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אנו שמחים להציג את מגזין אוטומוטיב של מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה. 
הנציגים הכלכליים ב-13 מדינות ברחבי העולם סוקרים את תמונת המצב ואת המגמות 
ושיתופי הפעולה האפשריים  ומציגים את ההזדמנויות  בתחום האוטומוטיב במדינתם, 

לחברות ישראליות, השואפות להרחיב את פעילותן לשוק הבינלאומי. 
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זרקור על הזדמנויות העסקיות 
בתחום האוטומוטיב

אנו שמחים להציג בפניכם את המגזין הרבעוני של מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה. לרגל 
כנס תחליפי דלקים שיתקיים בתל אביב בסוף אוקטובר, בחרנו להתמקד בתחום האוטומוטיב. במסגרת 
הרכב  בתעשיית  בכירים  ובהן  משלחות  עשרות  לישראל  יגיעו  התערוכה,  על  חוץ  סחר  מינהל  עבודת 

העולמית שיבקרו בתערוכה וייחשפו לטכנולוגיות הישראליות בתחום.

תחום האוטומוטיב עובר תמורות בשנים האחרונות. אנו רואים כי בתעשייה הישראלית קיימים מגוון רחב 
של פתרונות, החל מפתרונות לייצור מתקדם וכלה בכלי רכב אוטונומיים וטכנולוגיות שנועדו לשפר את 

איכות הנסיעה ואת ביטחון הנוסעים.

המגזין שלפניכם מטיל זרקור על ההזדמנויות העסקיות שאליהן נחשפים הנציגים הכלכליים של משרד 
הכלכלה והתעשייה בחו"ל בשווקים נבחרים באירופה, באמריקה ובאסיה. המגזין יציג את תמונת המצב 
בתחום  העולמיות  למגמות  התייחסות  יכלול  הוא  כן,  כמו  נבחרות.  מדינות  ב-13  האוטומוטיב  בתחום 

ולפוטנציאל הקיים עבור חברות ישראליות לפרוץ לשווקים בינלאומיים חדשים.

ומוביל את מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל  מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מגבש 
בשווקים  החדשנית  תדמיתה  את  ולמצב  הישראלית  התעשייה  של  התחרותיות  את  להגביר  במטרה 

הבינלאומיים כדי להגדיל ולגוון את היצוא הישראלי ולמשוך לכאן השקעות זרות.

המינהל מפעיל מערך של 43 נציגים כלכליים-מסחריים בפריסה עולמית המוצבים במדינות היעד של 
חו"ל  בשוקי  הישראלית  לתעשייה  לסייע  תפקידם  הבינלאומיים.  הכלכליים  ובארגונים  הישראלי  היצוא 
דלתות  פתיחת  מקצועיים,  סמינרים  עריכת  ותערוכות,  משלחות  ארגון  פעילויות,  ייזום  שונות:  בדרכים 
בחברות ובגופי ממשל בשוקי היעד, ליווי חברות בשלבי הכניסה לשווקים וכן סיוע בנושאי רגולציה, פתרון 

של חסמי סחר ונושאים אחרים.

המינהל יוזם ומנהל משא ומתן על הסכמי סחר חדשים, מעדכן באופן שוטף הסכמי סחר קיימים, פועל 
 WTO ,OECD - הבינלאומיים  בארגונים הכלכליים  ישראל  מדינת  ומייצג את  להסרה של חסמי סחר 
ובנציגות ישראל לאיחוד האירופי. המינהל מפעיל מערך של כלים וקרנות המסייעים לחברות ישראליות 
לסייע  ותוכנית של"ב המיועדת  לפעול בחו"ל. בהם: תוכנית כסף חכם המסייעת לפריצה לשוק חדש 

ליצואנים בתחילת דרכם.

מערך הנציגים הכלכליים של משרד הכלכלה והתעשייה פועל לקידום האינטרסים העסקיים-כלכליים 
של התעשייה הישראלית בתחום זה. הסיוע נעשה הן בחיבורים לשותפים ולקוחות בחו"ל, הן בפישוט 
הסביבה הרגולטורית והורדת חסמי סחר לחברות ישראליות בתחומים אלו במדינות העולם, והן בהבאת 

גורמים מקצועיים בתחום לפגישות בישראל. 

בתחום.  חוץ  סחר  מינהל  בפעילות  לעלייה  הביאה  האוטומוטיב  בתחום  הגוברת  העולמית  ההתעניינות 
כך, בשנת 2018, התקיימו עשרות פעילויות בתחום, בהובלת הנציגים הכלכליים, ובהן משלחות ייעודיות 
וארצות הברית(, ביקרו  יפן  )כמו דרום קוריאה,  של חברות ישראליות שיצאו לרוד שואו במדינות נבחרות 
במטה החברות המובילות והציגו את הטכנולוגיות הישראליות; חברות בכירות שהגיעו לארץ בחיפוש אחר 
 ING היפנית וחברת Hitachi ואאודי הגרמניות, חברת BMW טכנולוגיות ישראליות בתחום, ובהן חברות

Lease הפולנית; הקמת ביתן לאומי בכנסים בינלאומיים בתחום )כמו כנס Mondial tech בפריז( ועוד. 

הפעילות הענפה בתחום תימשך גם ברבעון האחרון של שנת 2018, שבו ייערך כנס תחליפי דלקים 
שמושך אליו מדי שנה חברות ובכירים מרחבי העולם. כמו כן, צפויים להתקיים אירועים נוספים שבהם 
יחשפו הנציגים הכלכליים את החברות הישראליות לפוטנציאל בתחום באמצעות פגישות בלתי אמצעיות 

עם בכירים בחברות המובילות בשוק הבינלאומי.

לאור הפוטנציאל העסקי הגלובלי הטמון בתחום האוטומוטיב, לצד הגידול במספר החברות הטכנולוגיות 
העוסקות בתחום, בכוונתנו להגדיל את מספר ומגוון הפעילויות העסקיות שיתמקדו בתחום ואנו מזמינים 

אתכם להיות שותפים לעשייה.

אנו מקווים שמגזין זה יספק לכם חשיפה מעמיקה למגמות בשווקים המוצגים והיכרות טובה יותר עם 
ההזדמנויות העסקיות העומדות בפני חברות ישראליות – ההזדמנויות שהנציגים הכלכליים של משרד 

הכלכלה והתעשייה יוכלו להנגיש עבורכם.

בברכה,

אוהד כהן
מנהל מינהל סחר חוץ
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על מינהל סחר חוץ, 
משרד הכלכלה והתעשייה

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה אמון על גיבוש ויישום מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל 
במטרה להגביר את כושר התחרות של התעשייה הישראלית בשווקים הבינלאומיים.

תחומי הפעילות העיקריים של המינהל כוללים פעולות לקידום הסחר והיצוא, ייזום ותחזוקה של הסכמי 
סחר לשיפור תנאי הסחר של ישראל, עידוד ומשיכת השקעות זרות ויצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים עם 

חברות זרות.
לצד הפעילות בישראל, מינהל סחר חוץ מפעיל מערך נציגים כלכליים-מסחריים המהווים זרוע ביצועית-

דיפלומטית של המשרד בשוקי חו"ל ופועלים לקדם יצוא ״כחול-לבן״ ולהסדיר סוגיות רגולטוריות הנוגעות 
לפעילות היצואנים.

לאיחוד  מרכולתם  את  המייצאים  יצואנים  על  החלות  מכס  הוצאות  בשיפוי  עוסק  המינהל  לכך,  בנוסף 
האירופי, ככל שיש הוצאות כאלו.

המינהל מורכב מארבעה אגפים:
מחולק  הוא  כך  לשם  בחו"ל.  הנציגויות  ותפעול  היצוא  לקידום  אחראי  האגף  יצוא:  קידום  אגף   .1 
גיאוגרפיות המתפעלות רשת נציגים כלכליים-מסחריים ברחבי העולם. הדסקים הגיאוגרפיים  למחלקות 
מחולקים כך: אירופה )1 ו-2(, אמריקה הלטינית, צפון אמריקה, אסיה פאסיפיק, סין, שווקים מתעוררים, 
מימון בינלאומי והמזרח התיכון. המחלקות הגיאוגרפיות מפעילות מערך של למעלה מ-40 נציגים כלכליים-

ייזום  כגון:  דרכים,  חו"ל במגוון  לסייע לתעשייה הישראלית בשוקי  עולמית, שתפקידם  מסחריים בפריסה 
פעילויות, ארגון משלחות, ארגון תערוכות ועריכת סמינרים מקצועיים, פתיחת דלתות בחברות ובגופי ממשל 

בשוקי היעד, וכן סיוע בנושאי רגולציה ובנושאים אחרים.

במדינות  הכלכלית  הפעילות  קידום  על  אמונה  הפיננסים  והמוסדות  המתעוררים  השווקים  מחלקת 
המתפתחות )אפריקה, דרום ומזרח אסיה, אמריקה הלטינית ומזרח אירופה( ועל שילוב חברות ישראליות 
בפרויקטים במימון מוסדות פיננסים לפיתוח )Development Finance Institutions(. במקביל, פועלת 
המחלקה להגברת המודעות לאתגרי הפיתוח בעולם בקרב התעשייה הישראלית ומובילה הסכמים שונים 
עם המוסדות הפיננסים לפיתוח. זאת ועוד, המחלקה מקדמת שיתופי פעולה עם ארגוני חברה אזרחית 

המממנים ומובילים פרויקטים במדינות מתפתחות כחלק מעיצוב אסטרטגיית הפיתוח של ישראל.

הנציגים הכלכליים-מסחריים - עומדים בראש הנציגות הכלכלית-מסחרית של משרד הכלכלה והתעשייה 
הישראלי במדינת היעד. הנציגים אמונים על ניהול הנציגות הכלכלית-מסחרית ומהווים גורם המקשר בין 
פעילות משרד החוץ במדינת היעד )באמצעות השגרירות(, פעילות הנציגות ומטה מינהל סחר חוץ במשרד 

הכלכלה והתעשייה בירושלים. 
זרוע  מהווה  כלכלי,  פעולה  ושיתוף  ליצוא  היעד  בשוק  הפועלת  הישראלית,  הכלכלית-מסחרית  הנציגות 
דיפלומטית של מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה. הנציגות פועלת לפיתוח שותפויות אסטרטגיות 
בין ישראל למדינות היעד, עוסקת בקידום יחסים מסחריים בין חברות ישראליות לחברות מקומיות )בשוק 

היעד ליצוא(, וכן פועלת מול גורמים נוספים בזירה הציבורית והממשלתית. 

לתוכנית  בהתאם  פועלות  העולם  ברחבי  והתעשייה  הכלכלה  משרד  של  הכלכליות-מסחריות  הנציגויות 
העבודה של מטה מינהל סחר חוץ והנהלת משרד הכלכלה והתעשייה, ובשיתוף עם משרד החוץ הישראלי 
זאת, במטרה  כל  לפי הצורך.  וגופים פרטיים  נוספים, ארגונים לא ממשלתיים   ועם שחקנים ממשלתיים 
הכלכלה  משרד  למדיניות  בהתאם  ישראל  מדינת  של  הבינלאומית  הסחר  מדיניות  את  ביעילות  לקדם 

והתעשייה ומדיניות ממשלת ישראל.
גופים   / פרטיות  חברות  בין  גשר  המהווים  סחר  קציני  כמה  פועלים  כלכלית  נציגות  בכל   - סחר   קציני 
מסייעים  הסחר  קציני  לייצא.  המעוניינות  ישראליות  חברות  לבין  היעד  בשוקי  ממשלה  גורמי   / ציבוריים 
למשלחות סחר ישראליות המגיעות למדינת היעד או יוצאות לישראל, מתזמנים פגישות B2B אסטרטגיות 
ישראליות  לחברות  מקצועי  וייעוץ  סיוע  ומעניקים  ביותר  החשובים  והבינלאומיים  הלאומיים  באירועים 

ממוקדות המעוניינות לפעול בשוק היעד. 
לצד המחלקות הגיאוגרפיות, פועלות גם מחלקת אירוח, קשרי חוץ, פרסום והסברה וכן המחלקה לתקציבי 

סחר חוץ ורישום היצוא.

2. אגף כלי סיוע לתעשייה: מערך כלי סיוע לתעשייה מפעיל מגוון תוכניות לחיזוק התעשייה הישראלית 
ולהגדלת אפשרויות התעסוקה. לשם כך, מפעיל המערך כלי סיוע שונים לייזום ולהעמקת הפעילות של 

התעשייה הישראלית בשווקים הבינלאומיים.

תוכנית של"ב שער לשיווק בינלאומי - התוכנית מעניקה סיוע לחברות בעלות היקף מכירות של למעלה 
מחצי מיליון שקלים בארץ, לחברות שגייסו לפחות שני מיליון שקלים וטרם החלו לייצא או לחברות שהיקף 
היצוא שלהן עד 250,000 דולר. במסגרת התוכנית ניתן סיוע למשך 24 חודשים באמצעות ליווי מקצועי 
של יועצים והשתתפות במימון של עד 50% מההוצאות השיווקיות, עד 200 אלף שקלים מתוך של 400 

אלף שקלים לשוק אחד או שניים שהוגדרו בתוכנית העסקית.

תוכנית כסף חכם - התוכנית מעניקה סיוע דו-שנתי לחברות ישראליות שמייצאות מעל 250,000 דולר 
יעד  לשוק  בתוכנית  המשתתפות  החברות  של  המכירות  בהיקף  משמעותי  גידול  להשיג  במטרה  בשנה 
הוצאות  במימון  והשתתפות  ליווי מקצועי  לקבל  ניתן  במסגרת התוכנית  ידי החברה.  על  שמוגדר מראש 
מיליון   1 של  מתוכנית  שקלים   500,000 עד  כלומר  המאושרת,  התוכנית  מתקציב   50% עד  שיווקיות 

שקלים. להודו, סין ויפן סכום ההוצאות המוכרות כפול ומשך התוכנית הוא שלוש שנים.

קרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים - מטרת הקרן לקדם השתתפות של חברות ישראליות במכרזים 
הקרן  הפרויקט,  טרום  בשלבי  הגבוהה  הסיכון  רמת  בשל  בחו"ל.  פוטנציאליים  ובפרויקטים  בינלאומיים 
משתתפת במימון ההוצאות הכרוכות בהוכחת היתכנות/ פיילוט או בהגשת הצעה למכרז בינלאומי בשיעור 
של עד 50% מהעלויות: הוכחת היתכנות  – עד 200,000 שקלים כאשר שווי הפרויקט הפוטנציאלי נע 
בין חצי מיליון למיליון דולר, ועד לסכום של 500,000 שקלים כשהפוטנציאל העסקי עולה על מיליון דולר. 

הצעה למכרז – עד 400,000 שקלים. 

תוכנית מאגדי תשתית - התוכנית מעניקה סיוע לחברות ישראליות המתאגדות יחדיו לשם הקמה, תפעול 
ושיווק מתקן הדגמה מסחרי בשוק יעד. במסגרת התוכנית ניתן לקבל השתתפות בהוצאות הקמה, תפעול 

ושיווק עד 50% מתקציב התוכנית המאושרת ועד 10 מיליון שקלים לאורך שלוש שנות התוכנית.



67 מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה

אוטומוטיב 2018

3. אגף מדיניות סחר והסכמים בינלאומיים: האגף אחראי לקידום ותחזוקה של הסכמים בינלאומיים 
ומחולק לארבע מחלקות:

המחלקה להסכמי סחר בילטראליים. 1
המחלקה להסכמי סחר מולטילטראליים – WTO )ארגון הסחר העולמי(. 2
מחלקת OECD )ארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי(. 3
המחלקה להקשרי סחר וסחר בענפי השירותים . 4

חדשים,  סחר  הסכמי  ייזום  ישראל:  של  החוץ  סחר  למדיניות  הנוגעים  הנושאים  במכלול  עוסק  האגף 
ניהול המשא ומתן לגביהם ומעקב אחר יישומם. כמו כן, האגף אחראי על איסוף מידע וניתוח רגולציה 
במדינות הסחר העיקריות תוך סיוע ליצואנים הנתקלים בחסמי סחר, טיפול בשאלות רגולציה ופישוט 
סחר, השתתפות בארגונים בינלאומיים, כאשר העיקריים שבהם: ארגון הסחר העולמי, והארגון לשיתוף 
פעולה ולפיתוח כלכלי )ה-OECD(. כמו גם פעילות בתחום הסחר בשירותים, תקינה, ועוד. כל זאת תוך 
מגעים עם הממשלות המקומיות וסיוע מהנציגים הכלכליים שמפעיל המינהל לסחר חוץ ברחבי העולם.

איכות  של  ולשיפור  בארגון  הידע  שימור  לקידום  פועל  האגף  ידע:  וניהול  השירות  איכות  אגף   .4
השירות במינהל. 

הפעילויות העיקריות של אגף מדיניות סחר בשנים האחרונות הן:
שדרוג הסכם לאזור סחר חופשי עם קנדה  

חתימת הסכם סחר חופשי עם פנמה  
משא ומתן לשדרוג ההסכם החקלאי עם אפט"א  

השתתפות במשא ומתן על ה-TiSA - הסכם רב צדדי על סחר בשירותים  
 ITA השתתפות וסיום במשא ומתן להסכם לליברליזציה בציוד תקשורת  

כניסה לתוקף של שני הסכמים להכרה הדדית בציוד תקשורת - עם ארצות הברית ועם קנדה  
ואיחוד  סין  הדרומית,  קוריאה  וייטנאם,  אוקראינה,  עם  חופשי  סחר  לאזור  הסכם  על  ומתן  משא   

המכסים האירו-אסיאתי

  למידע נוסף על מינהל סחר חוץ:
https://israel-trade.net  

תוכן 
עניינים

8   התוכנית הלאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה  

10   ברזיל | תמריצים ליצרני כלי רכב וחלפים למכוניות  

14   צ׳ילה| כלי רכב חשמליים עולים על הכביש  

18   קולומביה | מחשבים מסלול מחדש   

24   איטליה | דרושות שותפות לנסיעת מבחן   

30   גרמניה | שותפה אטרקטיבית לעולם הרכב החשמלי   

36   הולנד | על המסלול המהיר לניידות חכמה   

42   רומניה | הדרך לתחבורה חכמה מתחילה בפיתוח תשתיות   

48   טורקיה | בדרך למכונית הטורקית הראשונה   

52   הודו | מכרזים ל-25,000 ריקשות חשמליות   

56   סין | המירוץ לרכב חשמלי   

60   הונג קונג | ניידות חכמה כחלק מעיר חכמה   

66   דרום קוריאה | תנופה ידידותית לסביבה בתעשיית הרכב   

72   סינגפור | שדה ניסויים לתחבורה חכמה   
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Israel NewTech :נעים להכיר
Israel NewTech, התוכנית הלאומית לקידום תעשיות המים והאנרגיה המתחדשת, מסייעת לתעשייה 

הישראלית להתמודד עם אתגרי המחר. 

לאור הפוטנציאל האדיר ויכולותיה המוכחות של ישראל, צוות התוכנית והשותפים בה שמו להם למטרה 
בתעשיית  שונות  טכנולוגיות  בפיתוח  בינלאומית  ברמה  מובילה  כשחקנית  ישראל  את  ולמצב  למתג 
הקלינטק וכמקור ידע ומצוינות עולמית בתחום זה. תוך הכרה בחשיבות של מציאת פתרונות טכנולוגיים 
בני-קיימא והבנה כי תחומים אלה ימשיכו לצמוח במהירות בשנים הקרובות, מאפשרת התוכנית ליזמות 

המקומית למלא תפקיד מרכזי בבמה הגלובלית.

מים  טכנולוגיות  לקידום  ממשלה  מתוקף החלטת   2006 בשנת  הוקמה   Israel NewTech התוכנית 
מכון  היצוא,  מכון  צוותי  יחדיו  פועלים  בתוכנית  והתחבורה.  האנרגיה  לתחומי  גם  התקדמה  ובהמשך 

התקנים וכלל משרדי הממשלה הרלוונטיים ביחד עם גורמים באקדמיה ובתעשייה.

הגישה ההוליסטית של Israel NewTech מתמקדת בארבעה רבדים עיקריים בהם 
התוכנית פועלת:

חיזוק המשאב האנושי על ידי השקעה רחבת היקף בפיתוח מסלולי לימוד ייחודיים ובבניית קורסים . 1
להכשרה ולהסבת אקדמאים לתחום.

קידום תוכניות מחקר ופיתוח באמצעות מגוון מסלולי תמיכה בשלבי מו"פ שונים.. 2
החדרת חדשנות לשוק המקומי בעזרת יישום בפועל של טכנולוגיות שונות.. 3
פריצה לשוק העולמי תוך שימוש נרחב במערך הנספחים של משרד הכלכלה ליצירת קשרים, ארגון . 4

הישראלית  הקלינטק  תעשיית  לקידום  בינלאומיים  שיווקיים  ואירועים  כנסים  של  וקיומם  משלחות 
ולמיתוגה כמקור של חדשנות וידע.

 
ליצירת קשר:

israelnewtech@economy.gov.il :מייל
טלפון: 02-666-2607

לתחליפי דלקים
ותחבורה חכמה

התכנית הלאומית

 התוכנית הלאומית 
לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה

התוכנית הלאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה הושקה בשנת 2011 כיוזמה ממשלתית בין משרדית. 
יוזמה זו מובלת על ידי המינהלת לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה ומאגדת 11 

משרדי ממשלה וגופים שונים. 

מטרות התוכנית הן הפחתת התלות העולמית בנפט בסקטור התחבורה על ידי מיצוב ישראל כמרכז ידע 
וחדשנות בנושא של תחליפי דלקים ותחבורה חכמה. בנוסף, שמה לה המינהלת יעד להפחתת התלות 
המקומית בנפט בתחבורה על ידי הטמעה של סוגי הנעות חלופיות ושל טכנולוגיות וקונספטים חדשניים 

בתחום התחבורה החכמה שביכולתם לייעל את מערך התחבורה.

יעדי התוכנית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה הם:
ידי  הפחתה משמעותית בחלקו של הנפט בסקטור התחבורה בישראל )יעד של 60% ב-2025( על 
שותפיה  עם  יחד  המינהלת,  המקומי.  בשוק  חכמה  ותחבורה  דלקים  תחליפי  של  פתרונות  הטמעת 
סוגי  של  חדירתם  את  לאפשר  כדי  ופיננסית  רגולטורית  מבחינה  תומכת  סביבה  מקדמת  הרלוונטיים, 

דלקים חלופיים, כלי רכב נקיים ופתרונות תחבורה חכמה לשוק המקומי.

הפיכת ישראל למרכז ידע מחקרי ותעשייתי מוטה טכנולוגיה בתחום תחליפי דלקים ותחבורה חכמה. 
המינהלת ושותפיה לתוכנית במשרדי הממשלה האחרים מפעילים מגוון כלי תמיכה כדי לעודד מחקר 
ופיתוח ולסייע בקידום שרשרת הערך של הטכנולוגיה, החל מתמיכה במחקר הבסיסי ועד למוצר הסופי. 

כלים אלו כוללים כלי תמיכה כספיים ולצדם כלי תמיכה רגולטורים.

הפצת החזון והידע בעולם וקידום שיתופי פעולה לצורך האצת קצב ההתקדמות העולמית בתחום 
תחליפי דלקים ותחבורה חכמה. המינהלת שמה דגש רב על קידום שיתופי פעולה בינלאומיים ועל יצירת 
קשרי עבודה עם גופים כגון ממשל, תעשייה וגופי מחקר בחו"ל. אחד מאירועי הדגל של המנהלת הוא 

הכנס השנתי לתחבורה חכמה ופרס ראש הממשלה לחדשנות.

ליצירת קשר:
oil@pmo.gov.il :מייל

טלפון: 9723777910+  



על אף היקפו של ענף הרכב בברזיל ותרומתו המשמעותית לכלכלת המדינה, 
ניצבים בפני ברזיל אתגרים רבים בתחומי כלי הרכב החשמליים והניידות 
החכמה. מהן תוכניות התמריצים והטבות המס המוצעות לחברות הזנק 

המעוניינות בשיתוף פעולה?

תעשיית המכוניות היא הענף הכלכלי העיקרי בברזיל. ענף 
ל-4%  מקביל  והוא  התעשייתי,  מהתל"ג   22% מהווה  זה 
מהתל"ג הכללי. בברזיל פועל שוק המכוניות השביעי בגודלו 
התשיעי  במקום  נמצאת  ברזיל  מכוניות  ובייצור  בעולם, 
מייצרת  הברזילאית  המכוניות  תעשיית  למעשה,  בעולם. 
כ-2.1 מיליון כלי רכב בשנה, ובשנת 2016 היא מכרה לשוק 

המקומי בלבד 1.8 מיליון כלי רכב.
ליצוא  הקשור  בכל  גם  משמעותית  שחקנית  מהווה  ברזיל 
ויבוא של מכוניות וחלפים לרכב. נתוני ההכנסות העדכניים 
מיליארד   17.9 הבאה:  התמונה  את  מציגים   2016 לשנת 
ו-17.8  מכוניות(  אלף   488 בכללותו,  )הענף  ביצוא  דולר 
מייבאת  ברזיל  לרכב.  וחלפים  מכוניות  ליבוא  דולר  מיליארד 
חלקים למכוניות בעיקר מארצות הברית )11.8%(, גרמניה 
יפן )8.9%(, דרום קוריאה )8.7%(.  )11.6%(, סין )9.4%(, 
מדינות  מ-30  ליותר  רכב  כלי  מייצא  הברזילאי  הרכב  שוק 
ומקסיקו,  פרו  אורוגואי,  פרגואי,  ארגנטינה,  ביניהן  בעולם, 
בעוד שמרבית חלקי החילוף מיוצאים לשווקים בארגנטינה, 

מקסיקו, ארצות הברית, גרמניה והולנד.

תמונת מצב 
שוק הרכב המפותח בברזיל כולל 31 יצרנים, ביניהם היצרנים 
הגדולים בעולם, העוסקים בקטגוריות מגוונות בשוק - כלי רכב 
מסחריים קלים, אוטובוסים, משאיות ומיכון חקלאי. נוסף על 
כך, יש בברזיל 616 חברות לחלפים למכוניות, 5,592 סוכני 
לבניית  ומיכון  חקלאי  מיכון  לייצור  מפעלים  אלף   109 רכב, 
מדינות-מחוז ב-11  תעשייתיים  ייצור  מפעלי  ו-67   כבישים 

ייצור של 5.05  כושר  בעלי  ערים. מפעלים אלה הם  וב-54 
מיליון כלי רכב. ברזיל מהווה גם במה עולמית לפיתוח ולייצור 

של כלי רכב קומפקטיים רגילים ושל מותגי יוקרה. 
תתי-הענפים העיקריים בשוק הרכב הברזילאי הם חלפים לכלי 
רכב ומפעלים לייצור מכוניות. יצרני ציוד מקורי )OEM( וחלקי 
כלי  בתעשיית  העיקריים  השווקים  הם  הרכב  לכלי  החילוף 
הרכב בברזיל. בתחומים אלה מתקיימת פעילות משמעותית 
הכוללת גם הקמת מפעלים מקומיים של הספקים הגדולים 
 ,Industry 4.0-ה מהפך  המכוניות,  ייצור  מבחינת  בעולם. 
הייצור,  תהליכי  את  המייעלות  טכנולוגיות  החדרת  שעניינו 
המסורתי,  הייצור  את  ומשפרות  ובקרה  אוטומציה  מכניסות 

ברזיל

תעשיית המכוניות היא הענף 
הכלכלי העיקרי בברזיל

 תמריצים ליצרני כלי רכב 
וחלפים למכוניות

צחי רייך, 
הנציג הכלכלי של משרד הכלכלה

והתעשייה בסאו פאולו, ברזיל

ביאנקה חן, 
מנהלת פיתוח עסקי בנציגות הכלכלית 

בסאו פאולו, ברזיל

 מיליארד ליטר
 דלק אתנול ייצרה 
 ברזיל ב-2014 
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יגרום לשינוי דרמטי בתעשיית כלי הרכב, יתעל את התפעול 
ויציע הזדמנויות עסקיות חדשות.

לשלוש  מחולקת  לרכב  לחלפים  הברזילאית  התעשייה 
לאומיים  רכב  כלי  יצרני   - הראשונה  עיקריות:  קבוצות 
גדולות  ובינלאומיות  לאומיות  חברות   - השנייה  וגלובליים. 
המספקות מוצרים בעלי מורכבות טכנולוגית גבוהה ישירות 
ליצרני כלי הרכב. הקבוצה השלישית כוללת יצרנים מקומיים 
מייצרים  אלה  יצרנים  למכוניות.  לחלפים  ובינוניים  קטנים 
עבור השוק המשני פריטים בעלי מורכבות נמוכה ומספקים 

מוצרים בקנה מידה קטן יותר ליצרני כלי רכב מקומיים.
הן  הברזילאי  הרכב  בשוק  הפועלות  הגדולות  החברות 
שתרמו  ופולקסוואגן,   )GM( מוטורס  ג'נרל  פורד,  פיאט, 
נוספות  רבות לצמיחת השוק המקומי. תרומתן של חברות 
כדוגמת טויוטה, בוש וניסן אף הובילה לפיתוח פטנטים לכלי 
היצרנים הקטנים  מבין  המובילות  רכב חשמליים. החברות 
 Agrale-ו אוטובוסים(  )יצרני   Caio  ,Marcopolo הן: 
)יצרנית כלי רכב חקלאיים(. בין הספקים העיקריים, בנוסף 
 ,Mahle-ו  Continental Automotive ,Bridgestone-ל
חשוב להזכיר גם את פנסוניק, שאמנם אינה עוסקת בענף 
סוללות  בייצור  ניסתה להפוך לשחקן חשוב  כלי הרכב, אך 

ורכיבים למכוניות חשמליות.
התרחבו  החלפים  בענף  שונות  חברות  האחרונות,  בשנים 
והקימו מפעלים לייצור דגמי רכב חדשים. במרבית המקרים, 
פעילות זו התבצעה באמצעות שותפויות או רכישת חברות 
בשרשרת  כוחן  את  הגדילו  שהתרחבו  החברות  מקומיות. 
האספקה והפכו את יחסי ספק-לקוח המסורתיים לשותפויות 

אסטרטגיות לטווח הארוך. 

השקעות ממשלתיות ושינוי חקיקה
הרכב  ענף  בתחום  המשמעותית  הממשלתית  ההשקעה 
שתיושם  תמריצים  תוכנית   -  "Rota 2030"-ב מפורטת 
עד  מציעה  זו  תוכנית  הקרובות.  השנים  ב-14  בהדרגה 
למיליארד וחצי ריאל ברזילאי )כ-360 מיליון דולר אמריקאי, 
נכון לסוף ספטמבר 2018( באשראי מס שנתי עבור יצרני 
כלי רכב וחלפים למכוניות הבוחרים לעשות עסקים בברזיל. 
ליעד ההשקעה במו"פ  זה מוצע לחברות המגיעות  אשראי 
נוספות על עמידה ביעדי  ואף מובטחות להן הפחתות מס 
את  להחליף  נועדה   Rota 2030  .2020 עד  דלק  יעילות 
תוכנית ההטבות Inovar-Auto, שפעלה בין השנים 2012 
של  הוגנת  לא  העדפה  בשל  ביקורת  ספגה  אך  ל-2017, 

מוצרים מקומיים על פני מוצרי יבוא.
בשנת 2015 הממשלה הקטינה את מס היבוא על מכוניות 
 .7% של  מירבי  לשיעור  מ-35%  והיברידיות  חשמליות 
ריו דה-ז'נרו, סיארה, סאו פאולו  כולל  מדינות-מחוז אחדות, 
וריו גראנדה דו סול, העניקו מס נמוך או פטור ממיסוי בגין 
מכוניות  מכירות  זאת,  בעקבות  ממונעים.  רכב  כלי  יבוא 
חשמליות והיברידיות בברזיל גדלו ב-58.9% בשנת 2018.  

מכל  הדורשת  עירונית,  לניידות  ארצית  מדיניות  יש  לברזיל 

הערים שבהן יותר מ-20,000 תושבים, לאמץ תכנון ניידות 
לקבל  מנת  על  שלהן,  הגדולות  הפיתוח  בתוכניות  עירונית 
מימון. מדיניות זו מתייחסת ל-3,056 ערים בברזיל, והיא אף 

קובעת תמריצים לשימוש בסוגי דלק חלופיים.
המדיניות בנוגע לסוגי דלק אורגני - RenovaBio - מכוונת 
האורגניים,  הדלק  סוגי  בכל  בברזיל  השימוש  את  להגדיל 
כולל אתנול, דיזל אורגני ומתאן אורגני, במטרה להבטיח את 
הגידול באנרגיה, לצמצם את פליטת הגזים בכלי הרכב, ובכך 
להעניק דחיפה לכל שרשרת ייצור הדלק מבלי להטיל מיסי 

פחמן על התושבים.

סוגי דלק חלופיים 
כלי רכב עם  גלובלית לפיתוח  ברזיל מהווה גם פלטפורמה 
טכנולוגיות  ויצרה   )flexible-fuel vehicle( דואלי  דלק 
מסוג התנעה אלקטרונית קרה. המדינה היא היצרן השני 
וארצות הברית  ברזיל  דלק אתנול.  בעולם של  ביותר  הגדול 
וביחד  ב-2014,  אתנול  דלק  של  התעשייתי  בייצור  הובילו 
ייצרה  ברזיל  ב-2014  העולמי.  מהייצור   83.4% מהוות  הן 
23.4 מיליארד ליטר של דלק אתנול, המהווה 25.2% מכלל 
האתנול המשמש כדלק בעולם. בשנת 2015 יותר ממחצית 

.)Biofuels( מצי הרכב בברזיל פעל על סוגי דלק אורגניים

מו"פ בענף הרכב בברזיל
בשנים האחרונות הוקמו בברזיל כמה מרכזי מחקר ופיתוח 
בינלאומיים בענף הרכב: ל-GM יש צוות הנדסי ותכנון ייעודי 
בסאו קאוטנו דל סול במדינת סאו פאולו, כחלק מרשת תכנון 
גלובלית הכוללת את משרדיה בדרום קוריאה, בסין ובארצות 
יש   )Fiat Chrysler Automotive(  FCA לקבוצת הברית. 
רק שני מרכזי תכנון בעולם עבור המותג פיאט, הנמצאים 
מרכז   FCA-ל יש  ז'ראיס,  מינאס  במדינת  ובברזיל.  באיטליה 
פתחה  גם   FCA מהנדסים.  מ-1,500  יותר  עם   הנדסי 
ב-2015 מפעל ייצור ל-JEEP ומרכז מו"פ במדינת פרנמבוקו.
נוספות  בינלאומיות  חברות  הן  ופולקסוואגן  פורד  בנוסף, 
בעלות צוותים הנדסיים ותכנוניים מקומיים העוסקות בפיתוח 
להשקיע  מתכננת  פולקסוואגן  מתפתחים.  לשווקים  רכב  כלי 
ובמודרניזציה,  הייצור  בהגדלת   2020 עד   R$ מיליארד   7
רכב.  לכלי  חלקים  ופיתוח  ייצור  ובתיקוף  בבדיקות הסמכה 
בנוסף, מרצדס-בנץ השקיעה 500 מיליון $R ביישום גישות 
שהושק  שלה,  המשאיות  ייצור  במפעל   Industry 4.0-ה
גידול  חוותה  היא  מאז  קמפו.  דו  ברנרדו  בסאו  לאחרונה 
תיושם  שבשימוש  הטכנולוגיה  הייצור.  ביעילות   15% של 

.Juiz de Fora בתהליכים אחרים וגם במפעל

חברות יפניות החלו אף הן במו"פ בברזיל בשנים האחרונות. 
 Nissan" את  דה-ז'נרו  בריו  ב-2015  הקימה  ניסן  חברת 
חומרים  עוסק במחקר  זה  מרכז   ."Design America Rio
המקומי.  השוק  של  מבט  נקודת  מתוך  רכב  לכלי  ובעיצוב 
סאו  במדינת  דו קמפו  ברנרדו  בסאו  להקים  בחרה  טויוטה 
פאולו את המרכז היישומי החמישי שלה בעולם, אחרי יפן, 

ארצות הברית, אירופה ותאילנד.

חדשנות - מגמות שוק  
כלי  ופיתוח  בייצור  להתמקד  ברזיל  מתכננת  הקצר,  בטווח 
רכב היברידיים, מכוניות חשמליות ובסוגי דלק חלופיים, אך 
 )Car-as-a-Service - CaaS( גם בתפיסת המכונית כשירות
המשתמש.  וחוויית  אלקטרוניקה  לתקשורת,  הנוגע  בכל 
לעומת זאת, מגמות החדשנות בברזיל לטווח הארוך יתמקדו 
 Advanced Driver( בנהג  לתמיכה  מתקדמות  במערכות 

Assistance Systems-  ADAS( ובמערכות ראייה.
 

הזדמנויות לשיתוף פעולה עם ברזיל
הממשלתית  והמדיניות   Rota 2030 התמריצים  תוכנית 
עסקי  פעולה  לשיתוף  שונות  הזדמנויות  מציעות  בברזיל 
החכמה,  הניידות  בתחומי  חדשניות  הזנק  חברות  עם 
האתגרים  החשמליים.  הרכב  וכלי  למכוניות  החלפים  ייצור 
)עבור  התשתית  בשיפור  מתמקדים  ברזיל  בפני  העומדים 
ביורוקרטיה  למשל(,  חשמליות,  למכוניות  טעינה  תחנות 
אסטרטגית  אוטונומיה  להיעדר  ומענה  תרבותיים  וחסמים 

אצל אחדים מהיצרנים הגלובליים בברזיל.
שוק הרכב הברזילאי הוא יהלום שהתעשייה הישראלית עדיין לא 
גילתה. זהו יהלום הדורש ליטוש, אבל הפוטנציאל קיים. מספר 
חברות ישראליות, בעיקר מעולמות הבטיחות והאבטחה לרכב, 
כבר פועלות בהצלחה רבה בברזיל. הנציגות הכלכלית בסאו 
פאולו היא זרוע של משרד הכלכלה והתעשייה והיא מספקת 
לחדור  המעוניינות  ישראליות  חברות  עבור  שוטפת  תמיכה 
והם  עלות,  ללא  ניתנים  השירותים  הברזילאי.  בשוק  ולפעול 
וללקוחות  וחיבור לשותפים, למשקיעים  זיהוי  בין היתר  כוללים 
פוטנציאלים. הנציגות הכלכלית יכולה לעזור בפתיחת דלתות, 
שואו,  רוד  ובבניית  פגישות  בתיאום  תמיכה  הזדמנויות,   זיהוי 
הקשורים  האתגרים  עם  בהתמודדות  צמודה  עזרה  וכמובן 

בהתמודדות עם הביורוקרטיה ובחדירה לשוק הברזילאי.     

למידע נוסף על שירותי המינהל וליצירת קשר:   
הנציגות הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה בסאו 

saopaulo@israeltrade.gov.il - פאולו, ברזיל

 גופים ממשלתיים המקדמים
את ענף הרכב בברזיל

ולקידום השקעות  הסוכנות הברזילאית למסחר   :APEX  
)Apex-Brasil( היא סוכנות ממשלתית האחראית לקידום 
הייצוא ולמשיכת משקיעים. APEX עובדת בשיתוף פעולה 
הדוק עם חברות בענף כלי הרכב המעוניינות לבסס את 

עסקיהן עם חברות זרות.
ABDI: הסוכנות הברזילאית לפיתוח התעשייה היא ארגון   
ללא מטרות רווח, המקבל משאבים מהממשלה לפעולות 

בעלות עניין ציבורי.

מיליון כלי 
רכב מייצרת 

 תעשיית המכוניות 
הברזילאית 

2.1
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שוק התחבורה הציבורית של סנטיאגו עובר בהדרגה לכלי רכב 
חשמליים. המכרז הממשלתי המחודש לשדרוג האוטובוסים וקווי 
השירות, שייצא לדרך בסוף 2018, מהווה הזדמנות פז לשיתופי 

פעולה עסקיים עם חברות טכנולוגיה ישראליות 

החלופיות  והאנרגיות  התחבורה  בשוק  הרבים  השינויים 
בצ׳ילה מציעים הזדמנויות רבות לחברות ישראליות להשתלב 
כספקיות  או  גדולים  מכרזים  של  משנה  כספקיות  בתחום 
בשוק  הפועלות  השונות  לחברות  ממוקדים  פתרונות  של 

והמעוניינות להיכנס אליו. 
מאפשר  רבות  מקומיות  חברות  של  הטכנולוגי  היתרון 
חברות  מחפשות  הן  ולכן  הממשלה  במכרזי  להתמודד  להן 
הכולל  בפתרון  להשתלב  שיכולות  מישראל  חדשניות 
הכשירה  בסנטיאגו  הכלכלית  הנציגות  מציעות.  שהן 
לסייע  שתפקידו  החכמה,  התחבורה  לתחום  ייעודי  עובד 
פעולה  ושיתופי  ליצור קשר  ישראליות המעוניינות  לחברות 
בנושאי  לכנסים  הממשלה.  ורשויות  השירותים  ספקי  עם 
תחבורה חכמה ותחליפי דלק מגיעות משלחות של גורמים 

משמעותיים משוק התחבורה המקומי בצ׳ילה. 

 

תמונת מצב
Transantiago היא מערכת תחבורה ציבורית המשרתת 
של  העיקריות  התלונות  אך  בצ׳ילה,  סנטיאגו  תושבי  את 
הציבור הן על היעדר אוטובוסים, על התדירות הלא קבועה 
יש  להיום  נכון  חסרות.  או  גרועות  תשתיות  ועל  שלהם 
והם  הציבורית,  במערכת  ישנים  אוטובוסים   7,000 מעל 
 2019 שנת  במהלך  מהשירות  בהדרגה  לצאת  מתוכננים 

לאחר מכרז ממשלתי.
שירות האוטובוסים מחולק לשתי מערכות-משנה: הראשונה 
רשת  את  המשלימים  הראשיים,  האוטובוס  קווי  של  היא 
המטרו ומציעים קווי נסיעה ארוכים בין אזורי העיר השונים. 
המקומיים,  האוטובוס  קווי  של  היא  השנייה  המערכת 
קווי  ואת  המטרו  את  ומזינים  קצרות  נסיעות  המאפשרים 

האוטובוס הראשיים. 
בנוסף לכך, חברות רבות בתחום יבוא הרכב נכנסות לתחומי 
התחבורה החכמה וניהול ציי הרכב ובעקבות זאת מטמיעות 
פתרונות תחבורה ודלק חדשניים בציי הרכב שלהן ובמכוניות 

צ'ילה

בסוף 2018 ייצא לדרך 
מכרז תחבורה חדש ומשופר 

Transantiago לתפעול

 כלי רכב חשמליים 
עולים על הכביש

הדר שור, 
הנציג הכלכלי של משרד הכלכלה

והתעשייה בצ'ילה

חררדו גלץ, 
נציג המשלחת הכלכלית בצ'ילה
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במערכת  להשתלב  במטרה  זאת  עושות  הן  הנמכרות. 
רכב  כלי  הצעת  ידי  על  המתחדשת  הציבורית  התחבורה 
הסכמי  משותפות.  לנסיעות  הציבור  את  שישמשו  פרטיים 
למחירי  גורמים  בעולם  רבות  מדינות  עם  צ׳ילה  של  הסחר 
נוסעים  ולכן  השכנות,  מהמדינות  משמעותית  נמוכים  רכב 
על כבישי צ׳ילה כלי רכב רבים. רמת התשתיות גבוהה ביותר 

מכיוון שהדרכים בחלקן הגדול מופרטות. 

מכרזים ממשלתיים בתחבורה 
הציבורית 

חברת  של  השונים  המפעילים  ידי  על  נרכשו  בעבר 
המונעים  רבים  מסורתיים  אוטובוסים   Transantiago
ממשלתי  מכרז  לאחר  יחסית.  למזהמים  ונחשבים   בדיזל 
האוטובוסים  שני  הכביש  על  עלו   ,2017 בשנת  שנערך 
של  הציבורית  התחבורה  בתולדות  הראשונים  החשמליים 
חברת  של  והשני   BYD חברת  של  מהם  אחד  סנטיאגו. 
Yutong. מסתמן כי זוהי תחילתה של מגמה בשוק התחבורה 
הציבורית של סנטיאגו, העובר בהדרגה לכלי רכב חשמליים. 

נכון להיום – עלה מספר האוטובוסים לכמה מאות. 

סוף  לקראת   :Transantiago להתחדשות  המכרז 
צ׳ילה נאלץ  ינואר 2018 משרד התחבורה והתקשורת של 
שרת   2018 במרץ  וב-20  הזה,  המכרז  הליך  את  להשעות 
המכרז.  את  לנטוש  סופית  החליטה  צ'ילה  של  התחבורה 
כי הליך המכרז לא התמקד  הערכאה המשפטית הצהירה 
זו, הוחלט  ובאיכות השירות. במקביל להודעה  במשתמשים 
על מכרז חדש ומשופר שמתוכנן לצאת לדרך בסוף 2018. 
הליך זה יצא לפועל תחת הממשלה החדשה בהנהגתו של 
סבסטיאן פיניירה – נשיא צ'ילה הנוכחי. הדגש הממשלתי 
בצ׳ילה מושם לרוב על נוחות השימוש ועל הערך לתושבים, 
כניסה  מאפשרת  זו  העדפה  זולים.  מחירים  על  תמיד  ולא 

לחברות עם ערך מוסף משמעותי או טכנולוגי.
לפי תחזיות חברות החשמל של צ'ילה המעבר לאוטובוסים 
הבאות,  השנים  שלוש  במהלך  בהדרגה  יושלם  חשמליים 
 Transantiago לתפעול  העתידי  המכרז   .2021 שנת  עד 
מתוכם כאשר  הקיימים,  האוטובוסים  בשיפוץ   יתמקד 

חשמליים  כאוטובוסים  יופעלו  אוטובוסים   500-1,500
במהלך שלוש השנים הבאות.

יוני 2012 החברות  מאז  מפעילי התחבורה הציבורית: 
בעלות הזיכיון לתחבורה ציבורית עירונית בסנטיאגו עומדות 
הוא  העיקרי  התפעול  יעד  חדש.  הפעלה  תסריט   בפני 
להתאים עצמה  כדי  הגירעון הכלכלי של המערכת  צמצום 
לצמצום ההדרגתי של הסובסידיה הממשלתית. המפעילים 
שיש  כך  גיאוגרפי,  מיקום  לפי  ליחידות  מחולקים  השונים 
האוטובוס  קווי  כלל  בזה.  זה  מתחרים  וחלקם  חפיפה 
מתואמים עם קווי המטרו, הפועל במקביל אך בעיקר במרכז 
לשפר  כדי  בין המפעילים  תחרות  ליצור  הוא  הרעיון   העיר. 
ולתגבר את החברות המתואמות  את השירות למשתמשים 
עם המטרו, שמתנהל עצמאית. החברות יכולות לפתח קווי 
השירות  את  לשפר  ובכך  מהשטח  הדרישה  פי  על  נסיעה 

והפריסה. המפעילים יורכבו באופן הבא:

שירות מפעיל
מספר 

האוטובוסים
מספר 
הקווים

תקופה

 יחידה 1
Inversiones Alsacia

S.A.
100 - 4081e - 4101e741332012-2018

Subus Chile S.A.200 - G1279562012-2020 יחידה 2 

Buses Yule S.A.300 - 013 - E - H - I1252882012-2021 יחידה 3 

 יחידה 4 
Express  de  Santiago

Uno S.A.
400 - 01240552012-2019

Metbus S.A.424 - 500 - J989512012-2020 יחידה 5 

Redbus Urbano S.A.B - C667652012-2018 יחידה 6 

STP Santiago S.A.213e - 712 - F512332012-2018 יחידה 7 

Metro de
Santiago*Metro S.A.

20362012-2019

Metrotren
Nos*

Tren Central S.A.1212017-2020

מינהל התחבורה הציבורית 
המטרופוליטנית

מערכת התחבורה  של  מחודש  תכנון  לאחר   ,2012 בשנת 
הציבורית של צ׳ילה וחידוש חוזים עם נותני שירותים שונים, 
סנטיאגו  של  תחבורה  לתיאום  היחידה  תפקיד  השתנה 
לתיאום  היחידה  השירות.  איכות  את  לשפר  במטרה 
גם על תחומי האסדרה, הבקרה  התחבורה אחראית כעת 

והפיקוח על המערכת הציבורית.
כדי לעמוד באתגרים וביעדים המוצהרים הללו, הוקמה גם 
המועצה העירונית לתחבורה ציבורית שמחליפה את ועדת 
השרים לתחבורה עירונית של סנטיאגו. המטרות העיקריות 

של גוף זה, בנוסף לאלו הקיימות בהוראות החוק המקוריות, 
עיר  של  הציבורית  התחבורה  מערכת  של  מקיף  ניתוח  הן 
התחבורה  על  האמונים  הגופים  בין  קפדני  ותיאום  הבירה 
לרעיונות  יחסית  פתוחה  זו  ועדה  סנטיאגו.  של  הציבורית 
חדשניים ומוכנה לשלב פתרונות טכנולוגיים המשפרים את 

הפעילות של המערכות והשחקנים השונים. 

למידע נוסף על שירותי המינהל וליצירת קשר:   
 הנציגות הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה 

santiago@israeltrade.gov.il - בצ׳ילה

אוטובוסים ישופצו 
 בין  השנים

 2018-2020

7,000

Bigstockphoto, Yury Gubin
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תשתיות לקויות, איכות ירודה ופיתוח עירוני מואץ – אלה מקצת האתגרים של 
ענף התחבורה הציבורית, הימית והאווירית של קולומביה. תוכניות ממשלתיות, 

לצד השקעות של חברות זרות וכיווני התפתחות חדשניים, יסייעו לקולומביה 
לעלות על המסלול המהיר לתחבורה פעילה

קולומביה מדורגת במקום ה-61 מתוך 138 מדינות במדד 
הציבורית  התחבורה  אך  גדול,  שוק  זהו  הגלובלי.  התחרות 
והמרחק  המואץ  העירוני  הפיתוח  בדיקה.  דורשת  במדינה 
שהתושבים צריכים לעבור מדי יום כדי להגיע ליעדם הופכים 
את התחבורה לגורם חיוני בדינמיקת הערים ובתכנונן. בשנת 
בקולומביה עברה תפנית לאחר  2000 מערכת התחבורה 
שחלפו  השנים  ב-18   .Transmilenio-ה מערכת  יישום 
מנהליים,  מוסדיים,  פוליטיים,  טכניים,  קשיים  נוצרו  מאז 
אסטרטגיים וכלכליים שעיכבו את הניהול הנכון של הניידות 

בערים הקולומביאניות.
מפרקיים  אוטובוסים  מערכת  היא   Transmilenio  24
הנעים על תשתית כבישים ייעודית, הכוללת תחנות, גשרים 
היו  והכוונתה  תכנונה  ואשר  מיוחדות,  גישה  ופלטפורמות 
הבולטות  הבעיות  בין  כך.  לשם  שהוקמה  חברה  באחריות 
להבחין  בקולומביה, אפשר  הציבורית  ביותר של התחבורה 
בגודש תעבורתי, עודף אוטובוסים ומוניות, עלייה במשך זמן 
הנסיעה של התושבים, עלויות תפעול גבוהות של כלי רכב, 
זיהום סביבתי, תפעול לא נכון ותנאי כביש גרועים. בנוסף, 

במקביל לגידול במספר כלי הרכב הפרטיים, אפשר לראות 
בקולומביה גם הכשרה גרועה של הנהגים, אסדרה לא יעילה 
רמזורים,  תיאום  היעדר  הציבורית,  התחבורה  חברות  של 
והיעדר  שכיחות  תאונות  מאולתרות,  ניהוליות  החלטות 
האחרונים,  העשורים  בשני  משולבת.  תעבורה  מערכת 
המערכת  שבו  שינוי  בתהליך  נמצאות  הראשיות  הערים 
המשולבת, המקשרת את כל אמצעי התחבורה בקולומביה, 

נמצאת בעדיפות גבוהה. 

המבנה המערכתי של התובלה 
בקולומביה 

 BRT-מערכת הסעה להמונים: לאחר הקמת מערכת ה
האחרות  הערים  בבוגוטה,   )Bus Rapid Transport(
יישמו את הדגם והקימו גם אצלן מערכת תעבורה להמונים. 
ובערים  איש,  מיליון  כחמישה  משרתת  זו  מערכת  בבוגוטה 
מרכזיות אחרות בקולומביה מערכת ה-BRT משנעת כ-8-7 
מיליון איש בשנה. בנוסף לכך, בעיר מדיין, למשל, מערכת זו 

משלבת גם מטרו עילי, ולא רק קווי אוטובוס. 
המונים  להסעת  המערכת  של  הגדולות  הבעיות   אחת 
כסף  מפסידה  המערכת  הנוסעים.  כניסת  בקרת  היא 
בלתי  באופן  ונכנסים  משלמים  אינם  שהתושבים  מכיוון 

חוקי לאוטובוס.

קולומביה

 מיליארד דולר - תקציב 
תוכנית G4 לתשתיות המחולק 

בין 40 פרויקטים שונים

מחשבים מסלול מחדש

ארז זיונץ, 
הנציג הכלכלי של משרד הכלכלה

והתעשייה בקולומביה

דניאלה רוצ'ה גיל, 
מנהלת פיתוח עסקי בנציגות הכלכלית בקולומביה
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מספר הנוסעים
)ליום(

כיסוי
עיר

קיים מתוכנן
112.540 39% 47% Pereira
451.627 53% 100% Cali
98.711 39% 66% Bucaramanga

138.480 13% 25% Medellin
115.656 12% 32% Barranquilla

3.852,197 64% 100% Bogota
90.520 39% 50% Soacha

המסורתית  ההסעה  מערכת  מסורתית:  הסעה  מערכת 
בקולומביה נפגעה בשל ריבוי כלי רכב ישנים, תשתיות גרועות, 
ריכוז נתיבים, גורמים שונים לא יעילים, וגורמים חיצוניים כגון 
תאונות, זיהום והידרדרות עירונית. הקמת מערכת משולבת 
כלי הרכב, את  ציוד  כל עיר משנה את  וכך,  היא בעדיפות, 
הנתיבים, התחנות, התדירות ואת שיטת התשלום על מנת 
לחדש ולשלב את המערכת המסורתית לזו להסעת המונים.

סוגי דלק אורגניים
למערכת  היא  אף  קשורה  אורגניים  דלק  סוגי  צריכת 
עומדת  הדלק  צריכת  להיום  נכון  קולומביה.  של  התחבורה 
על 97%, בעוד שדיזל )ACPM( מגיע ל-70% ממכלול צריכת 

האנרגיה המקומית.
בתחום  ראשונים  צעדים  נקטה  קולומביה   2003 בשנת 
הדלק האורגני, והיא תופסת מקום של כבוד מבחינת מיקום 
דלק  של  התחרותיות  ועם  הייצור  עם  המיטיב  גיאופוליטי, 
עירוב  תוכניות  הברית.  וארצות  הלטינית  באמריקה  אורגני 
דלק  של 10%  תערובת  אפשרו הפצת  אורגניים  דלק  סוגי 

כוהל עם דלק ו-5% דיזל אורגני עם ACPM בחלקים נרחבים 
של שטח המדינה. בתכנון, נמצאים פרויקטים חדשים לכיסוי 
הדרישה הארצית באמצעות האחוזים הקיימים והתקדמות 

לאחוזים גבוהים יותר. 

חדשנות ופיתוח בנמלים
לענף  מחולקת  הקולומביאנית  הנמלים  מערכת  ים:  נמלי 
הנמלים.  מערכת  על  מפקחת  המדינה  והפרטי.  הציבורי 
ומחברות  נמלים  ממפעילי  מורכב  הפרטי  הענף  שני,  מצד 
פרטי(,  )שירות  פרטי  נמל  חברות  שבע  מתוכם  נמלים, 
אזורי.  נמל  חברות  וחמש  ציבורי  שירות  נמל  חברות  תשע 
בנושאי  ומשתפרת  השתפרה  בקולומביה  הנמלים  מערכת 
דחוף  צורך  יש  בקולומביה  לנמלים  וחדשנות.  טכנולוגיה 
למידות  להתאים  כדי  בנמל  הקרקע  חפירת  בהעמקת 
מסוימות  לוגיסטיות  לבעיות  בנוסף  זאת  האוניות החדשות. 
זמן  להשקעת  הגורם  דבר  הנמלים,  תהליכי  את  המעכבות 
 Antioquia חברת  ההעמסה.  בעלויות  ולחריגות  בבדיקות 
שואפת להקים מערכת נמל תחרותית המפתחת את האזור 

המקום בו מדורגת 
 קולומביה  מתוך

138 מדינות במדד 
התחרות  הגלובלי

61

חברות מובילות בתחום התחבורה
Avianca: המותג המסחרי המייצג מספר חברות    
בחברת  המשולבות  הלטינית  באמריקה  תעופה 
הראשונה  החברה  זו   .Avianca Holdings S.A
התעופה  חברת  והיא  באמריקה  נוסדה  אשר 

.KLM הוותיקה השנייה בעולם לאחר
Transmilenio S.A: חברה ציבורית האחראית    
עירוני  נוסעים  שירות  של  ותכנון  ארגון   לניהול, 

ציבורי בבוגוטה.
Metro de Medellin: חברה ציבורית האחראית   
עירוני  נוסעים  שירות  של  ותכנון  ארגון   לניהול, 

.Medellin-ציבורי ב
Easyfly: חברת תעופה אזורית שנוסדה ב-2007.    
כיום, היא חברת התעופה הקולומביאנית השנייה 

בגודלה, המפעילה 40,000 טיסות בשנה.
 :Sociedad portuaria de Buenaventura   
ביותר  החשוב  הנמל  הוא   Buenaventura נמל 
ואחד  הפסיפי(  האוקיינוס  לצד  )היחיד  בקולומביה 
מ-10 הנמלים החשובים ביותר באמריקה הלטינית.
 Viva Colombia: חברת תעופה מסחרית לואו-

בספטמבר  שנוסדה  בקולומביה  לנוסעים  קוסט 
ליעדים  טיסות   12 כיום  מפעילה  היא   .2009
במדינה ובעולם, ותתחיל בקרוב להפעיל 12 טיסות 

ליעדים נוספים.
 Satena: חברת תעופה מסחרית לנוסעים בבעלות 
טיסות  מפעילה  היא  ב-1962.  שנוסדה  המדינה 
ליעדים במדינה וליעדים אזוריים, ונמצאת בשליטת 

חיל האוויר של קולומביה.
ונהר חשוב,  ימי  נמל   :Barranquilla נמל הים  

שלישי בחשיבותו על פי נפח המטענים במדינה.

ומשתתפת באופן דינמי בפעולות לוגיסטיקה ובפעולות נמל 
וההשקעה  השיפור  על  מתבססת  זו  תוכנית  בקולומביה. 
בנמל הקטן הקיים בעיר Uraba. מסיבות אלה, קולומביה 
לפעילות  מפתח  למרכז  להפוך  ומבקשת  העתיד  אל  צופה 

נמל באמריקה הלטינית.
נמלי אוויר: לקולומביה יש 474 נמלי תעופה ומסלולי נחיתה, 
מתוכם 73 הם של המדינה, 313 פרטיים ו-88 הם בבעלות 
בערים  נמצאים  ביותר  הגדולים  האוויר  נמלי  וערים.  מוסדות 
 ,San Andres ,Cartagena ,Bogota :הגדולות של קולומביה
קיימות  אלה,  אוויר  בנמלי   .Barranquilla-ו  Medellin  ,Cali
בנוסף  וטרמינלים,  פלטפורמות  מסלולים,  של  גדולות  בעיות 
לפיגור טכנולוגי, ובמקרים מסוימים, היעדר מערכות תקשורת 
טובות, עזרים ויזואליים, מידע מטאורולוגי ורשת רדיו מתאימה. 

מצבים אלה גורמים לעלויות גבוהות עבור המדינה.

פעולה  לשיתוף  ההזדמנויות   - נמלים 
עם קולומביה

הזיכיון  בעל   :San Andres הבינלאומי  התעופה  נמל 
של נמל תעופה זה נדרש לשפץ את מבנה מסוף הנוסעים 
הקיים )התאמה פיזית ושיפוץ(. כמן כן, עליו לשפץ ולהתאים 

את המסלול.
התאמה  לבצע  נדרש   :Barranquilla התעופה  נמל 

ותחזוקה של מערכת התקשורת והמסלול הראשי.
של  והפעלה  התקנה  לבצע  נדרש   :Cali התעופה  נמל 
ביטחון,  ומערכת  ציוד  רכישת  מערכת המידע של הטיסות, 

ותגבור המערכת של המסוף. 
מודרניזציה  תוכנית  לאחר   :Medellin התעופה  נמל 
החשמליים  השרוולים  להתקנת  ממתינים  עדיין  גדולה, 
מבנה   ,)passenger slingers( נוסעים  עבור  גלגלים  על 
הפיקוח  מגדל  המשטרה,  תחנת  המטען,  מבנה  החנייה, 

.LAN החדש ורשת התקשורת
נהרות: נהר לקולומביה שלוש מערכות  תעבורת נהרות: 
של  המזרחית  המערכת  המדינה,  במרכז   Magdalena
נהר ה-Orinoco, והמערכת הדרומית המורכבת משלושה 
  Putumayo  ,Amazon  - בברזיל  המתחברים  נהרות 
שיפור השיט  היא  זה  ו-Caqueta. אחת התוכניות בתחום 
במטרה  קילומטרים   908 לאורך   Magdalena בנהר 
להפעיל מחדש את שיירות הנהר עם קיבולת הובלה של עד 
זה, צרכי התשתיות, מערכות  14,000 טונות מטען. במובן 

הביטחון והתקשורת ברורים. 
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201388.20281.058131.34891.55027882
201494.07792.928134.05194.27026597
2015106.582105.164139.78299.16731080
2016117.376116.326136.16498.70629767

* GNV )גז טבעי לכלי רכב( ברגל קוב ליום 
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השקעות פרטיות
ידוע על כ-50 קרנות הון פרטיות המעוניינות להשקיע במדינה 
סין  בחמש השנים הקרובות, בעיקר מספרד, אנגליה, קנדה, 
וארצות הברית. איחוד האמירויות וסינגפור הן משקיעות חדשות 
תשתיות  ענף  להיות  ממשיך  המרכזי  התחום  בקולומביה. 
התחבורה, אך זוהה פוטנציאל גם בטכנולוגיות חקלאות, מידע 

ותקשורת, תשתיות תיירות וייצור. 
מעוניינות  זרות  שחברות  לכך  העיקריות  הסיבות 

להשקיע בקולומביה:
תמריצים לענף הפרטי . 1
ביטחון חוקתי ויציבות. 2
קולומביה היא מקור כוח האדם השלישי בגודלו . 3

באמריקה הלטינית
תשתיות הנמלים תחרותיות יותר ב-40% ומהירות יותר . 4

ב-60% מנמלי ים רבים אחרים בשתי האמריקות
ייחודיות . 5 שיווק  ואפשרויות  מס  הטבות  המציע  משטר 

באזורי סחר חופשיים

חקיקה ממשלתית ומגמות שוק 
עתידיות 

ופרטיים  ציבוריים  גופים  של  המשותפת  העבודה  בעקבות 
של המערכת הלאומית לתחרות, מדע, טכנולוגיה וחדשנות, 

 .Innovation Agenda 2014 – 2018 נוצרה התוכנית

הנוגעים  העיקריים  האסטרטגיים  הפרויקטים  אלו 
לתחום התחבורה לתקופה זו:

לוגיסטיקה ואפשור מסחר. 1
תכנון ויישום תוכנית אקו-סיסטם מדעית. 2
מודרניזציה של ניהול המכס בקולומביה. 3

במשך  שנצפה  לשינוי  במה  יהווה  המדינה  של  ההון  בנוסף, 
עשורים. עם אוכלוסייה של 9.3 מיליון תושבים עד שנת 2020, 
עיר הבירה בוגוטה חווה התקדמות ברורה בפרויקט התשתית 
הראשון.  התחתית  הרכבת  קו   - המדינה  של  ביותר  הגדול 
המטרו  והפעלת  בבנייה  תימצא  בוגוטה   2020 בתחילת 
ניהולו  תחת  האחרונות,  בשנתיים  בנוסף,  ב-2022.  תתחיל 
קילומטרים   392 המדינה  בנתה   ,Enrique Penalosa של 
של נתיבי אופניים, ההופכים את בוגוטה לעיר בעלת המספר 
הגדול ביותר של נתיבי אופניים באמריקה הלטינית. במובן זה, 
קולומביה מתקדמת בנושא מערכות תחבורה חכמות, תשתיות 
טכנולוגיות ותקשורת. לכן, טמונות לא מעט הזדמנויות בפיקוח 
עבור  ויתרונות  מידע  שירותי  ביטחון,  תעבורה,  של  ובבקרה 

המשתמש, ניהול משאבים, מיקום ומניעת תאונות.

הוא  הקצר  בטווח  הגדולים  הפרויקטים  אחד  שני,  מצד 
אפשרות השיט בנהר Magdalena לשימוש מסחרי. הרעיון 
הוא ליצור מסדרון אנכי העולה מנהר Magdalena וממשיך 
הזדמנויות  להציג  נועד  זה  פרויקט   .Amazon-ה לנהר 
הובלת  עבור  בדרישות  מהגידול  העולות  חדשות  עסקיות 
פרו  אקוודור,  לקולומביה,  אמריקה  וצפון  מאסיה  מוצרים 
 Amazon-ובנהר ה Magdalena וברזיל המשתמשות בנהר

כנתיבים חלופיים לשימוש בתעלת פנמה.

אתגרים, חסמים והזדמנויות
בנוגע למערכות הסעה ציבוריות בערי בירה, נוצר שינוי חזון 
ובו ישלוט השימוש באופניים ובהסעה ציבורית  עבור העיר 
משולבת כולל מטרו עילי, הסעה ציבורית בין-עירונית, נתיבי 
אופניים ותמריצים להיעדר שימוש בכלי רכב פרטיים. בטווח 
החדשה,  ההסעה  במערכת  טמונות  ההזדמנויות  הקצר 
בניהול ציי רכב, צריכת דלק, תכנון עירוני, היעדר תשתיות, 
ביטחון  כבישים,  תחזוקת  חכמות,  רמזורים  מערכות  היעדר 
ובתכנון  ותחנות  נתיבים  בתכנון  חברתית  הכלה  האזרחים, 

מערכות בקרה של כניסת נוסעים למערכת.

מקדמת  הממשלה  השלום,  הסכם  שנחתם  מאז 
יותר.  לתחרותית  המדינה  להפיכת  שונות  יוזמות 

היוזמות הללו מפורטות להלן:
הכלכלה . 1 של  העיקרי  המנוע  יהוו  התשתיות 

הקולומביאנית שתתחיל בבניית כבישי G4 ותימשך עד 
2022. בנוסף למגה-פרויקטים אלה, הממשלה תקצה 

משאבים לכבישים קטנים יותר.
ב-14 . 2 מתוקצבת  לתשתיות   G4 התוכנית  כי  מוערך 

מיליארד דולר המחולקים בין 40 פרויקטים.
הביצועים . 3 וליישום  לחדשנות  בינלאומי  ייעוץ  חיפוש 

הטובים ביותר. 
עבור . 4 המזוין  העימות  שלאחר  באסטרטגיה  מס  תמריצי 

הערים  כלכלת  את  מחדש  להפעיל  כדי  פרטיות.  חברות 
לחברות  מעניקה  הממשלה  בקולומביה,  רבות  שנפגעו 
פרטיות תמריצים על ידי הקטנה של 50% במסים השנתיים 

שעליהן לשלם והסבתם להשקעה בבניית תשתיות.
חשוב לציין כי באוגוסט 2018 נכנס לתפקידו איוואן . 5

דוקה, נשיא קולומביה החדש. הנשיא צפוי להחליט 
במסגרת  ופרויקטים  תוכניות  מדיניות,  גיבוש  על 
שאליהן  תוכניות  אלו  בימים  וטווה  החדש  התקציב 
יופנו ההשקעות הציבוריות. הנתונים בטבלה שלהלן 
ומהרעיונות  החדשה  מהממשלה  הם  גם  מושפעים 

הפוליטיים והכלכליים שלה.

גופים ומקבלי ההחלטות
מבנה התחבורה בקולומביה כולל את הגופים הבאים 

לביצוע, תכנון, תקינה ופיקוח: 

ותוכניות.  תכנון  מדיניות  ניסוח  התחבורה:  משרד    
תקנות טכניות וכלכליות.

אגף התכנון הלאומי: ביצוע התקציב, תמיכה בתכנון    
סקטוריאלי, בקרה שלאחר היתכנות, תזמון משאבים.

תחבורה אווירית אזרחית: תיאום עם משרד התחבורה    
לגבי הגדרת מדיניות ותוכניות כלליות. 

פרויקטים  ביצוע  הלאומי(:  הדרכים  )מוסד   INVIAS   
לתשתיות עבור רכבת, נהרות, דרכים ותשתיות ימיות.

הסוכנות  הלאומית(:  התשתיות  )סוכנות   ANI   
שותפות  ולצורות  לפרויקטים  זיכיונות  למתן  אחראית 
ציבורית-פרטית אחרות עבור תכנון, בנייה, תחזוקה וניהול 

תשתיות תחבורה ציבורית בכל מגוון הצורות.

תקנות,  לתיקון  האחראי  גוף  ותובלה:  נמלים  פיקוח    
נהר,  ימית,  לתובלה  ציבורי  שירות  מתן  על  ולפיקוח 

יבשתית, רכבתית ואווירית במדינה.

תקציב השקעות 2018 )דולר ארה"ב(

משרד התחבורה
השקעות ברשת הדרכים האזורית, בתובלת נהרות, לוגיסטיקה, תקנות וחיזוק הניהול הציבורי.

$16,075.078

  )INVIAS(  המוסד הלאומי לדרכים
השקעות בתשתיות ברשת הדרכים הראשית, ברכבת, בתובלת נהרות ותובלה ימית ובחיזוק 

הניהול המוסדי.
$657,770.496

תחבורה אווירית אזרחית
השקעה בתשתיות ובשירותי תחבורה אווירית, ביטחון ובחיזוק הניהול המוסדי.

$226,981.775

)ANI( הסוכנות לתשתיות לאומיות
השקעות בתשתיות ברשת הדרכים הראשית, ברכבת, בתובלת נהרות ותובלה ימית ובחיזוק 

הניהול המוסדי.
$602,542.813

פיקוח נמלים ותחבורה
השקעות בתקנות ובחיזוק הניהול המוסדי.

$5,093.188

למידע נוסף על שירותי המינהל וליצירת קשר:   
bogota@israeltrade.gov.il - הנציגות הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה בקולומביה
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במקביל לצמיחה המתמדת בשוק הרכב, מתפתחים באיטליה גם סוגי דלק 
חלופיים, פתרונות טכנולוגיים להפחתת פליטת פחמן דו-חמצני, לקישוריות, 

לחשמול ולדרכי ניידות חלופיות. כיצד האתגרים העומדים בפני השוק האיטלקי 
יכולים להפוך להזדמנויות עבור חברות הזנק ישראליות בתחום הרכב? 

נהגים  טופחו  בה  המוטורי  הספורט  כארץ  ידועה  איטליה 
חברות  של  מולדתן  גם  זוהי  מפורסמים.  אופנוע  ורוכבי 
פגאני  דוקאטי,  למבורגיני,  מזראטי,  פרארי,  כמו  מוכרות 
ראויה  אספקה    לשרשרת  זקוקה  שכזו  תעשייה  ודאלארה. 
נדסה  ה ו מכונות  עיבוד  מהרכיבים,  המתחילה  וייעודית 
גם בפעילויות המירוץ שלה.  כמו  בייצור הרגיל,  כדי לתמוך 
באירופה  בגודלו  היא שוק הרכב הרביעי  איטליה  למעשה, 
אחרי גרמניה, בריטניה וצרפת. שווי השוק עומד על כ-190 
מכוניות  מיליון  שני  עם  מהתמ"ג,  כ-11%  יורו,  מיליארד 

נוסעים חדשות רשומות שנמכרו ב-2017.

תמונת מצב
בשנת 2016 יצרנים איטלקים החזיקו בנתח שוק של 29% 
רכב(  כלי  קרייזלר  )פיאט   FCA הנוסעים.  מכוניות  משוק 
המיועדת  באיטליה  היחידה  הנוסעים  מכונית  יצרנית  היא 
 PSA יש גם מיזם משותף עם קבוצת FCA-לקהל הרחב. ל

 FCA 2016 הצרפתית במגזר הרכב המסחרי הקל. בשנת
ייצרה 530,613 כלי רכב רשומים. כמה מדגמי FCA מיוצרים 
כל  בטורקיה.  או  בפולין  מיוצרים  שאחרים  בעוד  באיטליה, 
דגמי הפרארי והמזראטי מיוצרים באיטליה. יתר השוק מורכב 
דוגמת  ספורט  רכבי  ומיצרניות  האיטלקי-סיני   J-V DR-מ

.)VW-Audi פרארי ולמבורגיני )בבעלות הקבוצה הגרמנית
השוק האיטלקי לסוגי דלק חלופיים הסתכם ב-3.8 מיליארד 
חדשים  רכב  מכלי  מורכב  זה  שוק   .2016 בשנת  דולר 
לאחר  מפעילות  כתוצאה  )משופרים  משומשים  רכב  ומכלי 
הרכב  כלי  ייצרה 27% משוק  איטליה  ב-2016  המכירה(. 
ואילו  חלופי,  דלק  באמצעות  הפועלים  האירופי,  באיחוד 
ב-2015 חלה ירידה בהיקף השימוש בדלק חלופי ל-32.8% 
משוק כלי הרכב. ירידה זו נובעת מכך שהשוק מעדיף מכוניות 
גפ"מ )גז פחמימני מעובה( ומכוניות CNG )גז טבעי דחוס( 
המשתמשים  הרכב  כלי  משוק   78.5% המהוות  חדשות, 
חשמליות  מכוניות  אחרות.  מכוניות  פני  על  חלופי,  בדלק 
והיברידיות מיובאות לרוב מארצות הברית, יחד עם כלי רכב 

איטליה

שוק הרכב הרביעי בגודלו 
באירופה אחרי גרמניה, 

בריטניה וצרפת, עם 2 מיליון 
מכוניות נוסעים חדשות 

רשומות שנמכרו ב-2017 

 דרושות שותפות 
לנסיעת מבחן

יוני הדר, 
הנציג הכלכלי של משרד הכלכלה

והתעשייה באיטליה

מרקו מאקי, 
קצין הסחר האמון על תעשיית הרכב באיטליה
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טסלה.  ידי  על  בעיקר  ומיוצרים  חלופי  דלק  עם  הפועלים 
בעוד שהיקפי המכירות עדיין קטנים, צרכנים עשירים מגלים 

עניין גובר בכלי רכב אלה. 
מובן  ורכיבים,  חלקים  מ-75%  עשויים  הרכב  שכלי  מכיוון 
עד כמה חשובה ואסטרטגית שרשרת האספקה  והתעשיות 
איטלקיות  חברות  ייבאו   2016 בשנת  לתחום.  הקשורות 
רכיבים וחלקי רכב בשווי של 14.2 מיליארד דולר, ובכך נרשם 
הנתונים  לפי   ,2016 בשנת  דולר.  מיליארד   6.6 של  גידול 
שפורסמו על ידי ANFIA ו-ISTAT, יצרני החלקים והרכיבים 
האיטלקיים החשובים בעולם ייצאו מוצרים בשווי של 20.9 
מיליארד דולר. בנוסף, ליצרנים זרים של רכיבי רכב יש נוכחות 
משמעותית באיטליה, והם מייצרים חלקים המשמשים לכלי 
רכב המיוצאים לשווקים אחרים )בעיקר לאמריקאי(. לכמה 
 ,Exide יצרני רכיבים יש נוכחות ייצור חזקה באיטליה, לרבות

.PPG-ו Federal Mogul

השקעות ממשלתיות ושינוי חקיקה
דוגמת  חלופיים,  דלק  סוגי  נפוצים  באיטליה  כי  העובדה 
CNG ו-LPG, היא תוצאה של שילוב צורך, מדיניות ותעשייה. 
הניסויים הראשונים בשימוש ב-CNG במכוניות החלו סביב 
את  יצר  מלחמת העולם השנייה. משבר הדלק של 1973 
הצורך, שהשתלב עם שוק שהיקפו צמח באופן דרמטי ועם 
על  ענתה  התעשייה  המלחמה.  שלאחר  האיטלקי"  "הנס 
צורך זה בשוק והוקמו חברות, כמו טרטריני או לנדי, המציעות 
ערכות התאמה. פיאט החלה בייצור ציוד מקורי )OEM( רק 
מיצרניות  אחת  הייתה  עדיין  אך  המאוחרות,  ה-90  בשנות 

הטכנולוגי  הפיתוח  מהצלחת  גדול  חלק  הראשונות.  הרכב 
יש לייחס לתמיכת הממשלה, שהקימה רשת תחנות תדלוק 
נאותה והעניקה תמריצים רבים – כמו הפחתת מס וגישה 

חופשית לאזורי תנועה מוגבלת - כדי להגביר את הביקוש.
בשנת  שנוסד  איטליה,   NGV הוא  בשוק  יותר  גדול  שחקן 
האיטלקיות  החברות  של  )מאגד(  קונסורציום  זהו   .1996
החשובות ביותר בתחום סוגי הדלק החלופיים לתחבורה בת-
קיימא. NGV מפעיל יוזמות משותפות בסביבות רגולטוריות, 
המוסדות  כל  עם  דו-שיח  מקיים  ותקשורת,  מוסדיות 
הלאומיים והבינלאומיים, קובע יעדים, תומך בתקינה ופועל 

אצל הרגולטור לאכיפת המדיניות.

סוגי דלק חלופיים
רכב  כלי  חלופי:  בדלק  שימוש  העושים  רכב  כלי   
משמעותי  נתח  מייצגים  חלופי  דלק  באמצעות  הפועלים 
של שוק הרכב האיטלקי. הצי הנוכחי של מכוניות גז טבעי 
והוא  באירופה,  ביותר  הגדול  הוא  באיטליה   )CNG( דחוס 
מהווה כ-68% מהשוק האירופי וכ-8% מהסכום הכולל של 
מלאי כלי הרכב באיטליה. במקום הראשון גפ"מ, ולאחר מכן 
CNG, ובתחתית - כלי רכב חשמליים והיברידיים המגיעים 
ביחד ל-0.3%, שהם 131,732 כלי רכב בלבד. בשנת 2016 
ואילו  )2.1% מהשוק(,  כלי רכב היברידיים  נמכרו 38,580 
בשנת 2015 נתח השוק שלהם עמד על 1.7% )26,122 
יחידות(. כלי רכב שהם רק חשמליים היוו נתח קטן מהשוק 

של כ-1,375 כלי רכב בשנת 2016.
כלי רכב המתבססים על דלק חלופי מסתמכים על רשת   
ו-1,156  לגפ"מ  מילוי  תחנות   2,911( נרחבת  הפצה 
שבאיטליה  בעוד  זאת,  עם  באיטליה(.   CNG-ל תחנות 
 CNG-נמצאת הרשת הגדולה ביותר של תחנות מילוי ל
סובלת   CNG-ו גפ"מ  עבור  ההפצה  רשת  באירופה, 
וסיציליה(.  סרדיניה  )כולל  איטליה  בדרום   מתת-פיתוח 
 ,Snam-ו )CNH Industrial-חלק מ( Iveco ,FCA חברות
שבבעלותה חלק מרשת ההובלה של גז טבעי, מתכננות 

לפתוח 2,200 תחנות תדלוק עבור CNG עד 2026.

כלי רכב חשמליים: מכירות כלי הרכב החשמליים מהוות   
 2016 ובשנת  באיטליה,  הרכב  כלי  ממכירות  קטן  חלק 
אילוצים  כמה  יש  בלבד.  מכוניות  ב-1,375  הסתכמו  הן 
מוגבל,  טווח   - הענף  התפתחות  את  המגבילים  מרכזיים 
זמני טעינה ארוכים ומחיר גבוה. כלי הרכב החשמליים כלל 
לא יכולים לעמוד בתחרות עם כלי רכב בעלי מנוע שריפה 
פנימית. מבחינה היסטורית, קבוצת FCA לא מיקדה את 
ובפיתוח  במחקר  ובחרה  חשמליים,  רכב  בכלי  פועלה 

בגפ"מ שימוש  העושים  רכב  לכלי  הקשורות   טכנולוגיות 
וב-CNG. עם זאת, כלי רכב היברידיים מתונים )בנזין, דיזל(, 
כלי רכב חשמליים מונעי סוללה וכלי רכב היברידיים בעלי 
 תוספת תדלוק בבנזין, צפויים לגדול באירופה עד לסך של
40-35% ממכירות כלי רכב חדשים עד שנת 2025. חברת 
הגדולה  החשמלית  והאנרגיה  החשמל  ספקית   ,Enel
ביותר באיטליה, הכריזה לאחרונה על פרויקט של 300 
רכב  לכלי  טעינה  תחנות   12,000 להתקנת  יורו  מיליון 
חשמליים. ההערכה היא כי פיתוח תשתית טעינה נאותה 

במילאנו יעלה יותר מ-5.5 מיליארד דולר.
בשנת 2015 כ-900 כלי רכב היברידיים וחשמליים )דו ותלת   
גלגלים( נמכרו הודות לתמריצים ממשלתיים. Piaggio היא 
כמו  אופניים חשמליים,  של  המובילה  האיטלקית  היצרנית 
גם היצרנית האירופית הגדולה ביותר של כלי רכב דו ותלת 
ההיברידי   MP3-ה קטנוע  את  מייצרת   Piaggio גלגלים. 
ואת "פורטר" - גרסה חשמלית בעלת ארבעה גלגלים לרכב 
מסחרי קל. למרבה הצער, בערים רבות באיטליה אין תחנות 

טעינה לאופניים או לאופנועים חשמליים.

כלי רכב משומשים והתאמה לגז טבעי דחוס/ גפ"מ   
)LPG/ CNG(: שוק כלי הרכב המשומשים באיטליה הוא 
משמעותי. למעשה, מכירות של כלי רכב משומשים עברו 
את סך 2.2 מיליון בשנת 2016. ניתן להתאים כלי רכב 
משומשים רבים )במיוחד החזקים יותר הפועלים על בנזין( 
לגז טבעי דחוס/ גפ"מ )LPG/ CNG( כדי לשמור על עלויות 
תפעול סבירות. ב-15 השנים האחרונות, התאמה לגפ"מ 
שההתאמה  בעוד  מכוניות,  מיליון  משני  ביותר  בוצעה 
החשיבות  מכוניות.  כ-400,000  בקרב  בוצעה   CNG-ל
של שוק ה-CNG והגפ"מ היא באפשרות יצרני הרכיבים 
האיטלקיים להיות בין המובילים בשווקי נישה ספציפיים 
ידועות ברחבי   BRC-ו  Landi Renzo כגון אלה. חברות 
הענף  חברות  של  מההכנסות   80% וכמעט  העולם, 

מגיעות מחו"ל.

מו"פ בענף הרכב באיטליה
לא  באיטליה,  העיקריים  הרכב  מאזורי  אחד  הוא  פיימונטה 
רק עבור חברות מובילות בתחומן, אלא גם עבור מרכזי מו"פ 
מגיעים  האזור  של  האירופים  מהפטנטים   50% חשובים. 
כוח  עם   ,)CRF( פיאט  של  המו"פ  מרכז  הרכב.  מחברות 
מוצרים  ומעביר  מפתח  עובדים,  ל-900  מעל  של  עבודה 
יצר  פיאט  של  המחקר  מרכז  בעבר,  חדשניים.  ותהליכים 
המשותף.  הקו  דיזל  מנוע  ואת   ABS הבלימה  מערכת  את 
ה-CRF – מרכז המו"פ של פיאט - חוקר טכנולוגיות חדישות 

תערוכות מתוכננות שיתקיימו 
בתמיכת הממשלה האיטלקית

איטליה. תערוכת  מילאנו,  בנובמבר 2018,   6-11  :EICMA  
ה-75,  בפעם  הנערכת  הגדולה,  הבינלאומית  האופנועים 

ולמעשה - אירוע האופנועים הגדול ביותר בעולם.
איטליה.  בולוניה,   ,2018 בדצמבר   6-9  :Motor Show  

מופע ספורט בינלאומי.
Motor Bike Expo: 17-20 בינואר 2019, ורונה. מופע   

אופנועים בינלאומי. 
Automotive Dealer Day: מאי 2019, ורונה, איטליה.   

כנס המתמקד בתעשיית הפצת רכב. 
Autopromotec: 22-26 במאי 2019, בולוניה, איטליה.   
הרכב,  במגזרי  באירופה  המובילות  התערוכות  אחת  זוהי 
לרכב,  חילוף  לחלקי  בנוסף  שנה.   27 מזה  המתקיימת 
התערוכה כוללת מציגים של ציוד ומכונות הקשורות לסדנאות 
תיקון  מכוניות,  שטיפת  מתקני  שירות,  תחנות  רכב,  תיקון 

מנועים, מכירות ותיקון צמיגים.

מיליארד דולר שווי 
חלקי רכב  ורכיבים 

שייבאו חברות  איטלקיות 
בשנת 2016
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ורווחה, חומרים  בתחומים שונים: סביבה ואנרגיה, בטיחות 
וטכנולוגיות. GM Powertrain אירופה היא חברה מובילה 
בתחומה, שהוקמה בעקבות יוזמה משותפת של חברת ג'נרל 
מוטורס וחברת פיאט. לאחר סיום המיזם המשותף, החברה 
החליטה להשאיר את מכון המו"פ שלה בטורינו ולהתמקד 

בפיתוח דור חדש של מנועי פליטה נמוכה.
מכונה עמק  באיטליה  בתחום הרכב  נוסף  מאוד  אזור חשוב 
)רומנה(.  באמיליה  וממוקם   )MOTOR VALLEY( המנועים 
בשנת 2014 פעלו בעמק המנועים כעשרת אלפים חברות, 
יצוא  להיקף  אחראיות  שהיו  עובדים,  אלף  כמאה  בעלות 
בשווי 10 מיליארד יורו בשנה. באותו אזור נמצאות גם חברות 
דוגמת  והטרקטורים,  החקלאי  המיכון  בתחום  מסורתיות 
 VM Motori-ו  )CNHi )כיום  טרקטורים  פיאט   ,Landini
בצ'נטו, המתמחה בהנדסה ובייצור המוני של מנועי דיזל עבור 
יצרני רכב. VM מוטורי נרכשה על ידי FCA בשנת 2013 כדי 

להפוך למרכז ההתמחות של הקבוצה במנועי דיזל גדולים.
חדשנות ואתגרים חדשים תמיד היו המוטיב המנחה בתחום 
פיתוח הרכב באיטליה. ברוח זו, השיקה קבוצת CRP בשנת 
אופנוע  המייצרת  חברה   –  CRP Energica את   2013
כביש היפר-ספורט הרשאי לנוע בכבישים. אופנוע זה נבחר 
של  קטגוריה   -  e-Motogp עבור  יחיד  כספק  לאחרונה 

אופנועים ממונעים חשמליים.
- חברה של TIER1, המהווה חלק   Magneti Marelli גם 
המובילים  הרכב  יצרני  כל  עם  עובדת  אך   FCA ממשפחת 
בעולם – הותירה את חותמה באזור עמק המנועים. במפעל 
הפעילות  מתקיימת  בבולוניה   Magneti Marelli של 
הזרקה,  )מערכות   Powertrain-ה חטיבות  של  המרכזית 

אלקטרוניקה, מתלים ופליטה( של הספורט המוטורי.
על פי תעשיית הרכב, המגמות העיקריות עוסקות בשלושה 
דו-חמצני,  פחמן  פליטת  הפחתת  עיקריים:  תתי-נושאים 
עתק(  נתוני  סייבר,  אוטונומית,  ונהיגה   M2M( קישוריות 
וחשמול. הבקשות המתקבלות מהתעשייה משקפות מגמה 
שיווק  לצורכי  דיגיטליים  לכלים  רבה  לב  תשומת  עם  זו, 
המו"פ  היוקרה.  ממותגי  המגיעה  הלקוח  מצד  ומעורבות 

לחדשנות  מצוין  מקום  כאל  לישראל  מתייחס  האיטלקי 
הרכב. לתעשיית  החדשנות  בתחומי  גם  ולטכנולוגיה, 

בענף,   )Mobileye )ובעיקר  לאחרונה  שבוצעו  ההשקעות 
במשרדים ובמרכזי המו"פ בישראל של יצרני רכב בינלאומיים 

לבטח מחזקים תפיסה זו.

הנדסה ועיצוב
הנדסת מנוע היא ענף של הנדסת רכב, המורכב מהנדסת 
מכונות, חשמל, תוכנה והנדסת בטיחות המיושמת בעיצוב, 
התעשייה  קרובות,  לעתים  רכב.  כלי  של  ותפעול  ייצור 
ביניהן  זה,  מסוג  פעילויות  עבור  שלישי  צד  על  מסתמכת 
אימות  ובדיקות,  מנועים  פיתוח  טיפוס,  ואב  מודלים  יצירת 

טכנולוגיה וסימולציה.
חברות  ידי  על  מבוצעות  אלה  פעילויות  המקרים,  במרבית 
 People או   Oral Engineering דוגמת  קטנות  בוטיק 
ופיימונטה הן גם המולדת  Design. לעניין העיצוב, טורינו 
של חברות מובילות בעולם לעיצוב רכב ופיתוח עיצוב דוגמת 
 )VW 90% כיום( ltaldesign-Giugiaro ,Bertone קבוצת

.Pininfarina-ו

מערכת אקולוגית ממונעת וניידות חכמה
 2017 שבשנת  הרכב,  בשוק  המתמדת  לצמיחה  במקביל 
הראה גידול של 10% לעומת 2016, מתפתחות באיטליה 
גם דרכי ניידות חלופיות. מילאנו היא העיר המובילה באיטליה 
לשיתוף בנסיעות. המגמה החלה בשנת 2008 עם שיתוף 
אופניים  רגילים,  אופניים  היום  האופניים של ATM, הכולל 
חשמליים, מכוניות, קטנועים וטנדרים קלים. שיתוף כלי רכב 
בעיר, בהיקף של  במילאנו משרת כ-0.5% מכלל התנועה 
323,000 משתמשים. נכון ליוני 2016 זוהי העיר האיטלקית 
עם המספר הגדול ביותר של לקוחות בתחום שיתוף כלי רכב.

האיטלקי  הרכב  מגזין  מטעם  לאחרונה  שנערך  מחקר 
של  וגדל  ההולך  המספר  למרות  כי  מגלה   Quattroruote
רב.  כסף  מפסידות  עדיין  הרכב  שיתוף  חברות   - משתמשים 
משקיעים,  עדיין  העיקריים  השחקנים  לעיל,  האמור  חרף 
יביא  ומשתמשים(  זמינות  )מכוניות  בהיקפים  שגידול  בתקווה 
 בסופו של דבר לרווח. השחקנים העיקריים בתחום שיתוף בכלי
,Ubeeqo  ,En’joy ,DriveNow  ,Car2GO הם:   רכב 
Mobike ,נייח ATM( אופניים ,Share’ngo )ELECTRIC!( 

.)Ofo free flow-ו

התפתחותו של דור המילניום והדורות שאחריו, אשר לא . 1
מעוניינים להחזיק בבעלותם כלי רכב ומחפשים אמצעים 

שונים לניידות.
מסיבות . 2 פנימית  בעירה  למנוע  רבים  מתנגדים  יש 

קצה  רק  הוא  בדיזל  שימוש  על  האיסור  אקולוגיות. 
הקרחון להתפשטות מגמה זו. המשמעות היא שדרושים 

סוגי דלק חלופיים יעילים שמתאימים לקהל הרחב.
על הרגולטור לתת כיוון חדש לתעשייה, לעורר חדשנות . 3

מלחסל  להימנע  גם  עליו  אך  המעבר,  על  ולהקל 
הכלכליים  הנכסים  כאחד  הקיימת  התעשייה  את 

האסטרטגיים של המדינה. הבנה זו מסייעת לחברות זרות 
להשקיע וליצור שיתופי פעולה עם השוק האיטלקי.

גדולה. . 4 גם הזדמנות  גורם מרכזי, אבל  היא  סטנדרטיזציה 
כאשר מדמיינים חידושים כמו V2X או נהיגה אוטונומית, 
יש לחשוב גם על תקן עולמי למערכות אלו כדי להתקדם 
ולעבור ממבחן בטא לייצור המוני ולבסוף לצאת אל השוק. 
ללא תקן שכזה, פיתוח של מערכות מרובות תקנים יפחית 
באופן דרמטי את שוק קנה המידה. עבור טכנולוגיות אלה 
התקינה עדיין לא הגיעה, גם אם התעשייה כבר השיגה 

כמה אבני דרך מרכזיות.

הזדמנויות לשיתוף פעולה עם איטליה
 תעשיית הרכב תעמוד בעתיד בפני כמה אתגרים, 

 שכולם מהווים הזדמנויות עבור חברות הזנק ובעלי
עסקים ישראליים:

מיליארד דולר שווי 
השוק  האיטלקי לסוגי 

דלק חלופיים  בשנת 
2016

3.8

מיליון יורו מייעדת 
חברת Enel להתקנת 
12,000 תחנות טעינה 
לכלי רכב חשמליים

300

למידע נוסף על שירותי המינהל וליצירת קשר:   
הנציגות הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה 

 milano@israeltrade.gov.il - באיטליה
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מערכות תחבורה ואנרגיה, טכנולוגיות טעינה, סוגי דלק חלופי 
ושילוב רשתות חשמל – אלה הם תחומי מו"פ הרכב שגרמניה בחרה 

להתמקד בפיתוחם בשנים הקרובות. מהם התנאים וההזדמנויות 
שמציעה גרמניה לחברות הזנק בתחום הרכב?

רבת  הרכב  תעשיית  בזכות  העולם  ברחבי  מוכרת  גרמניה 
ציוד  ויצרני  ספקים  שלה.  ההנדסית  והמצוינות  המוניטין 
המתחוללות  התמורות  בחזית  עומדים  בגרמניה  מקורי 
בשוק הטכנולוגיה. מהנדסי רכב עובדים על שיפור היעילות 
טכנולוגיות  פיתוח  הפנימי,  השריפה  מנוע  של  האנרגטית 
חלופיות להנעת הרכב )לרבות מכוניות חשמליות, היברידיות 
אלקטרוני.  וציוד  משקל  קלי  חומרים  התאמת  דלק(,  ותאי 
הריכוז הגבוה של מרכזי מו"פ, עיצוב, אספקה, ייצור והרכבה 
במדינה הופך את החברות הגרמניות לשותפות אטרקטיביות 

לחברות הזנק, מיזמים משותפים ומשקיעים. 
בתחום  טכנולוגיים  פתרונות  במתן  הישראליות  החוזקות 
הרכב אינן נעלמות מעיני חברות הרכב הגרמניות, ובשנים 
האחרונות יש התעניינות רבה של יצרניות הרכב והספקיות 
המובילות ביכולות הפיתוח הישראליות. התעניינות זו מביאה 
להגברת הנוכחות של החברות הגרמניות בישראל, בין אם 
בעריכת  אם  ובין  בארץ  קבועים  מרכזים  הקמת  באמצעות 

ביקורים מקצועיים רבים. 

תמונת מצב
מציעה  והיא  באירופה,  ביותר  הגדול  השוק  היא  גרמניה 
תנאים מדיניים ומשפטיים טובים לעסקים. יצרנים גרמנים 
בשנה.  רכב  כלי  מיליון   16.4 מעל  מייצרים  הרכב  בענף 
מתוכם, כמעט 6 מיליון כלי רכב מיוצרים בגרמניה ומעל ל-10 
מיליון כלי רכב מיוצרים בארצות חוץ. כ-38% מכל מכוניות 
הפרימיום וכ-45% מכלי הרכב הקלים שיוצרו בעולם בשנת 

2017 הם תוצרת גרמניה.
זה  ענף  והעתיד,  ההווה  אתגרי  עם  להתמודד  מנת  על 
בשנת  לראיה,  ובפיתוח.  במחקר  אדירים  סכומים  משקיע 
מיליארד  כ-22  גרמניות  רכב  חברות  השקיעו  בלבד   2017

יורו במו"פ וטכנולוגיות חדישות. 

השקעות ממשלתיות ושינוי חקיקה
בשל השינויים הרבים החלים בשוק הרכב העולמי, הממשל 
בזירה  להתחרות  שכדי  הבינו  הגרמניות  הרכב  וחברות 
טכנולוגיות  לאמץ  עליהן  מאחור,  להישאר  ולא  הגלובלית 
ולמקד  הקיימות  הטכנולוגיות  את  לשפר  ברכביהן,  חדשות 
את פעילויות המו"פ שלהן בכמה תחומים. פתרונות ניידות 

גרמניה

גרמניה היא השוק הגדול  ביותר 
באירופה, והיא מציעה תנאים 

 מדיניים ומשפטיים טובים לעסקים

 שותפה אטרקטיבית 
לעולם הרכב החשמלי 

יפעת ענבר, 
הנציגה הכלכלית של משרד הכלכלה 

והתעשייה במינכן, גרמניה
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נמצאים  לא  מבוססי-חשמל  דלק  סוגי  להיום,  נכון 
הפוליטיקאים  רוב  שכן  בגרמניה,  העדיפויות  סדר  בראש 
והשחקנים בענף הרכב בגרמניה שמים מבטחם במכוניות 
חשמליות, שמספרן הולך וגובר. עם זאת, מספר המכוניות 
על  הפועלים  הרכב  כלי  ממספר  רחוק  עדיין  החשמליות 
דלק קונבנציונלי )דלק ודיזל(, המהווים מעל 95% מהכלי 

הרכב החדשים בכביש.
 

מו"פ בענף הרכב בגרמניה
כדי להפוך את השימוש בכלי רכב חשמליים לבר-קיימא יש 
השימוש  עלויות  את  ולהקטין  הסוללה  צפיפות  את  לשפר 
מתאימה.  תשתית  כך  לשם  דרושה  בנוסף  הכוללות. 
ובניסויים  בתוכניות  תומכת  הגרמנית  הפדרלית  הממשלה 

רבים בתחום. 
טכנולוגיות  בתחומי  מו"פ  של  רבים  פרויקטים  באמצעות 
מידע ותקשורת, גרמניה מעוניינת להאיץ את הפיתוח של 
 - V2G( טכנולוגיות טעינה וקישור כלי רכב לרשת החשמל

vehicle-to-grid( ולקדם תהליכים הקשורים לתקשורת זו.
 

פעילויות לפיתוח טכנולוגיות מידע ותקשורת ומו"פ 
של תשתיות נערכות כיום בגרמניה בארבעה תחומי 

מחקר מרכזיים במספר תאגידים רחבי היקף: 
טכנולוגיות טעינה )רגילה, מהירה ואינדוקטיבית(. 1
שילוב רשת החשמל. 2
ממשקי טכנולוגיית מידע ותקשורת - מערכות אנרגיה. 3
ממשקי טכנולוגיית מידע ותקשורת - מערכות תחבורה. 4

נהיגה אוטומטית ואוטונומית – ערי ניסוי
לנהיגה  דבר  של  בסופו  המובילה  אוטומטית,  נהיגה 
בו  מגלים  העולמיים  הרכב  שיצרני  תחום  היא  אוטונומית, 
עניין רב. מדינות וערים חייבות להתאים את התשתיות שלהן, 
טכנולוגיה,  ענקי  המועדף.  הניסויים  לשדה  הפכו  וערים 
שם  כי  בערים  מתמקדים  כאחד  רכב  ויצרני  הזנק  חברות 

חיים ועובדים הלקוחות העתידיים. 
חלוץ"  לניסוי  כ"עיר  לפעול  בגרמניה התחייבו  ערים  מספר 
ופנו  ומקושרת,  אוטומטית  לנהיגה  עירוני  ניסויים  וכשדה 
לקבלת מימון לפרויקטים אלה מקרנות פדרליות ואירופאיות. 
המקציבה   2020 הורייזן  בתוכנית  משתתפות  אלו  ערים 

מיליארדי יורו לתמיכה ביוזמות חדשנות אלה. 

NPE: הפלטפורמה הפדרלית הגרמנית לתחום החשמלי –   
מחקר,  גופי  התעשייה,  של  נציגים   150 המרכז  ארגון  זהו 
והמלצות  עמדה  ניירות  המייצרים  וארגונים,  ממשל  נציגי 
עבור הממשלה הפדרלית הגרמנית בכל הקשור להטמעת 

פתרונות בתחום בגרמניה.  
ותאי  מימון  לטכנולוגיית  הלאומי  הארגון   :NOW GmbH   
ולניהול של תוכניות חדשנות  דלק אחראי לשיתוף הפעולה 
הדלק  תאי  וטכנולוגיית  המימון  בתחומי  הלאומית  ברמה 
משרד  של   Electromobility Model Regions ותוכנית 

 2017 משנת  הפדרלי.  הדיגיטליות  והתשתיות  התחבורה 
הם  וכיום   ,NOW של  העסקית  הפעילות  תחומי  הורחבו 
לניידות  תשתיות  של  תוכניות  ליישום  אחריות  גם  כוללים 

חשמלית ופיתוח מתמשך של אסטרטגיית ניידות ודלק. 
 Innovation Research-מכון פראונהופר למערכות ו   
ניידות  של  שונים  גורמים  חוקר  פראונהופר  מכון   :ISI
רבים,  ומודלים  מידע  ומספק  רבים,  בפרויקטים  חשמלית 

בין היתר, גם להטמעת כלי רכב חשמליים.

רשויות ממשלתיות וארגונים מקצועיים מובילים

גרמניה

מיליון כלי רכב 
חשמליים והיברידיים 

ייסעו בכבישי גרמניה עד 
שנת 2020 – זו אחת 
השאיפות של גרמניה 

בתחום מו"פ הרכב

חכמים, חשמול וסוגי דלק חלופיים - כולם חלק מאסטרטגיה 
במגמה  מאוד  תומכת  גרמניה  של  הפדרלית  הממשלה  זו. 
ולפיתוח  חדשה  ניידות  לקידום  תוכניות  מספר  ומנהלת  זו 

התשתיות הנחוצות.

למימוש  שאפתניים  יעדים  לעצמה  הציבה  גרמניה 
עד לשנת 2020:

שלה  הלאומית  החשמליים  הרכב  כלי  פיתוח  בתוכנית    
כי מטרתה היא הפעלת מיליון כלי רכב  מציינת גרמניה 
סוף  עד   .2020 שנת  עד  המדינה  בכבישי  חשמליים 
2016 המספר הכולל של כלי רכב חשמליים והיברידיים 

בגרמניה עמד על 200,000 מכוניות בלבד.
הדו-חמצני,  הפחמן  פליטת  מרמות   40% של  הפחתה    
כפי שנמדדו בשנת 1990. המומחים בענף מסכימים כי 
מכוניות חשמליות לבדן לא יספיקו להשגת יעד זה ויעדים 
אחרים של הגנת אקלים כדור הארץ. בין היתר, נבדקים 
גם סוגי דלק מבוססי-חשמל )E-fuels( אשר יכולים להוות 

פתרון חלופי.  

סוגי דלק חלופיים
דלק  בסוגי  השימוש  לקידום  במדיניות  השינוי  למרות 
חדשים וחלופיים, גרמניה עדיין תלויה במידה רבה ביבוא 
סוגי דלק מאובנים. בשל מחסור במקורות אנרגיה, נאלצה 
גרמניה לייבא 63.5% מהאנרגיה שצרכה בשנת 2016. 
נפט הוא עדיין מקור האנרגיה החשוב ביותר של גרמניה. 
מכל  הפחמן"  את  "לסלק  מתכננת  גרמניה  ממשלת 
את  האפשר  ככל  לצמצם  כדי   2050 שנת  עד  הענפים 
השימוש בנפט בצריכת האנרגיה בגרמניה. אחד הכלים 
המובילים להפחתה זו הוא מניעת פליטות של גזי חממה 
בתחומי התחבורה והתעבורה. סוגי דלק ביולוגיים צפויים 

למלא תפקיד חשוב בהשגת יעדים אלה. 

מיליארד יורו - 
המחזור  העולמי של 
ענף הרכב  הגרמני 
בשנת 2015
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כנסים ואירועים:
 ,2019 באפריל   1-5  -  Hannover Messe   
האנובר - תחומי התמקדות: אוטומציה משולבת, 
אספקה  אנרגיה,  דיגיטלי,  מפעל  והינע,  תנועה 
תחבורה  מערכות  וטכנולוגיה,  מחקר  תעשייתית, 

חשמליות, לוגיסטיקה 4.0.

Transport logistic - 4-7 ביוני 2019, מינכן.    
לתחום  נציגים(   2,000 מעל  )עם  ותערוכה  כנס 

הלוגיסטיקה, מוביליטי, תוכנה ועוד.  

התערוכה המוטורית של פרנקפורט - 12-22   
 New Mobility ובמסגרתה   ,2019 בספטמבר 
רכב  לכלי  מובילי  בפתרונות  המתמקד   World

בפרנקפורט. 

 ,2019 באוקטובר   16-18  -  Emove 360   
הרכב  לתחום  כנס  שבצידה  תערוכה  מינכן. 
החשמלי ונהיגה אוטונומית. האירוע דן בפתרונות 
גם  כמו  והבטריות,  המנועים  לתחום  מגוונים 
אלקטרוניקה חדשים,  חומרים  עיבוד,   פתרונות 
ו-infotainment, נהיגה אוטונומית ומחוברת ועוד.

הנוגע לישראל, אפשר לראות בשנתיים האחרונות פריחה 
של הנוכחות הגרמנית בישראל. שינוי זה מתבטא בפתיחת 
של  הנוכחות  בהעמקת  וסימנס,  דיימלר  של  המרכזים 
בוש, בהשקעות בחברות על ידי קונטיננטל, פולקסוואגן, 
BMW, ובהשקת מרכז החדשנות של פולקסוואגן בישראל 

שהתקיים לאחרונה. 
בשנתיים האחרונות, הנציגות של משרד הכלכלה והתעשייה 
במינכן ארגנה ותמכה במגוון רחב של פעילויות שנועדו להעמיק 
הישראליות  היכולות  עם  גרמניות  חברות  של  ההיכרות  את 

ולפתוח דלתות עבור החברות הישראליות בגרמניה. 

בין היתר, הנציגות הכלכלית אמונה על:
ביקורי רוד שואו של חברות ישראליות בגרמניה. במסגרת    
מקצוע  ואנשי  בכירים  בפני  והציגו  ביקרו  החברות  זו, 
וכן  ועוד,  פולקסוואגן   ,BMW בוש,  של  החברות  במטות 
ביקור  בכל  ובברלין,  בשטוטגארט  במינכן,  סמינרים  קיימו 
ליכולות  נציגי חברות גרמניות, הקשיבו  השתתפו 50-30 

הישראליות וקיימו פגישות אישיות עם החברות. 

שולחנות עגולים ודיונים ממוקדים )של 30-20 משתתפים    
גרמנים(, כמו גם כנס השקעות בתחום הרכב והאנרגיה 

בהשתתפות 150 מבקרים גרמנים בכירים.

ביקורי סקאוטינג אישיים למבקרים מקצועיים בכירים    
מגרמניה. ביקורים אלה נעשו באופן עצמאי או כחלק 
וכנסים שאורגנו בארץ. בין היתר, הנציגות  מתערוכות 
 ,BMW נציגי  של  ופגישות  ביקורים  בתיאום  סייעה 
אאודי, פורשה, סימנס, דיימלר, קונטיננטל, ZF ואוזרם, 

כמו גם של נציגי חברות TIER2 בינוניות. 

בתחום  מובילים  באירועים  גרמנית  השתתפות    
בישראל, כמו הכנס המרכזי של אקומושן, כנס תחבורה 
חכמה ותחליפי דלקים. באירועים אלה הנוכחות הגרמנית 
בולטת לעיני כל, עם עשרות רבות של מבקרים בכל כנס. 

באירועי  ישראליות  חברות  של  בהשתתפות  תמיכה    
בגישה  וסיוע  בגרמניה  מובילים  חכמה  תחבורה 

לשחקנים גרמנים ואזוריים בתחום. 

פרטני  באופן  כמובן  תומכת  הכלכלית  הנציגות  בנוסף, 
גישה  במתן  להם  ומסייעת  זה  מתחום  חברות  בעשרות 
למידע, לאנשי קשר ולפתיחת דלתות אצל שחקנים גדולים 
הכלכלית  הנציגות  תמשיך  הקרובה  בשנה  גם  וקטנים. 
ואופנועים,  מכוניות  המייצרות  הרכב  חברות  מול  לעבוד 
במטרה   ,TIER 1-2 חברות  מול  הפעילות  העמקת  תוך 
פעולה  שיתופי  וליצור  בישראל  לביקורים  אותן  להביא 

עסקיים מניבים במטות החברות הגרמניות. 
תחומי הפתרונות  ממגוון  ישראליות  חברות  מזמינים  אנחנו 
לתחבורה לפנות אלינו, להשתתף בפעילויות שלנו בגרמניה 

ובישראל ולהיעזר בנוכחות שלנו בגרמניה. 

למידע נוסף על שירותי המינהל וליצירת קשר:   
והתעשייה  הכלכלה  משרד  של  הכלכלית  הנציגות 

 munich@israeltrade.gov.il - במינכן, גרמניה

רכבות התחתיות 
 והחשמליות בהולנד 
 הן כבר חשמליות

100%

מיליארד יורו 
הוציאו  חברות רכב 
גרמניות  על מו"פ

20.6

דוגמאות לפרויקטים אלה:
עירונית  ליצירת תשתית  פרויקט מחקר  מקודם  בברלין    
החלוץ  פרויקט  זהו  העיר.  ממרכז  חלק  לאורך  מקושרת 
הראשון של גרמניה לבניית שדה ניסויים דיגיטלי לנהיגה 

אוטומטית בתנאי תחבורה מורכבים מאוד. 

הבווארית הקטנה  עיר המרחצאות   - בירנבאך  באד    
הרכבות  חברת   ,Deutsche Bahn ידי  על  נבחרה 
הלאומית של גרמניה, לניסויים הראשונים ברכבי הסעות 
תחבורה  נתיב  ליצור  היא  הפרויקט  מטרת  נהג.  ללא 
אוטומטיים  רכב  לכלי  המיועד  מטרים,   700 באורך 

ומקשר בין הכיכר המרכזית לבין המרחצאות. 

פרויקט  הוא  לשעבר  המבורג  בנמל   Hafencity   
במשך  באירופה.  ביותר  הגדול  העירונית  ההתחדשות 
ניסוי  האזור  מארח   ,2018 מסתיו  החל  שנים,  ארבע 
מפרויקט  כחלק  נהג  ללא  הסעות  רכבי  של  היקף  רחב 
המבורג של  החשמלית  האוטונומית   התחבורה 

 .)HEAT - Electric Autonomous Transportation(
האוטונומיים  ההסעות  רכבי  יפותחו  ובמקביל,  בנוסף 

עם אפס פליטות במיוחד למען העיר. 

הזדמנויות לשיתוף פעולה עם גרמניה 
והיעדים  הממשלה  של  החשמלית  הניידות  יוזמות 
גורמים  מהווים  פחמן  פליטות  להפחתת  השאפתניים 
העניין  בנוסף,  עתידית.  ולצמיחה  לחדשנות  מרכזיים 
בתחום  גם ההתקדמות המחקרית(  לכך  )ובהתאם   הגובר 
לנהג  עזר  במערכות  המצוידות  המקושרות,  המכוניות 
ורכיבי מידע, צפוי להמשיך ולגדול - בעיקר במגזר הפרימיום. 
ויחוללו  ימשיכו  חכמות  טכנולוגיות  כי  לכל  ברור  כיום 
מהפכה בחוויית הנהיגה. היכולות של החברות הישראליות 
נעלמו  לא  חכמה  לתחבורה  חדשניים  פתרונות  במציאת 
בכל  מהוססות  שנים  לאחר  הגרמנית.  התעשייה  מעיני 

משלחת של חברות המציעות פתרונות 
לרכב בעת ביקור במטה פולקסוואגן 
בוולפסבורג, גרמניה, דצמבר 2017
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נהוג לתאר את ההולנדים כרוכבים על אופניים, אך בהולנד נוסעות גם 
כשמונה מיליון מכוניות הגורמות לפקקים ומקשות על הניידות במדינה. 

על פתרונות הניידות החכמה הקיימים בהולנד, על התמיכה הממשלתית 
הרחבה ועל ההזדמנויות לשיתופי פעולה מתקדמים 

 על המסלול המהיר 
לניידות חכמה

לאתגרים  חכמים  פתרונות  של  שנים  רבת  מסורת  להולנד 
והוכשרו  שיובשו  ושטחים  דלתא  ביצורי  סכרים,  גדולים: 
הולנד  זו.  בארץ  לכת  מרחיקות  תמורות  חוללו  לחקלאות 
 - בזכות אמצעי התחבורה המועדף על תושביה  גם  ידועה 
כלי  מיליון  אך שמונה  אופניים(.  זוגות  מיליון   19( האופניים 
הרכב הנוסעים על כבישי הולנד ופקקי התנועה ההולכים 
וגוברים מקשים על הניידות בארץ צפופת אוכלוסין זו )505 
לחפש  בהולנד  לרשויות  חשוב  היה  לכן,  לקמ"ר(.  איש 
בדרכים  והבטיחות  התנועה  זרימת  לשיפור  פתרונות 

ולהפחתת פליטות הפחמן הדו-חמצני. 

תמונת מצב
יעילות  לשיפור  ביותר  הנפוץ  הפתרון  היא  חכמה  ניידות 
מעודדת  הולנד  בדרכים.  והבטיחות  החיים  איכות  התנועה, 
באופן פעיל יוזמות וניסויי שטח הבוחנים פתרונות אלה. מגמה 
זו מקבלת ביטוי בצעדים חשובים שהולנד כבר נקטה בתחום 
 Amsterdam Practical כמו  תעבורה  יוזמות  ובכללם  זה, 

 ,Better utilization המוצלחת  הלאומית  והתוכנית   Trial
כאמצעי להפחתת העומס בכבישים ולשיפור הנגישות. 

בנוסף לניצול מיטבי של התשתית הקיימת, ממשלת הולנד 
עבודה  שעות  המאפשרים  במעסיקים  פעיל  באופן  תומכת 
גמישות, עבודה מהבית, ועידות וידיאו ועבודה מרחוק. תמיכה 
בבוקר  העומס  בשעות  הפקקים  את  לצמצם  מסייעת  זו 
 ,Work Smart, Travel Smart ובערב. תוכניות פעולה כמו 
העומס,  לשעות  מחוץ  ונסיעות  אופניים  על  רכיבה 
מאפשרות לעסקים לתמוך בעובדיהם על ידי יצירת תנאי 
תעסוקה מיטיבים המקדמים תחבורה חכמה שגם מונעת 

עומס בכבישים. 
התחבורה  ביישום  מאוד  מתקדמת  הולנד  מזאת,  יתרה 
הציבורית החשמלית ותשתית הטעינה. הרכבות התחתיות 
והחשמליות )Tram( בהולנד הן 100% חשמליות, ונקודות 
הטעינה הציבוריות בהולנד מופעלות במקרים לא מעטים 
 ,Green Deals תוכניות  באמצעות  רוח.  אנרגיית  ידי  על 
כדי  שונים  גורמים  עם  בשיתוף  פועלת  הולנד  ממשלת 
ציבוריות  טעינה  נקודות  של  כלל-ארצית  רשת  ליצור 
ציבוריים  אוטובוסים  חשמליים.  רכב  לכלי  ומהירות 
חשמליים, המיוצרים על ידי VDL ו-Ebusco, ניתן למצוא 
באוטרכט ואיינדהובן ומוניות חשמליות נוסעות בכל רחבי 

נמל התעופה סכיפהול באמסטרדם. 

הולנד

ניידות חכמה בהולנד 
הופכת לנפוצה  יותר 
ויותר לפתרון בעיות 

תנועה  ולשיפור היעילות
איתן קופרשטוך, 

 הנציג הכלכלי של משרד הכלכלה
והתעשייה בהולנד 

מאריט שארפנורט, 
עובדת בכירה בנציגות הכלכלית של משרד הכלכלה 

והתעשייה בהולנד
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חשמל:  רשתות  מפעילי  מספר  של  מיזם   -  E-laad קרן 
 - Westland Infra-ו Alliander ,Cogas ,Enexis ,Stedin
כיום  ונחשבת  הטעינה  תשתיות  פריסת  את  מאוד  קידמה 
למרכז הידע והחדשנות בתחום תשתית הטעינה החכמה. 
 -   a.o. Heliox הן  טעינה  פתרונות  המציעות  החברות 
שנרכשה   -  EVBox חשמליים;  לאוטובוסים  חכמה  טעינה 
הצרפתית  האנרגיה  שירותי  חברת  ידי  על   2017 במרץ 
על   2017 באוקטובר  שנרכשה   -  NewMotion  ;ENGIE
ידי Fastned ;Royal Dutch Shell - תחנות טעינה לאורך 
תשתית  של  מסונפת  חברה   -  Allego מהירים;  כבישים 
האנרגיה  אחסון  מערכות  וקבוצת   ;Alliander של  טעינה 

ההולנדית Alfen שגם מספקת תחנות טעינה.

השקעות ממשלתיות ושינוי חקיקה 
בכלי  גדולות  השקעות  הולנד  ממשלת  ביצעה   2010 מאז 
תוכנית הפעולה הלאומית שלה.  רכב חשמליים באמצעות 
במסגרת זו, ערכה הממשלה ניסויי שטח בכלי רכב חשמליים 
הגורמים  את  לאתר  כדי  להם  הנחוצה  הטעינה  ובתשתית 
שיבטיחו את המשך התפתחותם של כלי רכב אלה. תוכנית 
זו העניקה לממשלת הולנד את האמצעים לתמוך בשימוש 
בסוגי דלק ידידותיים לסביבה באמצעות סובסידיות ותמריצי 
)לרבות  בת-קיימא  לצמיחה  אנרגיה  על  ההסכם  מס, 

גבולות בין מדינות על כבישים ציבוריים. שישה יצרני משאיות 
אירופיים נסעו, בנתיבים שונים, דרך שש מדינות החברות 

באיחוד האירופי אל נמל רוטרדם שבהולנד. 
הדיגיטלית,  התשתית  על  גם  משפיעה  החכמה  הניידות 
כדי  יחד  פועלים  שונים  מגזרים  ולכן  התעבורה,  ניהול  קרי 
לספק גישה לנתונים הציבוריים הרלוונטיים לניידות חכמה. 
למיטוב  גם  הולנד  פועלת  הלאומית  התוכנית  במסגרת 
ביחד  נעשית  זו  פעילות  הלאומיות.  בתשתיות  השימוש 
במטרה  והכבישים  התחבורה  ורשויות  אזוריות  רשויות  עם 
לספק גישה לנתונים הציבוריים החיוניים ביותר, למידע על 

תחבורה ולשירותי ניהול תחבורה.

סוגי דלק חלופיים
מאז שנות החמישים צברה הולנד ניסיון רב בשימוש בדלק גז 
לכלי הרכב, בעיקר בהתקנת מערכות דלק גזי במקום מנועים 
לדלק  ייעודיים  מנועים  הן  האחרונות  ההתפתחויות  רגילים. 
אלה  דוגמת  וציבוריים,  עירוניים  לאוטובוסים  המתאימים  גזי 
הזרקה  מערכות  דחוס.  טבעי  גז  ידי  על  המופעלים  שבהאג 
ומערכות תואמות לניהול מנוע נמצאות כעת בתהליכי פיתוח. 
בנוסף, ממשלת הולנד עורכת ניסויים בשימוש בסוגי הדלק 
החלופיים הבאים: דלק ביולוגי, גז ירוק, רכב חשמלי, דלק לא 
מאובן לתעופה ומימן. סוגי דלק חלופים אחרים, כמו חשמל, 
גז טבעי וגז ירוק, זמינים למדי בהולנד, אך מחקרים שנערכו 
לאחרונה הראו כי העניין במכוניות הפועלות על דלק חלופי 
האירופי  האיחוד  של  אחרות  במדינות  בעוד  ופוחת:  הולך 
 ,2017 של  ברבעון השלישי  בממוצע  ב-7%  עלה  הביקוש 

הביקוש בהולנד ירד במעל 33%. 
גם  ננקטו  חלופיים,  דלק  לסוגי  בנוגע  המדיניות  מלבד 
לסביבה:  ידידותית  תחבורה  לקידום  אחרים  אמצעים 

הסכמים על חיסכון באנרגיה( ושימוש רב יותר באנרגיה בת-
קיימא. הסכמים אלו נכתבו בשיתוף עם העובדים, האיגודים 

המקצועיים וארגוני איכות הסביבה. 
הולנד  ממשלת  של  מטרתה  אחרות,  למדינות  בדומה 
את  להפחית  היא  חשמליים  רכב  בכלי  השימוש  בקידום 
פליטות הפחמן הדו-חמצני, לשפר את היעילות האנרגטית 
ולהפחית את התלות בדלקים מאובנים. היעדים ההולנדיים 
על  חשמליים  רכב  כלי   200,000 של  קריטית  מסה  הם 
הכבישים עד שנת 2020. 100% אפס פליטות בתחבורה 
יהיו  החדשות  המכוניות  כל   .2025 שנת  עד  הציבורית 
היו   ,2017 בתחילת   .2030 שנת  עד  פליטות  אפס  עם 
109,000 כלי רכב היברידיים והיברידיים נטענים וכלי רכב 

 .)FEVs( חשמליים לחלוטין
על  חדשים  רכב  וכלי  טכנולוגיות  לנסות  יהיה  שניתן  כדי 
למתן   2015 ביולי  החקיקה  שונתה  ציבוריים,  כבישים 
מאז  קונבנציונליים.  בלתי  תחבורה  לאמצעי  ממס  פטורים 
נערכו 27 ניסויים על כבישים ציבוריים באזורים שונים ברחבי 
הולנד. דוגמה טובה היא פרויקט WEpod2, יוזמה של מחוז 
ודוושות  הגה  ללא  אוטונומית  מכונית  שכללה  גלדרלנד, 
אוטונומיות  במכוניות  השימוש  את  לקדם  כדי  הילוכים. 
באירופה, יזמה הולנד בשנת 2016 את הצהרת אמסטרדם 
על נהיגה מקושרת ואוטומטית. בשנת 2019, יהיו המדינות 
של  נוספת  לפריסה  מוכנות  האירופי  באיחוד  החברות 
מכוניות אוטונומיות שיכולות לתקשר ביניהן ועם התשתית. 
ביוזמה  הולנד  נקטה  גבולות,  חוצה  פעולה  שיתוף  לקידום 
של עריכת הניסוי הראשון בעולם של נחילי משאיות החוצים 

טכנולוגיות חדשות לתחבורה שקטה יותר; הממשלה מציבה 
דרישות הולכות ומחמירות לשמירת איכות הסביבה למשאיות 
מגזר הספנות  עם  ביחד  פועלת  ורכבי מטענים; הממשלה 
כדי להפוך את התחבורה הימית לידידותית לסביבה. משנת 
ביעילות,  אנרגיה  לנצל  החדשות  הספינות  כל  על   ,2015
לפלוט פחות פחמן דו-חמצני ולהשתמש בפחות דלק; מאז 
2011, כלי שיט בימים ובנהרות כאחד משתמשים בגז טבעי 
נטול גופרית; תווית צמיג - על כל צמיגי המכוניות החדשים 
לשאת תווית צמיג המספקת מידע על נצילות אנרגיה ורעש. 

מו"פ בענף הרכב בהולנד
אף על פי שהולנד אינה ידועה כמעצמת רכב, היא מצטיינת 
מו"פ  יוזמות  של  טוב  וארגון  חדשנות  של  גבוהה  ברמה 
בתחום הרכב. מעל 95% מהחברות הפועלות בענף הרכב 
הארצית  ברמה  מקורי  ציוד  יצרני  של  ספקיות  הן  בהולנד 
 ,VDL ואוטובוסים של DAF והבינלאומית. בנוסף למשאיות
ייצור כלי הרכב בהולנד כולל בעיקר ייצור על פי חוזה למען 
חברות  שתי  ועוד   ,VDL Nedcar ידי  על   Mini-ו  BMW

 .Donkervoort-ו Spyker Cars :מכוניות ספורט קטנות

SmartwayZ.NL: באמצעות הניידות החכמה, חברה    
הדרומיים  לחלקים  מיטבית  נגישות  להשיג  מעוניינת  זו 
החכמה  הכבישים  רשת  את  ליצור  במטרה  הולנד  של 

ביותר באירופה. 
Cooperation ITS Corridor: השגת זרימת תנועה    
ובטיחותית יותר על ידי הפעלת מערכות תחבורה חכמות 

)ITS( ושימוש יעיל יותר בתשתיות קיימות. 
מידה  בקנה  ניסוי  באמסטרדם:  המעשי  הניסוי    

גדול להפחתת פקקי התנועה באזור אמסטרדם. בניסוי 
בכלי  ביותר  החדשניות  בטכנולוגיות  שימוש  נעשה 

הרכב ובכבישים. 
במרכז  ממוקם  החדשנות  החדשנות: מרכז  מרכז    
התנועה בהלמונד, והוא מציע לחברות מקום להתנסות 
בכלי רכב חכמים. רשות התשתיות הלאומיות של הולנד, 
התשתיות  של  ותחזוקה  ניהול  בנייה,  לתכנון,  אחראית 

העיקריות במדינה ומפעילה את הכבישים והמצלמות. 

פרויקטים מתמשכים בתחומי הניידות החכמה

מהחברות בענף 
הרכב בהולנד הן 
ספקיות של יצרני  ציוד 
מקורי ברמה הארצית 
 והבינלאומית 
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מחקר  מכוני  חברות,  כ-300  כולל  הולנד  של  הרכב  ענף 
ומוסדות חינוך. יצרני ציוד מקורי הולנדיים רוכשים את רוב 
המוצרים והשירותים שלהם בהולנד. כמעט 50% מכל ספקי 
DAF הם מהולנד. כפי שצוין לעיל, ענף הרכב מספק רכיבים 
ובכללם   ,Tier 1 וספקי  זרים  ציוד  ליצרני  בעיקר  וחומרים 
 Bosch Transmission כמו  גדולות,  בינלאומיות  חברות 
זגוגיות(  תאורה,  שילדה,  )לוחות   Sabic  ,Technology
כגון יותר  )ציפויים(, אך גם חברות מובילות קטנות   DSM-ו

Inalfa  ו-Nedschoef . לקטגוריה האחרונה שייכות חברות 
והתוכנה, שנעשה  רכיבי האלקטרוניקה  בתחומי  הפעילות 
לסביבה.  הרכב  בין  בממשק  קרובות  לעתים  שימוש  בהם 
 Peek גם  אך   ,NXP-ו  TomTom את  כוללות  אלו  חברות 
בתחום  המובילים  לשחקנים  השייכות   ,Vialis-ו  Traffic

תשתיות הטכנולוגיה העילית וניהול התחבורה. 

חברות הזנק ומחקר 
נישה  ושחקני  הזנק  חברות  גם  לציין  הראוי  מן 
חשמלית,  ניידות  לרבות  החדשניים,  לשווקים  הנכנסים 
 Epyon לדוגמה:  תחבורה,  ניהול  ופתרונות  קיימות 
חשמליות, למכוניות  מהירה  טעינה  פתרונות   המציעה 
 Gomecsys-החוזה עומס תנועה בכבישים ו Fileradar.nl
האחרונות  בשנים  בדלק.  לחיסכון  טכנולוגיית  המפתחת 
וניהול התנועה  חלה צמיחה ניכרת בעיקר בתחומי הניווט 
לענף  הקשורות  פעילויות  יעילה.  תמסורת  וטכנולוגיית 
בריכוז  מצויות  הן  אך  הולנד,  רחבי  בכל  למצוא  ניתן  הרכב 
מזרחי של המדינה. מעל 50%  יחסית בחלק הדרום  גבוה 
מהפעילות בענף הרכב מצויה בדרום-מזרח הולנד, בעיקר 

 DAF משאיות  כגון  חשובים  שחקנים  של  נוכחותם  בשל 
ו-NedCar )לשעבר וולוו(. 

מפעילויות  רבה  תועלת  מפיק  הרכב  ענף  מזאת,  יתרה 
המחקר באוניברסיטאות ההולנדיות הבאות: 

 -  )TU/e( איינדהובן  של  הטכנולוגית   האוניברסיטה 
להנדסת  בפקולטה  היתר,  בין  נערכים,  והלמידה  המחקר 
תעשייתי,  עיצוב  חשמל,  להנדסת  המחלקות  גם  מכונות. 
ניהול טכנולוגי, הנדסה ביו-רפואית והנדסה כימית עוסקות 

בפעילויות מו"פ הקשורות לרכב. 
האוניברסיטה הטכנולוגית של דלפט )TUD( - פעילות 
בפקולטות  מתבצעת  הרכב  לענף  הקשורה  מחקרית 
 ,)3mE( חומרים  והנדסת  ימית  הנדסה  מכונות,  להנדסת 
הנדסת תעופה וחלל, עיצוב תעשייתי והפקולטה לטכנולוגיה, 

מדיניות וניהול. 
של  נוסף  מאפיין  הם  והשכלה  למחקר  קמפוסים 
 Brainport הטכנולוגי  המרכז  בהולנד.  הרכב  ענף 
קמפוס  בהקמת  חשוב  תפקיד  מילא  איינדהובן  שליד 
 ,TNO בהלמונד, כאשר )HTAC( הטכנולוגיה העילית לרכב
הארגון למחקר מדעי יישומי של הולנד, ריכז את פעילויותיו 
בתחום הרכב באזור דלפט והאג. כך הפכה האוניברסיטה 
בהולנד  המובילה  לאוניברסיטה  איינדהובן  של  הטכנולוגית 
הרכב  בתחום  העילית  הטכנולוגיה  קמפוס  הרכב.  בתחום 
ומגוון  שונה  מרקע  לחוקרים  חשובה  מפגש  נקודת  מהווה 
העובדים על פתרונות רכב יצירתיים וחדשניים. האסטרטגיה 
ניידות  טכנולוגית:  חדשנות  תחומי  בשני  מתמקדת  שלהם 
ותמסורת  חכמים,  כבישים  על  חכמים  רכב  כלי   – חכמה 

עתידנית – כלי רכב יעילים. 
הארגונים התעשייתיים החשובים ביותר בהולנד בכל הנוגע 

לרכב ותחבורה הם פדרציית הרכב של הולנד )FHA( והמרכז 
חדשנות  לקידום  גג  ארגון  שהוא   ,)ATC( רכב  לטכנולוגיית 
ידי תוכנית  גם על  ושיתוף פעולה. הענף נתמך  טכנולוגית 
 .)HTAS( High-tech Automotive Systems החדשנות
 -  BOVAG כגון בארגונים  הענף  של  ייצוג  קיים  לכך,  בנוסף 
בניידות  העוסקים  יזמים   11,000 מעל  של  מקצועי  ארגון 

ו-RAI - ארגון ענפי הרכב והאופניים של הולנד. 

הזדמנויות לשיתוף פעולה עם הולנד
בין שלוש המדינות  מדורגת  הולנד  אוטונומיים:  רכב  כלי 
ניסויים  אליה  "מושכת"  שהיא  הסיבה  זו  בעולם.  המובילות 
בכלי רכב אוטונומיים. פיתוח טכנולוגיות לכלי רכב אוטונומיים 
בכבישים  הבטיחות  לשיפור  אדירה  להזדמנות  נחשב 
משרד  לכן  והנפגעים.  הדרכים  תאונות  מספר  ולהפחתת 
התשתיות וניהול המים של הולנד מקדם ומעודד באופן פעיל 
את פיתוחן והכנסתן לשימוש של טכנולוגיות אלו על כבישי 
הולנד. במסגרת התוכנית הלאומית, כוח המשימה לכבישים 
בהולנד תומך ברשויות הכבישים בהולנד על ידי פיתוח ידע 

ושיתוף בניסיון שנצבר מניסויים בכלי רכב אוטונומיים.
חלופיים  דלק  בסוגי  שהשימוש  מכיוון  חלופי:  דלק  סוגי 
משרד  בקצב,  עומד  בקושי  המטענים  הובלת  בענף 
מהפכה  לקדם  שואף  הולנד  של  המים  וניהול  התשתיות 
ירוקה גם בתחום זה. המשרד הקצה 30 מיליון יורו לחברות 
המפתחות חידושים כמו משאיות אשפה הפועלות על מימן 
או מסירת משלוחים באמצעות כלי רכב מסחריים חשמליים 

ושימוש בדלק ביולוגי עם אצות. 

קיימים  לשחקנים  מבטיחים  נישה  שווקי  ירוקה:  צמיחה 
בתחום  כאחד  הזנק  וחברות  חדשים  ולשחקנים  בשוק 

הצמיחה הירוקה כוללים:
ושירותים  מוצרים  ויישום  פיתוח  חשמלית:  תחבורה    
אנרגיה  אחסון  חכמות,  רשתות   - טעינה  תשתיות  של 

ורכיבים מיוחדים. 
מימן: מחקרי חלוץ ומחקרי השקה בשוק על מכוניות וכלי    
וכדומה( הפועלים על  )אוטובוסים, משאיות  רכב אחרים 

תאי דלק.
בהפצה  העוסקים  חלוציים  מו"פ  מחקרי  מתחדש:  גז    
ובייצור של גזים מתחדשים לכלי רכב קלים וגז טבעי נוזלי 
או גז טבעי נוזלי ביולוגי לכלי רכב כבדים, לציוד לספנות 

ולפלחים מסוימים של ענף הרכבות. 
דלק ביולוגי: פיתוח והפצה של סוגי דלק ביולוגי ברי-קיימא.   

בתחום  פעולה  שיתופי  מקדמת  בהאג  הכלכלית  הנציגות 
של  היבטים  הכוללים  והאוטומוטיב,  החכמה  התחבורה 
מערכות תחבורה, ענף הרכב כולו, אנרגיה מתחדשת וכיו"ב. 
תחומי הפתרונות  ממגוון  ישראליות  חברות  מזמינים  אנחנו 

בתחום התחבורה לפנות אלינו ונשמח לסייע להן.

למידע נוסף על שירותי המינהל וליצירת קשר:   
הנציגות הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה 

hague@israeltrade.gov.il - בהולנד

 

ה-Tram והרכבות  
התחתיות  והחשמליות 
בהולנד  הן כבר 
חשמליות
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הכלכלה הרומנית נמצאת בתאוצה. מיקום אסטרטגי, תוכנית תשתיות מקיפה 
של האיחוד האירופי ואקלים עסקי משתפר הופכים את רומניה ליעד מניב 

לשיתופי פעולה עסקיים בתחום התחבורה. האסטרטגיה הממשלתית לשנים 
הבאות מתמקדת בשדות תעופה, תשתיות לרכבת, פיתוח כבישים ונמלים, סוגי 

דלק חלופיים, תחבורה חשמלית והובלת משאות

רומניה מדורגת במקום ה-68 מתוך 137 מדינות, הנכללות 
פורום  של   2018-2017 לשנים  העולמי  התחרותיות  בדוח 
הכלכלה העולמי. היא דורגה במקום 62 בשנת 2017 ובמקום 
מצוין,  פוטנציאל  יש  הרומני  לשוק  לה.  שקדמה  בשנה   53
מיקום אסטרטגי ואקלים עסקי משתפר. הכלכלה שלה היא 
בין הכלכלות עם הצמיחה המהירה ביותר באיחוד האירופי; 
3.9% צמיחה ב-2015 ו-4.8% ב-2016 )הצמיחה הגבוהה 
ביותר מאז שנת 2008(. השגשוג הכלכלי של רומניה התעצם 
שלאחר  בשיא  ב-6.9%  עלה  הריאלי  כשהתמ"ג  ב-2017, 
הצריכה  להיות  המשיך  העיקרי  הצמיחה  מנוע  המשבר. 

הפרטית, אשר התרחבה בכ-10% במונחים ריאליים. 

תמונת מצב
בגודלה  השביעית  האוכלוסייה  עם  המדינה  היא  רומניה 
באיחוד האירופי וחיים בה כ-20 מיליון תושבים. זוהי המדינה 
התשיעית בגודלה באיחוד האירופי עם שטח של 238,391 
כבישים,  שונים:  תחבורה  אמצעי  בה  ופועלים  רבוע,  ק"מ 
רכבות, תחבורה ימית )הים השחור ונתיב מים פנימי – נהר 
הדנובה( ותחבורה אווירית. רומניה ניצבת במיקום גיאוגרפי-

אסטרטגי אטרקטיבי - הצטלבות הדרכים של שלושה נתיבי 
כשער  משמשת  היא   .)IV-VII-IX( פאן-אירופיים  תעבורה 
חבר  מדינות  האירופי,  האיחוד  מרכזיים:  שווקים  לשלושה 

העמים והמזרח התיכון. 
בתחבורה,  השקעות  מספר  שנעשו  אף  ועל  כללי,  באופן 
התשתיות של רומניה עודן מיושנות יחסית, אינן מפותחות 
דין וזקוקות בדחיפות להגברת החיבור והנגישות. עם זאת, 
של  מרשימה  לצמיחה  עדים  אנו  האחרונות  השנים  בשבע 
שוק התחבורה הרומני הודות לעלייה בסחר בינלאומי ומקומי 
התנעה  בצריכה.  ומעלייה  ובייצוא  בייצור  מצמיחה  כתוצאה 
להעלות  צפויה  הרומני  התחבורה  שוק  של  זו  משמעותית 
הילוך בשנים הקרובות: לפי התחזיות, הצמיחה עתידה לגדול 
בשנים הבאות. אולם, על מנת לאפשר זאת נחוצה תמיכתה 
מודרניות.  תשתיות  ונדרשות  ויעילה  תחבורה  מערכת  של 
תרוויח  רומניה  האירופאיות,  התשתיות  תוכניות  באמצעות 

מהמודרניזציה ומהרחבת התשתיות שלה.
השוק  הצליח  שנים,  משמונה  פחות  בתוך  חכמות:  ערים 
מיליארדי  לממדים של  לתפוח  הגלובלי של הערים החכמות 
דולרים נכון לשנת 2017. ברומניה ההתחלה צנועה והשוק 
הרשויות  בו.  הטמון  הרב  הפוטנציאל  ממיצוי  רחוק  עודנו 
המקומיות והמרכזיות מגבשות בימים אלה את גישתן לתחום 
הערים החכמות - המצוי כשלעצמו בשלבי הגדרה, התהוות 
חלה  האחרונות,  השנים  שלוש  במהלך  זאת,  עם  והבנה. 
התקדמות רבה ברמה המקומית ושוק הערים החכמות הגיע 
בערך  ליותר מ-216 פרויקטים של ערים חכמות ברומניה 

רומניה

שוק כלי הרכב האוטומטיים הרומני צמח 
ב-18% בממוצע שנתי מאז 2009 וצפוי 

לעבור את רף 20 מיליארד היורו עד 2020

הדרך לתחבורה חכמה 
מתחילה בפיתוח תשתיות

ברקת קנפו, 
 הנציגה הכלכלית של 

משרד הכלכלה והתעשייה ברומניה

אנדריי מינאה,
קצין סחר בנציגות הכלכלית ברומניה
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הערים   .2017 בדצמבר  יורו  מיליון  מ-30  למעלה  של  כולל 
שנתמכה  מורש,  טרגו  היו  ברומניה  הראשונות  החכמות 
ידי  על  יוליה שהוקמה  אלבה  ב-2010,   Visa-ו  IBM ידי על 
Siemens ב-2015, ובוקרשט – מחוז מס' 4, על ידי שותפות 
המנהלים  ב-2015.   Cisco עם   Telekom Romania של 

.Oradea הציבוריים המרכזיים של רומניה מובלים על ידי
כלי רכב חכמים וחשמליים: בספטמבר 2017 הוועדות 
הקבועות של הסנאט החלו לדון בהצעת חוק שתספק את 
ובהקמת  התשתיות הנדרשות לטעינת כלי רכב חשמליים 
תחנות טעינה ציבוריות על ידי הרשויות המקומיות, שימומנו 
באופן שווה מהתקציבים המקומיים ומתקציב הקרן להגנת 
הסביבה. כתוצאה מכך, הרשויות המקומיות בערים שבהן 
חמש  לפחות  להקים  נדרשות  תושבים,  ל-100,000  מעל 
של  קיבולת  עם   ,2020 סוף  עד  ציבוריות  טעינה  תחנות 
ארבעה כלי רכב בתחנה. מעבר לכך, עד למועד זה, עיריות 
הסקטורים בבוקרשט נדרשות להקים לפחות עשר תחנות 
העיר,  של  הסקטורים  מששת  אחד  בכל  ציבוריות  טעינה 
יש  ברומניה  לתחנה.  מכונית  ארבע  של  קיבולת  עם  שוב 
כיום 70 תחנות טעינה לכלי רכב חשמליים, כאשר 22 מהן 

נמצאות בבוקרשט.
הגבוהה  הצמיחה  נרשמה  ברומניה  חלופיים:  דלק  סוגי 
כלי רכב חשמליים ברחבי המדינות החברות  ביותר ברישומי 
באיחוד האירופי ברבעון הראשון של שנת 2017 - 1,673% 
)כמעט פי 18(. כך עולה מהנתונים של ארגון הגג של יצרניות 
רכב  כלי  רישומי  כי  מראה  הדוח   .)ACEA( באירופה  הרכב 
וקרוב ל-50%  הממונעים בבנזין היוו 55% באיחוד האירופי 

ברומניה ברבעון הראשון.
ברומניה, הדירקטיבה האירופית לאנרגיה מתחדשת צופה 
ירידות בייצור ביו-אתנול ב-2017 תוך הגברת הדרישה של 
רומניה לשילוב ביו-אתנול מ-4.5% ל-8% ב-2018. דרישת 
ועדיין   2014 מאז  השתנתה  לא  ביו-אתנול  לשילוב  רומניה 
יש במדינה רק מפעל ביו-אתנול אחד המייצר 80,000 טון 
בתפוקה  נמצא  מתירס,  ביו-אתנול  מפיק  המפעל  בשנה. 
הן  הטובות  החדשות  פיננסיים.  לקשיים  ונקלע  מינימלית 
שרומניה, לצד 10 מדינות אחרות החברות באיחוד האירופי, 
האנרגיה  צריכת  ביעד  בעמידה  הובלה  בעמדת  נמצאת 
היעד  את  ועקפה  שהגיעה  לאחר  ל-2020,  המתחדשת 
שהוצב למדינה להגיע לצריכת אנרגיה מתחדשת של 24% 

עד 2015.
חברות מובילות: החברות המובילות שכבר יישמו פרויקטים 
הן:  חכמות  תשתיות  או  חכמים  רכב  כלי  חכמות,  ערים  של 
)מפעילת   Telekom צרפתית(,  טלקום  )מפעילת   Orange
טלקום גרמנית(, Honeywell ,Siemens ו-Visa. יש מספר 

חברות נוספות המעורבות במגזר זה.

תוכניות ואפשרויות מימון
רומניה חברה באיחוד האירופי מאז ה-1 בינואר 2007, והיא 
מדיניות  במסגרת  המתקבלת  הכלכלית  מהתמיכה  נהנית 
 2013-2007 דהיינו  עוקבות,  תכנון  תקופות  בשתי  האיחוד 

ו-2020-2014. 
בתקופת התכנון הראשונה הוקצבו לרומניה כ-19.2 מיליארד 
בין  נעו  הזכאים  הפרויקטים  דולר(.  מיליארד   21.12( יורו 
חינוך  דרך  הכפר,  ופיתוח  מתחבורה  החל  שונים,  תחומים 
יישום  הסביבה.  ואיכות  באנרגיה  וכלה  חברתית,  והכללה 
הפרויקטים התעכב בשנים הראשונות, אך עם זאת, שיעורי 
הספיגה )היכולת לנצל את המשאבים שהוקצו על ידי האיחוד 
)מ-15.6%  הראשון  במחזור  ל-90%  כמעט  הגיעו  האירופי( 
הנציבות  כי  בעיקר  הושג  זה  גבוה  שיעור   .)2012 בתחילת 
למחזור  הושלמו  שלא  פרויקטים  לגלגל  הסכימה  האירופית 
של 2020-2014. בתשתיות שבהן לא הוחלה מדיניות זו מצד 

הנציבות האירופית, שיעור הספיגה היה נמוך מ-70%.
הנציבות   2020-2014 של  הנוכחית  התכנון  תקופת  עבור 
האירופית הקצתה לרומניה 43 מיליארד יורו )47.3 מיליארד 
דולר(  מיליארד   10.35( יורו  מיליארד   9.41 כאשר  דולר(, 
מתוכם הגיעו מקרן הפיתוח האזורי של אירופה וקרן הלכידות 
עבור התוכנית לתפעול תשתיות גדולות. התוכנית מתייחסת 
לאתגרי פיתוח בתחום תשתיות התחבורה, תחבורה עירונית 

בת-קיימא, איכות הסביבה ומניעת סיכונים ואנרגיה.
התוכנית העירונית לניידות בת-קיימא )PMUD( היא תוכנית 
דולר(, כאשר  מיליארד   8.4( יורו  מיליארד   7 בשווי  השקעה 
יושקעו  מתוכם  דולר(  מיליארד   3.85( יורו  מיליארד   3.5
בהרחבה ובמודרניזציה של הרכבת התחתית )כסף המגיע 
בעיקר מתקציב המדינה ומהקרנות האירופיות(. שאר הסכום 
המקומיות  הרשויות  ידי  על  שיפותחו  בפרויקטים  יושקע 
לתמיכה בתחבורה ציבורית מעל פני השטח, ניהול תנועה 

ותשתיות לאופניים.

חדשנות ומו"פ בענף הרכב ברומניה 
 2010/40/UE דירקטיבה הממשלה הרומנית החליפה את 
המועצה  של   2010 ביולי  ומה-7  האירופי  הפרלמנט  של 
האירופית )בנוגע למסגרת לפריסת מערכות תחבורה חכמות 
אמצעי  עם  התממשקות  ועבור  הכבישים  תחבורת  בתחום 
אשר   7/2012 מס'  פקודה  אימוץ  ידי  על  אחרים(  תחבורה 

נכנסה לתוקף ב-3 בפברואר 2012.
מערכות  ליישום  המסגרת  את  מגדירה  רק  לא   7 פקודה 
תחבורה חכמות, היא גם מקימה ועדת תיאום לאומית עבור 
מערכות תחבורה חכמות ואחראית על ניטור ויישום מערכות 
בעלי  בין  ומומחיות  מידע  שיתוף  ועל  החכמות  התחבורה 

העניין הפרטיים והציבוריים בתחום.
של  התקופה  עבור  הרומנית  הממשלה  של  האסטרטגיה 
2020-2017 כוללת צעדים ספציפיים לצורך רכישת תשתית 
מתחבורה  הדרגתי  מעבר  חשמלית,  ציבורית  תחבורה 
ציבורית  לתחבורה  מאובנים  דלק  על  המבוססת  עירונית 
דלק חלופיים בתור הפתרון  בסוגי  ושימוש  מבוססת חשמל, 
אסטרטגיה  בתחבורה.  בפחם  השימוש  לצמצום  המועדף 
לסוגי  התשתית  לפיתוח  מועדפות  פעולות  גם  כוללת  זו 
דלק חלופיים כגון גז טבעי דחוס, גז טבעי נוזלי, דלק ביולוגי, 
ציבורית מקומית(  עדיפות לתחבורה  )עם  תחבורה חשמלית 
כוללת צעדים שמטרתם לצמצם  כן היא  והובלת משא. כמו 
לדירקטיבה  לפחות, בהתאם  ב-40%  עלויות התחבורה  את 

של האיחוד האירופי.
שואפת   )PMUD( בת-קיימא  לניידות  העירונית  התוכנית 
להשיג בין 2016 ל-2030 מערכת תחבורה בטוחה, יעילה, 
חברתי  כלכלי,  פיתוח  לקדם  מנת  על  ובת-קיימא  משולבת 

וטריטוריאלי ולהבטיח רמת חיים גבוהה.

הזדמנויות לשיתוף פעולה עם רומניה 
הנציגות הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה בבוקרשט 
סחר  חסמי  והסרת  לרומניה  ישראלי  יצוא  ומקדמת  מובילה 
הניצבים בפני התעשייה הישראלית במגוון רחב של תחומים 
מאותת  הדלק  ותחליפי  החכמה  התחבורה  תחום  ונושאים. 
צמיחה  מנועי  עם  הרומני,  בשוק  אדיר  פוטנציאל  קיום  על 
המושתתים בעיקר על צריכה פרטית. בעתיד הקרוב לעין צפוי 
השוק הרומני להעלות הילוך, והנציגות הכלכלית בבוקרשט 
מזמינה חברות ישראליות המעוניינות להשתתף במירוץ ולא 
שחברות  שונים  פרויקטים  להלן  מהצד.  בו  לצפות  רק 

ישראליות יכולות להשתתף בהם:
 IV הרכבות  נתיבי תעבורת  ושיקום  פיתוח  רכבת:  מסילות 
ו-IX נמצאים בעדיפות ראשונה של ממשלת רומניה בשאיפה 
התחבורה  תשתיות  עם  הדדית  פעולה  יכולת  להבטיח 
עבור  )הן  הרכבות  תנועת  את  לשקם  מנת  על  האירופיות. 
נוסעים והן עבור משא( יש לבצע מספר שינויים. קנה המידה 
של הפרויקטים הוא ענק. הפרויקטים הבאים יציעו הזדמנויות 

מצוינות לחברות עם הניסיון והכישורים הרלוונטיים:
IX-ו IV שיקום נתיבי התעבורה הפאן-אירופים 

 מודרניזציה לפי התקנים האירופים ב-13 תחנות רכבת
 – טברי  דרומול   :1 שלב   –  5 תת-קרקעי  ראשי  קו   

אוניברסיטה 
 קו ראשי תת-קרקעי 7 – קו שדה תעופה

ועשר  ק"מ   74.4( בוקרשט  של  שיקום טבעת המסילות   
תחנות רכבות(

ההזדמנויות לחברות ישראליות בפרויקטים אלה: ציוד 
אבטחה  ציוד  תקשורת,  ציוד  לחשמל,  הקשורים  ושירותים 
)מעקב, חיישנים, ניתוחי וידיאו וכו'(, ציוד אבטחה פיזי )גדרות, 

שערים(, חומרה, תוכנה ושירותי אבטחת סייבר.

הכבישים  רשת  של  והמודרניזציה  התחזוקה  רמת  כבישים: 
יישרה  שטרם  רומניה,  עבור  משמעותי  אזהרה  תמרור  מהווה 
קו עם הסטנדרטים הנהוגים במדינות אחרות באיחוד האירופי. 
שיפור רשת הכבישים של רומניה נחשב לקריטי במדינה, ורומניה 
מספר  ישנם  לעכשיו,  נכון  מחדש.  מסלול  מחשבת  בהתאם 

פרויקטים עיקריים ברשימת ההשקעות של הממשלה, כגון:
 45 מוצעת:  הקצאה  ברשוב:   – בוקרשט  מהיר  כביש   
מיליון יורו ב-2014; 110 מיליון יורו ב-2016-2015, מימון 
מתקציב המדינה; EBRD ו-EIB גם הביעו עניין במימון חלק 

מפרויקט זה.
 כביש מהיר לוגוז' – דבה: הקצאה מוצעת: 304 מיליון יורו 
ב-2014; 880 מיליון יורו ב-2016-2015, מענקים בעקבות 

הצטרפות לאיחוד.

מיליארד יורו - היקף 
התוכנית העירונית 
לניידות בת קיימא 
 )PMUD(

7

פרויקטים קיימים ועתידיים ברומניה
הערים הבאות כבר קיבלו תמיכה פיננסית מהבנק 

האירופי לשיקום ופיתוח:
 גלאטי: שיקום רחובות, רכישת 17 טרווליבוסים ומערכת 
לאי  מיליון   100  – ההשקעה  סך  אלקטרונית.  כרטוס 

)23.88 מיליון דולר(.
 ארד: שיקום תשתיות הרכבות החשמליות והכבישים 
בחשמל,  חסכוניות  רכבות  שש  רכישת  הראשיים, 
סך  המרכזית.  החשמליות  תחנת  של  מודרניזציה 

ההשקעה – 35 מיליון יורו )42 מיליון דולר(.
 פיטסטי: שיפור רמת הפליטות של עד שישה אוטובוסים. 
דולר(  מיליון   14.3( יורו  מיליון   13  – ההשקעה  סך 

ההלוואה הניתנת בלאי – המטבע הרומני.
התחנה  והעברת  חדשים  אוטובוסים  רכישת  סיביו:   
המרכזית. סך ההשקעה – 15 מיליון יורו )16.5 מיליון דולר(.

4445 מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה
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 A2 בוקרשט  של  הדרומי  הטבעת  כביש  הרחבת    
יורו מיליון   105 שהוקצב:  הסכום   – נתיבים   ל-4 

ב-2016-2015, מימון מתקציב המדינה.
אלה:  בפרויקטים  ישראליות  לחברות  ההזדמנויות 
חנייה  תעבורה,  ניהול  מערכות  בדיקה,  וציוד  כבישים  איכות 

חכמה וציוד מעקב.

שדות תעופה: קיימים 17 שדות תעופה בינלאומיים אזרחיים 
מימון  עם  פיתוח  בתוכניות  מעורבים  רובם  כאשר  ברומניה, 
מקומיות.  מקרנות  או  האירופי  האיחוד  של  מבניות  מקרנות 
הפרויקטים עוסקים בשדרוג ובהרחבה של תשתיות בסיסיות 
במסלול ההמראה, הטרמינלים, מערכות האיתות ועוד. מעבר 
לשדות התעופה המתפקדים, חמישה שדות תעופה נוספים 
מתוכננים לפיתוח בעתיד. משרד התחבורה קבע אסטרטגיה 

לשדרוג ומודרניזציה של שדות התעופה המרכזיים הבאים:
שדה התעופה בוקרשט ע"ש הנרי קואנדה   
שדה התעופה בוקרשט ע"ש אאורל ולאיקו   

שדה התעופה קלוז' נאפוקה   
שדה התעופה יאסי   

שדה התעופה טימישוארה על שם טרייאן וואיה   
אלה:  בפרויקטים  ישראליות  לחברות  ההזדמנויות 
ציוד לאבטחת גבולות, ציוד מעקב, תוכנות ניתוח וידיאו, ציוד 

ותוכנות לחנייה חכמה, שערים חכמים וגדרות.

המדורג  עולמית  ברמה  ימי  נמל  הוא  קונסטנצה  נמלים: 
של  במונחים  המובילים  האירופיים  הנמלים   10 ברשימת 
העיקרי  המכולות  מרכז  הוא  קונסטנצה  בתעבורה.  טיפול 
בים השחור, המציע הטענת מכולות ממרכז אירופה וממנה 
באמצעות נהר הדנובה. נמל קונסטנצה נלקח בחשבון עבור 

הפרויקטים הבאים:
פיתוח חיבורי המסילות )300 ק"מ של מסילות( וטרמינל    

מעבורות
והכפלת  קונסטנצה  בנמל  חדש  מסוטים  מתחם  הקמת    

קווי המסילות

הקמת קווים חדשים באורך של 11 ק"מ לצורך דירוג נמל    
קונסטנצה במקום שני באירופה במונחים של תעבורה

הרחבת שובר הגלים הצפוי ב-1,050 מטר   
הקמת גשר מעל תעלת דנובה-הים השחור   

ההזדמנויות לחברות ישראליות בפרויקטים אלה: ציוד 
ותוכנת אבטחה, חברות הנדסה וחברות תקשורת.

מערכות תחבורה חכמות: מדובר במגזר מתפתח ברומניה, 
כאשר מביאים בחשבון את המגמות החיוביות שדווחו בשנים 
הרצון  ואת  זה  במגזר  המוגברות  ההשקעות  את  האחרונות, 
צעדים  חדשות.  וטכנולוגיות  מתקדמות  מערכות  להכניס 
האיחוד  של  בסטנדרטים  לעמוד  כדי  ברומניה  שננקטו 
האירופי יחייבו את המדינה ליישם את אסטרטגיות הפיתוח 

של מערכות התחבורה החכמות שלה.
בבוקרשט,  צמתים   434 ישנם  בבוקרשט:  תנועה  ניהול    
אך רק 176 מתוך 434 צמתים הם חלק ממערכת הניטור 
של מרכז ניהול התעבורה. כמו כן, מערכת הניטור פועלת 
מורכבת  התנועה  לניהול  המערכת  צמתים.  ב-120  רק 
שניתנת  תנועה  בקרת  מערכת   - הבאים  מהרכיבים 
להתאמה עבור 176 מתוך 434 צמתים בבוקרשט, מערכת 
ניהול  ומערכות  אופטית  תקשורת  רשת  וידיאו,  מעקב 
תקריות כלי רכב ציבוריים ומיוחדים )TIMS( - אמבולנסים, 

ניידות משטרה וכבאיות.
תשתיות לניהול תנועה: באפריל 2017 עיריית בוקרשט    
של  לפרויקטים  דולר(  מיליון   88( יורו  מיליון   80 הקצתה 
תשתיות, לרבות הסכומים הנדרשים להמשך או להשלמת 
פרויקטים  להתחלת  וכן  החלו,  שכבר  גדולים  פרויקטים 
את  לייעל  שנועדו  בפרויקטים  יתמוך  המימון  חדשים. 
התנועה בבוקרשט. סכום של 11 מיליון יורו )12.1 מיליון 
הנכללים  לכאלה  וכן  וסע,  חנה  למתקני  מוקצה  דולר( 

ב-PIDU )תוכנית פיתוח אורבני משולב – מרכז בוקרשט(.
אלה:  בפרויקטים  ישראליות  לחברות  ההזדמנויות 
מערכות ניהול תקריות תנועת כלי רכב, מערכת מעקב וידיאו, 
ציוד תקשורת, תוכנת זיהוי לוחיות וציוד לבדיקת איכות כבישים.

אתגרים וחסמים
מרכזי  תפקיד  ממלאת  הרומנית  הממשלה  מנטליות: 
בכלכלה במונחים של תעסוקה, בעלות על נכסים והשפעה 
מעצבות  הממשלה  בבעלות  יוזמות  העסקית.  הסביבה  על 
כמתחרים  אף  ולפעמים  ספקים  כלקוחות,  רבות  תעשיות 
הדומיננטיים. חרף ביקורות הנשמעות בקרב חלקים בקהילה 
במדינה  הממשלה  בבעלות  יוזמות  הבינלאומית,  הפיננסית 

נוטות שלא להעסיק הנהלה פרטית.

הממומנים   - הרכש  נהלי  כל  ציבורי:  רכש  ותקנות  כללים 
במסגרת תוכניות של האיחוד האירופי או במקום בו מקורות 
מימון פרטיים מעורבים )במקרה של שותפות ציבורית-פרטית 
המאוחד,  הציבורי  הרכש  בחוק  לעמוד  מוכרחים   - זיכיון(  או 

שהותאם לאחרונה לחקיקה של האיחוד האירופי בתחום.
ברמת  במומחים  ומחסור  משולבת  גישה  היעדר 
על אף שחברות פרטיות פיתחו פתרונות חכמים  המדינה: 
מונע  משולבת  גישה  היעדר  העיריות,  את  לשמש  שיכולים 
ברמה  הללו  הפתרונות  את  מליישם  ברומניה  מעיריות 
מיקור  עורכות  עצמן  העיריות  כאשר  גם  זאת,  המוניציפלית. 
חוץ לחלק מהשירותים שהן מספקות. יתרה מכך, התבוננות 
מלמדת  בסוגיה  המקומיות  הרשויות  מצד  הגישות  במכלול 
לעתים על חוסר עקביות. לכך יש להוסיף אתגר מרכזי נוסף: 
שלב יישום ארוך במיוחד. מרגע מחקר הישימּות הראשון ועד 
לרגע שבו הפתרון החכם מיושם לראשונה נרשמת תקופת 
המתנה ממוצעת של כחמש שנים. אולם, בעולם דינמי כשלנו 
)ובפרט בתחום הערים והתחבורה החכמה( – כאשר העיר, 
הדרישות והטכנולוגיות מתקדמות במהירות – המשמעות היא 
שינויים  עריכת  נדרשת  שבחלוף תקופת ההמתנה הארוכה 

משמעותיים לתוכנית הראשונית. 
נושא  את  המסדיר  חוק  אין  לעכשיו,  נכון  חקיקה:  היעדר 
זו עלולה להביא לבלימה,  השותפות ציבורית-פרטית. עובדה 

לעיכוב ואף לביטול של פרויקטים בתחומים שונים.

כלי רכב אוטומטיים וחכמים
ב-18% בממוצע  כלי הרכב האוטומטיים הרומני צמח  שוק 
יורו  מיליארד  ה-20  רף  את  לעבור  וצפוי   2009 מאז  שנתי 
עד 2020. חשוב להזכיר בהקשר זה כי רומניה היא יצרנית 
ובמזרח  במרכז  בגודלה  הרביעית  האוטומטיים  הרכב  כלי 
אירופה. בעשור האחרון, מעל ל-600 יצרני ציוד מקורי לכלי 
רכב אוטומטיים הוקמו ברומניה בעקבות השקעות של שתי 

יצרניות רכב אוטומטי גדולות בערים קראיובה ומיובני.
נתונים רשמיים מראים כי 28,627 כלי רכב נרשמו ברומניה 
ברבעון הראשון של 2018, מתוכם 14,124 רכבי בנזין )49.3%(, 
13,366 רכבי דיזל )46.7%( ו-1,137 כלי רכב בהנעה חלופית 
חלופית  בהנעה  הרכב  כלי  סך  מתוך  רכב  כלי   195  .)4%(
בעלי  או  היברידיים  היו   2018 של  הראשון  ברבעון  ברומניה 
לשתי  נפרדות  סטטיסטיקות  אין  )ברומניה  חשמלית  סוללה 
הקטגוריות(. זוהי עלייה של 1,673% בהשוואה לרבעון הראשון 
של 2017, כשנמכרו רק 11 כלי רכב מקטגוריה זו. יתרה מזאת, 
765 כלי רכב היברידיים נרשמו ברומניה בינואר-מרץ 2018, 
עלייה של 95% בהשוואה לרבעון הראשון של 2017, ו-177 

כלי רכב בהנעה אלטרנטיבית מעבר לרכב חשמלי )8.8%(.

כאשר  ל-2015,   2005 בין  והוכפל  כמעט  הרכב  כלי  ייצור 
כלי  הייצור הגיע לשיא בשנת 2013 עם קרוב ל-411,000 
הרכב  כלי  ייצור  לצד  צמח  המקורי  הציוד  יצרני  מגזר  רכב. 
הודות לעלייה בביקוש. על אף עיכוב קל בייצור כלי רכב בשנים 
האחרונות, שוק הרכיבים המקומי התפתח באופן ניכר, הודות 
לביקוש המקומי ולביקוש החיצוני. מעבר לכך, רכיבי כלי הרכב 
המיוצרים ברומניה מציעים מגוון רחב, עם 800-600 יצרני 
גדל  הרכיבים  שייצוא  לראות  מפתיע  זה  אין  לכן  מקורי.  ציוד 
אפילו בשנות משבר. אם כן, יש כאן הזדמנויות רבות לחברות 
ישראליות לשתף פעולה עם יצרנית רכב )דאצ'יה או פורד( או 

עם כל אחד מיצרני הציוד המקורי.

רגולציה ומדיניות ממשלתית
תוכנית  השיקה  הרומנית  הממשלה  דלק:  חכמה/  ניידות 
סובסידיות ממשלתיות עבור כלי רכב הפועלים על דלק חלופי 
)AFV( לתמיכה ברכישת כלי רכב חשמליים )EV( והיברידיים 
)PHEV(. תוכנית "Rabla Plus" תספק תמריצים בשווי 16.6 
מיליון יורו )18.26 מיליון דולר(, אשר יוצעו כסבסוד לרכישת 
רכב חשמלי או היברידי הפולט פחות מ-50 גרם של פחמן 
 Rabla" תוכנית   ,2016 בשנת  קילומטר.  לכל  דו-חמצני 
יורו ברכישה של  Plus" הציעה מענק ממשלתי של 5,000 
 Rabla" רכב חשמלי חדש. בשנת 2017, תוכנית המענקים
של  רכישה  לכל  יורו  ל-10,000  הסכום  את  העלתה   "Plus
רכב חשמלי טהור. יתרה מזאת, בעלי הרכב יקבלו 1,400 יורו 
ומעלה.  שנים  בן שמונה  רכב  של  רישום  יבטלו  אם  נוספים 
על מנת לחזק את המוכנות למיתון הפליטות והגברת מכירות 
כלי הרכב החשמליים, הממשלה עובדת כיום על אסטרטגיית 

מימון שתתמוך בחברות המשקיעות בתשתיות הטענה.
מכוסה  התשתיות  מגזר  של  והתקציב  הרגולציה  תשתית: 
על ידי משרד התחבורה תחת תוכנית אב כללית לתחבורה. 
מדובר במסמך אסטרטגי המגדיר את כיווני הפיתוח העיקריים 
הקרובות.  השנים  ל-15  רומניה  של  התחבורה  תשתית  של 
התחבורה  הרכבות,  הכבישים,  פיתוח  את  בוחן  זה  מסמך 

הימית, התחבורה האווירית והתחבורה הרב-מודלית.
למדריך  גישה  מאפשר  הרומני  הממשל  חכמות:  ערים 
לערים חכמות, מצבור של שיטות עבודה מומלצות ופתרונות 
בינלאומיים. המדריך שואף לסייע למנהלים ציבוריים להקים 
ערים חכמות, לתרום לפתיחות, מנהל ציבורי מודרני ושירותי 

ממשל אלקטרוני במערכות הבריאות והחינוך.

 למידע נוסף על שירותי המינהל וליצירת קשר:
 הנציגות הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה 

bucharest@israeltrade.gov.il - ברומניה
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הטורקים מייצרים כלי רכב למטרות ייצוא, אך גם עמלים על פרויקט יוקרתי 
שפונה לרגש הטורקי הלאומי – פיתוח וייצור מכונית מתוצרת טורקית. 

כדי לתמוך בביקוש המקומי, הממשלה מציעה הטבות ותמריצים מיוחדים. 
הצרכים: כוח רכישה נמוך, תחרות עולמית ומחסור בפתרונות הטכנולוגיה 

העילית של עולם הרכב

התכווץ  הנוסעים  מכוניות  ששוק  בעוד  הקודמת,  לשנה 
המחירים  עליות  הן  לכך  הסיבות  זו.  בתקופה  בכ-4.5% 
 )SCT( מיוחד  צריכה  במס  חדשים  להסדרים  הנוגעות 

והעלייה הניכרת בשיעורי FX )סחר חליפין(.
למרות הגידול במכירות כלי הרכב, ולפי מוסד הסטטיסטיקה 
הטורקי - היחס בין כלי רכב לנפש במדינה הוא נמוך – 275 
כלי רכב לכל 1,000 איש – ונמצא הרבה מאחורי הממוצע 
האירופי של כ-500 כלי רכב לכל 1,000 איש. נתונים אלה 
המעוניינים  רכב  כלי  ליצרני  רבות  הזדמנויות  על  מצביעים 
לייצור  מעבר  בטורקיה.  הפרטי-הביתי  לשוק  גם  לפנות 
מכוניות  של  תכנון  בשלבי  גם  מצויה  טורקיה  זרים,  מותגים 
ייצור כלי הרכב  מתוצרת מקומית. כיום, טורקיה היא בסיס 
ולגדול.  להמשיך  צפוי  זה  ושוק  באירופה,  בגודלו  החמישי 
ל-1.1  ב-18%  גדל  טורקיה  של  הרכב  כלי  ייצור  הכל  בסך 
 מיליון כלי רכב, ואילו ייצור חלקי החילוף לרכב עלה ב-13%
בתעשייה  ביותר  הגבוה  השיא  זהו  רכב.  כלי  מיליון  ל-1.7 

לשנת 2017.

טורקיה

 25%
מהטורקים מחזיקים 

במכונית פרטית

בדרך למכונית הטורקית 
הראשונה

מוניר אגבאריה, 
 הנציג הכלכלי של משרד הכלכלה

והתעשייה בטורקיה

ברנה אוזון, 
 קצינת הסחר האמונה על סקטור הרכב בנציגות 

הכלכלית בטורקיה

הרכב  ענף  את  שינה  מהיר  תיעוש  ה-90,  שנות  בתחילת 
משותפויות המבוססות על הרכבת רכיבי מכוניות למגזר בעל 
יכולות לייצור תעשייתי מלא. טורקיה ייצרה כלי רכב לייצוא, 
ויצרנים בינלאומיים רבים הפכו את המדינה לבסיס הייצור 
שלהם, ולראיה 77% מהייצור מיועד לשוקי הייצוא. יחד עם 
הביתי  השוק  פוטנציאל  של  בחשיבותו  להמעיט  אין  זאת, 
גובר  רכישה  כוח  כמו  פנימיים  לגורמים  ביחס  טורקיה  של 
ושיעורים נמוכים של בעלות על כלי רכב. בנוסף, ההכנסה 

לנפש בטורקיה גדלה פי חמישה בתקופה של 15 שנה.

תמונת מצב 
לייצוא.  מיועדים  בטורקיה  שמיוצרים  הרכב  כלי  מרבית 
ב-2017 מגזר זה היה הרביעי בחשיבותו בתעשיות הייצור 
 4.4 של  נטו  סחר  עודף   - כך  על  מעיד  ושוויו  במדינה, 
מיליארד דולר אמריקאי. ב-2017 980 אלף כלי רכב נמכרו 
בהשוואה  ב-2.7%  גדל  המכירות  כל  סך  הביתי.  בשוק 

1.1
מיליון - סך ייצור 

כלי הרכב בטורקיה 
בשנת 2017
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 Fiat Group Automobiles-ו מטורקיה   Koc Holding
מאיטליה מחזיקות באופן שווה 37.8% מ-Tofas, כאשר יתר 
 Ford Motor אחרות.  חברות  ידי  על  מוחזקים  ה-24.3% 
מטורקיה   Koc Holding-ו הברית  מארצות   Company
 .Otosan של  במניות   41% של  שווה  בבעלות  מחזיקות 
זרות  השקעות  הן   Honda Turkey-ו  Toyota Turkey
ישירות מיפן, ו-Temsa and Karsan הם יצרנים מקומיים 

בשותפות עם חברות זרות.
 ,Toyota  ,Temsa  ,Tofas  ,OyakRenault המשקיעים: 
 ,T. Traktor ,Isuzu ,Otokar ,Honda, Karsan ,M.Benz

.Otosan ,Ford

תמריצים והשקעות ממשלתיות 
ראש הממשלה הטורקי הכריז בפברואר 2018 כי המכירות 
בעוד  יחלו  הראשונה  המקורית  הטורקית  המכונית  של 
עתידות  טורקיות  חברות  חמש  שנים.  שלוש  עד  שנתיים 
לקחת חלק במאגד הלאומי וליצור את האב טיפוס הראשון 
 ,Anadolu Grubu הן  אלה  חברות   .2019 בשנת  כבר 
 .Turkcell ve Zorlu Holding ,Kiraca Holding ,BMC
ידי  על  לתמיכה מהבית,  זקוקים  כאלה  יוקרתיים  פרויקטים 

פנייה לרגש הלאומי של הטורקים.
כדי  מסוימות  בפעולות  נקטה  הטורקית  הממשלה  בנוסף, 
כלפי  תיקון  המכוניות.  לסקטור  המקומי  בביקוש  לתמוך 
כלי רכב של הרשות  מעלה במגבלות על הלוואות לרכישת 
שיעורי  של  מחדש  הערכה  הבנקים,  על  ופיקוח  לרגולציה 
SCT ותוכנית התקציב החדשה - כולם מצופים להשפיע על 

המכירות הביתיות באופן חיובי בשנת 2018.
לאומית  ודחיפה  גבית  רוח  נותנת  אמנם  טורקיה  ממשלת 
אך   – שלה  הביתית  המכוניות  ייצור  לתעשיית  משמעותית 
מהלכים אלה לא דוחקים החוצה שיתופי פעולה עם חברות 
של  הצמיחה  אסטרטגיית  דבר,  של  בסופו  זרות.  מכוניות 
הממשלה למגזר המכוניות מתוצרת טורקיה מבוססת על הידע 
יישאר  המצב  שכך  להניח  סביר  ולפיכך  הזרות,  החברות  של 
גם בעתיד הנראה לעין. יחד עם זאת, תהיה העדפה מסוימת 
ליצרנים מקומיים, וחברות זרות ימשיכו להשיג מכרזים בקלות 

רבה יותר כחלק ממאגד ששותפות לו גם חברות טורקיות.
רכב  כלי  לייצור  הקשורים  פרויקטים  ההשקעות,  בחזית 
זה,  בהקשר  היום.  סדר  על  נמצאים  והיברידיים  חשמליים 
במסגרת הטיפול במערכת תמריצים ציבורית המבוססת על 
פרויקטים אלה, הממשלה הטורקית מאפשרת לשתי חברות 
ליהנות מהתמריצים על השקעות במנועים היברידיים ודיזל.

הזדמנויות לשיתופי פעולה עם טורקיה
עם אוכלוסייה הגדולה מ-80 מיליון נפש, לטורקיה יש שוק 
הגדל  הביניים  מעמד  מתוחכם.  מקומי  וביקוש  גדול  ביתי 
המכוניות  בקבוצת  גם  המקומי  הביקוש  מקור  הוא  שלה 
ל-25%  רק  שכיום  מכיוון  בעיקר  אחרות,  בתעשיות  וגם 
מהאוכלוסייה הטורקית יש מכונית. כאשר ההכנסה גדלה, 
אחוז זה צפוי לגדול באופן דרמטי. לבסוף, תקנים רגולטוריים 
ותקנות חזקות לשמירה על הסביבה גם הם  לאיכות מוצר 

משמעותיים בהשחזת תנאי הביקוש המקומי במדינה.
כוח  עדיין  יש  בטורקיה  האוכלוסייה  לרוב  החסרונות,  בצד 
זו  עובדה  המערביות.  לשכנותיה  בהשוואה  נמוך  רכישה 

הופכת את טורקיה, בטווח הקצר, לפחות תחרותית.
הרכב  במגזר  הושקעו  אמריקאי  דולר  מיליארד  משישה  יותר 
מתחממת.  העולמית  התחרות  אך  האחרונות,  השנים  בחמש 
בעיקר לאור תוכניותיהם של יצרנים עולמיים המבקשים להקים 
מבחינת  טורקיה  עבור  איום  המציבים  באיראן,  ייצור  מתקני 
משיכת השקעות זרות. התחרות העולה מצד מזרח אירופה גם 
היא בעלת השפעה על החלטות השקעה בטווח הבינוני והארוך.

להערכתנו,  הישראליות,  לחברות  ההזדמנויות  של  בהקשר 
הזדמנויות אלו טמונות בטכנולוגיה העילית של עולם הרכב. 
הכוונה לטכנולוגיות הקשורות עם מערכות הגנה של סייבר, 
בטיחות(,  )בעיקר  נהג  תומכות  מערכות  בידור,  מערכות 

טכנולוגיות לרכבי חשמל ועוד.
הפתרונות  תחומי  ממגוון  ישראליות  חברות  מזמינים  אנו 

בתחום התחבורה לפנות אלינו ואנו נשמח לסייע להן.

למידע נוסף על שירותי המינהל וליצירת קשר:   
הנציגות הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה 

istanbul@israeltrade.gov.il - בטורקיה

 4.4
מיליארד דולר אמריקאי,
שווי עודף סחר נטו של
סקטור כלי הרכב
ב-2017

גודל השוק בשנת 2018 מוערך כמקביל לזה של 2017 ונתונים אלה מחושבים בהתאם

2014201520162017
 2018

)הערכה(
1,358,7961,485,7961,485,9271,696,7311,695,731סך הייצור המקומי

12,99312,77415,09419,01519,015ייצוא כולל
9,99711,84311,86310,60710,607ייבוא כולל

1,355,8001,484,8651,482,6961,687,3231,687,323גודל השוק הכולל
שער חליפין: 1 דולר 

אמריקאי
2.32 לירות 

טורקיות
2.91 לירות 

טורקיות
3.51 לירות 

טורקיות
3.77 לירות 

טורקיות
4.44 לירות 

טורקיות

נתונים במיליארדי דולרים אמריקאים )גודל שוק כולל = סך ייצור מקומי + ייבוא וייצוא(

מוצריםספקים עיקרייםדירוג
הכנסה ב-2016 
)במיליוני דולרים(

 1BOSCH
מערכות בלמים, בוסטרים, מגבילי כוח ווסתים, 

 ,)brake shoes( ערכות תיקון, סנדל מעצר
צילינדרים למעצור הגלגלים, תוף ומעצורי דיסק

901

2BRISA458צמיגים, סוללות, כיסויים
3CMS336גלגלים
4YAZAKI330רכיבים חשמליים ואלקטרוניים
5MAXION309גלגלים
6GOOD YEAR309צמיגים

7DELPHI
כבלים, מערכות ארכיטקטורה ורכיבים 

חשמליים / אלקטרוניים, מכשירי הזרקת דלק, 
זרבוביות, שסתומים

298

8AUTOLLY286הגה, חגורות בטיחות, כריות אוויר
9BEYCELIK GESTAMP238תבניות, מערכות שלדה, טכנולוגיות נעילה

10HEMAרכיבי מנוע ,drivetrain 224רכיבי

לצד יצרני מכוניות, שוק כלי הרכב מורכב גם ממאות יצרני 
מספקים  ורכיבים,  חלקים  המייצרים  מקוריים  חילוף  חלקי 
מחומרים  חילוף,  וחלקי   )OEMs( מקורי  ציוד  של  ומפיצים 
מקצועות  ובעלי  מתעשיינים  ארגוני,   / דלק  על  ומחקרים 
הציוד  יצרני  ל-2017   2000 השנים  בין  ועוד.  התחזוקה 
שלהם  בפעילות  דולר  מיליארד   14 השקיעו  המקורי 
בטורקיה. השקעות אלה הרחיבו באופן משמעותי את יכולות 
לחלק חשוב  טורקיה  בתורן הפכו את  הייצור שלהם, אשר 
בשרשרת הערך העולמית של OEMs בינלאומיים. בטורקיה 
יש מגזרי משנה רבים, הקשורים לענף הרכב, כמו סוללות, 
חיישנים,  פלסטיקה,  צבע,  הילוכים,  שמני  מנועים,  שמני 

כריות אוויר, חומרי ציפוי ועוד.

חברות מובילות ומשקיעים
טורקיה ממשיכה בפעילויות שלה בענף המכוניות עם 12 
מהן  ארבע  אלה,  חברות   12 מתוך  מפעלים.  ו-18  חברות 
כלי  מייצרות  חברות  שש  נוסעים,  מכוניות  של  יצרניות  הן 
נוסעים  מכוניות  גם  מייצרות  חברות  ושתי  מסחריים,  רכב 
 Ford הן:  המובילות  החברות  מסחריים.  רכב  כלי  וגם 
 ,Hyundai Assan  ,Tofas  ,OyakRenault  ,Otosan 

.Temsa and Toyota ,Mercedes-Benz Turk
עסקיות.  שותפויות  הם  בטורקיה  המכוניות  יצרני  רוב 
  Renault-ו ב-49%  מחזיקה  מטורקיה   Oyak לדוגמה, 
 .Oyak Renault של  מהמניות  ב-51%  מחזיקה  מצרפת 

מקור: לשכת המסחר והתעשייה של איסטנבול. מחקר על 550 החברות התעשייתיות הטובות ביותר

עשרת ספקי הרכב עם הכנסות של יותר מ-200 מיליון דולר ב-2016
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בגלל תלותה של הודו בנפט שמקורו ביבוא, החליטה הממשלה ההודית 
לקדם טכנולוגיות לפיתוח כלי רכב חשמליים וסוגי דלק חלופיים. מהם 

הצעדים שנקטה ממשלת הודו לטובת הנושא ואיך אפשר ליצור שיתופי 
פעולה עם חברות הזנק מקומיות? 

 מכרזים ל-25,000 
ריקשות חשמליות

עומסי  במהירות.  גדלה  הודו  של  העירונית  האוכלוסייה 
לא  פיקוח  דרכים,  מתאונות  המוות  בשיעורי  עלייה  תנועה, 
נאות על ניידות והידרדרות באיכות האוויר – כל אלה הופכים 
את הודו למועמדת עיקרית לפתרונות ניידות חכמים. תעשיית 
הרכב בהודו היא אחת מבין שלוש תעשיות הרכב המובילות 
אשתקד  עמדו  במדינה  הנוסעים  רכבי  מכירות  בעולם. 
שוק  של  הצמיחה  תחזית  רכב.  כלי  מיליון  שלושה  סך  על 
 תעשיית הרכב בהודו )כולל ענף ייצור כלי רכב( צפויה להגיע

לכ-282-251 מיליארד דולר עד לשנת 2026. 
השוק  מנתח   80% כמעט  מהווים  הדו-גלגליים  הרכב  כלי 
בהודו, לאחר מכן מכוניות עם נתח שוק נומינלי של 15%, 
וכלי  מסחריים  רכב  כלי  בין  בשווה  שווה  מתחלק  והשאר 
גידול  רכב אחרים. תעשיית הרכב בהודו צפויה לגדול עקב 
האוכלוסייה, נגישות כוח עבודה מוכשר וצעיר בעלות נמוכה, 
פלדה  וייצור  רובוטים  ופיתוח,  מחקר  מרכזי  של  הקמתם 
בעלות נמוכה. כיום ישנו מעבר הדרגתי מייצור מסורתי של 
ויעורר את תחום  שיניע  דבר  רכב חשמליים,  לכלי  רכב  כלי 

האוטומוטיב בהודו. 

תמונת מצב
הרכב  טכנולוגיית  מתמקדת  שבהם  העיקריים  התחומים 

בהודו הם כלי רכב חשמליים וסוגי דלק חלופיים. 
ב-4.3%.  גדל  הרכב  כלי  יצוא  של  השנתי  הצמיחה  שיעור 
בנוגע  ביותר  קפדנית  הודו  ממשלת  של  החוץ  סחר  מדיניות 
תעשיית  את  מעודדת  שהודו  לכך  הסיבה  זו  רכב.  כלי  לייבוא 
המכוניות להתבסס על ייצור כלי הרכב בהודו ופחות על ייבוא. 

הודו

תעשיית הרכב בהודו 
היא אחת משלוש 

תעשיות הרכב  
המובילות בעולם

Automobile Exports Trends

דנה נהרי, 
הנציגה הכלכלית של משרד הכלכלה

והתעשייה במומבאי, הודו
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השקעות ממשלתיות ושינוי חקיקה
בשנת 2017, בתוך פרק זמן קצר, תעשיית הרכב בהודו יצרה 
והפיקה יותר מ-25 מיליון כלי רכב מסוגים שונים. הנתונים 
אמנם מרשימים, אך כלי רכב חשמליים אינם מהווים אפילו 

1% מסך המכירות של תעשיית הרכב במדינה זו. 
זיהום  ותומכת בהפחתת  דוחפת  הודו  בימים אלה ממשלת 
לצמצום  המודעות  הגדלת  ידי  על  הרכב  מכלי  האוויר 
ולכן  ביבוא,  מקורו  בהודו  הנצרך  מהנפט   70% משאבים. 
קיים במדינה חשש תמידי בנוגע לאספקת אנרגיה קבועה. 
כדי להתמודד עם סוגיה זו, ממשלת הודו מקדמת פתרונות 
לפיתוח סוגי דלק חלופיים. פעילות במישור זה תצמצם את 
מכך,  הנגזרות  הבריאות  בעיות  את  תפחית  האוויר,  זיהום 
תגביר את השימוש החוזר בפסולת ותסייע להגנה על כדור 

הארץ מפני התחממות גלובלית. 
האתגרים העומדים בפני ממשלת הודו הם: מחקר ופיתוח, 
מציאת חומרי גלם מתאימים, עלויות ייצור ומס ה-GST )מס 

על סחורות ושירותים( ההופך את המוצרים ליקרים יותר. 

עד כה, נקטה ממשלת הודו כמה צעדים 
חשובים בנושא:

ופיתוח  מחקרי  מרכזי  תשעה  השקת   -  NATRit   
בפריסה ארצית ברחבי הודו. מטרת מרכזים אלה היא 
הרכב  לתעשיית  שיאפשרו  חדשניים  אמצעים  פיתוח 

ההודית לעמוד בסטנדרטים העולמיים. 
FAME - תוכנית ליישום מהיר של כלי רכב היברידיים.    
 16.33 בסך  מענקים  לספק  מתכננת  הודו  ממשלת 
הוא  המרכזי  שיעודה  התוכנית,  לקידום  דולר  מיליון 
"לכסות" את כבישי הודו בכלי רכב היברידיים עד שנת 

.2020
 –  National Electric Mobility Mission Plan   
הציבה  הודו  ממשלת   .2013 בשנת  שהושקה  תוכנית 
חשמליות,  למכוניות  הדרגתי  מעבר  לקדם  למטרה  לה 

שיסתיים עד לשנת 2030. 
– )State owned Energy Efficiency Services( EESL   

הודו  ממשלת  חשמליים.  רכב  לכלי  למעבר  תוכנית 
רכב  וכלי  חשמליות  ריקשות  ל-25,000  מכרזים  תוציא 

חשמליים במטרה לעבור לתחבורה ציבורית חשמלית. 
ממשלתיים,  מוסדות  בין  פעולה  ושיתוף  חיבור    
כמו Indian Space Research Organization, לבין 
 Bharat Heavy Electricals כמו  הודים  קֹונצרנים 

לייצור סוללות ומרכזי טעינה חשמליים בעלות נמוכה. 

מו"פ בענף הרכב בהודו
בזכות הבסיס ההנדסי והעלויות הזולות חברות רכב הגדולות 
בעולם, ביניהן גם BMW, ג'נרל מוטורס, סוזוקי, הונדה, רנו, 
מחקר  מרכזי  האחרונות  בשנים  הקימו  ומרצדס,  וולוו  ניסן, 

ופיתוח וייצור ברחבי הודו. 

השקעות זרות בתחום הרכב
נמצא  והשוק  הרכב,  בתחום  בולטת  יצואנית  היא  הודו 

במגמת עלייה וצפוי ליצוא נרחב בעתיד הקרוב.
עיניהן  את  נושאות  הרכב  מתחום  רבות  הודיות  חברות 
ובטכנולוגיות  בסטארט-אפים  זרות,  בחברות  להשקעות 
לסטנדרטים  ולהתאים  ניסיון  לצבור  מנת  על  מתפתחות 
הבינלאומיים. עד כה, נעשו עשרות עסקאות בינלאומיות של 

חברות הודיות עם חברות זרות.

הזדמנויות לשיתוף פעולה עם הודו
וצוברת  הולכת  בהודו  חדשנית  רכב  טכנולוגיית  אימוץ 
תאוצה. גופים שונים בתעשייה יוצרים מודעות גבוהה יותר 
לפיתוח חדשנות, תוך שיתוף פעולה עם מנהיגי התעשייה, 
שונים.  ויועצים  השירותים  ספקי  האקדמיה,  הממשלה, 
הייצור  נוף  את  ישנו  מתפתחות  טכנולוגיות  כי  ציפייה  יש 
שינויים  עימה  תביא  הרביעית  התעשייתית  המהפכה  וכי 
גדולים בתחום כלי הרכב. אך, למרות זאת, דרושים מאמצים 
פעילות  למרכז  הודו  את  להפוך  כדי  משותפים  קולקטיביים 
חזק ומשמעותי, וזו הזדמנות הפז הנקרית בדרכן של חברות 

חדשנות ישראליות.
בהודו פועלות שלוש נציגויות כלכליות המחולקות לפי אזורים 
בהודו,  הצפוני  המחוז  על  אמונה   - דלהי  ניו  גיאוגרפיים: 
ובנגלור - אחראית על  - על המחוז המרכזי בהודו  מומבאי 

המחוז הדרומי בהודו. הנציגויות הכלכליות עובדות בשיתוף 
פעולה ובתיאום מלא, ומטרתן העיקרית היא לסייע לחברות 
לגורמים  ולקשר  לייעץ  ההודי,  השוק  אל  לחדור  ישראליות 
מותנה  או  תלוי  ואינו  עלות  ללא  ניתן  השירות  רלוונטיים. 
בחברות בארגון, במכון או בלשכת המסחר. הנציגים עושים 
הטוב  השירות  את  עסקים  ולבעלי  לחברות  לספק  מאמץ 
להם  ולסייע  לרשותם  העומדים  האמצעים  במסגרת  ביותר 

בדרך אל ההצלחה.
חברות  עם  בקשר  בהודו נמצאות  הכלכליות  הנציגויות 
האוטומוטיב ומחברות אליהן חברות ישראליות. בשנת 2016 
ארגנו משלחת ישראלית שביקרה בפונה ובניו דלהי, ובשנה 

הבאה מתוכננת משלחת נוספת. 

למידע נוסף על שירותי המינהל וליצירת קשר:   
הנציגויות הכלכליות של משרד הכלכלה והתעשייה 

בהודו:
mumbai@israeltrade.gov.il - במומבאי

delhi@israeltrade.gov.il - בניו דלהי
Bangalore@israeltrade.gov.il - בבנגלור

מיליון כלי רכב 
מסוגים שונים 
יצרה והפיקה 
תעשיית הרכב 
בהודו
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שיעור הצמיחה 
השנתי של יצוא 
כלי הרכב
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תעשיית הרכב הגדולה בעולם ניצבת בפתחו של שינוי חסר תקדים – ייצור 
מואץ של כלי רכב חשמליים לחלוטין. סקירת התמריצים והסבסוד הממשלתי 
לעידוד המכירות, חברות ההזנק הסיניות החדשות, הטכנולוגיות המתקדמות 

וההזדמנויות העסקיות שהמירוץ השאפתני של סין טומן בחובו 

בשנת 2017  בעולם.  ביותר  הגדול  הרכב  כלי  שוק  היא  סין 
נמכרו בסין 28.9 מיליון רכב, צמיחה שנתית של מעל ל-3%. 
לצורך ההשוואה - באותה שנה נמכרו בארצות הברית 17.24 

מיליון כלי רכב. 
ביותר. בשנת 2017  כלי הרכב הגדולה  יצרנית  גם  סין היא 
מיליון מכוניות  כלי רכב, מתוכם 24.8  מיליון  יוצרו בה 29.1 
ו-10.3   ,Sedan מרכב  עם  רכב  כלי  מיליון   11.9  - נוסעים 
מיליון רכבי SUV. מבחינת כלי רכב מסחריים – בשנת 2017 
חלה עלייה של 13.8% בהשוואה לשנה הקודמת, ויוצרו בה 

4.2 מיליון כלי רכב מסחריים. 
ל-51  הגיע  לסין  הממונעים  הרכב  כלי  יבוא  סך  ב-2017 

מיליארד דולר, ואילו סך היצוא היה 38 מיליארד דולר.
ועדיין, כלי הרכב הסיניים נהנים ממוניטין חלש יותר מזה של 
כלי הרכב האירופאים, האמריקאים, היפנים והדרום קוריאנים. 

תמונת מצב
- בסין  הגדולות  הרכב  יצרניות  ארבע   2017  בשנת 

שלטו   -  Chang'an-ו  FAW  ,Dongfeng  ,SAIC Motor
ב-62% משוק כלי הרכב במדינה. יצרניות רכב מובילות נוספות 
 Guangzhou  ,Great Wall  ,Chery  ,Geely  ,BAIC הן: 

.Brilliance Automotive Group-ו Auto Industry
בתהליך  פעילות  פחות  היו  הסיניות  הרכב  יצרניות  בעבר 
בהרכבה  התמחו  אלא  עצמם,  הרכב  כלי  ועיצוב  פיתוח 
של חלקים מיובאים ובייצור כלי רכב לפי תבנית או פטנט 
את  מאפיינת  שינוי  מגמת  כיום,  זרות.  מחברות  שרכשו 
הענף - יותר ויותר יצרניות רכב סיניות מבקשות לעצב את 
מתקדמות  טכנולוגיות  ומחפשות  בעצמן  המכונית  מודל 

לשלב בתוכניות שלהן.
ענף  כי  מעלה  והמקומית  העולמית  הרכב  תעשיית  ניתוח 

סין

סין היא המדינה המזהמת ביותר בעולם. 
בהתאם לכך, עידוד ייצור ומכירה של רכבים 

חשמליים הפך לאסטרטגיה לאומית

המירוץ לרכב חשמלי

עינת לב, 
הנציגה הכלכלית של משרד הכלכלה

והתעשייה בשנגחאי, סין

מיליון כלי רכב 
חשמליים על הכביש עד 
סוף שנת 2020 – היעד 

שסין הציבה לעצמה
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הקרובות.  בשנים  תקדים  חסר  שינוי  יחווה  בסין  הרכב 
 NEV-הממשל בסין נתן עדיפות לאומית למה שהוא מגדיר כ
)New energy vehicle( - כלי רכב חשמליים או היברידיים. 
החומש  בתוכנית  רשמי  תוקף  קיבלה  אלה  מהלכים  סדרת 
הפיתוחים  לצד   .)2021-2016( הסיני  הממשל  של  ה-13 
המהירים בתחום הרכב החשמלי, בסין מנסים להדביק את 
 Connected הקצב גם בכל הקשור לטכנולוגיות תקשורת
ענקיות  גם  הרכב,  בענף  ההתפתחויות  נוכח   .Vehicle
באופן  נכנסים  אחרים  מתפתחים  ושחקנים  האינטרנט 
פעיל לשוק, והם מפעילים לחץ רב על יצרניות הרכב וספקי 

המשנה המסורתיים. 

השקעות ממשלתיות ושינוי חקיקה
הפיתוח  לצד  לכן,  בעולם.  ביותר  המזהמת  המדינה  היא  סין 
הדגשים  אחד  הוא  הסביבה  על  ההגנה  תחום  הכלכלי, 
בהתאם  הנוכחית.  הממשלתית  החומש  בתוכנית  המרכזיים 
לכך, פיתוח תעשיית רכב חדשנית והדגש על כלי רכב חשמליים 
את  להפחית  גם  היא  שמטרתה  לאומית,  לאסטרטגיה  הפכו 

התלות ביבוא נפט ושמן ולהפחית את זיהום האוויר.
הרכב  מכלי   43% זה.  בתחום  עולמית  מובילה  סין  ואכן, 
סינית.  מתוצרת  היו  בשנת 2016  שיוצרו  בעולם  החשמליים 
 היצרניות המובילות במכירות כלי רכב חשמליים ב-2017 הן:
 ,JMC  ,Chery  ,Zotye  ,Zhidou  ,BJEV, SAIC  ,BYD
אלא  בכך,  עוצרת  לא  סין  אך   .Geely-ו  ,JAC  ,Changan
החשמלי.  הרכב  בתחום  המהפכה  כמובילת  עצמה  רואה 
היעד שסין הציבה לעצמה הוא של חמישה מיליון כלי רכב 
ביעד  מדובר   .2020 שנת  סוף  עד  הכבישים  על  חשמליים 
רכב  כלי  מספר   2017 לסוף  נכון  כאשר  במיוחד,  שאפתני 

אלה עמד על מיליון בסך הכל.

בשנת  עוד  החלה  המקומיות   NEV-ה ביצרניות  התמיכה 
במטרה  יואנים  מיליארדי  הזרימה  סין  ממשלת  2012, כאשר 
בעולם.  המובילות  השחקניות  להיות  הסיניות  לחברות  לסייע 
בשנת 2018 הממשלה צמצמה את תמיכתה בייצור מכוניות 
מזהמות והציבה תנאים חדשים ואטרקטיביים לתמיכה ביצרניות 
הזה  במהלך  הממשל  מטרת  החשמליים.  הרכב  לכלי  סיניות 
היא לעודד את יצרניות כלי הרכב החשמליים לייצר מכוניות עם 
טווח נסיעה ארוך יותר, הצורכות פחות אנרגיה על ידי שימוש 

בבטרייה קלה ובעלת קיבולת גדולה יותר.
המייצרת  סינית  חברה  מחודשים,  תנאים  אותם  במסגרת 
על  היברידי( תקבל סבסוד  )ולא  לחלוטין  רכב שהוא חשמלי 
רכב  כל  2020. כלומר,  שנת  עד  לצרכנים  שנמכר  רכב  כל 
היצרנית  ואת ההפרש  מוזל,  במחיר  לצרכנים  יימכר  חשמלי 
לטווח  בהתאם  יינתן  הסבסוד  המרכזי.  מהממשל  תקבל 
היכולת של הסוללה של הרכב, כאשר גובה המענק לרכב נע 
דולר(. סכומים   7,000-3,000( יואן  ל-44 אלף  בין 20 אלף 
אלה יועברו ישירות ליצרניות הרכב, ובעזרתם הן יוכלו להציע 
את כלי הרכב במחיר אטרקטיבי יותר ללקוחות ולייצר לעצמן 
יתרון משמעותי. ללא סבסוד זה יהיה קשה ליצרניות כלי הרכב 
החשמליים לשרוד ולבסס את מעמדן בשוק הרכב התחרותי.

בנוסף, ב-2017 הכריז משרד התעשייה וטכנולוגיות המידע 
הסיני )MIIT( על תקנות חדשות להאצת הייצור של כלי רכב 
חשמליים. התקנות החדשות אוסרות על הקמת חברות רכב 
חדשות שמייצרות כלי רכב מבוססי סוגי דלק שונים. התקנות 
גם דורשות מכל יצרני המכוניות, המוכרים בסין מעל 30,000 
מכוניות בשנה, שמכירות כלי הרכב החשמליים שלהם יגיעו 
למעל 10% מסך המכירות ב-2019 ומעל ל-12% ב-2020.

גדולה  תחרות  מעודדת  הממשלתית  האקטיבית  המדיניות 
בשוק. יצרניות כלי רכב חשמליים עושות מאמצים רבים לייצר 
ולהשיק את דגם הרכב הראשון בהקדם האפשרי, כדי למקסם 
את המכירות עד שנת 2020 - השנה שבה הסבסוד עבור כל 
רכב עתיד להיפסק והתמריצים האחרים יופחתו משמעותית.

קפיצה במספר יצרניות כלי הרכב
התמריצים  הוותיקים,  השחקנים  בין  לתחרות  בנוסף 
חברות  להקים  רבים  ליזמים  גרמו  הגבוהים  הממשלתיים 
 .2020 שנת  לפני  חשמלי  רכב  להשיק  המתכננות  חדשות 
בעקבות זאת, מספר יצרניות כלי הרכב החשמליים בסין קפץ 
בשנת   .2015 בשנת  חברות  ל-144  ב-2012  חברות  מ-8 
ל-522  הסיניות  החשמלי  רכב  יצרניות  מספר  הגיע   2017
בסין כחברות  רבות מהשחקניות החדשות נחשבות  חברות. 
הזנק. הן עוד לא השיקו את הדגמים שלהן ומדורגות כעת על 
פי הגיוסים שלהן. חלקן מקבלות תמיכה מענקיות האינטרנט

מתמיכת  נהנות  וחלקן   ,Tencent-ו  Alibaba ,Baidu כגון 
לפתח  במרץ  עובדות  ההזנק  חברות  המקומיות.  הממשלות 
את הדגמים שלהן. הן צומחות במהירות ומחפשות טכנולוגיות 
שיוכלו לשמש אותן כדי להשיק את הדגם הראשון שלהן בשנה 

הנוכחית או ב-2019.
 ,AIways את:  כוללות  ומובילות  מבטיחות  חדשות  יצרניות 
 ,NIO ,Youxia Motor ,Leap Motor ,Byton ,Singulato

.LeSee-ו Xpeng ,Chehejia ,WM Motor
והצרכנים  הסיני  השוק  גם  הרכב.  בתעשיית  רק  מדובר  לא 
הסינים עוקבים אחר מדיניות הממשל, מבינים את המגמות 
מהנשאלים  ל-73%  מעל   ,2018 באוגוסט  שנערך  ובסקר 

השיבו כי הם מעוניינים לרכוש רכב חשמלי.
נוכח לוחות הזמנים שקבעה ממשלת סין במתן התמריצים, 
המציעות  חברות  עבור  קריטית  כשנה  מסתמנת   2018
זו השנה שבה יצרניות כלי הרכב  טכנולוגיות בתחום הרכב. 
החשמליים יחליטו עם מי לעבוד על הדגמים שעתידים לצאת 
לשוק. יצרניות הרכב מחפשות גם טכנולוגיות ייחודיות אחרות 

כדי לבדל את הרכב וחווית המשתמש.

הזדמנויות לשיתוף פעולה עם סין
הכלכלית  הנציגות  ו-2018   2017 בשנים  שואו:  רוד 
בשנגחאי הובילה שני אירועי רוד שואו בשיתוף עם הנציגות 
הכלכלית בבייג'ינג ועם מכון היצוא הישראלי. בשניהם, פגשו 
בקרב  ההחלטות  מקבלי  את  הישראליות  החברות  נציגי 
 ,TIER1-ה חברות  את  בסין,  והחדשות  הוותיקות  היצרניות 

חברות טכנולוגיה ומשקיעים בתחום הרכב. 

 מספר יצרניות
כלי הרכב החשמליים 
בסין קפץ מ-8 חברות 

ב-2012 ל-522 
חברות ב-2017 

מספר יצרניות כלי 
הרכב החשמליים 
בסין

522

סמינרים  קיימה  הכלכלית  הנציגות  וביקורים:  סמינרים 
ביקורים  ויזמה  מפגשים  מ-1,000  למעלה  עם  עסקיים 
 ,Geely ,Tencent ,BAIC- ביניהן  בחברות מובילות בתחום 

.Volvo-ו Baidu
עבור  טכנולוגיות  מחפשת  הכלכלית  הנציגות  סקאוטינג: 
היצרניות, הנמצאות במירוץ אחר מוצרים טכנולוגיים מובילים 
לכלי הרכב שלהן, וניכר כי התחומים החמים ביותר הנדרשים 
 Connected  - תקשורת  טכנולוגיות   ,ADAS מערכות  הם 

Car, סייבר, זיהוי פנים וזיהוי תנועה.
מוצרים  לרכוש  מעוניינות  הסיניות  החברות  רוב  בשלות: 
מעוניינות  ופחות  למסחור,  המוכנים  מתקדמים  בשלבים 
הפיתוח.  בשלב  מוצרים  או  טכנולוגיות  עם  צעירות  בחברות 
אך ישנן יצרניות המעוניינות לעבוד יחד עם החברות הזרות 

לפיתוח טכנולוגיה משותפת.

למידע נוסף על שירותי המינהל וליצירת קשר:   
הנציגויות הכלכליות של משרד הכלכלה והתעשייה בסין: 

shanghai@israeltrade.gov.il – בשנגחאי
beijing@israeltrade.gov.il – בבייג'ינג

guangzhou@israeltrade.gov.il – בגואנגז'ו
chengdu@israeltrade.gov.il – בצ'נגדו

3,000-7,000
דולר - סבסוד ממשלתי 

על כל רכב חשמלי 
שנמכר עד 2020
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כדי להתמודד עם התחרות מהשוק האסיאתי ולשמור על מעמדה 
כעיר מתקדמת, הכריזה ממשלת הונג קונג על “תוכנית אב לעיר 
חכמה”. בשלב זה של התוכנית, הממשלה מחפשת טכנולוגיות 

מתקדמות לתחומי הסביבה החכמה והניידות החכמה 

 ניידות חכמה 
כחלק מעיר חכמה

החכמות  הערים  במדד   )500 )מתוך   68 דורגה  קונג  הונג 
בעולם בשנת 2017, כשהיא מפגרת מאחורי ערים מרכזיות 
של  מעמדה  על  לשמור  כדי  וטוקיו.  סינגפור  כמו  באסיה 
קונג  הונג  ממשלת  הכריזה  התחרותי,  בשוק  קונג  הונג 
 Smart( לעיר החכמה”  האב  “תוכנית  על   2017 בדצמבר 
City Blueprint( במטרה לבנות את הונג קונג כעיר חכמה 
קונג  הונג  פיתוח  האב,  תוכנית  פי  על  עולמי.  מידה  בקנה 
מתחלק לשש קטגוריות: כלכלה חכמה, ניידות חכמה, חיים 
חכמה.  וסביבה  חכמה  ממשלה  חכמים,  אנשים  חכמים, 
זו כבר בתהליכי ביצוע:  חלק מהצעדים המעשיים בתוכנית 
תאורה  עמודי   400  ,2020 עד   )eID( אלקטרונית  זהות 
)עתידים  מ-2019  החל  קונג  הונג  ברחבי  יוצבו  חכמים 
להיות 140,000(, פיתוח פלטפורמה אנליטית לביג דאטה 
והטמעת  פיתוח  והלאה,  מ-2020  החל  הממשלה  עבור 
אפליקציות תחבורה במהלך 2018. בשל חולשתה היחסית 
של הונג קונג בבקרה על צריכת אנרגיה ופליטת פחם ובשל 
שותפות  מעודדת  הממשלה   - מקומיות  טכנולוגיות  היעדר 

ציבורית-פרטית בפיתוח העיר החכמה.

פריז,  הסכם   - קונג  בהונג  השונות  הפיתוח  תוכניות 
תוכנית   ,+2025-2015 באנרגיה  לחיסכון  התוכנית 
הפעולה האקלימית של הונג קונג +2030 ותקנת יעילות 
ואת  העצום  הצורך  את  ממחישות   – בבניינים  האנרגיה 
באנרגיה  החיסכון  בהגדלת  הממשלה  של  מחויבותה 
של  החיובית  במדיניות  בהתחשב  הבאות.  השנים  בעשר 
הממשלה ובחסרון הטכנולוגיות המקומיות, יש פוטנציאל 
“הניידות  לתחומי  להיכנס  ישראליות  לטכנולוגיות  גדול 

החכמה” ו”הסביבה החכמה”. 

תמונת מצב 
במדד העולמי של הערים החכמות לשנת 2017, הונג קונג 
דורגה במקום 68, בעוד שסינגפור, מטרופולין דומה מאוד, 
דורגה כשנייה ברשימה. הערים האסיאתיות - טוקיו, סיאול, 

אוסאקה, טייפה ודאג’און - דורגו לפני הונג קונג.
אוכלוסיית הונג קונג מונה 7.4 מיליון )נכון ל-2017(. יש בה 
קמ”ר שהם שטח  ו-1,104  ולעבודה  למחיה  קמ”ר  כ-263 
של  ממוצע   - גבוהה  אוכלוסין  צפיפות  קונג  בהונג  הררי. 
6,540 בני אדם לכל קמ”ר )המיקום הצפוף ביותר 55,200 

לכל קמ”ר(.

הונג קונג

הונג קונג דורגה במקום 
68 במדד הערים החכמות 

בעולם ב-2017, הרחק 
מאחורי ערים מרכזיות 

באסיה כמו סינגפור וטוקיו

אסתי פרץ-בורק, 
הנציגה הכלכלית של משרד 

הכלכלה והתעשייה בהונג קונג

מיליון
)נכון ל-2017(

7.4
אוכלוסיית 
הונג קונג מונה
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ניידותכלכלה

� GDP
2016: 2,491 מיליארד דולר הונג קונגי )320  �

מיליארד דולר אמריקאי(.
לנפש 2016: 339,530 דולר הונג קונגי )43,530  �

דולר אמריקאי(.
תעשיות תורמות עיקריות: מסחר ולוגיסטיקה  �

)22.3%(, שירותים פיננסיים )17.6%(, שירותים 
 מקצועיים ושירותי יצרנים אחרים )12.3%(, 

תיירות )5%(.

מעל 12.6 מיליון נוסעים בתחבורה ציבורית מדי יום,  �
כאשר הרכבת היא עמוד השדרה.

ליותר מ-99% מהאנשים יש לפחות כרטיס  �
Octopus אחד לתשלומים דיגיטליים בתחבורה 

ציבורית וקמעונאות.
728,000 כלי רכב על 2,101 ק”מ של כבישים. �
הכבישים עמוסים ב-354 כלי רכב מורשים על כל  �

קילומטר אחד של כביש.
נמל תעופה עם עמדות צ’ק אין ניידות, משלוח  �

מזוודות עצמי, התמצאות בתוך הנמל, מעקב אחר כלי 
הרכב בטרמינל, תיוג מזוודות חכם.

אנשיםחיים

יותר מ-20,000 נקודות wi fi חינם. �
242.5% שיעור חדירת מנויים לטלפונים סלולריים. �
92.5% שיעור החדירה של הפס הרחב למשקי הבית. �
2.23 מיליון קריאות לשירותי חירום לתאונות. �
7.6 מיליון קריאות של שירותי מומחים לחולים לא  �

מאושפזים.
6.42 מיליון קריאות לשירות עזרה ראשונה. �
אוכלוסייה מזדקנת )65 ומעלה( 2016 1.16 מיליון  �

)16.6%(; תחזית ל-2036 2.37 מיליון )31.1%(.
מערכת לשיתוף תיעוד בריאות אלקטרונית הושקה  �

במרץ 2016.

15 שנות למידה - גני ילדים, בתי ספר יסודיים  �
ותיכון חינם.

60% מהסטודנטים בשנה האחרונה בתיכון למדו  �
מקצוע אחד או יותר שקשור ל-STEM כמקצוע 

בחירה ב-2016/17.
 8 אוניברסיטאות ציבוריות מומנו על ידי  �

.)UGC( הממשלה
 99,817 סטודנטים לומדים בתוכניות הממומנות  �

.UGC על ידי
46,737 סטודנטים למדו בתוכניות הקשורות  �

ל-STEM ב-2016/17.

הסביבההממשלה

הוצאות הממשלה על ICT )טכנולוגיות מידע  �
ותקשורת( כ-8.9 מיליארד דולר הונג קונג )1.1 

מיליארד דולר אמריקאי( בשנים 2017-18.
 פורטל המידע של הסקטור הציבורי 3,100>  �

בסיסי נתונים ייחודיים, 1000 ממשקי תכנות 
.)APIs( לאפליקציות

   נתונים סטטיסטיים 2015:
 67% מפליטת הפחם הם מייצור חשמל.  �

16%>  הם מתחבורה.
2.03 מיליון טון שפכים מוצקים עירוניים מוחזרו. �

התוכנית   :2025-2015 באנרגיה  לחיסכון  תוכנית 
  Energy intensity-ב  40% של  הפחתה  להשיג  מיועדת 
חינוך,  באמצעות   ,)2005 בשנת  למצב  )ביחס   2025 עד 
תחת  ותושבים  לבניינים  בעיקר  ורגולציה,  כלכלה  חברה, 

אסטרטגיית שיתוף פעולה ציבורי-פרטי.
יעד הפחתת Energy intensity בסקטור החשמל: 
לרמה  מתחת  ב-26%  פליטות   2030 עד  לצמצם  מטרתו 
שהייתה בשנת 2005, על ידי שימוש מופחת בפחם והגברת 
ביחידות המונעות על  והוצאת השימוש  בגז טבעי  השימוש 
מכוניות  קידום  גם  כמו  באנרגיה.  חיסכון  ועידוד  פחם  ידי 

חשמליות ודלק נקי יותר )מרץ 2017(.

פלחי שוק נבחרים: התעשייה וסקטורים משניים עיקריים 

האתגרים:
תחת  אישית  לפרטיות  והדאגה  הגבוהה  המודעות    

המצלמות וטביעות הרגל על הסביבה.
הממשלה מאמצת טכנולוגיה בדרך כלל רק במקרים של    

הצלחה מוכחת.
רוב הפרויקטים כרוכים ביותר ממחלקה ממשלתית אחת,    

והתהליך ארוך עד שמתגבשת תוכנית ליישום ולביצוע.
מכרזים  באמצעות  מופעלים  הממשלה  של  הפרויקטים    
חלק  ישירה.  בצורה  טכנולוגיות  לה  להציע  וקשה 

מהמחלקות לא מוכנות להיפגש עם ישויות עסקיות.

תוכנית פעולה לגבי האקלים של הונג קונג +2030 )ינואר 
זו מתמקד בהפחתת  תוכנית  של  היעד השאפתני   :)2017

70-65% מהשימוש בפחמן עד 2030.
הטבות מס ברכישת כלי רכב חשמליים: ויתור על מס 
רישום רכב ראשוני מ-97,500 דולר הונג קונג ל-250,000 
דולר  ל-32,050  אמריקאי  דולר   12,500( קונג  הונג  דולר 

.)EV( בעת רכישת כלי רכב חשמליים )אמריקאי
למחקר  הפעולה  שיתוף  הסכם  פעולה:  שיתוף  הסכמי 
ופיתוח בין הונג קונג וישראל הושק כדי לספק מימון לחברות 
עד  ופיתוח  מחקר  של  לפרויקטים  קונגיות  והונג  ישראליות 

10 מיליון דולר הונג קונג )1.3 מיליון דולר אמריקאי(.

רפורמות ומדיניות ממשלתית
ממשלת  שהשיקה  חכמה,  לעיר  האב  תוכנית  על  נוסף 
הונג קונג בדצמבר 2017 במטרה לספק כיוון ומפת דרכים 
לפיתוח העיר החכמה של הונג קונג, הוחלו כמה רפורמות 

ממשלתיות אחרות:

הסכם פריז והונג קונג )נובמבר 2016(: הסכם זה נוצר 
בעקבות פרוטוקול קיוטו, והוא קורא לצדדים לשתף פעולה 
עם הסקטור הפרטי, החברה האזרחית, מוסדות פיננסיים, 
חזקות  אקלים  פעולות  להניע  מנת  על  והאזורים  הערים 

ושאפתניות יותר בעולם.

הזדמנויות 
לשיתופי 

פעולה עם 
הונג קונג

ההזדמנויות:
מדיניות ממשלתית חיובית:    

תוכנית לחיסכון באנרגיה 2025-2015 והלאה. �
תוכנית פעולה אקלימית 2030 )אספקט של  �

פליטת פחמן, אנרגיה מתחדשת, שינוי מנפט לגז 
טבעי ולדלק שאינו דלק מאובנים(, מבנים ירוקים 

חכמים וחיסכון באנרגיה.
כולל  ליישום,  מתאימים  מודלים  שוקלת  הממשלה    
שותפויות ציבוריות – פרטיות )PPP( לפרויקטים של עיר 

חכמה עם פתיחות לטכנולוגיות מרחבי העולם.
תשתית תומכת   

“האזור החכם”, המנוהל על ידי פארק הטכנולוגיה  �
והמדע של הונג קונג ועל ידי האוניברסיטה הסינית 

של הונג קונג, משמש כמתקן ניסוי ומעבדה חיה 
ליישום של טכנולוגיות חדשות.

תרשים 1. הפחתת פחם בתערובת דלק ליצירת חשמל 2030-2015
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תוכנית האב לעיר חכמה
ניידות חכמהסביבה חכמה

הפחתת ייצור חשמל שנוצר על ידי פחם . 1
בהדרגה והחלפתו בגז טבעי ובמקורות 

דלק שאינם דלק מאובנים.

שימוש באנרגיה מתחדשת בקנה מידה . 2
גדול ורחב יותר על טכנולוגיות בשלות 

ונגישות מבחינה מסחרית בסקטור 
הציבורי שיוביל מהלך זה.

3 . )LED( התקנת נורות דיודות מפיצת אור
במערכות תאורה ציבוריות בהדרגה החל 
מ-2017/18 ושיפור תאורת LED במבני 

ממשלה קיימים.

 קידום הכנסת ובניית טכנולוגיות . 4
.IT/חכמות

שימוש בחיישנים כדי לווסת את איכות . 5
האוויר, ניקיון הרחובות והמקומות 

הציבוריים. שימוש בפחי אשפה למחזור.

הצבת דרישות במכירת חלקות חדשות . 6
ב-Kowloon East, כולל תכנון בניינים 

ירוקים, אספקת מערכות מדי מים חכמות, 
מתקני טעינה לכלי רכב חשמליים ומידע 

בזמן אמת על מקומות חניה פנויים.

1 . )e-transport( שילוב אפליקציות קיימות של תחבורה אלקטרונית
לאפליקציה all-in-one בסלולרי עד 2018 לקידום תכנון נסיעות.

פרסום מידע בזמן אמת על אוטובוסים בזיכיון באמצעות מכשירים . 2
ניידים עד 2018 והצבת לוחות תצוגת מידע בצמתי תחבורה 

ציבוריים של הממשלה ותחנות אוטובוס עד 2020.

השלמת התקנת גלאי התנועה על כל הכבישים האסטרטגיים . 3
להעברת מידע בזמן אמת על התנועה עד 2020.

התקנת מוני חניה חדשים ברחובות כדי לתמוך במערכות . 4
תשלום מרובות החל מ-2019/20 תוך כדי מתן מידע על חניה 

פנויה בזמן אמת.

לאור תוצאות מחקר ההיתכנות, לערב את הציבור כדי לפתח . 5
תוכנית פיילוט מפורטת לתמחור כבישים אלקטרוניים באזור 
המרכזי ובאזורים הסמוכים ולהגדיר את אסטרטגיית היישום 

שלה ב-2019.

6 . West Kowloon Cultural-קידום ניסויים בכלי רכב אוטונומיים ב
District ובאזורים אחרים.

התנסות בשימוש בטכנולוגיה במטרה להרתיע מפני שימוש לא . 7
נאות במפרצי העמסה ופריקה בצדי הכבישים וחניה לא חוקית 

ב-Kowloon East החל מ-2018.

בחינת חווית נסיעה נוחה וחלקה על ידי שימוש בטכנולוגיית . 8
פנים ביומטרית כולל בצ’ק אין, נקודת הבדיקה של הבורדינג פאס 

והבורדינג )נמל תעופה חכם(.

אוטומוטיב וניידות חכמה
מבנה מקבלי ההחלטות )בעלי עניין( ורשויות הממשלה:

ממשלת הונג קונג תספק את הכיוון האסטרטגי בכל הקשור לניידות חכמה ובכפוף לתוכנית האב לעיר חכמה. 
לשכת המידע והטכנולוגיה )משרד עיר חכמה( עוסקת בתיאום אמצעי העיר החכמה בין המחלקות.

משרד הסביבה:

הגנה על הסביבה

 פיתוח אנרגיה 
בת-קיימא

משרד התחבורה והדיור:

מחלקת התחבורה

ניהול התנועה בכבישים, 
רגולציית שירותי תחבורה 
ציבורית ותפעול תשתיות 

תחבורה עיקריות

)ITS( מערכות תחבורה חכמות

מחלקת שירותים חשמליים ומכניים:

רגולציה: בטיחות מכנית, יעילות אנרגטית ופיקוח על 
השירות לציבור, בטיחות הרכבות, בטיחות החשמל, 

בטיחות הגז

שירותים מסחריים: חטיבת ההנדסה של נמל התעופה 
וכלי הרכב, חטיבת הבטיחות והשירותים המרכזיים, 

חטיבת סקטור הבריאות, חטיבת הסקטור העירוני, חטיבת 
הפרויקטים

מפעילי תחבורה:
Ferry, Tram, Taxi, Minibus, Citybus, Bus – KMB, MTR

כלי רכב ציבוריים ופרטיים

בשנים 2018-19 חלק גבוה מתקציב ממשלת הונג קונג 
לצורכי  חכמה.  לניידות  התוכניות  יישום  לטובת  מוקצה 
ביו-טכנולוגיה, אינטליגנציה מלאכותית, עיר   – IT פיתוח 
חכמה ופינטק התקציב עומד על 50 מיליארד דולר הונג 
קונג )6.4 מיליארד דולר אמריקאי(; להקמת קרן שמטרתה 
ירוקות של  לספק מימון לפרויקטים של עבודות ציבוריות 
הממשלה תחת תוכנית האב מוקצבים 100 מיליארד דולר 
מיליארד   10 אמריקאי(;  דולר  מיליארד   12.8( קונג  הונג 
מוענקים  אמריקאי(  דולר  מיליארד   1.3( קונג  הונג  דולר 

למימון מחקר באוניברסיטאות הציבוריות המקומיות; ניכוי 
ההונג  הדולר  מיליון  שני  עבור  לחברות   300% של  מס 
קונגי הראשונים שהן מוציאות על מחקר ופיתוח, ו-200% 
)כיום, הניכוי עומד על 100%  נוסף  נוספים על כל סכום 

להוצאות על מחקר ופיתוח(.

למידע נוסף על שירותי המינהל וליצירת קשר:
בהונג  והתעשייה  הכלכלה  משרד  של  הכלכלית   הנציגות 

HongKong@israeltrade.gov.il - קונג

הנציגות הכלכלית בהונג קונג
במסגרת פעילות הנציגות הכלכלית בהונג קונג, 

נעשים הצעדים הבאים בתחום העיר החכמה 
והניידות החכמה הנכללת בתחום זה:

מיפוי השוק, הכרת השחקנים הממשלתיים,    
הציבוריים והפרטיים. 

הנגשת מידע רלוונטי על רגולציה, פרויקטים קיימים    
ועתידיים ואירועים בתחום לחברות הישראליות.

יצירת מאגר מידע של שותפים, לקוחות ומשקיעים    
פוטנציאליים.

מיליארד דולר הונג קונג 
מקציבה המדינה לצורכי 
פיתוח IT - ביו-טכנולוגיה, 
אינטליגנציה מלאכותית, 
עיר חכמה ופינטק 

50

חיבור בין חברות ישראליות ופנייה לגורמים    
מקומיים רלוונטיים.

סקאוטינג טכנולוגיות ישראליות עבור חברות מקומיות    
המנהלות פרויקטים מקומיים.

במחצית הראשונה של שנת 2019 תארח הנציגות    
הכלכלית משלחת חברות ישראליות בתחומי העיר החכמה 
לאירועים ומפגשים עסקיים עם גורמי המפתח המקומיים.
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יונדאי, קיה ותאגידי הענק בתעשיית הרכב בדרום קוריאה פועלים במרץ כדי 
להפוך את כלי הרכב לידידותיים לסביבה. בתוכנית: בטריות חשמליות והנעה 

חלופית, נסיעות שיתופיות ואופניים חשמליים. גם חברות טכנולוגיה ישראליות 
יכולות להציע פתרונות 

הדרום  הרכב  תעשיית  את  היטב  מכיר  הישראלי  הציבור 
קוריאנית. שמות כמו יונדאי וקיה שגורים בפי ישראלים רבים. 
עשרות  גם  פועלים  קוריאה  בדרום  כי  יודעים  כולם  לא  אך 
״קטנים״ של החברות הגדולות, המעוניינים  ומאות ספקים 
החכמה  התחבורה  הרכב,  לעולם  הישראליות  בטכנולוגיות 
וקיה,  ליונדאי  בנוסף  הענק,  תאגידי  גם  הדלק.  ותחליפי 
כמו LG ,SK וסמסונג, תרים אחר הטכנולוגיות הישראליות 
לב  לתשומת  וזוכות  האחרונות  בשנים  דרמטית  שהתפתחו 
והגנת הסייבר  בינלאומית, למשל בתחום הרכב האוטונומי 
לרכב המקושר. במאמר שלפניכם סקרנו את אחת המגמות 
הבולטות כיום בשוק הרכב בדרום קוריאה - הנעה חשמלית 
וידידותית לסביבה. צוות הנציגות הכלכלית ישמח לסייע לכל 
והשקעות  ישראלית המעוניינת בהזדמנויות עסקיות  חברה 

מדרום קוריאה. 

תמונת מצב
בעולם.  בגודלה  השישית  הרכב  יצרנית  היא  קוריאה  דרום 
ביותר  השולטות  וקיה  יונדאי  צועדות  הרכב  מגזר  בחזית 
וקטנים  בינוניים  יצרני משנה  משני שלישים מהשוק, בעוד 
מספקים שירותים וחלקים לתאגידי הענק הללו. יצרני הרכב 
הדרום קוריאנים ותאגידי הענק האחרים פועלים במרץ כדי 
לקדם מעבר לכלי רכב ידידותיים לסביבה, בהתאם למדיניות 
הציבורי  הרוח  ולהלך  קוריאנית  הדרום  הממשלה  ותמריצי 
ההולך וגובר. תאגידים אלה תרים אחר טכנולוגיות רלוונטיות 
החלופית.  וההנעה  החשמליות  הבטריות  בתחום  במיוחד 
צמח  קוריאה  בדרום  השיתופיות  הנסיעות  שוק  בנוסף, 
דרמטית בשנים האחרונות, וצפוי אף לגדול עוד יותר בשנים 
אופניים  כגון   – אישית  לניידות  הפתרונות  גם  הקרובות. 

חשמליים - החלו לצבור פופולריות בדרום קוריאה. 
תעשיית הרכב תרמה באופן משמעותי ועקבי לכלכלה הדרום 
יותר  כך  נתון שמעיד על  קוריאנית במשך עשורים ארוכים. 
 מכל הוא המאזן המסחרי של תעשיית הרכב בשנת 2017 –

ייצוא פחות ייבוא, שעמד בשנה זו על 48.3 מיליארד דולר, 
המהווים כשליש מהמאזן המסחרי הכולל של דרום קוריאה. 

דרום קוריאה

תעשיית הרכב תרמה 
 באופן משמעותי ועקבי 

 לכלכלה הדרום קוריאנית

 תנופה ידידותית לסביבה 
בתעשיית הרכב 

יניב גולדברג,
 הנציג הכלכלי של משרד הכלכלה והתעשייה 

בדרום קוריאה

ג'יהון סונג, 
 מנהל תחום הרכב והתחבורה החכמה בנציגות הכלכלית 

בדרום קוריאה
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שמצינור המפלט שלו נפלטים רק אדי מים.
יצרני המכוניות הדרום קוריאנים החלו לקדם במרץ מעבר 
תוכנית  על  הכריזה  יונדאי  לסביבה.  ידידותיים  רכב  לכלי 
של  דגמים   10 כולל  לסביבה,  ידידותיים  דגמים   31 להשיק 
של  דגמים   8  ,PHEV של  דגמים   11 היברידיות,  מכוניות 
מימן.  על  הפועלות  חשמליות  מכוניות  של  דגמים  ושני   EV
לקהל  היברידיים  דגמים  של  במכירות  החלה  כבר  החברה 
הרחב כגון Sonata ו-Grandeur, כמו גם בדגמים חשמליים 
 כמו Ionic ו-KIA SOUL EV. שברולט-קוריאה השיקה את

.SM3 ZE ורנו-סמסונג את ,Spark EV-ו  Bolt EV
כלי  חדירת  את  לקדם  מנסה  קוריאנית  הדרום  הממשלה 
והטבות  סבסוד  מתן  ידי  על  לסביבה  הידידותיים  הרכב 
מכונית  של  ממחירה  דולר  אלף  כ-30  של  כולל  בסך  מס 
בהנעת מימן, כ-18 אלף דולר במחיר של מכונית חשמלית, 
 5,000 של  וסבסוד  היברידית,  מכונית  במחיר  דולר   3,200
כאמור  נוספות  הטבות   .PHEV מכונית  של  ממחירה  דולר 
שמעניקה המדינה הן בדמי חניה והפחתה בחיוב על עומס 
את  שבעה  פי  להגדיל  כמטרה  הגדירה  הממשלה  תנועה. 
השימוש בכלי הרכב הידידותיים לסביבה עד 2022. במקרה 
נמכרו  רכב חשמליים למשל, בעוד שבשנת 2017  כלי  של 
קצת מעל 100 אלף רכבי EV, ולמרות שיעור הצמיחה שגדל 
להגיע  יצליח  קוריאני  הדרום  השוק  אם  ספק  שנה,  בכל 
ליעד שהוצב - 350 אלף יחידות )שנתי( עד 2022. בנוסף, 
לרדת  צפוי  לסביבה  הידידותיים  הרכב  לכלי  הסבסוד  גובה 
בהתחשב במצבה הפיננסי של הממשלה, שמצידה מתכננת 
לחוקק רגולציה מתאימה שתאיץ את קצב המכירות של כלי 

רכב אלה כדי להשיג את המטרה. 
גם  בעייתית  לסביבה  הידידותיים  הרכב  כלי  מספר  הגדלת 
מבחינת טכנולוגיות ותשתיות נלוות. יש צורך ביותר מתקני 
 .PHEV-ו EV טעינה חשמליים כדי להגביר את היעילות של
הבנזין,  תדלוק  של  זו  כמו  במהירות  לטעון  עדיין  ניתן  לא 
למרות טכנולוגיית הטעינה המהירה הקיימת. בנוסף, מחיר 
החשמלי,  הרכב  למחיר  מהותי  נתון  החשמלית,  הסוללה 
 LG צפוי לרדת רק בעוד חמש שנים. מר ונג-בם לי, מנכ"ל
Chemicals, אמר בוועידת Inter Battery 2017 שמחיר 
הסוללה החשמלית צפוי לרדת ב-30% עד 50% עד לשנת 
2022. במקרה של מכונית מימן, טכנולוגיית הסוללה עדיין 
יקרים  הם  מימן  דלק  תאי  למסחרית.  להפוך  בשלה  אינה 
יחסית לייצור, מכיוון שהעיצוב שלהם דורש חומרים נדירים 

כגון פלטיניום כזרז לתהליך הכימי. בנוסף, הטכנולוגיה של 
אינה  מימן  של  מספקת  כמות  של  בטוחה  ואגירה  הכלה 

מפותחת דיה כדי להיות מותקנת בכלי רכב.

ניידות אישית ותחבורה חכמה
הרחבת  היא  מזהמים  בדלקים  לשימוש  האחרת  החלופה 
האוויר  וזיהום  הצפיפות  להפחתת  האישית  הניידות 
 Korea Traffic Database"-באזורים העירוניים. על פי ה
החממה  גזי  פליטת  כמות   2011 בשנת   "Newsletter
יותר של תנועת  באזורים עירוניים, שבהם יש צפיפות רבה 
כלי רכב, הייתה גבוהה יותר מאשר באזורים אחרים. בסיאול 
תועדו 12% ובמחוז Gyunggi 24.2% - בהשוואה לממוצע 
 Korea"-של האזורים האחרים העומד על 4.3%. על פי ה
Traffic Research Centre", הצפיפות באזורים העירוניים 
הניידות  את  לחזק  מוצע  ולכן  משמעותי  כלכלי  נטל  מהווה 

האישית והתוכניות לשיתוף בכלי רכב.
העשוי  האישית,  הניידות  שוק  של  הגבוה  הפוטנציאל  בשל 
בדרום  המכוניות  יצרני  המסורתיים,  הרכב  כלי  את  להחליף 
ואופניים  מיני-חשמלית  מכונית  לפתח  החלו  קוריאה 
חשמליים. Kia ו-Mando הן השחקניות העיקריות המפתחות 
לניידות  במכשירים  העניין  גובר  בנוסף,  חשמליים.  אופניים 
הציפייה  חשמליים.  אופן  וחד  קורקינט  קטנוע,  כמו  אישית 
לתנועה  החניה  אזורי  מגבלות  את  יפתרו  אלה  שכלים  היא 

במרחקים הקצרים ויתרמו להפחתת הפגיעה בסביבה.
גודל השוק של הניידות האישית עדיין אינו משמעותי.  אולם 
- מכונית מיני-  Twizy רנו עשתה הכנות לנהיגת מבחן של

מיליארד דולר הוא 
סכום המאזן המסחרי 
של תעשיית הרכב 
הדרום קוריאנית 
 בשנת 2017

48.3
מסך כל המכוניות הרשומות בסיאול. נתון זה מעיד על היקף 
בנוסף,  בעיר.  האוויר  זיהום  רמת  של  העתידית  ההשפעה 
רוחב  את  לצמצם  ושוקלת  מדיניותה  את  בוחנת  גם  סיאול 
הכבישים במטרופולין על מנת לעודד אנשים ללכת ברגל או 
להשתמש יותר בתחבורה ציבורית ובאופניים. כבר כיום כלי 
הרכב הידידותיים לסביבה - רכב היברידי, חשמלי או המונע 
במימן - זוכים לשורה של הטבות בדמות צמצום דמי החניה 
ופטור מחיוב בגין תרומה לצפיפות בכבישים. במקביל, סיאול 
משתמשת בשטח הכבישים שהתפנה לטובת בניית מסלולי 

אוטובוסים ושבילים לאופניים.

סוגי דלק חלופיים
כלי הרכב  מבין  הוא הפופולרי  היברידי  מנוע  בעל  רכב  כלי 
רכב  כלי  הוא  היברידי  רכב  דלק.  תחליפי  בעזרת  המונעים 
המשלב בנזין והנעה חשמלית להתנעה או בנסיעה במהירות 
נמוכה. המאפיין הייחודי של הרכב ההיברידי הוא אופן טעינת 
 Regenerative Braking הסוללה על ידי שימוש במערכת
המנוע  בעוד  נטענת  החשמלית  הסוללה  שבה   ,System
מכונית  של  הדלק  יעילות  המערכת,  בזכות  לגנרטור.  הופך 
היברידית גבוהה יותר ב-40% מזו של מנוע הבעירה הפנימי 
המסורתי, ופליטות צינור המפלט גם פוחתות. אך הביקורת 
כנגד המכונית ההיברידית גורסת שהיא אינה מערכת מנוע 
ידידותית לגמרי לסביבה משום שהיא עדיין משתמשת בדלק 
כדי לייצר חשמל. כדי להתגבר על הבעיה, הוצע "כלי רכב 
חשמלי היברידי נטען" )PHEV( כחלופה למנוע היברידי, שלו 
מנגנון טעינה דומה אך במקום מנוע הדלק נעשה שימוש 

במקור חשמלי חיצוני. 
 ,EV בקיצור  או  החשמלית  המכונית  היא  שלישית  חלופה 
בזכות המכירות המוצלחות של טסלה  לפופולרית  שהפכה 
)Tesla(. המכונית החשמלית מייצרת כוח מהמנוע החשמלי 
עם  בסוללה  הנטענת  חשמלית  באנרגיה  שימוש  ידי  על 
וולטאג' גבוה. המכונית החשמלית נתפסת ככלי רכב שאינו 
אפשרות  מאובן.  בדלק  משתמש  לא  שהמנוע  מכיוון  מזהם 
נוספת היא כלי רכב מימני המשתמש במימן כתחליף לבנזין 
או לדיזל. כלי הרכב המימני נחשב כמערכת כוח יעילה מאוד 
הודות להמרת האנרגיה הכימית של המימן ישירות לאנרגיה 
חשמלית. רכב זה נחשב גם כידידותי במיוחד לסביבה מכיוון 

בשנת  קוריאה  בדרום  שיוצרו  מכוניות  של  הכולל  המספר 
2017 הוא כ-4.1 מיליון יחידות, שהן קרוב לארבעה אחוזים 
שפורסם  דוח  לפי  זו.  בשנה  בעולם  שיוצרו  המכוניות  מסך 
הרכב  כלי  לתעשיית   Statistics Korea ידי  על  ב-2015 
וחלקי הרכב בדרום קוריאה יש השפעה עצומה לא רק על 
תעשיות המשנה )Before and After Industries(, אלא 
שתעשייה זו גם מהווה 13.6% מהייצור הדרום קוריאני כולו 

ו-11.8% מהתעסוקה במדינה. 
המותגים  שני  של  הבעלים   ,Hyundai Motors קבוצת 
של  הרכב  בשוק  תקדים  חסר  למעמד  הגיעה  וקיה,  יונדאי 
בדרום קוריאה. נתח השוק של שילוב שני המותגים בחמש 
בממוצע  ל-70%  קרוב  של  לשיא  הגיע  האחרונות  השנים 
רכב  מותגי  גם הנתח של  ברם,  וקיה 30%(.  )יונדאי 40% 

זרים בדרום קוריאה גדל מאז שנת 2015.

רגולציות ממשלתיות ושינוי חקיקה
לכלכלה  כלי הרכב  על אף החשיבות הגדולה של תעשיית 
משימוש  הנובע  הסביבה  זיהום  נושא  קוריאנית,  הדרום 
בכלי רכב עולה באופן עקבי ומקבל משנה חשיבות בחברה 
הדרום קוריאנית. הבעיה העיקרית היא זיהום האוויר הנגרם 
)״Diesel Gate״(,  הדיזל  פרשת  חשיפת  מכוניות.  ידי  על 
שבמסגרתה הודתה יצרנית המכוניות הגרמנית פולקסוואגן 
כי זייפה תוצאות בדיקות זיהום אוויר של רכבי הדיזל שמכרה, 
חיזקה את החששות בדרום קוריאה מהשימוש בדיזל, שהוא 
אחד המקורות המרכזיים לזיהום אוויר. מנהל המרכז הדרום 
קוריאני למדעי הסביבה נאם במרץ 2018 בוועידה שנערכה 
שהוא  בדיזל  השימוש  מהמשך  חששו  את  והביע  בנושא, 

מקור אנרגיה מזוהם. 
בשל המודעות הגוברת בדרום קוריאה לסכנות זיהום האוויר, 
ובפרט מכלי רכב המונעים בדיזל, החליטה הממשלה לנקוט 
במדיניות שתביא להחלפת רכבי הדיזל בכלי רכב המונעים 
בסוגי דלק חלופיים עד לשנת 2030. כמו כן, כלי רכב ישנים 
הפרברים.  ולאזור  לסיאול  להיכנס  יורשו  לא  רעוע  ובמצב 
הממשלה המקומית במטרופולין סיאול גם יצרה שיטת דירוג 
דיזל  ולמכוניות  לפיה למכוניות מזהמות שיוצרו לפני 2000 
שיוצרו לפני 2009 אסור יהיה להיכנס למרכז סיאול. שיטה 
 13.3% המהווים  רכב,  כלי  אלף  לכ-411  ישירות  נוגעת  זו 
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המדינות המובילות בייצור 
דרום הודוגרמניהיפןארה"בסיןמכוניות בשנת 2017

סך הכלמקסיקוקוריאה

 ייצור 
29,01511,1829,6846,0514,7804,1154,06898,909)יחידה: אלפים(
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מוצר  אך   ,2014 בשנת  בסיאול  מושבים  שני  בת  חשמלית 
בתקנות  רכב  ככלי  מסווגת  לא  שהמכונית  משום  בוטל  זה 
 Samchully, Alton Sports הרלוונטיות. יצרני האופניים כמו
חשמליים,  אופניים  השיקו   Mando החילוף  חלקי  ויצרנית 
הניידות  כלי  האופניים.  משוק   0.5% רק  מהווים  הם  אך 
האישית עדיין נתפסים כפתרון ניידות זול ולא כסוג של רכב, 

כך שהטכנולוגיה והאיכות שלהם עדיין מפגרות מאחור.

נסיעות שיתופיות
צמיחת שוק הנסיעות השיתופיות הגלובלי 

)מיליארדי דולרים(

תעריף לדקה או לשעה, והחניה נמצאת ליד אזורי המגורים 
)בניגוד לשכירת רכב(. הציפייה היא ששיתוף במכונית אחת 
יחליף 13 מכוניות בבעלות אישית, יביא להפחתה של 60% 
מעלות התחזוקה, בהשוואה לבעלות על מכונית המסתכמת 
.CO2 ב 8,740 דולר בשנה, ולהפחתה של 54% מפליטות

גודל שוק הנסיעות השיתופיות בדרום קוריאה גדל בהתמדה 
בשנת  דולר  מיליון  ל-100   2011 בשנת  דולר  אלף  מ-600 
ב-2020.  דולר  מיליון  ל-500  שיגיע  היא  והתחזית   ,2016
גדל אף הוא מ-400  המספר הכולל של כלי רכב שיתופיים 
מספר  גם  ב-2016.  יחידות  ל-13,000  ב-2012  יחידות 
המשתמשים גדל מ-70 אלף ל-4.7 מיליון איש באותה תקופה 
)ר' תרשים להלן(. אפשר למנות כמה סיבות עיקריות לצמיחה 
החברות  ראשית,  השיתופיות:  הנסיעות  שוק  של  המהירה 
הגדולות כמו Hyundai ו-SK, משתתפות באופן פעיל בשוק. 
של  התכוף  לשימוש  הודות  שנעשה  הנגישות  שיפור  שנית, 
המהוות  הייעודיות  והאפליקציות  הסלולריים  הטלפונים 
מערכת הזמנות קלה ופשוטה, ושלישית, שינוי התפיסה של 

בעלות על רכב. 
החברות הגדולות החלו לפעול בעסקי השיתוף ברכב באופן 
 SOCAR תפסה 20% מהנתח של SK Holdings .אגרסיבי

ב-2015 עם השקעה בתעשיית הרכב העתידית המתמקדת 
לרבות  אוטונומיות,  ומכוניות  רכב  בכלי  שיתוף  בשירותי 
התרחבות לשוק המלזי. SK השקיעה גם ב-TURO, שהיא 

חברת שיתוף כלי הרכב P2P המובילה בארצות הברית.
בשנת   Green Car-מ  100% רכשה   Lotte Holdings
2015, ולאחרונה השיקה שירותי רכב בשיתוף פעולה עם 
של  )הגוגל  קוריאנית  הדרום  ברשת  החיפוש  ענק   ,Naver

דרום קוריאה(.
Hyundai Motor Group פוזלת גם היא לעסקי השיתוף 
בעובדה  בהתחשב  רבה  משמעות  לכך  יש  רכב.  בכלי 
שלילי  באופן  משפיעה  רכב  בכלי  השיתוף  עסקי  שצמיחת 
על מכירת מכוניות. החברה חתמה על MOU עם הממשלה 
מימן  מכוניות  לספק  כדי   Gwangju מחוז  של  המקומית 
ומכוניות חשמליות לשירותי השיתוף בכלי רכב. החברה גם 
השיקה כמה שירותי שיתוף בכלי רכב על ידי שימוש במכוניות 
חשמליות, והפעילה את השירות באירופה. קיה השיקה את 

המותג Weble, המיועד לאזורי מגורים.
מנסות  קוריאה  דרום  ברחבי  המקומיות  הממשלות  גם 
את  להפחית  כדי  רכב  בכלי  השיתוף  שירותי  את  להרחיב 
הצפיפות, את אזורי החניה ואת זיהום האוויר. עיריית סיאול 
ועיריות  ,Na-num המכוניות  מותג  את  הקימה   למשל 
Suwon ,Busan ו-Incheon השיקו תוכנית שירותים דומה 
כבר בשנת 2013. התוכניות לשיתוף בכלי רכב תורמות לשיפור 
הסביבה בעזרת הפחתת הצפיפות והפליטה באזורים עירוניים, 
והן הפכו למעין תחבורה ציבורית על תשתית חברתית. בנוסף, 
הרחבת שירותי השיתוף בכלי רכב עשויה להיות שינוי מהפכני 

של שוק המכוניות המסורתי בעתיד.

מיליון מכוניות
יוצרו בדרום קוריאה 
ב-2017, כארבעה 

אחוזים מסך המכוניות 
שיוצרו בעולם 

גם יצרני המכוניות 
בדרום קוריאה החלו 
לפתח מכונית מיני-

חשמלית ואופניים 
חשמליים

כ-4.1 

 הזדמנויות לשיתוף פעולה עם
דרום קוריאה

הנציגות הכלכלית בדרום קוריאה מסייעת לחברות ישראליות 
מציאת  ידי  על  קוריאה  לדרום  ושירותים  מוצרים  לייצא 
שותפים, מפיצים, קניינים ואיתור הזדמנויות עסקיות עבורן. 
כמו כן, עוסקת הנציגות הכלכלית במשיכת השקעות הדרום 
קוריאניות לישראל וביצירת שיתופי פעולה, במחקר ופיתוח 

ובקידום יחסי הסחר בין המדינות.
דרום  של  והמרכזית  המקומית  הממשלות  לעיל,  שראינו  כפי 
הכנת  באמצעות  האוויר  זיהום  להפחתת  פועלות  קוריאה 
רגולציה ושימוש בכלי רכב בעלי מנוע הפועל על חלופה לדלק. 
מכוניות היברידיות, חשמליות ומימן מוצעות כחלופה למכונית 
המסורתית, אשר משתמשת בדלק או בדיזל. אפשרות נוספת 
היא שימוש ב"ניידות אישית" באזורים עירוניים במטרה להפחית 
האוויר.  וזיהום  התנועה  צפיפות  ידי  על  שנגרמת  העלות  את 
בנוסף, הדרישה לעסקים לשיתוף בכלי רכב גדלה עם העניין 

הגובר במושג הכלכלה השיתופית.
קוריאה  בדרום  גדול  פוטנציאלי  שוק  היא  הניידות החכמה 
הדמוגרפיה,  העיור,  של  העתידיות  במגמות  בהתחשב 
והסביבה. הציפייה היא שהניידות תיצור  השיתוף בכלכלה 
יפחית את תאונות הדרכים  שוק חדש שיקל על האבטלה, 
על ידי פיתוח טכנולוגיית ניידות בטוחה ותשפר את היעילות 
של מערכת התנועה. אך, יש צורך להכין את שיתוף הפעולה 
בין הממשלה, התאגידים, הקהילה החברתית והמשתמשים, 

עם סטנדרטיזציה של טכנולוגיה ורגולציה.
בעולם,  מהמובילות  הרכב  כלי  כיצרנית  קוריאה,   דרום 
נערכת כמו יתר מדינות העולם לטלטלות הצפויות בתעשיית 
ודיסצפלינות  טכנולוגיות  ומאמצת  הקרובות  בשנים  הרכב 
מתקדמות, ועל כן הביקוש ההולך וגובר גם כאן לטכנולוגיות 

ישראליות בתחומים אלה של תעשיית הרכב.

 למידע נוסף על שירותי המינהל וליצירת קשר:
הנציגות הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה 

Korea@israeltrade.gov.il - בדרום קוריאה

מגמת הנסיעות 
השיתופיות בדרום קוריאה 

בשנים האחרונות
20122013201420152016)%( CAGR

 Cars4001,4004,0007,00013,000138.7

702001,1002,7004,700186.2משתמשים )אלפים(

בקרב  לב  תשומת  כיום  מושך  השיתופית  הכלכלה  מושג 
סקטורים שונים, כמו גם תוכניות לנסיעות שיתופיות באזורים 
ייעודיים. התוכנית לנסיעות שיתופיות היא שירות או מערכת 
פי  רכב. החיוב נעשה על  שבה כמה חברים חולקים בכלי 
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כלי רכב אוטונומיים וחשמליים הם אחד התחומים המרכזיים בחזון החדשני 
של סינגפור להיות "אומה חכמה". רוב ההזדמנויות העסקיות הן בעבודה עם 
הגופים הממשלתיים ובשיתופי פעולה עם המגזר הפרטי, אך חשוב לזכור כי 

סינגפור גם משמשת כמרכז אזורי אסטרטגי לפעילות באינדונזיה, בפיליפינים, 
במלזיה ובשווקים נוספים בדרום מזרח אסיה

סינגפור שואפת להיות שדה ניסויים )“Test bed”( לתחבורה 
חכמה וכבר רשמה כמה הישגים בולטים בתחום זה. לאחרונה 
הקשורים  ופרויקטים  ניסויים  כמה  והשלימה  ביצעה  סינגפור 
לכלי רכב אוטונומיים )AV(, ביניהם בפארק הגנים ליד המפרץ 
)Gardens by the Bay( ובאי הנופש סנטוזה. מיזמים אלה 
בוצעו גם בשדה הניסויים JTC לכלי רכב אוטונומיים שהוקם 
הציוד  יצרני  הפרטי,  בסקטור   .)CETRAN(  One North-ב
 ,Continental-ו Aptiv הראשיים, כמו חברות )OEM( המקורי

המשיכו לחזק את נוכחותם בסינגפור. 

תמונת מצב
נמצאות  התחבורה  בתחום  העיקריות  ההזדמנויות 
בפרויקטים ממשלתיים, וכדי להצטרף אליהם יכולות חברות 
בצורה  או  הכלכלית,  הנציגות  באמצעות  לפנות  ישראליות 
מסוכנות  לאחת  או  הסינגפורי  התחבורה  למשרד  ישירה 
הביצוע שלו )Land Transport Authority - LTA - היא 
מוצלחת  דוגמה  יבשתית(.  בתחבורה  העיקרית  הסוכנות 
לניסוי  במכרז  השני  בשלב  שזכתה   ,Via חברת  היא  לכך 

 .LTA-באוטובוסים ציבוריים, זאת על פי דרישה מטעם ה
פעולה  שיתופי  גם  מתפתחים  ממשלתיים,  מכרזים  מלבד 
וכלי  עם הממשל והמגזר הפרטי בתחומי הרכב האוטונומי 

 ST חברת  האוטונומי,  הרכב  בתחום  החשמליים.  הרכב 
Land Systems עובדת יחד עם רשות התחבורה היבשתית 
צפויים   2022 שנת  עד  אוטונומיים.  אוטובוסים  פיתוח  על 

אוטובוסים אלה לשרת שלוש שכונות בסינגפור. 
שחקנים,  כמה  בשוק  קיימים   )EV( החשמלי  הרכב  בתחום 
ולאחרונה חברת Grab, שמגדילה   BlueSG ,HDT ביניהם
סינגפור באמצעות  בכבישי  כלי הרכב החשמליים  כמות  את 
נקודות  ובניית  חשמליות  מכוניות  שיתוף  חשמליות,  מוניות 
 50 לסינגפור  להביא  צפויה  וולוו  חברת  גם  נוספות.  טעינה 
במחצית  חשמל-דיזל  על  הפועלים  היברידיים  אוטובוסים 

השנייה של 2018.

תחבורה יבשתית
של  בכלכלה  מרכזי  תווך  עמוד  היא  יבשתית  תחבורה 
נוסעים  מיליון  לכשמונה  שירותים  המספקת  סינגפור, 
באוטובוסים,  מיליון   3.9  - יום  מדי  הציבורית  בתחבורה 
במוניות,  מיליון   1 התחתית(,  )הרכבת   MRT-ב מיליון   3
כיום  מעסיקה  התעשייה   .LRT ברכבות   180,000
כ-123,000 עובדים ומהווה 1.1% מהתמ"ג של סינגפור. 
הוצאות התחבורה של תושבי סינגפור לשנת 2018 צפויות 

להגיע לשיא של 13.7 מיליארד דולר.

סינגפור

תחבורה יבשתית 
היא עמוד תווך  מרכזי 

בכלכלה של סינגפור

 שדה ניסויים
לתחבורה חכמה

יואב סיידל, 
 הנציג הכלכלי של משרד הכלכלה

והתעשייה הכלכלי בסינגפור

דאלאס וונג, 
מנהל מסחר בכיר בנציגות הכלכלית בסינגפור

מהנסיעות בשעות 
השיא ייעשו  עד 2030 
באמצעות תחבורה 
 ציבורית

75%
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מו"פ בענף הרכב בסינגפור
בתחום  שונים  מיזמים  בסינגפור  פעלו  האחרונות  בשנים 
פירוט  להלן  האוטונומית.  והנהיגה  החשמליים  הרכב  כלי 

של חלק ממיזמים אלה:
השיקה   HDT חברת   :)E-Taxi( חשמלית  מונית  נתיב 
חשמליות  מוניות   100 של  צי   2017 של  השני  ברבעון 
הפרוסות ברחבי סינגפור. החברה הגישה בתחילת 2018 

בקשה להוסיף עוד 800 מוניות חשמליות.
 Bollore הקונצרן הצרפתי :EV - תוכנית לשיתוף בכלי רכב
החל בדצמבר 2017 את תוכניתו לכלי רכב שיתופיים בסינגפור. 
במסגרת זו 80 מכוניות חשמליות ו-30 תחנות טעינה נפרסו 
על  חתמה   -  Bollore של  בת  חברת   -  BlueSG במדינה. 
 EDB הסכם עם רשות התחבורה היבשתית של סינגפור ועם
)Economic Development Board( לפיתוח תוכנית לכלי 
הדרגתית  לפריסה  תביא  אשר  שיתופיים  חשמליים  רכב 
ייפרסו 500  זו,  של 1,000 כלי רכב חשמליים. לפי תוכנית 
ומתוכן  נקודות טעינה,  ב-2,000  תחנות טעינה המצוידות 
400 נקודות יהיו פתוחות לשימוש ציבורי. BlueSG עוסקת 
ושילוב  אנרגיה  ניהול  חשמלית,  ניידות   - פעילויות  במגוון 
מערכות )System Integrator( – והיא מתכננת גם להקים 
מרכז חדשני עולמי בסינגפור שיעסוק במחקר ופיתוח בתחום 

התחבורה חכמה ובאיתור פתרונות לניהול אנרגיה.
ניסוי באוטובוסים חשמליים: חברת BYD בשיתוף פעולה 
עם מפעילת האוטובוסים Go-Ahead בסינגפור החלו בניסוי 
באוטובוסים חשמליים. מדובר באוטובוס מדגם K9 שיכול להכיל 
בשלושה  הניסויים  נערכו   2017-2016 בשנים  נוסעים.   80
של  היבשתית  התחבורה  רשות  בנוסף,  שונים.  אוטובוס  קווי 
היברידיים  אוטובוסים   50 לרכישת  מכרזים  הוציאה  סינגפור 
ו-60 אוטובוסים חשמליים. האתגרים: תשתית לטעינה, אחסון 

סוללה ואופטימיזציה של צי חשמלי.
מנקודה  דרישה  פי  על  ניידות   - אוטונומית  נהיגה 
לנקודה עם כלי רכב לנהיגה עצמית )SDVs(: בתחום זה 
הרשות לתחבורה יבשתית של סינגפור חתמה על הסכם עם 

חברות Delphi )ספקית צמיגים מובילה שמשרדיה הראשיים 
בבריטניה( ו-nuTomy )חברת בת של MIT העורכת בדיקות 
נהיגה(. שיתוף פעולה זה נכלל ביוזמת כלי הרכב האוטונומיים 
מתקני  מקימה   ,AV מחקרי  המנהלת   ,)SAVI( סינגפור  של 
מצד  פתרונות  ובמציאת  אפליקציות  בפיתוח  ותומכת  בדיקה, 
שותפים ובעלי עניין בתעשייה. כלי רכב אלה נבדקו גם בארצות 
הברית כאשר Audi SQ5 השלימה נהיגה מחוף לחוף מסאן 

פרנסיסקו לניו יורק בהיקף של 99% מהדרך.
בינואר  ולוגיסטיקה(:  )מטען  הטרמינל  בתוך  העברה 
בחוזה  זכו   Toyota Tsusho-ו  Scania חברות   2017
 - סמי-אוטונומית  למשאית  מערכת  של  ולבדיקה  לפיתוח 
משאית שאדם נוהג בה, המובילה שיירה של משאיות ללא 
נהג. הניסויים מתקיימים בשתי פעימות במשך שלוש שנים 
הראשונה  הפעימה   .2019 בדצמבר  להסתיים  וצפויים 
מתבצעת במרכזי המחקר של החברות הנמצאים בשוודיה 
טכנולוגיית  ובשיפור  בבדיקה  בתכנון,  מתמקדת  והיא  וביפן 
הפעימה  לסינגפור.  להתאימה  כדי  המשאית  של  הפיקוד 

השנייה תכלול פיתוח וניסויים מקומיים בסינגפור.
גם  לראות  ניתן  בסינגפור,  הרכב  בענף  המו"פ  במסגרת 
לדוגמה,  ולפיתוח.  למחקר  ניסוי  ומתקני  אחרות  השקעות 
כלי רכב ללא נהג לנסיעה עצמית הושקו בינואר 2018, והם 
מספקים שירותי הסעה לאורך מסלול מוגדר מראש – בפארק 
החיות"  ה"מעבדות  גם  בסינגפור.  המפרץ  שליד  הגנים 

)Living Labs( המפורטות מטה הן דוגמה מצוינת לכך.
 :)Changi( המעבדה החיה בנמל התעופה של צ'אנגי
המעבדה הושקה בעלות של 50 מיליון דולר בשותפות עם 
ולהמחיש  לפתח  כדי  פעולה  שיתופי  יוצרת  והיא   ,EDB
אוטונומיות  טכנולוגיות  כגון  חדשים,  טכנולוגיה  פתרונות 
להסעת בני אדם או להעברת נוסעים בין טרמינלים בנמלי 
תעופה. שדה התעופה צ'אנגי ידוע כאחד משדות התעופה 
המתקדמים והטובים בעולם, והוא מעוניין מאוד בטכנולוגיות 

מתקדמות שיסייעו לו לייעל את שירותיו.
המעבדה החיה של תאגיד PSA: מעבדה זו הושקה בעלות 
של 100 מיליון דולר בשיתוף פעולה עם EDB ורשות הים ונמלי 

 PSA יכולות לשתף פעולה עם התעופה של סינגפור. חברות 
"נמל  בסביבת  משולבות  מערכות  ולבדוק  רעיונות  לפתח  כדי 
חי". PSA הוא הנמל עם נפח הפעילות השני הכי גדול בעולם, 
בתחום  בפרט  מתקדמות,  בטכנולוגיות  מאוד  מעוניין  הוא  וגם 

האוטומציה, שיסייעו לו לייעל את שירותיו.

יוזמות ופרויקטים בעתיד הקרוב
הטכנולוגיות   :NTU-NXP חכמה  לניידות  הניסוי  מתקן 
 )Vehicle to Everything( V2X והאפליקציות בדקו תקשורת
הושק  זה  מהלך  הדרך.  לצדי  יחידות  ו-35  רכב  כלי  כ-50  עם 
בינואר 2017 במסגרת מאגד ניידות חכמה, הכולל 10 חברות 

.Panasonic-ו Denso ,Shaeffler וארגונים ביניהם
 MHI-ו  NCS של  מאגד  זכה  זה  במכרז   :ERP 2.0 מכרז 
בשנת  להסתיים  צפוי  ויישומו   Engine Systems Asia
 OBU 2020. מטרת המכרז היא לפתח את הדור הבא של
תנועה  על  אמת  בזמן  מידע  )On-Board Unit(, המאפשר 

וחניה, תשלומים עבור חניה ואפליקציות רלוונטיות נוספות.
לתחבורה  הרשות  הכריזה   2017 ביוני  עצמית:  נהיגה 
למסלול  ק"מ   55 של  הרחבה  על  סינגפור  של  יבשתית 
הניסויים לכלי רכב אוטונומיים )AV( הקיים, שאורכו הנוכחי 
הסמוכים  האזורים  את  גם  יכלול  הארוך  המסלול  ק"מ.   12
סינגפור  של  הלאומית  האוניברסיטה  כמו  הצפוני,  לכביש 

)NUS(, פארקי המדע של סינגפור ומוקדי עניין נוספים.
הדירוג העירוני: עד 2020 צפויה להסתיים פריסת פרויקט 
Tengah New Town שיהפוך את השכונה לחופשיה מכלי 
רכב )כלי הרכב ייסעו מתחת לפני השכונה(. מחוז החדשנות 

 .Tengah-ו Cleantech Park ,NTU יכלול את

לוגיסטיקה עירונית
חכמה  לבנייה   Infocomm Media 2025  תוכנית 
ולאפשר  הלוגיסטיקה  תחום  את  לחזק  נועדה  סינגפור  של 
הממשלה  ראש  סגן   2015 באוקטובר  לשגשג.  למסחר 
כדי  דולר  מיליון   20 תקציב  הממשלה  כי  הכריז  בסינגפור 
עירוניים  לוגיסטיקה  פתרונות  ליישום  טכנולוגיות  למנף 
את  ב-25%  להפחית  צפויה  זו  יוזמה  הקמעונאי.  בסקטור 
מספר המשאיות על הכביש, לחסוך את כוח האדם בתחום 
זמן  את  ב-65%  ולצמצם   ,40% של  בהיקף  המשלוחים 

ההמתנה והתורים למשלוחים. 
 Offsite Consolidation( OCCs מרכזי מיזוג מחוץ לאתר
העברת  לפני  התעופה:  ונמל  קמעונאות   –  )Centres
מלא  שאינו  מטען  תא  עם  משאיות  לקניונים,  המשלוחים 
ולסווג את הטובין שלהן במרכזי המיזוג  יכולות למזג  לחלוטין 
ולשלוח  הטובין  את  מחדש  להעמיס  יוכלו  המשאיות   .OCC

זו תפחית  יוזמה  יום.  באותו  ליעדיהם במשאית אחת  אותם 
את  ותקטין  כיוון  לאותו  הנוסעות  המשאיות  מספר  את 
בתחום  דרושות  טכנולוגיות  בכבישים.  המשאיות  עומס 
ענן,  מחשוב  על  המבוססים  זמנים  לוחות  פתרונות  הן:  זה 
טובין,  לסיווג  מתקדמת  רובוטיקה  תורים,  לניהול  מערכות 

אופטימיזציית ציי רכב ועוד.
הפצה ולוגיסטיקה לקניונים )in-mall(: בשנת 2016 
הצהרת  על  חתם   )IMDA( סינגפור  של  התקשורת  משרד 
 In-Mall במטרה להשיק את  Capitaland כוונות עם חברת
 .Bedok ובקניון  Tampines בקניון )IMD( Distribution
זמני  לוחות  לתיאום  טכנולוגיות  בעזרת  מופעלת  זו  מערכת 
לעוד  הורחב  זה  הפצה  מודל  תורים.  ולניהול  המשלוחים 

ארבעה קניונים של Capitaland ב-2017.

נמלים ימיים ונמלי תעופה
מעבר לתחבורה היבשתית, סינגפור היא ביתם של מפעילי 
צ'אנגי  תעופה  נמל  קבוצת  ימיים:  ונמלים  תעופה  נמלי 
 ,PSA סינגפור  של  הימי  הנמל  של  הניהול  וחברת   )CAG(
שאף הוזכרו לעיל. בנמל התעופה צ'אנגי עוברים 65 מיליון 
נוסעים בשנה והקיבולת שלו צפויה לעלות עד שנת 2030, 

עם השלמת טרמינל 5, ל-150 מיליון נוסעים בשנה. 
יכולת  היא  גם  הוכיחה  סינגפור  של  הימי  הנמל  חברת 
מרשימה בטיפול ב-75 מיליון מכולות ב-2017, מספר שצפוי 
לגדול עם הקמתו של נמל חדש. שתי החברות שמו דגש על 
יוזמה והשיקו את תוכנית המעבדה החיה – שיתוף פעולה 
עם חברות ומיזמים ממוקדי יוזמה, לפיתוח ובדיקת פתרונות 

טכנולוגיה חדשים בסביבה חיה.

הזדמנויות לשיתוף פעולה עם סינגפור
לסייע  שמחה  בסינגפור  ישראל  של  הכלכלית  הנציגות 

לחברות ישראליות במגוון דרכים: 
מתן מידע על שווקים.    

לחברות  מקומיים  שותפים  עם   B2B פגישות  תיאום    
שמזהות את סינגפור כשוק פוטנציאלי.

באמצעות  חברות  אותן  של  החשיפה  והגדלת  קידום    
מאמצי שיווק אסטרטגיים. 

הנציגות  של  טיפולה  תחת  נמצאת  אינדונזיה  גם    
הכלכלית, ובמסגרת פעילותה היא אף מסייעת לחברות 

ישראליות גם בשוק גדול זה. 

למידע נוסף על שירותי המינהל וליצירת קשר:   
הנציגות הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה 

singapore@israeltrade.gov.il - בסינגפור

היעדים של סינגפור עד 2030 
75% מהנסיעות בשעות השיא יתבצעו באמצעות תחבורה הציבורית.  

85% מהנסיעות הקצרות )עד 20 ק"מ( בתחבורה הציבורית יתבצעו בתוך 60 דקות.  
רשת הרכבות תוכפל מ-178 ק"מ ל-360 ק"מ עד 2030.  

עד 8,000 משרות חדשות בתחום התחבורה.  
הרשות לתחבורה יבשתית )LTA( תקצה 25 מיליון דולר במשך   

 חמש שנים לקרן חידוש התחבורה היבשתית לצורך 
מחקר וניסויים בטכנולוגיות תחבורה.
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