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סקירה כלכלית

יפן סקירה כלכלית

דבר היו”ר
נכבדיי,
אני מתכבד להציג בפניכם את הסקירה הכלכלית המקיפה אודות כלכלת יפן .כידוע ,מהווה יפן אחת
מהכלכלות הגדולות והחזקות בעולם ,אשר חרף ההאטה החריפה שחלה בה בעשורים הקודמים ,נחשבת
עדיין כאחד ממרכזי הסחר והחדשנות החשובים ביותר ויעד אטרקטיבי ליצוא הישראלי.
בשנים האחרונות עוברת כלכלת יפן שינוי מהותי .מכלכלה רדומה ופסימית ,הופכת חזרה יפן לכלכלה יוזמת
ודינמית המבקשת להיחלץ סוף סוף מ"שני העשורים האבודים" ,להתנער מדימויה הכבוי ולצעוד שוב אל
קידמת הבמה העולמית.
במקביל ,מתרחשת בשנים האחרונות התעוררות מחודשת בקשרי הסחר בין ישראל ויפן ,אשר היקפם טיפס
בשנים אלו בצורה משמעותית .בשנת  2018שהסתיימה זה עתה צפוי הסחר בין המדינות לעמוד על היקף של
כ 3.3-מיליארד דולר .היצוא הישראלי ליפן הציג בשנה זו גידול חד וטיפס לרמה של כ 1.1-מיליארד דולר -
הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה ביצוא ליפן מאז שלהי שנות ה .'90-גם היקף ההשקעות הישירות של חברות
יפניות במשק הישראלי שברו שיאים חדשים והגיעו להיקף של כ 1.2-מיליארד דולר ב – 2017-פי  25לעומת
.2015
על רקע התחזקות הקשרים המדיניים והכלכליים עם יפן ולאור הרנסנס המחודש של הכלכלה היפנית,
מצאנו לנכון להרחיב ולפרט בדבר ההתרחשויות האחרונות בכלכלה זו ,והפוטנציאל הרב הטמון בעשיית
עסקים עם יפן .אנו מקווים שסקירה כלכלית מקיפה זו תיצור עניין בקרב חברות שעדיין לא בחנו פעילות
בשוק היפני ,ותהה כלי עבודה למבקשים לחדור ולפתח עסקים בשוק היפני .הסקירה ,אשר בכתיבתה הושקעו
מאמצים רבים ,משלבת בתוכה מידע שימושי על כלכלת יפן ,על המסגרת הרגולטורית במדינה זו ,על מערכת
הקשרים הקיימים בין יפן וישראל ועל ההזדמנויות העסקיות הקיימות בשוק היפני.
מכון היצוא ממשיך לעמוד לרשות ציבור אנשי העסקים המעוניין לפעול בה במגוון רחב של שירותים  -חומרי
מידע ,תוכניות הדרכה ,סיוע לקידום השיווק ,וארגון משלחות ותערוכות.
כולי תקווה כי החומר הכלול בחוברת זו ,יסייע בידכם ויתרום לקידום סחר החוץ של מדינת ישראל.

בברכה,

אדיב ברוך
יו"ר מכון היצוא
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פרק 1
סקירה כללית
פרופיל גאוגרפי ודמוגפי
יפן (ביפנית :ניפון) היא מדינה הממוקמת בארכיפלג איים
באוקיינוס הפסיפי המשתרע בקרבת החוף של מזרח
אסיה .יפן כוללת  6,852איים ,אולם ארבעת האיים הגדולים
ביותר הונשו ,הוקקאידו ,קיושו ושיקוקו מהווים  97%מהמסה
הקרקעית במדינה והם מכונים “איי הבית”.

הוקאידו

מרבית שטחה של יפן הררי ( )73%ומיוער מאוד ( ,69%השיעור
הגבוה בעולם) לאור מיעוט התושבים באיזורים הללו .הייעור
הרב עוזר בשימור רמות זיהום נמוכות לעומת מדינות דומות
עם אוכלוסיות צפופות .ההר הגבוה ביותר ביפן הר פוג’י (3,776
מטרים) הינו אייקון לאומי ובינלאומי.
אוכלוסיית יפן כ 127-מיליון נפש ( 10בעולם) וגודלה 377,835
קמ”ר ( 61בעולם) .יפן ידועה כמדינה הסובלת משיעור
צמיחה שלילי באוכלוסייתה (ירידה של כמיליון נפש בשנים
 ,)2010-2015הנובע מעיור מהיר וממודרניזציה המקושרים
לשיעורי לידה נמוכים כמו גם גורמים תרבותיים ייחודיים.
במקביל ,תושבי יפן נהנים מתוחלת החיים הגבוהה ביותר
בעולם המרסנת את שיעור הירידה באוכלוסייה.

הונשו

שיקוקו
קיושו

אוכלוסיית יפן הומוגנית מאוד עם  98.5%המוגדרים יפנים
אתניים ומרבית אוכלוסייתה מתגוררת בערים ( 94.3%ב,)2017-
כאשר מעל ל 70%-מכלל האוכלוסייה מתגוררת ב 13-הערים
הגדולות (עם מעל למיליון תושבים כל אחת) ובהן טוקיו (כ37-
מיליון תושבים) ,אוסקה (כ 20-מיליון תושבים) ,נאגויה (עם
כ 9.5-מיליון) ופוקוקוואה (כ 6-מיליון).

ליפן יש מספר סכסוכי ריבונות עם סין (וטייוואן) בנוגע לאיים קטנים לדרומה ,עם דרום קוריאה (וצפון
קוריאה) בנוגע לטריטוריות של איים ממערב ועם רוסיה על איי קוריל הצפוניים .יפן גם מתנגדת להיקף
האיזור הכלכלי המיוחד של סין בים סין הדרומי והיא שותפה בסכסוך הימי הרב-צדדי באזור.
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 200לפנה”ס 1603 -

תרבות הימוטו
מיסוד המיתוס הלאומי ,התרבות והדת
של יפן

1868-1603

שוגן טוקוגאווה
השוגונים הטוקוגאווים ניסו לשמור
על הבידוד של יפן אך לא יכלו לרצון
המערב לקשור קשרי מסחר

1945-1868

יפן האימפרליסטית
כוחות לאומניים דחפו להתפשטות
גיאוגרפית מבוססת עליונות גזע עד
לתבוסה וכמעט אובדן כללי

 - 1945ימינו

תחת השפעה אמריקאית
צמיחה כלכלית מהירה בשנות ה,80-
האטה עקב עליית החוב הלאומי וירידה
בצמיחת האוכלוסייה במאה ה21-

רקע היסטורי
עד אמצע המאה ה 19-יפן הייתה מדינה פיאודלית סגורה
וברובה חקלאית .בראשה עמד השוגון והמעמד הגבוה ביותר
היה מעמד הסמוראים ששירת אותו ואת השליטים פיאודלים.
בשנת  ,1867הסתיים שלטון השוגונים והתקופה הפאודאליות
והשליטה במדינה הוחזרה לידי הקיסר .החלה תקופת
מייג'י (על שם הקיסר דאז) ,המכונה גם 'רסטורציית מייג'י'
משום שרוב המאמצים של יפן הופנו למודרניזציה ופיתוח
התעשייה .התקופה הזו הביאה לשינויים נרחבים בפוליטיקה
1
של יפן ובמבנה החברתי בה.
בתקופה זו הבינה האליטה השלטונית ביפן שהיא מפגרת
אחרי מדינות אחרות ולכן שלחה משלחות לכל קצוות תבל
בכדי ללמוד את רזי המודרניזציה ולהביאה בחזרה ליפן.
במהרה ,אימצה יפן מוסדות מערביים כגון ממשל מודרני,
משפט וצבא אך גם תפיסה קולוניאליסטית שבאה לידי
ביטוי בכיבוש שכנותיה באסיה למען שליטה באוצרות טבע,
2
התעצמות מדינית ובולטות ,בעיקר בעיני המערב.
בתחילת המאה ה 20-הגדילה יפן את השפעתה באסיה ואת
אחזקותיה הטריטוריאליות באוקיינוס השקט .לזכותה נזקפו
ניצחונות בשתי מלחמות עם סין וניצחון במלחמה כנגד רוסיה.
עד מלחמת העולם השנייה יפן המשיכה בפעילות צבאית
באסיה ,כבשה גם את מנצ'וריה שבסין וסיפחה לעצמה
3
שטחים נוספים כולל קוריאה ,טאיוואן וסחאלין.

במלחמת העולם השנייה יפן הצטרפה למדינות הציר
והפנתה את רוב כוחותיה למלחמה באסיה .ההתפשטות
באסיה לא הספיקה ליפן ,אשר רצתה להפגין נוכחות גם באוקיינוס הפסיפי ,ובדצמבר  1941היא תקפה את
הבסיס האמריקאי פרל הארבור שבהוואי ,אשר הביא לכניסת ארה"ב למלחמה ,להטלת שתי פצצות אטום על
4
הירושימה ונגסאקי באוגוסט  1945ובדיעבד לתבוסתה.
עם כניעתה של יפן לבעלות הברית החלו שבע שנים של כיבוש וממשל אמריקאי שהתמקד בפעילות לשיקום
והתאוששות מההרס .סיום הכיבוש ב 1952-השיב את העצמאות ליפן לאחר ביצוע רפורמות בחינוך ובחקלאות,
דמוקרטיזציה ופירוק יפן מנשק – הצבא והצי פורקו ,אמצעי לחימה הושמדו ,ולחוקה נוספה "פסקת שלום"
(המכונה 'סעיף  )'9שאסרה על יפן באופן מפורש להשתתף במלחמה והגבילה את הוצאות הביטחון ל 1%-בלבד
5
מתקציב המדינה .הסעיף קיים ושריר עד היום ביפן.
בן-עמי שילוני; יפן המסורתית :תרבות והיסטוריה.2001 .
.Tipton, Elise K; Modern Japan: A Social and Political History. 2008
בן-עמי שילוני ,יפן המודרנית :תרבות והיסטוריה.2003 .
טולנד ,ג’ון; קלון :פרל הארבור ועוללותיה .1987.

1
2
3
4
.McCormack, G; Client State: Japan in the American Embrace. 2007 5
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ממשל ופוליטיקה
יפן היא מונרכיה חוקתית שבראשה עומד קיסר .בשנת  1989הוכתר לתפקיד הקיסר אקיהיטו המכהן גם כיום.
כוחו של הקיסר מוגבל ביותר והסמכות השלטונית הגבוהה ביותר במדינה היא של הרשות המחוקקת – הדיאט
( .)National Dietיפן גאה מאד בהיותה שושלת הקיסרות הרציפה ועתיקת היומין בתבל 2,600 -שנה.
הקיסר נחשב בעבר ל"אל בדמות אדם" ושימש כהן עליון של דת השינטו .מפאת קדושתם ,הורחקו הקיסרים
מניהול המדינה והעבירו את רוב זמנם בעריכת טקסים דתיים .כתוצאה מכך הם איבדו את כוחם הפוליטי
והפכו לדמויות סמליות ,המעניקות גושפנקהא לעומדים בשלטון המעשי.
אחת ממטרות היסוד של מכונני החוקה לאחר כניעת יפן ב 1945-הייתה לנטרל את הקיסר מעוצמתו .היו
שרצו לבטל את מוסד הקיסרות כליל ,אולם סמליותו הרבה של מוסד הקיסרות הביאה לידי ייסודה של
מונרכיה קונסטיטוציונית בסופו של דבר כך שבראש המדינה עומד קיסר ,אולם הוא דמות סמלית וניצב
"מעל' לפוליטיקה היומיומית.

מפלגות פוליטיות
המבנה המודרני של המפלגות ביפן נשלט בעיקר ע"י שתי מפלגות גדולות  -המפלגה הליברל-דמוקרטית
( )LDPוהמפלגה הדמוקרטית (.)DPJ
מפת המפלגות היפנית עברה שינויים וזעזועים במשך חמשת העשורים האחרונים ,אולם לפחות מבחינה אחת
השתמרה יציבותה :משנות החמישים המפלגה הליברל-דמוקרטית ( )LDPהיא המפלגה הדומיננטית האוחזת
כמעט ברציפות בהגה השלטון.
המפלגה הדמוקרטית ( )DPJשקיבלה רוב בבחירות  2009והוחלפה ע"י המפלגה הליברל-דמוקרטית ()LDP
ב ,2012-הינה האופוזיציה הגדולה ביותר כיום ולצידה ,המפלגה השנייה בגודלה באופוזיציה – מפלגת
רסטורצית יפן ( )JRPשהחלה את דרכה ב2012-

ראש ממשלת יפן
שינזו אבה הוא ראש הממשלה
ה 57-של יפן ומכהן בתפקיד מאז
 .2012במקביל אבה מחזיק תפקיד
של מנהיג המפלגה הדמוקרטית
הליברלית ( .)LDPהוא כיהן בעבר
כראש ממשלה ומנהיג המפלגה
הליברלית בשנים  ,2006-2007אך
נאלץ לפרוש בשל סיבות בריאותיות
וביצע קאמבק פוליטי ב.2012-
אבה מוכר כשמרן וידוע במדיניותו
הכלכלית ה."Abenomics"-

רה”מ נתניהו ,ורה”מ יפן ,אבה בירושלים ,מאי 2018
מקור:

The Times of Israel
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בית המחוקקים  -הדיאט
בית המחוקקים היפני המורכב משני בתים על פי המודל האמריקאי :בית עליון – בית היועצים ( 242חברים);
ובית תחתון – בית הנבחרים ( 480חברים) הנבחרים בבחירות הכלליות .בנוסף לחקיקת חוקים ,בסמכות הדיאט
לבחור את ראש ממשלת יפן.
ממשלת יפן היא הרשות המבצעת שבראשה עומד ראש הממשלה וחברים בה עוד  14שרים .הממשלה נותנת
דין וחשבון באופן קולקטיבי לדיאט ובמתכונתה הנוכחית פועלת מיסודה של חוקת יפן.

הציבור

הדיאט
הקבינט

בית היועצים
בית הנציגים
משרדי ממשלה
בית משפט העליון

הקיסר
(כוח פוליטי סמלי)

מערכת המשפט

בתי משפט גבוהים
בתי משפט מחוזיים
בתי משפט לסיכום

מחוזות יפן
מבחינה מנהלית מחולקת יפן ל 47-מחוזות .מחוז מטרופוליטני (טוקיו) ,שני מחוזות עירוניים (קיוטו ואוסקה),
 43מחוזות רגילים ופרובינציה אחת (הוקאידו) .הערים הגדולות מתחלקות לרבעים ,המתחלקים בתורם
ליחידות קטנות יותר כגון נפות ועיירות.
שיטת החלוקה הנ"ל נכנסה לתוקף עם סיום התקופה הפיאודלית ביפן בסוף המאה ה .19-רשויות מקומיות
משתמשות במודל הפרדת רשויות בדומה לשלטון הלאומי .שיטות החקיקה העיקריות ברשויות המקומיות הן
חוקי עזר ותקנות .ברשויות המקומיות פועלות גם ועדות האמונות על נושאים שונים ,כגון בתי ספר ,ביטחון
הציבור (אחראים גם למשטרה) ,משאבי אנוש ובחירות .כל המחוזות נדרשים לקיים משרדים לענייני פנים,
6
כלכלה ,רווחה ,בריאות ותעסוקה.

6

Japan Local Government Center
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מדיניות חוץ
מדיניות החוץ של יפן המודרנית מושפעת רבות מהעובדה שיפן היא מדינה נטולת משאבים טבעיים ותלויה מאוד
בסביבה הבינלאומית .מדיניות החוץ היפנית הנוכחית החלה לרקום עור וגידים לאחר התבוסה במלחמת העולם
השנייה ויפן פנתה להתגבר על חילוקי דעות עם שכנותיה באסיה באמצעות מתן סיוע כלכלי וטכנולוגי ולא בכוח
הזרוע .החוקה ,שהוכתבה ליפנים ע"י ארה"ב ,מכריזה במפורש כי העם היפני מוותר לעד על זכותו לנהל מלחמה
ולהפעיל כוח צבאי .יחד עם זאת כאמור ,ליפן סכסוכים טריטוריאליים עם סין ,רוסיה דרום וצפון קוריאה.
יפן נתפסה במשך שנים כמעצמה כלכלית מצליחה אך בעלת כוח השפעה בינלאומי מוגבל לאור מדיניות החוץ
היפנית הפאסיבית ועוצמה צבאית שלא ניתן להקרינה ככוח פוליטי (לאור הגבלות החוקה).
כיום יפן ממשיכה להדגיש את חשיבות הבטחת יחסיה וקשריה עם מדינות עתירות משאבים ,בעיקר בתחום הגז,
נפט ,אנרגיה וחקלאות .כמו כן ,ליפן קשרים דיפלומטיים כמעט עם כל המדינות החברות באו"ם ומשנת 1956
יפן היא חברה אקטיבית בשורותיו כשוחרת שלום .יפן מקדישה משאבים רבים לסיוע בינלאומי (ODA- Official
 ,)Development Assistanceובשנים  1989ו 1999-1991-הסיוע היפני לנושא זה היה הגדול ביותר בעולם.
נדבך נוסף במדיניות החוץ העכשווית של יפן הוא המאמץ להביא לשלום .יפן מדגישה כי לא תחסוך במשאבים
כדי לתרום תרומה משמעותית לקידום שלום עולמי בהתבסס על עיקרון שיתוף הפעולה הבינלאומי ,ובכך
בעצם יצדד העולם בעמדתה המפויסת של יפן וימשיך לבטוח בה כבת ברית .בתוך כך ,יפן ,בתור המדינה היחידה
שהותקפה ע"י פצצות אטום ,שמה לה למטרה לפרק את העולם מנשק גרעיני כדי למנוע ממדינות שמפתחות
7
גרעין להשתמש בו ,בדגש על צפון קוריאה.

ארגון המדינות המתועשות -

G7

יפן הינה המדינה האסייתית היחידה בארגון המדינות המתועשות  .G7 -במסגרת זאת ,יפן רואה את עצמה
כמחויבת לתרום למאמצים הבינלאומיים לקידומה והתרחבותה של הכלכלה העולמית.

הסכם השותפות הטרנס-פסיפית
יפן השתלבה בהסכם השותפות הטרנס-פסיפית ( ,)TPP - Trans-Pacific Partnershipהסכם סחר בין אוסטרליה,
ברוניי ,קנדה ,צ'ילה ,יפן ,מלאזיה ,מקסיקו ,ניו-זילנד ,פרו ,סינגפור ,וייטנאם וארה"ב שנחתם ב 4-בפברואר ,2016
אך לא אושרר כנדרש ע"י ארה"ב ולא נכנס לפועל.
בעקבות פרישת ארה"ב מההסכם עם כניסתו של ממשל טראמפ קידמו  11המדינות הנותרות הסכם חלופי
דומה .הסכם השותפות הטרנס-פסיפית הכולל והמחודש ( )CPATPPכולל בתוכו את מרבית רכיבי ההסכם
הקודם .הסכם זה ,חודש במאי  ,2017סוכם בינואר  2018ונחתם במרס  .2018סוגיה זו חשובה במיוחד למדיניות
החוץ של יפן ,כיוון שיפן הובילה את המשא ומתן המחודש להקמת ההסכם ,אך בשלב זה לא ברור כיצד ההסכם
יתרום לכלכלתה 8.המתאם הראשי של יפן להסכם המחודש הביע לאחרונה את תקוותיו שההסכם ייכנס לפועל
במחצית הראשונה של  ,2019לאחר שלפחות  6מדינות יעמדו בחובותיהן המקומיות להסכם .בתגובה ,בכירי
התעשייה ביפן ,אשר חוששים מתחרות שאינה הוגנת מול מדינות כמו דרום קוריאה ואחרות ,ברכו על הצטרפותה
של ארצם להסכם זה וטענו שיפן ,כמדינה מוטת-סחר ,חייבת לחבור לפוטנציאל הצמיחה הגבוה של אזור אסיה
והאוקיינוס השקט.
 7מתוך  ,Three Non-Nuclear Principlesמשרד החוץ היפני.
8

https://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/07/03/commentary/japan-commentary/rebirth-trans-pacificpartnership/#.W8W1u2hvbct
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חברה ותרבות
תרבות יפן התפתחה במשך אלפי שנים וכיום היא משלבת השפעות מאסיה ,אירופה וצפון אמריקה .יפן הייתה
סגורה למבקרים מבחוץ ולהשפעותיהם הפוטנציאליות במשך כ 250-שנה בתקופת אדו ( .)1600-1853יחד עם
זאת ,מאז רסטורציית מייג'י ,נפתחה יפן לעולם המערבי ואת השפעותיו ניתן לראות בחיי היום יום המודרניים
לצד שימור המסורת.

דת
הדת הנפוצה ביותר ביפן היא השינטו ( ,)Shintoמשמעות השם היא "דרך האלים" .מדובר בדת אנימיסטית
המייחסת נשמה לאלמנטים בטבע כולל לחי ולדומם ומאמינה בריבוי אלוהיות כאשר אלת השמש היא בראש
האלים .השינטו מאגדת תחתיה את המיתולוגיה היפנית ועקרונות הדת קשורים למשפחה ולקהילה ,אהבת
הטבע וטוהר.
הדת הנפוצה השנייה הינה הדת הבודהיסטית שהגיעה ליפן דרך קוריאה במאה ה 6-לספירה .דת זו מונה
מספר זרמים ביפן ביניהם בודהיזם זֶ ן ,ניצ'ירן ,שינגון וטנדאי .הבודהיזם אינו דורש אמונה באל או באלים ,אולם
שם דגש על חשיבות המוסר ,במסגרתו יש בין השאר להימנע מפגיעה בכל דבר חי .רעיון נוסף של הבודהיזם
הוא שכל דבר ביקום משתנה באופן תמידי ,כך שלא קיים בנמצא שום אובייקט שהאדם יכול לכנות "עצמי".
מאמיני הדת הנוצרית ביפן מהווים מיעוט וההערכה היא כי הם מהווים כ 1%-מכלל האוכלוסיה .לאחר שיפן
פתחה את שעריה באמצע המאה ה ,19-מיסיונרים רבים הגיעו אליה מטעם הכנסייה וניסו להפיץ את תורתם
ביפן ,ללא הצלחה מיוחדת .לאחר מלחמת העולם השנייה החל לעלות מעט מספר המאמינים הנוצריים ביפן
אך מעולם לא הגיע ליותר מאחוזים בודדים באוכלוסיה .ביפן יש הפרדה מוחלטת של דת ממדינה וקיימת
סובלנות רבה.
מרבית היפנים אינם
משתייכים באופן רשמי
לדת מסוימת ,אך נוהגים
לשלב מנהגים דתיים
מסוימים
באירועים
בחייהם ואף משלבים בין
שתי הדתות המרכזיות
עד כי נהוג לומר ש"ביפן
אתה נולד שינטו ונקבר
בודהיסט" ,שכן חגיגת
הלידה נערכת בדרך
כלל במקדש שינטו ואילו
הקבורה היא בסגנון
בודהיסטי .אבל גם במהלך
החיים יתבצע עירוב
מתמשך בין האמונות.

קברו של יצאקאשימה טוריי ,אתר מורשת עולמי ואחד האוצרות הלאומיים של יפן
מקורJordy Meow :
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הומוגניות
יפן הינה בין המדינות ההומוגניות ביותר בעולם מבחינה גזעית ,אתנית ותרבותית ומהווה דוגמה לתרבות המעלה
על נס את האחידות ואת הקונצנזוס .מספר המיעוטים הקטן והשולי ביפן כולל את המיעוט הקוריאני ,תושבי
אוקינאווה (ששפתם שונה מהיפנית ותרבותם נפרדת) ,ברזילאים (ילידי יפן שהיגרו לברזיל וצאציהם) ,סינים
וטאיוונים.

התעצמות ההגירה
מבחינה היסטורית ,שיעור הזרים היה תמיד קטן ולא הייתה כמעט הגירה עד לסוף שנות ה 80-כאשר הכרח בשל
מחסור בידיים עובדות במגזרים שונים הביא לעלייה בהיקף הזרים.
מאז 2013 ,הממשלה של אבה מעודדת הגירה "מתחת למכ"ם" בשל חוסר הפופולריות בקרב הבוחרים אך מתוך
הכרה שזו דרך מציאותית יותר לענות על המחסור בכוח העבודה.
כתוצאה ממדיניות זו גדל מספר העובדים הזרים ביפן בכ 78%-מ 2013-עד  .2017מרבית המהגרים מגיעים מסין,
דרום מזרח אסיה וארה"ב.

גרף  :1תושבים זרים כאחוז מהאוכלוסיה ביפן 1984-2017
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גרף  :2מהגרים לפי סוג הויזה 1998-2014
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היררכיה ומעמדות
היפנים מאוד מודעים להבדלי גיל וסטאטוס והם רוכשים כבוד רב לוותק ולמעמד .כל אחד יודע את מקומו
הייחודי בהיררכיה בין אם זה בתא המשפחתי ,במשפחה המורחבת ,במעגל החברתי או העסקי .המבוגר ביותר
בקבוצה נתפס גם כמכובד בחבורה ולכן בסיטואציות חברתיות הוא יהיה הראשון לקבל שירות וליטול אחריות.
החינוך להרמוניה חברתית ושמירה על המעמדות ניתן לילדים עוד בבתי הספר כאשר הם נדרשים לפנות
לתלמידים אחרים כ"סנפיי" ( )senpaiבמידה והוא בכיר ו"קוהיי" ( )kohaiבמידה והתלמיד האחר זוטר יותר.

Shutterstock.com
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אמנויות לחימה
חלק בלתי נפרד מהתרבות היפנית הנובע מהחשיבות הרבה שהייתה
למעמד הלוחמים (הסמוראים) ומהעובדה שהחברה היפנית הייתה נגועה
באלימות קשה ובסכסוכים פנימיים עד לתקופת מייג'י .מבין אמנויות
הלחימה המסורתיות שפותחו ביפן ,ניתן למנות את הג'ודו ,האייקידו,
הנינג'יצו והג'יו-ג'יטסו ,שנפוצו עם הזמן גם לשאר העולם.
האבולוציה של אומנויות לחימה יפניות אמנם החלה בשדה הקרב תוך שימוש
בחרבות ונשקים אבל החל מתחילת המאה ה ,17-שהייתה תקופה של שלום
ביפן ,מיומנויות הקרב השתנו וקיבלו אופי רוחני יותר בעקבות השפעתן של
תיאוריות פילוסופיות כגון זן בודהיזם .אחד מענפי הספורט הנפוצים ביפן,
שנעשה לסמלה גם בעולם כולו ,הוא הסומו -סוג התאבקות במשקל כבד,
שאף היווה בעבר חלק מדת השינטו.
עם הזמן ובייחוד לאחר מלחמת העולם השנייה ,התגבשו אומנויות לחימה
יפניות מסורתיות לאומנות לחימה יפנית מודרנית ,כפי שאנו מכירים היום,
המאופיינת באימון פיזי ומנטלי כאחד ,בהתמחויות שונות ובחיבור אל
מטרה רוחנית נעלה.
אמנות הלחימה היפנית מהווה השראה לפיתוח תורות ניהוליות עכשוויות.
במערב מרבים כיום להדביק למנהל היפני את תווית "הסמוראי בחליפה" .תפיסת האחווה ,ההרמוניה ורוח הצוות
בקרב העובדים ביפן מושרשות במידת מה כמימוש מודרני של פילוסופיית תורת הלחימה היפנית.

ההיסטוריה של היהודים ביפן והקהילה היום
בסוף מאה ה 19-הקהילה היהודית הראשונה הוקמה בנאגאסקי אך מרביתה עברה בתחילת המאה ה 20-לקובה
( .)Kobeרוב חברי הקהילה היו פליטי פוגרומים ממוצא רוסי שברחו ליפן דרך חרבין ומנצ'וריה .בשנות ה.30-
ב 1938-העביר ראש הממשלה ,קונואה ,חוק האוסר על גירוש יהודים מיפן .בתחילת שנות ה 40-ארגן הקונסול
היפני לליטא ,צ'יאן סוגיהרה ,את מעברם הבטוח של למעלה מ 6,000-יהודים ליפן דרך רוסיה עם ויזות יפניות
כאשר מתוכם היו  400תלמידים מישיבת מיר ,המוסד היהודי היחיד ששרד את השואה 20,000 .היהודים שהתגוררו
בשנחאי (ברובם פליטים מרוסיה ופולין) אמנם הועברו לגטו אחרי מספר בקשות מהגרמנים ,לאחר עיכובים
וחוסר רצון של היפנים ,אולם היו חופשיים לנוע ולעבוד ולא עמדו בפני סכנת חיים .מרבית היהודים שנמלטו
ליפן במהלך המלחמה ,ומיד אחריה ,עברו למדינות אחרות כמו ארה"ב ,ישראל ואוסטרליה.
היום ,יש קהילות יהודיות הכוללות סך הכל כ 1,000-חברים בטוקיו ובקובה .רובם יוצאי ארה"ב וישראל.
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פרק 2
מבט על כלכלת יפן
היסטוריה כלכלית של יפן
כלכלת יפן נחשבת כאחת הכלכלות המודרניות והמתקדמות בעולם .בניגוד למדינות המערב המפותחות ,יפן
התפתחה מכלכלה כפרית חקלאית (כלכלת ימי הביניים) לכלכלה חכמה ומתקדמת ,ללא מעבר דרך תקופה
של מהפכה תעשייתית וללא התעוררות של תנועות חברתיות – מהפכניות.
ניתן למנות מספר תאריכים בהתהוותה של הכלכלה המודרנית היפנית ,אך הנכון ביותר להתמקד בהתפתחות
המהירה ,שחלה בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה.

גרף  :3תוצר רבעוני ריאלי  1994-2017במיליארדי ין
Abenomics

המשבר הכלכלי
העולמי וההתאוששות

תקופת מדיניות
ההקלה כמותית

הצמיחה האטה במידה ניכרת
בסוף שנות התשעים שנקראת
ביפן “העשור האבוד” לאחר
קריסת בועת מחירי הנכסים
ביפן

550,000

הנס
הכלכלי
של תחילת
שנות ה90-

525,000
500,000
475,000

אסטרטגיית 3
החצים :הקלות
מוניטריות ופיסקליות
וכן מדיניות קידום
השקעות פרטיות

450,000
425,000
400,000

1.1.1994
1.11.1994
1.9.1995
1.2.1996
1.6.1997
1.3.1998
1.9.2000
1.7.2001
1.5.2002
1.7.2001
1.3.2003
1.1.2004
1.11.2004
1.9.2005
1.7.2001
1.7.2006
1.5.2007
1.3.2008
1.1.2009
1.11.2009
1.9.2010
1.7.2011
1.5.2012
1.3.2013
1.1.2014
1.112014
1.9.2015
1.7.2016
1.5.2017

מקור:

OECD

כאמור ,לאחר כניעתה ,הייתה יפן על פי החלטת האו"ם ,תחת שלטון כיבוש אמריקאי (עד שנת  .)1952המטרה
המרכזית של ארצות הברית הייתה למנוע (לתמיד) מיפן את היכולת לשוב ולאיים עליה ועל בנות בריתה.
לצד פירוק הצבא והסבת התעשייה הצבאית לאזרחית ,נקבע גם בחוקה שהותקנה ,כי יפן לא תוכל להפנות
יותר מ 1%-מהתמ"ג לתקציב הביטחון (לימים הפך אחוז זה לתקציב הצבאי השלישי בגודלו – לאחר ארה"ב
ובריה"מ לשעבר ,נוכח הגידול העצום בתמ"ג).
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מקור:

The World Economic Forum

בנוסף ,פורקו התאגידים הכלכליים העצומים – ( )Zaibatsuלהם הייתה אחריות בלתי מבוטלת בניהול המלחמה
ונקבעו חוקי התאגדות חדשים לקונצרנים כלכליים (. )Keiretsu
צעד מהפכני נוסף בשינוי המבנה הכלכלי ,אותו כפו שלטונות הכיבוש (ולימים הפך לברכה) ,הייתה רפורמה
אגררית כללית .נאסר להחזיק באדמה חקלאית ,אלא לחקלאים עצמם .אדמות הוחרמו ונמסרו במחירים זולים
מאד לחקלאים העניים .כל זאת בכדי לחלק מחדש את ההון ולגרום למוטיבציה בקרב המגדלים עצמם.
האמריקאים אפשרו את תיעושה המוגבר של יפן בכדי לאפשר את צמיחתה ולמנוע מגורמים שמאלניים לצבור
השפעה .ה"מלחמה הקרה" ועליית הקומוניזם בסין ובקוריאה דחפו את ארה"ב לסייע לכלכלת יפן .יפן זכתה
לסיוע כלכלי עצום (בדומה לגרמניה) ולא נדרשה לשלם פיצויים לבעלות הברית.
מלחמת קוריאה הביאה הזדמנויות נוספות לתעשייה היפנית .יפן הפכה לעורף הלוגיסטי של כוחות המערב ונבנו
בתי חולים ,תעשיות תומכות לחימה ,אזורי נופש לחיילים ועוד.
עלייתה המטאורית של יפן ממדינה מובסת למעצמה הכלכלית השנייה בעולם (בסוף שנות השמונים) הינו סיפור
של חריצות ,נחישות ,מדיניות מכוונת ואחריות הדדית (ממשלה-מנהלים-עובדים) .קצרה היריעה מלתאר תהליך
זה ,אולם חשוב להדגיש כי העוצמה הכלכלית היא שהחזירה את יפן לחיק העמים .מועד חשוב בהשתלבותה של
יפן בקהילה הבינלאומית הייתה כמובן האולימפיאדה בטוקיו  ,1964אשר חשפה לעיני העולם את יכולת הארגון
המופתית של יפן ,בצד שכלולים טכנולוגיים ראשוניים  -הרכבת המהירה ( )Shinkansenשידורי הטלוויזיה
המתקדמים ,מדידה אלקטרונית וארכיטקטורה חדשנית ביותר.
יפן של שנות השמונים הייתה לסיפור מדהים של התאוששות ולמושא קנאתם של רבים .הבנקים היפנים הפכו
למעצמות ההשקעה המובילים העולם ,תעשיית הרכב היפנית הכתה את זו של דטרויט והפכה במידה בלתי
מבוטלת לשנואה בקרב פועלי ארה"ב .תוצרת יפן אשר הייתה בעבר ללעג ולקלס הפכה למושא הערצה וחיקוי.
מכלכלה "מעתיקה" הפכה יפן לתעשייה ראויה לחיקוי .שיטות הניהול היפניות נלמדו בכל מוסד אוניברסיטאי.
הכל הביטו בהשתאות בעליית המעצמה מן המזרח עד היותה המעצמה הכלכלית השנייה בגודלה.
בשנות התשעים של המאה ה 20-התפוצצה הבועה הכלכלית ביפן .אותה כלכלה שידעה להתאושש ממשבר
האנרגיה של שנות השבעים ,לא השכילה להתגבר על שוק הון מנופח ,תנועות הון ספקולטיביות בתחום
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המט"ח והאגח"ים ,ניהול ורכישות
ראוותניות וכן התפשטות כלכלית
גלובלית פזרנית ובלתי יעילה,
אשר הובילו לשני עשורים אבודים
המכונים כלכלת "שנות האפס"
(אפס גידול בתוצר ,אפס ריבית,
אפס אינפלציה).
המשבר הלך והחמיר נוכח
התמוטטות שוקי ההון וחדלות
הפירעון של לווים רבים ,אשר
ביטחונותיהם ירדו לטמיון .הבנקים
היפנים עמדו בפני התמוטטות,
ממשלת יפן הקימה מיניסטריון
מיוחד להצלת הבנקים ושיקומם (לימים שימש המודל היפני דוגמא לממשל האמריקאי במשבר ב.)2008-
הקיפאון הכלכלי היפני החמיר בראשית המאה הנוכחית וניסיונות הרפורמה של ראש הממשלה הכריזמאטי,
קויזומי ( )Koizumiעלו בתוהו נוכח התנגדותם של הגורמים השמרניים במפלגת השלטון ששתפו פעולה עם
ראשי הסקטורים הנפגעים וכך הוכשלה תכניתו .לימים ,הביאו מעשי מפלגת השלטון – המפלגה הליברל
דמוקרטית של יפן ( - )LDPלפיצולה וסאובה עד כי הבוחרים מאסו בה והביאו לנפילתה לאחר  56שנות שלטון.

גרף  :4שער ין יפני מול דולר אמריקאי
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מקור:

Yahoo Finance
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מפלגת האופוזיציה – המפלגה הדמוקרטית ( - )DPJעלתה לשלטון בשנת  2009והודחה בשנת  2012שוב על ידי
מפלגת השלטון .שנות שלטונה הקצרות אופיינו בחוסר ניסיון ויכולת משילות ,אך מעל כל אלה האפיל האירוע
הטראומטי של רעידת האדמה הגדולה באזור ( Tohokuמרץ  )2011ואסון הכורים הגרעיניים בפוקושימה.
לאירועים אלו היו משמעויות חברתיות ושלטוניות דרמטיות ובצדן השפעות כלכליות רבות היקף .בצד האסון
האנושי ספגה יפן נזקים כלכליים הנאמדים ב 306-מיליארד דולר (כ 6%-מהתל"ג) ונאלצה בין לילה לצמצם את
תפוקת החשמל ב 27%נוכח סגירתן של כל תחנות הכוח הגרעיניות.
בשנת  2012נבחר שנית שינזו אבה ( )Shinzo Abeלראשות הממשלה .בניגוד לעבר ,הממשלה בראשותו החליטה
"להמר על כל הקופה" ולחלץ את יפן משנות הקיפאון .מדיניותו הכלכלית הדינמית זכתה לכינוי ""Abenomics
אשר הביאה לעלייה של  2%בתוצר וליצירת  600אלף משרות .פיחות המטבע היה יעד מרכזי של הרפורמות
שנכנסו לתוקף ב 2013-ואכן בתחילה השוק הגיב בחדות אך מאז התייצב.

כלכלת יפן במספרים יחסית למדינות אחרות
מדד

יפן

ארה"ב

ישראל

שיעור צמיחה (שנתית ל)2017-

1.7%

2.3%

3.0%

שער הדולר ( 10ליוני )2018

110.5

1.0

3.56

דירוג אשראי ()S&P ,2018

)A+ (Stable

)AA+ (Stable

)AA- (Stable

שיעור אבטלה (סוף )2018

2.4%

3.7%

41%

שיעור ריבית

-0.10%

2.25%

0.25%

תמ"ג () B$, 2017

4,870

19,500

350

תמ"ג לנפש ()2017

$38,450

$59,790

$40,270
מקור:

OECD

מדיניות כלכלית
המדיניות הכלכלית הנוכחית ,אשר מבוססת על אסטרטגיית שלושת החיצים של אבה ,שמה לה למטרה להמריץ
את הכלכלה היפנית ולהוציאה ממצב של סטגנציה רבת שנים .המטרות הראשוניות של הממשלה בראשותו של
אבה ובשיתוף פעולה מלא של הבנק המרכזי היו:
1 .1להחליש את שער החליפין של הין ולהעמידו על שער נוח יותר לתנאי הסחר של יפן
2 .2להאיץ את האינפלציה ולהעמידה על  2%לשנה
3 .3להגביר ולעודד השקעות על ידי יצירת מצב של ריבית אלטרנטיבית שלילית
4 .4להגביר את הוצאות הממשלה בצורה דרמטית בכדי להניע את גלגלי המשק
הבנק המרכזי ביצע קניות חוזרות של אגרות חוב ,הרחיב את בסיס הכסף ,תרם בכך להשגת יעד האינפלציה ,ביצע
שינוים בשיטת המיסוי תוך הגדלת המע"מ (מס צריכה) ל 10%-והפחתה משמעותית של מיסי החברות מ40.69%-
ב 2011-ל 30.86%-ב.2018-
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להלן טבלה המסכמת ומנתחת את ההשפעה הכלכלית של 'אבנומיקס' מאז הרפורמות של .2012/13

ניתוח ההשפעה הכלכלית של ‘אבנומיקס’ מאז הרפורמות של 2012/13
במילים מאוד פשוטות ממשלת שיעור האינפלציה במרץ
 2013היה  .0.21%-במרץ 2018
יפן לחצה על הבנק המרכזי
השיעור עמד בכ0.7%-
להציף את השוק במזומן

¥112=$1 :03/2013
¥109=$1 :03/2018

האוכלוסייה המזדקנת של יפן הממשלה היפנית פשוט לא
ממשלת יפן מוציאה יותר,
נהנית משירותי רווחה מורחבים יכולה להמשיך לזרוק כסף
כדי להמריץ את הכלכלה
על הכלכלה שלה בלי למצוא
היפנית .ההוצאות הממשלתיות החוב של יפן אסטרונומי (אם
מקורות הכנסה חדשים .כך היה
כי בריבית נמוכה) .ב2013-
עלו בבירור בשנתיים
החוב של יפן היה  10.5$טריליון מהלך להגדלת מס הצריכה
האחרונות ,שכל אחת מהן
ל8%-בחודש אפריל 2018
קובעת שיאים חדשים בהוצאות דולר ,ב 2015-החוב עלה
ולהעלאה נוספת ל 10%-עד
הממשלה המוחלטת .בהסתמך ל 11.1$-טריליון דולר ,ב2017-
לשנה הבאה
על תקציב השנה ניתן לראות החוב התחיל לרדת ועמד על
גם כי יעדי ההוצאה העיקריים  9.9$טריליון דולר ההשקעה
הם רווחה ,שירות החוב ועבודות בתשתיות במיוחד ביחס
לאולימפיאדת טוקיו 2020
ציבוריות

מדיניות לצמיחה להשקעה פרטית

להזריק ין לשוק כדי לגרום
לפיחות של הין ,במיוחד מול
הדולר

הבנק המרכזי השיק תוכנית
לרכישת נכסים ב 2013-כדי
להחיות את האינפלציה במטרה
להגיע ליעד של  2%עד .2016
האינפלציה נשארת סביב 0.7%
(מרץ )2018

מדיניות פיסקלית רובסטית

הקלה מוניטרית

החיצים תיאור

התקדמות

יעדים

 )1(6 .6מס החברות ירד בחודש  )1(1 .1הקלה על השקעה
ממשלת יפן מנסה לדרבן
וקידום עסקים ביפן
אפריל  2018ב -2.4%
צמיחה באמצעות חמש יוזמות
 )2(7 .7אוכלוסיית יפן וכוח
מפתח;
 )2(2 .2מדיניות זו כוללת מתן
שיעור
יורדים.
כבר
העבודה
שירותי טיפול בילדים ועוד
1.1הורדת מס החברות
נשים
של
ההשתתפות
)3(3 .3קידום שילוב תלמידים
2.2הגברת השתתפותן של נשים
מהנמוכים
הוא
ביפן
בעבודה
יפניים נוספים בחו”ל עם
בעבודה
בעולם המפותח.הכנסת
מלגות וכו ‘
3.3פתיחות רבה יותר לזרים
נשים לכוח העבודה היא
דרך להתמודד עם המחסור  )4(4 .4צעדים להגדלת התיירות
בחברה
הנכנסת .הפחתת ההגבלות
4.4תמיכה בייצוא מזון ותרבות
 )3(8 .8תושבות קבע במעקב
ויזה והקדמה של קניות
התיירות
יפנית ובצמיחת ענף
מהיר עבור זרים “מיומנים”
דיוטי פרי
המקומי
 )4(9 .9לדחוף לייצא מזון יפני
ומוצרים תרבותיים אחרים  )5(5 .5הדה-רגולציה בענפים
5.5ובסופו של דבר צמצום
רבים כגון שירותי בריאות,
בעולם ותמיכה תאגידים
חסמים רגולטוריים לפעילות
חקלאות ועוד
כאלה
הכלכלית
 )5(1010קידום השותפות
הטרנס-פסיפית.
הפחתת חסמים להשקעה זרה
ישירה ביפן

17

יפן סקירה כלכלית

רמת החוב הציבורי עדיין גבוהה למרות ההתקדמות לצמצומה .תוכניות הממשלה להשיג מאזן התקציב העיקרי
עד  2020נחשבים בלתי מציאותיים .מו"פ ממשיך לקבל מימון רב כמנוע צמיחה עתידי.

גרף  :5גידול החוב הציבורי ביחס לתמ”ג
300%

540,000

תמ”ג (מיליארדי ין)
חוב ציבורי לתמ”ג

אבה עלה לשלטון
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אבטלה ביפן
שיעורי האבטלה ביפן נמוכים מאוד וההשפעות לאור המחסור בעובדים באה לידי ביטוי בהמשך מגמת ירידה
בשיעור האבטלה עד כדי פחות מ ,2.5%-נכון לסוף שנת .2018

גרף  :6שיעורי אבטלה ( 2002-2017באחוזים)
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תמ"ג ודפוסי צמיחה כלכלית
סיכום שנת 2017

במהלך  2017צמחה כלכלת יפן ב ,1.7%-העלייה המהירה ביותר מאז התרחבות של  2%בשנת  .2013קרן המטבע
הבינלאומית צופה כי ב 2018-כלכלת יפן תצמח ב ,1.1%-עלייה של  0.5%מההערכה שפורסמה על ידי קרן
המטבע הבינלאומית באוקטובר .2017

גרף  :7התוצר היפני ושיעורי צמיחה ,רבעוני
שיעור צמיחה

3.5

145

תמ״ג רבעוני

3.0

140

2.0

135

1.5

130

1.0
0.5

125

0.0

120

-0.5

115

-1.0
Q4.2018

Q3.2018

Q1.2018

Q2.2018

Q3.2017

Q4.2017

Q1.2017

Q2.2017

Q3.2016

Q4.2016

Q2.2016

Q1.2016

Q4.2015

Q3.2015

Q2.2015

Q1.2015

Q3.2014

Q4.2014

Q1.2014

Q2.2014

Q3.2013

Q4.2013

Q1.2013

Q2.2013

Q4.2012

Q3.2012

Q2.2012

Q1.2012

-1.5

תמ"ג רבעוני ,במיליארדי יין

צמיחה ב( %-לעומת רבעון קודם)

2.5
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מקור:

OECD

מקורות הצמיחה
הגדלת ההוצאות על טלפונים ניידים ,מכוניות ואוכל גרמה לעליה בצריכה הפרטית ,המהווה כשני שלישים
מהתמ"ג .הוצאות הממשלה עלו ב 0.7%-בחודשים אוקטובר-דצמבר  2017לעומת הרבעון הקודם ,פחות מההערכות
החציוניות לעלייה של  ,1.1%אך ברבעון הרביעי ברציפות וסימן לרווחים ברי קיימא בהשקעות העסקיות .הייצוא
עלה ב ,2.4%-אך עלייה זו קוזזה על ידי עלייה של  2.9%ביבוא.

מגבלת הצמיחה  -שוק העבודה וקיפאון בשכר הממוצע הריאלי
נוסף על המחסור בכוח העבודה ,עליית החוב ולחצים מאקרו כלכלים נוספים ביפן ,ירד השכר הריאלי ב0.4%-
ברבעון הרביעי של  ,2017הירידה הראשונה בשלושה רבעונים .זהו איתות המאיים על המשך העלייה בהיקף
הביקוש המקומי ,אשר מניע את הצמיחה.
תיאורטית ,השכר עולה כאשר יש מחסור בכוח אדם ,אולם יפן מצליחה להיות יוצאת מן הכלל .בפועל ,מנתונים
רשמים של משרד העבודה היפנית השכר הריאלי  -על בסיס שנתי  -ירד במשך  4שנים ברציפות עד  ,2016לפני
שעלה ב 0.7%-במהלך  .2017זאת למרות שתאגידים גדולים רבים נהנים מרווחים קבועים בשנים האחרונות.
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סחר חוץ והסכמים בינלאומיים
יפן הינה המדינה החמישית בעולם בהיקף סחר החוץ שלה ,פועל יוצא של ייצוא נרחב אך גם לאור העדר
מקורות חומרי גלם מקומיים והשענות מוחלטת על יבוא אנרגיה ואוצרות טבע.

סיכום נתוני סחר לשנת 2017
ב ,2017-יפן רכשה מוצרים מיובאים בשווי  671.2מיליארד דולר ,עלייה של  ,19.4%לעומת עלייה של  10.6%ב.2016-

סיכום יבוא לשנת 2017
מוצר
דלקים מינרליים כולל נפט
מכונות וציוד
מכונות ,כולל מחשבים
מכשירים אופטיים ,טכניים ,רפואיים
כלי רכב
תרופות
עפרות
כימיקלים אורגניים
פלסטיק ומוצרי פלסטיק
ביגוד ,אביזרים

היקף יבוא
מיליארד  % $מסך היבוא
21.1%
141.3
14.5%
97.6
9.7%
65.2
3.8%
25.5
3.3%
22.4
3.3%
22.4
3.0%
20.4
2.4%
15.9
2.2%
15.1
2.0%
13.6

מדינות סחר מובילות
אוסטרליה ,ערב הסעודית ,איחוד האמירויות
סין ,ארה"ב
סין ,ארה"ב ,קוריאה הדרומית
ארה"ב ,גרמניה ,טאיוון
גרמניה
ארה"ב ,גרמניה
אוסטרליה
קוריאה הדרומית ,גרמניה
סין ,ארה"ב ,קוריאה הדרומית
סין ,אינדונזיה

יפן ייצאה מוצרים בשווי של  698.2מיליארד דולר לרחבי העולם ב ,2017-ירידה של  -2.4%מאז  ,2013אך עלייה
של  8.3%לעומת השנים .2016-2017

סיכום יצוא לשנת 2017
מוצר
כלי רכב
מכונות כולל מחשבים
מכונות וציוד
מכשירים אופטיים ,טכניים ,רפואיים
ברזל ,פלדה
פלסטיק ומוצרי פלסטיק
כימיקלים אורגניים
אבני חן ,מתכות יקרות
אוניות ,סירות
דלקים מינרליים כולל נפט
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היקף יצוא
מיליארד  % $מסך היצוא
20.9%
146.2
19.8%
138.4
15.1%
105.6
5.7%
39.8
4.0%
28
3.6%
25.1
2.6%
17.9
2.2%
15.2
1.8%
12.3
1.6%
11.4

מדינות מובילות
ארה"ב ,סין  ,אוסטרליה
סין ,ארה"ב ,קוריאה הדרומית
סין ,ארה"ב ,קוריאה הדרומית
סין ,ארה"ב
סין ,תאילנד ,קוריאה הדרומית
סין ,קוריאה הדרומית
סין ,קוריאה הדרומית
הונג קונג ,אוסטרליה ,בריטניה
הונג קונג ,סינגפור
קוריאה הדרומית ,סינגפור

יפן סקירה כלכלית

העודף המסחרי ביפן
העודף המסחרי ביפן בשנת  2017עמד על כ 26-מיליארד דולר ,ירידה של כ 11-מיליארד משנה קודמת.

הסכמי מסחר בינלאומיים
כאמור ,יפן הינה כוח מוביל בסחר העולמי .אמנם קיימת ביפן עדיין מדיניות מגנה  -בעיקר בסקטור החקלאי ,אך
עם זאת יפן הינה חברה מובילה בארגוני סחר כמו ה ,APEC ,WTO ,G20 ,G7-וה.OECD-
יפן חתומה על הסכמי שיתוף פעולה כלכלי ( )EPAוהסכמי סחר חופשי ( )FTAרבים .הסכם שיתוף פעולה
משמעותי ביותר נחתם עם האיחוד האירופאי ב .2017-בשנים האחרונות נחתמו ביפן הסכמי  FTAעם רבות
ממדינות אסיה וגם עם אוסטרליה ( 13הסכמים סה"כ).

Shutterstock.com

הכלכלה האזורית של יפן
נכון להיום כלכלת יפן היא השלישית בגודלה בעולם לאחר כלכלות ארה"ב וסין .עד לאחרונה הייתה כלכלת יפן
השנייה בגודלה ,אולם שני עשורים של דשדוש כלכלי ביפן מול צמיחה מואצת ביותר בכלכלת סין הביאו לשינוי
במעמדה של יפן.
ירידתה זו של יפן ,מול עלייתה של סין הינה בעלת משמעות רבה ,מעבר להיבטים הכלכליים גרידא ,ויש לכך
השפעות רבות (בשתי המדינות) על היחסים המדיניים ,התפיסה האזורית ,עלייתה של לאומיות והתעוררותם של
משקעים אשר נשמרו רדומים עוד מימי הכיבוש היפני בשנות ה 30-ותקופת מלחמת העולם השנייה.
ההתפתחות ושינוי בכלכלות מזרח אסיה לאורך השנים הינו מובהק .יפן ודרום קוריאה לדוגמה ,עברו מייצור
טכסטיל לייצר מוצרים מורכבים יותר כמו כלי רכב ואלקטרוניקה ,ועם השנים כלכלות מדינות אחרות באיזור
עוברות תהליך דומה ,אך איטי הרבה יותר.
התופעות שחוזרות במזרח אסיה מאז תום מלחמת העולם השנייה ידועות כ"מודל האווזים המעופפים" .המודל
מתייחס לשינויים העוברים באיזור ותפקידה של יפן כמנהיגה איזורית כאשר כל מדינה שומרת על יתרון תחרותי
מול מדינות אחרות באזור על ידי פיתוח התמחות במקום תחרות ביכולות הליבה של כל אחת מהן.
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גרף  :8שינוי מבני של כלכלות מזרח אסיה
Country

Latest
comers

Late
comers

ASEAN-4

NIEs

Japan
Time

HDTV

Video

Popular TV

מקור :ד"ר סבורו אוקיטה

Steel

Garments

“”The Flying Geese Pattern of Development

ככל שכוח העבודה של יפן מצטמצם כשיעורו מהאוכלוסייה הכללית ,שינויים כלכליים מבניים לא יספיקו כדי
למנוע התמוטטות .יפן צריכה להוביל את המעבר של האזור מן המודל המעגלי של "אווזים מעופפים" ,ולהבטיח
עצמאות כלכלית לאורך זמן על ידי השקעה במשק רב-פנים והתמחות בתעשיות שיש או דרישת כוח עבודה
נמוכה או שאפשר בהן למנף את היכולות המקומיות שלה באוטומזציה ,רובוטיקה וכו'.

הבנק המרכזי ,משרד האוצר ושוק ההון של יפן
מבנה שוק ההון היפני והרכבו דומה במאפייניו לאלו שבמדינות המערב המפותחות.

הבנק המרכזי של יפן
בראש המערכת ,עומד הבנק המרכזי של יפן האחראי על המדינות המוניטרית ,קביעת מדיניות שערי החליפין,
פיקוח על השווקים הפיננסים וכמובן פיקוח על הבנקים והבטחת יציבותם .הבנק נוסד בשנת  1882על פי הניסיון
הבריטי ,אך אורגן מחדש בזמן הכיבוש האמריקאי.
משרד האוצר
במקביל לבנק המרכזי ,הנהנה מיוקרה רבה ומעצמאות מוגנת ומוחלטת ,נמצא משרד האוצר .שר האוצר של יפן נהנה
ממעמד בכיר בממשלה והשפעתו בתוך הממשל ומחוצה לו רבה מאד .משרד האוצר ביפן אחראי על התחומים הבאים:
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•התקציב :תכנונו ,הפיכתו לחוק ,מעקב אחר ביצוע סעיפי התקציב השונים ,פיקוח על הוצאות הרשויות השונות.
•מיסוי :ניהול הכנסות המדינה ממסים ,קביעת מדיניות המיסוי בעתיד ,הנחיה לעניין השיטה החשבונאית ושת"פ
בינלאומי בנושא מכסים ומדיניות החשיפה :ניהול המכס היפני ,קביעת שיעור מיסי היבוא ופיקוח על ביצוע
הסכמי סחר.
•החשבות הכללית :ניהול החוב הלאומי ,גיוס הון על ידי הממשלה (אג"חים ממשלתיים).
•האגף הבינלאומי :ניהול ופיקוח על מטבע החוץ של יפן .ניהול המדיניות המוניטרית תוך שת"פ עם הבנק
המרכזי ועם גופים בינלאומיים מרכזיים ,ניהול וריכוז נכסים פיננסים בארצות חוץ ,ניהול הסכמים בינ"ל (הבנק
העולמי ,קרן המטבע וכולי).
שוק ההון של יפן
הבורסה של טוקיו היא הבורסה השלישית בגודלה בעולם ,עם שווי שוק של כ 6.17-טריליון דולר (מאי )2018
ונסחרות בה כ 3,600-חברות .שעות המסחר הן בין  9:00-11:30בבוקר ושוב מ 12:30-15:00-אחה"צ בכל ימות
השבוע למעט שבת ,ראשון וחגים שהוכרזו מראש.
מניות מפורטות ונסחרות בבורסה של טוקיו במספר שווקי סחר First Section :לחברות גדולות; Second
 Sectionלחברות בינוניות ו Mothers-לחברות בתחומי צמיחה .רק חברות זרות בודדות ,פחות מ ,10-נסחרות בה.

בניין הבורסה בטוקיו

shutterstock.com
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 3פרק
הסביבה העסקית ורגולציה
התרבות העסקית
לאורך השנים הצליחה יפן לשמר את תפיסותיה התרבותיות והמסורתיות בעולם העסקי ובסביבה הבינלאומית.
רבות דובר על ייחודה של יפן ,ומטרת פרק זה הינה להאיר גורמים מרכזיים בתרבותה העסקית .בתוך כך ,בהקשר
העסקי ,מבנים אירגוניים יפנים עלולים להיראות כזהים למבנים הארגוניים במדינות אחרות ,וכן הבדלי המפתח
בהתנהלות ובתרבות העסקית אינם תמיד בולטים באופן מידי.
אחד המאפיינים הארגוניים הייחודיים לעסקים יפניים ,בעל השפעה על התנהלות של משאי מתן הינו מערכת
קבלת החלטות הקבוצתית הנהוגה המכונה "רינגי" (" .)"Ringiמערכת זו ,מבוססת על ערכי התרבות היפנית
ומטרת הגישה לשמור על הרמוניה בתוך הארגון" .רינגי" כולל תהליך רב שלבים שמטרתו להגיע לקונצנזוס
בקבלת ההחלטות ,שלעיתים קרובות ,משלב מערכת מורכבת של דיונים ולוקח בחשבון נקודות מבט מנוגדות.
במסגרת תהליך זה ,הצעות עוברות בדרגים השונים ,היכולים להיות מושפעים מההחלטה ,החל מהדרג הנמוך
לגבוה  -ברמה המקומית ,המחלקתית והתאגידית .כך ,הצעה עסקית בדרך כלל מלווה בדיונים על פרטי
העסקה על מנת להגיע להכרה קבוצתית ולהשיג הסכמה כוללת על דרך הפעולה בהמשך .תהליך קבלת
ההחלטות הינו תחילה אופקי ולאחר מכן אנכי ( ,)Bottom Upוהקונצנזוס יושג רק לאחר שכל המחלקות
בעלות הנגיעה לדבר (כגון מחקר ופיתוח ,הנדסה ,יצור ,שיווק ,תקצוב וכדומה) יתנו הסכמתם ,ויחתמו בחותם
(" )"Hankoעל ידי מנהלי המחלקות השונות (ה .)Buchou-בשלב האחרון ,תעלה ההחלטה כלפי מעלה לדיוני
ההנהלה ,אך סביר מאד שהנושא ישוב בהמשך למטה פעם נוספת לטובת הבהרות נוספות ,ובהמשך שוב
יוחזר לדיון ההנהלה לאישור סופי .למרות שתהליך זה מצריך על פי רוב זמן רב ,הרי שבמסגרתו יתרונות
מהותיים כגון מניעת חילוקי דעות עתידיים ,והקלות היחסית של יישום ההחלטות מכיוון שכלל הגורמים
הרלוונטיים היו מעורבים בקבלת ההחלטה.
בנוסף לכך ,ארגונים יפנים מכוונים לקבלת החלטות קבוצתיות ולעיתים רחוקות ניתנת אחריות מלאה על
קבלת החלטה ליחידים .למרות שלמנהלים בכירים בחברה יש לכאורה סמכות גדולה יותר בתהליך קבלת
ההחלטות ,הצוות בעמדות נמוכות ובינוניות מהווה בדרך כלל ,צומת מרכזית ביישום בפועל של ההחלטות.
כיבוד ושמירה על מערכות יחסים היררכיים מהווה גורם חיוני בחברה ובעסקים ,כאשר ביטוי חשוב של
היררכיה בעסקים יפניים הוא עניין הותק
והסטטוס של העובד האינדיבידואלי
בתוך החברה .לעיתים קרובות ,הסטטוס
קשור לגילו והתואר שמשקף את
תפקידו ומעמדו בארגון (בעבר ותק
היה באופן מסורתי קריטריון חשוב
לקידום ,ואילו כיום יש שינוי כלפי קידום
מבוסס כשרון ויכולת) .תפקידו המרכזי
של המנהל היפני בתפיסות המקומיות,
הינו להאציל ממרותו להנעת הקבוצה
הכפופה לו ולהביא ליעדיה ,וזאת
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למרות הכבוד לו הוא זוכה .בנוסף ,בעוד המנהלים במערב (כמו גם בישראל) נמדדים בביצועיהם הפיננסיים
מידי רבעון ,הארגון היפני ומנהליו נמדדים בישום האסטרטגיה והפילוסופיה העסקית לטווח ארוך .יתרה מכך,
בעוד שבמערב ובארצות הברית בפרט ,בעלי המניות הם הגורם החשוב ובעל ההשפעה המכרעת על ההתנהלות
הארגונית ,הרי שתשומת הלב העיקרית של החברה היפנית מופנית ללקוח .שתי התרבויות בהיבט הזה שונות
לחלוטין לכל אורך שדרת הארגון.

הלקוח

הלקוח

העובד

העובד

ההנהלה

ההנהלה

המשקיע

המשקיע

איש העסקים היפני המודרני ,מזוהה מאד עם הארגון אליו הוא נמנה ,והוא רואה במקום עבודתו את הווייתו
המרכזית .כך ,היפני יעשה ככל שביכולתו כדי שלא לאכזב את מעסיקיו וכדי לתרום להגשמת היעדים ,כאשר
הגורם המרכזי המניע את העובד היפני הוא ה"כבוד" או ההערכה ,ואין גרוע מלאבד את האמון או הכבוד
(” .)"Losing Faceאיש עסקים מערבי אשר יעליב את עמיתו היפני ,יאכזבו או יכשילו ,דינו לאבד את העסקה
עמו .יתרה מכך ,גם אם האשמה איננה של העובד היפני ,הוא ייתפס בעיני עמיתיו ובעיני החברה כמי שנכשל
בניהול המשא ומתן ,כמי שלא הכין היטב את הקרקע לעסקה ,כמי שבחר את השותף הלא נכון וכמי שמעל
באמון שהחברה נתנה בו .אותו עובד יפני ,יימצא במצב קשה לא פחות מעמיתו המערבי ,אשר איבד את העסקה.
שוני נוסף במהות הארגונית העסקית הינה עצם קיומם של שני מנגנונים לתקשורת ,האחד פורמלי והשני
לא פורמלי .קיומו של המנגנון הלא פורמלי מאפשר העברת מידע באופן יעיל מהדרגים הנמוכים בחברה
להנהלה הבכירה .כמו כן ,כתוצאה מכך יתכן מצב בו עובד זוטר ביחידה חשובה יהיה בעל השפעה גדולה
יותר בפועל מאשר עובד בדרג גבוה יותר .בנוסף מתקיים שיח הדדי סמוי ()non verbal communication
שמתפתח מגיל צעיר בהבנה ובפיתוח של שפת גוף ובהבנה הדדית אילמת .לעיתים ,היפנים יסמכו יותר על
הנרמז מאשר על הנאמר ועל התגובה שבשתיקה רועמת .הבנה כזו ,מחייבת הכנה יסודית מוקדמת ,והיות
שהיפנים מצטיינים בלימוד דקדקני ובתכנון כל שלב ושלב ,הרי שהם יבינו זה את זה גם באבחת מבט .לעומת
זאת ,אנשי המערב יהיו נבוכים מהדממה שנוצרת בעת דיון ולרב גם יפרו את השקט באופן גס .בנוסף ,אין זה
מנומס להישיר מבט לבן שיחך ,בוודאי לא אם הוא בכיר ממך ,זוהי חדירה לפרטיותו ,ולכן ישיבה נינוחה ודיבור
שקט ונינוח הן תכונות חיוביות ביותר.
בנוסף ,לעיתים מרגישים אנשי עסקים מהמערב חוסר ישירות וכנות במסר אותו הם מקבלים מעמיתיהם היפנים.
זאת ,כיוון שביפן קיימות שתי רמות של הבעה וביטוי :הרמה ההצהרתית והפומבית ( )Tatemaeומה הוא באמת
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חושב ( .)Honneלפעמים קיים מרחב גדול בין הנאמר לבין הכוונה ,ורק הכרות ממשית עם בר השיח היפני
תשבור מחיצות אלו ותביא להארת הנסתר .הדבר מחייב התמדה ואורח רוח מצד איש המערב ,כשם שעל העמית
היפני להתרגל ולהשלים עם הבוטות והישירות המערבית  /ישראלית .ככל שיתמיד איש העסקים לבקר ביפן ,כן
יבין עד כמה מורכבת תרבותם העסקית.

יחסי הגומלין בין הממשלה לתעשייה
ביפן ישנה התערבות של משרדי הממשלה במרבית תחומי התעשייה ,והגישה הכללית נובעת גם כאן
מהפילוסופיה הקונפוציאנית .העסקים דורשים לעיתים את ההנחייה הממשלתית ואת שיתופי הפעולה לגיבוש
מדיניות בתחומים רבים ,בין השאר ,כיוון שהמטרות העסקיות ביפן הן לא רק ייצור רווח ,אלא גם קידום הרווחה
הלאומית.
במסגרת זאת:
•משרד הבריאות ,העבודה והרווחה  -מפקח על רגולציה של תרופות ומכשור רפואי ומהווה מוקד סינון לכניסת
טכנולוגיות בתחום מדעי החיים למדינה ,תוך כדי מתן דגש לבטיחות בסטנדרטים מחמירים.
•משרד החקלאות ,היערות והדייג  -מציב סטנדרטים לאיכות מוצרי מזון ,מפקח על שווקי הסחורות ויוזם
פרויקטים לשיקום ופיתוח אדמות.
המשרדים העיקריים המקשרים בין התעשייה לממשלה הם משרד האוצר ומשרד הכלכלה המסחר והתעשייה
( )METI-Ministry of Economy, Trade and Industryלשעבר משרד התעשייה והמסחר MITI - Ministry
. of Trade and Industry
 MITIנחשב כפונקציה שתרמה רבות לתיעוש המהיר של יפן בתקופה שלפני המלחמה החל מאמצע שנות ה1950-
עד לשנות ה 1970-המוקדמות ,לצד תרומת הסקטור הפרטי .ככל שעבר הזמן ויפן הגיעה לרמת התיעוש הגבוהה
שלה ,גם תפקידו של  MITIהשתנה ומיקודו עבר לנושאי איכות סביבה ,קביעת יעדי מו"פ ,חיסכון באנרגיה ,קביעת
סטנדרטי בטיחות ,מסחר ,שת"פ אזורי וכו' .בנוסף ,השפעתו הכוללת של  MITIעל התעשייה ביפן הצטמצמה ככל
שחברות פרטיות גדלו ונעשו תחרותיות וגלובליות .בשנת  2001בעקבות רפורמות הייעול בממשלה ,במהלכן נטמעו
מספר סוכנויות כלכליות ממשרדים אחרים ,נוצר שוב כמשרד הכלכלה ,מסחר והתעשייה  .METI -למשרד יש
סמכויות רבות בנושא מדיניות הסחר הבינלאומי של יפן ,בנושאי אנרגיה ובנושאי כלכליים אחרים.
תחת משרד הכלכלה המסחר והתעשייה פועלות מספר סוכנויות וביניהן:
 - AIST1 .1הסוכנות הלאומית למדע וטכנולוגיה תעשייתית מתקדמת הינה מכון מחקר ציבורי הממומן על יד
ממשלת יפן .סוכנות זו וקודמותיה לפני  ,2001תרמו רבות לחברה היפנית דרך התקדמות טכנולוגית מתמדת
ותמיכה בתעשייה החל משנת  .1882מטה הסוכנות הינו בטצוקובה ( )Tsukubaובטוקיו ומאגדת יותר מ40-
9
יחידות מחקר עצמאיות בתחומי מחקר חדשניים שונים בכל יפן.
 – Japan External Trade Organization - Jetro2 .2זהו ארגון ממשלתי הפועל לקדם סחר והשקעות בין יפן
ושאר העולם .בארגון הוקם בשנת  1958למטרת קידום הייצוא מיפן .כיום ,הפוקוס העיקרי של הארגון הינו
לקדם השקעות זרות ישירות אל יפן ולסייע לחברות קטנות-בינוניות יפניות למצות את פוטנציאל היצוא
10
הגלובלי שלהן.

9

)The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST

Jetro - Japan External Trade Organization 10
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סוכנות נוספת המקשרת בין התעשייה לממשלה הינה סוכנות ה)Overseas Development Assistance( ODA-

המיישמת סיוע כלכלי למדינות מתפתחות ופועלת תחת חסותו של משרד החוץ היפני .הסיוע היפני מגיע ברובו
דרך חברות הסחר היפניות ,אשר מממנות בכספי קרנות הסיוע פרויקטים במדינות המתפתחות.
גוף נוסף הממומן על יד ממשלת יפן הינו מרכז המחקר ריקן ( .)Rikenזהו הגוף המחקרי הגדול והמקיף ביותר
ביפן למדע בסיסי ויישומי ומוביל עולמי במגוון תחומים המקשר בין המחקר ,ממשלה ותעשייה .תוך כדי יצירת
11
שותפות עם הסקטור הפרטי ,תרם רבות לתעשייה בתחומים רבים כגון שירותי הבריאות ,חקלאות ומזון.
ישנם מספר גופים ביפן המאגדים עובדים ומייצגים את האינטרסים שלהם אל מול הממשלה:
 - Keidanren1 1.ארגון התעשיינים היפני  -גוף זה הינו הלובי התעשייתי הגדול ביותר אל מול הממשלה ומהווה
גם מהווה שחקן מרכזי ביחסים התעשייתיים עם מדינות אחרות .גוף זה כולל  1,300חברות מיוצגות121 ,
11
ארגונים תעשייתיים ו 47-ארגונים כלכליים אזוריים).
 - Keizai Doyukai2 .2ארגון המנהלים הבכירים היפני  -מאגד מנהלים בכירים מכ 900-חברות גדולות אשר
מצטרפים לאיגוד באופן אישי ולא דרך החברה בה הם עובדים מצב המאפשר דיונים פתוחים יותר באיגוד.
 - Nikkeiren3 .3ארגון העובדים היפני  -נוסד בשנת  1948תוך כדי קמפיין ליצור איגוד מתון ,אנטי קומוניסטי
שיכלול עובדים ברמת ניהול נמוכה ,כמו גם עובדי ייצור.

שוק העבודה ביפן
שיעור התעסוקה ביפן הוא מבין הגבוהים ביותר ב OECD-אך יחד עם זאת יש הבדלים משמעותיים בין תעסוקת
גברים ונשים .ב 85.6% ,2017-מהגברים בגילאי  15-64היו מועסקים ביפן בעוד שרק  68.4%מהנשים בגילאים אלו
יצאו לעבוד.
שיעור האבטלה הרשמי ביפן עומד כיום על  .2.9%שיעור הפיטורין בחברות ביפן שואף לאפס וזאת לאור העובדה
שתרבות ההעסקה ביפן מקשה על פיטורים ובמקום לפטר עובדים מקובל להמשיך להעסיק אותם אך לאו
דווקא במשרות בעלות תוכן ,אלא על בסיס עבודות משניות שתרומתן לתפוקות הינה מזערית.
כאמור ,החל מאמצע שנות התשעים ,יפן עדה לירידה חדה בגודל האוכלוסייה בגיל העבודה אשר ירד בין השנים
 2000ל 2016-בכ 10-מיליון ,מ 86.6-ל 76.7-מיליון .תחזיות קודרות טוענות שב 2060-כוח העבודה יירד אל מתחת
ל 40-מיליון .12
שלושת הסקטורים המרכזיים בשוק העבודה לשנת  2017היו שירותים ( ,)70.9%תעשייה ( )26.2%וחקלאות (.)2.9%

13

תעסוקת זרים ביפן
יפן מנסה להתמודד עם הירידה בהיקף כוח העבודה על ידי הגדלת מספר אשרות העבודה שהם מעניקים
לעובדים זרים .הממשלה מטפלת בנושא בזהירות וללא קידום תקשורתי נרחב היות ונושא ההגירה רגיש ביפן
ומקושר עם פשע ,טרור ,מתחים אתניים וגורמים אחרים.

Riken Research Institute 11
Website KEIDANREN 12
https://wol.iza.org/uploads/articles/385/pdfs/the-labor-market-in-japan.pdf 13
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הממשלה מתמקדת במתן פרסום למשיכת
עובדים זרים מקצועיים/מיומנים ,כמו
לענפי הפיננסים וה IT-אך מתמודדת עם
המחסור האמיתי על ידי הכנסת מאות אלפי
עובדים בלתי מקצועיים על ידי מתן אשרות
"סטודנט" ו"מתמחה" .הבעיה הינה שמרגע
כניסתם ,הם אינם רשאים לבחור או לשנות
מקום עבודה או מעסיק ,מה שפותח פתח
לניצול ואכן רבים מאמינים כי שכר וניצול
הן הסיבות העיקריות לכך שיותר מ5,000-
מהעובדים הזרים נטשו את מקום עבודתם
ונעלמו ב .2016-ועדיין ,היקף המתמחים,
שמקורם בעיקר ממדינות אסיאתיות אחרות,
14
כולל סין ,אינדונזיה ,וייטנאם והפיליפינים קפץ לכ 250-אלף במחצית  ,2017עליה של  77%ממספרם ב.2011-
בסך הכל בשנת  2017היו יותר מ 1.08-מיליון עובדים זרים בעלי ויזה תקינה ביפן ,עלייה של  58%בחמש השנים
15
האחרונות.

תרבות העבודה
התרבות היפנית בכלל ותרבות העבודה היפנית בפרט הושפעו רבות מההיסטוריה שלה ובעיקר ממעמד
הסמוראים .הבושידו ,דרכו של לוחם ,הינה מערכת של עקרונות המושתתת על עקרונות של נאמנות ,צייתנות,
כבוד ומשמעת אשר הנחו את הסמוראים והשפעתה על העולם העסקי המודרני ביפן מורגשת גם כיום.

מאפייני העסקה
בבסיס המבנה התעסוקתי ביפן עומדת הסברה ש"העבודה היא לכל החיים" .חברות רבות ביפן שולחות נציגים
לאוניברסיטאות ובוחרות את הטובים שבהם עוד טרם סיימו את לימודיהם או מיד עם סיומם .העובד החדש
עובר הכשרה ארוכה בחברה ומתחילת דרכו בה מסתייע בעובד ותיק אשר מלמד וחופף אותו הן לגבי תפקידו
הספציפי בחברה והן לגבי התנהלות כללית והיררכיה.
עזיבת מקום עבודה נוכחי ומעבר למקום עבודה אחר עקב שכר משתלם יותר או הטבות נרחבות יותר לא מקובל
ביפן ואף נחשב לא מכובד .נאמנותו של עובד צריכה להיות בראש ובראשונה לחברה בה הוא עובד ולכן מעבר
למקום עבודה אחר כדי לשפר את טובתו האישית נתפסת באור שלילי משום שהעדיף לקדם את האינדיבידואל
– הוא עצמו ,ולא את הקבוצה – החברה בה הוא מועסק.

שכר
השכר הממוצע ביפן עומד על כ 3,150-דולר לחודש כ 20%-גבוה מישראל) וכמעט לא השתנה מזה חמש שנים.
בממוצע ,שכר הנשים נמוך משל עמיתיהן והן מרוויחות  60-70%משכר הגברים.
Mundi Index – Japan Economy Profile 2018 14
Japanese Justice Ministry 15
Japanese Health, Labor and Welfare Ministry 16
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2008-2016 שכר שנתי ממוצע

)%( שינוי
0.07%
-1.30%
1.82%
2.46%
-1.78%
-0.30%
-1.64%
-0.27%
1.17%

)$-שכר ממוצע (ב
$39,083
$38,574
$39,277
$40,243
$39,528
$39,409
$38,763
$38,660
$39,113
18

נשים
3,950,000
35,909
3,820,000
34,727
3,730,000
33,909
3,990,000
36,273
3,650,000
33,182
3,340,000
30,364
3,690,000
33,545
3,320,000
30,182
3,130,000
28,455

שנה
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2016 , לנשים וגברים,שכר לפי תחומי עיסוק
גברים
6,250,000
56,818
5,890,000
53,545
5,180,000
47,091
5,050,000
45,909
5,040,000
45,818
4,620,000
42,000
4,500,000
40,909
4,180,000
38,000
3,860,000
35,091

מטבע
JPY
USD
JPY
USD
JPY
USD
JPY
USD
JPY
USD
JPY
USD
JPY
USD
JPY
USD
JPY
USD

תחום
רפואה
 בנקאות/שירותים פיננסים
ייצור
IT/תקשורת
עסקים רגילים
נדל"ן/בינוי
מדיה/שיווק/אינטרנט
שירותים
מסעדות/קמעונות

https://resources.realestate.co.jp/living/average-salary-japan-occupation-age/ 17
https://resources.realestate.co.jp/living/average-salary-japan-occupation-age/ 18
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הרפורמות בשוק העבודה
ממשלתה הנוכחית של יפן ,חרטה על דגלה רפורמה מקיפה בשוק העבודה בכדי להגביר את יעילות העובדים
והגברת הפריון כתרומה לצמיחתה המתחדשת של יפן .במסגרת המדיניות החדשה נקבעו מספר תיקונים
המהווים מהפכה בשוק העבודה היפני:
1 .1ניידות עובדים :עובד יוכל לקבוע את העדפותיו
2 .2גמישות בשעות העבודה :עובד יוכל לבחור את שעות משרתו בצורה גמישה יותר – תקנה זו תקל גם על
תופעת העומס בתחבורה הציבורית היפנית
3 .3קביעה מינימלית של  30יום כהודעה מוקדמת לשינוי מעמדו ומיקום עבודתו של העובד
4 .4תקופת החוזה להעסקתו של עובד בתנאים קבועים תהיה  10שנים
5 .5עידוד עבודת נשים :הקמת מעונות יום לילדי עובדות בסמוך למקום העבודה (כדוגמת העיר יוקוהמה אשר
יזמה זאת והעצימה הצטרפות נשים למעגל העבודה)
6 .6שילוב נשים במשרות ניהול :הממשלה קבעה כי עד  2020תחזקנה הנשים ב 30%-ממשרות הניהול הבכירות
ומספר דומה בדירקטוריונים של החברות הציבוריות

מיסוי
המיסוי ביפן דומה במהותו לנהוג ביתר מדינות ה ,OECD-שיטת המס עוברת עתה שינוי כללי במסגרת שינוי
במדיניות הכלכלית כאשר השינוי במיסוי חל גם על בודדים וגם על חברות .להלן המאפיינים המרכזיים בשיטת
המיסוי היפנית.
•מס על בודדים  -המס על בודדים מורכב משני מרכיבים עיקריים .האחד ,מס הכנסה (בעיקר על השכר)
והשני ,מס עירוני .כמו כן יש ביפן מס על מתנות ומס עיזבון (מס ירושה).
מס הכנסה  -מס ההכנסה מדורג ,כנהוג במדינות מפותחות.
על פי נתוני ה ,OECD-בשנת  2015היווה המס על ההכנסה האישית ביפן  5.8%מהתמ"ג ,בהשוואה ל8.44%-
19
בממוצע ל .OECD-סך ההכנסות ממיסים היוו  30.74%מהתוצר המקומי הגולמי ביפן ,בהשוואה ל.33.99%-
https://data.oecd.org/tax/tax-on-personal-income.htm#indicator-chart 19
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מדרגות מס הכנסה
מס הכנסה ליחידים

שיעור מס

20

מתחת  1,950,000ין

5%

מעל  1,950,000ין או עד  3,300,000ין

10%

מעל  3,300,000ין או עד  6,950,000ין

20%

מעל  6,950,000ין או עד  9,000,000ין

23%

מעל  9,000,000ין או עד  18,000,000ין

33%

מעל  18,000,000ין או עד  40,000,000ין

40%

מעל  40,000,000ין

45%

מס עירוני ( )residential taxיחול על יפנים כמו גם על תושבים זרים הגרים ביפן מעל שנה ,יש להדגיש כי
המס העירוני הינו פונקציה של הכנסת העובד .כמו בכל מדינה מערבית ישנן הגדרות ברורות לזיכוי ממס
(ילדים ,חינוך וכדומה) אך נושאים אלו ראוי שיבדקו באופן אישי ופרטני.
•מיסים עקיפים  -מס קניה (מע"מ) ( ,)consumption taxכיום עומד מס זה ביפן על שיעור של  10%והוא חל
על עסקאות מקומיות של העברה או השכרה של נכסים ,מתן שירותים על ידי בתי עסק ועל עסקאות יבוא.
•מס חברות  -מס על חברות כולל מס תאגיד (מס לאומי) ,מס מסחרי (מס מקומי) ומס תושב (מס מקומי),
21
למעט מקרים יוצאים מן הכלל .מס החברות מוטל על הרווח המדווח מידי שנת עסקים.

שיעורי מס לתאגידים
שיעורי מס לתאגידים ()04.18-03.19

עד

¥4M

בין

 ¥8Mו¥4M-

 ¥8Mומעלה

מס חברות

15.00%

15.00%

23.20%

מס חברות מקומי

0.66%

0.66%

1.02%

מסים עסקיים (פרפקורל)

0.48%

0.48%

0.74%

מסים עסקיים (עירוני)

1.46%

1.46%

2.25%

מס ארגוני

3.40%

5.10%

6.70%

מס חברות מקומי מיוחד

1.47%

2.20%

2.89%

סך כל שיעור המס

22.46%

24.90%

36.81%

•מס רווחי הון  -ככלל יחול מס ביפן על כל פעולה פיננסית ועל רווחים מפעילות בשוק ההון .בכללותו ,המס
מקיף כמו במדינות ה OECD-האחרות ,וכאמור בסעיפים הקודמים המס יכול על בודדים ועל חברות כמו גם
על מקומיים ועל זרים 22.המיסים על תמלוגים ,דיבידנדים וריבית וזכויות קנין רוחני עומדים ב 20%עם מיסוי
עודף של .2.1%
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/jp/pdf/jp-en-taxation-in-japan-201711.pdf 20
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-japanguide-2017.pdf 21
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-japanguide-2017.pdf 22
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בנוסף ,ישנם ביפן מגוון מיסים אחרים המוטלים על מתנות ,נכסים ,ירושה ,מיסים מוניציפליים וכו' .מבנים ונכסים
המשמשים לעסקים נתונים למיסוי קבוע של  ,1.4%חברות הפועלות בערים גדולות כגון טוקיו ואוסאקה ובבעלותן
מרחב משרדי של מעל  1,000מ"ר או שמעסיקות יותר מ 100 -עובדים ,ישלמו "מס משרד מסחרי".
דיווח המס החל על חברה או סניף ביפן חל גם על חברות זרות אשר מייצרות רווחים ביפן או המבצעות פעילות
עסקית דרך שותף מקומי אך ללא הקמת סניף 23.אין כל הבדל במיסוי החל על חברה זרה הפועלת ביפן לבין
חברה מקומית.

מיסוד נוכחות פיזית ביפן  -ההיבט המשפטי
כניסה לשוק היפני והצלחה בו ,היא החלטה אסטרטגית רבת שנים המחייבת מוצר או שרות המתאימים
לשוק היפני הדורשני ,תקציב מוגדר ,משאבים ניהוליים והערכות משפטית מתאימה .להלן מספר אפשרויות
משפטיות בבניית נוכחות פיזית ביפן .נקדים ונאמר ההערכות המשפטית אינה מורכבת ואינה יקרה יותר
ממרבית מדינות המערב.

הקמת נציגות ()Representative Office
משרד כזה יוקם על ידי חברה זרה כצעד ראשון בחדירה לשוק היפני .על פי הגדרת החוק היפני ,משרד נציגות
רשאי לבצע מחקרי שוק ,לאסוף מידע ,לקנות מוצרים וליזום פרסום ובנית מותג.
למשרד נציגות אסור לבצע כל פעילות המוגדרת כ"יצירת הכנסות" דהיינו ,לבצע מכירות או מתן שירותים
עבור חברת האם הכרוכים בתשלום .יתרה מכך נציגות לא תוכל לפתוח חשבון בנק ולא תוכל לחתום על חוזה
שכירות למשרדה תחת המינוח "משרד נציגות" ועל כן ,חוזים כאלה יחתמו ישירות על ידי משרדי חברת האם
מארץ המוצא ,או כחוזה אישי על ידי נציג החברה ביפן המאייש את הנציגות (הוא לא יקרה מנהל הנציגות שכן
הנציגות איננה גוף "מנוהל").
חברה זרה המבקשת לבצע פעילות מסחרית תידרש להקים שלוחה או סניף בעלי מעמד משפטי .מאחר ומשרד
נציגות ,אינו מוגדר במסגרת חוק החברות היפני – אין נדרשת כל פעילות משפטית בפתיחת נציגות זרה .אולם
במספר ענפים ( בנקאות ,ביטוח ,ניירות ערך) תידרש הודעה על פתיחת נציגות והרשאה מטעם הגופים המפקחים
(חוק הבנקאות סעיף .)22

פתיחת סניף ()Branch
סניף הינו מסגרת עסקית /מסחרית בעלת מעמד משפטי ,אך מאחר והסניף אינו בחזקת חברת בת ,אין לו מעמד
משפטי עצמאי ,המשפט היפני יתייחס אליו כזרוע ארוכה ( נוכחות מקומית) של החברה הזרה.
הסניף יישא את שם החברה הזרה ויהיה רשאי לבצע פעילות מסחרית מלאה ולנהל חשבונות בנק לשכור/
לקנות נדלן ועוד' .מבחינה משפטית הקמת סניף ,היא פעולה פשוטה ,על החברה הזרה למלא מספר טפסים
נדרשים במשרד רשם החברות היפני ( .)Legal Affairs Bureauעם פתיחתו של הסניף היפני על החברה הזרה
למנות אזרח יפני כנציג החברה .על החברה לרשום באופן רשמי את שם הנציג היפני ,מקום רישומו של הסניף,
מספר העובדים וכו'.

Jetro - Japan External Trade Organization 23
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להלן תהליך הזרימה בהקמתו של סניף ביפן:
•תצהיר על ידי החברה הזרה (חברת האם)
• החלטה רשמית של הגוף המוסמך בחברת האם (מועצת מנהלים) בדבר הקמתו של סניף ביפן
•רישום הסניף
• מינוי מנהל יפני .שכירת משרד ורישומו.
•קבלת אישור לפעילות עסקית:
• רישום חברה זרה ביפן
• רישום תקציר בסיסי על החברה הזרה (חברת האם) ופרטי הסניף המקומי אצל רשם החברות ביפן
•קבלת אישור רשם החברות ביפן תחילת פעילות עסקית:
• עתה ניתן לפתוח חשבון בנק .להנפיק חשבוניות ולפתוח רשומות ברשות המס ובמשרדי הביטוח הסוציאלי.
כל המסמכים המוגשים לרשויות ביפן חייבים להיות מאושרים על ידי נוטריון מקומי ומתורגמים ליפנית .המסמכים
השכיחים הנדרשים (כבכל מקום) הם תזכיר ותקנות של חברת האם ,תעודת רישומה ,מאזן מאושר ,החלטות
מועצת המנהלים ומכתב מינוי של הנציג היפני.
אישור חותמת החברה :ביפן מקובל שלכל חברה ונושא תפקיד יהיה חותם אישי עמם יחתמו מסמכים רשמיים
ומכתבי החברה ,חותמות אלו יאושרו באופן רשמי במשרדי רשם החברות.

Kasumigaseki, Tokyo, Japan:Sign Of Court Of Justice

shutterstock.com

33

יפן סקירה כלכלית

פרק 4
יחסי יפן  -ישראל
קשרי ישראל יפן
רקע
יפן הייתה המדינה הראשונה מקרב מדינות אסיה אשר הכירה בישראל .שתי המדינות כוננו יחסים דיפלומטיים
בשנת  .1952הייתה זו אחת הפעולות הראשונות שבצעה ממשלת יפן עם סיומו של הכיבוש האמריקאי כחלק
מרצונה "לשוב ולהתקבל לחיק העמים" .נציגותה של יפן הוקמה בתל-אביב בשנת  ,1956באותה שנה הקימו
מספר אנשי רוח ותעשיינים את "האגודה לידידות ולשכת המסחר ישראל יפן" .בשנת  1963הועלתה רמת היחסים
והוקמה שגרירות יפן בישראל.
בעשורים הראשונים יחסי המדינות היו צוננים כאשר מן הצד האחד מדיניות החוץ של יפן הייתה מבוססת רבות
על תלות המדינה בנפט הערבי אך מן הצד השני מדיניותה של ישראל כלפי יפן הייתה אדישה באותה מידה עם
התמקדות מובילי המדיניות במרכזים עם קהילות יהודיות והשמת דגש על השגת מקורות נשק ו/או תרומות (את
שני מרכיבים אלו לא יכולה הייתה יפן לנפק) .גם העובדה שיפן הפכה למעצמה הכלכלית השנייה בחשיבותה
במהלך שנות השבעים ,לא הביאה לשינוי במגמה הישראלית.
הקרח נשבר בשנת  1985כאשר שר החוץ דאז יצחק שמיר ביקר בטוקיו .עד לשנת  1988לא ביקר אף שר מכהן
יפני בישראל .אך גם הביקור הראשון ,של שר החוץ היפני ,נתפס בישראל כעלבון ,שכן הוא שהה בישראל 12
שעות מתוכן הקדיש  4שעות לביקור במחנה הפליטים דהיישה ומתן הצהרות חד צדדיות ופוגעות.
מדיניותה המאוזנת לכאורה נתפסה בישראל כפוגענית וחד צדדית וכל ניסיון ישראלי לחמם היחסים לא צלח
ונענה במחווה לצד הפלסטיני ,כמו ביקורו של שר החוץ משה ארנס בטוקיו בשנת  1989שנענה מיד בהזמנתו,
החריגה אז ,של יאסר ערפאת לביקור ביפן כראש מדינה.

תחילת המפנה
התפנית החשובה ביותר ביחסי יפן כלפי ישראל חלה עם סיומה של מלחמת המפרץ הראשונה  .1991במהלך
המלחמה גילתה יפן דאגה רבה לעתיד מקורות האנרגיה מהמפרץ הפרסי  -המהווים נדבך מרכזי ביבוא הנפט
ליפן .יפן כמדינה "ניטרלית" ניתקה כל פעילות עם מדינות הזירה וכללה בכך גם את ישראל .קשרי הסחר
הופסקו לחלוטין כמו גם קשרי הדואר ,קשרי הבנקאות הוקפאו והתחייבויות עומדות (פיקדונות מכתבי אשראי
וערבויות) לא כובדו ,ישראל ,על אף היותה מותקפת ופסיבית" ,הוענשה" מהחלטתה הגורפת של ממשלת יפן.
פעילות זו הביאה לביקורת קשה על יפן.
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שעתה הגדולה של ישראל בעיני יפן הייתה העובדה שממשלת שמיר ,למרות הלחצים הרבים מבית ,החליטה
שלא להגיב על ירי הטילים מעיראק על ערי ישראל .החלטתה האמיצה של ישראל נתפסה ביפן כמעשה "אציל"
אשר מנע את הידרדרות מלחמת המפרץ למלחמה רחבת היקף יותר.
שילוב של אירועים בינלאומיים מקבילים הכוללים את נפילת חומת ברלין ואיחודה של גרמניה ,פירוקה של ברית
המועצות וסיומה של המלחמה הקרה ,כינון יחסים דיפלומטיים בין ישראל סין והודו ,ושיחות השלום במדריד
הביאו לשינוי במדיניות כלפי ישראל.
משלחות כלכליות רבות-מעלה של איגוד העל של הארגונים הכלכליים ונציגים בכירים של משרדי ממשלה,
כולל משרד החוץ היפני ,שימשו איתות מובהק לחברות המובילות ביפן לפעול בישראל .חברות הרכב הגדולות
מיצובישי ,הונדה ,ניסן וטויוטה פתחו משרדים בישראל ( עד אז פעלה בישראל רק חברת סובארו) כמו גם חברות
סחר רבות עוצמה כגון  Mitsuiו.Sumitomo-
ביקורים רשמיים ביפן של שרי התעשייה והחוץ הישראלים לוו לאחר מכן בביקור ממלכתי ראשון של ראש
ממשלת ישראל ביפן (יצחק רבין )1994 ,ובביקור גומלין של ראש ממשלת יפן בישראל (מארויאמה)1995 ,
שיפור היחסים הדיפלומטיים לא הפחית את מידת ביקורתה של ממשלת יפן למדיניות ישראל .יפן מגלה עמדה
נחרצת כנגד הכיבוש וכנגד ההתנחלויות וקוראת כל העת לסיומו של הסכסוך בדרכי שלום על בסיס החלטות
האו"ם .ממשלת יפן פועלת לשיפור המצב הכלכלי ברשות הפלשתינאית בתוך מדיניות ותפיסה עמוקה שכלכלה
הינה מדד קריטי להשגת שקט והסדר באזור כולו ועל כן הפכה לתורמת מרכזית (השנייה בחשיבותה והיקפה)
לכלכלת הרשות .עד היום תרמה יפן למעלה ממיליארד דולר להקמת פרויקטים בתחום התשתית ,החינוך,
הבריאות והכלכלה .עיקר תשומת ליבה מופנית היום לפרויקט  :Corridor Of Peaceהקמת אזור תעשייה
פלשתינאי-ירדני-ישראלי באזור יריחו.

השבר והשינוי הגדול
רעידת האדמה הקשה אשר הכתה את יפן במרץ  2011הייתה אחד האירועים הטראומטיים בתולדות יפן
והשפעותיה רבות ועמוקות ובהן הקשורות לפתיחות לקבלת עזרה ושת"פ עם זרים ,ההסתמכות על ידע ומו"פ
מקומי ודרך הפעולה של הבירוקרטיה.
המדינה הראשונה להגיש סיוע הומאני ליפן ולהגיע עם בית חולים שדה משוכלל לאוכלוסיה בקו ההרס
הראשון הייתה המשלחת הישראלית שכללה את אנשי חיל הרפואה ופיקוד העורף אשר התגברו על התנגדויות
בירוקראטיות רבות והגישו סיוע במשך כשבועיים ימים .עם שוב המשלחת לישראל התקבלה החלטה להשאיר
את בית החולים לתושבי האזור .יפן הייתה אסירת תודה לישראל על היחס והסיוע והקפידה לציין זאת
במעמדים רשמיים.
בנוסף להשפעות רעידת האדמה ,שלושה כוחות נוספים דוחפים ומניעים את השיפור המהיר ביחסים בין ישראל
ויפן:
•שינויים מהותיים בשוק האנרגיה העולמי
•ההתפתחויות בנוף הפוליטי והכלכלי ביפן
•תמורות בחלוקת הכוח הגיאופוליטי
יחד ,אלה הובילו את קובעי המדיניות בשתי המדינות לדחוף לשיתוף פעולה הדוק יותר.
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הסכמים דו-צדדיים לשיתוף פעולה
ישראל ויפן חתומות על הסכמים דו-צדדיים רבים המכסים נושאים מרובים .בשנים האחרונות ההסכמים מקבלים
אופי כלכלי-ביצועי יותר מבעבר ושנת  2017היוותה שנה יוצאת דופן בעוצמת וחשיבות ההסכמים שנחתמו.
בינואר  2017הוכרז על הקמתה של תוכנית לשיתוף פעולה בתחום המו"פ בין יפן לישראל .תוכנית ביצוע נכללה
בהסכם שמטרתו הגדלת ההשקעות והסחר בין ישראל ליפן באמצעות משלחות ,תערוכות ,כנסים ופגישות
24
עסקיות בין חברות ישראליות ויפן.
בפברואר  2017נחתם הסכם לליברליזציה ,עידוד והגנה על השקעות בין ישראל ליפן  .הסכם זה יוצר תשתית
להרחבת ההשקעות בשתי המדינות ,בפרט בתחום ההגנה למשקיעים מסיכונים שאינם מסחריים וכן מסייעת
להגברת הוודאות בתחומים רגולטוריים .תחילת ההסכם במפגש ראשי הממשלות ב 2015-והציפייה היא כי עצם
החתימה על הסכם ההשקעות ,מעביר מסר ברור שישראל היא יעד רלוונטי להשקעות ולעסקים נקודה זו
מהותית ,לאור חששן של חלק מהחברות היפניות לקדם יחסים על רקע המציאות הגיאו-פוליטית והרגולטורית.
במאי  2017חתמו ישראל ויפן
על הסכם לשיתוף פעולה
כלכלי וסייבר ,המהווה המשך
לשותפויות קודמות שהושקו
במזרח אסיה עם סין ודרום
קוריאה .ההסכם נחתם בין הארגון
החדש לפיתוח אנרגיה וטכנולוגיה
תעשייתית של יפן ורשות החדשנות
הישראלית  -כל אחד מהמוסדות
הממוקדים החדשנות במדינה.
תפקידו להסדיר פעילות משותפת
בתחום האבטחה הקיברנטית,
הכוללת השקעה משותפת ומחקר בבינה מלאכותית ורובוטיקה כמו גם פיתוח תוכנית הכשרה משותפת ,סדנאות
משותפות ותרומת מומחים ישראלים למרכז המצוינות של יפן בתחום האבטחה הקיברנטית.
שר הכלכלה היפני הצהיר כי יפן זקוקה לתמיכה ישראלית בתחום הקיברנטי לפני האולימפיאדת הטוקיו .2020
בדצמבר  2017הגיעה משלחת בראשות שר הכלכלה הישראלי אלי כהן ו 11-חברות סייבר ישראליות לעסקה
שמטרתה להגדיל את הסחר בין שתי המדינות .על פי הסכם זה ,חברות ייצור מתקדמות בישראל מורשות לעבוד
25
עם חברות מיפן.

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5050562,00.html 24
https://jeforum.org/israel-and-japan-new-agreement-to-facilitate-investments-c0d9f5e599 25
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ביקורים
תדירות הביקורים ודרג המבקרים אף הוא השתדרגו במאוד במהלך השנים האחרונות .להלן טבלה המסכמת את
הביקורים במשלך השנים האחרונות.
שנה

מישראל

מיפן

2010

שר לענייני מודיעין
שר החוץ וסגן שר החוץ

סגן השר לביטחון
סגן שר החוץ

2011

שר לביטחון פנים

סגן שר החוץ

2012

שר הביטחון
נגיד בנק ישראל

סגן שר החוץ
סגן שר הביטחון (שני ביקורים)
שר החוץ
יו"ר הועדה לבטיחות הציבור

2013

שר החקלאות

שר החוץ

2014

ראש הממשלה
שר לביטחון פנים
שר המדע והחלל
שר החינוך

שר הכלכלה ,מסחר ותעשייה
שר הפנים והתקשורת
סגן שר החוץ

2015

סגן שר החוץ

ראש הממשלה
שר החוץ

2016
2017

שר החוץ
משלחת מיוחדת מטעם ראש הממשלה
שר הכלכלה
שרת התרבות והספורט

השר האחראי על אוליפיאדת טוקיו
שר הכלכלה ,מסחר ותעשייה
שר האחראי על מדיניות טכנולוגיות המידע

2018

ראש הממשלה

2019

שר הכלכלה
מקור :שגרירות יפן בישראל

37

יפן סקירה כלכלית

יחסי הסחר בין ישראל ויפן
השקעות ישירות בישראל
העניין בחברות ישראליות ביפן גדל בהתמדה בשנים האחרונות  .על פי נתוני ה( BOJ-הבנק המרכזי של יפן) סך
ההשקעות היפניות הישירות בישראל ב 2017-הסתכמו בכ 1.2-מיליארד דולר  -גידול חד בהיקפים בשיעור של
פי  25לעומת  .2015בשנה זו הייתה השפעה מכרעת למכירת נוירודרם הישראלית שנמכרה ל'מיצובישי' תמורת
 1.1מיליארד דולר.
על פי הערכות חברת המחקר  ,IVCהשקיעו חברות מיפן סכום השווה לכ 2%-מכלל השקעות הטכנולוגיה בישראל.
ההשקעות נעשות בעיקר על ידי חברות מובילות ,כגון Fujitsu, Toyota, Takeda, ORIX :וכן על ידי קרנות הון
סיכון שבמקרים רבים מהוות את זרועות ההשקעה של תאגידים .חברת סופטבנק היפנית ,אשר שווי השוק שלה
מוערך בכ 85-מיליארד דולר פעילה מאוד מול חברות סטרט-אפ ישראליות מזה מספר שנים .החברה בוחנת
חברות סטארט-אפ שהמוצרים שלהן סינרגטיים לפעילות וחזון החברה .ההשקעות שבוצעו בשנה האחרונה
( )2017כוללות את  ,Lemonade, WeWorkו.CyberReasons-
דוגמה נוספת הינה חממת סמוראי המשקיעה במיזמים הנמצאים בדרך כלל בשלבים מוקדמים אך גם מקדמת
פעילות של חברות גדולות בשיתופי מו"פ.
להלן טבלה עם השקעות מהותיות ומשקיעים מובילים לשנת  .2017ראה רשימה מפורטת בנספח .1
תחום

מספר
השקעות

סך ההשקעות
בישראל

הרכב

3

$24M

$14M

סייבר

3

$132M

$100M

פינטק

3

$143M

*$120M

נדל"ן

1

$300M

$300M

בריאות

1

$1.1B

אנרגיה ירוקה

1

$627M

אחרים

5

$15M
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יתר על כן ,מספר חברות
יפניות מובילות פתחו מרכזי
מו"פ כדי לחפש מטרות
פוטנציאליות של שיתוף
פעולה ויעדי השקעה .אלו
הצטרפו למרכזי מו"פ
פעילים של חברות יפניות
בישראל כגון היטאצ'י,
הונדה ,טושיבה ,סוני ודנסו.
בינואר  ,2018חברת
הטכנולוגיה  NECהודיעה
על שיתוף פעולה עם
אוניברסיטת תל אביב
בהשקת תוכנית מנטורים לחברות סייבר צעירות .
ככלל ניתן לאפיין השקעות יפניות בישראל במאפיינים הבאים:
1 .1מרבית ההשקעות הן השקעות אסטרטגיות ולא השקעות פיננסיות.
2 .2פעמים רבות ההשקעות מובלות על ידי גוף מוביל מישראל או ארה"ב.
3 .3חברות יפניות על פי רוב אינן מעוניינת במימוש ההשקעה ( )EXITאלא בשילוב הטכנולוגיה בליבה העסקית שלהן.
4 .4רובן המכריע של ההשקעות הן ישירות בחברות המטרה.
5 .5במקרים רבים מבקשים המשקיעים היפנים להצניע את השקעותיהם וזאת משני שיקולים מרכזיים:
•מאחר ואופי ההשקעה הוא אסטרטגי ולא פיננסי אין להם ענין שהמידע יגיע למתחריהם הישירים ביפן ומחוצה לה.
•רבות מהחברות היפניות עדיין סבורות השתיקה יפה לעסקים עם ישראל ,במיוחד אם יש להם פעילות
נרחבת בעולם המוסלמי.

גרף  :9השקעות יפניות בישראל ()2014-2017
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היקף הסחר הכללי
מבין מדינות העולם ,קשרי הסחר שמנהלת ישראל עם יפן ,הם מהגדולים והחשובים ביותר .בשנים האחרונות חל
גידול מרשים בהיקף הסחר של ישראל ויפן ,אשר התבטא הן בעלייה בהיקפי היצוא והן בעלייה בהיקפי היבוא.
נכון לסוף שנת  2018נמנית יפן מבין  10מדינות הסחר הגדולות של ישראל בעולם .בהתאם לכך מדורגת יפן
כמדינת הסחר ה 10-בגודלה ,כיעד היצוא ה 10-בגודלו וכן כמקור היבוא ה 10-בהיקפו מבין מדינות העולם
עמן סוחרת ישראל.
היקף הסחר 26של ישראל ויפן ,הסתכם בשנת  2018בכ 3.2-מיליארד דולר ,עלייה חדה של כ 12%-ביחס לשנת ,2017
אז הסתכם הסחר בכ 2.8-מיליארד דולר .הגידול החד בסחר התקבל בעיקר בזכות הגידול החד ביצוא הסחורות
ליפן ,אשר זינק בשיעור של כ 30%-להיקף של כמיליארד דולר – הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה ביצוא ליפן ב20-
השנים האחרונות .עלייה נרשמה גם ביבוא הסחורות שגדל בשיעור של כ 5%-להיקף של כ 2.2-מיליארד דולר.
היבוא הינו הגורם הדומיננטי בסחר בין המדינות ומהווה כ 70%-מסך הסחר .27יצוא הסחורות מהווה בהתאמה כ30%-
מסך הסחר בין המדינות .בהתאם לדומיננטיות הרבה של היבוא בסחר נמצאת ישראל בגרעון מתמשך מול יפן.

גרף  :10התפתחות הסחר בסחורות (ישראל-יפן ,ללא יהלומים)
היקף יבוא ויצוא סחורות ללא יהלומים במיליארדי דולרים2007-2018 ,
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עיבוד וניתוח :היחידה הכלכלית ,מכון היצוא
 26יצוא ויבוא סחורות .לא כולל יהלומים – כל נתוני הסחר המובאים להלן הינם בנטרול הסחר ביהלומים.
 27ע”פ ממוצע הסחר בשנים .2009-2018
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היצוא הישראלי ליפן
החל משנת  2011חלה נסיגה בביקושים של יפן לסחורות מישראל .מגמה שלילית זו באה לידי ביטוי הן בירידה
בהיקפי היצוא והן בירידה בשיעור משקל היצוא מתוך סך היצוא לאסיה (פירוט בהמשך) .עם זאת ,בניגוד
למגמה בשנים האחרונות ולאחר שנתיים של ירידות רצופות ,בשנת  2017גדל היצוא ליפן בשיעור של כ9%-
והסתכם בכ 765-מיליון דולר – שיא של  5שנים ביצוא 28.בשנת  2018נמשכה המגמה החיובית והתחזקה באופן
משמעותי  -סך היצוא רשם גידול חד של כ 30%-בהיקפים וטיפס לרמה של כמיליארד דולר  -הרמה הגבוהה
ביותר שנרשמה ביצוא מאז שלהי שנות ה.90-
לשם המחשה היצוא ליפן במחצית הראשונה של  2018בלבד הגיע להיקף של כ 615-מיליון דולר – גבוה מהיקף
היצוא השנתי שנרשם בשנת  2010כולה.

גרף  :11יצוא סחורות ללא יהלומים ליפן2007-2018 ,
במיליארדי דולרים
משקל יפן ביצוא הכולל

יצוא ליפן B$ -

משקל יפן ביצוא לאסיה

1.2

12%

9.7% 1.0

10%

0.6

6%

0.4

4%

0.2

0.0

2.1%

2018

1.4%

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 %משקל ביצוא

יצוא במיליארדי דולרים

0.8

7.2%

8%

2%

0%

יפן מהווה נכון להיום היעד ה 3-בגודלו ליצוא סחורות מישראל לאסיה .החל משנת  2007חלה ירידה מגמתית
בחלקו של היצוא ליפן מסך היצוא ליבשת :כך למשל אם בשנת  2007עמד חלקה של יפן על כ12.6 %-
מסך היצוא לאסיה ,עד  2015ירד חלקה לשיעור של  6.4%בלבד .עם זאת בשנים האחרונות גדל משקלה
ונכון לסוף שנת  2018מהווה היצוא אל יפן כ 10%-מסך היצוא ליבשת.
 28בהשוואה לממוצע היצוא בשנים  2012-2016העומד על כ 722-מיליון דולר.
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גרף  :12פילוח היצוא הישראלי לאסיה (חלוקה ע"פ משקל המדינות ביצוא ,ללא סין)
משקל היצוא ליעדים עיקריים מתוך סך היצוא לאסיה2007-2018 ,
ד .קוריאה

טיוון

הונג קונג

הודו

יפן

22%
20%
18%
16%
14%
12%12.6%
10%

9.7%

8%

6.4%

6%
4%
2%
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0%

עיבוד וניתוח :היחידה הכלכלית ,מכון היצוא

כאמור ,יפן הינה מדינת יעד חשובה ליצוא הישראלי .הביקושים של השוק היפני לסחורות ישראליות מגוון
ומבוזר .ישראל מייצאת ליפן בעיקר מוצרי מתכות ,מכשור למדידה ובקרה תעשייתית ,מוצרים כימיקלים,
מכשור רפואי ומוצרי מזון – אלו מהווים יחדיו כ 70%-מסך היצוא למדינה.
העלייה החדה ביצוא ליפן במהלך  2018נרשמה תוך גידול כולל ורוחבי בכל ענפי היצוא העיקריים ,אשר
הציגו גידול דו-ספרתי בהשוואה להיקפים בתקופה המקבילה ב .2017-יצוא מוצרי המתכות עלה בשיעור
של כ 60%-להיקף של כ 205-מיליון דולר; יצוא מכשור למדידה ובקרה תעשייתית( 28הכולל בעיקר ציוד
לבקרת תהליכי-ייצור בתעשיית האלקטרוניקה) ,גדל בשיעור של כ 40%-להיקף של כ 160-מיליון דולר; יצוא
הכימיקלים רשם גידול של כ 20%-בהשוואה להיקפו אשתקד והסתכם בכ 130-מיליון דולר; יצוא מכשור רפואי
עלה בכ 10%-והסתכם בכ 110-מיליון דולר; יצוא מוצרי מזון ומשקאות גדל בשיעור של כ 20%-להיקף של כ80-
מיליון דולר.

 29ענף זה מהווה נגזרת של תעשיית ה Semiconductor-ומושפע מרמת הביקושים של ענף תעשייתי זה .רבות מהחברות בענף
מכשור למדידה ובדיקה עוסקות בפיתוח ,ייצור ושיווק מערכות וציוד בדיקה ועיבוד לשוק ה Semiconductor-העולמי.
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ענפי יצוא עיקריים ליפן( 2015-2018 ,במיליוני דולרים)
2015

2016

2017

2018

שיעור שינוי
15/18

משקל
2015-2018

ממוצע
2015-2018

תאור ענף
מתכות

89

137

130

206

58%

18%

140

מכשור לבדיקה ובקרה
תעשייתית

124

91

116

161

39%

16%

123

כימיקלים וקוסמטיקה

102

112

111

132

18%

14%

114

מכשור רפואי

90

92

98

109

11%

12%

97

מוצרי מזון

72

53

69

82

19%

9%

69

מכונות וציוד

65

51

49

82

67%

8%

62

ציוד טלקומוניקציה

23

32

23

49

111%

4%

32

מכונות למשרד ומחשוב

43

20

21

26

28%

3%

27

רכיבים אלקטרוניים

16

20

23

30

29%

3%

22

מנועים וציוד חשמלי

22

16

21

28

33%

3%

22

גרף  :13התפתחות היצוא ליפן על פי חתך ענפי
1ֿ,ֿ200
1,000
800
600
400
200

2018
מתכות
מכשור לבדיקה ובקרה תעשייתית
כימיקלים וקוסמטיקה
מיכשור רפואי

2017

2016
מוצרי מזון
מכונות וציוד
ציוד טלקומוניקציה
מכונות למשרד ומחשוב

2015

0

רכיבים אלקטרוניים
מנועים וציוד חשמלי
אחרים

עיבוד וניתוח :היחידה הכלכלית ,מכון היצוא
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גרף  :14התפלגות היצוא ליפן על פי חתך ענפי

ממוצע של  2015עד  2018כאחוז מסך היצוא ליפן

מתכות
מכשור לבדיקה ובקרה תעשייתית
כימיקלים וקוסמטיקה
מיכשור רפואי
מוצרי מזון
מכונות וציוד
ציוד טלקומוניקציה
מכונות למשרד ומחשוב
רכיבים אלקטרוניים
מנועים וציוד חשמלי
אחרים

10%

18%

3%
3%
3%
4%

16%

8%
9%
14%

12%
עיבוד וניתוח :היחידה הכלכלית ,מכון היצוא

חרף העלייה החדה ביצוא ליפן והמגמה החיובית המרשימה שמתבטאת באופן רוחבי בכל הענפים – חשוב
לזכור כי היצוא של ישראל ליפן נותר עדיין נמוך באופן יחסי להיקפו בעבר .ממוצע היצוא השנתי בשנים
 2010-2018עומד על כ 810-מיליון דולר  -היקף זה קטן בשיעור של כ 11%-מהיצוא השנתי הממוצע שנרשם
בשנות ה ,'90-שעמד על כ 915-מיליון דולר בשנה .במחצית השנייה של שנות התשעים עמד היצוא של
ישראל ליפן על ממוצע של למעלה ממיליארד דולר בשנה .יחד עם זאת בהשוואה לממוצע היצוא בשנים
 2000-2009נרשם גידול בהיקפים – בשנים אלו עמד היצוא הממוצע על כ 750-מיליון דולר.

התפתחות הגרעון בסחר של ישראל מול יפן
יצוא סחורות

יבוא סחורות

מאזן מסחרי

1,500
1,000
500
0
-500
-1,000
-1,500
-2,000

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
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היבוא מיפן
יפן הינה המקור ה 2-בגודלו ליבוא סחורות מאסיה ומקור היבוא ה 10-מבין כל מדינות העולם .29יפן נמנית
מסורתית מבין מדינות היבוא העיקריות של ישראל וממוצע היבוא עומד בעשור האחרון על כ 1.75-מיליארד
דולר בשנה.
העלייה החריגה בשנים אלו ( )2016-2018משויכת ליבוא מכונות וציוד חשמלי (כמחצית מסך היבוא השנתי),
שהיקפו זינק מממוצע של כ 244-מיליון דולר בשנים  2014-2015לכ 1.1-מיליארד דולר ב .2016-2018-רובן
המוחלט של המכונות המיובאות מיועדות לתעשיית המוליכים למחצה ולהערכתנו נובע היבוא המוגבר
כחלק מתוכנית שדרוג פסי היצוא של מפעלי אינטל בקרית גת.

גרף  :15יבוא הסחורות מיפן ללא יהלומים
(במיליארדי דולרים)
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עיבוד וניתוח :היחידה הכלכלית ,מכון היצוא

יבוא כלי רכב וחלקי כלי רכב מהווה אף הוא ענף עיקרי נוסף ,בעל משקל דומה של כ 35%-מסך היבוא .שני
ענפים אלו מהווים למעלה מ 80%-מסך היבוא של ישראל מיפן.
ענפי יבוא עיקריים נוספים (אם כי בהיקפים נמוכים משמעותית) ,הינם כימיקלים (כ 5%-מהיבוא) ,מוצרי
פלסטיק וגומי (כ 5%-מהיבוא) ,ומכשור רפואי ואופטי (מהווה כ 4%-מסך היבוא השנתי הממוצע).

 29על פי ממוצע העשור האחרון (.)2018-2009
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ענפי יבוא עיקריים מיפן2014-2018 ,
(במיליוני דולרים)
תיאור ענף

2015

2016

2017

2018

משקל
שינוי
2018-2015 2018-2015

מכונות וציוד חשמלי

264

1,059

1,124

1,136

331%

47%

כלי הובלה

581

951

593

667

15%

36%

מוצרי פלסטיק וגומי

93

92

100

95

2%

5%

כימיקלים

93

81

99

103

11%

5%

מכשירים וכלים אופטיים

61

74

75

85

38%

4%

עיבוד וניתוח :היחידה הכלכלית ,מכון היצוא

גרף  :16התפלגות היבוא מיפן על פי חתך ענפי
ממוצע של  2015עד  2018כאחוז מסך יבוא מיפן לישראל

1%
2%
מכונות וציוד חשמלי
כלי הובלה
מוצרי פלסטיק וגומי
כימיקלים
מכשירים וכלים אופטיים
מתכות פשוטות
אחרים

4%

5%
5%

47%

38%

עיבוד וניתוח :היחידה הכלכלית ,מכון היצוא
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האתגרים וההזדמנויות
כשוק יעד ,יפן מתמודדת עם אתגרים מרובים ולראשונה גם פתוחה לקידום פעילות משמעותית מול חברות
ישראליות בגיבוי ותמיכה פעילה של הממשל ומכאן השינוי המשמעותי ביותר לגבי יכולת מימוש פוטנציאל
השוק על ידי התעשייה בהשוואה לשנים עברו.
מספר סיבות נוספות מדוע כדאי לתעשייה הישראלית לבדוק לעומק את הפוטנציאל ביפן עבורם:
1 .1חברה בשינוי – החברה היפנית עוברת שינוי מהותי בהתייחסותה לזרים ,עסקים עם חברות זרות ואימוץ
טכנולוגיה חדשנית זרה
2 .2שינויים דמוגרפיים – הזדקנות האוכלוסייה מציפה שלל בעיות ואתגרים
3 .3יפן הינה דמוקרטיה מערבית מפותחת והסיכון המדיני כמו גם הסיכון הכלכלי נמוך
4 .4הכרה באיכות וחדשנות – היפנים מהירים לאמץ טכנולוגיות ומוצרים איכותיים
5 .5מערכות תמיכה ,לוגיסטיקה ,בנקאיות/פיננסיות אמינות ויעילות
6 .6חברות רבות עם נגישות ופעילות בינלאומית ענפה .לקוח יפני יכול להפוך להיות מפיץ גלובאלי או רוכש
בצד ההזדמנויות קיימים כידוע לא מעט אתגרים .חדירה נכונה לשוק היפני ,המיוחד ,מחייבת מספר החלטות
והכנות מוקדמות כגון:
1 .1החלטת ומחוייבות הנהלה על פניה לשוק היפני
2 .2מינוי מנהל בכיר כאחראי
3 .3הגדרת מנהל וצוות לפרויקט
4 .4הכנת תוכנית עסקית  /תוכנית פעולה שמשקללת את הכדאיות בזמן ובשלב חיי החברה הנוכחי עם מיקוד
בניתוח השוק ,הגדרה של מוצר/שרות ובחינה מדוקדקת שהינו מתאים וראוי לשוק היפני התובעני
5 .5הגדרת והקצאת תקציב
6 .6לוחות זמנים  -הכרה שחדירה לשוק היפני לוקחת זמן
אנו ממליצים לחברה
להתייעץ בבעלי ניסיון
ומומחים רלוונטים על
מנת לבסס תהליך
קבלת החלטות מבוסס
ידע עדכני.
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פרק 5
היכן ההזדמנויות?
מספר תחומי מיקוד לשנים הקרובות
ענפים עיקריים והזדמנויות עסקיות בכלכלת יפן
כבכל כלכלה גדולה ומפותחת ,ביפן מגזרים רבים המהווים מטרה ועניין לחברות ישראליות.
על בסיס שיחות עם אנליסטים בפרוסט אנד סאליבן ובעלי דעה נוספים המתמחים ביפן החלטנו להתמקד
בשלושה מגזרים בולטים בעלי חשיבות לאומית העוברים מהפיכה ומהווים הזדמנויות משמעותיות ביותר לחברות
ישראליות לפרק זמן ארוך טווח .שלושת התחומים הם בריאות ,תחבורה וחקלאות.
אין זאת אומרת שאין אפשרויות והזדמנויות בתחומים אחרים.
תחום אחד בעל משיכה רבה – בעיקר לטווח הזמן הקרוב – הינו תחום הסייבר.
המובילות העולמית הישראלית בתחום אל מול החולשה היפנית בפיתוח פתרונות אבטחה והצורך המיידי מביאה
לכך שקיימת פעילות ערה בתחום .שלושה אירועים המוניים משמעותיים יתרחשו בתקופה הקרובה המהווים זרז
משמעותי:
•העברת תפקיד הקיסר באפריל  2019מהקיסר אל בנו .אירוע אשר ימשוך אליו ראשי מדינה רבים כמו גם
קהל רב
•גביע העולם ברוגבי במאי 2019
•אולימפיאדת טוקיו ביולי-אוגוסט 2020
בנוסף ,להלן מספר תחומי תשתית מרכזיים שרלוונטים לחברות ישראליות
תקשורת  -מגזר הטלקומוניקציה ביפן הוא אחד השווקים המפותחים ביותר בעולם .שלוש חברות שירותי
תקשורת עיקריות פועלות בשוק (מציעות טלפוניה נייחת ,גישה לפס רחב ,טלפוניה קולית ניידת ,גישה לפס
רחב נייד ושירותי טלוויזיה) .יפן נתפסת כמובילת שוק בתחום זה ומדורגת במקום ה 4-מתוך  34מדינות באסיה
30
בתחום זה  -לפי ה.Asian Telecoms Maturity Index-
שוק הסללור ביפן נשלט על ידי שלוש מפעילות עיקריות  ,NTT DoCoMo ,KDDI -ו .Softbank Mobile-עם
זאת ,הממשלה היפנית פועלת בשנה האחרונה לפתוח את שוק הסללור לשחקנים חדשים עבור שירותי דור
ה .5-במקביל ,חברת המסחר האלקטרוני הגדולה ביותר ביפן עובדת על תוכניות לבניית רשת סלולר ארצית
ארצית משלה (תכנית להשקה בשנת  ,)2019תוך שהיא מציבה אתגר לדומיננטיות ארוכת השנים של שלושת
31
המפעילות העיקריות.
https://www.budde.com.au/Research/BuddeComm-Telecoms-Maturity-Index 30
https://www.budde.com.au/Research/Japan-Telecoms-Infrastructure-Operators-Regulations-Statistics-and-Analyses 31
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בשל תרבותה הייחודית של יפן ,היא מחזיקה בתעשיית טלוויזיה גדולה ותוססת ,שמאפשרת שירותים ברמה
טכנולוגית מתקדמת ביותר .תעשיית השידור המשולבת אנכית מאפשרת לשדרנים גם לייצר ולהפיץ תוכן .כן,
יצוין שניסויי הרכב הסלולרי הראשונים של יפן  ,Cellular Vehicle-to-Everything )C-V2X( -צפויים להתחיל
32
במהלך שנת .2018
לאנרגיה  -ככלל היות שיפן הינה מהצרכניות הגדולות בעולם של אנרגיה ובמקביל דלה במשאבים טבעיים,
הפכה המדינה עם השנים לאחת המדינות היעילות מבחינת צריכת האנרגיה .תהליך זה אף הואץ מאז אסון
פוקושימה והפגיעה בתעשיית החשמל המיוצר בכורים גרעיניים ,לאחר שמפעילי החשמל ביפן ספגו הפסדים
כספיים עצומים .במסגרת זאת ,לאור המדיניות הכלכלית של ראש הממשלה אבה ,נעשו צעדים משמעותיים
להפרטה של שוק אספקת החשמל .בתוך כך ,בשנת  2016מספר ספקי החשמל עלה לכדי כ 250-ובמקביל גם
עלה משמעותית המסחר בחשמל סיטונאי (אם כי בדגש על האזורים העירוניים המרכזיים ביפן) .בשנת ,2020
33
צפויה להתפתח גישה פתוחה יותר לתשתיות ההולכה וההפצה ,שתאפשר קיצוץ עלויות לספקים תחרותיים.
גישה זו פותחת את הדלת לחברות בתחומי הרשת החכמה להציע את פתרונותיהן.
מבחינת רשת ההולכה ,אמנם הרשת פרוסה ברחבי כל יפן ,אך בניגוד לרוב המדינות התעשייתיות האחרות,
ביפן אין רשת לאומית אחת ,אלא יש לה רשתות מזרח ומערב נפרדות ,שאף פועלות בתדרים שונים ( 50הרץ
במזרח ו 60-הרץ במערב) .הרשתות הללו מחוברות על ידי  38תחנות ממיר שחוו כישלון משמעותי לאחר אסון
פוקושימה ,כיוון שתחנות הממיר לא היו מסוגלות להעביר מספיק חשמל מהרשת המערבית כדי לסייע לרשת
35,36
המזרחית 34.רשתות מתקדמות לתשתיות מים וביוב  -תשתיות ניהול המים והביוב ביפן נתפסות כמודרניות
ואיכות המים ביפן הינה מהגבוהות בעולם .במסגרת תכנית ההמרצה של אבה ,פועלת יפן להפרטה של תשתיות
37
ציבוריות עיקריות בתחומי המים והשפכים ויש עניין רב בהטמעת טכנולוגיות ניהול מים מתקדמות.

https://www.gsma.com/iot/wp-content/uploads/2017/12/C-2VX-Enabling-Intelligent-Transport_2.pdf 32
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/03/07/commentary/japan-commentary/electricity-gas-deregulation/#. 33
Wvv1d4iFPIU
https://www.fepc.or.jp/english/library/electricity_eview_japan/__icsFiles/afieldfile/2016/08/24/2016ERJ_full.pdf 34
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health/water_supply/8.html 35
http://www.miya-water.com/fotos/artigos/06_international_benchmarking_of_leakage_from_water_ 36
reticulation_systems_1017893235a325e2b03b5c.pdf
https://www.reuters.com/article/us-japan-sewers/japans-aging-sewers-highlight-resistance-to-abes-structural- 37
reforms-idUSKBN1940IC
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תחום מיקוד ראשון:

מערכת הבריאות  -שירותים ,תרופות וטכנולוגיות
הקדמה
אוכלוסיית יפן נהנית מאיכות גבוהה מאוד של טיפול רפואי ובכיסוי אוניברסלי שבו לכל האוכלוסייה יש גישה
לטיפול כבר משנת  .1961נטל עלות הבריאות העיקרי מושת על המדינה והבריאות היא בהישג יד של כל אזרח
ותושב במדינה.
כל תושבי יפן מבוטחים בביטוח בריאות המאפשר קבלת שירותי בריאות בהשתתפות עצמית נמוכה הנעה בין
.30%-10%
כחלק מתוכנית הביטוח הלאומית ביפן יכולים מטופלים לבחור לגשת לכל מוסד רפואי באשר הוא" .גישה
חופשית" זו לצד תוכנית הביטוח הלאומית המכסה  100%מתושבי יפן ,הינה מאפיין עיקרי של מערכת הבריאות
היפנית כאשר מוסדות ציבוריים וגם פרטיים מספקים את אותם השירותים באותם המחירים ,המפוקחים על ידי
המדינה.

אינדיקטורים עיקריים
יפן הינה אחת ממדינות ה OECD-עם תוחלת החיים הגבוהה ביותר ( 79ו 86-לגברים ונשים בהתאמה בהשוואה
לממוצע של  77ו 83-במדינות ה .)OECD-שיעור האוכלוסיה המבוגרת עומד על מעל ל 26%-וחזוי להגיע ל30%-
בשנת  .2025בנוסף ישנה מגמת צמצום סך האוכלוסיה שצפויה לקטון בכ 25-מיליון תושבים במהלך  35השנים
הבאות.

גרף  :17אכולוסיה והתפלגות לפי גיל 2000-2050
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מערכת הבריאות היפנית בנויה
סביב בתי החולים כמרכז טיפולי
אשר אליו מגיעים עם כל בעיה ,החל
משפעת ועד לניתוחים פולשניים.
כפועל יוצא ,בכל יום כ2.6-
מיליון יפנים פונים לבתי חולים
בכל יום ,כ 2%-מאוכלוסיית יפן.
שירותי הבריאות ניתנים דרך בתי
חולים אזוריים/לאומיים או דרך
מוסדות רפואיים פרטיים (בתי
חולים וקליניקות) .חלק משמעותי
מהוצאותיהם מגיע ממתן טיפול
לאוכלוסיה מזדקנת וההכנסות מטיפולים במרפאות .ישנם מעל  8,000בתי חולים במדינה 83% ,מהם פרטיים.
עם זאת ,בתי חולים אינם רשאים לפעול על בסיס רווח והממשלה מטילה פיקוח הדוק על מוצרים ושירותים
רפואיים כמו גם על השירותים המישקיים (ארוחות ,וכו') .בנוסף  64%מהוצאות בתי החולים נובעות מטיפול בבני
 64ומעלה כאשר הכנסותיהם (כ )60%-מגיעות מטיפול בקלינוקות יום.
מספר הרופאים ביפן עומד על  2.4רופאים ל 1,000-איש ( ,)2014נמוך ב 40%-מהממוצע במדינות ה.OECD-
אזרח יפני ממוצע מבקר כמעט  13פעמים בשנה אצל הרופא .מגמת מספר הביקורים אמנם בירידה אך יפני
ממוצע עדיין מבצע  85%יותר ביקורים מהממוצע ב OECD-ופי  3מאזרח אמריקאי ממוצע.

גרף  :18מספר הרופאים לכל  1,000תושבים ,השוואה בין השנים  2000ל2015-

מקור:

הOECD-
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גרף  :19ממוצע מספר ביקורי הרופא ,השוואה בין השנים  2000ל2015-

מקור:

הOECD-

אורך האשפוז הממוצע ביפן ירד משמעותית בעשרים השנים האחרונת אך עדיין הגבוה בעולם 16.5 ,יום ,פי 2
מהממוצע במדינות ה ,OECD-בעיקר מאחר שחלק גדול מהמיטות המיועדות לטיפול קריטי משמשות בפועל
לטיפול ארוך טווח לאוכלוסייה המבוגרת.

גרף  :20אורך האשפוז הממוצע ,השוואה בין השנים  2000ל2015-

מקור:
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סך ההשפעה של הנתונים הללו באה לידי ביטוי בהוצאות גבוהות על בריאות .בשנת  2017יפן הוציאה כ11%-
מהתמ”ג שלה על הוצאות בריאות ,בהשוואה ל 9%-בממוצע ל.OECD-

גרף  :21הוצאות בריאות מדינות ה2017 ,OECD-
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הבחינה ,אישור ורישום של תרופות וטכנולוגית חדשות וחדשניות בכדי להפוך את יפן למובילה בפיתוח אך
גם באימוץ ושימוש.
שינוי משמעותי בתעשייה צפוי להתרחש במהלך השנה כאשר הממשלה משנה את האחריות לניהול
שירותי הבריאות מהרמה העירוניות לרמה האיזורית ,יחד עם רפורמות אחרות במדיניות ,אשר נועדו לייצב
את מערכת הבריאות מבחינה כלכלית.
עדיין ,הדרך עוד ארוכה .חוקים ותקנות רבים מאיטים את קצב חדירתן של טכנולוגיות ופרקטיקות טיפול
חדשות .לדוגמה ,שיתוף מידע בריאותי הינו מוגבל ביותר בשל חוקי הפרטיות המחמירים .הדבר משפיע על
העברת השירותים מבית החולים אל הקהילה ומתן טיפול לטווח ארוך .בנוסף ,רופאים ואחיות עמוסים יתר
על המידה ובמגזר הגריאטרי יש מחסור חמור במשאבים.

"הכנסות ,הכנסות ,הכנסות ,רווח ,רווח,
רווח .יש לנו הכנסות שנתיות של כ8.5-
מיליארד דולר .הבעיה היא שעלויות
תרופות ומכשירים רפואיים גדלות מהר
יותר מהגידול בהכנסות"
סגן נשיא של בית חולים גדולה ביפן אחר
שנשאל מה היא המגמה הכי חזקה כרגע.
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“הזדקנות האוכלוסייה היא בעיה
רצינית במדינות רבות .במקרה של יפן,
השינויים הדמוגרפיים האלה מתרחשים
בקצב מהיר יותר מכל מדינה אחרת”.
טושיהיקו פוקוי ראש בנק המרכזי של יפן
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שלושת היעדים העיקריים של משרד הבריאות היפני
 .1אופטימיזציה של עלויות הבריאות ביפן
אינדיקטורים כגון מספר קצב והיקף הזדקנות האוכלוסיה ,מספר ביקורי רופא ,משך האשפוז ושיעור
ההשתתפות הממשלתית גבוהים משמעותית בהשוואה למדינות אחרות וכאשר החוב הלאומי של יפן עומד
על  230%מהתמ"ג כתוצאה משני עשורים של קפאון כלכלי ,הממשלה מוגבלת ביכולתה להמשיך ולממן
את עלויות הבריאות בהיקף החזוי.
כאמור ,כבר כיום ההוצאה הלאומית על בריאות ביפן גבוהה משמעותית בהשוואה למדינות אחרות וללא
שינויים רדיקליים ההוצאה צפויה לעלות לאור קצב הגידול בהיקף האוכלוסייה המזדקנת.

 .2אופטימיזצית היעילות של מערכת הבריאות היפנית
מבנה המערכת גורם לכך שבתי החולים מוגבלים ביכולתם לגבות כסף אל מול מחוייבותם לספק רמת
טיפול כפי שנקבעה .בנוסף ,קיימות בקרות שכר המגבילות את האפשרות לתגמל.
כתוצאה מכך ,בתי חולים רבים סובלים מהפסדים או ריווחיות נמוכה .המצב אף חמור יותר בבתי החולים
הכפריים שמתקשים ביותר למשוך רופאים ואחיות ,במיוחד צעירים ,וכן לשמור שלא לאבד מומחים.
בנוסף ,מערכת הבריאות סובלת מחוסר יעילות בשרשרת הרכש כאשר אין תיאום או איחוד של שרשרת
האספקה שיכולה להפחית את עלויות הרכש .נהלי רכש הקבוצתי קיימים אך לא מגובשים ומתממשים
מספיק בכדי להשיג יתרון לגודל.
כמו כן ,קיים מחסור של רופאים ואחיות במדינה ומחמיר ביותר המחסור בעובדי סיעוד ובבתי אבות ברחבי
הארץ .ישנם למעלה מ 1.4-מיליון עובדי טיפול במדינה ,אך עדיין לא מספיק כדי לתמוך בכ 34.5-מיליון
קשישים.

 .3שיפור איכות הטיפול
באופן כללי ,איכות שירותי הבריאות ביפן היא גבוהה למדי כפי שמוצג על ידי סקרי הצרכנים ומחקרים
השוואתיים .עם זאת ,יש מקום לשיפור ,במיוחד כאשר מדובר "מודרניזציה" של טיפול.
סקרי צרכנים ברמה הארצית מגלים כי הרופאים מבלים פחות מ 5-דקות עם מטופלים במרפאות או במחלקות
חוץ-מטופלים ,ואינם
לפרטים
מתייחסים
על מצבו הרפואי של
המטופל ותכנית הטיפול
שלו .אחת הסיבות
לביקורים קצרים כל כך
היא שהרופאים חייבים
לטפל בכל המטלות של
המטופלים שלא כמו
במדינות אחרות בהן
הרופא משתף ומעביר
את חלק מהמטלות
לעוזר/מזכירה או אחות.
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בנוסף ,שירותי הבריאות ברחבי המערכת נוטים להיות ממוקדי אירוע ובמקומות רבים עוד לא הוטמעה
תפיסת הטיפול המשולב ששם את המטופל במרכז המערכת .בנוסף ,האוכלוסייה עדיין נוטה לפנות לבתי
חולים ולא לקבל טיפול בקהילה.
ולכן ,בעוד יפן היא מובילה בתחומים רבים ,היא מפגרת מאחור בניצול כוחן של פלטפורמות ורשתות בתחום
הבריאות לשיפור איכות הטיפול .שיתוף הנתונים מוגבל בשל תקנות לשימור פרטיות החולה ולפיכך אין
זרימה חופשית של נתונים רפואיים בריאותיים בין נותני השירותים השונים .חדירה של רשומות רפואיות
אלקטרוניות ( )EMRעומד כיום על  98%בקרב בתי חולים גדולים עם שש מאות מיטות או יותר ו 50%-לבתי
חולים עם פחות מ 200-מיטות.
עם זאת ,שילוב של נתונים בין שירותי בריאות בנושאי טיפול מצומצם ביותר .כתוצאה ,יפן מדורגת נמוך
בהשוואה למידת מוכנותה לשימוש בנתוני בריאות דיגיטאליים לשיפור שירותי הבריאות ,כפי שניתן לראות
בתרשים.

גרף  :22מוכנות לשימוש בנתוני בריאות דיגיטאליים לשיפור שירותי הבריאות2016 ,
Data governance and technical/operational readiness to develop national information from EHRs
in countries surveyed, 2016
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מקור:

הOECD-

שוק ותעשייה
שוק הבריאות ביפן
פלחי שוק הבריאות ,כולל תרופות וביוטכנולוגיה ,מכשירים רפואיים ,אבחון חוץ-גופי ,ציוד רפואי רפואי ,ציוד
הדמיה רפואית וניטור חולים צפויים להניב הכנסות בהיקף של כ 176-מיליארד דולר ב ,2018-שיעור של
כ 10%-מההוצאה הגלובאלית.
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רגולציה

סוכנות התרופות והמכשור הרפואי ( )PMDAהוקמה ב 1-באפריל  2004ופועלת בדומה ל FDA-בארה"ב .יפן
נחשבת לאחד השווקים המאתגרים ביותר עבור יצרני מכשירים רפואיים זרים בשל תהליך הרישום המורכב
וחסמי השפה .בקשות יש להגיש ביפנית ,מה שהופך את התהליך הזה מרתיע למדי זרים.

השינוי הגדול ביותר בתחום התרופות ביפן הוא תיקון חוק בנושא רישום תרופות ומוצרים רפואיים ב 2014-הנקרא
 .PMD Actהפשטת והאצת ההליך הרגולטורי הביאו לנוכחות גוברת ביפן של חברות תרופות מובילות כמו מרק,
38
נוברטיס ,GSK ,מילאן ,פריגו ,טבע ושיתופי פעולה נוספים עם גופים בינ"ל.

תרשימי זרימה לקבלת אישורים למכשיר רפואי /תרופת יתום

מקור :משרד הבריאות ,העבודה ,והרווחה של יפן

מקור :משרד הבריאות ,העבודה ,והרווחה של יפן
.Harvard Business Review: Why the Pharmaceutical Industry is Booming in Japan. 12 March 2018 38
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פוטנציאל שוק מדעי החיים
היקף שוק מדעי החיים (תרופות וביו-טכנולוגיה) לשנת  2018צפוי לעמוד על כ 77-מיליארד דולר .השוק היפני
מייצג כ 5.8%-מסך השוק העולמי.
שוק התרופות היפני הוא השני בגודלו בעולם וההוצאה הציבורית על מוצרים פרמצבטיים גדלה משנה לשנה,
במידה שבה ביפן יש את ההוצאה השנייה לנפש הגבוהה ביותר על תרופות בין מדינות ה.OECD-
יבוא תרופות מחו"ל ממשיך לגדול באופן עקבי ,מונע על ידי מחלות השכיחות בקרב האוכלוסייה המזדקנת,
וההקלה הרגולטורית .בשנת  2017הסתכם יבוא התרופות ב 22.4-מיליארד דולר בשנת  ,2017המהווה 3.3%
מכלל היבוא ליפן.
שיעור השימוש בתרופות מיבוא משמעותי (כ 38%-מסך השוק היפני ב )2015-אך הגנריקה מהווה רק  28%מכלל
שוק התרופות ,בעוד שממוצע ה OECD-עומד על  .48%כדי להתמודד עם בעיה זו ,הממשלה דוחפת להגדלת
השימוש בגנריקה .תוכנית הממשלה ראוייה לשבח בהתחשב בכך שהיא מקדמת שינוי התנהגותי בקרב הרופאים
אשר תופסים את התרופות הגנריות כפחות בטוחות מהמקוריות.

מכירות של  5חברות התרופות המובילות ביפן
Company

% Change

)2015 (M$

)2016 (M$

7.8%

4,252

4,582

Daiichi Sankyo Co Ltd.

-7.4%

4,701

4,353

Takeda Pharmaceutical Co Ltd.

-3.3%

4,425

4,279

Astellas Pharma Inc.

15.1%

3,352

3,859

F. Hoffmann-La Roche Ltd/

15.6%

2,987

3,452

Otsuka Holdings Co Ltd/

מקור:

globaldata

שוק המכשור הרפואי היפני הוא השלישי בעולם ,בהיקף של  34.6מיליארד דולר לשנת  ,2017אחרי ארה"ב
וגרמניה .ערך הפעילות המסחרית צמח ב .2.5%-חברות יפניות מובילות כוללות את ניקון ,קנון ,אולימפוס,
קודאק ופוג'יפילם .ליפן יש התמחות
בהדמיה רפואית .חברות אמריקאיות מהוות
כ 25%-מההכנסות משוק הטכנולוגיות
הרפואיות והתחרות מול יצרנים מובילים
ביפן עזה .הממשלה תומכת רבות בחברות
יפניות ויש לה מטרה לעזור להן להוביל את
תעשיית הבריאות בעולם .כחלק ממטרה
זו ,המדינה יוצרת שותפויות עם שווקים
מתעוררים המאפשרים סחר פתוח ,כמו גם
קידום חילופי משאבי אנוש וטכנולוגיות.
להלן תרשים המסכם את היקפי המכירות
של תעשיית המכשור הרפואי.
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התעשייה המקומית מובילה בתחום ההדמיה הרפואית ,אך באופן כללי רוב המכשירים הרפואיים
המשמשים במערכת הבריאות היפנית מיובאים מחו"ל ולא מייצור מקומי.

גרף  :25היקפי המכירות של תעשיית המכשור הרפואי בשנים 2016-2017

מקור :פרוסט אנד סאליבן  -סקירה תעשייתית ,מכשירים רפואיים2018 ,

גרף  :26מגמות ,מנועי צמיחה וחולשות של תעשיית המכשור הרפואי2016 ,

מקור :פרוסט אנד סאליבן  -סקירה תעשייתית ,מכשירים רפואיים2018 ,
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קיימת מגמה בולטת של מיזוגים
ורכישות בתעשיית המכשור הרפואי
היפני בנסיון להתמודד עם התחרות
הגוברת מצד שווקים אחרים כמו
סין ,הודו וישראל .מגמה נוספת
הינה המשך הגידול ביבוא ,בעיקר
מארה”ב וממערב אירופה שניתן
לייחס חלקית למחסור בכח עבודה
מיומן ,במיוחד של בעלי מקצועות
טכנולוגיים מתקדמים מאוד.
שירותי בריאות דיגיטאלית  -למרות
שיש שימוש רב ברשומות רפואיות,
אף אחד לא רוצה לקחת בעלות על
הנתונים הבריאותיים ולהיות אחראי על ניהול בריאות החולה .יש תלות גבוהה באינטראקציות פנים אל
פנים ,וזה עוד סיבה למספר הביקורים הגבוה שאת חלקם הגדול ניתן היה למנוע על ידי שימוש במערכות
מתקדמות .אנשים קשישים ה יותר נחושים בדעתם לקבל טיפול אישי; הם מעדיפים לקבל טיפול בבתיהם
ורוצים מבני משפחתם להיות מעורבים פיזית בתהליך הטיפול .למעשה Telemedicine ,הוצג ביפן כצורה
מקובלת של ייעוץ רפואי ,אבל החדירה והשימוש בשירותי  Telemedicineעדיין נמוך מאוד .פלטפורמות
דיגיטליות המספקות נוחות לצרכני בריאות ,כגון פורטלים של חולים ,אפליקציות לנייד לתזמון פגישות,
פלטפורמות לניהול תרופות ,מאמני בריאות מקוונים וכדומה ,חווים אימוץ שוק איטי בהשוואה לשווקים
אחרים והם מוגבלים במידה רבה לאוכלוסייה הצעירה.

מה ישראל יכולה להציע?
אף על פי שלעולם יש תעשייה מתקדמת מאוד בתחום המכשור הרפואי ,עיקר הסחר בשנים הקרובות עם
יפן יתייחס למכשירים חדשניים שהחברה הישראלית מחזיקה בהם בלעדיות .דוגמה להצלחה גדולה ביפן
נדון במחקר מקרה של  Insightecלהלן.
כמו כן ,עיקר היצוא התרופתי מישראל ליפן בשנים הקרובות יהיה מחברות קטנות שבדרך כלל מתמקדות
בפיתוח תרופה של סיגנל אשר קיבלה לאחרונה אישור רגולטורי בחו"ל .הגנריקה לא צפויה להיות מיוצאים
בהמוניהם ליפן מלבד אלה של טבע ,וגם אז ,כחלק מדמי החסכון של החברה ,מרבית היצרנים הועברו לצפון
אמריקה ,הודו ומזרח אירופה .השוק הישראלי צומצם לכל המפעלים.
בשני המקרים של מגזר המכשור הרפואי ומגזר הפרמצבטיקה ,מיזוגים ורכישות הם מגמה חזקה וצומחת.
ככל שתעשיות אלו יתחזקו ,סביר להניח כי כל חברות ישראליות חדשניות עם אישור של ה FDA -או CE
עבור תרופות או מכשירים שלהם יירכשו על ידי יצרני  OEMמובילים  /פרמה לפני שעבר את תהליך
הסמכה  PMDAשנקבע לפני המכירה בשוק היפני .לכן ,בעוד שחברה כמו אינסייטק הוכיחה את ההצלחה
הפוטנציאלית שהם יכולים להשיג ביפן ,אם זה יימשך ,סביר להניח שחברות המכשור הרפואי הגדולות יותר
(שלא יגיעו לישראל) ינסו לרכוש אותה.
כמובן יש מקום להשקעות בינלאומיות מיפן ובמיוחד החברות הענקיות שמה בתחום הפארמה ובכלל הרבות
בעלי הון בשפע עם העדפת ההשקעה למגזרי הבריאות .בשנת  2017נרכשה  Nuerodermהמפתחת תרופות
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ישראלי למחלת פרקינסון תמורת  1.7מיליארד דולר על ידי ענקית הפארמה היפנית מיצובישי טנאבה .זו
היתה הרכישה הגדולה ביותר אי פעם של חברת התרופות הישראלית ,ועסקת ה FDI-הגדולה ביותר אי
פעם בין ישראל ויפן .במגזר המכשירים הרפואיים יש הזדמנויות רבות להשקעות ממוסדות פיננסים ויצרני
טכנולוגיות רפאויות יפניים להשקעות ,מיזוגים ורכישות .לאחרונה ,התאגיד הפיננסי היפני מיטסואי ושות'
חתמה על הסכם שותפות למכירות אקסלוסיביות של מכשירי  EarlySenseביפן.

אינסייטק ,שנוסדה בשנת  ,1999הינה חלוצה עולמית בפיתוח טכנולוגיה מהפכנית לטיפולים
לא פולשניים ,כלומר ביצוע ניתוח לא חודרני.
החברה פיתחה את טכנולוגיית ה MRgFUS-המשלבת אולטרסאונד ממוקד בעוצמה גבוהה
המונחה על ידי תהודה מגנטית ( )MRIאשר משמשים להסרת רקמות באופן ממוקד ובטוח תוך
כדי הבטחת שיעור גבוה של יעילות עם תופעות לוואי מינימליות.
החברה ,אשר קיבלה אישור רגולטורי ביפן בדצמבר  2016עבור טיפולים בחולי רעד ,פתחה
משרד וגייסה כוח אדם מקומי כדי לקדם את פעילות השיווק והמכירה.
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תחום מיקוד שני:

תעשיית הרכב  -עידן התחבורה החכמה
תעשיית הרכב ביפן
תעשיית הרכב היפנית היא אחת מתעשיות הליבה של הכלכלה היפנית ומהווה את ענף היצוא הרווחי ביותר
של יפן .תעשיית הרכב היפנית מרכזת בתוכה פעילות של מספר חברות ענק גלובליות כמו טיוטה ,מיצובישי,
הונדה ,מאזדה ,ניסאן ,סוזוקי ,סובארו וכן יצרנים וספקים המשתתפים בתהליך הייצור של המכוניות וחלקים.
ביפן ישנה תשתית תחבורה רחבה ומודרנית .בצד שימוש נרחב בתעופה פנימית (כ 100-שדות תעופה) ,ביפן
קיימת מערכת כבישים ומערכת רכבות מרושתת מהטובות בעולם ,ובתוך כך קו רכבות מהירות  -השינקסן
( ,)Shinkansen - BulletTrainהמחבר את קצות המדינה וכל מרכזי האוכלוסין העיקריים .רכבות אלו מגיעות
39
למהירות של  320קמ"ש ,יוצאות באופן תדיר (לדוגמא רכבת בין אוסקה לטוקיו יוצאת מידי  20דקות).
לקראת אירוח אולימפיאדת  ,2020הושקעו כספים רבים לשיפור ולמודרניזציה של התחבורה ובטווח הארוך,
ליפן תכניות עד  ,2045לשיפור כולל של מערך הרכבות ולהגדלת מהירותן לכדי  500קמ"ש .כמו כן ,בערים
הגדולות ישנן מערכות הסעה ציבוריות מפותחות כגון אוטובוסים ,רכבות ורכבת תחתית שנמצאות בשימוש
יומיומי ומהוות אלטרנטיבה טובה לנסיעה במכוניות.
תעשיית הרכבים ביפן שמעסיקה  5.5מיליוני עובדים 8.7% ,מכוח העבודה האחראים לכ 5.4%-מהתמ"ג היפני,
מתמקדת בתקופה האחרונה ברכבים יעילים יותר בצריכת הדלק ובדגש על הרכבים החשמליים וההיברידיים.
כמו כן ,יפן נתפסת כאחת המובילות העולמיות בבטיחות בדרכים והיא שואפת ליישם טכנולוגיה מתקדמת
בתעשייה כדי לצמצם אף יותר את הנפגעים .בתוך כך ,השאיפה היפנית הינה שב ,2025-החברות המובילות
בתעשייה ישלבו באופן נרחב מכוניות אוטונומיות וכך לאורך זמן ,התהליך ישפר מהותית את הבטיחות.40
יצרן

מספר יחידות 2018

Q1

אחוז מסך מכירות בעולם

טויוטה

2,143,136

9.10%

ניסן

1,741,200

5.70%

הונדה

1,122,068

4.80%

מזדה

427,333

1.80%

מיצובישי

305,976

1.30%

סוזוקי

252,890

11.00%

סובארו

241,481

1.00%

לקסוס

168,438

0.80%

איסוזו

85,081

0.40%

סה"כ

6,487,603

26.91%

https : / /w w w.business-sweden.se /contentassets /1edfb5bdb53f4ed4bdfa457beff3e3b7/japan- 39
transportation--infrastructure-opportunities.pdf
https : / /w w w.business-sweden.se /contentassets /1edfb5bdb53f4ed4bdfa457beff3e3b7/japan- 40
transportation--infrastructure-opportunities.pdf
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מגמות עולמיות עיקריות המשפיעות על תעשיית הרכב
ארבע מגמות-על דוחפות ומזעזעות את תעשיית הרכב ,בעולם וביפן :הרכב החשמלי ,הרכב המחובר ,הרכב
האוטונומי והרכב השיתופי .מגמות אלו משפיעות על כלל שרשרת הערך – מנותני שירותים עד ליצרני רכב
וחלקים.
עבר והווה

חדש ועתידי

מנוע בעירה פנימי

חשמלי /היברידי

דלק

דלק חלופי ,מימן ,חשמל

מנוהל מכאני

מנוהל אלקטרוני ודיגיטאלי

מבודד ללא תקשורת

מחובר 4G, 5G, Bluetooth, Wi-Fi

נהיגה עצמית

נהיגה אוטונומית

ב 1992-הציגה מיצובישי מוטורס לראשונה את מערכת האזהרה ברכב הדגל דאז ה"דבונאיר" ,והניחה בסיס
למה שצפוי להיות ענף של  60מיליארד דולר בעשור הבא.

גרף  :27רמות נהיגה אוטונומית

מקור :פרוסט אנד סאליבן
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עד שנת  ,2030אחת מכל חמש מכוניות בשווקים המפותחים תהיה ברמה  3או גבוה יותר ,והטכנולוגיה תהפוך
מאיזוטרי ומהפכני לאלמנט בסיסי .עם זאת ,בין  2018ו 2030-ישנם מכשולים רבים ,כמותית ואיכותית ,שתעשיית
הרכב חייבת לפתור בכדי להביא את הבשורה למימוש מסחרי .המשוכה הגדולה ביותר כיום היא היעדר מסגרות
רגולטוריות ברורות המגדירות את קווי המתאר של האופן שבו מוצרים אלה יכולים להיות זמינים לצרכנים.

גרף  :28שוק הרכב האוטונומי :מפת דרכים לשנים 2016-2030

מקור :פרוסט אנד סאליבן – הסתקלות נהיגה אוטונומית2018 ,

תעשיית הרכב היפנית איננה מובילה את התחום האוטונומי (להבדיל מהרכב החשמלי לדוגמה)52% .
מהפטנטים הרשומים בעולם לצורך נהיגה אוטונומית הגיעו מחברות גרמניות ומתוך  10החברות המובילות
ברישום ,רק יצרן יפני אחד.

גרף  :29עשר החברות המובילות בפטנטים בתחום הרכב האוטונומי ,נכון לשנת 2017
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מקור :פרוסט אנד סאליבן
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תמיכה ממשלתית בתעשיית הרכב היפני
•אולימפיאדת  2020בטוקיו  -הממשלה היפנית מעוניינת למנף את אולימפיאדת הקיץ של שנת 2020
כהזדמנות להציג את המומחיות של יפן במכוניות אוטונומיות ולהפוך את טוקיו לעיר נהיגה עצמאית .ראש
ממשלת יפן רוצה צי של מוניות ,אוטובוסים ,משאיות וכלי רכב פרטיים בכבישי טוקיו.
•התקדמות רגולטורית  -העדר מסגרת משפטית למכוניות לנהיגה עצמית הינה מכשול מרכזי בהתפתחות
41
התחום וממשלת יפן פועלת להסדרה ושואפת להעביר את החקיקה הדרושה בשנת .2019
•אוכלוסיה מזדקנת  -הנושא של מכוניות אוטונומיות קשור גם לאוכלוסייה המזדקנת ביפן שמתקשה
להתנייע ולנהוג בבטחה .אם יפן תצליח במרחב האוטונומי של המכונית ,טכנולוגיה זו יכולה לשפר במידה
ניכרת את איכות חייהם.
•תמיכה ממשלתית כללית  -פיתוח מכוניות אוטונומיות צפוי להיות קריטי לצמיחת כלכלת ביפן .ממשלת
יפן קידמה פיתוח של מערכת נהיגה אוטונומיית ותשתיות קשורות כאחת מאסטרטגיות הצמיחה הליבה
ב .Abenomics-משרד הקבינט יזם ועדת קידום ל( SIP-תוכנית החידוש האסטרטגית הבין-משרדית) עבור
מערכת נהיגה אוטונומית מאז יוני  2014וקיימו פגישות בנוגע לעסקי נהיגה אוטומטיים מאז פברואר .2015

תמיכה תעשייתית
 JAMAהארגון היפני ליצרני הרכב ,אחת הקבוצות העסקיות המשפיעות ביותר ביפן ,עובדת תחת מפת דרכים
להשגת תחבורה בטוחה ויעילה הכביש עבור כל משתמשי בכביש ביפן באמצעות נהיגה אוטונומית .התוכנית,
שפועלת מאז נובמבר  ,2015מכוונת לצמצום תאונות וגודש ,ושימוש אופטימלי בכבישים וברכב לאנשים
ולהובלה של סחורות .מפת הדרכים הינה ארוכת טווח ומגלמת תפיסה של הנגשה ,אימוץ ויישום מורחב של

גרף  :30טכנולוגיה של נהיגה אוטונומית

מקור:

The Japan Automobile Manufacturers Association

https://www.theglobeandmail.com/globe-drive/culture/commuting/japan-aims-to-show-off-autonomous-vehicles- 41
/at-2020-summerolympics/article36971226
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shutterstock.com

טכנולוגיות נהיגה אוטונומיות בסביבות נהיגה שונות .הגרף שלהלן מפרט את בעלי העניין המעורבים ביישום
42
מערכות נהיגה אוטומטיות ביפן על ציר הזמן.
שוק הרכב היפני הולך ופוחת כיום במונחי מכירות רכב חדשות עקב פירוק ,דמוקטוריזציה וחברה מזדקנת,
במיוחד באזורים עירוניים .כדי להתמודד עם מגמות אלו ,יצרני הרכב היפנים מנסים למצוא מקורות הכנסה
חדשים על ידי החדרת טכנולוגיות חדשות ושירותים מחוברים.

מה ישראל יכולה להציע?
יכולת הליבה של יפן בתעשיית הרכב היא ללא ספק המובילות העולמית ,הניסיון בתכנון וייצור רכבים ,מערכות
וחלקים וכמובן תעשיית האלקטרוניקה המשמעותית.
מכוניות הדור הבא הן עתירות טכנולוגיה  -מערכת חכמה עשירה בחיישנים ומחשוב  -המתקשרת עם הסביבה
ומספקת שירות תחבורה על בסיס מזדמן .ההזדמנות נמצאת בעובדה שמיקוד התעשייה היה ,לאורך שנים,
בחומרה ויפן לא נחשבת כמובילה בעולמות התוכנה.
בתוך שנים ספורות ,ישראל ,שאין לה כמעט כל פעילות בתחום ,הפכה למנהיגה בלתי צפויה כאשר לפי ספירה
עדכנית שנערכה לקראת 'אקומושון' במאי  ,2018קהילת האוטו-טק הישראלית כוללת יותר מ 600-חברות
הפעילות בתחום התחבורה החכמה .לפני  5שנים מספר החברות הפעילות בתחום עמד על פחות מ.100-
חברות רכב רבות כבר הקימו בישראל מרכזי פיתוח וחדשנות ,כמו גם פעילות השקעות ענפה ושיתופי פעולה.
ישראל יכולה לספק לחברות היפניות אפשרויות רבות למובילות טכנולוגית אך האתגר העומד בפני התעשייה
היפנית אינו רק טכנולוגי אלא בעיקר תרבותי .התהליך העובר על התעשייה מהיר ואגרסיבי ויפן איננה רגילה
להטמעת שינויים במהירות.
http://www.jama-english.jp/publications/On_the_road_to_automated_driving.pdf 42
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בשנת  ,2018יצרנית חלקי הרכב הגדולה ביותר בעולם ,ענקית היפנית דנסו ,פתחה מרכז מו"פ
בישראל .הנוכחות בארץ תמנף את היכולות המקומיות בתחומי האבטחה ,התקשורת ,ה,AI-
החישה והתוכנה לשוק התחבורה החכמה.
דנסו ,עם הכנסות בשנת  2017בסך של כ 41-מיליארד דולר ,עומדת בפני אתגרים משמעותיים
עם צמיחת שיעור האלקטרוניקה והתוכנה ,כמו גם המגמה החשמלית ,אשר מקטינה את שיעור
וערך חלקי הרכב המסורתיים.
נוכחותה של דנסו בישראל כבר הובילה להסכם השקעה ורכישת מעבדים (צ'יפים) בהיקף גדול
מחברת . Autotalks

shutterstock.com
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תחום מיקוד שלישי:

חקלאות ומזון  -פתרונות חדשניים למחסור בכוח אדם ובקרקע
מגזר החקלאות ביפן
חקלאות הייתה תמיד בעלת תפקיד מרכזי במסורת ובתרבות היפנית ,עוד משחר ההיסטוריה .את מגזר זה
מגדיר שדה האורז שבו גודל האורז בזהירות ותשומת לב רבה על פני חלקות קטנות ומשפחתיות .הדומיננטיות
של שדות האורז המדורגים היא פונקציה של אופי הקרקע ביפן שהינו הררי ,עם שפע של גשם ,אך עם מחסור
של אדמות קלות לעיבוד.
סך הייצור החקלאי עמד ב 2013-על כ 87-מיליארד דולר ,מה שהופך את המגזר החקלאי היפני לאחד
מהגדולים בעולם .עליית רמת החיים והרחבת סל התזונה במהלך המאה ה 20-הביאו לכך שכיום יפן עצמאית
לחלוטין באספקת מצרך המזון הבסיסי-אורז ,אך מייבאת למעלה מ 60%-מתשומות המזון ,עובדה שהופכת
את הנושא לבעל חשיבות ביטחונית-לאומית-אסטרטגית מהמעלה הראשונה.
מזה תקופה החקלאות ביפן עומדת בפני אתגרים רבים וביניהם העובדה כי בחוות אורז קטנות-בינוניות
רבות ,כוח העבודה הינו מבוגר מהממוצע ומזדקן במהירות ביחס לשאר האוכלוסייה .בנוסף ,ליפן אחד מציי
הדייג הגדולים והמשוכללים בעולם כאשר כ 15%-מכמות הדייג העולמית ניצודה על ידי דייגי יפן וההשפעות
הגוברות של הידלדלות הדגה בעולם מתחילות לתת את ביטוייהן.
ככלל ,הסקטור החקלאי ביפן מהווה פחות מ 5%-מהאוכלוסייה אך השפעתו הפוליטית הגדולה דרך רשת
לאומית של קואופדרציות חקלאיות הנקראת  43)JA( Japan Agricultureקידמה הגנות על המגזר מצד אחד,
אך גם קיבעון ואיטיות ואימוץ פתרונות לבעיות המבניות.

התעשיה במספרים
סה"כ אדמה מעובדת משטח המדינה

12%

שטח גידולי חקלאות מסה"כ אדמה מעובדת

38%
 8,450אלפי טון

כמות צריכת אורז בשנה (מקום  9בעולם)
אחוז החקלאים מכח העבודה

3%

תרומת החקלאות לתמ"ג (בניכוי יבוא וסובסידיות)

1.2%
מקור :ספר השנה של משרד החקלאות היפני

אתגרים עיקריים
•הבטחת נגישות ואספקת חומרי גלם
•הפחתת עלויות ייצור
•שימוש בטכנולוגיה להגברת היעילות והרחבת הייצור של מזון מקומי
•הגמשת והשטחת שרשרת האספקה
•הרחבת שיתופי הפעולה עם גורמים בחו"ל
The Economist 43
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חוסר האיזון בסחר החקלאי של יפן
יפן חווה כיום חוסר איזון עצום בין כמות המזון לבין סך הסחורות החקלאיות שהם מייבאים ( 43.6מיליארד דולר)
ויצוא ( 3.5מיליארד דולר).
ייצוא ()B$

ייבוא ()B$

הפרש

סוג מוצר
מזון

3.5

23.0

-21.5

ירקות

1.0

20.5

-18.0

מקורhttps://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/JPN :

הסיבה לכך נובעת בעיקר מצמצום כוח העבודה שהינו תוצאה של אוכלוסייה מזדקנת ומספר הולך וקטן של חקלאים,
וכי ביפן יש עלויות רכש גבוהות בהרבה בתהליך הגידול ,השינוע והמכירה של החקלאות המקומית מאשר במדינות
אחרות .כדי לטפל בבעיות אלה ,יפן תצטרך להקל את ההגבלות על יבוא סחורות חקלאיות זרות או הידוק ההגבלות בד
בבד עם קידום אימוץ טכנולוגיות לחקלאות מודרנית ומתקדמת .יפן מיישמת כבר כמה אסטרטגיות בניסיון להתמודד
עם חוסר האיזון המסחרי ,כולל התאגדות המערכת הנוכחית והגדלת מספר העובדים הזרים העובדים בחקלאות ביפן.

עיבוד קרקעות
הקרקע ביפן עצמה פורייה מאוד אך סך הקרקע לעיבוד קטנה יחסית למדינות אחרות .מגבלה משמעותית
לפיתוח חקלאות מתקדמת הינה העובדה שמרבית החקלאים מעבדים חלקות קטנות .להלן השוואה של היקף
השטח המעובד על ידי חקלאים במדינות שונות .בעוד שבמדינות רבות שטחים גדולים מהווים חלק משמעותי
מהמגזר החקלאי ,האי שביפן  80%מהחקלאים מעבדים חלקות שקטנות מ 2-הקטר ( 20דונם).

גרף  :31היקף השטח לעיבוד בהשוואה למדינות
צרפת

גרמניה
5%

15%
20%

75%

21%

64%

יפן
3%

איטליה
16%
17%
33%

51%

80%

גדול מ 100-דונם
 20-100דונם
קטן מ 20-דונם
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מחסור בחקלאים
אתגר נוסף הוא הירידה המתמדת במספר החקלאים והזדקנות כוח העבודה .במהלך  25שנה פחת מספר
החקלאים בכ ,60%-מ 4.8-מיליון ל 2-מיליון וגילם הממוצע עלה משמעותית עד ש 77%-מהם היה מעל גיל 60
בשנת .2015

גרף  :32מגמת ההזדקנות בקרב החקלאים היפנים (אחוז מכלל החקלאים)
חקלאים מתחת לגיל 60

חקלאים מעל גיל 60
100%

77%

74%

23%

26%

69%

66%

31%

34%

60%

51%

90%
80%
70%
60%
50%

49%

2015

מקור:

2010

30%
20%
10%

2005

2000

1995

1990

0%

Agricultural census Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries; McKinsey Analysis

כדי להתמודד ,המדינה החלה לקדם
מעבר מעסקים בבעלות משפחתית
לחברות המעסיקות מספר גדל
והולך של חקלאים צעירים .מסמכים
רשמיים טוענים שהיקף הצעירים
(מתחל לגיל  )45המועסקים על ידי
חברות חקלאיות הכפיל עצמו בתוך
מספר שנים לכ 105-אלף ב.2011-
למרות המאמצים הללו ,מגמת
הירידה במספר החקלאים ועלייה
בגיל הממוצע נמשכת .בשנת ,2015
 1.75מיליון אנשים עסקו בחקלאות
כעיסוק העיקרי ,ירידה של 22%
משנת  .2005הגיל הממוצע עלה ל67-
לעומת  64בשנת .2005
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מוצרים חקלאיים עיקריים
כאשר שינזו אבה נכנס לתפקידו כראש ממשלה בשנת  ,2012הממשלה היפנית קבעה יעדים להגדלת הייצור
החקלאי מ 50-מיליון טון בשנת  2013ל 54-מיליון טון עד  .2025בנוסף ,נקבע על הגדלת הכנסות המפיקים
בכ 21%-שיושג על ידי הגדלת התפוקה והפדיון החקלאי ,כמו גם קיצוץ בעלויות .בטבלאות שלהלן ,אנו רואים
כי כמות המוצרים החקלאיים העיקריים המיוצרים מדי שנה הולכת ופוחתת.
( 2015טון)

( 2016טון)

שינוי

מוצר
ייצור חיטה

1,004 K

791 K

-23%

ייצור סויה

243 K

238 K

-2%

ייצור ירקות

11.96 M

11.91 M

-0.4%

ייצור פירות

3.11 M

2.95 M

-5%

מקורMinistry of Agriculture, Forestry and Fisheries: Summary of the Annual Report on Food, Agriculture :
)and Rural Areas in Japan for FY2016 (2017
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עלויות רכש גבוהות
סוגיה מרכזית בתעשיית החקלאות היפנית היא שעלויות הרכש גבוהות יותר מאלה של תעשיות חקלאות
במדינות אחרות .המגזר החקלאי ביפן משלם יותר עבור חומרים הדרושים כדי לייצר מוצרים חקלאיים ,כגון
דשנים ,כימיקלים וזרעים ,אשר בדרך כלל מיובאים .לדוגמה ,עלויות התשומות בייצור האורז ביפן משמעותית
גבוהות יותר מאשר בסין ובארה”ב .הגרף שלהלן ממחיש את ההבדלים ביפן בעלויות ,שרובן נובעים ממבנה
שוק לא תחרותי.

גרף  :33עלויות התשומות בייצור האורז ביפן בהשוואה למדינות אחרות ,מחיר בדולרים לטון2013 ,

מקור :אנליזה משותפת על ידי חברת מקינסי והבנק העולמי לטובת מחלקת החקלאות של ארה”ב

הזדמנויות לחברות
טכנולוגיה ישראלית
למרות שיפן יכולה להיות שותף
טבעי של ישראל בתחומי החקלאות
בזכות הרמה הטכנולוגית הגבוהה
בשתי המדינות ,הרי שבגלל
דרישות מחמירות של יפן בתחום
הגנת הצומח ונהלי יבוא קפדניים
למדינה ,הדבר לא בא לידי ביטוי
בהיקפי הסחר עד כה וסך הייצוא
החקלאי מישראל ליפן הינו כ40-
מיליון דולר בלבד.
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אבל ,ממשלת יפן ברשות אבה רואה בהגברת היקף ייצור המזון המקומי והפחתת התלות בגורמים חיצוניים
כנושא של ביטחון לאומי ולפיכך מחוייבת להגדיל את היעילות ,התפוקה והרווחיות של המגזר באמצעות
ניצול מוגבר של הטכנולוגיה וישראל יידועה כמובילה עולמית בתחום החקלאות עם למעלה מ  400 -חברות
44
שפעלו במגזר האג-טק בשנת .2017

במרץ  2017פורסם על הסכם השקעה של  15מיליון דולר ורכישת זכויות מכירה
בלעדיות ליפן על ידי ענקית המזון היפנית אג'ינימוטו

אג’ינימוטו היא חברה ששווה יותר
מ 10-מיליארד דולר ומובילה את שוק
היפני במוצרי מזון ויצוא מוצרי מזון
יפנים לרחבי העולם.
התזונה ביפן עשירה בחלבון ומבוססת
על מזון כמו טופו ,דגים ,וירקות
ירוקים .ענף החקלאות כאמור סובל
ממחסור וירידה בתפוקות בזמן שיש
עלייה בצריכת מזונות טריים ובריאים.
הינומן פיתחה מזון עשיר בחלבון
וערכים תזונתיים נוספים שניתן
לשלבו במזונות אחרים ועל ידי כך להעשיר את תכונותיהם התזונתיות.
בנוסף ,ניתן לגדלו בהיקפים גדולים בהשקעת תפוקות נמוכה (מים ,אדמה ,אנרגיה) המאפשר ייצור
מקומי שמספק קירבה לשוק וכן שמירה על ביטחון תזונתי לאומי.
הינומן ,הפועלת לענות לצרכי שוק צרכני שדורש מוצרי בריאות ,ביצעה ניתוח עמוק והחליטה לפנות
לחברות מזון שגאוותן בחדשנות המוצרית ומובילות השוק ולא רק מתמקדות ברווחיות קצרת טווח ושהן
פגיעות או חוששות מחוסר התאמת מוצריהן ויכולותיהן לעולם החדש ושעל ידי שותפות עם הינומן יכולות
לקדם את האסטרטגיה ,כגון אג’ינומוטו .לשמחת הינומן הם מצאו שותף לחזון שגם השקיע וגם מרגיש
מחוייב למימוש ההצלחה.

https://agfundernews.com/israels-agritech-market-map-400-startups-putting-the-tech-in-agritech.html 44
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סיכום
לאורך עשרות שנים "ארץ השמש העולה" ,למרות היותה אחד מהכלכלות הגדולות והמתקדמות בעולם הייתה
מחוץ להישג ידה של התעשייה הישראלית .היקפי הסחר ,שיתופי הפעולה וההשקעות היו זניחים בהשוואה
להיקף השוק היפני.
התפיסה הכללית לגבי קשיי החדירה והפעילות בשוק היפני השתרשו עד כדי כך כי אין כמעט חברה ישראלית,
בין אם יצרן ותיק או סטרטאפ צעיר שיפן נמצאת בראש רשימותיו כיעד אסטרטגי.
אך לאחרונה נושבת רוח חדשה ביפן אשר טורפת את תפיסות העבר ופותחת אפשרויות רבות ומגוונות בפני
התעשייה הישראלית.
בפעם הראשונה מאז ומעולם מתרחשת פעילות יזומה ונמרצת של המוסדות היפנים  -מראש הממשלה ,שרים,
מוסדות ממשלתיים וארגוני תעשייה  -בכדי לקדם ,לאפשר ולבסס פעילות מסחרית בהיקף משמעותי בין המדינות.
מספר גורמים מרכזיים קמו להם יחדיו לאפשר את השינוי הדרמטי הנוכחי:
•שינויים גיאו-פוליטיים כגון החלשות מדינות ערב וחשיבות הבטחת מקורות הנפט
•עליית שינזו אבה לשלטון והתחזקות התפיסה הלאומנית
•איבוד המובילות לסין וקוריאה – גם באסיה ,וגם בשווקי העולם
•מיתון של  25שנה
•קיפאון יצירתי מחייב פתיחת האפשרויות לאימוץ חדשנות מבחוץ
•עולם דיגיטאלי ומהיר  -תרבות הקונצנזוס ששלטה לאורך שנים רבות שיתקה את היכולת לקבל החלטות .דור
המנהלים הצעיר מוכן לקחת סיכונים
•הצורך לצאת ממימון של  25שנה
•רעידת האדמה ב 2011-אשר מעבר לסבל האנושי הציגה לעם היפני את כשלון "השיטה" כאשר מערכות
הממשל והתעשייה כשלו בניטור ,ניהול ,מתן תמיכה וביצוע פעולות רבות
בנוסף ,עם תחילת המשלחות ,והפעילות בישראל ,גורמים נוספים ,רכים יותר ,התווספו ובהם:
•הישראלים פתוחים לשת"פ עם יפנים  ,שלא כמו חברות אמריקאיות רבות שהשוק המקומי מספק אותן
•האווירה והאנרגיה החיובית משפיעים מאוד לטובה על היפנים הסגורים .השמועה עברה ביפן מפה לאוזן
שבישראל יש טכנולוגיה מעניינת אבל לא פחות חשוב שהישראלים מאוד ידידותיים ליפנים
•המדיה היפנית החלה לסקר את הצדדים החיובים בישראל ולא רק את הצדדים השליליים  -והיפנים מאוד
מתעניינים ומעריכים את החדשנות הישראלית
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ועדיין ,יפן הינה שוק ייחודי שיש להתכונן אליו בצורה מעמיקה ומקצועית .להלן מספר הצעות:
•פער תרבותי ועסקי – יש להכיר בו ,להבין אותו ולפעול באופן שמתמודד עימו
•הכר את החברה היפנית  -גודל ,פעילויות ,מבנה ,אסטרטגיה .אולי יש לך פתרון למספר תחומי פעילות של
החברה?
•מחוייבות – יפנים מחפשים מחוייבות ארוכת טווח ,יש לתקשר זאת
•שותפות – חברות יפניות רבות מחפשות שותף ,לא יעד להשקעה או ספק גרידא .יש להפנים זאת ולאפשר
להם לקחת חלק בפיתוח או ייצור המוצר או מתן השירות
•בשלות  -חברות ישראליות נוטות למהר ולמכור מוצר לא מוגמר  /לא מושלם שבמרבית המקרים לא יעמוד
בסטנדרט היפני .יש לברר ציפיות כדי שלא לאכזב
•סבלנות – יש להבין שתהליך קבלת ההחלטת ביפן שונה .חסרונו הוא באורכו היחסי ,יתרונו הוא שברגע
שההחלטה נפלה הארגון כולו נרתם להצלחת המיזם.
•אמינות בתכנון הזמנים – יש לעשות את כל המאמצים לעמוד בזמנים ,יש לקחת מרווחי זמן לתיקונים וטעויות
מראש ולא להתפתות להבטיח טווחי זמן קצרים כי אי עמידה בלוחות זמנים הינו נושא מהותי
•דוקומנטציה בהירה ושלמה – יפנים דורשים פירוט רב על כל נושא ונושא ,כולל מקורות מידע מפורטים
•כדאי מאוד לשתף דובר שפה שמבין את התרבות וכו' לצוות המקצועי היות ואדם כזה משפר באופן משמעותי
את הסיכויים לביצוע עסקה ולא פחות חשוב ,אולי יותר ,למימושה ולביסוס תיקשורת יעילה בין הצדדים
לאורך הזמן
•ביסוס קשר אישי  -לנסוע ,לבקר ולבסס קשר ואמון אישי עם כלל בעלי הדעה והמעורבים
•היכרות  -מנהל יפני תמיד יעדיף אם תגיע אליו דרך היכרות ( ,)Shokaiכלומר שמישהו שהוא מכיר ובוטח
יבצע את ההיכרות .אל תהססו לנות לנספחות המסחרית בטוקיו או ל JETRO-בישראל (The Japan External
.)Trade Organization
טיפ אחרון חביב ,אנא שקלו בחיוב לפעול אל מול חברות בינוניות ולא ענקיות בינלאומיות .תגלו שרבות מהן
מנוהלות על ידי בעל דעה אחד ,שמקבל החלטות באופן מהיר יותר ושהתקשורת איתו קלה ובהירה יותר מאשר
עם חברות ענק.

בהצלחה!

תודה מיוחדת:
•גב' ריה מטסומוטו ,הנספחת המסחרית בשגרירות יפן בישראל
•דיוויד הלר ,ורטקס
•רון סלפטר ,הינומן
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נספחים
נספח 1
השקעות שבוצעו ב*2017-
$000s

פרטים נוספים

תעשייה

חברה ביפנית

סוג עסקה

תאריך

חברה
הישראלית

 Mitsui Fudosanהשקעה מיפן

13,000

משקיע משותף
ישראלי

פין-טק

13.02

Credifi

השקעה מיפן

15,000

-

סייבר

13.02

Zimperium

Softbank

השקעה מיפן

7,000

משקיעים
שותפיים
ישראליים

תוכנה

7.03

LawGeex

Recruit
Holdings
()Indeed.com

 Ajinomoto Co.השקעה מיפן

15,000

לזכויות מכירה
ביפן

חקלאות ומזון

24.03

Hinoman

השקעה מיפן

16,500

21.04

Dome9

Softbank

627,000

5.05

Ormat
Technologies

ORIX Corp

השקעה מיפן

סייבר
חברה בורסאית
רכישת 22%
החזקה

אנרגיה
מתחדשת

6.05

Audioburst

Advanced
Media Inc

השקעה מיפן

6,700

-

תוכנה

15.05

Teva

Otsuka

השקעה מיפן

50,000

פיתוח ומכירת
תרופת

פיתוח תרופות

15.05

BiomX

 Takeda and SBIהשקעה מיפן

24,000

משקיעים
שותפיים
ישראליים,
אמריקאים ((J&J
וקוריאנים

פיתוח תרופות

24.05

Karamba

 Sumitomo andהשקעה מיפן

12,000

-

סייבר לרכב

21.06

Cybereason

Softbank

השקעה מיפן

100,000

-

סייבר

26.06

Autotalks

Toyota

השקעה מיפן

5,000

-

סייבר לרכב

fremanezumab
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Asgent

יפן סקירה כלכלית

תאריך

חברה
הישראלית

חברה ביפנית

סוג עסקה

$000s

פרטים נוספים

תעשייה

28.06

LogicBio

SBI

השקעה מיפן

50,000

משקיעים
שותפיים
ישראליים
ואירופיים

פיתוח תרופות

3.07

Corundum

Theranica

קרן הון סיכון 6,000
ישראלי-יפני
השקיע
החברה
ישראלית

קרן הון סיכון
ישראלי-יפני
השקיע בחברה
ישראלית יחד
עם משקיעים
שותפיים
ישראליים
ואמריקאים

ביו-טכנולוגיה

14.07

Intuition
Robotics

Toyota

השקעה מיפן 14,000

-

סייבר לרכב

11.07

WeWork

Softbank

השקעה מיפן 300,000

 10-20מקומות
עבודה משותפים
בטוקיו

נדל"ן

24.07

NeuroDerm

Mitsubishi
Tanabe

רכישה

פיתוח תרופות

29.07

PayKey

Legend Fund

השקעה מיפן 10,000

משקיעים
שותפיים
ישראליים וסינים

פין-טק

30.07

IQP

IQP

40,000

 GEריכשה חברה
ישראלית-יפנית

IoT

14.09

XVTEC

**SocioNext

השקעה מיפן 5,000

-

ICT

28.09

Magenta
Medical

JAFCO Co.

השקעה מיפן 15,000

משקיעים
שותפיים
ישראליים
ואמריקאים

מכשירים
רפואיים

4.12

Atox Bio

Asahi Kasei
Medical

השקעה מיפן 30,000

משקיעים
שותפיים
ישראליים,
אירופיים
ואמריקאים

ביו-טכנולוגיה

רכישה מיפן

רכישה
מארה"ב

1,100,000
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חברה
הישראלית

חברה ביפנית

תאריך
4.12

Guardian
Optical
Technologies

Toyota

7.12

הבורסה לנ"ע
בת"א

IRI

19.12

Lemonade

Softbank

עסקעות מעל 5M$

*
* רק עסקאות ששודרו לציבור דרך PRNewswire
** Fujitsu and Panasonic JV
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סוג עסקה

$000s

פרטים נוספים

השקעה מיפן 5,100
הנפקה
בבורסה בת"א

55,000

השקעה מיפן 120,000

תעשייה
סייבר לרכב

מוצרי חשמל
ההנפקה
הראשונה לחברה וטכנולוגיה
יפנית בבורסה
בת"א
משקיעים
שותפיים
אמריקאים

פין-טק

יפן סקירה כלכלית

לפרטים נוספים:
שאולי כצנלסון ,טל’  ,03-5142961דוא”ל Shauli@export.gov.il
איתי זהוראי ,טל’  ,03-5142820דוא”ל Itayz@export.gov.il
דניאל רופא ,טל’  ,03-5142889דוא”ל Danielle@export.gov.il
כתיבה ,עריכה ומחקר:
פרוסט אנד סאליבן
היחידה הכלכלית ,מכון היצוא
עיצוב והפקה:
סטודיו בילט
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