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 תקציר מנהלים

 ישראל מהלך יצוא
 

במהלך  במהלך כל שנות קיומה של מדינת ישראל היה היצוא הישראלי מנוע צמיחה עיקרי לכלכלת המשק.
עור משמעותי יותרם ש ,למעט שנות משבר בכלכלה העולמית, כל השנים הללו צמח היצוא באופן רציף

מו בכל אחד עצ את היצוא הכפיל ,2010 – 1980כך למשל, בין השנים  .של המשק לצמיחה הכלכלית
 1מהעשורים וצמח בקצב מהיר יותר מקצב הגידול בסחר העולמי.

גדל היצוא בשיעור מצטבר של  2013 – 2008במהלך השנים האחרונות חל שינוי מדאיג במגמה:  בין השנים 
קצב  היא שבתקופה המדוברתהתוצאה  .2008 – 2003בין השנים  91% -בהשוואה לגידול מצטבר של כ 16%-כ

, נמוך משמעותית מקצב הצמיחה הממוצע בין השנים 2.5%-לשיעור ממוצע של כ של המשק ירדהצמיחה 
לצערנו, למרות ההתאוששות ההדרגתית בסחר העולמי איננו צופים שינוי  (.!)5.1% שעמד על 2008-2003

 צפויה להיות שנה נוספת של קיפאון ביצוא. 2015במגמה ושנת 

פעה רק בחלקה מהירידה בשיעור צמיחת הסחר העולמי. אם בעבר הירידה החדה בקצב צמיחת היצוא הוש
גדל הייצוא מישראל בשיעור העולה על ממוצע הגידול בסחר העולמי, הרי שבשנים האחרונות הוא גדל 

 בקצב נמוך משמעותית מהגידול בסחר.

 הגורמים העיקריים המסבירים את קצב הירידה הדרמטי ביצוא הינם:

 ך בשער השקל.מגמת תיסוף ריאלי מתמש 
 ('בעלויות הייצור בארץ )ארנונה, חשמל, וכו משמעותית התייקרות 

 תקציבי תמיכות ביצוא, תקציבי המדען הראשי ותמיכה בהשקעות  ביצוא שחיקה בתמיכת הממשלה(
 (.תוצרכאחוז מה

               

 )כאחוז מהתמ"ג( 2014-1980:  התמיכות ליצוא 1 איור

 

גורמים אלו הביאו לירידה במספר המפעלים החדשים המוקמים בארץ )לצד עליה בפעילות יצרנית של 
 םמקוהאת  נולאחרונה אף איבד .במכונות וציודה מקומית חברות ישראליות בחו"ל( וירידה תואמת של השקע

 ועברה למקום הראשון.   נון בעולם ביחס מו"פ לתוצר, לאחר שדרום קוריאה עקפה אותהראשו

                                                           
1
 במונחים דולריים 
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 התרומה הכלכלית של היצוא לכלכלה ולמשק הישראלי

אלף  872-תרומת היצוא לתעסוקה במשק מסתכמת בכ ךעל פי מחקר כלכלי שערכנו לאחרונה עולה כי  ס
המשוקלל של הפעילות היצואנית  2יל התעסוקהמסך המועסקים במשק. מכפ 25%-משרות מלאות, המהוות כ

משרות במעגלים העקיפים  1.2, דהיינו על כל עובד ישיר שמועסק במגזר היצוא נוצרות עוד 2.2 -עומד על כ
 במשק. 

 מהתוצר המקומי הגולמי. 22%-המהווים כ₪, מיליארד  232-סה"כ תרומת היצוא לתוצר במשק מסתכמת בכ
תוצר ישיר ₪  1,000, דהיינו על כל 1.77 -פעילות היצואנית עומד על כהמשוקלל של ה 3מכפיל התוצר

 תוצר במעגלים העקיפים במשק. ₪  770שמייצר מגזר היצוא נוצרים עוד 

 ביחס לממוצע המשקי. 70%-גבוה בכ₪, א'  337-התוצר הממוצע לעובד בענפי היצוא הינו כ

ביצוא יביא ₪ ה במשק: גידול של מיליארד היקף ההשפעה של הגדלת פעילות היצוא על התוצר והתעסוק
 משרות חדשות במשק.  2,500-בתוצר ול₪ מיליון  675לגידול של 

בנק ישראל, חברות יצוא הינן חברות בעלות פריון גבוה יותר ביחס לחברות הפועלות  שלעל פי מחקרים 
בר לתרומתו של היצוא שמע מכאן עולה. לעובדיהן בשוק המקומי, ולפיכך הן גם משלמות שכר גבוה יותר

 לצמצום פערי השכר ולהגדלת השוויון במשק. יש לו תרומה משמעותיתלצמיחת המשק, 

 "יצוא ישראל" -מהלך 

על רקע האמור לעיל, יזם מכון הייצוא מהלך משותף ורחב עם מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתאחדות 
 התעשיינים לגיבוש "מפת דרכים" לאומית ליצוא. 

 

 ר מטרות :למהלך מספ

למקד ולהדגיש את האתגרים העומדים בפני היצואנים ולבחון את הכלים הנדרשים לעידוד היצוא  .1
 המהווה כיום את מנוע הצמיחה המרכזי של המשק. 

להעלות את הנושא על שולחן הממשלה במטרה להביא לשינוי מהותי במדיניות הממשלה ולהגדרת  .2
 היצוא כיעד לאומי.

 בקרב הציבור לגבי מקומו של היצוא בסדר היום הציבורי בישראל.לגרום לחשיבה מחודשת  .3
 

 במסגרת מהלך זה נערכו מספר פעולות מרכזיות בשנה האחרונה: 

 מנחה ומובילה ציבורית שוועדה משמשים כבמשק הישראלי  *: בכיריםהקמת ועדה מייעצת למהלך
 את המהלך. 

 :ולים, במהלכו הציפו היצואנים את מפגש יצואנים נרחב סביב שולחנות עג שולחנות עגולים
כמו חסמי היצוא המרכזיים, מימון  שונים האתגרים הניצבים בפניהם. השולחנות עסקו בנושאים

ניסה לשווקים מועדפים וצרכים ייחודיים של ענפי כביטוח אשראי וסיכוני סחר חוץ, כלי סיוע ליצואן, 
 היצוא השונים.

  דיונים  האינטרנטית לשיתוף היצואנים העלתה  שלוש פלטפורמה חוכמת ההמונים: -אתר תובנות
 מרכזיים: הגדלת היצוא, החסמים ליצוא וכלי סיוע.

 :הבוחן את תרומת היצוא למשק הישראלי. מחקר כלכלי  בוצע ניתוח כלכלי 

 :בפני  העומדים יצואנים לבחינת יתרונות, חסמים, וקשיים אחרים 300סקר בקרב נערך  סקר יצואנים
 היצואנים.

                                                           
2
 העקיפים במעגלים הנוצרות המשרות למספר יצוא לפעילות המיוחסות הישירות המשרות מספר בין יחסה הינו התעסוקה מכפיל 

 .היצואנית מהפעילות כתוצאה
3
 כתוצאה העקיפים במעגלים הנוצר המוסף לערך היצוא לפעילות המיוחס הישיר המוסף הערך בין היחס הינו התוצר מכפיל 

 .היצואנית מהפעילות
 ו בהמשך המסמך*שמות הבכירים ימסר
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 ,יצואנים מהסקטורים השונים )בשולחנות העגולים 500-במסגרת המהלך נשמע קולם של למעלה מ
בסקר היצואנים ובאתר המקוון(, לצד קולם של אנשי ממשל, אקדמיה ונותני שירותים שונים, בנושאי 

 את האתגריםטוב מכולם תוך הכרה ברורה שהיצואנים הם אלו המכירים  . זאתאתגרי היצוא של ישראל
 .בעולם והחסמים, כמו גם את יכולות התעשייה הישראלית אל מול המתחרים

 

 : החסמים העיקריים

 החסמים העיקריים שהועלו על ידי היצואנים להמשך פיתוח היצוא הם:  
 

היצואנים דיווחו על קשיים בכל הנוגע לפיתוח שווקים חדשים, הקמת מערכי שיווק  –אומישיווק בינל .1
 ם ומפיצים בשווקים חדשים.  והפצה, איתור סוכני

שחיקת כושר התחרות הנובע מהתחזקות שערו של השקל, המוזיל את מחירי  –שער חליפין  .2
 המתחרים.

טוח סיכוני סחר חוץ יכל היצואנים )גדולים וקטנים כאחד( מתקשים בקבלת ב –מימון ואשראי  .3
ו כלול במסגרת ביטוחי אשרא במדינות המדורגות בסיכון גבוה, וכן בקבלת מימון לפרויקטים )שאיננ

בדגש על  ,ואף חסר במערכת הבנקאית(.  היצואנים הקטנים מדווחים על קשיים במימון להון חוזר
על עלויות גבוהות  היצואנים מדווחים ,המימון הנדרש לפיתוח והקמת מערכי שיווק והפצה. כמו כן

 לביטוח סיכוני סחר חוץ. 
היצואנים בתחילת  –בתחילת הדרך )יצואני המחר( נמצאים ידע יכולות וכלים ליצואנים שמחסור ב .4

דרכם חסרים ידע רב בבחירת השווקים והלקוחות, הכנת תכניות שיווק בינלאומיות, תקשורת 
 וכלים הכרחיים נוספים של היצואנים.שיווקית, הכנה לתערוכות בינלאומיות 

יה ותקנים נדרשים במדינות היעד, חסרים במידע על רגולצ כאחד יצואנים גדולים וקטנים -רגולציה  .5
מדווחים על בירוקרטיה ותהליכים  ,וכן בהערכות הנדרשת לכך, כולל העלויות הנגזרות. כמו כן

 איטיים מצד גורמי רגולציה מקומיים.
יצואנים מדווחים על קשיים במידע על הזדמנויות בשווקים, כגון מכרזים,  –שיפור נגישות לשווקים   .6

ענק. מכסים וחסמים  תאגידיעל נגישות למקבלי החלטות בממשלות ובעיית וכן פרויקטים בתכנון, 
 .שווקים מתפתחיםב בעיקר ,מהווים קושי נוסף עליו דיווחו היצואנים אחרים

 

 הצעות לפתרונות:

כך שתוכל לאשר ביטוח רלוונטי לשווקים  הרחבת והגמשת הקריטריונים לפעילותה של אשרא, .1
 .  ברמות סיכון גבוהות יחסית

 יותר יצואנים במגוון יעדים גאוגרפיים.ל, כך שיוכלו לסייע הגדלת קרנות הסיוע ליצואנים .2
המדען הראשי, תוך הידוק הסיוע למו"פ והסיוע   של מסלולי הסיוע למו"פהרחבת הגדלת תקציב ו .3

 .אינטגרציה בין מו"פ טכנולוגי לשיווק(ה הגברתהשיווקי לחברות הנתמכות )
אשר אינם זכאים לסיוע על פי אמות המידה הקיימות  ותמיכה ליצואנים קטניםיצירת מנגנון סיוע  .4

אלו אשר אינם  ,כיום במסגרת תכנית "כסף חכם".  בנוסף יש לסייע בבניית יכולתם של יצואני המחר
 על ידי אף אחד מגורמי הסיוע.כיום מטופלים 

ך שיתקיים היתרון לגודל אל מול כ מוצרי צריכה, ם שליצירת מערכי שיווק משותפים  בחו"ל ליצואני .5
 לקוחות פוטנציאלים ותוך הקטנת עלויות וסיכון של יצואנים.

, בו ייקחו חלק כל גורמי יצירת מנגנון קבוע שתפקידו פישוט תהליכים רגולטוריים ביבוא וביצוא .6
 הרגולציה הרלוונטיים ונציגי היצואנים.

שאים של תקינה ורגולציה לשם הגדלת בנו האצת קידומם של הסכמי סחר והסכמי הכרה הדדיים .7
 הנגישות לשווקים של יצואני ישראל.

 .גומלין של חברות זרות הפועלות בישראלהרכש  במחויבויותמיצוי מלא  .8
כך שיבטיח את המשך צמיחתו  ,הגדרת יעד כמותי ומוסכם להיקף ההשקעה הציבורית בעידוד היצוא .9

 קרי של המשק.של היצוא מתוך ההכרה שמדובר במנוע הצמיחה העי
 .הרחבת פעילות מכון היצוא ומנהל סחר חוץ בדגש על פעילות הנספחים .10
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המלצות המופיעות במסמך זה קוראת ועדת על מנת לבחון את דרכי היישום של ה
ועדה ממשלתית אשר תפעל להעברת החלטות ממשלה וחקיקה ההיגוי להקמת 

 ליישום המהלכים המוצעים.

 
 

 ברים בוועדה המייעצת:*  בכירי המשק הישראלי הח

מנכ"לית ובעלים חב' אלפא  -רים יונס יו"ר ביו לייט,  - ישראל מקוב, נשיא התאחדות התעשיינים - שרגא ברוש

מייסד ומנהל גיל  - אסף גילנשיא וסמנכ"ל תפעול וויקס,  - ניר זוהריו"ר בנק הפועלים,  - , יאיר סרוסיאומגה

 - מיכל נגרין, נשיא אינטל ישראל לשעבר - מולי אדןהתקשורת, לשעבר מנכ"ל משרד  - עדן ברטלהפקות, 

 - מארק גזיתממייסדי אורמת,  - דיתה ברוניצקימנכ"לית יקבי רמת הגולן,  - ענת לוימיכל נגרין עיצובים, 

קנמון מנכ"לית סאפ ישראל,  - סתוית נבוןיו"ר מהדרין ואיגוד תעשיה קיבוצית,  - יונתן בשיא, ריי-טה-מנכ"ל דה

מנכ"ל עמיעד מערכות מים,  - אריק דייןדיזל, -מנכ"ל טרנס ביו – סובחי באשירשמואל מזון, -מנכ"ל גן - אורי

 – אוהד כהן, ממייסדי אורמת – יהודית ברוניצקינשיא פרוטרום,  – אורי יהודאימנכ"ל נטפים,  – רן מיידן

 סמנכ"ל סחר חוץ, משרד הכלכלה.
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 להפעו תוכניתהצעה ל

 הדרך להגדלת היצוא של מדינת ישראל
 

אנו מראים בעבודה הכלכלית במסמך זה, החשיבות שלו שהיצוא הוא סם החיים של המשק הישראלי. כפי 

לצמיחת המשק, לתעסוקה איכותית, למשיכת כוחות חזקים ויצירתיים ולחיזוק הפריפריה איננה מוטלת 

 ח לקיום ולצמיחה של מגזר יצוא משגשג ופורח.בספק. בכלכלה קטנה כשל מדינת ישראל, ישנו הכר

 שימור והגדלת היצוא במשק מחייב טיפול מערכתי ברמה הלאומית, המורכב משלושה נדבכים:

 גיבוש אסטרטגיה לאומית להגדלת היצוא. .1

 עם דגש על ענפי התעשייה.חיזוק המגזרים המייצאים,  .2

 .בשווקים בינלאומיים סיוע לחברות היצואניות במימוש הפוטנציאל .3
 
 

 היצוא להגדלת לאומית אסטרטגיה גיבוש.  1

 היצוא איננו תוצר ישיר של פעילות הממשלה, כמו הביטחון או הבריאות הציבורית. הוא מורכב מפעילות

משולבת של אלפי חברות ומאות אלפי אנשים, הפועלים ביומיום מתוך שיקולים עסקיים. המדינה אינה 

סיסטם שיאפשר צמיחת -אמורה לייצא בעצמה, אלא תפקידה הוא ליצור את הסביבה התומכת ואת האקו

ת חברות עסקיות מצליחות, בעלות כושר תחרות בשווקים העולמיים, לאפשר ולעודד אותן למצות א

                                   הפוטנציאל שלהן בעולם ולהשאיר את מרכז הפעילות שלהן במדינת ישראל. 

במדינות רבות בעולם, כולל המדינות הצומחות במזרח וסין בראשן, אך גם במדינות מערביות כמו אנגליה 

הפועלות במדינה ולהגדלת יכולת ודנמרק נבנו תוכניות לאומיות לעידוד התחרותיות העולמית של החברות 

היצוא  שלהן. בכל המדינות הללו נבנתה תוכנית ממשלתית, בשיתוף פעולה של משרדי הממשלה הרלוונטיים, 

הבינה כי היא  2008הדוגמא הבולטת היא אנגליה, אשר בעקבות השפל הכלכלי של  יחד עם המגזר העסקי.

, ממשלתו של קמרון גיבשה תוכניות 2012-2013בשנים חייבת לחזק את התחרותיות של מגזרי היצוא שלה. 

לעידוד היצוא בכל הענפים המובילים במשק. תוכניות אלה נבנו בהובלה של משרד הכלכלה והעסקים 

, ביחד עם משרדי הממשלה האחרים ובשיתוף של החברות בכל ענף. הממשלה הבריטית DBISהבריטי 

 2014-15לצעדים שונים במסגרת התוכניות הללו. נתוני  מיליארד פאונד 2 -לבדה כ 2013השקיעה בשנת 

 שהגדילו העיקריים הענפים היו, והרכב התעופה מגזרי בראשם, הכספים הושקעו שבהם מראים כי הענפים

 .האנגלית הכלכלה כלל של בפריון הירידה מגמת את ושיפרו הפריון את

 אופרטיבית: הצעה

 תוכנית לבנות, מדידה-ברי יעדים להגדיר, לאומית מטרהכ היצוא הגדלת את להגדיר ישראל מדינת על

 המגזר של פעולה בשיתוף, האחרים הממשלה ומשרדי הכלכלה משרד של בהובלה, לאומית אסטרטגית

 לכלול אמורה שהתוכנית כך על מצביע העולמי הניסיון .היצוא מכון של המהלך במסגרת שנעשה כפי, העסקי

 בתחרות שלהן הפוטנציאל למיצוי ולסיוע יצוא כושר בעלות חברות חותלהתפת תומכת סביבה ליצירת צעדים

 מהמגזרים אחד כל עבור אסטרטגית תוכנית, הבריטי המודל על בהתבסס, לבנות מוצע, היתר בין. העולמית

 .מגזר באותו הפועלות לחברות הממשלה בין פעולה בשיתוף, המייצאים
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 היצוא תעשיית חיזוק. 2

ה והחברות הפועלות בה הינו תנאי מקדים ומשלים למהלך שמטרתו לסייע להן חיזוק והגדלת התעשיי

בפעילות היצוא. כפי שניתן לראות גם מהתוכנית האסטרטגית של התעשייה, במשק קטן כשלנו, חיזוק 

 החברות התעשייתיות והגדלת יכולת התחרות שלהן בעולם, שלובים זה בזה ומשלימים זה את זה.

 Globalחיזוק כושר התחרות של החברות הישראליות המתחרות בעולם )הינו ת בתוכניהנושא המרכזי 

Competitiveness.) רבדים: ארבעהמטרה זו תושג על ידי מהלכים ב 

 ושדרוג הייצור בגורמי בכשלים ממשלתי טיפול: התעשייה חברות בכלל תומך סיסטם-אקו יצירת .1

 בנושאים, בעולם המובילות במדינות לההמקבי לרמה החברות פועלות בה העסקית הסביבה מרכיבי

 הקטנת, פוגעת רגולציה צמצום, מקצועיים עובדים היצע הגדלת, בהשקעות סיוע, מימון זמינות: כגון

 יישומי פ"מו של הזמינות להגדלת כלים, ורשויות המדינה ידי על העסקים על המושתות עלויות

 '.וכו לתעשייה

 החברות של הפעילות תנאי לשיפור :בעולם המתחרה ענף לכל תומכת ענפית אסטרטגיה עיצוב .2

 .הממשלה עם משותפות והשקעות פעולות ידי על, שלהן העולמית התחרות ויכולת בו הפועלות

 שירותים, תעשייה :המשק מגזרי-בין בשיתוף, לאומיים אסטרטגיים מיזמים של והובלה השקעה, ייזום .3

 .  המדינה ידי על שיבחרו מיחהצ נושאי במספר עולמית מובילות ליצירת, ואקדמיה

 גדולות, הישראליות החברות בין הוגנת תחרות ועידוד המקומי בשוק הפועלות החברות פריון הגדלת .4

 . היבוא למוצרי מקומי מיצור התעשייה מוצרי ובין כקטנות

 

 :אופרטיבית הצעה

 בתקינה הדדית רההכ, סחר בהסכמי הדדיות  כולל - העולם מדינות מול הסחר בתנאי הדדיות יצירת .א

 .היצף ועל פוגענית העסקה על המבוסס יבוא ומניעת

 .הממשלתי ברכש עדיפות מתן ידי על ולהתפתח להשתדרג הישראלית לתעשייה אפשרות מתן .ב

 רכש וקידום הציבורי ולמגזר לממשלה המוכרות זרות חברות מצד גומלין קניות עידודהרחבת הכלים  .ג

 והחברות הגלובליות החברות כולל) בארץ הפועלים זרים ורמיםג מצד הישראלית מהתעשייה משמעותי

 (. ישראל בנמלי במכרזים שזכו הזרות

 .ממשלתי וברכש בתחרות, ברגולציה, במימון סיוע מתן כולל, וחיזוקם והבינוניים הקטנים העסקים עידוד .ד

 

 לממשלה משותפים צוותים קיםלהו התוכנית עקרונות את אמץל ישראל ממשלתעל 
 בכל העסקיים והאיגודים הממשלה על במקביל .התעשייה לחיזוק הצעדים לגיבוש ייניםולתעש

 מגזרי: האחרים למגזרים גם, דומה במתכונת, אסטרטגית תוכנית בניית ליזום מייצא מגזר
 . והחקלאות היהלומים, השירותים
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 הפוטנציאל במימוש היצואניות לחברות יועס. 3

עשייה והמגזרים המייצאים האחרים, יש לגבש תוכנית לסיוע לחברות באופן משלים לתוכניות לחיזוק הת

הפועלות בענפי היצוא במימוש הפוטנציאל שלהן והגדלת התחרותיות שלהן בשוק העולמי. במסגרת התהליך 

שהוביל מכון היצוא נערך סקר מקיף בקרב יצואנים למיפוי החסמים והקשיים שלהם במימוש הפוטנציאל. 

, כמו גם מתוך עבודות אחרות שבוצעו בתחום ותוך בחינה של הצעדים שנוקטות מדינות מתוך ממצאי הסקר

אחרות, עולים מספר תחומים מרכזיים שבהם יש לפעול כדי להגדיל ולמצות את פוטנציאל היצוא של 

החברות הישראליות בשווקים העולמיים. להלן התחומים ופירוט עיקרי הצעדים הנדרשים בכל תחום. ראוי 

יום על ידי גורמים ממשלתיים, במשרד הכלכלה ובמשרדים אחרים כגיש שחלק מהדברים מטופלים כבר להד

הרשימה המוצגת להלן מרכזת  את הנושאים והצעדים שעלו, כבסיס או על ידי גורמים כמו מכון היצוא. 

 לעבודת המשך שתיעשה ביחד בין גורמי הממשלה ליצואנים לגיבוש חבילת הצעדים הרצויה.

 :אופרטיבית עההצ

 ימון וביטוח סיכוני סחר חוץמ .1

 הבעיות: 

קיימים כיום מספר כשלים בולטים בתחום הביטוח לסיכוני סחר חוץ, הניתן כיום ברובו ע"י "אשרא": קושי 

בחו"ל, עלויות מימון יקרות המושתות על  פרויקטיםבמתן מענה לחברות בראשית דרכן, קושי במימון 

 ודרכי ניצולו.)מסגרות אשראי(, מגבלות על היקף המימון  היצואנים. בנוסף, קיימות

 

 פתרונות מוצעים: 

 תמיכה ממשלתית בהלוואות במישרין  .א

 והורדת חסמים ניהוליים לשימוש בהם למדינות מסוימות הגדלת היקף הערבויות  .ב

 וערבויות סחר.האשראי גורמים עסקיים נוספים לתחום ביטוח  כניסת  עידוד  .ג

 

 הנגשה לשווקים סיוע בשיווק וב. 2

 הבעיות: 

במקרים רבים, החסם בפניו ניצבות חברות יצואניות רבות הינו החסם השיווקי: ריחוק מהשווקים, עלות גבוהה 

 , חוסר ידע ביחס לצרכים ולערוצי הפעולה האפשריים.והפצה של הקמת מערכי שווק

להשתתפות יצואנים בתערוכות  במרבית מדינות העולם, כולל מדינות מפותחות, ניתן סיוע ומימון גבוה

 בינלאומיות במנגנון סיוע פשוט ומהיר.

 :מוצעים פתרונות

 הקמת קרנות ייעודיות לסיוע לשיווק והגדלת היקף הכספי של הקיימות  .א

 הקמת "חממת שיווק" )בדומה למודל החממות של המדען הראשי(  .ב

 הרחבת פעילות מכון היצוא  .ג

 נות העולם הרחבת פעילות הנספחים הכלכליים במדי .ד

  הגדלת תקציבי התערוכות והסיוע לשיווק. .ה
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 סיוע בשווק מול גורמים גדולים ותהליכים ביורוקרטיים .3

 הבעיות: 

חלק גדול מהפעילות העסקית בעולם נוצרת מרכש של גופים גדולים וביורוקרטיים, כגון ממשלות, גופים 

רכש בגופים אלה דורש מיומנויות ספציפיות, בינלאומיים )כמו האו"ם וסוכנויותיו( וחברות ענק גלובליות. ה

 למכרזים, מידע זמין והשקעות ארוכות.טובה נגישות 

 פתרונות מוצעים: 

 הכשרה והדרכה ייעודיים  .א

 גישה למאגרי מידע מתמחים  .ב

 יעוץ והכוונה  .ג

 לאומיים וחברות גלובליות -פעילות אקטיבית מול מוסדות בין .ד

 הגופים הבינלאומיים בנציג ישראלי המתמחה במכרזים. תגבור השגרירות באו"ם והנספחויות מול .ה

 

 סיוע ייעודי בהורדת חסמים ופעילות בשווקי יעד .4

 הבעיות: 

מספר שווקים, המסומנים כ"שווקי יעד" בשל היקפם והפוטנציאל הגלום בהם עדיין נחשבים כקשים לחדירה 

המרכזיים עליהם הדברים אמורים עבור היצואנים הישראלים )ובפרט עבור היצואנים הקטנים(. השווקים 

הינם: סין, הודו, יפן ואפריקה. בין הקשיים המלווים את ניסיונותיהן של חברות ישראליות לחדור לשווקים אלה 

ניתן לציין בין היתר: פערי שפה ותרבות, השגת מידע חיוני על השווקים הרלוונטיים במדינות הפעילות, איתור 

שוטפת מולם, צורך בהכרה הדדית בתקינה, העדפה לייצור מקומי  שותפים עסקיים מתאימים ועבודה

במדינות היעד, צורך "למכור" גם את מדינת ישראל ולא רק את המוצרים הרלוונטיים, וכן בעיות בתחום 

 השמירה על קניין רוחני.

 פתרונות מוצעים: 

 במעגלים עסקיים  "ישראל"ביצוע פעולות יזומות לשיפור המותג   .א

 נים במידע עסקי על השווקים הרלוונטיים במדינות היעד סיוע ליצוא .ב

חיזוק הנציגויות העסקיות של ישראל בשווקי היעד והרחבת סל השירותים שהן מציעות )כולל  .ג

 העסקת גורמים עסקיים מקומיים( 

 סיוע בהשגת מימון )בין היתר באמצעות גורמים מקומיים במדינות היעד(  .ד

 לישראל הקלת התנאים לקבלת ויזות כניסה .ה

הבטחת שוויוניות בתנאי הסחר, יצירת הסכמים בילטרליים מסייעים ופעילות אקטיבית   .ו

 להטמעתם בקרב היצואנים.
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 ורגולטוריםהורדת חסמים מבניים  .5

 הבעיות: 

במקרים רבים סובלות החברות היצואניות מעודף ביורוקרטיה ורגולציה מקומית )מכון התקנים, השירותים 

משרד החקלאות ועוד( ומחוסר בניסיון עסקי ונגישות נמוכה של משרד הבריאות,  הווטרינריים, אפ"י,

הנספחים המסחריים. לאלו יש להוסיף קשיים תרבותיים במדינות מתפתחות וקשיים מבניים כמו הגנה על 

 קניין רוחני )במיוחד בסין(.

 

 פתרונות מוצעים: 

 שלהם  שיפור המקצועיות של הנספחים המסחריים והגדלת הנגישות .א

 העבודה מול הגורמים הרגולטוריים וקיצור בניית תכנית לפישוט  .ב

 בחינת הסכמי הכרה בתקינה עם מדינות אחרות, במיוחד במזרח אסיה  .ג

 קידום הסכם הגנה על קניין רוחני עם סין. .ד

 

 הסתייעות באמצעים ומהלכים ממשלתיים בעולם .6

 הבעיות: 

דלת היצוא, תוך שימוש בכלל האמצעים הממשלתיים, מדינות רבות בעולם פועלות בצורה אקטיבית להג

כולל לחצים פוליטיים, תמיכות כספיות ועוד. דוגמא בולטת כיום היא סין המקדמת את היצוא שלה באפריקה 

ואסיה דרך השקעות עתק והסכמים בינלאומיים באותם מדינות. בישראל, ניתן לקחת דוגמא ממשרד הביטחון, 

גדיל את היצוא הביטחוני. המשרד מעסיק אגף שלם שתפקידו לסייע ליצוא ששם לעצמו מטרה מרכזית לה

(, מפעיל את מערך הנספחים הצבאיים והביטחוניים לקידום התעשייה הישראלית, יוזם עסקאות "ט)סיב

 ( ומקפיד על קיום רכש גומלין בעסקאות ביטחוניות.G2Gלפיתוח ויצוא משותף בין מדינות )

 

 פתרונות מוצעים: 

את צורת העבודה האקטיבית של משרד הביטחון גם ליצוא האזרחי: יזום פרויקטים לאמץ  .א

(, הגדלת היקף התמיכה הממשלתית במדינות בעולם, תוך התניית G2Gלאומיים בין מדינתיים )

מעניקים ברכש תוצרת ישראל )כפי שנדרש על ידי האמריקאים והסינים בסיוע שהם   סיועה

 למדינות בעולם( 

 (. OTU -ש ממשלתי בארץ בהעדפה של תוצרת מקומית )במגבלות החיוב כל רכ .ב

עמידה על דרישות רכש גומלין מכל פעילות זרה המתבצעת בארץ, כולל פרויקטים של  .ג

 תשתיות, מרכזי פיתוח זרים, פיתוח הגז וכו'. 
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 עידוד יצואנים קטנים .7

 הבעיות: 

ם ביתר שאת בקרב היצואנים הקטנים. בין האתגרים והבעיות איתם מתמודדים היצואנים בכלל, מודגשי

הבעיות המרכזיות חוסר בתמיכה ארוכת טווח המייצרת "אורך נשימה" וביטחון פיננסי, חוסר בידע ניהולי 

המאפשר ביצוע "קפיצת מדרגה", חוסר בתשתית שיווקית מספקת לפעילות גלובלית, קשיים בהשגת מימון 

ת" של מכירות בהיקף משמעותי לחברות מובילות בארץ או בעולם, וביטוח סיכוני סחר חוץ, חוסר ב"תו איכו

 קושי בגיוס אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחומם, קושי בהתמודדות עם רגולציה מקומית.

 

 פתרונות מוצעים: 

סיוע בשיווק )למשל בכנסים ותערוכות( הן ברמת החברה הבודדת והן ברמת כלל החברות  .א

 הישראליות 

 וק "עם ספקים מורשים" לצורך הוזלת עלויות ליצואניות הקטנותיצירת הסכמי שיו .ב

 ערבות מדינה ליצואנים קטנים בהקמת קרנות מימון ייעודיות  .ג

 הפעלת מערך חונכים ויועצים בהיקף פעילות משמעותי )תוך מתן תגמול אטרקטיבי לחונכים( .ד

 . קטנים ליצואנים המדינה של" איכות תו" הענקת  .ה
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לק א': אתגרי היצוא הישראלי ח
 ניתוח כלכלי
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 השוואה בינלאומית – יצואצמיחה ו
 

העשורים  3עולה כי במהלך  נתוני התוצר לנפש במונחי כוח קנייה של ישראל בהשוואה לארה"במניתוח 
 האחרונים לא הצליח המשק הישראלי לסגור את הפערים מול המשק האמריקאי באופן משמעותי וכי במהלך

  מהתוצר לנפש של ארה"ב. 60%-נותר התוצר לנפש בישראל ברמה של כ 1980-2014השנים 

, אולם עם ההאטה 2011-ב 62.5%לשיא של  2005-ב 54.7%-אומנם בעשור האחרון הצטמצמו הפערים מ
-להיחסי שוב וירידת משקלו בתוצר הישראלי, ירד באופן עקבי התוצר לנפש   יצואהחריפה שחלה בצמיחת ה

 . 2014-ב 61%

 ( בהשוואה לארה"ב PPPתוצר לנפש ) :2 איור
 1980-2014כאחוז מהתוצר לנפש בארה"ב.   %-משקל ב

 

 יצואניתוח ועיבוד: היחידה הכלכלית, מכון ה

 

שמשקל בעוד ממנה עולה כי  ,בנוסף לכך נערכה השוואה לכלכלות דומות כמו אירלנד, טיוואן וקוריאה הדרומית
 חל שנבחנה התקופה (, במהלך2014-ב 61%-ל 1980-ב 57.6%-התוצר לנפש של ישראל לא גדל באופן מהותי )מ

 מהר ולצמוח ברור  באופן הפער את לצמצם הצליחו אשר אלו כלכלות של לנפש בתוצר ומהיר שיטתי, עקבי גידול
  .האמריקאי מהמשק יותר

על פחות מחמישית מהתוצר לנפש בארה"ב גדל בעקביות  1980-כך עולה כי התוצר לנפש בקוריאה שעמד ב
 ןגבוה יותר מזה של ישראל. התוצר לנפש בטייווא ,64.9%עמד על  2014במרוצת העשורים האחרונים ונכון לסוף 
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 60%-ואילו באירלנד נסק התוצר לנפש מכ 2014-ב 80%-מהתוצר לנפש בארה"ב זינק לכ 30%על  1980-שעמד ב
 . 20144-ב 85%-לתוצר הישראלי באותה שנה( ללמעלה מ)בדומה  1980-ב

 
 השוואה לכלכלות דומות –( בהשוואה לארה"ב  PPPתוצר לנפש ): 3 איור

 1980-2014כאחוז מהתוצר לנפש בארה"ב.   %-משקל ב

 

 יצואניתוח ועיבוד: היחידה הכלכלית, מכון ה

תוך גידול מתמיד ביחס מנוע הצמיחה העיקרי בעשורים האחרונים כ יצואההתפתחות  המשותף לכלכלות אלה היא 
של  יצוא, ה51%-בלבד  ל 30% -רמה של כקוריאה מב לתוצר  יצואהיחס עלה   1980-2014בין השנים  לתוצר:

 –מסך התוצר  44%על  1980של אירלנד שעמד בשנת  יצואואילו ה 74%-מהתוצר ל 52%טיוואן טיפס משיעור של 
 .2014בשנת  110%-זינק לשיעור של למעלה מ –מה לישראל באותה שנה בדו

 . 2014-בלבד ב 32%-ל 1980-ב 44%-מ כ לתוצר   יצואהביחס בישראל נרשמה ירידה   ,להבדיל מאותן מדינות

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
ירד  האירית בכלכלה קשות שפגע החובות משבר ( אולם בעקבות99.3%היה התוצר לנפש באירלנד דומה לזה שבארה"ב ) 2007-ב 

-ל 84.3%-( חזרה הכלכלה האירית לצמיחה מהירה ומשקל התוצר לנפש עלה מ2014)עם זאת בשנה האחרונה ) 85.5%-משקלו ל
 שנים האחרונות בתוצר של ישראל(.בניגוד לירידה שנרשמה ב 85.5%
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 השוואה –יחס לתוצר  :4 איור
 1980-2014. %-משקל ב

 

 

 יצואידה הכלכלית, מכון הניתוח ועיבוד: היח

 
 חברתיים בישראל-פערים כלכלייםצמצום ריון וייצוא, פ

 וצמיחה פיריון

על פי  .המשק הישראלי מתמודד ןעימוהמהותיות היא אחת הבעיות העיקריות  בישראל 5העבודה פיריוןבעיית 
 הנמוך, בישראל ריוןפיה .הישראלית בחברה והשכר החיים רמתב לפערים המרכזית הסיבה זומחקרים שנערכו 

, מספיק מהר צומח אינו הישראלי המשק בגינו העיקרי הגורם הוא, המפותחות המדינות מממוצע משמעותית
 המדינות ויתר ב"מארה האיכותי הפער את לצמצם עשורים משלושה למעלה במשך יםמצליח איננו בגללוו

 .המפותחות

הממוצע במדינות  פיריוןמה 17% שיעור של ב נמוך בישראל פיריוןה כי עולה 2014 שנתל OECD-ה נתונימ 

 .(G7) המתועשות המדינות 7 של מזה 32% -בו OECD-ממוצע מדינות ה 19%שיעור של האיחוד האירופי, ב
של  פיריוןמה 42%של אירלנד ובשיעור של  פיריוןמה 36%בישראל נמוך בשיעור של  פיריוןבנוסף נמצא כי ה

 ארה"ב.

                                                           
5
 תשומת בהינתן המשק של הייצור כושר את מודד והוא, בפועל העבודה לשעות התוצר סך של כיחס מוגדר העבודה פיריון 

 .שברשותו העבודה
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 0.7%על שיעור ממוצע של  2011-2014עמד בין השנים  ישראלהעבודה ב של ריוןפיהממוצע ב הגידול קצב

 פיריוןמקצב גידול ה (, אך נמוך0.7%בשנים אלו ) OECD-בשנה, בדומה לקצב הגידול הממוצע של מדינות ה
 –בשנה 1.2%באירלנד עמד בשנים אלו על  פיריון(. לשם השוואה קצב גידול ה0.8%במדינות האיחוד האירופי )

 .צםממצט לא המפותחות המדינות לבין בינינו העבודה פיריוןב הפער כלומר

 

 OECD-פיריון העבודה במדינות ה :5 איור
 תוצר לשעת עבודה, בערכים דולריים.

 

 OECDמקור: 

 העבודה במגזרי הנמוך ההשקעות מהיקף בעיקר נובע המשק של והיעילות פיריוןה לפערי העיקרי הגורם
 ויעילות הטכנולוגית הרמה, הפיזי ההון למלאי הנוגע בכל בפיגור ניצב יישראלה המשק כי לכך המביא ,השונים
  .לרשותו העומדים הייצור ואמצעי הייצור גורמי של הניצול

 במדינות מהנמוכים היה בישראל ההשקעה שיעור 2011—2000 השנים ביןכי  עולה  6בנק ישראלדו"ח מ

 בישראל ההשקעה שיעור. OECD-ל ישראל בין פיריוןה ברמת מהפער כמחצית המסבירה עובדה,  המפותחות
 טכנולוגיות לאמץ החברות את המחייבת חיצונית בתחרות המתאפיינת התעשייה למעט, הענפים בכל נמוך
  .ל"מחו

, המקומיות ליטיותהגיאופו והתנודות הביטחון נטל חרף, לאומית בין בהשוואה גבוה בתעשייה ההשקעה שיעור
 ל"מחו טכנולוגיות לאמץ החברות את מחייבת זו תחרות .ל"מחו בחברות מתחרההינו עתיר יצוא ו שהענף מאחר

 . הענפים ליתר יחסית גבוה בתעשייה העבודה פיריוןב הגידול שקצב לכך העיקריות הסיבות אחת גם  זוו

 

 ויצוא פיריון

 חברות בין שונים במאפיינים ההבדלים את בחן ישראל נקבב המחקר מיוחד שנערך על ידי חטיבת מחקר
 בדומה - נמצא במחקר .7פיריוןל יצוא בין הסיבתי הקשר ואת, המקומי בשוק רק הפועלות לחברות יצואניות

 החברות וכי, יצואניות שאינן החברות של מזה גבוה היצואניות החברות של פיריוןה כי - מהעולם לממצאים
                                                           

6
 .2012דו"ח בנק ישראל לשנת  -לאומית"  בין מפרספקטיבה בישראל העבודה "פיריון 
7
 ישראל. בבנק המחקר חטיבת גאלו, ליאור -שראל" בי היצואניות החברות "פיריון 
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 החברות של הכולל פיריוןשה נמצא כך על נוסף. יותר גבוה שכר לעובדיהן ומשלמות ותרי גדולות היצואניות
 שיצוא ומכאן, מייצאות אינן אך המאפיינים בשאר להן הדומות חברות של מזה מהיר בקצב גדל היצואניות

 .החברה של פיריוןה על משפיע

 בשיעור המקומיות החברות פיריוןמ גבוה בישראל חברות היצוא של פיריוןהמנתונים שפורסמו בדו"ח עולה כי 
  הממוצע בחברות השכר המקומיות, מהחברות 116%-בכ גדול היצוא מספר העובדים בחברות, 42%-כ של

 בנק ישראל( –)מקור 

 .29%-בשיעור של כ יותר גדולה בהן לעובד ההון ורמת המקומיות מהשכר הממוצע של 27%-בכ גבוה, היצואניות

 
 

 בפיריון בין חברות יצואניות לבין חברות לא יצואניות  השוני :6 איור
 לפריון של חברות דומות שלא החלו לייצא. 0באיור מוצג היחס שבין הפריון של החברות שהחלו לייצא בזמן 

 הקווים המקווקוים מציינים רווח סמך לאומד. באחוזים.

 
 

 זה קשר של קיומו בבדיקת החברה.  פיריוןהשפעת היצוא על  ממצאי המחקר העלו תוצאות מובהקות לגבי
 החלו שלא חברות של פיריוןל הנסקרת התקופה במהלך לייצא שהחלו חברות של פיריוןה בין השוואה נערכה
חברות שה לפני'(, וכו כלכלי ענף, גיל, גודל, פיריון) ביתר המאפיינים לחברות המייצאות דומות הן אך, לייצא

 שתי של פיריוןה שיעורי לייצא החלו החברות שבה בשנה כי מתוצאות ההשוואה עולה. לייצא חלוה המייצאות
 שלא החברות של זה על אחוזים 12-בכ עלה המייצאות של פריונן שנים כחמש כעבור ואילו, דומים היו הקבוצות

 טכנולוגיים חיםלפיתו המייצאות החברות של יותר גדולה חשיפה הן זה לקשר אפשריותה סיבותה .ייצאו
 את הדוחפת, בעולם יותר האינטנסיבית והתחרות, אליהן חדישה טכנולוגיה של זליגה המאפשרת, בעולם

 .פריונן את הגדילהתייעל ולל היצואניות החברות

ממוקדת  ןחברות היצוא מציגות שיעורי רווח גבוהים יותר מחברות שעיקר פעילותכי  להדגישחשוב נוסף ב
 חברות)" ח"הדו בהמשך המובא, היצוא במכון הכלכלית המחלקה ידי על שנערך מיוחד וחבשוק המקומי. נית

על אף השחיקה שהתקבלה בשנים האחרונות ברווחיות החברות מצא כי "( ברווחיות מגמות – הציבוריות היצוא
 . המקומיות החברות של מאלו גבוהים היצוא חברות של והנקי התפעולי הרווח נמצא כי שיעורי
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 ים בישראלכלכלי-יםחברתי יםצמצום פערכאמצעי ל פיריוןדלת היצוא וההג

 פערים לבין נמוך פיריון בין ישיר מצא קשר 8מדינית לכלכלה מאקרו מחקר מיוחד שנערך על ידי מרכז
ע"פ ממצאי המחקר עולה כי האוכלוסיות המוחלשות בישראל )בהן קיים ריכוז גבוה מאוד  .וחברתיים כלכליים

רמות ב לרוב המאופיינות –המגזר הערבי והחרדי(, מועסקות בעיקר בתעשיות המסורתיות בית ממשקי של 
עבודה, שכר ממוצע לעובד והיקף ההשקעות. הסיבה לעובדה כי ישראל  פיריוןשל משמעותית  נמוכות

ושכר נובעת כתוצאה מהיעדר ההשקעה בתעשיות  פיריוןמבחינת  OECD-מדינות הנמוך ממרבית מדורגת  
 פיריוןמבחינת ממוצע ה –לית ומסורתית יע –עוד מצא המחקר פערים משמעותיים בין התעשיות בישראל  אלו.

 לעובד, רמת השכר, רמת הידע וההשכלה והיקפי ההשקעות. 

 בעלות מסורתיות בתעשיות ופיזי אנושי בהון ההשקעות ושיעור העבודה פיריון על פי מסקנות הדו"ח הגדלת
 של התחרות כושר ולשיפור ולצריכה לעובדים בביקושים לגידול, השכר ברמת לגידול לויובי, נמוך פיריון

 . החברתי השוויון ואי ההכנסות פערי לצמצום לבסוף יביאו אלו - כולה התעשייה

 

 

 במשק הגדולות החברות ביצוא מגמות - הריכוזיות ביצוא הישראלי

וא עוקב באופן שוטף אחר התפתחויות ומגמות ביצוא דו"ח ריכוזיות היצוא של היחידה הכלכלית במכון היצ
של החברות במשק. דו"ח זה העלה בעבר ממצאים מדאיגים  יצואעל פי נתוני ה   9הישראלי בשנים האחרונות

 במספר היצוא )והמשק כולו( של וגוברת הולכתה תלותהישראלי, ה ביצוא וגדלה הולכתה ריכוזיותלגבי ה
 מכירותיהם היקפי בהגדלת והקטנים הבינוניים היצואנים בפני העומד רבה יקוש, והענק חברות של מצומצם

  . 10במשך השנים האחרונות ל"לחו

 יצואנמשכה גם השנה וכי סקטור ה יצואעולה כי תופעת הריכוזיות ב 2014מניתוח נתונים מעודכנים לשנת 
, 11יצואה מסך עומד על מחצית במשק הגדולות היצוא חברות עשר יצוא -ממשיך להתאפיין בריכוזיות גבוהה 

  . ל"חו לשוקי תוצרתן את המייצאות האחרות החברות אלפי יתר כל של המצרפי יצואה להיקף ושווה

של החברות  יצוא, מעידים על עלייה שיטתית ועקבית במשקל ה2014ועד  200712ממצאי הניתוח, החל משנת 
 -לכ יצואכבר עלה משקלן ב 2008-; ביצואך ה'בלבד' מס 36%-עמד משקלן על כ 2007בשנת  :הדומיננטיות

החברות הגדולות )אשר נפגעו פחות  10נמשכה הדומיננטיות של  2009-; בשנת המשבר העולמי ב42%
; עם הסחורות יצואמסך  43%-שלהן באותה שנה עלה ללמעלה מ יצואה משקלמהשלכות המשבר( ו

; 46%-כל  יצואשקלן של חברות אלו בעלה בחדות גם מ 2010-ההתאוששות המהירה בהיקפי היצוא ב
 בשנתייםבהתאמה.  48.1%-ו 47.5%-( נמשכה המגמה עם עלייה במשקלן ל2011,2012) בשנתיים לאחר מכןב

 טיפס במשק ביותר הגדולות יצואה חברות 10 כשמשקל, לשיא יצואב הריכוזיות הגיעה( 2013-2014) האחרונות
 .50%-ה רף עבר אתו

 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 וניר גזלה איתמר, מדינית( לכלכלה מרכז מאקרו ל")מנכ, נתנזון רובי ר"ד ",כלכליים לפערים עיקרי כגורם העבודה בפיריון פערים" 

 המחקר(. לביא )עוזרי
9
 .דולרייםכל הנתונים בניתוח זה מבוססים על נתוני יצוא סחורות ללא יהלומים במונחים  
10
 האחרונות בשנים שנרשמו היקפי היצואב והגידול הצמיחה חרף וזאת 
 סחורות, ללא יהלומים 11
 שנת הבסיס ממנה החל הניתוח 12
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 היצוא : ריכוזיות7 איור

 
 

 יצואמקור: היחידה הכלכלית, מכון ה
 

 – דולר מיליארד 24.1 -בכ( 10G-עשר חברות היצוא הגדולות )להלן ה של היצוא הסתכם 2014בשנת  הכל סך
מיליארד  24.3-כל יתר היצואנים הסתכם באותה שנה בכ של היצוא. 2013-ל בהשוואה 1%-כ שלדולרי  גידול

 . 2013גידול לעומת  2%-דולר, כ

 בגידול מקורה( 2008-2014) האחרונות בשנים יצואב שנרשמה הצמיחה כל מניתוח הממצאים עולה כי למעשה,
 ללא נותר היצואנים יתר כל של המצרפי שהיצוא בעוד, בלבד הגדולות היצוא חברות 10 של היצוא בהיקפי

  .האמורה התקופה בסיכום שינוי

-מיליארד דולר ב 41.7-; מ16%-גדל יצוא הסחורות )ללא יהלומים( בשיעור דולרי של כ 2008-2014בין השנים 
 17.5-מ זו תקופה במהלך היצואנים הגדולים צמח 10. היקף היצוא של 2014-מיליארד דולר ב 48.4-ל 2008

 של היצוא נותר  ,תלעומת זא. 37%-כ של גידול דולרי - 2014-מיליארד דולר ב 24.1-ל 2008-מיליארד דולר ב
-מיליארד דולר ב 24.3-וכ 2008-מיליארד דולר ב 24.2-שינוי )כ ללאבמהלך שנים אלו כמעט  היצואנים יתר כל

המסקנות המתחייבות: ככלל, מרבית היצואנים בישראל מתקשים לעמוד בתחרות הבינלאומית מאז  (.2014
  .2008 -המשבר הכלכלי העולמי ב
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 היצוא : ריכוזיות8 איור

 

 יצואניתוח ועיבוד: היחידה הכלכלית, מכון ה

 

 האחרונות בשנים המייצאות החברות ברווחיות מגמות

אשר נתוני החברות לאור חשיבותן הרבה ליצוא ומרכזיותן הרבה במשק הישראלי עלה הצורך במיפוי וניתוח 
לערוך השוואה לאורך זמן  בין גם מאפשר הניתוח  יבור. דוחותיהם הכספיים המתפרסמים לציתבסס על  

מצבן של חברות היצוא הגדולות והקטנות והפערים ביניהן, השוואה בין סקטורים שונים בתעשייה, השוואה בין 
 לחברות המקומיות ועוד.  יצואהחברות הציבוריות, הזרות והפרטיות, בין חברות ה

( וזמינות הנתונים המתפרסמים על יצוא)קרוב למחצית מה יצואב משקלן המשמעותי של החברות הציבוריות
ן אחת לרבעון, מאפשרים ניתוח מעמיק ומהימן, הבוחן את השפעת המגמות שהתחוללו בשנים האחרונות יהיד

 הישראלי. יצואההשלכות על ביצועי החברות והאת בסחר העולמי ו

 בגידול ניכרת משמעית על ירידה-עים בצורה חדהבורסאיות מצבי יצואממצאי הניתוח הפיננסי של חברות ה
של אותן חברות  יצואהעולה בקנה אחד עם הקיפאון בהיקפי ה –בשנים האחרונות  יצואה חברות הכנסות

 יצואה במשקל מגמתית במקביל מסתמנת ירידה הכולל של ישראל. יצואוהדשדוש שנרשם בשנים האחרונות ב
החברות לחו"ל ואולי אף על הפניית  יצואבדה המעידה על ירידה בעו – יצואמתוך סך ההכנסות של חברות ה

  המכירות פנימה לשוק המקומי.

 הירידה. יצואה חברות ברווחיות שיטתית ירידהנרשמה  2013 – 2008בין השנים  כי הממצאים מתוך עולה עוד
 (.כנסותה סך מתוך נקי)רווח  החברות של הרווחיות ושיעורי הרווח היקפי של שחיקה מאפיינת

מייצרות הבורסאיות, נבחנו הנתונים הפיננסים של החברות ה יצואבמקביל לבדיקת הרווחיות של חברות ה
גבוהים  יצואה חברות של הממוצעים הרווח שיעוריממצאי הדו"ח עולה כי אומנם מ בעיקר לשוק המקומי 
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ירידה חדה יותר בשיעורי רשמו  יצואהאחרונות חברות מוטות  אולם בשנים מאלו של החברות המקומיות,
 זאת לעומת החברות המקומיות אשר ספגו ירידה מתונה יותר בשיעורי הרווחיות.  –הרווחיות התפעולית והנקייה 

החברות,  והשחיקה בשיעורי הרווחיות, מכבידים משמעותית על פעילותם העסקית  יצואלהערכתנו הקיפאון ב
עלייה בעלויות הייצור באופן עקבי את ההכנסות והרווחים,  השוחק של היצואנים הישראלים בעולם: שקל חזק

וכן חה, ייותר מיום ליום, רגולציה קש קשהההופכת  ואסיה אירופה שווקי מצד תחרותית סביבההמקומיות, 
 רוקרטיה  וחסמי סחר רבים המוטלים כיום על ידי הממשלות במטרה לדכא את זרם הייבוא אל שווקיהן. ובי

המחצית  במהלך המקומי. המטבע התחזקות הוא היצואנים בפני כיום העומדים ביותר תייםהמהו האיומים אחד
התדרדר שער החליפין של השקל ביחס לסל המטבעות לשפל שלא נראה כמותו  2015 הראשונה של שנת

-של כממוצעת על רמה  2015עמד במחצית השנה הראשונה של . סל המטבעות האפקטיבי שנה 14-קרוב ל
נראה כמותו  שלאלשפל  וצלילה 2012מאז  10%, של  2007מאז  17.5%, המהווה שחיקה של דותקונ 82.35
נקודות במחצית השנייה של  80 -שער החליפין האפקטיבי המשיך להשחק לרמות שפל של כ .2001 יולימאז 
2015.  

 ויצוא, דהיינבסך ה 2% -בשער האפקטיבי מביא לפגיעה בשיעור של כ 10%ייסוף של חשוב לזכור כי כל 
 תוצר.  0.6% -מיליארד דולר ושל כ 1.8 -להפסד יצוא שנתי של כ

וההכנסות של  יצואהאחרונות מסתמנת ירידה ניכרת בגידול ה בשנים, הניתוחמממצאי  שניתן לראותכפי 
החברות ושחיקה מהותית ברווחיהן. בסביבה גלובלית, תחרותית, ההופכת קשה יותר מאי פעם, מהווה שחיקה 

משכת זו פגיעה משמעותית בכושר התחרות של החברות הישראליות בחו"ל, וביכולתן להמשיך לפעול מת
 בשווקים העולמיים ולייצא. 

המוצגות הישראלי בשנים האחרונות לבין המגמות המדאיגות  יצואהמובהק בין מגמת הדשדוש של ההמתאם 
לצמיחה  יצואלמשק הישראלי וחשיבותו של ה יצואאינו מקרי. חשיבותן של חברות ה יצואלגבי חברות ה להלן

 כפגיעה ישירה במשק הישראלי כולו.ופגיעה באותן חברות כמוה  יצואב ועל כן פגיעה וקריטי והינ

 

 מרכזיים ממצאים – היצוא רווחיות

 יצוא מסך כמחצית, דולר מיליארד 20-מ למעלה על עומד הבורסאיות החברות של היצוא סך"
 "ישראל של הסחורות

 $(B)  2013-2008  –יצוא החברות הבורסאיות  9 איור
 

 
 "החברות של ההכנסות מתוך היצוא ובמשקל ההכנסות בגידול מגמתית ירידה"
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 (%-ב)  2013-2008  –שיעור שינוי שנתי  -הכנסות החברות הבורסאיות 10 איור

 

  ם האחרונות"בשני היצוא חברות יותברווח מגמתית ירידה"
 
 
 
 

 2013-2008  –שיעור הרווח הנקי של חברות היצוא  11 איור

 
 "גבוהה משמעותית מרווחיות החברות המקומיות יצואה חברות רווחיות"
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גולמי ממוצע של , זאת לעומת שיעור רווח 34.2%עומד על  יצואחברות ההממוצע של  הרווח הגולמישיעור 
  בחברות המקומיות. 24.1%

זאת לעומת שיעור רווח תפעולי ממוצע של  10.2%עומד על  יצואחברות ההממוצע של  הרווח התפעולישיעור 
  בחברות המקומיות. 5.8%

 3.4%זאת לעומת שיעור רווח נקי ממוצע של  7.8%עומד על  יצואחברות ההממוצע של  הרווח הנקישיעור 
  ומיות.בחברות המק

 

 2013-2008  –שיעורי רווח ממוצעים  –יצואניות מול מדומיות  12 איור

 

רשמו ירידה חדה יותר בשיעורי הרווחיות  יצואהאחרונות חברות מוטות  בשניםעם זאת,  יחד"
 "לעומת החברות המקומיות, אשר ספגו ירידה מתונה יותר

 
 2013-2008  –שיעורי רווח נקי  –יצואניות מול מדומיות  13 איור

 

 יצוא, מכון ההיחידה הכלכלית: הגרפים מקור
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 13הישראלי ולמשק לכלכלה היצוא של הכלכלית התרומה הערכת
 

 כללי -חשיבות היצוא למשק הישראלי ולכלכלת ישראל 

. המקומית האוכלוסייה של החיים רמת ועל המקומית הכלכלה על רבה השפעה יש משק של היצוא לפעילות

 הביקושים בהן -ישראל כלכלת של מסוגה יחסית" קטנות" בכלכלות שאת ביתר מודגשת זו חשיבות

 שלהן בסקטור בעולם והמתקדמות המובילות החברות על להימנות המעוניינות וחברות מוגבלים המקומיים

 .לבדב המקומי השוק בסיס על" קריטית מסה" לייצר יכולות לא

 :הבאים הגורמים את למנות ניתן ישראל לכלכלת היצוא בפעילות הגלומים הבולטים היתרונות בין

 Spillover Effect - ולקוחותיהן בישראל הפועלות( יצרניות חברות ובפרט) גלובליות חברות 

 קטנים מעסקים והן גדולות מחברות הן המורכב שלם סיסטם-אקו סביבן מייצרות בעולם מפוזרים

 .למדינה מיסים ומשלמים, תוצר מייצרים, עובדים מעסיקים אלו. בינונייםו

 וכן, והתייעלות שיפור מהלכי לבצע נדרשות הגלובלית בזירה המתחרות חברות - פיריוןה הגדלת 

 פיריוןה רמת, מכך כתוצאה. העולמיים לסטנדרטים בהתאם -ופיתוח ובמחקר בטכנולוגיות להשקיע

 בזירה הפועלות החברות של פיריוןה לרמת ביחס אחוזים בעשרות גבוהה היצואניות בחברות לעובד

 14.בלבד המקומית

 בעולם מוצריהן את מוכרות אשר, הגלובליות הישראליות החברות בקרב - איכותית תעסוקה ,

 15.דומות מקומיות בחברות השכר לרמות ביחס בממוצע 27%-בכ גבוהות הדרגים בכל השכר רמות

 שכר רמות שכן) לעיל שתואר כפי Spillover Effect-ה בחיזוק היתר בין ביטוי לידי בא הדבר

 (.שלהם הצריכה את להגדיל לעובדים מאפשרות גבוהות

 בניגוד, דרגים במגוון תפקידים שלל רבים במקרים מציעות גדולות גלובליות חברות כי להדגיש יש

 ובשכר נמוכים בדרגים שרותמ הינן בו המשרות מרבית אשר, המקומי והשירותים המסחר לסקטור

 .יחסית נמוכים ותנאים

 המשרתות והשירותים המסחר חברות למרבית בניגוד - השוויון אי והקטנת הפריפריה חיזוק 

 של התלות מידת, בארץ שלהן הפעילות למיקומי רבה חשיבות יש יוצא וכפועל מקומיים לקוחות

 יצואניות לחברות מאפשר הדבר. חסיתי נמוכה הינה בארץ הפעילות במיקום היצואניות החברות

-סוציו שכבות על נמנית האוכלוסייה מרבית בהם, פריפריה באזורי מושבן מקום את לבחור רבות

, שאת ביתר מודגשת זו סוגיה. נדיר מצרך מהוות איכותית תעסוקה ואפשרויות נמוכות אקונומיות

 והטבות מענקים באמצעות יפריההפר לאזורי היצואניות החברות את לנתב יכולת יש למדינה שכן

 .שונות

 ובפרט) החוץ וסחר, יותר "פתוח" הינו שמשק ככל - המשק של היחסיים היתרונות חיזוק 

 יתרון לו יש בהם בענפים להתמקד למשק מתאפשר כך -יותר משמעותי מרכיב בו מהווה( היצוא

                                                           
13
 עסקיות אסטרטגיות רותם –היצוא מכון עבור מיוחדת ניתוח עבודת 
14
 בנק ישראל, פיריון החברות היצואניות בישראל 
15
 ניות בישראלבנק ישראל, פיריון החברות היצוא 
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 במשק יותר יעילה םמשאבי בהקצאת מתבטא היחסי היתרון חיזוק. הזה היתרון את ולבסס יחסי

 . קיימא ברת לצמיחה בסיס המהווה

 לאומית הבין בזירה המתחרות, היצואניות החברות של ההשקעה היקפי - ופיתוח במחקר השקעה  

 היתר בין מתבטא הדבר. המקומיות החברות של מאלו משמעותית גדולים הינם ופיתוח במחקר

 של להצבתם התורמים, מחקר וגופי קדמייםא למוסדות עסקיות חברות בין פעולה שיתופי ביצירת

 .העולמית המחקר בחזית אלו

 עם שלה והקשר ישראל של לאומי-הבין מעמדה - העולם עם ישראל מדינת של הקשר חיזוק 

 חשיבות לו ויש המדינה של הקמתה מיום הציבורי היום סדר על שנמצא נושא הינו זרות מדינות

 שונות מדינות לבין ישראל בין הכלכלית והתלות כלכלייםה הקשרים חיזוק. דופן יוצאת אסטרטגית

 אלו מדינות לבין ישראל בין והאישיים התרבותיים, המדיניים הקשרים לחיזוק לתרום עשויים בעולם

 . ישראל של הבינלאומי לדימוי ולהועיל

 ורעב מצוין השקעה אפיק מהווה גדולות יצואניות חברות של צמיחתן - המקומי ההון שוק חיזוק 

 במסגרתו" נכון" מצב מייצרות גלובליות, ישראליות חברות. הישראלי והחוסכים המשקיעים ציבור

 באמצעות אם בין) משכרם חלק חוסכים העובדים, תעסוקה מייצרות גלובליות יצואניות חברות

 לגישה זוכות החברות . כתוצאהההשקעה על לתשואה וזוכים( עצמאי באופן אם ובין פנסיה קרנות

 במישרין) עובדים יותר להעסיק נדרשות, ולצמוח השקעות לבצע ויכולות למימון יחסית הנוח

 .חלילה וחוזר (ספקים באמצעות ובעקיפין

 הניתוח מטרת

 לתרומה כמותי ביטוי לתת והינ, זה ניתוח מטרת, לעיל שפורטו למשק היצוא פעילות ליתרונות בהמשך

 בכלל התחשבות תוך וזאת  ישראל לכלכלת ראליהיש היצוא של(, Economic Impact) הכלכלית

 .היצוא פעילות משפיעה עליהם במשק המעגלים

 מדינההלכלכלת  ספציפיהמודל הכלכלי להערכת תרומה של מגזר 

אשר נבנה לצורך הערכת התרומה הכלכלית של פעילות היצוא לכלכלת ישראל, מתבסס על  המודל

 י מחקר וגופי ייעוץ כלכלי מהמובילים בעולם לצרכים דומים. מתודולוגיות מקובלות אשר יושמו ע"י מכונ

 

 :כלכלית תרומה של מימדים לשני מתייחס המודל

 בישראל היצוא פעילות שיוצרת( FTEs) המלאות המשרות מספר - תעסוקה .1

 בישראל היצוא מפעילות שנובע השנתי התוצר היקף -( כסף במונחי) תוצר .2

 :מעגלים במספר התרומה של כסכום מחושבת הכוללת התרומה, מהמימדים אחד בכל

 הישירה היצוא מפעילות הנוצרת התרומה -  הישירה התרומה .1

  היצוא פעילות לצורך, היצואנים של הספקים מפעילות הנוצרת התרומה - העקיפה התרומה .2
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 במישרין המיוחסים העובדים כלל של הפרטית מהצריכה הנוצרת למשק התרומה - הנובעת התרומה .3

 סביבה במעגלים מייצרת שהיא במשרות או היצוא לפעילות

 כתוצאה עקיף באופן הנוצרות ציבורי ומגזר בממשלה משרות - ציבורי מגזר - נוספים מעגלים .4

 16היצוא מפעילות

 כלכלי ענף, עסקית חברה של הכלכלית התרומה את מנתחים כאשר, הכמותי הכלכלי למודל מעבר כי יודגש

 עשויים אשר"רכים"  נוספים פרמטרים בחשבון להביא נכון, ולמשק לכלהלכ( היצוא)כדוגמת  סקטור או

 המודל במסגרת .זה למסמך בהקדמה בהרחבה שפורט כפי וזאת, בעניין יותר רחב לדיון רלוונטיים להיות

 כפי הכמותית הכלכלית לתרומה את רק אלא אלו בהיבטים היצוא של התרומה לכלל ביטוי יינתן לא, הכלכלי

 .ותוצר תעסוקה במונחי ביטוי לידי באה שהיא

 

 הערכת התרומה הכלכלית של היצוא הישראלי

 :מזה זה שונים מאפיינים בעלי, סקטורים 4 כוללת ישראל מדינת של היצוא פעילות

 (יהלומים)ללא  תעשייתי יצוא 

 ללא "אקזיטים"( שירותים יצוא( 

 יהלומים  יצוא 

 חקלאי יצוא 

, שונים מספקים הרכש היקפי, שונות בהם שכר רמות. ביניהם רבה ונותבש מאופיינים השונים היצוא מגזרי

 בפירוט זה במסמך מוצגות המודל תוצאות. בנפרד ניתוח ערכנו, מגזר כל עבור, לכן'. וכד שונה לעובד התוצר

 זרים לגורמים ישראליות חברות למכירות המיוחס היצוא חלק כי לציין יש .ניתחנו אותם המגזרים לפי

לא נכלל במסגרת החישובים שכן למכירות אלה כשלעצמן אין ערך כלכלי ממשי עבור המשק   ים"()"אקזיט

 הישראלי.

. על נתונים לשנים קודמות ביצענו התאמות נדרשות כדי 2014הנתונים עליהם התבססנו הינם לשנת  כל

  ".2014להביא אותם ל"מונחי 

 :הבא לפירוט בהתאם הינם הכלכלי המודל לצורך אותנו שימשו אשר הבסיסיים היצוא נתוני

 

 ייצוא תעשייתי 

 )ללא יהלומים(

 שירותים 

 )ללא "אקזיטים"(
 סה"כ חקלאות יהלומים

 96,694 1,369 9,347 33,875 51,605 (2014יצוא )מיליוני $, 

 344,878 4,881 33,338 121,345 184,058 (2014יצוא )מיליוני ש"ח, 

 

 
 

                                                           
16
 במגזר הציבורי המודל כולל אך ורק התייחסות למימד התעסוקה  
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 מקור הנתונים

 עבורעליהם התבססנו לצורך החישובים השונים הינם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתונים  עיקר

 הסתייענו, "סהלמ של הנתונים במאגרי אותם למצוא ניתן לא אך, המודל לצורך לנו נדרשו אשר נתונים

 מצורף הסתמכנו עליהם האחרים המידע ומקורות"ס הלמ לוחות פירוט .אחרים ציבוריים מידע במקורות

 .זו לעבודה כנספח

 

 תוצאות - לתעסוקה היצוא פעילות תרומת

 משרות מספר

 יצוא
 תעשייתי

 ללא)
 (יהלומים

 שירותים
 ללא) 

 "(אקזיטים"
 כ"סה חקלאות יהלומים

 389,129 10,658 7,750 228,387 142,334 "ישירות" משרות

 ספקים אצל משרות
(Tier 2 + Tier 1 +...) 222,164 119,109 11,833 9,368 362,474 

 מיוחסות -" נובעות" משרות
 87,909 1,667 1,994 39,429 44,818 העובדים של הפרטית לצריכה

 שמיוחסות הציבורי במגזר משרות
 32,984 467 3,188 11,605 17,603 ליצואנים

      

 872,496 22,160 24,766 398,531 426,919 כ"סה

 ליצוא המיוחסים העובדים שיעור
 25.29% 0.64% 0.7% 11.55% 12.4% במשק יםהמועסק מסך

 

 

 המועסקים מסך 25% -כ המהוות, מלאות משרות' א 872 -בכ מסתכמת במשק לתעסוקה היצוא תרומת"כ סה
 .במשק

 משרות הינן 44%-כ(, העקיפים המעגלים)כולל  היצואנית לפעילות המיוחסות המשרות סך  מתוך 

 .העקיפים במעגלים משרות הינן 56%-ש בעוד ישירות

 ליצוא מיוחסות 49%-כ(, העקיפים המעגלים)כולל  היצואנית לפעילות המיוחסות המשרות סך מתוך 

 .וחקלאות יהלומים ליצוא 5%-וכ השירותים ליצוא מיוחסות 45%-כ, התעשייתי

 

של הפעילות  "התעסוקה"מכפיל מבצעים הערכת תרומה כלכלית של מגזר מקובל לבחון את  כאשר

הם. מכפיל התעסוקה הינו היחס בין מספר המשרות הישירות המיוחסות לפעילות יצוא למספר הכלכלית של

 העקיפים כתוצאה מהפעילות היצואנית.  מעגליםב הנוצרותהמשרות 

משמע על כל עובד  - 2.2 -"פ תוצאות המודל, מכפיל התעסוקה המשוקלל של הפעילות היצואנית עומד על כע
 משרות במעגלים העקיפים במשק.  1.2וצרת עוד נ היצואישיר שמועסק במגזר 

 ובפרט, השונים היצוא ענפי של התעסוקה מכפילי בין רבה שונות קיימת, להלן המוצג בגרף לראות שניתן כפי

 שמכפיל בעוד. שירותים ויצוא תעשייתי יצוא: ביותר המשמעותיים הסקטורים שני של המכפילים בין
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 בחברות משרה כל על העקיפים במעגלים משרות 2) 3 הוא יהתעשיית היצוא פעילות של התעסוקה

 למכפיל בדומה)וזאת  בלבד 1.7-בכ מסתכם השירותים יצוא פעילות של התעסוקה מכפיל( עצמן היצואניות

 (.בישראל הפועלים הגלובליים"פ המו מרכזי פעילות של התעסוקה

 יןשצו כפי אך, בהתאמה 2.1-וכ 3.2 -בכ מסתכמים והחקלאות היהלומים יצוא תחומי של התעסוקה מכפילי

 5%-כ מהווה( העקיפים ובמעגלים הישיר)במעגל  האלו הסקטורים שני שיוצרים המועסקים מספר לעיל

 .בכללותה היצוא פעילות שיוצרת המועסקים מסך בלבד

 

 לפי סקטורים –מכפילי התעסוקה של היצוא  14 איור

 

 

 תוצאות -צר )במונחי ערך מוסף( תרומת היצוא לתו

 (₪תוצר )מיל' 
 תעשייתי יצוא
 ללא)

 (יהלומים

 שירותים
 ללא) 

 "(אקזיטים"
 כ"סה חקלאות יהלומים

 131,517 1,665 5,001 56,324 68,527 התרומה הישירה לתוצר

  ספקים תרומה לתוצר של
(Tier 2 + Tier 1 +...) 

55,305 23,591 2,440 1,893 83,229 

 לצריכה מיוחסתה -" נובעת" תרומה
 18,079 343 410 8,109 9,217 העובדים של הפרטית

      

 232,825 3,900 7,851 88,024 133,050 ערך מוסף  כ"סה

 22.2% 0.37% 0.75% 8.39% 12.7% ישראל מדינת של ג"בתמ  שיעור

 67.5% 79.9% 23.6% 72.5% 72.3% ערך מוסף מתוך סך היצוא %

 
 

 המקומי מהתוצר 22% -כ המהווים, ₪ מיליארדי' א 232 -בכ מסתכמת במשק לתוצר היצוא תתרומ"כ סה
 .הגולמי
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 לתוצר הישירה התרומה(, העקיפים המעגלים)כולל  היצואנית לפעילות המיוחס התוצר סך  מתוך 

 .44%-כ מהווה העקיפים המעגלים שתרומת בעוד 56%-כ מהווה

 ליצוא מיוחסים 57%-כ(, העקיפים המעגלים)כולל  אניתהיצו לפעילות המיוחס התוצר סך  מתוך 

 .וחקלאות יהלומים ליצוא 5%-וכ השירותים ליצוא מיוחסים 37%-כ, התעשייתי

 

/  החברה של"מכפיל התוצר"  את גם לבחון מקובל, לעיל הוצג אשר התעסוקה מכפיל לחישוב בדומה

 לערך היצוא לפעילות המיוחס הישיר מוסףה הערך בין היחס הינו התוצר מכפיל. העבודה נשוא הסקטור

 .היצואנית מהפעילות כתוצאה העקיפים במעגלים הנוצר המוסף

₪  1משמע על כל  - 1.77 -"פ תוצאות המודל, מכפיל התוצר המשוקלל של הפעילות היצואנית עומד על כע
 תוצר במעגלים העקיפים במשק. ₪  0.77נוצרים עוד  היצואתוצר ישיר שמייצר המגזר 

שניתן לראות בגרף המוצג להלן, קיימת שונות רבה בין מכפילי התוצר של ענפי היצוא השונים. השוואת  כפי

שני הסקטורים העיקריים של היצוא )יצוא תעשייתי ויצוא שירותים( מגלה כי בעוד שמכפיל התוצר של 

וצר ביצוא התעשייתי( ת₪  1תוצר במעגלים העקיפים על כל ₪  0.94) 1.94פעילות היצוא התעשייתי הוא 

 בלבד.  1.56-מכפיל התוצר של פעילות יצוא השירותים מסתכם בכ

 יןבהתאמה אך כפי שצו 2.34-וכ 1.57 -בכ מסתכמים והחקלאות היהלומים יצוא תחומי של התוצר מכפילי

 ךמס בלבד 5%-כ מהווה( העקיפים ובמעגלים הישיר)במעגל  האלו הסקטורים שני שיוצרים התוצר סך לעיל

 .בכללותה היצוא פעילות שיוצרת התוצר

 סקטורים לפי – היצוא של התוצר מכפילי: 15 איור

 
 

 תוצאות –העבודה במשק  פיריוןתרומת היצוא ל

לעובד מחושב על ידי לקיחת הערך המוסף הגולמי )שהוא למעשה התוצר הישיר( וחלוקתו במס'  פיריוןה

ביחס  70% -גבוה בכ₪, א'  337-ות המודל, התוצר הממוצע לעובד בענפי היצוא הינו כהעובדים. לפי תוצא

 לממוצע המשקי.

. השונים היצוא ענפי של לעובד התוצר בנתוני רבה שונות קיימת, להלן המוצג בגרף לראות שניתן כפי

 הממוצע שהתוצר עודב כי מגלה( שירותים ויצוא תעשייתי)יצוא  היצוא של העיקריים הסקטורים שני השוואת
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 השירותים יצוא פעילות של לעובד התוצר רמת, ₪' א 481-בכ מסתכמת התעשייתי היצוא פעילות של לעובד

 .בלבד ₪' א 247-בכ מסתכמת

 ביחס בענף הנמוך העובדים ממספר כתוצאה וזאת ₪' א 645-בכ מסתכם לעובד התוצר היהלומים ביצוא

 לשני, כאמור. בלבד בשנה ₪' א 156-בכ לעובד התוצר מסתכם ותהחקלא שבענף בעוד, בו הפעילות להיקפי

 המלאות המשרות ממספר בלבד 5%-כ המהוות מלאות משרות' א 20-מ פחות מיוחסים אלו יצוא ענפי

 .היצוא פעילות לכלל המיוחסות

 (₪ אלפי) סקטורים לפי – לעובד תוצר: 16 איור

 

 

 סיכום
 

 העבודה  פיריוןים ונתוני ריכוז המכפיל

 
 תעשייתי יצוא
 ללא)

 (יהלומים

 שירותים
 ללא) 

 "(אקזיטים"
 כ"סה חקלאות יהלומים

 2.2 2.1 3.2 1.7 3.0 מכפיל תעסוקה

 1.8 2.3 1.6 1.6 1.9 מכפיל תוצר

 338 156 645 247 481 לשנה( ₪תוצר לעובד )א' 

 

 ישראל כלכלת על הייצוא הפעילות הגדלת של ההשפעה

תוצאות המודל הכלכלי מאפשרות גם לאמוד את היקף ההשפעה של הגדלת פעילות היצוא על התוצר 

₪ מיליון  675ביצוא עתיד להביא לגידול של ₪ גידול של מיליארד והתעסוקה במשק. ע"פ המתקבל מהמודל, 

 משרות חדשות במשק. 2,500-בתוצר ול
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חלק ב': חסמי היצוא הישראלי  
 ונותאתגרים ופתר
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 הקדמה

 והמלצות פתרונות והעלאת היצוא קידום בפני העומדים וחסמים קשיים הצפתב עוסק זה חלק
 שהועלו םממצאיה של סיכום תוצר הינה העבודה. הנושא וקידום חסמיםה להתרת אופרטיביות

  '.תובנות' ואתר העגולים השולחנות במסגרת

 

 עגולים שולחנות

בשיתוף   יצואהישראלי תכנן והפיק מכון ה היצוא של" דרכים מפת" לגיבוש" ישראל יצוא" ממהלך כחלק
 ".הישראלי היצוא פני לעיצוב עגולים שולחנות" התאחדות התעשיינים ומנהל סחר חוץ, מפגש

 המרכיבים את ספקטרום היצוא הישראלי, התכנסו היצוא ענפי ממגוון יצואנים קטנים, בינוניים וגדולים 200 -כ
 עם יחד נציגים של חברות יצוא בולטות 20עד  10-כל שולחן הורכב מככאשר עגולים,  לחנותשו 16 סביב

 והחסמים על מנת לדון ולהציף את שלל האתגרים נציגים רלוונטיים בכירים מהסקטור הציבורי והפרטי וזאת
 הישראליות.  יצואוחברות ה היצוא כיום בפני העומדים

שסבב  –חלקים מרכזיים: הסקטוריאלי  2-בנות שעלו ממנו, חולקו להאירוע עצמו, כמו גם המסקנות והתו
 יצואנבחרים המהווים את חוד החנית של ה יצואסביב המצוקות והבעיות העומדות בפני היצואנים בענפי 

וסייבר, רכב וקבלנות משנה  HLSומים, מכשור ומחשוב רפואי,  הישראלי כגון אגרו טכנולוגיה, קלינטק 
בו  -תוצרת טרייה. החלק השני התמקד בשולחנות נושאיים  צריכה , טלוויזיה וקולנוע, מוצרימדיה -פורמטים 

עלו אתגרים כלליים לדיון עימם מתמודדים היצואנים באשר הם. בין הנושאים שנדונו היו הבעיות והקשיים 
 כלי סיוע, חוץ סחר וסיכוני אשראי ביטוח ,מימון עמם מתמודדים היצואנים בעבודתם היומיומית, בנושאי

 רוחני קניין, תקנים, תשתיות, נמלים, מכס, רגולציהחסמים כגון , ומכרזים בינלאומיים העומדים לרשות היצואן
 חברות של נציגים 20 עד 10-מכ הורכב שולחן כל . ואפריקה( סין, )הודו לשווקים המתפתחים וקשיים בכניסה

 . 17בתחומה אחת כל, בולטות יצוא

 תובנות אתר

באמצעותו ניתן היה להציף  ,הוקם אתר אינטרנט ייחודי הזמין לכלל הציבורפעילות השולחנות העגולים לצד  
בזמן אמת כל סוג של מידע הרלוונטי לאיתור הקשיים העומדים כיום בפני היצוא הישראלי ולהעלאת רעיונות 

 הצעות הוזמן להציעב שחתובנות" יצר פלטפורמה רחבה לקהל הרבשם "אתר הותובנות לשיפור וייעול. 
עיקריים  נושאים לשלושה  להתייחס הגולשים התבקשו עמיתים. באתר להצעות ולהתייחס היצוא לקידום
ממצאים אלו  .התשובות והממצאים שהועלו כל את ניתחה האתר מערכת התהליך ובסוף היצוא בנושא

 מובאים בין השאר בחלק זה של המסמך.

 

 
 

 

 

 

                                                           
17
 רשימת המשתתפים המלאה מצורפת כנספח למסמך זה 
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' תובנות' ואתר העגולים השולחנות במסגרת שהועלו הממצאים מניתוח הדברים עיקרי הם אלו
 :אלו דיונים מתוך המקצועיים הצוות וחברי מנהלי ידי על ועובדו

 

 ומתחילים קטנים יצואנים

 באופן טווח ארוכת להיות צריכה בהם והתמיכה" המשק של השדרה"עמוד  הם הקטנים היצואנים 
 הפעילות וקידום בשיווק להשקיעהקטנים  היצואנים יוכלו כך  .פיננסי וביטחון נשימה אורך שיאפשר

 ".התקציב יתייבש" העוקבת השנה או שבחודש חשש ללא ל"בחו

 החסרות את  היצוא בעולם דרכן המתחילות חברות-"Know How" אסטרטגיההקשור לגיבוש  בכל ,
נים המתחילים . היצואועוד פיננסית הערכות, שיווקית התמקצעות, מימון מקורות איתור, מיקוד

 שיווק פעילת, יעד שוק בחירת, תפעולית הערכות, ניהולית הערכות: רבים חסמים עםמתמודדים 
 . ועוד, יעד לשוק חדירה אסטרטגיית, רגולציה, מוצר התאמת, בינלאומית

 יעד לאוכלוסיות ממוקדת שיווקית תמיכה בנושא עוסק הדיון לאורך עלו אשר המרכזיים החסמים אחד 
 במסגרת סיוע לקבלת הגבוה הסף הינו זה בהקשר מרכזי חסם; ליצוא הכניסה בשלב ותנמצא אשר

 בקשה הגשת תהליכי( וההתמודדות עם חכם כסף כדוגמת) הקיימות השיווקית התמיכה תכניות

, לספק המענק לקבלת המינימום סף להפחתת להביא מומלץ. Horizon 2020 ויקרים מסורבלים
 כאשר וגם הבודדת החברה ברמת גם בתערוכות לסייע, ולקוחות שווקים ראיתו בנושא ייעודית תמיכה
 כולל בחול הדגמה ומערכי פיילוטים בנושא יותר אקטיבית גישהולספק  נישה כנסי או בתערוכות מדובר
 .החברות של השיווק בהוצאות יותר עמוק וסיוע פוטנציאלים לקוחות תמרוץ

 פרטני מענה הנותן מבוסס" ידע מרכז" בהקמת חיוני ךצורמנת להתמודד עם אתגרים אלו עולה  על 
 בניהול תמיכה כולל – השונים רבדיה על אינפורמציה של שוטף מערך הפעלתלעיל,  שהוזכרו לסוגיות

 שגובש למתווה בדומה, משמעותי חונכים מערך הפעלתעל ידי גורמי הסיוע והתמיכה השונים,  הידע
 היצוא מכון של האקסלרציה תכניות הרחבת, לחונכים תריו אטרקטיבי תגמול תוך, יצואה במכון

 .המשתתפים כמות והגדלת נוספים לסקטורים

 

 הסטארטאפים בישראל נהנים מתשתית מפותחת יחסית של הון סיכון,  – חממה שיווקית לסטארטאפים
אך חסרים כלים והכוונה להכנת תוכניות שיווק מסודרות הכוללות הגדרות מבוססות ובדוקות של 

קהלי היעד, שוקי היעד והגדרת הערך, כתוצאה מכך חברות רבות בעלות טכנולוגיה חדשנית נכשלות 
שיווקית. על מכון היצוא להרחיב את שירותיו בתחומים אלה לחברות סטארטאפ, בנוסף לפעילותיו 

 המגוונות ליצירת הזדמנויות עסקיות לחברות אלו.
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 חוץ סחר וביטוח יצוא מימון

 מון והאשראי הוא חסם אקוטי בפעילות היצואנים, אשר חזר על עצמו בחלק גדול מאוד של המי נושא
טענה כי תמיכות הממשלה יורדות משנה לשנה ובניגוד  ישנה. השולחנות, סקטוריאליים ורוחביים כאחד

 והאשראי המימון בבעיות בטיפול מהותי צורך קיים לפיכך. מצטמצם הראשי המדען תקציבילהצהרות, 
 ליצור יש. יגדל יצואוה הייצור כך יותר רבים מימונים פתרונות שימצאו ככל כי ההכרה לאור יוחדבמ

 נתינת לעודד מנת על(. הריבית את ליקר מבלי) הלוואות בנתינת סיכונים ללקיחת תמריצים מערכת
 לנותני ההגנ רשת וליצור סיכון יותר עצמה על לקחת צריכה המדינה)כולל אשראי מסוג מזנין(   אשראי

. כיום היצואנים הקטנים משלמים עלויות גבוהות יותר הן בעמלות הבנקאיות, הן בהמרות האשראי
 בתחומי המימון והמט"ח. חדשים שחקנים כניסת"ח והן בריביות הבנקאיות. יש להתיר המט

 הימנעל כדי בחוזים היתלות ויש כשנדרש מסופק אינו שהמימון בכך כחסם צוינו הקיימים הביטוח גופי 
 היחלשות עם אך הפעילות על הנגבות העמלות גורפת בצורה עלו המשבר בזמן בנוסף. מתשלום
 לשכלל או ביטוח שיספק ממשלתי גוף הקמת לבחון יש. המקורית לרמתן העמלות הוחזרו לא המשבר

 היכול בתחום תחרות והגברת. יצירה חוץ סחר ביטוחי להעניק יוכלו שחקנים שיותר ולדאוג השוק את
 .הפעילות והגברת  מחירים להורדת ולהביא השירותים את לשפר

 הבינלאומית הפעילות במסגרת החברה של השוטפת ההוצאות לטובת גם מימון במקורות חוסר ישנו .
 אטרקטיבית בריבית ח"ש אלף 50 כ של בגובה "Micro Loans" מימונית פלטפורמה ליצור מומלץ

 . המדינה ובערבות

 מאד למצוא פתרונות לנושא מימון פרויקטים בחו"ל מתקשים  היצואנים  (project financing .)
 הופכת הבעיה. לנושא טובים פתרונות מספקים אינם והבנקים"אשרא" ,  ידי על מכוסה איננו זה נושא
 .אקוטית ויותר יותר

 לא המדינה -גבוה סיכון כבעלות המוגדרות במדינות לעסקאות המדינה ערבויות מסגרת הגדלת 
 לאפשר כך י"וע  סיכון יותר לקחת צריכים ואשרא הכללי החשב, סיכונים הממזער כעסק לנהוג צריכה

 .בשווקים מסוכנים לחברות תחרותי יתרון

 מש"ח  5על הבנקים הטיל מגבלות על הבנקים בבואם לנכות חייבים בחו"ל בסכום העולה על  המפקח
ידי חברת ביטוח אשרא וסיכוני סחר חוץ, אם אין בידי  )כמיליון ורבע דולר( גם אם חובות אילו בוטחו על

הבנקים דוחות כספיים של הלקוח הסופי בחו"ל. גזרה זו יוצרת מחנק אשראי מלאכותי הפוגע 
 ביצואנים. 

 ואינן מספיק ברורות אינן אשרא ידי על הניתן האשראי בביטוח הישראלי היצוא מרכיב דרישות 
/מימונים ביטוחים פתרונות לחפש חברות דוחפת הוודאות אי (.מכס)כגון  אחרות הגדרות תואמות

 .לישראל מחוץ עבודות הוצאת וגוררות זרות ביטוח בחברות אלטרנטיביים

 בעיקר מעורבות אשר הדרך בתחילת לחברות מענה נותנים אינם הקיימים חוץ סחר ביטוחי רוב 
 לשלם נדרשות פרטיים יטוחב לגופי הפונות חברות; יחסי באופן מועד וקצרות קטנות בעסקאות

 וכתוצאה מרבית היצואנים הקטנים בוחרים שלא לבטח את סיכוני סחר החוץ.  גבוהות פרמיות
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 עיקריים גיאוגרפיים חסמים

 עיקריים שעלו מתוך הדיונים של השולחנות 'הגיאוגרפיים' עסקו בעיקר סביב חוסר במידע  חסמים
מערכות שיווק והפצה לשווקים, קשיי תרבות ושפה, קשיים  )עסקי, משפטי, כלכלי(, קשיי מימון בהקמת

(, קניין,  מכסים ומיסים, רגולציה מקומית וקושי גבוה באיתור בישראלרגולטורים )השגת ויזה לביקור 
 סוכנים ומפיצים ובאיתור שותפים אסטרטגיים. 

 גבוה בדרג חותמשל ייזום -( G2G) חדשים לשוקים בחדירה יותר בולטת ממשלתית מעורבות נדרשת
 בנוסף'. וכד הנציגויות פריסת הגברת, דיפלומטים של פומבית מאסיבית מעורבות, גבוהה ובתדירות

 ובביצוע, גומלין לרכש הקשור בכל, G2G במהלכי ליצואנים ממשלתי בגיבוי חיוני צורך קיים
 .רשמיים יחסים לישראל אין עמן במדינות ועסקאות פרויקטים

 

 
 עיקריים סקטוריאליים חסמים

 נשאב איכותי אדם כוח שני כשמצד, רלוונטיות יכולות בעלי בעובדים גדול מחסור ישנוטק -בהיי 
 בחסמי אחד מצד נתקלות איכותי אדם כוח ארצה להביא ניסיונות. ל"ובחו בארץ לאומיות רב לחברות

לתת  יש. חדשים בעולים כשמדובר לצבא גיוס שני ומצד זרים בעובדים כשמודבר עבודה אשרת
 הנמצאות לאומיות רב לחברות הניתנים תמריצים להשוות, טכנולוגיים במקצועות לסטודנטים תמריצים
 .טכנולוגית השכלה בעלי עובדים לייבוא עבודה רישיונותולתת  ישראליות טכנולוגיה לחברות בישראל

 מאחור ריםמפג אנו, מזה חמור ואף המתקדמות הטכנולוגיותנמצאת מאחור מבחינת תשתיות  ישראל 
 הקיימים הנהלים את מחדש לבחון יש. לפיתוח הנכונה התשתית את הישראליות לחברות מספקים ולא
 משותפת ועדה הקמת ולבחון( המיסים רשות/ התקשורת משרד/ התקנים מכון) הרלוונטיים הגופים עם

 . אלו חסמים בהתרת תסייע אשר הרלוונטיים הממשלה וגופי טק ההיי לתעשיית

 הושקו לא עוד כל וציוד מכשור הכנסת בעיכוב קשיים מערימים התקנים ומכון קשרותהת משרד 
 אל תחרותיות להיות הישראליות החברות של מהיכולת מפחיתים למעשה אלו קשיים. בישראל רשמית

 . בעולם שלהן המתחרות מול

 משרד/ התקנים מכון) הרלוונטיים הגופים עם הקיימים הנהלים של מחודשת בחינהלקיים  יש 
 הממשלה וגופי טק ההי לתעשיית משותפת ועדה כדוגמת, לעיל האמור לאור( המכס רשות/ התקשורת

 .  אלו חסמים בפתירת תסייע אשר הרלוונטיים

 אורך. שנים מספר פני על הנמשך ארוך תהליך של יוצא פועל הם ממש של פעולה שיתופי יצירת 
 הרבות העלויות בשל הישראלית הסטרטאפ חברת של ההישרדות יכולת על ישיר באופן משפיע התהליך
בכדי למקסם את סיכויי ההצלחה חשוב להגיע לגורמים המתאימים ביותר  .זה מתהליך הנגזרות

חברות ההייטק הישראליות מתקשות לעיתים קרובות  בארגונים שלעיתים מונים עשרות ואלפי עובדים,
 .אבים הכרחייםלאתר את הגורם המתאים ולאור זאת מאבדות זמן ומש

 לבחון הקמת קרן למימון הפעילות השיווקית הכרוכה בחדירה לחברות רב לאומיות, השתתפות  יש
 מנתבתערוכות כולל השתתפות בתערוכות וכנסים בין לאומיים, מיפוי ארגוני של חברות רב לאומיות )על 

הגברת ום הרלוונטי( לאפשר לחברות הישראליות להתמצא בנבכי הארגון ולהגיע בהקדם האפשרי לגור
 .החשיפה של מכון היצוא ומשרד הכלכלה בתערוכות בינלאומיות
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 העדר. החקלאיים היצואנים של אקוטי חסם הינו המסורתיים בשווקים התלות והקטנת היצוא יעדי גיוון 
 מונע בפועל אשר משמעותי חסם מהווים הצומח הגנת בנושאי הדדיים הכרה הסכמיו סחר הסכמי

 זהו. פיטוסניטריים הסכמים  ישראל למדינת אין עמן בטריטוריות לפעול החקלאות נףבע מיצואנים
 .צומחים יעד לשווקי כניסה המונע משמעותי חסם

 בלבד שקלים מיליוני 4.5 על כיום עומד החקלאות משרד של מכירות קידום קרן של הכולל תקציבה .
 .החקלאי ואהיצ אתגרי עם אחד בקנה עומד שאינו הדעות לכל נמוך סכום

 בחוק מדובר בתעשייה העוסק לחוק ובהשוואה 80-ה בשנות חוקק בחקלאות הון השקעות עידוד חוק 
 את לבטל יש. ברור שאינו באופן חקלאות לבין תעשייה בין מפלה החוק. מאז תוקן שלא אנכרוניסטי

 . בתעשייה הקיים לזה בחקלאות הון השקעות עידוד חוק של התאמה ולבצע האפליה

 
 יצוא ועידוד סיוע יכל

 השקעות לעידוד חיוני צורך קיים -מדאיגה של זליגת ידע וייצור לחו"ל  מגמה R&D  הגדלתלשם 
  .אדם בכוח מקצועית ותמיכה בישראל התעשייה תחזוק, ידע עתירי במפעלים פיריוןה

 ומכסים מיסים, יבוא מגבלות - המתפתחות במדינות בעיקר, ושוחקת מתחזקת הפרוטקציוניזם תופעת 
 ופעילות סחר הסכמי בקידום צורך יש. יחסי יתרון ומבטלות יצואה על מקשים מוצרים על גבוהים

 .המגבלות להסרת עיקריים יצוא יעדי מול מאומצת

 ממשלתיים גופים י"ע הניתנים השונים והשירותים ההיצע בין גדול מאוד פער קיים -במידע  חוסר 
ומכרזים  אינטגרטיביים לפרויקטים וגישה מידע. כמו כן חסר םהיצואני אצל הקיים הידע לבין ואחרים
 להציף שתפקידן קיימות פלטפורמות ולחזק"( מידע)"מרכז  מידע פלטפורמתצורך להקים  ישבינ"ל. 

 מענה יתנו המידע מרכזי. הממשלתיים והתמיכה הסיוע לגורמי היצואנים בין הקשר את ולתחזק מידע
 . אמת בזמן וקשיים חסמים ויאתרו מידע יציפו, םליצואני ואינפורמטיבי מקצועי

 ולטווח ארוך )ענף ספציפי ביעד ספציפי( ממוקדותצריכות להיות  יצואה בעידוד המדינה השקעות.  

 צורך ישהשיווק הינו אחד המהותיים ביותר ועלה לא פעם בשולחנות רבים על ידי היצואנים.  חסם 
וליצואנים הנמצאים בשלבי כניסה  ליצוא הכניסה בשלב שנמצאים ליצואנים ממוקדת שיווקית בתמיכה

 .לשוקים חדשים

 מתוך 25% כ) משמעותי בגובה יצוא לבצע נדרשות חברות כיום – חברות ומס הון השקעות עידוד חוק 
 בודדים באחוזים הרף הורדת. הון השקעות לעידוד החוק במסגרת מס בהטבות לזכות מנת על( המחזור

 .אלו חברות של התחרות לכושר רבות סייעות גדול שינוי תוביל
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 סיכום אינטגרטיבי – סקטוריאליים חסמים
 

 בהם, הישראלי יצואה של החנית חוד את המהווים נבחרים יצוא בענפי הדיון התמקד זה בחלק
 לצמיחה גבוה בפוטנציאל מאופיינים ואשר המדינות יתר מול אל בולט יחסי יתרון יש לישראל

 .הומהיר חזקה

 טק-ההיי ענפי  

 ומים  קלינטק טכנולוגיה, אגרו 

 רפואי ומחשוב מכשור 

 וסייבר מולדת בטחון  

 משנה וקבלנות רכב 

 צריכה מוצרי 

 טרייה תוצרת 

 וקולנוע טלוויזיה, מדיה – פורמטים 
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 טק-חסמים בענפי ההיי
 ביחס הדיגיטלית והמדיה התקשרות בתחומי טק ההיי חברות של לפתחן שעומדים ובחסמים באתגרים דיון

 בינלאומיות חברות מול הפעילות התמקדות מיוחדת ניתנה לנושא. וצמיחתן ל"בחו חברות מול לפעילותן

Tier1 זה מסוג לחברות וחיבורים להיכרויות ישראליות חברות מצד ונשנות החוזרות הבקשות לאור וזאת ;
 את להציף הינה הדיון מטרת. הישראלית החדשנית בטכנולוגיה אלו חברות של וגובר ההולך העניין שני ומצד

 . היצוא ומכון הממשלה שבידי אפשריים פתרונות להציע ולצדן האתגר נקודות

  

 חסמים וקשיים כלליים:

 בעלי חדשים איכותיים עובדים לגייס תדיר באופן נדרשות הישראליות טק-ההיי חברותאדם.  כוח 
, ישראל במדינת הקיימת במציאות. קיימים עובדים לשמר, וכמה כמה אחת ועל טכנולוגית השכלה

 לחברות נשאב איכותי אדם כוח, שני ומצד רלוונטיות יכולות בעלי חדשים בעובדים גדול מחסור ישנו
 אשרת בחסמי אחד מצד נתקלות איכותי אדם כוח ארצה להביא ניסיונות .ל"ובחו בארץ לאומיות רב

  .חדשים בעולים כשמדובר לצבא יוסג שני ומצד זרים בעובדים כשמודבר עבודה

  רגולציה 

 חברות, הטכנולוגית החזית בקדמת להישאר בכדי - לישראל ומכשירים ציוד בהכנסת קשיים -
 והתשתיות האלקטרוניים המוצרים על שלהם הפיתוחים את לבחון צריכות הטכנולוגיה

 הכנסת כובבעי קשיים מערימים התקנים ומכון התקשורת משרד. בשוק ביותר העדכניים
 מפחיתים למעשה אלו קשיים. בישראל רשמית הושקו לא עוד כל זו מטרה לצורך ציוד, מכשירים
, לדוגמה .בעולם שלהן המתחרות מול אל תחרותיות להיות הישראליות החברות של מהיכולת
   .ויותר שנתיים העולם בשווקי קיימים לעיתים לישראל שמגיעים מכשירים

 כפורצות ממותגות הישראליות החברות - טכנולוגית מפותחת לא סביבהב טכנולוגיים פיתוחים -
 את להמשיך מנת על, זאת עם, הבינלאומית הטכנולוגית בסביבה וביצירתיות בחדשנות דרך

 הטכנולוגיות את לאמץ החברות נדרשות, בעולם הישראליות לחברות שיש והמיתוג המומנטום
 המתקדמות הטכנולוגיות. הישראליות חברותה עבור לפיתוח כפלטפורמה בעולם המתקדמות

 מספקת ולא מאחור מפגרת הקיימת הטכנולוגיה, מזה חמור ואף בישראל נמצאות לא בעולם
 הבינלאומיים בשווקים המצויות טכנולוגיות .לפיתוח הנכונה התשתית את הישראליות לחברות

 והפצת רביעי דור לרסלו תשתיות פריסת: כדוגמה, עתה רק לישראל מגיעות, שנים 3-4 מזה
" קצה"ב יהיו שלנו שהחברות בכדי. העולם כל לאחר אחרי כשנה בישראל לראשונה אייפונים

 . שם להיות נדרשים אנו גם, הטכנולוגי

 ריחוק באתגרים רבים נתקלות החברות השונים העולם שווקי מול בעבודההיעד.  לשווקי ונגישות נוכחות( 
, אפשרות בגדר היו שבעבר שווקים, לכך מעבר. ועוד( הפתרונות של ציהלוקליז, שונה עסקית תרבות ,פיזי
         .סין ובראשם אסיאתיים המזרח השווקים כמו  שבהם החברות חשיבות מבחינת הכרח הם היום

 
 

 :Tier 1 גדולות בינלאומיות חברות חסמים וקשיים בעבודה מול

 על הנמשך ארוך תהליך של יוצא פועל הם ממש של פעולה שיתופי יצירתארוכים.  זמן בתהליכי עבודה 
 זמן להמשך עשוי גדול בארגון החלטות קבלת תהליך, המתאים ההחלטות מקבל איתור) שנים מספר פני
 על ישיר באופן משפיע התהליך אורך'(. וכו פיילוט, החברה צרכי פי על לטכנולוגיה התאמות ביצוע, רב

 .זה מתהליך הנגזרות הרבות העלויות בשל יתהישראל הסטרטאפ חברת של ההישרדות יכולת
  

 סיכויי את למקסם בכדי .בנות חברות, ועובדים חטיבות ומרובות מסועפות, ענק חברות מול עבודה 
, עובדים ואלפי עשרות מונים שלעיתים בארגונים ביותר המתאימים לגורמים להגיע חשוב ההצלחה
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 זמן מאבדות זאת ולאור המתאים הגורם את לאתר קרובות לעיתים מתקשות הישראליות ההייטק חברות
 .הכרחיים ומשאבים

  מול קטנה חברה -חסם הגודל TIER1 .לפעול חשש יגלו המקרים ברוב גדולות לאומיות רב חברות 
 עדיין הסטרטאפ חברות. סטרטאפ בחברת שמדובר וכמה כמה אחת על, קטנה חברה עם פעולה ולשתף

 .  הגדולות החברות מצד בהסתייגות יתקלו בולטת מיתוגית'-'נראות וללא, בשוק ולידציה ללא

 הינה שהשגתו שונים ממקורות חיצוני מימון על מסתמכת הישראלית הסטרטאפים תעשייתוגיוס.  מימון 
 .החברה של וצמיחתה פעילותה להמשך חיוני תנאי הינה המימון השגת ומפרכת קשה משימה

 חברות מביא ק"איפ מדינות עם סחר הסכמי היעדרמיסוי.  ותומדיני ק"איפ מדינות עם סחר הסכמי היעדר 
 המיסי, כן כמו. ל"בחו שלהם מהנציגויות ק"איפ לשווקי ולמכור לייצר ל"בינ פעילות בעלות ישראליות

, הפעילות ויתר( הפסדית פעילות) ופיתוח מחקר פעילות רק להשאיר רבות חברות מניע בישראל הגבוה
 .אחרות למדינות להעביר
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 בטחון מולדת וסייבר

  HLS המולדת ביטחון תחום

 המציעות אינטגרציה מחברות החל – ביטחוני אתגר לכל פתרונות לשולחן מביאות בישראל הענף חברות
 ביטחון: לבעיות רבות פתרונות כולל התחום. ממוקד מענה הנותנים טכנולוגיות ליצרני עד, הוליסטיים פתרונות

 בישראל הביטחון תעשיית. ועוד, ומשטרות לצבאות ומודיעין אבטחה, קריטיות תשתיות על הגנה, ערים
, מאוישים לא כלים, מודיעין לגופי וניטור איתור מערכות, ובקרה השליטה בתחום פתרונותיה בשל מתבלטת
 .ועוד וסימולציה אימון מערכות, רכב וכלי מבנים מיגון, היקפית אבטחה, פריצה מערכות

 ל"בחו עסקיות הזדמנויות ומיצוי לאיתור ליצואנים פלטפורמה מהווה, היצוא במכון המולדת וןביטח ענף
 התעשייה .2014 בשנת דולר מיליארד 6 כ על עמד הביטחוני בתחום הישראלי היצוא .פעילויות מגוון בעזרת

 . הישראלי ליצוא ביותר והתורמות המובילות מהתעשיות היא הישראלית הביטחונית

  סייבר

 לוחמת רשת תעשיית בישראל התפתחה, מולם להתמודד נאלצת ישראל שמדינת הרבים האיומים עקב
 .הפרטי והמגזר האקדמיה, הביטחונית התעשייה בין מתמיד פעולה שיתוף בתוכה כוללת אשר ביותר מתקדמת
 רבים איומים מפני המגנים סייבר פתרונות של רחב במגוון המתבטאת, רבה ורסטיליות הישראלים לפתרונות

 .ועוד הונאות ומניעת זיהוי, מודיעין, סייבר פשעי: כגון

 בעלות הסייבר בתחום הפועלות, דולר מיליארד 3 -כ של יצוא היקפי בעלות חברות 250 -לכ מסייע היצוא מכון
 .לישראל מחוץ הרלוונטיים הגורמים מול אל דלתות בפתיחת, דרך ופורצי מתקדמים פתרונות

 

 :בתחום ביטחון מולדת וסייבר חסמים וקשיים

 את אין רבות ממדינות למתחרים. אזרחיים גורמים מול אל עסקים שמונעות ריאליות לא מגבלות 
 . מולם התחרות על מקשה וזה האלו המגבלות

 לשנה משנה ומתכווצים הולכים ליצואנים סיוע גופי של קציביםת . 

 סיוע חסר" , משנה קבלני"כ ולא ראשיים יםכספק פרויקטים להשיג ישראליות לחברות רב קושי קיים 
 .בנושא ממשלתי וגיבוי

 את  לשווק ותקציב יכולת להן שאין למצב מגיעות איכותיים פתרונות לפתח שמצליחות קטנות חברות
  .המוצרים שלהן

 ה בענף חברות מעט לא אצל כבד לחשש גורם ישראל חרם עלה נושא HLS לתחומים יגיע שזה והסייבר 
  .הללו

 גומלין רכש מדיניות שלאפקטיבית  אכיפה ןאי . 
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 וקלינטק מים, טכנולוגיה-אגרו
 הקשורים ופתרונות אתגרים, בחסמים דן וקלינטק מים, טכנולוגיה-אגרו מתחומי חברות של העגול השולחן

. היצוא וממכון מהממשלה נדרשיםה או העומדים בכלים בינלאומיים פעולה שיתופי וקידום יצואה להגדלת
 .וגדולים בינוניים, קטנים יצואנים, אפ סטארט חברות נציגי ישבו ולחןבש

  

 חסמים וקשיים:

 ל. "בחו מפעלים והקמת איכותי אדם כוח בריחת 

 בעיקר ,יעד בשווקי ישראליות חברות של התחרותיות בכושר ופוגעת מספקים סיכונים לוקחת אינה א"אשר 
 טובים פחות בתנאים אשראי לקחת כך בשל נאלצות ותהישראלי החברות. וגדולים בינוניים בפרויקטים

 .פרטיים גורמים דרך

 פוגעהדבר  .מתפתחות במדינות בעיקר לפרויקטים מימון נותנות אחרות מדינות בפרויקטים. בזכייה קושי 
 .פרויקטים באותם ישראליותה חברותה של זכייהבסיכויי הו  בתחרותיות

 חוסר בהשקעות R&D .בתחום 

 בתחרותיות מול מתחרים בחו"ל ופוגעים בחדירה לקושי, גבוהות לעלויות מביאים סחר הסכמי היעדר. 

 במדינות. כלכליים בנספחים מחסור 

 צעירות. לחברות ומימון ידע חוסר 
 

  .ייצור מערך בניית,  תמיכה  כלי כגון המידע כל מובנה באופן מרוכז שאצלו אחד גורם איןחוסר במידע ,
 .ו'וכ יצוא

 ממשלתיות. תמיכה לתכניות וגבליםמ קריטריונים 

 בינלאומיים. בשווקים מקצועית חשיפה 

 של הענף בעיית מיתוג חמורה. 

 לכך  הוכחה ל"בחו להראות נדרשות ישראליות חברותטכנולוגית על חברות ישראליות.  חובת הוכחה 
 .עובדת שברשותן שהטכנולוגיה
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  רפואי וציוד מכשור
 חסמים וקשיים:

 בכלל ומכשירי שיווק בפרט.  יכהחסרים אמצעי תמ  

 חממות החברות.  והתבגרות התפתחות של שונים לשלבים חסרים אמצעי מימון מתאימים הנכונים 
 .ותאגידיות פרטיות סיכון הון קרנות, הנפקה", המונים מימון, "ואקסלרטורים

  .עלויות ייצור גבוהות. מחסור בהטבות וכלים לעידוד התעשייה 

 קטנות לעסקאות חוץ סחר סיכוני מצמים ומוגבלים בכל הנוגע לביטוחמבחר ומקורות מצו. 

  .רק לארגולציה חונקת המהווה חסם לייצור ולעשיית עסקים FDA ו- EMA, המדינות רוב אלא 
 יותר מחמירות אף ןדרישותיה ולרוב ורגולציה לפיקוח ןעצמ משל חוקים כיום אוכפות המתפתחות

 רוסיה(., קוריאה, האוסטרי, יפן, ברזיל, סין משל)ל

 

  מוצרי צריכה
 חסמים וקשיים:

  רגולציהתקנות ב לעמוד צריכות הישראליות החברותהיא החסם העיקרי בענף. ובחו"ל הרגולציה בישראל 
 תהליך.  בלבד יעד במדינות אלא ,בארץ למכירה מיועד לא והטובין במקרה גם ,משרד הבריאותשל 

 החברות את פוטר אינו והוא גבוהות הרישום עלויות, םחודשי 5-8-כ עורך הישראלית הרגולציה
 בשווקים צריכה מוצרי מכירות על מקשה היעד במדינות הרגולציה גם בנוסף. בינלאומיות מרגולציות

 .מזוןהו קוסמטיקהה בתחום בעיקר ,אלו

  .הלקוח לבית עד להגיע דרכים למצוא וצריך ופוחתת הולכת בחנויות המכירהעלות גבוהה במסחר מקוון .
 הרבה עולה השילוח. ביותר יקרה המקוון הסחר פעולת אך האינטרנט הוא העיקריות הדרכים אחת

 אפילו ,משלוח לכל יצוא רשימון. מ"מע רבות פעמים לשלם צריך באירופה הלקוחו, המוצר לעלות יחסית
 .כדאית ללא עסקהה את שהופך מה, ₪ 70-כ עולה ביותר הקטן

 ובכלים ים פערים משמעותיים בין המצוי לרצוי בכל הקשור למידע מקצועי זמיןקיימובסיוע.  במידע חוסר 
-שנה) טווח קצרות ותמיכה לעידוד הקיימות התוכניות .וסוכנים משווקים, מפיצים באיתור המסייעים

 .יצואה תכנון בניהול התומכים כלים אין .הארוך לטווח תמיכה בסיס וחסרות( שנתיים

 .באיתור ואפקטיבי אמיתי טיפול לשם הדרושים והמקצועיות הידע חסרים חיםלנספ נספחויות כלכליות 
 . השגרירויות אנשי עם מספק קשר בנוסף אין .הצריכה מוצרי לתחום הקשור בכל עסקיות הזדמנויות

 .ל"בחו תערוכות למימון מספקת תמיכה אין מימון. 

 .יצואה הגברת על ותומקש מאוד גבוהות ל"בחו המוצרים וקידום השיווק עלויות שיווק. 

  .בטיחות, מים, ארנונה -יצואה כדאיות את ומקטינות ההכנסות את השוחקות גבוהות תקורותעלויות ייצור 
 . וכדומה

 ישנן  -"בארץ ייצור"ל הגורפת דרישתה עקב" חכם כסף" קרן של קריטריונים ידי על חברות של אפליה 
 וזאת ל"בחו מתבצעת הייצור פעילות ורק בארץ תבצעתמ'( וכד עיצוב, שיווק, ניהול) פעילותן שכל חברות

 . עלויות בהוזלת והצורך העזה התחרות עקב
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  תוצרת טרייה

 החקלאי השטח. תיבול ועשבי ירקות, פירותחקלאיים:  מוצריםרחב של  מגוון כוללת הישראלית החקלאות
 740, בנגב נמצאים מיליון 1.2, םהמעובדי הדונמים מיליוני 3.3 מתוך. המדינה משטחי 15%-כ על עומד המעובד

 .בגולן ואלף 280, המערבי בגליל 300, במרכז 408, ובהר בשפלה 421, בעמקים דונם אלף

על פי . בירידה מצוי הוא ומאז 1961 בשנת איש אלף 121 של לשיא הגיע חקלאותענף הב המועסקים מספר
 הם שכירים, מרביתם מהמועסקים 80%אלף איש מועסקים כיום בסקטור החקלאות,  44-כ ,נתוני הלמ"ס

, אולם בשנים החקלאות תחוםמ העצמאים עזיבת בעשור האחרון מיתן את יצואהגידול בהיקפי ה. זרים עובדים
 .החקלאי למשבר יצואהאחרונות נקלע ה

 יצואה בהיקפי 8.5% של שנתית ירידה המשקף דולר מיליארד 1.37-כ על עמד 2014 בשנת החקלאי היצוא סך
 פגיעה היוו האירו של בערכו הדרמטית הפיחות החד בערכו של הרובל הרוסי וההיחלשות. אשתקד לעומת

 . האירו גוש מדינותרוסיה ולל מיועדים זה בסקטור יצואה מהיקפי 65%-כ אשר החקלאי יצואל ביותר קשה

 ר, ישראלכאמו. אחרים ופירות הדר ותריפ, וירקות שדה ימגידול מורכב בעיקרבסקטור החקלאות  יצואה
- החקלאי, כ מהיצוא 58%- כ מהווה האירופי האיחוד למדינות היצוא. ולרוסיה האירופי לאיחוד בעיקר מייצאת

 .העולם לשאר 17%- וכ הברית לארצות  6% -כ,  לרוסיה מיועד החקלאי מהיצוא 19%

 היערכות מחייבים אלו משווקים בביקושים הרבה והתלות אירופה לשווקי החקלאי יצואה של הגבוהה החשיפה
 רב צמיחה פוטנציאל בעלי צומחים לשווקים החקלאי יצואה יעדי ביזור ,נוספים יעד שווקי איתור, חדשה

 .והתרת החסמים העומדים בפני פריצה ליעדים אלו

  

 קשיים:חסמים ו

 בחוק מדובר בתעשייה העוסק לחוק ובהשוואה 80-ה בשנות חוקק בחקלאות הון השקעות עידוד חוק 
 התמיכה היקפי. ברור שאינו באופן חקלאות לבין תעשייה בין מפלה החוק. מאז תוקן שלא וניסטיאנכר

 החקלאות מפעילות העולה התועלת עם אחד בקנה עומדים ואינם ביותר קטנים זה חוק פי על הניתנים
 .בפרט ליצוא המכוונת וזו בכלל

 מונע בפועל אשר משמעותי חסם מהווים הצומח להגנת מוסמכות רשויות בין הדדיים הכרה הסכמי 
  .פיטוסניטריים הסכמים  ישראל למדינת אין עמן בטריטוריות לפעול מיצואנים

 מס מוטל המעסיקים על זאת למרותו בחקלאות לעבודה מקומיים עובדים למצוא כיום ניתן לא 
 .כבד מעסיקים

 של המו"פ ובתקצ מתת סובל והענף האחרונות השנים במהלך נשחקה החקלאי פ"במו ההשקעה.  

 לאיכות נרדף שם עוד מהווה אינו ישראל המותג האירופית בזירהחרם הצרכנים גרם לכך ש.  

 מיליוני שקלים בלבד 4.5 על כיום עומד החקלאות משרד הכולל של קרן קידום מכירות של תקציבה .
 .החקלאי היצוא אתגרי עם אחד בקנה עומד שאינו הדעות לכל נמוך סכוםמדובר ב

 סחר הסכמי חשוב, כמו גם העדר כחסם עלה המסורתיים בשווקים התלות והקטנת היצוא יעדי יווןג נושא 
 .חדשים לשווקים יותר טובה נגישות שיאפשרו( הצומח הגנת בנושאי הדדיים הכרה הסכמי גם כמו)
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 שעלו בהיבט הגיאוגרפי: חסמים   

 פיטוסניטריים מיםהסכ כיום אין .ותמרים, הדרים, תבלינים יצואני עבור פוטנציאל קיים – סין -
   .בפניהם סגור השוק ולכן

   .פוטנציאל קיים. לתמרים מוגבל בהיקף פיילוט ישנו – הודו -

 מדינות מספר לגבי הפוטנציאל הועלה. כיום ממומש שאינו גדול שוקמדובר ב – אפריקה -
 .פיטוסניטריים בנושאים הדדיים הכרה הסכמי אין(. אתיופיה, קניה, ניגריה) ביבשת מובילות
   .מוגבל יצוא יש ואליה אפריקה דרום היא הסכם יש עמה היחידה המדינה

 .למדינה סת תוצרתכני לטובת קור טיפול נדרש. מימוש מכדי רחוק הפוטנציאל – ב"ארה -

 בחובו טומן הפוכות ובעונות הדרומי הכדור בחצי שמדובר העובדה – הלטינית אמריקה -
 והסכמים סחר הסכמי אין כאן גם. ארוכים מדף חיי אורך בעלי למוצרים פוטנציאל

   .פיטוסניטריים

חקלאים ב להתחרות ניתן לא לשוק בנגישות שיפור ללא אולם פוטנציאל רב שוק – קוריאה. ד -
 .מופחתים במכסים אליו הנכנסים אמריקאים

 

 משנה וקבלנות רכב
 חסמים וקשיים:

 של התחרות יכולת, כתוצאה מכך למדינות מפותחות.מאוד גם בהשוואה  גבוהות בישראל הייצור עלויות 
 .מאוד נפגמת החברות הישראליות

 (וכו מבלטנים, שבביים מעבדים, מהנדסים) המסורתית בתעשייה מקצועי בכוח אדם חמור מחסור'. 

 .מאוד. קטן הינו מהמדינה הסיוע  ההשקעה במו"פ ובקידום טכנולוגי של הענף לוקה בחסר ולא מספקת  

 ב"וכיוצ נמל מיסי, הפצה, לוגיסטיקה, תובלה של מאוד גבוהות לעלויות מוביל היעד משוקי לגדו מרחק .
, בטחוני סיכון, 'bill of lading' מס, הטענה מס, פריקה מס, נמל מס, בטחון מס) המיסוי של המרכיב

 המוצרים ורתמח על ישיר באופן משפיעות, ל"הנ העלויות כל .השילוח מעלויות 70-80% לכדי מגיע'( וכו
 יצרניות חברות יותר, כתוצאה. מקומיים יצרנים מול שלהן התחרות יכולת/כושר ועל החברות של

 .שלהן ליצוא היעד במדינות מקומיות חברות עם להתמזג או ל"בחו ייצור קווי להקים מחפשות

 מספקת החשיפ העדר .המסורתית התעשייה של בקיום ואף ביכולות בישראל ועניין מספקת חשיפה העדר 
 .בישראל המסורתית התעשייה של ליכולות ל"בחו

 הדולר שער כאשר נוקטת שהיא וצעדים המדינה מצד מאבק יש .היורו בשער שינויים עקב גדולה פגיעה 
 השקל. מול היורו שער של היחלשות יש כאשר צעדים באותם נוקט לא ישראל בנק, אולם יורד

 ועודנה, סייעה המדינה .רכב/ מסורתית לתעשייה יתייחוד שיווק בפעילות ממשלתית תמיכה העדר 
 דוגמת) שונות ממשלתיות תוכניות באמצעות', וכו טכנולוגיה-אגרו, המים תעשיית לפיתוח רבות מסייעת

 שלהן השיווק פעילויות את והעצימו קידמו חברות של והולך גדל שמספר לכך שהובילו( NewTech–ה
 שהינה המסורתית התעשייה לתחומי דומה ראייה או חשיבות יןשא הינה התחושה, זאת עם יחד. ל"בחו

 .גדול פחות לא יצוא פוטנציאל בעלת
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 עליהן גומלין רכש התחייבויות/  הסכמי על( ת"רשפ) תעשייתי פעולה לשיתוף הרשות מצד אכיפה העדר 
-היי, קהאלקטרוני בתחומי נעשה שרובו הרי גומלין רכש מתבצע כבר אם, בנוסף .זרות חברות חתומות

   .מסורתיות מתעשיות פחות והרבה וטכנולוגיות, טק

  מוצר ומייצרת מפתחת, מתכננת שחברה אבסורדי מצב .על ידי המדינהמסים שרירותיים המוטלים 
 להטיל המדינה מחליטה ערעור זכות מתן או התייעצות או/ו מוקדמת התראה כל ללא, ופתאום כלשהו
 בתעשיית רב שימוש עושים בהם קפיצים על מס: שהועלו בשולחן דוגמאות .מוצר אותו על מס ולגבות
 קיבלה, לרכב מנעולים של בישראל היחידה היצרנית הינה אשר מולטילוק חברת או המקרה של הרכב
 חייבת החברה, כתוצאה .יצואל הולך הייצור שכל למרות ל"הנ המוצר את שממסים הודעה התראה ללא

 נפגם התחרות שכושר, וכמובן מאוד עד קטן שלה הרווח, תמחורה על ל"הנ המס עלויות את להוסיף
 .קשה באופן

 כשלעצמם שהם, חופשי סחר מהסכמי חלק. זחילה וקיפאון בקידום הסכמי סחר עם מדינות יעד ליצוא 
 ויאטנם עםלמשל,  .חתימתם עד שנים מאוד הרבה מתבשלים, היצואן מבחינת מאוד משמעותי עזר כלי

 צריכותש קובע מרקוסור עם שנחתם ההסכם .הסכם נחתם וטרם שנים 5-ל ובקר דיונים מתקיימים
 חברות, ל"הנ השנים במהלך. במכס מפטור הנותיל יוכלו ישראליות שחברות עד שנים מספר לחלוף

 פני על ניכר ביתרון וזוכות מדינות באותן פוזיציה תופסות דומות מגבלות להן שאין, אחרות ממדינות
  .הישראליות החברות

 לטובת בשימוש זה גלם שחומר בזמן בו היצואנים מייבאים אותם גלם חומרי על גבוה בשיעור מכס קיים 
 ת מכסהשב לקבל ניתן שתיאורטית הרי יצוא לצורך יבוא יש כאשר כי צוין המיועדים ליצוא. מוצרים ייצור
 . מוכרת וצאההה כל ולא, בירוקרטיה מאוד בהרבה כרוך הדבר החברות לדברי אבל
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 וטלוויזיה קולנוע – פורמטים
 חסמים וקשיים:

 אחרות ממדינות וזאת בשונהפורמטים  לייצא המעוניינות בחברות שתומך ממסדי כלכלי גוף/מודל אין .
 .רציפה פעילות לקיים הכלכלי הגב את יש" הגדולים לשחקנים" רק למעשה, לכן

 וחוסר כלכליים מהפסדים חשש לאור זאת -ווהפקת הפורמט פיתוח של ברובד מתקיים מהותי קושי 
 .ממשלתי סבסוד

  השונים לגורמים ברור לא .לראשותן עומד שכן הכלים סל את מכירות אינן רבות חברות -חוסר במידע ,
 המהווה מנחה, אחידה מערכת חסרה .ובתקצוב בידע לתמיכה כלים ולדרוש לפנות יש ממסדי גוף לאיזה
 .ממשלתי תקצוב לנתב שדואגת וכזו בתחום ידע מוקד

 שקיימים והכלים הידע של הנגשה לאפשר שיכול השונות החברות בין שיח ודו שקיפות כרגע אין 
 . היצואנים לראשות

 כמו אחרים יצוא מענפי בשונה זאת .בו הגלום ובפוטנציאל הפורמטים בשוק ממסדי הכרה חוסר קיים 
 .הממסד מצד ברורה נדה'אג או סדר, שיטה אין. וחקלאות הייטק

 שלא כמו בשאר המדינות, ל"לחו ומיוצאים בארץ שמופקים תכנים על משמעותיים מס החזרי אין בישראל .
 פרק שהפקת כך(, מיסים לאור ניכר חלק) מאירופה משמעותי באופן יקרות בארץ הייצור עלויות, בנוסף

 .באירופה שלמה עונה הפקת כמו כמעט עולה בארץ אחד

 חסמים מתקיימים כן ועל הפורמטים בעולם יזמות לטיפוח שנועדו אירופים םבגופי חברה אינה ישראל 
 לאור בארץ הפקות של מקיום נמנעים ב"מארה שידור גופיכתוצאה מכך  .בארץ החברות את שמגבילים

 .בנושא הכרוכות הכבדות הכלכליות המשמעויות

 בישראל וקבש שליטתם לאור לשידור פורמטים להעלאת קשיים מערימים השידור גופי. 

 כמעט אין אירופה. מערב ומדינות אוסטרליה, קנדה, ב"עיקריים: ארה יצוא יעד שוקי 4 ישנן להיום נכון 
  .מסחריים קשרים של קיומם אי או ידע מיעוט לאור ובאפריקה הרחוק במזרח לשווקים חשיפה
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 רוחביים חסמים - אינטגרטיבי סיכום
 

עיקריים ומהותיים הנוגעים לקשיים ולחסמים עימם  בחלק זה התמקד הדיון בנושאים
 מתמודדים כלל היצואנים באשר הם.  

 חוץ סחר וסיכוני ביטוח מימון  

 הדרך בתחילת יצואנים 

 בהודו השוק  

 באפריקה השוק  

 בסין השוק  

 ביפן השוק  

 בינלאומיים ומכרזים ליצואן סיוע כלי 

 ותקינה רגולציה חסמי  
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  וסיכוני סחר חוץ מימון ביטוח

 של מאוד גדול בחלק עצמו על חזר אשר, היצואנים בפעילות אקוטי חסם הוא והאשראי המימון נושא
 ובניגוד לשנה משנה יורדות הממשלה תמיכות כי טענה ישנה. כאחד ורוחביים סקטוריאליים, השולחנות
 במיוחד ,והאשראי המימון בבעיות לבטיפו מהותי צורך קיים ,לפיכך. מצטמצם הראשי המדען תקציב, להצהרות

 .ויגדל יצואוה הייצור כך ,יותר רבים מימונים פתרונות ימצאויש ככל כי ההכרה לאור

 חסמים וקשיים:

 כדי בחוזים היתלות ויש כשנדרש מסופק אינו שהמימון בכך חסם עיקרי מהווים הקיימים הביטוח גופי 
 עם אך הפעילות על הנגבות העמלות רפתגו בצורה עלו המשבר בזמן בנוסף .מתשלום להימנע

 . המקורית לרמתן העמלות הוחזרו לא המשבר היחלשות

 הבינלאומית הפעילות במסגרת החברה של השוטפת ההוצאות לטובת גם מימון במקורות חוסר ישנו . 

 ל"בחו פרויקטים מימון לנושא פתרונות למצוא מאד מתקשים היצואנים  (project financing.) הז נושא 
 ויותר יותרל הופכת הבעיה. לנושא טובים פתרונות מספקים אינם והבנקים" , אשרא" ידי על מכוסה איננו

 .עם הזמן אקוטית

 ח"שלמ 5 על העולה בסכום ל"בחו חייבים לנכות בבואם הבנקים על מגבלות הטיל הבנקים על המפקח 
 בידי אין אם, חוץ סחר וסיכוני אשרא וחביט חברת ידי על בוטחו אילו חובות אם גם ,(דולר ורבע כמיליון)

 . ביצואנים הפוגע מלאכותי אשראי מחנק יוצרת זו גזרה .ל"בחו הסופי הלקוח של כספיים דוחות הבנקים

 תואמות ואינן מספיק ברורות אינן אשרא ידי על הניתן האשראי בביטוח הישראלי היצוא מרכיב דרישות 
 אלטרנטיביים םימימוניו םיביטוחי פתרונות לחפש חברות וחפתד הוודאות אי(. מכס כגון) אחרות הגדרות
 .לישראל מחוץ עבודות הוצאת וגוררת זרות ביטוח בחברות

 בעסקאות בעיקר מעורבות אשר הדרך בתחילת לחברות מענה נותנים אינם הקיימים חוץ סחר ביטוחי רוב 
  גבוהות פרמיות לשלם נדרשות פרטיים ביטוח לגופי הפונות חברות ;יחסי באופן מועד וקצרות קטנות

 החוץ סחר סיכוני את לבטח שלא בוחרים הקטנים היצואנים מרבית וכתוצאה

 לזכאות התנאים את ולהתאים ישראלי יצואן נחשב מי ברורה בהגדרה צורך יש הגלובליזציה בעידן 
 .מהארץ הפועלים ליצואנים יתרונות רליצו מנת על, בהתאם וסובסידיות למענקים

 לפנות היצואן, איך בפני בעומדים המימון כלי מגוון מהם היצואנים: בקרב במידע גדול סורמח קיים 
 .וכו' מהבנק יצואל מימון לקבלת לפנות איך, מספקים הם מימון פתרונות איזה, אשרא או 'ח"בסס'ל

 חברת כגון) פיזיים נכסים ללא בעסק כשמדובר בעיקר, צומח לעסק מסורתי מימון בקבלת בולט קושי קיים 
 לקרנות רלוונטי שאיננו שנים למספר מעל הפעיל בעסק כשמדובר ובעיקר(, תוכנה חברת או טק-היי
  .סיכון הון

 על בהרבה העולים בהיקפים פרויקטים במסגרת הנדרשות שונות ערבויות לסוגי וגדלות הולכות דרישות 
 .  זה בנושא גם לחברות סיוע כלי נדרשים. הפרויקט ומשך היקף

 סיכונים לקחת המדינה על .לוא למדינות יצוא החוסם דבר, מסוימות למדינות ביטוח מסגרות חסרות 
 .רווח למטרות פועל שאינו קולקטיבי כמבטח יותר גדולים

 וביטוח( פרטיים גופים ידי על הניתן) קצר לטווח אשראי ביטוח בין הקיימת הברורה לאבחנה מעבר 
 מוצלח מודל כגון משולבים מסלולים לקיים חשוב ,ראאש באמצעות( שנה מעל) ארוך לטווח אשראי
 את והמדינה הראשונות השנים את מבטחת 'ח"בסס' פיו על בינוני לטווח אשראי לביטוח לאחרונה שפותח
 .הפוליסה במסגרת המאוחרות השנים
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  הדרך בתחילת יצואנים

 לחלק נהוג אך, רשמי מדד לכך יןא. קטנים יצואנים או, הדרך בתחילת יצואנים הינם בישראל היצואנים מרבית
אלף דולר בשנה נחשב יצואן מתחיל ועסק שמייצא בין  250  בין שמייצא עסק: היצוא גודל לפי זו אוכלוסייה

 מיליון דולר בשנה נחשב יצואן קטן. 2-אלף דולר ל 250

: רבים םחסמי עם התמודדות ומחייבת המתחיל היצואן עבור דרמטית הינה יצוא לפעילות לצאת ההחלטה
, רגולציה, מוצר התאמת, בינלאומית שיווק פעילת, יעד שוק בחירת, תפעולית הערכות, ניהולית הערכות

  .ועוד, יעד לשוק חדירה אסטרטגיית

 חסמים וקשיים:

 שיאפשר באופן טווח ארוכת להיות צריכה בהם והתמיכה" המשק של השדרה עמוד" הם הקטנים היצואנים 
 ללא ל"בחו הפעילות וקידום בשיווק להשקיע הקטנים היצואנים יוכלו כך  .נסיפינ וביטחון נשימה אורך
 ".התקציב יתייבש" העוקבת השנה או שבחודש חשש

 ה את חסרות היצוא בעולם דרכן המתחילות חברות-"Know How "אסטרטגיה לגיבוש הקשור בכל ,
  .ודוע פיננסית הערכות, שיווקית התמקצעות, מימון מקורות איתור, מיקוד

 תפעולית הערכות, ניהולית הערכות: הייחודים להם רבים חסמים עם מתמודדים המתחילים היצואנים ,
 . ועוד, יעד לשוק חדירה אסטרטגיית, רגולציה, מוצר התאמת, בינלאומית שיווק פעילת, יעד שוק בחירת

 מהווה אחד ליצוא הכניסה בשלב נמצאות אשר יעד לאוכלוסיות ממוקדתה שיווקיתה תמיכהה נושא 
 התמיכה תכניות במסגרת סיוע לקבלת הגבוה ספציפית צויינו כחסמים הסף  המרכזיים. החסמים

 ויקרים מסורבלים בקשה הגשת תהליכי עם וההתמודדות (חכם כסף כדוגמת) הקיימות השיווקית
(Horizon 2020).  

 קרובות לעיתים, תאמותה ולבצע בשווקים משתנה רגולציה עם להתמודד נאלצות דרכן בתחילת חברות 
 . מקומיים בתקנים לעמוד על למוצריהן, ממון עתירות

 אחת ;הבינלאומית הפעילות במסגרת החברה של השוטפת ההוצאות לטובת גם מימון במקורות חוסר 
 פוטנציאלי סוכן או למפיץ דוגמאות משלוח של גבוהה עלות היא הזה בהקשר הבולטות הדוגמאות

 .בתערוכה לתצוגה פריטים וחמשל או היתכנות לבדיקת

 אחת ;הבינלאומית הפעילות במסגרת החברה של השוטפת ההוצאות לטובת גם מימון במקורות חוסר 
 פוטנציאלי סוכן או למפיץ דוגמאות משלוח של גבוהה עלות היא הזה בהקשר הבולטות הדוגמאות

 .בתערוכה לתצוגה פריטים משלוח או היתכנות לבדיקת

 מתוך 25% כ) משמעותי בגובה יצוא לבצע נדרשות חברות כיום חברות. ומס הון השקעות עידוד חוק 
 .הון השקעות לעידוד החוק במסגרת מס בהטבות לזכות מנת על( מחזור המחזור

 בצורך החברות נתקלות בינלאומית לחשיפה הניסיונות במסגרת מתחילים. ליצואנים איכות תו 
 משנה מקבל הדבר; בישראל מוכר מגוף הכרה או/ ו ל"בחו או בארץ מכירות ל   Referenceלהציג
 .מתפתחים בשווקים לפעול מעוניינת החברה כאשר תוקף

 אשר הדרך בתחילת לחברות מענה נותנים אינם הקיימים הביטוחים רוב חוץ. סחר וסיכוני אשראי ביטוחי 
 פרטיים ביטוח לגופי הפונות חברות; יחסי באופן מועד וקצרות קטנות בעסקאות בעיקר מעורבות
 .תחרותיים או רווחיים להיות להן מאפשרות לא אשר גבוהות פרמיות לשלם נדרשות
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 גיאוגרפיים חסמים

 :בסין חסמים וקשיים

 בעלי דין עורכי על מידע חסר בסין בפרט.השוק הסיני בכלל ומערכת הדינים והחוקים  על מידע חוסר 
 מידע מספיק אין כן כמו '.וכו ורה נבוכים בשוק הסיניהדרכה וייעוץ, מ חוברת, הסיני בשוק וידע ניסיון

 .עסקי ומידע ענפיות סקירות  - סין על וחומרים

 קיים צורך בסיוע .וכסף זמן בזבוז למנוע מנת על ובסינונם ואסטרטגיים עסקיים שותפים באיתור קושי 
 מקום הפעילות האידאלי במדינה.  לגבי בהחלטה

 עלות לטכנולוגיה נדרשת הדגמה מתקני לצורך הקמת: לדוגמא סין.ב השיווק עלויות גבוהות במימון 
 .(ישראלי לעובד רילוקיישן ללא) בשנה דולר 100,000 עד דולר 50,000 -בכ המוערכת לשוק כניסה

 .משמעותית השקעהב מדובר קטנה לחברה

 קטנות ועסקאות לחברות אשראי במימון צורך. 

 ופערי שפה שדורשים  וכללית עסקית תרבות ,הסינית תהתרבו בהבנת קושי .וקשיי שפה תרבותי פער
 תרגום מצגות ומידע לסינית.

 .ישראל את גם אלא החברה את רק לא משווקים בסין פועלים כאשר הסברה כלכלית של ישראל בסין 
 .תדמית וניסרט כולל, בסינית ישראל לקידום בחומרים מעונייניםו

 .(.ג"בנתב השפלותבין היתר, ) מסין עסקיים ותפיםוש ללקוחות  לישראל ויזה בהשגת קושי ויזה 

 שהסינים ברגע כי בעייתית הינה חדשות טכנולוגיות מכירת .וטכנולוגיות מוצרים העתקת - רוחני קניין 
 סיניות חברות עם בהתמודדות סיוע. יותר בזול אותה להציע יכולים הם הטכנולוגיה את מעתיקים

 בשלבי שנמצא הסחר אזורי בהסכם רוחני לקניין הנוגעים פיםסעי לכלול. החברה מוצרי את שמעתיקות
 .בדיקה

 יועצים על ובמידע הסיני בשוק דרכן בתחילת לחברות ייעוץ חבילות במתן בסיוע צורך. 

 העסקית. התרבות את המכירים ישראלים גורמים או מקומיים ידי על עסקיות לפגישות בליווי צורך 

 נאותות בדיקת בביצוע סיוע (Due Diligence) בסין. פוטנציאלים עסקיים ושותפים לקוחות/לחברות 

  קליניים ניסויים  של חוזר לביצוע דרישהה ,למשל רבים המקשים על היצוא למדינה. רגולציהחסמי .
 .מדרישה זו פטור לשם קבלת בסין לייצור למשוך ניסיון מהווה

 ותנוספ ועלויות בבדיקות לחסוך מנת על בתקינה הדדית בהכרה צורך. 

 ישראלי יצואל האזרחי הביטחוני השוק בפתיחת צורך. 

 במכרזים העדפהב , שבאה לידי ביטוימקומי לייצור סינית והעדפה דרישה מול בהתמודדות קושי. 
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 :בהודו חסמים וקשיים

 במחירים למכור ישראליות חברות על שמקשה מה, מאוד גבוהים הם מישראל סחורות עבור בהודו המכסים 
 .תחרותיים

 שמקבלות זרות חברות עם בהתמודדות, מכרזים על במידע פער בשל גדולים פרויקטים בקבלת קושי 
 .'(וכו מכסים, ערבויות ראו) הכוללות והעלויות שלהן מהממשלות תמיכה

 עלויות. פרויקטים לחברות קריטי הוא חוץ סחר סיכוני ביטוח נושא ר חוץ.סח וביטוחי מדינה ערבויות 
. הישראליות החברות של התחרותיות על שמקשה בצורה מאוד גבוה פרויקטים רעבו הערבויות קבלת
 .מדי גבוה המחיר כשניתן גם. מגבלות וישנן מצומצם הוא שניתן האשראי היקף

 המרכזית הבעיה. הביטחוניות התעשיות על בעיקר, מאוד מכבידות גומלין רכש התחייבויות - גומלין רכש 
 .להודו ייצור להעביר דרישה ויש מימושה בדרכי כמעט גמישות שאין היא

 לא. עליון גבול ישנו וכן, מסוים בהיקף פעילים ליצואנים רק מיועדות הכלכלה משרד של ליצואנים קרנות 
 דורשת הראשי המדען של מוצרים התאמת קרן. גדולות לחברות גם-כמו מתחילים ליצואנים מענה ניתן

 . בה משלהשת מעשי תמיד לא ולכן טכנולוגית חדשנות

 כניסות מספר עם ויזה לקבל קשה כן-כמו. יקר יחסית תהליך זה לישראלים עסקים ויזות הוצאת – ויזות .
 נייר ויזת מנפיקים לא שכן, ויזה עם קשיים ישנם לישראל לבוא שמבקשים להודים גם השני מהצד
 .נפרד דרכון ציאלהו אותם ומחייב ערב במדינות עסקים שעושים הודים על שמקשה מה, קבוצות למעט

 קבלת את שמסבכת עובדה, מספיק טיסות היצע ואין מאוד יקרות להודו הטיסות .טיסותותדירות  מחירי 
 .להודו נסיעה על ההחלטה

 

 חסמים וקשיים באפריקה

 את להגביר ואף המטבע קרן נתוני פי על 5% -כ של בקצב לצמוח סהרית-הסב  אפריקה צפויה 2015 בשנת
 הקרובות בשנים לפעילות יעד מדינות שש עלו "אפריקה יעד מדינות מודל" פי על. 2020 עד הצמיחה קצב

 המדינות רשימת את מובילות וניגריה טנזניה, אתיופיה. ואנגולה קניה, אתיופיה, טנזניה, גאנה, ניגריה -והן
 לא םאתגרי ישנם המרשימים הצמיחה שיעורי רקע על. היצוא מכון של היעד מדינות שש בין הצומחות
 מחוסר סובלות אפריקהב סהרה סב מדינות מרבית. אלו למדינות צאילי הרוצים אלו בפני העומדים מבוטלים

 הזדמנות ישנה לישראל כי נראה אך. סבוכה ובירוקרטיה מהותיות תשתית מבעיות, וביטחונית פוליטית יציבות
 על,  ביבשת עסקים עושות לםהעו מדינות כשכל וכעת דבר לכל כמעט הצמא, אוהד לשוק להיכנס אמתית
  .אלו לשוקים ביצוא ותמיכה דגש לתת ישראל

 יעד במדינת ממוקדים להיות צריכים לא הכספים. ביותר הבולט החסם חוץ זהו סחר וביטוחי מדינה ערבויות 
 שלמים ענפים נסגרים וכך מימון שלהן ליצואנים מעמידות ב"ארה, גרמניה, סין כמו מדינות. ספציפית
 . נוספות מדינות של מכניסה

 שמקבלות זרות חברות עם בהתמודדות, מכרזים על במידע פער בשל גדולים פרויקטים בקבלת קושי 
 הכוללות. והעלויות שלהן מהממשלות תמיכה

 מכרזים./  אינטגרטיביים לפרויקטים וגישה במידע מחסור 
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 :ביפן חסמים וקשיים

 פועלות בהם  הזמן קבועי .מ"מו ולנהל לתקשר ולתהיכ את שמגבילים ומהותיים עמוקים תרבות פערי 
 .עסקיים קשרים לבסס כדי פגישות של רב מספר ונדרשות בישראל מאלו ארוכים, היפניות החברות

 שמבנה עקרונית הבנה גם אין, ביפן העסקית ההתנהלות ושל התרבות של ההבנה חוסר של יוצא כפועל
 יצואניםה של מאלו שונים, הלקוחות של מרכזייםה והיעדים ההחלטות קבלת תהליך, היפני השוק

 מהתפיסה בשונה -ואסטרטגית טווח ארוכת הינה שותפות, היפנית בתרבות, לדוגמא. הישראלים
 .רווחים למקסם נועדה ששותפות הישראלית

 .חרםהמ פגעוישי יפניות חברות מצד םמסוי חשש ישנו איום החרם ושינוי בסנטימנט כלפי ישראל 
 הערבי השוק למרחב תימובנ עדיפות נותנות יפניות חברות. ישראל עם כלכליים קשרים םמקיו כתוצאה

 .הישראלי השוק פני על

 .היפנים הלקוחות מצד גבוהות מסחריות דרישות רף דרישות גבוה מאוד מהווה חסם מהותי לכניסה לשוק ,
  .יצואנים חדירת על קשיים מערימות קפדניות רגולטוריות דרישות בצד

 עם עסקיים קשרים לקיים שרוצות חברות על כבדות כלכליות משמעויות ישנן ות לוגיסטיות גבוהות.עלוי 
 .מאוד כבד נטל מהווים, המפגשים ברציפות והצורך הנסיעה עלויות, המרחק .ביפן לקוחות

 לא .ביפן חברות עם קשר ראשוני ליצור שרוצות לחברות ממשלתית ותמיכה סבסוד, כלכלי סיוע אין 
 בגישור לתמוך שיכול ידע מוקד ואין עסקיים קשרים לייצר שתכליתה ממסדית תשתית ימתמתקי

 .התרבותיים הפערים

 .מוצרים יצואל רלוונטי תקן תו קבלת על קשים מערימים בארץ הרגולטורים הגופים רגולציה ישראלית 
 .היצואנים כלפי הממשלתיות לדרישות בנוגע שקיפות ואין ייעודיים

 אשרור דרוש)  ליפן ישראל בין ביטחוני הסכם היעדר הוא משמעותי חסם בין ישראל ויפן. היעדר הסכמים 
 .ובטחוני רפואי ייצור -מרכזיים מסחר מעגלי על משפיע זה הסכם של קיומו אי(. ישראל ממשלת של
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 ל"בינ ומכרזים ליצואן סיוע כלי

 חסמים וקשיים:

 להימנע כדי בחוזים היתלות ויש כשנדרש מסופק אינו מימוןשה בכך כחסם צוינו הקיימים הביטוח גופי 
 היחלשות עם אך ,הפעילות על הנגבות העמלות גורפת בצורה עלו המשבר בזמן ,בנוסף .מתשלום
 . המקורית לרמתן העמלות הוחזרו לא המשבר

 כיום אין  הרפואי.  במיוחד בתחום ,לשיווק הניתנת התמיכה לבין לפיתוח הניתנת התמיכה בין פער קיים
  .היעד בשוק קליניים מחקרים של בתחום החברות של הביניים לשלבמענה 

 ממומנים מכרזים שאלו אף ם"האו מוסדות על בדגש ל"בינ מכרזים עם והיכרות מודעות חוסר ישנו 
 כמעט אין שבהם ם"האו של רבים מוסדות קיימים .נמוכים ההגשות היקפי גם ולכן הארגון ידי על לחלוטין

 . יורק בניו ם"לאו ישראל שגרירות של מגע

 קטהפרוי בתמחור בעיה ליצור עלול ל"בינ במכרזים השילוח עלויות.  

 הפרויקטים בקרן ,כמו כן .חסם מהווים הכלכלה משרד של סיוע כלי במערך הקיימות קרנותתנאי הסף ב 
 . להרחיבה ויש מדי מצומצמת הינה התכנות סקר או מכרז של ההגדרה ,ל"הבינ

 מהווה חסם  מימון שמחפשות לחברות הרציניות והקרנות המוסדיים מצד נמוך ומימון משאבים דרהיע
 לאחר אך הראשי מהמדען נרחבת תמיכה לקבל יכולה רבה צמיחה עם פיתוח מוטות חברות .משמעותי

 . השיווק של הקריטי לשלב מימון ללא ארוך" מוות עמק" יש מכן

 הבסיסיים הייעוץ מסמכי את שכותבות למדינות ותעדיפ ישו שקופים אינם רבים מכרזים . 

 

 תשתיות, , נמלים, מכס, רגולציה -חסמים מבניים 
 רוחני תקנים וקניין

 חסמים וקשיים:

 היה שהמכון חוברותכפי שהיה ב) מדינה בכלהרלוונטיים  והגופים חסמים על זמין מידע .  איןחוסר במידע 
 (.בעבר מפרסם

 צורך ללמה שדרוש  בכל הנוגע לסייע יודעים לא הישראלי התקנים במכון ת.בירוקרטיה ורגולציה מקומי
 ומערים מוצרים של יצואה על מאוד מקשה הישראלי החקלאות משרד. האמריקאי לשוק כניסה

 לא הביטחוני בתחום חברות תהליכי אישור ארוכים של אפ"י. .הווטרינריים השירותים במיוחד, בירוקרטיה
 לאישור עד מציעות שהן השירותיםאת  או מוצריהן את הפוטנציאלים ללקוחות להציג אפילו יכולות

 לקבלת המחויבות. כך בשל משתהות ואף מתבטלות רבות רבים ועסקאות חודשים שלוקח דבר, י"אפ
 . המכירה תהליך את רבות ומייקרת מאריכה י"מאפ אישור

 .בסין ותהעובד חברות של רוחני קניין על הגנה היום אין קניין רוחני. 

 להגביל החליטה שהמדינה בעבר פעמים היו הביטחוני. הגבלות רבות על ידי המדינה, במיוחד בתחום 
 . חתומים חוזים על השפיע וזה( ופולין טורקיה כמו) מסוימות מדינות מול פעילות

 ביטחוניות לחברות תקפה אינה חכם כסף תוכנית . 
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 דרך לעבור מוסמכות מעבדות שמביא מה ,אחרות תמדינו עם בתקינה הדדית הכרה הסכמי מספיק אין 
(. כאלו הסכמים יש כן אלו שלמדינות משום) אסיאתיות מדינות עם לעבוד כדי ואירופה קנדה, ב"ארה

 .למדינה המוצר את להכניס כדי הישראלית הזהות את" להחביא" נאצלים לפעמים

 מהווה חסם משמעותי במיוחד  רבים. לשווקים חדשים )סין, הודו וכדומה( דורשת הון ומשאבים כניסה
 . קטנות לחברות

 ב וסיוע מקומי סוכן איתון לאחר כמו, התהליך של מתקדמים בשלבים החברות של ליווי אין-due 
diligence המקומי השותף של . 

 מתפתחות במדינות תרבותיים קשיים . 

 .יתןי שזה משום, הפרטי בשוק סיוןינ לאחר לשרת יגיעו המסחריים שהנספחים חשוב מקצועיות הנספחים 
 . מתאימה אינפורמציה לספק הדרושים הכלים את להם

 מדי מסורבלת פניותה מערכתו מדי איטית היא מהנספחים המידע קבלת . 

 ניהול הגשת וקבלת טפסי המועמדות , רבה בירוקרטיה דורשות הכלכלה משרד שמפעיל הסיוע תוכניות
  ארוכה ומסורבלת. 

 אורחים ושל עובדים של ויציאה בכניסה, ג"בנתב טחוניותיב בבעיות תנתקלו ערביות חברות . 

 .לייצר יכולות לא אלו חברותלמשל,  תמיכה ועידוד חברות ביטחוניות לאור המגבלות העומדות בפניהן 
 . ל"מחו ממקביליהן תחרותיות פחות הן ולכן משרד הביטחון של מגבלות בשל בסין
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 פעולה לדרכי והצעות פתרונות -  הישראלי היצוא חסמי

 טק-ענפי ההיי
 פתרונות והצעות ייעול:

 טכנולוגיים. במקצועות לסטודנטים תמריצים מתן 

 בישראל הנמצאות לאומיות רב לחברות הניתנים התמריצים השוואת ידי על המוחות בריחת מניעת 
 ישראליות. טכנולוגיה לחברות

 טכנולוגית. השכלה בעלי עובדים לייבוא עבודה רישיונות מתן 

 התקשורת משרד/ התקנים מכון) הרלוונטיים הגופים עם הקיימים הנהלים של מחודשת בחינה /
 הממשלה וגופי טק-ההיי לתעשיית משותפת ועדה כדוגמת לעיל האמור לאור( המכס רשות

 . אלו בחסמים תסייע אשר הרלוונטיים

 למדינות התשתית והרחבת וקוריאה(,, יפן, סין, ב")ארה המפתח בשווקי הקיימות הנציגויות עיבוי 
 . אמריקה ודרום אפריקה

 אמריקה דרום, סינגפור, פרנסיסקו סן, )טוקיו חשובים עסקיים ליעדים ישירותה הטיסות מגוון הרחבת 
 .   ('וכו

 מתחמים יורק(. -ניו, סין, )יפן ומרוחקים חשובים בשווקים אפים-רטאסט לפעילות מתחמים הקמת 
 .  לשוק החדירה בשלבי אלה בשווקים עלות ללא לפעול אפ-רטאסט חברותל יאפשרו אלו

 בתערוכות השתתפות, לאומיות רב לחברות בחדירה הכרוכה השיווקית הפעילות למימון קרן הקמת 
 .לאומיים בין וכנסים

 הארגון בנבכי להתמצא הישראליות לחברות לאפשר בכדי לאומיות רב חברות של ארגוני מיפוי 
 .הרלוונטי לגורם האפשרי קדםבה ולהגיע

 בינלאומיות בתערוכות הכלכלה ומשרד היצוא מכון של החשיפה הגברת. 

 הנספחויות באמצעות מקומי שותף עם והתקשרות באיתור לסיוע והמשאבים המאמצים הגברת 
 הכלכלה משרד של המסחריות

 הישראלית יםהסטרטאפ לתעשיית המימון הגדלת לצורך סיכון הון לקרנות מדינה ערבות מתן 

 מול הפעילות הגברת Corporate VC's ל"בחו המסחריות הנספחויות של המערך בעזרת 

 טכנולוגיים במקצועות לסטודנטים תמריצים מתן 

 מדינות עם הסחר חתימה על הסכמי APEC שיהיה כך בישראל המיסוי מדיניות ושינוי  18המובילות 
 . OECD -ה למדינות בדומה

 

                                                           
18

, סין, ילה'צ, קנדה, ברוניי, אוסטרליה: מדינות 21 בו חברות (APEC) השקט והאוקיינוס אסיה מדינות של הכלכלית הקהילה פורום 
, סינגפור, רוסיה, הפיליפינים, פרו, החדשה גיניאה-פפואה, זילנד ניו, מקסיקו, מאלזיה, קוריאה דרום, אןיפ, אינדונזיה, קונג הונג

 .ווייטנאם ב"ארה, תאילנד, טייוואן
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 וסייבר מולדת בטחון

 פתרונות והצעות ייעול:

 שיוביל בכיר ממשלתי משרד של בניהול הממשלה משרדי בין פעולה ושיתופי נרחבת נדרשת תמיכה 
 . זה למהלך ומשאבים תקציב והקצאת תכנון כולל, המהלך את

 לקדם צריך ל"לחו שיוצא ישראל בממשלת שר נדרשת מחויבות עמוקה יותר מאת נציגי הממשל. כל 
 גורמים במשיכת ולסייע לאומיים ביתנים יש בהם ותערוכות אירועים יותרל להגיע ,ישראליות חברות

 .הישראליות החברות עבור העסקי הפוטנציאל את שיגדילו רלוונטיים

 הצבאי העולם בין שתבדיל י"ואפ הממשלה מצד לגמרי אחרת רגולטורית ומדיניות חשיבה נדרשת 
 .  האזרחי והסייבר HLS-ה לעולם

 ומכון ראשי מדען' כדוג ביצואנים שתומכים המסייעים לגופים התקציב של משמעותית הגדלה נדרשת 
 .העלויות בסבסוד ממשלתית תמיכה יותר נדרשת. היצוא

 במהלכי ליצואנים ממשלתי גיבוי G2G ,כולל, עסקאות/פרויקטים ובביצוע גומלין לרכש הקשור בכל 
 רשמיים. יחסים לישראל אין עמן במדינות

 היצוא בקידום הישראליות לחברות רבות יסייעו יעד ושווקי במדינות ביטחון סכמיה על חתימה. 

 בנושא עליהן שיקלו ותוכניות שיווק בתקציבי סיוע צריכים. 

 בכל הנוגע להתגברות תופעת החרם על חברות ישראליות בחו"ל ממשלתית ועשייה היערכות נדרשת .
 שמפריע מהמסחרי הפוליטי המישור הפרדת לע בדגש, בעולם צ"ביח רב מאמץ להשקיע יש המדינה

 .ישראליות חברות עבור עסקים למימוש מעט לא

 

 וקלינטק מים, טכנולוגיה-אגרו
 פתרונות והצעות ייעול:

 (. בפריפריה רק לאו) בארץ ידע עתירי מפעליםשל  ושדרוג להקמה ותמריצים השקעות, משאבים הפניית
, טכנאים( ,וכדומה רתכות) טכניים למקצועות טיםלסטודנ תמריצים, מקצועיות בהכשרות השקעה

 .זמן ולאורך איכותית אדם כוח תשתית לבניית מקצועות נוספיםו מהנדסים

 יותר מהמגבלות  קטנות לעסקאות אשראי קווי אשראי, פתיחת קבלת אשרא, הקלת תנאי תקציב הגדלת
 סיכונים ביטוח/אשראי/מוןלמי ממשלתית קרן סיכון ולהקים יותר לקחת יש ,היום. בנוסף הקיימות

 .יעד בשווקי לפרויקטים

 היעד במדינות מימון גורמי המדינה ומיפוי ידי על פרויקטים מימון חבילות תפירת. 

 אחרות מדינות עם מחקריים פעולה שיתופי וליצור החקלאות בתחום יותר להשקיע הראשי המדען על. 

 אסיה מזרח-דרום מדינות על דגש עם מכסים,וה המיסים עלויות על יקלו משמעותית סחר הסכמי יצירת. 

 כלכליים נספחים השווקים והצבת ודינמיות המגמות פי על יעד במדינות הנספחים מערך תגבור 
 .ועוד אינדונזיה, ריקה לטיניתאמ,  באפריקה חדשות במדינות
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 מקצועית  הוהנחיי צרכיהן פי על דרכם בתחילת ויצואנים צעירות חברות לליווי אישי של מערך בניית
 .שלב אחר שלב למעקב

 ווטק'-ו 'אגריטק' דוגמתכ משקיעים כנסי אסטרטגיים ועריכת ושותפים בינלאומיים משקיעים איתור' .
 תוך בכנסים כמרצים ושילובן הכנסים בדבר הישראליות החברות עדכון, ל"בחו מקצועיים כנסים איתור
 .שברשותן חדשניותה טכנולוגיותה היכולות הצגת

 בתערוכות בכל הנוגע להשתתפות שלהן היצוא גודל פי על חברות בין בעלויות וך בידוליש לער 
 .יצואשעורך מכון ה ולפעילויות

 תצטרכנה לא שהחברות כך ,אחד גורם ידי על המידע של כל איתור הזדמנויות עסקיות. יש לבצע ריכוז 
  .שונים ממקורות מידע לדלות

 רלוונטיות לחברות המידע והעברת המכרז שלב לפני ,התהוותשלבי הב פרויקטים זיהוי. 

 250-מ יםהגדול יצואהיקפי  עם בחברות רק תמיכותה את המגבילים הקריטריונים ה שלהגמשה או הסר 
 אלף דולר.

  מהלך עולמיות ליצירת ומובילות כחדשניות הישראליות האגרוטכנולוגיה חברות של יתרונותהניצול 
 המים בתחומי טק-ניו תוכניתב שנעשה מהל בדומה החברות, יצוא את קדימה צעד שייקח מחדש למיתוג

 .והאנרגיה

 יותר גדול בפרויקטים להשתלב הפוטנציאל בהן במדינות משאבים השקעת. 

 והנגשתם ם"האושל  ודרישות צרכים איתור, ם"האו של כספקים ישראליות חברות ברישום תמיכה 
 .הרלוונטיות הישראליות לחברות

 ומול בתעשייה פוטנציאליים שותפים מול אל ל"ובחו בארץ מסחריים-טכנולוגיים בפיילוטים תמיכה 
 . הרשויות

 בישראל מוצלחת חקלאות של תשתית תהיה לא אם. בקידום טכנולוגי של החקלאות בישראל תמיכה 
 . ל"לחו טכנולוגיות אותן את לשווק קשה המגדלים, יהיה אצל חדשניות טכנולוגיות על המושתתת

 והפשרת החשמל לרשת חיבור, תעריפים הסדרת בנושא ההחלטות למקבלי הנוגע בכל חותכו איחוד 
 חלוציים.  פרויקטים בניית לצורך תשתיות

 

  רפואי וציוד מכשור
 פתרונות והצעות ייעול:

  מתחילים. ליצואנים ולהתאימה גם" חכם כסף"יש לפתח את תוכנית 

 לאומי תןבי אין ןבה בתערוכות גם ותמיכה סבסוד כלי לפתח . 

 וחדשניים עדכניים מיתוג אמצעי לייצר . 

 פוטנציאליים עסקיים שותפים ואיתור ממוקדות שוק בהערכות לסייע . 

 חולים בבתי אנשי קשר הלאומיים בביתנים מבקריםלמשל, ) עסקיים קשרים של משותף מאגר לייצר 
 (. העולם ברחבי
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 העולמי הבנק כמו ייםבינלאומ גופים מול שותפתמ ועבודה חברות קידום למסד, WHO ו-UNICEF . 

 בתי או אוניברסיטאות כמו ומוסדות( מכסה, הבריאות משרד) משיקים משרדים מול בעבודה לסייע 
 .הראשונים בשלבים טכנולוגיות ליישוםבישראל  חולים

 

  מוצרי צריכה

 פתרונות והצעות ייעול:

 ייעודי נספח ימונה ,למשל. מדינות לפי ולא ענפים לפי סקטוריאלית שיתמחו כלכליים נספחים מינוי 
 כל על האחראי הטלקום לתחום נספח או אסיה מזרח-דרום מדינות כל על האחראי מד-הביו לתחום
 . הלטינית אמריקה מדינות

 ולאו הגדולות החברות של המטות ממוקמים ןבה בערים הנציגויות הקמת המסחריות. הנציגויות מיקום 
 בלוס ולא קולה קוקה של מושבה מקום באטלנטה נספחות – לדוגמא. נהבמדי הגדולות בערים דווקא

באפריקה  מסחריות ישנו צורך בהקמת נציגויות ,בנוסף  .גדולותמשמעותיות ו חברות אין בה ,לס'אנג
 .והשגרירויות הנספחויות אנשי עם הקשר והעמקת

 הצריכה מוצרי ענף על הנספחים של והדרכה הכוונה, ייעוץ.  

  יעוץ שנותנים בנספחים צורך אין במקום פעילות הנספחים. ומכירה לשיווק ישראלי גוף הקמתיש לשקול ,
 . יעד במדינות ישראלי טובין של משותפת והפצה מכירה, לשיווק שידאג גוף הקמת. ביצוע באנשי אלא

 אינן כבר המסורתיות התערוכות. חדשות תערוכות בבחירת צורך יש .ל"נוספות בחו תערוכות מימון ועידוד 
 פעולה וישתפו לתערוכה יחד שיצאו לחברות מענקים לתת יש לתערוכות ביציאה. פעם כמו רלוונטיות

 . בלוגיסטיקה

  .ממוקדות שיהיו יצואב ותמיכה עידוד תוכניות בהקמת צורך ישתמיכה ממוקדת יותר ולטווח ארוך 
  .זמן לאורך ל"לחו השיווק ימוןבמ סיוע .ארוך לטווח ותקצוב תמיכה יספקוו חסמים של מצומצם במספר

  בסיוע לחדירה לשווקים  להתמקד צורך קיים. לשווקים צומחים יצואפעילות מאומצת יותר לעידוד
 בעייתי יעד היא אירופה.  המסורתיים השווקים על חשבון מזרח הרחוק(לאפריקה ובעיקר להצומחים )

 מתקבלים הםו, ישראלים למוצרים הדריש נהיש הרחוק במזרח .אלו בימים ישראליות לחברות מאוד
על הסיוע לשווקים  ויתור חשבון על זה יעד שוק למול הפעילות במיקוד צורך יש. בהחרמות ולא בברכה

  .יותר מסורתיים

 המזרח במדינות ישראלים למוצרים ומותג תדמית בניית והמיתוג של מוצרים ישראלים. חיזוק התדמית 
 מול השיווק הגברתישנו צורך ב. שיווקיבמאמץ ה ממשלתי ש סיוענדר. לישראל חיובית הקהל דעת בהן

 .ישראל אוהדות וקהילות יהודיות קהילות

  .הצריכה מוצרי בתחום היצואנים את וישרת שיאגד מיוחד שיווקי גוף הקמתהקמת גוף מאוגד ומאוחד 
קשיי  לכל מענה יספק הגוף המאוחד ,בנוסף ".הצריכה למוצרי אגרקסקו"מעין   – היעד בארצות

 ועלויות גלם העסקית ויפעל להורדת המחירים ולהוזלת עלויות הייצור )בעיקר של חומרי הרגולציה
 .שלהן( התעשיינים עבור במרוכז גלם חומרי שקונות מדינותל קיימות דוגמאות בעולם.  שילוח
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  טרייה תוצרת

 פתרונות והצעות ייעול:

  הקיים לזה בחקלאות הון השקעות חוק עידוד של ולבצע התאמההקיימת היום לבטל את האפליה 
 . בתעשייה

 לזה בחקלאות ההשקעות מנהלת ידי על המנוהל החוק בין המלאכותית ההפרדה את לחלוטין לבטל 
 .הכלכלה במשרד ההשקעות מרכז ידי על המנוהל

 במס מדרוג רוליצ לאור הקשיים בגיוס עובדים מקומיים והמסים המכבידים המוטל על המעסיקים, יש 
 .  מקומיים עובדים ם שלזמינות פי על

 השקעה במו"פ חקלאי והחזר על השקעות שבוצעו. פעולה זו תביא להתייעלות במהלך הב יהגדלת תקצ
 ם שלאת יכולת בכך תגביר משמעותית -המוצרים  טכנולוגיים ולגיוון לשיפורים, הערך שרשרת כל

 . ולהרוויח להתחרות הטרייה התוצרת יצואני

 באמצעות הישראלית התוצרת של סטנדרט יצירת ידי על ואיכות ישראל בין הקשר את לחזק יש 
 .ופיקוח גידול ם שלפרוטוקולי

 החשוב  יצואהאירופי, שוק ה השוק על בדגש) השיווק רשתות מול הגברת קידום מכירות ושיווק אל
 .בנפרד יצואן כל של ממוקדת לעזרה מתוך הכוונה ,(והעיקרי

 

 המשנ וקבלנות רכב
 פתרונות והצעות ייעול:

 במיסים יצרניים למפעלים משמעותיות הנחות בהענקת צורך נויש .ייצור עלויות של ניכרת הפחתה 
 .  ב"וכיוצ, לגז המפעלים של מהיר חיבור, אנרגיה עלויות סבסוד, מוניציפליים

 רגנושיאו השולחן חברי ממליצים ,ויכולותיה היקפה, המסורתית התעשייה של החשיפה לטובת 
 תחבורה, אוצר, כלכלה) הרלוונטיים הממשלתיים המשרדים דרגי כל ושל, קבועים, תכופים ביקורים

 .יצרניים במפעלים'( וכו

 כן כמו. זרות חברות של גומלין רכש למחויבויות הקשור בכל יותר ומשמעותית תקיפה, יעילה אכיפה ,
 .עילית תעשייה מוצרי רק ולא מוצרים של רחב מגוון לרכוש מחויבות חברות על חובה הטלת

 של מוחלט למימוש עד הזמן משך קיצור; נוספות מדינות עם חופשי סחר הסכמי של מואצת חתימה 
 על לחתימה עד מדינות בין מ"מו ניהול זמן קיצור; ממכס מלא פטור וקבלת חופשי סחר הסכמי

 .הסכמיםה

 מקצועיים ספר בתי הקמת לטובת מהירים בצעדים לנקיטת למדינה פנייה: מקצועי א"כ של הכשרה 
 בלימודי להשתלב מובטלים או/ו צעירים לעודד תוכניות של הפועל אל והוצאה תכנון; נוספים

את  להכשיר מעוניינים אשר חברות/במפעלים כספית סבסוד ותמיכה, בנוסף. טכניים מקצועות
 מעסיקים אשר עליםמפ ובמדינות סקנדינביה, בגרמניהלמשל, . טכניים לתפקידים שלהן עובדיםה

 . מהממשלה כספי סיוע מקבלים 50 גיל את שעברו עובדים

 פטנטיםו פ"מו, מיכון, חדשים ייצור בקווי החברות של בהשקעות המדינה של יותר גדולה השתתפות .
 ההשקעה מעלות 20%-ה רף את עובר שלא בסיוע מדובראך בדרך כלל , מסייע הראשי המדען
 בגובה ממשלתית להשתתפות זוכים מפעלים בגרמניה. שנתיים חרלא רק לחברה מועבר והמימון

 .ההשקעה מעלות 50%
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 האירו לגוש המשתייכות למדינות מייצאות ישראליות חברות מאוד הרבה .היורו של הפיחות מניעת ;
 ישראל בנק את לראות רוצים היו והמפעלים ח"לש בהשוואה מאוד פוחת זה מטבע של היציג שערו
 .הדולר של הפיחות עצירת או למניעה נקט שהוא לאלו מיםדו בצעדים נוקט

 המוטלים המיסים שלל של חדה הפחתהנדרשת . ולוגיסטיקה השילוח עלויות של הפחתה או/ו סבסוד 
 .היצואנים של לפתחם

 להשתתפות הזכאות הרחבת .ל"לחו שיווק ואמצעי במאמצי יותר וממושכת מקיפה, עמוקה תמיכה 
 מהרף נמוך בהיקף מייצאות או בפועל מייצאות טרם אשר לחברות גם ,"חכם כסף" דוגמתכ תובתוכני
 . כיום הקבוע

 בהן בתערוכות גם ישראליות חברות של השתתפות לסבסד או כספי סיוע להעניק האפשרות בחינת 
 .לאומי ביתן אין

  הישבון להליכי הקשור בכל חברות/המפעלים על ולהקל לפשט           . 

 

 וטלוויזיה ועקולנ – פורמטים
 פתרונות והצעות ייעול:

 עם קשרים וביסוס הענף של ל"בינ בשיווק מאסיבית השקעה נדרשת – התודעתית בזירה לפעול יש 
 '(.וכו אוסטרליה, הרחוק המזרח) חדשים יעד שווקי

 צורך ישנו. הישראלי בשוק שליטתם לאור ,לשידור פורמטים להעלאת קשיים מערימים השידור גופי 
 והפקות תכנים החדרת ותאפשר מאוזנת מדיניות תטווה, רגולציה שתבצע טווח ארוכת אב תכנית גיבושב

 .השידורים ללוח

 של הצורך בין" לתווך" שידעו תרבות/כלכלה בוועדות רלוונטי ידע בעלי רפרנטים של בהצבה צורך ישנו 
 . ההמדינ למשאבי החברות

 הפורמטים בתחום העוסקים ל"בינ ומופעים יםאירוע, כנסים על חסות ופריסת ממשלתי תקצוב נדרש . 

 להיעזר, אחרות במדינות ממשלתית תמיכה של מודלים לבחון תהיה שמטרתו חשיבה צוות להקים יש 
 . בכך הכרוכות התקציביות והמשמעויות החסמים, הצרכים את יותר טוב למפות כדי כאלו מבחן במקרי

 פוטנציאל בעל מרכזי יצוא כענף בחשיבותו רהוהכ התחום על ממשלתית חסות בפריסת הכרח ישנו 
 .אדיר צמיחה

 העוסקים הגורמים לכל זמין ידע מקור ותהווה תתקצב, שתנהל ממשלתית תשתית בהקמת צורך ישנו 
 הפוטנציאל את יעריך, ויצואו פורמט להפקת שנדרשים הרבדים בכל שיטפל אחד ידע מוקד .בתחום
 שנצבר הידע את להנגיש המוקד ידע, בנוסף. המפיקים יםבגורמ שיתמכו קשרים ליצור וידע הגלום
 .ורלוונטי אקטיבי באופן

 אמריקנים/ אסייתיים/אירופיים אזרחיים לגופים כחברה ישראל את לצרף כדי המדיני בציר לפעול יש 
 .בתחום חברות של ותקצוב תמיכה שתכליתם
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  חוץ סחר וסיכוני ביטוח מימון
 פתרונות והצעות ייעול:

 לעודד מנת על(. הריבית את ליקר מבלי) הלוואות במתן סיכונים ללקיחת תמריצים מערכת ורליצ יש 
 הגנה רשת וליצור סיכון יותר עצמה על לקחת צריכה המדינה( מזנין מסוג אשראי כולל) אשראי נתינת
 המרותב הן, הבנקאיות בעמלות הן יותר גבוהות עלויות משלמים הקטנים היצואנים כיום. האשראי לנותני

 . הבנקאיות בריביות והן ח"המט

 ומטבע חוץ. המימון בתחומי חדשים שחקנים כניסת להתיר יש 

 להעניק יוכלו שחקנים שיותר ולדאוג השוק את לשכלל או ביטוח שיספק ממשלתי גוף הקמת לבחון יש 
  ריםמחי להורדת ולהביא השירותים את לשפר יכולה בתחום תחרות והגברת יצירה. חוץ סחר ביטוחי

 .הפעילות והגברת

 מימונית פלטפורמה ליצור מומלץ "Micro Loans "אטרקטיבית בריבית ח"ש אלף 50 כ של בגובה 
 . המדינה ובערבות

 צריכה לא המדינה -גבוה סיכון כבעלות המוגדרות במדינות לעסקאות המדינה ערבויות מסגרת הגדלת 
 יתרון לאפשר כך י"וע  סיכון יותר לקחת כיםצרי ו'אשרא' הכללי החשב, סיכונים הממזער כעסק לנהוג

 .מסוכנים בשווקים לחברות תחרותי

 נוספים מימון וגורמי הבנקים בהשתתפות ליצואנים אינפורמטיביים מפגשים ייזום. 

 מימון קבלת רבים במקרים המונעת פרקטית לא דרישה, המניות בעלי כל של אישית לערבות הדרישה 
 .בלבד היזמים מצד  ערבות לדרישת ותלשנ יש. מדינה בערבות מהקרן

 

  הדרך בתחילת יצואנים
 פתרונות והצעות ייעול:

 שווקים איתור בנושא ייעודית תמיכה לספק, המענק לקבלת המינימום סף להפחתת להביא מומלץ 
 ולספק נישה כנסי או בתערוכות מדובר כאשר וגם הבודדת החברה ברמת גם בתערוכות לסייע, ולקוחות

 וסיוע פוטנציאלים לקוחות תמרוץ כולל בחול הדגמה ומערכי פיילוטים בנושא יותר יביתאקט גישה
 .החברות של השיווק בהוצאות יותר עמוק

 
 פרטני מענה הנותן מבוסס" ידע מרכז" בהקמת חיוני צורך חסמי המידע שהועלו עם להתמודד מנת על 

 בניהול תמיכה כולל – השונים רבדיה על אינפורמציה של שוטף מערך הפעלת, לעיל שהוזכרו לסוגיות
 שגובש למתווה בדומה, משמעותי חונכים מערך הפעלת, השונים והתמיכה הסיוע גורמי ידי על הידע
 היצוא מכון של האקסלרציה תכניות הרחבת, לחונכים יותר אטרקטיבי תגמול תוך, יצואה במכון

 .המשתתפים כמות והגדלת נוספים לסקטורים
 הגלובליים בשווקים למקבילים ישראליים ומדיניות תקינה, רגולציה גופי בין הדדית הכרה. 

 
 השונים. הרגולציה בתחומי בנספחויות המתמחים קאדר הגדלת 

 
 זה. מסוג הגשות פ המסבסדות"מו ותוכניות סיוע הקמת קרנות 

 
 העלויות של משמעותית הורדה תוך בתחום מורשים' 'ספקים מספר עם 'קורפורייט' הסכם. 

 
 ירתיצ Micro Loans המדינה ובערבות אטרקטיבית בריבית ח"אלף ש 50 -כ של בגובה  . 
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 לכושר רבות ותסייע גדול שינוי תוביל בודדים באחוזים הרף חברות. הורדת ומס הון השקעות עידוד חוק 
 .אלו חברות של התחרות

 
 על המסתכל בדיקה מערך באמצעות קטנים ליצואנים" איכות תו" מתחילים. הענקת ליצואנים איכות תו 

 .המדען אצל שקיימים מודלים כדוגמת טכנולוגית בחינה רק ולא הוליסטית בצורה החברה
 

 המיועדת תכנית כל; יותר מבוססות לחברות ביחס גבוהה סיכון ברמת מאופיינת אלו חברות של פעילותן 
 נשימה אורך אלו ליצואנים תאפשר אשר שנתית רב תכנית להיות צריכה הדרך בתחילת ליצואנים

 השנה או שבחודש חשש ללא ל"בחו הפעילות וקידום בשיווק להשקיע שיוכלו מ"ע פיננסי וביטחון
 ". התקציב יתייבש" העוקבת

 

 :גיאוגרפיים חסמים
 סין 

 פתרונות והצעות ייעול:

  .כיפתו. כמו וא רוחני קניין בנושאי בטיפול סיוע נדרשקניין רוחני מהווה חסם מהותי וספציפי ביצוא לסין
 המתגבש ובכל הסכם עתידי שייחתם. אזור הסחר בהסכם כן יש לשלב נושא חשוב זה

  .בהתאם.  רלוונטיים לתחומים הישראליות החברות והכוונת הסינית החומש תכנית לימודהכוונה מקצועית
 על עסקי ליוויו הדרכות ביצוע'(. וכו ומתן משא ניהול) לשוק החדירה בתהליך זמן לאורך עסקי, אישי ליווי
 .הסיני השוק והבנת לימוד כהכנה ישראלים מאמנים ידי

 ייעוץ, בדיקת נאותות, עסקי מידע כגון, בתשלום( )גם בשנחאי העסקי במרכז נוספים שירותים הוספת 
 לא מקומיים מקצועיים אנשים של סיוע ללא עסקי מרכז .ינג'בבייג גם דומה מרכז הקמת בחינת.  עסקי

 לחברות וסיוע לליווי מקומיות ופנים מקצועית עזרה להקצות הישראליות. יש לחברות יאמית מענה ייתן
 פנים עם לחברות דלתות פתיחת, הדיון משתתפי של בסין עסקים עשיית של מניסיון. הישראליות

 .מאוד מקלה מקומיות

 עובדי) העסקתו וסבסוד בפעילותן הישראליות לחברות שיסייע מקומי מקצועי צוות גיוס 
 .(ולסייע ללוות רק אלא מסחריות חברות לייצג יכולים אינם שגרירות/קונסוליה

 מימון הקצאת היא המשמעות אם גם, לחברה ראוי כסף סכום הקצאת שיווק. לפעילויות מימוני סיוע 
 .שנה בכל חברות של יותר מצומצם למספר

 לחומרים זקוקות חברותה .ישראל עם עסקים לעידוד, ישראלי למוצר תדמית סרטוני ופרסום הכנת 
שיתוף אינטרסים עם משרד  .כללי באופן ישראל מדינת על גם אלא שלהן המוצר על רק לא שיווקיים

 החוץ וניצול פעילותם של חברות ואנשי עסקים ישראליים בסין לקידום ההסברה הישראלית. 

 .התנאים והתאמת, יועס וכלי מענקים קבלת תנאי על יותר ברור מידע מתן הצפת מידע עסקי ומקצועי 
 מקומיים תעשייתיים בפארקים זרות לחברות הניתנות שונות הטבות על מידע העברת. החברות לצרכי

 באופן עסקיות הזדמנויות הישראליות. פרסום לחברות לסייע שיכולים יועצים רשימות בסין. פרסום
 .הסיני השוק על ענפיות סקירות ופרסום הכנת יותר. מסודר

 הדדית הכרה, רגולציה צמצום, בארץ שנעשים קליניים בניסוים הכרה הדדית. הכרה כמיהס על חתימה 
 .כזה בקרוב הסכם על לחתום העומדת לשווייץ בדומה תקינה.  במעבדות

 המסחריים הנספחים ידי על סינון שעברו דין עורכי משרדי של פרטים העברת  המשפטי. בתחום סיוע  .
 .הסינית המשפט מערכת על ומידע סבריםה המספקים מדריכים ופרסום הכנת
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 החלטות למקבלי בהגעה עסקיות וסיוע לפגישות ממשלתי ליווי (G2G.)  סיוע ופעילות מוגברת של גורמי
 ממשל ופוליטיקה בחדירה לשוק הסיני. 

 למוצרים מקלה ורגולציה בנושא הממשל של סיוע יש צריכה. מוצרי עבור מקוון שיווק פלטפורמות פיתוח 
 .יותר נמוכות עלויות גם כמו, אלקטרוני במסחר

 בשטח. עובד פיילוט לשים בסין. ציוד הדגמות מימון 

 מסין עסקיים ושותפים עסקים לאנשי לארץ כניסה אשרות ומתן בטיפול הקלה. 

 .ישראליות חברות  לבחור יש הקמת פיילוט ממוקד לעידוד פעילות חברות בעלות פוטנציאל יצוא גבוה 
 ישיר סיוע יקבלו החברות,  בסין התפתחות פוטנציאל עם סין מוטות שהן חברות,  JUMP START למעין

 .בסין הכלכליות בקונסוליות העסקים במרכזי

 

 הודו  
 פתרונות והצעות ייעול:

 נבחרים מוצרים בסוגי מכסים הורדת שיכלול מורחב כלכלי הסכם על חתימה מכסים. הורדת. 

 ידוד ממשק הישראליות וע חברות של למכרזים גישה-G2G  .על במידע סיוע נדרשככלי לקידום וסיוע 
 יעיל G2G מנגנון לפתח ובנוסף יש (אישיים קשרים וכמובן קיימים מידע מאגרי באמצעות) מכרזים

 בהם בתחומים קיים צורך לאתר יש. פרויקטים או למכרזים בגישה עדיפות ישראליות לחברות שיאפשר
 גורמים עם קשרים וליצור( שפכים וטיהור חכמות ערים דוגמת) כחותמו יכולות הישראלית לתעשייה יש

 היתכנות לסקר ממשלתית תמיכה לתת ניתן. ההודי( המרכזי או המקומי) הממשל ברמת רלוונטיים
 .נוסף או המאגדים תכנית במסגרת חברות מספר י"ע שיתבצע בפרויקט כלכלית ולתמוך

 הערבויות מסגרת את להרחיב יש מדינה.  ערבויות מתןו בהודו לעסקאות אשראי ביטוחי היקף הרחבת 
 פרוטוקול כינון לצורך משאבים ולאגם( state) מדינה ברמת אשראי מתן לאפשר, לחברות שניתנות

 .המדינות בין פיננסי

 בנוסף גומלין. לרכש דרישות הקלת על ההודי הממשל מול הממשלה ברמת דיון לקדם יש גומלין. רכש ,
 אינו העסקאות נפח מבחינתן אשר) בהודו לייצר שיאלצו נלוות בתעשיות תמיכה לשקול קבלת מוצע

 (. זאת מצדיק

 על בדגש, הנדרש לפי חדשים סיוע כלי ויצירת, הקריטריונים והגמשת הקיימים הסיוע וכלי הסיוע הרחבת 
 .השיווק ומאמצי הנסיעות בעלויות תמיכה

 של עסקי פיתוח ובמחלקת עסקי פיתוח בחברות עזריש להגביר את הסיוע לארגוני קידום תומכים, להי 
 .מכון היצוא

 סקטוריאליים מומחים באמצעות הן בחברות, תמיכה לשם הנספחויות בפני העומדים הכלים הרחבת 
 (. הדרום במדינות בעיקר) גיאוגרפית פריסה באמצעות והן( כיועצים או כעובדים)

 המרכז. ההודי בשוק הראשונים צעדיהן את עושותה ישראליות לחברות עסקי מרכז הקמת - עסקי מרכז 
, ההודי בשוק נדרשים שירותים בהנגשת ובעיקר הראשונים הצעדים של הלוגיסטי בהיבט הן לסייע יכול
 '(וכו א"כ, חשבונאי, משפטי) יועצים מגוון, מידע כגון

 את להרחיב ינותהמעוני ישראליות לחברות ולימוד הכשרה תהליכי עיבוי -ההודי  לשוק הדרכה תכנית 
 לעבוד כיצד נבוכים מורה גם אלא, ההודי השוק עם היכרות על רק אינו הדגש. בהודו העסקית פעילותן
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 מפגשים קיום, למשל. איתם להתמודד והדרכים האתגרים על אחרות מחברות לשמוע ובעיקר, בשוק
 .הדדית הפריה לצורך בהודו הפעילים יצואנים של עיתיים

 לטענת, שם(. מעלה המוזכרים בכלים היתר בין) הדרום מדינות מול עבודה ממשקי לחזק מומלץ ביותר 
 .עסקים לעשות יותר קל, מהמשתתפים חלק

 בנושא  המדינות בין דיונים אשרות השהות מהוות חסם לעשיית עסקים, לשני הצדדים. יש צורך בקידום
 . הקלות התהליכים

 

  אפריקה
 :ייעול והצעות פתרונות

 לאפריקה ליצואנים ערבויות להגדיל המדינה על .באפריקה ושיווק לפרויקטים בכניסה וןבסיכ השתתפות. 

 אפריקה ממשלות עם הדדיות לערבויות ש״ח מיליארד גדולה הקמת קרן . 

 ממשלות של ברמה להיעשות צריכה אפריקה עם עבודה צורת  G2G לצרכי והתאמה גמישות על בדגש 
 של מדויק הליך הגדרת. ונציגים ממשלתיים כלכליות נציגויות ךדר ספציפיים פרויקטים קידום .השטח

 ב"בארה: באפריקה דלתות ופתיחת עסקים בעשיית( שר, שגריר או נספח אם בין) ממשלתית מעורבות
  . 'file for advocacy' שנקרא" השגריר של מעורבות בקשת" של מקובל בהליך מדובר

 לטובת ודיפלומטיה פילנתרופיה בין אפריקה וחיבורב פרויקטים על ישראל ממשלת של פרישת חסות 
 .היצוא עסקי

 כלכליים נספחים של נרחבת פרישה . 

 מאפריקה נכנסות ומשלחות אירועים על והתראות בשוטף ומידע פעילות אחר מעקב שירותי מתן. 

 שי אשר מפתח מדינות עם, ב"וארה אירופה עם הקיימים ההסכמים כדוגמת, סחר חיוני בהסכמי צורך 
 תחרותיות יעניקו אלו הסכמים'.  וכו אתיופיה,  אנגולה, ניגריה, קניה כגון איתה יחסי מסחר כבר למדינה
 המקומיים. בשווקים ישראליות לחברות

 

  יפן
 פתרונות והצעות ייעול:

 היפני בשוק והרגולציות המסחר, התרבות בפערי העיסוק את תחתיו שיאגד חשיבה צוות בגיבוש הכרח יש. 
 לקוחות עם ישראליות חברות עבור קשרים ביצירת לתמוך וידע כלים להנגיש יידע כזה מוקד

 .פוטנציאלים

 במופעים רשמית ממשלתית נוכחות/ תמיכה ,ישראלים לקוחות עבור רלוונטיים ואירועים כנסים איתור 
 .ישראליות מחברות היפני" חשש"ה הסרת למען כאלו

 ויצירת יצואל אישורים קבלת של מיותרת להתארכות שמובילים ,בישראל רגולציה במנגנוני רוחבי טיפול 
 .היצואנים כלפי שקיפות
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 שיטפל( וביטחון כלכלה) משרדי בין פעולה שיתוף בתוכה שתכלול רוחבית מערכת בהקמת צורך יש 
 .שוק בחסמי

 קיענ מול שוויוני לא באופן להתמודד ולא( בינונית חברות) בגודל שוויוניים יותר שותפים לחפש 
 והשירותים. התעשייה

 פתיחת עם קיים פוטנציאל עסקי רב גם מחוץ לטוקיו אך עובדה זו לא ממונפת לפעילות, במיוחד 
 באוסקה. המסחרית הנציגות

 היצוא. מכון ידי על ניכר הדרכה למערך דרישה 

 

 ל"בינ ומכרזים ליצואן סיוע כלי

 פתרונות והצעות ייעול:

 להעניק יוכלו שחקנים שיותר לדאוג כלל ויגביר את התחרות בשוק.יש ביטוח, שיספק ממשלתי גוף הקמת 
 . ופעילות מחיר הורדת וכך השירותים את לשפר יכולה בתחום תחרות והגברת חוץ. יצירה סחר ביטוחי

 ל"הבינ והפרויקטים המכרזים קרן על בדגש ,השנה לאורך רציפה להגשה הסיוע קרנות פתיחת. 

 תגבור ם."האו במוסדות ל"בינ מכרזים עם להתמודדות בסיוע שמתמחה בעובד ם"לאו השגרירות תגבור 
 .בו המכרזים של השונות ולפעילויות ם"האו לאנשי יותר רחבה גישה לאפשר יכול יורק בניו המערך

 ל"בינ במכרזים שוויון מפרות אחרות ועלויות שילוח עלויות כי לוודא ל"בינ מוסדות מול פעילות מאומצת 
 המכרז. וזמיי ידי על תספגנה

 השונות. בקרנות סיוע על בהתמודדות הסף הורדת תנאי 

 צורך יש הראשי. המדען של החממות למודל בדומה קטנות לחברות שיווק חממת של הקמתה בחינת 
 להיכנס כדי הכלכלה משרד הבינלאומי לשיווק ועד המדען אצל מהפיתוח התהליך כל לאורך בתמיכה

 הפיתוח לחממות בדומה שיווקיות חממות של הקמה(. חלוץ פרויקט) מסוים לשוק שמיועדים למקומות
 .אלו לנושאים כספים של להשקעה הפיננסיות לקרנות יותר אטרקטיביות להיות לחברות יעזרו

 

 רוחני וקניין תקנים, תשתיות, נמלים, מכס, רגולציה - מבניים חסמים

 פתרונות והצעות ייעול:

 פעילויות מגוון על לממש ניתן אותו, ייעודי תקציב עם ןיצוא פר ליםכ סט הכנת -שיווק בהוצאות השתתפות 
 גם זה תקציב להוציא יוכל היצואן למשל כך .היצואן עם יחד שתיבנה עבודה לתוכנית בהתאם, שנה כל
 . המכון של העבודה בתוכנית שאינן תערוכות על

 המסחריים לנספחים מסורבלת ופחות יותר מהירה פניות במערכת השקעה.  

 חכם כסף לתוכנית ביטחוניות חברות צירוף לבחון. 

 י בפרט"ואפ הווטרינריים הגורמים הרגולטורים בכלל ומול השירותים מול העבודה את לפשט כיצד לבחון . 

 אסיה במזרח במיוחד, אחרות מדינות עם בתקינה הכרה הסכמי לבחון . 

 (. המתוכננים אזורי הסחר כםהס במסגרת יטופל) סין עם רוחני קניין על הגנה הסכמי לבחון 
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חלק ג': סקר מצב היצוא,          

 מגמות ואתגרים
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 רקע
 

 במגמה, יצואנים "מצב הייצוא" נערך על ידי מכון המחקר "מאגר מוחות" בקרב מאות סקר
נושאים אקוטיים, בעלי חשיבות רבה, העומדים במרכז הדיון המתנהל כיום  לבחון, לדגום ולאבחן

השאלות אשר הוצגו בפני היצואנים נגעו בעיקר  סביב מצב היצוא ועתידו בשנים הקרובות. 
  בנושאים אלו: 

 החברות יצוא להתפתחות חסמים( א)

 ישראל לגבולות מחוץ אל הייצור פעילות העברת( ב)

 ות תנועות החרם הכלכלי על היצואהשפעת פעיל( ג)

 ח"מט לגידור פעילויות( ד)

 חוץ סחר ניסיכו ביטוח( ה)

 היתרון היחסי של היצואן הישראלי( ו)

 היצוא לפעילות בנוגע אופטימיות/פסימיות –מצב הרוח ( ז)

  

, השונות היממה בשעות, 2015 יולי חודש של הראשונה המחצית במהלך, טלפוני סקר של בשיטה נערך הסקר
בחברה  היצוא על הממונים ידיםתפק ובעלי חברות מנהלי 300 של מייצג מדגם בקרב מובנה שאלון באמצעות

 – מוחות מאגר י"ע נערך הסקר. השונים לאומדנים בהתייחס 4.5% המרבית הדגימה טעות(. היצואנים להלן)
, מדעי מנהל – מבורך ברוך' פרופ, ל"מנכ –  ץ"כ יצחק' פרופ של בניהולם מ"בע בינתחומי וייעוץ מחקר מכון

 .המחקר מנהל - הורקין אמיר ר"וד
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 הממצאים תקציר
 

  חסמים

 שיווק וקשיים מערך היצוא הוא היעדר על פי ממצאי הסקר עולה כי החסם העיקרי והמהותי ביותר להתפתחות
היצואנים סבורים שזהו החסם המשמעותי ביותר והוא דורג  מכלל( 29%ומפיצים. כמעט שליש ) סוכנים באיתור

לל היצואנים סבורים ששער החליפין מהווה החסם האקוטי ביותר מכ 17% .במקום הראשון בכל קטגוריות הגודל
מכלל הנשאלים ציינו את נושא התחרות מצד גורמים מתחרים בחו"ל ואת נושא האשראי והמימון  14%כאשר 

 כ"א(. 14%כחסמים העיקריים ביותר להתפתחות היצוא )

 

כחסם  איתור סוכנים ומפיציםושי בהקהשיווק ו היעדרחסם מהם דירגו את  24% מקרב היצואנים הגדולים;
( 17.5%ושיעור זהה ) התנודות בשער החליפין והתחזקות השקלכי החסם העיקרי הוא  סברו 17.5%העיקרי, 

 ל."בחו המתחרים מצד הנמוכים המחיריםכי החסם העיקרי הוא  גרסו

 

כחסם  סוכנים ומפיציםהשיווק והקושי באיתור  היעדרמהם דירגו את חסם  24% מקרב היצואנים הבינוניים;
מהם טענו כי  18%-ו התנודות בשער החליפין והתחזקות השקלסברו כי החסם העיקרי הוא  20%העיקרי, 

 ל."בחו המתחרים מצד הנמוכים המחיריםהחסם העיקרי הוא 

כחסם  השיווק והקושי באיתור סוכנים ומפיצים היעדרמהם דירגו את חסם  29% מקרב היצואנים הקטנים;
מהם טענו כי החסם העיקרי הוא  %18-ו היעדר אשראי ומימוןסברו דווקא כי החסם העיקרי הוא  %23, העיקרי

 ל."בחו המתחרים מצד הנמוכים המחירים

 חברות של היצוא להתפתחות העיקרי החסם הוא ומפיצים סוכנים באיתור קשיים, שיווק מערך היעדר
 מוצרי, ומשקאות מזון(, 34%) וביוטכנולוגיה רמצבטיקהפ, כימית תעשיה/רפואי מכשור, החיים מדעי בתחומים

 מים/אנרגיה/תשתיות/קלינטק/בנייה(, 32%) ואופטיקה מדויקים מכשירים, אלקטרוניקה, תקשורת(, 23%) טבק
 (. 38%) חן חפצי, ותכשיטים( 26.5%)

-אגרו בתחומים חברות של היצוא להתפתחות העיקרי החסם הוא ח"מט שערי/היורו שער/הדולר שער
 (.26.5%) מים/אנרגיה/תשתיות/קלינטק/ובנייה( 31%) חקלאות, טכנולוגיה

 אריזה בתחום חברות של היצוא להתפתחות העיקרי החסם הוא ל"בחו המתחרים של נמוכים מחירים
 (.33%) ועץ גומי, ופלסטיקה

 (.38%) תוכנה בתחום חברות של היצוא להתפתחות העיקרי החסם הוא אשראי ומימון

 

 הכלכלי החרם תהשפע

( %63) רוב :ישראלית תוצרת להחרמת מהקולות מושפעים לא הדעה בעלי מהמשיבים( %83) מוחלט רוב
 מושפעים מהמשיבים( 17%) כחמישית. מכך מושפעים כך כל לא( 20%) וחמישית, מושפעים לא כלל המשיבים

 .מאוד מושפעים( 6%) ומיעוט, מושפעים די( 11%) כעשירית: אלו מקולות

 תוצרת החרמת שמטרתן פעולות או מקריאות להיפגע חוששים לא( %63) הדעה בעלי המשיבים מקרב ובר
: להיפגע חוששים מהמשיבים 37%. חוששים כך כל לא( 26%) וכרבע חוששים לא כלל 37% :ישראלית
 . מאוד חוששים 15%-ו חוששים די( 22%) כחמישית

-אגרו הם ביותר הגבוה הוא ישראלית תוצרת להחרמת מקולות המושפעים המשיבים שיעור בהם התחומים
 הם ביותר הנמוך הוא זה שיעור בהם התחומים(. 21%) טבק מוצרי, ומשקאות ומזון( 24%) וחקלאות טכנולוגיה

 (.13%) חן חפצי, ותכשיטים( 13%) תוכנה(, 12%) מים/אנרגיה/תשתיות/קלינטק/בנייה
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 העברת פסי ייצור מישראל

 העבירו כבר( %12) כעשירית. הייצור פעילות את להעביר האפשרות או בוחנים או מתכננים( %17) כחמישית
 שלהם הייצור פעילות את מקרה לא יעבירו בשום %68 .התיסוף ימשך אם יעבירו( %2) מבוטל ומיעוט, בפועל
 .ישראל לגבולות מחוץ

 הוא ביותר הגבוה הוא לישראל ץמחו הייצור פעילות את בפועל העבירו כבר אשר החברות שיעור בו התחום
, אלקטרוניקה, תקשורת הוא ביותר הנמוך הוא זה שיעור בו התחום(. 38%) מים/אנרגיה/תשתיות/ קלינטק/בנייה

 (.6%) טכנולוגיה וחקלאות-ואגרו, (3%) ואופטיקה מדויקים מכשירים

 מחוץ הייצור עילותפ את להעביר האפשרות את בוחנות או מתכננות אשר החברות שיעור בהם התחומים
, ופלסטיקה אריזה(, 26%) ואופטיקה מדויקים מכשירים, אלקטרוניקה, תקשורת הם ביותר הגבוה הוא לישראל

/ קלינטק/בנייה הוא ביותר הנמוך הוא זה שיעור בו התחום(. 23%) חקלאות, טכנולוגיה-ואגרו( 25%) ועץ גומי
  (.0%) מים/אנרגיה/תשתיות

 

טכנולוגיה -ובתחומי האגרו ואופטיקה מדויקים מכשירים, אלקטרוניקה, חומי התקשורתכי בתניתן להסיק מכך 
והחקלאות רוב מוחלט של החברות לא העבירו את פעילות הייצור לחו"ל, אך כעת חלק ניכר מהחברות הפועלות 

 בתחומים אלו שוקלות להעביר את פעילותן מישראל. 

 

 ח"מט לגידור פעילויות

, בפועל מגדרים כבר( 18%) כחמישית מגדרים מט"ח ולא מתכננים לגדר. לא הדעה בעלי המשיבים( 65%) רוב
 . התיסוף ימשך אם יגדרו( 3%) מבוטל ומיעוט, לגדר האפשרות את בוחנים או מתכננים 14%

 

 לא הקטנותהיצוא  חברות מקרב( 70%) גדול רוב  :החברה גודל לפי ח"מט לגידור בפעילות נמצא מובהק הבדל
. הגדולות החברות  מקרב( 56%) וכמחצית, הבינוניות החברות מקרב( 61%) רוב לעומת זאת .מקרה בכל ויגדר

 החברות מקרב( 18%) כחמישית לעומת זאת. בפועל ותמגדר כבר הגדולותהיצוא  חברות מקרב( 36%) כשליש
 .הקטנות החברות מקרב( %10) בלבד ועשירית, הבינוניות

 

 חוץ סחר סיכוני ביטוח

 לאור, חוץ סחר סיכוני בביטוח שלהם היצוא פעילות את לבטח כוונה אין הדעה בעלי המשיבים( 66%) רובל
 .כזה ביטוח כבר יש( 17%) נוספים ולכחמישית, זאת שוקלים( 17%) כחמישית .בעולם הכלכליים המשברים

 כבר יש צוא הגדולותהי מחברות( 33%) לשליש :החברה גודל לפי היצוא פעילות בביטוח נמצא מובהק הבדל
 חברות בקרב( 8%) מעשירית ופחות הבינוניות מהחברות( 19%) כחמישית לעומת זאת חוץ, סחר סיכוני ביטוח

 סיכוני בביטוח שלהם היצוא פעילות את לבטח כוונה אין הקטנות מהחברות( %73) גדול לרוב. היצוא הקטנות
 . הגדולות החברות  מקרב( 54%) וכמחצית, ותהבינוני החברות מקרב( 63%) רוב לעומת זאת חוץ, סחר

 

לביטוח סיכוני סחר חוץ נובעים ו סיכוני מט"חגידור ם לבפעילותע"פ גודל חברה ההבדלים המובהקים שנמצאו 
הגידור והביטוח הגבוהות והאמצעים המוגבלים העומדים לרשות חברות היצוא הבינוניות  מעלויותבעיקר 

לכך ניתן לקבל מתוצאות הממצאים בשאלת החסמים כאשר היצואנים הקטנים  והקטנות )במתאם ישר(. חיזוק
והבינוניים כאחד דירגו את נושא שער החליפין ונושא האשראי והמימון בראש החסמים העיקריים העומדים 

 בפניהם להגדלת היקפי היצוא.
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 יתרון יחסי

 ואמינות איכות הוא ל"בחו מתחריםה מול שלהם החברה של העיקרי היתרון( 44%) מהמשיבים כמחצית עבור
 , ביצועי(8%)הייצור  בקווי טכנולוגי יתרון, (9%) ואספקה בייצור בפער ניכר מכך דורגו גמישות .שירות/המוצר
 (.6%המותג ) שם/(, המוניטין8%שלנו ) שרות/המוצר

 

 ציפיות היצואנים ומצב הרוח

 יגדל שהוא מעריכים %39} יגדל; שלהם היצוא 2015 שבשנת מעריכים הדעה בעלי מהמשיבים( %56) כמחצית
 יקטן; שלהם שהיצוא מעריכים מהמשיבים( %23) כרבע. בהרבה{ יגדל שהוא מאמינים( %17) וכחמישית, במעט

 מהמשיבים( %21) כחמישית בהרבה{; יקטן שהוא מעריכים( %8) וכעשירית במעט יקטן שהוא מעריכים %15}
 לפעילות בנוגע אופטימיים הדעה בעלי מהמשיבים( %69) גדול רוב. נוישי ללא יישאר שלהם שהיצוא מעריכים

 גדל כך יותר גדולה שהחברה ככל. פסימיים ולא אופטימיים לא( 17%) וכחמישית, פסימיים 14% .שלהם היצוא
 71%, קטנות חברות מקרב אופטימיים 61% :החברה של היצוא לפעילות בנוגע האופטימיים המשיבים שיעור

 .גדולות חברות מקרב אופטימיים 74%-ו בינוניות חברות מקרב יםאופטימי
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 ממצאים מלאים –תוצאות הסקר 
 

מחברות  40%עובדים(,  19מחברות קטנות )עד  41%"יצואנים", מתוכם  300בסך הכול רואיינו 
ות קיום החברה: עובדים(. ממוצע שנ 100מחברות גדולות )מעל  19%-עובדים( ו 99בינוניות )עד 

שנה, כאשר ממוצע שנות עיסוק החברה  15-שנים. חצי מהחברות עוסקות ביצוא יותר מ 30
השנים האחרונות של חצי מהחברות הוא  3-שנים. אחוז היצוא מתוך ההכנסות ב 19ביצוא הוא 

 .59%ומעלה, כאשר הממוצע הוא  70%

 ?יקטן או יגדל: שלכם היצוא  2015 בשנת האם, להערכתך. 1

 

 הדעה בעלי המדגם כלל התשובות

 17% 16% בהרבה יגדל. 1

 39% 37% במעט יגדל. 2

 15% 14% במעט יקטן. 3

 8% 7% בהרבה יקטן. 4

 21% 20% שינוי ללא יישאר. 5

 - 6% אחרות ותשובות יודע לא. 6

 100% 100% כ"סה

 

, במעט יגדל שהוא מעריכים 39%: יגדל םשלה היצוא 2015 שבשנת מעריכים הדעה בעלי מהמשיבים( 56%) כמחצית
 מעריכים 15%: יקטן שלהם שהיצוא מעריכים מהמשיבים( 23%) כרבע. בהרבה יגדל שהוא מאמינים( 17%) וכחמישית

 שלהם שהיצוא מעריכים מהמשיבים( 21%) כחמישית. בהרבה יקטן שהוא מעריכים( 8%) וכעשירית במעט יקטן שהוא
 . שינוי ללא יישאר

 (: הדעה בעלי בקרב) החברה גודל לפי, היצוא בהיקף שינוי לגבי ההערכ. א

 התשובות

 החברה גודל

 קטנה

 (עובדים 19)עד 

 בינונית

 (עובדים 20-99)

 גדולה

 100)מעל 
 (עובדים

 68% 56% 47% . יגדל 1

 10% 24% 28% יקטן. 2

 22% 20% 25% שינוי ללא יישאר. 3

 100% 100% 100% כ"סה
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 מהיצואנים( 68%) גדול רוב, זאת עם. החברה גודל לפי, היצוא בהיקף שינוי לגבי בהערכה מובהק להבד נמצא לא
( 47%) והקטנות( 56%) הבינוניות מהחברות מהיצואנים וכמחצית, יגדל שלהם שהיצוא מעריכים הגדולות מהחברות
 ועשירית, יקטן שלהם שהיצוא יםמעריכ( 24%) והבינוניות( 28%) הקטנות מהחברות מהיצואנים כרבע. כך מעריכים

 . כך מעריכים הגדולות מהחברות מהיצואנים( 10%)

 

 (: הדעה בעלי בקרב) ביצוא ותק לפי, היצוא בהיקף שינוי לגבי הערכה. ב

 התשובות

 ביצוא ותק

 חדשים יצואנים

 (שנים 15-ל)מתחת 

 ותיקים יצואנים

 (ומעלה שנים 15)

 51% 60% . יגדל 1

 24% 22% . יקטן 2

 25% 18% שינוי ללא יישאר. 3

 100% 100% כ"סה

 

( 60%) החדשים היצואנים מקרב רוב. ביצוא החברה ותק לפי, היצוא בהיקף שינוי לגבי בהערכה מובהק הבדל נמצא לא
 . 2015-ב יגדל שלהם היצוא שהיקף מעריכים( 51%) הוותיקים היצואנים מקרב רוב גם כמו

 

 (: הדעה בעלי בקרב) הנוכחי היצוא היקף לפי, היצוא בהיקף שינוי לגבי הערכה. ג

 התשובות

 היצוא היקף

 קטנים יצואנים

 יצוא( 70% –)מתחת ל 

 גדולים יצואנים

 (ומעלה יצוא %70)

 56% 55% . יגדל 1

 23% 21% . יקטן 2

 21% 24% שינוי ללא יישאר. 3

 100% 100% כ"סה

 

( 55%) הקטנים היצואנים מקרב רוב. הנוכחי היצוא היקף לפי, היצוא היקףב שינוי לגבי בהערכה מובהק הבדל נמצא לא
 . 2015-ב יגדל שלהם היצוא שהיקף מעריכים( 56%) הגדולים היצואנים מקרב רוב גם כמו
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 (: הדעה בעלי בקרב) עיסוק תחום לפי, היצוא בהיקף שינוי לגבי הערכה. ד

 התשובות

 עיסוק תחום

1. 

החיים, -מדעי
 /ואירפ מכשור

, כימית תעשיה
 פרמצבטיקה
 וביוטכנולוגיה

2. 

 מזון
, ומשקאות

 טבק מוצרי

3. 

, תקשורת
, אלקטרוניקה

 מכשירים
 מדויקים

 ואופטיקה

4. 

-אגרו
טכנולוגיה, 

 חקלאות

5. 

 אריזה
, ופלסטיקה

 ועץ גומי

6. 

/ בנייה
/ קלינטק
/ תשתיות
/ אנרגיה
 מים

7. 

 תוכנה

, תכשיטים. 8
 חן חפצי

 20% 56% 65% 50% 52% 56% 51% 69% . יגדל 1

 47% 19% 29% 30% 24% 9% 20% 21% . יקטן 2

 ללא יישאר. 3
 33% 25% 6% 20% 24% 35% 29% 10% שינוי

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% כ"סה

 

 יכיםשמער המשיבים שיעור בו התחום הוא וביוטכנולוגיה פרמצבטיקה, כימית תעשיה/רפואי מכשור, החיים מדעי
 הוא, יקטן שלהם שהיצוא שמעריכים משיבים של ביותר הגבוה השיעור(. 69%) ביותר הגבוה הוא, יגדל שלהם שהיצוא
 (.47%) חן חפצי, תכשיטיםה בתחום

 שלך החברה של העיקריות( יתרונות) העוצמות 2 לדעתך מהן, לך שאקריא הרשימה מבין. 3-2
 ?ל"בחו שלך המתחרים מול

 

 :עיקרי יתרון. 2

 המדגם כלל התשובות

 44% /שירותהמוצר ואמינות איכות. 1

 9% (וזמן)כמויות  ואספקה בייצור גמישות. 2

 8% הייצור בקווי טכנולוגי יתרון. 3

 8% שלנו/שרות המוצר ביצועי. 

 6% המותג/שם המוניטין. 5

 5% בפיתוח ומהירות גמישות. 6

 5% בלקוח ותמיכה שרות. 7

 3% ייםאטרקטיב מחירים. 8

 12% אחרות תשובות. 9

 100% כ"סה
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 ואמינות איכות הוא ל"בחו המתחרים מול שלהם החברה של העיקרי היתרון( 44%) מהמשיבים כמחצית עבור
 . שירות/המוצר

 :משני יתרון. 3

 המדגם כלל התשובות

 17% /שירותהמוצר ואמינות איכות. 1

 15% (וזמן)כמויות  ואספקה בייצור גמישות. 2

 14% שלנו/שרות המוצר ביצועי. 3

 11% המותג/שם המוניטין. 4

 10% בלקוח ותמיכה שרות. 5

 8% בפיתוח ומהירות גמישות. 6

 8% אטרקטיביים מחירים. 7

 6% הייצור בקווי טכנולוגי יתרון. 8

 4% אחרות תשובות. 9

 3% שלנו השיווק מערך. 10

 3% אדם -. איכות כוח11

 1% יחסית נמוכות ייצור עלויות. 12

 100% כ"סה

 

 :ל"בחו המתחרים מול החברה של משניים יתרונות

 (17%/שירות )המוצר ואמינות איכות. א

 (15%בייצור ואספקה ) גמישות. ב

 (14%המוצר/שרות ) ביצועי. ג

 (11%) המותג/שם המוניטין. ד

 (10%) בלקוח ותמיכה שרות. ה
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 : החברה גודל לפי, ל"בחו ריםהמתח מול החברה של העיקרי היתרון. א

 התשובות

 החברה גודל

 קטנה

 (עובדים 19)עד 

 בינונית

 (עובדים 20-99)

 גדולה

 (עובדים 100)מעל 

 45% 44% 44% /שירותהמוצר ואמינות איכות. 1

 17% 9% 7% (וזמן)כמויות  ואספקה בייצור גמישות. 2

 7% 9% 6% הייצור בקווי טכנולוגי יתרון. 3

 0% 10.5% 9% שלנו/שרות המוצר יביצוע. 4

 7% 8% 4% המותג/שם המוניטין. 5

 4% 3.5% 6% בפיתוח ומהירות גמישות. 6

 7% 3.5% 4% בלקוח ותמיכה שרות. 7

 6% 3.5% 2% אטרקטיביים מחירים. 8

 7% 9% 18% אחרות תשובות. 9

 100% 100% 100% כ"סה

 

 הוא ל"בחו המתחרים מול שלהם החברה של העיקרי היתרון( 45%-44%) החברות סוגי בכל מהמשיבים כמחצית עבור
 גמישות הוא העיקרי היתרון הגדולות מהחברות מהמשיבים( 17%) כחמישית עבור, בנוסף. שירות/המוצר ואמינות איכות
 . ואספקה בייצור

 : ביצוא ותק לפי, ל"בחו המתחרים מול החברה של העיקרי היתרון. ב

 התשובות

 *ביצוא ותק

 חדשים יצואנים

 שנים( 15-ל)מתחת 

 ותיקים יצואנים

 (ומעלה שנים 15)

 51% 37% /שירותהמוצר ואמינות איכות. 1

 11% 7% (וזמן)כמויות  ואספקה בייצור גמישות. 2

 6% 10% הייצור בקווי טכנולוגי יתרון. 3

 5% 10% שלנו/שרות המוצר ביצועי. 4

 6% 7% המותג/שם המוניטין. 5

 3% 6% בפיתוח ומהירות תגמישו. 6
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 8% 2% בלקוח ותמיכה שרות. 7

 1% 6% אטרקטיביים מחירים. 8

 9% 15% אחרות תשובות. 9

 100% 100% כ"סה

*Chi-square=23.2,  df.=8,  P<0.01,  N=300 

 ואמינות איכות: ביצוא החברה ותק לפי, ל"בחו המתחרים מול החברה של העיקרי ביתרון נמצא מובהק הבדל
 כמו. החדשים מהיצואנים 37% לעומת זאת, הוותיקים מהיצואנים( 51%) כמחצית עבור העיקרי היתרון הוא/שירות מוצרה
 ושיעור השרות/המוצר ביצועי הוא ל"מחו מתחרים מול חברתם של העיקרי שהיתרון ציינו החדשים מהיצואנים 10% כן
 של העיקרי שהיתרון ציינו החדשים מהיצואנים 6% בנוסף. (5%) גדולים יצואנים בקרב המקביל מהשיעור 2-פי גדול זה

 יצואנים בקרב המקביל מהשיעור 2-פי גדול זה ושיעור בפיתוח ומהירות גמישות הוא ל"מחו מתחרים מול חברתם
 (.3%) גדולים

 

 בייצור גמישות (ב) המוצר ואמינות איכות( א: )הם ל"בחו מתחרים מול וותיקים יצואנים של הבולטים העיקריים היתרונות
 מתחרים מול חדשים יצואנים של הבולטים העיקריים היתרונות.  והמוניטין הייצור בקווי טכנולוגי יתרון( ג) ובאספקה

 . הייצור בקווי טכנולוגי יתרון( ג) המוצר ביצועי( ב) המוצר ואמינות איכות( א: )הם ל"בחו

 

 : היצוא היקף לפי, ל"בחו המתחרים מול החברה של העיקרי היתרון. ג

 התשובות

 היצוא היקף

 קטנים יצואנים

 יצוא( 70% –)מתחת ל 

 גדולים יצואנים

 (ומעלה יצוא %70)

 43% 47% /שירותהמוצר ואמינות איכות. 1

 9% 13% (וזמן)כמויות  ואספקה בייצור גמישות. 2

 8% 8% הייצור בקווי טכנולוגי יתרון. 3

 9% 7% שלנו/שרות המוצר ביצועי. 4

 6% 6% המותג/שם המוניטין. 5

 4% 4% בפיתוח ומהירות גמישות. 6

 6% 2% בלקוח ותמיכה שרות. 7

 2% 5% אטרקטיביים מחירים. 8

 13% 8% אחרות תשובות. 9

 100% 100% כ"סה
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 מקרב רוב. החברה של היצוא היקף לפי, ל"בחו המתחרים מול החברה של העיקרי ביתרון מובהק הבדל נמצא לא
 איכות הוא חברתם של העיקרי היתרון כי ציינו( 43%) הגדולים היצואנים מקרב רוב גם כמו( 47%) הקטנים אניםהיצו

 .  המוצר ואמינות

 

 : עיסוק תחום לפי, ל"בחו המתחרים מול החברה של העיקרי היתרון. ד

 התשובות

 עיסוק תחום

1. 

החיים, -מדעי
 /רפואי מכשור

, כימית תעשיה
 פרמצבטיקה

 כנולוגיהוביוט

2. 

, ומשקאות מזון
 טבק מוצרי

3. 

, תקשורת
, אלקטרוניקה

 מכשירים
 מדויקים

 ואופטיקה

4. 

-אגרו
טכנולוגיה, 

 חקלאות

5. 

 אריזה
, ופלסטיקה

 ועץ גומי

6. 

/ בנייה
/ קלינטק
/ תשתיות
/ אנרגיה
 מים

7. 

 תוכנה

 תכשיטים. 8

 חן חפציו

 69% 31% 29% 55% 46% 39% 55% 41% /שירותהמוצר ואמינות איכות. 1

 ואספקה בייצור גמישות. 2
 6% 13% 0% 20% 6% 8% 11% 5% (וזמן)כמויות 

 . יתרון טכנולוגי 3

 הייצור בקווי
10% 5% 17% 6% 5% 18% 0% 6% 

 . ביצועי המוצר/שרות 4

 שלנו
2% 2.5% 14% 6% 5% 6% 25% 6% 

 0% 0% 6% 5% 6% 5.5% 11% 5% המותג/שם המוניטין. 5

 6% 6% 6% 0% 9% 0% 5% 10% בפיתוח ירותומה גמישות. 6

 0% 6% 6% 5% 9% 5.5% 0% 5% בלקוח ותמיכה שרות. 7

 6% 0% 6% 0% 6% 0% 2.5% 2% אטרקטיביים מחירים. 8

 1% 19% 23% 5% 6% 11% 8% 20% אחרות תשובות. 9

 100% 100% 100% 100% 100% 100% כ"סה
100
% 

100% 

 

 רבע עבור, בנוסף. ל"בחו המתחרים מול התחומים בכל חברות של העיקרי היתרון הוא /שירותהמוצר ואמינות איכות
 בתחום מהחברות( 20%) חמישית עבור. שרות/המוצר ביצועי הוא העיקרי היתרון תוכנהה בתחום מהחברות( 25%)

 ומיבתח מהחברות חמישיתכ עבור. ואספקה בייצור גמישות הוא העיקרי היתרון ועץ גומי, ופלסטיקה אריזהה
 היתרון( 17%) ואופטיקה מדויקים מכשירים, אלקטרוניקה, תקשורתוה( 18%) מים/אנרגיה/תשתיות/קלינטק/בנייהה

 . היצור בקווי טכנולוגי יתרון הוא העיקרי
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 :שלך החברה של היצוא להתפתחות העיקרי החסם את, לך שאקריא הרשימה מתוך ציין. 4

 

 הדעה בעלי המדגם כלל התשובות

 29% 25% , קשיים באיתור סוכנים ומפיציםשיווק מערך רהיעד. 1

 17% 15% "חמט/שערי היורו/שער הדולר שער. 2

 14% 12% "לבחו שלנו המתחרים של נמוכים מחירים. 3

 14% 12% /מימוןאשראי. 4

 7% 6% מוגבל ייצור כושר. 5

 7% 5% "לבחו יצוא ביעדי מחמירים ותקנים מנהליים חסמים. 6

 4% 3% ביצוא נמוכה ותרווחי. 7

 3% 3% "לבחו שווקים על אפקטיבי מידע. 8

 3% 3% ישראלי כמוצר שלנו/שרות המוצר זיהוי. 9

 1% 1% תרבות/קשיי תקשורת קשיי. 10

 1% 1% המתחרים למוצרי בהשוואה יחסית נחות שלנו המוצר. 11

 - 14% אחרות תשובות. 12

 100% 100% "כסה

 

 :הדעה בעלי המנהלים לטענת, החברה יצוא פתחותלהת העיקריים החסמים

 (29%) ומפיצים סוכנים באיתור קשיים, שיווק מערך היעדר. א

 (17%) ח"מט שערי/היורו שער/הדולר שער. ב

 (14%) ל"בחו המתחרים של נמוכים מחירים. ג

 (14%) מימון/אשראי. ד
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 (: הדעה בעלי בקרב) החברה גודל לפי, החברה יצוא להתפתחות העיקרי החסם. א

 התשובות

 החברה גודל

 קטנה

 (עובדים 19)עד 

 בינונית

 (עובדים 20-99)

 גדולה

 (עובדים 100)מעל 

 24% 31% 29% , קשיים באיתור סוכנים ומפיציםשיווק מערך היעדר. 1

 17.5% 20% 16% "חמט/שערי היורו/שער הדולר שער. 2

 17.5% 18% 9% "לבחו שלנו המתחרים של נמוכים מחירים. 3

 4% 9% 23% /מימוןאשראי. 4

 13% 4% 8% מוגבל ייצור כושר. 5

 11% 5% 6% "לבחו יצוא ביעדי מחמירים ותקנים מנהליים חסמים. 6

 2% 4% 4% ביצוא נמוכה רווחיות. 7

 0% 6% 2% "לבחו שווקים על אפקטיבי מידע. 8

 11% 3% 0% ישראלי כמוצר שלנו/שרות המוצר זיהוי. 9

 0% 0% 2% תרבות/קשיי תקשורת קשיי. 10

 0% 0% 1% המתחרים למוצרי בהשוואה יחסית נחות שלנו המוצר. 11

 100% 100% 100% כ"סה

 

 :קטנות חברות של היצוא להתפתחות העיקריים החסמים

 (29%) ומפיצים סוכנים באיתור קשיים, שיווק מערך היעדר. א

 (23%) מימון/אשראי. ב

 (16%) ח"מט שערי/היורו שער/הדולר שער. ג

 

 :בינוניות חברות של היצוא להתפתחות העיקריים החסמים

 (31%) ומפיצים סוכנים באיתור קשיים, שיווק מערך היעדר. א

 (20%) ח"מט שערי/היורו שער/הדולר שער. ב

 (18%) ל"בחו המתחרים של נמוכים מחירים. ג
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 :גדולות חברות של היצוא להתפתחות העיקריים החסמים

 (24%) ומפיצים סוכנים באיתור קשיים, שיווק מערך היעדר. א

 (17.5%) ח"מט שערי/היורו שער/הדולר שער. ב

 (17.5%) ל"בחו המתחרים של נמוכים מחירים. ג

 

 (: הדעה בעלי בקרב) ביצוא ותק לפי, החברה יצוא להתפתחות העיקרי החסם. ב

 התשובות

 ביצוא ותק

 חדשים יצואנים

 נים(ש 15 –)מתחת ל 

 ותיקים יצואנים

 (ומעלה שנים 15)

 24% 34% , קשיים באיתור סוכנים ומפיציםשיווק מערך היעדר. 1

 17% 18% "חמט/שערי היורו/שער הדולר שער. 2

 21% 8.5% "לבחו שלנו המתחרים של נמוכים מחירים. 3

 10% 17% /מימוןאשראי. 4

 11% 4% מוגבל ייצור כושר. 5

 4% 8.5% "לבחו יצוא ביעדי מחמירים תקניםו מנהליים חסמים. 6

 2% 5% ביצוא נמוכה רווחיות. 7

 4% 2% "לבחו שווקים על אפקטיבי מידע. 8

 4% 2% ישראלי כמוצר שלנו/שרות המוצר זיהוי. 9

 1% 1% תרבות/קשיי תקשורת קשיי. 10

 2% 0% המתחרים למוצרי בהשוואה יחסית נחות שלנו המוצר. 11

 100% 100% כ"סה
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 :חדשים יצואנים של היצוא להתפתחות העיקריים החסמים

 (34%) ומפיצים סוכנים באיתור קשיים, שיווק מערך היעדר. א

 (18%) ח"מט שערי/היורו שער/הדולר שער. ב

 (17%) מימון/אשראי. ג

 :ותיקים יצואנים של היצוא להתפתחות העיקריים החסמים

 (24%) ומפיצים סוכנים ורבאית קשיים, שיווק מערך היעדר. א

 (21%) ל"בחו המתחרים של נמוכים מחירים. ב

 (17%) ח"מט שערי/היורו שער/הדולר שער. ג

 

 (: הדעה בעלי בקרב) היצוא היקף לפי, החברה יצוא להתפתחות העיקרי החסם. ג

 התשובות

 היצוא היקף

 קטנים יצואנים

 70% –)מתחת ל 
 יצוא(

 גדולים יצואנים

 (עלהומ יצוא %70)

 26% 36% , קשיים באיתור סוכנים ומפיציםשיווק מערך היעדר. 1

 19% 16% "חמט/שערי היורו/שער הדולר שער. 2

 9% 16% "לבחו שלנו המתחרים של נמוכים מחירים. 3

 20% 5.5% /מימוןאשראי. 4

 9% 6% מוגבל ייצור כושר. 5

 7% 5.5% "לבחו יצוא ביעדי מחמירים ותקנים מנהליים חסמים. 6

 3% 5% ביצוא נמוכה רווחיות. 7

 2% 5% "לבחו שווקים על אפקטיבי מידע. 8

 3% 3% ישראלי כמוצר שלנו/שרות המוצר זיהוי. 9

 2% 0% תרבות/קשיי תקשורת קשיי. 10

 0% 2% המתחרים למוצרי בהשוואה יחסית נחות שלנו המוצר. 11

 100% 100% כ"סה
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 :קטנים יצואנים של צואהי להתפתחות העיקריים החסמים

 (36%) ומפיצים סוכנים באיתור קשיים, שיווק מערך היעדר. א

 (16%) ח"מט שערי/היורו שער/הדולר שער. ב

 (16%) ל"בחו המתחרים של נמוכים מחירים. ג

 

 :גדולים יצואנים של היצוא להתפתחות העיקריים החסמים

 (26%) ומפיצים סוכנים באיתור קשיים, שיווק מערך היעדר. א

 (20%) מימון/אשראי. ב

  (19%) ח"מט שערי/היורו שער/הדולר שער. ג

 

 (: הדעה בעלי בקרב) עיסוק תחום לפי, החברה יצוא להתפתחות העיקרי החסם. ד

 התשובות

 עיסוק תחום

1. 

החיים, -מדעי
 /רפואי מכשור

, כימית תעשיה
 פרמצבטיקה
 וביוטכנולוגיה

2. 

 מזון
, ומשקאות

 טבק מוצרי

3. 

, שורתתק
, אלקטרוניקה

 מכשירים
 מדויקים

 ואופטיקה

4. 

-אגרו
טכנולוגיה, 

 חקלאות

5. 

 אריזה
, ופלסטיקה

 ועץ גומי

6. 

/ בנייה
/ קלינטק
/ תשתיות
/ אנרגיה
 מים

7. 

 תוכנה

 תכשיטים. 8
 חן חפצי

 קשיים, שיווק מערך היעדר. 1
 6% 15% 32% 23% 34% ומפיצים סוכנים באיתור

26.5
% 

31% 38% 

/שער ולרהד שער. 2
 22% 31% 16% 20% 11% "חמט/שערי היורו

26.5
% 

23% 15% 

 של נמוכים מחירים. 3
 8% 0% 20% 33% 19% 10% 18% 8% "לבחו שלנו המתחרים

 15% 38% 7% 11% 23% 20% 6% 22% /מימוןאשראי. 4

 8% 0% 0% 22% 0% 3% 6% 14% מוגבל ייצור כושר. 5

. חסמים מנהליים ותקנים 6
 מחמירים 

 "לבחו יצוא עדיבי

8% 6% 7% 4% 0% 7% 0% 0% 

 8% 0% 13% 6% 0% 3% 3% 3% ביצוא נמוכה רווחיות. 7

 שווקים על אפקטיבי מידע. 8
 8% 0% 0% 0% 0% 3% 12% 0% "לבחו

 שלנו/שרות המוצר זיהוי. 9
 0% 8% 0% 0% 4% 3% 3% 0% ישראלי כמוצר
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 /תקשורת קשיי. 10

 תרבות קשיי
0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

. המוצר שלנו נחות יחסית 11
 בהשוואה 

 המתחרים למוצרי

0% 0% 3% 4% 0% 0% 0% 0% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% כ"סה
100
% 

100% 

 

 מדעי בתחומים חברות של היצוא להתפתחות העיקרי החסם הוא ומפיצים סוכנים באיתור קשיים, שיווק מערך היעדר
, תקשורת(, 23%) טבק מוצרי, ומשקאות מזון(, 34%) וביוטכנולוגיה פרמצבטיקה, יתכימ תעשיה/רפואי מכשור, החיים

 חן חפצי, תכשיטיםו (26.5%) מים/אנרגיה/תשתיות/קלינטק/בנייה(, 32%) ואופטיקה מדויקים מכשירים, אלקטרוניקה
(38% .) 

, טכנולוגיה-אגרו ומיםבתח חברות של היצוא להתפתחות העיקרי החסם הוא ח"מט שערי/היורו שער/הדולר שער
 .(26.5%) מים/אנרגיה/תשתיות/קלינטק/בנייהו( 31%) חקלאות

 גומי, ופלסטיקה אריזה בתחום חברות של היצוא להתפתחות העיקרי החסם הוא ל"בחו המתחרים של נמוכים מחירים
 (.33%) ועץ

 (.38%) תוכנה בתחום חברות של היצוא להתפתחות העיקרי החסם הוא מימון/אשראי

 

, כיום ת/מושפע הנך כמה עד, ישראלית תוצרת להחרמת קולות נשמעים האחרונות בשנים. 5
  ?זה מסוג מקולות, בכלל אם

 

 הדעה בעלי המדגם כלל התשובות

 6% 6% מאוד מושפע. 1

 11% 10% מושפע די. 2

 20% 19% מושפע כך כל לא. 3

 63% 63% מושפע לא כלל. 4

 - 2% אחרות ותשובות יודע לא. 5

 100% 100% כ"סה

 

 לא כלל המשיבים רוב: ישראלית תוצרת להחרמת מהקולות מושפעים לא הדעה בעלי מהמשיבים( 83%) מוחלט רוב
 כעשירית: אלו מקולות מושפעים כן מהמשיבים( 17%) כחמישית. מכך מושפעים כך כל לא( 20%) וחמישית, מושפעים

 . מאוד מושפעים( 6%) ומיעוט, מושפעים די( 11%)
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 (: הדעה בעלי בקרב) החברה גודל לפי, ישראלית תוצרת להחרמת קולות של השפעה. א

 התשובות

 החברה גודל

 קטנה

 (עובדים 19)עד 

 בינונית

 (עובדים 20-99)

 גדולה

 (עובדים 100)מעל 

 14% 13% 23% #מושפע. 1

 86% 87% 77% ##מושפע לא. 2

 100% 100% 100% כ"סה

 .מושפע ודי מאד מושפע הקטגוריות יחד קובצו הניתוח לצורך#

 . מושפע כך כל לא מושפע לא כלל הקטגוריות יחד קובצו הניתוח לצורך##

 

 מוחלט רוב. החברה גודל לפי, החברה על ישראלית תוצרת להחרמת קולות בהשפעת מובהק הבדל נמצא לא
 מהקולות מושפעים לא( 86%) הגדולות רותוהחב( 87%) בינוניות חברות מקרב גם כמו( 77%) קטנות מחברות מהמשיבים

  .ישראלית תוצרת להחרמת הקוראים

 

 (: הדעה בעלי בקרב) ביצוא ותק לפי, ישראלית תוצרת להחרמת קולות של השפעה. ב

 התשובות

 ביצוא ותק

 חדשים יצואנים

 שנים( 15 –)מתחת ל 

 ותיקים יצואנים

 (ומעלה שנים 15)

 17% 17% #מושפע. 1

 83% 83% ##עמושפ לא. 2

 100% 100% כ"סה

 .מושפע ודי מאד מושפע הקטגוריות יחד קובצו הניתוח לצורך#

 . מושפע כך כל לא מושפע לא כלל הקטגוריות יחד קובצו הניתוח לצורך##

 מהיצואנים מוחלט רוב. ביצוא החברה ותק לפי, החברה על ישראלית תוצרת להחרמת קולות בהשפעת הבדל נמצא לא
 תוצרת להחרמת הקוראים מהקולות מושפעים לא( 83%) הוותיקים מהיצואנים מוחלט רוב גם כמו( 83%) החדשים
 .ישראלית
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 (: הדעה בעלי בקרב) היצוא היקף לפי, ישראלית תוצרת להחרמת קולות של השפעה. ג

 התשובות

 היצוא היקף

 קטנים יצואנים

 יצוא( 70% –)מתחת ל 

 גדולים יצואנים

 (להומע יצוא %70)

 18% 17% #מושפע. 1

 82% 83% ##מושפע לא. 2

 100% 100% כ"סה

 .מושפע ודי מאד מושפע הקטגוריות יחד קובצו הניתוח לצורך#

 . מושפע כך כל לא מושפע לא כלל הקטגוריות יחד קובצו הניתוח לצורך##

 

 רוב. החברה של היצוא היקף לפי, החברה על ישראלית תוצרת להחרמת קולות בהשפעת מובהק הבדל נמצא לא
 הקוראים מהקולות מושפעים לא( 82%) הגדולים היצואנים מקרב גם כמו( 83%) הקטנים היצואנים מקרב מוחלט

 .ישראלית תוצרת להחרמת

 

 (: הדעה בעלי בקרב) עיסוק תחום לפי, ישראלית תוצרת להחרמת קולות של השפעה. ד

 התשובות

 עיסוק תחום

1. 

החיים, -מדעי
 /ואירפ מכשור

, כימית תעשיה
 פרמצבטיקה
 וביוטכנולוגיה

2. 

 מזון
, ומשקאות

 טבק מוצרי

3. 

, תקשורת
, אלקטרוניקה

 מכשירים
 מדויקים

 ואופטיקה

4. 

-אגרו
טכנולוגיה, 

 חקלאות

5. 

 אריזה
, ופלסטיקה

 ועץ גומי

6. 

/ בנייה
/ קלינטק
/ תשתיות
/ אנרגיה
 מים

7. 

 תוכנה

, תכשיטים. 8
 חן חפצי

 13% 13% 12% 15% 24% 18% 21% 17% #מושפע. 1

 87% 87% 88% 85% 76% 82% 79% 83% ##מושפע לא. 2

 100% 100% 100% 100% 100% 100% כ"סה
100
% 

100% 

 .מושפע ודי מאד מושפע הקטגוריות יחד קובצו הניתוח לצורך#

 . מושפע כך כל לא מושפע לא כלל הקטגוריות יחד קובצו הניתוח לצורך##

 טכנולוגיה-אגרו הם ביותר הגבוה הוא ישראלית תוצרת להחרמת מקולות המושפעים המשיבים שיעור בהם התחומים
 הם ביותר הנמוך הוא זה שיעור בהם התחומים(. 21%) טבק מוצרי, ומשקאות מזוןו( 24%) וחקלאות

 (. 13%) חן חפצי, תכשיטיםו( 13%) תוכנה(, 12%) מים/אנרגיה/תשתיות/קלינטק/בנייה
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 תוצרת החרמת שמטרתן פעולות או מקריאות בעתיד להיפגע ת/חושש ךהנ כמה עד. 6
 ?ישראלית

 

 הדעה בעלי המדגם כלל התשובות

 15% 15% . חושש 1

 22% 21% חושש די. 2

 26% 26% חושש לא. 2

 37% 37% חושש לא כלל. 4

 - 1% אחרות ותשובות יודע לא. 5

 100% 100% כ"סה

 

 37%: ישראלית תוצרת החרמת שמטרתן פעולות או מקריאות להיפגע חוששים לא( 63%) הדעה בעלי המשיבים רוב
-ו חוששים די( 22%) כחמישית: להיפגע חוששים מהמשיבים 37%. חוששים כך כל לא( 26%) וכרבע חוששים לא כלל
 . מאוד חוששים 15%

 

 החברה גודל לפי ,ישראלית תוצרת החרמת שמטרתן פעולות או מקריאות כתוצאה עתידית מפגיעה חשש. א

 (: הדעה בעלי בקרב)

 התשובות

 החברה גודל

 קטנה

 (עובדים 19)עד 

 בינונית

 (עובדים 20-99)

 גדולה

 (עובדים 100)מעל 

 40% 31% 45%  #חושש. 1

 60% 69% 55% ##חושש לא. 2

 100% 100% 100% כ"סה

 .חושש ודי חושש הקטגוריות יחד קובצו הניתוח לצורך#

 . חושש ולא חושש לא כלל הקטגוריות יחד קובצו הניתוח לצורך##

, החברה על ישראלית תוצרת החרמת שמטרתן פעולות או מקריאות כתוצאה מפגיעה בחשש מובהק הבדל נמצא לא
 חברות ומקרב( 69%) בינוניות חברות מקרב גם כמו( 55%) קטנות מחברות מהמשיבים גדול רוב. החברה גודל לפי

 .ישראלית תוצרת החרמת שמטרתן פעולות או מקריאות םחוששי לא( 60%) גדולות
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 ביצוא ותק לפי, ישראלית תוצרת החרמת שמטרתן פעולות או מקריאות כתוצאה עתידית מפגיעה חשש. ב

 (: הדעה בעלי בקרב)

 התשובות

 ביצוא ותק

 חדשים יצואנים

 שנים( 15 –)מתחת ל 

 ותיקים יצואנים

 (ומעלה שנים 15)

 36% 38%  #חושש. 1

 64% 62% ##חושש לא. 2

 100% 100% כ"סה

 .חושש ודי חושש הקטגוריות יחד קובצו הניתוח לצורך#

 . חושש ולא חושש לא כלל הקטגוריות יחד קובצו הניתוח לצורך##

 

, החברה על ישראלית תוצרת החרמת שמטרתן פעולות או מקריאות כתוצאה מפגיעה בחשש מובהק הבדל נמצא לא
 חוששים לא( 64%) וותיקים יצואנים מקרב גם כמו( 62%) חדשים יצואנים מקרב גדול רוב. ביצוא ההחבר ותק לפי

 .ישראלית תוצרת החרמת שמטרתן פעולות או מקריאות

 

 היצוא היקף לפי, ישראלית תוצרת החרמת שמטרתן פעולות או מקריאות כתוצאה עתידית מפגיעה חשש. ג

 (: הדעה בעלי בקרב)

 התשובות

 יצואה היקף

 קטנים יצואנים

 יצוא( 70% –)מתחת ל 

 גדולים יצואנים

 (ומעלה יצוא %70)

 38% 38%  #חושש. 1

 62% 62% ##חושש לא. 2

 100% 100% כ"סה

 .חושש ודי חושש הקטגוריות יחד קובצו הניתוח לצורך#

 . חושש ולא חושש לא כלל הקטגוריות יחד קובצו הניתוח לצורך##

 לפי, החברה על ישראלית תוצרת החרמת שמטרתן פעולות או מקריאות כתוצאה מפגיעה בחשש הבדל נמצא לא
 חוששים לא( 62%) הגדולים היצואנים מקרב גם כמו( 62%) הקטנים היצואנים מקרב גדול רוב. החברה של היצוא היקף

 .ישראלית תוצרת החרמת שמטרתן פעולות או מקריאות
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 עיסוק תחום לפי, ישראלית תוצרת החרמת שמטרתן פעולות או ותמקריא כתוצאה עתידית מפגיעה חשש. ד

 (: הדעה בעלי בקרב)

 התשובות

 עיסוק תחום

1. 

החיים, -מדעי
 /רפואי מכשור

, כימית תעשיה
 פרמצבטיקה
 וביוטכנולוגיה

2. 

 מזון
, ומשקאות

 טבק מוצרי

3. 

, תקשורת
, אלקטרוניקה

 מדויקים מכשירים
 ואופטיקה

4. 

-אגרו
טכנולוגיה, 

 קלאותח

5. 

 אריזה
, ופלסטיקה

 ועץ גומי

6. 

/ בנייה
/ קלינטק
/ תשתיות
/ אנרגיה
 מים

7. 

 תוכנה

, תכשיטים. 8
 חן חפצי

 25% 20% 24% 58% 52% 33% 47% 32%  #חושש. 1

 75% 80% 76% 42% 48% 67% 53% 68% ##חושש לא. 2

 100% 100% 100% 100% 100% 100% כ"סה
100
% 

100% 

 .חושש ודי חושש הקטגוריות יחד קובצו הניתוח לצורך#

 . חושש ולא חושש לא כלל הקטגוריות יחד קובצו הניתוח לצורך##

 ישראלית תוצרת החרמת שמטרתן פעולות או מקריאות כתוצאה מפגיעה החוששים המשיבים שיעור בהם התחומים
 הוא זה שיעור בהם התחומים (.52%) חקלאות, טכנולוגיה-אגרוו( 58%) ועץ גומי, ופלסטיקה אריזה הם ביותר הגבוה הוא

 (. 25%) חן חפצי, תכשיטיםו( 24%) מים/אנרגיה/תשתיות/ קלינטק/בנייה(, 20%) תוכנה הם ביותר הנמוך

 

 לגבולות מחוץ, חלקה או כולה, שלך הייצור פעילות את להעביר ת/שוקל הנך או שקלת האם. 7
 ?ישראל

 

 הדעה בעלי המדגם כלל התשובות

 12% 11% בפועל העברתי כבר. 1

 17% 16% להעביר האפשרות את בוחן או מתכנן אני. 2

 2% 2% התיסוף ימשך אם אעביר. 3

 69% 67% מקרה בכל אעביר לא. 4

 - 4% אחרות ותשובות יודע לא. 5

 100% 100% כ"סה

 

. ישראל בולותלג מחוץ שלהם הייצור פעילות את מקרה בשום יעבירו לא( 69%) הדעה בעלי מהמשיבים גדול רוב
( 2%) מבוטל ומיעוט, בפועל העבירו כבר( 12%) כעשירית. להעביר האפשרות או בוחנים או מתכננים( 17%) כחמישית

 . התיסוף ימשך אם יעבירו
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 (: הדעה בעלי בקרב) החברה גודל לפי, ישראל לגבולות מחוץ הייצור פעילות העברת. א

 התשובות

 החברה גודל

 קטנה

 (עובדים 19)עד 

 בינונית

 (עובדים 20-99)

 גדולה

 (עובדים 100)מעל 

 17% 7% 12% בפועל העברתי כבר. 1

 12% 18% 16% להעביר האפשרות את בוחן או מתכנן אני. 2

 2% 1% 5% התיסוף ימשך אם אעביר. 3

 69% 74% 67% מקרה בכל אעביר לא. 4

 100% 100% 100% כ"סה

 המשיבים מקרב גדול רוב. החברה גודל לפי, ישראל לגבולות מחוץ יצורהי פעילות בהעברת מובהק הבדל נמצא לא
 את מקרה בשום יעבירו לא( 69%) גדולות חברות ומקרב( 74%) בינוניות חברות מקרב גם כמו( 67%) קטנות חברות

 .ישראל לגבולות מחוץ שלהם הייצור פעילות

 

 (: הדעה בעלי בקרב) ואביצ ותק לפי, ישראל לגבולות מחוץ הייצור פעילות העברת. ב

 התשובות

 ביצוא ותק

 חדשים יצואנים

 שנים( 15 –)מתחת ל 

 ותיקים יצואנים

 (ומעלה שנים 15)

 13% 11% בפועל העברתי כבר. 1

 18% 15% להעביר האפשרות את בוחן או מתכנן אני. 2

 3% 2% התיסוף ימשך אם אעביר. 3

 66% 72% מקרה בכל אעביר לא. 4

 100% 100% כ"סה

 

 מקרב גדול רוב. ביצוא החברה ותק לפי, ישראל לגבולות מחוץ הייצור פעילות בהעברת מובהק הבדל נמצא לא
 שלהם הייצור פעילות את מקרה בשום יעבירו לא( 66%) הוותיקים היצואנים מקרב גם כמו( 72%) החדשים היצואנים

 .ישראל לגבולות מחוץ
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 (: הדעה בעלי בקרב) היצוא היקף לפי, ישראל לותלגבו מחוץ הייצור פעילות העברת. ג

 התשובות

 היצוא היקף

 קטנים יצואנים

 יצוא( 70% –)מתחת ל 

 גדולים יצואנים

 (ומעלה יצוא %70)

 17% 8% בפועל העברתי כבר. 1

 17% 18% להעביר האפשרות את בוחן או מתכנן אני. 2

 2% 2% התיסוף ימשך אם אעביר. 3

 64% 72% מקרה בכל אעביר לא. 4

 100% 100% כ"סה

 

 מקרב גדול רוב. החברה של היצוא היקף לפי, ישראל לגבולות מחוץ הייצור פעילות בהעברת מובהק הבדל נמצא לא
 שלהם הייצור פעילות את מקרה בשום יעבירו לא( 64%) הגדולים היצואנים מקרב גם כמו( 72%) הקטנים היצואנים

 .ישראל לגבולות מחוץ

 

 (: הדעה בעלי בקרב) עיסוק תחום לפי, ישראל לגבולות מחוץ הייצור פעילות רתהעב. ד

 התשובות

 עיסוק תחום

1. 

החיים, -מדעי
 /רפואי מכשור

, כימית תעשיה
 פרמצבטיקה
 וביוטכנולוגיה

2. 

 מזון
, ומשקאות

 טבק מוצרי

3. 

, תקשורת
, אלקטרוניקה

 מכשירים
 מדויקים

 ואופטיקה

4. 

-אגרו
טכנולוגיה, 

 תחקלאו

5. 

 אריזה
, ופלסטיקה

 ועץ גומי

6. 

/ בנייה
/ קלינטק
/ תשתיות

 מים/ אנרגיה

7. 

 תוכנה

, תכשיטים. 8
 חן חפצי

 העברתי כבר. 1
 בפועל

17% 11% 3% 6% 20% 38% 0% 12.5% 

. אני מתכנן או 2
בוחן את 

 האפשרות
 להעביר

20% 14% 26% 23% 25% 0% 13% 12.5% 

 אם אעביר. 3
 0% 0% 6% 0% 0% 3% 0% 5% התיסוף ימשך

 אעביר לא. 4
 75% 87% 56% 55% 71% 68% 75% 58% מקרה בכל

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% כ"סה
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 הוא ביותר הגבוה הוא לישראל מחוץ הייצור פעילות את בפועל העבירו כבר אשר החברות שיעור בו התחום
 (. 0%) תוכנה הוא ביותר הנמוך הוא זה שיעור בו התחום(. 38%) מים/אנרגיה/תשתיות/ קלינטק/בנייה

 תוכנה הוא ביותר הגבוה הוא לישראל מחוץ הייצור פעילות את מקרה בכל יעבירו לא אשר החברות שיעור בו התחום
/ קלינטק/בנייהו (55%) ועץ גומי, ופלסטיקה אריזה הם ביותר הנמוך הוא זה שיעור בהם התחומים(. 87%)

 (. 56%) מים/אנרגיה/תשתיות

 הוא לישראל מחוץ הייצור פעילות את להעביר האפשרות את בוחנות או מתכננות אשר החברות שיעור בהם התחומים
-אגרוו (25%) ועץ גומי, ופלסטיקה אריזה (,26%) ואופטיקה מדויקים מכשירים, אלקטרוניקה, תקשורת הם ביותר הגבוה

 (.0%) מים/אנרגיה/תשתיות/ קלינטק/בנייה הוא ביותר נמוךה הוא זה שיעור בו התחום(. 23%) חקלאות, טכנולוגיה

 

 (?חוץ מטבע) ח"מט לגידור בפעילויות לנקוט ת/שוקל ה/שאת או נקטת האם .1

 

 הדעה בעלי המדגם כלל התשובות

 18% 14% בפועל מגדר כבר. 1

 14% 11% לגדר האפשרות את בוחן או מתכנן אני. 2

 3% 3% התיסוף ימשך אם אגדר. 3

 65% 51% מקרה בכל אגדר אל. 4

 - 21% אחרות ותשובות יודע לא. 5

 100% 100% כ"סה

 

 או מתכננים 14%, בפועל מגדרים כבר( 18%) כחמישית. ח"מט מקרה בכל יגדרו לא( 65%) הדעה בעלי המשיבים  רוב
 . התיסוף ימשך אם יגדרו( 3%) מבוטל ומיעוט, לגדר האפשרות את בוחנים

 (: הדעה בעלי בקרב) החברה גודל לפי, ח"מט רלגידו פעילויות. א

 התשובות

 *החברה גודל

 קטנה

 (עובדים 19)עד 

 בינונית

 (עובדים 20-99)

 גדולה

 (עובדים 100)מעל 

 36% 18% 10% בפועל מגדר כבר. 1

 3% 18% 17% לגדר האפשרות את בוחן או מתכנן אני. 2

 5% 3% 3% התיסוף ימשך אם אגדר. 3

 56% 61% 70% מקרה כלב אגדר לא. 4

 100% 100% 100% כ"סה

*Chi-square=16.58,  df.=6, P<0.05,  N=224 
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 בכל יגדרו לא הקטנות החברות מקרב( 70%) גדול רוב: החברה גודל לפי, ח"מט לגידור בפעילות נמצא מובהק הבדל
 מקרב( 36%) כשליש. הגדולות רותהחב  מקרב( 56%) וכמחצית, הבינוניות החברות מקרב( 61%) רוב לעומת זאת. מקרה

( 10%) בלבד ועשירית, הבינוניות החברות מקרב( 18%) כחמישית לעומת זאת. בפועל מגדרים כבר הגדולות החברות
 את בוחנים או מתכננים( 18%) הבינוניות והחברות( 17%) הקטנות החברות מקרב כחמישית. הקטנות החברות מקרב

 הגדלים מכל החברות מקרב וקטן דומה שיעור. הגדולות החברות מקרב( 3%) שולי מיעוט לעומת זאת. לגדר האפשרות
 . התיסוף ימשך אם יגדרו

 

 (: הדעה בעלי בקרב) ביצוא ותק לפי, ח"מט לגידור פעילויות. ב

 התשובות

 ביצוא ותק

 חדשים יצואנים

 שנים( 15 –)מתחת ל 

 ותיקים יצואנים

 (ומעלה שנים 15)

 20% 15.5% בפועל מגדר כבר. 1

 13% 15.5% לגדר האפשרות את בוחן או מתכנן אני. 2

 5% 2% התיסוף ימשך אם אגדר. 3

 62% 67% מקרה בכל אגדר לא. 4

 100% 100% כ"סה

 

 כמו( 67%) החדשים היצואנים מקרב גדול רוב. ביצוא החברה ותק לפי, ח"מט לגידור בפעילות מובהק הבדל נמצא לא
 . ח"מט גידור מקרה בכל יבצעו לא( 62%) תיקיםהוו היצואנים מקרב גם

 (: הדעה בעלי בקרב) היצוא היקף לפי, ח"מט לגידור פעילויות. ג

 התשובות

 היצוא היקף

 קטנים יצואנים

 יצוא( 70% –)מתחת ל 

 גדולים יצואנים

 (ומעלה יצוא %70)

 20% 17% בפועל מגדר כבר. 1

 12% 18% לגדר האפשרות את בוחן או מתכנן אני. 2

 5% 1% התיסוף ימשך אם אגדר. 3

 63% 64% מקרה בכל אגדר לא. 4

 100% 100% כ"סה

 

( 64%) הקטנים היצואנים מקרב גדול רוב. החברה של היצוא היקף לפי, ח"מט לגידור בפעילות מובהק הבדל נמצא לא
 .ח"מט גידור מקרה בכל יבצעו לא( 63%) הגדולים היצואנים מקרב גם כמו
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 (: הדעה בעלי בקרב) עיסוק תחום לפי, ח"מט לגידור ויותפעיל. ד

 התשובות

 עיסוק תחום

1. 

החיים, -מדעי
 /רפואי מכשור

, כימית תעשיה
 פרמצבטיקה
 וביוטכנולוגיה

2. 

 מזון
, ומשקאות

 טבק מוצרי

3. 

, תקשורת
, אלקטרוניקה

 מכשירים
 מדויקים

 ואופטיקה

4. 

-אגרו
טכנולוגיה, 

 חקלאות

5. 

 אריזה
, ופלסטיקה

 ועץ גומי

6. 

/ בנייה
/ קלינטק
/ תשתיות
/ אנרגיה
 מים

7. 

 תוכנה

, תכשיטים. 8
 חן חפצי

 מגדר כבר. 1
 17% 21% 14% 13% 19.5% 19% 22% 10% בפועל

 או מתכנן אני. 2
 את בוחן

 לגדר האפשרות
20% 19% 8% 19.5% 7% 7% 0% 8% 

 אם אגדר. 3
 17% 7% 7% 0% 0% 0% 0% 7% התיסוף ימשך

 בכל דראג לא. 4
 58% 72% 72% 80% 61% 73% 59% 63% מקרה

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% כ"סה

 

( 22%) טבק מוצרי, ומשקאות מזון הם ביותר הגבוה הוא ח"מט בפועל מגדרות כבר אשר החברות שיעור בהם התחומים
 פרמצבטיקה, כימית תעשיה/רפואי מכשור, החיים מדעי הוא ביותר הנמוך הוא זה שיעור בו התחום(. 21%) תוכנהו

 (. 10%) וביוטכנולוגיה

(. 80%) ועץ גומי, ופלסטיקה אריזה הוא ביותר הגבוה הוא ח"מט מקרה בכל יגדרו לא אשר החברות שיעור בו התחום
 (. 59%) טבק מוצרי, ומשקאות מזוןו (58%) חן חפצי, תכשיטים הם ביותר הנמוך הוא זה שיעור בהם התחומים

, החיים מדעי הם ביותר הגבוה הוא ח"מט לגדר האפשרות את בוחנות או מתכננות אשר החברות שיעור בהם חומיםהת
 מוצרי, ומשקאות מזוןו( 19.5%) חקלאות, טכנולוגיה-אגרו (,20%) וביוטכנולוגיה פרמצבטיקה, כימית תעשיה/רפואי מכשור

 (.0%) כנהתו הוא ביותר הנמוך הוא זה שיעור בו התחום(. 19%) טבק

 או אופטימי: שלכם היצוא לפעילות בהקשר שלך הכלכלי הרוח מצב את ה/מגדיר היית איך. 9
 ?פסימי

 

 הדעה בעלי המדגם כלל התשובות

 69% 66% אופטימי. 1

 14% 14% פסימי. 2

 17% 17% פסימי ולא אופטימי לא. 3

 - 3% אחרות ותשובות יודע לא. 4

 100% 100% כ"סה
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 לא( 17%) וכחמישית, פסימיים 14%. שלהם היצוא לפעילות בנוגע אופטימיים( 69%) הדעה בעלי משיביםמה גדול רוב
 . פסימיים ולא אופטימיים

 

 (: הדעה בעלי בקרב) החברה גודל לפי, היצוא לפעילות בהקשר הכלכלי הרוח מצב. א

 התשובות

 החברה גודל

 קטנה

 (עובדים 19)עד 

 בינונית

 (עובדים 20-99)

 להגדו

 (עובדים 100)מעל 

 79% 71% 61% אופטימי. 1

 8% 14% 19% פסימי. 2

 13% 15% 20% פסימי ולא אופטימי לא. 3

 100% 100% 100% כ"סה

 

 שהחברה ככל זאת עם יחד. החברה גודל לפי, היצוא לפעילות בהקשר הכלכלי הרוח במצב מובהק הבדל נמצא לא
 חברות מקרב אופטימיים 61%: החברה של היצוא לפעילות בנוגע טימייםהאופ המשיבים שיעור גדל כך יותר גדולה
 .גדולות חברות מקרב אופטימיים 74%-ו בינוניות חברות מקרב אופטימיים 71%, קטנות

 

 

 (: הדעה בעלי בקרב) ביצוא ותק לפי, היצוא לפעילות בהקשר הכלכלי הרוח מצב. ב

 התשובות

 ביצוא ותק

 חדשים יצואנים

 שנים( 15 –)מתחת ל 

 ותיקים יצואנים

 (ומעלה שנים 15)

 72% 66% אופטימי. 1

 16% 12% פסימי. 2

 12% 22% פסימי ולא אופטימי לא. 3

 100% 100% כ"סה

 

 היצואנים מקרב גדול רוב. ביצוא החברה ותק לפי, היצוא לפעילות בהקשר הכלכלי הרוח במצב מובהק הבדל נמצא לא
 .חברתם של היצוא לפעילות בנוגע אופטימיים( 72%) הוותיקים היצואנים מקרב גם כמו( 66%) החדשים
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 (: הדעה בעלי בקרב) היצוא היקף לפי, היצוא לפעילות בהקשר הכלכלי הרוח מצב. ג

 התשובות

 היצוא היקף

 קטנים יצואנים

 יצוא( 70% –)מתחת ל 

 גדולים יצואנים

 (ומעלה יצוא %70)

 73% 67% אופטימי. 1

 14% 14% פסימי. 2

 13% 19% פסימי ולא אופטימי לא. 3

 100% 100% כ"סה

 

 מקרב גדול רוב.  החברה של היצוא היקף לפי, היצוא לפעילות בהקשר הכלכלי הרוח במצב מובהק הבדל נמצא לא
 .חברתם של היצוא לפעילות בנוגע אופטימיים( 73%) הגדולים היצואנים מקרב גם כמו( 67%) הקטנים היצואנים

 

 (: הדעה בעלי בקרב) עיסוק תחום לפי, היצוא לפעילות בהקשר הכלכלי הרוח מצב .ד

 

 התשובות

 עיסוק תחום

1. 

החיים, -מדעי
 /רפואי מכשור

, כימית תעשיה
 פרמצבטיקה
 וביוטכנולוגיה

2. 

 מזון
, ומשקאות

 טבק מוצרי

3. 

, תקשורת
, אלקטרוניקה

 מדויקים מכשירים
 ואופטיקה

4. 

-אגרו
טכנולוגיה, 

 אותחקל

5. 

 אריזה
, ופלסטיקה

 ועץ גומי

6. 

/ בנייה
/ קלינטק
/ תשתיות
/ אנרגיה
 מים

7. 

 תוכנה

, תכשיטים. 8
 חן חפצי

 33% 75% 69% 60% 65% 66% 70% 80% אופטימי. 1

 27% 12.5% 6% 15% 16% 8% 16% 10% פסימי. 2

 אופטימי לא. 3
 פסימי ולא

10% 14% 26% 19% 25% 25% 12.5% 40% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% כ"סה

 

/תעשיה רפואי מכשור הוא ביותר הגבוה הוא שלהם היצוא לפעילות בנוגע אופטימייםה המשיבים שיעור בו התחום
 (. 33%) חן חפצי, תכשיטים הוא ביותר הנמוך הוא זה שיעור בו התחום(. 80%) וביוטכנולוגיה פרמצבטיקה, כימית

 הוא זה שיעור בהם התחומים(. 27%) חן חפצי, תכשיטים הוא ביותר הגבוה הוא פסימייםה המשיבים שיעור בו התחום
 (8%) ואופטיקה מדויקים מכשירים, אלקטרוניקה, תקשורת(, 6%) מים/אנרגיה/תשתיות/ קלינטק/בנייה הם ביותר הנמוך

 (. 10%) וביוטכנולוגיה פרמצבטיקה, כימית/תעשיה רפואי מכשורו
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 הוא ביותר הגבוה הוא שלהם היצוא לפעילות בנוגע פסימיים ולא אופטימיים לא הם אשר משיביםה שיעור בו התחום
 פרמצבטיקה, כימית/תעשיה רפואי מכשור הם ביותר הנמוך הוא זה שיעור בהם התחומים(. 40%) חן חפצי, תכשיטים

 (. 14%) טבק מוצרי, ומשקאות מזוןו( 12.5%) תוכנה(, 10%) וביוטכנולוגיה

 שלכם היצוא פעילות את לבטח מתכוונים אצלכם האם, בעולם הכלכליים המשברים אורל. 10
 ?חוץ סחר סיכוני בביטוח

 

 הדעה בעלי המדגם כלל התשובות

 17% 15% . כן, אנחנו שוקלים לבטח בביטוח סיכוני סחר חוץ    1

 66% 58% כזו כוונה אין, לא. 2

 17% 14% כזה ביטוח כבר לנו יש. 3

 - 13% אחרות ותשובות ודעי לא. 4

 100% 100% כ"סה

 

 המשברים לאור, חוץ סחר סיכוני בביטוח שלהם היצוא פעילות את לבטח כוונה אין( 66%) הדעה בעלי המשיבים לרוב
 . כזה ביטוח כבר יש( 17%) נוספים ולכחמישית, זאת שוקלים( 17%) כחמישית. בעולם הכלכליים

 

 (: הדעה בעלי בקרב) החברה ודלג לפי, היצוא פעילות ביטוח. א

 התשובות

 *החברה גודל

 קטנה

 (עובדים 19)עד 

 בינונית

 (עובדים 20-99)

 גדולה

 (עובדים 100)מעל 

 13% 18% 19% . כן, אנחנו שוקלים לבטח בביטוח סיכוני סחר חוץ    1

 54% 63% 73% כזו כוונה אין, לא. 2

 33% 19% 8% כזה ביטוח כבר לנו יש. 3

 100% 100% 100% כ"סה

*Chi-square=14.94,  df.=4, P<0.01,  N=248 

 

 סיכוני ביטוח כבר יש הגדולות מהחברות( 33%) לשליש: החברה גודל לפי, היצוא פעילות בביטוח נמצא מובהק הבדל
 גדול לרוב. הקטנות החברות בקרב( 8%) מעשירית ופחות הבינוניות מהחברות( 19%) כחמישית לעומת זאת. חוץ סחר

( 63%) רוב לעומת זאת. חוץ סחר סיכוני בביטוח שלהם היצוא פעילות את לבטח כוונה אין הקטנות מהחברות( 73%)
 והחברות( 19%) הקטנות החברות מקרב כחמישית. הגדולות החברות  מקרב( 54%) וכמחצית, הבינוניות החברות מקרב

 . הגדולות החברות מקרב 13% לעומת זאת. חוץ סחר סיכוני בביטוח לבטח שוקלים( 18%) הבינוניות
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 (: הדעה בעלי בקרב) ביצוא ותק לפי, היצוא פעילות ביטוח. ב

 התשובות

 ביצוא ותק

 חדשים יצואנים

 15 –)מתחת ל 
 שנים(

 ותיקים יצואנים

 (ומעלה שנים 15)

 18% 17% . כן, אנחנו שוקלים לבטח בביטוח סיכוני סחר חוץ    1

 64% 68% וכז כוונה אין, לא. 2

 18% 15% כזה ביטוח כבר לנו יש. 3

 100% 100% כ"סה

 

 כמו( 68%) החדשים היצואנים מקרב גדול לרוב. ביצוא החברה ותק לפי, היצוא פעילות בביטוח מובהק הבדל נמצא לא
 . חוץ סחר סיכוני בביטוח שלהם היצוא פעילות את לבטח כוונה אין( 64%) הוותיקים היצואנים מקרב גם

 

 (: הדעה בעלי בקרב) היצוא היקף לפי, היצוא פעילות ביטוח. ג

 התשובות

 היצוא היקף

 קטנים יצואנים

 יצוא( 70% –)מתחת ל 

 גדולים יצואנים

 (ומעלה יצוא %70)

 17% 12% . כן, אנחנו שוקלים לבטח בביטוח סיכוני סחר חוץ    1

 72% 62% כזו כוונה אין, לא. 2

 11% 26% זהכ ביטוח כבר לנו יש. 3

 100% 100% כ"סה

*Chi-square=8.32,  df.=2, P<0.05,  N=223 

 

 כבר יש הקטנים מהיצואנים( 26%) לכרבע: החברה של היצוא היקף לפי, היצוא פעילות בביטוח נמצא מובהק הבדל
 היצואנים מקרב גדול לרוב(. לערך 2.4-פי) הגדולים מהיצואנים( 11%) כעשירית לעומת זאת, חוץ סחר סיכוני ביטוח

 היצואנים מקרב 62% לעומת חוץ סחר סיכוני בביטוח שלהם היצוא פעילות את לבטח כוונה אין( 72%) הגדולים
( 12%) כעשירית לעומת זאת, חוץ סחר סיכוני בביטוח לבטח שוקלים הגדולים מהיצואנים( 17%) כחמישית. הקטנים

 . הקטנים היצואנים מקרב
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 (: הדעה בעלי בקרב) עיסוק תחום לפי, אהיצו פעילות ביטוח. ד

 התשובות

 עיסוק תחום

1. 

החיים, -מדעי
 /רפואי מכשור

, כימית תעשיה
 פרמצבטיקה
 וביוטכנולוגיה

2. 

 מזון
, ומשקאות

 טבק מוצרי

3. 

, תקשורת
, אלקטרוניקה

 מכשירים
 מדויקים

 ואופטיקה

4. 

-אגרו
טכנולוגיה, 

 חקלאות

5. 

 אריזה
, ופלסטיקה

 ועץ גומי

6. 

/ נייהב
/ קלינטק
/ תשתיות
/ אנרגיה
 מים

7. 

 תוכנה

8 .
, תכשיטים

 חן חפצי

. כן, אנחנו 1
שוקלים לבטח 

בביטוח סיכוני סחר 
 חוץ    

18% 19% 3% 27% 6% 25% 27% 0% 

 92% 64% 62% 50% 52% 76% 64% 73% כזו כוונה אין, לא. 2

 כבר לנו יש. 3
 8% 9% 13% 44% 21% 21% 17% 9% כזה ביטוח

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% כ"סה

 

(. 44%) ועץ גומי, ופלסטיקה אריזה הוא ביותר הגבוה הוא חוץ סחר סיכוני ביטוח כבר יש להן החברות שיעור בו התחום
, כימית תעשיה/רפואי מכשור, החיים מדעי (,8%) חן חפצי, תכשיטים הם ביותר הנמוך הוא זה שיעור בהם התחומים
 (. 9%) תוכנהו( 9%) וביוטכנולוגיה יקהפרמצבט

 חפצי, תכשיטים הוא ביותר הגבוה הוא זה בביטוח היצוא פעילות את לבטח כוונה להן אין אשר החברות שיעור בו התחום
 חקלאות, טכנולוגיה-אגרוו (50%) ועץ גומי, ופלסטיקה אריזה הם ביותר הנמוך הוא זה שיעור בהם התחומים(. 92%) חן
(52% .) 

 ביותר הגבוה הוא חוץ סחר סיכוני בביטוח שלהן היצוא פעילות את לבטח שוקלות אשר החברות שיעור בהם תחומיםה
 הוא זה שיעור בו התחום. (25%) מים/אנרגיה/תשתיות/ קלינטק/בנייהו( 27%) תוכנה(, 27%) חקלאות, טכנולוגיה-אגרו הם

 (.0%) חן חפצי, תכשיטים הוא ביותר הנמוך
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 לסקר היצואנים רקע אפיינימ
 

 ההכנסות ובין, בישראל המקומי השוק בין, האחרונות השנים 3 -ב, באחוזים שלכם ההכנסות חלוקת מהי. 14-13

 ?ל"בחו לשווקים מיצוא

 

       41%: בישראל המקומי בשוק ממוצע אחוז. 13
 59%: ממוצע יצוא אחוז. 14
 

 ?שלכם הכללי המכירות מחזור משתייך קטגוריה לאיזו. 15

 הדעה בעלי המדגם כלל התשובות

 36% 29% בשנה דולר מיליון 2-מ קטן. 1

 39% 32% בשנה דולר מיליון 10-ל 2 בין. 2

 25% 20% בשנה דולר מיליון 10 מעל. 3

 - 19% אחרות ותשובות יודע לא. 4

 100% 100% כ"סה

 

 ?שלך בחברה עובדים כמה, הבאות הקטגוריות 3 מבין. 16

 הדעה בעלי המדגם כלל שובותהת

 41% 38% (קטנה חברה) עובדים 19 עד. 1

 40% 38% (בינונית חברה) עובדים 99 עד 20. 2

 19% 18% (גדולה חברה) עובדים 100 מעל. 3

 - 6% אחרות ותשובות יודע לא. 4

 100% 100% כ"סה

 

 ? שלך החברה של העיסוק תחום מהו. 17

 המדגם כלל התשובות

 13% וביוטכנולוגיה פרמצבטיקה, כימית תעשיה/רפואי מכשור, החיים-מדעי. 1

 12% טבק מוצרי, ומשקאות מזון. 2

 12% ואופטיקה מדויקים מכשירים, אלקטרוניקה, תקשורת. 3
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 11% חקלאות, טכנולוגיה-אגרו. 4

 7% ועץ גומי, ופלסטיקה אריזה. 5

 6% מים/אנרגיה/תשתיות/קלינטק/בנייה. 6

 5% תוכנה. 7

 5% חן חפצי, תכשיטים. 8

 4%  ביטחוניות ותעשיות אבטחה. 9

 3% וטואלטיקה קוסמטיקה. 10

 2% רכב תעשיות. 11

 2% ואופנה טקסטיל. 12

 2% ולמשפחה לבית מוצרים. 13

 2% מקצועיים שירותים. 14

 1% וחלל תעופה. 15

 13% אחרות תשובות מגוון. 16

 100% "כסה
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 נספחים
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 נספחים

 
 מרכזייםמקורות מידע, פרמטרים  – הישראלי ולמשק לכלכלה היצוא של הכלכלית התרומה

 החישוב ומתודולוגיית

 
 מידע מקורות

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 הענף חשבון: בישראל החקלאות(. 2015. )לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה 

 2014 לישראל הסטטיסטי נתוןהש(. 2015. )לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה 

o 5.6 לוח  

o 12.41 לוח 

o 12.43 לוח 

o 16.11 לוח 

o 16.13 לוח 

o 16.15 לוח 

o 18.13 לוח 

o 19.15 לוח 

o 20.13 לוח 

o 23.13 לוח 

o 26.5 לוח 

o 26.7 לוח 

 

 ותעסוקה שכר ירחון(. 2015. )לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה 

 2011 וחציבה כרייה, תעשייה סקר(. 2015. )לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה 

 

 נוספים מידע מקורות

 2011, בישראל היצואניות החברות פיריון, ישראל בנק 

 2012 לשנת שנתי דוח, ישראל בנק  

 היהלומים בורסת נשיא, שניצר שמואל עם ראיון ,The Marker  ,16.9.2014 
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 החישוב ומתודולוגיית מרכזיים פרמטרים

 ומתודולוגיית חישוב פרמטרים מרכזיים –תרומת היצוא לתעסוקה במשק  חישוב
 

למתודולוגיה שתוארה לעיל, בטבלה הבאה מוצג פירוט מתודולוגיות החישוב בהתאם לפרמטרים השונים אשר  בהתאם

 שימשו אותנו לצורך חישוב תרומת היצוא לתעסוקה במשק. 

 .והסתמכנ עליהם ההנחות כלל את ולא החישוב מתודולוגיית עיקרי את רק כוללת הטבלה, פישוט לצורך

מעגל 
 תרומה

 פירוט מתודולוגיית החישוב פרמטר

תרומה 
 ישירה

משרות 
 ישירות

 סקטורים: יצוא תעשייתי, יצוא שירותים, יצוא יהלומים וחקלאות 4 -. חלוקת ענפי היצוא ל 1
חישוב הפדיון השנתי לעובד בסקטור זה לפי ממוצע משוקלל של הפדיון  -. עבור כל סקטור 2

 מרכיבים את הסקטורלעובד בענפי הכלכלה ה
 . חלוקת היקף היצוא בפדיון הממוצע לעובד בכל סקטור 3

תרומה 
 עקיפה

משרות 
בספקים 
 הישירים

 .חישוב היקף התשלום השנתי לספקים מתחום התעשייה,שירותים וחקלאות1
 .הפרדת התשלום לספקים מתחום התעשייה ומתחום השירותים והחקלאות2
 ם בפדיון השנתי הממוצע לעובד בכל תחום.חלוקת התשלום לספקים בכל תחו3

משרות 
בספקים של 

 הספקים 

 תשלומי הספקים הישירים מתוך הפדיון  % . חישוב 1
 התשלום לספקים כאמור למציאת פקטור לחישוב סדרה הנדסית מתכנסת  %-שימוש ב. 2

 ( ..…Tier 2, Tier 3, Tier 4 -)לצורך חישוב העובדים ב
 ם בכל תחום בפדיון השנתי הממוצע לעובד בכל תחוםחלוקת התשלום לספקי. 3

תרומה 
 נובעת

משרות 
הנובעות 

מהצריכה 
הפרטית של 

 העובדים

 . חישוב השכר הממוצע של העובדים המיוחסים ליצוא לפי סקטורים1
 . חישוב השכר הממוצע של עובדי הספקים בהפרדה לתעשייה, שירותים וחקלאות2
 קבוצה לפי גובה שכרם ונתוני צריכה פרטית . חישוב ההוצאה לתצרוכת של כל3
 . חלוקת סך התצרוכת בפדיון הממוצע למשק4

מעגלים 
 נוספים

ממשלה 
 ומגזר ציבורי

חישוב אינדיקטיבי של סה"כ ההכנסות למדינה הנובעות מפעילות היצוא על סמך עבודות דומות  .1
 שנעשו בנושא על ידי רותם אסטרטגיה

 עילות היצוא בהוצאה הממוצעת לעובד בסקטור הממשלתי. חלוקת ההכנסה למדינה מפ2

 

 פרמטרים מרכזיים ומתודולוגיית חישוב -חישוב תרומת היצוא לתוצר )במונחי ערך מוסף( 

מעגל 
 תרומה

 פירוט מתודולוגיית החישוב פרמטר

תרומה 
 ישירה

 תוצר ישיר

 סקטורים כאמור לעיל 4 -. חלוקת ענפי היצוא ל 1
הערך המוסף השנתי לעובד בסקטור זה לפי ממוצע משוקלל של הערך .לכל סקטור חושב 2

 המוסף  לעובד בענפי הכלכלה המרכיבים את הסקטור
. הכפלת הערך המוסף לעובד במס' העובדים המיוחסים לפעילות יצוא ישירה )כפי שהתקבל 3

 במודל התעסוקה( 

תרומה 
 עקיפה

תוצר 
הספקים 
 הישירים

סות לחברת הנמדדת בספקים הישירים שלה לפי הפרדה לענפי .חישוב מספר המשרות המיוח1
 תעשייה, שירותים וחקלאות

 .הכפלת מספר המשרות בכל מגזר ספקים בערך המוסף הממוצע לעובד ענף הרלוונטי 2
תוצר 

הספקים של 
 הספקים

.חישוב מספר המשרות המיוחסות לחברת הנמדדת בספקים העקיפים שלה לפי הפרדה לענפי 1
 , שירותים וחקלאותתעשייה

 .הכפלת מספר המשרות בכל מגזר ספקים בערך המוסף הממוצע לעובד ענף הרלוונטי2

תרומה 
 נובעת

תוצר הנובע 
מצריכה 

 פרטית

 . חישוב תוספת העובדים ה"נובעת" מהצריכה הפרטית של העובדים המיוחסים ליצוא1
 עובד בשוק. הכפלת תוספת העובדים הנובעת בערך המוסף הגולמי הממוצע ל2
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 רשימת משתתפי שולחנות עגולים
 

 טק:-ההיי שולחן ענפי
, קסטרשטיין , רמיComigo, קלימובסקי , סיגליתEyeSight, רוסטוק , ליאתKIDOZ, חבקין גיא

Everything.MEגולן , יניב ,Lool Venturesאורון , רועי ,Plus Venturesגלאי , איתן ,OutBrainיחיאל , 

 .MTS, פלטאו , נירTV & VP Media, Kaltura, ויזנברג , עידוSimilarWeb, ופרע אור , קורץ

 

 וסייבר: מולדת בטחון
, יעוץ שירותי אסרו -קור  , זורימפרם -נוי  , דודורינט -כהן  , אריאלנס'טרוג -ארבל  , שיקמרקס'צ -אלון  שחר

, טכנולוגיות אלפא בית - זהבי , רונןאאלת -סופרין  , אמנוןWCK -פירסטנברג  , דודרדיפלו -סלוצקי  עמית
 .רפאל –יעקובויץ  , חייםמר קבוצת -כהן  , מריאןביטחון. ש.א.ח רבוצת -רונן  , דןפרוטרק -פיש  נחום

 

 וקלינטק: מים, טכנולוגיה-אגרו
 ים,מ מערכות עמיעד – דיין , אריקמצרפלס – , צור הראלנטפים -מיודובניק  , , גבילכיש תעשיות -שלו  אבידור

 הורייזן – מאור מני חקלאות, ורדה טרה – ספנסר יונתןמקורות,  – חמו בן שמעוןכנרות,  יסון'האצ – ויזנר רואי

 - פלסט או רשת -וואלך  , גלסולארי מים חימום ן-ח -אדלשטיין  , מוטיTIGI – קליר , צביקהרס'ונצ גרינטק

ROPענבר  , אורימופת - אגטק טרנדליינס -קמפ  , שריאגרוטופ – דיוק ואן , בןחממות טופ -רגב  , עמי- SCR ,
 ,  רותםהשופט עין אלתם -אוסטר  , מיכאלקונסלטינג י'אנרג ברנמילר – ברנמילר , אביאר.אל -לוסטיג  עמיחז

 .אטלנטיום – ארד
 

 מכשור וציוד רפואי:
Talor Sax- iMDsoft, Ronen Grossman- Magna Business Development, Efi Cohen Arazi 

- Rainbow Medical, Dan Shwarzman- Virtual Ports, Tamir Ben David- BSP Biological 

Signal Processing,  Assaf Barnea- Sanara Ventures, Roee Madai- FirstCare Products, 

Amos Somech- Philips, Hezi Himelfarb  - IceCure Medical, Shmuel Levin- SonicBone 

Medical, Tovy Sivan- STI Laser, Jeff Dykan- SCP Vitalife, Udi Kantor- Inovytec, Aviv 

Lotan- ITGI Medical, Aaron Esteron- Estar Technologies, Reem Younis- Alpha Omega 

Eng. 

 

 
 צריכה: מוצרי

 יקב - רנד , דורוןדיזיין בהטי - ליפשיץ , שחרחרסה סטודיו - כהן , יהודהקפרו – יוסף בו , רפיחוליות– קדר יובל
, לייט גרין - אליהב , עופרשמואל גן - מאורי , עידומזון קוסקוס - שריקי , אביכרמית – גרין האלה, סטיב עמק
, פארם פאר - פאר ,  חביבמרפא צמחי מורז - מור , עופרלבידו – מגל , עידותמרוקים תעשיות שיק - סגל נחום
 .דוקיונפו – קורן ד, ורנגרי'צ דורי - נגרי'צ גיורא
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 טרייה: תוצרת
 בינשטוק גיא, אינטרנשיונל מור - נדלר ערן, עלומים קיבוץ - אפלבוים ואבי עמר מיכאל, אגרקסקו - שור יואב

 זיו אורון, אימפקס מיאל - קרקו משה, הפרחים מועצת - קוריס עוזי, אבניב - ציון בן ניבה, מהדרין - בשיא ויונתן
  .התבלינים מגדלי אגודת - מלר אנה, הערבה מגדלי - שלי גיא ,אירופה ביפרש -
 

 משנה: וקבלנות רכב
 –קרן  , רםMetal Plast Engineering -שלזינגר  , עופרפומוטיב -חלמיש  , רפאלסופרגום -גשייט  יהודה

 , דניאקסטל –ים ית , דרורמסננים. ל.א  -דביר  , שמוליקקרה כבישה טכנולוגיות מיברג -טוויזר  , מושיקואקסטל
  .ומתכת פלדה מפעלי פרמט -איזנברג  , ינוןאורניט – 'רבינוביץ , ולריאוטוקור –ווהל  , מיכאלמולטילוק –פרבר 

 
 

 וטלוויזיה: קולנוע – פורמטים
 -נוימן , עמוסלטלוויזיה הפורמטים קרן -דולב , אלוןהרצליה אולפני -פרץ , יואבהפקות ארצה -פרנר דפנה

, אינטרנשיונל קשת -שחר-און , אביטלסיניפיל -קוברסקי , פיליפהתקשורת ענני -מירון , אודיהפקות ארמוזה
 .פורמטס מטר -דקל , לילךהפקות גיל -רם אסא
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 רשימת איורים

 3 (ג"ממהת כאחוז) 1980-2014 ליצוא התמיכות:  1 איור

 14 ב"לארה בהשוואה(  PPP) לנפש תוצר: 2 איור

 15 דומות לכלכלות השוואה – ב"לארה בהשוואה( PPP ) לנפש תוצר: 3 איור

 16 השוואה – לתוצר יחס: 4 איור

 OECD 17-ה במדינות העבודה פיריון: 5 איור

 18 יצואניות לא חברות לבין יצואניות חברות בין בפיריון השוני: 6 איור

 20 היצוא ריכוזיות: 7 איור

 21 היצוא ריכוזיות: 8 איור

 22 $(B)  2008-2013  – הבורסאיות החברות יצוא 9 איור

 23 (%-ב)  2008-2013  – שנתי שינוי שיעור -הבורסאיות החברות הכנסות 10 איור

 23 2008-2013  – היצוא חברות של הנקי הרווח שיעור 11 איור

 24 2008-2013  – ממוצעים רווח שיעורי – מדומיות מול יצואניות 12 איור

 24 2008-2013  – נקי רווח שיעורי – מדומיות מול יצואניות 13 איור

 29 סקטורים לפי – היצוא של התעסוקה מכפילי 14 איור

 30 סקטורים לפי – היצוא של התוצר מכפילי: 15 איור

 31 (₪ אלפי) סקטורים לפי – לעובד תוצר: 16 איור

 

 


