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החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ - אשרא

Export- חוץ סחר סיכוני לביטוח ממשלתית חברה Credit Agency

במטרה לקדם את היצוא הישראלי בגיבוי  1957נוסדה בשנת 
ממשלת ישראל

 $ מיליארד 3.5 בסך לפעילות מדינה בערבות מגובה

ל"מבטחת אשראי ליצוא לטווח בינוני וארוך והשקעות ישראליות בחו

שוק כשל של במקרים קצר לטווח אשראי מבטחת

אשראהבנקים פטורים מהקצאת הון כנגד ביטוח 



ביטוח אשראי -תמריץ ממשלתי ליצוא 

Export Credit Agency



- ECA Export Credit Agencyמהו 

  מקצועי וניסיון ידע בעל ביטוח חברת או בנק

ליצוא ביטוח פוליסות או/ו הלוואות מנפיק

ופוליטיים מסחריים סיכונים מבטח

לפעילות ממשלתית מתמיכה נהנה

היצוא את ולתמרץ לסייע במטרה נוסד



מבטחים ממשלתיים–איגוד ברן 



מועצת  
המנהלים

השר  
הממונה

שר הכלכלה

  ל"החשכ
משרד  
האוצר

איגוד ברן  
  -כללי ה

OECD

המפקח על  
הביטוח  

רשות  
החברות  

הממשלתיות  

הסביבה הרגולטורית



חשיפת החברה וערבות המדינה 



ביטוח האשראי בישראל שוק

  אשראי ביטוח

טווח קצר

ביטוח אשראי  

וארוך לטווח בינוני

)שנים 15עד (מעל שנה עד שנהאשראי

,  תשתיות ,פרויקטיםמוצרי צריכה וסחורותמוצרים
טכנולוגיה

בעיקרמדינות
מדינות מפותחות

בעיקר
מדינות מתפתחות

אשרא: כ"בדכלל, ח"בסס, קופאסחברות



התפלגות פעילות לפי ענפים

31%, תשתיות 

12%, אחר

,  מכונות1%, תקשורת
1%

8%, חקלאות 

10%, ביטחון

38%, בריאות



  באפריקה כחהקמת תחנת " טלמניע"



  בבלארוסחוות חזירים " אגריגו"  באפריקה כחהקמת תחנת " טלמניע"



  באפריקה כחהקמת תחנת " טלמניע"

  מכון חליבה בוייטנאם" אפימילק"



מכשור רפואי,  סין  באפריקה כחהקמת תחנת " טלמניע"



טיפול במים , מונגוליה הפנימית  באפריקה כחהקמת תחנת " טלמניע"



ממשלתיתחברה  ASHRAמדוע 



ממשלתיתחברה מדוע 



מדוע חברה ממשלתית 



?מי הבא בתור–טריוויה 

1994 1997 1998 2000 2001 2002 20102008 20132011 2012 2014

מקסיקו, ונצואלה

:  אסיה' מזדרום 
,  אינדונזיה, תאילנד
קוריאה' דר, מלזיה

רוסיה

תורכיה

ארגנטינה

Enron,

WorldCom

אורוגוואי

משבר פיננסי  
עולמי

דובאי 

האביב הערבי  

משבר המדינות 
יוון, באירופה

מערכת בנקאות  
בקפריסין

רוסיה

מחיקת חובות ����חדלות פירעון  ����משבר 



סיכוני סחר חוץ

לא צפויים מתרחשים כל הזמןאירועים 

פוליטי כמעט מידי שנה/משבר כלכלי

וותיקות נקלעות לקשייםגם חברות גדולות 

משבריםבמקרים רבים חוזות הדירוג לא סוכנויות 

האשראי מוגבלת העמדת יכולת החיזוי שלנו בעת : מסקנה



ניהול סיכונים נבון

נטילת סיכונים ללא בטחונות



זמינות מימון נמוכה   =רמת סיכון גבוה 



ביטוח אשראי מצמצם סיכונים

ומגדיל את זמינות המימון



סוגי סיכוני אשראי  

סיכונים מסחריים

)החייב הוא חברה(

פוליטיים סיכונים

)החייב הוא ריבון( 



סיכונים פוליטיים  

החייב רוצה ולא יכול  
החייב יכול ולא רוצה 



 ביטוח אשראי
העברת הסיכון מהיצואן לחברת הביטוח

סיכונים פוליטיים
המונעים תשלום החרמה הלאמה הפקעה

הפיכות והתפרעויות בארץ הקונה, מלחמה
ח”במטהנובעים ממחסור  אי המרה ,אי העברה

של הקונה או הטלת הגבלות יבוא אחרות   ביטול רישיון היבוא
לאחר משלוח הסחורה

או החלטה ממשלתית אחרת המונעת תשלום מורטוריום



סיכונים מסחריים  

חברה בטוחה במדינה מסוכנת חברה מסוכנת במדינה בטוחה  



 ביטוח אשראי
העברת הסיכון מהיצואן לחברת הביטוח

מסחריים סיכונים

של הקונה או הבנק חדלות פירעון

מתמשך אי תשלום



תועלות הביטוח–ביטוח אשראי

מנטרל סיכוני אי תשלום מסיבות פוליטיות או מסחריות•

מגדיל את סיכויי הזכייה בפרויקטים בזכות השוואת  •
תנאי המימון לאלו של מתחרים זרים

בטוחה לקבלת מימון מהמערכת הבנקאיתמשמש •



יתרונות ביטוח אשראי

מתן אשראי  

למדינות מתפתחות

הוזלת המימון  

ניהול סיכונים

עדיפות בגביית חובות 



מועדון פריז

קדימות נושים



לסיכון מדינה אשראדירוג 
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תוכניות הביטוח

טרום משלוחים

משלוחים

חילוט ערביות שלא כדין

 אשראי

אשראי ספקים אשראי קונים



פוליסת ביטוח

תשלומים באשראי

משלוחים

ם  ספקיפוליסת אשראי 

(Supplier’s Cred it)

ל"קונה בחו )המוכר(היצואן 



הסכם הלוואה

הסכם בין קונה למוכר

פוליסה לבנק

פוליסת אשראי קונים

(Buyer’s Credit) 

ל"קונה בחו

)המוכר(היצואן 

בנק מקומי 
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