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עסקים והזדמנויות בסינגפור
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ישראלסינגפור
אוכלוסייה
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ג נומינלי  "תמ

GDP, current prices

Billions of U.S. Dollars

402.6מיליארד דולר340.0

PPPג לנפש במונחי "תמ

Purchasing power parity; international 

dollars per capita

אמריקאידולר97,056.5
40,547.3

שיעור הצמיחה הכלכלית 

real GDP growth

2020- (-) 5.4%

2019-0.7%

2018- 2.9%

2017- 3.6%

2020- (-) 2.4%

2019–3.5%

2018–3.4%

2017–3.6%

שיעור האינפלציה

Inflation rate, average consumer prices0.2%-0.6%-

3.1%4.3%שיעור האבטלה  

קלות עשיית עסקים 

דירוג עולמי
235

מדד התחרותיות 

0-100-ציון מ

מבטא את הציון הטוב ביותר100

84.476.7

-S&PAAAAAדירוג אשראי 

2020אינדיקטורים מרכזיים לשנת 



קורונה בסינגפור



איתור צרכים ומציאת שותפים מישראל, פגישות שוטפות עם חברות מקומיות

ארגון פגישות בין חברות ישראליות לסינגפוריות

מה עושה הנספחות

עברנו לווירטואלי-ארגון משלחות ואירועים עסקיים

:יעדים עיקריים

עסקאות יצוא או השקעות בישראל
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מיליוני דולרים, יצוא סחורות לפי שנה/יבוא

סכום יצוא במיליוני דולרים סכום היבוא במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני דולרים היקף סחר במיליוני דולרים

נתוני מסחר בסחורות

תוצרת  
חקלאית  
טרייה  

ומוצרי מזון
1%

מכונות ומיכון  
חשמלי ומכני

55%

אחר
4%

גומי ופלסטיק
1%

,  מכשור אופטי
רפואי ואחר

13%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

8%

מתכות  
בסיס
4%

מינרלים ודלקים
0%

מוצרי תחבורה
0%

אבנים  , פנינים
ומתכות יקרות

14%

2020תמהיל יצוא הסחורות 
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מיליוני דולרים, סחר בשירותים עסקיים

יצוא יבוא

נתוני מסחר בשירותים

היקפים דומים ליצוא ליפן ורוסיה*

תכנות וייעוץ בתחום  
המחשוב

32%

מחקר מדעי ופיתוח
10%

,  שירותים מקצועיים
מדעיים וטכניים  

5%

שירותים פיננסיים  
(ללא ביטוח)

7%

,  ייצור מחשבים
מכשור אלקטרוני  

ואופטי
38%

פרט  , מסחר סיטוני
לכלי רכב מנועיים

4%

ענפי  
שירות  
אחרים
3% ייצור כלי תחבורה  

והובלה
0%

הפקה  
והפצה  

של תכני  
תרבות  
ספורט
0%

שירותים  
משפטיים  
ושירותי  

חשבונאות
1%

2019יצוא לפי ענף החברה 



Hub-סינגפור כ

פיננסי ימי

אווירי
חברות  

זרות

טכנולוגי



•Temasek-והיא  , מיליארד דולר308מנהלת כיום פורטפוליו בשווי , חברת אחזקות ענקית שנשלטת על ידי ממשלת סינגפור
.  בעלת השליטה ברוב החברות הסינגפוריות הגדולות

•DBS-שני הבנקים  . נחשב לאחד הבנקים הכי מתקדמים בעולם ובעל פעילות במדינות רבות באסיה. הבנק הגדול בסינגפור
.גם הם פעילים במדינות נוספות באסיהUOB-וOCBC, הנוספים בסינגפור

•Singtel-מחזיקה בשליטה במפעילים סלולריים גדולים באסיה כגון  . המפעיל הסלולרי וחברת הטלקום הגדולה בסינגפור
Telkomsel(אינדונזיה) ,Globe(פיליפינים) ,Airtel(הודו )שתי חברות הטלקום הגדולות האחרות בסינגפור הן . ועודStarhub

.M1-ו

•Singapore Airlines-נחשבת לאחת הטובות בעולם ולסמל של מצוינות ואיכות, חברת התעופה הסינגפורית.

•ST Engineering-בעלת ארבע  . פועלת בתחום הביטחון אך גם בתחומים אזרחיים, חברת ההנדסה הגדולה בסינגפור
.של פרויקטים רבים בסינגפוראינטגרטורמהווה . יבשה ואלקטרוניקה, ים, אוויר-זרועות

•PSA international- וכן עשרות נמלים נוספים בעולם( הנמל השני הכי פעיל בעולם)החברה המפעילה את נמל סינגפור.

•Grab-חברת ה-Ride Hailingפעילה בעוד כמה מדינות בדרום מזרח אסיה, של סינגפור.

•Olam, Willmar-חברות בתחום שמן הדקלים וסחר בסחורות חקלאיות

•PUB, SP Group-חברת המים וחברת החשמל

מהסקטור הפרטיEarly adopterהממשלה במקרים רבים יותר *

חברות גדולות בסינגפור הן גם מטות אזוריים של חברות גלובליות** 

חברות בולטות בסינגפור



פעילות בולטת בישראל של חברות סינגפוריות

הקימה ושותפה •

Vertex-מרכזית ב

 Red dotהקימה את •
Capital

Sygniaרכשה את •
וריבוליס

ביצעה עוד השקעות •

סטארטאפיםנוספות 

.וקרנות ישראליים

Amobeeרכשה את•
($321M) ואת

Konterra ($150M)

מפעילה חברת בת •

-בישראל בתחום ה
SEO

משרד של קרן הון •
הסיכון התאגידית

מפעילה חברת בת •
בישראל בתחום 

הטכנולוגיות לערים 
חכמות

משרד של קרן הון הסיכון  •
התאגידית

מפתחת שיתופי פעולה •
השאטליםבתחום 

האוטונומיים



סייבר: סקטורים בולטים 

קשרים 
ביטחוניים טובים 

בין המדינות  
משפיעים לטובה

משרדים  
אזוריים של 

חברות 
ישראליות רבות

דגש רב על 
הגנת סייבר  

במדינה 
ורגולציה  
מתקדמת



אגריפוד: סקטורים בולטים 

,  פ"פ מו"שת
השקעות

, תחליפי חלבון
, חקלאות ימית

חקלאות אורבנית

30עד 30תכנית 



Singapore Green Plan 2030

בהשקעותיה  טמאסקכי המיקוד והשיקול העיקריים של טמאסקהכרזה של 
בלקרוקיהיה שינוי האקלים והקמת קרן בתחום עם 

יעדים להפחתת 
צריכת האנרגיה  

של מבנים

של  4הגדלה פי 
האנרגיה  

הסולארית באי

הפחתת צריכת 
המים וכמות  

האשפה  
שמייצרים  
התושבים

פ  "השקעות במו
בתחום הקיימות

שאיפה למצב 
את סינגפור  

כמרכז של עולמי  
של שירותים 

פיננסיים ירוקים

תמריצים  
נרחבים לרכבים  

חשמליים

קלינטק: סקטורים בולטים 



השקעות: סקטורים בולטים 

קרנות הון סיכון  
מקומיות CVC’s

Family offices GIC, Temasek

כסף מכל אסיה 
יושב בסינגפור



פינטק: סקטורים בולטים 

המרכז הפיננסי הרביעי בגודלו בעולם

רגולטורית  )נוקט גישה מאוד אקטיבית , הבנק המרכזי
לעידוד חדשנות בסקטור הפיננסי( אך גם תקציבית

בנקים מקומיים גדולים שפועלים במדינות האזור4

שני בנקים דיגיטליים חדשים

מקומייםסטארטאפיםמפותח של סיסטם-אקו



-הקרן קיימת מ
מימנה מעל  , 1997
פרויקטים180

מימון סקר היתכנות  
אלף דולר30עד 

מימון של עד מיליון  
מעלות  50%, דולר

הפרויקט

מימון פיילוט  -חדש
לבדיקת  טכנולוגיות  

שכבר קרובות  
מימון של עד  , לשוק

-40, מיליון דולר
מעלות  50%

הפרויקט

השתתפות  
מורחבת  

לטכנולוגיות בתחום  
החקלאות  , המזון

60%-והרפואה
מיליון דולר1.5ועד 

SIIRD-פ"קרן המו



דגשים לעשיית עסקים

סינגפור היא אחד השווקים הכי פתוחים ותחרותיים  
אך שוק יחסית קטן, בעולם

יש לשים דגש על הערך הייחודי של המוצר ביחס  , לכן
ולהבהיר  , למתחרים ועל התרומה שלו לרווחי החברה

אותם בשלב מוקדם

יש ערך רב בניסיון מוכח ובעבודה עם חברות גלובליות  
ומוכרות

מהסקטור  Early adopterהממשלה במקרים רבים יותר 
הפרטי

סינגפור כקרש קפיצה למדינות האזור



נטייה נמוכה יותר ללקיחת סיכונים•

רמת ישירות נמוכה יותר  •

הסתמכות על מערכות יחסים אישיות•

:  הקפדה על התחומים הבאים•

מקצועיות–

אנגלית ברמה גבוהה–

נימוס–

עמידה בזמנים–

אסתטיקה באופן כללי ובחומרים השיווקיים בפרט–

דגשים תרבותיים
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