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 1 רקע ונתונים כלליים 

 (254מתוך  63) קמ"ר 377,915: שטח

 (254מתוך  153קמ"ר )  22,072ישראל            

 מיליון 126.53: אוכלוסייה

 טוקיו: עיר בירה

 מונרכיה חוקתיתמשטר: 

 Mr. Yoshihide Sugaראש ממשלה/נשיא מכהן: 

 יפנית: שפה רשמית

 (JPYיין יפני ): מטבע

 (2020 אוקטובריין )לפי שער  105.24 =דולר  1 

בין צפון האוקיינוס השקט והים היפני, מזרחית  מארבעה איים מרכזיים תיפן מורכב : גאוגרפיה

של רעידות אדמה ביותר לפנינסולה הקוריאנית. יפן היא המדינה שנרשם בה המספר הגבוה 

מהרי הגעש  75%-מרעידות האדמה ו 90%בעולם, לאור הימצאותה ב"טבעת האש" המכילה 

 בעולם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 CIA The World Factbook ,The World Bank 
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 2 9201לשנת  אינדיקטורים כלכליים מרכזיים

 

 ישראל יפן טוראאינדיק

  תמ"ג נומינלי

GDP, current prices 

Billions of U.S. dollars 

5,154.5 387 

 PPPתמ"ג לנפש במונחי 

Purchasing power parity; international dollars per capita 

45,546 39,121 

  הכלכליתצמיחה השיעור 

real GDP growth 

2019 – 0.7% 

2018 – 0.3% 

2017 – 2.2% 

2019 – 3.5% 

2018 – 3.4% 

2017 – 3.6% 

 שיעור האינפלציה

Inflation rate, average consumer prices 
0.5% 0.8% 

 3.8% 2.4%  שיעור האבטלה

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

29 35 

  מדד התחרותיות

 0-100 -ציון מ

 מבטא את הציון הטוב ביותר 100

82.3 76.7 

 -S&P A+  AAדירוג אשראי 

 

 

 רקע כללי /כלכלי

שיעורי צמיחה מרשימים במהלך המחצית השנייה  לאוריפן הינה הכלכלה השלישית בגודלה בעולם, 

ושיעורי צמיחה  דיפלציההאחרונים יפן מתמודדת עם עשורים השני ב. אולם, 20-של המאה ה

"תוכנית  ליישם  2013הממשלה בשנת החלה  ,כלכלה למסלול הנכוןה. על מנת להחזיר את נמוכים

הרחבה  –כוללת שלושה מרכיבים מרכזיים ה שינזו אבה(  דאז)על שם ראש הממשלה האבנומיקס" 

  מוניטרית, הרחבה פיסקלית ורפורמות מבניות.

 

 אתגרים בכלכלה היפנית: 

, שיעור הילודה היא מהגבוהות בעולםתוחלת החיים ביפן בעוד ש –הזדקנות האוכלוסייה  •

)כלומר מבוגר  1:4לעובדים על  -65מעל גיל  –. היום עומד יחס המבוגרים כים בעולםנמוהוא בין ה

מאפיינים  . 1:3יעמוד היחס על  2025עד  ,IMF-אחד נתמך ע"י ארבעה עובדים( אך לפי הערכה של ה

. על מנת ח העבודהווצמצום בכהממשלה עותי בהוצאות דול משמילג יםמביאגרפיים אלו ודמ

לוב נשים בתעסוקה, הגדלת הפריון יש בתחום ההגירה,רפורמות החלו  להתמודד עם אתגרים אלו,

 בתעשייה ועוד. 

                                                           
2 IMF, The World Bank, World Economic Forum 
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כלכלת יפן חשופה לתנודות בכלכלה העולמית ועליה להתאים  -תנודות בכלכלה הגלובלית  •

תאמת למגמות העכשוויות המבוססות ולתעשייה המאת עצמה למעבר מתעשייה מוטת ייצור 

וחוסר הוודאות  ארה"ב לסיןבין  מלחמת הסחר ,בנוסף .IoT-בינה מלאכותי, דאטה ועל 

  יפנית.ה כלכלהשמתלווה אליה משפיעות גם על 

בהתאם למגמה העולמית של כינון הסכמי סחר חופשי והצורך לגוון  -הסכמי סחר חופשי  •

  :בשנים האחרונות יפן על מספר הסכמים חשוביםאת יעדי היצוא, חתמה 

 .(2018יולי נחתם ב)הסכם סחר חופשי עם האיחוד האירופי  .1

-הסיפיות. ההסכם המקורי, אפ-טרנסמדינות  11(, כולל 2018)מרץ  CPTPP-הסכם ה .2

TPP  ,בהנשיא טרמאפ החליט לפרוש מההסכם  גם  את ארה"ב אך אמור היה לכלול-

 .2017ינואר 

(, כולל רשימה מוגבלת של מוצרי 2020)נחתם בינואר  –הסכם סחר עם ארה"ב  .3

 חקלאות הנסחרים בין הצדדים וכן הסכם בתחום הסחר האלקטרוני.

( המיועד ליום שאחרי פרישתה של 2020-הסכם סחר חופשי עם בריטניה )נחתם ב .4

 בריטניה מהאיחוד האירופי.

  שינזו אבה הודיע ראש הממשלה 2020באוגוסט (ABE) ,  על כוונתו לפרוש מתפקידו בשל

ומינה את  ורשויכ  (SUGA)מונה יאסוהידה סוגה ,2020ספטמבר, ב 16-בבעיות בריאותיות. 

הירושי  (METI)תעשייה והמסחר שר המורכבת ברובה מהשרים שכיהנו תחת אבה. ה, ממשלתו

ליות צפויות בתפקידו. בחירות כל נשאראשר כיהן בממשלת אבה  (KAJIYAMA)קאג'יאמה 

ממשלת סוגה צפויה להמשיך את המדיניות של ממשלת אבה, בדגש על  .2021להתקיים באוקטובר 

יישום דיגיטליזציה בשירותי הממשלה והפחתת פליטות פחמן עד התמודדות עם משבר הקורונה, 

2050 . 

 

 חבל קנסאי

. טוקיולקילומטרים מערבית  500-כ(, האי המרכזי של יפן) חבל קנסאי שוכן במערב האי הונשו

הינו האזור העירוני ו מיליון תושבים 19-כמרכז אוכלוסייה של קובה -קיוטו-משולש הערים אוסקה

טויוטה, התשיעי הכי מאוכלס בעולם. החבל מהווה יעד מסחרי וכלכלי חשוב לחברות רבות כדוגמת 

האזור ביפן אשר נפתח ראשון  היסטורית, קנסאי הוא .מיצובישיו פנסוניק, קיוסרה, קוואסאקי

 860-כעומד על ו ,מהתמ"ג של יפן 17%-חבל אחראי לכה לקשרים מסחריים עם מדינות זרות.

 .(של הולנד לתמ"גשווה ערך )מיליארד דולר 

שעניינה "חיזוק  ,2015בינואר  4מיום  2395הממשלה מס' לטת והח חשיבותו של חבל קנסאי,

של משרד הכלכלה  משרד מסחריהביאה לפתיחת  ,"יפן הקשרים הכלכליים ושיתופי הפעולה עם

בטוקיו ופועלת רבות באזור  הציר הכלכליוהתעשייה בעיר אוסקה. הנציגות בקנסאי מנוהלת על ידי 

 למית.העו  Expo-ת תערוכת האאוסקה תארח  2025תוך מיקוד בתחומי הרכב והחקלאות. בשנת 
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 3 תעשיות בולטות/ מאפייני הכלכלה המקומית

 נתוני סחר 

סכום יצוא  שנה

 לעולם

 במיליארדי

 דולרים

סכום יבוא 

 מהעולם

 דולריםבמיליארדי 

 מסחרי מאזן
 

2019 705.6 720.8 (15.2) 

2018 738.2 748.2 (10) 

2017 698.1 671.4 26.7 

 

  2019שותפות הסחר הגדולות לשנת 

 יצוא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :הם העיקריים היצוא מוצרי

(, מיכון לתחנות 4.8%(, חלקי רכב )5%(, מוליכים למחצה )5.4%מתכת )(,מוצרי 14.9%רכבים )

 (3.3#( וחומרי פלסטיק )3.5%כוח )

 

 יבוא
 

 יבוא 

במיליארדי 

 דולרים

אחוז מסך 

היבוא של 

 המדינה

 מסחרי מאזן

 דולריםבמיליארדי 

 (65.5) 24.5% 169.2 סין

 59.1 11% 81.3 ארה"ב

 (30.9) 6.4% 46.4 אוסטרליה

 16.7 4.1% 29.6 קוריאהדרום 

 22.5 3.8% 27.7 ערב הסעודית

 

  מוצרי היבוא העיקריים הם:

 (2.4%(, פחם )3.3%(, מוליכים למחצה )3.8%(, ביגוד )9.1%(, גז טבעי נוזלי )16.1%דלקים )

                                                           
 Un Comtradeהלמ"ס,  3

 
 יצוא

במיליארדי 

 דולרים

אחוז מסך 

היצוא של 

 המדינה

 מסחרי מאזן

 דולריםבמיליארדי 

 59.1 19.9% 140.4 ארה"ב

 (65.5) 19% 134.7 סין

 16.7 6.6% 46.3 דרום קוריאה

 21.6 4.7% 33.6 הונג קונג

 4.8 4.3% 30.2 תאילנד
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  מרכזיים בכלכלהסקטורים 

 מדעי החיים

יפן סובלת  .המסחרית בטוקיותחום מדעי החיים ביפן הינו אחד מתחומי היעד של הנספחות 

ילדים בממוצע(  1.4-( , שיעור ילודה נמוך במיוחד )כ0.24%-משיעור גידול שלילי באוכלוסייה )

ממשלת יפן  ,לאור הגידול בהוצאה על שירותי בריאותשנים(.  84ותוחלת חיים גבוהה במיוחד )

הגברת בריאות דיגיטליים ו הנגשת שירותי, בין היתר ע"י מערכת הבריאות לייעל ולחדש את נדרשת

 ובשנים האחרונות נרשם מיליארד דולר  34-כ 2019ת שנבגלגל בינלאומיים. ענף זה שיתופי פעולה 

 -אחוז. בין יתר היוזמות אותן מוביל הממשל היפני 4כ גידול שנתי של

  במספר בתי חולים הוקמו מרכזי מחקר לחדשנות  –הקמת מרכזי חדשנות בתחום הרפואה

בתרופות. מרכזים אלו נפתחו בחסות משרד הבריאות ביפן, משרד הכלכלה ומשרד החינוך 

 .והמדע

  צמצום  לבחינה שלבתי חולים נבחרו  15 –תכנית לצמצום רגולציה לפיתוח תרופות חדשות

זמני תקופת הניסיון )הפחתת חמש שנים( לתרופות חדשות על מנת לנסות להתחרות 

 .ופותבאירופה וארה"ב בפיתוח תר

 קידום מחקרים בינלאומיים בשיתוף פעולה עם סין וקוריאה. 

  עומס על  הינהבשל אחוזים גבוהים של אוכלוסייה מזדקנת ביפן, אחת מהבעיות שנוצרות

 אשפוזלטיפול אחרי  ,לא פולשניים יםוביפן מנסים לייצר פתרונות לטיפול ,בתי החולים

מוש רב בפתרונות דיגיטליים. אחת היוזמות הינה יבכללם ש ,ויכולת ניטור וזיהוי מוקדם

 .  2022הקמה של עשרה בתי חולים מבוססי טכנולוגיית בינה מלאכותית עד שנת 

 

גורמים אלו מהווים הזדמנות פז לחברות ישראליות, שביכולתן לספק פתרונות שיסייעו לצמצם 

  עלויות במערכות אלה ולייעל את המענה לצרכים הייחודיים במדינה.

 

 בטחון מולדת וסייבר

. עם והן בהקשר של טרוראחוז פשיעה , הן מבחינת יפן נחשבת לאחת מהמדינות הבטוחות בעולם

הסייבר צובר תאוצה רבה בתקופה האחרונה בקרב ממשלת יפן  נושא ההגנה מפני התקפות ,זאת

דעות בנושא וחברות יפניות, אשר מבינות את הנזק הפוטנציאלי העצום שיכול להיגרם להן. המו

שת"פ   סכמיההסייבר עולה ומוקמים גופי סייבר ממשלתיים חדשים וחברות הממוקדות בסייבר.  

 ישראלית לפעול ביפן.  ותיוצרים קרקע נוחה לחברשנחתמו בשנים האחרונות בתחום הסייבר 

 

 טכנולוגיה חקלאית

עם זאת,  משטח יפן מיועד לחקלאות. 12%מהתל"ג ורק  1.4% מהווההתעשייה החקלאית ביפן 

 ןמיליו 1.75-ל 2010חקלאים ביפן בשנת  ןמיליו 2.6-מ -מספר החקלאים ביפן נמצא בירידה תלולה

שנים. מתוך חשש לעתידה של החקלאות  66וגילם הממוצע של החקלאים הינו  2018בשנת  חקלאים

 וקדת במספר נושאים: נוקטת במדיניות הממממשלת יפן היפנית 

ות להגדלת האפקטיביות והרווחיות, כמו גם ניטכנולוגיות חקלאיות חדשה של הטמע .1

 בין היתר חקלאות מדייקת, מכונות חקלאיות אוטונומיות.  -טכנולוגיות שיווק וניהול
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לשירותים אשר ניתנים והפרטתם מעודדת תחרות  שינוי מבנה האיגודים החקלאיים .2

 .לחקלאיים

 

לישראל תדמית טובה בכל הקשור לטכנולוגיות חקלאיות ופיתוח זנים של גידולים חקלאיים 

, ITהחברות היפניות הפועלות בתחום מחפשות טכנולוגיות ישראליות בעיקר: אפקטיביים. 

IOT,AI.וסנסורים מתקדמים , 

 

 רכב

נק כמו טיוטה, יפן הינה מעצמת על בתחום הרכב והיא מרכזת בתוכה פעילות של מספר חברות ע

מיצובישי, הונדה, מאזדה, ניסאן, סוזוקי, סובארו וכן יצרנים וספקים המשתתפים בתהליך הייצור 

מובילה בשוק. חברות  רהתעשייה היפנית משתנה ומחפשת דרכים להישא .של המכוניות וחלקים

הללו:  יפניות הפועלות בתחום מבקשות לאתר טכנולוגיות ישראליות רלבנטיות בעיקר בתחומים

, רכב אוטונומי, סנסור, טעינה של רכבים deep learningבינה מלאכותית, הפחתת צריכת אנרגיה, 

 חשמליים, בטריות, סייבר. 

 

 תקשורת 

 20מיליארד דולר בחומרה,  40מיליארד דולר;  100-גודל שוק התקשורת היפני מוערך ביותר מ

. 8.7%דולר בשירותים. חלקה של תעשייה זו ביפן הינו  דמיליאר 40-מיליארד דולר בתוכנה ו

בהוצאות ובהשקעה גדולה במו"פ, וכוללת שחקנים מובילים בתחומים שונים:  תהתעשייה מאופיינ

 חומרה, תוכנה, אינטרנט, סחר אלקטרוני, ציוד תקשורת ושירותי מחשוב. 

 

 משמעותיים של יפן םהסכמי

 ארגונים בינ"ל:

- OECD :(1964 אפריל) כן 

- WTO(1995 ינואר) : כן 

 

 (: FTAבתוקף ) חופשי יש הסכם סחר מדינות שאיתן ליפן

שנת חתימה  מדינה

 על ההסכם

 2019 4ארה"ב )כולל רשימה מוגבלת של מוצרים חקלאיים(

 2019 האיחוד האירופי

TPP11 (CPTPP)* 2018 

 2016 מונגוליה

 2015 אוסטרליה

 2012 פרו

 2011 הודו

ASEAN 2009 

                                                           
4 -sheet-sheets/2019/september/fact-office/fact-offices/press-us/policy-https://ustr.gov/about

agriculture%E2%80%90relat 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2019/september/fact-sheet-agriculture%E2%80%90relat
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2019/september/fact-sheet-agriculture%E2%80%90relat
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2019/september/fact-sheet-agriculture%E2%80%90relat
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 2009 ויאטנם

 2009 שווייץ

 2008 הפיליפינים

 2008 ברוניי

 2008 אינדונזיה

 2007 תאילנד

 2007 צ'ילה

 2006 מלזיה

 2005 מקסיקו

 2002 סינגפור

 

*(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership )CPTPP 

אוסטרליה, בורנאיי, קנדה, צ'ילה, יפן, מלזיה, מקסיקו, ניו זילנד,  –המדינות שכלולות בהסכם זה 

 פרו, סינגפור ווייטנאם. 

 

 הסכמים נוספים: ל יפן מנהלת מו"מכן, -כמו

- RCEP- Regional Comprehensive Economic Partnership  -  15הסכם בין 
 מדינות באסיה

 טרילטראלי בין יפן, סין ודרום קוריאההסכם סחר חופשי  -
 טורקיה  -
 קולומביה  -
נחתם הסכם סחר חופשי בין יפן לבריטניה, שצפוי להכנס  2020באוקטובר  -בריטניה  -

 לתוקף לאחר פרישתה של בריטניה מהאיחוד האירופי.
 

 יוזמות מרכזיות של ממשלת יפן בשנתיים האחרונות
 

מדיניות של אימוץ חדשנות מגורמי חוץ, תחת השם , הוביל , שינזו אבהקודםראש ממשלת יפן ה

Open Innovation .בתוך החברות היפניות העדיפו לפתח את כל הטכנולוגיות  עד לפני מספר שנים

איתור כיום, חברות יפניות משקיעות משאבים ב. החברה עצמה, מתוך מניעים תרבותיים בעיקר

חברה. ישראל נכנסת היטב לתוך מטרה מוצהרת זו, של חדשנות טכנולוגית ממקורות חיצוניים ל

כמקור חשוב לטכנולוגיות  העסקיזאת כיוון שהיא נתפסת הן על ידי הממשל היפני והן על ידי המגזר 

 . חדשניות

 

 – ראש הממשלה הנוכחי סוגה הצהיר שממשלתו תישם דגש מרכזי על הטמעת דיגיטליזציה ביפן

Digital Transformationפן עומדת מזה שנים רבות בחזית הקדמה הטכנולוגית, היא . על אף שי

הטמעה ושימוש באמצעים דיגיטליים. לדוגמה, ב OECD-מדינות ה נמוך בקרבמדורגת במקום 

נהוג ביפן להשתמש במזומן, פקס ואף בחותמת )"האנקו"(. ממשלת יפן זיהתה את הפוטנציאל 

כן, סוגה הודיע שממשלתו -. כמוהתחום זהשבשיפור הפריון והשגת יעדים חברתיים ע"י השקעה 

, כך שצפויות השקעות גם בתחום הזה. כמובן 2050תשאף ליעד שאפתני של אפס פליטות חממה עד 

, כאשר תקציב של כטריליון דולר הוקצעו שהתמודדות עם משבר הקורונה נמצאת במיקוד

 התפרסם בקרוב., ותוכנית תמריצים נוספת צפויה ל2020להתמודדות עם המשבר באפריל 
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 יפן -יחסי סחר ישראל 

יצוא הסחורות הישראלי ליפן הינו מגוון והענפים המובילים הם: מכונות ומכשירים מכניים, ציוד 

 כימיים ותכשירי מזון מעובדים.חשמלי, מכשירים וכלים אופטיים, מכשירים רפואיים, מוצרים 

ציוד חשמלי וכלי רכב. היקף הסחר לשנת הענפים המובילים ביבוא הם: מכונות ומכשירים מכניים, 

דולרים  מיליארד 874יצוא  -(  2018לעומת  21%של  ירידהמיליארד דולר ) 3.028עומד על  2019

הירידה בהיקפי היצוא נבעה (. 2018 -פחות מ 21%מיליארד דולר ) 2.153( , יבוא 2018-מ פחות 23%)

רפואי ומכונות ומיכון חשמלי ומכני. הירידה מירידה ביצוא מוצרי מזון ומשקאות, מתכות, מכשור 

 ביבוא מיפן נובעת בעיקר בירידה ביבוא מכונות ומיכון חשמלי ומכני.

 

היקף סחר 
 במיליוני דולרים

מאזן הסחר 
במיליוני 

 דולרים

אחוז היבוא מתוך 
סך היבוא 
 הישראלי

סכום 
היבוא 

במיליוני 
 דולרים

אחוז 
היצוא 

מתוך סך 
היצוא 

 הישראלי

סכום 
יצוא 

במיליוני 
 דולרים

 שנה

$2,221 -$683 2.34% $1,451.8 1.20% $768.8 2015 
$3,447 -$1,929 4.08% $2,687.9 1.25% $759.1 2016 
$3,207 -$1,565 3.45% $2,385.9 1.34% $820.7 2017 
$3,866 -$1,593 3.56% $2,729.5 1.84% $1,136.4 2018 
$3,028 -$1,593 2.81% $2,153.8 1.41% $874.3 2019 

 

 

 

באה לידי ביטוי בעיקר בתחום  יחסים בין ישראל ויפן בחמש השנים האחרונותההתחממות ה תמגמ

טק ישראליות ורכישות של חברות ישראליות במגוון של ענפים, כגון -ההשקעות היפניות בחבורת הי

 םתחום האוטומוטיב, הפארמה, הסייבר, הפינטק, ועוד. חברות יפניות רבות החלו לפתוח משרדי

ההסכם . ברות היפניותבישראל שמטרתם לאתר טכנולוגיות חדשניות ולחבר אותם לפעילות הח

, כמו גם הביקורים התכופים של בכירים בממשל היפני 2017-לקידום והגנה על השקעות שנחתם ב

 בישראל, מעבירים מסר חיובי לחברות היפניות, שהחלו לחפש בישראל השקעות אסטרטגיות. 

 

מאי  -ביקורים הדדיים תכופים של ראשי הממשלה ושל שרי הכלכלה )ראש ממשלת ישראל ביפן

, 2017, מאי 2015ינואר  -, ראש ממשלת יפן בישראל2014יולי  -ה היפני בישראלהכלכל, שר 2014

, שר הכלכלה היפני 2017 , שר הכלכלה הישראלי ביפן נובמבר2017ה היפני בישראל מאי הכלכלשר 

-$4,000.0

-$2,000.0

$0.0

$2,000.0

$4,000.0

$6,000.0

2015 2016 2017 2018 2019

מליוני דולרים, יצוא סחורות לפי שנה/יבוא

סכום יצוא במיליוני דולרים סכום היבוא במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני דולרים היקף סחר במיליוני דולרים
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( מדגישים גם הם את הרצון ליצור פעילות משותפת ולעלות את רמת היחסים,  2019בישראל ינואר 

היכולות הישראליות  -ף הפעולה בין חברות יפניות לישראל יוצר סינרגיהששיתוזאת מתוך הבנה 

והיפניות הינן משלימות: מצד אחד היכולות הישראליות בתחום החדשנות והיזמות ומהצד השני 

פירוט נוסף על התפתחות היחסים ות הטכנולוגיות היפניות בתחום הייצור ואיכות המוצר. היכול

 בין המדינות ניתן למצוא בנספח בסוף הסקירה. 
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 5סקטורים עיקריים 

 

 

 

                                                           
 הלמ"ס 5

תוצרת חקלאית  
טרייה ומוצרי מזון

10%

מכונות ומיכון חשמלי  
ומכני
21%

אחר
1%

גומי ופלסטיק
רפואי , מכשור אופטי2%

ואחר
31%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

16%

מתכות בסיס
14%

מינרלים ודלקים
0%

מוצרי תחבורה
0%

אבנים , פנינים
ומתכות יקרות

5%
2019תמהיל יצוא הסחורות 

תוצרת 
חקלאית 

טרייה ומוצרי  
מזון
0%

מכונות ומיכון חשמלי  
ומכני
36%

אחר
2%

גומי ופלסטיק
,  מכשור אופטי4%

רפואי ואחר
6%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

9%

מתכות בסיס
1%

מינרלים ודלקים
0%

מוצרי תחבורה
41%

אבנים , פנינים
ומתכות יקרות

1%

2019תמהיל יבוא הסחורות 
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 נתוני סחר בשירותים 

 שנה 2018 2017 2016 2015 2014
          

105.00  
          

106.22  
          

114.11  
          

129.26  
                   

 יצוא  153.15

            
79.31  

            
72.92  

            
77.11  

            
96.00  

                     
 יבוא  98.37

 

 

 :ם בילטראליים מרכזייםהסכמי

 

 שנת חתימה  שם ההסכם

 2017 הסכם הגנה וקדום השקעות
 2015 תעופההסכם 

 1993 הסכם למניעת כפל מס
 

  

105.00 106.22 
114.11 

129.26 

153.15 

79.31 
72.92 77.11 

96.00 98.37 

-

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

 180

2014 2015 2016 2017 2018

מליוני דולרים, סחר בשירותים עסקיים

יצוא יבוא
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 תובנות נספח 

 :בשוק היפניעסקית חמישה צעדים להצלחה 

מחוברת לארה"ב, היפן  –עדיף בשוק האמריקאי  ,מוצר מוגמר עם הצלחה מוכחתהעדפה ל .1

חברות בעלות מוצר מוגמר או בתהליכים  ,צליחו בארה"ב. על כןהמוצרים שנוהגת לאמץ 

 מתקדמים עם השוק האמריקאי יזכו לקבלת פנים חמה יותר.

לאור פערי התרבות הגדולים . ישראלית -משולבת יפנית פות לנוכחותעדי, נוכחות מקומית .2

נציג מקומי הינו הכרחי להצלחה ביפן יותר ממקומות אחרים וזאת בשל פערי התרבות  –

 הרבים שיש. 

תכונות "מאתגרות" ביפן  ןקבלת החלטות, היכולת לשינוי הינ –נות, סבלנות , סבלנות סבל .3

 התהליך. ועל כן יש להיעזר בסבלנות ולהבין את 

יפנים לא אומרים לא, ועל כן יש לחוש ולהבין מתי זה  –לדעת/להבין/להרגיש מתי זה לא  .4

משוך זמן, ובסוף משאבים לא על מנת לא ליצור מורת רוח מצד הישראלי. היפנים יכולים ל

 וזמן יקר יתבזבזו.

החוזה נחתם והעבודה ה"אמיתית" מתחילה, מרגע  –מערכת יחסית מושתת אמון /שרות .5

תודעת שירות גבוהה מאוד. וזה מערכת היחסים מושתת על אמון ונאמנות מוחלטת 

מיד רות הניתן יהיה כפי שהם נותנים, כלומר הלקוח תיכי הש ןהציפיות של היפנים הינ

צודק ועל כן יש לשרתו בכל נדבך , כל טעות מתוחקרת עד הקצה על מנת לא לבצע אותה 

 יתבקש אישור מחדש וכדומה. בשנית, כל שינוי במוצר
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 :ליפן ישראל ביןעוגנים מרכזיים במסגרת הידוק היחסים נספח: 

 ביקר רה"מ בנימין נתניהו ביפן ונפגש עם ראש ממשלת יפן, שינזו 2014במאי : ביקור רוה"מ ,

אבה. ראשי הממשלות חתמו על הצהרה משותפת, במסגרתה הצהירו על כוונותיהם ליצור 

 שותפות מקיפה על מנת להגביר את היחסים הבילטרליים בין המדינות. 

 התעשייתי על ידי שר הכלכלה  נחתם בישראל שת"פ בתחום המו"פ 2014ביולי : הסכם מו"פ

הסכם מר נפתלי בנט.  דאז ( ושר הכלכלה הישראליMotegiטושימיטסו מוטגי )דאז היפני 

המו"פ מאפשר לחברות לאתר שותפים לפיתוח מוצר משותף במטרה להפנותו לשוק היפני או 

הישראלי. התכנית מעניקה תמיכה כספית בהוצאות המו"פ לפרויקטי המו"פ המשותפים 

ושרו ע"י ועדה משותפת, כאשר רשות החדשנות מסייעת לחברה הישראלית לפי תנאי חוק שא

היפני מסייע לחברה היפנית לפי  METI-ומשרד ה - מהוצאות המו"פ 50%תמיכה בעד  - המו"פ

 מהוצאות המו"פ. 100%תמיכה כספית שיכולה להגיע לכדי  -תנאיו 

 אנשי עסקים בכירים בליווי משלת יפן ביקר בישראל ראש מ 2015בינואר : החלטת הממשלה

בין רקע מגמת ההתקרבות ביחסים . במקביל לביקורו ועל ועוד( NECמיפן )יו"ר פנסוניק, יו"ר 

החלטת ממשלה המשקפת תוכנית כלכלית המקיפה את כל  4/1/2015ביום התקבלה המדינות, 

 משרדי הממשלה הרלבנטיים לבניית שותפות בין המדינות. 

o  היתר בין, ביפן העסקית הפעילות חיזוקלמשרד הכלכלה והתעשייה לנקבע יעד 

 חברות של השתתפות; ישראלית טכנולוגיה וימי אירועים קיום באמצעות

 עריכת; בישראל יפניות חברות של השקעות קידום; בתערוכות ישראליות

 ליפן המסחרית הנספחות של שלוחה ופתיחת ליפן יצואנים להכשרת סמינרים

 )אשר תהא אחראית על מערב יפן(. באוסקה

 2015: בהתאם, המשרד הכלכלי באוסקה נחנך בחודש נובמבר פתיחת המשרד באוסקה 

 שני עובדים מקומיים ומסייע לנספחות לכסות את חבל קנסאי.ומאויש על ידי 

  ביקר אבה שינזו מר יפן ממשלת ראש: 2018ביקור ראש הממשלה היפני בישראל, מאי 

 . רב לאומיותלים ונשיאי חברות יפניות "מנכ 11של  משלחת בליווי בישראל

 יחד עם לביקור בישראל  הגיעשר הכלכלה היפני :  2019יפן הראשון, ינואר -פסטיבל ישראל

  . חברות יפניות גדולות וכן גורמי ממשלה רבים 99-מ נציגים 200-שמנתה כמשלחת  

 :מזכרי הבנות שנחתמו בשנים האחרונות 

 שנת חתימה  שם ההסכם

 2019 מזכר הבנות לשת"פ בתחום הבריאות הדיגיטלית בין משרדי הכלכלה 
מזכר הבנות לשת"פ בתחום הסייבר בין משרד התקשורת היפני ומערך הסייבר 

 הישראלי
2018 

 2017 מזכר הבנות לשת"פ בתחום הסייבר בין משרדי הכלכלה
 2017 מזכר הבנות לשת"פ בין משרדי התחבורה

 JIIN- Japan Israel Innovation Network 2017-משותפת להקמת ה הצהרה

)משרד  METI Kansaiמזכר הבנות בין משרד הכלכלה והתעשייה הישראלי ובין 
 הכלכלה של יפן באזור קנסאי(

2017 

 JOIN- Japan Overseas Infrastructure Investment-הסכם עם ה
Corporation for Transport & Urban Development (JOIN)  ומשרד הכלכלה

 הישראלי

2017 
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 2014 מו"פ תעשייתישת"פ במזכר הבנות ל

 


