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 לכבוד__________

 

 סקירה כלכלית זו בנושא יפן.  אני מתכבד להעביר אליכם

יפן מהווה את אחת מהכלכלות הגדולות והחזקות בעולם, אשר חרף ההאטה החריפה שחלה בה עדיין מהווה 
 יעד אטרקטיבי ליצוא הישראלי.

דומה ופסימית, לחברה יוזמת ודינמית, המבקשת יפן עוברת בשנתיים האחרונות שינוי מהותי ביותר. מכלכלה ר
.להיחלץ סוף סוף מ"שני העשורים האבודים", להתנער מדימויה הכבוי ולצעוד שוב אל קידמת הבמה העולמית

   
למרות גודלה וחשיבותה, יחסי הסחר בין ישראל ליפן מצויים בתהליך של התכווצות בשנים האחרונות, וזאת 

ושינויים מבניים בענפי סחר עיקריים בין ישראל ליפן. על רקע זה, ועל רקע  על רקע תהליכי גלובליזציה
הצורך באיתור מוקדים פוטנציאליים להרחבת היצוא הישראלי, מצאנו לנכון להרחיב ולפרט בדבר 

 ההתרחשויות האחרונות בכלכלה היפנית, והפוטנציאל הטמון בעשיית עסקים עמה.

וגיה. הפוטנציאל הגלום בשילובן של טכנולוגיות ישראליות והחדשנות ישראל ויפן הן כלכלות מוטות טכנול
 הישראלית, במוצרים הרבים המיוצרים ומפותחים ביפן, יכולים להשיא תועלת רבה לשתי השותפות. 

אנו מקווים שחוברת זו תיצור עניין לקידום הפעילות בשוק היפני ותהווה כלי עבודה למבקשים לחדור ולפתח 
יפני. החוברת משלבת בתוכה מידע שימושי על כלכלת יפן, על המסגרת הרגולטורית במדינה עסקים בשוק ה

זו, על מערכת הקשרים הקיימים בין יפן וישראל ועל ההזדמנויות העסקיות הקיימות בשוק היפני, בטווח הקצר 
 ם והרגולטוריים. והבינוני. לשוק היפני מאפיינים ייחודיים הן בהיבטים התרבותיים, והן באלו הטכנולוגיי

מכון היצוא ממשיך לעמוד לרשות אנשי העסקים המעוניינים לפעול ביפן ומציע להם מגוון רחב של שירותים 
 חומרי מידע, תוכניות הדרכה, סיוע לקידום השיווק, וארגון משלחות ותערוכות.  -

 של מדינת ישראל. כולי תקווה כי החומר הכלול בחוברת זו, יסייע בידכם ויתרום לקידום סחר החוץ

 

 בברכה, 

 

 

 רמזי גבאי 

 יצוא היו"ר מכון       
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דינמית המבקשת ו ית לחברה יוזמתבכלכלה רדומה ופסימ .יפן עוברת בשנתיים האחרונות שינוי מהותי ביותר
 אל קידמת הבמה העולמית.סוף סוף מ"שני העשורים האבודים". להתנער מדימויה הכבוי ולצעוד שוב  ץלהיחל

האבק ממשרדי הממשלה, הורידה חסמים מפיתוח עסקים, יזמה שינויים  את ממשלת יפן הנוכחית ניערה
ומזמינה אותנו להשתתף בהרפתקה המרתקת  - תעסקיוהזירה ה ממשלהבין המרחיקי לכת במערכות הגומלין 

 של יפן המתחדשת.

 כל מי שיבקר ביפן ירגיש במשבי הרוח החדשים.יבם. אך אהשינויים הם רק ב -התהליך רק החל

 :וצקה מדוע לא לעשות עסקים עם יפןלרוב אנשי העסקים בישראל דעה קדומה ומ

 ביפן הכל איטי וכן הלאה.... ,יפן רחוקה, יפן יקרה, יפן שונה, ביפן הכל מסובך

הזים דעות אלו ולהציב לאנו מבקשים  ,שנעשה על ידי חברת הראל הרץ בשיתוף עם מכון היצוא ,במחקר זה
 בפני אנשי ונשות העסקים הישראלים תמונה שונה לחלוטין. 

טק, בתחום המים -ירבו ההצלחות הישראליות בשנים האחרונות בזירת יפן. הצלחות בתחום ההי לשמחתנו
 ואיכות הסביבה, בתחום מדעי החיים ובאופן מפתיע ומעורר התפעלות בתחום מוצרי הצריכה והקמעונאות.

מעמק הסיליקון ועד  :שמה של ישראל יצא למרחוק היא סיפור הצלחה.ישראל סקים היפני יני עולם העבע
 רוצים לדעת עלינו עוד ועוד.  -לגבעות יוקנעם, מטקסי פרס נובל ועד למעבדות הטכניון

שהיא גם  בעולם, זו השעה לפעול בכלכלה השלישית בחשיבותה –שוב אין מהססים לעשות עמנו עסקים 
 ער לאסיה כולה.הש

 הקדמה: עשית עסקים עם יפן

 הקדמה: עשית עסקים עם יפן

 הקדמה: עשית עסקים עם יפן

 

 הקדמה: עשית עסקים עם יפן
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 רקע כללי

אלף ק"מ  378-מערב האוקיינוס השקט. שטחה הכולל מגיע ל-השוכנת בצפוןבאסיה יפן הינה מדינת איים 
וכולל את ארבעת האיים המרכזיים: הוקאידו מצפון, הונשו )היבשת המרכזית( בה נמצאת עיר הבירה טוקיו, 

  1איים נוספים. 3,000-יפני כולל כשיקוקו וקיושו בדרום. כמו כן, הארכיפלג ה

 ר"קמ 377,910 שטח

 טוקיו בירה עיר

 (2013) 126,475,700 אוכלוסיה

 36,063$ לנפש ג"תמ

 יפני ֶין מטבע

 חוקתית מונרכיה משטר

 0.5%-אחר, 0.5%-סינים, 1%-קוריאנים, 98%-יפנים אתניות קבוצות

 80.57 -גברים ;87.43 -נשים חיים תוחלת

 7% -אחר; 1% -נצרות; 72% – בודהיזם; 83%- ושינט דת

 

 גאוגרפיה ועיור

 15% רק .יפן היא מדינה הררית ומיוערת שמרבית אוכלוסייתה מתגוררת למרגלות ההרים ולאורך החופים
מגמת העיור ביפן היא בשיעור מעצים את צפיפות האוכלוסין באזורים המיושבים. ש מה משטחה ראוי לעיור,

 .2מאוכלוסיית יפן מתגוררת בערים 90%-כבשנה ו 0.2%של 

בעל פעילות סייסמית  הינויפן בו שוכנת אזור השבה.  השונים האקלים ביפן ממוזג ומשתנה בין חבלי הארץ
 גבוהה ולכן לעיתים תכופות היא נתונה לרעשי אדמה והתפרצויות געשיות. 

 ערים מרכזיות

 ירוני השני הצפוף ביותר בעולם, עם התמ"ג הכי גבוההע האזורמיליון תושבים הינו  36עם  -אזור קאנטו 
 טוקיו, וערים נוספות כגון יוקוהמה, קווסאקי וצ'יבה.  - כולל את בירת יפן האזורבעולם. 

מהווה  ,מיליון תושבים 22-של כ האוכלוסיינגויה קיוטו וקוֶבה כערים מרכזיות ועם  עם אוסקה, –חבל קנסאי 
 . 3טריליון דולר 1-ת זרות. התמ"ג של קנסאי הוא כיעד כלכלי ומסחרי חשוב לחברו

 דמוגרפיה ואוכלוסיה

נפש. מזה כשבע שנים, הולכת אוכלוסיית יפן ומצטמצמת היות  126,475,700-יפן מונה כיום כ ה שלאוכלוסיית
הוליד את המונח "יפן  מצב זהושיעור גידול האוכלוסיה שלילי ותוחלת החיים הינה בין הגבוהות בעולם. 

מזדקנת" אשר מתאר את המצב בו רוב העול מונח על כתפיו של כוח העבודה המצטמצם, אשר נאלץ לדאוג ה
  4לביטחון הסוציאלי ולמערכת המיסים.

 

                                                                    
1
 Statistics Bureau of Japan 

2
 CIA – The World Factbook 

3 JETRO נתוני פ"ע   – Japan External Trade Organization 
4
 Index Mundi – Japan Demographics Profile 2013 
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 רקע היסטורי 

עמד השוגון המדינה יפן הייתה מדינה פיאודלית סגורה וברובה חקלאית. בראשה  19-עד אמצע המאה ה
 סמוראים ששירת אותו ואת הפיאודלים.והמעמד הגבוה ביותר היה מעמד ה

המכונה גם 'רסטורציית  ,, הסתיים שלטון השוגונאט והחלה תקופת מייג'י )על שם הקיסר דאז(1867בשנת 
. רסטורציית מייג'י סימנה את תום התקופה ותיעושמייג'י' משום שרוב המאמצים של יפן הופנו למודרניזציה 

ידי הקיסר. התקופה הזו הביאה לשינויים נרחבים בפוליטיקה של השבת השליטה במדינה לאת הפיאודלית ו
 5.שלהיפן ובמבנה החברתי 

אחר מדינות אחרות ולכן שלחה משלחות לכל קצוות תבל בכדי ללמוד  מפגרתבתקופה זו יפן הבינה שהיא 
ני, משפט בחזרה ליפן. במהרה, אימצה יפן מוסדות מערביים כגון ממשל מודר םולהביאאת רזי המודרניזציה 

 . 6, בעיקר בעיני המערבוהתבלטות בזירה הבינלאומיתוצבא והחלה בכיבוש שכנותיה באסיה למען התחזקות 

הגדילה יפן את השפעתה באסיה ואת אחזקותיה הטריטוריאליות באוקיינוס השקט.  20-בתחילת המאה ה
עד מלחמת העולם השנייה יפן  לזכותה נזקפו ניצחונות בשתי מלחמות עם סין וניצחון במלחמה כנגד רוסיה.

המשיכה בפעילות צבאית באסיה, כבשה גם את מנצ'וריה שבסין וסיפחה לעצמה שטחים נוספים כולל 
 7קוריאה, טאיוואן וסחאלין.

יפן הצטרפה למדינות הציר והפנתה את רוב כוחותיה למלחמה באסיה. התפשטות  ההשנייבמלחמת העולם 
היא תקפה את הבסיס  1941-וב ,השקט סבאוקיאנולהפגין נוכחות גם  אשר רצתה ,באסיה לא הספיקה ליפן

הביא בדיעבד לתבוסתה ולהטלת מה  ש, ובכך נכנסה למלחמה עם ארה"ב האמריקאי פרל הארבור שבהוואי
 1945.8-שתי פצצות אטום על הירושימה ונגסאקי ב

אמריקאי ותחילת הדרך  הביאה לשבע שנים של כיבוש וממשל 1945-כניעתה של יפן לבעלות הברית ב
לאחר  ה,עצמאות ליפן אתהשיב  1952-. סיום הכיבוש בשגרמה המלחמה הארוכה להתאוששות מההרס

הצבא והצי פורקו, אמצעי לחימה  –רפורמות בחינוך, רפורמה אגררית, דמוקרטיזציה ופירוק יפן מנשק 
על יפן באופן מפורש להשתתף אסר  . הסעיף'(9נה 'סעיף וכו, ולחוקה נוספה "פסקת שלום" )המהושמד

  9עד היום.קיים ושריר והוא  ,מתקציב המדינה 1%-במלחמה והגביל את הוצאות הביטחון ל

 ממשל ופוליטיקה

הוכתר לתפקיד הקיסר אקיהיטו. כוחו של הקיסר  1989שנת ביפן היא מונרכיה חוקתית שבראשה עומד קיסר. 
 Nationalהדיאט ) –במדינה היא של הרשות המחוקקת מוגבל ביותר והסמכות השלטונית הגבוהה ביותר 

Dietשנה.  2600 -(. יפן גאה מאד בהיותה שושלת הקיסרות הרציפה ועתיקת היומין בתבל 

הקיסר נחשב בעבר ל"אל בדמות אדם" ושימש כהן עליון של דת השינטו. מפאת קדושתם, הורחקו הקיסרים 
קסים דתיים. כתוצאה מכך הם איבדו את כוחם הפוליטי מניהול המדינה והעבירו את רוב זמנם בעריכת ט

 שלטון המעשי. ראש הוהפכו לדמויות סמליות, המעניקות גושפנקא לעומדים ב

                                                                    
 (.2001) והיסטוריה תרבות: המסורתית יפן, שילוני עמי-בן 5
6 Elise K. Tipton, Modern Japan: A Social and Political History (2008) 
 (2003) והיסטוריה תרבות: המודרנית יפן, שילוני עמי-בן 7
 (1987, )הועוללותי הארבור פרל: קלון, טולנד ון'ג 8
9 Gavan McCormack, Client State: Japan in the American Embrace (2007) 
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הייתה לנטרל את הקיסר מעצמתו. היו -לאחר כניעת יפן ב 1947-באחת ממטרות היסוד של מכונני החוקה 
ל מוסד הקיסרות הביאה לידי ייסודה של שרצו לבטל את מוסד הקיסרות כליל, אולם סמליותו הרבה ש

קיסר, אולם הוא דמות סמלית לכל הבראש המדינה עומד  ,מונרכיה קונסטיטוציונית בסופו של עניין. לפיכך
 דבר וניצב 'מעל' לפוליטיקה היומיומית.

 Dietבית המחוקקים 

חברים(;  242ית היועצים )ב –על פי המודל האמריקאי: בית עליון  בית המחוקקים היפני המורכב משני בתים
חברים( הנבחרים בבחירות הכלליות. בנוסף לחקיקת חוקים, בסמכות הדיאט  480בית הנבחרים ) –ובית תחתון 

 .10לבחור את ראש ממשלת יפן

 ממשלת יפן 

שרים. הממשלה נותנת  14ממשלת יפן היא הרשות המבצעת שבראשה עומד ראש הממשלה וחברים בה עוד 
 ן קולקטיבי לדיאט ובמתכונתה הנוכחית פועלת מיסודה של חוקת יפן.דין וחשבון באופ

 מפלגות פוליטיות

. המבנה המודרני של המפלגות ביפן נשלט 1947-יפן מספר מפלגות פוליטיות מאז קיומה של החוקה בב
 (. DPJ( והמפלגה הדמוקרטית )LDPדמוקרטית )-המפלגה הליברל -בעיקר ע"י שתי מפלגות גדולות 

אולם לפחות מבחינה אחת  פלגות היפנית עברה שינויים וזעזועים במשך חמשת העשורים האחרונים,מפת המ
המפלגה הדומיננטית האוחזת  ( היאLDPדמוקרטית )-יציבותה: משנות החמישים המפלגה הליברל נשמרה

 כמעט ברציפות בהגה השלטון.

 ( LDPדמוקרטית )-המפלגה הליברל והוחלפה ע"י 2009( שקיבלה רוב בבחירות DPJהמפלגה הדמוקרטית )
מפלגת רסטורצית יפן  היאבגודלה באופוזיציה  ההשנייהמפלגה  ., הינה האופוזיציה הגדולה ביותר כיום2012-ב
(JRP), 2012-שהחלה את דרכה ב. 

 
 מחוזות יפן

 43יוטו ואוסקה(, מחוזות. מחוז מטרופוליטני )טוקיו(, שני מחוזות עירוניים )ק 47-מבחינה מנהלית מחולקת יפן ל
לרבעים, המתחלקים בתורם ליחידות  מחולקותמחוזות רגילים ופרובינציה אחת )הוקאידו(. הערים הגדולות 

 קטנות יותר כגון נפות ועיירות. 

מקומיות הרשויות ה. 19-שיטת החלוקה הנ"ל נכנסה לתוקף עם סיום התקופה הפיאודלית ביפן בסוף המאה ה
יות בדומה לשלטון הלאומי. שיטות החקיקה העיקריות ברשויות המקומיות הן משתמשות במודל הפרדת רשו

חוקי עזר ותקנות. ברשויות המקומיות פועלות גם ועדות האמונות על נושאים שונים, כגון בתי ספר, ביטחון 
הציבור )אחראים גם למשטרה(, משאבי אנוש ובחירות. כל המחוזות נדרשים לקיים משרדים לענייני פנים, 

 11לכלה, רווחה, בריאות ותעסוקה.כ

 

                                                                    
10 National Diet Library, Japan 
11 Japan Local Government Center 
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 מדיניות חוץ

למדיניות החוץ של יפן המודרנית מסתמכים על העובדה שיפן היא מדינה נטולת משאבים  הקווים המנחים
טבעיים ותלויה מאוד בסביבה הבינלאומית. בלית ברירה, יפן צריכה להתאמץ להגיע להרמוניה בינלאומית על 

 מנת להבטיח את המשך קיומה. 

החלה לרקום עור וגידים כאשר יפן נכנסה להתאוששות  ההשניימדיניות החוץ שלאחר מלחמת העולם 
מהתבוסה והבינה שעל סכסוכים עם שכנותיה באסיה היא תוכל לגבור בעזרת סיוע טכנולוגי וכלכלי ולא בכוח 

כי העם היפני מוותר הזרוע כפי שאוסרת עליה החוקה. החוקה, שהוכתבה ליפנים ע"י ארה"ב, מכריזה במפורש 
לעד על זכותו לנהל מלחמה ולהפעיל כוח צבאי. יחד עם זאת, ליפן סכסוכים טריטוריאליים עם שלוש 

הדגיש שר החוץ את  2014שכנותיה הקרובות ביותר: סין, רוסיה ודרום קוריאה. בכינוס הדיאט בינואר 
המחלוקות, וחיזוק קשרי חוץ, בעיקר  התמקדותה של יפן בחיזוק קשרים עם המדינות השכנות באסיה, למרות

 .12עם שחקניות מרוחקות דווקא וביניהן ארה"ב, אירופה, המזרח התיכון ואפריקה

לחוקה, הצבא  9יפן נתפסה במשך שנים כמעצמה כלכלית מצליחה אך כחלשה מבחינה צבאית. ע"פ סעיף 
הבליט את ש מהשנים כפסיבית,  שלה נועד להגן עליה ולא מעבר לכך. מדיניות החוץ היפנית נתפסה לאורך

 הפער בין היכולות הכלכליות המאסיביות והיכולות הצבאיות הדלות שלה. 

כיום יפן ממשיכה להדגיש את חשיבות הבטחת יחסיה וקשריה עם מדינות עתירות משאבים, בעיקר בתחום 
החברות באו"ם ומשנת  הגז, נפט, אנרגיה וחקלאות. כמו כן, ליפן קשרים דיפלומטיים כמעט עם כל המדינות

 בשורותיו.  שוחרת שלום ויפן היא חברה אקטיבית  1956

נדבך נוסף במדיניות החוץ העכשווית של יפן הוא המאמץ להביא לשלום. יפן מדגישה כי לא תחסוך 
שלום עולמי בהתבסס על עיקרון שיתוף הפעולה של במשאבים כדי לתרום תרומה משמעותית לקידום 

בעצם יצדד העולם בעמדתה המפויסת של יפן וימשיך לבטוח בה כבת ברית. כמדינה היחידה הבינלאומי, ובכך 
כדי למנוע  גרעינישמה לה למטרה לפרק את העולם מנשק יפן שהותקפה ע"י פצצות אטום, בהיסטוריה 

  13צפון קוריאה., בדגש על שכנתה ממדינות שמפתחות גרעין להשתמש בו

. היא רואה את עצמה כמחויבת לתרום G8 -הדה בארגון המדינות המתועשות יפן הינה המדינה האסייתית היחי
למאמצים הבינלאומיים לקידומה והתרחבותה של הכלכלה העולמית. יפן נותנת עדיפות להרחבתהביקוש 

 המקומי ובו בזמן מתחשבת בצורך לשמור גם על האיזון החיצוני.

 Trans-Pacific) פסיפית-שם השותפות הטראנסלגוף כלכלי בינלאומי ב בתהליכי הצטרפותנמצאת יפן 

Partnership - TPP ילה, מלזיה, ניו’ב, אוסטרליה, ברוניי, צ”ארה –(. בכך חברה יפן לתשע מדינות נוספות-
אשר מעוניינות לשפר את יחסי המסחר ביניהן. בכירי התעשייה ביפן, אשר  –וייטנאם וזילנד, פרו, סינגפור 

מול מדינות כמו דרום קוריאה ואחרות, מברכים על הצטרפותה של ארצם  חוששים מתחרות בלתי שווה
סחר ועל כן היא צריכה לחבור לפוטנציאל הצמיחה -וטתמלהסכם זה ומחזקים את הטענה שיפן היא מדינה 

 הגבוה של אזור אסיה והפסיפיק.

 

 

                                                                    
 (24.1.14) הדיאט כינוס בפני היפני החוץ שר של מנאומו 12
 .היפני החוץ משרד, Three Non-Nuclear Principles מתוך 13
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 חברה ותרבות

רופה וצפון אמריקה. יפן הייתה תרבות יפן התפתחה במשך אלפי שנים והיא משלבת השפעות מאסיה, אי
(. יחד עם 1600-1853שנה בתקופת אדו ) 250-סגורה למבקרים מבחוץ ולהשפעותיהם הפוטנציאליות במשך כ

 ,זאת, מאז רסטורציית מייג'י, נפתחה יפן לעולם המערבי ואת השפעותיו ניתן לראות בחיי היום יום המודרניים
 לצד שימור המסורת.

 דת 

נם משתייכים באופן רשמי לדת מסוימת, אך נוהגים לשלב מנהגים דתיים באירועים מסוימים מרבית היפנים אי
בחייהם. ביפן יש הפרדה מוחלטת של דת ממדינה והדתות הפוליטאיסטיות סובלניות  גם כלפי הדתות 

 האחרות. 

היא  שמהמעות מששהדת הנפוצה ביותר , היא  (Shinto)השינטו הן שינטו ובודהיזם.  ביפן הדתות הבולטות
"דרך האלים". אין מייסד לדת, מדובר בדת אנימיסטית שמאמינה בריבוי אלוהיות, כאשר אלת השמש היא 
בראש האלים. האלים נתפסים כאנושיים, כטובים או רעים. השינטו מאגד תחתיו את המיתולוגיה היפנית 

 ועקרונות הדת קשורים למשפחה וקהילה, אהבת הטבע וטוהר. 

ביניהם שמונה מספר זרמים היא ביפן ו ,לספירה 6-סטית הגיעה ליפן דרך קוריאה במאה ההדת הבודהי
בודהיזם ֶזן, ניצ'ירן, שינגון וטנדאי. הבודהיזם אינו דורש אמונה באל או באלים, אולם שם דגש על חשיבות 

שכל דבר ביקום המוסר, במסגרתו יש בין השאר להימנע מפגיעה בכל דבר חי. רעיון נוסף של הבודהיזם הוא 
 משתנה באופן תמידי, כך שלא קיים בנמצא שום אובייקט שהאדם יכול לכנות "עצמי".

מרבית היפנים משלבים בין שתי הדתות ואף נהוג לומר ש"ביפן אתה נולד שינטו ונקבר בודהיסט", שכן חגיגת 
תבצע מהחיים  במהלךם הלידה נערכת בדרך כלל במקדש שינטו ואילו הקבורה היא בסגנון בודהיסטי. אבל ג

 האמונות. של שתי שילוב

מכלל האוכלוסיה. לאחר שיפן  1%-מאמיני הדת הנוצרית ביפן מהווים מיעוט וההערכה היא כי הם מהווים כ
, מיסיונרים רבים הגיעו אליה מטעם הכנסייה וניסו להפיץ את תורתם 19-פתחה את שעריה באמצע המאה ה
החל לעלות מעט מספר המאמינים הנוצריים ביפן  ההשניילחמת העולם ביפן, ללא הצלחה מיוחדת. לאחר מ

 אך מעולם לא הגיע ליותר מאחוזים בודדים באוכלוסיה. 

 הומוגניות

יפן הינה בין המדינות ההומוגניות ביותר בעולם מבחינה גזעית, אתנית ותרבותית ומהווה דוגמה לתרבות 
מספר  .גם מבחינה אתנית ולשונית אחידה יחסיתהיפנית  המעלה על נס את האחידות ואת הקונסנזוס. החברה

המיעוטים הקטן והשולי ביפן כולל את המיעוט הקוריאני, תושבי אוקינאווה )ששפתם שונה מהיפנית ותרבותם 
 נפרדת(, ברזילאים )ילידי יפן שהיגרו לברזיל וצאציהם(, סינים וטאיוונים. 

 היררכיה ומעמדות

גיל וסטאטוס. הם רוכשים כבוד לוותק ולמעמד. כל אחד יודע את מקומו הייחודי  היפנים מאוד מודעים להבדלי
בין אם זה בתא המשפחתי, במשפחה המורחבת, במעגל החברתי או העסקי. המבוגר ביותר בקבוצה  ,בהיררכיה

וך נתפס גם כמכובד בחבורה ולכן בסיטואציות חברתיות הוא יהיה הראשון לקבל שירות וליטול אחריות. החינ
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להרמוניה חברתית ושמירה על המעמדות ניתן לילדים עוד בבתי הספר כאשר הם נדרשים לפנות לתלמידים 
 ( במידה והתלמיד האחר זוטר יותר. kohai) ו"קוהיי" יותר ( במידה והוא בכירsenpaiאחרים כ"סנפיי" )

 אמנויות לחימה 

למעמד הלוחמים )הסמוראים( ומהעובדה חלק בלתי נפרד מהתרבות היפנית נובע מהחשיבות הרבה שהייתה 
שהחברה היפנית הייתה נגועה באלימות קשה ובסכסוכים פנימיים עד לתקופת מייג'י. מבין אמנויות הלחימה 
המסורתיות שפותחו ביפן, ניתן למנות את הג'ודו, האייקידו, הנינג'יצו והג'יו ג'יטסו, שחלקים מהן נפוצו עם הזמן 

 גם לשאר העולם.

החל  , אךה של אומנויות לחימה יפניות אמנם החלה בשדה הקרב תוך שימוש בחרבות ונשקיםהאבולוצי
, שהייתה תקופה של שלום ביפן, מיומנויות הקרב השתנו וקיבלו אופי רוחני יותר בעקבות 17-מתחילת המאה ה

שה לסמלה גם אחד מענפי הספורט הנפוצים ביפן, שנע .השפעתן של תיאוריות פילוסופיות כגון זן בודהיזם
 אבקות במשקל כבד, שאף היווה בעבר חלק מדת השינטו.יסוג ה -בעולם כולו, הוא הסומו

מסורתיות לאומנות היפניות הלחימה ה, התגבשו אומנויות ההשנייובייחוד לאחר מלחמת העולם  ,עם הזמן
, בהתמחויות שונות לחימה יפנית מודרנית, כפי שאנו מכירים היום, המאופיינת באימון פיזי ומנטלי כאחד

 ובחיבור אל מטרה רוחנית נעלה.

מערב( להדביק עיקר בניהוליות עכשוויות. מרבים כיום )באמנות הלחימה היפנית מהווה השראה לפיתוח תורות 
אחווה, הרמוניה ורוח הצוות בקרב העובדים ביפן מושרשת לא בתווית "הסמוראי בחליפה". הלמנהל היפני את 

 ית של תורת הלחימה היפנית. מעט מרוחה הפילוסופ
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 מבוא

 14כללים נתונים

 )2013 ספט'( מיליון 126.48 אוכלוסייה:
 ארה"ב דולר מיליארד 4,389 תמ"ג:
 ארה"ב דולר 36,063 לנפש: תמ"ג

 )2013( %1.5 שנתי: צמיחה שיעור
 %0 ריבית:
 )2013 דצמבר( %3.0 :אינפלציה שיעור
 )2013 בר(דצמ %3.7 אבטלה: שיעור
 )2013( 103: יפני ןיבי ארה"ב דולר 1 מטבע:

 A )Fitch( /-AA (Standard & Poor's)+: דרוג אשראי
 

כלכלת יפן  ההייתכלכלת יפן היא השלישית בגודלה בעולם לאחר כלכלות ארה"ב וסין. עד לפני שנתיים 
הביאו  ,ביותר בכלכלת סין מול צמיחה מואצתל ,בגודלה, אולם שני עשורים של העדר צמיחה ביפן ההשניי

 לשינוי במעמדה של יפן.

מעבר להיבטים הכלכליים גרידא, יש לכך  .מול עלייתה של סין הינה בעלת משמעות רבה ירידה זו של יפן,
לאומיות והתעוררותם העל היחסים המדיניים, התפיסה האזורית, עלייתה של  :השפעות רבות )בשתי המדינות(

 )על כך בפרקים הבאים(. ההשנייומים עוד מימי מלחמת העולם של משקעים אשר נשמרו רד

. בניגוד , שנבנתה מחדש לאחר מלחמת העולם השנייהיפן המודרנית היא כלכלה צעירה ה שלכלכלת
למדינות המערב המפותחות, יפן עברה מכלכלה כפרית חקלאית )כלכלת ימי הביניים( לכלכלה חכמה 

 מהפכניות. -וללא התעוררות של תנועות חברתיות  תתיתעשייומתקדמת, ללא מעבר של מהפכה 

ניתן למנות מספר תאריכים בהתהוותה של הכלכלה המודרנית היפנית, אך הנכון ביותר בסקירתנו, להתמקד 
 .ההשנייבהתפתחות המדהימה שלאחר מלחמת העולם 

(. המטרה המרכזית 1952)עד שנת על פי החלטת האו"ם תחת שלטון כיבוש אמריקאי  ה יפןהייתלאחר כניעתה 
 יפן לשוב ולאיים עליה ועל בנות בריתה.את היכולת של למנוע )לתמיד(  ההייתשל ארצות הברית 

צד פירוק הצבא והסבת התעשייה הצבאית לאזרחית, נקבע גם בחוקה שהותקנה כי יפן לא תוכל להפנות ל
לאחר ארה"ב וברה"מ,  –שי בגודלו )לימים הפך אחוז זה לתקציב הצבאי השלי הלביטחונמהתמ"ג  1%יותר מ 

 נוכח הגידול העצום בתמ"ג(.

מבוטלת בניהול  לאאחריות  ההייתלהם אשר ( ZAIBATSUבנוסף, פורקו התאגידים הכלכליים העצומים )
 ( .KEIRETSUהמלחמה ונקבעו חוקי התאגדות חדשים לקונצרנים כלכליים )

רפורמה  ההיית)ולימים הפך לברכה(,  אמריקאיםהצעד מהפכני נוסף בשינוי המבנה הכלכלי, אותו כפו 
חקלאים עצמם. אדמות הוחרמו ונמסרו במחירים בידי ה להחזיק באדמה חקלאית, אלא   אגררית כללית. נאסר

 ום למוטיבציה בקרב המגדלים עצמם.זולים מאד לחקלאים העניים. כל זאת בכדי לחלק מחדש את ההון ולגר

                                                                    
14 Jetro- Japan External Trade Organization 

 אתגרים ומגמות - : כלכלת יפן'פרק ב
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לצבור  שמאלגבר של יפן בכדי לאפשר את צמיחתה ולמנוע מגורמים את תיעושה המו אפשרוהאמריקאים 
השפעה. ה"מלחמה הקרה" ועליית הקומוניזם בסין ובקוריאה דחפו את ארה"ב לסייע לכלכלת יפן. יפן זכתה 

 לסיוע כלכלי עצום )בדומה לגרמניה( ולא נדרשה לשלם פיצויים לבעלות הברית.

לתעשייה היפנית. יפן הפכה לעורף הלוגיסטי של כוחות המערב   מלחמת קוריאה הביאה הזדמנויות נוספות
 בתי חולים, תעשיות תומכות לחימה, אזורי נופש לחיילים ועוד.בה נבנו ו

במישור המדיני  ,הלחימה בקוריאה הביא גם לסיום הכיבוש האמריקאי ביפן. יפן הפכה למדינה עצמאית סוף
 אך לא פחות במישור הכלכלי.

בעולם )בסוף שנות השמונים( הינו  ההשניית של יפן ממדינה מובסת למעצמה הכלכלית עלייתה המטאורי
 עובדים(. -מנהלים -סיפור של חריצות, נחישות, מדיניות מכוונת ואחריות הדדית )ממשלה

קצרה היריעה מלתאר תהליך זה, אולם חשוב להדגיש כי העוצמה הכלכלית היא שהחזירה את יפן לחיק 
בהשתלבותה של יפן בקהילה הבינלאומית הייתה כמובן האולימפיאדה בטוקיו  החשוב וןנקודת ציהעמים. 

 - , אשר חשפה לעיני העולם את יכולת הארגון המופתית של יפן, בצד שכלולים טכנולוגיים ראשונים1964
מדידה אלקטרונית וארכיטקטורה יכולת דורי הטלוויזיה המתקדמים, יש ,( Shinkansenהרכבת המהירה )

 חדשנית ביותר.

קנאתם של רבים. הבנקים היפנים הפכו ושא מוללסיפור מדהים של התאוששות  ההייתיפן של שנות השמונים 
את זו של דטרויט והפכה במידה בלתי  הכתהתעשיית הרכב היפנית  .למעצמות ההשקעה המובילים העולם

ר ללעג ולקלס הפכה למושא בעב ההייתבקרב פועלי ארה"ב. תוצרת יפן אשר  , בעיקרמבוטלת לשנואה
האניגמה של  –הניהול היפניות  תשיטו. לחיקויראויה  הלתעשייהערצה וחיקוי. מכלכלה "מעתיקה" הפכה יפן 

 בכל מוסד אוניברסיטאי. הכל הביטו בהשתאות בעליית של המעצמה מן המזרח. ונלמד -יפן

כלכלה שידעה להתאושש ממשבר התפוצצה הבועה הכלכלית ביפן. אותה  20-בשנות התשעים של המאה ה
האנרגיה של שנות השבעים, לא השכילה להתגבר על שוק הון מנופח, תנועות הון ספקולטיביות בתחום 
המט"ח והאגח"ים, ניהול ורכישות ראוותניות. התפשטות כלכלית גלובלית פזרנית ובלתי יעילה, כל אלו הובילו 

ס" )אפס גידול בתוצר, אפס ריבית, אפס אבטלה, אפס "לשני עשורים אבודים" המכונים כלכלת "שנות האפ
 אינפלציה(.

ירדו  םביטחונותיהשל לווים רבים, אשר  ןהפירעוהמשבר הלך והחמיר נוכח התמוטטות שוקי ההון וחדלות 
מיוחד )בראשות  השר  מיניסטריוןלטמיון. הבנקים היפנים עמדו בפני התמוטטות, ממשלת יפן הקימה 

ממשל האמריקאי במשבר עבור הדוגמא כנקים ושיקומם )לימים ישמש המודל היפני הטאקיימה( להצלת הב
 .(2008-ב

הרפורמה של ראש הממשלה הכריזמאטי  תניסיונו .הכלכלי היפני החמיר בראשית המאה הנוכחית ןהקיפאו
 (, אשר במרכזן עמדו: צמצום המעורבות הממשלתית, הפחתת עוצמתה של הבירוקרטיה,KOIZUMIקויזומי )

אר(, עלו בתוהו נוכח התנגדותם של הגורמים השמרנים במפלגת והפרטת הסקטור הממשלתי )בנק הד
 -. לימים, הביאו מעשי מפלגת השלטון תכניתוהשלטון. אלו חברו לראשי הסקטורים הנפגעים וכך הוכשלה 

ו בה והביאו הבוחרים מאסכך ש עד כיהמפלגה לפיצול וסאוב  - (LDPשל יפן ) דמוקרטיתהמפלגה הליברל 
 שנות שלטון. 56לנפילתה לאחר 
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על ידי הודחה  2012 ובשנת 2009עלתה לשלטון בשנת  - (DPJ) הדמוקרטיתהמפלגה  -מפלגת האופוזיציה 
 עהאירוויכולת משילות, אך מעל כל אלה העפיל  ןניסיושנות שלטונה אופיינו בחוסר  .LDP-המפלגת 

 ( ואסון הכורים הגרעיניים בפוקושימה.2011)מארס  TOHOKUבאזור  של רעידת האדמה הגדולה הטראומטי

השפעות כלכליות רבות היקף. בצד האסון  ובצדןאלו היו משמעויות חברתיות ושלטוניות דרמטיות  םלאירועי
מהתל"ג( ונאלצה בין לילה לצמצם את  6%מיליארד דולר )כ  306 -האנושי ספגה יפן נזקים הנאמדים ב

 ח שיתוקן/ סגירתן של כל תחנות הכוח הגרעיניות.נוכ 27%-תפוקת החשמל ב

הממשלה בראשותו  ,( לראשות הממשלה. בניגוד לעברShinzo Abeנבחר שנית שינזו אבה ) 2012בשנת 
. מדיניותו הכלכלית הדינמית זכתה לכינוי ןהקיפאוהחליטה "להמר על כל הקופה" ולחלץ את יפן משנות 

"Abenomics". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:IMF, the GailFoster group LLC 

 מדיניות כלכלית

מצב של סטגנציה ההמדיניות הכלכלית הנוכחית שמה לה למטרה להמריץ את הכלכלה היפנית ולהוציאה מ
 רבת שנים.

של הממשלה בראשותו של אבה ובשיתוף פעולה מלא של הבנק  המטרות הראשונות במעלההראשונה 
 :היו המרכזי 

 ולהעמידו על שער נוח יותר לתנאי הסחר של יפן היןין של את שער החליפ להוריד .1

 לשנה 2%האינפלציה ולהעמידה על קצב להאיץ את  .2

 . להגביר ולעודד השקעות על ידי יצירת מצב של ריבית אלטרנטיבית שלילית3

 11.5%להניע את גלגלי המשק )יצירת גרעון של  במטרהאת הוצאות הממשלה בצורה דרמטית  להגדיל. 4
 (2013התל"ג בשנת מ
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יבצע קניות חוזרות של  ,Haruhiko Kuroda)תחת הנהגתו של הנגיד החדש קורודה ) ,הבנק המרכזי . 5
 להרחיב את בסיס הכסף ולתרום בכך להשגת יעד האינפלציה.על מנת  אגרות חוב,

 יסי החברות.והורדה משמעותית של מ 10%תוך הכפלת המע"מ )מס צריכה( ל ,. שינוי מבני בשיטת המיסוי6

 :מדיניות הייתה מידיתשינויים בהשפעת ה

 נגד הדולרכ 102-105והגיע לרמה של  2013בשנת  22%-פחת ב הין .1
 15,000באותה שנה והגיע לרמה של  67%-מדד הניקיי של בורסת טוקיו נסק ב .2

 0.3%לראשונה מזה שנים עלתה האינפלציה לשיעור של  .3

 שנים( 4הגדלת הבונוס השנתי )לראשונה מזה כשליש ממקבלי השכר זכו לתוספות שכר ול .4

בעיקר נוכח העלייה ביבוא חומרי גלם ומוצרי אנרגיה )הממשלה  ,הגרעון המסחרי של יפן גדל משמעותית .5
 רואה בזאת תהליך זמני(

 תיירים(. ןמיליו 10-)לראשונה הגיעו למעלה מ 2013עליה גדולה בתיירות הנכנסת ליפן בשנת  .6

 
  8%יהיה באפריל כאשר מס הצריכה )מע"מ( יעלה ל של הציבור במדיניות זו יכהמבחן ממשי להמשך התמ

 והצרכנים ירגישו לראשונה את השינוי בכיסם.

 את הצעדים והרפורמות הבאות:השנה החץ השלישי אשר יורה ראש הממשלה אבה, יכלול 

 (GENTAN-רפורמה אגררית וחקלאית דרמטית הכוללת את ביטול הסובסידיה לאורז )ה .1
   - OTC  הגנרית ומכירת ההתעשייפתיחת שוק התרופות, עידוד  .2

 משק החשמל והאנרגיה ומתן רשות כניסה לשחקנים, מתחרים חדשים גיוון .3

 וההשקעות לטווח ארוך ןהחיסכושינוי מבנה  .4

 לתפקידי ניהול ןשילוב נשים בשוק העבודה וקידומ .5

  Strategic Innovation Promotion Program (SIP)הגדלה משמעותית של תקציבי המחקר והפיתוח  .6

 עידוד התיירות הנכנסת. .7

 

 ,תמיכה( 74%)עד  חדשיםהתעוזה בתכניות הממשלה הביאה את הפופולריות של ראש הממשלה לשיאים 
 מבית ומחוץ.   תביקורוהגוררים אולם התכנית כוללת גם הימורים בלתי מבוטלים 

 תוצר וצמיחה

ליפן יש את החוב הלאומי הגדול ביותר ביחס לתוצר. חובה של יפן עומד באופן פרדוקסלי לחוסנה הכלכלי, 
הגרעון העמוק בתקציב  ,על פעילותה של הממשלה. יתרה מכך מאודמהתמ"ג. זהו חוב המקשה  241%על 

 , רק מחמיר את הטיפול השוטף בחוב זה.11%-כ –הממשלה 

רים של גרעון תקציבי. ביפן החוב הממשלתי שני עשורים של קיפאון כלכלי וירידה במיסים הביאו לשני עשו
 איננו מחזורי אלא מבני. זה שנים מספר שהממשלה לווה בסכומים ניכרים מעבר ליכולת גביית המיסים. 

מיליארד דולר( כמדיניות מרחיבה,  190טריליון ין או  19מהתל"ג ) 4%-הצורך המידי להשקיע כלכך נוסף 
 .2011 לשיקום נזקי רעידת האדמה הגדולה של
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בתשואה על אגרות חוב ארוכות טווח משמעותן  0.1%יפן נמצאת במצוקה פיסקאלית נוספת שכן כל עליה של 
על יפן, לנצל היטב את התקופה הקרובה של שערי ריבית על כן, מהתמ"ג(.  0.2%גידול של טריליון ין בחוב )

 יקס".זו המשימה הראשונה של ה"אבנומכן, וא .החוב את נמוכים בכדי לצמצם

ממשלת יפן הכריזה על שורה ארוכה של קיצוצים במנגנון הממשלתי ועל העלאה דרמטית במיסי הצריכה. על 
 .2021לא יצטמצם לפני שנת החוב    OECD-ה מומחי להערכתאך  ,ממשלת יפן להגיע לעודף תקציבי

ת מהצמצום בעודף הנובעו ,משקיעים זרים מודאגים לאחרונה מהירידה המתמשכת ברזרבות המטבע של יפן
. גרעון במאזן המסחרי :לא התמודדה בעבריפן במאזן התשלומים. כל זאת בשילוב עם תופעה חדשה עמה 

 יוצרים ריבוי נתונים מדאיגים עמם מתמודדת הממשלה הנוכחית. אלה יחדיו

 סחר חוץ והסכמים בינלאומיים

רגיה ואוצרות טבע, התפתחה ביפן חומרי גלם והשענות מוחלטת על יבוא אנלמקומיים בהעדר מקורות 
מדינה אחת מענקיות הסחר העולמי ולעל יפן לייצא בכדי לשרוד! כך הפכה יפן לכי  –התפישה השורשית 

 החמישית בעולם בהיקף סחר החוץ שלה.

ענפי היצוא המרכזיים הם : ו , מהתמ"ג 16%לסחר החוץ של יפן משקל מרכזי בכלכלת המדינה. היצוא מהווה 
 ( הן 2012יעדי היצוא המרכזיים שלה )שנת  .מכונות וציוד תעשייתי, אלקטרוניקה, אופטיקה מכוניות,

 .7.7% - וקוריאה הדרומית 17.5% - , ארה"ב18.5% -סין 

סובלת יפן מגרעון  ,היןכאמור, בשבעת הרבעונים האחרונים, נוכח התנודות החריפות בשער החליפין של 
 8.6% - ארה"ב ,21.3% -אנרגיה( הן סין בתחום הבאת יפן )להוציא מיי מהןמסחרי. המדינות המרכזיות 

 .6.4% - ואוסטרליה

. יבוא מוצרי 3.6%לעומת יצוא יפני של  ,היבוא הכולל מסך 19.3%-היבוא של יפן מהמזרח התיכון הסתכם ב 
 . 4.8%-ירד בשנה האחרונה ב ממדינות ערב במזרח התיכון אנרגיה 

היצוא הישראלי ליפן עמד  סךמיליון דולר ומול יפן היקפי הסחר מזעריים.  438לישראל גרעון מסחרי של 
סחר  .מיליארד דולר 1.535היבוא עמד על  וסך ,(22.8%מיליארד דולר )ירידה של  1.107בשנה האחרונה על 

 הסחר של יפן.  מסך כל 0.2%החוץ בין שתי המדינות מהווה 

 - מיליארד דולר 839.1לעומת יבוא של  ,מיליארד דולר 719.3-ב 2013סה"כ היצוא של יפן הסתכם בשנת 
 מיליארד דולר. 120דהיינו גרעון של 

 - קיימת ביפן מדיניות מגנהעדיין אמנם  .תורם ומוביל בתחרות הסחר העולמיתי, גורם מרכזכיום יפן מהווה 
   , WTO,APEC, G-8,G-20-העם זאת יפן הינה חברה מובילה בארגוני סחר כמו   .בעיקר בסקטור החקלאי

OECD ולאחרונה מנהלת שיחות אינטנסיביות להצטרפותה ל-TPP. 

 EPA (economic partnership בניגוד למדינות אחרות דגלה יפן עד לאחרונה בחתימה על הסכמי

agreement) הסכמי על פני FTA (free trade agreements) ליפן הסכמים כאלה עם רבות ממדינות .
הסכמים(, אך חשיבותם הכלכלית  13רונות נחתמו הסכמי סחר חופשי עם כמה מדינות )אסיה. בשנים האח

 .TPP-משנית. יפן מרכזת היום את מוקד דיוניה בהסכם עם האיחוד האירופאי ובהסכם ה
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 שוק ההון ביפן

 מבנה שוק ההון היפני והרכבו דומה במאפייניו לאלו שבמדינות המערב המפותחות.

האחראי על המדינות המוניטרית, קביעת  מדיניות שערי החליפין,  ,בנק המרכזי של יפןהבראש המערכת עומד 
 בסיסעל  1882פיקוח על השווקים הפיננסים וכמובן פיקוח על הבנקים והבטחת יציבותם. הבנק נוסד בשנת 

 .(1949האמריקאי ) תיקון הצבאי  השלטוןהבריטי, אך אורגן מחדש בזמן  המודל

רב עוצמה. שר  משרד אוצר ישנו, מוגנתו זי, הנהנה מיוקרה רבה ומעצמאות מוחלטתבמקביל לבנק המרכ
ראש ממשלה לשעבר( נהנה ממעמד בכיר בממשלה והשפעתו בתוך ,  TARO ASOהאוצר של יפן )כיום

 הממשל ומחוצה לו רבה מאד.

 משרד האוצר ביפן אחראי על התחומים הבאים:

 .ר ביצוע סעיפי התקציב השונים, פיקוח על הוצאות הרשויות השונות: תכנונו, הפיכתו לחוק, מעקב אחהתקציב

: ניהול הכנסות המדינה ממסים, קביעת מדיניות המיסוי בעתיד, הנחיה לעניין השיטה החשבונאית ושת"פ מיסוי
 .בינלאומי בנושא

 סכמי סחר.:  ניהול המכס היפני, קביעת שיעור מיסי היבוא ופיקוח על ביצוע המכסים ומדיניות החשיפה

 .(JGB)אג"חים ממשלתיים  ניהול החוב הלאומי, גיוס הון על ידי הממשלה החשבות הכללית: 

ניהול המדיניות  ,ניהול ופיקוח על מטבע החוץ של יפןהאגף הבינלאומי אחראי על : תבינלאומי פעילות
וז נכסים פיננסים בארצות המוניטרית תוך שת"פ עם הבנק המרכזי ועם גופים בינלאומיים מרכזיים, ניהול וריכ

 ., ניהול הסכמים בינ"ל )הבנק העולמי, קרן המטבע וכולי( ליפן חוץמ

 המערכת הבנקאית:

ממדינות המערב לאחר הרסטורציה של  נלמדומערכת הבנקאות של יפן מבוססת על  שיטות בנקאיות אשר 
כאשר יפן הייתה  1981י בשנת עבר שינוי מהותו, 1927חוק הבנקאות הראשון נחקק בשנת  .(1872מייג'י )

בשיאה ובנקים יפנים איימו לתפוס את המקומות הראשונים במערכת העולמית. חוק הבנקאות שונה שוב 
  רגולציה-ההד .כאשר נדרשה הערכות פיננסית שונה לחלוטין לאחר התנפצות הבועה הכלכלית ,1996בשנת 

 . ”big bang”-כונתה אז ה 1996של שנת 

ת התשעים עברה הבנקאות שורה ארוכה של מיזוגים ושינויי בעלות. מרבית הבנקים עדיין לאחר משבר שנו 
 סחר הגדולות, אך שוב אין  זיקה ישירה בינן לבין חברות המסונפות לחברות הסחר.המזוהים עם חברות 

סוחרים בפעילות ממשלתית בשוק כרשאים הבנקים לשמש חתמים ולשמש  ,בדומה לארצות הברית וישראל
בשוק ההון של הפירמות אסורה  ןמעורבות עם זאת,אגרות החוב הממשלתיות. בהון, קרי לשמש שחקנים ה

 לחלוטין.

 לבנקים היפנים פעילות בינלאומית ענפה ביותר וסניפים מרכזיים בכל רחבי העולם.

 ,Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)  הבנקים הגדולים של יפן הם:

 Chuo Mitsui Trust Group, Resona Banking Group, Mitsubishi UFJ Banking Group. 
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סדר בבנקים אזוריים )פריפריאליים( ושורה של בנקים  64אלה קיימים ביפן עוד ענק מעבר לחמשת  בנקי 
 .15וךקר על ניהול נכסים וחסכונות לטווח אריהאחראים בע  TRUST BANKS 20גודל בינוני. קיימים עוד 

 :cho Ginkō-Yūבנק הדואר של יפן  

אר של יפן ומחזיק בתיק ודרשות השייך להבנק החיסכון הלאומי של יפן,  ביפן הינומוסד מיוחד וייחודי 
עת  שנים, 7ופעל במתכונת זו עד לפני  1875בשנת  החסכונות הגדול ביותר בעולם. הבנק נוסד כבנק ממשלתי

יושלם באוקטובר זה  לפתוח בתהליך להפרטתו. תהליך iro KoizumiJunichהחליטה ממשלת יפן בראשות 
 עת יונפק הבנק בבורסה של טוקיו ובבורסות אחרות במקביל. 2015

זהו הבנק היחיד לו סניפים )ברישיון( בכל רחבי יפן ומשמש כמנהל החסכונות הראשי של מרבית משקי הבית 
 .16טריליון דולר 2,035וי נכסים בשו -הבנק מנהל  31.12.2013-נכון ל של יפן.

 : TSE- הבורסה של טוקיו

הבורסה של טוקיו היא הבורסה השנייה בגודלה בעולם על פי שווי השוק של כלל החברות הנסחרות בה. נכון 
התמזגה הבורסה השנייה  2012טריליון דולר. בשנת  4.5חברות בשווי כולל של  2,292נסחרו בה  2013לנובמבר 

 עם זו של טוקיו ונוסדה  "הבורסה המרכזית של יפן". -יות של אוסקה בורסת המנ - של יפן

ש ומתבצע בשלוהמסחר הממוחשב בעיקרו,  .15:30-ועד ל 9:00 -השעההבורסה סוחרת מידי יום עסקים החל מ
בה  - השנייה ,בה נסחרות החברות הגדולות בעלות היקף המסחר הגבוה ביותר -הראשונה  :זירות )רמות(
 נסחרות  כבסה"בה נסחרות החברות הקטנות וחברות הזנק.  -  MOTHERS וזירת ,רות הבינוניותנסחרות החב

 .17חברות 182

וזאת נוכח שנות המשבר  ,חברות זרות נסחרות בה 11בעובדה שרק  הינה חולשתה של הבורסה היפנית
עת עלו  ,חרונההארוכות אשר הביאו לקיפאון כמעט מוחלט בשוק המניות. ההתעוררות הדרמטית בשנה הא

 2014בחודש פברואר  . ואכן, הביאו לעניין חוזר מצד חברות בינלאומיות ,60%-מדדי המסחר בשיעור של כ
 שנים. 17הושלמה ההנפקה הראשונה של חברה זרה מזה 

על שמו של העיתון הכלכלי החשוב  (, הקרוי NIKKEI) המדד המרכזי והידוע של בורסת טוקיו הוא מדד הניקיי
 S&P-)המקביל ל Topix-החברות הנסחרות ביותר בבורסה. המדד השני  הוא מדד ה 225כלולות בו , ושל יפן

 החברות הנסחרות בדרג השני. 1,470( ובו כלולות כל   500

 

                                                                    
15 Japan Bankers Association Yearly Report 2013 
16 Japan Postal Bank Annual Report 2013 
17 מצגת הבורסה של טוקיו ,מתוך אתר הבורסה   
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מבין המוסדות היפנים  .בנקי השקעות זרים 10-בנקי השקעות ומסחר מקומיים ו 94בבורסה של טוקיו חברים 
 .NIKKO -ו NOMURA, DAIWA  :את שלשת הענקיםהחשובים ראוי לציין 

 

 :OTC (JASDAQהמסחר מעבר לדלפק ( - השוק המשני

שנות המשבר הארוכות, ולהזרים דם חדש לשוק ההון הוחלט לאפשר במהלך בכדי לעורר את כלכלת יפן 
( כדוגמת OTCלחברות קטנות וחברות הזנק להנפיק בסדר גודל קטן, ולאפשר מסחר מעבר לדלפק )

 .הנסדא"ק בארצות הברית

 להכרה כזירת מסחר רשמית. הזכ 2004ובשנת  1991-מרכזו באוסקה, החל בשהמסחר הממוחשב, 

ובלבד שסה"כ ההון המונפק לא  ,מיליון דולר( 5מיליון ין ) 500בכדי להנפיק בזירה זו די בסה"כ נכסים של 
גורמת להנפקות המינימליות להיות גבוהות  כמובן שעלות ההנפקה .מיליון ין( 200מיליון דולר )- 2-יפחת מ
כמו כן ישנה הקפדה על רמת פיזור של  .18מיליון דולר 50ההנפקות הקטנות ביותר עומדות על  -ואכן בהרבה, 

לעקוף את מחנק האשראי אשר אפיין את השוק אפשרה פלטפורמת מסחר זו  ,עדייןובעלי מניות לפחות.  300
 הלווים הראשוני ביפן.

 :מטבע חוץ

"מדינה יקרה".  של יפן היה כמעט קבוע במשך שנים רבות והיה גורם מרכזי בהיותה היןשער החליפין של 
מדינות זרות טענו כי ממשלת יפן והבנק המרכזי תומכים בשער ין נמוך בכדי לתמוך ולסבסד את תעשיית 

מטבעות המרכזיים מול ה היןהיצוא. בעשר השנים האחרונות חלה תנודתיות גוברת בשער החליפין של 
 .תופעה אשר החריפה בשנה האחרונה ,האחרים

                                                                    
  TSEבאתר  JASDAQ עמוד   18
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אשר זינק  – היןממשלת יפן הנוכחית שמה לה למטרה ראשונה במסגרת מדיניות ה"אבנומיקס" להחליש את 
-101והוא נסחר כיום ברמה של  25%-בכ היןין לדולר. תוך שלשה חודשים נחלש  75לרמה חסרת תקדים של 

אך זו היא בעיני מעצבי המדיניות בעיה , אמנם גרמה לגידול בגרעון המסחרי של יפן ין לדולר. התופעה 103
 הדפלציה ולהביא להתעוררות הצמיחה הכלכלית. תבעייעליהם לפתור קודם לכן את  .משנית

 :19קרנות הון סיכון ביפן

 תעשיית הון הסיכון ביפן שונה בתכלית השינוי מזו בארצות הברית או בישראל.

תעשיית הון סיכון היא תעשיה קטנה והופעתם על חברות הזנק  ,קעה הגדולה במחקר ופיתוח ביפןלמרות ההש
(START UPSהיא קטנה לאין ערוך. לשם השוואה ),  השקיעו כל קרנות הון הסיכון ביפן סכום של   2012בשנת

 י קרנות בארה"בעל ידשהושקע מהתל"ג  0.12%לעומת   (,מהתל"ג 0.02%סכום המהווה )מיליארד דולר  1.2
 .(שוויש לזכור כי  התל"ג האמריקאי גבוה פי של)

 .לגופים פיננסים גדולים קשורות ןורובמספר  קרנות הון הסיכון ביפן נמוך ביותר, 

הסיבה העיקרית להעדרן של קרנות עצמאיות ביפן היא התחרות הקשה על הון, משאבים ועל שותפויות מצדם 
ם. ענקי התעשייה והכלכלה ביפן הקימו קרנות פנימיות המשקיעות בשם של הגופים התעשייתיים המרכזיי

 CVC (corporate venture -הקונצרן בטכנולוגיות המעניינות את הגוף בשמו הן פועלות. קרנות אלו ה

capital funds)  בלבד.  בתעשיות ליבה משקיעות 

 HITACHI, TEL.NTT , TOSHIBA,FUJITSUפעילות ביותר ניתן לציין את, הקרנות הלהם  אשר בין הגופים

NEC ,TAKEDA  .וגופים רבים נוספים 

למשקיעיהם )באמצעות אקזיטים  בניגוד לקרנות הון סיכון כלליות המבקשות להשיג תשואה מפוארת
השקעה בטכנולוגיה אשר תביא לתרומה מרבית אמצעות את הצלחתם ב מממשים CVC-ה ,מתוקשרים(

 לחברת האם.

( העדיפו הקרנות היפניות להשקיע בסבבים מאוחרים כאשר רמת הסבירות של 2009ת )עד לשנים האחרונו
-שלב הבשנתיים האחרונות חל שינוי במנהגן ואחדות החלו להשקיע באך  הצלחת חברת ההזנק גבוהים יותר, 

seed  ואף בשלביpre-seed . 

ה במדינות דרום מזרח אסיה חלקן התמחו בהשקע, אך הקרנות היפניות הן בעיקרן מקומיותשל השקעות ה
אלו של ל יתאימו את השקעותיהן אלא  ואחרות פתחו משרדים בארצות הברית. רובן לא תהינה משקיע מוביל,

 מיליון דולר. 3.0 -מיליון דולר ל 1.5סכום ההשקעה השכיח ינוע בן   .קרן מקומית מובילה

ת ומספר ההשקעות גדל בצורה בולטת )ראה בשנים האחרונות גבר העניין של קרנות יפניות בחברות ישראליו
 .פרק יחסי ישראל יפן(
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 מגמות אזוריות

מדינות  הצטרפו אליואוסטרלית. לאחר מכן -זילנדית-יוזמה ניותוך מ 1990-נוסד ב TPP-השל ארגון הסחר 
טרפו דרום אמריקה. מאז הצמ נוספות ואחריה מדינותכעשור . ארה"ב הצטרפה לפני קנוספות באזור הפסיפי

 הפך לגוף כלכלי רב עוצמה המאיים לכאורה על מעמדה של סין.  , והארגוןקוריאה וטאיווןגם 

ממשלת יפן בראשות רוה"מ אבה החליטה לפתוח בשיחות על הצטרפות יפן, החלטה שהולידה התנגדות מבית 
 ומחוץ.

סכם )אשר יצור את עיקר המחלוקות המונעות את החתימה המלאה על ההכאשר השיחות נמצאות בעיצומן, 
גוש הסחר הגדול בעולם( היא התעקשותה של ארה"ב לא לבטל לחלוטין מכסים על יבוא רכבים ורכיביהם 

ביטולם של מכסי הגנה על מוצרי פולחן עליהם ל)סעיף החשוב מאד ליפן( ומנגד התנגדותה של יפן 
 ארצות הברית. מתעקשת

אך נראה כי הסכם חשוב זה  ,ום ניהול פרויקטים משותפיםישנן מחלוקות נוספות בתחום הקניין הרוחני ובתח
 ייחתם עוד השנה.

אך  ,קוריאני-יפני-הסכם סחר משולש סינייצר הניסיונות לאת את סין לחדש  השיחות אלו הביאבהתקדמות ה
 שיחות אלו מתנהלות באיטיות ובדרג נמוך נוכח המתיחות המדינית בין המדינות.

 2011מארס של  השפעת רעידת האדמה הגדולה

החרידה את יפן אחת מרעידות האדמה האימתניות בהיסטוריה.  ,14:00לקראת השעה  ,2011במארס  11-ב
צפונית מזרחית לטוקיו.   TOHOKUבסולם ריכטר הכתה את חבל ארץ 8.9רעידת האדמה בעוצמה של 

 בעקבות רעידת האדמה ספגה יפן שני נחשולי צונאמי מהחזקים שאירעו אי פעם.

ק"מ  505איש. חבל ארץ באורך של  8,000-איש ונעדרים עד היום כ 20,000-וצאה מאירועים אלו נספו ככת
 .ק"מ נהרסו לחלוטין )לשם המחשה זהו שטח מקביל לשטח מדינת ישראל( 20-25-ורוחב של כ

 אשכול הכורים הגרעינים בפוקושימה,בהחמורה  הפגיעהתוצאה נוספת בעלת השפעה מרחיקת לכת הייתה 
עדיין נאבקים למנוע דליפת חומרים רדיואקטיביים ועדיין לא כובו ליבות ביפן כורים אשר הושבתו לתמיד. 

אסון גרעיני הינו מאבק ללא לאות של מהנדסי תשתית ביפן. מניעת והכורים. המאבק כנגד החמרת המצב 
ולם יוקרתה נפגעה א ,טרם עמדה להכרעת בית המשפט ביפן  TEPCOאחריותה של חברת החשמל של טוקיו

 .תקנהללא 

 ( לבדיקה והערכה מחדש.30%-כתוצאה מאסון זה הושבתו כל הכורים הגרעיניים ביפן )כ

 afterמשנה ) יאירוע 145-בעקבות רעידת האדמה אירעו ביפן, במשך ששת השבועות שלאחר מכן, עוד כ

shocks בסולם ריכטר. 5.5-( בעוצמה של למעלה מ 

זהו נזק עצום אשר מחייב את  .מהתל"ג( 6%-מיליארד דולר )כ 306-נזק שנגרם בכממשלת יפן העריכה את ה
 יפן להשקיע משאבים חסרי תקדים בשיקום האזור וכלכלתו.

מיליארד דולר. כמעצמה כלכלית יפן  190-ממשלת יפן הנוכחית הקציבה לפיתוח מחדש של כלל התשתיות כ
 מתמודדת עם אסון זה ממקורותיה היא. 

 ,רעידות אדמהיפקדו את יפן  מניעתם של אסונות כאלו. תמידלטובת  אסון הופקו לקחים רבים כתוצאה מה
 אך נראה כי היערכותה תהיה שונה בעתיד.
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 הזדקנותה של יפן

 מיליון ברבע האוכלוסייה פחתה השנהו, אוכלוסייתה קטנה שנים שלוש מזה. קשה דמוגרפי משבר עוברת יפן
 . הבאות ניםבש ויחמיר ילך זה משבר. איש

, 2013 לשנת נכון. החיים בתוחלת ועלייה הילודה בקצב מירידה כתוצאה במהירות מזדקנת יפן אוכלוסיית
 אחראית זו קבוצה. 1990 בשנת שתועד מהנתון 12% של עלייה, 65 גיל מעל הייתה יפן מאוכלוסיית 24% כמעט

 הוצאות עליית קצב. הכלכלי מחירו את בהגו זה בעייתי דמוגרפי ומבנה ,יפן של הבריאות מהוצאות 50%-לכ
 כספי על נוסף לחץ הפעלת כדי תוך ,התחזית בתקופת ג"בתמ הגידול את עבוריו לעלות ימשיך ביפן הבריאות
 .20הציבוריים המדינה

 ומתוך השנייה העולם מלחמת לאחר. היפנית המשפחה של החיים הרגלי בשינוי הוא המשבר של מקורו
 אלו בשנים עבר העולם כל)י הילודהבמספר דרמטית עליה יפן חוותה", חדשים םחיי"  של עמוקה תחושה

baby boom  .)הפיתוח, השפע אחר נלאה הבלתי המרדף, החיים רמת עלייתועם , השנים חלוףב, אולם 
 .אפסית לרמה הילודה ופחתה בעשור כמעט ביפן הנישואין גיל עלה, האישי והקידום העסקי

. החיים בתוחלת משמעותית לעליה הביאה המפותחת הממלכתית הבריאות ומערכת ןביפ החיים איכות עליית
 האזרחים מספר עלה האחרונה שבשנה מפתיע הדבר אין לכן. בעולם ביותר הגבוהה הינה ביפן החיים תוחלת

 . מהאוכלוסייה 25%-כהמהווים  מיליון 30 על 65 לגיל מעל

 יתרה. האוכלוסייה מכלל 14%-מ פחות של שלילי לשיא 14 לגיל מתחת הילדים מספר ירד, זו לעליה במקביל
  הבעיה תחריף בילודה גידול בהעדר, קרי(. הברית בארצות 37 לעומת) 44 הוא כיום ביפן הממוצע הגיל, מכך

 .הבאות השנים 20-ב

 2.1 של ימליהמינ מהשיעור נמוך שיעור זהו .(0.9 הינו הילודה שיעור בטוקיו) 1.41 הינו היום ביפן הילודה שעור
 .האוכלוסייה גודל לשימור הנחוץ

 תפחת, יישאר הדמוגרפי והמבנה ובמידה( בעולם ההומוגנית המדינה היא יפן) הגירה מדיניות אין וליפן מאחר
 .2100 בשנת מיליון 45 לכדי ותפחת שנה 30 תוך מיליון 100 לכדי יפן אוכלוסיית

 Child Care חוק את חוקקה ואף ,המשפחה חיי עם ההעבוד איזון על דגש שימת כוללת הממשלה מדיניות

and Family Care Leave law זוגות של החיים וסביבת התנאים את ומשפר 2009 בשנת לתוקפו שנכנס 
21במדינה הילודה קצב את להעלות במטרה

 . 

פנסיה,  כגון ביטוח לאומי, שונים לאור שינויים דמוגרפיים אלו, ניצבת ממשלת יפן בפני אתגרים בתחומים
 שירותי הרווחה, מדיניות להעלאת קצב הילודה והכללה חברתית של הגיל השלישי.
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, 20-64מערכת הפנסיה והביטוח הלאומי ניצבות בפני בעיה כלכלית חמורה מאחר והסקטור העובד בגילאי 
. 65יל שהולך וקטן, משלם את רוב המיסים ועיקר הנהנים ממערכת הביטוח הלאומי הינם אנשים מעל ג

 כלומר, הזדקנות האוכלוסייה מביאה לירידה בהכנסות המדינה ועלייה בתשלומים לאזרחים.

 ממעגל יוצא יפן של לשגשוגה הביא אשר הדור. פרישה לגיל הגיע מלחמת העולם השנייה אחרי שנולד הדור
 מהיקפו חצי יותלה צפוי ביפן העבודה חוכ 2060 בשנת. מחליפים לו ואין, המספרית ברמה לפחות, העבודה

 בקרב מגמה כיום ישנה ,פרישה בפני שעומדים העובדים של בערכם מכירה היפנית והחברה מאחר. 22כיום
 .יותר נמוכים שכר בתנאי אולם שפרשו עובדים של מחדש העסקה של רבות יפניות חברות

הטכנולוגיות  בהיבטי (Silver Age Economy)" הכסוףהזדמנויות חדשות מתגלות בתחומי "כלכלת גיל 
החדשות, מוצרים ושירותים מעוצבים למען האוכלוסייה המבוגרת, בריאות וטיפול סיעודי, חינוך, תחבורה וארגון 

 ח אדם.ואשר חווה מחסור בכ מחדש בשוק העבודה

( לאוכלוסייה המבוגרת. טכנולוגיות אלו מהוות ICTיפן יוזמת פרויקטים בתחום טכנולוגית המידע והתקשורת )
מרכזי בארגון מחדש של שירותי הטיפול, אולם יישום יעיל של טכנולוגיות אלו עומד בפני מגוון של גורם 

ומעלה עם הטכנולוגיה  65-בעיות, החל מחדשנות במתן שירותים ועד לתמיכה מוסדית והיכרות של בני ה
 העדכנית.

שבעיצובו שמו דגש על  , NTT Docomoכדוגמא ניתן להזכיר את פיתוח הטלפון הפשוט לשימוש של חברת 
שימושיות, ועל קלות התפעול של מאפיינים כגון פונטים, מקשים ופעולות שונות. גם תעשיית הרכב ביפן 

 שוקדת על פיתוחי מכוניות לגיל השלישי תוך שימת דגש על בטיחות ונגישות.
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יותר מחלקות  ישנן .ההאוכלוסיישל יפן עוברים אף הם שינוי מערכתי נוכח שינוי הרכב  שרותי הבריאות
קליניקות פרטיות המטפלות באוכלוסייה המבוגרת על ידי חברות חדשות ומוקמות גריאטריות בבתי חולים, 

קליניקות אלו הבצד  .(Unicharm, Benesse, Secom, Mitsubishiכעיסוק כלכלי חדש )חברות כמו ו
" הזקוקה לטכנולוגיה של Home Care Servicesובעידודן מתפתחת ביפן תופעת השירות בבית הלקוח "

 בקרה רחוקה.

תעשיית האביזרים התומכים באוכלוסייה המבוגרת )קלנועים, כסאות גלגלים, מעליות תומכות ציוד אורתופדי 
נמכרו ביפן יותר חיתולים גריאטריים  2013ם נזכיר כי בשנת אדי  - ופיזיותרפיה( זוכים אף הם לעדנה כלכלית

 מחיתולי תינוקות!

ר אינו מתפתח בהתאם )בינתיים( הוא ענף בתי האבות. רובם המכריע של קשישי יפן מעדיפים לסיים תחום אש
מטופלים על ידי בני משפחותיהם, כיבוד אב ואם ביפן הוא עדיין מערכי היסוד כאשר הם את חייהם בביתם 
 הזנחת קשישים היא תופעה חריגה ומקוממת ביפן!ובמשפחה היפנית, 

 ארגונים גדולים להקמת פנימיות גמלאים אולם תופעה זו עדיין אינה שכיחה. ישנם ניסיונות מצד

ענף כלכלי נוסף הזוכה לתשומת לב על ידי יזמים וחברות הוא תרבות הפנאי של הגיל השלישי. יותר נסיעות 
אף פתחו  פעילויות ספורט. בתי הכולבו של יפןוברחבי יפן, יותר מועדונים, חוגי מבוגרים  טיוליםל, יותר "לחו

 מחלקות אפנה למבוגרים הנפרדות לנוחיותם ממחלקות הצעירות והרעשניות.
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 התרבות העסקית

פרק  - . רבות סופר ודובר על ייחודה של יפןבאופייה ד יפניתומא נותרהלמרות בינלאומיותה של יפן, היא עדיין 
 לנבכי החברה ומסתוריה. זה בא להאיר ולהבהיר גורמים מרכזיים בתרבות העסקית ,מבלי להיכנס

אחד המאפיינים הארגוניים הייחודיים לחברות יפניות שיכול להשפיע על התנהלות של משא ומתן הוא 
גישה  ומהווההמבוססת על ערכי התרבות היפנית , Ringiמערכת קבלת החלטות הקבוצתית המכונה 
 הוליסטית השומרת על ההרמוניה בתוך הארגון.

Ringi  בים אשר מטרתו להגיע לקונצנזוס. לעתים קרובות משלב תהליך זה מערכת הליך רב שלתהוא
לוקחת בחשבון נקודות מבט מסועפות ומפוצלות. תחת שיטה זו, הצעות עוברות אשר מורכבת של דיונים 

מחלקתי למקומי, מה - להיות מושפעים מההחלטה, החל מהדרג הנמוך לגבוה שעלוליםבדרגים השונים 
עסקית בדרך כלל מלווה בדיונים על פרטי העסקה על מנת לפתח ולהגיע ההצעה השל  המסלולתאגידי. לו

 להכרה קבוצתית ולהשיג הסכמה כוללת על דרך הפעולה בהמשך. 

(. הקונצנזוס יושג רק לאחר שכל BOTTOM UPאנכי )ל הופךתהליך קבלת ההחלטה הינו אופקי בטרם 
, ויחתמו ןהסכמתאת סה, יצור, שיווק, תקצוב וכדומה( יתנו )מחקר ופיתוח, הנד לנושא המחלקות בעלות הנגיעה

 .(BUCHO -מנהלי המחלקות השונות )השל ( HANKYOבחותם  )

ד שהנושא ישוב למטה לצרכי הבהרות וסביר מאורק אז תעלה ההחלטה כלפי מעלה לדיוני ההנהלה, 
 הנהלה לאישור סופי.ליוחזר  לפני שהדיון נוספות ,

במניעת חילוקי דעות  קיימים בו יתרונות הבאים לידי ביטויזמן,  כמהלך שגוזלה למרות שתהליך זה נרא
 קלות היחסית של יישום ההחלטות מכיוון שכל הגורמים הרלוונטיים היו מעורבים בקבלת ההחלטה.בו עתידיים
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אחריות מלאה על קבלת ארגונים יפנים הינם יותר מכוונים לקבלת החלטות קבוצתיות ולעיתים רחוקות ניתנת 
שלמנהלים בכירים בחברה יש לכאורה סמכות גדולה יותר בתהליך קבלת ההחלטות,  בעודהחלטה ליחידים. 

 צומת מרכזית ביישום בפועל של ההחלטות. מהווים צוות בעמדות נמוכות ובינוניות אנשי ה

 ותל מערכות יחסים היררכי, כיבוד ושמירה עניתיפהתרבות העומדת בבסיס הההיחסים השיתופית  בתפיסת
והסטטוס של  ,הינה גורם חיוני בחברה ובעסקים. ביטוי חשוב של היררכיה בעסקים יפניים הוא עניין הותק

משקף את תפקידו של העובד התואר . העובד האינדיבידואלי בתוך החברה לעיתים קרובות קשור לגילו
למרות שכיום יש התרחקות מקידום מבוסס וותק  ,ומעמדו. ותק היה באופן מסורתי קריטריון חשוב לקידום

 קידום מבוסס כשרון ויכולת(.  )לעבר

להנעת  מסמכותואינו רודף שררה. תפקידו המרכזי הוא להאציל  -מנהל יפני  ,למרות הכבוד הרב לו הוא זוכה
 יעדיה.להשגת ולהביאה  אליוהקבוצה הכפופה 

חשובים אשר הבדלי ישנם מדינות אחרות, של זהים לאלו הינם יפנים האירגוניים המבנים נראה כי הלמרות ש
תמיד בולטים באופן מידי. דוגמא טובה לכך היא קיומם של שני מנגנונים לתקשורת, האחד פורמלי  אינם

והשני לא פורמלי. דבר זה מאפשר לאינפורמציה להגיע מהדרגים הנמוכים בחברה להנהלה הבכירה 
יתכן מצב בו עובד זוטר ביחידה חשובה יהיה בעל השפעה גדולה יותר באמצעות הדרג האמצעי. כתוצאה מכך 

 בפועל מאשר עובד בדרג גבוה יותר.

כלכלי ביפן שונה באופן מובהק מזה המערבי. בעוד המנהלים במערב )כמו גם בישראל( -המבנה החברתי
האסטרטגיה והפילוסופיה ביצועיהם הפיננסיים מידי רבעון, הארגון היפני ומנהליו נמדדים בישום  על נמדדים

מערב ובארצות הברית בפרט, בעלי המניות הם הגורם החשוב ובעל בבעוד ש ,העסקית לטווח ארוך. יתרה מכך
שתי הרי שתשומת הלב העיקרית של החברה היפנית מופנית ללקוח. בהיבט הזה  ,ההשפעה המכרעת בקבוצה

 שונות לחלוטין לכל אורך  שדרת הארגון.התרבויות 

איש תרבות, איש של כבוד ולוחם ללא חת עבור  :ובר על איש העסקים היפני כצאצאו של הסמוראירבות ד
הוא רואה במקום עבודתו את והוא נמנה, ליו שעד עם הארגון ואדוניו. איש העסקים היפני המודרני, מזוהה מא

תרום להגשמת הווייתו המרכזית. איש העסקים היפני יעשה ככל שביכולתו שלא לאכזב את מעסיקיו ול
 של החברה. היעדים

האמון או הכבוד. המונח את גרוע מלאבד דבר הגורם המרכזי המניע את העובד היפני הוא "כבוד". אין 
LOSING FACE” איש עסקים  מערבי אשר היפנית " הוא המושג המרכזי והבסיסי בהבנת התרבות העסקית  .

 ד את העסקה. דינו לאב -יעלוב בעמיתו היפני, יאכזבו או יכשילו 

יתרה מכך, גם אם האשמה איננה של העובד היפני, הוא ייתפס בעיני עמיתיו ובעיני החברה כמי שנכשל 
בניהול המשא ומתן, כמי שלא הכין היטב את הקרקע לעסקה, כמי שבחר את השותף הלא נכון וכמי שמעל 

עמיתו המערבי, אשר איבד את ר אשבאמון שהחברה נתנה בו. אותו עובד יפני, יימצא במצב קשה לא פחות מ
 העסקה. העובד היפני במובנים רבים איבד את עתידו.

(. non-verbal communicationמאפיין נוסף וחשוב בתרבות העסקית היפנית הוא השיח ההדדי הסמוי  )
. מאחר והעובדים המקצועיתבחיי המשפחה ובמסגרת  כמוזכר לעיל, הרמוניות היא מוטיב מוביל בחינוך,

בכיתת הלימוד בבית הספר ובאוניברסיטה(, הרי פועלים עבודת צוות )כשם שהיו פעול בפנים מונחים להי
ההרמוניה. יפנים יסמכו לפעמים יותר  השגתהיא במהותה  של הבנה הדדית אילמת,ושפיתוחה של שפת גוף 

 על  התגובה שבשתיקה רועמת לפעמים יותר משטף של מילים. ,על הנרמז מאשר על הנאמר
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היפנים מצטיינים ביותר בלימוד דקדקני ובתכנון כל שלב  ואכןיסודית, והבנה כזו, מחייבת הכנה מוקדמת 
ב גם יפרו ו. אנשי המערב יהיו נבוכים מהדממה הנוצרת בעת דיון  ולרחטוף את זה גם מבטה זושלב, לכן יבינו 

זכות רבות. )לדוגמא: אין זה  הכרת התרבות היפנית ולימודה יקנו לאיש המערב נקודותבעוד את השקט, 
על כן ישיבה  .זוהי חדירה לפרטיותומאחר ו ,מנומס להישיר מבט לבן שיחך, בוודאי לא אם הוא בכיר ממך

 נינוחה ודיבור שקט ונינוח הן תכונות חיוביות ביותר(.

, אך יש כי המסרים שהם מקבלים מעמיתיהם היפנים אינם ישירים וכניםאנשי עסקים מהמערב  חשיםלעיתים 
ומה  ,(tatemae)ביפן קיימות שתי רמות של הבעה וביטוי: כיצד אדם מופיע ומה הוא מצהיר בפומבי להבין כי 

 בןכרות ממשית עם י(. לפעמים קיים מרחק גדול בין הנאמר לבין הכוונה. רק הhonne(הוא באמת חושב 
דה ואורח רוח מצד איש המערב, השיח היפני תשבור מחיצות אלו ותביא להארת הנסתר. הדבר מחייב התמ

 כשם שעל העמית היפני להתרגל ולהשלים עם הבוטות והישירות המערבית/ישראלית.

 .יבין עד כמה מורכבת תרבותם העסקית ךכ ,ככל שיתמיד איש העסקים לבקר ביפן

 תשתיות

 שאפיין את יפןעם כניסתה של יפן לעידן המודרני נזנחו הדרכים המסורתיות בעקבות פיתוח תשתיות מואץ 

 .השנים האחרונות 140 -ב

מהטובות בעולם, כולל קו רכבת מהירות  שהינה ביפן קיימת מערכת כבישים ורכבות מרושתת היטב
(BulletTrain המקשרות )בין ( קצות המדינה, השינקנסןShinkansen בערים הגדולות ישנן מערכות .)

נסיעה ל כחלופהרכבת תחתית שנמצאות בשימוש יומיומי ציבוריות מפותחות כגון אוטובוסים, רכבות ו תחבורה
 במכונית.

הפופולארי והנוח ביותר הינו רשת הרכבות המהירות,  התחבורהבצד שימוש נרחב בתעופה פנימית, אמצעי 
קמ"ש. הרכבות יוצאות  300מהירות של לכל מרכזי האוכלוסין ביפן מחוברים לרשת רכבות זו המגיעה כאשר 

ה ליעדה תוך שלוש עדקות ומגי 20רכבת בין אוסקה לטוקיו יוצאת מידי ה ,. לדוגמאמרבי וקובדיבאופן תדיר 
 שעות. 

נמלים, רכבות, תחנות כח ושדות  בעקבות אסון רעידת האדמה נפגעו תשתיות רבות כגון כבישים, גשרים,
 טריליון ין.  2.2תעופה. לפי פרסומי לשכת הקבינט, אומדן הנזק לתשתיות היה 
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 להל"ן נתונים על היקפי ההשקעות לתחזוקת דרכים וכבישים ביפן:

 (km)  סלול מבנה סוג (km)  אורך 

 מנהרה גשר

 מספר
 התקנות

 אורך
 (km)  

 מספר
 התקנות

 אורך

(km) 

 1,175 (4%) 6,813 (1%) 7,642 מהירות דרכים

(12%) 

801     (9%) 780   

(21%) 

103     (2%) 

 םהמנוהלי כבישים
 המדינה יד על

22,874 

(2%) 

11,902 

(8%) 

1,414 

(15%) 

1,257 

(13%) 

704 

(19%) 

218 

(4%) 

 המנוהלים כבישים
 אזורית

31,916 

(3%) 

13,227 

(9%) 

939 

(10%) 

2,325 

(25%) 

1,011 

(27%) 

219 

(4%) 

 129,377 רשות של כבישים

(11%) 

33,730 

(22%) 

2,566 

(27%) 

2,494 

(27%) 

789 

(21%) 

788 

(15%) 

 כבישים
 מוניציפליים

1,016,058 

(84%) 

89,487 

(58%) 

3,504 

(37%) 

2,497 

(27%) 

412 

(11%) 

3,850 

(74%) 

 1,207,867 לאומיים כבישים

(100%) 

155,159 

(100%) 

9,598 

(100%) 

9,374 

(100%) 

3,693 

(100%) 

5,179 

(100%) 

n, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and tourismThe maintenance of national road network in Japa Source: 

מהתמ"ג, אך בפועל  %3של בסך השנים האחרונות יכלה להצדיק השקעה בתשתיות  18-צמיחתה של יפן ב
של רוה"מ, אבה שינזו,  תכניתו. השקעה בתשתיות נמצאת בראש  23בפיתוח תשתיות %5משקיעה המדינה 

 הכלכלה היפנית. להחייאת

ינותבו יותר תקציבים למגזר הפרטי באופן שיגדיל את מעורבותו בפיתוח התשתיות על פי תוכנית האבנומיקס, 
הדבר יאפשר פיתוח וניהול אפקטיביים ויעילים, וגם יספק שנשלטו באופן מסורתי על ידי המגזר הציבורי. 
 .24הבינלאומיותמקומן בשוק לחברות פרטיות שוק עצום והזדמנויות לחזק את 

הזכויות להפעלת  למכור את בשנים האחרונות פועלת הממשלה היפני,חוב הכחלק מהמאמצים להפחית את 
נמל התעופה סנדאיי, שנפגע קשה  לכך היא דוגמא .נכסים ציבוריים כגון כבישים, רכבות ונמלי תעופה

 אשר תהליך מכירת הזכויות להפעלתו נמצא בעיצומו.ו, 2011 שלרעידת האדמה ב

                                                                    
23

 McKinsey global institute-Infrastructure productivity 
24

 WESRCH – Abenomics Progress and Achievements 
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אחת מצרכניות האנרגיה הגדולות בעולם, מדורגת במקום רביעי אחרי סין, ארה"ב הודו ורוסיה אולם  יפן הינה
 נחשבת לאחת המדינות היעילות מבחינת צריכת אנרגיה. 

יפן הינה מדינה דלה במשאבים טבעיים ולכן מייבאת את מרבית חומרי הגלם. יפן הינה יבואנית הנפט 
אספקת הגז ביפן תלויה  .והמובילה בעולם ביבוא גז נוזלי ,ות הברית וסיןהשלישית בגודלה בעולם אחרי ארצ

 רובה ככולה על יבוא זה. 

 םחוציה צינורות גזבמדינה אין , וק"מ לאורך המדינה 249,786צינורות באורך של מבנויה ביפן תשתית הגז 
 מתוך כללק"מ  4,772ק ור ,לחץ נמוך להפצה מקומיתבמצינורות הגז הינם רשת צינורות  %86-. כגבולות

  16mcmמסופים לקבלת גז נוזלי בעלי קיבולת של  31צינורות הם בעלי לחץ גבוה. ביפן קיימים ה
 .25של גז טבעי( bcm 10-)מקביל ל

שני  בסופו של דבר נסגרו .ירד באופן דרסטי ייצור האנרגיה הגרעינית 2011לאחר אסון פוקושימה בשנת 
 .26לפני האסון הכורים שפעלו ביפן 50חשש בטיחותי, מתוך  האחרונים בשל הפעילים הכורים

 לחשמל( כמקור Renewable Energyלאנרגיה מתחדשת )מוגברת לב  לתשומתאסון רעידת האדמה הוביל 
 .)ראה הרחבה בפרק האנרגיה( 2020-2014לעלות בין השנים  השצפויועל מנת לענות על הדרישה לאנרגיה 

והדרישה לשירותי אינטרנט בפס רחב  ויורדים,המחירים הולכים  טובות בעולם.מה הןתשתיות האינטרנט ביפן 
 . %100( עולה על  PCעולה בקצב קבוע היות וחדירת המחשבים האישיים )

רוב תושבי יפן, המתגוררים באזורים אורבאניים, גרים בבניינים משותפים ולכן הגישה וההתקנה של אינטרנט 
הנשלטים על ידי  Fiber to the Home-FTTHתי האב מקבלים שירותי מב %60-כ .בפס רחב קלה יחסית

 . NTT -ספקית התקשורת הגדולה ביפן

 G 4-שוק זה הינה בעיקר בזכות שירותי הבדינמיות ההפך להיות אחד הפופולריים ביפן, ו הסלולרענף 
 144.7 -ביפן לכ הסלולרהגיעה מספרם של מנויי  2013. בשנת Long Term Evolution-LTEוטכנולוגית 

 .2018מיליון מנויים בשנת  165מיליון וצפוי לעלות לרמה של 

 )ראה הרחבה בפרק התקשורת וטכנולוגיות מידע(.

 תעשייה –יחסי גומלין ממשלה 

של  מעורבותובערוצים שונים ביפן. ישנה שונות גומלין בין הממשלה לבין התעשייה מיושמים בצורות היחסי 
העבודה והרווחה  ,משרד הבריאותב . דוגמא לכך ניתן למצואתחומי התעשייה משרדי הממשלה במרבית

המפקח בין היתר על רגולציה של תרופות ומכשור רפואי ומהווה מוקד סינון איכותי לכניסת טכנולוגיות בתחום 
 . משרד נוסף שיש לצייןביותרמדעי החיים למדינה, תוך כדי שימת דגש על בטיחות בסטנדרטים המחמירים 

היערות והדייג שתפקידו העיקרי הוא להציב סטנדרטים לאיכות מוצרי מזון, לפקח על  הינו משרד החקלאות,
 וקי הסחורות וליזום פרויקטים לשיקום ופיתוח אדמות.ש

                                                                    
25 Oil & Gas security-Japan-IEA, International Energy association, 2013 
26 The Economist Intelligence Unit: Industry Report-Energy-Japan 2013 
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המסחר והתעשייה  ,המשרדים העיקריים המקשרים בין התעשייה לממשלה הם משרד האוצר ומשרד הכלכלה
(METI-Ministry of economy, Trade and Industry)  עבר משרד התעשייה והמסחרשנקרא ב (MITI - 

Ministry of Trade and Industry ). 

MITI  החל מאמצע שנות ה  ,המלחמה אחרישנחשב כפונקציה שתרמה רבות לתיעוש המהיר של יפן בתקופה
זמן ויפן הגיעה לרמת ככל שעבר ה לצד תרומת הסקטור הפרטי.וזאת המוקדמות,  1970עד לשנות ה  1950

יעדי מו"פ,  תסביבה, קביענושאי איכות ב והתפתח לעיסוקהשתנה,  MITIהתיעוש הגבוהה שלה, גם תפקידו של 
על התעשייה  MITIחיסכון באנרגיה, סטנדרטי בטיחות, מסחר, שת"פ אזורי וכו'. בנוסף, השפעתו הכוללת של 

בעקבות רפורמות  ,2001תחרותיות וגלובליות. בשנת  יותרביפן הצטמצמה ככל שחברות פרטיות גדלו ונעשו 
שוב כמשרד  המשרד מספר סוכנויות כלכליות ממשרדים אחרים, נוצרבתוכו הייעול בממשלה במהלכן נטמעו 

METI - הכלכלה, מסחר ותעשייה
. למשרד יש סמכויות רבות בנושא מדיניות הסחר הבינלאומי של יפן, 27 

 ם אחרים.בנושאי אנרגיה ובנושאי כלכליי

 ובניהן:  מסחר ותעשייה פועלות מספר סוכנויות למטרות שונות ,תחת משרד הכלכלה

1. AIST - הינה מכון מחקר ציבורי הממומן על יד ש ,הסוכנות הלאומית למדע וטכנולוגיה תעשייתית מתקדמת
 מתמדת, תרמו רבות לחברה היפנית דרך התקדמות 2001ממשלת יפן. סוכנות זו וקודמותיה לפני 

( ובטוקיו Tsukubaבטצוקובה ) הינםהסוכנות  משרדי. 1882ותמיכה בתעשייה החל משנת  הטכנולוגיב

28יחידות מחקר עצמאיות בתחומי מחקר חדשניים שונים בכל יפן 40-יותר מ דיםומאג
 .  

2. Jetro(Japan External Trade Organization)-  ארגון ממשלתי הפועל לקדם סחר והשקעות בין יפן
למטרת קידום הייצוא מיפן. כיום, הפוקוס העיקרי של הארגון הינו  1958ארגון הוקם בשנת העולם. ושאר ה

בינוניות למצות את פוטנציאל היצוא -קטנותיפניות יפן ולסייע לחברות בלקדם השקעות זרות ישירות 

 .29הגלובלי שלהן

 (Overseas Development Assistance) -סוכנות נוספת המקשרת בין התעשייה לממשלה הינה סוכנות ה

ODA,  המיישמת סיוע כלכלי למדינות מתפתחות ופועלת תחת חסותו של משרד החוץ היפני. הסיוע היפני
 מגיע ברובו דרך חברות הסחר היפניות, אשר מממנות בכספי קרנות הסיוע פרויקטים במדינות המתפתחות.

(. זהו הגוף המחקרי הגדול והמקיף ביותר Riken) גוף נוסף הממומן על יד ממשלת יפן הינו מרכז המחקר ריקן
מקשר בין המחקר, ממשלה ותעשייה. ומוביל עולמי במגוון תחומים מהווה  ,מדע בסיסי ויישומיהעוסק בביפן 

תוך כדי יצירת שותפות עם הסקטור הפרטי, תרם ריקן רבות לתעשייה בתחומים כגון שירותי הבריאות, 
 .30חקלאות ומזון

או  וןדירקטורילתפקידי ייעוץ,  עברובכירים בממשל עם פרישתם של קואיזמי, היה מקובל בעבר, עד ממש
כמובן ניגוד אינטרסים ברור, נוהג זה יצר . שבעבר עבדו בהםתפקידים בכירים אחרים בגופים התעשייתיים 

 .2001הופסק עם ממשל קואזימי בשנת ו

 

 

                                                                    
27 The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) 
28 The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)   
29 Jetro- Japan External Trade Organization  
30 Rikken Research Institute 
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 ים את האינטרסים שלהם אל מול הממשלה:כיום ישנם מספר גופים ביפן המאגדים עובדים ומייצג

1. Keidanren -  גוף זה הינו הלובי התעשייתי הגדול ביותר אל מול הממשלה  -ארגון התעשיינים היפני
ארגונים  121חברות,  1,300 מייצגומהווה גם שחקן מרכזי ביחסים התעשייתיים עם מדינות אחרות. גוף זה 

 . 31ים(ארגונים כלכליים אזורי 47 -תעשייתיים ו

2. Keizai Doyukai - חברות גדולות  900-מנהלים בכירים מ 1,300-מאגד כ - ארגון המנהלים הבכירים היפני
מאפשר דיונים פתוחים יותר , מה שאשר מצטרפים לאיגוד באופן אישי ולא דרך החברה בה הם עובדים

 .ארגוןב

3. Nikkeiren - קומוניסטי -ין ליצור איגוד מתון, אנטיתוך כדי קמפי 1948נוסד בשנת  - ארגון העובדים היפני
 שיכלול עובדים ברמת ניהול נמוכה, כמו גם עובדי ייצור.

 שוק העבודה ביפן

הבדלים משמעותיים בין גברים  נםיש ,. יחד עם זאתOECD-שיעור התעסוקה ביפן הוא מבין הגבוהים ביותר ב
מהנשים בגילאים אלו יוצאות לעבוד.  69%בעוד שרק  ,מועסקים 25-54מהגברים בגילאי  92%ביפן ונשים. 

שיעור הפיטורין בחברות ביפן שואף לאפס וזאת לאור העובדה  32.3.7%שיעור האבטלה ביפן עומד כיום על 
ובמקום לפטר עובדים מקובל להמשיך להעסיק אותם אך לאו  ,שתרבות ההעסקה ביפן מקשה על פיטורים

 ת משניות שתרומתן לתפוקות הינה מזערית.דווקא במשרות בעלות תוכן, אלא על בסיס עבודו

 33.70% –; נותני שירותים 5% –; חקלאות 25% –סקטורים: תעשיה  3-חלק לנשוק העבודה 

מהמועסקים עובדים בעבודות  39%עובדים בעבודות לטווח ארוך ואילו  61%מתוך כלל המועסקים ביפן, 
הירידה בכוח העבודה לאורך העשור  34ניין".מזדמנות או במשרה חלקית ומוגדרים כ"מועסקים שלא מן המ

                                                                    
31 Web site  KEIDANREN 
 
32 Trading Economics – Japan Unemployment Rate 
33 Mundi Index – Japan Economy Profile 2013  
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עובדים בשנה. בעקבות צמצום כוח העבודה בשנים האחרונות,  200,000האחרון הינו בשיעור ממוצע של 
אשרות לתושבי סין, דרום קוריאה,  50,000החליטה יפן לאפשר לעובדים זרים להגיע לעבוד ביפן והנפיקה 

   35באסיה. ומדינות נוספות הפיליפינים 

 תרבות העבודה

ובעיקר ממעמד הסמוראים. יפן, התרבות היפנית בכלל ותרבות העבודה בפרט הושפעו רבות מההיסטוריה של 
 םהבושידו, דרכו של לוחם, הינה מערכת של עקרונות שהנחו את הסמוראים והשפעתה על עולם העסקי

 , צייתנות, כבוד ומשמעת. המודרני ביפן מורגשת גם כיום. הבושידו מושתת על עקרונות של נאמנות

 מאפייני העסקה

ש"העבודה היא לכל החיים". חברות רבות ביפן שולחות נציגים התפיסה  בבסיס המבנה התעסוקתי ביפן עומדת
עם סיומם. העובד  מידעוד טרם סיימו את לימודיהם או  שבסטודנטיםלאוניברסיטאות ובוחרות את הטובים 

תחילת דרכו בה מסתייע בעובד ותיק אשר מלמד וחופף אותו הן לגבי ומ ,החדש עובר הכשרה ארוכה בחברה
 . בחברה היררכיההכללית והתנהלות התפקידו הספציפי בחברה והן לגבי ה

עזיבת מקום עבודה ומעבר למקום עבודה אחר עקב שכר משתלם יותר או הטבות נרחבות יותר לא מקובל 
ולכן  ,ה להיות בראש ובראשונה לחברה בה הוא עובדביפן ואף נחשב לא מכובד. נאמנותו של עובד צריכ

 – האינדיבידואלשהעדיף לקדם את  עלאותו באור שלילי  מציגההאישית  רווחתו מעבר למקום אחר לטובת
 החברה בה הוא מועסק.  –הוא עצמו, ולא את הקבוצה 

 שכר

ותר בעולם בין שכרם של הפער הגדול בי קייםביפן  36דולר לחודש. 3,000-השכר הממוצע ביפן עומד על כ
 37משכרם הממוצע של הגברים ביפן. 70%-מגיע רק לשל הנשים  ןשכר 2013-הגברים לעומת הנשים. נכון ל

 בין שכר זוטרים לשכר הבכירים. OECD-מדינות ה בקרבלעומת זאת ביפן קיים הפער הנמוך ביותר 

חודשי עבודה,  2.7דצמבר. שווי הבונוס הוא ביולי וב –עובדים מן המניין ביפן מקבלים בונוסים פעמיים בשנה 
 38כלומר הבונוס שווה לכמעט רבע מהמשכורת השנתית.

 פיתוח קריירה

העובד היפני בכללו הוא עובד משכיל אשר סיים לימודים אקדמאים או לימודים מקצועיים מתקדמים. כפי 
חזור בצה"ל( מתבצע עוד במהלך בדומה לגיוסי מ -מתקיים בשני מועדים מרכזיים השהוזכר, גיוס העובדים )

 שנת הלימודים האחרונה.

משרד האוצר, הבנק המרכזי, משרד החוץ   :המקומות הנחשקים ביותר הינם משרדי הממשלה היוקרתיים
 (.METIומשרד הכלכלה )

                                                                                                                                                                                                                   
34 Journal of the Japanese and International Economies - Declining long-term employment in 

Japan (June 2013) 
35 The Telegraph – Japan Plans to Lure more Expats (23.1.14) 
36 Trading Economics - Japan Average Monthly Wages (17.2.14) 
37 OECD – Gender Pay Gaps for Full and Part Time Workers (29.7.13) 
38 Reuters - Japan July bonuses rise, bode well for 'Abenomics’ (3.9.13)   
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 ההתעשייוכן חברות  MITSUBISHI ,MITSUI ,SUMITOMO: היציבותלאחר מכן יועדפו החברות המסורתיות 
 ודומיהן.   SOFTBANK ,RAKUTEN,YAHOO BBלאחר מכן החברות החדשות: הגדולות. 

נמצאות בעדיפות נמוכה בקרב   HP-ו ,IBM   ,APPLE ,GOOGLEכמו חברות זרות, כולל המתקדמות ביותר
 המגויסים החדשים.

כיה. לפני ולפנים ויפנים את מדיניותה וער המגויסתעובד חדש יתקבל למסגרת חונכות בה יכיר את החברה 
שלוש( ויחל במסע רוחבי  -כשנתייםאורך לאחר תקופה זו ישובץ באחת החטיבות לתפקיד ראשוני )כל תפקיד 

מתווה הקריירה הינה  יה הניהולית הינה לינארית, חריגה. התקדמות בהיררכבחברה של מטלות ותפקידים
 ם כי נדירה פחות בעשור האחרון(.אחריגה )

לאחר נישואיהן או הולדת ילדם הראשון )באמצע שנות  לרובפרושנה נשים העובדות בחברות הגדולות ת
נשים  ישנן מעטהשלושים לחייהן( ולכן מעטות ביותר תמשכנה להתקדם לתפקידי ניהול. אי לכך ביפן 

 בתפקידי ניהול בכירים.

רבים. , אולם המשבר של השנים האחרונות הביא לפרישה מוקדמת יזומה במפעלים 67גיל הפרישה ביפן הינו 
עובדים רבים אשר סיימו עבודתם  בחברות  עבורזו יצרה תופעה חדשה של פיתוח קריירה שניה  התפתחות

 המסורתיות )ראה פרק הזדקנותה של יפן(.

 הרפורמות בשוק העבודה 

ממשלתה הנוכחית של יפן, חרטה על דגלה רפורמה מקיפה בשוק העבודה בכדי להגביר את יעילות העובדים 
דשת של יפן. במסגרת המדיניות החדשה נקבעו מספר ותרומה לצמיחה המחחלק מוקות כוהגברת התפ

 תיקונים המהווים מהפכה בשוק העבודה היפני:

 ניידות עובדים: עובד יוכל לקבוע את העדפותיו ושוב לא יהיה כמכשיר חסר עמדה בקביעת מסלול עבודתו. .1

תקנה זו תקל גם על  –ו בצורה גמישה יותר גמישות בשעות העבודה: עובד יוכל לבחור את שעות משרת .2
 תופעת העומס המפורסמת בתחבורה הציבורית היפנית.

 שינוי מעמדו ומיקום עבודתו של העובד. לעהודעה מוקדמת תנאי ליום כ 30 מינימום קביעה של .3

 שנים. 10תקופת החוזה להעסקתו של עובד בתנאים קבועים תהיה  .4

ום לילדי עובדות בסמוך למקום העבודה )כדוגמת העיר יוקוהמה אשר יצירת מעונות י :עידוד עבודת נשים .5
 הצטרפות נשים למעגל העבודה(. וקידמהיזמה זאת 

ממשרות הניהול הבכירות  30%-תחזקנה נשים ב 2020שילוב נשים במשרות ניהול: הממשלה קבעה כי עד  .6
 ומספר דומה בדירקטוריונים של החברות הציבוריות.
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  39(שכר שנתי)  2013יפן  טבלת שכר ממוצע

 ין 2,996,000 טכנאי רשת                      
 ין 4,041370מהנדס תוכנה                   
 ין 3,656,866מהנדס מכונות                  

 ין 3,051,783  מורה בתיכון                    
 ין 7,200,000     הבתעשיי טפרויקמנהל 

 ין 7,000,000           מנהל פיתוח עסקי  
 ין 7,317,197מנהל מערכות מידע          

 

 בשוק חברות הסחר כגורם מרכזי

הוא מונח המתאר קונגלומרט של חברות בעלות קשרי גומלין ענפים. יחד עם זאת, ( Keiretsu)קיירטסו  
יכלול לרוב ספקים ולקוחות  קשרים אלה אינם מחייבים השקעות צולבות בין החברות. קיירטסו יפני טיפוסי

מאותו התחום, חברת סחר המעניקה להם את הנוכחות הבינלאומית ובנק שמספק להם את חבילות המימון. 
 מאפיין נוסף הוא קשרים אישיים בין המנהלים הבכירים של החברות השייכות לאותו קיירטסו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
39   2014 world Bank/pay scale   February 
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 (סוגו שושה): Sogo Shosha -חברות הסחר

עסקית ייחודית ליפן הסוחרת בשלל  ישותהמונח היא "חברות סחר כלליות". "סוגו שושה" היא  משמעות
מוצרים. בנוסף למסחר, תפקידם ההיסטורי היה לשמש כבנקים להשקעות. ניתן להבין ביתר קלות את מהות 

ביותר בסוגו כ'פילוסופיה עסקית' ולאו דווקא 'מודל עסקי'. חמש החברות הגדולות  ונגדירסוגו שושה אם 
 Sumitomo(, סומיטומו ).Mitsui & Co(, מיטסוי )Mitsubishi Corporationשושה הן: מיצובישי )

Corporation( איטוצ'ו ,)Itochu( מרובני ,)Marubeni( וסוג'יטץ )Sojitz.) 

 שמה בשפה היפנית: בא לידי ביטוי במילים שמרכיבות את מהותה של חברת הסחר הכללית 

 י , מורכבכלל   So–סו 

 להרכיב, לאחד   Go –גו 

 מסחר ) גם עסקים(    Sho –שו 

 ארגון או חברה  Sha –שה 

 ארגון ) או חברה( המאחד ומפשט את דרכי המסחר. -לסיכום 

עוסקות באספקת משאבי טבע ואנרגיה, מצרכי מזון, מוצרי צריכה ומיכון הסוגו שושה באופן כללי, חברות 
 פרויקטיםסחר הליבה שלהם, החברות מעורבות גם בלוגיסטיקה, פיננסים, תכנון תעשייתי. בנוסף, וכחלק ממ

גדולים ופיתוח. המשותף לכל חברות הסוגו שושה הוא העובדה שהן מתעסקות עם מגוון רחב של מוצרים 
המקומית של יפן  הבתעשייבעלות קשרים ענפים  הינן רבים. כמו כן החברות לאזוריםומכוונות את המסחר 

 אים בעיקר בהשקעות בספקטרום רחב של עסקים. שמתבט

לחיזוק השת"פ העסקי עם מדינות אחרות, שמירה על המסחר  תכניותהאג'נדה של חברות הסוגו שושה כוללת 
שלהן ושמירה על יחסים עסקיים טובים עם תעשיית הפנים ביפן. היקף הפעילות  בפעילותכפונקציה המרכזית 

 כוח שלהן בכלכלה היפנית.  לחשיבות ול ההסברוה את הנרחב של חברות סוגו שושה מהו

אליו השתייכו, לחברות  KEIRETSU-שרות לשנתנו  הפכו חברות הסחר הגדולות מחברות ניהול  עם הזמן
 םבינלאומייבתחומים מגוונים, יוזמות פרויקטים בת -חברות המחזיקות במאות חברות -אחזקה במובן המערבי 

 .ומשקיעות במיזמים מתקדמים

 100חברות הסחר הגדולות פרוסות על פני העולם כולו. לחברות הגדולות שצוינו לעיל היקף עסקים של 
 אינן הןבכל ענפי הכלכלה. אולם כיום  – ןהתמחותבעשרות אלפי פריטים.  ותמטפל ןהמיליארד דולר ומעלה. 

 חברות הסחר פועלות באופן עצמאי ויזום.  - או סוחרי ביניים ותמתווכ

אשר הוקמו באמצע שנות התשעים.  ,MITSUI-ו ITOCHU ,שתי נציגויות של חברות סחר יפניותיש ראל * ביש
ספקת אלה עסקים ענפים בישראל )אשר  Mitsubishiבימים אלה מוקמת מחדש נציגות חברת מיצובישי 

 טורבינות לחשמל, מפעל מזגנים, מפעל מעליות, יבוא מכוניות ועוד(.
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 מיסוי

שיטת המס עוברת עתה רביזיה כללית במסגרת ו, OECD-דומה במהותו לנהוג ביתר מדינות ההמיסוי ביפן 
על בודדים ועל חברות. בפרק זה נסקור בקצרה  יחולהשינוי במיסוי  .(Abenomicsשינוי המדיניות הכלכלית )

 את המאפיינים המרכזיים בשיטת המיסוי היפנית.

 .מס הכנסה )בעיקר על השכר( ומס עירוני :מרכיבים עיקריים המס על בודדים מורכב משני - מס על בודדים
הכנסתו נתון לנטל מס על היה חל ביפן מס על מתנות ומס עיזבון )מס ירושה(. העובד הממוצע ביפן  בנוסף
 24. בהקשר זה, יפן דורגה במקום 35.6%של  OECD-לעומת ממוצע במדינות ה ,2012בשנת  31.2%של  בגובה
 .OECD-המדינות  34מתוך 

 .31.2%לרמה של  24.7%בודד מרמה של העובד הגדל נטל המס על  2009-2012בין השנים 

מהתל"ג  28.6%עם יחס של  ,, מדורגת יפן בסוף הרשימה בהתייחס לערך מס/תל"גOECD-מבין מדינות ה
 .OECD40 נקודות מתחת לממוצע ה 5.5, 2011בשנת 

ה זו סשעור המס בהכנ .דולר לשנה( 19,000ין לשנה ) 1,950,000סף ההכנסה התחתון לגביית מס הוא שכר של 
מס שולי. הבונוס הניתן  40%דולר( ישלם העובד  180,000ין ) 18,000,000מעל של . על הכנסה שנתית 10% יהיה

 .41לעובד מידי שנה גם הוא נתון כמובן למיסוי

יש להדגיש , אך ם הגרים ביפן מעל שנה( יחול על יפנים כמו גם על תושבים זריresidential tax) מס עירוני
 על המגורים אלא פונקציה של הכנסת העובד. מוטל כי המס העירוני איננו 

אך נושאים אלו ראוי שיבדקו  ,כמו בכל מדינה מערבית ישנן הגדרות ברורות לזיכוי ממס )ילדים ,חינוך וכדומה(
 באופן אישי ופרטני.

ביטוח בריאות ממלכתי שוויוני, דמי אבטלה, , הכולל ביטוח פנסיוני - הביטוח הלאומי ביפן -מסים סוציאליים
 15.086%יפריש  והמעסיק משכרו 14.3%העובד ישלם . ישולם על ידי העובד ועל ידי המעסיק - נזיקין ועוד

 . העובד  משווי שכרו של

והוא חל  5%ר של כיום עומד מס זה ביפן על שיעו - (consumption taxמס קניה )מע"מ( ) -מיסים עקיפים
מקומיות של העברה או השכרה של נכסים, מתן שירותים על ידי בתי עסק ועל עסקאות העסקאות כל העל 

ביטוח ההוצאות  את  . מטרות עלייה זו הן לכסות10%-ובשנה הבאה ל 8%-ל 2014יבוא. מס זה יעלה באפריל 
ה המזדקנת ביפן. בנוסף, אישרה הממשל לאומי אשר צפויות לגדול באופן משמעותי בשל בעיית האוכלוסייה

להשפעה שלילית אפשרית של העלייה  בניגודטריליון ין שיעמדו  5.5חבילת תמריצים כלכליים בסך של 
 במע"מ על הכלכלה .

בנוסף, ישנם ביפן מגוון מיסים אחרים המוטלים על מתנות, נכסים, ירושה, מיסים מוניציפליים וכו'. מבנים 
, חברות בערים גדולות כגון טוקיו ואוסאקה 1.4%סקים נתונים למיסוי קבוע של ונכסים המשמשים לע

 עובדים נתונות ל"מס משרד מסחרי".  100-מ"ר או שמעסיקות יותר מ 1000שבבעלותן מרחב משרדי של מעל 

 מס על חברות כולל מס תאגיד )מס לאומי(, מס מסחרי )מס מקומי( ומס תושב )מס מקומי(, למעט -מס חברות
 מקרים יוצאים מן הכלל.

                                                                    
  OECD-ה מנתוני 40
41 KPMG – Japan taxation 2013 
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 .מארס(-אפרילבמס החברות מוטל על הרווח המדווח מידי שנת עסקים )ברוב המקרים נוהגות החברות לדווח 
את המס המסחרי  רק במילים אחרות, חברות בהקמה הרושמות הפסד לא תאלצנה לשלם מס חברות אלא

 המינימאלי.

הכלכלה, הורדו שיעורי המס ביפן. לדוגמא: חברות  את להמריץ, נוכח רצונה של הממשלה 2012החל משנת 
מיליון ין מס בשיעור של  8מיליון ין ישלמו על רווחים של עד  100( בעלות הון של עד smbקטנות עד בינוניות )

אפריל ני פל 30%)לעומת  25.5%חברות גדולות תשלמנה על אותו רווח  .בשנה קודמת( 18%)לעומת  15%
 .25.5%מס חברות בשיעור  כל החברותמיליון ין ישלמו  8ל . על רווחים מע42(2012

היקף ההכנסה של חברה הנתונה למס תושב ומס מסחרי הינו קבוע וההכנסה למיסוי מחושבת בהתאמה עם 
תנאי מס החברות. מיסי תושב תאגידי מוטלים לא רק על ההכנסה אלא גם על בסיס מספר הנפשות 

מילון ין, נתונות למס מסחרי על  100ה. חברות בעלות הון של יותר מ את הון החברה ומספר עובדי המנצלות
 (.pro formaבסיס פרופורמה )

יש להדגיש: מס מסחרי )המס המקומי( מחושב על בסיס הכנסות החברה ולא על בסיס רווח! שעורו המרבי 
 .11.52%מכלל ההכנסה, בעוד שלחברות קטנות שעור המס יהיה עד  9.6%לחברות גדולות יהיה 

בעת הקמת חברה או סניף ביפן חל גם על חברות זרות אשר מייצרות רווחים ביפן או  המוטלדיווח המס 
. אין כל הבדל במיסוי על חברה זרה 43המבצעות פעילות עסקית דרך שותף מקומי אך ללא הקמת סניף 

 הפועלת ביפן לבין חברה מקומית.

פיננסית ועל רווחים מפעילות בשוק ההון. המס מקיף כמו ככלל יחול מס ביפן על כל פעולה  -מס רווחי הון
כמו גם על מקומיים  ,על בודדים ועל חברותול חיהאחרות, וכאמור בסעיפים הקודמים המס  OECDבמדינות ה

 .ועל זרים

 שיעור המס כיום עומד על:

     20% דיבידנדים וריבית: 
 20%זכויות קנין רוחני: 

  20% תמלוגים: 

 ההיבט המשפטי  -פיזית ביפן  מיסוד נוכחות

כניסה לשוק היפני והצלחה בו היא החלטה אסטרטגית רבת שנים המחייבת מוצר או שרות המתאימים לשוק 
. בפרק זה נכונהוהערכות משפטית  טובים תקציב מוגדר, משאבים ניהולייםכמו גם צורך ב, התובעניהיפני 

 ביפן. של חברה חות פיסיתנסקור את האפשרויות המשפטיות השונות בבניית נוכ

 ההערכות המשפטית  אינה מורכבת ואינה יקרה יותר ממרבית מדינות המערב! :נקדים ונאמר

 

 

                                                                    
42 KPMG- Japan taxation 2013 
43 Jetro-Japan external Trade Organization 
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 )REPRESENTATIVE OFFICE( הקמת נציגות

ה לשוק היפני. על פי הגדרת החוק היפני, משרד תמשרד כזה יוקם על ידי חברה זרה כצעד ראשון בחדיר
 ק, לאסוף מידע, לקנות מוצרים וליזום פרסום ובנית מותג.נציגות רשאי לבצע מחקרי שו

דהיינו לבצע מכירות או מתן שירותים  ,למשרד נציגות אסור לבצע כל פעילות המוגדרת כ"יצירת הכנסות"
נציגות לא תוכל לפתוח חשבון בנק ולא תוכל לחתום על חוזה  ,עבור חברת האם הכרוכים בתשלום. יתרה מכך

על כן, חוזים כאלה יחתמו ישירות על ידי משרדי חברת האם  .המינוח "משרד נציגות" שכירות למשרדה תחת
מנהל הנציגות  איקרמארץ המוצא, או כחוזה אישי על ידי נציג החברה ביפן המאייש את הנציגות )הוא לא 

 .שכן הנציגות איננה גוף "מנוהל"(

חה או סניף בעלי מעמד משפטי. מאחר תידרש להקים שלו ביפן חברה זרה המבקשת לבצע פעילות מסחרית
פתיחת נציגות עת נדרשת כל פעילות משפטית ב, לא ומשרד נציגות אינו מוגדר במסגרת חוק החברות היפני

בנקאות, ביטוח, ניירות ערך( תידרש הודעה על פתיחת נציגות והרשאה  לדוגמאזרה. אולם במספר ענפים )
 .(22סעיף חוק הבנקאות על פי מטעם הגופים המפקחים )

 )BRANCH ( פתיחת סניף

אינו  , הואאך מאחר והסניף אינו בחזקת חברת בת .סניף הינו מסגרת עסקית/מסחרית בעלת מעמד משפטי
מקומית( של הנוכחות הארוכה )הזרוע אל ההמשפט היפני יתייחס אליו כ ועל כן מעמד משפטי עצמאי,בעל 

 החברה הזרה.

חשבונות בנק   , כולל ניהולה רשאי לבצע פעילות מסחרית מלאההסניף יישא את שם החברה הזרה ויהי
החברה הזרה למלא  במסגרתה עלן. מבחינה משפטית הקמת סניף היא פעולה פשוטה, "נדל ושכירת/קניית 

(. עם פתיחתו של הסניף LEGAL AFFAIRS BUREAUמספר טפסים נדרשים במשרד רשם החברות היפני )
נציג הציג ליפן. הסניף יכול למנות כמות בלתי מוגבלת של עובדים, אך היפני על החברה הזרה למנות נ

בו מקום האת שם הנציג היפני,  פורמאליהחברה חייב להיות אזרח יפן. על החברה לרשום באופן המקומי של 
 מספר העובדים  והסניף,  נרשם

 תהליך הקמתו של סניף ביפן:תיאור להלן 

 (:תצהיר על ידי החברה הזרה )חברת האם 

 החלטה רשמית של הגוף המוסמך בחברת האם )מועצת מנהלים( בדבר הקמתו של סניף ביפןקבלת  -

 רישום הסניף 

 מינוי מנהל יפני. שכירת משרד ורישומו -

 קבלת אישור לפעילות עסקית 

 :רישום חברה זרה ביפן 

 רישום תקציר בסיסי על החברה הזרה )חברת האם( ופרטי הסניף המקומי אצל רשם החברות  -

  תחילת פעילות עסקית:לקבלת אישור רשם החברות ביפן 

להוציא חשבוניות ולפתוח רשומות ברשות המס ובמשרדי הביטוח  ,עתה ניתן לפתוח חשבון בנק -
 הסוציאלי.
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כל המסמכים המוגשים לרשויות ביפן חייבים להיות מאושרים על ידי נוטריון מקומי ומתורגמים ליפנית.  
מאזן  ם, תעודת רישו, תקנות של חברת האםהתזכיר וה :)כבכל מקום( הם המסמכים השכיחים הנדרשים

 מכתב מינוי של הנציג היפני. ,החלטות מועצת המנהלים ,מאושר

אישור חותמת החברה: ביפן מקובל שלכל חברה ונושא תפקיד יהיה חותם אישי עמם יחתמו מסמכים רשמיים 
 .שרדי רשם החברותחותמות אלו יאושרו באופן רשמי במ .ומכתבי החברה

 -הקמת  חברת בת ביפן

לאחר הקמת בסיס הפעילות ביפן ועם התבססות העסקים בה, מומלץ להקים חברת בת באחת משתי 
 Kabushiki Kaisya (KK - a stock company)  Godo Kaisya (LLC - a limited:  המתכונות המשפטיות

liability company). 

 החברות חוקבהתאם ל וזכויות חובות להו, האם מחברת ונפרדת מאיתעצ לישות תחשב החדשה הבת חברת
 במניות השקעתם לשיעור מוגבלת המניות בעלי של האחריות תהיה החדשות החברות בשני סוגי . היפני

. נוספים מניות בעלי לצרף מבקשת החברהאם  , אלאביניהן הבדל למעשה אין קטנות בחברות לכןו, החברה
 הרב הניסיון משום העסקים בקהילת יותר רב מוניטיןיהיה   KK לחברת KK-ה המניות בחברתהדבר  יקל אז

 שנצבר. והידע
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 Kabushiki Kaisya vs. Godo Kaisha :החברות סוגי ינש בין המשווה טבלה להלן

  
Stock Company 

(Kabushiki Kaisha) 
Godo Kaisha 

Setup 

Incorporation 

Expenses 

Approximately 200,000 yen Approximately 60,000 yen 

Registration Tax: Capital amount 

multiplied by 0.7% (minimum 

150,000 yen) 

Notarization of Articles of 

Incorporation: approximately 

52,000 yen 

Registration Tax: Capital amount 

multiplied by 0.7% (minimum 60,000 

yen) 

Notarization of Articles of 

Incorporation: not necessary 

Incorporation 

Procedures 

Since notarization of Articles of 

Incorporation is required, 

procedures are somewhat more 

complex than a Godo Kaisha. 

Since notarization of Articles of 

Incorporation is not required, 

procedures are somewhat simpler 

than a Stock Company. 

Time 

Required 
Normally 1 to 2 months Normally 1 to 2 months 

Features 

Corporate 

Status 
Yes Yes 

Investor 

Liability 

Limited liability Limited liability 

(Limited to amount invested) (Limited to amount invested) 

Recognition 

Most common type of company in 

Japan, highly recognized due to its 

long history in the Japanese 

corporate scene 

Relatively new type of corporate 

entity (introduced in 2006) and thus 

generally less recognized. 

Not an issue depending on the 

industry type. 

Minimum 

Capital 
1 yen 1 yen 
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Minimum 

Persons 

Required 

Can be incorporated by one (1) 

person 

Can be incorporated by one (1) 

person 

When the investor is a company 

(promoter), in addition one person is 

required as a Director. 

When the investor is a company 

(member), in addition one person is 

required as an operation manager. 

Articles of 

Incorporation 

Corporate governance rules set in 

the Articles of Incorporation are 

limited to the regulations in the 

Companies Act. 

Relatively more relaxed as compared 

with a Stock Company.  (Distribution 

of profits and other matters may be 

freely decided) 

On-Going 

Requirements 

(under the 

Companies 

Act) 

・Annually: Annual General Meeting 

of Shareholders, public notification 

of financial statements 

・Annually: none 

・Term of Office of officers: Re-

appoinment of officers, registration 

・As officers do not have Term of 

Office limitations, re-appointment 

not necessary 

 המשרד ומופיעה באתר SHIONOMEהטבלה נערכה על ידי משרד עורכי דין 

התהליך ימשך  .הקמת חברות הוא תהליך משפטי הנעשה כמו בכל מדינה על ידי עורכי דין מול רשם החברות
ניסוח  . עם זאת, במסגרתו נדרש הוא דורש את אותם מסמכים שהומצאו בעת הקמת הסניףוחודשים,  3-כ

ו כן נדרשת הוכחה . כמ2006מקומית בהתאם לחוק החברות המתוקן משנת החברה הועריכה של תקנון 
 )אישור( ממשרד האוצר על ההשקעה במניות כדין.

התלוי בהסכמי העסקה ובאיכות  ,שכר עורכי הדין)לא כולל הקמת סניף או חברה חדשה בההוצאה הנדרשת 
 בטבלה הבאה: כמופיעהמשרד( להקמת ורישום החברה, הוא 

 חדשה חברה או בת חברת סניף   

 LLC KK (Stock Company) --- הארגון סוג

  דירקטוריון עם  דירקטוריון ללא --- --- הארגון מבנה

 הכרחיות עלויות

  '(וכו רישום מס)
140,000 145,000 290,000 290,000 

 משפטים שירותים עלויות
150,000 

 יותר או

150,000 

 יותר או

 או       180,000

 יותר

210,000  

 יותר או

 עלויות כ"סה
290,000 

 יותר או

295,000  

 יותר או

470,000  

 יותר או

500,000   

 יותר או

 Matsuzaki General Counsel Officeהמקור : אתר משרד עורכי דין 
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 הקמת שותפות בינלאומית ביפן

בסיס פעילות ביפן  להקיםכאשר חברה זרה מבקשת  מתרחשהצורך בהקמת שותפות בינלאומית ביפן 
גוף חדש אשר יעניק  תליצירופים תורם את הערך המוסף מטעמו עם גורם יפני, כאשר כל אחד מהג בשיתוף

את השרות ו/או ימכור את המוצרים החדשים. שותפות בינלאומית תקום גם כאשר חברה זרה מבקשת להקים 
 במדינה שלישית )בדרך כלל באסיה(. ישות אשר תפעל חברה יפנית  עם בשיתוף

שתי הישויות הזרות ישמשו  .GKאו    KK-טית של השותפות תוקם בהגדרת הסכם הדדי תחת מסגרת משפ
באחוזים מוסכמים בתוך החברה החדשה, אך יש לזכור שעל פי החוק היפני משיכת רווחים או  ותמשקיע

יש לזכור כי המגבלות הנוקשות של החוק במקרה של  .-KKדיווידנדים תעשה אך ורק על פי יחס ההשקעה ב
 חברותלכן סביר יותר ששותפות בינלאומיות עם  שותפות בינלאומית.עשויות להיות בלתי נוחות ל KKחברת 

 .GK–חברות חדשות ההגמישה יותר למסגרת היפניות יוגדרו תחת 

 המסגרת החדשה גמישה ונוחה יותר בתחומים הבאים:

 ומינוי מנהל השותפות בחירת 
 בחירת השותפים במועצת המנהלים 

  חלוקת דיבידנדים 

  ובפרוק החברה שותפויות יצירתשל גמישות תהליכים 
  בשותפות הנצבריםנוחות מרבית במימוש הנכסים 

 GKעור האחזקה בחברה, הרי שבחברת יחלוקת רווחים וחלוקת דיבידנדים נעשית על פי ש KKבעוד שבחברת 
הצלחת פעילות לתרומתו של כל שותף ל בהתאםפי יחס מוסכם הנקבע לחלוקת רווחים  להחליט עלניתן 

 השותפות!

 ים אישיים לנציג חברה זרה ביפן:היבט

ניתן וחודשים  3-להינה . ויזת תייר מהמדינהיה מעבר לתקופת הוויזה ביפן היא עבירה המחייבת גרוש ישה
 .רישיון עבודה מהווה אינה , אך היאחודשים נוספים 3-להאריך ב

עבודה מאורגן ומורשה ויזת שהיה ארוכת טווח באמצעות משרד  אומקובל להסדיר את נושאי רישיון העבודה 
 משרד עורכי דין. עורכי הדין חייבים להיות מוסמכים כמומחים לדיני הגירה. באמצעותאו 

כל  עם עובדים המבקשים לקבל אשרת שהיה ממשרד המשפטים היפני חייבים להתייצב ברשות ההגירה
א, וזו תעבירם לרשות התעודות והטפסים המתחייבים. ניתן להגיש את הבקשה גם בשגרירות יפן בארץ המוצ

והתהליך הוא מסודר  ,זמן רב מראש שכן אין ביפן קיצורי דרך את המסמכים הללויש להכין  . עם זאת, ההגירה
 אך איטי.

ש שנים. אין במתן רישיון העבודה משום מתן רישיון שהות. נושא ולתקופה של שנה עד של תקפהויזת עבודה 
 הוא מתכוון להתגורר. של המקום בו שפחתו בעירייה העובד ובני מ זה יש להסדיר עבור הנציג
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 קשרי ישראל יפן

מדינות אסיה אשר הכירה בישראל. שתי המדינות כוננו יחסים דיפלומטיים  מביןיפן הייתה המדינה הראשונה 
 האמריקאי ביפן. הפניה לקיום השלטון הצבאי. הייתה זו אחת הפעולות הראשונות עם סיומו של 1952בשנת  

יחסים דיפלומטיים והכרה הדדית נעשתה על ידי משרד החוץ היפני "שכן עם סיום הכיבוש מבקשת יפן לשוב 
שר החוץ דאז משה שרת סבר והתגובה של משרד החוץ הישראלי הייתה קרירה,  .ולהתקבל לחיק העמים"

הנאצית ואיטליה  גרמניה –שאין למהר לקבל את פנית יפן על רקע היותה בעלת בריתן של מדינות הציר 
 .44הפשיסטית" 

אז טרם התפרסמה העובדה  .המצדדים בחידוש היחסים עם יפן עשו זאת בכדי למנוע את בידודה של ישראל
מחציתם בשנחאי, כשם שטרם נודע על מעשיו האצילים של  ,יהודים 40,000-שתחת השלטון היפני ניצלו כ

יהודים בקובנה )ביניהם את שר הדתות  6000-אשר הציל כ ,SUGIHARAחסיד אומות העולם" הקונסול “
 .לשעבר, מר זרח ורהפטיג(

באותה שנה הקימו מספר אנשי רוח ותעשיינים את "האגודה ו, 1956אביב בשנת -נציגותה של יפן הוקמה בתל
 הועלתה רמת היחסים והוקמה שגרירות יפן בישראל. 1963לידידות ולשכת המסחר ישראל יפן". בשנת 

השנים הראשונות ביחסים הבילטרליים כשנים אבודות, תוך שהם  40-וההיסטוריונים רואים ב רבים מהחוקרים
מטילים את האשמה בתלותה הרבה של יפן בנפט הערבי וכניעתה ללחצי החרם הערבי ותנאיו. אולם מן הצדק 

חר והדגש  ומא ,לטעון כי מדיניותה של ישראל כלפי יפן הייתה אדישה באותה מידה. בהעדר קהילה יהודית
השגת מקורות נשק ו/או תרומות )את שני מרכיבים אלו לא יכולה הייתה יפן על  היההישראלי בשנות הקמתה 

 הפכה יפן למדינה בעלת עדיפות נמוכה במשרדי הממשלה השונים. ,(פקסל

והפכה למעצמה הכלכלית השנייה בחשיבותה  1964גם העובדה שיפן אירחה את האולימפיאדה בשנת  
 שנות השבעים, לא הביאה לשינוי במגמה הישראלית. במהלך

. יפן בעקבותיהלאחר מלחמת יום הכיפורים ומשבר האנרגיה ש גברההאכזבה הישראלית מעמדותיה של יפן 
נכנעה באופן פומבי ובולט לתנאי החרם הערבי )הישיר ו ,יחסה והוראותיה למגזר העסקי את החריפה והקשיחה

וחמרו עוד יותר כאשר יפן נמנעה מהצבעה כנגד ההכרזה על הציונות כתפיסה יפן ה-והעקיף(. יחסי ישראל
 (.1975גזענית על ידי העצרת הכללית של האו"ם )נובמבר 

 30-הצבא האדום היפני בשרות הטרור הערבי. ב ארגון הטרור יפן העיבו עוד יותר פעילות-על יחסי ישראל
נמל התעופה במתקפה בודיירה ,אוקמוטו ויאסודה( אוקחוליה של הצבא האדום היפני ) פתחה 1972למאי 
מבכירי המדענים  ,. בין ההרוגים היה גם פרופ' אהרון קציר78פצעו נאזרחים ו 24 במהלכה נהרגובלוד, 

היחיד  המפגע לימים נשיא מדינת ישראל פרופ' אפרים קציר. קוזו אוקמוטו היהמי שהיה בישראל ואחיו של 
 .והתקבל כגיבור בבירות( 1985שוחרר בעסקת ג'יבריל  אךשנתפס, נשפט והושם בכלא )

 1985שנים גם בהעדר ביקורים הדדים. הקרח נשבר בשנת  ןבאותהיחסים הצוננים בין המדינות התאפיינו 
אז ביקר , מכהן בישראל יפני שר אףלא ביקר  1988כאשר שר החוץ דאז יצחק שמיר ביקר בטוקיו. עד שנת 

שעות מתוכן  12אך ביקורו נתפס עד היום כעלבון, שכן הוא שהה בישראל  ,SUSUKU UNO  בארץ שר החוץ
 שעות לביקור במחנה הפליטים דהיישה ומתן הצהרות חד צדדיות ופוגעות. 4הקדיש 
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כל ניסיון ישראלי לחמם  .אז וכיום, נתפסה בישראל כפוגענית וחד צדדית ,של יפןמדיניותה המאוזנת לכאורה 
מיד בהזמנתו החריגה אז של יאסר  הנענ ,1989שר החוץ משה ארנס בטוקיו בשנת  כמו ביקורו של היחסים,

 ערפאת לביקור ביפן ,כראש מדינה.

, שינו אך במעט את 1979-גם השינוי הדרמטי ביחסי החוץ של ישראל וחתימת הסכם השלום עם מצרים ב
 עמדתה  של יפן כלפי ישראל.

. 1991-ב אל חלה עם סיומה של מלחמת המפרץ הראשונהיפן כלפי ישר של התפנית החשובה ביותר ביחס
המהווים נדבך מרכזי ביבוא  ,במהלך המלחמה גילתה יפן דאגה רבה לעתיד מקורות האנרגיה מהמפרץ הפרסי

כללה בכך גם את  ,להכללהפתעת ו, המזה"ת הנפט ליפן. יפן כמדינה "ניטרלית" ניתקה כל פעילות עם מדינות 
כמו גם קשרי הדואר, קשרי הבנקאות הוקפאו והתחייבויות עומדות  ,קו לחלוטיןישראל. קשרי הסחר הופס

, ותחת מתקפה מצד עיראק על אף היותה פסיבית ,ישראל .)פיקדונות מכתבי אשראי וערבויות( לא כובדו
 ביקורת קשה על יפן . גררהזו  התנהלות"הוענשה" מהחלטתה הגורפת של ממשלת יפן. 

עייני יפן הייתה העובדה שממשלת שמיר, למרות הלחצים הרבים מבית, החליטה שעתה הגדולה של ישראל ב
שלא להגיב על ירי הטילים מעיראק על ערי ישראל. החלטתה האמיצה של ישראל נתפסה ביפן כמעשה 

 מלחמת המפרץ למלחמה אזורית או עולמית. ה שלדרדרותת"אציל" אשר מנע את ה

נפילת חומת ברלין ואיחודה של גרמניה, פירוקה  תרחשו במקביל":שהאירועים בינלאומיים  מספר שילוב של
שיחות  פתיחתסין והודו,  ,של ברית המועצות וסיומה של המלחמה הקרה, כינון יחסים דיפלומטיים בין ישראל

 כל אלה הביאו את יפן להכרה שעליה לשנות את מדיניותה כלפי ישראל. - השלום במדריד

נציגים בכירים של  ,)איגוד העל של הארגונים הכלכליים(  KEIDANREN-של המעלה  רמותמשלחות כלכליות 
לפעול להתחיל יפן של שמשו איתות מובהק לחברות המובילות  , כל אלהומשרד החוץ היפני METI-משרד ה

בישראל )עד אז פעלה  םטה פתחו כולם משרדיוניסן וטוי ,הונדה, בישראל. חברות הרכב הגדולות מיצובישי
. מכירותיה החשובות בארה"ב על ידי מכירות בישראל(את אשר ביקשה להבטיח  ,רק חברת סובארו בישראל

 ןכולפתחו   SOLITZ   MITSUI , SUMITOMO) -)כיום TOMEN , NISSHO IWAIחברות הסחר רבות העוצמה 
 משרדים בישראל.

ר ממלכתי ראשון של ראש לוו לאחר מכן בביקוביפן ביקורים רשמיים של שרי התעשייה והחוץ הישראלים 
 .(1995ובביקור גומלין של ראש ממשלת יפן בישראל )מארויאמה  ,(1994-בממשלת ישראל ביפן )יצחק רבין 

בצד ביקורי התזמורת הפילהרמונית הישראלית ביפן נערך בארץ  :במקביל קודמו יחסי התרבות בין שני העמים
 ון היחסים הדיפלומטיים.שנה לכינ 40ב היקף לציון חלראשונה פסטיבל יפני ר

ראשי הממשלות נתניהו, ברק  - ביקורים הדדים של שרים וראשי מדינות נערכו עתה באופן הדדי ורציף
 .)ביום פרוץ מלחמת לבנון השנייה(ביקר בישראל ואולמרט ביקרו ביפן וכמוהם ראש ממשלת יפן מר קויזומי 

. יפן יתישראלהמדיניות על ה של ממשלת יפן  יותהביקורתשיפור היחסים הדיפלומטיים לא הפחית את מידת 
מגלה עמדה נחרצת כנגד הכיבוש וכנגד ההתנחלויות וקוראת כל העת לסיומו של הסכסוך בדרכי שלום על 

יפן אימצה באופן בולט את הפן הכלכלי של שיפור  :בסיס החלטות האו"ם. ממשלת יפן איננה רק אומרת
קריטי להשגת שקט והסדר  מהלךואה בשיפור המצב הכלכלי ברשות  . היא רלפלסטיניםהיחסים בין ישראל 

היקפה( לכלכלת הרשות. עד היום תרמה בהפכה לתורמת מרכזית )השנייה בחשיבותה ויפן על כן  .באזור כולו
הבריאות והכלכלה. עיקר תשומת  ,החינוך ,יפן למעלה ממיליארד דולר להקמת פרויקטים בתחום התשתית
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ישראלי באזור -ירדני-הקמת אזור תעשייה פלשתינאי - CORRIDOR OF PEACEלפרויקט  ליבה מופנית היום
 יריחו.

תולדות יותר בהייתה אחד האירועים הטראומטיים ב 2011רעידת האדמה הקשה אשר הכתה את יפן במארס 
ולהגיע עם בית חולים שדה משוכלל לעיר המוכה  הומניטריהמדינה הראשונה להגיש סיוע ויפן, 
, חיל הרפואה ופיקוד העורףשכללה את המשלחת הישראלית,  ישראל. הייתה  MINAMI SANRIKYOוסהוההר
להגיש סיוע רפואי לנפגעי האסון. בלחץ שגריר ישראל ביפן מר נסים בן שטרית ובסיוע האוכלוסייה  חשו

עם  .ימיםסיוע במשך כשבועיים  העל כל ההתנגדויות הבירוקראטיות והגיש ה המשלחת המקומית, התגבר
המשלחת לישראל התקבלה החלטה להשאיר את בית החולים לתושבי האזור. יפן הייתה אסירת תודה  חזרת

 לישראל על היחס והסיוע והקפידה לציין זאת במעמדים רשמיים.

אירועי תרבות רבים ביפן ששים שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים. האירוע צוין ב 2012ישראל ויפן חגגו בשנת 
 אל.ובישר

 45יחסי הסחר ישראל יפן

 29% -של כ דרסטית מיליארד דולר, ירידה 1.75 -בכ 2013ויפן הסתכם בשנת של ישראל  46היקף הסחר
. 2011-בהשוואה ל 23%-, ירידה של כמיליארד דולר 2.5-בכ בין המדינות הסתכם הסחר בשנה זו .2012לעומת 

, זאת בהמשך מיליון דולר 670להיקף של  14%-ל כירידה ש 2013יצוא הסחורות של ישראל ליפן רשם במהלך 
להיקף של   36%-ירידה מהותית של כגם כן רשם  2013-ביבוא הסחורות  . 2012-שנרשמה ב 8%-לירידה של כ

 .2012-שהתקבלה ב 28%, זאת בהמשך לירידה של מיליארד דולר 1.1

בשנת  .19-ויעד היצוא ה 13-ליבוא השל ישראל, מקור  14 -הינה שותפות הסחר היפן  2013נכון לסוף שנת 
 . 15-ויעד היצוא ה 9-של ישראל, מקור ליבוא ה 10 -הסחר היפן הייתה שותפת  2012

 
 ללא יהלומים -יפן  -התפתחות הסחר: ישראל 

 

12/13שינוי  2013 2012 2011 2010 2009 2008 מיליוני דולרים  

 14%- 670 776 842 607 472 796 יצוא סחורות

חורותיבוא ס  2,210 1,514 1,763 2,355 1,700 1,083 -36% 

 55%- 412- 924- 1,512- 1,155- 1,042- 1,414- מאזן מסחרי

 29%- 1,753 2,475 3,197 2,370 1,986 3,007 היקף סחר
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 הייצוא הישראלי ליפן

, זאת בהמשך לרמיליון דו 670להיקף של  14%-ירידה של כ 2013יצוא הסחורות של ישראל ליפן רשם במהלך 
  . 2012-שנרשמה ב 8%-לירידה של כ

 :2013 -בהשינויים ביצוא הענפים הבולטים 
 מהיצוא; 25% -מיליון דולר. מהווה כ 169 -, לכ13% -בענף מכונות וציוד חשמלי, ירידה של כ

 מהיצוא; 25% -מיליון דולר. מהווה כ 168 -, לכ3% -בענף מכשירים וכלים אופטיים, ירידה של כ
 מהיצוא. 20% -מיליון דולר. מהווה כ 132 -, לכ38% -ענף כימיקלים, ירידה של כב

 

 )                    Mתיאור ענף ($

    

 2011 2010 2013משקל  12/13שינוי  2013 2012

    

 25% 13%-  169            194            212          146          מכונות וציוד חשמלי

 25% 3%-  168            173            261          167          מכשירים וכלים אופטיים

 20% 38%-  132            211            141          114          כימיקלים

 10% 5%-  68             71              78            96            מתכות פשוטות 

 10% 14%-  66             77              71            38            שקאות וטבקמזון, מ

 4% 62%  29             18              49            16            פלסטיקה וגומי 

 2% 15%-  11             13              11            15            מוצרי צמחים

 4% 47%  29              20              19             16            אחרים 
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 2013 ,התפלגות היצוא ליפן
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אגף כלכלה, מכון היצוא

 

 הייבוא הישראלי מיפן

, זאת בהמשך מיליארד דולר 1.1להיקף של  36%-ירידה מהותית של כגם כן רשם  2013-ביבוא הסחורות 
 .2012-שהתקבלה ב 28%לירידה של 

 
 :2013 -בהשינויים ביבוא הענפים הבולטים 

 מהיבוא; 44% -מיליון דולר ומהווה כ 478 -, לכ13% -בענף כלי רכב, ירידה של כ
 מהיבוא; 25% -מיליון דולר ומהווה כ 271 -, לכ63% -ענף מכונות וציוד חשמלי,  ירידה של כ

 מהיבוא. 11% -יליון דולר ומהווה כמ 114 -, לכ18% -בענף כימיקלים, ירידה של כ

 

 M                    ( 2010 2011 2012 2013תיאור ענף ($
שינוי 
12/13 

משקל 
2013 

 44% 13%- 478 546 850 1,13 כלי רכב, כלי טיס ושיט

 25% 63%- 271 742 1,087 277 מכונות וציוד חשמלי

 11% 18%- 114 139 133 134 כימיקלים

 6% 21%- 70 89 104 74 מכשירים וכלים אופטיים

 2% 50%- 22 44 41 23 מתכות פשוטות 

 12% 9%- 128 140 141 117 אחרים 
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 2013 ,התפלגות היבוא מיפן
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אגף כלכלה, מכון היצוא

 
י המהותי שחל למרות הירידה בהיקף הסחר בין שתי המדינות במהלך השנים האחרונות, יש לציין את השינו

ביצוא  סל מוצרי היצוא הישראלי ליפן. עד ראשית המאה היו שני ענפים דומיננטיים ביותרשל בהרכב 
מהיצוא הכולל. שנות המשבר  60%: יהלומים וכימיקלים. יצוא היהלומים ליפן היווה קרוב להישראלי ליפן

י דולרים מיליונהישראלי לעשרות  הכלכלי ביפן והמעבר למסחר עם יהלומני הודו הוריד את שיעור היצוא
 טק" לשיעור של כמחצית מהיצוא.י"היהמתמקדת בה התעשייבודדים. במקביל עלה משקלה של 

 
בשנה האחרונה לרמתו  הגיעבשנים האחרונות ניכרת ירידה משמעותית בהיקפי הסחר בין המדינות אשר 

קפי הייבוא של ישראל מיפן, שמקורה הנמוכה ביותר מזה כעשור. ירידה זו נובעת בעיקר מהתכווצות בהי
בעיקר עקב ירידה  -בצמצום משמעותי של ייבוא כלי רכב. במקביל ישנה ירידה מסוימת גם בהיקף הייצוא 

 מישראל. ברוםבביקושים ל

 השקעות יפניות בישראל

ועוד  שוק ההייטק הישראלי מצטיין בחדשנותו וצבר מוניטין רב ברחבי העולם. מידי שבוע מתפרסמות עוד
כמעט מידי יום מתבצעת השקעה בחברת הזנק ו חברות ישראליות הנרכשות על ידי חברות בינלאומיות,

בין באמצעות קרנות הון הסיכון הבינלאומיות והישראליות או השקעות ישירות של קונצרנים  -ישראלית 
לם בשנים האחרונות היינו המערב וארצות הברית בראשן, או ממדינותבינלאומיים. עיקר ההשקעות  הן כמובן, 

 סין ,הודו, קוריאה וסינגפור. –לעניין גובר מצד מדינות באסיה  עדים
 

 .בהןהדימוי בקרב הציבור הישראלי הוא שיפן אינה מתעניינת בהשקעות בישראל ואינה מעורבת 
ת קרנו של)תשעים וארבע( השקעות  94 התבצעו 2000הרץ מגלה כי מאז שנת -מחקר שערכה חברת הראל

 .בחברות ישראליות הון סיכון יפניות ועל ידי חברות תעשיה מובילות
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 ניתן לאפיין השקעות יפניות בישראל במאפיינים הבאים:
 רוב ההשקעות הן השקעות אסטרטגיות ולא השקעות פיננסיות. . 1
 .גוף מוביל מישראל או ארה"במצטרפות לאלו של ההשקעות בדרך כלל   . 2
אלא בשילוב הטכנולוגיה בליבה  ,(EXITמיפן איננה מעוניינת במימוש ההשקעה ). החברה המשקיעה 3

 .ההמשקיע החברההעסקית של 
 .מיליון דולר( 1-3מיליון ין )  300מיליון ין ל 100ההשקעות הן קטנות ונעות בד"כ בין  . 4
 סיכון.רובן המכריע של ההשקעות הן ישירות בחברות המטרה, מיעוטן השקעות בקרנות הון ה  5
 :במקרים רבים מבקשים המשקיעים היפנים להצניע את השקעותיהם וזאת משני שיקולים מרכזיים . 6

 אין להם ענין שהמידע יגיע למתחריהם הישירים ביפן  ,א. מאחר ואופי ההשקעה הוא אסטרטגי ולא פיננסי
 .ומחוצה לה    

 .השתיקה יפה להם –ב. רבות מהחברות היפניות עדיין סבורות  שעסקים עם ישראל 
 

השקעות נוספות(  ידוע עלהיה ניתן לפרסם )לחברת הראל הרץ  ןמתוך תשעים וארבע ההשקעות  אות
 ,Fujitsu, NTT, Hitachi, Takeda  -  ארבעים ותשע השקעות בוצעו ישירות על ידי חברות מובילות ביפן

Suzuken Toshiba, NEC, Sony    .על ידי קרנות הון סיכון. אולם רבות ארבעים וחמש השקעות בוצעו ועוד
בוצעו על ידי קרנות הון סיכון מתוך הכלל השקעות  35 .(CVCמהן הן קרנות הון סיכון של החברות השונות )

 ועוד.  JAFCO, JAIC, MGI, MIC,   CSK, ANTFACTORY, NIKKO YESUDAפיננסיות : 
 

רובן  .בשלבים מאוחרים יותר ןומקצת ,ראשוניםרוב ההשקעות היפניות מבוצעות בשלב מוקדם בסבבי הגיוס ה
התחום  .השקעות( 41, אבטחת המידע והניהול )הסלולרלתחום התקשורת, ופנה מהמכריע של ההשקעות 

 השקעות.  25 -( semiconductorsהשני בשכיחותו הוא תחום המוליכים למחצה )
השקעות, בעוד שנימנו    11לאחרונה משך  תחום מדעי החיים והציוד הרפואי אשר היפנים מגלים בו ענין גובר

 מקרים של השקעה ישירה בקרנות הון סיכון  )לא כולל השקעות חוזרות(. 12

 

מספר .  כלפי ישראל בשנה האחרונה חל שינוי מגמה חיובי ביותר ביחסם ופתיחותם של גופי השקעה מובילים
 הרחבה בחברות ישראליות. שני מקרים כאלהתפרסמו בהם ניסו חברות יפניות מובילות לרכוש אחיזה מקרים 

אשר הישראלית,  ARGOבחברת   Yaskawa Roboticsהשקעתה של חברת הראשון הוא זכו לפרסום רב: 
הינה בעלת האחזקה המרכזית    YASKAWAוכיום  ,מוערך בעשרות מיליוני דולריםבה סכום ההשקעה 

בה רכשה החברה היפנית המובילה את  ,RAKUTEN – VIBERלפרסום רחב עוד יותר  זכתה עסקת  בחברה.
מיליון דולר  900השקיעה  RAKUTENהם ישראלים.   שלה מניותהאשר מייסדיה ובעלי  חברת הטכנולוגיה 
 .VIBERבכדי להשתלט על 

 עד היום האחזקות היפניות בחברות ישראליות הן ספורות: -ובכל זאת 
 
 Nikken Sohonsha מפעל של הבעלים הינהNBT  תבאיל. 

 Yaskawa Robotics של בעלים היא Yaskawa Israel  (בעבר רובוטיק אשד). 

 Sun Corporation  של האם חברת היא Cellebrite הישראלית. 

 SBI  של הבעלים הינה Quark Pharmaceutics . 

 
 מרכזים. עם זאת, TOSHIBA -ו  HITACHI ,SONY : מרכזי מחקר ופיתוח בישראליש ש חברות יפניות ולשל

 ותהפועל אלה של המתחרות המערביותחברות האם( כמו  מבחינתבעלי השפעה ) ואאינם גדולים  האל
 בישראל.
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 עות יפניות בישראל:קהש 94היו  2000-2014בין השנים 

 השקעות 41 תקשורת ומערכות מידע

 השקעות 25 רסמיקונדוקטו

 השקעות 11 מדעי החיים

 עותקהש 17 קרנות הון סיכון

 

 בילטרליים בין ישראל ליפןהסכמים 

 1993-. ב1971-, פטור מאשרת תיירות ליפן, נחתם במבניהםהראשון  .ישראל חתומה על שישה הסכמים עם יפן
, נקבעו קשרי 1994-נחתמה האמנה למניעת כפל מס והשתמטות ממס על עסקאות עם יפן. שנה לאחר מכן, ב

נחתם הסכם שיתוף פעולה מדעי  1995-וב ,ת יפןתרבות וחינוך שעודדו ישראלים להעמיק בלימודי תרבו
 וטכנולוגי.

 ,נחתם הסכם תעבורה אווירית אשר נועד לתת מענה ושירותים אוויריים סדירים לשתי המדינות 2000בשנת 
 ובכך בעצם לחזק עוד יותר את יחסי הידידות ביניהן. 

עבורו את הביקורת על יצוא הסמיך משרד החקלאות היפני את משרד החקלאות הישראלי לערוך  2006-ב
פירות מישראל ליפן. זוהי הפעם הראשונה בה יפן הסמיכה מדינה זרה לבקר עבורה את התוצרת הנכנסת 

 –ש"ח  300,000-ומאז היצואנים בישראל חוסכים מידי שנה כ ,2006אליה. הסכם ההבנות נחתם בדצמבר 
ה )תקופת הייצוא( ומאשר בחתימתו את שנמתוך החודשים  4-כבארץ עלותו של מפקח יפני שהיה שוהה 

 ליפן. ליצואדו עעל פירות הדר ואפרסמונים שנו הבקרה
 :הסכמים בילטרליים בולטים

 ביטול הצורך בוויזות משני הצדדים -1971
 נחתמה האמנה ההדדית הראשונה למניעת כפל מס - 1993
 הסכם לעידוד יחסי תרבות וחינוך - 1994
 אביב ובטוקיו-ורסות לני"ע בתלהסכם הכרה הדדית בב - 1994
 הסכם שיתוף פעולה מדעי וטכנולוגי - 1995
 הסכם המסדיר טיסות ישירות והסדרי נחיתת מטוסים בין ישראל ליפן ) לא מומש עד היום( - 2000

 האתגרים וההזדמנויות

ם ונחישותם. אי בודד בקצה אסיה, "עם לבדו ישכון", מדינה משכילה אשר כל כוחה באיכות תושביה, השכלת
עם אשר בגין  שנים חייב להתמודד עם אירועים טראומטיים הגובים מחיר יקר בגוף וברכוש. כמהעם אשר כל 

ובכל זאת כולם רוצים  ,)וזאת בלשון המעטה( שכניושונותו, ייחודו, מעשיו ומחדליו אינו אהוד על 
 יכולתו ותבונתו. ,מאוצרותיו ,ידיעותיו

למעשה כל כך דומה לכאורה ו, כה רחוקהכה  . יפן שהינההכוונה ליפן –שראל לא, אין הכתוב מתייחס לי 
 הבסיס להזדמנות הנדירה עבור איש העסקים הישראלי. זהו, . שונה

של יציאה מתרדמת  ,)במונחים כלכליים( נמצאת בשלב מרשים של התעוררות בעולםיפן, המעצמה השלישית 
ומכאן  ,ה הישראלית את תשומת ליבה לשוק ענק וחשוב זהבת שני עשורים. עד היום לא הקדישה התעשיי

 הפוטנציאל הגדול.
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יפן היא המדינה המפותחת ביותר באסיה על פי כל קנה מידה. מערכת ההשכלה בה היא מהמתקדמות 
חתני פרס נובל במדעים במאה הנוכחית(, תעשייתה ידועה בכל העולם באיכותה  13והמפותחות בעולם )
מערכת החשבונאית הבינלאומית ובעלת סטנדרטים מערביים.  שלה הינה הפיננסית ובאמינותה. המערכת

שלה שקופה, גלויה ופועלת על פי כללי החשבונאות המערביים. שוק ההון הינו מהמרכזיים והחשובים ביותר 
 תשתית תחבורתית  שאין שניה לה.קיימת בה בעולם. 

נשי העסקים הישראלים רגליהם מיפן עד כדי כך שיפן קיומם של חסמים שונים, הדירו אחשש מעד כה, מתוך 
 של ישראל.המובילות איננה נמנית כיום בין עשר שותפות הסחר 

   ,לעין מוזר הדבר, שכן יבשת אסיה היא השוק המבטיח ביותר ובעל הפוטנציאל הגדול ביותר, בעתיד הנראה
 ".תצליח בכל אסיה - ביפן"אם הצלחת  –יצוא הישראלי.  ניתן לומר בבטחה התעשייה ועבור ה

 מהסיבות הבאות ק,יפן צריכה להיות בסיס הפעולה של התעשייה הישראלית באזור הפסיפי

 .נמצאות ביפן –מערכות התמיכה הטכנולוגיות, הפיננסיות והלוגיסטיות הטובות והאמינות באסיה  .1
ביושרה,  -שם עסקית  להתפתח היפנים מכירים את אסיה טוב מהישראלים ולכן יוכלו לסייע לישראלים  .2

 .בכבוד ובשותפות מלאה

-נמוך ממרכזיה של סין בשנחאי והונג הינו כיום בבחינת בלתי אפשרי(  בעבר יוקר המחיה ביפן )אשר היה .3
 קונג.

 מוצרי איכות ישראלים.חשוב עבור רמת החיים הגבוהה ביפן מהווה בפני עצמה שוק יעד  .4

לחברה ישראלית  ,כמו גם הסיכון הכלכלי ,הסיכון המדיני  -יפן דמוקרטיה מערבית מפותחת  ה שלבהיות .5
 נמוך, ואולי אף לא קיים.

 

ישנה הערכה רבה למצוינותו של העם היהודי  .את מאפייני החברה היהודיתהיפנים מאוד מעריכים כחברה, 
ל הביקורת המושמעת ע ועל אף ,פרויד, אופנהיימר ורבים אחרים נתפשים כמושא להערצה( )איינשטיין,

 , ישנה הערכה רבה כלפי הישגיה של המדינה. בפומביישראל 
לעומת זאת,  .כלכלית( בהעדר המניעים המובנים לאנטישמיות כזאת-אין ביפן אנטישמיות מסורתית )נוצרית

מצוינותה של התעשייה הישראלית  .The Start-up Nation –יש הערכה רבה לכינוי החדש שדבק בישראל 
 בראשיתו. רקיאל והפוטנצ ,נודעת ביפן

בין שתי המדינות. נראה  החלשיםאת הקשיים שהביאו ליחסי הכלכלה  פירטפרק היחסים בין שתי המדינות 
 הוסרו ברובם ולכן יש לנצל את האפשרויות הגלומות בהזדמנות החדשה. הללוחסמים השהיום 

המיוחד, מחייבים מספר  לא מעט אתגרים. חדירה נכונה לשוק היפני,גם בצד ההזדמנויות קיימים כידוע 
 תובנות מוקדמות:

 מינוי מנהל פרויקט(לטת הנהלה על פניה לשוק היפני )הח .1
 הגדרת המוצר/שרות כמתאים וראוי לשוק היפני התובעני .2

 הגדרת והקצאת תקציב .3

 לטווח ארוךתהיה זמן והשפעתו  צפוי לקחת הכרה שהפרויקט  -אורך רוח  .4

 

להגדיר המעוניינת להיכנס לשוק היפני ברת זו, על חברה ישראלית מתואר בחווכפי ש מעבר לתובנות אלו, 
 :מידע בנושאים הבאיםמבוססות מומחים הנכונים ולקבל החלטות עם ה להתייעץ  את מאפייני החדירה ליפן,

 עד כמה מתאים המוצר/השרות לשוק היפני. האם העיתוי מתאים? .1
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יש לבצע במוצר/שרות בכדי להתאימו  סקר היתכנות, מהן ההתאמות אותןובהסתמך על מחקר שוק  .2
 האם זה כדאי? –לשוק/טעם/תרבות היפנית? 

 כיצד פועלים המתחרים היפנים? האם יש לך יתרון  במחיר? באיכות? בטכנולוגיה? .3

 האם תשען על מותג בינלאומי או על מותג מקומי? .4

שוק היפני? ) שאלת הרווחיות  בפלח השוק שלך ל( השאיפאו המהי תחזית ) -בהתייחס לשאלת המתחרים .5
 היא תוצר לוואי למיקומך בשוק(

נציגות? שותפות? חברת בת? ומהן משמעויות המס  - מהו המבנה המשפטי אותו בחרת בכניסתך ליפן .6
 עבור חברתך?מכך הנובעות 

 האם נערכת היטב בהקצאת כח האדם לפרויקט? הדרכה? ניסיון יפני קודם? גיוס  משאב מקומי? .7

 תכנית שיווק מתגמלת על פי המקובל ביפן? בכדי לגרום למוטיבציה גבוהה? האם בנית .8

האם בדקת את כל נהלי הרגולציה? ואת הדרכים הנכונות )יעילות וחסכניות( להשגת האישורים  .9
 המתאימים ובמועד?

יעילים  ,קשרים נכונים ?האם בדקת את הקשר האופטימאלי עם חברת האם )בארץ או בכל מקום אחר( .10
 .הכניסה לשוק היפניניים הינם קריטיים להצלחת וחסכו

 

 ועוד... לא נותר לנו אלא לאחל לכם בהצלחה! –אם ביצעתם את כל הצעדים המתוארים לעיל 

אנו ממליצים להתמקד  .הענפים המרכזיים לפעילות מוצלחת ורווחית ביפן נסקור אתבפרקים הבאים 
 בתחומים הבאים:

 .רתיות, משחקים וניהול רשתותאבטחת מידע, רשתות חב – אינטרנט .1
 .פיתוח תשתית ,הדור הבא ,אבטחת הרשת – תקשורת .2

 2020, אבטחת מתקנים, ניהול  משברים ואולימפיאדת טוקיו  CYBERלוחמת   - המולדת ביטחון .3

 בתי חולים, ציוד דיאגנוסטי, תוכנות לניהול רפואי.לציוד  - ציוד רפואי .4

המקלים על תור של אוכלוסייה מזדקנת, אביזרים יוד חרום, מצוקה, אצי -טכנולוגיות וציוד ל"גיל השלישי"  .5
 תנועה, תפקוד והתמצאות, ניהול פנאי, רפואה מרחוק, מוצרי נוחות.

)קוסמטיקה איכותית וייחודית, תכשיטנות, מזון  מוצרים בעלי ייחודיות, חדשנות  -מוצרי צריכה ייחודיים  .6
 .בריאות, מוצרים טבעיים(

 .תוכנות תומכות, ניווט והתמצאות, תוכנות הגנה, ניהול תנועה, בטיחות - כבמוצרים לענף הר .7

 .אנרגיה חלופית, סוללות חכמות, אנרגית השמש, ניהול תשתיות - טכנולוגית איכות סביבה .8

 השתלבות בפרויקטים יפניים בתחומי החקלאות, ניהול המים, מזון, אנרגיה, ותשתית. - פרויקטים אזוריים .9
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 ת וטכנולוגיות מידע ביפןתקשור

 סלולר

ניידת ושוק הטלפונים הניידים עודנו בצמיחה לאור הטלפוניה את הביפן אימצו בשקיקה  התקשורתצרכני 
. מספר 2010-( שנכנסה לשימוש בLong Term Evolution) LTEוטכנולוגית  4Gהפופולריות של שירותי 

 אנשים(.  100-למנויים  115מיליון ) 144.7-נאמד ב 2013-המנויים ב

איש. מה שצפוי  100מנויים על כל  135מיליון, כלומר  165-יעמוד מספר המנויים ביפן על כ 2018כי עד  מוערך
במהירויות גבוהות ושיפור הטכנולוגיות  לגלושלהוביל להגדלה במספר המנויים הסלולריים הוא האפשרות 

 והביצועים של הסמארטפונים.

שוק( הנתח מ 29%) KDDIשוק(, הנתח מ 45.5%) NTT Docomoביפן הן  הסלולרהחברות הדומיננטיות בשוק 
אמנם למראית עין לסופטבנק יש את נתח השוק הקטן  47שוק(.הנתח מ 25.5%) Softbank Mobileחברת -ו

-( האמריקאית בSprintאך עם רכישתה של חברת הסלולר השלישית בגודלה בארה"ב, ספרינט ) ,ביותר ביפן
מיליארד דולר, לסופטבנק יש יותר ממאה מיליון מנויים בארה"ב ויפן גם יחד. שאיפותיה  21.6תמורת  2013

הבינלאומיות של חברת סופטבנק מכוונות להשגת מיליארד מנויים ולכן שווקים מחוץ ליפן מהווים את המטרה 
 העיקרית לשיתוף פעולה כרגע. 

הודיעה ממשלת יפן על תכניות לפתח טכנולוגית  שיתקיימו בטוקיו,  2020-לקראת המשחקים האולימפיים ב
Wi-Fi  שתאפשר להוריד לסמארטפון שלושה סרטי ביותר מהירהHD  בשנייה אחת בלבד. הטכנולוגיה

 בייט לשנייה. -גיגה 100תתבסס על תדרים גבוהים מאוד ותאפשר גלישה במהירויות של 

מפעילים ממשיכים לגבות ביוקר עבור שירותי אך ה ,שיחות נמצאים בירידה וצפויים להמשיך לרדתהתעריפי 
 תמקוו ות הסלולריותנתונים ותוכן. עקב התחרות הגוברת צפויים לרדת התעריפים על שירותי נתונים והמפעיל

 לשמור על התעניינות הצרכנים בטווח הארוך.  ןשמוצרים ושירותים חדשים יעזרו לה

וזאת משום שקשה לעקוב אחר  ,ת הטלקום ביפןעדיין דריסת רגל משמעותית בזיראין לשחקנים זרים 
נכנס  iPhone-שגם משתנים חדשות לבקרים. יחד עם זאת, ה היפניהמפרטים התובעניים של שוק הטלקום 

 והתחזית היא שימשיך לצבור נתח שוק גבוה בשנים הקרובות.  היפני ביתר שאת לשוק

פעוליים והשתלטותן של שלוש הענקיות אפל יצרני מכשירים מקומיים יוצאים אט אט מהשוק עקב הפסדים ת
(Apple( סמסונג ,)Samsung( וגוגל )Google באוגוסט .)הודיעה חברת  2013NEC Casio Mobile 

Communications  שבעקבות ההפסדים והתחרות הגוברת, תפסיק לגמרי את ייצור הסמארטפונים. אליה
 (.Sharp( וחברת שארפ )Kyocera(, קיוסרה )Fujitsu(, פוג'יטסו )Panasonicמצטרפות חברת פנסוניק )

 

 

 

 

                                                                    
47

 Slide Share – Japanese Mobile Market Circumstances & Updates 2013 (11.11.13) 

 : הזדמנויות ותחומים מומלצים'פרק ה
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 הסלולרתשלום באמצעות 

הרעיון תפס תאוצה וכיום ניתן  2003-. מ2001-ניסיונות ראשונים בתשלום עם המכשיר הנייד החלו ביפן ב
ת לשלם באמצעות הנייד בתחבורה ציבורית )רכבות, אוטובוסים ומוניות(, בחנויות )כולל סופרמרקטים וחנויו

 טומטיות למכירת משקאות וחטיפים. נוחות( ואפילו במכונות או

 

 אינטרנט

יהיו ביפן  2018איש. התחזיות צופות שלקראת  100לכל  85.2עמד על  2013-מספר משתמשי האינטרנט ביפן ב
  48איש. 100משתמשים לכל  91.2

ולכן הגישה וההתקנה של אינטרנט רוב תושבי יפן, המתגוררים באזורים אורבאניים, גרים בבניינים משותפים 
בפס רחב קלה יחסית. המחירים הולכים ופוחתים והדרישה לשירותי אינטרנט בפס רחב עולה בקצב קבוע 

  49.100%( עולה על PCהיות וחדירת המחשבים האישיים )

NTT  וספקיותיהNTT West ו-NTT East  החברות הן( הגדולות ביותר בשירותי סיב אופטי עד הביתFTTH )
  FTTH.51בתצורת  יםמבתי האב ביפן משתמש 60%לפי סקרי ממשלת יפן,  50ומחזיקות בשני שליש מהשוק.

-Soנט )-חברת סו 2013-)טלוויזיה בפרוטוקול אינטרנט(. ב IPTVיפן היא המדינה החמישית בעולם בצריכת 

net( אשר נמצאת בבעלותה של סוני )Sonyתר בעולם כאשר (, השיקה את שירות האינטרנט המהיר ביו
נט זכתה להצלחה רבה כיוון שהדרישה לטכנולוגיה -. סוהבשנייג'יגה  2-מהירות ההורדה ברשת מגיעה ל

נט סיפקה פתרון -המאפשרת שידורי טלוויזיה דיגיטליים איכותיים על גבי האינטרנט הייתה מאוד גבוהה וסו
 הולם. 

נראה שהוא יגדל ויתפתח בשנים הקרובות. חברת  אך ,טלוויזיה אינטראקטיבית הינה תחום חדש יחסית ביפן
TV Asahi  תחל לשדר בקרוב תוכנית אנימציה שתאפשר לצופים לתקשר עם דמויותיה דרך הסמארטפונים

שלהם. למרות שיש עכשיו רק כמאה אלף טלוויזיות כאלו ביפן וכמיליון משתמשים אינטראקטיביים, נראה כי 
  2014-2018.52-התחום הולך לצמוח ולתפוס תאוצה ב

                                                                    
48 ComSource - 2013 Japan Digital Future in Focus Report (14.10.2013) 
49 IDC - PC Market Beats Expectations with Mild Improvement in Business Outlook (9.10.2013) 
50 Ministry of Internal Affairs and Communications - Market Power and Competition Policy  
 in the Telecommunications Market (8.4.13)  
51 ISP Review – Japanese ISP Launches World’s Fastest 2Gbps Home FTTH Broadband (15.4.2013) 
52 Strata-Gee - Japanese Broadcasters to Test New Truly Interactive TV System (12.12.2013) 
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תעשיית האינטרנט ביפן פועלת על בסיס רגולציה עצמית והממשלה נותנת יד חופשית לתוכן המקוון. למרות 
תחכומה של הטכנולוגיה ביפן היא נתונה להתקפות סייבר חוזרות ונשנות, שרובן, כך מאמינים, מגיעות מסין. 

ף לוחמה בסייבר תחת משרד הביטחון היפני , הקימה הממשלה גוCyber Security-בכדי לחזק את מערכות ה
 (. )ראה הרחבה בפרק הסייבר(2014שאמור להתחיל בעבודתו השנה )

 קצב חדירת האינטרנט ליפן

           

ג 2018 ג 2017  ג 2016  ג 2015  ג 2014  ב 2013  ב 2012  ב 2011  ב 2010  א 2009     

112.2 111.7 111.1 110.2 108.9 107.1 104.4 100.6 99.2 99.1 
משתמשי אינטרנט 

 )מיליונים(

91.2 90.4 89.5 88.4 87 85.2 82.8 79.5 78.2 78 
חדירת האינטרנט 

 איש( 100)לכל 

42.1 41.8 41 40.1 39 37.7 36.1 34.6 34 31.7 
רחב -מנויי פס

 )מיליונים(

34.3 33.8 33 32.1 31.1 30 28.6 27.4 26.8 24.9 
רחב -מנויי פס

 איש( 100)לכל 

תחזית-ג     מוערך -ב   אמיתי -א      

           

 

 2013-ב ביפן מובילות IT חברות

 (Hitachi) י'היטאצ

 (Sony) סוני

 (Panasonic) פנסוניק

 (Toshiba) טושיבה

 

 מסחר אלקטרוני ביפן

 הוא מהמתקדמים בעולם ובעל היקף עצום. ,הסלולרהמסחר האלקטרוני ביפן, באינטרנט כמו גם בשרותי 

 יתן לציין ששה מאפיינים חשובים בתחום המסחר האלקטרוני:נ

חברת ראקוטן איננה רק חברת אינטרנט מובילה, אלא חברה המבקשת לשנות את                RAKUTEN:המודל של  1
של הדור הדיגיטאלי. לא עוד קטלוגים בפורטלים דחוסים, אלא  השימוש והצריכהסגנון החיים והרגלי 

 ., קהילת מידע, ושרותי אשראי מכווניםחאינטרנטי, ביטובנק  הכוללים םשירותימרחב 

 .שנים הבאותב משמעותית ( ימשיך ויגדל בצורהB2Cהיקף המסחר האלקטרוני לצרכן ) . 2

רובם ככולם ישתמשו גם  .ןמיליו 100 מספר משתמשי האינטרנט ביפן יגיע בקרוב ל ,כפי שנכתב לעיל . 3
 וישתמשו בשרותי מסחר מכוונים. -SMARTPHONESבשרותי תוכן באמצאות ה
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ברכישה. זו גם הסיבה לעליה  ומידיות. צרכנים ביפן משתמשים ברשתות החברתיות להשגת קופונים 4
בקניה  $500הצרכן היפני מוציא מידי שנה   .(2012בשנת  12%פרסום המכוון )עליה של בהמתמדת 

 .$700לצרכן האמריקאי המוציא בשנה רק שני  ,אלקטרונית

לארצות הברית בשיעור הגידול בחשיפה לפרסום דיגיטלי ופרסום  רק יה ייפן שנ , eMarketerעל פי סקר  . 5
אשר ביפן )  Twitter (36%)-ול   facebook (39%)-מוסבר גם בחשיפה הגבוהה ל נתון זה. סלולרי

 .המקומית( mixi אחרי תופסים מקום שני

 ) SNSשירותי רשתות החברתיות (

( וטוויטר Facebookביפן הקדימה את הרשתות החברתיות שאנו מכירים כיום. אמנם פייסבוק ) SNS-ות התרב
(Twitter ,מפגינות נוכחות ביפן ) שנים את מספר ההן לא הצליחו לחדור לשוק היפני ולעקוף במשך אך

 27-יותר מ ובשיאה דיווחה על 2004-(, הרשת החברתית היפנית שהוקמה בMixiהמשתמשים של מיקסי )
למשתמשים יפנים שחיים ביפן או כאלו שחיו ביפן בעבר, זאת משום שנחוץ  רק מיליון משתמשים. מיקסי פונה
 טלפון יפני לאישור הפרופיל. 

מיליון משתמשים, אך  15את מיקסי ועומד על  ברע בו המשתמשים מספרדיווח פייסבוק כי  2013בתחילת 
 תאפליקציי –( LINEביפן. הרשת המובילה ביפן היא ליין )ביותר רית פופולאהאיננה הרשת פייסבוק עדיין 

ותוך שנה גייסה יותר ממאה מיליון  2011-מסרים מיידים למחשב ולמכשירים הניידים. ליין הושקה ביפן ב
מיליון משתמשים באפליקציה )ביפן וקוריאה( הנהנים מחילופי שיחות,  280-משתמשים. כיום יש לרשת יותר מ

  53הודעות טקסט ושיחות ועידה בחינם. וידאו,

 סלולריים םמשחקי

השחקניות המובילות בתחום הן גרי  2013.54-מיליארד דולר ב 9ביפן נאמד בכמעט  הסלולרשוק משחקי 
(Greeעם כ ,)-8,000-מיליון משתמשים וכ 200 ( אפליקציות משחקים, ודנהDeNA )מייצרת משחקים בשיתוףה 

מיליארד דולר  1.6-הרווחים של גרי הגיעו ל 2013-(. בNexonנקסון הקוריאנית )ו( Disneyדיסני ) עם החברות
  55מיליארד מפלטפורמת המשחקים שלה. 2ואילו דנה דיווחה על הכנסות של 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
53 Reuters - Japan's Line messaging app considers overseas IPO next year (25.10.2013) 
54 The Wall Street Journal - Japan Tops World In Mobile Apps Revenue (11.12.2013) 
55 The Wall Street Journal - Gree, DeNA Earnings: Profits Fall at Japanese Mobile-Game Sites 

(11.11.2013) 
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 ביפן בהשוואה למדינות אחרות )מיליארדי דולרים( ITהוצאות 

   א 2009 א 2010 ב 2011 ב 2012 ב 2013 ג 2014 ג 2015 ג 2016 ג 2017 ג 2018

 יפן 137.8 151.3 165.9 173.2 140.9 134.2 133 135.5 138.3 141.2

 ארה"ב 534.7 576.7 613.2 631.6 660.8 685.5 711.2 734.3 751.6 769.9

 הודו 27.3 34.4 37.1 35.3 37.9 43.9 53.6 64.1 79.3 98.2

 סין 105.9 122.6 150.2 175.6 195.1 224.7 243.4 262.6 278.4 295.4

 גרמניה 86.2 87.9 95 93.5 96.8 99.5 102 104.8 108.3 111.9

   אמיתי -א  מוערך -ב תחזית -ג    

 

 מרכזיות ביפן ITספקיות 

 & Hitachi Information, היטאצ'י אינפורמיישן )NEC(, Fujitsuפוג'יטסו )המרכזיות ביפן הן  IT-חברות ה

Telecommunication Systems,) NTT Data( סוני ,Sony( פנסוניק ,)Panasonic )ו( טושיבהToshiba.) 

 ICT-Information Communication Technologyטכנולוגיות מידע ביפן 

  56מהתוצר ביפן. 10%-היווה כ IT-שוק ה 2013-. בITיפן מהווה את השוק השני בגודלו בעולם בשירותי 

טריליון דולר. משרד התקשורת  1.2-ביותר בתעשייה ומוערך ב ענף טכנולוגיות המידע ביפן הוא הענף הגדול
  57טריליון דולר. 2.4-ולהגיע ל 2020ביפן שואף להכפיל את הסכום עד 

פעולה עם חברות בינלאומיות המפתחות  פיבשנים האחרונות המגמה בזירה העסקית של יפן נוטה לשיתו
 טכנולוגיות חדישות בתחומים הבאים:

 )Big Dataביג דאטא (

, העוזרות לארגונים BI – Business Intelligenceשוק הביג דאטא ביפן מורכב בעיקר משירותי מערכות 
להפיק מידע משמעותי מבחינה עסקית ולהגיע להחלטות, לאחר ניתוח מכלול הנתונים הנאספים על ידם. 

   2020.58-מיליארד דולר ב 3.5-דולר והתחזית היא שיגיע ל דבכמיליארהשוק נאמד כיום 

 )Cloudטכנולוגיות ענן (

מכל מדינות אסיה. ממשלת ביותר ( בקצב גבוה SaaSיפן מאמצת שירותי ענן )פרטי וציבורי( ותוכנות כשירות )
יביא עוד אספקט של תחרות  IT-יפן מעודדת חברות לעבור לשירותי ענן משום שלדעתה שימוש נכון ב

 לכלכלה ויצמצם עלויות. 
. יש דרישה הולכת וגוברת IT"שימוש" בציוד -ל ITות לעבור מ"בעלות" על ציוד כיום חברות ביפן מעדיפ

 לשירותי אכסון בשרתים חיצוניים ולא בשרתי חברה מטעמי נוחות וחיסכון. 
 
 

                                                                    
56 JETRO – Japan External Trade Organization 
57 Japan-IT: ICS – Japan’s Largest Market  
58 Yano Research Institute - Big Data Analytics Market in Japan: Key Research Findings 2013 

(19.12.2013) 
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 )SaaSתוכנה כשירות (

הקטגוריות  59.זור רווחים של כחצי מיליארד דולריפן מובילה מבין כל מדינות אסיה עם מח SaaS-גם בשוק ה
)תוכנות המשמשות לעבודה משותפת של אנשים ללא  Groupware-ו CRM, E-mailנדרשות ביותר הן ה

 חשיבות למיקומם(. 

 ישראליות המעוניינות להיכנס לשוק יפן ITהמלצות לחברות 

  הצגת אסטרטגיותIT לטווח הרחוק, כולל שירותי ענן. הערכה של שלבי ההטמעה, התפעול  ארגוניות
 יתרונות שלהן על פני אלו הקיימות ביפן.  צגת הות חדשות והוהתחזוקה של מערכ

 .שקיפות בהצגת עלויות באופן ברור והצגת ההיגיון העומד מאחוריהן 

  בניית מתודולוגיות סטנדרטיות ותבניות פיתוח המיושמות ברחבי העולם, כך שיורידו עלויות ויגבירו את
 . IT-היעילות של מערכות ה

 יהול תשתיות כגון אוטומציה וניטור מרחוק.הכנת תוכנית לשירותי נ 

 תעשיית הסמיקונדוקטור (מוליכים למחצה) והאלקטרוניקה

תעשיית הסמיקונדוקטור והאלקטרוניקה ביפן עוברת שינוי בשנים האחרונות. בעבר התעשייה הזו שגשגה 
ייצור המוני )חברת (, מחשבים ניידים בSonyוהייתה חלוצה בפיתוח מוצרים חדשניים כגון הווקמן )חברת 

Toshiba (, מכשירי הווידאו )חברתJVC ומסכי )LCD  חברת(Sharp .) 

(, סומיטומו אלקטריק Sharp(, שארפ )Toshiba(, טושיבה )Sonyהחברות המובילות בתחום הן: סוני )כיום 
(Sumitomo Electric( טוקיו אלקטרון ,)Tokyo Electron( קאנון ,)Canon( פנסוניק ,)Panasonic וסייקו )
(Seiko( חברות שעזבו את התחום הן: היטאצ'י .)Hitachiו ,)-NEC. 

ביפן היו שחקנים מאוד  , יצרני האלקטרוניקה והסמיקונדוקטור20-בארבעת העשורים האחרונים של המאה ה
חברות ענק שיצרו מוצרי  – הקבועות דומיננטיים בשוק. חברות שבבים הסתמכו על אספקה ללקוחותיהן

וניקה הן עבור השוק המקומי והן עבור ייצוא למדינות אחרות. בתקופה ההיא חברות הסמיקונדוקטור אלקטר
עבדו על עיצוב שבבי כקבלני משנה של הענקיות היצרניות, ולא חשבו על לקוח הקצה ו/או המשתמש הסופי 

נלאומי מחוץ ליפן אלא פי הוראות לקוחותיהן בלבד. כמו כן, השבבים לא עוצבו ושווקו לקהל בי-אלא פעלו על
 ולכן לא נוצרו לשבבים האלו ערך מוסף ובידול.  ,רק לקהל המקומי

, עם המהפכה הדיגיטלית, חברות האלקטרוניקה הגדולות ביפן מצאו את עצמן נאבקות 21-מתחילת המאה ה
 בעיקר בדרום קוריאה ובטאיוואן. חברות השבבים נחלו הפסדים והתפתחשהלך  ,שוקהנתח חלקן ב על

גם יצרניות האלקטרוניקה. החברות היפניות איבדו מהדומיננטיות שלהן בשוק האלקטרוניקה,  ןובעקבותיה
 חשבים והמוליכים למחצה. מבעיקר בסקטור נגני המדיה הניידים, טלוויזיות, 

ם וטושיבה על הפסדי NECדיווחו סוני, היטאצ'י, פנסוניק, פוג'יטסו, שארפ,  2008-בעקבות המשבר הכלכלי ב
. לעומתם, סמסונג דיווחה על רווח כפול מרווחיהן של כל החברות 2009מיליארד דולר בשנת  17בגובה 

אלא גם לעלויות  ,את העולם אז יחד. ההפסדים יוחסו לא רק למשבר הכלכלי שפקדגם המוזכרות לעיל 
ים בחו"ל באותה תקופה( הייצור הגבוהות, חוזקו של הֶין )שצמצם את הרווחים ממכירת מוצרי אלקטרוניקה יפני

                                                                    
59 Computer World - Gartner: SaaS market to grow 17.9% to $14.5B (27.3.2012) 
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וגודש חברות יפניות שמייצרות את אותם המוצרים באותם סטנדרטים ולכן מוזילות יתר על המידה את 
 המחירים בשוק.   

 Renesasהתאחדו; חברת  Kenwood-ו JVCאחד הפתרונות למצב היה רכישות ומיזוגים של חברות. חברות 

Technology  וחברת הסמיקונדוקטור שלNEC אחדו; פנסוניק רכשה את רוב המניות של חברת התSanyo 
, עקב התחרות הקשה שהציבו חברות 2011-(. בPanasonic Groupקבוצת פנסוניק )תוך ומיזגה אותה ל

-ב Japan Displayשלהן ויצרו את חברת  LCD-, חתמו סוני, טושיבה והיטאצ'י על מיזוג עסקי הLG-סמסונג ו
2012 . 

אך ביפן  ,2012-במחזור המכירות העולמי של שוק הסמיקונדוקטור בהשוואה ל 5%ל נרשמה צמיחה ש 2013-ב
 60עקב היחלשותו המשמעותית של הין. 15%-המכירות צנחו ב

 ופיתח מפגר אחרי הובלתם של מותגי הענק, על אף שביפן ביפןהסלולרית  כיום שוק האלקטרוניקה 
שלא הצליח לפרוץ  שהשוק היפני הסיבות לכך .,קעל השוסמארטפונים הרבה לפני שאפל וסמסונג השתלטו 

טמונות בעובדה שהייצור והשיווק התמקדו אך ורק בצרכן היפני ושמו דגש על  90-את גבולות יפן עוד בשנות ה
 תוכנה וחומרה במקום על חווית המשתמש. 

ה"ב וקוריאה. . יפן מדורגת שלישית אחרי אר61מיליארד דולר 45-שוק האלקטרוניקה ביפן נאמד בכ 2013-ב
-יגדל השוק בכ 2018עד ש. התחזיות אומרות 2013-טושיבה היא החברה היפנית עם המכירות הגבוהות ביותר ב

מגיע  שהייצור הנ"למחוץ ליפן וההערכה כיום היא  מתבצערוב היצור האלקטרוני של חברות יפניות  62.13%
הצפי לעליה בתוצרת  2014.63-ב 76%-התוצרת האלקטרונית של יפן ואף יעלה ל למכל 70%-לכ

( ומודולים של Internet of Things) IoT-האלקטרוניקה ביפן ובעולם כולו מושתת על תחזיות צמיחה בענף ה
M2M (Machine to Machine.)64  

 ביפן מובילות אלקטרוניקה חברות ביפן מובילות סמיקונדוקטור חברות

 (Sony) סוני (Toshiba) טושיבה

 (Fujitsu) יטסו'גפו (Renesas) רנסס

 (Canon) קנון (Sony) סוני

Elpida (2013 ביולי מיקרון י"ע נרכשה) NEC 

ROHM Semiconductors שארפ (Sharp) 

 

 

 

 

 

                                                                    
60 PR Newswire – Semiconductor Industry Posts Record Sales in 2013 (3.1.14) 
61 Business Korea – Semiconductor Industry (21.1.14) 
62  PR Newswire- Global Electronics Market 2018 Forecasts for 6 Sectors מתוך 
63

 Marketwatch - Electronic Warfare Market Forecast Analysis (2014 - 2020)) מתוך 
64 IDC נתוני פי-על   (3.10.13)  
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 רובוטיקה ביפן

הייצור ובכלכלה בכלל.  בתחוםלפעילות ענפה  יאההמב ביפן, תעשיית הרובוטיקה נתפסת כתעשיית מפתח
יפן מייצרת ומייצאת רובוטים בקצב הגבוה בעולם. אמנם ראשיתה של של המאה הקודמת  60-משנות ה

התעשייה היה בארה"ב, אך עד מהרה עקפה יפן את הפיתוח והייצוא של ארה"ב וכיום היא היצרנית הגדולה 
  65ביותר בעולם בתחום הרובוטיקה.

יצור חי שמשלבת אותה איגוד הרובוטיקה היפני מגדיר רובוט כ"מערכת מכאנית בעלת פונקציות תנועה כשל 
עם פונקציות חכמות ומגיבה לרצונו של האדם. פונקציה חכמה היא היכולת לבצע לפחות אחת מהפעולות 

 66הבאות: שיקול דעת, זיהוי, למידה או הסתגלות".

לרובוטים שונים. הסוגים השונים כוללים רובוטים אנושיים  שוניםביפן יש סיווגים, קטגוריות ותתי קטגוריות 
(Humanoid Entertainment Robots)( אנדרואיד ,Androids( רובוטים חברתיים ,)Social Robots ,)

 ( ועוד. Guard Robotsרובוטים שומרים )

רובוטים תעשייתיים מהווים את החלק הארי בשוק הרובוטיקה ביפן כיום. יפן מובילה את השוק העולמי עם 
באירופה לרובוטיקה ביותר "ב וגרמניה )השוק גדול מיליארד דולר ואחריה נמצאות ארה 9-היקף של כ

 67תעשייתית(. הציפיה היא שהשוק ילך ויגדל בקרוב היות והדרישה לרובוטים תעשייתיים גדלה משנה לשנה.

 קה(, מיטצובישי רובוטיSony Corporationחברות יפניות מובילות בתחום הרובוטיקה התעשייתית הן סוני )
(Mitsubishi Electric Automation – Robotics( דנסו ,)Denso Corporation( פנסוניק ,)Panasonic ,)

 Yaskawa.68)ויסקאווה )  , (FANUCפאנוק ) ,(Kawasaki(, קוואסקי )Epsonאפסון )

צפי לאחרונה סין מאיימת להשתלט על המקום הראשון בעולם ברובוטיקה ולהוריד את יפן למקום השני עם 
 3,000על עומד לשנתיים הקרובות מכירת רובוטים ביפן ל התחזית. 2015ים עד רובוט 340,000מכירת של 

 69רובוטים פחות.

 פעילות ישראלית עם יפן

חברות מפעילות ישראלית בענף הסמיקונדוקטורים מתאפיינת בעיקר בהעברת ידע וטכנולוגיה ישראלית 
( הישראלי ופיתוחו בדייקנות נספטהקוהמוצר )גיבוש . השלמת -FABLESSהזנק ישראליות המגדירות עצמן כ 

 היפנית הוא ערובה להצלחתו. 

ליפן. בתחילת דרכה רכשה  TOWER JAZZסיפור ההצלחה המרכזי בתחום היצרני הוא כניסתה של חברת 
ובשנה האחרונה רכשה את  ,(2011בנישיוואקי )  MICRONהחברה ממגדל העמק את מפעלה של חברת 

ל חברת פנאסוניק. בכך הפכה  טאואר ליצרנית שבבים מרכזית עבור שת מפעלי היצור המשוכללים שושל
 תעשיית הרכב ביפן.

על חברת אשד רובוטק  YASKAWA ROBOTICSבתחום הרובוטיקה ראוי להזכיר את השתלטותה של חברת 
מראש העין והפיכתה לחברת בת מלאה. יאסקווה הינה החברה המובילה בעולם ביצור והפצה של ווסתי 

                                                                    
65 The Japan Times – Beware, the Robots are Coming (27.1.14) 
66 JARA- Japan Robot Association 
67  Freedonia Group נתוני לפני 
68 Robotics Business Review – Top 50 Companies 
69 International Federation of Robotics 
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עובדים  7,500-ורובוטים לתעשייה. החברה מעסיקה למעלה מ סרוו מנועי ,בקרים ,(AC DRIVES) דרמהירות ת
 .השנב$ מיליארד 3-בעשרות מרכזים ברחבי העולם והיא בעלת מחזור מכירות של למעלה מ

 מרכז האלקטרוניקה הגדול בעולם  –) Akihabaraאקיהברה (

האלקטרוניקה החדישים ביותר בעולם. ממוצרי חשמל ביתיים, מחוז אקיהברה בטוקיו מציע למכירה את מוצרי 
כל גאדג'ט  במחוז זה(, ניתן למצוא Manga( ומנגה )Animeמחשבים וטאבלטים ועד למשחקי מחשב, אנימה )

 –( Otakuאו מכשיר טרנדי מיוחד. אקיהברה הפך למרכז תרבות הפופ היפנית ומחוז חפצם של האוטקו )
ם שחייהם סובבים סביב סדרות האנימה המצוירות וקומיקס המנגה. הם נוהגים צרכני אלקטרוניקה צעירי

להתלבש כמו הדמויות האהובות עליהן, מאמצים אורח חיים בדלני, מרבים להשתמש במחשבים וסמארטפונים 
 ומצוידים במכשירי אלקטרוניקה ונגנים בכל שעות היום. 

חנויות כלבו אלקטרוניות מפוארות )המתחייבות נוכח עלייתם של  אקיהברה של וזוהר התעמםלאחרונה 
 ".”BIC  Cameraלמחיר הנמוך ביותר( כדוגמת 

 שירותים, ציוד ותרופות - מערכת הבריאות

מערכת הבריאות היפנית בנויה סביב בתי החולים כמרכז טיפולי אשר אליו מגיעים עם כל בעיה, החל משפעת 
ת ניתנים דרך בתי חולים אזוריים/לאומיים או דרך מוסדות רפואיים . ביפן שירותי הבריאורציניים ועד לניתוחים

 פרטיים )בתי חולים וקליניקות(.

 ,נשים בהתאמהללגברים ו 86-ו 79עם תוחלת החיים הגבוהה ביותר )-OECD יפן הינה אחת ממדינות ה
ת על שירותי , סך ההוצאוOECD. בהשוואה למדינות ה (OECD -במדינות ה 83-ו 77בהשוואה לממוצע של 

גדול מן הממוצע  היפניהיה תקציב הבריאות  2009רפואה ביפן גדל במהירות בשנים האחרונות ובשנת 
 38.5-הגיע סך ההוצאות על שירותי רפואה לכ 2011בשנת הכספים  .70 ביחס לחלקו בתמ"ג OECDבמדינות ה 

  71מהשנה שקדמה לה. 3.1%טריליון ין שהיוו עלייה של 

, יפן הייתה המדינה עם 2011. בשנת 72קליניקות 100,000-בתי חולים וכ 8600ם ביפן כוללת מערכת בתי החולי
כאשר חלק נכבד  ,באופן יחסי לאוכלוסייה( 3)פי OECD מספר בתי החולים הגדול ביותר מבין מדינות ה 

 . 73מהמיטות בבתי החולים מיועד לטיפול ארוך טווח

 2.2ועומד על באופן יחסי לאוכלוסייה  OECD-הנמוכים במדינות הלעומת זאת, מספר הרופאים ביפן הינו בין 
(. מספר נמוך זה נובע מתוך מדיניות ממשלתית 3.2של  OECDאיש )לעומת ממוצע ה  1000רופאים ל 

עלה מספר זה, אך  2008החל משנת  .המגבילה את מספר הלומדים החדשים כל שנה בבתי הספר לרפואה
 ברפואה יעלה גם הוא.בפועל עסקים ייקח כמה שנים עד שמספר המו

 להגישמספקת מערכת הבריאות היפנית ביטוח רפואי אוניברסלי לכלל אזרחיה על מנת  1961החל משנת 
ביטוח בריאות )דרך  תכניותכל תושבי יפן שייכים לאחת מארבע שירותי בריאות ברמה גבוהה ואיכותית. 

יכולים לקבל  . האזרחיםותי הבריאות באותם המחיריםאת אותם שיר ותהמעסיק או ישירות מהמדינה( שמספק
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שייכים לתוכנית  75. אנשים מעל גיל 30%-10%שירותים רפואיים נחוצים בעלות השתתפות עצמית נמוכה של 
 .74אחוז בלבד 10%שבה ההשתתפות העצמית היא 

פואי באשר הוא. הלאומית ביפן יכולים מטופלים לבחור לגשת לכל מוסד ר הבריאות כחלק מתוכנית ביטוח
של מערכת  מרכזימתושבי יפן, הינה מאפיין  100%לצד תוכנית הביטוח הלאומית המכסה  ,"גישה חופשית" זו
 פרטיים מספקים את אותם השירותים באותם המחירים.וכאשר מוסדות ציבוריים -הבריאות היפנית 

, OECDמוצע במדינות ה מפי שלוש מהיום,  20-אורך האשפוז הממוצע ביפן הינו מהגבוהים בעולם ועומד על כ
אוכלוסייה בבעיקר מאחר שחלק גדול מהמיטות המיועדות לטיפול קריטי משמשות בפועל לטיפול ארוך טווח 

מדינות  ביותר בקרב , מספר המיטות לטיפול קריטי היה הגבוהOECD-(. על פי נתוני ה75המבוגרת )מעל גיל 
  75מדינות אלו.בממוצע מה 3ופי  ביחס לאוכלוסייה OECD-ה

תוכנית הביטוח הרפואי על  הלהגנ קונקרטית, והפתרונות אולם, בעיית העלייה בהוצאות הרפואיות הינה בעיה 
 הילודה השלילית במדינה. לאור מגמת אוכלוסייה המזדקנת וה בגודל ביפן צריכים להיבחן בצל עלייה מתמדת

יפן, בנוסף לאשפוזים ממושכים ושימוש יתר בתרופות, העלויות הגבוהות של תרופות וציוד רפואי ב 2002בשנת 
זאת בנוסף לתחזיות קודרות באשר לעלייה בתוחלת החיים  .הביאו את מערכת הביטוח הרפואי לסף קריסה

והזדקנות החברה היפנית. בעקבות מצב זה, הכתיב הממשל כי על יפן לקצץ במחירי השירותים והמוצרים, 
 ברות היצרניות, ולבצע התאמות שוק ושינויים רבים.למרות התנגדותן הנחרצת של הח

הכריזה הממשלה על תוכנית לקידום השימוש בתרופות גנריות כחלק מהמאמצים להוזיל את  2007בשנת 
עלויות הטיפול הרפואי ללא פגיעה באיכותו.  ולהוריד אתעלויות ההשתתפות העצמית בהוצאות רפואיות 

הוערך  2011ונכון לשנת  ,2012עד שנת  %30-ק התרופות הגנריות להממשלה הציבה יעד של הגדלת פלח שו
 מסך שוק התרופות ביפן. %22.8-כבפלח שוק זה 

פלח שוק התרופות הגנריות מהווה מעל  הללומדינות הובהתחשב בעובדה שברוב  ,בהשוואה למדינות המערב
. אחת הסיבות תיין מוגבלשכיחות השימוש בתרופות הגנריות ביפן עד משוק התרופות המקומי, %50-ל

בוטחים לגמרי באיכות, בטיחות,  אינםצוותי הרפואה השונים עדיין שהאפשריות לפער זה הינה העובדה 
 .76ובמידע הקיים על התרופות הגנריות

 Healthאת מטרות קידום הרפואה במדינה בתוכנית הידועה בשם  הגדירה מחדשממשלת יפן  2009בשנת 

Japan 21 .וקידום בין המחוזות השונים של יפן ת כללו יעדים לצמצום הפערים בתוחלת החייםמטרות התוכני 
 . 77טיפול בסרטןל םמרכזי במטרה שיפתחולמחוזות  שיוענקו מענקים באמצעותטיפול בסרטן ה

התמ"ג  להעלאת ממשלת יפןתכניתו המקיפה של ראש משיפור הרפואה ביפן הינה חלק לתוכנית הכיום 
של  להגשמת החזוןמערכת הרפואה מכונה ביפן "החץ השלישי" ומטרתה להביא ביפורים שלתוכנית ההיפני. 

מונעת הרפואה השיפור שירותי  בכבוד באמצעות חברה בה אזרחים מסוגלים לחיות חיים בריאים ולהזדקן 
ב . התוכנית כוללת שינוי מקיף של מערכת הבריאות היפנית ותקדם שילו 78מערכות בריאותיעיל של וניהול 

זמני ההמתנה  ולהפחית אתאת מגוון הטיפולים האפשריים  להגדילהמערכת הפרטית עם הציבורית כדי של 
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לקדם יצוא טכנולוגיות רפואיות ואישור מהיר יותר של תרופות ושירותים התוכנית  בנוסף צפויה  .לטיפולים
  .רפואיים חדשים

 עקרונות התוכנית הינם: 

 טריליון ין  10היקף של מונע ותעשיות תומכות רפואה נוספות להול טיפההרחבת שוק שירותי הרפואה,  .1
 טריליון ין(. 4)כיום סכום זה עומד על  2020-ב

היקף רפואי, רפואה רגנרטיבית ותעשיות נוספות בתחום הטיפול הרפואי להציוד ההרחבת שוק התרופות,  .2

 . 79טריליון ין( 12טריליון ין )כיום סכום זה עומד על  16 -כשל 

 .ידום רפורמה בתהליך הרגולציה לציוד רפואיק .3

 .( בשירותי הרפואהICTקידום טכנולוגיות מידע ותקשורת ) .4

 תעשיית התרופות במהשוק  10%ומהווה  ,שוק מדעי החיים ביפן הינו השני בגודלו בעולם אחרי ארצות הברית
פעילות כשחקנים הן וכיום של הציוד הרפואי. חברות זרות רבות נכנסו לשוק היפני מהשוק בתחום  10%-ו

 .בשוק בתחומים השונים מרכזיים

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Source- the world pharmaceutical markets fact book 2012-Epicom 
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Source-World Medistat Medical Market Forecasts to 2017, Epicom 

 

 מחקר רפואי

 iPSלפיתוח שינייה ימנאקה  עבודתו של פרופסור תאי גזע עם של למית בתחום המחקר יפן היא מובילה עו
(induce pluripotent stem cells.) 

השיקו פרויקטים לפיתוח תרופות חדשות על סמך מחקרים בתאי  Takedaחברות ביוטק וענקיות תרופות כגון 
ם זכייתו של פרופסור ימנאקה בפרס נובל גזע. תעשיית הרפואה היפנית הגדילה את מעורבותה בתחום זה ע

תאי הגזע. תאי גזע שהופקו תוך שימוש בשיטתו של פרופ' ימנאקה  בנושאעל מחקרו  2012לרפואה בשנת 
 יהוו בסיס למחקר ופיתוח תרופות רגנרטיביות.

ר לייצעל מנת  iPS-ב( החלו במחקר פיילוט לשימוש Kobe, חוקרים מאוניברסיטת קובה )2013באוגוסט 
 .iPS 80ובכך היו לראשונים בעולם המבצעים ניסוי קליני של תאי  ,רשתית אנושית

 היפנית )המקבילה PMDA-, אחרי רפורמה ברגולציה היפנית בתחום מדעי החיים והקמת ה2004-2005בשנים 
 לפתיחת השוק היפני בפני חברות אמריקאיות ואירופאיות, הבינו גם ושהוביל , מהלכים(האמריקאי FDA-ל

חברות ההחברות היפניות שהן חייבות לפרוץ את גבולות המדינה אם הן רוצות להשיג את היעדים שכבשו 
 2009-2011. הירידה במחירים בשווקים המתחרים, העובדה שפטנטים רבים בבעלותן פגו בשנים יותהמערב

ות להכיר בחולשתן להתחדש בתרופות מוצלחות ובמכשור חדשני, גרמו לחברות רב נדרשו ייצור" ה "קווישו
 למגמות העתידות לבוא.  שיתאיםולפעול להכנת דור המשך 

חברת  (. 2013תאוצה בשנה האחרונה ) תופסת , אךהיא מצומצמת הפעילות היפניתמבחינת השקעות בישראל 
Takeda הקימה קבוצה יחד עם חברתJohnson & Johnson  חממת בישראל , אשר ייסדה וקרן אורבימד

יהיו ברובן בתחום פיתוח התרופות, ומיעוטן זו החברות שיוקמו בחממה רז של המדען הראשי. ביומד תחת מכ
 .בתחום המכשור הרפואי
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שנת ברגולציה שהחלה -האך ד היפני, באופן היסטורי, העדיפה תעשיית התרופות היפנית את השוק המקומי
התוכנית לקידום המחקר  תחילת .בינלאומיותקידמה השקעות זרות והעלתה את נוכחותן של חברות  1990

בת החברות ולפיתוח תרופות חדשות גרמה להשפעה ניכרת על שוק התרופות המקומי ופעלה בעיקר לט
חברות היו  8( שעסקו בפיתוח תרופות חדשות ביפן, top tenהחברות המובילות ) 10,  מתוך 2012בשנת הזרות. 

 .81חברות המזוהות עם חברות זרות

 חברות התרופות היפניות היכולת של ת ושיתוף הפעולה בין הממשל לתעשייה שיפר את הרפורמה הרגולטורי
כעת  תעשיית התרופות היפנית מורכבת, בין חברות יפניות מגוון מיזוגים לצד. להתחרות ברמה הגלובלית

 .Astelas, Takeda, Otsuka Daiichi Sankyo, and Eisaiמחברות בינלאומיות כגון 

, מטרתן כיום הינה  ביכולת הכלכלית שלהן.מתבטא  ,במיוחד חברות הפארמהו ,היפניות חוזקן של החברות
כמו גם את ההכרות שלהן עם השוק המקומי בעל חסם הכניסה  ,למנף את המשאבים הרבים העומדים לרשותן

ותר יתרון שאין לחברות זרות. שינוי מגמה זה הביא לכך שהחברות הגלובליות הגדולות בי - הגבוה כל כך
. בתחום הפארמה למשל, חברת Yokogawa –מוצאות להן שותף מקומי  ,GEכמו  ,בתחום המכשור הרפואי

Roche חברת חברה לChugai  ,חברה גנרית יחד עם חברת  2008-בשייסדה )וחברת טבע  היפניתKowa 
 .2011בשנת  Taiyoורכשה את  (היפנית

 2.5עמד על  מחו"לוהיקף היבוא  ,מיליון ין 9.3היה  2011גודלו של שוק התרופות המקומי נכון לשנת הכספים 
 . 82מסך השוק 27%ווה יהשמיליון ין 

. 83מיליון דולר $500כאשר לעשרים מתוכן יש רווחים שנתיים של מעל  ,חברות 1,000השוק היפני כולל מעל 
-וסקולר, אסטמה וארבעת התחומים המובילים מבחינת מכירות ואחוזי קצב גידול הינם אונקולוגיה, קרדיו

COPD ומחלות מטבוליות. 

 תחומים עיקריים המתפתחים בשוק היפני הינם:

עקבי גדל שוק זה באופן  ביפן גנריותהתרופות הלקידום הממשלתית מאז יישום המדיניות  - תרופות גנריות .1
פוי צ . מספר המוצרים והחברות הנכנסות לשוק זה2011מיליון ין בשנת  910,000שנה ועמד על  מדי

 ונתון להתרחבות. לדינאמי, דבר ההופך אותו להמשיך ולגדול

התרופות, הנשלט על ידי שוק התרופות מבוססות נוגדן, גם  הגלובלי בתחום לטרנד בהתאם - ביופארמה .2
השוק המקומי ביפן מראה נטייה לעבר התרחבות. תרופות מבוססות נוגדן מיועדות לטיפול בסרטן ודלקת 

 Shionogi, Takedaהן  מסוג זה תרופותמרכזיות העוסקות בתרופות מקומיות . חברות RA)מפרקים )
 .Abbot Japan, Rochוחברות זרות בשוק היפני כגון 

מיליון ין. חברות רבות מכריזות כעת על  4,000היה  2011נכון לשנת גודל שוק הביוסימילאר  - ביוסימילאר .3
ובשל העובדה שפטנטים מקומיים  2009מנחים בשנת נכונותן להיכנס לשוק זה בעיקר בגלל פרסום קווים 

 Sandoz, JCR, Fuji :חברות פעילות בתחום זה שלוש. כיום, רק 2014רבים עומדים לפוג במהלך שנת 

Pharma 84. 

טריליון  2-3גודל השוק המקומי של הציוד הרפואי היה  2011בשנת  .שוק הציוד הרפואי הינו סקטור מוביל ביפן
 מסך כל השוק. 45%-כ היווהיבוא של ציוד רפואי למדינה כאשר היקף ה ,ין
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ייצור מקומי של דיאגנוסטיקה הדמייתית, ציוד לניתוח )אנדוסקופים וציוד מתכלה(, שתלים מלאכותיים, וציוד 
לטיפול בבית הן הקטגוריות המובילות ביותר של חברות מקומיות. מאידך, התחומים בהם יצרנים זרים יכולים 

, איברים מלאכותיים, CT ,X-Ray(, MRIם כוללים ציוד ניתוחי אנדוסקופי, הדמיה מגנטית )להיות פעילי
 .IVR ((Interventional Radiologyקטטרים ומוצרי 

 ציוד אנדוסקופי ניתוחי:

מיליון ין. בשל עלייה בשכיחות פרוצדורות ניתוחיות הקשורות לסרטן  16,544 עמד עלגודל שוק זה  2011בשנת 
כל  15,000-20,000-טן הריאות ומיומות אורולוגיות, מספר הניתוחים האנדוסקופיים צפוי לעלות בכהמעי, סר

 שנה.

מכלול שלם של ציוד וכלים נלווים בתחום זה: משווקות וחברות עיקריות הפועלות בשוק היפני  3ישנן 
Olympus Medical Systems, MC Medical, Stryker Japan. 

 :MRI, CT, X-Rayציוד 

 .בהתאמה CT-ו MRI,RAY Xעבור מכשירי מיליון ין  57,775 -ו 47,290היה  2010גודל השוק המקומי בשנת 
מרכזי טיפול בהם ניתן לעבור בדיקות  התפתחותם של ,השוק צפוי להתרחב בשל שינויים בשיפוי הביטוחי

. חברות בולטות יותרטוב  הדמיה ובשל כניסה של מכשור מתקדם המציע חשיפה נמוכה יותר ועיבוד תמונה
 GE Healthcare Japan, Siemens Japan, Philips בשוק המקומי בתחום זה כוללות חברות זרות כגון 

Japan  וחברות מקומיות כגוןToshiba Medicalו- Hitachi Medical. 

 ציוד רפואי:

הביטוח, הדרישות  במערכת הציוד הרפואי מכוסה 2012בתחום הציוד הרפואי, לאור רפורמה שהונהגה בשנת 
קשות לביטוח הועלה לפרמיות והגדלת התמריצים לפיתוח ומסחור ציוד רפואי חדש נסקרו, ואישור מהיר של ב

. עם פקטורים אלו שעבדו לטובת שוק הציוד הרפואי, הסקטורים המבטיחים הינם: איברים לעדיפות גבוהה
 . IVR( ומוצרי Tubesצינורות ) ,מלאכותיים, קטטרים

מיליון ין. בשוק זה פעילות חברות זרות  599,209-בכ 2011איברים המלאכותיים המקומי הוערך בשנת השוק ה
 . St. Jude Japan, Medtronic Japan, Boston Scientific Japanוביניהן  ,בעיקר בתחום קוצבי הלב

פעילות בשוק זה  .ין מיליון 317,253-כהיקף של ב 2011וקטטרים הוערך בשנת  IVRגודל השוק המקומי למוצרי 
סטנטים הפועלות בעיקר בתחום אשר  Abbot Japan, Boston Scientific Japanחברות זרות כגון ביפן 

 .85(Coronary Stentsהקורונרים )

, בשנים האחרונות פועלות הרשויות ביפן להגברת יעילות המערך הרגולטורי לרישוי תרופות וציוד רפואי
 תת עדיפות לציוד רפואי נדרש. רפורמות על מנת לומתבצעות 

בשיתוף משרד הבריאות היפני ותפקידה  2004הוקמה בשנת  (PMDA) הרשות הרגולטורית בתחום מדעי החיים
ביקורות עריכת שירותי ייעוץ לגבי ניסויים קליניים ומתן אישור של תרופות חדשות וציוד רפואי, ו סקירה כולל
GCP  מוצריםהבמטרה להבטיח את בטיחות ויעילות. 
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עלייה בשכיחות המקרים של סרטן, הפרעות ל  אוכלוסייתה של יפן מזדקנת בקצב מהיר ביותר, מה שמוביל
מוצרים רפואיים  מצב זה,וסקולריות ומחלות הקשורות לאורח חיים כגון מחלות מטבוליות שונות. למרות -קרדיו

בות והקושי של הסביבה הרגולטורית חדשים ביפן מאושרים בפיגור של שנים לעומת מדינות אחרות. המורכ
יושמה  2005בשנת .באישור תרופות וציוד רפואי עיכובהגורמים העיקריים שתרמו לבעיות של  הםהיפנית 

   ואישור מוצרים בזמן סביר. רבה יותר רפורמה נרחבת אשר שיפרה את המצב הנ"ל והביאה ליעילות

תהליכי על כוונתן לבצע רפורמה בהיפני אות בשנה האחרונה ישנן הצהרות מצד הממשלה ומשרד הברי
. הרפורמה, שתייצר הליך אישור נפרד, תייעל ותזרז את  class III-בעיקר לציוד שמוגדר כ ,אישור ציוד רפואי

 אישור מוצרים אלו.

שהרפורמה תפחית את מסגרת הזמן לאישור של מכשירים  תפיסהמוצע הינו מתוך ההשינוי הרגולטורי 
 (.PMDAם, תוך הפחתת הנטל על סוכנות התרופות ומכשור רפואי )רפואיים גנריי

 התעשייה הביטחונית של יפן

בתפיסה הביטחונית. בעוד  לשינוייםהתחממות ביחסים עם סין, רבו הקריאות ביפן הנוכח השינויים האזוריים ו
בחינה כלהגדיר זאת ובמיוחד סין ,פרשו זאת כהתחזקות הלאומנות היפנית, ביפן העדיפו  ,שכנותיה של יפן

 מחדש לשם "מעורבות אקטיבית בשמירת השלום".
הצטיידות  או חוקה פציפיסטית אשר אינה מאפשרת לה כל מעורבות בסכסוכים צבאיים יש ליפן ,כידוע

 מוגבלים בחוק.  שלה צבאהצבאית התקפית, וכוחות 
חלקים )הכולל בתוכו  לטיסה אווירי אסורמרחב , לאחר שסין הכריזה באופן חד צדדי על 2013בדצמבר 

 ששינתהקיבלה ממשלת יפן בראשות אבה החלטה מהותית  ,אווירי של יפן ושל קוריאה הדרומית(המרחב מה
 את תפיסת הביטחון של יפן.

כריזה "כי תנקוט ההסכם ההגנה עם ארצות הברית, ומלהגדיל את חלקה במטלות הנובעות  התחייבהיפן 
 .נות החוזרים ונשנים לשנות את הסטטוס קוו האזורי" )הכוונה כמובן לסין(במדיניות אקטיבית נוכח הניסיו

חידוש ציודו טובת השנים הבאות. ל 4-הגדלת תקציב ההתעצמות הצבאית באת גם  כללההחלטת הממשלה 
 .86בתקציב השנתי 5%עליה של  ,מיליארד דולר( 240טריליון ין ) 24.7של צבא ההגנה של יפן יוקצבו 

כמו כן תצטייד יפן  .(22צוללות משוכללות )סה"כ  6( ועוד 54 יש )סה"כ בצי נוספות משחתות 7-ביפן תצטייד 
 לראשונה ביחידות מסוג המארינס האמריקאים.

שתאפשרנה לכוחות ההגנה של  כךהגדיר ראש ממשלת יפן את ההחלטות  ,במה שמכונה "החלטה היסטורית"
 .מפעילה כח בעת סכסוך עוין(יפן ליזום פעולה מונעת )קרי להיות הראשונה ה

 
 שהצטיידותה הצבאית של יפן תשען ברובה על יצור מקומי, אפילו   זה היא לצורך פרק ההחשובהנקודה 

 יצור יפני.             40%נשענים על  ,של ישראל(כמו גם מטוסי העתיד של צבא ארצות הברית ויפן ), F-35 ה
 

 תקדמת, בעלת ניסיון מוכח ויכולת טכנולוגית גבוהה ביותר. התעשייה הביטחונית של יפן הינה תעשיה מ
 מהיצור הביטחוני ביפן. 95%חברות גדולות מחזיקות נתח של  12

כאשר שר ההגנה דאז, נקאסונה  1970פעילותה המשמעותית בשנת את התעשייה הביטחונית של יפן חידשה 
 הגדיר חמישה יעדים לתעשייה:

 . של יפן עתידה ההגנתי תאבטחנית לשם . לשמר יכולת תעשייתית ביטחו1
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 ..  לרכוש ידע ולתמוך במרכזי המחקר והפיתוח של יפן2
 .התשתית התעשייתית האזרחיתות עבאמצ. לפתח תעשיית נשק 3
 .. לקבוע יעדי פיתוח עתידיים4
 .לפתוח ענף יצור זה לתחרות פנימית 5
 

ליכולות יצור מלאות היפנית יטחונית עוד בסוף שנות השבעים של המאה הקודמת הגיעה התעשייה הב
צוללות, ובאישור אמריקאי  - ומודרניות. יפן יצרה טנקים, אמצעים ארטילריים, כלים ימיים מתקדמים ביותר

 השתלבו ביצור מטוסי הקרב המתקדמים ביותר.
בסוף  ,יתרה מכך .87מתקציב ההצטיידות 25%-באמצע שנות התשעים סיפקה התעשייה המקומית למעלה מ

)במקביל  FSX-מתקדם ההמערכה המטוס  ליצר אתשנות השמונים אסרה ארצות הברית על יפן להמשיך 
הבטיחה ארה"ב לשלב את התעשייה היפנית ביצור  איסור זהכנגד  .לאיסור הישראלי ליצר את הלביא(

 .מערכות מתקדמות ועתידיות
 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES , KAWASAKI HEAVY–השחקנים הראשיים ביצור אווירי 

INDUSTRIES  ו- FUJI HEAVY INDUSTRIES  כמו גם  ,י קרב מתקדמיםמטוס לייצרהם כולם בעלי יכולת
 .שלמות יםמערכות טיל

מיצובישי עובדים על יצור ופיתוח בצמוד  .הסכמי יצור ושת"פ מלא עם חברות אמריקאיות ותלחברות היפני
 את מסוקי האפאצ'י עבור הצבא היפני.חברת פוג'י מייצרת ולחברת לוקהיד מרטין, 

 
בעולם בתחום האזרחי, תורמות אף הן לציודו של ביותר אשר הפכו לטובות  ,המספנות היפניות המתקדמות

 .הצי היפני בכלים מתקדמים ביותר
 

פיתוח של מערכות לחימה את המאפשרות  התעשייה היפניתלמותר לציין שיכולותיה האלקטרוניות של 
( היא תההתפתחות המשמעותית ביותר )גם עבור התעשייה הביטחונית הישראלי אך נה.מהשורה הראשו

המגבלה היחידה  כאשר ההחלטה ההיסטורית לאפשר לתעשייה הביטחונית היפנית לחתום על הסכמי יצוא,
 אשר הוטלה על היצרנים הייתה שלא יינתן אישור לייצא למדינות הנמצאות בסכסוך.

למתחרה רצינית של התעשייה  ,במחי החלטה -הפכה נית היפנית על כל יכולותיה,כך קרה שהתעשייה הביטחו
 הביטחונית הישראלית.

 מיליארד דולר! 1.65בהיקף של  2014נחתם עם הודו בינואר  של התעשייה היפניתהחוזה הראשון והמשמעותי 
מטוסים אמפיביים,  ShinMaywa Industries  15תרכוש מחברת (מרכזית של ישראלוהודו )לקוחה מסורתית 

 .מיליון דולר המטוס 110במחיר של 
עוד לא יבש הדיו מהסכם זה והצי ההודי הודיע שבכוונתו לרכוש ספינות סיור מתקדמות מתוצרת יפן, עסקה 

 רוסיה, בריטניה וישראל. של הודו: אשר תפגע בספקיותיה המסורתיות
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 :ם של יפןלהלן רשימת יצרני התעשייה הביטחונית המובילי

  

  ספינות, רכב צבאי כבד, רכב סיור, מטוסי סיור, תובלה ומטוסי 

 ם ומערכות חללקרב, טילי
Mitsubishi Heavy Industries 

            Mitsubishi Electric Corp טילים וציוד אלקטרוני

   Kawasaki Heavy Industries מערכה, מטובים )בעיקר הליקופטרים(ספינות 

 IHI- Haruma Heavy ומנועים ספינות

Industries 

                         NEC Corporation ציוד אלקטרוני, קשר ורדאר

  TOSHIBA  CORP אלקטרוניקה, רדיו, טילים

 MITSUI Shipbuilding ספינות

 Komatsu כלי נשק קטנים, ציוד הנדסי

   ShinMaywa Industries מטוסים ומטוסים ימיים

   FUJI Heavy Industries  וסיםמט 

   .HITACHI LTD  כלי רכב צבאיים וציוד קשר  ,אלקטרוניקה

 OKI Electric   אלקטרוניקה

   Daikin Industries כלי נשק קטנים וציוד לכוחות היבשה
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 )Homeland Security) והגנת המולדת  (Cyberסייבר (

 הגנת המולדת
. התחום Homeland Security (HLS)מכונה ולוחמה בטרור הור לביטחון פנים הגנת המולדת הוא תחום הקש

אויר וים, אבטחת מידע, לוחמה  כולל נושאים הקשורים לביטחון המדינה כגון אבטחת גבולות, אבטחת נמלי
 בטרור וניהול משברים. 

 
מהפן הדתי הנשקפים  מים הומוגנית וסגורה, עם מעט מאוד איו יחסיתיפן, בשונה ממדינות המערב, היא חברה 

או הפוליטי במדינה. יפן גם מופרדת גיאוגרפית משאר העולם ע"י האוקיינוס השקט ממזרח וים יפן ממערב, 
של כת דתית, כאשר  ת טרור יפן הייתה נתונה למתקפ 1995-ב שמפריד בינה לבין דרום קוריאה. יחד עם זאת,

בני אדם ולפציעתם של  12ית בטוקיו והביאה למותם של כת ה"אום שינריקיו" פיזרה גז סארין ברכבת התחת
 איש.  5,000-כ
 

תקציב ההגנה החמישי בגודלו בעולם והשני זהו . 2013-מיליארד דולר ב 58תקציב ההגנה ביפן עמד על 
הדומיננטיים ביותר מצד שכנותיה של יפן כיום הם מתקפות הסייבר וסכסוכים  האיומיםבגודלו באסיה. שני 

 ליים עם סין וצפון קוריאה. טריטוריא
 

– national police agencyביפן נמצא באחריותם של סוכנות המשטרה הלאומית ) הגנת המולדת תחום 

NPA( 'וצבא יפן המכונה 'כוחות ההגנה העצמית )Self Defense Forces – SDF),  עקב הסעיף הפציפיסטי
כל תקיפה ולוחמה אקטיבית. בשנים האחרונות בחוקה המתיר ליפנים להחזיק צבא הגנתי בלבד ולהימנע מ

החרפה באיום מצד סין, האיום מצד קוריאה הצפונית העל רקע ביטחוני תשומת הלב ביפן מופנית לתחום יותר 
 ומתקפות סייבר על הממשלה והתעשייה היפנית.

 
, הוחלט 2011ץ . לאחר האסון הגרעיני בפוקושימה במר88מיליארד דולר 4-ביפן מוערך בכ הגנת המולדתשוק 

תקציב כוחות ההגנה כדי לשפר את יכולת התגובה לאסונות ולשדרג את ציוד ההגנה של  להגדיל את
 המשטרה. 

 
מאגר ביומטרי לטביעות אצבע וצילומים של זרים הנכנסים ליפן. הרשויות שלה יפן הקימה בשדות התעופה 

פשע  גורמישל  נוספים יפן ועם מאגריםביפן משוות את המידע המתקבל עם רישומים של אנשים שגורשו מ
 וטרור. כל זאת כחלק מניסיונה של יפן להילחם בטרור ולמנוע אותו בגבולותיה. למרות הצלחתו של מאגר זה,

מיליון דולר, הוא היה נתון לביקורת נוקבת לפני כשנתיים כאשר נשים קוריאניות  44-ב מוערכת שההשקעה בו
נס ליפן עם דרכונים מזויפים ומדבקות מיוחדות שזייפו את תביעות הצליחו להערים על המערכת ולהיכ

 אצבעותיהן. 
 

 2012-2022שוק הגנת המולדת ביפן 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

מכירות 

י במיליארד

 דולרים

3.8 3.84 3.91 3.99 4.03 4.07 4.15 4.24 4.32 4.45 4.59 4.72 

 www.visiongain.com pp. 280-283ר: מקו

                                                                    
  www.visiongain.com הסקרים חברת פ"ע 88

http://www.visiongain.com/
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. היות ויפן נתונה לרעידות אדמה ויכולות חיזוי אסונותיפן מתמקדת בחיפוש טכנולוגיות בתחום ניהול האסונות 
שכללו רעידת אדמה, צונאמי ופליטה רדיואקטיבית מהכורים  2011-חוזרות ונשנות ולאחר סדרת האסונות ב

ן לשים דגש על פיתוח יכולות התמודדות עם אסונות ומתן מענה של כוחות הגרעיניים בפוקושימה, החליטה יפ
הצורך הזה  2014שריפות ואסונות טבע כגון רעידת אדמה, טייפון או צונאמי. בפברואר  במקרה שלההצלה 

תאונות לריבוי בעקבות סופת שלגים כבדה שפקדה את יפן והביאה לתוהו ובוהו בתחבורה,  הומחש עוד יותר
 פצועים.  2,000-תריסר אבדות בנפש וכלת לשלג, הקשורו

 

 2020אולימפיאדת טוקיו 

ת טוקיו ישיתוף פעולה בין ממשלת יפן, עיריב תבוצע 2020-אבטחת המשחקים האולימפיים שיתקיימו בטוקיו ב
שהינם ן העדפה לחברות מקומיות הקשורות לקונצרנים תינת מבין חברות האבטחהוחברות אבטחה פרטיות. 

 דוגמת ותיפני ן חברותנותני החסות המרכזיים של המשחקים ה 23מתוך  16י החסות למשחקים )נותנ

Sony,Seiko, Canon)ועוד 

 הגדולות ביפן האבטחהחברות 

SECOM –  וכיום מספקת שירותי אבטחה וביטחון  1962-הגדולה ביותר ביפן. החברה נוסדה ב האבטחהחברת
מדינות כולל ארה"ב, בריטניה, אוסטרליה, קוריאה  12ביפן ובעוד פועלת  החברה לעסקים ולבתים פרטיים.

 וסינגפור. 
 

ALSOK –  חברת אבטחה ושמירה המספקת שירותי שמירה לבנקים ולמרכזי הקניות ושירותי אבטחה
, עקב כוח לתחום הביטחונילהעברות מזומנים וכספומטים. כמו כן, אלסוק היא המובילה בפיתוח רובוטים 

 מחסור בעובדים. הך ומצטמצם ביפן והעבודה ההול
 

 הגנה על המולדתחברות ישראליות הפעילות ביפן בתחום ה
חברת מגל המייצרת מערכות אבטחה ממוחשבות זכתה במספר מכרזים ביפן בתחום אבטחת תחנות כח 

 ושדות תעופה. חברת מגל מספקת מערכות הכוללות גידור מתוחכם ומערכות א"א.
, רותם תעשיות )מוני גייגר ASIS  ENTERPRISESביפן הינן: זה ת הפועלות בתחום נוספוישראליות חברות 

המופצת על ידי חברת   IOIMAGEאל )פילטרים ללוחמת אב"כ(,  חברת -לבדיקת רדיואקטיביות(, מעבדות בית
 מיצוי ועוד.

 
 בטחון סייבר 

לחדור ולהסב נזק  במטרה היוזם, הננקטת על ידי התקפיתלוחמת סייבר )או לוחמה קיברנטית( היא פעולה 
למערכות המחשוב של היריב או למערכות אחרות המסתמכות עליה. בפי רבים, מוגדרת לוחמת הסייבר 

 כ"זירת הלוחמה החמישית" בנוסף לארבע הזירות המסורתיות: יבשה, ים, אוויר וחלל.
בה  2014עיני מונג'ו בינואר ביניהן מתקפה על הכור הגר ,מתקפות סייבר קשותבשנים האחרונות יפן ידעה 

מסמכים חשאיים; מתקפת סייבר  42,000פי החשד, -נפרצו תיבות הדואר האלקטרוני של העובדים ונגנבו, על
מחאה על טבח ב ,אינטרנט של ממשלת יפןהאתרי שמה לה למטרה את  2013התרחשה בנובמבר נוספת ש

את זעמם של פעילים למען בעלי חיים; מתקפה  הדולפינים שפורסם בסרטון תיעודי "הלגונה הסודית" ועורר
ביולי  נוספת התבצעה על רקע הסכסוך על 'איי המריבה' )איי סנקאקו(; מתקפה 2012בספטמבר אירעה מסין 
החדירו האקרים סינים וירוס מסוג "סוס טרויאני" לשרתי המחשבים של הבית התחתון בדיאט  במסגרתה 2011

באותה שנה הותקפה גם היצרנית הגדולה  ת של הפוליטיקאים הנבחרים.וחשפו את כל החשבונות והסיסמאו



71 

 

חוות שרתים שלה שותקו. שנה מאוחר  80-במתקפת סייבר ו  MITSUBISHI  HEAVYביותר של מערכות הגנה 
לתקלת מחשב אשר שיתקה פעילותו למשך   , מה שגרםMIZUHO BANKיותר הותקף הבנק הגדול של יפן 

 מספר ימים.
מיליארד  12.8על  המדווחרסם המכון הלאומי למידע וטכנולוגיות תקשורת היפני נתון שיא לאחרונה פ

 ן. נתון זה כאמור לא כולל מתקפות סייבר שלא דווחו ו/או שחל עליה2013-ידו ב מתקפות סייבר שנחשפו על
 צו איסור פרסום. 

 
גנה האמריקאי צ'אק הייגל  על שיתוף שר ההגנה היפני איטסונורי אונודרה ומזכיר הה הודיעו 2013באוקטובר 

שנתיים בכדי לחלוק -מתקפות סייבר. במסגרת השת"פ יערכו המדינות מפגשים דוב בתחום  המלחמהפעולה 
חיילים לארה"ב כדי להתאמן בלוחמת  2014מידע ולדון בטכנולוגיות חדשות בתחום. יפן כבר שלחה בתחילת 

יפניות ולהעמיק את שיתוף הפעולה של שתי המדינות לקראת סייבר, זאת בכדי לחזק את יכולות הסייבר ה
 . 2015-פרויקט גדול משותף ב

 
ע"י משרד הביטחון היפני, לוחמה במתקפות סייבר נמצאת בראש מעייניה של  2013 פי דוח שפורסם ביולי-על

נה טובה ממשלת יפן כיום. הדוח מדגיש את החשיבות של שיתוף הפעולה הבינלאומי בכדי לבנות חומת הג
נגד מתקפות הסייבר עד כה, יש כמשמעותיים  במהלכיםיותר כנגד התוקפים. לשאלה מדוע יפן לא נקטה 

מגוון תשובות אך רובן ככולן טוענות שהיות ויפן היא מדינה פציפיסטית שידעה מעט מאוד איומים בעשורים 
היא כך שרק בשנים האחרונות , ה, ורק בשנים האחרונות הסלימו סכסוכיה עם שכנותיההשניישאחרי מלה"ע 

 תקיפות הסייבר.  כגוןגבולות  ותאת תשומת ליבה לפעילות כנגד תקיפות חוצ פנתהה
 

 )National Cyber Security Strategy – NCSSהסייבר היפנית ( ביטחון אסטרטגיית
 

בים בלב סעיפי האסטרטגיה עומד הסעיף המורה על שיתוף פעולה צמוד בין משרדי הממשלה המעור
משרד לענייני פנים ותקשורת, משרד הכלכלה, המסחר והתעשייה ומשרד הבלוחמה נגד הסייבר: המשטרה, 

 יוכפל גודלו של שוק אבטחת המידע ביפן.  2020ההגנה. סעיף נוסף במסמך האסטרטגיה צופה כי עד 
. הזדמנויות 3%-ליארד דולר וצפוי לעלות מידי שנה במי 6.5-כיום השוק למוצרי ושירותי אבטחה ביפן נאמד ב

( 2015-מיליארד דולר ב 28צמיחה גדולות צפויות להיות בסקטור הענן )שיגיע לפי התחזיות להיקף של 
 (. IPובמערכות אינטרנט פרוטוקול )
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 Access Governanaceכלי 

 Firewall שליטה היקפית וטכנולוגיות

 פריסה נרחבת של טכנולוגיות הצפנה

 שימוש בכלים למניעת אובדן נתונים

 security intelligence כלי

 GRC פריסה ארגונית של כלי

 automated policy management כלי

סקיוריטי בשימוש נגד סייבר טכנולוגיות  
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וחברים בו שר  המטה עומד ראש הממשלה עצמו ותלוחמה במתקפות הסייבר. בראשלהוקם מטה  2012בשנת 
 מזכיר הממשלה ויועצים שונים. ,(METIשר הכלכלה ) ,המדע, שר הפנים

במשרד IT -נערך הכינוס הלאומי של יפן בנושא לוחמת הסייבר והוקם אגף להגנת תשתית ה 2012בנובמבר 
 מיליון דולר להגנת סייבר. 320הוקצו  2013ההגנה. בשנת התקציב 

 מרכזיים: יפן מרכזת היערכותה בששה סעיפים

 שיפור מידי של שיטות ההגנה על מערכות ממוחשבות .1
 ייעול מערכות הגנה קיימות .2

 הגדרת רגולציה פרטנית בנושא .3

 הדרכת צוותים וכ"א מקצועי .4

 קביעת נהלים לשיתופי מידע .5

 הקצאת משאבים למחקר ופיתוח .6
 

 החברות המובילות ביפן בתחום הסייבר הן:

NEC – בשיתוף פעולה עם האינטרפול. מפתחת מרכז לתקיפות דיגיטליות 

מציע מערכות הגנה ומעביר קורסי אימונים בלוחמה  –( Cyber Defense Instituteמכון ללוחמה בסייבר )
 בסייבר. 

 Trend Micro-  .חברת תוכנה המפתחת תוכנות ומציעה שירותי אבטחה שנועדו לספק הגנה על מחשבים 

Fujitsu – וירוס-נטיחברת הא משתפת פעולה עם 2013-מ ( מקאפיMcAfeeלהפצה של מערכות מולטי )-
 סרוויס ללוחמה בסייבר.

Asgent - אינטגרטורים. 100-מפתחת ומוכרת פתרונות אבטחת מידע לחברות וארגונים עם יותר מ 

 ועוד.  CHECK-POINT, VERINT, RADהחברות הישראליות המובילות בתחום אבטחת המידע ביפן הינן :  

 יבהואיכות סב מים

שקודם על ידי משטר הרב וצר לוואי של התיעוש תכ 19-כבר בסוף המאה ה ביפן בעיות זיהום סביבתי עלו
 המערב. במדינות שהושגוקדמה לרמות ה  להגיע במאמציומייג'י 

לאחר מלחמת העולם השנייה יפן רדפה אחר פיתוח כלכלי ללא נקיטת צעדים נאותים לשמירת הסביבה, 
זיהום". על מנת להילחם בהידרדרות איכות הסביבה, החלה דעת הקהל בסוף של "אי  מצב שהסתיים ביצירת

הזיהום  ה עלשנות השישים של המאה הקודמת לקרוא לנקיטת צעדים לאומיים משמעותיים ומערכתיים לבקר
 הוקמה הסוכנות לאיכות הסביבה. 1971ובשנת 

"הפצה, יחסי גומלין, בכך שהודגשו היבתי החלה תקופה חדשה בכל הנוגע לשימור סב 1990-במהלך שנות ה
השתתפות ושיתוף פעולה בינלאומי". שימור מים וסביבה התפתחו לא רק דרך רגולציות אלא גם על ידי נקיטת 
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נהרות  ,צעדים כלכליים ושיתוף הציבור. אולם גם היום, יפן עדיין מתמודדת להשיג שימור מים סביבתי באגמים
 .89ואגנים פנימיים

הצטרפה יפן לתוכנית "פרוטוקול קיוטו", הסכם בינלאומי תחת "תוכנית העבודה של האו"ם  1997בשנת 
 הפחתת רמות פליטה. ם שליעדי להשיגלשינויי אקלים" אשר מחייב את הצדדים החתומים עליו 

 הצליחה יפן להביא לירידה בחלק מבעיות הסביבה כגון שימוש באנרגיה, פליטת מזהמי אוויר, 2002מאז שנת 
לדאגה בחלק  מקורהפקת מים ומחזור פסולת מוניציפלית. אולם פליטת גזי חממה וזיהום אוויר נשארה 

מחזור  ,מהאזורים. יפן מגדירה בעצמה את המודל לחברה בר קיימא יפנית המבוסס על כלכלה דלת פחמן
 ושימור מגוון ביולוגי. חומרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source- Institute for Environmental Studies and GHG Inventory Office of Japan 

יפן. עלייה בפליטה בסקטור הציבורי  מרכזי עבור( מייצגת אתגר GHGהמגמה העדכנית של פליטת גזי חממה )
90התקדמות שנעשתה בסקטורים של התעשייה והתחבורה את הוהמסחרי קיזזו 

. 

שלב מוקדם, שירותי המים ביפן נשענו באופן בשלא כמו באירופה, שם שוק המים עבר תהליך הפרטה 
היסטורי על הרשויות המקומיות. בהתאמה, יש מצבור מצומצם ביותר של מומחים בסקטור הפרטי לאחזקת 

ממברנות לטיפול במים, אין כמעט אחידות  יתר על כן, במונחים של אספקת ציוד כגון  וניהול מערכות המים.
של אסטרטגיות מיושמות על ידי חברות בודדות וכתוצאה מכך, ולמרות הטכנולוגיה המתקדמת שלהן, לא נהנו 

 החברות היפניות מהיתרונות של הרחבת תעשיית הטיפול במים אל מעבר לים.

נעשו  ., צעדים כלכליים ועריכת הסכמיםלאור מצב זה, מדיניות יפן בנושאי איכות הסביבה כוללת רגולציה
יפניות. האסטרטגיות ה לאחד את ו ממשל והאקדמיההאת שיתוף הפעולה בין התעשייה,  להגבירמאמצים 

                                                                    
89 Institute of Developing Economies-Jetro; Governance for Water Environment Conservation 
90 OECD Environmental Performance Reviews: Japan 2010 

20.7%, תחבורה  

20.6%, מסחר  

 15%, מגורים

6.9%, המרת אנרגיה  

36.8%, תעשייה   

 פחמן דו חמצני לפי סקטור  פליטת1990-2008 
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פתרון בעיית ל, התכנסה המועצה למים ביפן על מנת להמליץ על אסטרטגיות לאומיות ומדיניות 2009בינואר 
 המים ביפן ומחוצה לה. 

וסיית המדינות המתפתחות ממשיכות להתפתח ולגדול, הדרישה למים צפויה לעלות ככל שכלכלת ואוכל
 ובהתאמה כך תגדל גם הדרישה לטיפול במים. ,בקנה מידה עולמי

טיפול במים, העולמי לשוק היתרחב גודלו של  2025( צופה כי עד שנת METIמשרד הכלכלה והתעשייה היפני )
 $ מיליארד דולר. 700-כבהיקף של  כולל טיפולים כגון התפלת מי ים וביוב,

טיפול במים, כולל התפלה של מי ים וביוב. ללחברות יפניות יש יתרון יחסי בתחום טכנולוגיות הממברנות 
מהשוק העולמי  60%-מחוץ ליפן והם מהווים כ על ידי מספר מפעלים בקנה מידה גדול טכנולוגיות אלו אומצו

91בלבד משוק המים כולו 6.4%מברנות וציוד רלוונטי נוסף הינו של ממברנות לטיפול מים. אולם, שוק המ
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
91 Jetro- Japan External Trade Organization 
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 מוצרי קמעונאות וצרכנות

היות והמרחב הפיזי בערי יפן מצומצם, רוב הרשתות הקמעונאיות הגדולות מנהלות סניפים קטנים בערים 
במספר האזרחים המבוגרים . לנוכח העלייה ןלה ץבעוד שהחנויות והסופרמרקטים הגדולים נמצאים מחו

שעוברים להתגורר בערים גם כן, חנויות נוחות קטנות הנמצאות בקרבת בנייני מגורים, מצליחות לשרוד ע"י 
אף הם וחנויות פארמה  מרקחת. בתי הביתהצעת מגוון מוצרים לפלח האוכלוסייה הנ"ל ושירות משלוחים עד 

ירותי הזמנות באינטרנט בוגרים שלהם והחלו להציע שבהגדלת נתח הלקוחות המהטמון זיהו את הפוטנציאל 
 ומשלוחים.

 ומגמות טרנדים מאפיינים העסק סוג

 בו-כל חנויות
(Department 

Stores) 

 מוצרים מגוון המוכרות גדולות רשתות
, מזון, ביגוד כגון גבוהה באיכות נרחב
 באזורים ממוקמים. פארמה ומוצרי ריהוט

 נוחה גישה עם ביותר מאוכלסים
 פועלים כלל בדרך. ציבורית לתחבורה
 . קומות 5-10 בני בבניינים

 ובניית מכירות קידום, השירות שיפור
 נותנים. באינטרנט למסחר פלטפורמות

 אחד-במקום-הכל של תחושה לקונים
 במחירים מותגים מאוד הרבה ומציעים
 .  גבוהים

, מזון בעיקר שמוכרות גדולות חנויות סופרמרקטים
 מאופיינות. יומיומי וביגוד תלבי מצרכים
 . גדול אכסון ובשטח קמעונאית במכירה

 על המכירה שטחי את מגדילים לאחרונה
 ממוקמים לרוב. בחנויות האכסון שטחי פני

 רב דגש(. קניונים) קניות למרכזי בסמיכות
 וסביבת הנמכר המזון טריות על מושם
 .אסתטית קניות

 החנות יממוצר 90% מינימום כאשר נושא חנויות
 .החנות נושא את תואמים

 רוב. החנות נושא לפי מתמקצעים המוכרים
 האלה בקטגוריות כלולות הזרות החברות

 (.קאט-קיט, סבון, סטארבקס)

 מזון מוכרות לרוב, עצמי בשירות חנויות נוחות חנויות
 .  יותר או שעות ביום 14 פועלות. ומשקאות

 ומרכזי מגורים באזורי לרוב ממוקמות
 שירותי גם מציעות. אדם הומי יםעסק

 מספקות כן כמו. במקום ודואר כספומט
 קולנוע, טיסה כרטיסי: כרטיסים שירותי

 .והופעות

 

התבטא בריסון הצריכה. מספר רשתות קמעונאיות ותיקות יצאו , מה שהמשכורות ביפן המשיכו לצנוח 2013-ב
שתות פרטיות המשיכו לייצר מוצרים עם בעוד שסופרמרקטים מקומיים ור ,מהשוק עקב התחרות הגוברת

 92ת משלהם כדי למשוך צרכנים ע"י הוזלת מחירים. חנויות הנוחות הרבות ביפן המשיכו לרשום הפסדים.תווי

, ומתכננת 2014יכנס לתוקף באפריל תש העלאה ,8%-ל 5%-מ ממשלת יפן העלתה את מס הצריכה )מע"מ(
העניין אז אבל  1997-ה בתה שהממשלה העלתה את המס הי. הפעם האחרונ2015בשנת  10%-להעלות אותו ל

הקמעונאים יאלצו  שהמשכורות היו גבוהות יותר והמחירים נמוכים יותר. הפעם מאחר היוםלא גרם להדים כמו 

                                                                    
92 Japan Retail News 
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שהמכירות ירדו. אי לכך, הקמעונאים  וצפוי להעלות משמעותית את מחירי מרכולתם עם כניסת המס לתוקף
  2014.93מכירות של מוצרים בכמויות גדולות כך שהמכירות יהיו גבוהות לפני אפריל מתמקדים כיום בקידום 

ליין. בעשור -פלח אחד שרשם דווקא עליה מרשימה הוא האינטרנט. יותר ויותר יפנים מצטרפים לקניות און
האחרון נרשמו מדי שנה עליות דו ספרתיות בשימוש באינטרנט למטרת קניות. עם כניסת הסמארטפונים 

ביפן שהם קונים דרך הסמארטפון וגולשים בו  20-30 בגילאימהמשתמשים  90%-לזירה, מדווחים יותר מ
 94לחיפוש מוצרים ומבצעים.

 )E-Commerceמסחר אלקטרוני וקמעונאות מקוונת (

ׂ( ביפן הוא השני בגודלו בעולם, אחרי ארה"ב. Business to Customer) B2C שוק המסחר האלקטרוני 
לזירה  זו הצטרפה ענקית קמעונאית 2012-. בAeonילה את שוק המצרכים המקוון ביפן היא החברה המוב

חנויות אונליין. רוב חנויות ומרכזי הקניות של הרשת  150-האלקטרונית ביפן ובכך נתנה גישה ליותר מ
יל ממוקמים בפרברי הערים המרכזיות ביפן ומאז שפתחה את הפלטפורמה האינטרנטית שלה הצליחה להגד

 95.60%-את בסיס הלקוחות האורבאני שלה ב

היא ענקית אינטרנט ביפן שמצהירה כי ברצונה להפוך לחברת האינטרנט הראשונה  (Rakutenחברת רקוטן )
היפנית, אתר המסחר האלקטרוני הגדול ביפן, המגלגל במכירותיו  eBay-כרקוטן מוכרת  .בתחומה בעולם

ובכדי להרחיב את בסיס המשתמשים  ,ב משתמשי רקוטן הם יפניםמיליארד דולר בשנה. רו 4יותר מ־ברשת 
 300מיליון דולר. מעל  900את חברת וייבר הישראלית תמורת  2014הבינלאומי שלה רכשה רקוטן בפברואר 

שרכשה לא מעט חברות  ,מדינות שהיו שייכים לוייבר כיום שייכים לחברת רקוטן 193-מיליון משתמשים בכ
  Kobo.96)האמריקאית ושירות הספרים הקנדי  Buy.comכולל חברת )ם במהלך השנינוספות 

ונמנית בין האתרים הגדולים ביותר בהיקף המכירות  30%חברת רקוטן  מובילה את השוק ביפן עם נתח של 
בעולם. המודל העסקי של רקוטן מתמקד בחוויית הקנייה של הלקוח ומאפשר למוכרים ולספקים באתר לעצב 

 ביותר גדולהה הינה הם כאוות נפשם ולהיות בקשר ישיר עם הלקוחות באתר. אמנם רקוטן את המוצרים של
, כמו אך היא פועלת גם במדינות אסיה אחרות כגון סינגפור, טאיוואן, מלזיה, תאילנד ואינדונזיה ,בתחומה ביפן

  97בזירה הגלובאלית ע"י רכישות בארה"ב, אנגליה, ספרד, ברזיל, אנגליה וקנדה. גם

 Japan Yahoo Shopping ,Amazon Japan ,Gooרות סחר אלקטרוני נוספות ביפן כוללות את חב

Shopping ,Bidders ,Livedoor ,Net Proce ו-Calamel.98  

 30-מיליארד דולר. במהלך ארבע השנים הבאות צפויה עליה של כ 52-מכירות אונליין ביפן עומדות כיום על כ
יפן היא השוק השני בגודלו  2018.99-מיליארד דולר ב 80-כהיקף של ד על מיליארד דולר ובסה"כ השוק יעמו

 100מכירות.היקף הב 65%-עם עליה של כ 2014/5-אך נראה כי סין תעקוף את יפן ב ,בעולם במכירות אונליין

                                                                    
93   Bloomberg - Abe Orders Japan’s First Sales-Tax Increase Since ’97: Economy (1.10.13) 
94   Euromonitor International – Internet Retailing in Japan (May 2013) 
95    E-Commerce Boom Triggers Transformation in Retail Logistics (November 2013) 
96   Tech Fortune - Rakuten: The Biggest E-Commerce Site You Haven't Heard Of (22.3.13) 
97   Rakuten Annual Reports for FY2012 
98

  Tokyotomo – E-Commerce in Japan  
99

   E-Marketer - B2C Ecommerce Climbs Worldwide, as Emerging Markets Drive Sales 
Higher(27.6.13) 

100 E-Marketer: Ecommerce Sales Topped $1 Trillion for First Time in 2012 (5.2.13) 
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 100-ביפן יותר מיש יפן, ישנה עליה במספר משתמשי האינטרנט. כיום  ה שלאוכלוסייתגודל ירידה בהלמרות 
( 2014מיליון מנויים רשומים נכון לינואר  140-מבעלי הסמארטפונים )כ 90%-יון משתמשים ברשת וכמיל

וצפוי להמשיך  אי לכך, ניתן לומר שהסחר האלקטרוני ביפן הולך וצומח, 101באינטרנט. באמצעותםגולשים 
 במיוחד ככל שמספר משתמשי האינטרנט והסלולר גדל. ולהתפתח

 – Search Enginesמנועי חיפוש ביפן 

נתח מ 50%-עם יותר ממבין מנועי החיפוש ביפן א ללא ספק הדומיננטי ביותר ו( הYahoo Japanיאהו יפן )
( היפנית הקימו יחדיו את SoftBankכאשר יאהו האמריקאית וסופטבנק ) 1996-שוק. יאהו יפן נוצרה בה

ומאז  2000ה ביפנית רק בשנת פורטל האינטרנט הראשון ביפן בשפה היפנית. גוגל השיקה את הממשק של
 יאהו יפן השתמשה במנוע החיפוש של גוגל אך  2004-2001היא צוברת פופולאריות בקצב גבוה. בין השנים 

החליטה יאהו יפן  2010-החליטה על הפסקת השותפות עם גוגל ופיתוח טכנולוגיות חיפוש משלה. ב 2004-ב
 102פוש כך שיכלול תוצאות חיפוש גם מיאהו יפן.לשתף פעולה עם גוגל שוב אך התאימה את מנוע החי

 2013שוק מנועי החיפוש ביפן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוצרי צריכה ישראלים ביפן

רשתות רבות חדרו ליפן במהלך השנים וביססו עצמן עם מגוון סניפים ומוצרים המותאמים לצרכן היפני באופן 
פנה, לייף סטייל, מוצרי טיפוח וקוסמטיקה. אישי. הסקטורים המובחרים לחדירה הם מוצרי יוקרה, מותגי או

 הפכו למתנה מקובלת בנסיעות עסקים. ,שזכו לפופולריות רבה בקרב היפנים ,מוצרי ים המלח

 חברות ישראליות שביססו את עצמן בשוק היפני הן:

ות של חנויות מצליח 10וכיום יש ביפן  2007-החנות הראשונה ביפן נפתחה ב –( Michal Negrinמיכל נגרין )
  103רשת התכשיטים.

                                                                    
101 Slide Share - Social, Digital & Mobile Around The World (8.1.14) 
102 Nakamura Communications – History of Search Engines in Japan (27.9.2007) 
103 http://www.michalnegrin.co.il/ 

 7%אחר 

 53%יאהו יפן  40%גוגל 

 יאהו יפן גוגל אחר
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סניפים ברחבי יפן  21בטוקיו. כיום לרשת  2008-החנות הראשונה של סבון ביפן נפתחה ב –( Sabonסבון )
 2014.104והרשת מתכננת פתיחת סניפים נוספים במהלך 

. הסניף 2013הרשת חנכה את הסניף הראשון מתוך השניים ביפן בדצמבר  –ׂ( Max Brennerמקס ברנר )
  105הבניין השני בגובהו בעולם. - Tokyo Skytree-הרשת ביפן נפתח ב השני של

המגדלת והיצואנית הגדולה ביותר בישראל של פירות הדר. מהדרין היא נושאת דגל  –( Mehadrinמהדרין )
כבר  2013-וב 2012-( שהושק ביפן בOrriאור )-ו 1988-( שהושק ביפן בSweetieהיצוא ליפן בזנים פומלית )

  4.106ף היצוא שלו פי גדל היק

 8-יצרנית סבונים דרוזית מפקיעין המשווקת כבר למעלה מ –( Gamila Secretהסבון של סבתא ג'מילה )
חנויות ומיצובם בשוק  100-שנים את סבוניה ליפן תחת השם "הסוד של ג'מילה". הסבונים נמכרים ביותר מ

  107הטיפוח הוא כמוצרי יוקרה עם מחירים גבוהים.

 1,200-. כיום היא מוכרת ב2011-סודהסטרים החלה לשווק את מוצריה ביפן ב –( SodaStream) סודהסטרים
ההפצה ביפן התרחבה לרשתות המובילות של  2013-בו וחנויות נושא. ב-חנויות כל 500 ןחנויות ביפן, מתוכ

  108מוצרי חשמל וההיפרמרקטים.

 109חנויות של רשת הטיפוח. 10ם פועלות בה וכיו 2010-החנות הראשונה נפתחה ביפן ב –( Lalineללין )

 תעשיית הרכב

תעשיית הרכב היפנית היא אחת מתעשיות הליבה של הכלכלה היפנית ומהווה את ענף היצוא הרווחי ביותר 
של יפן. תעשיית הרכב היפנית מרכזת בתוכה פעילות של מספר חברות ענק גלובליות כמו טיוטה, מיצובישי, 

 סוזוקי, סובארו וכן יצרנים וספקים המשתתפים בתהליך הייצור של המכוניות וחלקים.  הונדה, מאזדה, ניסאן,

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 )My Asia (12.1.14 – היפנית האסתטיקה את הולמת SABON של החוויה 104
 (.3.12.13) יפן בטוקיו שוקולד ברי פותחת שטראוס של ברנר מקס – ספונסר 105
 My Asia (11.1.14) – מישראל ההדרים צואיי של התווך עמוד – אור את אוהב היפני הצרכן 106
107 http://www.jamilasoap.com/ 
 My Asia (11.1.14) – ביפן צומח הישראלי הגז יצוא 108
109 http://www.laline.jp/ 
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 :110ייצור מכוניות לפי יצרן

 )2013 מרץ-2012 אפריל( 2012 שנת  יצרן

 (%)קודמת משנה שינוי אחוז יחידות מספר

 108 3,368,940 טויוטה

 88 1,060,157 ניסן

 83 486,438 מיצובישי

 102 88,144 פוסו שימיצובי

 104 879,129 מזדה

 107 238,519 איסוזו

 101 876,039 הונדה

 115 150,067 הינו

 102 1,044,117 סוזוקי

 110 757,475 דייהטסו

 125 584,714 סובארו

 77 19,118  די.יו משאיות

 103 9,554,400 כ"סה

 

אולם בשנים לאחר מכן נתח השוק שלה מעט  ,לםהפכה יפן ליצרנית המכוניות הגדולה ביותר בעו 2000בשנת 
 2012סין והודו. תעשיית הרכב היפנית המשיכה לשגשג ובשנת  ,דרום קוריאהצד ירד בעיקר בשל תחרות מ

שהדיחה מהמקום הראשון את ג'נרל  ,חזרה חברת טויוטה להיות יצרנית הרכב הגדולה ביותר בעולם אחרי
 מוטורס האמריקאית. 

וחברות רבות העבירו  ,לעומת הדולרהמטבע היפני סבלו יצואני רכב ביפן מהתחזקות  2007-2011בין השנים 
מגמה זו צפויה להשתנות בשל ההפחתה בערך הין עם זאת, מפעלים אל מחוץ ליפן בתגובה ליין המתחזק. 

ספגה תעשיית הרכב מכה קשה נוספת בעקבות אסון רעידת האדמה  2011בשנת  .2012החל מסוף שנת 
ון מזרח המדינה. באזור האסון קיימים מפעלים רבים הקשורים לתעשיית הרכב אשר מפעליהם נהרסו או בצפ

אך גרמה גם  ,שוק המקומיבנאלצו להפסיק את הייצור לפרק זמן מסוים. השפעת האסון הורגשה בעוצמתה 
ם לתעשיית לנזקים רבים לשרשרת האספקה בשוק הגלובלי שכן רבים מהיצרנים והמפעלים ביפן מייצאי

 .הרכב הגלובלית

יצרנית הרכב השלישית בגודלה אחרי סין  , ויפן הינההשוק השלישי בגודלו בעולם הואכיום שוק הרכב ביפן 
מיליון  10.7 -מיליון בסין ו 10.8-מיליון מכוניות בהשוואה ל 4.7יוצרו ביפן  2013וארה"ב. בחצי הראשון של שנת 

בערך כחצי מייצור המכוניות ביפן מיועדות ליצוא כאשר  - יצואלקרה בארה"ב. התעשייה ביפן מוכוונת בעי
 .  111מהיצוא 90%מכוניות נוסעים מהוות 

                                                                    
110 Japan Automobile Manufacturers Association 
111 The Economist Intelligence Unit -Industry Report –Automotive Japan 2013 
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מנפח סך כל משלוחי  36.6%-מכלל משלוחי הייצור ביפן וכ 16.4%-עמדו משלוחי כלי הרכב על כ 2010בשנת 
טריליון ין,  47.3לסך של  2010 מקומי ולייצוא, הגיעו בשנתלצורך תעשיית המכונאות. משלוחי כלי הרכב, 

 .112מהשנה שקדמה לה 16.8%עלייה של 

 יפן היא השוק המוביל בעולם לרכבים ידידותיים לסביבה. טויוטה והונדה, יצרניות הדגמים ההיברידים
בעוד ניסאן השקיעה רבות בפיתוח  ,הינן מובילות עולמיות בפיתוח מכוניות היברידיות פריוס וסיוויק, המצליחים

בעיקר בשל ירידת  ,מכוניות היברידיות ביפן היו בעלייה בשנים האחרונותשל מכירות הוניות חשמליות. מכ
המחירים והטבות מס שניתנו על ידי הממשלה. פריוס ההיברידית של טויוטה הינו הדגם הנמכר ביותר ביפן 

 (.2012שנים רצופות )נכון לשנת  4במשך 

 חקלאות

 מוגדרמגזר זה  יד מרכזי במסורת ובתרבות היפנית, עוד משחר ההיסטוריה.חקלאות הייתה תמיד בעלת תפק
שדה האורז שבו גדל האורז תשומת לב רבה על פני חלקות קטנות. שטחה של יפן מחולק בעצם על ידי ברובו 

שהזין את העם  המרכזי מצרךהלחלקות קטנות, המעובדות בזהירות משום שבמשך רוב ההיסטוריה האורז היה 
 .ווהפרודוקטיביות והשפע של מגזר זה היו חיוניים לרווחת יפני,

למדינה יש . והאקלים ההעדר המעשי של מרעה והדומיננטיות של שדות האורז הן פונקציה של אופי הקרקע
  ,  שפע של גשם, אך מחסור של אדמות קלות לעיבוד.תהרריקרקע 

ביפן חקלאות יעילה ביותר מבוססת של משטחה של יפן ראוי לגידולי חקלאות, התפתחה  15%מאחר ורק 
 .גידולי טראסות ומערכת השקיה מפותחת ביותר

מתשומות המזון. יבוא  50%אורז, אך מייבאת למעלה מה - יפן עצמאית לחלוטין באספקת מצרך המזון הבסיסי
 .המזון ומוצרי החקלאות ביפן מפוקחים בצורה קפדנית ודקדקנית

לעומת זאת מחזיקה את אחד מציי הדייג הגדולים והמשוכללים בה,  יפן מייבאת את מרבית הבשר הנצרך
ויתנים, דולפינים ועל ידי דייגי יפן, כולל ביקורת חריפה על צייד ל מופקתמכמות הדייג העולמית  15%בעולם. 
 .וכרישים

ב אך השפעתו הפוליטית הגדולה מביאה לסבסוד ר ,מהאוכלוסייה 5%-הסקטור החקלאי ביפן מהווה פחות מ
 .ולתמיכה ממשלתית מסיביתלתחום 

 Japanהשפעה פוליטית חזקה מאד דרך רשת לאומית של קואופרציות חקלאיות הנקראת  יש לחקלאים ביפן

Agriculture (JA( עם קשרים הדוקים למפלגה הדמוקרטית ליברלית .)LDPולמשרד החקלאות, ה )-JA הוא 
השארת מכסי היבוא הגבוהים על מוצרי נדה של האג'את  םמקד , אשרכנראה הלובי החזק ביותר ביפן

 .113חקלאות

בינוניות כוח -קטנותהאורז החוות רבות מביניהם העובדה כי ב ,החקלאות ביפן עומדת בפני אתגרים רבים
. בה בעת, קיים קושי למצוא עובדים צעירים לאור תופעת הזדקנות האוכלוסייההעבודה הינו מבוגר מהממוצע ו

114פירות וירקות וגידול( Livestockמקנה ) גידול , כמומשגשגים היפניתת חקלאוהחלקים רבים מ
 . 

                                                                    
112 Japan Automobile Manufacturers Association 
113 The Economist 
114 OECD- Evaluation of Agricultural Policy Reforms in Japan 
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כל עוד יפן לא תוכל ישאר על כנו צפוי להומצב זה  ,מיבוא ברובה הביפן הינהנמכרת  התוצרת החקלאית
 מחירי מוצרי החקלאות יישארו לא תחרותיים.לספק את צרכי האוכלוסייה בעצמה, כך ש

למטבח הגובר והביקוש  הרבהעליה בשל הפופולריות מיפן נמצא במגמת  חקלאותבשנים האחרונות, יצוא ה
 יפני בעולם. 

בשל התרחבות היצוא  1:14של  ליחס 2010, השתנה בשנת 1:20על  2004שעמד בשנת ביפן, יבוא -יחס היצוא
 וחוסר האיזון במסחר ממשיך להראות שיפור. ,של מוצרי חקלאות

 2006-ום יצוא החקלאות בקנה מידה מלא לאחר שראש ממשלת יפן הציב בבשל מצב זה, הושק קמפיין קיד
שדרוג ענף וייצוא להגדלת ה האסטרטגיהאישר הקבינט את  2010של טריליון ין. בשנת  לרףאת מטרת היצוא 

החקלאות, הגדלת תפוקות והורדת מחירי התוצרת החקלאית, על מנת ליצור ביקושים ולהגדיל את צריכת 
. תכלית 2017ית המקומית. הגדלת הייצוא מיועדת להגיע לרמה של טריליון ין עד שנת התוצרת החקלא

יצוא דרך משא ומתן  חסמיאסטרטגיה זו, מאחר והשוק המקומי מתכווץ בשל הירידה באוכלוסייה, הינה להסיר 
 עם ממשלות זרות ובכך לפתח שווקים מעבר לים.

שהוקצבה נוצרה סביבת ייצוא קשה ביותר ומסגרת הזמן והאסון הגרעיני,  2011לאחר רעידת האדמה בשנת 
. למרות מצב זה, שוקלת הממשלה ביפן בנייה מחדש של 2019מדיניות הנ"ל נדחתה לשנת יישום הל

 .115ואסטרטגית היצוא בחקלאות על מנת להגדיל

הה החקלאות בזכות הרמה הטכנולוגית הגבו םשל ישראל בתחו תטבעי פהלמרות שיפן יכולה להיות שות
מתממש  בשתי המדינות, בגלל דרישות מחמירות של יפן בתחום הגנת הצומח ונהלי יבוא קפדניים, הדבר לא

 בא לידי ביטוי בהיקפי הסחר.  ולא

מזיקי הסגר שעלולים  17 יבוא פירות מחלקים נרחבים בעולם בגיןעל תקנות הגנת הצומח ביפן אוסרים 
פרוטוקולים המגדירים יש רה"ב, אוסטרליה, ניו זילנד וצ'ילה, א בהןלהימצא בהם. למספר מדינות, הבולטות 

את התנאים והטיפולים הנדרשים ליבוא מספר סוגים של פירות. הבקרה מתבצעת בנמלים ימיים ואוויריים 
ביפן. כמו כן מתבצע פיקוח במדינות היבוא על הטיפולים וההדברה של מספר מזיקים בזמן הגידול ולאחר 

זבוב הים התיכון, המשלוח כולו מושמד ומוטל איסור זמני על המשך  נוכחות שלמתגלה  . אם חלילה116הקטיף
היבוא, עד לבירור מקור הבעיה ופתרונה. לכן, קיים איסור על יבוא פירות וירקות מסוימים מישראל בגין מזיק 

סכמה עקרונית גובשה ה 2013מסתמנת נכונות לשינוי ההסכמים עם יפן. באוקטובר שכעת יתכן עם זאת, . זה
תחומי הדיג, הגידול בחממות, השימוש במי למחקר בחקלאות שתתמקד ב יפן-קרן מו״פ ישראללהקמת 

 לחין ופיתוח ענף החלב כנושאים פוטנציאליים למחקר בקרן.וק

 

 

 

                                                                    
115 Jetro- Japan External Trade Organization 
116 Ito K. & Dyck J. Fruit Policies in Japan. U.S. Dept. of Agriculture Economic Research Service. 

Report FTS-341-0, April 2010 http://www.ers.usda.gov/Publications/FTS/2010/ Apr04 
FTS34101/FTS34101.pdf (accessed April 2010). 
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 החקלאות במספרים

 11.96%                                                               המדינה משטח מעובדת אדמה כ"סה

 38.30%                                                     מעובדת אדמה כ"מתוך סה חקלאות גידולי שטח

    טון אלפי 8658 (                                               בעולם עשירי מקום)  בשנה אורז צריכת כמות

             טון אלפי 7100 (                                   בעולם 11 וםמק) בשנה המיוצרת המוגמר האורז כמות

 4.3%                                                                            העבודה מכח החקלאים אחוז

 -2.16%             (                               וסובסידיות יבוא בניכוי)  ג"לתמ החקלאות תרומת

 

 היצור המקומי מסה"כ הצריכה הלאומית(: ו שלעצמאות חקלאית )חלק

                       27%דגנים       
       55%בשר         
          28%סוכר         
       78%ירקות        
       38%פירות        
                  

 מיליארד $68.5  חקלאיות תשומות יבוא

    8.075%                                     היבוא כ"מסה אחוז

 מיליארד $3.3                                חקלאיות תשומות יצוא

 0.004%                                   היצוא כ"מסה אחוז

 ין 290,676             לחודש  לנפש הממוצעת ההוצאה סך

 ין 72,523  ם למזון מתוך כלל ההוצאות לחודשסכו

 ין 6637  דגנים

 ין 2384    אורז

 ין 6857   דגים

   ין 6358   בשר

  ןי 3285   חלב מוצרי

 ין 5472  טריים ירקות

 2014ינואר    MAFFהמקור: ספר השנה של משרד החקלאות היפני 
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 אנרגיה

חייבת לייבא  . על כן יפןשמעותיות של דלק מאובנים, מלבד פחםיפן הינה מדינה חסרת עתודות מקומיות מ
יפן  עובדה זו הופכת אתכמויות משמעותיות של נפט גולמי, גז טבעי ומקורות אנרגיה אחרים, ובהם אורניום. 

צרכנית ויבואנית הנפט השלישית בגודלה בעולם אחרי ארצות הברית וסין. יתר על כן, יפן מדורגת בעולם ל
 . 117( והיבואנית השנייה בגודלה של פחם אחרי סיןLNGהגדולה ביותר של גז טבעי נוזלי ) כיבואנית

Source-METI-Agency for Natural Resources and Energy 
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 118טבלת צריכה וקיבולת חשמל

 2012a 2013a 2014b 2015b 2016b 2017b 2018b 2020b 

         ( twh) צריכה

 295 289 286 283 279 276 272 270 תעשייה

 19 19 19 19 19 19 19 19 תחבורה

 301 299 296 293 290 288 286 284 מגורים

וציבורי מסחרי -שירותים    352 358 364 370 375 380 384 392 

 74 72 71 70 70 69 69 69 אחר

 1081 1063 1052 1041 1028 1016 1004 993 סה"כ

בשנה שינוי אחוז %   -1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 

         (mwe)  קיבולת

 190,510 189,710 189,310 188,910 188,510 188,110 187,710 187,310 דליקים דלקים

 37,560 37,560 37,560 37,560 37,560 37,560 37,560 48,160 אטומי

 48,418 48,418 48,418 48,418 48,418 48,418 48,418 48,418 מים

מים למעט   

 

מתחדשת אנרגיה  

8420 9000 9650 10,300 11,020 11,740 12,520 14,120 

 7774 7104 6754 6434 6114 5814 5514 5214 סולאר         

 537 537 537 537 537 537 537 537 גיאוטרמי         

 5809 4879 4449 4049 3649 3299 2949 2669 רוח         

מקסימלית קיבולת נטו   292,308 282,688 283,738 284,788 285,908 287,028 288,208 290,608 

a- Economist Inteligence Unit Estimates. b- Economist Inteligence Unit Forcast 

source; The Economist  Inteligence Unit 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
118 The Economist Intelligence Unit: Industry Report-Energy-Japan 2013 
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במקום  מדורגתה והיית ,2010119-מצרכי האנרגיה שלה ב42%יפן הסתמכה על יבוא נפט כדי לענות על 
גז טבעי עם  במקום הראשון ביבוא מכלל יבוא פחם בעולם(,  20%-)כ Mt 187עם  2010-יבוא פחם בהראשון ב

99 bcm (12.1% )120מכלל יבוא גז בעולם. 

Source- Global Trade Atlas, METI 

ן הגרעיני רבע מצריכת החשמל שלה, לאחר האסו על מנת לספקבעוד יפן הסתמכה בעבר על כוח גרעיני 
נסגרו בהדרגה כל הכורים הגרעיניים בשל חששות בטיחות. מאז רעידת האדמה יפן בחנה מחדש  2011במרץ 

אשר של יפן, מדיניות האנרגיה  לשינויהממשלה תוכנית  פרסמה 2013את מדיניות האנרגיה שלה. בסוף שנת 
 התרחקות יונה לבטיחות ועדיפות על תמקם את האנרגיה הגרעינית כמקור אנרגיה חשוב תוך הענקת

אנרגיה ה תחום מ"מיתוס הבטיחות" של אנרגיה גרעינית. למרות שלא נקבעו מטרות כמותיות לקידום
 .121מספק מבחינת הממשלה לסכם רפורמה אחראית למדיניות זו מהלך גרעינית, היה זהה

כוללת שלושה  - שנה 60המשמעותית מזה  - 122"מיושמת במסגרת תוכנית ה"אבנומיקסהרפורמה נוספת 
כניסת עסקים נוספים מתחומים ואזורים  תקודם . במסגרת רפורמה זו2020צעדים וצפויה להסתיים עד לשנת 

שונים אל תעשיית החשמל עודדה את הרחבת האפשרויות עבור לקוחות והזדמנויות לעסקים. כמו כן, צפוי כי 
 יציבה יותר.חשמל ולאספקה הרפורמה זו תביא לירידת מחירי 
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120 IEA Key World Energy Statistics 
121 IEEJ- The Institute of Energy economy Japan 
122 WESRCH – Abenomics Progress and Achievements 
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 צעדי הרפורמה:

יאפשר גמישות רבה יותר באיזון צרכי החשמל  - (2015עד ליישום עד והמדינה )מי לאורךהרחבת הרשתות  .1
 היצע דחוק.הו גבוה ביקושהאזורים על מנת להבטיח אספקת חשמל כאשר הבין 

ור את יאפשר לצרכנים לבח - (2016השלמת ליברליזציה של סקטור החשמל הקמעוני )מיועד ליישום עד  .2
 הספק.

על מחירים קמעוניים )מיועד ליישום בין  הרגולציה וביטולהפרדה בין יצרני חשמל לספקי חשמל המיסוד  .3
יאפשר הפרדה של יצרנים וספקים לישויות עצמאיות וניטרליות על מנת לאפשר רשתות  - (2018-2020

ציה מלאה על מנת להבטיח חשמל נגידות ועצמאיות. בנוסף, המחיר הקמעוני של החשמל יעבור ליברליז
 חשמל תחרותיים. ימחיר

( Renewable Energyמתחדשת )האנרגיה תחום הלאת יפן לתשומת לב מוגברת אסון רעידת האדמה הוביל 
מכירה בעליית חשיבותה של האנרגיה המתחדשת והכריזה כי תאיץ היפנית . הממשלה לחשמל וכוחכמקור 

צפויה  2012התחזית לייצור חשמל שפורסמה על ידי הממשלה בשנת אנרגיה זו. על פי באת הפיתוח והשימוש 
 .2030בשנת  20-30%עד ל 2010בשנת  11%-האנרגיה המתחדשת לגדול באופן משמעותי מ

חשמל, רפורמות הרשתות של ננקטו צעדים נקודתיים של הרחבת תפעול המערכות, תחזוקה ושיפור עד כה 
 טכני. והאצה של פיתוח ,ורגולציות לגבי מיקום

עסקי האנרגיה  שנה זו. עד 2020הממשלה מעריכה כי גודל שוק האנרגיה החלופית יגדל באופן משמעותי עד 
 .2008מאשר בשנת  32מיליון ין, פי  2,431,000החדשה צפויים לעלות לרמה של 

מגודל  8פי מיליון ין,  1,287,600של  היקף השוק של מוצרים לייצור אנרגיה סולארית צפוי לגדול עד ל נפח
 .2008השוק בשנת 

מגודל שוק זה  4מיליון ין, פי  249,000של  להיקףגודל השוק של מפעלים לייצור אנרגיית רוח צפוי לגדול עד 
מגודל השוק  14מיליון ין, פי  600,600( הוא עד  Li-ionיון )-צפי הצמיחה של שוק סוללות ליתיום .2008בשנת 
 .2008בשנת 

אך הצפי הוא  ,2008היה שוק זה קטן יחסית בשנת  - ה ומפעלי ייצור אנרגיה גאותרמיתבהתייחס לתחנות טעינ
 מיליון ין בהתאמה. 78,400-מיליון ין ו 148,000-כ לשלעליה 

 feed in tariffsממשלת יפן מקדמת מספר יוזמות לחיזוק שוק האנרגיה המתחדשת ובטריות משניות כגון, 

(FITs) לאנרגיה מתחדשת ) ייעודית לאנרגיה מתחדשת והצגת קרןFund to introduce and promote 

renewable energy) 123. 

FiTs –  בעקבות יישומה, 2012על מנת לקדם שימוש באנרגיה מתחדשת נכנסה לפועל יוזמה זו ביולי .
רוח, אנרגיית מחויבים כיום ספקי חשמל לרכוש חשמל המיוצר בשיטות האנרגיה המתחדשת )חשמל סולארי, 

ידראולי, וכו'( במחיר קבוע למשך תקופה מסוימת הנקבעת על יד הממשלה. קיבולת המתקנים המורשים ה
  .2013124עד סוף יוני  23GW-והגיעה לכ 2013החדשים נסקה במרץ 

 Fund to introduce and promote renewable energy-  פרויקט זה מקדם את השימוש באנרגיה
אנרגיה ב הדוגלתנקודת מבט  . הפרויקט מקדםונות ברשויות המקומיותהמרכזים למניעת אס בקרבמתחדשת 

                                                                    
123 Jetro- Japan External Trade Organization 
124  Japan Renewable Energy Foundation-JREF 
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את הפיתוח של אזור שהוא ידידותי לסביבה ועמיד במקרה  ומובילעצמאית על ידי שימוש באנרגיה מתחדשת 
 .125של אסון

הסוכנות למשאבים טבעיים ואנרגיה ומשרד הפנים היפני בין פעולה  הושקה תוכנית בשיתוף 2012בדצמבר 
 פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת. 31מחקר ראשוני של  במימוןלעזור   ועדהשנ

לחשמל לאחר אסון רעידת האדמה, תוקן חוק החשמל  הגבוהה לאור המצב הדחוק של האספקה והדרישה
שימור אספקה יציבה של חשמל על ידי חיזוקם של מפעילי ובמטרה להבטיח מוכנות מלאה  2013בנובמבר 

 במדינה.מערכות החשמל 

 אנרגיה הידרואלקטרית

מצריכת האנרגיה  1.5%-אשר מהווה כ ,אחד המקורות העיקריים של יפן לאנרגיה מתחדשת הוא מכוח המים
 גבוה. כמו אנרגיה גרעינית, גם אנרגיה הידרואלקטרית מהווה ביפן מקור לייצור 2013126הכוללת של יפן לשנת 

 GW 48127היה  2011הספק שיוצר מאנרגיה זו בשנת ה .בשל הוצאות הייצור הנמוכות ואספקה יציבה
רווח ב המגבלותלמרות  בינוניים-פרויקטים הידרואלקטריים קטנים של קידוםוהממשלה מקדמת מדיניות 

 צפוי. ה

 אנרגיה סולארית

כאשר  ,(Photovoltaic Systemsלטאיות )וו-יפן מדורגת במקום שלישי בעולם מבחינת התקנת מערכות פוטו
 .128 )יחס זה הפוך בארה"ב ובאירופה(  )אלף( מיועדים לשימוש ביתי kW 3,618ת הייצור של מיכול 80%

מיליון ין. סובסידיות ממשלתיות למערכות סולאריות תחת  1,624,763 -בכ 2012שנת בוערך הגודל שוק זה 
 . 2013129שנת ימשיכו להתקיים ומחיר המערכות ימשיך לרדת. לכן, שוק זה צפוי לגדול גם ב FITs-תוכנית ה

מבוססים על הומחקרי ניסוי  CSRמתקנים סולאריים. רובם בנויים למטרה של -מגה 40-ברחבי יפן ישנם כ
–¥400,000אך המחיר עדיין גבוה, ונע סביב   בימים אלה,מתרחש  לייצור מסחריסובסידיות קיימות. המעבר 

500,000/kW. עם כניסת העם זאת ,-FiT  ם הסולאריים לייצור אנרגיה גדל , מספר הפרויקטי2012בשנת
 באופן חד ושוק זה מתרחב באופן משמעותי.

 מערכות אנרגית רוח

ההספק גדל בשנים  .מהחשמל המיוצר ביפן ,הולך וגדל , אם כיחלק קטן כיום רק אנרגית רוח מייצרת
מכלל  1%-כ מיליון ין. חשמל המיוצר מאנרגיית רוח מהווה 73,800היה  2010האחרונות וגודל השוק לשנת 

 .  mwe 5,800לכמות של  2020והתפוקה שלו עתידה להכפיל את עצמה עד לשנת  ,החשמל ביפן

אף אחת מטורבינות הרוח לא כשלה ויצור אנרגית רוח קיבל עדיפות  2011ברעידת האדמה בשנת 
שנן י, דרישות החשמל בעתיד. מאחר ויפן היא ארץ צפופה והררית תכאלטרנטיבה אמינה ובטוחה להשג

                                                                    
125 Jetro- Japan External Trade Organization 
126 The Economist Intelligence Unit: Industry Report-Energy-Japan 2013 
127 EIA-US Energy Information Administration  2013/2012 משנת  
128 METI (Ministry of Economy, Trade and Industry)-FiTs scheme in Japan 2012 
129 Jetro- Japan External Trade Organization 
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חוף היות על הקמת חוות רוח ביבשה. בשל כך, אישרה הממשלה תוכנית להקמת חוות זמגבלות פי
(Offshoreהגדולה בעולם לאורך חופי פוקושימה )130. 

השיקה יפן חוות טורבינות רוח ייחודיות הפועלות על מודל ציפה בים, שאמורות לספק בעתיד  2013בנובמבר 
ק"מ מאזור האסון  20-כ טורבינות, הוקמה 143שתכיל  ,חווה החדשהלא פחות מג'יגה של חשמל נקי. ה

 הגרעיני. 

 תיירות ביפן:

ראה התאוששות ניכרת לאחר שסבל משפל במספר המבקרים מאז אסון השוק התיירות ביפן  2013-ב
 ם היפניםאזרחיה, נראה שיש התעוררות משמעותית בקרב ליפן חוץאל מ. מבחינת תיירות 2011-פוקושימה ב

של שלוש חברות תעופה המציעות  (בפעם הראשונה ביפן)בעיקר עקב כניסתן  ,טיסות לחו"לכל הנוגע לב
 . Peach, Air Asia, Jetstarטיסות בתעריפים מוזלים: 

פועל לשיפור שוק התיירות )הן  JATA-Japan Association of Travel Agents)איגוד סוכני הנסיעות ביפן )
  131אוסף מידע ונתונים על השוק ודואג לנושאים הקשורים לתיירות. פנים והן תיירות חוץ(,

שנים ב להתפתחותהזדמנויות  ובעלבשנים האחרונות צמיחה בנתח שוק חדש  חווהתעשיית התיירות ביפן 
הבאות: אוכלוסיית הגיל השלישי. מספר הפורשים לגמלאות הולך וגדל בשנים האחרונות עקב תופעת "יפן 

שתחום התיירות מעניין במיוחד את האזרחים הוותיקים ביפן. סוכנויות נסיעות, בתי מלון ונראה  ,המזדקנת"
והחלו משווקים יעדים ואטרקציות המתאימות  ,וחברות תעופה זיהו את הפוטנציאל בשכבת האוכלוסייה הנ"ל

בי בומרס" ימדגישות כי לאחר השקעה בעבודה ובמשפחה כל השנים, הגיע זמנם של ה"ביתוך שהן  ,לגיל הזה
(Baby Boomers כיום בני ,)132ומעלה, לטייל בעולם ולנוח 60. 

ירידה משמעותית  חלה 2012-אך מ ,הפך שגשגה עד לתקופה האחרונהללסין ודרום קוריאה ו מיפן תיירות
בתיירים ליעדים אלו עקב הסכסוכים הטריטוריאליים. במקומם, ממשלת יפן החלה מעודדת תיירות מארצות 

 .133אסיה המתפתחות ליפן וההפך ע"י הקלה במתן אשרות כניסה )ויזות( ואשרות שהייהדרום מזרח 

 18-ממשלת יפן מצפה להגיע ל 2012.134-יחסית ל 25%עלייה של  ,מבקרים 10,364,000הגיעו ליפן  2013בשנת 
  2030.135מיליון מבקרים עד  30-ול 2020מיליון מבקרים עד  25, 2016 שנת מיליון מבקרים עד

 

 

 

 

 

                                                                    
130 The Economist Intelligence Unit: Industry Report-Energy-Japan 2013 
131 JATA Japan 
132 Tourism News – Market & Stats  
133 WESRCH – Abenomics Progress and Achievements  
134 Travel Industry Monthly Report (10.2.14) 
135 Euromonitor International – Travel and Tourism in Japan (Sep. 2013) 
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-ארגון התיירות הלאומי ביפן נותן עדיפות לתיירות צעירים ומעריך כי הדרישה לטיסות פנים וחוץ תעלה ב
הן לצורכי עסקים והן לצורך חופשה וטיולים. קמפיינים לקידום תיירות פנים בקרב  - צעיריםהבקרב  2014

  136צעירים ביוטיוב ובפייסבוק כבר הוכרזו כהצלחה.

בובה של יונה עם עלה של  –גרירות ישראל בטוקיו הציגה בטקס רשמי את הקמע החדש שלה ש 2013ביוני 
"שלום סאן" )"שלוׂמו בהגייה יפנית(. כאות לידידות ארוכת שנים, בחרה  –זית ולראשה סרט עם מגן דוד 

 ם שלתיפן ויצליח לזכות באהד-מתמודדים להציע קמע שיסמל את קשרי ישראל 500-השגרירות לתת לכ
(, העיצוב של הקמע אמור לקדם את השלום והקמע הוא Yuko Ozawaהיפנים. לדברי הזוכה, יוקו אוזווה )
 .137בעצם "שגריר רצון טוב של השלום"

סדיר קווי תעופה ישירים אשר ה, 2000למרות חתימתו ההדדית של הסכם תעופה בין יפן לישראל עוד בשנת 
עופה בשתי המדינות קווי תעופה ישירים עד עצם היום הזה. דבר לא הפעילו חברות הת , בפועלוזכויות נחיתה

 זה פוגע מאד בפיתוח התיירות היפנית לישראל.

חברות ישראליות המארחות אנשי עסקים מיפן, טוב יעשו אם יציידו אותם במכתבי הזמנה משגרירות ישראל 
זוכים לעיתים ליחס משפיל ופוגע מצד או מכתבים מלווים מחברתם )בליווי עמית בטחון(. אורחים מיפן  בטוקיו,

, אנשי הביטחון בנמל התעופה. רבים מאנשי העסקים היפנים המבקרים בישראל ביקרו בעבר במדינות ערב
יפן כמו גם אנשי השגרירות בטוקיו -הופך אותם באופן שרירותי ל"חשודים". לשכת המסחר ישראלש מה

ם המודיעים כי ידירו רגליהם ושוב לא יבקרו בארצנו נוכח מקבלים פניות תכופות מאנשי )ונשות( עסקים יפני
 "החוויה" אותה עברו בצאתם מישראל!

רטר )הישירות( בין שתי 'בשנים האחרונות גואה התיירות הישראלית ליפן, עובדה אשר הגבירה את טיסות הצ
 כת הזהובה(.אפריל )תקופת הפריחה( ואוקטובר )השל -המדינות. תקופות הטיול הפופולריות הן מארס

                                                                    
136 Japan Travel Info 
137 The Japan Times – Embassies Using Mascots as Ambassadors (18.10.13)  
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 עשה ואל תעשה:

אחד הצעדים הראשונים בכניסה לשוק היפני הוא ליצור קשר עם מפיצים, שותפים, קונים או משקיעים 
והופכת שלב זה לקל יותר, עדיין ישנן  ומתפתחתפוטנציאליים. למרות הגלובליזציה של השוק אשר הולכת 

 בכניסתו ליפן. כמה נקודות שאיש העסקים הזר צריך להיות מודע להן

מכתב או טלפון פשוט הם לעתים קרובות לא מספיקים כדי לעורר  שליחתבניגוד למדינות רבות אחרות, ביפן 
בהכרח מסמל חוסר עניין, כפי  זה איןתגובה בנוגע לאפשרות של הקמת מערכת יחסים עסקיים. עם זאת, 

ם שיכולים לעכב את הניסוח של תגובה היה מסמל במדינות רבות אחרות. במקום זאת, יש שורה של גורמיש
 גורמים:מהוהתקדמות בעסקים ביפן. הנה כמה 

 אל לנו להניח כי השותף העסקי העתידי היפני מיומן בשפת האם של העומד מולו או  שפה:ת והעדר יכול
בשפה בינלאומית כגון אנגלית. בעוד שרוב החברות הגדולות מחזיקות במשאבים רבים על מנת לנהל 

אינה ערוכה לקשר ישיר עם זרים  (בינוניתוההקטנה )בשפות שונות מיפנית, החברה הממוצעת עסקים 
שאינם דוברי יפנית. באופן כללי, האחריות מוטלת על איש העסקים הזר להיות ערוך לתקשר בשפתם של 

 המקומיים, ביפנית.

 בהכרח מבטיח את אותה  אינובעולם  אחריםשם מבוסס וידוע בשווקים  :חוסר בקיאות בחברה או במוצר
 הכרה בשוק היפני.

 ורבות לא יעשו זאת לפני  ,חברות יפניות עבורהבטחה להיכנס למשא ומתן הינו צעד גדול  :מידעב מחסור
חברה או אודות השקיבלו מידע מתאים. שליחת דוחות שנתיים, עלוני חברה וכל אינפורמציה רלוונטית 

 המוצר יכולים למנוע בעיה זו.

 הזמן אשר  :מוטמע בחברות יפניותההתרבות העסקית(  - ההחלטות המורכב )ראה פרק ג תהליך קבלת
 דרוש לחברה יפנית להפיק תשובה לפנייה הראשונית יכול לעכב משמעותית את התקשורת.

 חברות יפניות יעדיפו להיפגש עם שותפים עסקיים פוטנציאלים פנים אל פנים על פני  :העדפה למגע אישי
עם שותפים עסקיים  יםאישי יםקשרבבינוניות במיוחד מורגלות וו התכתבות. חברות קטנות שיחות טלפון א

 פוטנציאליים.

אשר יכולה להציב מכשולים לבניית תקשורת חלקה  ,בעיות בקשר הראשוני עלולות להוביל לתפיסה מוטעית
 פיות של שני הצדדים.וטובה. לכן, רצוי להשקיע רבות ביצירת הקשר הראשוני שכן הוא משקף הבנה של הצי

 מעלה: היאסבלנות 

להבין את  חוסר היכולתאחד הגורמים השכיחים ביותר לתסכול אצל זרים המנסים לנהל עסקים ביפן הוא 
משך הזמן הנדרש עבור חברה יפנית לגבש תגובה להצעה עסקית. לעתים קרובות אנשי עסקים זרים מגיעים 

יפנים בתוך תקופה קצרה מאוד. תפיסה זו היא הם עמיתיהם משא ומתן עאת הליפן מצפים לסיים בהצלחה 
אופטימית מדי גם אם ערוצי תקשורת כבר הוקמו. בהתאם לחשיבות העניין, מפגשי משא ומתן יכולים להימשך 
מספר חודשים, וכן, במקרים מסוימים, הליכים עשויים להיות עוד יותר מסובכים ואיטיים עקב הצורך בדיונים 

 ה או חברות אחרות.עם פקידי ממשל

המובהקים של החברות  הארגוןעל איש העסקים הזר להיות מודע למאפייני  ,על מנת להימנע מאכזבה
בתהליך קבלת ההחלטות. בפרט, יש לזכור כי מערכת הניהול היפנית  מובילים לקצב האיטיהיפניות אשר 

ך על ידי מבנה היררכי של קידום נתמ, מה שמושרשת היטב באידיאולוגיה שמדגישה הרמוניה דרך קונצנזוס
 אחרים שינוייםל במקבילשינוי בתהליכי מבוסס ותק. למרות שהיבטים מסוימים של מערכת זו נמצאים כעת 

 במבנה החברה יפנית, הסתמכות על קונצנזוס ממשיכה להנחות את רוב הפעילות העסקית ביפן.

 : עסקים עם יפן'פרק ו
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 דרך קשרים בינאישיים: הקשר העסקיאופטימיזציה של 

חברות עבור במערכות יחסים קיימות וחתירה ליצירת קשרים חדשים יכולים להיות אמצעי יעיל  השימוש
הגורם  באמצעותלקוחות  או המעוניינות להיכנס לשוק היפני. התמודדות עם שותפים עסקיים פוטנציאליים
עשויה לדרוש  הדוקיםאישיים הבין אישי יכולה להוות יתרון משמעותי לחברות זרות. הצלחה בפיתוח קשרים 

 על ידי הצד היפני בטיפוח מערכות היחסים הללו ייתפס שיושקעאך היא חיונית. המאמץ  ,זמן רב וסבלנות
 כגישה רצינית ובטווח הארוך יוכיח את עצמו, יתגמל ויסייע בקידום הזדמנויות עסקיות.

 הכרות אישית:

זק שאנשי עסקים יפניים שמים על יצירת היכרות אישית הינה חלק בלתי נפרד מניהול עסקים ביפן. הדגש הח
על מאמצים  יקל אשרחברות זרות כאמצעי ליצירת קשר ראשוני חיוני  לשמש קשרים בינאישיים, יכול 

והוא להסתמך על אדם אחד על מנת  ביפן להיכנס לשוק. איש העסקים הזר צריך להיות מודע למנהג הנפוץ
גישה ישירה ניסיון להשיג זה נהוג לבקש פגישה באופן ישיר.  מאחר ואין ,להכיר אנשי עסקים יפניים נוספים

חסר תועלת.  יהיהתקל בהיסוס ואף יעל ידי מישהו שאינו מוכר עשוי להוות מטרד עבור הצד היפני ויתכן כי 
היכרות עקיפה דרך אדם מוכר, פרטי או רשמי )שגרירות, נספחי מסחר וכו'(, יכולה להיות מועילה במיוחד 

גישה עקיפה תוך העזרות במתווך ב מומלץ לעשות שימוש שוניים. לכן, בכל הזדמנות אפשריתבשלבים הרא
 ( ליצירת קשר ראשוני.Shokai Shimasuמכובד )

ים ויכללו הסבר על החברה, אנשי המפתח והנושאים יהנושאים שידונו בפגישה ראשונה הם בדרך כלל כלל
מולך קצת רקע כללי על איך עליו לנהוג בפגישה. לאדם היושב  מספקתהעסקיים שעל הפרק. הקדמה זו 

 ראשוני עלול להיות זהיר יותר ולא חד משמעי.הקשר הכזו,  הקדמהללא 

 האייסאטסו:

בכיר בחברה  גורםנשיא או שהלמרות שפרטי המשא ומתן יכולים להיות מטופלים על ידי נציגים ביפן, חשוב 
, (aisatsu) האייסאטסו המילה היפנית להליך זה היאהזרה יצור קשר ראשוני עם עמיתו בחברה היפנית. 

הראשוני משמש  האייסאטסו משמעות הרבה יותר עמוקה ביפנית.  מכילההמתורגם לאנגלית כ"ברכה", אבל 
 לעומק. אחד את השני כדי לשבור את הקרח, ומאפשר לשני הצדדים להכיר 

 שיטות עסקיות ייחודיות:

מוגברת של האינטראקציה ה, עם זאת. להייחודיות הפן יש שיטות עסקיות כמו מדינות אחרות ברחבי העולם, בי
מעבר לים כתוצאה מהגלובליזציה, הובילה לאינטגרציה גדולה יותר בין מאנשי עסקים יפניים עם עמיתיהם 

 לבין השיטות המערביות.  הנהוגות ביפןהשיטות העסקיות 

 מקטינה . בנוסף, היאאת הסיכוי למשא ומתן מוצלח הלהיכרות עם שיטות עסקיות מקומיות מהווה יתרון ומגדי
את האפשרות ליצירת מצבים מביכים שעלולים לגרום לכישלון המשא ומתן. בנוסף לרושם החיובי שהיכרות זו 
תיצור על השותפים הפוטנציאליים, אימוץ שיטות עבודה כאלה גם תדגים את הרצינות והמחויבות של אדם 

 לשוק היפני.

 ר:כרטיסי ביקו

והחלפת כרטיסי ביקור היא חלק בלתי נפרד מכללי  ,תפקיד חשוב בניהול עסקים ביפן משחקיםכרטיסי ביקור 
. במפגשים עם אנשי עסקים זרים, יתנו היפנים כרטיסי ביקור מודפסים ביפנית בצד ביפןעסקיים ההתנהגות ה
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ה והגייה של שמות יפניים, שהם אחד ושפה זרה, בדרך כלל אנגלית, בצד ההפוך. דבר זה נועד לשיפור הכר
לעתים קרובות לא מוכרים לאנשי עסקים זרים. בהתאם לכך, מומלץ לאנשי עסקים זרים להיות מוכנים גם כן 

 עם כרטיס דומה בסגנונו המודפס ביפנית ואנגלית. 

ל אי בעת קבלת כרטיס, כלל הנימוס מחייב להציע אחד בתמורה. לא להציע כרטיס יכול ליצור את הרושם ש
 המשמעותית בעתיד. בעת הצגה וקבל עסקיתמערכת יחסים  לכדימחויבות לזריעת הזרעים שיכולים לפרוח 

יש להציג את כרטיס הביקור  :לשים לב לכמה נקודות בסיסיות כדי למנוע אי נעימות ישכרטיסי ביקור של 
טיס מופנה אל הצד המקבל כך בקול ולקבלו בשתי הידיים. כאשר מציגים את הכרטיס יש לוודא כי כיוון הכר

. מוטב לחזור (אם מודפס ביותר משפה אחת) ושהכרטיס מוצג עם הצד המתאים למעלה ,שיוכל לקרוא אותו
 בקול רם בקריאת שמו של העמית היפני בכדי להדגיש את הפן האישי ותשומת הלב המלאה.

הכרטיס להיות מונח על השולחן בעת קבלת כרטיס ביקור יש לנהוג בנימוס רב. במשך כל זמן הפגישה על 
כיס שלך לפני שהתיישב לדון בעניינים למולכם. זה ייחשב גס רוח להכניס כרטיס של שותף עסקי פוטנציאלי 

 עסקיים.

 "כן" לא בהכרח משמעותו כן:

"כן" או "לא" בשפה היפנית, אשר עשויים  במיליםהמשמעויות והשימוש מאנשי עסקים זרים רבים מבולבלים 
 . מהמקובל בתרבויות אחרות שונים במקצתלהיות 

בהכרח על הסכמה עם מה  ותמעיד ן, אינhaiתמיד צריך לזכור שגם מילים מקבילות למילה "כן" ביפנית, כגון 
 אתו. שהסכימולא בהכרח ושמעו את מה שנאמר או הובן, ששנאמר. הם רק מאשרים  

תשובה "לא". כתשובה את הלתת מהיפנים  גורם נוסף שיש לקחת בחשבון הוא הרתיעה התרבותית של רוב
על חוסר הרמוניה עם עמדתו של השואל, דבר אשר היפנים  ת"לא" מרמזהמילה , לשאלה או בקשה שלילית

במידת האפשר. איש עסקים יפני עשוי להשיב בחיוב רק על מנת לשמור על מראית עין  ממנו ינסו להימנע
עמדת המשא ומתן אינה ברורה או אם הדעות בתוך הקבוצה  במיוחד אם עם הצד השני, של אחדות והרמוניה

הן מגוונות. הדרך הטובה ביותר להתגבר על קושי זה היא לשאול ישירות לדעתו של הצד השני ולהצהיר 
 בבירור כי חוות דעת כנה תוכל למנוע חוסר הרמוניה מאוחר יותר.

 - יש להבין את הניואנסים בתשובה הנמסרת. דרכים להגיד "לא" 70 יש ליפנים – זאת, בל נשלה עצמינו עם
 בכדי להבין שבעצם אין עסקה. -את שפת הגוף, את הדחיה המנומסת 

 קידה:

ביותר של ברכה  והמקובלתיותר ויותר ביפן, קידה נשארה השיטה הרשמית  כיום למרות שלחיצת היד נפוצה
מת זאת, לעתים קרובות יפנים והבעת תודה או התנצלות לאדם אחר. במפגש עם אנשי עסקים זרים, לעו
 ישתמשו בלחיצת היד כדרך של ברכה או שילוב של שניהם בלחיצה יד וקידה.

לא מצופה  - תלוי במערכת היחסים של הצדדים המעורבים - למרות שיש צורות וסגנונות שונים של קידה
ברוב  וה קלה יספיקאנשי עסקים זרים להכיר את המורכבויות הללו, ולכן הנהון עמוק של הראש או קידמ

המקרים. אנשי עסקים זרים רבים אינכם בטוחים אם להשתמש בלחיצת יד או להשתחוות. במצב זה, עדיף 
 לחכות ולראות אם הצד היפני מציע יד או מעדיף להשתחוות ולעשות כמותו.
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 הלבוש:

חל שינוי וצבעים אנשי עסקים יפניים רבים מתלבשים בחליפות בצבע כחול כהה, אם כי בשנים האחרונות 
וסגנונות אחרים מתחיל להופיע. ככלל, הלבוש עסקי המקובל בכמעט כל מדינה מתועשת בדרך כלל נחשב 

גם ביפן. למרות שללא ספק אין צורך להתאים בדיוק לסגנון הלבוש של היפנים, יש צורך  מתאיםללבוש עסקי 
בי מה מהווה הלבוש המתאים למצב בשיקול דעת בעת בחירת הלבוש לפגישה עסקית. אם אינך בטוח לג

מסוים, עדיף להסתכן בלבוש שמרני מדי. מעל לכל, יש להימנע מבגדים או תכשיטים צעקניים או ראוותניים 
 רצינות. כחוסראשר עלולים להיתפס 

מחודש מאי ועד לחודש  ל" החcool bizמאז אמצע העשור הקודם הנהיגה ממשלת קויזומי את הנוהג של "
מוסכם בקרב חברות רבות להופיע ללא עניבה. ואז , ג זה חל משום שהחום והלחות ביפן גבוהיםנוה .ספטמבר
להחזיק עניבה עמך בתיק, שמא תהיה מופתע לרעה. נשים זרות המופיעות לפגישות  תמיד מומלץ ,עם זאת

 לא מקובל להופיע בלבוש ספורטיבי. .תלבשנה חליפה מערביתמומלץ ש עם יפנים,

הקליפורני הזרוק. אנשי המערב, גם  הלבוש טק צעירות ביפן הנהיגו לאחרונה את סגנון-ימספר חברות הי
 ם עם חברות אלו, עדיף שלא יגררו לקוד לבוש זה.יהתובפגיש
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שעתיים לפני הפגישה( -לעולם אל תאחר לפגישה ביפן. תערך כך שתמיד תהיה בזמן. הודע מראש )שעה .1
 .על כך שאתה אכן מגיע בשעה היעודה

 הלישיבה יש זמן קצוב )בדרך כלל עד שעה(. הקפד על מסגרת הזמן ותכנן את המצגת בהתאם. במיד .2
 ואינך מודע למסגרת הזמן, שאל בפתח הישיבה על הזמן המוקצב.

 יפן איננה "שאר העולם". –ליפן  תאל תבוא עם מצגת אמריקאית. הכן מצגת ייעודי .3

ל תקשקש ואל תקפל, הנח אותו מולך והקפד לקחת אותו אליו בכבוד. א סהתייח –קיבלת כרטיס ביקור  .4
 עמך בצאתך.

מן הסתם, תשב מול הדלת, במרכז השולחן. מולך ישב הבכיר מבין  -המתן שיושיבו אותך במקום המיועד .5
היפנים, עוזריו משני צדיו. בראש השולחן המרוחק מן המרכז,)שלא כמנהג המערב( ישבו השוליות 

 בטרם ישב המארח הבכיר. בקומו עליך לקום עמו. באל תתיישוהעוזרים הפחות חשובים. 

יש להכין מסמכי סודיות )אם אתם מתעקשים( זמן מתאים מראש. דרישה כזו תוך כדי הישיבה תתקל  .6
 ותגרום לישיבה לאבד מערכה. בבסירו

ם, וכך לעולם, אבל לעולם, אל תכנסו לדבריו של בן שיחכם היפני! היפנים מקשיבים בנימוס לסוף דבריכ .7
 יש לנהוג עימם.

בגמר הפגישה, על אחת וכמה בפגישה הראשונה, הביאו עמכם מתנה למארח. עדיף מתנה בעלת אופי  .8
ישראלי, או המאפיינת את חברתכם. אין לבוא כל פעם עם מתנה, אך בתום סדרת הדיונים בעת החתימה 

 .עהביאו מתנה אישית כמזכרת לאירו –על ההסכם 

$( הינו חיוני ביותר. היפנים מתקשים לתקשר בשפה זרה,  ובזמן הישיבה  900 -400$מתורגמן ביפן )יעלה  .9
ביפנית! שם נאמרים הדברים המהותיים עבורכם,  תפסקי זמן ארוכים )ומביכים( להתייעצו ואו הדיונים ייקח

 ועל כן המתורגמן  שלכם  לא יסולא מפז.

זה יהווה  –שילחו סיכום במכתב התודה  ההצלחה  טמונה בפרטים הקטנים. -סכמו היטב את הפגישה .10
 הבסיס להמשך.

 היא סימן לענווה, להתחשבות ולנימוס נכון. אל תהססו להתנצל! -התנצלות איננה סימן לחולשה  .11

הוזמנתם לארוחה? תנו להם להזמין ולשלם. מותר לדבר עסקים בזמן הארוחה, אולם לא פחות חשוב  .12
 לשתות ולשבור מחיצות.

לא מסיום  -המשך למחרת? זכרו שהישיבה מתחילה מסיום הישיבה הקודמת נקבעה לכם פגישת  .13
זה סימן לחשיבות  –. אין זה סימן לחרטה ההארוחה! המחיצות לא באמת נפלו והפורמליות תהיה כשהיית

 העסקים.

זה סימן לחולשה. תמיד יש זמן לתגמול ותמיד יש עיתוי מתאים יותר  -אל תביעו כעס, חרטה או עלבון  .14
 המחלוקת להבעת הרגשות הללו. מרגע

היפנים ישאלו עד אשר יאמתו את הנתונים וישתכנעו לחלוטין.  -היו סבלנים לשאלות חוזרות ונישנות  .15
 לעתים שאלה החוזרת על עצמה היא רמז חשוב עבורנו לבדוק היטב את הנתונים.

. על כן יש תעלה רק לאחר שנבדקה ומוצתה שאלת הנחיצות ושאלת העדיפות רביפן הצעת המחי .16
 להקפיד על ליבון נושאי המוצר ויחסי הגומלין בטרם ידונו שאלות התקציב והמחיר.

אין מקום יותר מתאים למשפט זה מאשר יפן. אגרסיביות ולחץ יתקבלו כתכונות  –הוא מן השטן  ןהחיפזו .17
 שליליות.

 ביפן )כמעט( אין הזדמנות שניה לעשות רושם ראשון!! הקפידו על הכנה דקדקנית. .18

 

אם נהיה טובים  –בעסקים חדשים  םהיפנים הם אנשי עסקים (כמו בכל מקום בתבל) ולכן מעונייני -זכרו 
 תצלח דרכינו. –ונחושים 

 

 

 דברים שלא חשבת עליהם...
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 לפרטים נוספים:
 מכון היצוא הישראלי  ,היחידה הכלכלית

cmiabout/econo.gov.il/heb/export www.  
 09-9550560 טל'  ,הראל הרץ אינבסטמנט האוס

hertz.com-www.harel   

 hertz.com-info@harel 

 

 נציגויות:
 /japan.go.jp-www.israel.embשגרירות יפן בישראל 
  en/Pages/default.aspx-http://embassies.gov.il/tokyoשגרירות ישראל ביפן 
  /japan.org-www.israelיפן -לשכת מסחר ישראל

   tokyo@israeltrade.gov.ilחות כלכלית ביפן נספ
 

 משרדי ממשלה וכלכלה יפניים:
  www.meti.co.jpהתעשייה והמסחר  ,משרד הכלכלה

 www.mhlw.co.jpהעבודה והרווחה  ,משרד הבריאות

  www.mof.co.jpמשרד האוצר 
  /www.pmda.go.jpמנהל התרופות וציוד רפואי 

  /www.boj.or.jp/en   בנק יפן
  /www.tse.or.jp/englishבורסת טוקיו 

 

 :ארגונים יפניים
 www.jetro.go.jpהשקעות חוץ ביפן  ארגון -ג'טרו
   www.keidanren.or.jp ארגון התעשיינים היפני –רן-קיידן

  /cci.or.jp/english-www.tokyoר של טוקיו לשכת המסח

 

 אתרי חדשות ומידע:
Japan time - http://www.japantimes.co.jp/  

Nikkei - kkei.comhttp://asia.ni/  

 קישורים

http://www.israel-export.com/
http://www.israel-export.com/
http://www.harel-hertz.com/
http://www.harel-hertz.com/
mailto:info@harel-hertz.com
http://www.israel.emb-japan.go.jp/
http://embassies.gov.il/tokyo-en/Pages/default.aspx
http://www.israel-japan.org/
mailto:tokyo@israeltrade.gov.il
http://www.meti.co.jp/
http://www.mhlw.co.jp/
http://www.mof.co.jp/
http://www.pmda.go.jp/
http://www.boj.or.jp/en/
http://www.tse.or.jp/english/
http://www.jetro.go.jp/
http://www.keidanren.or.jp/
http://www.tokyo-cci.or.jp/english/
http://www.japantimes.co.jp/
http://asia.nikkei.com/
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 מכון היצוא הישראלי 
 

 שירותי המכון 

 כדי שתוכל להגיע הכי רחוק שאפשר... ואפשר! 

 כחבר במכון תיהנה ממגוון רחב מאוד של שירותים, אשר נועדו למטרה אחת בלבד:

לאומיים, לפרוץ לשווקים חדשים ולייצר בעבורך עוד ועוד הזדמנויות -לעזור לך להצליח בשווקים הבין
 יות.עסק

 מגוון השירותים העומדים לרשותך:

 ל”מפגשים עסקיים בארץ ובחו 

ארגון ותיאום מפגשים עסקיים עם נציגי חברות מובילות בעולם, שותפים פוטנציאליים, קניינים ומפיצים 
 ל ומשלחות יוצאות ונכנסות. ”בחו Road showsלאומיים, -במסגרת ביקורים יזומים בארץ, כנסים בין

 ומיתלא-חשיפה בין 

הזמנת עיתונאים וגורמי מדיה מקצועיים לארץ לפגישות עם יצואנים, סיורים במפעלים והכרת התעשייה 
 הישראלית הרלוונטית.

 ייעוץ שיווקי 

 סיוע אישי על ידי טובי המומחים בגיבוש אסטרטגיה שיווקית, בחירת שוקי יעד, התאמה לשוק יעד ועוד.

 לאומיים -מכרזים ופרויקטים בין 

לאומיים רלוונטיים לחברות הישראליות, תמיכה וליווי בכל הליך הגשת -מכרזים ופרויקטים ביןאיתור 
 המועמדות. 

 לאומיות-תערוכות בין 

לאומיות ברחבי העולם בחבילת השתתפות, לרבות ארגון וליווי -השתתפות בביתן לאומי בתערוכות בין
צ. הביתן הלאומי מקנה ”, קידום הביתן ויחמקצועי וסל שירותים הכולל מפגשים עסקיים, סיורי קניינים

 יתרון של בולטות בשטח תחת מיתוג ישראל.

 הדרכה והכשרה 

לאומי: תובלה -העוסקים במגוון הרחב של נושאים בתחום היצוא והסחר הבין -קורסים, סדנאות וימי עיון
 -webinarsעין עסקי, מ, אינטרנט, מודי”לאומי, ניהול מו-ושילוח, כללי מכס, אנגלית עסקית, שיווק בין

 סמינרים מקוונים ועוד.  

  הכוונה וקידום יצואנים מתחילים 

שירות למייצא המתחיל הכולל מידע ראשוני, ייעוץ  והכוונה שמסייעים להגדיל את סיכויי ההצלחה 
 בשווקים העולמיים. 

 תוכנית ייחודית לשילוב חברות מהמגזר הערבי במעגל היצוא. -’תוכנית תבל‘

 סיוע ייחודיות למעצבים בתחום מוצרי הצריכה. תוכניות

 סקירות ונתונים כלכליים 

הכלכלות המובילות בעולם, כולל נתוני הסחר של ישראל עם מדינות אלה.  62אינדיקטורים כלכליים על 
סקירות כלכליות מפורטות על מדינות מובילות. ניתן לקבל גם מצגת כלכלית על הכלכלה והיצוא 

 ל.”גשים עם גורמים מחוהישראלי לצורך מפ
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  מרכז מידע 

מגוון רחב ומקצועי של שירותי מידע, המתבססים על תשתית מקורות המידע העסקי המובילה בישראל.  

שעות, איתור גורמים בעולם )מפיצים, סוכנים, יצרנים,  24תוך  -בין היתר, כולל השירות מידע אקספרס 

אטרקטיביים, סקרי שוק מותאמים לצרכי הלקוח, הזדמנויות  מחקרי מדף במחירים’( ארגונים, רשתות וכו

 עסקיות, מידע פיננסי על חברות בעולם, מידע חדשותי ועוד.

  לרכישת מידע1000קופון בשווי & 

, יאפשר לחברי המכון לבחור מבין שרותי המידע ₪1000הסדר חדש לרכישת מידע ללא תשלום בשווי 

ל. ההסדר מופעל באורח ניסיוני ”נה לצרכיהם עד השווי הנהשונים, את חבילת המידע אשר תיתן מע

 לתקופה מוגבלת, למספר מוגבל של ענפים.

  שיחה עם מומחה מקומי -כניסה מושכלת לשוק חדש 

טרם כניסתן של חברות לפעילות חדשה בשוק מסוים, הן נדרשות לבצע בדיקות מקדימות. לסל 

חברה תוכל לקיים שיחה אישית של כשעה עם מומחה הבדיקות האפשריות הוספנו שירות חדשני, לפיו ה

בתחומה. שירות זה נשען על ידע וניסיון עשיר של גורם מקצועי מקומי ובמחיר אטרקטיבי עבור חברי 

 המכון. 

  איתור שותפים עסקיים 

תיאום פגישות איכותיות עם שותפים עסקיים פוטנציאליים במדינת יעד, על פי צרכי היצואן. מבוצע 

 לאומי בעל ניסיון והתמחות בשוק היעד הרלוונטי.-י מומחה לשיווק בין”עבפועל 

  איתור שותפים עסקיים באירופה 

( ופרוסה EUחשיפת חברתך ברשת העסקית הגדולה מסוגה בעולם, המנוהלת על ידי האיחוד האירופאי )

קיים ומקנה לחברה מדינות. הרשת פותחת בפניך מגוון הזדמנויות עסקיות, לצורך פיתוח קשרים עס 51-ב

 שלך יתרונות רבים בחדירה לשוק האירופאי. 

 משלחות ענפיות יוצאות 

השתתפות במסגרת יציאה מאורגנת של קבוצת חברות מענף מסוים, למפגשים עסקיים מתואמים 

מראש במדינת יעד. משלחת כזו כוללת בדרך כלל סמינר, סיור ברשתות שיווק, או בחברות מובילות 

 . B2Bומפגשי 

 משלחות רשמיות 

 ל.  ”השתתפות במשלחת עסקית, הנלווית למשלחת רשמית בחו

 פורומים וסמינרים עסקיים 

 השתתפות בסמינרים מקצועיים, לפי שוקי יעד ולפי נושאים ענפיים.

 מפגשי שולחן עגול 

מפגשים ממוקדים של חברות בעלות מכנה ענפי משותף, לצורך בירור צרכים, החלפת דעות, לימוד 

 ונטוורקינג. המפגש יעשה בניהול של מומחה מהתחום ומנהל הענף.הדדי 

 לאומי-ייעוץ מקצועי בתחום הסחר הבין 

פגישה ראשונה עם יועץ לבחירתך ללא תשלום; הכוונה והדרכה של יועץ מקצועי בתעריף מופחת 

 לשעת ייעוץ; מימון חלקי בגין שעות ייעוץ שבוצעו.

 מפגשי ייעוץ קבוצתיים 

לאומי, קניין -נושא, כגון: תקשורת שיווקית, הכנת אסטרטגיה שיווקית, מענה למכרז בין מפגשים ממוקדי

 ומוצעים לחברי המכון ללא תשלום. Experts4uהמועברים על ידי יועצי ’, רוחני באינטרנט וכו
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 חונך/מנטור 

ות הינה ל החברה. החונכ”לחברות ללא מנהל יצוא, מציע המכון ליווי מתמשך של חונך )מנטור( למנכ

למשך שנה, ללא עלות ליצואן. חונך בעל ניסיון עשיר בניהול ובהובלת תהליכי יצוא ושיווק בחברות יסייע 

ל, בהתלבטויות ובקבלת החלטות אשר יכולות להשפיע על השגת מטרות ויעדי החברה, בכל ”לך, המנכ

 לאומית.-הקשור לפעילותה הבין

 הסיוע בפיתוח העסקי ובניהול היצוא של החבר 

לאומיים -ליווי צמוד של מנהל יצוא, בהיקף משרה חלקי, אשר יטפל בהיבטים השיווקיים הבין

 והלוגיסטיים של חברתך, במימון משותף של מכון היצוא ושל החברה.

  ייעוץ פיננסי 

מפגש ייעוץ לצורך בחינת הצרכים הפיננסיים של חברות יצוא, לצורך ניתוח אפשרויות המימון 

 ה, כולל סבירות לקבלת אשראי בנקאי נוסף. הרלוונטיות לחבר

  החתמת תעודות מקור 

 70%-הנפקת והחתמת תעודת מקור של מכון היצוא, למדינות עמן אין לישראל הסכמי סחר )כ

מהמדינות(, על פי דרישת הלקוחות והשלטונות במדינת היעד. אספקת מסמכי יצוא ותעודות נדרשות 

 ובשירות מהיר. במחירים האטרקטיביים ביותר בישראל

 ייעוץ וליווי לשוק הסיני 

ייעוץ וסיוע ליצואנים שבוחרים לפעול בשוק הסיני, בגיבוש אסטרטגיה שיווקית והיערכות לפעילות עם 

 שותפים רלוונטיים. שירות ייחודי, הכולל מומחים דוברי סינית. 

 חשיפה בפרסומים 

לקוחות פוטנציאלים מקצועיים בעולם, במגוון חשיפה בקטלוג היצואנים המקוון, באתר מכון היצוא ובקרב 

 פרסומים מודפסים ודיגיטליים, המפורסמים על ידי המכון.
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 ו בהבטחת מהימנותו של המידע המתפרסםעמאמצים רבים הושק

 בחוברת זו. יחד עם זאת ייתכנו טעויות מטעויות שונות, אי לכך לא

 אחריות ישירה או עקיפה לנזק תחול על מכון היצוא הישראלי כל

 שעלול להיגרם כתוצאה מטעויות שנפלו בחוברת זו או כתוצאה

 משימוש במידע המופיע בה. )ט.ל.ח(

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

  Harel Hertz Investment House  חברת ל"מנכ ל,הרא אלחנןר: ומחק עריכה

  Harel Hertz Investment House  חברתק, וקלינט החיים מדעי דירקטור   –להט יעל

  Harel Hertz Investment House  חברתי, עסק ופיתוח מידע מערכות מנהלת     – קגנובסקי שושי

 לאומי-בין פעולה ולשיתוף לייצוא הישראלי המכון ,הכלכלית היחידה מנהלת ,יחזקאל בן אפרת

 לאומי-בין פעולה ולשיתוף לייצוא הישראלי המכון ן,כלכלי, זהורא איתי

 לאומי-בין פעולה ולשיתוף לייצוא הישראלי המכון ם,מקצועיי שירותים חטיבת מנהלן, כצנלסו שאולי
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