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 ג לנפש לפי כוח קנייה "בתמ 49-ובמקום ה (בדולרים שוטפים)ג לנפש "בתמ 81אך רק במקום , ג"התמבגודל  19מדורגת במקום טורקיה היא(GDP 
PPP.) 

 למיקום אסטרטגי למעבר סחורות ממזרח למערב  מה שהופך אותה , התיכוןשטח טורקיה משתרע על יבשות אסיה ואירופה ובעלת גישה לים
 (.יוזמת החגורה והדרך של סין" )דרך המשי החדשה"היתר בבין ,  (וההיפך)

 ם"האנושי שמפרסם האובמדד הפיתוח  54-הטורקיה מדורגת מקום. 

ענף הבנייה ואלקטרוניקה, ייצור כלי רכב, טקסטיל, היא אחת מהמדינות המובילות בגידולים חקלאיים. 

 מועסקת   מהאוכלוסיהרבע  –( הגדולות בעולם 10כלכלת החקלאות של טורקיה היא בין )ענף החקלאות הוא הגדול ביותר בכלכלת טורקיה
,  משמשים ורימונים ובמקום השני בגידול של מלפפונים, תמרים, דובדבנים, אגוזי לוז  בעולם בגידולטורקיה נמצאת במקום הראשון . בחקלאות

 .עדשים ופיסטוק, פלפלים ירוקים

חומוס וסלק סוכר, ובמקום החמישי בתה, חצילים וזיתים, עגבניות, טורקיה ממוקמת במקום הרביעי בעולם בגידול תפוחים. 

טורקיה מפיקה חצי מליון טון של דגי מאכל בשנה. 

 אלף טון של שמן זית 194טורקיה מייצרת. 

 מנתח שוק זה באירופה כולה 25%ומהווה  –טורקיה הינה מפיקת התוכן הטלוויזיוני הגדולה באירופה. 

מיליוני טונות 22מעל   –של פסולת מתכתית  1' טורקיה הינה היבואנית מס  . 

 מיליון תיירים בשנה שחלפה 52עם מעל  2019בגודלה בעולם בשנת  6-טורקיה דורגה כיעד התיירות ה, ם"לפי האו. 

  מבין יצרניות הרכבים הגדולות ביותר 14-מדורגת במקום ה –טורקיה נחשבת למעצמת רכבים. 

  הגדולה ביותר של נפט מזוקק מבין שווקיה ( יבוא פחות יצוא= יבוא נטו )טורקיה היא היבואנית נטו , (במיוחד לתעשייה)בשל הביקוש הרב לדלק
 .בגודלה בעולם 17-המתעוררים של אירופה וה
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 :הקדמה

  .ומורדות עליות ידעו הם השנים לאורך אך המדינה קום מלפני עוד מתקיימים לישראל טורקיה בין היחסים
 

  שונים למנהיגים ביחסים התנודתיות את לייחס ניתן .הצדדים בין פעולה שיתופי שיצרו כלשהם קשרים היו תמיד ,זאת למרות
 .להחלישו או הקשר את לטפח ,מסיבותיו אחד כל ,לנכון שמצאו בטורקיה לשלטון שעלו

 
 הדגשת תוך ,ישראל ועם העולם עם הכלכליים קשריה את וכן טורקיה של הכלכליים מאפייניה את לנתח נועדה זו סקירה

 .בעתיד כלכלי פעולה לשיתוף והפוטנציאל העסקיות ההזדמנויות
 

  ,כלכליים נתונים :הטורקית הכלכלה את נבחן .חוץ ומדיניות דמוגרפי ,גיאופוליטי מצב :טורקיה עם כללית היכרות כוללת הסקירה
  נקודות את נבחן .בטורקיה הבולטים והתאגידים הטורקי הצרכן ,ותורפה חוזק נקודות ,הקורונה משבר השפעת ,ויצוא יבוא

  והצגת לאומיים פרויקטים בחינת תוך בטורקיה העסקיות ההזדמנויות על מידע נציג ולבסוף ,הישראלית הכלכלה עם ההשקה
 .הגדולות הטורקיות החברות

 
  אלו מקורות עם .עסקי ומידע סטטיסטיקה ,כלכלי במחקר העוסקים רשמיים מידע ממאגרי שנאספו נתונים על מתבסס המחקר

  ,עובד ,נחקר המידע .ועוד לסטטיסטיקה מרכזית הלשכה ,ם"האו ,(IMF) העולמית המטבע קרן ,Fitch כגון ידועים גופים נמנים
 .היצוא במכון העסקי המודיעין יחידת ידי על והונגש נותח

 
  .העסקית והחשיבה הידע להעשרת שימושי עזר כלי וכן רב עניין זו בסקירה שתמצאו מקווים אנו

                        
 כצנלסון שאולי                                                                                                                                             
 ,מקצועיים שירותים ל"סמנכ                                                                                                                                             
 היצוא מכון                                                                                                                                             
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:תקציר מנהלים  

 גיאופוליטיקה

 .  אסיה ואירופהמתפרס ביבשות שטחה הגדול של המדינה . ארדואן טאיפ פ'רגטורקיה הינה רפובליקה פרלמנטרית ומדינה מוסלמית בעלת אופי חילוני שבראשה עומד כיום הנשיא 

יחסים מורכבים . וארמניהקפריסין  , כמו יוון באיזורב ובין אם מדובר במדינות קטנות יותר "בין אם מדובר במעצמות כמו רוסיה וארה, לטורקיה מערכת יחסים מורכבת עם מדינות רבות בעולם
 . וכן קשרים ביטחוניים  שידעו עליות ומורדות( כולל ענף התיירות)המדינות מתקיימים קשרים ענפים של סחר ושירותים  2בין . מאפיינים גם את קשרי טורקיה וישראל

לאירופה ולהיות חברה ו ומנסה מזה שנים להתקרב "טורקיה חברה בברית נאט. ונוסעים( לרבות יבוא ויצוא)טורקיה נחשבת לשחקנית בולטת בכפר הגלובלי ומהווה צומת חשובה למעבר סחורות 
 באיחוד האירופי  

 טורקיהכלכלת 

השנים האחרונות והגיע   10לנפש ירד במהלך  ג"התמ, עם זאת.  2021מיליארד דולר נכון לשנת  838-בעולם עם תוצר לאומי גולמי של כ 19-במקום הומדורגת נמנית עם הכלכלות הגדולות טורקיה 
 . 2021בשנת ( במונחים שוטפים)דולר  9,857לשפל של 

 .הבאותצמיחה מחודשת בשנים אך אנליסטים צופים , הקורונהעקב משבר  2020גם היא חוותה האטה בשנת , רבותבדומה למדינות 

 .OECD-הביחס לממוצע מדינות  2פי שיעור גבוה  – 2021בשנת  12%האבטלה  עומד על שיעור 

 . 2022וצפוי להמשיך להיות גבוה גם בשנת  2021בשנת  17%לשיא של והגיע שיעור האינפלציה נמצא  במגמת עלייה 

 .  B2והאחרונה בדירוג   +Bאשראי שלדרגו את טורקיה בדירוג הראשונות השתיים  - Moody’s-ו P&S ,Fitchי "האשראי הבעייתי שלה עלכלכת טורקיה הינו דירוג נוסף קושי 

 (.מדינות 180מתוך  33מקום )של הבנק העולמי עשיית עסקים במדד קלות טורקיה מדורגת גבוה יחסית , חרף הקשיים לעיל

 סחר חוץ

הרי שבשנת , מיליארד דולר בהתאמה 254-ו 193-עמדו על כ( סחורות ושירותים)כלל היצוא והיבוא של טורקיה  2011אם בשנת  –השנים האחרונות  10-מסתמנת מגמת עלייה מתונה ב, בתחום זה
 .מיליארד דולר 300-מיליארד דולר והיבוא גדל לכ 297-היצוא הגיע לכ 2021

 .  תעשייה ודלק, מוצרים כימיים; מתכות; מוצרי צריכה; מוצרי תעשייה: המובילים הסחורותענפי יצוא 

 .  מוצרי צריכה; כימיקלים ומוצרי תעשייה; מתכות; ציוד ומוצרי הייטק, מכונות: המיובאות הסחורותעיקר 
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 :המשך -מנהלים תקציר 

 קשרי מסחר עם ישראל

עיקר היצוא לטורקיה . מיליארד דולר 4.7-מיליארד דולר ויבאה בהיקף של כ 1.9-ישראל יצאה לטורקיה בהיקף של כ 2021בשנת  –עבור ישראל  סחורותטורקיה מהווה מקור יצוא ויבוא חשוב של 
 .כלי רכב ופלסטיק,  בעוד שעיקר היבוא מטורקיה הינו של ברזל ופלדה( בעיקר תזקיקי נפט)מורכב ממוצרים כימיים שונים 

 (.90%מעל )ויבוא של שירותי בנייה ( 50%מעל )היקף היבוא והיצוא של שירותים עסקיים בין המדינות הינו קטן בהרבה והוא מורכב בעיקר מיצוא של תכנות וייעוץ בתחום המחשוב 

 

 הזדמנויות עסקיות

השקעה  ; (הגדלת צי האניות והרחבת התעבורה האווירית שלה, רכבות, כבישים)פיתוח התשתית הלוגיסטית והחשמל : הוגדרו המטרות הבאות, 2019של טורקיה משנת  11-במסגרת תכנית האב ה
;  (באמצעות מתן מענקים והקלה במיסוי: לדוגמא) והמכשור הרפואי  הפארמההגברת התחרותיות ב תחום ; שיפור תשתיות המחקר והפיתוח; ממשלתית בהעברת עסקים קטנים למחשוב ענן

, בין היתר)שיפור התקשורת ; חיזוק התעשיות הביטחוניות ומערך הסייבר; קידום תחום המיכון והייצור האלקטרוני;  השקעה בענף החקלאות וההשקיה המהווה חלק מרכזי בכלכלה טורקית
 (.באמצעות קידום חדירת הסיבים האופטיים למדינה

השקעה ופיתוח של טורקיה בתחום  ; פיתוח תשתיות בתחום הטכנולוגיה והסייבר: יוכל למצוא עניין רב בהזדמנויות העסקיות הבאות, ישראלי אשר מעוניין בשיתוף פעולה עסקי עם טורקיהיצואן 
 .קידום פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת; הייצור והסחר האלקטרוני ,הטקסטיל, שיתופי פעולה בתחומי החקלאות; טכנולוגיות רפואיות ומכשור רפואי ובתעשיית הפארמה

 צרכניםמאפייני  –טורקיה 

 (.  97%)וכמעט כל תושביה יודעים קרוא וכתוב  1.76שיעור הפריון עומד על , שנים 33יחסית כאשר חציון הגיל עמד על צעירה האוכלוסייה בטורקיה , 2021נכון לשנת 

-E)משתמשים במסחר אלקטרוני  48%-משמעותית ועורכים חיפושים באינטרנט לפני רכישה  79%, מהצרכנים משתמשים בטכנולוגיה כדי לשפר את איכות חייהם 80%, בפן הטכנולוגי
commerce). 

מחרימים מותגים או חברות שאינן  35%-ומהצרכנים אוהבים לנסות מוצרים חדשים  73%, מהצרכנים נהנים לבזבז את כספם במקום לחסוך אותו 40%, בבחינת הרגלי הצריכה של האזרח הטורקי
 .שלהםתואמות את הדעות הפוליטיות 

 עשיית עסקים

 . רובם בבעלות משפחתית והשפעת האסלאם עדיין ניכרת כמו בהם כמו גם הפטריארכליות –רבים בטורקיה הינם בעלי אופי מסורתי עסקים 

ההחלטות בטורקיה חשוב לציין כי תהליך קבלת . תקבלנה בדרך כלל רק בשלבים מתקדמים יותר של הקשר העסקיתהמגעים הראשוניים בין השותפים העסקיים יהיו לרוב פגישות הכרות וההחלטות 
 .זמןלארוך   עשוי

 .שבועיים מראש ולהקפיד על הגעה בזמן-פגישות יש לתאם שבוע

התועלת הכספית מהעסקה  אלו יכולים אף לגבור על  –ההשפעה והיוקרה שכרוכה במוצר או בשירות המוצע  ההדדית שתופק מן השותפות וכן אתלהדגיש את התועלת  מומלץ ליצואן הישראלי
 .הפוטנציאלית

 



 :גיאופוליטיקה

 :וחברה פוליטיקה
  עומד בראשה אשר (2018 עד פרלמנטרית רפובליקה) נשיאותית רפובליקה הינה טורקיה
  למדינה ,ואירופה אסיה יבשות פני על המשתרע הגדול שטחה בשל .ארדואן טאיפ פ'רג הנשיא

 .ועיראק סוריה ,יוון ,גאורגיה ,בולגריה ,ארמניה ,איראן ,ן'אזרבייג :שונות מדינות 8 עם גבול
  ,כורדים ,ארמנים ,בעיקר .מיעוטים הינם והשאר אתניים טורקים הינם המדינה מתושבי 80%-כ

 .ויוונים אלבנים ,(מסוריה פליטים כולל) ערבים
 דת בין הפרדה קיימת בה חילונית מדינה הינה טורקיה ,המוסלמיות המדינות משאר בשונה

 מלחמת לאחר מאנית'העות האימפריה של שקיעתה עם החלה זו שלטונית גישה .למדינה
 .אטאטורק של בניצוחו המודרנית טורקיה של וצמיחתה הראשונה העולם

  במדינה החילוני הרוח הלך להיחלשות סימנים נראים 21-ה המאה תחילת מאז ,זאת עם יחד
   .המוסלמי צביונה את לחזק מנסה אשר ארדואן הנשיא של שלטונו בתקופת ובמיוחד

  
   :חוץ יחסי

 מדובר אם בין :מאד ומגוונת מורכבת הינה העולם מדינות עם טורקיה של היחסים מערכת
  ,רוסיה) הבולטות המעצמות ובמיוחד ,אחרות במדינות מדובר אם ובין לה הסמוכות במדינות

 .אחיד דפוס למצוא קשה ,(ב"וארה סין
  לבין בינה מתוחים יחסים למצוא נוכל אז ממזרח טורקיה של בשכנותיה ,למשל ,נתבונן אם

 .ן'אזרבייג עם ואדוקים חמים יחסים לעומת ארמניה
 נרחיב עליה) וישראל  סוריה ,יוון כמו מדינות עם למצוא נוכל יותר מורכבת יחסים מערכת
 .שונות גיאופוליטיות סיבות בשל ומורדות עליות שידעו יחסים – (בהמשך
 קשרי לטורקיה ,אחד מצד :כן גם מורכבות למצוא אפשר ,הברית ארצות עם יחסיה בבחינת

 טורקיה של חברותה הינו ביניהם כשהבולט) הברית ארצות עם הדוקים צבא וקשרי מסחר
  – הצדדים בין לעוינות מובילים שונים גיאופוליטיים אירועים ,מאידך .(ו"נאט בברית

 .ב"מארה הטורקי השגריר להחזרת הובילה לירושלים האמריקאית השגרירות העברת ,לדוגמא
 לאיחוד להצטרף שאיפתה הינה טורקיה של החוץ יחסי במערכת נוספת מרכזית סוגיה

  ."קופנהגן קריטריוני"ל בהתאם קבלה תנאי במספר לעמוד עליה ,כך לשם .האירופי
  קבוצות עם ואף שכנותיה עם למדינה שיש ומחלוקות סכסוכים ,עוינות יחסי בשל ,עקא דא

   .בספק מוטלת עדיין  לאיחוד טורקיה של קבלתה ,שונות אתניות
  

 :טורקיה ישראל יחסי
  ושירותים סחר של ענפים קשרים מקיימת ישראל ,המדינות שתי בין היחסים מערכת למרות

  .ומורדות עליות ידעו הם שגם  ביטחוניים קשרים וכן (התיירות ענף כולל) טורקיה עם
 קיימת לאחרונה כי הרושם מתקבל ,הבעייתיים המשקעים למרות ,אלה שורות לכתיבת נכון

  .ישראל עם הפעולה ובשיתופי בקשרים התחממות מגמת

 Statista: מקור

24% 

67% 

9% 

 2020התפלגות האוכלוסייה בטורקיה על פי קבוצות גיל בשנת  
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 :כלכלת טורקיה

 :(ג"תמ) גולמי מקומי תוצר
 

  מציג בהמשך 1 מספר גרף ,זאת עם .העולם מדינות לשאר בהשוואה והמכובד 19-ה במקום טורקיה את ששם מה ,דולר מיליארד 838-כ על ג"התמ עמד ,2021 בשנת
-ב טורקית ללירה דולר 0.65-מ שנחלש הטורקי המטבע בערך  מפיחות ,היתר בין ,הושפעה זו ירידה .האחרון העשור במהלך (דולר במונחי)  ג"בתמ שנרשמה הירידה את
 .2021 לדצמבר 31-ב טורקית ללירה דולר 0.075 של לשער 2010 לדצמבר 31

 שנרשם הגידול לבין בינו הפער את הגדיל ולמעשה (2021) שוטף דולר 9,857-ל (2011) שוטף דולר 11,336 -מ בטורקיה לנפש ג"התמ ירד ,האחרון העשור במהלך
 .(בהמשך 2 גרף ראה) העולמי ג"בתמ

 .2026 בשנת טריליון 1.1-ל להגיע צפוי בטורקיה ג"והתמ הקרובות בשנים להתאושש צפויה טורקיה כלכלת , Fitch תחזית פי על ,זאת עם
 .2026 בשנת דולר אלף 13-לכ לעלות צפוי בטורקיה (שוטף בדולר) לנפש ג"התמ ,זו תחזית לפי 
 

 ג"מהתמ 1.5%-כ) דולר מיליארד 12.6 -לכ הגיע טורקיה של  התקציבי והגרעון 2021 בשנת  (הטורקי ג"מהתמ 30%-כ)  דולר מיליארד  257על עמד הממשלתי החוב
  .(2021 בשנת הטורקי

 
 מגמת כי הוא הצפי ,זאת עם .הקורונה מגפת של בעיצומה ,2020 בשנת היה ששיאה מתונה ירידה חלה ומאז עלייה במגמת היה עדיין ג"התל 2013-ו 2012 בשנים
 .התאוששות לראות ניתן 2021 בשנת וכבר תימשך הרחוק לטווח העלייה

 .ניכר בפער הממוצע מעל נמצאת טורקיה ,העולם למדינות בהשוואה
 
 

   :אינפלציה
  .בהתאמה 17%-ו 15% ,12% על עמד בטורקיה האינפלציה שיעור ,2019-2021 בשנים

 .הקרובות בשנים גם ספרתי-דו להיות להמשיך צפוי האינפלציה שיעור ,IMF-ה תחזית פי על
 
 
 

 IMF ,האשראי דירוג סוכנות - Fitch :מקורות
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 ממוצע עולמי

 טורקיה

 העולמי  השוואה בין טורקיה לממוצע  –(באלפי דולרים)ג לנפש בדולר שוטף "תמ :2גרף 



 :ואבטלה עבודה כוח
  המדינות במרבית למקובל ביחס גבוה אחוז -64 -15 בגילאי הינם טורקיה מתושבי 67%-מ למעלה

 .המפותחות
  שיעור ,מזו יתרה .2021 בשנת OECD-ה מדינות ממוצע כפול - 12%-כ הינו האבטלה שיעור

  במדינות 74.3%-ל בהשוואה  ,52% על ועומד במיוחד נמוך בטורקיה העבודה בכוח ההשתתפות
 .האירופי האיחוד

  וגרום פנויים עבודה מקומות על המאבק את מגדיל ואפגניסטן עיראק ,מסוריה שהגיעו הפליטים זרם
 .תעסוקה המחפשות עובדות ידיים של רב להיצע

  התעסוקה פוטנציאל את שמגדיל מה ,לעבוד יכולים הם בו בגיל נמצאת עדיין בטורקיה תושבי של הרוב
  שמגיעים) הפליטים זרם את מחשיבים אם .האבטלה שיעור את להוריד הצורך ואת לעין הנראה בעתיד

  עבודה מקומות על מאבק וליצור לגדול צפויה רק בטורקיה האוכלוסייה ( אפגניסטן ואף עיראק ,מסוריה
  על עמד בטורקיה בעבודה ההשתתפות שיעור ,2021* לספטמבר נכון .(בהמשך קשיים ראה) פנויים
   .74.3% על עומד האירופי האיחוד במדינות שהממוצע בעוד ,52%

 
  :האבטלה שיעור

  12% כמעט על עומד שכרגע האבטלה בשיעור האחרונות השנים בשלוש קלה ירידה מגמת מסתמנת
 .(6.2% על עמד 2021 בשנת OECD-ה מדינות ממוצע את המשקלל האבטלה שיעור ,ההשוואה לצורך)
   

 :האנושי הפיתוח במדד דירוג
   .האנושי הפיתוח במדד 54-ה במקום נמצאת טורקיה ,לאחרונה הדירוג בוצע בה ,2020 לשנת נכון
 :פרמטרים 3 בוחן זה מדד

שנים 77.7 של ממוצע – חיים תוחלת. 
וכתוב הקרוא יודעי שיעור ,העולמי הבנק נתוני לפי .שנים 8.1 של השכלה ממוצע – ההשכלה רמת  

   .97% על עמד  2020 לשנת נכון בטורקיה
דולר אלף 27.7 – לנפש ההכנסה רמת (במונחי PPP). 

 
 
 
 

 

 :דירוג האשראי של טורקיה
 Moody's של האשראי דירוג ואילו  +B של אשראי דירוג לטורקיה נתנו Fitch -ו P&S ,2021 לשנת נכון

  אמצע לדירוג מתחת שנמצא בדירוג טורקיה כלכלת את ממקמים אלה דירוגים שלושת .B2 על עמד
  .לה שניתנות הלוואות לפרוע יכולתה במדידת הסקאלה

 
 :השחיתות מדד
  לשנת בהשוואה בהרעה מדובר .השחיתות במדד 69-ה במקום מדורגת טורקיה ,1202 לשנת נכון
  נמוכה שחיתות פירושו יותר גבוה שדירוג נזכיר .מדינות 180 מתוך 86 -ה במקום דורגה היא בו 2020

 .יותר
  

 :עסקים עשיית קלות
  (36 מקום) שוויץ ,(35 מקום) ישראל כמו מדינות מעל – 33-ה במקום דורגה טורקיה ,2020 בשנת

 .(58 מקום) ואיטליה
  זכויות וברישום (24 מקום) חוזים באכיפת ,(21 מקום) מיעוט השקעות על בהגנה לטובה בולטת טורקיה

  3 גרף ראה) חדשים עסקים ובפתיחת (120 מקום) רגל בפשיטות בטיפול חלשה אך (27 מקום) קניין
 .(בהמשך

 

 

 :מקורות
-IMF 
-FITCH 
-Tradingeconomics.com 
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 בחלוקה לתחומים   -בטורקיהקלות עשיית עסקים : 3גרף 
 (מדינות 180המספר בעיגול מציין את דירוגה העולמי של טורקיה מתוך )

12 



  :הקורונה משבר השפעת
 הנדבקים מספר בדירוג השמינית המדינה הינה טורקיה ,2022 במרץ 1-ל נכון

  כתוצאה אדם בני אלף 94 מעל הינו מהמגפה המתים מספר .הקורונה בנגיף
 .המחלה מהתפשטות

  כתוצאה הקורונה ממשבר הושפעה טורקיה גם ,העולם הכלכלות יתר כמו
 בענף מפגיעה כתוצאה ובעיקר במשק שונים שירותים צריכת מצמצום
 .הטורקית בכלכלה חשוב ענף שהינו התיירות

 מאזן בשיפור שתסייע מהמשבר התאוששות תחול כי *צופים אנליסטים
 .הסחורות בחשבון עודף וליצירת טורקיה של הסחר

  טורקיה של החופשי הסחר הסכמי בהרחבת הצורך את מדגישים האנליסטים
   .שלה היצוא היקפי אץ להגביר כדי נוספות מדינות עם

 
 
 

 Fitch האשראי דירוג סוכנות של בטורקיה סיכונים ניתוח פי על *

 ב"ארה
19% 

 הודו
10% 

 ברזיל
7% 

 צרפת
5% 

 בריטניה
4% 

 רוסיה
4% 

 גרמניה
3% 

 טורקיה
3% 

 שאר העולם
45% 

 (2022, במרץ 1-נכון ל)היקף הדבקות בנגיף הקורונה ברחבי העולם : 4גרף 

 Statista: מקור
 מכון היצוא, יחידת המודיעין העסקי: ניתוח
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 יצוא ויבוא של סחורות ושירותים –טורקיה 
  203.3 לעומת) דולר מיליארד 296-ל2021 בשנת הגיע מטורקיה והשירותים הסחורות יצוא היקף

  268.2 על עמד 2021-ב טורקיה של והשירותים הסחורות היבוא היקף .(2020 בשנת דולר מיליארד
  .(2020 בשנת דולר מיליארד 232 לעומת)  דולר מיליארד
  לגדול נחשב שלה הסחר נפח ,מכך כתוצאה .מפותחת תעשייה עם מאד גדול לשוק נחשבת טורקיה

 .המתפתחות אירופה למדינות יחסי באופן מאד
 

 :מטורקיה סחורות יצוא
 25% של גידול – דולר מיליארד .5210- בכ הסתכם מטורקיה הסחורות יצוא ,2021 לשנת נכון

 .2020 בשנת הסחורות יצוא היקף לעומת
 

 :(2020 בשנת) עיקריים ענפים לפי הסחורות יצוא התפלגות להלן
דולר מיליארד 52.2 – לתעשייה מוצרים. 
דולר מיליארד 41.9 -  צריכה מוצרי. 
דולר מיליארד 28 – מתכות. 
דולר מיליארד 21.3– חקלאית תוצרת. 
דולר מיליארד 16.9 - ודלק תעשייה ,כימיקלים מוצרי. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :לטורקיה סחורות יבוא

 16%-כ של גידול – 2021 בשנת דולר מיליארד 239.4-בכ 2021 בשנת הסתכם לטורקיה הסחורות יבוא
   .2020 שנת לעומת 
 

 :2020 בשנת לטורקיה העיקריים היבוא ענפי להלן
דולר מיליארד 67.7 – הייטק ומוצרי ציוד ,מכונות. 
דולר מיליארד 53.5 – מתכות 
דולר מיליארד 32.8 - תעשייתיים ומוצרים כימיקלים.   
דולר מיליארד 31.1 - צריכה מוצרי. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :מטורקיה שירותים ויצוא יבוא
 .התיירות בתעשיית קשות שפגעה הקורונה ממגפת כתוצאה נפגע מטורקיה השירותים יצוא

  בשנת 63.5 לעומת דולר מיליארד 48.8 של לסך טורקיה של הכולל השירותים יצוא הגיע 2021 בשנת
  .(2020 בשנת דולר מיליארד 34.9 של יצוא לעומת נאה התאוששות) 2019

 היבוא להיקף דומה שיעור ,2021 בשנת דולר מיליארד 28.8-בכ הסתכם לטורקיה השירותים יבוא
 .(דולר מיליארד 28) 2019 בשנת שנרשם

 
 
 

 

 מדינה

 היקף כספי 

 (מיליארדי דולר)

 23 סין

 21.7 גרמניה

 17.8 רוסיה

 11.5 ב"ארה

 9.2 איטליה

 מדינה
 היקף כספי 

 (מיליארדי דולר)

 16 גרמניה

 11.2 בריטניה

 10.2 ב"ארה

 9.1 עיראק

 8.1 איטליה

 מדינות מקור עיקריות ביבוא הטורקי
 

 הטורקי ליצוא עיקריות  יעד מדינות

 סוכנות דירוג האשראי - Fitch :מקור
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 ( :במיליארדי דולרים) 2021-2011מגמות ביצוא ויבוא סחורות ושירותים  -טורקיה : 5גרף 

 Fitch :מקור

שנתי ממוצע של שיעור  54%מצטבר של גידול  – 2021מיליארד דולר בשנת  297-ל 2011מיליארד דולר בשנת  193-בעשור האחרון היצוא גדל מ
 .1.7% שיעור גידול שנתי ממוצע של , מיליארד דולר 300 -ל מיליארד  254-גדל היבוא מ, אותה תקופהבמהלך .  4.4%
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 טורקיה ישראל –יחסי מסחר 

 רקע
 הצדדים בין הסחר את שהקל לטורקיה ישראל בין חופשי סחר הסכם נחתם ,1996 במרץ

  בוצעו ,ההסכם פי על .שונות כלכליות ומגבלות חסמים והסרת מכסים הפחתת באמצעות
 .הסחר קלות את ששיפרו נוספים מהלכים (2006-2007 ,2000 ,1997) השנים במהלך

  
 :יבוא ויצוא סחורות
  7-במקום ה, ביבוא 5-טורקיה מדורגת במקום ה, 2021נכון לשנת , ס"הלמבהתבסס על נתוני 

 .בסך הסחר עם ישראל 5-ביצוא ובמקום ה
 

בין ישראל  ארץ קנייההגרעון המסחרי והיקף הסחר על פי סיווג , היצוא, להלן היקף היבוא
 (כולל יהלומים, במיליוני דולרים: )2019-2021לטורקיה בשנים  

 
 
 
 
 
 
 
 

 (. ארץ מקורולא )ארץ הקנייה נתונים אלה מסווגים על פי 

 

  2019  2020  2021  

 1,902.2 1,430.8 1,757.6 יצוא סחורות

 4,764.2 3,498 3,208 יבוא סחורות

 2,862- 2,067.2- 1,450.4- מסחרי( גרעון)מאזן 

 6,666.4 4,928.8 4,965.6 כ"סה -היקף הסחר 
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 (:המשך)טורקיה ישראל  –יחסי מסחר 
 יצוא

 :הסחורות העיקריות המיוצאות מישראל לטורקיה הינן
 מוצרים כימיים שונים -
 ברזל ופלדה -
 (לרבות מוצרים מזיקוקם)ושמנים מינרליים  דלקים -
 מכונות וציוד   -
 

 :נתוני היצוא העיקריים בהתפלגות ענפית
 

  
 
 

מוצרים כימיים  
 שונים
43% 

 ברזל ופלדה
11% 

 פלסטיק  
10% 

ושמנים  דלקים
מינרלים 

ומוצרים  )
 (מזיקוקם

9% 

 מכונות וציוד
6% 

כימיקלים  
 אורגניים

5% 

 שאר הסחורות
16% 

 *2021עיקר הסחורות המיוצאות לטורקיה בשנת  :7גרף 

  IHS Markit  :מקור
 מכון היצוא, יחידת המודיעין העסקי: ניתוח ואומדן

 2021אומדן לשנת *

 יבוא
 :הסחורות העיקריות שמיובאות לישראל מטורקיה הינן

 ברזל ופלדה-
 כלי רכב-
 פלסטיק-
 מוצרים מינרליים שונים-

 
היקף היבוא מטורקיה הינו גבוה יותר מהסיווג לפי  , ארץ מקור הסחורהמניתוח המבוסס על 

חלק מהיבוא מטורקיה נעשה דרך מדינה  , דהיינו)מיליון דולר  5,548-ארץ קנייה ועומד על כ
 (.אחרת

 (:בטורקיה שמקורןלפי סחורות )להלן נתוני היבוא העיקריים בהתפלגות ענפית 
 

 

 ברזל ופלדה
17% 

 כלי רכב
8% 

 פלסטיק
8% 

מוצרים מינרליים 
 שונים

6% 

מכשרים וציוד  
 אלקטרוני

5% 

 מכונות וציוד
5% 

 מתכות פשוטות
5% 

 

אבנים  , פנינים 
 ומתכות יקרות

5% 

 שאר הסחורות
41% 

 *2021עיקר הסחורות המיובאות מטורקיה בשנת : 8גרף 

  IHS Markit  :מקור
 מכון היצוא, יחידת המודיעין העסקי: ניתוח ואומדן

 2021אומדן לשנת *
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 (:המשך)טורקיה ישראל  –יחסי מסחר 

 :עסקיים שירותים של ויצוא יבוא
מסתמנת מגמה עלייה ביבוא ויצוא של שירותים   2020ועד  2017-בתקופה שמ

 . עסקיים בין ישראל לטורקיה
מבין המדינות מהן ישראל יבאה שירותים   25-טורקיה דורגה במקום ה, 2020בשנת 

 **.  כיעד יצוא של שירותים עסקיים 17-עסקיים ובמקום ה
 : עיקר יצוא השירותים העסקיים הינו בשלושת הענפים הבאים

 
 51%  –תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים. 
25% –מדעיים וטכניים ושירותי ניהול ותמיכה , שירותים מקצועיים. 
16%  -פרט לכלי רכב מנועיים , מסחר סיטוני. 
 

מכלל יבוא  94%-עיקר יבוא השירותים מטורקיה הינו שירותי בנייה המהווים כ
 .השירותים העסקיים

 
 כולל הרשות הפלסטינית** 

 18 ס"למ ,עסקיים שירותים סקר :מקור



 דולרים במיליוני 2017-2020 שירותים יצוא מול יבוא

 50  

 57  
 63  

 70  

2017 2018 2019 2020 

  יצוא שירותים עסקיים לטורקיה: 9גרף 
 (במיליוני דולרים)

 67  

 73  

 75  

 77  

2017 2018 2019 2020 

 יבוא שירותים עסקיים מטורקיה: 10גרף 
 (במיליוני דולרים)  

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :מקור

 טורקיה ישראל –יחסי מסחר 
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 איומיום והזדמניות, חולשות, חוזקות

באוויר ובים, טורקיה נמצאת בצומת מרכזית לנתיבי יבוא ויצוא ביבשה, גיאוגרפית  .
גישה ימית  )הן לאסיה ובסמיכות יחסית לאפריקה , חיבורה הטריטוריאלי הן לאירופה

,  למשל)שם אותה במרכז העניינים בכל הנוגע להובלת סחורות במהירות  ( כמובן, ואווירית
 .כמו גם יבוא ויצור מוצרים בשטחה הגדול( צינורות נפט

לחיזוק היצוא ולכניסת השקעת  הוביל – איחוד מכס בין טורקיה למדינות האיחוד האירופי
 .זרות ממערב אירופה לתוך טורקיה

החוב הציבורי של טורקיה ביחס לתוצר נחשב  , בהשוואה לשווקים מתעוררים אחרים
 .לנמוך יחסית

 מסך קיבולת החשמל המותקנת של טורקיה 53%-מגיעה לאנרגיה מתחדשת. 

 חולשות חוזקות

 איומים הזדמנויות

 כמו גם סכסוכים עם לא מעט גורמים   מקיימת קשרי מסחר עם איראןהעובדה כי טורקיה
מעמידה  ( עוינות כלפי הכורדים או למשל התקררות היחסים עם ישראל בשנים האחרונות)

 .אותה בקבוצת סיכון להטלת עיצומים כלכליים
תאגידים או פרטים לתת  , של טורקיה מסכן את נכונותן של מדינות דירוג האשראי הבעייתי

 .לה הלוואות ולהשקיע בה
משמע שחיקה בערך המטבע המקומי –עקב אינפלציה  היחלשות הלירה הטורקית  . 
להלן גרף בו נערכת השוואה של  . [1]ג במדינה"ג לנפש לא גבוה בהשוואה לסך התמ"תמ

ג לנפש נמוך פירושו "תמ. טורקיה והממוצע העולמי, ג לנפש בין ישראל"ג וכן התמ"התמ
מה שאומר שהצרכן הטורקי יכול להרשות לעצמו פחות מזה הישראלי  –רמת חיים נמוכה 

 .ועל כן פוטנציאל היצוא של מוצרי צריכה לטורקיה אינו נראה מבטיח
 

 
 
 והפיכתה לחלק ממדינות המפתח  של  הצטרפותה של טורקיה למיזם דרך המשי החדשה

מעבר מהיר וקל יותר של סחורות מסין   –פרוייקט זה עשוי להועיל הן לישראל והן לטורקיה 
,  למשל, י טורקיה שיכול להועיל"לישראל באמצעות טורקיה ומנגד לקיחת חלק ביוזמה ע

חלק מצוות הבנייה של  )באמצעות פתיחתן של עוד מקומות עבודה עבור אזרחיה 
 (.התשתיות או ממערך התובלה

יותר ויותר מאזרחי טורקיה משקיעים במטבעות , בשל האינפלציה המשתוללת בטורקיה
כאלטרנטיבה [( תטר: לדוגמא]במיוחד במטבעות יציבים הצמודים לשער הדולר ) דיגיטליים

יצרה , שאסדרתו המשפטית בעולם עדיין לא הושלמה, מהפכת הקריפטו. ללירה הטורקית
 .לא מעט חברות המספקות שירותים שונים בתחום

 האינפלציה הגבוהה בטורקיה בשנים האחרונות תוביל לשחיקה בכוח הקנייה אשר תיאלץ
 .  את הצרכן הטורקי לתעדף מוצרים חיוניים

 אוקראינה -משבר רוסיה, איומים כמו ארגוני טרור)חוסר היציבות בסביבתה של טורקיה
עלול להוביל להסלמה במצבה הביטחוני ולפגיעה באינטרסים ( והתנגדות כורדית ועוד

 .הכלכליים שלה
 בין אם פוליטית ובין אם  , בין אם כלכלית)גורמים אשר מבקרים את התנהלותה של טורקיה

בהשקעות זרות  , קיטון בסחר –עלולים לצמצם את קיום הקשרים איתה ( אזורית-מדינית
 .ישירות במדינה
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 National Development plan 11-ניתוח תוכנית האב הממשלתית ה –טורקיה 
 11th National) הממשלה של 11-ה האב תוכנית את טורקיה ממשלת אישרה 2019 ליולי 18-ב

development plan). למספר ומתייחסת המדינה של והכלכלה החיים תחומי את מקיפה התוכנית 
-ב החדשה האב תוכנית הוצאת עד לפתח החליטה הטורקית הממשלה אשר בולטים סקטורים

 הטורקית הממשלה אותם והנושאים התחומים את לגזור ניתן הממשלתית האב מתוכנית .2023
  והשירותים התעשייה ,החקלאות סקטור :כגון בהם גדולים פרוייקטים תתעדף ואשר לקדם מנסה
  ,אנושי בהון השקעה ,טכנולוגיות באימוץ השקעה באמצעות יותר לתחרותיים אותם להפוך וכיצד
 ,הכימית התעשייה :הם דגש שמים הטורקים שבהם הענפים .ההשקעות ואקלים ניהול איכות

 .הרכבות ותעשיית ,האלקטרוניקה תעשיית ,הרכב תעשיית ,מכונות ייצור ,הפארמה
 :אלה סקטורים לפיתוח רוחבית תוכנית בנתה התורכית הממשלה

 
 

 :והחשמל הלוגיסטית התשתית פיתוח
 כדי והחשמל הרכבות ,הכבישים תשתית בפיתוח להשקיע עליה כי הגדירה התורכית הממשלה

  .במדינה התעשייה תחומי של פיתוח לאפשר כדי וזאת במדינה העסקי הסקטור את לשפר
  רכבת תחנות באמצעות הייצור מרכזי כל והנגשת הרכבת מסילות של הרחבה הגדירה הממשלה

  תנועת של והרחבה ,הסוחר אוניות צי להגדיל שיש הגדירה הממשלה ,כן כמו .משנה ותחנות
 .2023 עד האווירית התעבורה

 
 

 ממשלתית בהשקעה דיגיטלית טרנספורמציה
 ,ולאפשר דיגיטלית בטרנספורציה להשקיע עליה כי הגדירה התורכית הממשלה
  עסקים 10,000ל שיאפשרו טרנספורמציה מרכזי של בנייתם ,ממשלתית בהשקעה

 .2023 עד בענן שיעבדו יצרניים קטנים עסקים 20,000 ועוד ,בענן לעבודה מעבר קטנים
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 (:המשך)National Development plan  11-ניתוח תוכנית האב הממשלתית ה –טורקיה 

 :הבטחוניות התעשיות
  הבטחונית התעשייה ,לאומי כיעד הוגדר הטורקיות הבטחוניות התעשיות חיזוק

  של המחזור את להגדיל שיש הוגדר האב ובתוכנית מאוד וחזקה ענפה היא הטורקית
 .2023 עד דולר מיליארד 27ל לקרוב דולר מיליארד 6.7מ זו תעשייה

 
 
 
 
 
 
 
 

 :וסייבר תקשורת
  חדירת את וכן 2023 שנת עד אחוז 100ל הסלולר חדירת את להגדיל שיש הגדרה

 את להביא כדי לאומית בעדיפות היא הסייבר הגנת , כן כמו .למדינה האופטיים הסיבים
  .20 ממקום ם"האו של העולמי הסייבר בטחון במדד 14 למקום טורקיה

 
 
 
 
 
 

 :קריטיות וטכנולוגיות ופיתוח במחקר השקעה
 המחקר תשתיות שיפור כי הטורקית הממשלה הגדירה השנתית האב בתוכנית
 הפרטי המגזר של שחלקו כך משמעותי שיפור לעבור צריך במדינה הטכנולוגי והפיתוח

 .אחוז 67-ל אחוז 56.9מ יעלה פ"במו
 

 :הרפואי והמכשור הפארמה תחום
 סיוע ,מענקים באמצעות ,הטורקי הטכנולוגי בפיתוח מרכזי כתחום הוגדר זה תחום

  היצרנים של התחרותיות את להגביר במטרה והכל במיסוי והנחות ליווי ,לתעשייה
 .העולמי בשוק הטורקים

 
 .האלקטרוני והייצור המיכון תחום

 .לקדם מעוניין הטורקי הממשל אותם הבולטים מהתחומים כאחד הוגדר זה תחום גם
 

 :והמספנות הספינות ייצור
 בו הפועלות החברות ,הענף את להעצים כדי להשקיע והוחלט מתפתח כסקטור הוגדר

 .ממשלתיים מענקים באמצעות
 

 :והשקייה חקלאות
 כיוון זה בתחום רבות משקיע הטורקי הממשל .טורקית לאומית בעדיפות הינו זה תחום
  בעדיפות זה ענף הוגדר האב בתוכנית .במדינה העבודה מכוח נכבד אחוז מעסיק שהוא

   .וטכנולוגית חברתית ,הכלכלית ברמה לפיתוח – עליונה
  תקציבים ידי על הלאומית ברמה והשקייה מים בפרוייקטי להשקיע החליטו הטורקים

  מתקדמות השקייה טכנולוגיות באימוץ לחקלאים ולסייע מענקים לתת וכן ממשלתיים
  כדי תנקוט שהממשלה המאמצים גם הוגדרו .מתקדמות מערכות ואף טיפטוף כמו

   .נכונה לא מהשקייה הנוצר סביבתי זיהום וכן המים מאיבוד להוריד
 
 
 
 
 
 
 
 



 :מיפוי פרוייקטים עתידיים

 מים

סטטוס  
 הפרוייקט

 תקציב   תיאור הפרויקט

Conceptual 
Stage 

Hurma sludge treatment plant 
מיליון   40

 דולר

Planning/ 
Pipeline 

Turkey Integrated Water Conservation 
Project 

מיליון   150
 דולר

Approved Kanal Istanbul - 

Execution 

SIMTAP: Self-sufficient Integrated Multi-
Trophic AquaPonic systems for improving 

food production sustainability and brackish 
water use and recycling  

 דולר כמיליון

Planning/ 
Pipeline 

Mr3: Gaziantep Stormwater And Solar 
Project 

מיליון   18-כ
 דולר

 אנרגיה

סטטוס  
 הפרוייקט

 תקציב   תיאור הפרויקט

Approved 
Aydem Renewables Green Bond (f. Project 

Vega) 

מיליון   750
 דולר

Execution Karapinar Solar Power Project 
מיליארד  

 דולר

At Planning 
Stage 

Egirdir Pumped Storage Hydro Power Plant, 
Egirdir, Isparta 

- 

At Planning 
Stage 

Karaburun Wind Farm, Izmir 
מיליון   157

 דולר

At Planning 
Stage 

Sinop Nuclear Power Station, Sinop 
מיליארד   20

 דולר

Planning/ 
Pipeline 

Turkey: Scaling-up Rooftop Solar Pv Project 
מיליון   275

 דולר
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 :מיפוי פרוייקטים עתידיים

 חקלאות ופיתוח כפרי

סטטוס 
 הפרוייקט

 תקציב  תיאור הפרויקט

Execution Rural Development In Goksu Taseli Project - 

Approved 

Anadolu Efes Eurobond, a Project that will 
enhance access to skills and economic 
opportunities for farmers through the 

introduction of a Training programme on more 
sustainable, productivity raising agricultural 

practices in barley and hops production.  

מיליון   500 
 דולר

Approved 
 

Enhancement of agro-ecological management 
system through promoting ecosystem-oriented 

food production 

מיליון   6.5-כ
 דולר

25 

 סטטוס
 הפרוייקט

 תקציב  תיאור הפרויקט

At Planning 
Stage 

Diyarbakir Kayapinar City Hospital, Kayapinar, 
Diyarbakir 

מיליון   181
 דולר

At Planning 
Stage 

Izmir Tinaztepe City Hospital, Izmir - 

At Planning 
Stage 

Rize City Hospital, Rize - 

Planning/ 
Pipeline 

 Turkey emergency covid-19 health project  
objective is to prevent, detect, and respond to 

the threat posed by COVID-19 in Turkey 

מיליון   500
 דולר

 בתי חולים 



 :מיפוי פרוייקטים עתידיים

  סטטוס
 הפרוייקט

 תקציב   תיאור הפרויקט

Planning/ 
Pipeline 

Railway projects in Ankara - 

Approved Çigli Tram Line Project - 

At Planning 
Stage 

Northern Aegean Candarli Port, Izmir 
כמיליארד  

 דולר

At Planning 
Stage 

Kanal Istanbul Project, Marmara Sea - Black Sea 
מיליארד  8-כ

 דולר

 תחבורה חכמה ותעשיות מתקדמות, רכב
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 :החברות המובילות בטורקיה 20

$28.2B 
Company CAGR: +3.7 

Holding A.S. Koç ,חברה משפחתית של אחת  . ן גלובל'היחידה שהיא רשומה בפורצ, החברה התעשייתית הגדולה ביותר בטורקיה
ן מדיה  "נדל, סחר מסביב לעולם,  Beko, Ford, Grundigהמשפחות העשירות בטורקיה עוסקת במגוון תחומים כגון ייצור של המתגים 

 .חברות בנות 113-כ מחזיקה ב"וסה

$9.7B 
Company CAGR: -3.3 

$11.05B 
Company CAGR: -0.8 

Türkiye Is Bankasi Asהיה הבנק הפרטי הגדול   2019הבנק הראשון שהוקם על ידי הרפובליקה הטורקית ועד . מסחרי בטורקיה בנק
הבנק דורג .  הלוואות לדיור והלוואות מסחריות, הלוואות לרכב, הבנק מעניק הלוואות צרכניות. במדינה לפי גודל נכסים וההון העצמי

 .2015בשנת   Forbes Global 2000ברשימת  447במקום 

$7.1B 
Company CAGR: -6.06 

Türk Hava Yollari AO  נכון לשנת  . אשר המטה העיקרי ממוקם בנמל התעופה באיסטנבול, היא חברת התעופה הלאומית של טורקיה
, 2019בשנת . יעדים ברחבי העולם והיא חברת התעופה שטסה למספר המדינות הגדול ביותר 315-היא מפעילה טיסות סדירות ל, 2019

 . אנטליה ואיזמיר, החברה הגדילה את מספר הטיסות מישראל לאיסטנבול והוסיפה שני יעדים נוספים אליהם היא מפעילה טיסות

$9.1B 
Company CAGR: -4.8 

Haci Ömer Sabanci Holding AS הפעילות העיקרית של החברה היא . טורקיה, קונגלומרט תעשייתי ופיננסי עם מטה באיסטנבול
ממשיכה  , המייסדת, Sabanciמשפחת . קמעונאות ותעשייה, מלט, (ייצור והפצת חשמל)אנרגיה , בתחום השירותים הפיננסיים

 . 1997החברה נרשמה לראשונה בבורסת איסטנבול  בשנת . להחזיק ברוב המניות

$7.7B 
Company CAGR: -3.4 

Turkiye Garanti Bankasi AS מהמניות של החברה נמצאים בבעלות הבנק הספרדי   49% -כ. חברת שירותים פיננסיים טורקית
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria  . 

Turkiye Petrol Rafinerileri AS ,לחברה יש ארבעה בתי זיקוק בהם . חברה טורקית העוסקת בזיקוק של נפט גולמי ומוצרי נפט
,  החברה גם עוסקת ביבוא ומוכרת מוצרי נפט. בנזין ואספלט, (ל"דס)דלק סילוני , כולל סולר, מייצרים מגוון של מוצרי נפט מזוקקים

 . קמעונאות והובלה ימית של נפט גולמי ומוצרים מזוקקים, עוסקת בהפצה
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$8.2B 
Company CAGR: +3.8 

Turkiye Halk Bankasi AS כבנק בבעלות המדינה 1933שהתאגד לראשונה בשנת , בנק טורקי .HalkBank   היא חברה בורסאית  על
היו מספר שערוריות שנגעו לבנק והביאו למעצרם של   2010בשנת . אף שבעלי המניות העיקריים של החברה הינה ממשלת טורקיה

 .  מנהליו

$7.9B 
Company CAGR: +3.5 

Türkiye Vakiflar Bankasi TAOהבנק מציע מוצרים ושירותים בנקאיים . הוא הבנק השני בגודלו בטורקיה במונחים של גודל נכסים
 .1954הבנק הוקם בשנת . מודרניים

$6.7B 
Company CAGR: -3.9 

Yapi ve Kredi Bankasi Asוהינו הבנק הרביעי בגודלו בבעלות ציבורית  , הוא אחד הבנקים המסחריים הלאומיים הראשונים בטורקיה
 .  מיליון לקוחות 13-סניפים ברחבי המדינה עם למעלה מ 830-וכולל כ 1944הבנק הוקם בשנת . בטורקיה לפי גודל הנכסים שלו

$9.5B 
Company CAGR: +15.3 

AG Anadolu Grubu Holding As היא בעלת המניות העיקרית של  . חברת אחזקות שהמטה המרכזי שלה ממוקם בטורקיה
Anadolu Endustri Holding AS אשר יוצרות יחד את קבוצת , ושל חברות הבנות שלהAnadolu .  הקבוצה עוסקת בחמישה תחומים

 .שירותים פיננסיים וקמעונאות, רכב, משקאות קלים, בירה: עיקריים

$6.1B 
Company CAGR: -4.4 

Akbank TAS  בעלי המניות העיקריים של הבנק הינם משפחת . 1948אחד הבנקים הגדולים בטורקיה אשר נוסד בשנתSabanci  .
 .  הלוואות צרכניות והלוואות מסחריות, הלוואות לדיור, הבנק מציע הלוואות לרכב

$8.5B 
Company CAGR: +5.1 

BIM Birlesik Magazalar AS החברה נוסדה  . המציעה מגוון מוצרי מזון ומוצרי צריכה במחירים תחרותיים, חברה קמעונאית טורקית
.  כל החנויות בבעלות החברה עצמה, אינה מציעה זכיונות BIM. אלף סניפים ברחבי טורקיה 10 -היו לה כ 2021ובשנת 1995בשנת 

 .  ALDIהמודל העסקי שואב השראה מהחברה הגרמנית 
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$6.2B 
Company CAGR: +3.3 

Arçelik AS מדינות   100-החברה פעילה בלמעלה מ. סניפים בטורקיה 4,500-יצרנית מכשירי חשמל ביתיים טורקית עם למעלה מ
, דרום אפריקה, סין, רוסיה, רומניה, מפעלי ייצור בטורקיה 15החברה מפעילה . חברות בנות בינלאומיות 13ברחבי העולם באמצעות 

 .  ותאילנד

$4.9B 
Company CAGR: +5.04 

Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari TAS מבין חברות הפלדה הגדולות  43 -החברה מדורגת במקום ה. היא יצרנית פלדה טורקית
 .  החברה עוסקת בפחם בטורקיה, כמו כן. בעולם

$4.4B 
Company CAGR: -1.1 

TURKCELL Iletisim Hizmetleri AS 39-לחברה ישנם כ. עם מטה באיסטנבול, היא מפעילת הטלפונים הסלולריים המובילה בטורקיה  
 . מנוע חיפוש למובייל ולמחשב, Yaaniהחברה פיתחה את , 2017בשנת . 2021מיליון מנויים נכון לספטמבר 

$4.3B 
Company CAGR: -4.0 

 Türk Telekomünikasyon Asממניות   25% -כ. 1995החברה הייתה בבעלות המדינה עד שנת . מספקת שירותי טלקומוניקציה
 . בבעלות ממשלת טורקיה, שייכים לקרן העושר של טורקיה 5%החברה שייכות למשרד האוצר של טורקיה ועוד 

$4.1B 
Company CAGR: +3.5 

Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. רוסיה, חברה המייצרת ומשווקת בירה ומשקאות לא אלכוהוליים באיזור טורקיה ,
 . 1969והפכה להיות חברת אחזקות בשנת  1950החברה נוסדה בשנת . מזרח אסיה והמזרח התיכון, אירופה

$4.4B 
Company CAGR: +3.8 

Migros Ticaret AS  החברה נוסדה  . חברה קמעונאית המפעילה רשת של סופרמרקטים עם מיקומים ברחבי טורקיה ומחוצה לה
 .  ומטה החברה נמצא באיסטנבול 1954בשנת 
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$2.8B 
Company CAGR: -4.1 

QNB Finansbank AS  על ידי בנקאי טורקי מוביל ובמשך שנים  1987הבנק הוקם בשנת . בנק טורקי עם מטה הממוקם באיסטנבול
שבסיסה  , QNBהחברה נרכשה על ידי קבוצת  2016בשנת . רבות היה הבנק הטורקי עם הרשת הגדולה ביותר של סניפים זרים

 .בקטאר

$3.3B 
Company CAGR: -4.2 

Enerjisa Enerji AS חברת השקעות טורקית המשקיעה בתחומי האנרגיה וכן במכירת חשמל  . 
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 :המשפחות העשירות והמשפיעות בטורקיה 10

Koc 
מוספטא קוח הינו אייל ההון  

בעלים , העשיר ביותר בטורקיה
הונו . של קונגלומרט בשם זהה

 .מיליארד דולר 8מוערך ב

Ozilhan 
משפחתו של טונקי אוזילהן היא 

 Anadoluבעלים של קונצרן 

 Sveket Sabanci 
הבעלים של  , י'סווקט סבנצ

 – ESASהקונגלומרט העסקי 
 7הונה של המשפחה נעמד על 

 .מיליארד דולר

Tara 
משפחתו של סריק טארא היא 

 Enkaבעלים של קונצרן 

Sabanci Erol 
הבעלים של  , י'ארול סבנצ

הקונגלומרט העסקי הנושא את 
שם המשפחה עם הון משפחתי 

 .מיליארד דולר 6של 

#1 #2 #3 

#4 #5 #6 

#7 #8 #9 

#10 

Sahenk 
בעלים של הקונגלומרט העסקי  

Dogus   הון המשפחה עומד על
 .מיליארד דולר 7-8

Turkan Sabanci 
מחזיקה , י'טורקן סבנצ

  S.Sabanci holdingב

Eczacibasi 
המשפחה מחזיקה בחברת  

 .אחזקות באותו השם

Yazici 
י מחזיק בחברת  'קמיל יאזיג
 Anadoluהאחזקות 

Dogan 
איידין דוגן מחזיק בקבוצת 

 החברות באותו השם
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 תובנות

 המענה האתגר

וכן שירותי ערך מוסף   5G, הטכנולוגיה חברות ישראליות הפועלות בתחום תשתיות טכנולוגיה וסייבר –התשתיות  פיתוח
קיימות ' חוות שרתים וכד, סייבר הגנתי על משתמשי קצה, על דור חמישי

הזדמנויות רבות לשיתוף פעולה ככל שהטורקים יקדמו את ההשקעות שלהם 
 .בתחום זה

לחברות ישראליות המספקות . תעשייה זו הטורקים משקיעים רבות בפיתוח רפואיות ומכשור רפואי   טכנולוגיות, פיתוח תעשיית הפארמה
פתרונות למפעלי פארמה ומכשור רפואי ייתכן ויהיו הזדמנויות ככל שמפעלים אלה 

ניתן לסמן את ענף זה ליצירת שיתופי פעולה בתחום המחקר , כמו כן. יקומו ויתרחבו
שיתוף פעולה מחקרי בתחום הרפואה יכול לייצר . המשותף ושיתופי פעולה עסקיים

 .לשיתופי פעולה עסקיים בנושא זה" ראש גשר"

תוך ביצוע מחקר משותף וכן פרוייקטים חקלאיים גדולים , פעולה חקלאי שיתוף הכפר חקלאות ופיתוח
שטח וכוח אדם טורקי יכולים לייצר , בטורקיה על בסיס טכנולוגיה וידע ישראלים

תחליפים לצרכי תוצרת טרייה ותבואות של אירופה ועל ידי כך להגדיל את הנתח 
 .בתחומים אלה הן של ישראל והן של טורקיה

ככל שנתח השוק יתרחב   –ומוצרים לבית  טורקיה ידועה כיצרנית של מוצרי טקסטיל הייצור והאיקומרס, פעולה בתחום הטקסטיל שיתופי
ייתכן ששיתופי פעולה בין ישראלים לטורקים במכירת מוצרים  , בנושא האיקומרס

 .און ליין תניב הזדמנויות עסקיות רבות

. שלהם מאנרגיה מתחדשת הטורקים שמו להם למטרה להגדיל את הפקת החשמל מתחדשת אנרגיה
לחברות הפעילות בתחומים אלה ייתכן ויהיו הזדמנויות לקידום פרוייקטים  

 .משמעותיים בטורקיה

 :הישראלי לייצוא הזדמנויות לייצר שיכולים לטורקיה ישראל בין פעולה שיתוף תחומי מספר לצבוע ניתן ,זו בסקירה המובא המידע בסיס על
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 :תיאור הצרכן הטורקי

Euromonitor Voice of the Consumer: Lifestyles Survey 2021 : מקור  

 כללי

85.8M תושבים 

 גיל חציוני 33

 חיים ממוצעת תוחלת 77.7

 שיעור פריון כולל 1.76

 יודעי קרוא וכתוב 97%

 תזונה וספורט

45% 
  1-2מבצעים משלוחי מזון עד הבית לפחות 

 פעמים בשבוע

64% 
 1-2 נוטלים תוספי בריאות או ויטמינים לפחות

 פעמים בשבוע

 אוכל ביתי מעדיפים 81%

71% 
מעדיפים מרכיבי בריאות במזונות שאותם 

 צורכים

 פעמים בשבוע 1-2מתאמנים לפחות  64%

 צמחוניים 5%

 קניות

40% 
מהצרכנים נהנים לבזבז את כספם במקום 

 לחסוך אותו

 מהצרכנים אוהבים לנסות מוצרים חדשים 73%

 מוצרים ממותגים מעדיפים 61%

35% 
מותגים או חברות שאינן תואמות את   מחרימים

 הדעות הפוליטיות שלהם

 (מחוץ למסך)עולם אמיתי  מעדיפים חוויות 80%
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 :תיאור הצרכן הטורקי

Euromonitor Voice of the Consumer: Lifestyles Survey 2021 : מקור  

 טכנולוגיה

80% 
  משתמשים בטכנולוגיה כדי לשפר את איכות

 החיים שלהם בחיי היום יום

 חברתיות משתפים ברשתות 40%

30% 
האחרונה מוצרים דרך הרשתות  קנו בחצי השנה

 החברתיות

  (e-commerce)  משתמשים במסחר אלקטרוני 48%

79% 
רכישה   עורכים חיפושים באינטרנט לפני

 משמעותית

 מעורבות פוליטית וחברתית

64% 
מנסים להשפיע לטובה על הסביבה בפעולות  

 היום יומיות שלהם

44% 
 מעורבים באופן פעיל בנושאים פוליטיים

 וחברתיים

 חוששים מהשפעות משבר האקלים 56%

 ממחזרים   54%
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 הרגלי קניות לפי דורות  

 :מקרא לגילאי דורות
Baby Boomers  1946-1964נולדות בין השנים. 

Generation X  1965-1980נולדו בין השנים. 
Millennials  1981-1996נולדו בין השנים. 

Generation Z  1997-2012נולדו בין השנים . 
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 התנהגות הטורקים ברשתות החברתיות לפי דורות: טכנולוגיה

 :מקרא לגילאי דורות
Baby Boomers  1946-1964נולדות בין השנים. 

Generation X  1965-1980נולדו בין השנים. 
Millennials  1981-1996נולדו בין השנים. 

Generation Z  1997-2012נולדו בין השנים . 
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 צרכנות ירוקה בקרב טורקים

Euromonitor Voice of the Consumer: Lifestyles Survey 2021 : מקור  39 
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 מדריך לתרבות עסקית עם טורקיה

  הכניסה שהגלובליזציה למרות .משפחתית בבעלות הם רבים טורקיים עסקים

 אישית מאוד עדיין היא העסקית התרבות לאומיות רב חברות של דינמיקה למדינה

 הטורקים של הרב והקשר הפטריארכלית המסורתיות ,מהאיסלאם גם מושפעת וכן

 .הערבי העולם עם

 :קשר ויצירת עסקי פיתוח

שגרירויות ,תערוכות .היטב שמכובד שלישי צד דרך הוא הראשון שהקשר ודאו  

  שותפים ולהציג דלתות לפתוח שיכולים קשר אנשי לספק יכולים ובנקים

 .רלוונטיים עסקיים

לבנות שלך ביכולות רבה במידה תלויה תהיה הטורקים עם העסקית ההצלחה 

  עם רק עסקים לעשות רוצים כלל בדרך הטורקים .אפקטיביות יחסים מערכות

  ולא מרוחקים אם .עליהם לסמוך כדי איתם נוח מספיק מרגישים שהם אלה

 ולבנות להמשיך ששים ולא בחשדנות להסתכל עלולים הם עמם ידידותיים

 .יחסים מערכת

קו" לשמור רצוי .עדיפה ישירה תקשורת ,איתנה יחסים מערכת שנוצר לאחר 

 .טלפון שיחות של ורציף "פתוח

 :ביקור כרטיסי

  רוצים שהם בטוחים הם כן אם אלא ביקור כרטיס יחלקו לא טורקים קרובות לעתים

  טובה אינדיקציה לרוב זוהי , ביקור כרטיס נותן לא טורקי אם ,לכן .עסקי קשר ליצור

 .הקשר בהמשך מעוניינים לא שהם

  

 :פגישות קביעת

בטלפון או במייל ואשרו מראש שבועיים עד שבוע לפחות - מועד מבעוד פגישות קבעו. 

להימנע כדי מראש שבועיים עד שבוע פגישה לקבוע רצוי .טורקים עסקים לאנשי חשובות פגישות  

 שיגיעו האנשים על פרטים לשלוח ,המפגש כותרת את מראש לקבוע מומלץ .טורקיות מחופשות

 .אחריות ותחומי תארים ,תפקידיהם לרבות ,לפגישה

לאיש לפנות כדי תעסוקתי או מקצועי בתואר להשתמש ניתן ,שמם של הנכונה ההגיה את למדו  

 .טורקי עסקים

אם לשאול רצוי ,זאת עם .גרמנית או/ו צרפתית ,אנגלית קצת מדברים בטורקיה העסקים אנשי רוב 

 .במתורגמן צורך יהיה

שלהם החשיבות רמת ואת שלכם הפוטנציאלי העסקי השותף של בארגון האנשים את הכירו 

 .הניהול בהיררכיית

להוסיף מבלי שימוש בהן נעשה קרובות ולעתים ,להערכה זוכות ,פרופסור או דוקטור כגון ,תואר שמות  

 .האדם של המשפחה שם את

 :פגישות במהלך

דייקנות .בזמן להגיע זרים ממבקרים מצפים הם ,בזמנים מדייקים אינם שהטורקים פי על אף על 

 .הסבר ולתת מראש להתקשר עליך , לאיחור צפי יש אם .חשובה

בסבלנות התאזרו ,מהמתוכנן מאוחר להתחיל עשויה הפגישה ,מאורחים המצופה הדייקנות למרות. 

שגברים נהוג ,נשים עם .נחרצת יד בלחיצת הטורקי עמיתכם את לברך מכם מצפים ,הפגישה בתחילת  

  בדומה "נגיעה שמירת" על להקפיד יש ,יד מושטת לא אם) תחילה ידה את תושיט שהאישה עד ימתינו

 .(מסורתית דתית בחברה המצופה להתנהגות

להפוך עשויים הטורקים ,הזמן עם כי אם ,רשמיות של מבוטלת לא מידה כוללות כלל בדרך פגישות 

 .היטב מכירים שהם עסקיים שותפים עם רשמיים פחות
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השיחה כל את מלווה כלל בדרך כיבוד .פגישה במהלך קפה או לתה צפו. 

יתחילו שאנשים לפני מה לזמן שונים לנושאים נודד שהדיון שתגלו ייתכן  

 -חברתית שיחה -"טוק סמול"ל אפשרו .הפרק שעל הנקודה את להזכיר

 להגיע אנשים למהר רוח לגס נחשב זה .עסקים על רציני דיבור כל להקדים

 .הפגישה למטרת

תהיה שמטרתה צפו ,עסקיים שותפים בין מהראשונות היא הפגישה אם 

 .ראשוניות בשיחות החלטה שתתקבל סביר לא .היכרות

ותמציתית היטב מוצגת ,ברורה עליה לשמור רצוי ,שלכם ההצעה הצגת בעת.  

  (דיאגרמות ,מפות ,גרפים למשל) ויזואליות דוגמאות עם מידע להשלים מומלץ

  ובעל ויזואלית מבחינה ביותר היעילה בצורה לרוב מתקשרים הטורקים שכן

 .פה

השותפות של הרווחיות ואת העסקים שני עבור התועלת את להדגיש נסו.  

  המכירה תמיד לא היא הצדדים לשני הכספית התועלת זווית לפעמים

  להביא עשויה שהיא הפוטנציאלית והעוצמה ההשפעה ,היוקרה .המנצחת

 .תמריץ להוות הם גם יכולים

שתפגשו שהאדם להניח סביר .יתארך ההחלטות קבלת שתהליך צפו  

 שתצבור ככל .בחברה יותר נמוך מדרג הוא ומתן משא איתו וניהלתם בהתחלה

  לפני יותר הבכירים למנהלים עובר ומתן שהמשא תגלה ,בעיניהם הערכה

  זה בתהליך עיכוב כל לקבל נסו .החברה ראש/המנהל ידי על החלטה קבלת

 .בסבלנות

  

  

 ומתן משא

יחסים מערכת ובניית הכרות של למטרה משמש והמתן המשא תהליך קרובות שלעתים בחשבון קחו  

  עסקה לכל לגשת ממך מצופה .שתפוג הצעה כמו בזמן לחצים מהפעלת הימנע ,לכן .ארוכה עסקית

 win-win של תרחיש להדגיש עדיף .פורייה יחסים ממערכת שיצאו רבות מני אחת תהיה היא כאילו

 .חיובית גישה על ולשמור

כללית אמונה ישנה .עמם להתמקח תסרב אם להיעלב ועלולים עסקאות במהלך להתמקח נהנים טורקים  

 למרות ,לכן העסקה של התחתון לקצה יגיע מחיר שיגיד הראשון שהאדם הטורקית העסקית בתרבות

  שלרוב תגלו ראשונים תציעו אם .זאת לעשות לא רצוי להציע הראשונים שתהיו לכך לדחוף עשויים שהם

 .מיד ההצעה את ידחו הם

שלכם האחרון המחיר על מראש החברה בתוך פנימית החליטו ,כלשהו ומתן למשא שנכנסים לפני.  

  .בתגובתך להבחין כדי פשרות או הצעות ,קיצוניים תרחישים בהצגת טקטיים להיות יכולים טורקים

  אז ,ומתן המשא תהליך במהלך סופיות להחלטות ראשוניות הצעות בין 40% עד נעים כלל בדרך המחירים

  אחוזים על שעובדות הצעות מספר עם מוכנים ובואו שלכם התחתונה השורה מה יודעים שאתם וודאו

  ידי על לקראתה לעבוד לאט ולאט ומתן המשא לישיבת הכניסה לפני המטרה מה לזכור יש .הזה מהנתון

 חסד מתן ידי על טובה להם נעשית כאילו זה את לנסח רצוי כאלה ויתורים כשעושים .סבירים ויתורים מתן

 .אליהם אישית והערכה כבוד עקב

להרגיש השני לצד לגרום כדי ,לחלוטין בעסקה מעוניינים לא שהם פנים להעמיד טקטי באופן עשויים הם 

  לצמצם לגיטימי רצון תראו אם שלהם המיקוח כוח את משמעותית להפחית תוכלו .אותם לשכנע צורך

   .גרועה היא אם העסקה את ולעזוב שלך ההפסדים את

עשוי טורקי שאדם בחשבון קחו .ריקות בידיים ממסע לצאת אוהבים לא שאנשים היא הטורקית התפיסה 

 .לפגישה להגיע שהתאמצתם אלה אתם אם העליונה על שידו להרגיש
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להניח סביר .בפועל ומתן המשא או המיקוח שלב לפני פעמים מספר להיפגש מוכנים היו .איטית להיות יכולה בטורקיה ההחלטות קבלת 

  והצעתך כאמין והתקבלת מתקדם ומתן שהמשא ככל .המרכזיים ההחלטות מקבלי עם הפגישה לפני ,בכירים פחות משפחה בני עם שתיפגש

 או המשפחה ראש ידי על דבר של בסופו מתקבלות ההחלטות .הבכירים החברים או המנהלים את שתפגוש להניח סביר אז ,כלכלית כדאית

 .החברה

לעמוד יכולים לא שהם הודאה ידי על הלחץ את להפוך יכולים הטורקים .גבוה לחץ טקטיקות או צפופים מועדים של באיום משימוש הימנעו  

 .עליהם ללחוץ שלך ביותר הטובה ההצעה עם להתחיל חכם לא גם זה .כליל העסקה את לבטל ולאיים שלך בדרישות

 :ואיסלאם עסקים

לתאם אין .היומי התפילה זמני מחמשת אחד כל סביב שלך והפגישות הפגישות את ארגן אז ,מהאיסלאם מאוד מושפעת הטורקית החברה 

 .טורקים עסקים אנשי עבור ביותר הנפוצות השנתיות החגים בתקופות שמדובר מכיוון ,ואוגוסט יולי במהלך או הרמדאן במהלך פגישות

התפילה לזמן יפריעו הן אם יושהו שהפגישות לב שימו.   
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