פרוטוקול אירוע "כיוון העסקים מערב למזרח" מה 7.7.88-באירוח מכתשים אגן תעשיות
שגריר סין בישראל ,ג'או ג'ון:
"אני שמח להיות מוזמן ע"י פורום  CFOוחברת מכתשים אגן .אני מודה לכם על מילותיכם החמות עלי ועל סין.
אני מודה לכם לחיזוק יחסי ישראל סין בהיבט הכלכלי והעסקי .לפורום  CFOהיה תפקיד אפקטיבי בקידום
צמיחה עסקית בישראל .כיום יש יותר תשומת לב במגזר העסקי לסין .זהו שינוי מעודד כתוצאה מהיחסים
המתהדקים בין ישראל לסין .רכישת מכתשים אגן מהווה הזדמנות טובה להראות לסינים עד כמה ישראל
אטרקטיבית להשקעות ולהראות לישראלים את היכולת לשתף פעולה עם חברות סיניות .מאז שנת 2000
המסחר ההדדי ביותר מ 30%-ב 2010-הגענו לשיא מסחר של  7.6ביליון דולר .יותר מפי חמישים מהסכום ב-
 .1992בשנה שעברה בלבד היה גידול של  50%בייצוא הישראלי לסין .סין היא שותפת הסחר השנייה
בגודלה של ישראל בעולם .ישנם מוצ רים סיניים חדשים שמגיעים לשוק הישראלי ואנו מצפים לראות יותר
מותגי מכוניות סיניים בישראל בשנים הקרובות .אנו פותחים אופציות חדשות בפני הצרכנים הישראלים,
ונותנים במה ליצרני טכנולוגיות ישראליים שמייצאים ידע לסין .כיום יש למעלה מ 1000-חברות ישראליות
הפעילות בסין ולמעלה מ 300-פרויקטים במימון ישראלי בסין".
"אני גר בישראל למעלה מ 4-שנים .אני אוהב את המדינה הזאת ,את האנשים ,את התרבות וההיסטוריה
היהודית .רכשתי פה חברים רבים .הלוואי שיכולתי להישאר .התאהבתי בישראל ובישראלים ,ואני רוצה
להודות לאזרחי ישראל אשר ללא תמיכתם הנדיבה וידידותם לא הייתי מצליח למלא את תפקידי .מחליפתי
תגיע הנה בתוך חודשיים .תנו לה את אותה תמיכה ואת אותה הכנסת אורחים".

ארז ויגודמן ,מנכ"ל מכתשים אגן תעשיות:
"אני מודה לשגריר סין .במשך  4שנים היית איתנו ובאמצעות שילוב של נחישות ,חוכמה ומקצועיות הצלחת
להותיר את רשמך .כל מקום שבו נגעת התאהבו בך .היה לך חלק מרכזי ברקימת העסקה הגדולה ביותר בין
סין לישראל – עסקת מכתשים אגן .כולנו מודים לך".

יהודה לוי מנכ"ל ומנהל הפעילות  HSBCישראל:
" אנו רואים כיום הזדמנויות ייחודיות לחברות ישראליות לעסקים בסין .על פי מחקר מקיף שערך הבנק ,השינוי
במרכז הכובד העולמי לשווקי המזרח יביא לכך שעד שנת  19 ,2050מתוך  30הכלכלות הגדולות בעול
תהיינה מהשווקים המתעוררים ,כאשר כלכלת סין תהיה הגדולה ביותר ,לפני ארצות הברית HSBC .צופה
שינוי מהותי במסחר העולמי ,כאשר חלקים הולכים וגדלים ממנו יתרחשו בין השווקים המתעוררים לבין עצמם.
שינוי דרמתי זה הוא מה ש HSBC -מכנה  ,Intercontinental South-South Connectionsתופעה בה
מרכז הכובד הכלכלי והפוליטי צועד דרומה ומזרחה".
"הפריסה הגלובלית של  ,HSBCכמו גם העובדה שהבנק נוסד במזרח אסיה ,ממצבת את  HSBCכבנק
המתאים ביותר לסייע לחברות רב לאומיות לפעול במזרח בדרך של איתור פרויקטים ,יצירת קשרים עסקיים,
ליווי ומימון .לחברות ישראליות ,מציע  HSBCאת היכולות העסקיות שלו בשווקי המזרח בכלל ובסין בפרט
ואת הגשר לכלכלה הסינית ,בעיקר בתחומי התשתיות ,אנרגיה ,סחורות ,שירותים ושוק הון .דוגמא לכך היא
גיבויו של  HSBCלאשראי דוקומנטרי בעסקת המיזוג בין מכתשים-כימציי'נה בסך  960מיליון דולרים".
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טובי בכר מנכ"ל דור כימיקלים :
"במסגרת הפרוטוקול שנחתם בין ממשלת ישראל לממשלת סין ניתן לקבל החזר מע"מ מלא ,ונחסך חלק
מרכזי ממס הייבוא .מעט מאוד אנשים מודעים לפרוטוקול זה .מדובר בפרוטוקול שנחתם בין שתי המדינות
שתפקידו להגדיל את הייצוא מישראל לסין ..ממשלת ישראל נותנת ביטוח סחר חוץ על חשבונה .הלקוח הסיני
מקבל אשראי לעשר שנים .הספק הישראלי מסבסד את הריבית .כל זה ברישום מסודר של ממשלת סין
וישראל וכל זה בהורדת מס ייבוא סיני ומע"מ משקיעים ה"כ ל 20%-לבנקים בעסקה אין סיכום בשל הביטוח
הממשלתי של ישראל (בסס"ח) .הפרוטוקול מעניק אשרה שמבטחת כאשר במשך  15השנים האחרונות לא
היה דיפולט אחד .הפרוטוקול מוגבל עד לסכום של  200-מיליון דולר ,וברגע שהתקציב אוצל אז שרי האוצר
נפגשים שוב GE .ניצלה כל פעם  95%מהפרוקטול ,אך הוא מתאים לכל ייצוא תעשייתי".

עו"ד דוד חודק:
"ישנם בהשקעה בסין סיכונים ייחודיים :אכיפה חלשה של חוקים ורגולציה מקומית ,אקלים כלכלי תחרותי,
מערכת חקיקה וסביבה פוליטית מורכבת ומשתנה תדירות ,קהילה עסקית מקומית חסרת ניסיון בהתמודדות
עם השוק הבינלאומי ,מנגנוני רישוי ומיסוי סבוכים ולא יציבים ואי תאימות בין הרמה הלאומית לפרובינציאלית.
כל צעד דורש אישור מראש .כל אלה מביאים לכך שמשקיע זר נמצא בעמדת נחיתות .שרשרת האספקה
נרחבת ומורכבת מאוד ,והתאום קשה ומסובך .אי אפשר להרכיב לבד את שרשרת הערך והכל מוכתב
מהממשל ומהרישיון שניתן .הפיקוח הממשלתי אפקטיבי ,אך נתון לאינטרסים של השלטון המרכזי ו/או
המקומי.
סוגיות עיקריות עבור משקיעים:
הגנת ה :IP-יש בסין הגנה על קניין רוחני ורישום פטנטים .יש תהליך של שיפור בקניין הרוחני .במערב,
העיקרון הוא מי המציא קודם .בסין ,העיקרון הוא מי הראשון שרשם .אבל יש לזכור שסין היא צד לאמנות
בינלאומיות ומחויבת לעמוד בהם .יש לשים לב שהרישום של פטנטים מתבצע גם ברמה הלאומית וגם ברמה
המחוזית.
שלטון החוק :השיטה המשפטית מבוססת על קודקס ,ולא על תקדימים .כמות החקיקה ,במיוחד ברמה
המקומית ,היא מאוד גבוהה .הבוררות בסין עובדת ברמה מקצועית גבוהה ,ועלויותיהן נמוכה יותר .אם לא
קבעת מראש סעיף בוררות ,אז לא ניתן לעשות בו שימוש אם נוצר סכסוך .בתי המשפט בסין מעדיפים לגבות
פסקי בוררות מקומיים על פני זרים.
יש לשים לב שבכל מיזם משותף עם חברה סינית ,החברה הסינית זכאית למנות דירקטור בעל כוח וטו על
תהליכים עסקיים משמעותיים .לא משנה מה כוחה היחסי בעסקה .יתרונות :תהמיך הקמה מהיר ,ניהול
בלעדי ועצמאי ,הגנה טובה על קניין רוחני .חסרונות :אין שליטה מלאה ולכן יש חוסר ודאות.
צעדים להקמת מיזם עסקי בסין :יש להכיר את הקטלוג להנחיית חברות זרות .ישנם תחומי פעילות מעודדים
כגון  ITוחברות עתירות ידע .ישנם גם תחומי פעילות מוגבלים כגון תחום האנרגיה והמים .ההון הראשון".

אבירם להב  CFOמכתשים אגן תעשיות:
"ללא הטיפול האגרו-כימי הייתה יורדת תפוקת החקלאות בעולם בשני שליש .תעשיית הגנת הצומח גדלה
באופן עקבי ומגיעה ל 40-מיליארד דולר היום .בתוכו ,הסגמנט הגנרי הוא הסגמנט שצומח באופן הכי מהיר.
מבחינת התפתחות אזורית של מכירות ,הגידול המהיר ביותר כיום הוא בדרום אמריקה .העסקה עם מכתשים
אגן היא עסקה אסטרטגית שהוגדרה בתוכנית חומש של הסינים כנושא יעד בשל היעד הקריטי של אבטחת
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מזון בסין .למכתשים אגן יש נוכחות ב 120-מדינות שונות .מכתשים אגן צומחת בעקביות יותר מהר
ממתחרותיה .מכתשים אגן היא ראשונה באירופה מבחינת נתח שוק בתחום הגנרי .סה"כ אנחנו גנריים
ראשוניים ועם כל המתחרים התאיים אנחנו  7בעולם .אתגרים לעתיד :השקעה בטכנולוגיה סביבתית ,שיפור
האפקטיביות של שרשרת אספקה גלובלית וחדירה לשוק האמריקאי.
סינתזה מקורית נעשית בכמה מקומות בעולם ופורמולציה נעשית באופן מקומי ככל האפשר ,קרוב לשוק היעד.
לכל מוצר צריך להיות רישוי מקומי ספציפי במדינה אליה הוא מיועד ,לכן זה יתרון שלנו בזכות הפריסה
העולמית החזקה .מכירות החברה עומדות על כ 2.5-מיליון דולר ,וצומחות מהר ,מהר יותר מכל מתחריה
הגנריים".
"העסקה עם סין מעניינת בזכות השילוב הכפול :פריסת השווקים וכמות המוצרים המגוונת ,ולכן על אף
שמכתשים אגן קטנה מהאירופאיות הגדולות כמו סינג'נטה ובאייר ,יש לה אותה כמות מוצרים ,ולכן העבודה
של הסינים איתנו פותחת פתח לקפיצת צמיחה .אנחנו חברה ישראלית תעשייתית שמשקיעה באקולוגיה כסף
רב ,מבנה העלויות יקר .הטיפול במבנה העלויות הוא עבודה מתמשכת ודורשת שותפים טובים .מאידך
מבחינה אקולוגית אנחנו מהמובילים בעולם ,ואין ויתורים והתחשבות לאף חברה .אתגר נוסף הוא העובדה
שחומרי הגלם באים מהמזרח והשווקים שלנו הם בכל העולם ,יש בכך בעיה לוגיסטית משמעותית .אנו מנסים
לעבוד גם מקומית וגם בייעול שרשרת האספקה העולמית שלנו ,אבל תמיד נדרש שיפור".
"ב 2010-למעשה בנינו את החברה כמעט מחדש .עברנו למבנה המטריציוני הקלאסי שמאפשר לגדול מחד
אך הוא מורכב דיווחית מאידך .התכנית החמש שנתית של הסינים היא מה שהולך לקרות .זו מדינה
שמתפקדת כמו חברה ,מוכוונת מטרות ,ופעם שהם מגדירים מטרה ,לשם הם הולכים .אתגרי החקלאות
שלהם מתקדמים גם בגלל עליית רמת החיים של האוכלוסייה וגם בגלל עליית כמות האוכלוסין ,שפחות ופחות
מהם נשארים חקלאים.
הרעיון היה לשלב כוחות ליצירת ערך ייחודי ללקוח :מכתשים מביאה פרישה גלובלי ,כ"א ייחודי ,מוצרים
מגוונים ,בקיאות בתעשייה ,יכולות פיתוח ,יכולות רישוי ,שורשים בתחום החקלאות ,ידע ומצוינות בכימיה .כם-
צ'יינה מביאה פלטפורמה לצמיחה באסיה פסיפיק ,עם בסיס בסין ורשת מכירות והפצה ,מבנה עלויות
תחרותי ,פוטנציאל לייצור בעלויות נמוכות ויתרונות רכש בניצול הבסיס הסיני ,ומחויבות לטווח הארוך ,כבעל
מניות אסטרטגי ,מחויבות להמשך צמיחה בשילוב מקורות מימון משמעותיים".

גדי טילבור סמנכ"ל הכספים לשעבר של גדות:
"אחרי ההחלטה להיכנס לסין התחלנו לבקש את ההיתרים הנדרשים לפעילות .נדרש היתר לכל דבר ודבר וזה
לוקח זמן רב .בעיה שנייה היא שצריך מימון עצמי רב מאוד .אז מתחילות הבעיות של מה שלא נשלט – הדולר
התחיל לרדת מול המטבע הסיני שהוא חזק מאוד כי הסינים מחזיקים אותו מלאכותית .מצאנו עצמנו
מתמודדים עם מפעל שעלותו הסתכמה במקום ב 40-מיליון דולר ב 80-מיליון דולר כולל הון חוזר".
" השותף שבחרנו היה מפעל סיני ישן לייצור חומצת לימון שלא עמד בדרישות איכות סביבה כי העיר הקרובה
גדלה והגיעה עד אליו .הטכנולוגיה הסינית נוחה יותר מזו שיש בארץ לייצור החומצה ,וגדות הישראלית הביאה
את יכולות גימור המוצר ואת רשימת הלקוחות המערביים הגדולים בעולם .אבל בסוף ההקמה התברר לנו
שהשותף הסיני הוא אכן טוב להקמה ויודע לפתוח דלתות אבל לנהל ביומיום מפעל שיודע למכור למערב הוא
לא יודע .נתגלה סכסוך גדול וההחלטה הייתה להוציא אותו מעמדת הניהול ולהשאירו כסגן יו"ר הדירקטוריון.
השותף סרב והתבצר במפעל .הסכסוך אילץ את גדות לסגור את המפעל לשנה כדי ללחוץ עליו להתפנות.
בסוף גדות קנתה אותו החוצה במחיר השקעתו עם רבית ,אבל המחיר הגדול היה המפעל הסגור במשך שנה.
כיום המפעל כבר פועל ,אך בתפוקה ובאיכות עדיין לא מספיקות".
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"סין מפוקחת באופן הדוק ,גם במדיניות פיסקאלית וגם מוניטארית .חברות זרות שמשקיעות בסין לא ממש
יכולות להמיר דולרים בסין למעט בהון חוזר ,הון עצמי – כלומר היה לגדות את הכסף אבל לא היה לה איך
להכניס את הכסף למעט במימון מקומי להון חוזר .זו בעיה מרכזית בכניסה לסין".

אלון גרנות  CFOפרוטרום:
"סין הפוליטית קשוחה ואינה מתפשרת .היאהשתנתה הרבה בשנים האחרונות בנושאים כמו כימיה ואקולוגיה
בכך שאימצה מלפני שנתיים אתהתקנים אירופאים ומי שלא עומד בהם נסגר באותו יום .מי שמנסה לעשות
תעשיה בסין מפסיד ,אבל אופטימי .פרוטרום עושה המון מיזוגים ורכישות .אך רק אחת מהן בסין .לכל חברה
בסין יש ספרים לשלטונות וספרים פנימיים .פרוטרום סין נרכשה ב ,86-וגילינו שהמנכ"לית מנהלת חברה
דומה ומייצרת מוצרים דומים .בלי החותמת שהייתה אצלה אי אפשר היה אפילו לתקשר עם הבנק .המנכ"ל
החדש אמר לא להודיע לספקים וללקוחות על התנהלותה הלא מקובלת של המנכ"לית כי כך זה מקובל בסין"
"ההתנהלות מוכתבת לחלוטין ,וקשה להבין את זה בפגישה הרגילה .עו"ד סינים לא מחליטים כלום ,רק בעלי
החברה .מו"מ של יומיים הופך ללא רלוונטי כי אח"כ הם מקבלים החלטה לבד .הם בונים הרבה על אמון,
וההסכם פחות קובע ,וצריך להבין את שיטת שני הספרים .צריך להבהיר להם שתהיה שיטה אחרת של ניהול.
סעיף בהסכם שהוא לא רוצה לעמוד בו הוא ירגיש בנוח לא לקיים אותו ,כי זה סעיף שאתה הכנסת ולא הוא.
את הרובד הפוליטי אי אפשר לעבור .אתה פועל לפי הספר במדויק ,ואם הממשלה מחליטה משהו אחר ,זה
אבוד .בגלל הקשרים שלנו שם ,המושל המקומי סייע לנו להשיג את מה שרצינו במחיר המקורי .הקשרים
האישיים והכבוד מאוד חשובים .יש הלוואות בנקים מסודרות ,ויש הלוואות פרטיות שיש לכל איש עסקים סיני,
מהמשפחה .המלווים יקרים ביותר ומהן צריך להפטר בהקדם האפשרי כי הן עולות  100%בשנה".
"שלושת הדברים העיקריים הם שכשמגיעים צריך לדעת בדיוק מה רוצים ,להבין את השפה הלא כתובה שאף
אחד לא יציין בפניך ,ולהגיע כמה שיותר להבנות מוסכמות ולא כפויות ואז הביצוע מהיר ויעיל".

הוגו גולדמן  CFOריטליקס:
"ריטליקס היא חברת תוכנה לקמעונאות המזון ,הדלק וחנויות נוחות .לוקליזציה של התוכנה לכל העולם
נעשית ע"י ריטליקס ישראל .לפני מספר שנים זכינו בלקוח יוקרתי – פטרו צ'יינה ,והפעילות התנהלה מישראל,
התאמת התוכנה וכו' .מסיבות של הוצאת כספים מסין היינו צריכים לבדוק איך לפעול ,ונקלענו למצב שאי
אפשר להוציא את הכסף משם על אף שהלקוח מוכן לשלם .הבירוקרטיה היא מדהימה .אלפי מיילים בלתי
אפשריים .הכסף שעו"ד הסינים עושים מזה מדהים .הקמת החברה בפני עצמה לוקחת חודשים רבים.
התחלנו בתהליך מקביל של הגשת המסמכים הנדרשים והחוזים המתאימים לשלטונות .הקמת חשבון הבנק
בפני עצמו הוא אופרציה שלוקחת חודשים רבים .על כל נייר צריך  3עותקים חתומים במקור בצבע שחור עם
חותמת מקורית שיש רק אחת .תהליך הקמת החברה לוקח  10חודשים ודורש  250אלף דולר להכניס מבחוץ
(גם אם יש לחברה כסף מקומי) ! פטרו צ'יינה התקינה  16אלף תחנות דלק .רק בפיילוט היו ( 1200יותר
מבכל מדינת ישראל) .כדי להעביר את הכסף רצינו לשים אותו בנאמנות ,אבל זה לא אפשרי בסין .בסופו של
דבר הצלחנו כעבור חצי שנה ועוד  100אלף דולר לעשות נאמנות בבנק קוריאני".
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