 4062, 2323 9399, 2323 9382  
Email : info@bis.org.in   
http://www.bis.org.in ,  http://www.bis.org.in/bs/index.htm 
National Accredation Board - NABL  
Department of Science and Technology Technology Bhawan, New Mehrauli Road 
New Delhi - 110 016   
Tel.: 91-11-2686 4642 / 2685 7661,  Fax.: 91-11-2686 4642 / 686 3866  
Email :  
http://www.nabl-india.org/ 

 

 קישורים



 96

Export Credit Guarantee Corp (ECGC) 
Express Towers, Nariman Pt, Mumbai 400 021 
Tel: (91.22) 6659 0500/0510,  Fax: (91.22) 6659 0517  
https://www.ecgc.in/Portal/Welcome.aspx 
Export-Import Bank of India (Exim Bank)  
Centre One, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai 400 005 
 Tel: (91.22) 2218 5272,  Fax: (91.22) 2218 2572  
http://www.eximbankindia.com 
Trade regulations: 
Import tariffs 
http://dgft.delhi.nic.in/ 
http://dgftcom.nic.in/exim/2000/policy/contents.htm 
http://www.dgciskol.nic.in/ 
http://www.cbec.gov.in/ 
Trade barriers  
http://www.ustr.gov/assets/Document_Library/Reports_Publications/2004/2004_National_Trade_
Estimate/2004_NTE_Report/asset_upload_file973_4773.pdf   
http://commerce.nic.in/medium_term/contents.htm 
http://www.ustr.gov/ 
Import requirements and documentation  
http://dgftcom.nic.in 
http://dipp.nic.in/ 
U.S. export controls 
http://www.bis.doc.gov/ 
http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html 
http://www.cbp.gov/ 
Temporary entry      
http://dgftcom.nic.in/exim/2000/policy/chap-02.htm 
http://www.buyusa.gov/india/en/83.html  
Labeling and marking requirements    
http://www.bis.org.in/cert/man.htm 
http://www.bis.org.in/cert/prooth.htm 
Prohibited and Restricted Imports 
http://commerce.nic.in/qr/default.asp 
Product Certification 
http://www.bis.org.in/cert/fm.htm 
http://www.bis.org.in/cert/procert.htm 
http://www.bis.org.in/sf/nrstd.htm 
Accreditation 
http://www.nabl-india.org 
Publication of Technical Regulations 
http://www.bis.org.in/other/iscd.htm 
Labeling and Marking 
http://www.bis.org.in/cert/man.htm 
Trade agreements  
http://commerce.nic.in/   
http://commerce.nic.in/india_rta_main.htm 
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השקעות קידום  
 
Foreign Investment Promotion Board (FIPB) 
Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi 110 011 
Tel: (91.11) 2309 4152,  Fax: (91.11) 2309 4052 
http://finmin.nic.in/fipbweb/webpage.asp 
Indian Investment Centre (IIC) 
Office of the Chief Commissioner (Investments and NRIs), Ministry of Finance, Jeevan Vihar Building, Sansad 
Marg, New Delhi 110 001 
Tel: (91.11) 2373 3679;  Fax: (91.11) 2373 2245 
 http://www.iic.nic.in 
Ministry of Finance (MOF) 
North Block, New Delhi 110 001 
Tel: (91.11) 2309 4905, Fax: (91.11) 2309 3422 
http://www.finmin.nic.in 
Reserve Bank of India   

http://www.rbi.org.in/ 
  

  מיסוי
 

Central Board of Direct Taxes (CBDT) 
Income Tax Department, Department of Revenue, Ministry of Finance, North Block 
New Delhi 110 001 
Tel: (91.11) 2370 5492,  Fax: (91.11) 2309 2544 
http://www.incometaxindia.gov.in/cbdt/Org.asp 
Authority for Advance Rulings (part of the Central Board of Direct Taxes) 
NDMC Building, Fifth Floor, Yashwant Place, Satya Marg, Chanakya Puri, New Delhi 110 021 
Tel: (91.11) 2611 7802/2611-7935,  Fax (91.11) 2611 3407/2611 3890 
http://finmin.nic.in/the_ministry/dept_revenue/advance_rulings_nri/index.html 
Central Board of Excise and Customs (CBEC) 
North Block, New Delhi 110001 
Tel: (91.11) 2337 8999,  Fax: (91.11) 2337 9609 
http://www.cbec.gov.in 
 

  פטנטים וזכויות יוצרים
 

Patent Office (head office) 
Intellectual Property Office Building, CP-2 Sector V, Salt Lake City, Kolkata 700 091 
Tel: (91.33) 2367 1945/46/87,  Fax: (91.33) 2367 1988 
http://www.ipindia.nic.in/ipr/patent/patents.htm 
Controller-General of Patents, Designs and Trademarks 
Bhaudik Sampada Bhavan, near Antop Hill head post office, S.M. Road, Antop Hill  
Mumbai, 400 037 
Tel: (91.22) 2412 3311,  Fax: (91.22) 2412 3322 
http://www.ipindia.nic.in 
Copyright Office 
B-2/W-3, Curzon Road Barracks, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi 110 001 
Tel: (91.11) 2338 4359,  Fax: (91.11) 2338 1355 
 http://www.copyright.gov.in 
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  אירגונים ציבוריים וממשלתיים
 
Competition Commission of India (CCI) 
14, B wing, HUDCO Vishala, Bhikaji Cama Place, New Delhi, 110 066 
Tel: (91.11) 2670 1619, Fax: (91.11) 2610 3861 
 http://www.cci.gov.in 
India Brand equity Foundation 
http://www.ibef.org 
Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) 
Jawahar Vyapar Bhawan, 1 Tolstoy Marg, New Delhi 110 001 
Tel: (91.11) 2370 1200,  Fax: (91.11) 2370 1211  
http://www.bifr.nic.in 
Central Pollution Control Board 
Ministry of Environment and Forests, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, New Delhi 110 032 Tel: (91.11) 
2230 7223,  Fax: (91.11) 2230 4948 
http://www.cpcb.nic.in 
Company Law Board 
Department of Company Affairs, 535 A Wing, Shastri Bhavan, Rajendra Prasad Road 
New Delhi 110 001 
Tel: (91.11) 338 2386/3662,  Fax: (91.11) 338 2265  
http://www.clb.nic.in 

 
  ITתוכנה ושירותי  ,תקשורת

  

Telecom Regulatory Authority of India 
http:// www.trai.gov.in 
Manufacturers Association of Information Technology (MAIT) 
http://www.mait.com 
National Association of Software and Service Companies (NASSCOM):    
http://www.nasscom.org 
Controller of Certifying Authorities (CCA) 
Electronics Niketan, 6 CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi 110 003 
Tel: (91.11) 2436 4757,  Fax: (91.11) 2436 9578;  
http://www.cca.gov.in 
Bharti Airtel:  
http://www.airtel.in 
BSNL 
http://www.bsnl.co.in 
Reliance Communications 
http://www.relianceinfo.com 

Tata Teleservices 
http://www.tata/com/tata_teleservices 
DataOne 
http://www.dataone.in 
Dishnet 
http://www.dishnet.com 
Sancharnet  
http://www.sancharnet.in 
 



 99

HCL Technologies 
http://www.hcl.in 
Infosys Technologies 
http://www.infosys.com 
Tata Consultancy Services 
http://www.tcs.com 
Wipro Technologies 
http://www.wipro.com 

 
 בריאות

Organisation of Pharmaceutical Producers of India 
http://www.indiaoppi.com 
Dr. M. Venkateswarlu, Drug Controller General of India 
Union Minister for Health & Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare  
http://cdsco.nic.in/html/central.htm 
Dr. R. K. Srivastava, Director General of Health Services  
Union Minister for Health & Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare 
http://mohfw.nic.in/ph/tdghs.htm 
Appolo Hospital chain 
http://www.apollohospitals.com 

Ranbaxy Laboratories 
http://www.ranbaxy.com 
Dr. Reddy"s Laboratories 
http://www.drreddys.com 
 

האנרגי  

Ministry of Power 
http://www.powermin.nic.in 
National Hydroelectric Power Corporation 
http://www.nhpcindia.com 
National Thermal Power Corporation 
http://www.ntpc.co.in 
GAIL 
http://www.gail.nic.in 
Indian Oil 
http://www.iocl.com 
Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) 
http://www.ongcindia.com 
Oil India 
http://www.oilindia.nic.in 

  

  

  טחון המולדתיב
Ministry of Home Affairs 
http://www.mha.nic.in/  
Central Reserve Police Force 
http://crpf.nic.in/ 
Border Security Force 
http://bsf.nic.in/ 
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IFSEC India 
http://www.ifsecindia.com/ 

 
  רשתות קמעונאיות

  

Bharti Enterprises 
http://www.bharti.com 
Pantaloon 
http://www.pantaloon.com 
Reliance Retail 
http://www.ril.com 
Subhiksha 
http://www.subhiksha.in 
Trent 
http://www.tata.com 
 
 

 






