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שגריר הודו בישראל
מר סנג'יב סינגלה

חברים יקרים, שלום! 
אני שמח לפתוח את שנת הכספים 2021-2022 עם המדריך העסקי 
הודו-ישראל בעברית. אני בטוח שפרסום זה יהווה כלי שימושי עבור 
אנשי עסקים ישראלים המעוניינים לעשות עסקים עם הודו. מאז כינון 
היחסים הדיפלומטיים המלאים בין הודו לישראל בשנת 1992, התרחבו 
יחסי המסחר בין המדינות לאין ערוך. מכ-200 מיליון דולר בשנת 1992, 
סחר הסחורות נהיה מגוון יותר והגיע ל-5.2 מיליארד דולר בשנת 2019. 
ל-118  2019 הייתה מעל  ההשקעה המצטברת מהודו לישראל בשנת 

מיליון דולר ואילו מישראל להודו הייתה מעל 188 מיליון דולר.
אני מאמין שזו רק התחלה ושיש פוטנציאל אדיר שלא מנוצל עדיין כדי 
הודו  בין  הבילטרליים  היחסים  בעוד  שלנו.  המסחר  יחסי  את  להרחיב 
לישראל התחזקו עם השנים, אנו שמים דגש על גיוון מעבר לתחומים 
בתחומים  הקשרים  והעמקת  ומזון,  מים  ביטחון,  שהם  המסורתיים 
אחרים כמו בריאות, קשרים אקדמיים, חלל, חדשנות, מדע וטכנולוגיה, 
וזאת כדי להשלים את הפערים בכלכלות שלנו ואת חוזקות הייצור של 

הודו. 
מר  הודו  נשיא  ביקורו של   - ההיסטוריים האחרונים  ביקורי האח"מים 
פראנב מוקרג'י בישראל )אוקטובר 2015(; ביקורו של נשיא ישראל מר 
ראובן ריבלין בהודו )נובמבר 2016(; ביקורו הראשון אי פעם בישראל 
ראש  וביקור   ,)2017 )יולי  מודי  נרנדרה  מר  הודו,  ממשלת  ראש  של 
את  העלו   -  )2018 )ינואר  נתניהו  בנימין  מר  בהודו,  ישראל  ממשלת 
מערכת היחסים שלנו לרמה חדשה. ההסכמים השונים שנחתמו במהלך 
ביקורים אלה הוכחו כאבני דרך חשובות לקידום היחסים הבילטרליים 

שלנו. 
יצליחו לתעל את המומנטום  אני מקווה שבעלי העניין משני הצדדים 
להקל  ישמח  בשגרירות  שלי  הצוות  שלנו.  העמים  לטובת  המתמשך 
על כל המאמצים בחזית זו. אני מודה ללשכת המסחר ישראל-הודו על 

העזרה לשגרירות בהוצאת פרסום זה.
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לשכת המסחר ישראל-אסיה
ולשכת המסחר ישראל-הודו 

לשכת המסחר ישראל-אסיה משמשת כצומת עסקית עבור חברות ישראליות 
הפועלות או מעוניינות לפעול במזרח אסיה , הן במידע והן בקשרי הסחר.

 1984 בשנת  נוסדה  אשר  רווח  מטרת  ללא  עמותה  הינה  המסחר  לשכת 
במטרה לקדם את הקשרים העסקיים עם מדינות מזרח אסיה. מייסדיה הם 
מכון  התעשיינים,  התאחדות  האוצר,  משרד  הכלכלה,  משרד  החוץ,  משרד 
הייצוא ואגוד לשכות המסחר. מייסדים אלו נמנים על חברי הדירקטוריון יחד 
למייסדים, חברים  בנוסף  ואנשי עסקים הפעילים באסיה.  נציגי חברות  עם 
משרדי  בנקים,  וגדולות,  קטנות  פרטיות  וחברות  ציבוריות  חברות  בלשכה 

עורכי דין ורואי חשבון, חברות ממשלתיות, ואנשי עסקים הפועלים באסיה.
בארץ  הזרות  השגרירויות  עם  הדוק  פעולה  בשיתוף  פועלת  הלשכה 
והשגרירויות הישראליות באסיה וכן עם ארגונים מקבילים באסיה כלשכות 

מסחר וארגונים כלכליים.

השירותים הניתנים ע"י הלשכה:
מידע בנושא הזדמנויות עסקיות ומכרזים.  •

ליווי וייעוץ עסקי מצוות המומחים של הלשכה.  •
קשרים עם חברות באסיה.  •

מפגשים ויצירת קשרים עם משלחות עסקיות מאסיה המבקרות בארץ.  •
ארגון משלחות עסקיות הנוסעות למדינות אסיה.  •

סיוע בארגון ביקורים ומפגשים עסקיים עם חברות מקומיות בעת ביקור   •
חברות ישראליות  באסיה

מחיר מוזל לסמינרים אשר מארגנת הלשכה במטרה לחשוף את החברות   •
הישראליות להזדמנויות עסקיות חדשות.

ארגון אירועי נטוורקינג.  •
קבלת מדריכים וחוברות בנושא אסיה המתפרסמים ע"י הלשכה - בחינם.  •

לשכת המסחר ישראל הודו היא חלק מלשכת המסחר ישראל אסיה. 
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הפעילות של לשכת המסחר ישראל אסיה מכסה 16 מדינות אסיאתיות- סין והונג-
לנקה,  סרי  תאילנד,  סינגפור,  מיאנמר,  טייוואן,  דרום-קוריאה,  נפאל,  הודו,  קונג, 

פיליפינים, אינדונזיה ומלזיה, קמבודיה ולאוס, ולאחרונה גם בהוטן ואוזבקיסטן. 

בעלי התפקידים בלשכה
נשיא לשכת המסחר ישראל אסיה- מר מתן וילנאי  •

סגנית נשיא ויו"ר לשכות המסחר ישראל הודו נפאל וסרי לנקה-  •
עו"ד ענת ברנשטיין רייך  

סגן נשיא ויו"ר לשכת המסחר פיליפינים, סינגפור ומלזיה- מר רון דורון  •
נשיא לשכת מסחר ישראל-הודו ונפאל - מר רביב בירון   •

סגני יו"ר לשכת המסחר ישראל הודו ונפאל- מר יעקב קטן ומר אמנון אופן  •
מנכ"לית לשכת המסחר ישראל אסיה- גב׳ לירון אורמן  •

התרבות  את  ובהבנתכם  בהודו  בפעילותכם  לכם  יסייע  זה  שמדריך  מקווים  אנו 
והאפשרויות הרבות במדינה רב-גונית זו.

אנו בלשכת המסחר ישראל-אסיה מזמינים אתכם להצטרף אלינו ללשכה.
ניתן לצור איתנו קשר במיילים הבאים:

contact@israel-asia.org, gm@israel-asia.org
www.israel-asia.org

כתובת הלשכה - בית התעשיה, רח׳ המרד 29, תל אביב

הנהלת לשכת המסחר ישראל אסיה בפגישה עם שגריר הודו בישראל
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ניו דלהיעיר בירה
מומבאיהעיר הגדולה ביותר

28 מדינות ושמונה טריטוריות איחודחלוקה אדמיניסטרטיבית
אפגניסטן, בנגלדש, בהוטן, סין, מיאנמר, נפאל, מדינות שכנות

פקיסטן וסרי לנקה
2,973,190 קמ"ר )90% אדמה, 10% מים( )8 בעולם(שטח כולל

אקלים סאב -טרופי אקלים
עונה שחונה וקרה )אוקטובר עד פברואר(

עונה שחונה וחמה )פברואר עד יוני( 
עונה גשומה וחמה )יוני עד ספטמבר(

פחם )עתודות רביעיות בגודלן בעולם(, ברזל, משאבים טבעיים
מנגן, נציץ, בוקסיט, כרומיט, גז טבעי, יהלומים וגיר

14,500 ק"ממעברי מים
464נמלי תעופה

פרופיל אוכלוסייה 
)הערכה 2020(

1.38 מיליארד
)עירוני : 34.5%, כפרי: 65.5%(

0-14 שנים )26.16%(, 15-24 שנים )18.01%(מבנה גיל
 25-64 שנים )49.26%(, 65 שנים ומעלה )6.57%(

אסלאם 14.2%דת הינדואיזם 79.8% 
סיקיזם 1.7% נצרות 2.3%  

28.4גיל חציוני
גברים: 82%, נשים: 65%השכלה

494.26 מיליון בשנת 2019כוח עבודה
ראם נאת' קובינדנשיא

נרנדרה מודיראש ממשלה
0$8.683 טריליון )2020 הערכה(תמ"ג

FY19 -צמיחה בתוצר: 6% ב
6,865$ )152 בעולם(תמ"ג לנפש

1.6 טריליון דולרצריכה פרטית
467.2 מיליארד דולריבוא סחורות
314.3 מיליארד דולריצוא סחורות

152.9 מיליארד דולרגירעון סחר בסחורות
Reserve Bank of Indiaבנק מרכזי

הבורסות העיקריות 
לניירות ערך

BSE הבורסה של מומבאי
NSE הבורסה הלאומית

הודו מידע כללי



7

כלכלת הודו 

מבוא
בתהליך  נמצאת  אשר  איתנה  ככלכלה  התגלתה  הודו  האחרונות,  בשנים 
משלוש  אחת  להיות  צפויה  היא  כאשר  בעולם  ביותר  המהיר  הצמיחה 

המעצמות הכלכליות המובילות בעולם במהלך 10-15 השנים הבאות.

גודל השוק
התוצר המקומי הגולמי של הודו נאמד ב2.06 טריליון דולר לשנת הכספים 

2019-2020, וגדל ב-4.2% לעומת השנה הקודמת.
בעולם  בגודלו  השלישי  הסטארט-אפים  כבסיס  מעמדה  על  שמרה  הודו 
הן חברות  מ 9,000 חברות סטארט-אפ, כאשר מתוכן, 1,300  עם למעלה 

שהוקמו בשנת 2019.
כוח העבודה של הודו צפוי לגדול בעשר השנים הבאות ל600 מיליון איש 
העבודה  בכוח  ההשתתפות  הגדלת  האוכלוסייה,  גידול  קצב  על  בהתבסס 

והגדלת מספר בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות הכשרה אחרים. 

התפתחויות אחרונות
השונים.  במגזרי המשק  לזרום השקעות  החלו  בהודו  הכלכלה  עם שיפור 
בשנת  דולר  מיליארד   28 על  עמדה   )M&A( והרכישות  המיזוגים  פעילות 
48 מיליארד דולר. בשנת   - ל  )PE( הגיעו  2019, בעוד שעסקאות פרטיות 

.)IPOs( 2019, 17 חברות הודיות גייסו מהציבור כ 2.5- מיליארד דולר
השקעות זרות ישירות בהודו )FDI( הגיעה ל 470 מיליארד דולר בין אפריל 
מחשב  תוכנות  השירותים,  במגזר  עיקרית  תרומה  עם   ,2020 למרץ   2000

וחומרה, תקשורת, בנייה, מסחר ותעשיית הרכב.
 .2020 בפברואר   6.6% לעומת   2020 במרץ   5.9% על  עמדה  האינפלציה 
האינפלציה השנתית למחירי הצרכן עלתה ל-8.4% בשנים 2019-20 לעומת 

3.4% בשנים 2018-19.
משרות  מיליון  כ-12  שנה  מדי  בממוצע  נוצרו   ,2015-19 השנים  במהלך 

חדשות. 
הודו שיפרה את דירוגה בדו"ח קלות עשיית עסקים של הבנק העולמי ב- 14 
 190 מבין   63 במקום   2020 בשנת  ודורגה  שעברה  השנה  לעומת  נקודות 

מדינות. 
שייצור  מה   ,2025 שנת  עד  100,000 סטארט-אפים  להיות  צפויים  בהודו 

תעסוקה עבור 3.25 מיליון בני אדם וייצר ערך של 500 מיליארד דולר.
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יוזמות ממשלתיות
סיטארמן  נירמלה  גב'  האוצר,  שרת  ידי  על  הוצג  הודו  של  הכולל  התקציב 

בפרלמנט ב 1- בפברואר 2020.
בינוני  קצר,  טווח  תוכניות  באמצעות  הודו  כלכלת  את  להניע  נועד  התקציב 

וארוך.
חברות זרות רבות מעתיקות את מפעליהן להודו בגלל יוזמות ממשלתיות שונות 
כמו Make in India והודו הדיגיטלית. נרנדרה מודי, ראש ממשלת הודו, השיק 
את יוזמת Make in India במטרה להגביר את תחום הייצור במדינה ולהגדיל 
את כוח הקנייה של צרכן הודי ממוצע, מה שיניע עוד יותר את הביקוש, יעודד 
את הפיתוח, וכך יועיל למשקיעים. במסגרת יוזמת Make in India, ממשלת 
הודו מנסה להגדיל את התרומה שמספק ענף הייצור במטרה שהוא יהווה 25% 
Digital India, מתמקדת  יוזמת  לכך,  הנוכחיים. מעבר   17% לעומת  מהתמ"ג 
בשלושה רכיבי ליבה: יצירת תשתיות דיגיטליות, אספקת שירותים דיגיטלים 

והגברת האוריינות הדיגיטלית.

להלן כמה מהיוזמות שביצעה הממשלה לאחרונה:
ראש ממשלת הודו הכריז על חבילות כלכליות שונות, בשווי מצטבר של   • 

כ-280 מיליארד דולר, כמעט 10 אחוז מהתוצר הלאומי. 
על  לתושבים  סיוע  לספק  במטרה   2020 באפריל  הוצגה   PMGK חבילת   •
מנת להילחם במגפת ה- COVID. התקציב שהוקצה לתוכנית עמד על 24 

מיליארד דולר.
ממשלת הודו עומדת להגדיל את תקציב בריאות הציבור ל 2.5% מהתמ"ג   •

עד שנת 2025.
לצורך יישום מדיניות הייצוא של תוצרת חקלאית, הממשלה אישרה הוצאה   •
של 29 מיליון דולר לשנת 2019, במטרה להכפיל את הכנסות החקלאים 

עד שנת 2022.
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בריאות
אסיה- באזור  והצומחים  הגדולים  מהסקטורים  אחד  הוא  הבריאות  ענף 
פסיפיק. שירותי הבריאות כוללים תרופות, ביוטכנולוגיה, בתי חולים וציוד 
רפואי. הודו היא הספקית הגדולה ביותר בעולם של תרופות גנריות עם נתח 
במקום  מדורגת  הודו  לחיסונים.  העולמי  מהביקוש   50% ו-   20% של  שוק 

השלישי בעולם בייצור תרופות, דבר המהווה כ-10% מהייצור העולמי. 
ממשלת הודו שואפת להפוך את המדינה למוקד לתרופות עולמי במסגרת 
בפרויקטים  מלאה  בשליטה  מותרות  זרות  השקעות  שלה.  הפארמה  חזון 
אישור  נדרש   74% ל  מעבר  כאשר  קיימים,  בפרויקטים   74% ועד  חדשים 
ממשלתי. על מנת לשמור על מעמדה של הודו כמובילה בתחום התרופות, 

Covid היא נקטה ביוזמות הבאות בשנת 2020 בעקבות מגפת ה
פעילים . 1 לרכיבים  הקשורים  לפרויקטים  במהירות  יינתנו  אישורים 

פרמצבטיים ותרופות בתפזורת. 
מדיניות ייצוא של ממשקי API כגון ויטמינים B1, B6 ו- B12, טינידזול, . 2

על  כן,  על  יתר  וכלורמפניקול.  לפרוגסטרון  אציקלוביר,  מטרונידזול, 
מנת לעודד את פעילות מגזר זה, הודו מתכוונת לפתוח שלושה פארקי 

תרופות גנריות ענקיים בהודו בשותפות עם השלטון המקומי.

ביוטכנולוגיה
הודו היא בין 12 היעדים המובילים בתחום הביוטכנולוגיה בעולם. הודו היא 
עד  וחצבת.   DPT, BCG נגד חיסונים  העולמית של  המובילה באספקה  גם 

שנת 2025 צפויה תעשיית הביוטכנולוגיה להגיע ל-150 מיליארד דולר.

מכשור רפואי
תעשיית המכשור הרפואי מורכבת מחברות רב לאומיות גדולות וכן מעסקים 
קטנים ובינוניים )SME(. גודל השוק הנוכחי של תעשיית המכשור הרפואי 
מוערך בכ- 11 מיליארד דולר, והוא צפוי להגיע ל- 50 מיליארד דולר עד שנת 

2025. נכון להיום, מותרות השקעות זרות בבעלות מלאה בתחום זה. 
כדי לעודד צמיחה נוספת של סקטור זה, ממשלת הודו התחייבה לפעול לפי 

הצעדים הבאים:
1. תכנית תמריץ מוכוונת ייצור המתמקדת בקידום ייצור מקומי של מכשירים 

רפואיים. התמריץ המוצע הוא כ-5% מהמכירות המצטברות בשנה. 
2. איזורים יעודיים לייצור מכשירים רפואיים: הממשלה מקדמת את פיתוח 
מתקני  יספקו  אלה  אזורים  רפואיים,  למכשירים  המיוחדים  הייצור  איזורי 

תשתית משותפים, שצפויים להוזיל את עלויות הייצור. 

סקטורים בולטים והזדמנויות
עסקיות בהודו 
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טכנולוגיות מידע 
ברחבי  הייטק  חברות  עבור  חוץ  מיקור  עבור  ביותר  הגדול  היעד  היא  הודו 
תוכנה  שירותי  עיקריים,  מרכיבים  משני  מורכבת  התוכנה  תעשיית  העולם. 
ומיקור חוץ של תהליכים עסקיים )BPO(. חברות ה- IT ו- ITeS בהודו הקימו 
למעלה מ-1,000 מרכזים עולמיים בלמעלה מ 80 מדינות ברחבי העולם. מאגר 
והיתרון  בעולם   הגדולים  אחד  הוא  הודיים  טכניים  בוגרים  של  הכישרונות 
שהוא זול פי חמש עד שש מארה"ב. תעשיית ה- IT-BPM נאמדת בסכום של 
177 מיליארד דולר והיא צפוייה לצמוח ל-350 מיליארד דולר עד שנת 2025. 

סך ההכנסות משירותי IT ו- BPM הגיעו ל-135 מיליארד דולר.
ממשלת הודו נוקטת יוזמות שונות לקידום תחום התוכנה בהודו. להלן כמה 

מהם:
הבינה  בתחום  לאומית  ברמה  תוכנית  להשיק  מתכננת  הממשלה   •

המלאכותית )AI( ותסייע במינוף שלה לעבודות פיתוח במדינה.
הקבינט הלאומי אישר מדיניות מוצרי תוכנה 2019- על מנת לפתח את   •

הודו כמוקד מוצרי תוכנה עולמי.

תעשיית הרכב
תעשיית הרכב היא אחת מהמניעות הגדולות של הכלכלה ההודית והרביעית 
בגודלו בעולם עד  הודו צפויה להפוך לשוק הרכב השלישי  בגודלה בעולם. 
2026. תעשיית הרכב )הכוללת ייצור רכיבים( צפוייה להגיע ל-282 מיליארד 
דולר עד 2026. ממשלת הודו מעודדת השקעה זרה בתחום הרכב ומאפשרת 
FDI 100% במסלול האוטומטי. תעשיית הרכב משכה השקעות זרות בשווי 
23.89 מיליארד דולר במהלך אפריל 2000 עד דצמבר 2019. ממשלת הודו 
אישרה תוכנית לאימוץ וייצור מהיר יותר של כלי רכב חשמליים בהודו, מכלי 

רכב דו גלגלים ועד אוטובוסים חשמליים. 

תקשורת 
שוק התקשורת הוא השני בגודלו בעולם עם בסיס מנויים של 1.18 מיליארד 
98% מכלל המנויים  כ-  איש. כלכלת הסלולר הצומחת במדינה מהווה כעת 
תרומת  הודו.  של  מהתוצר  כ-6.5%  מהווה  המובייל  תעשיית  הטלפוניים. 
תעשיית התקשורת לתוצר צפויה להגיע ל 8.2%. בהודו קיימים כ- 1.1 מיליון 
היא  המדינה  של  הכוללת  הטלפון  צפיפות  ואלחוטי(.  )חוטי  טלפון  חיבורי 
88.81%. ה- FDI הופך כעת ל 100% בשוק התקשורת, 49% הוא דרך המסלול 
האוטומטי ומגבלות השקעה גבוהות יותר באמצעות מסלול לאישור. במהלך 

2019-20 השקעות הגיעו ל-4.29 מיליארד דולר.

)The National Digital Communications Policy - 2018 )NDCP-2018
צופה את הודו כמדינה המועצמת דיגיטלית. מטרות המפתח של המדיניות הן 
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יצירת פס רחב בכל רחבי הודו עד שנת  2022, יצירת ארבע מיליון משרות נוספות 
הדיגיטלית  התקשורת  של  התרומה  והגדלת  הדיגיטלית  התקשורת   בתחום 
ל- 8% מהתוצר של הודו. השאיפה הנוספת היא להכניס את הודו לרשימת 50 
המדינות המובילות במדד פיתוח ה IC של האיחוד הבינלאומי לטלקומוניקציה 
של  בר-קיימא  פיתוח  ליעדי  מותאמים  אלה  יעדים   .2017 בשנת  מ-134 

האומות המאוחדות.

מסחר דיגיטלי
צמיחה  חווה  הודו  הודו,  ברחבי  באינטרנט  בשימוש  הגידול  בשל 
כדי  ארה"ב  על  לעלות  צפויה  היא  האלקטרוני.  המסחר  בתחום  גבוהה 
 .2034 שנת  עד  בעולם  בגודלו  השני  האלקטרוני  המסחר  לשוק   להפוך 
המסחר  שוק   ,India Brand Equity Foundation )IBEF( נתוני  פי  על 
במסגרת   .2027 עד  דולר  מיליארד  ל-200  לגדול  צפוי  ההודי  האלקטרוני 
הקמפיין של Digital India, ממשלת הודו מכוונת לייצר כלכלה מקוונת של 
טריליון דולר עד שנת 2025. בשוק המסחר האלקטרוני בהודו משקיע זר יכול 

להחזיק  עד FDI 100%, בכפוף לתנאי הפעלה מסוימים.

אנרגיה
סקטור האנרגיה של הודו הוא אחד מהמגוונים בעולם. מקורות ייצור החשמל 
הידרו  נפט,  טבעי,  גז  פחם,  כגון  קונבנציונאלים  מקורות  בין  נעים  הודו  של 
וכוח גרעיני ועד מקורות ברי-קיימא כגון רוח, שמש ופסולת חקלאית וביתית. 
בסביבות  נאמדת   2020 במרץ   31 ל-  נכון  חשמל  לייצור  הודו  של  הקיבולת 
GW 370.11. החלקים העיקריים הם תחנות כוח תרמיות מבוססות דלק אשר 
במדינה.  המותקנת  מהקיבולת   )62.8% )כלומר,   GW 230.60 כמעט  מהווים 
המדינה חווה גל מתמשך בביקוש לאנרגיה וסקטור זה טומן בחובו הזדמנויות 
כלכליות מצויינות. FDI עד 100% מותר בסקטור זה )לא כולל אנרגיה אטומית(.
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יחסי המסחר בין ישראל להודו 
יחסים כלכליים ומסחריים

יחסי המסחר בין ישראל להודו גדלו בצורה משמעותית מ- 200 מיליון דולר 
)ללא ביטחון(  דולר  ל-5.2 מיליארד  )בעיקר סחר ביהלומים(,   1992 בשנת 
2019, כאשר מאזן הסחר היה לטובת הודו בכ- 1.8 מיליארד דולר.  בשנת 
סחר ביהלומים מהווה יותר מ-50% מהסחר בין המדינות. הודו היא השותפה 
בשנים  בעולם.  בגודלה  והשביעית  באסיה  ישראל  של  בגודלה  השלישית 
 IT ,האחרונות הסחר בין המדינות התפשט למגזרים כמו תרופות, חקלאות
יקרות  וביטחון פנים. הייצוא העיקרי מהודו לישראל כולל אבנים  וטלקום 
ומתכות, מוצרים כימיים ומוצרי טקסטיל. היבוא העיקרי של הודו מישראל 
כולל אבנים יקרות ומתכות, כימיקלים ומוצרים מינרליים, מתכות בסיסיות 
ומכונות וציוד תחבורה. אשלגן הוא פריט מרכזי בייצוא של ישראל להודו, 
הודיות,  תוכנה  חברות  מישראל.  מדרישתה  ניכר  אחוז  קונה  הודו  כאשר 
ובמיוחד TCS, Infosys, Tech Mahindra ו- Wipro, מתחילות להרחיב את 
נוכחותן בשוק הישראלי. במהלך ביקורו של ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי 
2017, התקיימה הפגישה הראשונה של פורום מנכ"לי הודו-ישראל,  ביולי 
ואילו פגישתו השנייה התקיימה במהלך ביקורו של ראש הממשלה נתניהו 

בהודו בשנת 2019.

השקעות
ב-118  הסתכמו   )2017 יוני   -  2000 )אפריל  בישראל  ההודיות  ההשקעות 
הודיות  חברות   .)GoI תעשייתי,  וקידום  למדיניות  )המחלקה  דולר  מיליון 
ובאמצעות  ורכישות  מיזוגים  באמצעות  בישראל  נוכחותן  את  מסמנות 
סטייט   ;2005 בשנת  בישראל  פעילותה  את  החלה   TCS סניפים.  פתיחת 
 Jain Irrigation ;2007 פתח סניף בתל אביב בשנת )SBI( בנק אוף אינדיה
בשנת  ישראלית,  השקיה  ציוד  ייצור  חברת   ,NaanDan חברת  את  רכשה 
2012 סאן פארמה רכשה 66.7% ממניות חברת התרופות תארו בישראל. 
Infosys, Tech Mahindra ו- Wipro Infrastructure Engineering הן כמה 
חברות הודיות גדולות אחרות שביצעו רכישות / השקעות בולטות בישראל 
 Saisanket Enterprises Private בתקופה 2015-2016. בשנת 2017 רכשה
מתכת  חלקי  של  ישראלית  מובילה  יצרנית  שתולה,  את  בהודו   Limited
חברת  את  רכשה  ההודית  לוהיה  קבוצת   ,2019 בינואר  מתכת.  ומכשירי 

.Light & Strong ההגנה הישראלית
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לחברות הודיות כגון Think Future Technologies ו- Cyient יש אף נציגים 
ומשרדים בישראל.

ישנן מעל 300 השקעות מישראל בהודו בעיקר בתחום ההיי-טק ובחקלאות. 
השקעות אלה מגוונות באופיין - מפעלי ייצור; מרכזי מו"פ; חברות בת ועוד. 
ישנה העדפה הולכת וגוברת לחברות ישראליות בתחומים כמו טכנולוגיות 
מים, ביטחון פנים ונדל"ן בנוסף לתחומים מסורתיים כמו חקלאות, כימיקלים 
החברות  עם  נמנות   ADAMA נטפים,   ,IDE טבע,  הישראליות  החברות  וכו'. 

הישראליות המובילות שיש להן השקעות בולטות בהודו.

חקלאות
במסגרת תוכנית עבודה מקיפה לשיתוף פעולה בחקלאות שנחתמה ב- 10 
MASHAV )המרכז  2006, פרויקטים דו-צדדיים מיושמים באמצעות  במאי 
לשיתוף פעולה בינלאומי של משרד החוץ בישראל( ו- CINADCO )המרכז 
לשיתוף פעולה בינלאומי לפיתוח חקלאי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
באמצעות  מתגבש  הצדדים  שני  בין  החקלאי  הפעולה  שיתוף  בישראל(. 
של  הרביעי  השלב  על  חתמו  הצדדים  שני  שנים.  לשלוש  עבודה  תוכניות 
 29 פועלים  כיום   .2017 ביולי   )2018-20( המשותפת  הפעולה  תוכנית 
מרכזי מצוינות בהודו במדינות הבאות: ביהאר, גוג'ראט, הריאנה, קרנטקה, 
מהאראשטרה, פונג'אב, רג'סטאן, טמיל נאדו, אוטר פרדש, מיזורם, אנדרה 

פרדש ומערב בנגל.
ניהול  מוגן,  גידול  מיכון,  כגון  ישראליות  וטכנולוגיות  נהנת ממומחיות  הודו 
פרדס, ניהול משתלות, השקיית מיקרו וניהול לאחר הקציר, במיוחד בהריאנה 
ובמהרשטרה. כיום משתמשים בהודו בטכנולוגיות ומוצרי השקיה בטפטוף 
מישראל. חברות ומומחים ישראלים מספקים שרותים לניהול ושיפור גידול 

החלב בהודו בשל מומחיותם בתפוקת חלב גבוהה.

טקס חתימה על מזכר הבנות בין הודו לישראל
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צרור עיצות לעשיית עסקים בהודו
סבלנות זה שם המשחק. עבודה בהודו היא מרתון, ואם אין לך סבלנות ותקציב 

או נעלי ריצה מתאימות, עדיף שתעשה עסקים במדינות פחות מאתגרות.

לכל  מדינה.  ולא  פדרציה  היא  הודו  המדינה.  על  ללמוד  מומלץ  בהתחלה 
מדינה מאפיינים משלה, כוח אדם עם יכולות שונות, נגישות שונה יבשתית 
ימית ואוירית, ופארקי תעשייות שנותנים תמריצים למשקיע הזר. מומלץ לא 
לעשות עסקים עם האיש הראשון שאתה פוגש. בין למעלה ממיליארד איש 
ב 28 מדינות יש לך אפשרויות רבות. הכן שיעורי בית כאשר בשלב ראשון 

מומלץ לקרוא את החוברת הזו אשר יצרנו יחד עם שגרירות הודו בישראל. 

בנה את התוכנית העסקית שלך לא מתוך הנחה שתמכור דולר אחד או אפילו 
רופי אחד לכל הודי. תכנית זו נידונה להיכשל. תפישת הזמן בהודו שונה. אל 
ואם אנשים לא מגיעים  לוח הזמנים  לפי  עובדים  תתעצבן אם הדברים לא 
בזמן לפגישות. אם הפגישה חשובה לך, המתן בלי להתעצבן ובלי להיעלב. 
רוצה  אתה  אם  בזמן.  יגיעו  שהם  אופטימיים  פשוט  שההודים  אומרת  אני 

להיות בזמן בהודו, אל תאמין להערכת זמן הנהג. גם הוא אדם אופטימי. 

מושג הזמן בהודו שונה. נכון יש חריגים כמו אנשי העסקים בגוג׳אראט, אבל 
תפיסת הזמן ההודית שונה וגמישה יותר מאתנו. גם אנחנו עבור אנשי עסקים 
גרמנים לא מדייקים במיוחד. מחר משמעו לא עכשיו. שבוע משמעו עשרה 
וגם מחר.  kal משמעה גם אתמול  וכן הלאה. ואפילו המילה ההינדית  ימים 
יודעים לפי ההקשר. עשיית העסקים עם הודו נהניית קלה יותר ככל שהודו 

נפתחת לעולם, אבל עדיין קיים פער תרבותי שדורש למידה, קבלה והבנה. 

אנחנו הישראלים מאד ישירים. ישירים מדיי בעבור ההודים. הישירות עשויה 
תרבותית.  הבנה  אי  של  בסיס  על  נפלו  עסקאות  והרבה  כחוצפה,  להחשב 
החברה ההודית עדיין היררכית וחשוב לכבד את ההיררכיה הארגונית ההודית.

ההודים על פי רוב לא יגידו "לא". הם חושבים שזה מעליב. את הלא אנחנו 
נאלצים ללמוד בדרך עקיפה. בין אם זה העדר תשובה, או אי ביצוע פעולה, או 
באמצעות צד שלישי שיעביר לנו את המסר. כאשר ההודי יגיד לנו על משהו 
"זה מאתגר" אנחנו נבין כי זה אפשרי אך מסובך. הוא התכוון לומר " זה לא 
אפשרי". כשישראלי אומר "זה מאתגר", ההודי יבין שזה לא אפשרי. על אף 
שהשפה האנגלית שגורה בפיהם של אנשי עסקים הודים, משמעות המילים 
היא זו שגורמת לאי הבנות, ורצוי לא להסיק שאנחנו יודעים אנגלית ולכן הבנו 

את מה שנאמר.

נכתב ע"י עו"ד ענת ברנשטיין-רייך, יו"ר לשכת המסחר ישראל הודו 
מנכ״לית BDO בנקאות השקעות ויעוץ ישראל-הודו
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כללים למשא ומתן ישראלי-הודי 
לא  עדיין  ומתן  היא שהמשא  על המחיר, המשמעות  דיברתם  לא  עדיין  אם 
או  בישראל  הנהוג  מזה  משמעותית  שונה  הודים  עם  ומתן  משא  התחיל. 
במערב בכלל. לנו הישראלים אצה הדרך לסגור עסקה ולהתחיל את שיתוף 
את  לתת  נוטים  ישראלים  עסקים  ואנשי  בעוכרינו  הוא  זה  חיפזון  הפעולה. 
ההצעה הטובה ביותר מוקדם מדי. משא ומתן הוא תהליך של יצירת יחסים 
והכרות הכוללת גם ארוחות משותפות ואפילו אירוח בבית הקולגה ההודית. 
נוח. מעבר לכך,  ההודים מעדיפים לעבוד עם אנשים שהם מרגישים איתם 
לוותר  אסור  ולכן  ומתן  במשא  הצלחה  להרגיש  רוצה  ההודי  העסקים  איש 

ולתת את ההצעה הטובה באמת מוקדם מדי בתהליך. 
מחקר שנערך באוניברסיטת בר-אילן ע"י ד"ר גדעון שניר בחן את אופן ניהול 
המשא ומתן בין הודים וישראלים ואת התייחסות הצדדים להסכמים בכלל. 
שניר  הצדדים,  משני  עסקים  אנשי  מאות  עם  ושיחות  שאלונים  באמצעות 
חיים  מתפיסות  נגזרים  החוזית  ההתקשרות  ואופן  ומתן  משא  כיצד  מצא 
הוא  הנושאים שדר׳ שניר חקר  על עשיית עסקים. אחד  שונות המשליכות 
ההתייחסות להסכם החתום. לדבריו בישראל, הסכם חתום מהוה התחייבות 
בלתי חוזרת, בהודו, ההסכם מצביע על יחסי הכוחות בזמן נתון, וכאשר יחולו 
שינוים במאזן או בנסיבות, ההודי יבקש לשנות את ההסכם. פער הציפיות 
לשנות  נבקש  לא  רוב,  עפ"י  הישראלים,  אנחנו  לעימות.  קבוע  מקור  הוא 
חוזה, אלא בנסיבות קיצוניות. ההודי מנגד, יתפלא כאשר הישראלי יתרעם 
על הבקשה לפתיחת החוזה ויאמר: "הרי השתנו הנסיבות, אז למה אני צריך 

להיות כבול להסכם הישן". 
להלן כמה טיפים לניהול משא ומתן נכון יותר:

אל תגלה מתי אתה חוזר לישראל. מאחר ואחת מטקטיקות המשא ומתן   •
ההודי היא ליגע את האורח עד הרגע האחרון, אל תגלו מהו הרגע האחרון. 
אני ממליצה לומר לקולגה ההודי כי הגעת ותישאר עד אשר תסיימו את 

המו"מ ויש לך את כל הזמן שבעולם. 
השתדל לנהל את המו"מ בנמל הביתי - כלל השאול מעולם הכדורסל-   •
עדיף משחק ביתי בו אתם שולטים בסדר היום והאורח לחוץ לחזור הביתה. 
ניהולו של  היא  - אחת הבעיות המרכזיות  וההיררכיה  הבן את התהליך   •
עם  המרכזיות  הנקודות  על  שעברת  אחרי  דרגות.  במספר  ומתן  המשא 
הקולגה ההודי, וחשבת שהגעתם להסכמות, עשוי להצטרף למשא ומתן 
ויפתח  בארגון,  יותר  בכיר  איש  או  דין,  עורך  החברה,  כמזכיר  אחר  איש 
מחדש נקודות שחשבת שהן סגורות.אל תתבייש לפתוח נקודות שחשובות 
מי  מי מקבל החלטות,  להבין מראש  ודאג  נסגרו  כבר  ואשר לכאורה  לך 

ישתתף בתהליך, מי יחתום על החוזה ומי עוד צריך לאשר את החוזה.
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שניתנת  ביותר  הטובה  ההצעה  שיטת   - ומתן  משא  אסטרטגיית  בנה   •
בשלב מוקדם של המו"מ מכשילה את העיסקה אף כי כוונת הישראלים 
היא טובה. ההודים לא מאמינים שהצעה טובה תנתן בשלב מוקדם. הם 
לא היו עושים זאת והם מנתחים את ההתנהגות שלנו על פי אמות המידה 
רוצים  אנחנו  לאן  לדעת  צריך  תהליך,  הוא  ומתן  ומשא  מאחר  שלהם. 

להגיע, ולבנות את השלבים והויתורים שאתם מוכנים לעשות בדרך. 

מזכר הבנות - בהודו ימהרו לחתום על מזכר הבנות "MOU", בישראל יש   •
למסמך כזה נפקות משפטית. בהודו זהו מזכר שעל פי רוב אינו מחייב 
מנת  על  חשיבותו.  ובכך  ההתקשרות  עיקרי  את  הכתב  על  מעלה  אלא 
שתוכלו להסתמך על מזכר הבנות, רצוי להתחיל לפעול מיידית לניסוח 

הסכם מחייב. 

לפעמים  שתיקות,  כולל  הפרונטלי  ומתן  המשא   - השתיקות  את  הבן   •
ארוכות מאד. לפעמים זה נראה קצת כמו מלחמה פסיכולוגית, אבל ברוב 
המקרים ההודים באמת חושבים ולא שותקים בכוונה. לא חייבים לתרגם 
לשדרג  למהר  ואין  השני,  הצד  של  רצון  שביעות  כחוסר  השתיקה  את 
הצעה רק כדי להפסיק את השתיקה. הישראלים צריכים ללמוד לשתוק 
במשא ומתן. במידה וזה מתארך אפשר להציע הפסקה עד שהצד השני 

יגבש דעתו. 

למד הינדית - כדי לשדרג את מעמדך בחדר הדיונים, מומלץ להבין קצת   •
לדבר  מאד  מהר  עוברים  ההודים  כי  המקומית(  השפה  את  )או  הינדית 
הינדית או הינגליש )הינדית משולבת באנגלית( כשהם רוצים שלא נבין 

אותם. 

נכתב ע"י עו"ד ענת ברנשטיין-רייך, יו"ר לשכת המסחר ישראל הודו
מנכ״לית BDO בנקאות השקעות ויעוץ ישראל-הודו

מפגש פורום המנכלים ישראל הודו, ניו דלהי 2018 
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מסמך זה אינו מהווה יעוץ מקצועי ואינו מחליף ייעוץ עם עורך דין

עסקים בהודו - היבטים משפטיים
הנוגעים  העיקריים  המשפטיים  ההיבטים  את  להאיר  הוא  זה  פרק  מטרת 
להתנהלות עסקית בין גורמים מישראל וגורמים מהודו. אין פרק זה מכסה את 

כלל הסוגיות המשפטיות אליהן יש להתייחס בעת פתיחת עסק בהודו. 
להקים  עליהם  כיצד  ששוקלים  מי  בפני  העומדת  הראשונות  הסוגיות  אחת 
מושפע  המענה  בהודו.  הנוכחות  ועומק  אופי  היא  בהודו  עסקית  נוכחות 
ממספר רב של גורמים, אחד מהם נוגע לאופי הפעילות המתוכננת בהודו והאם 
מתוכננת פעילות משמעותית מול גורמי ממשל. ככלל, מדיניות ממשלת הודו 
תחת תוכנית העל הקרויה MAKE IN INDIA נותנת עדיפות לחברות מקומיות 
)חברה מקומית יכולה להיות גם חברה בת של חברה זרה(. כך למשל, מכרזים 
בתחומי הבטחון מוגבלים למציעים הודיים, וכללי הרכש הממשלתי של משרד 
האוצר ההודי קובעים כי עסקאות רכש ממשלתי בסכום של עד 2 מיליארד 

רופי )כ 27 מיליון דולר( יתבצעו רק מול חברות מקומיות.
גורמי  גדול מן המקרים, לרבות מקרים בהם אין מדובר בפעילות מול  בחלק 
ממשל, עומדות בפני הישראלי מספר חלופות להקמת פעילות עסקית בהודו, 
החל מהתקשרות חוזית בלבד עם גורמים מקומיים ופעילות באמצעות גורמים 
 Fully Owned(( מקומיים אלה, ועד להקמת חברה בבעלות ישראלית מלאה

.)Joint Venture( או חלקית ביחד עם גורם מקומי Subsidiary
מרחב האפשרויות לפעילות באמצעות גורם מקומי )ללא בעלות משותפת(, 
כולל הסכמי הפצה, ייצור תחת רשיון, הסכם ייצוג, הסכם Reselling, הסכמי 
ההודי  בגוף  בעלות  כוללת  אינה  כשלעצמה  החוזית  הרמה  ועוד.  שירותים 
רבים  במקרים  כי  אם  בהודו,  הישראלי  הגורם  של  האינטרסים  את  המייצג 
במסגרת  משותפת.  פעילות  להקמת  בהמשך  מתפתחת  היחסים  מערכת 
הקניין  על  כהגנה  היבטים  מספר  על  להקפיד  חשוב  החוזית,  ההתקשרות 
היווצרות מוסד קבע  והסודות המסחריים של הצד הישראלי, מניעת  הרוחני 
)Permanent Establishment(בהודו, הגבלה על האחריות החלה על הגורם 
פעילות  על  ובקרה  ניטור  מנגנוני  בהודו,  שלישיים  צדדים  כלפי  הישראלי 

הגורם המקומי ואי תחרות.
ככל שהצד הישראלי בוחר לקיים את פעילותו בהודו באמצעות הקמת יישות 

משפטית נפרדת בהודו, יש לקחת בחשבון את הגורמים הבאים:
:)FDI( מגבלות על אחזקה זרה

לאחרונה התווספו הקלות רבות ולגבי רוב הסקטורים,
לא קיימות עוד מגבלות של אחזקות למשקיע הזר.
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עם זאת, במספר סקטורים קיימות מגבלות אותן יש לקחת בחשבון בתכנון 
הודית  בחברה  המקסימלית  הזרה  האחזקה   – למשל  כך  העסקי,  המודל 
בלבד(   49% היתה  לאחרונה  )עד   74% הינה  הבטחון  בתחום  העוסקת 
וקיימות מגבלות על סקטורים רגישים נוספים כגון ביטוח ופיננסים. חשוב 
לציין לגבי הסקטורים המוגבלים כי ניתן לבקש מממשלת הודו היתר חריג 
לאחזקה זרה מלאה )על סמך נימוקים מיוחדים( אולם הדבר כרוך בתהליך 

יחסית ארוך ואין ערובה לכך כי היתר כזה יתקבל בסופו של דבר. 
סוגי התאגדויות הקיימות ע"פ הדין ההודי: 

כעקרון קיימים מספר סוגים של ישויות משפטיות ע"פ הדין ההודי כאשר 
 .LLP מוגבלת  או שותפות  ציבורית(  או  )פרטית  הן חברה  יותר  הרלונטיות 
והפירוק,  ההקמה  בתהליך  בעיקר  הוא  הנ"ל  הישויות  שתי  בין  ההבדל 
בכשירויות  מהותי  הבדל  אין  מס.  והיבטי  השוטפת  התאגידית  ההתנהלות 

המשפטיות של שתי הישויות הנ"ל.
דרישות הסף הפורמליות לגבי חברה )פרטית( ו LLP: לפחות שני בעלי מניות 
)או שותפים ממונים  דירקטורים  LLP(, לפחות שני  )שותפים במקרה של 
במקרה של LLP( לפחות אחד מהדירקטורים צריך להיות תושב הודו )שהות 
בהודו של 182 יום בשנה הקלנדרית החולפת, כלומר גם ישראלים העומדים 

בסף זה יכולים לשמש כדירקטור מקומי(.
שני סוגי הישויות הנ"ל יכולות להתאגד גם כ JV וגם כיישות בבעלות מלאה 
לצורת  נוגעות  שאינן  נוספות  ומגבלות  לעיל  שפורטו  למגבלות  )בכפוף 

ההתאגדות המשותפת אלא לזהות המחזיקים בה(.
במישור הפרקטי מומלץ להסדיר פורמלית את מערכת היחסים עם הדירקטור 
את  להפסיק  והדרכים  חתימה,  זכויות  התמורה,  סמכויותיו,  לרבות  ההודי 
שירותיו. כמו כן יש לתת את הדעת להיבטים בירוקרטים נוספים אשר יש 

להשלימם במסגרת הקמת החברה:
למע"מ 	  דומה   goods and services tax של  עוסק  )מספר   GST מספר 

הישראלי(
 •)permanent account number( PAN

•    )tax deduction account number( TAN
רישום כתובת מקומית. • 

כשירויות  בעלות  משפטיות  ישויות  של  נוספים  סוגים  קיימים  בנוסף, 
מוגבלות כגון:

עסקיות •  פעולות  לבצע  כשיר  שאינו  נציגות  משרד   -  Liaision Office
עבור או בשם חברת האם

כיישות •  נחשבות  אינן  אלה  ישויות   -  Project Office ו   Branch Office
משפטית נפרדת, אלא פועלות בשם חברת האם, במסגרת זו רשאיות 
לבצע פעולות עיסקיות בשם חברת האם ללא חציצה ברמת ההתחייבויות 
של חברת האם. הקמת Project Office מותרת רק כאשר חברת האם 



19

כבר מחוייבת לביצוע פרויקט בהודו. 
מומלץ להתייעץ ולבחון את התאמת הישויות הנ"ל ומגבלותיהן עם הצרכים 

של חברת האם שלשמם נשקלת הקמתן.  
דיני עבודה אשרות עבודה: מערכת דיני העבודה בהודו מפורטת בעשרות 
חוקים ותקנות ובאה להגן )גם אם חלקית( על זכויות כל העובדים על סוגיהם 
השונים )נשים, עובדים יומיים, עובדים קטינים ועוד(. מומלץ להקפיד על 
לחברה  מחברה  משתנה  התקנות  תחולת  התקנות.  כל  של  המלא  קיומן 
בהתאם לגודלה, מספר העובדים וכו'. לעיתים תדרש החברה להצהיר כלפי 
לזכויות  הקשורים  והתקנות  החוקים  בכל  עומדת  היא  כי  גדולים  לקוחות 

העובדים.
היבטי מס: להודו אמנות מס עם למעלה מ 80 מדינות לרבות מדינת ישראל. 
מומלץ להכיר את תנאי האמנות כדי להתנהל בצורה אופטימלית עוד טרם 
ההחלטה על צורת הפעילות בהודו. חשוב לציין כי לעיתים קיימת סתירה 
בין הדין הפנימי ההודי וכללי אמנות המס והיחס ביניהם דינמי, כך למשל, 
רק בשנת 2020, בוטל בחוק התקציב המס על חלוקת דיבידנד )DDT( אשר 
הניכוי  לחובת  )בנוסף  הדיבידנד  את  המחלקת  החברה  לגבי  בתוקף  היה 
במקור לגבי דיבידנד, תחת כללי האמנה(, ב 13.10.2020 ה DDT בוטל אף 
בפועל  ובכך  בדלהי  מס  לערעורי  הערכאה  של  בהחלטה  רטרואקטיבית 

אימצו שלטונות המס את קדימותם של כללי האמנה למניעת כפל מס. 
חשוב לתת את הדעת לאפשרות היווצרותו של מוסד קבע )PE( בהודו )אשר 
שנוצרו  לרווחים  ביחס  גם  הזרה  החברה  מיסוי  על  להשפיע  יכול  לעיתים 
לקיומה  קשור  היווצרותם  בהודו  המס  שלטונות  להבנת  אם  להודו,  מחוץ 
של הפעילות בהודו(. קיומו של מוסד קבע בהודו נקבע ע"י שלטונות המס 
החברה  בפעילות  מסויימים  מאפיינים  של  להתקיימותם  בהתאם  בהודו 
הזרה )נוכחות עובדים, נוכחות מסחרית / עסקית בפועל בהודו ועוד( וקיומו 
הפורמלי אינו נתון לשיקול דעתה של החברה הזרה. ככלל, במידת האפשר, 
מומלץ להמנע מקיום מוסד קבע בהודו ע"י החברה הזרה ורצוי להגביל את 
החברה  פועלת  באמצעותה  ההודית  המשפטית  האישיות  לגבי  רק  קיומו 
הישראלית. בשנה האחרונה חלו שינויים בחקיקה ההודית כך שעצם קיומה 
של יישות משפטית הודית בבעלות חברה ישראלית אינה מונע כשלעצמו 
קיומו של מוסד קבע בהודו עבור חברת האם, בנוסף לקיומו המובן של מוסד 
קבע עבור חברת הבת ההודית. מומלץ על כן לבצע את ההפרדות השונות 

בין החברות והפעילויות כדי למנוע מוסד קבע כפול.
היחסים בין חברת האם וחברת הבת הרשומה בהודו:

ההתנהלות העסקית בין חברת האם וחברת הבת ההודית
)בבעלות מלאה או חלקית( צריכה לכלול מערכת ברורה,

)בנוסף  כך  על  הקפדה  החברות,  בין  העברה  מחירי  של  ומנומקת  שקופה 
להיבטים נוספים של פעילות חברת האם בהודו( יכולה לצמצם את החשיפה 
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המס  חשיפת  את  ולגדר  האם  לחברת  ביחס  בהודו  קבע  מוסד  של  לקיומו 
ההודי שתחול רק לגבי פעילות ורווחי חברת הבת. על כן, מומלץ להקפיד על 

התנהלות מוסדרת בין חברת הבת ההודית וחברת האם הזרה.  
פעילות במסגרת איזורי סחר מיוחדים )SEZ(. הודו מקיימת למעלה מ 200 
אזורי סחר מיוחדים. מדובר באזורי תעשיה הממוקמים ברחבי הודו. הפעילות 
במסגרת אזורים אלה, בכפוף לעמידה בקריטריונים שונים המשתנים מאזור 
לאזור, מקנים הקלות מסוי ומכס ככל שתוצרי הפעילות בהם מיוצאים מחוץ 
להודו. מומלץ לבחון את המשמעויות של הקמת הפעילות המקומית במסגרת 

SEZ במסגרת לאופי הפעילות ומטרותיה.

רגולציה מוניטרית: על אף רפורמות רבות שיושמו בשנים האחרונות, הודו 
מקיימת רגולציה מוניטרית הדוקה לגבי אמצעי תשלום הנכנסים והיוצאים 
מהודו.המקור הרגולטורי הינו חוק ה FEMA הקובע את הנהלים לגבי הכנסת 
והוצאת אמצעי תשלום ואף קובע סנקציות פליליות במקרה של חריגה מן 
המותר. הפיקוח על ביצוע התקנות מתבצע ע"י מספר גופים – המרכזי שבהם 

.RBI )Reserve Bank of India( הוא הבנק המרכזי של הודו
הגנת קניין רוחני: במסגרת המאמץ להשתלב בתעשיות עתירות הידע פועלת 
הודו לאכיפת דיני קניין רוחני לרבות הגנה על הקניין הרוחני של חברות זרות.

מוסדות ומנגנונים לישוב סכסוכים. להודו מערכת משפט ותיקה ואיתנה. 
נפרדת  וחדלות פרעון מתנהלים במערכת  לדיני חברות  הנוגע  בכל  הדיונים 
של בתי דין לענייני חברות הנקראים NCLT. במקביל קיימים מספר מוסדות 
מוסדות  המשפט.  בתי  למערכת  אלטרנטיבי  כפתרון  המקובלים  בוררות 

.MCIA ו SIAC, ICC, LCIA :הבוררות העיסקיים המקובלים הם

נכתב ע״י עו״ד בני גרוסמן, משרד עורכי דין עמית פולק מטלון.  
benjaming@apm.law 
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מדריך המתנות לאיש העסקים
בהודו חשוב היחס האישי ועסקים קמים או נופלים בגלל יחסים בינאישיים 
אלא  חשוב  המחיר  לא  המתנה.  למקבל  המתנה  את  להתאים  חשוב  ולכן 

הכוונה. 
אם על הזמנה לחתונה או אירוע כתוב במפורש "נא לא להביא מתנות". אז 
באמת מתכוונים לכך. אם אתה מרגיש צורך עז להביא מתנה, אפשר להביא 
ואין חובה שזה  , חמסה, או חפץ אמנות ישראלי,  משהו ישראלי כחנוכייה 

יהיה יקר. חשובה תשומת הלב.

כללים בסיסים:
נותנים  לא  מזומן  כסף  נותנים  - כאשר  או שובר כסף  מתנה של כסף   •
עגול  רופי. עבור ההודים מספר  עוד  יש להוסיף  ותמיד  סכומים עגולים 
מסמן סוף, ומספר לא עגול הוא התחלה ושאיפה לעוד )כסף(. תיאוריה 
אחרת אומרת שמטרת הרופי הנוסף היא להראות שהתאמצת טיפה יותר 
ממה שרצית לתת מלכתחילה. בעידן הנוכחי, חברות המסחר האלקטרוני 

כמו פליפקארט או אמזון, מציעות שוברי מתנה במספרים עגולים. 
אריזה - מתנות לא אורזים בצבעי שחור או לבן אלא בצבעים ירוק, אדום   •

כתום וצהוב. לצבעים בהודו יש משמעות וכך גם לצבעי האריזה. 
אין פותחים מתנות בפני הנותן. לכן, אל תפתח מתנות, אלא אם הנותן   •

ביקש ממך לעשות כן ואל תאיץ במקבל לפתוח את המתנה בפניך. 
וזוהי מתנה שקל להשיג  יש עגלות של פרחים  - ברחבי הערים  פרחים   •
ותמיד תתקבל בברכה. הכי נכון יהיה לשאול את מוכר הפרחים מה הולם 
ורדים אדומים או כתומים.  לאירוע. אבל אף פעם לא תטעה אם תביא 
בעוד שבצרפת ורדים אדומים הם הצהרת אהבה, בהודו זה בסדר גמור, גם 
כשמוזמנים לארוחת ערב, לחנוכת בית או משרד ולביקור חולים. פרחים 

לבנים זה סיפור אחר ורצוי שתשאיר אותם להלוויות בלבד.
ילדים - אם אתה מוזמן לבית שיש בו ילדים, מומלץ להביא להם שוקולד.   •

לא מומלץ להביא רק שוקולד בתור מתנה למארחים. 
ויין ישראלי תמיד מתקבל בברכה.  - הודו נפתחה לעולם היין,  אלכוהול   •
אולם חשוב לזכור שיש מספר מדינות בהודו כגון גוג'ראט, ביהר, נאגאלנד 

ומיזורם, אליהן אסור להכניס אלכוהול.
עוד שים לב שאנשים רבים הם מוסלמים או הינדואים  

הדוקים אשר מתנזרים מאלכוהול.  
אצל חובבי האלכוהול, ויסקי איכותי תמיד יהיה קלף מנצח.   
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מתנה לביקור בבית מארח הודי - המתנות שתמיד מצליחות הם מוצרי   •
ים המלח לנשים, ביוגרפיות של ראשי מדינה לגברים וחמסות לכל מטרה. 
גם מוצרי מזון ישראלים מתקבלים באהבה. אריזת תמרים מסוג מג׳הול, 

קופסת טחינה, וזיתים ישראלים.
מתנה לחתונה - לחתונה של אנשים עשירים לא מביאים כסף. אם זוהי   •
בעלות  קשור  זה  אצלנו  וכמו  כסף  להביא  אפשר  צנועה,  יותר  חתונה 
החתונה, מהות האירוע, רמת הקירבה ואין סכום אחיד. החתונה נמשכת 
מספר ימים ואת המתנה מומלץ לתת לזוג באופן אישי, באחד האירועים 
האינטימיים יותר. הברכה לא פחות חשובה. בחתונה תמיד יתקבל בברכה 

זר פרחים או סידור פרחים יפה. זה נראה מוזר לנו, אבל ככה זה באמת. 
מתנות לחג הדיוולי - Diwali או Deepavali מתייחסים בקהילה העסקית   •

לחג הזה כמו לראש השנה: 
לתת  גם  ואפשר  ברכה  אגרת  לשלוח  מומלץ   - ושותפים  ללקוחות   

מתנות. 
לעובדים - חייבים לתת מתנות. באופן המסורתי נותנים מטבעות כסף 
וזהב עם הטבעת ואפשר כמובן לתת gift cards שקונים אונליין. חשוב 
שסכום המתנה יהלום את ההיררכיה בתפקידים. הבכירים יקבלו מתנות 

יקרות יותר.
נכתב ע"י עו"ד ענת ברנשטיין-רייך, יו"ר לשכת המסחר ישראל הודו

מנכ״לית BDO בנקאות השקעות ויעוץ ישראל-הודו
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נוהל הגשת בקשה לויזת עסקים 
יש למלא את בקשת הויזה באופן מקוון

בטלפון:  בשגרירות  לביקור  תור  ולהזמין   )www.indianvisaonline.gov.in(
.03-7620700

על המבקש להגיע לשגרירות להגשת בקשת הויזה יחד עם: )א( מכתב הזמנה 
מהודו )ב( מכתב מהמעסיק )ג( העתק הדרכון )ד( קורות חיים מפורטים )ה( 
עותק של כרטיס האוויר שאושר )ו( תוצאת הבדיקה Covid-19 )ז( דמי ויזת 

עסקים רלוונטיים במזומן. זמן עד לקבלת הויזה: 3-4 ימי עבודה.
עלות ויזת עסקים

482 ש"ח לויזת עסקים רגילה לתקופה עד שנה.
987 ש"ח לוויזה עסקית רגילה לתקופה שבין שנתיים ל 5- שנים.

e-Visa
מכיוון ששגרירות הודו היא לא הגוף אשר מנפיק ויזות אלקטרוניות, אין צורך 

בביקור בשגרירות. למידע נוסף והנפקה של ויזה אלקטרונית:
www.indianvisaonline.gov.in

עלות: 80 דולר לוויזת עסקים אלקטרונית לתקופה של 365 יום עם מספר 
כניסות.

ויזה עסקים לשעת חירום
ולאחר השלמת  ויזה לשעת חירום, בכפוף לסיבות משכנעות  ניתן להנפיק 

ההליך שנקבע.
הוויזה מונפקת באותו יום.

עלות: תשלום נוסף של 180 שקל בנוסף לתעריפים הרגילים.
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העסקת מומחים זרים מהודו בישראל
היתר  ובין  לישראל,  זרים  נדרשות להבאת מומחים  רבות  ישראליות  חברות 
בתחום  פרויקטים  ביצוע  לצורך  במהנדסים  בעיקר  מדובר  הודו,  אזרחי 
המחשוב כהטמעת מערכות ERP, מערכות בנקאיות, SAP, אורקל ועוד, יישום 

פתרונות תקשורת, או לצורך העברת ורכישת ידע. 
קטגוריית  במסגרת  בישראל,  עבודה  אשרת  לקבל  יכולים  אלו  אורחים 
בתנאי  היי-טק,  כמומחי  מוכרים  אף  הם  מסוימים  ובמקרים  "מומחים", 
שהמעסיק הישראלי עומד בתנאים. התנאי העיקרי לקבלת ההיתרים, מעבר 
שכר  תשלום  הוא  בישראל,  בעבודתם  והצורך  המומחיות  להוכחת  כמובן 
משכורת  כלומר  במשק,  הממוצע  השכר  מכפל  פוחת  שאינו  ברוטו  חודשי 

שלא תפחת מ 21 אלף ש"ח. 
לחברה, ישראלית או זרה, המבקשת להעסיק הודים כמומחים זרים בישראל, 
קיימות שתי אפשרויות לקבלת היתרים. האחת לתקופת עבודה של עד שנה, 

והשנייה לתקופה של עד שלושה חודשים.
על פי נהלי משרד הפנים, הואיל ואזרחי הודו נדרשים לאשרת כניסה לישראל 
גם כמבקרים, הם אינם יכולים לפנות לקבלת אשרת עבודה ל 45 יום בשנה 
קלנדרית, או 90 יום במסגרת אשרת ההי-טק הזמינה לעובדי חברות הי-טק 

ישראליות. 
הבקשה לקבלת היתר העבודה מוגשת, לכל מומחה בנפרד, על ידי המעסיק 
הישראלי או המעסיק מהודו. הבקשה מוגשת לרשות האוכלוסין בישראל, 
בצרוף אסמכתאות הנדרשות בהתאם לרקע העובדתי של כל מקרה ומקרה. 
עם אישור הבקשה וקבלת היתר העסקה, המומחים יעברו תהליך קונסולרי 
להנפקת אשרת העבודה בדרכוניהם בקונסוליה הישראלית במומבאי או בניו 
דלהי. אמנם לישראל קונסוליה גם בבנגלורו, אולם זו מנפיקה אשרות תייר 
בלבד במועד כתיבת מסמך זה. צפוי כי בעתיד קונסוליה זו תנפיק אף היא 

אשרות עבודה, בשל המצאות מומחי היי-טק רבים באזור זה. 
לכן  בישראל.  ההיתר  קבלת  ממועד  נמנית  העבודה  היתר  פי  על  התקופה 
הכרת  העסקה.  היתר  שהתקבל  מרגע  הקונסולרי  ההליך  בהאצת  צורך  יש 
התהליך, הכרת הגורמים המקשרים מול הקונסוליה, והכנת העובד לתהליך, 
מורכבות  היתר, בשל  בין  זאת,  גורמים מכריעים למהירות התהליך.  מהווים 
הנדרשות  הרפואיות  והבדיקות  המסמכים  וכמות  בהודו  הקונסולרי  ההליך 

להצגה.
התהליך הקונסולרי הינו אינדיבידואלי. על המבקש לפנות לקונסוליה לשם 
 VAC )Visa Application הקרויים  שירות  מרכזי  דרך  עבודה  אשרת  הנפקת 
;)Centre במרכזים אלה, שנועדו לייעל את התהליך הקונסולרי, מגיש המבקש 
תעודת  לישראל,  העובד  להזמנת  הפנים  משרד  אישור  כמו  המסמכים,  את 
 Pan או   Adhaar Card, Voter Card )כגון  יושר עדכנית, העתק תעודה מזהה 

Card(, דרכון בתוקף, ובדיקות רפואיות.
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מול  המרכז  מטפל  שירות,  במרכזי  הראשוניים  המסמכים  הגשת  לאחר 
דעת  שיקול  יש  לקונסוליה  המבקש.  עבור  האשרה  בהנפקת  הקונסוליה 
נרחב, על בסיס מידע הקיים ברשותה, באם להנפיק אשרת עבודה בדרכון, 
קבלת  לשם  אישי  לראיון  המבקש  את  לזמן  או  האשרה,  להנפקת  לסרב 
מידע נוסף בטרם החלטה. אם וכאשר מתבקש המומחה להגיע לראיון אישי 
בקונסוליה, יהיה עליו להביא עימו מסמכים נוספים, שחלקם ייחודיים להודו, 
כגון הסכמת הורי המבקש, או אישור בן הזוג של המבקש לעבוד בישראל. 
בן הזוג עשוי גם להתבקש לבוא לראיון אישי, גם אם הוא אינו מתכוון להגיע 

לישראל.
ב-1  מסוג  עבודה  אשרת  תונפק  הקונסוליה,  ידי  על  הבקשה  אישור  לאחר 
יום; במהלכה המומחה   30 ל  בדרכון המומחה. בד"כ תהיה האשרה בתוקף 
נדרש להגיע לישראל. לאחר הגעתו לישראל תונפק למומחה במשרד הפנים, 
אשרת עבודה לתקופת שהותו הצפויה בישראל, וכן אשרה רב פעמית, אשר 
במידה  נוספת.  פרוצדורה  ללא  לישראל  ולהיכנס  לצאת  למומחה  תאפשר 
והמומחה לא יכנס לישראל בתוך 30 יום ממועד הנפקת האשרה, יהיה עליו 

להתחיל את ההליך הקונסולרי בשנית.
נפרד  מסלול  יש  השבות,  חוק  מכוח  לישראל  לעלות  זכאים  אשר  להודים 

להעסקה בישראל. 

אשרות עבודה לישראלים בהודו
המומחים  זכויות  את  המסדירה  חקיקה  היא  אלו  לאשרות  החוקי  הבסיס 
כל  זכאית  בנוסף  סוציאליות.  וזכויות  תנאים  עבודה,  שכר,  בנושאי  הזרים 
רשאי  מסוימים  במקרים  סף.  ותנאי  תנאים  להוסיף  הודו  ממדינות  אחת 

השלטון המקומי של המחוזות להוסיף תנאים.

תהליך קבלת אשרת העבודה
ניתנת  זו  אשרה   .E אשרת  נקרא  בהודו  העבודה  אשרות  של  העיקרי  הסוג 
לשנה, או לתקופה ארוכה יותר, בהתאם לתקופת ההתקשרות  ועד 5 שנים. 

דורשת  הבקשה  בישראל.  הודו  בשגרירות   E לאשרת  בקשה  להגיש  יש 
בקשות  הגשת  בהודו.   והן מהחברה המעסיקה  הן מהעובד  רבים  מסמכים 
חלקיות ולא מפורטות עלולה לגרום לדחיית הבקשה - לעיתים על הסף. אף 
כלל  המצאת  על  ולהקפיד  מכך  להימנע  עדיף  ההחלטה,  על  לערער  שניתן 
תחילת  לפני  חודשים  מספר  בקשה  להגיש  מומלץ  הנדרשים.  המסמכים 

העבודה.
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      על מנת לקבל את האשרה על המועמד והחברה לעמוד באחת ממספר הדרישות:
המומחה/עובד מועסק על ידי חברה הודית או חברה עם פעילות רב  •

              לאומית כולל סניף בהודו
מועסק על ידי חברה זרה בהודו כמומחה בפרויקט מסוים  •

)NGO(  מעורב בארגון שאינו ממשלתי  •
נושא בתפקיד ניהולי בכיר בחברה בינלאומית  •

מקרה פרטני ומיוחד אשר יקבל את אישור השגרירות ההודית.   •
  לבקשה יש לצרף מסמכים המעידים על הצורך באשרה, פרטי החברה המבקשת   

  והעובד. בין יתר המסמכים הנדרשים:
שתי תמונות דרכון  •

עותק מהעמודים הראשונים של הדרכון  •
חוזה עבודה באנגלית המכיל את משך החוזה ותנאיו  •

העתק של תעודת הרישום של החברה  •
טופס בקשה לאשרה  •

אישורי מיסים בישראל  •
קורות חיים באנגלית  •

מקצועיות למיומנויות  הקשורים  תומכים  ומסמכים  תעודות  העתקי   • 
   של העובד.

שנה  למשך  התקף  ישראלי  דרכון  האשרה  לקבלת  הפנייה  טרם  להכין  מומלץ 
לפחות ומכיל לפחות שלושה עמודים ריקים. חשוב לציין כי משך האשרה תקף 
בהודו  להאריך  ניתן  האשרה  את  להודו.   העובד  כניסת  מיום  ולא  הוצאתו,  מיום 

באמצעות משרד הרישום האזורי לזרים )FRRO(, באזור בו מתגורר העובד. 
עימו  להתגורר  ומתעתדים  המומחה  את  המלווים  וילדים  זוג  בני  משפחה-  בני 
בהודו, יצטרכו להגיש בקשה אף הם. משך אשרת הכניסה שלהם יינתן בהתאם 

למשך אשרת המומחה. 
מיסוי- שנת הכספים ההודית היא מ 1- אפריל עד 31 במרץ. העובד מחויב בתשלום 
מס  תושבות  הכספים.  שנת  במהלך  שלו  המס  תושבות  בסיס  על  בהודו  מיסים 
תלויה במשך שהותו של העובד בהודו, ללא קשר לסיבת שהותו. מומלץ לבדוק את 

חבויות המס עם מומחים בתחום. 
יכול  אינו  והעובד  מסוים  מעסיק  בעבור  הינה  עבודה  אשרת  נוספים-  עניינים 
לעבור לעבוד בחברה אחרת. עם סיום הסכם העבודה מכל סיבה שהיא, מתבטל 

תוקף אשרת העבודה, והעובד יידרש לעזוב את הודו. 
ומנעד  חמורה  פלילית  עבירה  מהווה  עבודה  אשרת  ללא  שהיא  סוג  מכל  עבודה 
העונשים במקרים שכאלו רחב ומגוון: החל מקנסות אישיים כנגד המומחה עצמו, 
מהודו  גירוש  והחברה,  המומחה  כלפי  סנקציות  המעסיקה,  החברה  כנגד  קנסות 
החברה  ידי  על  מומחים  להעסקת  אפשרות  מניעת  וכן  עתידית  כניסה  ומניעת 

לפרקי זמן ארוכים.
נכתב ע"י עו"ד איציק לניאדו, משרד עוה"ד קן-תור & עכו 

itzik@ktalegal.com  | www.ktalegal.com
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IIWBF - פורום נשות העסקים הודו-ישראל

הוקם   )India-Israel Women Business Forum( הודו-ישראל  העסקים  נשות  פורום 
60 נשות עסקים החברות  2019 במהלך ביקור היסטורי בישראל של  בספטמבר 
בארגון נשות העסקים ההודי FLO- FICCI Ladies League. FICCI הינה לשכת המסחר 
המובילה בהודו החתומה עם לשכת המסחר ישראל אסיה על מזכר הבנות ושיתוף 
פעולה. באירוע חגיגי שנערך באודיטוריום של משרד החוץ בירושלים השתתפו 
גם 40 נשות עסקים ודיפלומטיות ישראליות. באירוע נחתם מזכר להקמת פורום 
ועו"ד   FLO נשיאת   ,Harjinder Talwar Kaur גב׳  ההודי  מהצג  חתמו  עליו  הנשים, 
ענת ברנשטיין-רייך, יו"ר לשכת המסחר ישראל הודו בנוכחות גב׳ יעל רביע צדוק, 

סמנכ"לית וראש אגף כלכלה במשרד החוץ.
ישראליות  עסקים  נשות  בין  עסקים  לעשיית  לשמש פלטפורמה  הפורום  מטרת 
והודיות, באופן ישיר ובלתי אמצעי. באירוע ההשקה נערכו שולחנות שיח בנושאי 

תשתיות, חדשנות, חינוך, תיירות, ואומנות. 
בחודש נובמבר 2020 התקיים מפגש שולחנות עגולים וירטואלי בנושאי בריאות, 
חדשנות, היי טק ואופנה. הפורום מתכנן להפגש מדי רבעון, כאשר בכל פעם ידונו 

בשולחנות העגולים נושאים אחרים. 
ההרשמה לפורום פתוחה לחברות לשכת המסחר ישראל אסיה ולקהל הרחב. 

contact@israel-asia.org -לפרטים נוספים על הפורום נא פנו ל
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איר אינדיה מפעילה חמש טיסות 
שבועיות בין תל אביב וניו דלהי. 

החברה מיוצגת בישראל ע"י חברת אופן סקיי
לפרטים והזמנות ניתן לפנות אל 

03-7951555
   www.airindia.in 

www.open-sky.co.il 
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STATE BANK OF INDIA (SBI) IN ISRAEL

 India's largest financial conglomerate and a Fortune 500 company, the 
State Bank of India )SBI( having opened its branch in Israel in 2007, has 
successfully established itself as a reliable and efficient banking partner 
to Israeli corporates. Located at 3, Jabotinsky Street, Ramat Gan, in the 
Diamond exchange building Ground floor with a direct and independent 
access, the branch has actively partnered with major Israeli companies 
and has become a significant player, especially in the Trade finance 
segment. 

 With a huge network of 233 foreign offices spread across 32 geographies, 
SBI delivers quintessential banking services earning the trust of over 440 
million customers all over the globe. Over 56% of its shares are held by the 
Govt of India and the rest are publicly held and listed in FTSE, London and 
in BSE & NSE in Mumbai.

 Tel Aviv Branch offers an array of banking products and services which 
includes Trade finance solutions such as LC Bill discounting/ collection, 
Supplier's credit, Receivable Financing, Advising and Confirmation of 
Letters of Credit, Bank Guarantees etc. Each of these products/facilities 
are customized to the specific needs of the corporates, offered at finer 
pricing and delivered efficiently. Although, its primary focus has been the 
business emanating from Indo- Israel bilateral trade, the branch has now 
proactively broadened its horizon with renewed emphasis on providing 
Trade finance solutions to all Israeli exporters for their trade across 
the globe. In the backdrop of recent normalization of Israel's relations 
with UAE and Bahrain under Abraham Accords, by virtue of its inherent 
strength drawn from the worldwide network and strong presence in the 
Middle East region, SBI Tel Aviv is the perfect banking partner to fulfill all 
trade finance needs of Israeli exporters looking forward to capturing the 
newly emerging markets in these regions.

 The USP of SBI is its vast global network, bouquet of Trade finance products/ 
services and efficient service capabilities to cater to the business needs 
of Israeli customers engaged in worldwide trade transactions including 
India, UAE and Bahrain. 

State BANK OF INDIA- TEL AVIV BRANCH. DIAMOND EXCHANGE-
SHIMSHON BUILDING )GROUND FLOOR- OPEN ENTRANCE(;
3 JABOTINSKY STREET- RAMAT GAN-52520 ISRAEL
Tel: +972-3-7565400, Fax-+972-3-6005376/77
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מימון יצוא להודו באמצעות אשרא
אשרא - החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ, היא חברה ממשלתית 
אשראי  ביטוח  שירותי  מתן  באמצעות  הישראלי  הייצוא  בקידום  העוסקת 
בעסקאות יצוא לטווח בינוני וארוך וביטוח השקעות. החברה מציעה ליצואנים 
הישראלים פתרונות ביטוח מגוונים, המאפשרים מזעור סיכונים וקבלת מימון 

לעסקאות לטווח בינוני וארוך )1-15 שנים(. 
כמו כן, מספקת החברה ליצואנים מידע אמין ומעודכן על התרחשויות מאקרו-

מאפשרים  אלה  כל  ליצוא.  היעד  במדינות  פוליטיים  ואירועים  כלכליות 
ליצואנים לייצא "בראש שקט".

לפעילותה,  דולר  מיליארד   3.5 בסך  מלאה  מדינה  מערבות  נהנית  אשרא 
לפיכך, בנק ישראל מכיר בפוליסות של החברה כשוות ערך לעברות מדינה

ועד  95% כנגד הסיכונים הפוליטיים  ניתן, בשיעור של עד  החיסוי הביטוחי 
90% כנגד הסיכונים המסחריים הבאים:

סיכונים פוליטיים
מלחמה, הפיכה, מהומות.
הפקעה, הלאמה, החרמה.

הגבלות על המרת ו/או העברת מט"ח.

סיכונים מסחריים
פשיטת רגל או אי תשלום מתמשך.

החברה מציעה מגוון פתרונות ביטוחיים, דוגמת ביטוח אשראי קונים, אשראי 
שלא  חילוט  ליסינג,  ביטוח  דוקומנטרי,  אשראי  ספקים,  אשראי  בנקאי,  בין 
כדין, ביטוח השקעות לבעלי מניות וביטוח טרום משלוחים. אשרא מבטחת 
למדינות  בעיקר  דולר,  מיליארד  לשלושה  המתקרב  בהיקף  עסקאות  מאות 

מתפתחות.
 15% של  מקדמה  ונדרשת  מ-30%  יפחת  לא  בעסקה  הישראלי  המרכיב 

לפחות.
בלתי  דולרים  מיליוני  מאות  של  תקרה  לאשרא   .7 מתוך   3 הינו  הודו  דירוג 

מנוצלים, המיועדים לתמיכה ולהעמדת ערבויות ליצוא הישראלי להודו. 

לפניות אלינו:
alexa@ashra.gov.il; contact@ashra.gov.il
  +972-3-563-1767 | +972-3-563-1793

דרך מנחם בגין 65 תל אביב
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מידע נוסף על ארגונים ממשלתיים ולינקים שימושיים 

המחפשים  למשקיעים  המסייעת  והקלות  השקעות  לקידום  הלאומית  הסוכנות   -Invest India
ופיתוח  זרים  משקיעים  בקידום  מתמקדת   Invest India בהודו.  השקעה  ואופציות  הזדמנויות 
שותפויות חדשות כדי לאפשר השקעות בר קיימא בהודו. בנוסף לצוות ליבה המתמקד בהשקעות 
www.investindia.  .שותפה גם עם סוכנויות בינלאומיות לקידום השקעות Invest India ,בר קיימא

gov.in

NIIF
הקרן הלאומית להשקעות ותשתיות היא קרן השקעות המתמחה בתשתיות שהוקמה על ידי ממשלת 
בתשתיות  השקעות  באמצעות  בעיקר  הכלכלית  ההשפעה  את  למקסם  היא  הקרן  מטרת  הודו. 
בינלאומיים  למשקיעים  שיתופית  השקעות  כפלטפורמת  משמשת  הקרן  מסחריים.   ובפרויקטים 
הקרן  גבוה.  צמיחה  פוטנציאל  בעלי  ובמגזרים  בתשתיות  השקעה  הזדמנויות  המחפשים  והודים 
יותר מ 4- מיליארד דולר בשלוש קרנות שונות, כשכל אחת מהן עם אסטרטגיית השקעה  מנהלת 

niifindia.in.נפרדת

 לינקים שימושיים
• Department of Industrial Policy & Promotion
 http://dipp.nic.in/English/default.aspx
• Directorate General of Foreign Trade http://dgft.gov.in/
• Controller General of Patent Designs and Trademarks
 http://www.ipindia.nic.in/
• Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics )DGCI&S( http://www.dgciskol.nic.in/
• Special Economic Zones http://www.sezindia.nic.in/
• index.asp Indian Diamond Institute
 http://www.diamondinstitute.net/

לשכות מסחר מרכזיות
• Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry )FICCI( http://www.ficci.com/
• Confederation of Indian Industry )CII( http://www.cii.in/
• National Association of Software and Services Companies )NASSCOM( http://www.

nasscom.in
• Federation of Indian Export Organisations )FIEO( http://www.fieo.org/
•  Federation of Indo-Israel Chambers of Commerce )FIICC( http://fiicc.com/

בנקים
• State Bank of India http://www.sbi.co.in/
• ICICI Bank Ltd. http://www.icicibank.com/
• Punjab National Bank https://www.pnbindia.in/En/ui/Home.aspx
• Canara Bank http://www.canarabank.com/English/Home.aspx
• Bank of Baroda http://www.bankofbaroda.com/
• Bank of India http://www.bankofindia.co.in/english/home.aspx
• IDBI Bank http://www.idbi.com/index.asp
• Central Bank of India https://www.centralbankofindia.co.in/site/indexcbi.aspx
• HDFC Bank http://www.hdfcbank.com/
• Indian Overseas Bank http://www.iob.in/
• UCO Bank http://www.ucobank.com/
• Axis Bank http://www.axisbank.com/
• Yes Bank http://www.yesbank.in/
• EXIM Bank http://www.eximbankindia.in/




