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רקע ונתונים כלליים1

שטח 3,287,263 :קמ"ר ( 8
מתוך )254
ישראל  20,770קמ"ר (154
מתוך )254
אוכלוסייה  1.3:מיליארד נפש
עיר בירה :ניו דלהי
משטר :רפובליקה פדרלית
פרלמנטרית
נשיא מכהן (תפקיד ייצוגי
בעיקרו) :ראם נאט קובינד -
 – Ram Nath Kovindמכהן
בתפקיד מיולי 2017
ראש ממשלה מכהן :נרנדרה מודי - Narendra Modi ,מכהן בתפקיד ממאי  ,2014נבחר שנית במאי
 2019לכהונה נוספת של  5שנים.
שפה רשמית :אנגלית  22 +שפות מקומיות רשמיות (רק  30%מהאוכלוסייה דוברי הינדית)
מטבע :רופי הודי INR
יציג מול הדולר 1 :דולר =  70רופי הודי
הודו נמצאת בדרום אסיה ושוכנת על רוב תת-היבשת ההודית .תת-היבשת היא חצי אי המוקף
משלושת עבריו באוקיינוס ההודי על גבול הים הערבי ומפרץ בנגל.
הודו חולקת גבולות יבשתיים באורך של כ 13,888-ק"מ:
● עם פקיסטן במערב \ צפון מערב;
● עם נפאל ,סין ובהוטן בצפון \ צפון-מזרח;
● עם בנגלדש ומיאנמר במזרח.
להודו קו חוף באוקיינוס ההודי ,שאורכו למעלה  7,000ק"מ .מלבד מדינות אלה ,קרובה הודו למדינות
האי סרי לנקה והמלדיביים באוקיינוס ההודי 9 .מדינות החוף גוג'אראט ,מהרשטרה ,גואה ,קרנטקה,
קראלה ,טאמיל נאדו ,אנדרה פראדש ,אוריסה ובנגאל המערבית הם ביתם של  12הנמלים העיקריים
של הודו.
הודו היא הדמוקרטיה הגדולה ביותר בעולם .היא מורכבת מפדרציה של  29מדינות' 6 ,טריטוריות
איחוד' ועוד טריטוריה אחת עצמאית  -מדינת דלהי ,הבירה .בכל מדינה השלטון נבחר בבחירות
מקומיות ,בעוד שבטריטוריות האיחוד' השלטון נקבע ע"י הממשל הפדראלי.

CIA The World Factbook, The World Bank1
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לאחרונה קיבל הפרלמנט בהודו החלטה על יצירת הפרדה במעמד הרשמי של ג'אמו ,קשמיר וחבל
לדאק .לאדאק קיבלה מעמד של מדינה עצמאית הנפרדת מג'אמו וקשמיר .גם ג'אמו וקשמיר איבדו את
מעמדן האוטונומי ולפיכך נהנים אזרחי חבלי ארץ זו במעמד שווה למעמד כל אזרחי הרפובליקה ,כאשר
חוקי הרפובליקה הוחלו על אזרחי חבלי הארץ המדוברים.

אינדיקטורים כלכליים מרכזיים לשנת

22018

אינדיקטור
תמ"ג נומינלי
GDP, current prices
Billions of U.S. dollars

תמ"ג לנפש במונחי PPP
Purchasing power parity; international dollars per
capita

שיעור הצמיחה הכלכלית
real GDP growth

שיעור האינפלציה

הודו

ישראל

$2,690

$369.84

7,795 $

$37,970

2018 – 7.3%
2017 – 6.7%
2016 –7.1%

2018 – 3.3%
2017 – 3.5%
2016 – 4%

4.7%

0.8

Inflation rate, average consumer prices

שיעור האבטלה
קלות עשיית עסקים
ציון בין  1-190כאשר ציון נמוך מבטא תוצאה טובה

אין נתונים

3.9

77

49

4.6

מדד התחרותיות

5.3

ציון מ1-7 -
 7מבטא את הציון הטוב ביותר

דירוג אשראי S&P

BBB-

IMF, The World Bank, World Economic Forum2
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AA-

רקע כללי  /כלכלי

כלכלת הודו היא השלישית בגודלה באסיה (אחרי סין ויפן) והשביעית בגודלה בעולם .כלכלתה מגוונת
ומקיפה וכוללת :חקלאות כפרית מסורתית ומודרנית ,עבודות יד ,מגוון תעשיות מודרניות ומסורתיות
וכן שירותים .כמחצית מכוח העבודה בהודו עוסק בחקלאות ,ברם :דווקא מגזר השירותים בהודו ,הוא
שמהווה מקור עיקרי לצמיחה כלכלית בעודו מעסיק כשליש מכוח העבודה בלבד .ענף השירותים נסמך
על אוכלוסייה גדולה ומשכילה הדוברת אנגלית ,הענף מהווה כשליש מהתפוקה ומעצים את כוחה של
הודו כיצואנית שירותי  IT \ ICTענקית ,ואשר מספקת מגוון שירותים עסקיים ושירותי עיבוד תוכנה.
לצד התחזקות משמעותית של מגזרי השירותים וההיי-טק ההודיים  -המעסיק  31.5%3מכוח העבודה
ואחראי על  %53.94מערך מוסף גולמי  -וחשיבותם של אוצרות הטבע (כולל פחם ,ברזל ,גז טבעי,
יהלומים ונפט) ,עדיין תופס המגזר החקלאי מקום מרכזי במשק .למעשה ,המגזר החקלאי
מעסיק כ 46.1%מכוח העבודה במדינה ,אך מניב כ %17.1-מערך מוסף גולמי בלבד .הסקטור התעשייתי
מעסיק כ 21.8%-מכוח העבודה בהודו ותורם לערך מוסף גולמי כ – ( %29.1נתוני הממשלה .)2018-2017
ב ,1991-על רקע קריסת ברית המועצות לשעבר וההתקרבות אל מדינות המערב ,החליטה הודו על שינוי
כיוון כלכלי – חברתי .רפורמות כלכליות הוכרזו ב 1991-ואלו נועדו למתן את הריכוזיות הכלכלית
ולמשוך השקעות זרות .הרפורמות העלו את הודו על מסלול צמיחה יציבה ,לצד גידול מרשים בהשקעות
הזרות ,ביתרות המט"ח ובייצוא .בהדרגה ,הפכה הודו ממדינה המקיימת כלכלה סגורה לכלכלה פתוחה
יותר ,המקבלת בשעריה מוצרים מיובאים ממדינות זרות ומאפשרת כניסת משקיעים והשקעות זרות
( ) FDIלשווקיה .הפתיחה ההדרגתית של המדינה להשקעות זרות ,תוך הפחתת השליטה הבירוקרטית
על התעשייה ,הסרת מחסומי הצמיחה והגברת שיתופי הפעולה טכנולוגיים ,הביאו לגידול ניכר ברמת
הצמיחה השנתית.
צמיחתה הכלכלית של הודו החלה להאט ב ,2011-בשל ירידה בהשקעות ,אינפלציה גבוהה ופסימיות
בקרב המשקיעים לגבי מחויבות הממשל לרפורמות .ואולם ,בשנים  2014ו 2015-שוב עלתה הצמיחה
מרמת ה 7%-בשנה והגיעה ל 57.05%-ב .2018-את הגידול בצמיחה ניתן לייחס לשינוי לחיוב שחל ב-
 2014באופן שבו נתפסת הודו כיעד השקעה ,על רקע ירידת הגירעון הממשלתי והציפיות לרפורמות
כלכליות לאחר הבחירות.
יש לציין כי מדינותיה של הודו ( )Statesנבדלות זו מזו לעיתים בצורה קיצונית ,ברמת הצמיחה
ובהתנהלותן הכלכלית ולא כולן נהנות מפירות הצמיחה .בנוסף ,הודו עדיין מתמודדת עם אפליית נשים
בשוק העבודה ,היעדר מערך יעיל לייצור והפצה ,היעדר אכיפה יעילה של זכויות קניין רוחני ()IP
ופטנטים ,מציאות תחבורתית מאתגרת ,תשתיות מגבילות ,היעדר תשתית חקלאית מודרנית ,מחסור
בהזדמנויות תעסוקתיות 'לא חקלאיות' ,היעדר השכלה בסיסית בקרב חלקים נרחבים באוכלוסייה,
היעדר הכשרה מקצועית להמונים ,זמינות מוגבלת של מוסדות להשכלה גבוהה ומגמת עיור והגירה
מהמרחב הכפרי אל העיר .כל אלו ועוד מהווים אתגרים מעכבי צמיחה .לזכות הודו עומדות עוצמותיה
המסורתיות :אוכלוסייה צעירה ,תהליך עיור אינטנסיבי ,שליטת רבים בשפה האנגלית ,רעב להצלחה
וחיסכון פרטי גבוה .בנוסף ,הממשלה פועלת לריסון הגרעון ולהמרצת ההשקעות הזרות מחד והשקעות
הממשלה בתשתית מאידך.

India: Distribution of the workforce across economic sectors from 2008 to 2018, Statista3
Contribution of various sectors to GDP, Press Information Bureau Government of India Ministry of Finance4
Source: IMF 5
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תעשיות בולטות /מאפייני הכלכלה
נתוני

המקומית 6

סחר7

שנה

סכום יצוא במיליוני
דולרים

סכום היבוא
במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני
דולרים

היקף סחר
במיליוני דולרים

2014
2015
2016
2017
2018

$2,202.6
$2,252.9
$2,399.4
$1,934.3
$2,146.3

$2,340.2
$1,980.7
$1,897.0
$1,946.6
$1,955.8

-$138
$272
$502
-$12
$191

$4,543
$4,234
$4,296
$3,881
$4,102

שותפות הסחר הגדולות של הודו לשנת 2018-20198
מוצרי יצוא עיקריים :מוצרי נפט ,אבנים יקרות ,רכב ,מכונות ,ברזל ופלדה ,כימיקלים ,פארמה,
דגנים ,ביגוד.
יצוא אל:

יצוא

מאזן מסחרי

במיליארדי דולרים

אחוז מסך היצוא של
המדינה

במיליארדי דולרים

ארה"ב

$52,4

15.9%

$16.8

UAE

$30.1

9.1%

$0.3

סין

$16.8

5.1%

$53.5-

הונג קונג

$13

3.9%

$5-

סינגפור

$11.6

3.5%

$4.7-

מוצרי היבוא העיקריים הם :נפט גולמי ,אבנים יקרות ,מכונות ,כימיקלים ,דשנים ,פלסטיק ,ברזל
ופלדה.
יבוא מ:

יבוא
במיליארדי דולרים

אחוז מסך היבוא של
המדינה

במיליארדי דולרים

סין

$70.3

13.7%

$95.54

ארה"ב

$35.6

6.9%

$16.8

UAE

$29.8

5.8%

$0.3

ערב הסעודית

$28.5

5.5%

-$22.9

עיראק

$22.4

4.4%

-$20.6

 6הלמ"סUn Comtrade ,
Department of Commerce of India, Export Import Data Bank7
Department of Commerce of India, Export Import Data Bank8
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מאזן מסחרי

סקטורים מרכזיים בכלכלה:
 תעשייה ביטחונית  -בעשורים הראשונים לקיומה ,נהנתה הודו מתמיכה צבאית נרחבת של
ברית המועצות .עם תום המלחמה הקרה ,החלה הודו להגביר את שיתוף הפעולה הצבאי שלה
עם ארצות הברית ומדינות אירופה וכיום נחשבת ליבואנית הנשק הגדולה בעולם .ב 2018-עמד
תקציב הביטחון ההודי על כ 62.8-מיליארד דולר והציב את הודו במקום ה 5-בעולם בסך
ההוצאה הביטחונית .התעשיות הביטחוניות בישראל ובהודו מקיימות קשרים הדוקים וכיום
הודו היא הקניינית הגדולה ביותר של ציוד צבאי ישראלי.
 פארמה ,ביוטכנולוגיה ומכשור רפואי  -הביקוש המקומי לתרופות בהודו הולך וגדל במהירות,
זאת בעיקר על רקע הגידול בהכנסה הפרטית והעליה בשכיחות מחלות כרוניות .כמו כן ,ישנה
עלייה בדרישה לתרופות יקרות ומתקדמות בקרב מעמד הביניים הגדל .מגמות אלה צפויות
להביא את שוק הפארמה ההודי לצמיחה שנתית ממוצעת של כ 5.2%-בין השנים .2021-2017
 אגרו-טכנולוגיה וחקלאות  -החקלאות מהווה את אחד הסקטורים הגדולים בהודו ,שהינה גם
אחת מיצרניות המזון הגדולות בעולם .הודו מייצרת כמויות גדולות של קטניות ,חלב ,תה,
אגוזים ,חיטה ,אורז ,סוכר ,כותנה ,דגים ועוד .הייצור הנרחב של מזון ,המשמש הן לצריכה
מקומית והן ליצוא החקלאי של הודו ,הופך אותה לאחת מ 10-יצואניות המזון הגדולות בעולם.
עם זאת ,חלקו של ענף החקלאות בתמ"ג עומד על כ 17%בלבד ,דבר המעיד על הפרודוקטיביות
הנמוכה המאפיינת את הענף .הצמיחה השנתית של ענף החקלאות בהודו צפויה לעמוד בשנים
 2021-2017על רמה ממוצעת של כ - 2.3%-זאת לאחר מספר שנים של צמיחה לא יציבה בענף.
 מים ,סביבה ושפכים  -אספקת מים מהווה כיום אתגר משמעותי וחשוב עבור הודו .זאת ,בשל
הגידול העצום באוכלוסייה ,קצב הפיתוח המהיר ,תשתיות המים הרעועות ,הטיפול הלקוי
בשפכים ,איכות המים הירודה והניהול הבעייתי של משק המים .ניהול משאבי המים הקיימים
ושדרוג תשתיות המים ,הן מהמשימות החשובות ביותר העומדות בפני ממשלת הודו .מגוון
פעילויות הפיתוח צפויות להביא את סקטור המים והטיפול בשפכים לצמיחה שנתית של כ 10%
במהלך השנים הקרובות.
 -Water Emergency Relief 2018בחודש יוני  2018תל-אביב נערך כנס " Water
 "Emergency Reliefהראשון .בכנס השתתפו גם שני אורחים מכובדים מהודו – גב' Rochi
 Khemkaמ( 2030 Water Resource Group-הבנק העולמי) לפרטים נוספים  .ביקור זה תרם
לחיזוק היחסים בין ממשלת ישראל לבין ארגון ה  WRGשל הבנק העולמי והוביל ,בין השאר,
להצטרפות ישראל לארגון כחברה בקרן בינלאומית זו של הבנק העולמי.
-Water Resource Group 2030באוקטובר  2018הצטרפה ישראל לקרן בינ"ל בתחום המים,
 ,2030WRGאו בשמה המלא  ."Water Resource Group 2030" -מטרת הקרן ,אותה מובילים
במשותף קבוצת הבנק העולמי ו ,WEF-היא לשפר את מצב משק המים במדינות המתפתחות.
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בתוך הודו :אוטר פראדאש ( ,)UPקרנטקה,

הקרן פועלת כיום ב3-מדינות
ומאהאראשטרה .לפרטים נוספים

 טלקומוניקציה  -ענף התקשורת הנייחת בהודו נשלט בידי החברות הממשלתיות  MTNLו-
 . BSNLכמו ברוב מדינות העולם ,מספר קווי הטלפון הנייחים בהודו נמצא בירידה בשנים
האחרונות .בשנת  2012עמד מספר קווי הטלפון הנייחים בהודו על  32.17מיליון ,ובשנת 2018
הוא עמד על  22.81מיליון .מספר המשתמשים בטלפונים ניידים בהודו גדל מכ 387-מיליון ב-
, 2010לכ 1.16-מיליארד ב . 2018-צמיחה זו צפויה להימשך גם בשנים הבאות ומספר מנויי
הסלולר צפוי לגדול בשיעור שנתי של כ 8.6%-בין השנים .2021-2017
 סקטורים ותחומים נוספים המאווים פוטנציאל עסקי עבור חברות ישראליות :סייבר,
פינטק ,מסחר מקוון ,אנרגיה \ אנרגיה מתחדשת ,תחבורה חכמה ,ערים חכמות.
  IFC - TechEmerge Indiaתכנית  TechEmergeהיא תוכנית שידוכים עסקיים מאטצ'מייקינג ראשונה מסוגה עבור חברות טכנולוגיה מובילות ברחבי העולם ,המחפשות להרחיב את
העסק שלהם בשווקים המתעוררים .לפרטים נוספים.
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הסכמי בילטרליים משמעותיים של הודו עם יתר מדינות העולם
גוש סחר:

●  :BRICSכן
●  :ASEANכן
ארגונים בינ"ל:
●  :OECDלא
●  :WTOכן

(ינואר )1995

מדינות שאיתן להודו יש הסכם סחר:

סרי לנקה

סינגפור

תאילנד

מלזיה

הסכמי העדפה:
צ'ילה ,אפגניסטן ,מרקוסור ((MERCOSUR

יוזמות מרכזיות של ממשלת הודו בשנים האחרונות
❖ רפורמת ה– GST-יולי  ,2017הממשלה הציגה מס חדש ( )GST-Goods & Services Taxעל
סחורות ושירותים במקום שורה של  14מסים לא ישירים (בתעריפים שונים במדינות שונות)
במטרה להפוך את הודו לשוק אחיד יותר ,בעל משטר מס קבוע וידוע מראש בכל הרפובליקה.
למידע נוסף
❖  -UPIמערכת תשלום שפותחה על מנת להקל על העברת כספים בין הבנקים והקטנת שימוש
במזומנים וכרטיסי אשראי .זאת ,באמצאות מעבר לביצוע תשלומים ממכשירים ניידים .למידע
נוסף
❖  -Make in Indiaתכנית ממשלתית למשיכת השקעות זרות ועידוד חברות זרות לייצר בהודו.
תכנית זו נועדה לצמצם התלות של הודו ביבוא ,להקטין את הגרעון המסחרי ולעודד צמיחה.
למידע נוסף
❖  – DIGITAL INDIAתכנית שעיקרה העברת פסי ייצור בתחום האלקטרוניקה להודו ,תחת
הכותרת של  .MIIלמידע נוסף
❖  – NMCGצוות המשימה הלאומי לשיקום וניקוי נהר הגנגס –תוכנית טיהור הנהר הקדוש
להינדים בהובלת מודי .התכנית מציעה מימון פיילוטים של חברות מקומיות וזרות בכפוף
להצלחה בתהליך הוכחת ההתכנות והאתגר שיוצב בפני החברות המשתתפות למידע נוסף
❖ תכנית  100הערים החכמות – התכנית הממשלתית להקמת  100ערים חכמות ,שיקום ופיתוח
 500ערים \ כפרים נוספים ושיקום אורבני של ערים בעלות פוטנציאל תיירות .למידע נוסף
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❖ רפורמת השטרות ( - (Demonetisationבנובמבר  2016הודיעה ממשלת הודו על ביטול
מעמדם החוקי של השטרות  500ו 1000-רופי  -כ 86%מן המזומנים שבמחזור – באופן מיידי.
למידע נוסף
❖ איושמן באהאראט ) -(Ayushman Bharat Yojanaרפורמת הבריאות (- )ModiCare
הרפורמה המקיפה ביותר במערכת הבריאות של הודו ,מעניקה כיסוי רפואי מתקדם לכ500-
מיליון אזרחים הודים חסרי אמצעים .בנוסף ,הרפורמה תשדרג  150,000מרכזים רפואיים עד
 .2022למידע נוסף
❖ התכנית לייצוב הבנקים – הזרמת כ־ 32.4מיליארד  $לבנקים הממשלתיים הסובלים מבעית
חובות לא משולמים ,על מנת לאפשר להם להגדיל את כמות ההלוואות ולתמרץ את המשק.
למידע נוסף
❖ הקוד החדש לפשיטת רגל ( - )IBCקוד פשיטת רגל החדש מקל על מערכת הבנקים בתהליך
סילוק של נכסים לא מניבים ,עוזר לשמור על האינטרסים של משקיעים ,לתמוך בצמיחת
האשראי ולהפוך עשיית עסקים בהודו לפחות מסורבלת .למידע נוסף
❖ הברית הסולארית הבינלאומית –  ISA -נועדה לספק פתרונות אנרגייה נקיה ,ידידותית ובת
קיימא עבור העולם (בעיקר המתפתח) .במהלך ועידת ה ISA-הראשונה באוקטובר ,2018
הצהיר ראש ממשלת הודו כי הודו עתידה לפתח יכולות ייצור של כ 175 -ג'יגהוואט של אנרגיה
מתחדשת עד  ,2022מתוכם  100ג'יגה וואט מאנרגיה סולארית 60 ,ג'יגה וואט מאנרגיית רוח
והיתר ממקורות אנרגיה מתחדשת אחרים .אתר ISA

יחסי סחר ישראל הודו
למרות ההבדלים הרבים בין הודו וישראל ,לשתי המדינות יש גם הרבה מהמשותף :שתיהן זכו
בעצמאות בסוף שנות ה 40-של המאה ה ,20-שתיהן השתחררו מעול הכיבוש \ המנדט הבריטי ,שתיהן
דמוקרטיות מודרניות המתאפיינות ברב תרבותיות ומגוון דתות ,עדות ,שפות ועמים ,ושתיהן נאלצות
להתמודד עם שכנים עוינים ומציאות ביטחונית מורכבת .אולי החשוב מכל  -לשתיהן אתגרים מורכבים
בתחומי המים.
מאז כינון היחסים הדיפלומטיים בין הודו לישראל ב ,1992-עלה היקף הסחר בין המדינות מ 200-מיליון
דולר ב( 1992-בעיקר יהלומים) ,ל 4.1-מיליארד  $בשנת  2.1 .2018מיליארד מתוכם  -יצוא סחורות (כולל
יהלומים) .נתונים אלו אינם כוללים את יצוא השירותים מישראל להודו שהסתכם ב כ 111-מיליון
דולרים.
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היחסים הבילטרליים בין הודו לישראל התחזקו משמעותית בשנים האחרונות :שיתופי פעולה רבים
הושקו בתחומי החקלאות ,המדע ,הבריאות ,ה ,IT-הטלקומוניקציה וכיו"ב .שני הצדדים להוטים
לשת"פ בתחומים נוספים כמו טכנולוגיות מים .ישראל והודו מצויות בתהליך מו"מ על הסכם סחר
חופשי ,שצפוי לשלש את הסחר בין המדינות .נכון לעכשיו ,הודו היא שותפת הסחר האסייתית השנייה
בגודלה עבור בישראל ,אחרי סין.
באוקטובר  2015ביקר נשיא הרפובליקה של הודו ,פרנאב מוקרג'י באוקטובר  .2015ביקור זה נתפס
כביקור פורץ דרך שהניח את התשתית לשורה של ביקורי גומלין ,ביניהם:
● ביקורו של הנשיא ריבלין בהודו בנובמבר  – 2016היה זה הביקור הראשון של נשיא מכהן מאז
ביקורו של הנשיא עזר ויצמן בהודו
● ביקור ראש ממשלת הודו בישראל ביולי  - 2017הביקור הראשון בהיסטוריה של ראש ממשלה
הודי מכהן ,אשר ביקר בישראל במהלך כהונתו .זאת ,בין השאר ,לרגל אירועי  25שנים ליחסים
הדיפלומטיים בין המדינות.
● ביקור ראש ממשלת ישראל בהודו  -בינואר  ,2018נרנדרה מודי קיבל את פניו של בנימין נתניהו
בנמל התעופה בדלהי ,במה שמוגדר כ"חריגה מהפרוטוקול".

היקף הסחר בין המדינות

שנה

סכום יצוא
במיליוני
דולרים

אחוז היצוא
מתוך סך
היצוא
הישראלי

סכום היבוא
במיליוני
דולרים

אחוז היבוא
מתוך סך
היצוא
הישראלי

מאזן
הסחר
במיליוני
דולרים

2014

$2,202.6

3.19%

$2,240.6

3.10%

-$38

2015

$2,252.9

3.52%

$1,881.3

3.03%

$372

2016

$2,399.4

3.96%

$1,768.9

2.69%

$631

2017

$1,934.3

3.16%

$1,853.9

2.68%

$80

2018

$2,146.3

3.47%

$1,955.8

2.55%

$191
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סכום היבוא במיליוני דולרים

סכום יצוא במיליוני דולרים

היקף סחר במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני דולרים

2014

-$1,000.0

בשנים האחרונות נרשמה מגמת ירידה בהיקף היצוא להודו .עם זאת ,נתוני  2018מצביעים על
התאוששות מרשימה ביצוא ,המוערכת ב כ 11%-ביצוא הסחורות (כולל יהלומים) ובכ 23.8%-גידול
ביצוא הסחורות (ללא יהלומים) .ב 2018-הסתכם יצוא הסחורות מישראל להודו (כולל יהלומים) בהיקף
כולל של כ 2,146-מיליון. $
ריכוזיות היצוא  -מניתוח נתוני  2018עולה כי  1.1%מהחברות הישראליות המייצאות להודו ( 15חברות)
מהוות כ 60%-מסך יצוא הסחורות למדינה .היצוא להודו תנודתי באופיו ומושפע מהיקף העסקאות
הביטחוניות ,ממחיר הסחורות בעולם ומרמת הביקוש המקומי ,המשתנה לעיתים באופן חד משנה
לשנה.
בניתוח היצוא הישראלי להודו ניתן להבחין במספר מגמות חשובות:

❖ קבוצת הענפים המרכזית ביצוא הסחורות הישראלי להודו היא פנינים ,אבנים ומתכות יקרות.
בשנת  2018היוותה כ  45%מהיצוא הישראלי להודו (לעומת כ  51%בתקופה מקבילה אשתקד)
והסתכם בכ 974 -מיליון  .$נתוני  2018מצביעים על ירידה קלה של כ 1.3%-ביצוא יהלומים
מישראל להודו בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

❖ קבוצת ענפים נוספת המהווה חלק מהותי ביצוא הסחורות להודו הוא מכונות ומיכון חשמלי
ומכני .ב  2018היוו כ 22%-מהיצוא הישראלי להודו (לעומת כ  20%-בתקופה המקבילה
אשתקד) והסתכם בכ  489-מיליון .$

❖ ירידה מגמתית ועקבית בענפי יצוא הכימיקלים והמינרלים  -ענפים תנודתיים המושפעים
מהותית מהיקף העסקאות הנחתמות בענף והמאופיינים בסנטימנט עסקי שלילי בשנים אלו.

❖ התנודתיות הגבוהה ביצוא הענפים הביטחוניים ,הנובעת מאופי הפעילות בענף (מספר עסקאות
בודדות בהיקפים גבוהים) ומשקלם הגבוה ביצוא הכולל .זו גורמת לתנודתיות חריגה .ענפים
אלו  -המסווגים לרוב תחת יצוא ציוד טלקומוניקציה ,מתכות ,ציוד תעשייתי לבקרה וצילום
ומכשור למדידה בדיקה וניווט – רשמו שינויים מהותיים בשנים האחרונות.
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❖ ביתר הענפים שלא נכללים תחת ענפי המינרלים והכימיקלים ולא תחת הענפים הביטחוניים
ניתן להבחין בשנת  2018במגמת גדילה כללית ,היקפי היצוא בכל אחד מהסקטורים זינקו בין
 7.7%ביצוא דשנים ועד ל 58.3%ביצוא כימיקלים אורגנים.

❖ יצוא מכונות וציוד למשל – שם מרוכזת פעילות הכוללת בין השאר יצוא מכונות בתחום הדפוס,
הרובוטיקה ,ההשקיה והמזון – שמר בשנים  2014-2017על רמה ממוצעת של כ 85 -מיליון דולר.
כך גם ביצוא הרכיבים האלקטרונים ויצוא הציוד הרפואי ,שני ענפים בולטים גם כן ביצוא
להודו ,אשר שמרו בשנים האחרונות על רמה ממוצעת של כ 30 -מיליון דולר בשנה.

ב 2018-הסתכם יצוא הסחורות מישראל להודו ב 2,146 -מיליוני דולר .נתוני שנת  2018מצביעים על
עלייה ביצוא הסחורות להודו (כולל יהלומים) של כ  11.0%לעומת  .2017בהתאם להתאוששות היצוא
להודו ,נרשמו עליות ברוב ענפי היצוא העיקריים :ציוד טלקומוניקציה ,כימיקלים ,מינרלים ,מכשור
למדידה ,בדיקה וניווט ,מתכות ומוצרי מתכת ,ציוד ומערכות מחשוב .מנגד נרשמה ירידה ביצוא
היהלומים.
חשוב להדגיש  -הודו עדיין נמנית באופן מסורתי בין  10יעדי היצוא העיקריים של ישראל ונחשבת לאחד
השווקים החשובים ביותר .נכון להיום מדורגת הודו כיעד היצוא ה 8-בגודלו מבין יעדי היצוא של
ישראל.
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סקטורים עיקריים
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 9הלמ"ס
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הסכמי סחר והסכמים אחרים הדדיים בין ישראל והודו:

מאז מיסוד היחסים ב  ,1992ממשלות ישראל והודו חתמו על מספר הסכמי שיתוף פעולה וזאת במקביל
לכך שישראל והודו מנהלות מו"מ מאז שנת  2010לכינון הסכם סחר חופשי מקיף בין שתי המדינות.
שם ההסכם

שנת חתימה

האם בתוקף?

India-Israel Initiative for Industrial R&D I4RD

2005

כן

אמנה למניעת כפל מס

1996

כן

הסכם עידוד והגנה על השקעות

1996

לא (במו"מ לחידוש)

הסכם לשיתוף פעולה כלכלי בתחום המו"פ

2005

כן

הסכמה על תכנית עבודה משותפת לשת"פ בתחום החקלאות

2006

?

הסכם שיתוף פעולה בין מכון היהלומים הישראלי למועצה
ההודית לקידום היצוא

2009

כן

2017

כן

למידע מלא
למידע מלא

למידע מלא

הסכם שת"פ בין סוכנות החלל הישראלית לבין  ,ISROסוכנות
החלל של הודו ()Geo-Leo Optical Link \ Atomic Clocks
רשימה מלאה של הסכמים ומזכרי הבנות באתר של משרד החוץ ההודי .

❖ קרן ישראל  -הודו I4F -קרן ישראל – הודו לחדשנות טכנולוגית ,)I4F( ,היא תכנית לשיתוף
פעולה תעשייתי בין רשות החדשנות ומשרד המדע והטכנולוגיה ההודי ( .)DSTעל יישום הקרן
מופקדת בישראל רשות החדשנות ו)Global Innovation & Technology Alliance) – GITA -
בהודו .מטרת הקרן היא קידום ותמיכה במיזמי מו"פ משותפים בין חברות מהודו ומישראל.
מ 2018-מעמידה הקרן  40מיליון דולר למשך חמש שנים לתמיכה בפרויקטים משותפים ותסיע
במימון עד לגובה של  50%מהוצאות המו"פ המוכרות .סכומי התמיכה נעים בין  250אלף דולר
ל 1.25 -מיליון דולר לפרויקט מכל גוף מימון (ניתן לממן גם פרויקטים שעלותם נמוכה מרבע
מיליון) .קרן  I4Fהקצתה עד כה  8מיליון דולר ובתוך כך  -אושר מימון עבור  14חברות הודיות
וישראליות לפיתוח פתרונות במערכות מים ,חקלאות ,בריאות ,ניידות ותקשורת .התכנית
הושקה במעמד שני ראשי הממשלה בינואר .2018
❖ תכנית "גשר לחדשנות" ישראל-הודו  -במהלך ביקור ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי בישראל
(יולי  ,)2017השיקו ממשלות ישראל והודו יוזמה חדשה – "גשר לחדשנות ישראל-הודו",
במטרה לעודד חדשנות טכנולוגית העונה על אתגרים גלובליים בתחום הבריאות ,המים
והחקלאות .התכנית מבוססת על היכולת לאתר אתגרים ממוקדים ואת השחקנים בסקטור
הפרטי שמחפשים פתרונות לבעיות בתחומים הרלוונטים  -תאגידים ,חברות ,קרנות ,חברות
ממשלתיות ועוד) .מתוך מאות חברות בהודו וישראל שהגישו מועמדות ,נבחרו  18חברות
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ישראליות (ו 18-הודיות) עם הטכנולוגיות המתאימות ביותר לענות על האתגרים שאותרו
לתכנית .לאחר תהליך שעברו החברות הישראליות וביקורים של תאגידים ומשקיעים הודים,
 5חברות ישראליות נבחרו לקחת חלק ב  8פיילוטים בהודו והקשרים עודנו מתפתחים
לפיילוטים נוספים .הפרויקט נכון להיום מוקפא מהצד של ההודי עקב אי יכולת\רצון לתקצב
אותו.

מערך הנספחויות הכלכליות:
קשה להמעיט מחשיבות השינוי אותו עוברת הודו בשנים האחרונות ככלל ומאז כניסתו של ראש
ממשלת הודו המכהן לתפקידו ,בשנת  ,2014בפרט .פשוט מדהים לראות כיצד מדלגת הודו על שלבים
אבולוציוניים שונים ומאמצת טכנולוגיות ,אמצעי תשלום ,תשתיות תחבורה ,תשתיות תקשורת
והטמעה של כל אלו בקרב האוכלוסייה ,בקצב שפשוט מעורר תדהמה לצופה מן הצד.
כך ,למשל ,הדילוג של הודו במדדי קלות עשיית העסקים :מהמקום ה  130בשנת  ,2017קפצה הודו אל
המקום ה  100בשנת  2018ולמקום ה 77-בעולם בשנת .2019זהו שינוי מדהים שמוכיח כי ממשלת הודו
עושה כל שביכולתה על מנת לשפר את קלות עשיית העסקים בשוק ההודי ,לעודד תחרותיות ולהסיר
חסמי רגולציה וחסמים אחרים המעיבים על פעילותן של חברות מקומיות וזרות בשוק זה.
גם במישור הטכנולוגי ,ניכר כי הנגישות של ההמונים לתקשורת סלולארית ,לדאטה סלולרי ,לשירותים
פיננסיים אלקטרונים ו\או דיגיטאליים ,לאינטרנט קווי מהיר יותר ,לשירותי לווין ושירותי ,VOD
לתכנים ואפילו לחשמל ,פשוט קלה יותר מאי פעם .הממשלה ההודית הצליחה להוביל את ההמונים
לפתיחה של כ 350 -מיליון חשבונות בנק ,הקימה תשתית תשלומים לאומית חוצת בנקים ואפליקציות
המאפשר לכל משתמש קצה להעביר כספים בין משתמשים וכן לשלם חשבונות מוניציפאליים או על
שירותים פרטיים והכל מתוך מערכת ממשלתית המהווה פלטפורמה לכל הארנקים הדיגיטאליים,
הבנקים והאפליקציות ואפילו לשירותים של סיפקו בעבר שירותי תשלום דיגיטאלי (כמו וואטסאפ,
למשל).
הטמעת רפורמת ה  GSTהובילה לגידול עצום בהכנסות ממסים עקיפים ,בעוד שרפורמת השטרות,
הובילה לגידול עצום בשימוש באמצעי תשלום דיגיטאליים ,תשלום משכורות בהעברה בנקאית (במקום
מזומן) והגדלה משמעותית של מספר העובדים ההודים המשלמים מס הכנסה ומסים ישירים אחרים.
הגידול בהכנסות הממשלה ,מאפשר לה גם להשיק רפורמות אדירות בתחום הבריאות ,השקעה עצומה
בתשתיות כמו מסילות ברזל ,כבישים ומחלפים ,שיקום המערכת הבנקאית כך שזו תוכל להשקיע את
הכספים שבחשבונות וכן להלוות לגורמים עסקיים הזקוקים למימון וכיו"ב.
ענף הנדל"ן בהודו ,שבעבר שימש להלבנות של כספים אשר לא דווחו לשלטונות ,נפגע קשות מהרפורמות
השונות ועתה מאפשר לחלקים רבים באוכלוסיה לרכוש דירות ובתים בעלויות נמוכות משמעותית
מבעבר .ניכרות השקעות פדראליות בשדות תעופה ,בסניטציה ,בחינוך ,בהכשרות מקצוע ,בהשקעה
ביזמות וחדשנות ,באימוץ טכנולוגיות מתקדמות בתחום האנרגיה המתחדשת ,בתיעוד ביומטרי ואחר,
בבריאות ,בתחבורה חכמה ,ביעילות אנרגטית ובסיוע לחקלאים.
המהלך האחרון ,במסגרתו איחדה ממשלת הודו הפדראלית סמכויות בתחום המים ,אשר היו פזורות
על פני כ 10-משרדי ממשלה ,אל משרד ממשלתי פדרלי אחד ,מסמלת בגרות והבנה מצד ממשלת הודו
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לחשיבות העצומה של ניהול משק מים באופן מרכזי והוליסטי ,כמו גם לגודל השעה וחומרת המצב
המביא למשבר מים אדיר בחלקים רבים מהודו.
לכל אלו ועוד ,ישנה השפעה המהווה הזדמנות עבור חברות ישראליות הפועלות בתחום הבריאות
הדיגיטאלית ,הציוד הרפואי ,האנרגיה המתחדשת ,המסחר המקוון ,הסייבר וההגנה על תשתיות
פיננסיות וכן הלאה.
נספחות משרד הכלכלה והתעשיה בשגרירות ישראל בניו דלהי ,בשונה משאר הנספחויות במרחב
(במומבאיי ובבנגלור) ,אמונה על כ 15-מדינות בצפון הודו ובמזרחה ככל שהדבר נוגע לקידום יצוא
ומשיכת השקעות זרות לישראל .בנוסף ,אמונה הנספחות בדלהי על טיפול בסוגיות של רגולציה ,קשרי
ממשל וקידום סוגיות הנוגעות למדיניות סחר בכל רחבי הרפובליקה של הודו .ריבוי ההזדמנויות
העסקיות במרחב בסקטורים השונים והרבים ,כמו גם מספר המדינות וגודל האוכלוסיה העצום במרחב
הצפוני והמזרחי של הודו (כ 700-מיליון אזרחים) מחייב את הנספחות לברור היטב את תחומי המיקוד
ולחשוב כל העת היכן נכון וכדאי להשקיע את המשאבים המוגבלים אשר לרשותה.
מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מפעיל שלוש נספחויות כלכליות בהודו כאשר כל אחת
אחראית על אזורים גיאוגרפיים שונים אך שלושתן יחד משרתות מטרה משותפת אחת – קידום
וחיזוק יחסי הסחר בין ישראל להודו.
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בשונה מהמקובל במדינות שונות בעולם (בהן פועלת יותר מנספחות כלכלית אחת) ,בהודו אין (נכון לעת
הזו) חלוקת אחריות סקטוריאלית בין הנספחויות השונות ,כך שכל אחת מהנציגויות של משרד הכלכלה
והתעשייה בהודו ,מספקת מענה לכל שאלה ובכל נושא.
בנוסף ,לאחרונה הושק אתר אינטרנט חדש הפונה לקהל ההודי ומהווה פלטפורמה מרכזית הכוללת
מידע רב הרלוונטי לחברות וארגונים בהודו ,המעונים לעשות עסקים עם ישראל ,ובתוך כך :לקבל מידע
על השוק הישראלי ,להתעדכן על כנסים ואירועים ,לרכוש מחברות ישראליות ,לבחון הזדמנויות
השקעה או להתקשר לצורך פרוייקטים בתחום המו"פ.
נוסף על הנזכר לעיל ,מפעילות הנספחויות במשותף (על בסיס הנספחות במומבאיי) מערך ניתוב המהווה
כתובת אחת ויחידה לכל חברה ישראלית המעוניינת לעשות עסקים בשוק ההודי .כל פנייה של חברה
ישראלית נבחנת ע"י קצינת הסחר האמונה על הניתוב בנספחות מומבאיי ולאחר בחינה  -מועבר לטיפול
הנספחות הכלכלית הרלוונטית ביותר.
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נספחות ניו דלהי
נספח :ברק גרנות
אזורי אחריות – צפון ומזרח הודו
מדינות מרכזיות במרחב אשר באחריות נספחות ניו דלהי:
מדינה

אוכלוסיה
(מיליונים)

תמ"ג
(מיליארדים)

סקטורים כלכליים עיקריים

דלהי

17

100

בנקאות ,שירותים פיננסיים וביטוח ,נדל"ןIT, ,
 ,ITeSעיבוד מזון ,תיירות

הריאנה

25

110

יצור חלקי רכב ,IT, ITeS ,חקלאות ,עיבוד
מזון ,טקסטיל

Bharti, Indiabulls,
Jindal

פונג'אב

27

80

אוטר פראדש

200

230

ראג'סטאן

69

129

אסאם

31

51

אוטראקאנד

10

40

הימצ'אל
פראדש

7

25

יצור טראקטורים וחלקי רכב ,אופנועים,
תעשייה כימית ,טקסטיל ,חקלאות ,פארמה
 ,ITכרייה ועיבוד מינרלים ,אריגה ,תיירות,
מוצרי ספורט
 ,IT, ITeSמלט ,כימיקלים ,קרמיקה ,שייש,
פלדה ,תיירות
חקלאות ,גידול תה ,עיבוד מזון ,תיירות ,פחם,
נפט ,גז
עיבוד מזון ,גידול פרחים ,ביוטכנולוגיה,ICT ,
אנרגיה מתחדשת ,תיירות
עיבוד מזון ,פארמה ,IT ,אלקטרוניקה ,תעשיית
הצמר ,אנרגיה הידרואלקטרית ,תיירות

Oswal, Nahar

20

חברות בולטות

PayTM

Patanjali

נספחות מומבאי
נספחת :דנה נהרי
אזורי אחריות – מערב הודו
מדינות מרכזיות במרחב אשר באחריות נספחות מומבאיי:
מדינה

אוכלוסיה
(מיליונים)

תמ"ג
(מיליארדים)

סקטורים כלכליים עיקריים

חברות בולטות

גוג'רט

63.8

213

אנגריה סולרית ואנרגיית רוח ,ייצור
אוטומטי ,נפט ,פארמה ,תעשיית
היהלומים קרמיקה,

Adani, Arvind

מהרשטרה

112

430

חקלאות ,מדיה ,בנקאות ,אבני חן
ותכשיטים ,תוכנה  ,ITטקסטיל ,מוצרי
עור ,כותנה ,מתכת ,תרופות ,אלקטרוניקה
 /טכנולוגיית מידע ,פלסטיק

TATA, Mahindra,
Reliance

❖ מומבאי  -מומבאי היא בירתה העסקית של הודו וככזו היא מאופיינת בתשתית הפיננסית
הטובה ביותר במרחב .במומבאיי נמצאים מטות התאגידים הגדולים ביותר בהודו ,כגון:
טאטא ,רילאיינס ,מהינדרה ,אדיטיה בירלה ועוד .מומבאי היא גם הבירה הפיננסית ובה
ממוקמים ומנוהלים הבנקים הגדולים במדינה ,הבורסה וגופי הרגולציה בתחום .כיום
מתגוררים כ 24-מיליון איש במומבאי ,דבר ההופך את העיר לאחת הערים המהירות ביותר
בעולם ,בעלת כלכלה מתקדמת ומוניטין בינלאומי .בעיר שוכן הנמל המרכזי ביותר של הודו,
ההופך את מומבאי לעיר סחר ימי מרכזית .למעשה כ 11%-מכלל היצוא והיבוא עוברים
במומבאי והיא בעלת אחוזי התמ"ג הגבוהים ביותר בהודו בשווי של  416מילאירד דולר.
במומבאי ,קיימת תעשיית מדיה ענפה אשר סובבת סביב בוליווד ותעשיית הטלוויזיה ,תעשיית
המדיה והבידור הענפה היא אחת התעשיות המפותחות ,הגדולות והמשפיעות בעולם כולו.
היקף תעשיית הסרטים ,התוכן והבידור בהודו הוא עצום ובעל פוטנציאל גלובלי .התפתחותה
המהירה של מומבאי הפכה אותה למה שהיא עד היום – עיר הסחר הבינלאומית והמרכז
התוסס ביותר של הודו.
❖ גוג'רט  -מדינת גוג'רט היא מהמדינות המבוססות בהודו ומהווה בית לתעשיות רבות ובעלת
עמדה ייחודית בכלכלת הודו .גוג'רט היא אחד המדינות המפותחות ביותר במיקום אסטרטגי,
בעלת נמלים ,אספקת חשמל שוטפת ,עתירת גז ,תשתיות תחבורה מפותחות ,ממשל פרדיקטיבי
ואנשי עסקים בעלי ידע עסקי המהווים קרקע מושלמת לעשיית עסקים .ראש ממשלת הודו,
נרנדרה מודי כיהן בעברו כראש ממשלת גוג'רט ,בזמן כהונתו ,מודי פעל לקידום המדינה
במיוחד במגזר העסקי-כלכלי ,מדינת גוג'רט רשמה שיעור צמיחה גבוהה ,התמ"ג לשנת 2018-
 2019עומד על כ 210 -מיליארד דולר ,ורשמה קצב צמיחה גבוהה לעומת מדינות אחרות בהודו,
גוג'רט תורמת ב 22% -להיקף היצוא הכולל של הודו .גוג'רט ,היא לא רק החלוצה של סיפור
הצמיחה בהודו ,אלא גם מובילה במגזרים שונים ובין המדינות הראשונות בהודו שהקימה
פארק תעשייתי.
סקטורים מובלים בגוג'רט הם :אנגריה סולרית ואנרגיית רוח ,ייצור אוטומטי ,נפט ,פארמה,
תעשיית היהלומים קרמיקה ,המגזר התעשייתי מורכב מ 800-תעשיות גדולות ויותר מ-
 553,339תעשיות מיקרו ,קטנות ובנוניות.
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❖ מהרשטרה  -מדינת מהרשטרה ( ,)Maharashtraהנמצאת במרכז הודו ,שוכנת על חוף הים
הערבי שבאוקיינוס ההודי .זוהי המדינה השנייה בגודלה בהודו מבחינת אוכלוסייה ,ומונה כ-
 112מיליון בני אדם ,התמ"ג לשנת  2018-2019עומד על כ 390-מיליארד דולר .מהרשטרה בעלת
אקלים נוח וחיוני לחקלאות ויש בה גידולים שונים ומגוונים של פירות וירקות .כמעט 82%
מהאוכלוסייה הכפרית תלויה בחקלאות בהודו ,וכ 64.14%-מהאזרחים במהרשטרה עוסקים
בחקלאות .בשנים האחרונות הפכה מהרשטרה ליצרנית הגדולה ביותר של גידולים חקלאים
רבים ,החקלאות הינה חלק גדול ומהותי ממנה .כמו כן ,מהרשטרה היא מהמדינות העשירות
בהודו ,וידועה במפעליה ותיעושה ובעלת מוניטין עסקי בעולם להשקעות זרות ,מהרשטרה
מהווה  13%מהתפוקה הלאומית של הודו עם הכנסה לנפש הגבוה בכ 40%-מהממוצע ההודי.
מהרשטרה ידועה בייצור הטקסטיל ,רוב תעשיית הטקסטיל התפתחה במהרשטרה עוד
מתקופת השלטון הבריטי ,תעשיית הטקסטיל ההודית מגלגלת  55מיליארד דולר ,ושני־שלישים
מתוצרתה מיועדים ליצוא .המוצרים העיקריים המיוצאים ממדינת מהרשטרה הם אבני חן
ותכשיטים ,תוכנה  ,ITטקסטיל ,מוצרי עור ,כותנה ,מתכת ,תרופות ,אלקטרוניקה /
טכנולוגיית מידע ,פלסטיק ועוד.
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נספחות בנגלור
נספח :שי מוזס
אזורי אחריות – דרום ודרום מזרח הודו
מדינות מרכזיות במרחב אשר באחריות נספחות בנגלור:
אוכלוסיה
(מיליונים)

תמ"ג
(מיליארדים)

סקטורים כלכליים עיקריים

חברות בולטות

מדינה

קרנטקה

61

1

 ,ITביוטכנולוגיה

קרלה

33

5

חקלאות (בעיקר גידולי קוקוס ,קפה ,תה),
תיירות

טמיל נדו

72

125

אוטומוטיב ,ציוד רפואי

טלנגנה

35

121

ביוטק ,חקלאות ,בעיקר גידולי טבק וכותנה

אנדרה
פרדש

85

250

ייצור מתקדם ,חקלאות (בעקר גידולי אורז וקנה
סוכר) ,מים והשקיה

Infosys, Wipro,
Biocon
V-Guard
Industries,
Muthoot
Finance
Apollo
Hospitals,
Ashok Leyland,
Sun TV
Aurobindo
Pharma, Dr.
Reddys
Laboratories
Visaka
Industries

פודוצ'רי

1

125

תיירות

0.4

226

חקלאות (קוקוס ואורז) ,תיירות

איי אנדמן
וניקובר
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נספחים:
נספח א' -דמויות מרכזיות בפוליטיקה והתעשייה ההודית

נרנ ְְד ַרה ַדמֹודַ רדַ ס מֹודי () Narendra Damodardas Modiנולד ב 17-בספטמבר 1950
ֶ
ועומד בראש ממשלת הודו מטעם מפלגת ה BJP-מאפריל  .2014לאחרונה זכה
בכהונה שניה ברציפות ברוב חסר תקדים ותמיכה חוצת מגזרים ,עמים ומעמדות.
קודם לתפקידו כראש ממשלה ,עמד מודי בראש מדינת גוג'ראט בתפקיד "שר
ראשי" ( )CMונבחר לתפקיד זה  5פעמים רציפות בין השנים  2001ועד .)!(2014
לפני כן ,מילא מספר תפקידים בתוך ההיררכיה של המפלגה עד  2001והעפיל
לדרגת מזכ"ל המפלגה .במהלך הבחירות הכלליות בהודו ,בשנת  ,2014הצליח
מודי להוביל את מפלגת ה  BJPלהישג עצום והעניק למפלגה רוב פרלמנטארי ב
"לוק סבהא" – הפרלמנט המרכזי של הודו  -בפעם הראשונה מאז  .1984עד לפני
מספר שנים נחשב מודי לדמות שנויה במחלוקת ,הן בהודו עצמה והן בזירה
הבינלאומית .זאת ,על רקע התנהלות ממשלת מדינת גוג'ראט בראשותו במהומות
שהתחוללו במדינה ב .2002-מאידך ,זכה מודי לשבחים בגין המדיניות הכלכלית
וההישגים הכלכליים אליהם הגיעה מדינת גוג'אראט בהובלתו ,שהתאפיינה
ביצירת סביבה מעודדת עסקים וצמיחה כלכלית גבוהה .ב 2017-נבחר על ידי
מגזין טיים לאחד ממאה האנשים המשפיעים בעולם.

אמיטב קאנט ) - (Amitabh Kantמנכ"ל המכון הלאומי לטרנספורמציה\תכנון מדיניות
של הודו ( .)NITI AAYOGחבר בשירות האדמיניסטרטיבי ההודי IAS ,והמחבר של הספר
"מיתוג הודו  -סיפור מדהים" .מר קאנט עמד בעבר בראש יוזמת " Make in
 "India","Startup India", "Incredible Indiaו"-ארץ של אלוהים" יוזמות שמיקמו את
הודו ככלל ואת קרלה בפרט כמדינת ייצור מובילה ויעד תיירות נחשק .בתפקיד מזכיר
הממשלה ,הוביל קאנט את יוזמת "קלות עשיית העסקים" ודירוג של ארצות הודו על פי
פרמטרים מבוססי התוצאה .הוא גם יו"ר הוועדה ליישום תשלומים דיגיטליים בהודו.
דיפאק באגלה ( - )Deepak Baglaמנכ"ל  ,Invest Indiaהסוכנות לקידום השקעות של
ממשלת הודו .מר בגלה מביא איתו שני עשורים של ניסיון בעבודה החל מהבנק העולמי
בוושינגטון ואחריו תקופה עם קונגלומרט עסקים הודי גדול ,שם הוא היה מעורב בתכנון
הארגוני והקמת פרויקטי "שדה ירוק" .מדובר בידיד ישראל ,המעריץ אותה וכבר ביקר בה
פעמיים ב 2017-סביב ביקור ראש ממשלת הודו בישראל .הסוכנות בראשה עומדת מסייעת
לחברות ישראליות רבות להסיר חסמי מסחר ולהביא לפתרון בעיות רגולציה.
ג'ונייד אהמאד ( ) -Junaid Kamal Ahmadהמנהל הארצי של הבנק העולמי
בהודו .הוא הצטרף למשרדי הבנק העולמי בדלהי ב  1-בספטמבר  .2016ג'ונייד,
אזרח בנגלדש ,היה עבר הרמטכ"ל לנשיא קבוצת הבנק העולמי ג'ים יונג קים .הוא
הצטרף לבנק העולמי בשנת  1991כמקצוען צעיר ועבד בפיתוח תשתיות באפריקה
ובמזרח אירופה .הוא מילא מאז כמה תפקידים ניהוליים והוביל את תוכנית הבנק
באזורים מגוונים ,כולל אפריקה ,המזרח התיכון וצפון אפריקה ,וכן בהודו ובדרום
אסיה .מעריך מאוד את ישראל ופוטנציאל תרומתה לעולם המתפתח ומעוניין מאוד
לקדם שיתופי פעולה סביב נושאים של חדשנות \ מים \ חקלאות \ אנרגיה מתחדשת
וכיו"ב.
ניטין גאדקארי  (Nitin Gadkari) -פוליטיקאי הודי בכיר ,העומד בראשות משרד התחבורה ,הכבישים
והספנות .בנוסף ,מונה לאחרונה לתפקיד השר לעסקים זעירים ,קטנים ובינוניים .בעבר שימש כראש
מפלגת ( ,)BJPאחת משתי המפלגות הגדולות בהודו והמלה השלטת זו קדנציה שנייה ברציפות .משנת
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 ,2018ה BJP -היא המפלגה הפוליטית הגדולה ביותר במדינה במונחים של ייצוג בפרלמנט הלאומי.
נחשב לידיד ישראל.
פיוש גויאל ) (Piyush Goyalהוא שר הרכבות (משרד עצום ורב סמכויות – מהגדולים
בממשל ההודי) ושר המסחר והתעשייה בממשלת הודו .קודם לכן ,שימש כשר הכוח ,הפחם,
האנרגיות המתחדשות והמכרות .במהלך הקריירה הפוליטית שלו (כ 35 -שנה) מילא שורת
תפקידים חשובים ברמות שונות במפלגת  .BJPבעל תואר שני בחשבונאות ומשפטים
באוניברסיטת מומביי .בעברו ,היה בנקאי השקעות ידוע ויועץ לחברות המובילות
באסטרטגיית ניהול וצמיחה.
גאג'נדרה סינג שיקהאוואט (  (Gajendra Singh Shekhawat) -עומד בראש משרד
ממשלתי חדש ( )Jal Shaktiהמאגד את כל הסמכויות של ממשלת הודו הפדאלית
הננוג עות ,בין השאר ,באחריות על שיקום מקורות המים ,פיתוח הנהרות והתחדשות
נהר הגנגס .במקור ממדינת רג'סטאן .מייצג את מחוז ג'ודפור ברג'סטאן בפרלמנט
ההודי.
הארדיפ סינג פורי ( Hardeep Singh Puri) -שר לקידום פתרונות דיור ופיתוח עירוני וכן
שר התעופה האזרחית .בעל עבר מקצועי כדיפלומט הודי וכן כנשיא מועצת הביטחון
של האו"ם .איש שירות החוץ של הודו משנת  .1974בוגר תואר ראשון ושני
בהיסטוריה.

סורש פראבו ( ) -Suresh Prabhuפוליטיקאי הודי בכיר .עד בחירות  2019שילב את
תפקידו כשר המסחר והתעשייה עם תפקיד שר התעופה האזרחית .קודם לכן כיהן
כשר הרכבות (משרד עצום ורב סמכויות – מהגדולים בממשל ההודי) .חשב מוסמך
במקצוע וחבר במכון רואי חשבון של הודו ( .)ICAIחבר מפלגת ( )BJPמנוב' .2014
נחשב ידיד ישראל .כרגע אינו ממלא תפקיד מיניסריאלי.
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 בהודו ובישראל-  ביקורים של גורמי ממשל בכירים (מרמת שר חוץ ומעלה- 'נספח ב
From Israel

From India

Chief Minister of Punjab Capt. Amarinder
Singh, October 2018

Chief Minister of Gujarat Vijay Rupani, June
2018

Chief Minister of Haryana Shri Manohar Lal
Khattar, May 2018

Prime Minister Benjamin Netanyahu, Jan
2018

Prime Minister Narendra Modi, July 2017

External Affairs Ministers, Sushma Swaraj,
Jan 2016
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President of Israel, Reuven Rivlin, Nov 2016

President of India, Pranab Mukherjee, Oct
2015

Chief Minister of Maharashtra, Devendra
Fadnavis , April 2015

Chief Minister of Meghalaya, Dr. Mukul
Sangam, April, 2015

Chief Minister of Rajasthan, Ashok Gehlot AprMay 2013

External Affairs Minister, S.M. Krishna Jan
2012

Chief Minister of Haryana, Bhupinder Singh
Hooda Apr 2011

Minister of Finance, Yuval Steinitz Dec 2011
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Chief Minister of Punjab, Parkash Singh Badal
and Chief Minister of Himachal Pradesh, Prem
Kumar Dhumal Nov 2009

Minister of Industry, Trade and Labour,
Binyamin Ben Eliezer Jan 2010

Deputy

Former President, Dr APJ Abdul Kalam Feb
2008

Prime Minister and Foreign
Minister, Silvan Shalom Feb 2004

Prime Minister, Ariel Sharon Sep 2003

Foreign Minister, Shimon Peres Jan 2002

President, Ezer Weizmann Jan 1997

Foreign Minister, Shimon Peres May 1993
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External Affairs Minister, Jaswant Singh Jul
2000

