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דבר מנהל מינהל סחר חוץ
אנו שמחים להציג בפניכם את המדריך לשוקי התקשורת והפינטק באינדונזיה, המיועד ליצואן הישראלי. המדריך 
נכתב על ידי חברת הייעוץ F&S Consulting Inc. ביוזמתה ובהובלתה של הנציגות הכלכלית של משרד הכלכלה 

והתעשייה בסינגפור, המופקדת, מטעם מינהל סחר חוץ, גם על קידום הייצוא לאינדונזיה. 

המדריך מספק מידע על שני תחומי יעד עיקריים להזדמנויות עסקיות באינדונזיה – אחת הכלכלות הצומחות 
והתוססות בדרום-מזרח אסיה - תחום התקשורת ותחום הפינטק.עם אוכלוסייה עצומה של מעל ל-260 מיליון 

איש ומעמד בינוני צומח, הצרכים של אינדונזיה בתחומים תקשורת וטכנולוגיות פיננסיים מזמנים לתעשייה 
הישראלית בעלת הניסיון והידע הזדמנויות עסקיות מבטיחות. . 

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מגבש ומוביל את מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל במטרה 
להגביר את התחרותיות של התעשייה הישראלית, למצב את תדמיתה החדשנית בשווקים הבין-לאומיים, להגדיל 

ולגוון את היצוא הישראלי ולמשוך השקעות זרות.

המינהל מפעיל מערך מסועף של 45 נציגים כלכליים-מסחריים בפרישׂה עולמית, המוצבים במדינות היעד של 
הייצוא הישראלי ובארגונים הכלכליים הבין-לאומיים, במטרה לסייע לתעשייה הישראלית בשוקי חו”ל במגוון 

דרכים: יזום פעילויות, ארגן משלחות ותערוכות עריכת סמינרים מקצועיים, פתיחת דלתות בחברות ובגופי ממשל 
בשוקי היעד, ליווי  חברות בשלבי הכניסה לשווקים וסיוע לחברות ישראליות בנושאי רגולציה, חסמי סחר ועוד.

המינהל יוזם ומנהל משאים ומתנים על הסכמי סחר חדשים, מעדכן באופן שוטף הסכמי סחר קיימים, פועל 
להסרה של חסמי סחר ומייצג את מדינת ישראל בארגונים הכלכליים הבין-לאומיים - WTO, OECD ובנציגות 
ישראל באיחוד האירופי. בנוסף מפעיל המינהל מערך של כלים וקרנות המסייעים לחברות ישראליות לפעול 

בחו”ל. בהם: תוכנית ‘כסף חכם’ המסייעת לפריצה לשוק חדש, קרן הפרויקטים והמכרזים הבין-לאומית המסייעת 
לחברות לגשת למכרזים ולהקים בטא-סייט שיווקי, תוכנית המאגדים המסייעת להקמה של מתקן הדגמה שיווקי 

בין-לאומי ותוכנית של”ב המיועדת לסייע ליצואנים בתחילת דרכם.

הנציגות הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה בסינגפור, המופקדת גם על קידום הייצוא לאינדונזיה, יכולה 
לסייע לחברות ישראליות המעוניינות לפעול בשוק גדול ומאתגר זה, ולַקשר  ביניהן לבין שותפים מקומיים, דרך 

חברת ייעוץ מקומית באינדונזיה.

היעדר יחסים דיפלומטיים רשמיים בין ישראל לאינדונזיה מחייב תהליך מסורבל מעט בעבודה מול שוק זה בכל 
הקשור לקבלת אשרות כניסה לבעלי דרכונים ישראלים. אך יחד עם זאת, החברות הישראליות ובעלי דרכונים 

ישראלים יכולים לפעול בשוק זה ולהצליח בו. מדריך זה שופך אור על דרכי קבלת אשרת כניסה עסקית לאינדונזיה 
]וצורות עבודה מומלצות מול בעלי העסקים והמוסדות[.

הנציגות הכלכלית בסינגפור פועלת לאורך השנה בכמה ערוצים מקבילים במטרה להנגיש את השוק האינדונזי 
לחברות ישראליות – על ידי תיאום משלחות עסקיות של חברות אינדונזיות לישראל ויצירת חיבורים עסקיים בין 

חברות ישראליות לחברות אינדונזיות.

אנו מקווים שמדריך זה יספק לכם חשיפה מעמיקה למגמות קיימות ועתידיות בתחומי התקשורת והפינטק 
ולהיכרות טובה יותר עם ההזדמנויות העסקיות הניצבות בפני חברות ישראליות – הזדמנויות שהנציגות הכלכלית 

של משרד הכלכלה והתעשייה בסינגפור, כמו גם הנציגים הכלכליים האחרים של משרד הכלכלה והתעשייה 
בעולם, יוכלו להנגיש עבורכם. 

אוהד כהן
מנהל מינהל סחר חוץ

ליצירת קשר עם הנציגות הכלכלית באינדונזיה וסינגפור

Economic and Trade Mission
Embassy of Israel in Singapore
24 Stevens Close Singapore 257964
T: +65-6834-9217 | F: +65-6737-2502
Email: singapore@israeltrade.gov.il
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הרפובליקה של אינדונזיה היא המדינה הגדולה ביותר 
בדרום-מזרח אסיה, ארכיפלג של 17,508 איים, מהם 

כ-6000 מיושבים. השטח הכולל של אינדונזיה הוא 
1,910,000 קמ”ר והאוכלוסייה מונה כ-270 מיליון תושבים 

)כ-65 מיליון משקי בית(.

אינדונזיה היא המדינה המוסלמית הגדולה בעולם. כ-88% 
מאוכלוסייתה מוסלמים )מעל 220 מיליון איש(, ובתוכה חי 
מיעוט נוצרי המונה כ-10%, מעל 25 מיליון איש. מרבית 

האזרחים הנוצריים הם ממוצא סיני, ומאופיינים כמיעוט חזק 
מבחינה כלכלית שנוטה לפעילות עסקית פרטית.

אף שקשה להעריך את כוחם של הגורמים מאחורי הקלעים, 
נראה שלשמרניים המוסלמיים יש כוח רב במדינה. בבחירות 
למשרת המושל בג’קרטה לדוגמה, הועמד המתמודד הסיני-
נוצרי למשפט ונשלח למאסר בגין פגיעה בדת המוסלמית 

– דוגמה מוחשית לתקרת הזכוכית הקיימת בחברה 
האינדונזית השמרנית.

על פי הערכת חברת PWC )נכון לפברואר 2017(, עד 
שנת 2050 תהיה כלכלת אינדונזיה הכלכלה הרביעית 

בגודלה בעולם.

אינדונזיה היא, באופן כללי, מדינה מתפתחת טיפוסית, בעלת 
תשתית תעשייתית דלה, היעדר מערכת חינוך איכותית 

מספקת, אשר כלכלתה מבוססת על מסחר בחומרי גלם: 
פחם, מתכות, נפט וגז, וכן על גידול וייצוא עצי דקל טרופיים 

שמהם מופק שמן דקלים.

אינדונזיה: רקע כללי
הכלכלה האינדונזית הושפעה באופן מתון למדי מהמשבר 

הפיננסי העולמי של 2008–2009 )נרשמה ירידה של 
כ-0.2% בתל”ג(; ובין השנים 2012–2013 צמחה בשיעור 
של מעל 6% לשנה. כיום, מוערך שיעור הצמיחה בכ-5% 
במונחים שנתיים. אך בעוד האוכלוסייה המוגדרת כמעמד 
בינוני נאמדת בכ-50 מיליון איש )כ-25% מהאוכלוסייה(, 

הכנסתם של כ-40% מהאוכלוסייה נמוכה מאוד ומוערכת 
בפחות משני דולרים ליום.

אינדונזיה מציעה סביבה עסקית מאתגרת לחברות זרות, 
גם כאשר המוצרים והשירותים שהן מציעות לה נותנים 
מענה לצרכים ממשיים. חברה זרה השוקלת לכוון לשוק 
האינדונזי, צריכה להיערך להחלטה אסטרטגית, להבין 

היטב את האתגרים ולחפש את הדרך הנכונה להתגבר על 
פערי התרבויות.

מאפיין נוסף של השוק האינדונזי הוא היעדר גישה יזמית, 
ברמת הפרט כמו גם ברמה הממשלתית. ביורוקרטיה, 

רגולציה ושינויים תכופים הם המכשולים העיקריים ליזמות 
ולפיתוח של התעשייה המקומית. לרוב, אנשי עסקים 
מקומיים יעדיפו שעסקיהם יהיו מבוססי מסחר )קנייה 

ומכירה( ולא ייטו ליזום עסקים מורכבים ומתוחכמים.

שחקנים מרכזיים מסין, מקוריאה, מיפן ומטיוואן פעילים מאוד 
ואף אגרסיביים בשוק ההי-טק האינדונזי. על מנת לחזק 

את חדירתן לשוק, מציעות החברות הללו חבילות פיננסיות 
ותנאים מפתים ליצירת קשרים. תנאים אלו עלולים להוות 

מכשול לחברות מערביות וישראליות.

שוק התקשורת )‘טלקו’ בעגה המקומית(, שמתגאה 
בפתרונות מודרניים ובמשאב אנושי בעל כישורים טכנולוגיים, 

הוא כנראה ענף ההי-טק המתקדם ביותר באינדונזיה. 
הצרכים התשתיתיים בענף זה עדיין גדולים מאוד, לנוכח 

גודל המדינה והמבנה הגיאוגרפי המאתגר שלה )ארכיפלג(.

פרק א: שוק האינדונזי

17,000
איים 

270
מיליון תושבים

1,910,000 קמ”ר
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נוצרים 
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פרק א: אינדונזיה - רקע כללי

דגשים ומידע שימושי

ee.נכון להיום אין יחסים דיפלומטיים בין אינדונזיה וישראל

ee למרות זאת מזה עשרות שנים קיימים בפועל יחסי
מסחר בין שתי המדינות. היקף המסחר כיום מוערך 

בכ-600 מיליון דולר בשנה, בזירה האזרחית ובזירה 
הצבאית כאחת.

ee על אף שאין מגבלות עקרוניות לסחר ישיר עם אינדונזיה
במרבית הסקטורים,  המודל הנפוץ יותר בביצוע 

עסקים עם חברה אינדונזית, הוא שימוש בחברה מחוץ 
לישראל. אך יש גם מקרים שבהם מתקיים סחר ישיר. כל 

מקרה לגופו.

ee קיים פער תרבותי עצום בין ההתנהלות הישראלית לזו
האינדונזית, וחברות ישראליות המעוניינות להיכנס לשוק 

האינדונזי צריכות לקחת זאת בחשבון.

ee לבעלי דרכון ישראלי מותר לבקר באינדונזיה, אך כדי
לקבל ויזה יש לעבור תהליך הנמשך כ-3-4 שבועות 

ועלותו כ-700$. לפיכך יש יתרון לבעלי דרכונים מערביים, 
שיוכלו להקל במידה ניכרת על המאמצים לחדור לשוק 

כנציגי החברות הישראליות.

ee הקהילה הנוצרית, הפעילה מאוד בזירה העסקית
המקומית, תומכת בישראל ורבים מחבריה  מגיעים 
לארץ כצליינים. מעבר לגישה העסקית, הם נוטים 

לראות במוכנות שלהם לקיים קשרי מסחר עם ישראל 
‘שליחות רוחנית’.

 יחסי מסחר 
ישראל-אינדונזיה

עצות לחברות ישראליות המעוניינות 
לקיים פעילות עסקית באינדונזיה:

ee אף שלטכנולוגיות הישראליות יש שם טוב מאוד
באינדונזיה, אין להתעלם מסוגיות פוליטיות-מדיניות 

המשפיעות על היחסים.

ee ,בשל גודלו של השוק הפוטנציאלי ובשל הפער התרבותי
מומלץ לראות באינדונזיה יעד  אסטרטגי בתוכנית 

השיווקית ולא כ’עוד תחנה בדרך’. המלצה זו תקפה גם 
כאשר לחברה הישראלית יש פעילות עסקית במדינות 

שכנות, כגון סינגפור או תאילנד.

ee במגזר הפרטי, יכולות חברות ישראליות לבחור לפעול
בשיווק ישירף, או באמצעות שותף מקומי, ולהגדיר 

ביחד אתו אסטרטגיית חדירה. במקרים של מוצרים או 
עסקאות מורכבים יחסית יש לעבודה עם שותף מקומי 

כמה יתרונות מרכזיים:

ye למידת המאפיינים והמנהגים של השוק המקומי, אלה
הנסתרים ואלה הגלויים לעין, לוקחת זמן רב ולטעויות 

יש מחיר כבד.

ye חברות אינדונזיות אינן ששות לעבוד עם חברות
שאין להן נוכחות במדינה )מעדיפים מפגשים 

פרונטליים רבים, וחוששים מהיעדר תמיכה לאחר 
סגירת העסקה(.

ye תהליך קבלת ההחלטות באינדונזיה הוא לעתים
קרובות כאוטי, ומתאפיין באטיות ובדחיפות לברר 

פרטים קטנים. לפיכך מעדיפות חברות אינדונזיות 
רבות שלא להשתמש באמצעים כגון דוא”ל, טלפון 

ושיחות וידאו וכדומה אלא מפגש פנים אל פנים.

ye בדומה למרבית תרבויות אסיה, גם באינדונזיה יש
קושי תרבותי לומר ‘לא’ מפורש, ונדרשות רגישות 

להבנת מצבים וקריאת הבעות פנים של תגובות ‘לא 
הבנתי’. לפיכך, מפגשים פנים אל פנים עדיפים.

ee במגזר הציבורי אסור לחברה זרה לקיים קשר ישיר עם
מוסדות ממשלתיים ועם חברות ממשלתיות.

ye על החברה הזרה להיות מיוצגת רשמית על ידי
חברה מקומית שקיבלה כתב מינוי רשמי לקידום 

הטכנולוגיה הזרה.

ye חברות מערביות וישראליות אינן ששות לרוב לספק
כתב מינוי מעין זה, לפני שהן משתכנעות שקיימת 
סבירות לעסקה ממשית, אבל דרישה זו היא חלק 

מההליך ומהייחודיות של שוק זה.

היקף המסחר בין 
 אינדונזיה לישראל 

כיום מוערך 
בכ-600 מיליון

הקהילה הנוצרית 
פעילה מאוד בזירה 
העסקית המקומית 

ותומכת בישראל
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פרק ב: שוק התקשורת האינדונזי

ענף התקשורת באינדונזיה התאפיין בעשור האחרון 
בפעילות ערה, וצמיחה חזקה נרשמה במספר המנויים 

ובהכנסות. חשובים אף יותר הם הסימנים המעידים על כך 
שהשינויים במשטר הרגולציה ובתהליך הארגון מחדש של 

המפעילים מתחילים להשפיע לחיוב על התעשייה.

בהקשר זה, בולט לטובה שוק הסלולר. לאחרונה נרשמה 
תגובה חיובית להשקת שירותי דור רביעי ברשת לתקשורת 

אלחוטית מהירה )להלן: 4G-LTE(. ואולם בעוד מספר 
משתמשי הפס הרחב צמח הודות לעלייה החדה במנויי 
סלולר ובמכירות של טלפונים חכמים, מספר החיבורים 

הקבועים לרשת האינטרנט נותר נמוך יחסית.

עד שנת 2017 שיעור החדירה של פס רחב קבוע נותר 
פחות מ-2% ושיעור החדירה למשקי הבית היה 5% 

בלבד. נדרשת מעורבות ממשלתית נוספת בארגון מחדש 
של התעשייה על מנת לאפשר את המשך ההתקדמות 

בתחום התקשורת.

לאחר התחלה הססנית משהו בבניית רשת החיבורים 
הקבועים, תרמה טכנולוגיה אלחוטית קבועה להנעה 

מחודשת של ענף זה. שוק החיבור הקבוע, שהפך בזמנו 
למרכיב דומיננטי בפלח שוק זה, נמצא כיום בירידה ומהווה 

כעת מרכיב שולי בלבד. מצב זה תקף אף יותר בנוגע 
לאינטרנט שנמצא עדיין בשלבי פיתוח ראשוניים יחסית.

מנגד, תעשיית התקשורת של אינדונזיה נמצאת בתנופה 
חדשה, ורוכבת על גל התחרות המוגברת בפלח השוק 

הסלולרי המוצלח. הולכת ומתגבשת רשת של “עמוד שדרה” 
לאומי )שיש לה חשיבות עליונה בהמשך הפיתוח(. בצד 

השירותים, נרשם גידול מהיר ומרשים במנויים לפס הרחב 
הסלולרי ובשוקי הטלפון החכם. יחד עם זאת נצפה היסוס 

של הממשלה בארגון מחדש של התעשייה.

שוק התקשורת האינדונזי
ניכרת גם יוזמה ממשלתית מסוימת בתשתיות לאומיות, 

שמטרתה להרחיב את הפרישׂה הארצית של סיבים אופטיים 
וטכנולוגיית הדור הרביעי. PT טלקום )המפעיל המוביל 
בשוק( הקימה עוד תשתיות של ‘עמוד שדרה’ המורכב 

מסיבים אופטיים, תת-ימיים ויבשתיים.

בשנת 2016 צמח התל”ג של אינדונזיה בשיעור של 5.02% 
ותחום תעשיית התקשורת צמח בשיעור 8.87%. בין 

הגורמים המניעים סקטור זה נמצאות השקעות והוצאות 
הון מוגדלות מצד המפעילים,  במטרה להרחיב את תשתית 

.4G-LTE-הרשת שלהם, ובמיוחד כדי לתמוך בשירות ה

שוק הסלולר באינדונזיה מתאפיין במגמת צמיחה, אם כי 
כיום, שיעור הצמיחה נמוך יותר מאשר בעבר. בשוק הקו 

הקבוע, האלחוטי והקווי, שממשיך לסבול ממכשולים, נמצא 
בסיס המנויים בנסיגה תלולה. לעומתו שירותי הפס הרחב, 

הנתמכים בהתרחבות המואצת בפס רחב סלולרי, מתחילים  
סוף סוף לצמוח.

התפתחויות אחרונות

5.02%

8.87%

בשנת 2016 צמח התל”ג של 
אינדונזיה בשיעור של

תחום תעשיית התקשורת 
צמח בשיעור

9מבוא לשוק התקשורת והפינטק האינדונזי - 82018



שירות קווי טלפון קבועים: 20 מיליון )כולל מנויים לשירות אלחוטי קבוע וקווי(  .1
מנויי פס רחב קבועים: 3.7 מיליון  .2

שיעור החדירה של פס רחב קבוע: 7%  .3
שיעור החדירה של פס רחב בקרב משקי הבית: 5.3%  .4

סה”כ מנויי סלולר: 338 מיליון  .5
שיעור החדירה הסלולרית באוכלוסייה: 145%  .6
מספר המנויים בפס רחב בסלולר: 125 מיליון  .7

מפעילי קו-קבוע מרכזיים ב-2015:   .8
Bakrie Telecom - 12 מיליון מנויים א. 

Telkom אינדונזיה - 9.7 מיליון מנויים )ירידה של 30% לעומת שנה קודמת( ב. 
Indosat 0.08 מיליון מנויים ג. 

סטטיסטיקות 
לשנת 2016 

3.7 מיליון
מנויי פס 

רחב קבועים

5.3%
שיעור החדירה של פס 
רחב בקרב משקי הבית

12
מיליון מנויים

Bakrie Telecom

7 %
שיעור החדירה 

של פס רחב קבוע

פרק ב: שוק התקשורת האינדונזי

כדי להכיר את השוק האינדונזי חשוב להכיר לעומק את התאגידים החזקים הפעילים בו במגוון 
תחומים, כולל תחום התקשורת. בין התאגידים הפעילים בענף זה: קבוצת ליפו )Lippo(, קבוצת סינאר 

.MNC וקבוצת ,)Bakrie( קבוצת בקרי ,)Ciputra( קבוצת סיפוטרה ,)SinarMas( מאס

טיב מערכת היחסים העסקית עם חברות אלה הוא המפתח להצלחה עסקית בשוק האינדונזי, שבו 
לרוב, הייחודיות הטכנולוגית, היעילות, והיחס איכות-מחיר אינם מספיקים להצלחה.

שחקנים מרכזיים 
בשוק האינדונזי 
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 1. חברות ציבוריות עיקריות 
של מפעילי תקשורת

)PT Telekomunikasi Indonesia( PT Telkom
חברה ציבורית ש-52% ממנה בבעלות ממשלתית 

ו-48% בבעלות הציבור. חברה זו היא הגדולה ביותר 
בשוק התקשורת האינדונזי )ופעילה גם מחוצה לו( 
ונמצאת בהפרש ניכר מחברות אחרות, עם כ-170 

מיליון לקוחות בכל תחומי התקשורת. לחברה 22 
מיליון משתמשי דור רביעי )4G(; 60 מיליון לקוחות 
שמשתמשים בטלפונים מדור שלישי )3G(; תשתית 
בעלת 136 אלף BTS )תחנות משדרים-מקלטים( 

 4G-LTE ברחבי המדינה; והיא מספקת שירות רשת
ב-239 ערים.

)PT Indonesia Satellite Corp( PT INDOSAT
 Indosat שמה הרשמי של החברה הציבורית הוא

 Qtel בעלת המניות העיקרית היא חברת .Ooredoo
 Ooredoo Asia תחת השם )Qatar Telecom(

Pte. Ltd., שמחזיקה ב-65% ממניות החברה. יתר 
המניות מחולקות בין ממשלת אינדונזיה )14.29%( 

והציבור )20.71%(.
לחברה זו יש חברת-בת בשם IM2 שזכתה במכרז 

לרישיון ה-WiMAX שבידי הממשלה.
בשנת 2014 השיקה Indosat את שירותי הדור 

הרביעי שלה בתדר 900 מגה-הרץ, ובמהירויות של 
עד Mbps 42 ) מגה-סיביות לשנייה( בערים גדולות 

ברחבי אינדונזיה.

)BTel( PT Bakrie Telecom Tbk
חברה ציבורית מאז 2006. במארס 2017 רכשה 
חברת PT Huawei Tech Investment כ-17% 

ממניות החברה. BTel מספקת רשת אלחוטית 
קבועה באמצעות שירות הגישה האלחוטית הקבועה 

 Esia, Wifone, עם מוצרים כגון ,)FWA( שלה
.Wimode-ו ,EsialTel

 PT Radio Telepon החברה הוקמה תחת השם
.)Ratelindo(  Indonesia

בשנת 2007 החלה החברה להרחיב את פעילותה 
ברחבי אינדונזיה, לאחר שקיבלה רישיון לאספקת 

שירותים אלחוטיים קבועים בפרישה ארצית.
לחברה מעל 8 מיליון מנויים ב-64 ערים באינדונזיה.

2. מפעילי סלולר מרכזיים

)PT Telkom( ראו פרטים לעיל – Telkomsel

PT XL Axiata Tbk
חברה זו היא המפעיל השני בגודלו באינדונזיה, ויש 

לה למעלה מ-64 מיליון מנויים. היא החלה את 
פעילותה לפני כעשרים שנה, כסוג של מפעיל מוזל.

GSM 900/ פועלת על טכנולוגיות XL הרשת של
 ,4G-LTE וכן רשת IMT-2000/3G -ו DCS 1800

והיא מחזיקה בכמה רישיונות, ביניהם קו חכור, 
ספק שירותי אינטרנט )ISP(, שירותי VOIP, שירותי 

גישה לאינטרנט )NAP(, וכן רישיון כסף דיגיטלי 
)e-money( מהבנק המרכזי האינדונזי, שגם מאפשר 

לה לספק שירותי סליקה למנוייה. 

INDOSAT – ראו פרטים לעיל

 Indonesia 3
חברה זו מפעילה GSM וספקית שירותי פס רחב 

סלולרי. היא נמצאת בבעלותה ובניהולה של חברת 
H3I( PT Hutchison 3 Indonesia( ומתמקדת 

בשירותי אינטרנט סלולריים.
חברת I3H נמצאת בצמיחה מהירה ופועלת תחת 

 3G/WCDMA -2 וG/GSM 1800 MHz -רישיונות ה
הארציים באינדונזיה. 

 SMS-מספקת נתונים ניידים ושירותי קול ו H3I
במחירים בני השגה, תחת מותג ה-’3’. כמו כן, 

 3.5G -החברה פועלת להרחיב את פרישת רשת ה
כדי לספק חוויית אינטרנט בעלת רמה עולמית 

לתושבי אינדונזיה.
 CK Hutchison Holdings חברה בקבוצת H3I

שמנהלת פעילות תקשורת סלולרית בשווקי אינדונזיה, 
וייטנאם, סרי לנקה, אוסטרליה, אוסטריה, דנמרק, 

הונג קונג, אירלנד, איטליה, מקאו, שוודיה ובריטניה.

SmartFren
PT SmartFren telecom Tbk היא חברה ציבורית 

הקשורה לקבוצת SinarMas שהחלה לפעול 
באינדונזיה משנת 2011. חברה זו היא אחת מספ’קי 
שירות תקשורת באינדונזיה למגזר הקמעונאי והעסקי.

בשנת 2015 הובילה בחדשנות כשפרצה לשוק עם 
שירות ה-4G-LTE Advanced הראשון באינדונזיה. 

כיום החברה מפעילה את הדור הרביעי במדינה 
.4G LTE בפרישה הרחבה ביותר של

בתחילת 2016 הייתה Smartfren לחברת 
התקשורת הראשונה באינדונזיה שסיפקה 

.VoLTE שירות

פרק ב: שוק התקשורת האינדונזי

Smartfren מציעה מגוון רחב של מוצרים ושירותי 
 .VAS מידע וקול, פתרונות עסקיים ושירותי

.SinarMas היא אחת היחידות בקבוצת Smartfren
לחברת Smartfren Telecom שותפות עם יצרני 
 Hisense, Haier, ZTE טלפונים חכמים מסין כגון

ואחרים, המייצרים טלפונים חכמים וטאבלטים תחת 
מותג ה- Smartfren Andromax. הטלפונים הללו 

 CDMA 2000 1xEVDO Rev up פועלים באמצעות
 .Android OS-ותוך שימוש ב VoLTE עם to LTE
Andromax מוכר היטב באינדונזיה כטלפון חכם 

במחיר בר השגה.
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3. ספקי תשתית ושירותי אינטרנט

BIZNET
פעילותה של חברת Biznet, אחת השחקניות 

המרכזיות בשוק זה, מתמקדת בשירותי התקשורת 
והמולטימדיה כעסק משולב לכל דבר. החברה היא 

הבעלים והמפעילה של רשת סיבים אופטיים ומרכזי 
 Biznet ,המידע המתקדמים ביותר באינדונזיה. כמו כן

הייתה הספקית הראשונה במדינה שהציעה שירות 
רשת ב-100 ג’יגה.

בבעלות Biznet כ-17,000 קילומטרים של סיבים 
אופטיים ברחבי אינדונזיה, הכוללים 82 ערים ו-1250 

מבנים, וכ- 325,000 בתים פרטיים.
בין מגוון התחומים הרחב שבהם Biznet פעילה: 
סייבר סיטי, חינוך, כלכלה, ממשל, בריאות, מדיה, 

קמעונאות, טלקום ותחבורה.

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk – TBIG
חברת TBIG הוקמה בשנת 2004 ונרשמה למסחר 

בבורסת אינדונזיה בתאריך 26.10.2010.
קבוצת Tower Bersama היא אחת משתי החברות 
העצמאיות המובילות באינדונזיה, בעלות גרעין עסקי 

המשכיר שטחים לאנטנות וציוד אחר לתקשורת 
נתונים אלחוטית במתחמי מגדלים, בהסכמים ארוכי 

טווח. כמו כן, TBIG מספקת למפעילי תקשורת 
גישה לרשתות ה-’DAS’ )מערכת אנטנות מפוצלת( 
שממוקמות במרכזי קניות ובבנייני משרדים עירוניים.
עד לשנת 2016, היו בבעלות TBIG 12,000 מגדלי 

.DAS טלקומוניקציה ו-71 רשתות

PT Mora Telematika Indonesia – MORATELINDO
החברה היא ספק סיטונאי של תשתיות תקשורת.

בין השאר, החברה מחזיקה בכבל ‘עמוד שדרה’ 
תת-ימי בין סינגפור, ג’קרטה ושלוש ערים אינדונזיות 

גדולות נוספות.
ל-MORATELINDO רישיונות למרבית השירותים: 
רשת סגורה קבועה, נקודת גישה לרשת, ספק של 

שירותי אינטרנט, רשת קבועה מקומית, מרכז מידע, 
מחלף אינטרנט.

.SinarMas החברה בבעלות קבוצת

 STP TOWER
מפעילה של 6,700 מגדלים ו-2,500 קילומטרים של 

סיבים אופטיים.

 PT Inti Bangun Segahtera Tbk – IBS Towers
חברה ציבורית, הבעלים והמפעילה של 3,700 

מגדלים ו-5,400 קילומטרים של סיבים אופטיים.
.SinarMas החברה בבעלות קבוצת

BOLT – INTERNUX
 4G-LTE שירות סלולר פס-רחב בעל טכנולוגיית
 PT First Media Tbk-ו PT Internux באירוח

שמשתמשות בסיבים אופטיים כחיבורים לשירותי 
.BTS 3000-עמוד שדרה’ וכ‘

.Lippo החברה בבעלות קבוצת

 PT Komet Infra Nusantara – KIN
.BTS הבעלים והמפעילה של 1,300 מגדלי

PT Media Nusantara Citra Tbk – MNC
חברה המפעילה 4 מתוך 11 תחנות טלוויזיה של 

ה-FTA )שידור חופשי( באינדונזיה ומנהלת פעילות 
עסקית נוספת בתחומי ההפקה ושידור תכנים 

לטלוויזיה. החברה הוקמה ביוני 1997, מאז היא 
.)IDX( רשומה למסחר בבורסת אינדונזיה

MNC היא קבוצת מדיה ומולטימדיה משולבת 
שמתמקדת בשידורי טלוויזיה יבשתיים. את  

ארבע התחנות שלה משלימות עוד 22 תחנות 
טלוויזיה בתשלום.

בבעלות MNC חברות בתחומי הרדיו, המדיה 
המודפסת, סוכנות כישרונות והפקה טלוויזיונית 
שפעילותן תומכות בגרעין המיקוד העסקי שלה.

לקבוצת MNC חברות שעוסקות במסחר, בפיתוח, 
בתעשייה, בחקלאות, בתחבורה, בדפוס, במולטימדיה, 

בשירותים ובהשקעות.

MyRepublic
חברת אינטרנט רב-לאומית שבסיסה בסינגפור. 

החברה הוקמה במטרה למנף את רשת האינטרנט 
 Next Generation המהיר של סינגפור )רשת

 Next המכונה Nationwide Broadband Network
Gen NBN(. מאז הקמתה בשנת 2011, התרחבה 

החברה לשלוש מדינות נוספות: אוסטרליה, ניו-זילנד 
ואינדונזיה. בראש ובראשונה מציעה החברה שירותי 
פס-רחב בסיבים אופטיים בארבע המדינות הנזכרות 

וכן תכניות ADSL באוסטרליה, שירותי VDSL בניו-
זילנד, וחבילות של טלוויזיה בכבלים באינדונזיה.

כלל המנויים בארבע המדינות עומד על כ-200 אלף.

PT Link Net & PT First Media Group
ספקית ותיקה של טלוויזיה בכבלים ושירותי אינטרנט 

מהיר בפס-רחב באינדונזיה. החברה מפעילה את 
 Hybrid Fiber( HFC מערכת הכבלים המשוכללת

Coaxial( ומסוגלת להפעיל שירותי פס-רחב דו-
סטריים בתדר 860 מגה-הרץ.

תחומי עיסוק החברה מגוונים וכוללים שירותי רשת 
 PT First כבלים, שירותי טלוויזיה בכבלים בשיתוף עם

.Media television
עד שנת 2014, החברה הצליחה לחדור ליותר 

מ-1,312,970 בתים בערים הגדולות של אינדונזיה. 
.Lippo החברה בבעלות קבוצת

PT CBERINDO ADITAMA – CBN
החברה, שפעילה משנת 1995, הייתה בין 

החברות הראשונות שסיפקו שירותי אינטרנט 
 NAP-באינדונזיה. ב-2008 קיבלה החברה רישיון מה

שהעניק לה חופש לפתח תשתיות בערים מרכזיות 
ברחבי אינדונזיה.

ל-CBN קשרים ישירים עם הרשת העולמית )ספקי 
תוכן וגישת Upstream(, קצה לקצה באמצעות 
כבל אופטי תת-ימי ונהנית מחיבור ישיר למחלף 

 C2IX-וכן ל OpenIXP ,)IIX 2( האינטרנט האינדונזי
וזאת בנוסף לכמה חיבורים בילטרליים עם ספקי 

שירותי אינטרנט מקומיים.
ל- CBN חברות-בנות בתחומי מרכזי מידע, ענן, מסחר 

מקוון, טלוויזיה ב’סטרימינג’ ותשתיות סיבים אופטיים 
)ראו נספח(.

4. רשויות תקשורת לאומיות 
 BRTI – Badan Regulasi :רשות רגולטורית  .1

Telekomunikasi Indonesia
)MoCI( משרד התקשורת וטכנולוגיית מידע  .2

)DGPT( הנהלה כללית של הדואר והטלקומוניקציה  .3
)KPI( ועדת השידורים האינדונזית  .4

פרק ב: שוק התקשורת האינדונזי
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)FINTECH( פרק ג: טכנולוגיה פיננסית

מיזמי סטארט-אפ אינדונזיים בתחום הפינטק חוללו 
מהפכה באופן שבו פועלים מוסדות פיננסיים, כולל בנקים, 

באינדונזיה. במידה רבה, דמתה מהפכה זו למגמה דומה 
שהתרחשה בהודו בשנה שעברה.

בנובמבר 2016 החל ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, 
תהליך של הוצאת הון שחור ממחזור הכסף ההודי, בין 
השאר באמצעות עידוד גל חדש של אימוץ טכנולוגיה 
דיגיטלית. כתוצאה בכך, חלה עלייה דרמטית בשימוש 

בארנקים אלקטרוניים ובהקמת מיזמי פינטק חדשים. בד 
בבד למד האזרח ההודי הממוצע להכיר ישות פיננסית 

חדשה – הביטקווין.

סכומי הכסף האדירים שהושקעו בתחום זה הפכו את 
הפינטק לסקטור המוביל בסביבת הסטארט-אפ ההודית. 

ארנקים אלקטרוניים כבשו כל תחום בעסקי היום-יום שבהם 
נדרש תהליך של תשלום: ממכולת שכונתית ועד לתחנות 

דלק ובתי קולנוע. שימוש מוגבר בארנק הדיגיטלי אף 
נרשם בפעולות כספיות כגון הזמנת כרטיסי טיסה ותשלום 

חשבונות )מים, חשמל וכדומה(.

הודו אם כן, עומדת על סף מהפכת פינטק, הודות לארנק 
הדיגיטלי, לפיתוח ממשק התשלומים המאוחד )UPI( וכמובן 

לחברות שמשיקות בנקים לשירותי תשלומים. ניתן לומר 
שפינטק בלם את המסורתיות וקידם את פני העתיד בהודו. 
אולם לא מדובר בחדשנות וטכנולוגיה בלבד אלא בהכללה 

פיננסית שאליה הודו מתקדמת.

ובאינדונזיה - יותר מ-150 מיזמי סטארט-אפ אינדונזיים 
קיימים בתחום הפינטק, גידול של 78% לעומת שנת 2015, 
על פי דוח הפינטק האינדונזי לשנת 2016. שיעור זה דומה 

 ,)e-commerce( בעקבות התפשטות המסחר המקוון 
 כ-43% משחקני הפינטק בשוק האינדונזי הם בסקטור התשלומים. 

 לפי נתוני ארגון הפינטק האינדונזי )IFA( לשנת 2017, 
 החברות מציעות מגוון שירותים כגון תשלומים בסלולרי 

.)Payment Gateway( ומערכת לאישורי עסקות אשראי

שוק הפינטק האינדונזי

במידה רבה למספרים בהודו. באינדונזיה מדובר בתהליך של 
השנתיים האחרונות ועתיד תעשיית הפינטק נראה מבטיח 

ואף מסתמנת מהפכה של ממש בשוק הפיננסי המקומי.

כבר היום נהנה הפינטק ממקום של כבוד באינדונזיה 
ומשמש מושא לקנאה. ההשקעות משגשגות, הסקטורים 

מתרחבים, נבחנים נתיבים חדשים, ומוצרים חדשים 
מגיעים לשוק. נרשמה עלייה חדה במיזמי סטארט-אפ 

שפיתחו מוצרים המיועדים לתת מענה לשלל צרכים חדשים 
באינדונזיה. בין התחומים הרלוונטיים בהקשר זה: תשלומים 
דיגיטליים, אשראי מקוון ופעילות בנקאית מרחוק. במקביל, 
ממשיכה אינדונזיה להיות שוק מאתגר לצמיחה לתעשיית 

הפינטק, משום שרק ל-40% מהאוכלוסייה הבוגרת במדינה 
יש גישה לבנקים. כ-49 מיליון בתי עסק קטנים ובינוניים לא 

ניתן כלל לשלב במערכת הבנקאית בגלל ציון אשראי נמוך 
והיעדר היסטוריית אשראי או היסטוריה מוגבלת. מאידך, 

נתונים אלה מהווים הזדמנות לחברות שיכולות להציע 
פתרונות בתחום, כפי שיפורט בהמשך.

כיצד יש להבין את תמונת המצב?
עסקים קמים בדרך כלל כדי לספק מענה לצורכי הצרכנים. 

הפינטק באינדונזיה אכן נוהג על פי אותו מודל:
לרובה הגדול של אוכלוסיית אינדונזיה אין גישה לבנקים, 
וההערכה היא שרק ל-40% מתוך 270 מיליון התושבים 
קיימת גישה לשירותים הניתנים על ידי הבנקים. עובדה 
זו הדגישה את הצורך לפתח מערכות בנקאיות חלופיות 
שיוכלו להציע למשתמשים דרכים חדשות ויעילות לקיום 

פעילות בנקאית. הגיאוגרפיה הייחודית של אינדונזיה פוגעת 
במערכת הבנקאות המסורתית. מספר סניפי הבנקים, 

שמוערך בעשרה סניפים לכל 1000 קמ”ר, נמוך בהרבה 
מהנדרש לשרת את אוכלוסיית המדינה. כמו כן, קיומם 

של אזורים מרוחקים ובלתי נגישים יוצר אתגר גדול אף 
יותר לחדירת הבנקים, מצב שמוליד את הצורך למוסדות 

אינטרנטיים ונגישים מרחוק שיוכלו לתת מענה לצרכיהם 
הפיננסיים של התושבים באותם אזורים”.

 MatchMove מחבר )Kaustuv Ghosh( קאוסטוב גֹוש
)www.matchmove.com( כותב:

“בדומה לשווקים אחרים, לאינדונזיה יש היסטוריה של חדירה 
בנקאית נמוכה יחסית. יחד עם זאת, היא התאפיינה בתרבות 

דינמית של זמן אוויר המשולם מראש ותשלומי שירותים, 
בבסיס איתן של עסקים בתחום הכרטיסים המשולמים 

מראש ובשכבה יזמית יצירתית מאוד. גם הבנקים עצמם 
הוכיחו שהם מסוגלים להיות חדשניים. בניגוד להערכות 

הרווחות במקומות אחרים, לאינדונזיה כלכלה בלתי פורמלית 
גדולה מאוד והעסקים הקטנים הרבים מהווים מקור לחלק 

גדול מהביקוש לשירותים ולרעיונות חדשים. העובדה 
שהרגולטור נקט גישה פרוגרסיבית ומעודכנת בהתפתחויות 

הגלובליות סייעה אף היא בכך. בנוסף, לאינדונזיה יש 
מותגים מקומיים חזקים שמתגלים מתוך תרבות הסטארט-

אפ המקומית. כל אלה יוצרים קרקע פורייה לפינטק”.

אינדונזיה היא מדינה של עסקים קטנים ובינוניים. לפי דוח של 
חברת דלויט, העסקים הללו מהווים כ-99% מסך העסקים 

הפועלים במדינה ויוצרים סך כולל של 107.6 מיליון מקומות 
עבודה בכלכלה המתפתחת הגדולה בדרום-מזרח אסיה. 
כמו כן, חברות קטנות ובינוניות תורמות 60.6% מהתל”ג 
של אינדונזיה, התפלגות שפועלת כבולם זעזועים לכלכלה 

בתקופות משבר. מנגד, מרבית החברות הללו אינן משלמות 
מיסים ורוב העובדים שייכים לסקטור הבלתי-פורמלי.

 Go-Jek פיוטר יעקובובסקי, סמנכ”ל שיווק של חברת הענק
האינדונזית, כותב:

“אחד האתגרים המעניינים באינדונזיה, שתורם לכך 
שלאוכלוסייה רחבה אין גישה לבנקים )למעלה מ-60%(, 

נובע מכך שהמדינה היא בעצם הארכיפלג הגדול בעולם. 
גודלה ואופייה של המדינה פשוט לא מאפשרים למערכות 
פיננסיות מסורתיות להתרחב ולהקיף הכול. לדוגמה, אחד 

הבנקים הממשלתיים באינדונזיה הפך סירות קטנות לסניפי 
בנק שיכולים להגיע לצרכנים במקומות הנידחים ביותר. 

באמצעות שבירת מגבלת המרחק הפיזי, מציעים השחקנים 
החדשים בשוק לאוכלוסייה גדולה זו, שאין לה גישה לבנקים, 
הזדמנות להצטרף לכלכלה הדיגיטלית ולהניע את הצמיחה 

של עצמה.

עסקים קטנים ובינוניים זקוקים למימון כדי להאיץ את 
צמיחתם, אולם רבים חסרים עדיין את היסטוריית האשראי 
הדרושה ובטוחות לקבלת הלוואות מהבנקים. לרוב, סקטור 
זה אינו מאורגן ולכן מתקשה לעמוד אפילו בדרישות תהליכי 

עבודה מינימליים ביותר בגישה להון. היעדר היסטוריית 
אשראי, חוסר בטוחות וליקויים בהנהלת חשבונות מסודרת, 
פוגעים ביכולתו של בעל העסק הקטן לגייס כספים, למעט 
מקורות מפוקפקים כמו חברים ובני משפחה - מה שמחזק 
את הצורך ואת השוק, שלרוב אינו ממומש, של פלטפורמות 

אשראי חלופיות”.

43%
משחקני הפינטק 

בשוק האינדונזי הם 
בסקטור התשלומים

150
מיזמי סטארט-אפ 
אינדונזיים קיימים 

בתחום הפינטק

ל-40%
מתוך 270 מיליון התושבים קיימת גישה 

לשירותים הניתנים על ידי הבנקים
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כפי שתואר לעיל, באינדונזיה נרשמה עלייה חדה במספר 
מיזמי הפינטק. התחומים העיקריים שבהם חברות סטארט-

אפ משפיעות הם: תשלומים, ביטוח, בורסות לניירות ערך, 
השקעות, POS, השוואות, ואשראי מקוון. התחום המוביל 
הוא של תשלומים דיגיטליים, וזאת לנוכח השינוי בדפוסי 

האינטרנט והצריכה. בין מיזמי הסטארט-אפ מובילות 
 Mandiri, T-Cash, PayPro, :בסקטור התשלומים החברות

IPayMu, Xenditi ועוד.

תשלומים דיגיטליים צמחו ברחבי הארכיפלג עד כדי כך, 
שהשווי הכולל של סך העסקות בפלח זה  עמד בשנת 
2017 על 18 מיליון דולר. כמו כן, השווי הכולל של סך 

העסקות )CAGR 2017-2021( צפוי לצמוח בקצב שנתי 
של 18.4%, שיביא את השווי הכולל לסך של 36 מיליון 

דולר בשנת 2021. קטגוריות פינטק פופולריות באינדונזיה 
הן פלטפורמות להלוואות )17%( ולשווקים למוצרים 

פיננסיים )13%(. לדברי סבסטיאן טוגלנג, שותף מייסד של 
חברת Kejora Ventures: “פינטק הוא הדבר החם ביותר 

באינדונזיה כיום. כולם – מייסדים קרנות הון סיכון – רצים כדי 
לממש את ההזדמנות. אנחנו עשויים גם לראות עלייה במימון 

ובמיזוגים בתחום בזמן הקרוב”. באשר לפוטנציאל כשוק 
לשירותים מבוססי-אינטרנט, נראה שהמספרים טומנים 
בחובם הבטחה גדולה לשוק האינדונזי. מספר משתמשי 
האינטרנט במדינה חצה את רף ה-100 מיליון עם יותר 

פילוח התפלגות 
הפינטק האינדונזי

מ-326 מיליון מנויי סלולר. בדוח של Daily Social ו’פינטק 
אינדונזיה’ נכתב כי אינדונזיה נכנסה לעידן הפינטק 3.0 שבו 
חדשנות נתמכת על ידי מיזמי סטארט-אפ ולא על ידי מוסדות 

פיננסיים, כפי שהיה בשלב 2.0 או כמיזם משותף של 
מוסדות פיננסים וחברות טכנולוגיה כפי שהיה בפינטק 2.5. 

הופעת השחקנים החדשים בזירה הובילה להקמת איגוד 
הפינטק האינדונזי )IFA( בספטמבר 2015.

סקטור התשלומים הדיגיטליים התברר כמנצח הבולט ולפי 
נתוני ה-IFA, כ-43% ממיזמי הסטארט-אפ בענף הפינטק 
שייכים לסקטור זה. בתוך הסקטור עצמו קיימת התפלגות 

בין חברות שעוסקות בתשלומי סלולר ובין כאלה שמפעילות 
שירותי תשלומים )Payment Gateways(. בשני התחומים 

הללו, המסחר המקוון היה הפקטור המניע בכך שהוביל, 
ביחד עם דפוסי צריכה משתנים, את הצמיחה באפשרויות 

תשלום וביצוע פעולות פיננסיות בלחיצת כפתור. פיתוח 
אמצעי תשלום ידידותיים וקלים הכרחי על מנת שאנשים 

יעברו לקניות ברשת האינטרנט.

צ’יראג קירפאלאני, מייסד פלטפורמת התשלום הדיגיטלי 
Ayopop, סיים לאחרונה סבב גיוס מוצלח וכותב: “תשלומים 
דיגיטליים נמצאים עדיין תחת מודל של ‘לולאה סגורה’, שבו 

לכל סטארט-אפ יש את הארנק הפנימי או מערכת הנקודות 
שלו שניתן לנצל בשימוש בשירותים שהחברה מציעה. השוק 

מתחיל להתפתח ומיזמי סטארט-אפ נמצאים כעת במגמה 
של רכישות. נראה לי שהסקטורים הראשונים שיהיה להם 
“Pay Via XYZ Wallet/Brand” הם המסחר המקוון, מזון 

ומשקאות ומקומות בידור )פארק שעשועים, רשתות קולנוע, 
רשתות קריוקי וכו’(”.

בתוך סקטור התשלומים קיימים תתי-סקטורים רבים, 
תשלומי מזומן קלים לעסקות און-ליין, ועד מינוף הכרטיסים 
הקיימים. ישנם שחקנים מסוימים בשוק זה שפועלים ליצור 

חיבור מסופי של העסקות, כגון משכירי ATM או בנקאות 
מקוונת עם קניות ברשת. אחרים לעומתם מעוניינים לשכנע 

את ציבור המשתמשים לצבור ערך בארנקים דיגיטליים.

תשלום:

43%
הלוואות:

17%
אגרגטור:

13%

8%
8%

תכנון פיננסי אישי:

גיוס המונים:

אחר:

מקור: איגוד הפינטק של אינדונזיה

8%

פרק ג: טכנולוגיה פיננסית ) :ג קרפ(
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פקדונות, הלוואות וגיוס הון
מיזמי סטארט-אפ בקטגוריה זו מאפשרים למשתמשים 

לקבל הלוואות או מימון למטרת מגוונות כגון פעילות עסקית, 
פרויקט חברתי ואף נישואין. גם טכנולוגיות של מימון המונים 

והלוואות ‘עמית לעמית’ )P2P( נכללות בקטגוריה זו. בין 
 השחקנים המובילים בתחום ההלוואות און-ליין:

Modalku, Taralite ו-Investree. לפלח זה של הלוואות 
און-ליין ביקוש עצום באינדונזיה, ביו השאר לנוכח העובדה 

שלרוב האוכלוסייה ציון האשראי נמוך וכן הודות לתועלת 
ששירותים אלה מניבים לעסקים קטנים ובינוניים. 

Taralite - סטארט-אפ שהוקם ב-2016, המאשר הלוואות 
פיננסיות בשיעורי ריבית נמוכים יחסית, החל מ-1%, 

למטרות חינוך, נישואין, לידה, שיפוץ הבית, רכישת רכב, 
ועסקות נדל”ן. ההלוואות ניתנות ללא דרישת ביטחונות. 

לאחרונה גייסה החברה סך של 6.3 מיליון דולר מקבוצת 
SBI, חברה יפנית שמספקת שירותים פיננסיים.

חברות פינטק מובילות

MODALKU - חברה שהוקמה בשנת 2016 כפלטפורמת 
אשראי אינטרנטית המעניקה הלוואות בסכומים של עד 

2 מיליארד רופיה אינדונזית בשיעורי ריבית לא גבוהים 
יחסית. החברה מתמקדת בעסקים קטנים ובינוניים 

שמאחוריהם שנת פעילות אחת לפחות, הזקוקים להון חוזר. 
בסבב הגיוס הראשון, גייסה החברה סכום של 7.5 מיליון 

.SEQUOIA-דולר מ

Investree - חברה שהוקמה בשנת 2015 ומפעילה פלטפורמת 
הלוואות עמית לעמית )P2P( המחברת בין אנשים שמעוניינים להשקיע 

כספים לכאלה שמעוניינים בהלוואה. החברה מנהלת את תהליך 
ההלוואה באמצעות בחינת יכולת הפירעון של הלווה, ביצוע העברת 

הכספים בין המשקיע ללווה והכנת מסמכי האשראי המשפטיים. 
בחודש יוני קיבלה החברה התחייבות לסבב גיוס ראשון מחברת 

.Kejora Ventures

Kitabisa.com - פלטפורמה חברתית לגיוס המונים 
שמאפשרת לאנשים פרטיים ליזום קמפיינים לגיוס תרומות 

ולתורמים לראות ולבחור את הפרויקטים שלהם הם 
מעוניינים לתרום.

הנגשת השוק
מיזמי סטארט-אפ מתפקדים גם כריכוז משאבים למעוניינים 
להיכנס לשוק פינטק פוטנציאלי. הם מציעים למשתמשים 
מידע רלוונטי, סיוע והדרכה בכל הקשור לשווקים השונים.

Cekaja.com - פלטפורמת Cekaja הוקמה בשנת 2013. 
היא מאפשרת למשתמשים להשוות מוצרים פיננסיים 

שונים במקום אחד: ביטוחי רכב ובריאות, כרטיסי אשראי, 
משכנתאות, חבילות אינטרנט וכבלים, הלוואות לעסקים 

קטנים ובינוניים ועוד. החברה גייסה מימון בסבב שני בחודש 
אוקטובר 2016.

TaniHub - פלטפורמת e-commerce שמחברת בין 
חקלאים וקונים ומבטלת את הצורך במתווכים.

השקעות וניהול סיכונים
בתת-קטגוריה זו נכללים מיזמי סטארט-אפ העוסקים 

בהליכים ממוחשבים של עיבוד והפצת ייעוץ בהשקעות 
וניהול סיכונים ליחידים ולחברות.

JOJONOMIC - החברה הופכת את כל תהליך החזר 
ההוצאות לעובדים לדיגיטלי. החברה הוקמה ב-2015 

ומציעה מערכת החזר הוצאות מבוססת-אפליקציה, 
המצמצמת עד למינימום את סיכון הטעות ומאיצה את הליך 
ההחזר. החברה גייסה סכום של 1.5 מיליון דולר בסבב גיוס 

הראשון שלה שנערך בספטמבר 2016.

RajaPremi - חברה שהוקמה בשנת 2014 ופועלת 
כשוק ביטוח אינטרנטי. הפלטפורמה מאפשרת למשתמשים 

לבחור תכניות ביטוח שונות, להשוות ביניהן ולבסוף לרכוש 
את הביטוח המתאים להם ביותר. החברה קיבלה מימון 

בשנת 2015.

Bareksa - חברה שהוקמה בשנת 2016, ומציעה שוק 
אינטרנטי משולב של קרנות נאמנות. היא מפשטת את 
תהליך ההשקעה בקרנות נאמנות על ידי מתן חלופות, 
סרטוני הדרכה וכלים רלוונטיים. החברה קיבלה מימון 

באפריל 2017.

פרק ג: טכנולוגיה פיננסית ) :ג קרפ(

שחקנים רבים נכנסו לתעשיית הפינטק האינדונזית. 
נמקד כעת את המבט לאלה שפרצו את הדרך 

בטכנולוגיה המכונה ‘חדשנות משבשת’:
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פרק ג: טכנולוגיה פיננסית ) :ג קרפ(

תשלומים דיגיטליים
קטגוריה זו חושפת לקוחות לדרכים חדשניות לביצוע 
תשלומים באינטרנט וגם באופן לא מקוון, וכן נותנת 

הזדמנויות אחרות בתחום התשלומים. 

Kudo - מיזם הסטארט-אפ Kudo הושק ב-2014. הוא 
מספק אתר אינטרנט ואפליקציה המאפשרים לכל אחד 

להפוך ליזם אינטרנטי, ללא צורך באחזקה אישית של 
המוצרים. למוכרים או ל’סוכנים’ מאושרים ניתנת אפשרות 

לבחור מבין כ-3 מיליון סוגים של מוצרים שעומדים להימכר. 
הקונים יבחרו את המוצרים המועדפים עליהם, ייצרו קשר 

עם הסוכנים הרלוונטיים, ויסכמו ביניהם על אופן התשלום. 
 Grab החברה נרכשה על ידי פלטפורמת הזמנת הנסיעות

בחודש פברואר 2017.

DOKU - מיזם סטארט-אפ שהוקם בשנת 2007, והוא 
השחקן הגדול ביותר בזירת התשלומים האינדונזית. 

 )Payment Gateway ( החברה פועלת כשער תשלומים
אינטרנטי ולא-מקוון ליחידים ולעסקים, ולמעשה מהווה 

ארנק אלקטרוני המקושר לכרטיס האשראי ולכסף דיגיטלי. 
החברה פועלת בדומה ל-Paytm )חברת תשלומים ומסחר 

אלקטרוניים הודית( ומאפשרת למשתמשים לשלוח כסף 
לקמעונאים לא-מקוונים )אופליין( שרשומים ברשת.

T-cash - החברה הוקמה בשנת 2011 ופועלת כשירות 
לכסף אלקטרוני שמספקת ענקית הטלקום, חברת 

Telkomsel. משתמשים נדרשים להתקין את אפליקציית 
ה- T-Wallet בסלולר ולצייד את הטלפון עם מדבקות 

T-cash שייסרקו בחנויות במעמד התשלום. ניתן להשתמש 
באפליקציה גם לצורות תשלום שונות, כגון חשבונות חשמל 

ומים, כרטיסי נסיעה לרכבת, וכרטיסים לקונצרט.

Ayopop - החברה הוקמה בשנת 2016 ומפעילה 
אפליקציה המתמחה בתשלום חשבונות כגון חשבון טלפון, 

חשמל ושירותי אינטרנט. בתחילת 2017 גייסה חברת 
.GREE Ventures -הסטארט-אפ מימון מ

POS - )מיזמי סטארט-אם בתחום POS – נקודת מכירה(

Pawoon - מיזם שהוקם בשנת 2013, ומציע אפליקציית 
POS מבוססת-ענן לעסקים קטנים ובינוניים. האפליקציה 

מסייעת לאותם עסקים להפוך ליעילים ופוריים יותר בניהול 
העסק, על ידי מתן פלטפורמה שמספקת את הכלים 

 .e-commerce הדרושים על מנת לשגשג בעידן זה של
המיזם סיים גיוס של סבב ראשון השנה.

DealPOS - תוכנת POS מבוססת-ענן לבתי עסק קטנים, 
לניהול מלאי וניהול חשבונות עסקיים בגישה נוחה וידידותית. 

המיזם הושק ב-2013.

מטבעות וירטואליים

Quoine - חברה שהוקמה ב-2014 כפלטפורמת 
מתקדמת למסחר בביטקוין. היא מציעה מסחר באשראי 

ומסחר אלגוריתמי )‘אלגו-טריידינג’( בכמה צמדי מטבעות. 
גייסה סך של 20 מיליון דולר בסבב הגיוס האחרון בחודש 

יוני 2016.

Bitcoin.co.id - חברה שהוקמה בשנת 2013 וכיום היא 
בורסת הביטקוין הגדולה באינדונזיה ופועלת כעמוד השדרה 

של כל הסביבה הפיננסית בכל הקשור ליישום טכנולוגיה של 
מטבעות וירטואליים במערכת תשלומים ובסליקת כספים. 

המיזם גייס סך של 50 אלף דולר בסבב ‘אנג’ל’ בחודש 
פברואר 2014.

בשנת 2016 לבדה, סך כל המימון המדווח שגויס לפינטק 
אינדונזי, עמד על 36 מיליון דולר )כ-486 מיליארד רופיה(, 

כולל הנפקות ראשונות לציבור והשקעות מחברות-אם 
מחוץ למדינה. קרן הון הסיכון המקומית הפעילה ביותר 

בשנת 2016 הייתה East Ventures עם שמונה פעולות 
השקעה של סטארט-אפ בתחום הפינטק. מנגד, חברת 

Startups 500 הייתה הפעילה ביותר מבין קרנות הון 
הסיכון הזרות בזירת הפינטק האינדונזית, עם שלוש 

השקעות ב-2016.
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עם העלייה במספר במספר מיזמי הסטארט-אפ הסטארט-
אפ בשנים האחרונות, התחילו הבנקים לעבור בעצמם 

מפעילות המבוססת בעיקר על עסקות לפעילות שממוקדת 
בלקוח. אפשר לומר שעם דפוסי הצריכה המשתנים, יהיה 

זה רק עניין של זמן עד ש”הפעוטות” הדיגיטליים יגברו 
על השחקנים המסורתיים בכל הקשור לקניות. הסביבה 

העסקית צפויה אפוא להשתנות וארגונים פיננסיים ייאלצו 
להסתגל או לחדול. הסקטור הדיגיטלי מתפתח במהירות 

ומקיף את כל היבטי הבנקים והסטארט-אפ בתחום הפינטק 
כיום, כך שעל הבנקים להמשיך ולעמוד בקצב אם ברצונם 

להוביל בתחרות.

מיזמי סטארט-אפ פיננסיים בתחום הפינטק, כגון 
פלטפורמות אשראי מקוונות, יכולים בעידן החדש להציע 

ללקוחות הלוואות בשיעורי ריבית לא גבוהים, משום שיעילות 
גבוהה יותר מתורגמת להוצאות תפעול נמוכות יותר. 

התפתחות זו עשויה לאיים על עצם קיומם של הבנקים, 
במיוחד אלה שמהססים להציע שירותים דיגיטליים. בד בבד, 
לפי דוח של GIV, עומד שיעור החדירה הנוכחית של שירותי 

פינטק באינדונזיה על פחות מ-2%. מצב זה מחזק את 
מעמדם של הבנקים כשחקנים הדומיננטיים בכל הקשור 

לשימור לקוחות וחדירת אינטרנט.

אם כך, פינטק עשוי להתברר כחרב פיפיות לבנקים 
האינדונזיים: מצד אחד, הבנקים המסורתיים נאלצים 

להסתגל במהירות ולאמץ את הטכנולוגיה ככלי העיקרי 

בנקים, פינטק וסטארט-אפ: 
השילוש הקדוש

לשימור לקוחות, בדומה למצב בהודו. מאידך, מיזמי הסארט-
אפ הסטארט-אפ מתקדמים מהר יותר ובצורה מוצלחת 

יותר מאשר הבנקים עצמם. עד כה, מגמת הבנקים הינה 
בפיתוח in house או ברכישת modules שניתן לשלב 

בתוך המערכות הקיימות, בעדיפות על רכש סטארט-אפ 
עם ידע חדשני. כמו כן, לא לכל הבנקים יש צוותים בעלי 

יכולות המשתוות למיזמי סטארט-אפ. כתוצאה מכך, נראה 
כי מיזמים כאלה בתחום בתחום הפינטק ימשיכו לפרוח 

באינדונזיה ויעשו זאת על חשבון הבנקים המסורתיים. 

 Bank Tabungan לדוגמה, בחודש ינואר 2017, השיק
BTPN( Pensiunan Nasional( שירות פינטק משלו בשם 

ג’ניוס )Jenius( שמאפשר למשתמשים לפתוח חשבונות 
בנק ולנהל את כספם באמצעות טלפון סלולרי. למשתמשים 

ניתנה האפשרות להעניק כינוי לחשבון הבנק שלהם, במקום 
מספר החשבון הארוך המסורתי. זוהי הוכחה לכך שהבנקים 
נפתחו לרעיון של מערכות אשראי טכנולוגיות והחלו להיערך 

לכניסה לשותפויות אסטרטגיות עם מיזמי סטארט-אפ 
בתחומי ההלוואות והתשלומים. 

סביבת פינטק עתידית מוצלחת תהיה זו שבה כל 
המשתתפים בשוק מתחברים, משתלבים וחולקים רעיונות 

בקהילות וברשתות דינמיות ויכולים לזהות ולממש הזדמנויות 
עסקיות. בעידן זה של טכנולוגיה חודרנית, אף שחקן בשוק 

לא יכול להרשות לעצמו לפעול לבדו.

פרק ג: טכנולוגיה פיננסית ) :ג קרפ(
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על מנת שמיזם חדש יצליח במדינה שבה מספר היזמים 
הפוטנציאליים עולה מדי יום, נודע תפקיד חיוני ביותר 

לגופים מנהליים ולשלטון, בעידוד תחום הטכנולוגיה 
ומוסדות פיננסיים אחרים. אף סקטור טכנולוגי או 

תעשייתי לא יכול לצמוח ללא תמיכה מספקת מהגופים 
האדמיניסטרטיביים שלו.

מתוך גישה פתוחה להתפתחויות בסקטור הפינטק, השיקה 
הממשלה ב-2015 את איגוד הפינטק של אינדונזיה. לפי 

הודעה רשמית, רשומים באיגוד מעל 55 מיזמי סטארט-אפ 
רשומים וזוהו 120 נוספים.

 Joko( בחודש יוני 2016 השיק נשיא אינדונזיה, ג’וקו וידודו
Widodo(, פרויקט בשם בשם ‘תנועת 1000 מיזמי סטארט-
אפ’. מטרת הפרויקט היא לפתח 1000 מיזמי סטארט-אפ 
עד סוף שנת 2020, ששוויים הכולל צפוי לעמוד על כ-10 
מיליארד דולר. כמו כן, בכוונת הפרויקט להקים שוק משני 

בתוך הבורסה לניירות ערך הראשית, שיקל על מייסדי 
סטארט-אפ ועל המשקיעים בהם את הליך ההנפקה 

הראשונית לציבור.

ממשל והזדמנויות הפינטק
ממשלת אינדונזיה השיקה את תוכנית הסיוע לעסקים 

קטנים ובינוניים במזרח אינדונזיה )PENSA( בשיתוף עם 
ה-International Finance Corporation( IFC( של 

הבנק העולמי במטרה להעניק תמיכה פיננסית לבעלי 
עסקים קטנים.

בנובמבר 2016 השיקה ממשלת אינדונזיה, באמצעות 
 Regulation on Payments( הבנק המרכזי, הוראה
Transaction Processing( שהיוותה את המסגרת 

המשפטית לפעילויות עסקיות חדשות וקיימות בתחום 
התשלומים. כמו כן, היא הקימה משרד פינטק שתפקידיו 
כוללים פיתוח יכולות ויישום רגולטורי של מערכות הגנה 

‘ארגז חול’.

 )FSA( בדצמבר 2016 פרסמה רשות השירותים הפיננסיים
הוראה המתייחסת להלוואות ‘עמית לעמית’ )P2P( מקוונות, 

חודש אחד בלבד לאחר שבנק אינדונזיה החל להפעיל משרד 
חדש בתחום הפינטק. לפי דוח של עיתון ‘ג’קרטה פוסט’, 

התחילה הממשלה גם ביישום חתימות דיגיטליות, שהשימוש 
בהן אמור להפוך להיות רווח בשנים הקרובות.

מארס
2015

 ספטמבר
2015

 אוקטובר
2015

 מארס
2016

 מאי
2016

 יולי
2016

 אוגוסט
2016

 השקה 
רשמית

תחילת שגרת פגישות דו-
שבועיות עם מועצת הנגידים 
של ה-OJK )רשות ממשלתית 

לשירותים פיננסיים(

הקמה כתאגיד 
ורישום במשרד 

המשפטים 
וזכויות האדם

תחילת 
הרשמה 
פתוחה 

לציבור הכללי

תחילת דיונים 
סדירים עם 

בנק אינדונזיה

 תחילת מפגשים 
בקהילה

עבודה עם 
OJK ובנק 

אינדונזיה על 
 מיזמי הפינטק 

שלהם

120 + 
חברות 

33פינטק מזוהות
חברי פינטק / 
14חברות הזנק

 מוסדות פיננסיים / 
בנקים
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PT Telkom - PT Telekomunikasi Indonesia 
http://www.telkom.co.id/en/
https://www.telkomsel.com/en
PT Indosat - PT Indonesian Satellite Corp
https://indosatooredoo.com/en

PT Bakrie Telecom
http://www.bakrieglobal.com/what-we-do/
telecomunication-media/bakrie-telecom

XL Axiata
https://www.xl.co.id/

”3 Indonesia“
http://tri.co.id/en

SmartFren
http://www.smartfren.com/en

BIZNET
http://www.biznetnetworks.com/en/

TBIG - Tower Bersama Infrastructure Tbk
http://www.tower-bersama.com/

Moratelindo
http://www.moratelindo.co.id
STP Towers
http://stptower.com/

נספח
IBS Towers
http://www.ibstower.com/

INTERNUX - BOLT
http://internux.co.id/

KIN Towers
http://web.kin-towers.com/

MNC - PT Media Nusantara Citra Tbk
http://mnc.co.id/

MyRepublic
https://myrepublic.co.id/

PT LinkNet
http://www.linknet.co.id/
http://www.firstmedia.com/

CBN
https://www.cbn.net.id
http://www.nexdatacenter.com/
http://www.cbncloud.co.id/
http://www.trans-cosmos.co.id/
http://www.dens.tv/
http://www.fiberstar.co.id/

FINTECH
Fintech Association
https://fintech.id/
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Economic and Trade Mission
Embassy of Israel in Singapore
24 Stevens Close Singapore 257964
T: +65-6834-9217 | F: +65-6737-2502
Email: singapore@israeltrade.gov.il

www.itrade.gov.il/singapore


