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יצוא בתעשייה –
למי נכון ומה עושים כשהמוצר
לא מתאים?

מבוא
חברות תעשייתיות ישראליות רבות שואפות להרחיב את
פעילותן לחו,,ל ולשווק את מוצריהן במדינות ברחבי העולם.
שאיפה זו נובעת ,בין היתר ,משום שהשוק המקומי קטן וריכוזי
ומתוך מרצון לאתר מנועי צמיחה חדשים לחברה.
עם זאת ,פעילות יצוא משמעותית אינה מתאימה לכל חברה/כל

השאלה הראשונה אותה
חברה השואפת לייצא את
מוצריה צריכה לשאול את
עצמה היא האם מוצריה
מתאימים ליצוא

מוצר ,וללא מעט יש מוצרים שמתאימים יותר למכירה ושיווק
בשוק המקומי ,והאפשרויות העומדות בפניהן להתרחבות בינלאומית באמצעות יצוא מצומצמות מאוד.
לפיכך ,השאלה הראשונה אותה חברה השואפת לייצא את מוצריה צריכה לשאול את עצמה היא האם
מוצריה מתאימים ליצוא.
עדות לכך שקיימים ענפים ומוצרים שיותר מתאימים ליצוא וכאלה שמתאימים פחות היא בכך שישנם
ענפים ותתי ענפים מוטי יצוא וכאלה מוטי שוק מקומי .השונות בשיעורי היצוא קיימת אפילו בקרב חברות
העוסקות באותו ענף ,כפי שניתן להיווכח מהסתכלות על תעשיית הפלסטיק בישראל .בחינת שיעור
היצוא של מוצרים ותתי ענפים שונים בתחום הפלסטיק מעלה כי ישנם מוצרים ותתי ענפים מוטי יצוא,
אשר שיעור היצוא שלהם משמעותי מאוד ,לעומת כאלה אשר אינם מיוצאים כלל או ששיעור היצוא
שלהם נמוך מאוד.

שיעור יצוא מוצרי פלסטיק מישראל 1

המלצתנו לחברה השוקלת לפתח פעילות יצוא משמעותית היא לחשב  Export Intensity Indexשל
מוצרי החברה ,כפי שיוסבר בחלק הבא.
 1מקור :סקר הלמ,,ס העדכני ביותר ,פורסם בשנת  2011ומבוסס על נתונים משנת  .2006ענפים נבחרים בלבד
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Export Intensity Index
ניתוח ה Export Intensity Index-בוחן את הכדאיות הכלכלית הבסיסית ביצוא מוצרי חברה .לפי מתודולוגיה
זו ,בעת בחינת כדאיות היצוא יש לבחון את מוצרי החברה על פי שני פרמטרים:
עלויות ההובלה -כלל העלויות הכרוכות בהובלת מוצרי החברה למדינות היעד ,המושפעות בעיקר מסוג
ההובלה (ימית ,אווירית או יבשתית) ,מידות המוצר (בעיקר נפח ומשקל) ,ובמידה ומדובר בהובלה ימית -אופן
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אריזת המטען ( FCLאו )LCL

רווחיות תפעולית -הרווחיות התפעולית של המוצר בשוק היעד ,המושפעת משני גורמים מרכזיים:
מחיר המכירה בשוק היעד -מושפע מגורמים רבים ,ובהם רמת התחרות בשוק היעד (הן התחרות
המקומית בשוק היעד והן התחרות הבינ,,ל הקיימת בענף זה) ,רמת התחכום של המוצר (ככל 		
שמוצר נחשב יותר  commodityכך תמחורו נמוך יותר בהשוואה למוצרי פרמיום) ,רמת הבידול של
החברה ויכולת היצואן לגבות פרמיה
המצוינות התפעולית של החברה – יעילות החברה בייצור ,פיתוח ,שיווק והפצה
במסגרת הניתוח ,כל מוצר של החברה ימוקם על גבי מטריצת עלויות ורווחיות בהתאם לערך 		
המתאים לו בכל אחד מהפרמטרים .מדד התאמת המוצר ליצוא– (Export Intensity Index (EII

יחושב כיחס בין שיעור עלויות ההובלה ושיעור הרווחיות התפעולית שלו; מוצרים ששיעור עלויות
ההובלה שלהם גבוה בהשוואה לשיעור הרווחיות ביצואם יוגדרו כמוצריLow Export Intensity

( Index (Low EIIומוצרים ששיעור עלויות ההובלה שלהם נמוך בהשוואה לשיעור הרווחיות ביצואם
יוגדו כמוצרי (. High Export Intensity Index (High EII
בחינה זו הינה שלב בסיסי והכרחי בטרם גיבוש אסטרטגיה בינלאומית.
זאת ,משום שבעוד עבור חברה בעלת מוצרי  High EIIקיים הגיון
בפיתוח כיוון אסטרטגי של יצוא או התרחבות בינלאומית ,חברה בעלת
מוצרי  Low EIIשתנסה לייצא את מוצריה אלה כחלק מאסטרטגית
התרחבות עלולה לבזבז משאבים רבים ,כספיים וניהוליים ,מבלי
שתנחל הצלחה משמעותית בתחום זה.
באופן טבעי ,ישנן חברות שפורטפוליו המוצרים שלהן מורכב ממוצרים
בעלי רמות  EIIשונות; במקרים אלה מומלץ למקד את אסטרטגית
היצוא במוצרי ה.High EII-

חברה בעלת מוצרי
 Low EIIשתנסה
לייצא את מוצריה אלה
כחלק מאסטרטגית
התרחבות עלולה לבזבז
משאבים רבים ,כספיים
וניהוליים ,מבלי שתנחל
הצלחה משמעותית
בתחום זה

 FCL (full container load( 2פירושו שהמטען מובל במכולה על שם יצואן/יבואן אחד ותעריף ההובלה נקבע באופן אקסוגני ללא תלות במידות המטען
(כל עוד הוא אינו חורג ממגבלת המשקל/נפח הקיימת והסחורה עצמה אינה מיוחדת) LCL (less than container load( .פירושו שהמטען מובל במכולה
על שם מספר יצואנים/יבואנים ,כאשר תעריף ההובלה לוקח בחשבון את מידות המטען (מחיר ההובלה ניתן ביחידות משקל או נפח ,והתחשיב עצמו מבוצע
באמצעות הכפלת מחיר זה במדד הגבוה מבין השניים  -משקל או נפח המטען)
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תעשיית הפלסטיק כמקרה בוחן של Export Intensity Index
ניתוח תעשיית הפלסטיק המקומית מאפשר להדגים ולבאר את ה .EII-בחלוקת התעשייה למוצרים שונים
הנעים על הטווח שבין ( commodityלדוגמא ,כלים חד פעמיים) לבין מוצרים מתוחכמים (לדוגמא,
טפטפות) ,ניתן לראות כי ככל שהמוצר בעל שיעור עלות הובלה נמוך יותר ורווחיות תפעולית גבוהה יותר ,כך
שיעור היצוא שלו גבוה יותר:

Intensity Analysis

 Exportשל תעשיית הפלסטיק בישראל 3

כפי שניתן לראות בניתוח תעשיית הפלסטיק המקומית ,מוצרים בעלי שיעור עלות הובלה גבוה ושיעור
רווחיות נמוך כמעט ואינם מיוצאים ,ולהיפך.

קבלת ההחלטה
חברה בעלת מוצרי  High EIIיכולה לחשוב על מהלכים אסטרטגיים לטובת מיצוי ההזדמנויות בשווקי
היצוא ,ואף לבחון הקמה או רכישה של פעילות ייצור בחו,,ל לטובת צמיחה נוספת .זאת ,כמובן ,לאחר
שקלול גורמים נוספים ,פנימיים וחיצוניים ,כגון קיום קשב ניהולי וכוח אדם מתאים ליצוא ,קיום קיבולת ייצור
מתאימה ,חסמי כניסה בשווקי היעד ומצב השוק המקומי של התחום בו החברה פעילה (כגון רמת הצמיחה
המקומית וקיום אפשרויות צמיחה נוספות בשוק המקומי) .לעומתה ,חברה בעלת מוצרים שבאופיים הם
בעלי  Low EIIצריכה לפעול באופן שונה על מנת למקסם את אפשרויות הצמיחה שלה .בהמשך המסמך
נתמקד באסטרטגיות אפשריות להרחבת פעילותן של חברות בעלות מוצרי .Low EII
 3מקור :למ,,ס; ניתוח חברת  .TASCענפים שהוצאו מהניתוח עקב חוסר בהירות בנוגע למוצרים :רשתות ושקים סרוגים מפלסטיק ,אמצעי סגירה
מפלסטיק ,תבניות מפלסטיק ,מוצרי פלסטיק בשיטת ההזרקה לשימושים טכניים ,חקלאיים ותעשייתיים ,מוצרי פלסטיק טכניים ,מוצרים מפלסטיק לנמ,,א
(כלל תתי הענפים למעט אריזות חד פעמיות מפלסטיק וחומרי אריזה מפלסטיק); ענפים שהוצאו מהניתוח עקב מיעוט נתונים :צעצועים מפלסטיק
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אסטרטגיות צמיחה אפשריות לחברות בעלות מוצרי Low EII
קיימות שלוש חלופות אסטרטגיות מרכזיות להרחבת פעילות של חברות בעלות  ,Low EIIכאשר הבחירה
באסטרטגיה מסוימת תלויה במיצוי ההזדמנויות הקיימות בשוק המקומי על ידי החברה וכן בקיומם של
תנאים נוספים:
Do the basics right
המשך מיקוד בשוק
המקומי וחתירה למיצוי
יכולות והזדמנויות בו
לטובת שיפור הרווחיות

תיאור

למי
מתאים?

חברה שטרם מיצתה את
ההזדמנויות הקיימות
בשוק המקומי
לא קיים מוצר High EII
בעל קרבה ליכולות הליבה
של החברה (במובנים
של טכנולוגיית ייצור,
סוג לקוחות ,חומר גלם
וכדומה)

Upgrade
שדרוג מוצרי החברה
למוצרי High EII- in-
 houseאו באמצעות
רכישה של חברה/קו ייצור

חברה שהגיעה למיצוי
הזדמנויות בשוק המקומי
קיים מוצר High EII
בעל קרבה ליכולות הליבה
של החברה (במובנים
של טכנולוגיית ייצור,
סוג לקוחות ,חומר הגלם
וכדומה)

Multi factory
רכישה/הקמה של פעילות
ייצור במדינה זרה המהווה
שוק יעד

חברה שהגיעה למיצוי
האפשרויות בשוק המקומי
חברה בעלת יכולות
פיננסיות להשקעה
ולנטילת סיכונים
חברה הנהנית מיתרון
תחרותי (למשל ,טכנולוגי)
על פני חברות מקומיות
בשווקי יצוא

הבחירה בחלופה האסטרטגית תיעשה תוך בחינת מאפייני החברה; עם זאת ,ניתן לראות בשלוש החלופות
שפורטו שתי אפשרויות של רצף טבעי של התפתחות:
חברה אשר הייתה רחוקה באופן משמעותי ממיצוי כלל האפשרויות בשוק המקומי ולכן פנתה
לאסטרטגיית  ,Do the basics rightעשויה בהמשך להגיע למיצוי ההזדמנויות בשוק המקומי
באופן אשר יאפשר לה לפנות לאסטרטגיית Upgrade
יישום מוצלח של אסטרטגית  Upgradeתוך פיתוח פעילות ייצוא משמעותית יכול בהמשך 		
לאפשר התרחבות גיאוגרפית באמצעות הקמה/רכישת פעילות ייצור בחו,,ל; צעד זה יאפשר 		
לחברה לבצע את הקפיצה המשמעותית מחברה מקומית בעלת פעילות ייצוא לחברה בינלאומית,
להגדיל את מכירותיה מעבר לים ואף להתייעל מבחינת יכולות ההפצה הבינלאומיות שלה
אפשרות פחות אינטואיטיבית ,אך אפשרית ,היא פנייה לאסטרטגיית  Multi factoryלאחר יישום
אסטרטגיית  .Do the basics rightאפשרות זו מתאימה לאותן חברות המייצרות מוצרים מוטי שוק
מקומי והגיעו למיצוי שלו ,שאין באפשרותן לשדרג את מוצריהן מאחר ולא קיים מוצר  High EIIבעל קרבה
ליכולות הליבה שלהן ,והינן בעלות שאיפה וקשב ניהולי להתרחבות בינלאומית .הקמת פעילות ייצור בחו,,ל
יכולה לאפשר לחברות אלה להרחיב את פעילותן לחו,,ל ולהפוך לחברות ,,מקומיות ,,בשווקים נוספים.
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סיכום
הגדלת הרווחים מחייבת עבור יצרנים רבים בחינת אפשרויות
התרחבות בינלאומית .יצוא הינה החלופה הפשוטה יותר של התרחבות
בינלאומית ,אך היא אינה מתאימה לכל ענף ,מוצר או חברה .בחינה

בחינה מקדימה של
פעילות החברה לפי
מתודולוגיית Export

מקדימה של פעילות החברה לפי מתודולוגיית Export Intensity

Intensity Analysis

 Analysisהינה הכרחית על מנת למקד את התשומות הניהוליות

הינה הכרחית על
מנת למקד את
התשומות הניהוליות
בכיוונים האסטרטגים
המתאימים ביותר
לחברה

בכיוונים האסטרטגים המתאימים ביותר לחברה .אסטרטגיה מוכוונת
מראש תאפשר לחברה בעלת מוצרים בעלי רמות שונות של EII
להתמקד בפעילות הייצוא של המוצרים המתאימים ביותר ,ותמנע
מהן בזבוז משאבים ניהוליים וכספיים בכיוונים בעלי סיכויי הצלחה
פחותים.
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