
 צור קשר? רוצה לייצא

 .היצוא מסין

  ,(טריליון 20 כ על עומדות ההערכות 2018 ב) טריליון 18.6$ על עמדה 2016 ב העולמי הבנק נתוני פ"וע ,בעולם והגדולה החזקה הכלכלה היא אמריקה
   .דולר טריליון 11.2 של סך על 2016 ב עמדה סין כלכלת  לעומתה
 וממחיש ,ב"ארה לעומת תושבים 4 פי- כ מונה סין כלכלת היינו .בסין מיליארד 1.3 כ לעומת תושבים מיליון 300 כ ב"בארה כי בעובדה טמון המהותי ההבדל

   .האמריקאי הקניה כח עוצמת את
 

 במספרים טמונה לכך והסיבה  ,המעצמות בין מאוזן ומסחר הגינות על לשמירה בדרישה ,סחר למלחמת  טראמפ הנשיא יצא זה עצום קניה כח סמך על
   :שלהם ובהשלכות

  כחצי סך על ביבוא משתקף האיזון חוסר אך ,(שירותים בהכלל מיליארד 710$)  ,מיליארד 635$  של בסך נאמד המעצמות בין סחורות סחר היקף1)
   .מיליארד 376$ בסך סחר גרעון עם ב"ארה את מותיר זה איזון חוסר .סין של בלבד מיליארד 130$ לעומת ,ב"ארה של דולר טריליון

 .לסין האמריקאי היצוא בסך בלבד 119%  של גידול לעומת 577% ב גדל השנים במשך ב"לארה סין של היצוא היקף2)
   .ב"בארה הסינים של 39.5$ כ לעומת מיליארד 107.6$ כ של סך השקיעו אמריקאים שכן ,האיזון חוסר את משקפת ההשקעות בחינת אף3)

  את ולהעמיד ,בסין הממשל מהלכי של מקיפה חקירה להשיק בכדי ,ב"ארה בתולדות הגדול לאומי חוב עם המתמודד  טראמפ ממשל י"ע בוצעה זו אנליזה
   .זה לשוק שלה היצוא מסך 50% כ של בהיקף ב"לארה מייצאת שהיא הסחורות על מכסים פגשה ,לדרישה בחיוב נענתה שלא  סין  .בסחר האיזון דרישת

 סחר בהסכמי שיפורים מבצע , ב"לארה עבודה מקומות להחזיר תעשיות לעודד מנת על ובמקביל  ,האמריקאים ליצואנים ומסייע תומך האמריקאי הממשל
  .א"נפט דוגמת נוספים

 
 עם פעולה ושיתופי יצוא עבור הזדמנויות שפותחות אלו הם ,אלו בקטגוריות המוצרים התייקרות – ב"לארה סין של היצוא קטגוריות את לבחון במיוחד חשוב

 : אמריקאים יצרנים
 147$ של בסך נאמדת זו קטגוריה – חכם לבית ומוצרים – ניידים מכשירים  מחשבים ,חכמים טלפונים דוגמת ,טכנולוגיים מוצרים מובילים הטבלה את1)

   .מיליארד
  עם  מקסיקו מול טראמפ הנשיא שביצע המהלך את ומסביר  הרכב לתעשיית רלוונטי זה מסך וחלק ,מיליארד 110$ עם ומכונות ציוד – השני במקום2)

 ('וכד מדיחים ,כביסה מכונות ,מקררים לבנים במוצרים גם מדובר בנוסף אך ,א"נפט הסכם
 .פלסטיק ומוצרי  ,ספורט ציוד ,משחקים ,ומצעים בריהוט כלולים נוספים מיליארד 374$)
  חטיפים ,(טריים) פירות  ,משקאות ,מעובדים מזון מוצרי  וכוללת  מיליארד 4.5$ של סך עם המזון לתחום הרלוונטית קטגוריה היא הרשימה את סוגרת4)

 .ותבלינים
 

 

 :המספריםצריך להבין את  –לפני שמתחילים 

  ,והאולטימטיבי האופטימלי היעד הוא הסופי הצרכן ,זאת עם  .הסופי לצרכן רלוונטיים ב"לארה מסין המיוצאים המוצרים רוב – להבין שיש אקוטית נקודה
 .B2C ו B2B ל הרלוונטי דולר מיליארד רבע לפחות של מינימלי שוק היקפי עם פוטנציאליים ולקוחות תעשיות שלל ניצבות בדרך אך

 
 .אחרים ייצוא שווקי אף אלא  - רלוונטי ב"בארה השוק רק שלא כך – וקנדה למקסיקו יעברו ורהיטים ,מיכון  ,חקלאות ,מזון יצור לדוגמה B2B ה ברמת

 
 הגדולה הסחורות  מיבואני אחת – WALMART ניצבת ובראשם ,ב"בארה הקמעונאים מכירות על משפיעה מוצרים התייקרות זה בשלב - B2C ה ברמת

 להצטרף תאחר לא אמזון ,וטארגט דיפו הום גם הם אלו לאתגרים שותפים ,שלה המניה מחיר ועל ,להתחרות יכולתה על השפעה זו להתייקרות .מסין
 .amazon go החנויות רשת את לפתוח כוונתה בגין למהלך

 אלו ובכללם ב"ארה עם מאוזן הוגן לסחר השותפים נוספים ושווקים ב"ארה תוצרת מוצרים לרכישת רבים משאבים מפנים הקמעונאים אלו מסיבות
  .ישראל כולל – א"נפט הסכם על החתומות

 
 .עצום שוק לפוטנציאל  חשיפה ומאפשרים ,אלו  יעד שווקי של סגמנטים  בשלל נתח לגריפת פז הזדמנות ישראלים יצואנים עבור מייצרים אלו מהלכים

 (2015הנתון נכון לשנת )משרד המסחר האמריקאי :  מקור  מידע* 

 חשבון הכלכלה האמריקאית  התעצמה בעיקר על כלכלת סין : ההשלכות

  הסתפק לא בסין הממשל אך  ,לסין ב"מארה *עבודה מקומות 911,000 כ  לזרימת הביאה ,האמריקאית ההנהגה מצד התערבות והעדר ,סין של אלו מהלכים
 בסין אמריקאים יצרנים עם ישירה תחרות סיניים ליצרנים אפשרה זו הפרה .אמריקאיות טכנולוגיות של רוחני וקניין יוצרים זכויות הפרת גם אפשר אלא בכך

  .ב"ארה תוצרת ופיתוחים תוכנות  ,טכנולוגיות על – בעולם אחרים ובשווקים
  השלישי יצוא השוק היא סין – להבין שחשוב נוסף נתון אך ,הנושות אחת הינה וסין ,הכלכלי המשבר בגין דולר טריליון 19 כ של חוב ב"לארה כי לזכור חשוב
 (בהתאם יערכו בסין הפועלים יצואנים כי חשוב) סין עבור 1 מספר שוק היא ב"ארה אך ,ב"ארה עבור בגודלו

 .וההזדמנויות –ירידה לצורך עליה 
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