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הזדמנויות עסקיות  

פ"בדרא

ראש הנציגות  –עמית לב 

הכלכלית לאפריקה הדרומית

21יוהנסבורג אפריל 



דרום אפריקה–אינדיקטורים כלכליים 

GDP–חברה ב–מיליארד דולר 415כG20–  כיום נמוך מישראל

מיליון איש57מעל –אוכלוסייה 

50%מעל  Youth unemployment rateרשמי כאשר 34%–אבטלה 

, מערכת פיננסית יציבה–נחשבת לכלכלה השלישית בגודלה והמגוונת ביבשת 

ענף חקלאות גדול ומפעלי ייצור , שפע במינרלים

(  בעיקר חברות ממשלתיות)רפורמות מבניות , (2%)צמיחה לא מספיק חזקה 

נדרשות   

הראשונה מפותחת ומודרנית והשנייה נחשלת  –כלכלות 2למעשה מתפקדת כ

ובעלת מאפייני פיתוח של עולם שלישי



פ"דרא-יחסי ישראל
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מיליוני דולרים, סחר בשירותים עסקיים

יצוא יבוא

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

2017 2018 2019 2020 2021

מיליוני דולרים, יצוא סחורות לפי שנה/יבוא

סכום יצוא במיליוני דולרים סכום היבוא במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני דולרים היקף סחר במיליוני דולרים

אין כמעט יחסים דיפלומטיים בין המדינות60וה50בשנות ה

לאחר מלחמת יום כיפור וחרם הנפט הערבי מתהדקים היחסים בין המדינות

ישראל מצטרפת לגינוי רשמי של משטר האפרטהייד87בשנת 

ממשל מזוהה יותר עם הצד הפלסטיני  –לאחר סיום האפרטהייד 

יחסים קורקטיים אך לא מעבר לזה–כיום 

בעיקר תוכנות ייצוא וייבוא זה שירותי מכירה ושיווק –בענף השירותים –מיליון דולר ייצוא וייבוא 325כ2021יחסי הסחר עם ישראל ב

(56%)בעיקר כמיקלים ומיכון וייבוא בעיקר תוצרת חקלאית –בענף הסחורות ( מכירות, מוקדי לקוחות)



פ"בדראתרבות עסקית 

מה שחשוב זה השימושיות פחות חדשנות   -משלמים בראנד ולא בדולר  –רגישות למחיר 
(  שלא עובד עם סטארטאפיםCIO)שמרנות זה התפיסה -

רווח מסכום שחסכתם על פני תשלום –מכירה / שכירות –לפתח מודלים עסקיים אחרים 

מראש  

דרום אפריקה כשער לאפריקה
אפקט לאחר יש ...צריך אורך רוח–קצב עשיית עסקים איטי 

קשר אישי מאוד חשוב פה–כמו כל מקום 

BBBEE – broad base black economic empowerment 



סקטורים נבחרים  

חקלאות–

ICTפינטק ו,סייבר–

ציוד רפואי ובריאות דיגיטלית  –

מכרות –



חקלאות

בין התעשיות היחידות שצמחו בזמן קורונה

כולל עיבוד ותהליכים כמעט -מכוח העבודה5-10%וGDPמ3%ענף החקלאות אחראי על 

18%

מעוסקים 885K, לייצוא10%תורם 

דגנים ועוד, תירס, הדרים, ענבים: גידולים עיקריים

שילוב של חקלאי ענק מוטי ייצוא לחקלאים קטנים ובינוניים  

שילוב של טכנולוגיות והצעת ערך כוללת  , קונסלידציה של חקלאים קטנים וגדולים: טרנדים

(שירותים ועוד, מוצרים, דאטה, פיננסי, ייעוץ)

רפורמת החקלאות  



סייבר

התקפות 500מעל )פ נחשבת לאחת המדינות המותקפות ביותר בתחום הסייבר "דרא
(בשעה

כניסה  ' ואינטגרטורים כנקITחברות –

,  מחיר, אם בפתרון–הצערת ערך צריך להיות משמעותי בגלל שהשוק רווי בפתרונות –

מודל עסקי  



אינשורטק  & פינטק 

לא  -מערכת הבנקאות והביטוח הינה מערכת מפותחת ויציבה עם פתרונות מתקדמים

בנקים דיגיטליים שכבר פעילים אפילו  3–פתרונות פינטק מתקדמים –קים 'משלמים בצ

השקיעו בחברות ישראליות  

טלפונים חכמים + אחוזי חדירה של אינטרנט +אחוז גבוה של חשבונות בנק 

בעולם מבחינת דיגיטציה50חברות ביטוח מדראפ בין טופ 4

יחד עם זאת עדיין יש מקום לשיפור בתחומי התשתיות וטכנולוגיות הקצה ומאוד איטיים  –

גופי מימון כשחקנים אקטיביים בפרויקטים ביבשת–



ICT

כניסה ' ואינטגרטורים כנקITחברות 

המפעילות גם אחראיות על הקמה ופריסה של תשתיות  –מפעילות סלולר שפעילות במדינה 4

סטגנציה וחיפוש אפיקי השקעה חדשים –השקעה תמידית בתשתיות +צלחמה על המחיר 

, ביטוח, תשלומים, חקלאות: כניסה של שחקני סלולר לתחומים חדשים ומתרחקים מהתשתיות כגון

צריך לשים לב למחיר הדאטה –חינוך ורפואי 

IOT ,5G(RAIN  )–טרנדים 



ציוד רפואי ובריאות דיגיטלית  
רוב  מיליון מתוכו מיוצר באופן מקומי 200מיליארד דולר כשאר רק כ1.5פ מוערך ב"שוק הציוד הרפואי בדרא

.הייצור המקומי הוא של מוצרים בסיסיים כגון ריהוט רפואי ומתכלים

,  כוח הקנייה משולב בין רופאים, מערכת הבריאות שונה מהרבה מערכות אחרות, רגולציה בתחום הציוד הרפואי
בתי חולים וחברות ביטוח ומפיצים  

. קיימת הפרדה מוחלטת בין חברות ביטוח הבריאות לבין בתי החולים הפרטיים ונותני השירותים האחרים
אבל הם משמשים כאכסניה בלבד לשירותים , לבתי החולים הפרטיים משקל רב בהכנסת הציוד והטיפולים

ועל כן ההחלטות מתקבלות שווה בשווה עם חברות , מעבדות ומכונים פרטיים, פרטיים הניתנים בהם בידי רופאים

.הביטוח והרופאים העובדים בבתי החולים או בקליניקה
בהוצאות  50-50–בחולים 80-20–ציבורי מול פרטי 

80%-האחראים על כ, יצרנים ומפיצים של ציוד רפואי185מאגד  (SAMED)איגוד הציוד הרפואי הדרום אפריקני 

.מההכנסות בתחום

–אימוץ טכנולוגיות נרחב יותר , אישורים רגולטוריים ניתנים מהר יותר, קיבלה בוסט בקורונהבריאות דיגיטלית
דיאגנוסטיקה, EMR ,Wearables, טלמדיסין

מודלים  -עדיין הקושי העיקרי הוא פיננסי ומחייב לעבוד עם מודלים עסקיים ופיננסיים שונים ממדינות מפותחות  
של חברות טלקום וחברות ביטוח 



מכרות
, מיסים, תמלוגים גדולים, מהתוצר8-10%תורם בין –פ "תחום המכרות נחשב לאחד מעמודי התווך של כלכלת דרא

–פ "יש גם חיפושי גז ונפט סביב רצועות החוף של דרא-זהב ויהלומים  , פלטינום, פחם–כחצי מיליון עובדים בעיקר 

פחות מתעסקים בזה  

מנעו בעבר פיתוח של ( קו הרכבת של טרנסנט ואקסררו)גניבות , שחיתות, בעיות של רגולציה לא אחידה ושינוי סטטוס

עליית מחירי הסחורות והמלחמה בין רוסיה לאוקראינה כנראה שיהיו , פרויטקים חדשים אבל עם משבר הייצור בעולם

התפחויות  

(  200מגה ל3מ)כל חברות הכרייה מסתכלות על פרויקטי אנרגיה עצמאיים 

יש יותר עניין ופתיחות אפילו בתחומי חקלאות  –הזדמנות להכניס טק למכרות 

אחד הסקטורים המורכבים והמסובכים לפעילות במדינה

גבוהBEEמחייב פעילות עם שותף מקומי עם דירוג , לרוב

מחוזית ומוניציפלית  , ישנה מעורבות בתחום המים ברמת הממשלתית

(הולכה והפצה, ייצור)שולטת בכל שרשרת החשמל במדינה ( ESKOM)חברת החשמל המקומית 



פ  "דרכי עבודה עם הנספחות בדרא

בקשה ישירה דרך מערכת הפניות הממוחשבות של משרד הכלכלה–

אירועים היברידיים / השתתפות במשלחות –

פ  "השתתפות בכנסים איזוריים בדרא–

ביקורים אינדבידואלים  –

אירוח משלחות בישראל  –



?  שאלות נוספות! תודה על ההקשבה

@Amit Lev

@AmitLev2


