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תודות
מחקר זה בוצע בין השנים 2010–2011 במסגרת מדיניות מחלקת ערבויות המדינה לתמיכה ביצוא. בעת כתיבת המחקר יושמו 

חלק מן ההמלצות שנוסחו בו. המחקר מתעד תהליך שנעשה במחלקת ערבויות המדינה, ומסכם חלק מהפעילות השנתית של 

המשרד בתחום ביטוחי האשראי ליצוא בטווח הבינוני והארוך.

ברצוני להודות לצוות תוכנית עמיתי קורת-מכון מילקן ובפרט לסטיבן זכר שהנחה את כתיבת העבודה ותרם רבות מהידע שלו 

בתחום מימון הפרויקטים. אני מודה לחברות "בססח", "כלל ביטוח אשראי" ו"אשרא" על שיתוף הפעולה והידע הרב שקיבלתי 

מהן על אודות ביטוחי אשראי ליצואנים. תודה מיוחדת לאריק ברונשטיין ושירי גרנות על התווית הדרך ועל ההשמה תחת 

הנחייתם במחלקת ערבויות המדינה.

על אודות תוכנית עמיתי קורת-מכון מילקן
תוכנית עמיתי קורת-מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים, מבוססי 

שוק, לבעיות מתמשכות בתחומים חברתיים, כלכליים וסביבתיים. התוכנית מתמקדת באיתור פתרונות גלובליים והתאמתם 

למציאות הישראלית ובבניית ממשקים חיוניים המחברים בין משאבים ממשלתיים, פילנתרופיים ועסקיים, לטובת צמיחה 

ופיתוח לאומי בר-קיימא. 

 התוכנית מעניקה מלגות שנתיות לישראלים מצטיינים, בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם, המתמחים במוקדי 

קבלת ההחלטות הלאומיים ומסייעים בפיתוח פתרונות באמצעות מחקר והתמחות. היקף הפעילות של עמיתי התוכנית הוא 

מקסימלי – התמחות, הכשרה ומחקר במשך חמישה ימים בשבוע.

במשך שנת התמחותם עוסקים עמיתי קורת-מכון מילקן במחקר המדיניות במשרדי הממשלה וברשויות שלטוניות אחרות, 

ומסייעים למקבלי ההחלטות ולמעצבי המדיניות בחקר ההיבטים השונים של סוגיות כלכליות, סביבתיות וחברתיות. 

בנוסף עורכים העמיתים מחקר מדיניות עצמאי, שמטרתו לזהות חסמים לתעסוקה ולצמיחה בישראל ולאתר פתרונות 

אפשריים. מחקרי העמיתים מתבצעים בהדרכת צוות אקדמאי ומקצועי מנוסה ותומכים במחוקקים וברגולטורים, המעצבים 

את המציאות הכלכלית, חברתית והסביבתית בישראל. 

במהלך השנה מוענקת לעמיתים הכשרה אינטנסיבית במדיניות כלכלית, ממשל ושיטות מחקר. במסגרת מפגשי ההכשרה 

השבועיים, העמיתים רוכשים כלים מקצועיים לכתיבת תזכירים, מצגות וניירות מדיניות, וכן כלי ניהול, שיווק ותקשורת. 

בנוסף, נפגשים העמיתים עם בכירים במשק ובממשל ועם אנשי אקדמיה מהשורה הראשונה בישראל ובעולם. בסמסטר 

הראשון, העמיתים משתתפים בקורס המתמקד בחידושים פיננסיים, במסגרת בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה 

העברית בירושלים. הקורס מקנה 3 נקודות זכות אקדמיות, ומלמד אותו פרופ' גלן יאגו, מנהל בכיר, ומייסד, המעבדות 

לחידושים פיננסיים™ במכון מילקן.

את בוגרי התוכנית ניתן למצוא במגוון תפקידים בכירים במגזר הפרטי, כמרצים באקדמיה, במגזר הציבורי וכיועצים לשרים 

ולמשרדי הממשלה. ישנם בוגרים שנקלטו במשרדי הממשלה, ואחרים המשיכו ללימודים גבוהים באוניברסיטאות מובילות 

בישראל, ארצות הברית ובריטניה. 

תוכנית עמיתי קורת-מכון מילקן היא לא פוליטית ובלתי מפלגתית, ואינה מקדמת קו פוליטי או אידאולוגי. התוכנית ממומנת 

על ידי קרן קורת וקרנות פילנתרופיות מובילות בארצות הברית ובישראל ומנוהלת על ידי מכון מילקן.

www.kmifellows.org :למידע נוסף על אודות התוכנית

http://www.kmifellows.org/
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תקציר מנהלים
המסחר הבינלאומי והיצוא חשובים למשקים רבים ובפרט למשקים קטנים ופתוחים כמו המשק הישראלי, שבהם פירמות 

השואפות לצמיחה חייבות לפנות לשוק הגלובלי בשל הביקוש המקומי המוגבל. ואכן, מזה כשלושה עשורים מהווה היצוא 

מרכיב משמעותי מהתמ"ג של מדינת ישראל. הדינמיות של היצוא הישראלי שימרה את יתרונותיו התחרותיים וניצלה 

שינויים מקרו-כלכליים: הרכב הסחורות שּונה מתוצרת חקלאית ליצוא מבוסס תעשייה עתירת טכנולוגיה והון אנושי 

מפותח, ויעדי היצוא השתנו מהרכב ריכוזי )בשנת 1950 הופנה כ-70% מהיצוא הישראלי ליבשת אירופה( להרכב מגוון, 

המתחלק באופן שווה כמעט בין יבשות אירופה, אמריקה ואסיה. 

עסקות סחר בינלאומי הן מורכבות ומאתגרות מטבען, בפרט כאשר מדובר בעסקות אשראי לטווח בינוני וארוך )מעל 

שנה(. ככל שמשך העסקה עולה גדלים הסיכונים, גדלה אי-הוודאות לגבי היציבות הפוליטית והמסחרית של הקונה, וגדלה 

התנודתיות בשערי החליפין של השוק. הקושי לחזות שינויים בכל אחד מגורמי הסיכון בטווח הארוך, הופך את עסקות 

הסחר הבינלאומי למסוכנות מאוד ואת הסחר עצמו למשימה מורכבת ולעתים אף בלתי אפשרית. 

מאחר שעסקות יצוא לטווח בינוני וארוך עם מדינות מתפתחות הן בעלות פרופיל סיכון גבוה, הבנקים מתנים את מימון 

העסקות בקבלת ביטוח אשראי. פוליסת הביטוח מהווה בטוחה לפיצוי כספי ליצואן ולגורם המממן, במקרה שהיבואן אינו 

עומד בהתחייבותו לתשלום, ובכך היא משנה את פרופיל הסיכון של עסקות אלו. על כן, פוליסת ביטוח אשראי מהווה מוצר 

סטנדרטי ומשלים במימון עסקות יצוא, ופעמים רבות קיומה של עסקה מסחרית בינלאומית מותנה בקבלת ביטוח מסוג 

זה. עם זאת בשל הסיכונים הגבוהים הקיימים בשוק ביטוח אשראי ארוך טווח, גם חברות הביטוח מצמצמות את פרופיל 

העסקות שהן מוכנות לבטח. 

בשל האינטרסים המדיניים לתמיכה ולעידוד היצוא )כגון יצירת מקומות תעסוקה במשק, היבטים דיפלומטיים, צמיחה 

כלכלית ועוד(, ומאחר שמימון וביטוח אשראי חיוניים לקיומן של עסקות יצוא, רובן המוחלט של ממשלות המדינות 

 Export המפותחות נוהגות לתמוך ביצואנים בתחום ביטוח האשראי. הדבר נעשה באמצעות חברות ממשלתיות הקרויות

ECA's( Credit Agencies(. חברות ה-ECA's חשובות בשל שני היבטים עיקריים: 

יצירת היצע האשראי )או הגדלתו( — פרופיל העסקות לטווח ארוך שמבטחות החברות הפרטיות מצומצם מאוד . 1

)לעתים אפילו אינו קיים( ביחס לאלו שמבטחת החברה הממשלתית. תפקיד חברות ה- ECA's אף מתחזק בעתות 

משבר כלכלי, כאשר החברות הפרטיות מצמצמות את פעילותן דווקא בשעה שהיצואנים זקוקים להן ביותר. 

הפחתת עלויות המימון — חברות ה- ECA's נתמכות לרוב על ידי ערבות ממשלתית, שפעמים רבות מוזילה את . 2

עלויות העסקה של היצואנים בשל הקצאת ההון הנמוכה יחסית לה נדרש הגורם המממן. 

בשל שתי סיבות אלו, קבלת ביטוח מחברת ECA קובעת פעמים רבות, הלכה למעשה, אם העסקה תצא לפועל. 

שוק ביטוח האשראי ליצואנים מורכב בארץ משלוש חברות ביטוח: "אשרא — החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ" 

)להלן: אשרא(, שהיא חברת ה-ECA הממשלתית )המהווה כ-20% משוק הביטוח לעסקות יצוא(; "בססח — החברה 

הישראלית לביטוח אשראי בע"מ" )להלן: בססח(; ו"כלל ביטוח אשראי בע"מ" )להלן: כלל ביטוח אשראי(.1 אם מחלקים 

שלוש אלה מהוות יחד כ-80% מהשוק. הנתונים נלקחו מהדוח הכספי של חברת אשרא. נתונים מדויקים יותר על היקפי   1

הפעילות של חברות כלל ובססח בתחום היצוא אינם ניתנים לפרסום בשל סודיות מסחרית.
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את שוק ביטוח האשראי לשוק לטווח קצר ולשוק לטווח בינוני-ארוך, קל לראות שחברת אשרא מעניקה ביטוח אשראי 

לטווח זמן בינוני וארוך, אך חברות הביטוח הפרטיות פועלות בעיקר בטווח הקצר, ולמעשה רוב מסגרות האשראי שהן 

מעניקות הן עד 180 יום בלבד.2 אם כן, בשוק ביטוח האשראי לעסקות בטווחי זמן של מעל שנה פועלת כיום בארץ חברת 

ביטוח יחידה, שהיקף פעילותה ומדיניותה תלויים ישירות בממשלה.

בשיחות עם יצואנים על אודות שוק ביטוחי האשראי לטווח בינוני וארוך, הועלתה הטענה שהיצואן הישראלי עומד בחיסרון 

מול מתחריו מהעולם, דבר המתבטא בקושי להתמודד במכרזים בינלאומיים. היצואנים העלו סיבות שונות למצב זה: היצע 

אשראי נמוך בכלל ובפרט ליצואנים קטנים, דרישת אשרא למרכיב ישראלי גבוה בעסקות המבוטחות, ודרישת הבנקים 

המממנים למחירי מימון גבוהים ביחס למתחרים בעולם )גם לאחר קבלת ביטוח של חברת אשרא(. היצואנים טענו כי 

גורמים אלו מחייבים אותם פעמים רבות לפנות לקבלת מימון דרך חברות זרות ולהסיט את גורמי היצור לאותן מדינות. 

מבין הגורמים שציינו היצואנים, התמקדתי בשני פרמטרים עיקריים:

דרישת סף למרכיב ישראלי בעסקות המבוטחות על ידי אשרא: נכון למרץ 2010, הדרישה למרכיב ישראלי מינימלי . 1

בעסקות יצוא עמדה על 40%—3.60% מהשוואה בינלאומית עולה כי מדיניות ממשלת ישראל היא שמרנית. בעוד 

רוב המדינות מאפשרות בחינה פרטנית של עסקות עם מרכיב לאומי נמוך, מדינת ישראל אינה בוחנת עסקות 

כאלה. למדיניות המרכיב הלאומי יש חשיבות לאומית ואסטרטגית ביכולת האיזון בין פרויקטים שתורמים למשק 

הישראלי ובשמירה על התחרותיות של היצואן הישראלי. למדיניות יש השפעה רוחבית על הסקטורים השונים. ענפי 

ההייטק )כגון תוכנה ומכשור רפואי( יכולים לעמוד בדרישות הסף, משום שהם מתבססים בעיקר על טכנולוגיה, 

אולם סקטורים אחרים )כגון תשתיות, חקלאות ומים( מתקשים בזה משום שלצד טכנולוגיה ותכנון ישראלי, הם 

משלבים במוצריהם חומרי גלם )צינורות, בטון, ברזלים ועוד( וכוח עבודה בלתי מיומן. משום כך, בפרויקטים מסוג 

זה דרישת המרכיב הישראלי עשויה למנוע את קבלת הביטוח ואת קיום העסקה, ולהביא לפגיעה בהתפתחותם של 

סקטורים מסוימים, אף על פי שהם משלבים טכנולוגיה מתקדמת שבה למדינת ישראל יש יתרון יחסי ושם עולמי.

היצע ביטוחי האשראי לטווח בינוני וארוך על ידי חברות ישראליות: ההיצע ניתן בעיקרו על ידי חברת אשרא, . 2

והשוק הפרטי איננו מהווה חלק מהיצע האשראי לטווחים אלה. היקף הביטוחים של חברת אשרא נקבע על פי 

גובה הערבויות שמקצה הממשלה לחברה. מהשוואה בינלאומית )לשנת 2009( של היקף הערבויות הממשלתיות 

ליצוא ביחס לתוצר, לטווח זמן בינוני וארוך, עולה שהממוצע עומד על 1.75% ואילו היקף החשיפה במדינת ישראל 

הוא 0.36% בלבד.4 זהו האחוז הנמוך ביותר בין הארצות שנכללו בהשוואה. נוסף על כך, במהלך השנים האחרונות 

ובעקבות המשבר הכלכלי, חלה מגמה של הרחבת היקף הערבויות הממשלתיות במרבית הארצות. חסרון נוסף 

בהיצע האשראי לטווח בינוני וארוך בישראל נובע מהיעדרות פעילות של מבטחים פרטיים, לעומת מדינות אחרות 

שבהן פועלות חברות פרטיות בתחום.

הנתונים המדויקים אינם מפורסמים לציבור.  2

עקב המלצות מחקר זה ועבודת מחלקת ערבויות המדינה ביחידת החשב הכללי, ירד ערך הסף ל-20%—30%. להרחבה ראו פרק   3

7 להלן.
הנתונים נלקחו מאיגוד ברן.  4
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על מנת להגדיל את כושר התחרות של היצואן הישראלי מול מתחריו, ולעודד את פיתוח היצוא הישראלי והצמיחה במשק, 

ניתן לפעול במספר מישורים כמפורט להלן.

הגמשת דרישת הסף למרכיב ישראלי: מומלץ להגמיש את דרישת הסף למרכיב ישראלי, ובפרויקטים שבהם שיעור 

המרכיב נמוך מערך הסף של 40% ייבחן אישור הפרויקט בהתאם לסקטור, לסיכון העסקה ולתרומתה הכוללת למשק 

)מקומות תעסוקה, תקבולי מיסים ועוד(. כך תאזן הממשלה בין הרצון לעודד שימוש בתוצרת מקומית ובין הצורך לשמר 

את תחרותיות היצואן הישראלי במערכת הגלובלית ולאפשר פיתוח של סקטורים שונים במשק. הגמשת הדרישה תגדיל 

את מגוון העסקות שיכולות לעמוד בתנאי הסף ולקבל ביטוח מחברת אשרא, וכך תגבר התחרותיות של היצואן הישראלי 

בסקטורים השונים ויופחת התמריץ לחיפוש ביטוחים של חברות זרות.

הרחבת היקף הערבות הניתן לחברת אשרא: מומלץ להגדיל את היקף הערבויות הניתן לחברה, כך שידמה לממוצע 

במדינות המפותחות. עם זאת כיוון שמדובר על הגדלת היקף הפעילות של החברה פי שלושה )מ-1.25 מיליארד דולר לכ-4 

מיליארד דולר(, רצוי לבצע את התהליך באופן הדרגתי. בד בבד יש לוודא שהרחבת היקף הערבויות אינה באה על חשבון 

איכות העסקות המאושרות בחברה, ושרמת הסיכון של התיק הכולל מתאימה למדיניות הרצויה.

תמרוץ החברות הפרטיות לכניסתן לשוק: שילוב החברות הפרטיות בשוק זה יסייע בהגדלת היצע האשראי ליצואנים 

ויהווה אלטרנטיבה לחברת אשרא, שעד היום היא המקור היחיד לקבלת אשראי ארוך. לכניסת החברות הפרטיות יש 

יתרונות נוספים: קיום תחרות — כניסת חברות פרטיות תגרום לתחרות, שתהווה תמריץ להתייעלות ולשיפור השירות הניתן 

ליצואנים; מאגר נתונים גלובלי — החברות הפרטיות הן בבעלות חלקית של חברות ביטוח אשראי עולמיות, דבר שמהווה 

יתרון בגישה לנתונים פיננסיים וביכולת חיתום מסחרית טובה; גמישות גבוהה — אם החברות הפרטיות יפעלו בשוק באופן 

עצמאי, יתאפשר מענה בהתאם לביקושים וללא אילוצי התקנות הממשלתיות והארגונים הבינלאומיים. פלטפורמה שנבחנה 

ליישום המלצה זו מתוארת להלן בפרק 7, ובבסיסה תוכנית לחלוקת הסיכונים בין הממשלה והחברות הפרטיות. 

במהלך השנה, בד בבד עם כתיבת מחקר זה ובהתאם לממצאים ולהמלצות העולים ממנו, וכחלק מהמדיניות של מחלקת 

ערבויות המדינה ואגף החשב הכללי לתמיכה ביצוא הישראלי, הוחלט במשרד האוצר ליישם מדיניות אקטיבית בתחום 

היצוא. חלק מהצעדים שננקטו נוגעים לפרמטרים ולקשיים שהועלו במחקר זה. להלן החלטות משרד האוצר, על ידי החשב 

הכללי, שנעשו במהלך שנת 2011:

הורדה של המרכיב הישראלי המינימלי בעסקות יצוא המבוטחות על ידי חברת אשרא ל-30%. עוד הוחלט כי . 1

עסקות שהתכולה הישראלית בהן היא בין 20%—30% ידונו באופן פרטני על ידי החשב הכללי ויקבלו אישור 

בהתאם לאינטרס והתועלת הלאומית הנובעת מהן. 

הגשת בקשה לוועדת הכספים להעלאת היקף הערבויות הניתנות לחברת אשרא. ב-18 במאי 2011, בעקבות בקשת . 2

משרד האוצר, אישרה ועדת הכספים להרחיב את היקף הערבויות הניתנות לחברת אשרא בחצי מיליארד דולר, 

מ-1.25 מיליארד ל-1.75 מיליארד.

חתימה על הסכם שיתוף פעולה בין הממשלה לבין חברות ביטוח האשראי הפרטיות הפועלות בישראל. במסגרת . 3

הסכם, הממשלה תשתתף בכיסוי ביטוח הסיכונים של יצואנים ישראלים לטווח בינוני )מעל שנה ועד חמש שנים( 

בהיקף של עד מיליארד �.
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1. מבוא
מזה כשלושה עשורים מהווה היצוא מרכיב משמעותי של התמ"ג הישראלי, ומשמש מקור צמיחה עיקרי למשק. מחקר זה 

יתמקד בפן המימוני של עסקות יצוא לטווח בינוני וארוך )מעל שנה(.

מכיוון שרמת הסיכון ואי-הוודאות הגלומים בעסקות יצוא עולים באופן משמעותי עם משך תקופת האשראי, הבנקים 

מתנים את מימון עסקות היצוא, ובפרט עסקות לטווחי זמן ארוכים, בקבלת ביטוח אשראי. היצע ביטוח האשראי לטווחי 

זמן בינוניים וארוכים בישראל סובל מהיעדר חברות פרטיות ומשליטה בלעדית של החברה הממשלתית אשרא. החברה היא 

חברת ECA( Export Credit Agency(, המקבלת ערבות מדינה מלאה על הביטוחים שהיא מעניקה ופועלת בכפוף לפיקוח 

.)Organization for Economic Co-operation and Development( OECD-הממשלה ולתקנות הבינלאומיות של ה

פרקים 2—4 של המחקר מתארים את התפתחות היצוא הישראלי, את המימון והביטוח של עסקות סחר חוץ, ואת היצע 

ביטוחי האשראי במשק. פרק 5 מתאר את הקשיים העולים מהשוק ובוחן אותם תוך השוואה בינלאומית בשני מישורים 

עיקריים: היצע האשראי הקיים בארץ לעסקות יצוא לטווח בינוני וארוך, ומדיניות קביעת ערך סף למרכיב הלאומי בעסקות 

יצוא המגובות בערבות מדינה. בפרק 6 ואילך מוצגת הצעה לתמרוץ חברות הביטוח הפרטיות לפעול בטווח הבינוני על ידי 

פיתוח מודל לשיתוף פעולה בינן לבין הממשלה.

התרשימים והטבלאות שלא צוין לידם המקור הוכנו במיוחד עבור מחקר זה.
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2. היצוא הישראלי
היצוא הישראלי מהווה 40% מהתוצר במשק מזה כשלושה עשורים. זה אחוז גבוה גם בקנה מידה בינלאומי. מסחר 

בינלאומי ויצוא חשובים למשקים רבים ובפרט למשקים קטנים ופתוחים כמו המשק הישראלי, שבהם פירמות מתפתחות 

השואפות לצמיחה חייבות לפנות לשוק הגלובלי בשל הביקוש המקומי המוגבל. סקירת התפתחות היצוא הישראלי, 

מרכיביו ויעדיו, היא בסיס להבנת הדינמיות והתמורות שחלו במשק מאז קום המדינה ועד היום. 

2.1 התפתחות היצוא
מאז קום המדינה חלה עלייה מתמדת בהיקף היצוא. הוא גדל מכ-6 מיליון דולר עם קום המדינה לכ-80.5 מיליארד דולר 

בשנת 2010. אחוז היצוא מהתמ"ג גדל בהדרגה עד שנות השמונים של המאה הקודמת, והתייצב על כ-40% מהתמ"ג. 

ההתייצבות נובעת משיעורי צמיחה דומים של היצוא והתמ"ג הישראלי, בעוד שבערכים מוחלטים חלה מגמת עלייה 

משמעותית בשיעור היצוא כפי שניתן לראות בתרשים 1.

תרשים 1: התפתחות היצוא הישראלי כאחוז מהתוצר ובמונחי דולר אמריקני
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 מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2011.

2.2 השוואה בינלאומית
ההשוואה הבינלאומית המוצגת בתרשים 2 להלן מראה שאחוז היצוא מהתמ"ג של מדינת ישראל היום )כ-40%( קרוב 

לממוצע במדינות ה-OECD. בנוסף עולה כי מדינות עם משקים קטנים יחסית כלוקסמבורג, בלגיה ואירלנד, מייצאות 
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אחוז גבוה מהתמ"ג שלהן ביחס לשאר מדינות ה-OECD, ואילו בקצה התחתון של ההשוואה נמצאות מדינות בעלי משקים 

גדולים כארצות הברית, יפן, ברזיל, אוסטרליה והודו. 

למשקים גדולים, כדוגמת ארצות הברית, יש אפשרויות מסחר פנים משקיות )בין פדרציות שונות לדוגמה( רחבות היקף. 

לעומת זאת ישראל היא משק קטן שפירמות הפועלות בו מוגבלות מבחינת היקפי הביקוש המקומיים. מסיבה זו, פירמות 

השואפות לצמוח ולהתפתח חייבות לפנות לשוק הגלובלי ולצאת אל מחוץ לגבולות המדינה. סביר אפוא לטעון, שנקיטת 

מדיניות המעודדת ומאפשרת יצוא וסחר בינלאומי במשקים קטנים, היא גורם חשוב בצמיחה ובהתפתחות הפירמות.

OECD-תרשים 2: יצוא סחורות ושירותים כאחוז מהתמ"ג במדינות ה
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מקור: הבנק העולמי, 2011.

על התלות בין היצוא לבין צמיחת הפירמות והצמיחה הכלכלית בכלל נכתבו מחקרים רבים. בין היתר עסק בנושא זה סאלם 

אבוזיאד ממחלקת המחקר של בנק ישראל )Abo Zaid, 2006(. במחקרו נבדק הקשר בין התפתחות היצוא לבין התפתחות 

התוצר והפריון של גורמי הייצור במשק באמצעות מבחני קו-אינטגרציה ומבחני סיבתיות. תוצאות המחקר מראות 

שקיים קשר סיבתי ארוך טווח בין התפתחות היצוא לבין התפתחות של פירמות ושל התוצר, ושהיצוא הוא אחד הגורמים 

החשובים לתהליך הצמיחה במשק.
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2.3 מרכיבי היצוא
בשנותיה הראשונות של המדינה היצוא היה בעיקרו חקלאי, והיום המרכיב העיקרי של היצוא הוא התעשייה ובפרט הטכנולוגיה 

העילית. בשנת 2010 עמד סך יצוא הסחורות של מדינת ישראל 5 על 42 מיליארד דולר. מתוכם היצוא החקלאי עמד על כ-1.4 

מיליארד דולר והיצוא התעשייתי על כ-40.7 מיליארד דולר. ענפי יצוא עתירי טכנולוגיה מתקדמת )הייטק( יצאו בשנת 2010 

בסך כולל של כ-20 מיליארד דולר והיוו מחצית מסך היצוא התעשייתי של ישראל )יצוא סחורות ושירותים(. 

ההתקדמות הטכנולוגית, שהחלה בשנות השמונים וצברה תאוצה בשנות התשעים, הביאה לזינוק בהיקפי המסחר 

הבינלאומי והיצוא. את התרומה המרכזית מוביל ענף הטכנולוגיה העילית. בשנת 2001, עם התפוצצות בועת ההייטק, קטנו 

הביקושים העולמיים למוצרים ולשרותי ההייטק הישראלי, שינוי שניכר בהתכווצות היצוא בשנים 2001—2003 )ירידה 

של 15%(. עם החזרה ל"נורמליות" בשווקים, חזר ההייטק הישראלי להיות מנוע הצמיחה של המשק, ובפרט של היצוא 

הישראלי. תרשים 3 מתאר את התפתחות היצוא בענף התעשייה בישראל בשנים 1995—2011:

תרשים 3: יצוא לפי עתירוּת טכנולוגיה )במיליוני דולרים, מנוכה עונתיות, נתוני מגמה(
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מקור: בנק ישראל, 2011.

כמקובל בחשבונאות לאומית המוצגת בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר מצוין במחקר זה יצוא של סחורות, הנתונים אינם   5

כוללים אוניות מטוסים ויהלומים.
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2.4 יעדי יצוא
בתחילת שנות החמישים והשישים של המאה הקודמת היה יצוא הסחורות לאירופה כ-70% מסך יצוא הסחורות הישראלי, 

היצוא לארצות הברית עמד על 24% ואילו היצוא לאסיה עמד על 1% בלבד. היום החלוקה בין שלושת היעדים האלו כמעט 

זהה, כפי שניתן לראות בתרשים 4:

תרשים 4: יעדי היצוא הישראלי
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 מקור: בנק ישראל, 2011.

על פי דוח בנק ישראל 2010, השינוי המבני ביעדי היצוא של ישראל התרחש בהשפעת המשבר העולמי וההתפתחויות 

שבעקבותיו )ראו תרשים 5 להלן(. ההתאוששות המואצת באסיה, לעומת ההתאוששות המתונה במערב והציפייה למשבר 

נוסף באירופה, הפכו את החדירה לשווקי המזרח לכדאית.
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תרשים 5: היקף המסחר באזור ביחס לסחר העולמי
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מקור: בנק ישראל, 2011.

על פי אותו דוח של בנק ישראל, אם מגמות אלו יתחזקו עשוי השינוי בהרכב הגיאוגרפי להשפיע על ההרכב הענפי של הסחר 

הישראלי. זאת מאחר שההרכב הענפי של היצוא לאזורי הסחר השונים אינו אחיד. היצוא לארצות הברית הוא עתיר בתרופות, 

היצוא לאירופה עתיר במוצרים של התעשיות המסורתיות ושל תעשיות המזון, והיצוא לאסיה עתיר במוצרי אלקטרוניקה. 

השינויים בהיקפי הסחר העולמי, והתאמת הרכב הייצור הישראלי לשינויים המקרו-כלכליים, מחייבים את הממשלה לנקוט 

מדיניות דינמית שתאפשר ליצואנים להתקדם ולנצל את הזדמנויות לדריסת רגל בשווקים ובסקטורים חדשים שעשויים 

להתפתח ולהיות משמעותיים בטווח הארוך. 

מדיניות ממשלתית אקטיבית מסייעת בהגדלת המסחר של ישראל עם מדינות שונות ומאפשרת גיוון של יעדי היצוא 

הישראלי. הקטנת היצוא הישראלי לארצות הברית ואירופה והגדלתו לשווקים נוספים, הפחיתה את התלות של המשק 

הישראלי בכלכלות המפותחות, אולם נכון להיום עדיין שני שלישים מהיצוא מופנים ליעדים אלו. לדברי מנכ"ל מכון היצוא, 

מר אבי חפץ )היצואנים כורעים תחת השקל, 2011(, אחת הבעיות המרכזיות של היצואנים הישראלים היא האטת היצוא 

הישראלי בשווקים המסורתיים. לדבריו, על המשק הישראלי להתאים את עצמו לשינויים העוברים על שוק הצריכה בעולם, 

ולהגדיל את משקל היצוא הישראלי בשווקים המתפתחים.

2.5 סיכום
במשק הישראלי בעל המאפיינים של משק קטן ופתוח, יש חשיבות רבה לקיום מסחר בינלאומי המאפשר ניצול של יתרונות 

יחסיים והתפתחות מסחרית של פירמות. התפתחות היצוא מאז קום המדינה הייתה נדבך מרכזי בתהליך הצמיחה של 
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המשק. התפתחות זו נבעה בין היתר מהדינמיות ומהתמורות שחלו במרכיבי היצוא; ממשק המייצא בעיקר חקלאות, 

התפתח המשק הישראלי למשק המייצא תעשייה ובפרט טכנולוגיה מתקדמת. הדינמיות של הענף ניכרת גם ביעדי היצוא 

של ישראל. עם קום המדינה ייצאה ישראל בעיקר לאירופה, והיום היא מייצאת כמעט באופן שווה למדינות אירופה, 

לארצות הברית ולמדינות המזרח. דריסת הרגל שקנה היצוא הישראלי בשווקים המתפתחים, הגדלים בעקביות ביכולת 

הקניה ובתוצר, היא בעלת חשיבות אסטרטגית ארוכת טווח הן מבחינת שווקי היעד הצומחים הן מבחינת פיזור הסיכונים. 

יש חשיבות בנקיטת מדיניות אקטיבית התומכת בקיום מסחר בינלאומי ענף, ומאפשרת דינמיות ובחינה מתמדת של 

הסקטורים, של התעשייה המייצאת ושל יעדי היצוא. 

3. מימון וביטוח אשראי לעסקות יצוא
לאתגרים הקיימים בכל עסקה, גם כזו של סחר פנים, נוספים במסחר בינלאומי הבדלי שפה ותרבות, חוקי מדינה שונים 

ומרחק פיזי המקשה על המסחר. נוסף על כך, המסחר הבינלאומי חשוף לשערי חליפין תנודתיים ולסיכונים מסחריים 

ופוליטיים העשויים לטרפד את העסקה או למנוע את קבלת התמורה המלאה בגינה. מדיניות תומכת-יצוא יכולה להתמקד 

בכל אחד מהאתגרים האלה. חטיבת המימון של החשב הכללי עוסקת ביצירת פתרונות מימוניים המסייעים ליצואן 

הישראלי לייצר עסקות מסחר בינלאומיות. כמי שזכה להכיר מקרוב את מחלקת ערבויות המדינה בחטיבת המימון, 

אתמקד בבחינת הצרכים המימוניים העולים מעסקות היצוא.

3.1 מימון עסקות יצוא
ישנה ספרות ענפה העוסקת בחשיבות מימון הפירמות. המימון מאפשר לפירמות לצמוח ולהוציא אל הפועל "רעיונות 

טובים" גם כאשר הונן העצמי אינו מאפשר זאת. מאמרם של הושי וחבריו )Hoshi et al., 1991(, למשל, בוחן פירמות 

יפניות המקושרות לבנק מממן לעומת פירמות שאינן מקושרות לבנק כזה. המאמר מדגיש את החשיבות של היכולת 

המימונית לצמיחת הפירמות ופעילותן.

ביצוע עסקות באשראי הוא נפוץ ומקובל בעסקות יצוא, ומאפשר קיום מסחר רציף גם כאשר היבואן אינו מסוגל לשלם 

באופן מידי את מלוא סכום העסקה. תשלום באשראי מקובל במיוחד כאשר מדובר בפרויקטים בעלי תקופת הקמה 

ממושכת, הנפוצים בענפי החקלאות, התשתיות, התקשורת ועוד. מאחר שמרבית ההוצאות של היצואן הן בזמן היצור, 

טרם ביצוע העסקה וקבלת התשלום, נטל המימון "נופל" על היצואן, וללא מימון חיצוני פעילותו תהיה מוגבלת ומצומצמת 

בהתאם לרמת ההון העצמי שברשותו. לעומת זאת קבלת מימון חיצוני לעסקה תאפשר ליצואן לקיים את העסקה ואף 
תאפשר לו להרחיב את פעילותו ולקיים עסקות נוספות. תרשים 6 מתאר בסכמתיות עסקת יצוא באשראי ובמימון בנקאי.6

מימון העסקה יכול להיות בנקאי או חוץ בנקאי. אתייחס לבנק כאל הגורם המממן מאחר שזהו אופן המימון השכיח בעסקות   6

יצוא בארץ.
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תרשים 6: עסקת יצוא באשראי ובמימון בנקאי
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‰¯ÂÁÒ ÔÂÓÈÓ

‰‡ÂÂÏ‰ ÌÎÒ‰

È‡¯˘‡· ÌÈÓÂÏ˘˙

˜·

בעסקה זו היצואן מתחייב להעביר סחורה ליבואן והיבואן מתחייב להעביר ליצואן תשלום באשראי על פי מתווה של לוח 

סילוקין מוסכם מראש, הכולל תשלומי קרן וריבית. בעסקה סטנדרטית7 הבנק משמש מתווך פיננסי בין היצואן ליבואן 

על ידי קניית ההתחייבות של היבואן מהיצואן. עבור היצואן, העסקה הופכת לעסקת מזומן, ואילו היבואן חייב לבנק את 

התשלומים על פי לוח הסילוקין שנקבע בעסקה. בפועל קיימת חלוקת סיכונים בין היצואן לבין הבנק, והבנק אינו מממן 

את מלוא העסקה אלא רק שיעור חלקי שלה. זאת על מנת להימנע ממצב של Moral Hazard, שבו ליצואן אין כל תמריץ 
לקבלת התשלום. להלן ריכוז הזכויות וההתחייבויות של הגורמים בעסקה:8

טבלה 1: ריכוז הזכויות וההתחייבויות של הגורמים בעסקה 

מקבלמתחייב

להעביר ליבואן את הסחורה.. 1יצואן

לשלם פרמיה לגורם המממן.. 2

העסקה הופכת לעסקת מזומן.

חלוקת סיכונים מול הגורם המממן.

אפשרות לתשלום באשראי.לשלם לגורם הממן לפי לוח סילוקין מוסכם.יבואן

פרמיה על תיווך העסקה.להעביר ליצואן את סך התשלום בתחילת העסקה.גורם מממן )בנק(

אתייחס לעסקה סטנדרטית כאל עסקת אשראי קונים, המתוארת בנספח 1.  7

Moral Hazard הוא מצב שבו פרט או ארגון שאיננו נושא באחריות לסיכון שאליו הוא חשוף עלול להגביר את מידת חשיפתו   8

לאותו סיכון. יש לציין כי במסגרת העסקה העלויות יכולות להיות מגולגלות בין היצואן ליבואן כתלות בקשיחות הביקושים.



1212

 ק ו  ווקטו  א נאק צטסיום קלואביטוח אשראי ליצואנים, טווח בינוני וארוך

3.2 סיכונים פיננסיים בעסקות יצוא
עסקת סחר בינלאומית חושפת את הצדדים המשתתפים בה לסיכונים פיננסיים שונים. חלוקת הסיכונים בין הגורמים 

השונים בעסקה תלויה באופן התשלום ובחוזה המשפטי שבין הצדדים. בעסקה מהסוג המתואר בתרשים 6 לעיל, היבואן 

חשוף לקבלת התמורה המלאה לפי הסטנדרטים שנקבעו בהסכם ולפי יכולתו לעמוד בהתחייבותו כלפי הבנק. הבנק 

המשמש בעסקה כמתווך פיננסי, וכן היצואן, חשופים לאי-קבלת ההתחייבות מהיבואן בהתאם להסכם ביניהם. הסיכון של 
אי-קבלת התשלום גדל ככל שמשך תקופת האשראי גדלה, והוא מורכב מגורמים אלה:9

סיכון מסחרי — קיים סיכון של אי-קבלת התשלום המלא בגין העסקה בזמן שסוכם מראש עקב כשל פיננסי של הלקוח 

הזר. הדבר עשוי להתבטא באי-תשלום מתמשך של הקונה או — במקרה של פשיטת רגל של הלקוח — בעיכוב או בהסדר 

חדש של התשלום המגיע ליצואן בהתאם ליכולת ההחזר של הלקוח. את סיכון האשראי של הלקוח ניתן להעריך על ידי 

דירוג האשראי 10 של הפירמה או על ידי השוואה לפירמות דומות. 

סיכון פוליטי-מדיני — קיים סיכון של אי-קבלת התשלום המלא בגין העסקה בזמן שסוכם מראש עקב גורמים מדיניים 

פוליטיים החלים במדינת היבואן, כגון: מהומות, מלחמה, הלאמה או הפקעת נכסים על ידי המדינה, הגבלים שמטילה 

המדינה על מסחר במטבע חוץ ועוד. הסיכון תלוי ביציבות הפוליטית והפיננסית של מדינת היעד, וניתן להעריכו על פי דירוג 

האשראי של מדינת הלקוח או על ידי ה-CDS 11 של המדינה.

סיכוני שוק — קיים סיכון בשל שינויים בשערי הריבית ובשערי החליפין בין המדינות הכלולות בעסקה. שינויים אלו עשויים 

להפוך עסקה שהייתה רווחית במועד ביצועה ללא רווחית עקב ירידה או עליה בשער החליפין או הריבית.

יש לציין שהסיכונים הכרוכים בעסקות יצוא משפיעים זה על זה. כך לדוגמה, מהפכה פוליטית במדינה המבוטחת משפיעה 

בהכרח על פעילותו המסחרית של היבואן וכן על שער החליפין של המדינה. מסיבה זו לא קיימת הפרדה מוחלטת בין 

הסיכונים, וייתכן שילוב אירועים שישפיע על ביצוע העסקה.

את השפעת משך העסקה ואת רמת הסיכון המדיני על העסקה ניתן להעריך על ידי בחינת מודל תמחור הפרמיה של 

ה-OECD.12 מאחר שמטרת המודל היא לשקף את השווי ההוגן שבעסקה, גובה הפרמיה בו מהווה אינדיקציה טובה לסיכון 

הגלום בעסקה. תרשים 7 מציג את תוצאות המודל:

לא אתייחס לסיכונים שחשוף להם היצואן, היכולים למנוע ממנו לספק את הסחורה, מאחר שאלו סיכונים מסחריים שאינם   9

ייחודיים לעסקות סחר חוץ. נוסף על כך, מרבית פוליסות החברה ניתנות לאחר שהיצואן קיבל את הסחורה, והסיכונים 
שאתייחס אליהם מתארים את המצב החל מנקודת זמן זו.

דירוג האשראי נעשה על ידי גופי דירוג בינלאומיים על פי רמת הסיכון במתן האשראי. דירוג זה בוחן את החוזק של כלכלת   10

המדינה, את אופן ביצוע תקציבה ואת יכולתה לעמוד בהחזר ההלוואות שהיא נוטלת.
)CDS )Credit Default Swap הוא חוזה ביטוח המגן על בעל החוב של מדינה מפני פשיטת רגל או אי-תשלום החוב. מחיר   11

ה-CDS עולה ככל שהסיכון המדיני גדל, ולכן הוא משקף את הערכת השוק לסיכון האשראי של המדינה.
מודל www.oecd.org/dataoecd/59/4/1910218.pdf ,Knaepen )נצפה בינואר 2011(.   12

http://www.yediothsfarim.co.il/lex3/glossary/g_579.asp
http://www.yediothsfarim.co.il/lex3/glossary/g_8071.asp
http://www.yediothsfarim.co.il/lex3/glossary/g_7127.asp
http://www.yediothsfarim.co.il/lex3/glossary/g_1604.asp
http://www.yediothsfarim.co.il/lex3/glossary/g_777.asp
http://www.oecd.org/dataoecd/59/4/1910218.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/59/4/1910218.pdf
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תרשים 7: גובה פרמיית הביטוח כתלות בדירוג המדינה ומשך העסקה
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ניתן לראות שככל שמשך העסקה עולה כך עולה גובה הפרמיה על פי מודל ה-OECD. גובה הפרמיה משקף את השווי ההוגן 

של העסקה, הנובע באופן ישיר מרמת הסיכון הגלום בה. באופן דומה, גובה הפרמיה עולה עם דירוג המדינה )דירוג המדינה 

מגלם את סיכון האשראי שלה, ככל שהדירוג עולה כך עולה סיכון האשראי המדיני(.

3.3 ביטוח אשראי לעסקות יצוא
עקב כלל הסיכונים הכרוכים במימון עסקת יצוא, האפשרות לקבלת מימון בנקאי פוחתת ככל שרמת הסיכון בעסקה 

עולה. בפועל, עסקות לטווחי זמן בינוניים וארוכים ולמדינות מתפתחות אינן מקבלות על פי רוב מימון ללא ביטוח כנגד 

הסיכונים. פוליסת ביטוח בגין העסקה מעבירה את סיכוני העסקה לחברת הביטוח. פוליסת הביטוח מהווה בטוחה לפיצוי 

כספי ליצואן ולגורם המממן במקרה שבו היבואן אינו עומד בהתחייבותו לתשלום על פי לוח הסילוקין. פוליסת ביטוח 

אשראי מהווה מוצר סטנדרטי ומשלים במימון עסקות יצוא. בתרשים 8 להלן מתוארת עסקה עם מימון וביטוח אשראי. 

חברת הביטוח מעניקה חיסוי לעסקה )על פי רוב כנגד סיכונים פוליטיים ומסחריים( ובתמורה מקבלת פרמיית ביטוח 

מהיצואן )תשלום הפרמיה עשוי להתקבל גם מהיבואן כתלות בהסכם המסחרי(.
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ש: עסקה עם מימון וביטוח אשראי

Ô‡Â·È Ô‡ÂˆÈ

ÁÂËÈ· ˙¯·Á

‰ÈÓ¯Ù

‰‡ÂÂÏ‰ ÌÎÒ‰

˜·Ï ‰ÒÈÏÂÙ

È‡¯˘‡· ÌÈÓÂÏ˘˙

ÔÂÓÈÓ
˜·

מימון וביטוח אשראי מהווים מוצרים משלימים, החיוניים לקיום עסקות סחר בינלאומי. חשיבותם גדלה בעיקר כאשר 

עסקות היצוא מתבצעות עם מדינות מתפתחות ולטווחי זמן ארוכים. אולם ככל שהעסקה מסוכנת יותר )וחשיבות הביטוח 

והמימון גדלה( כך עולה גובה הפרמיה וגדלות עלויות המימון שיגבו הבנק וחברת הביטוח מהיצואן, דבר שיכביד על 

רווחיות העסקה. בשוק גלובלי עם תחרות כלכלית בין חברות מכל העולם, לעלויות המימון יש השפעה מכריעה על רווחיות 

העסקה, והן יכולות אף להפוך עסקה כדאית לעסקה לא כדאית שלא תצא לפועל. 

3.4 התערבות מדינית בשוק ביטוח האשראי ליצואנים לטווח בינוני וארוך
שוק הביטוח מאופיין בהתבססות על חוק המספרים הגדולים. חברות הביטוח מפזרות את תיק הביטוחים באופן שבו 

תוחלת ההפסד תהיה נמוכה מסך הפרמיה הנגבית.13 בשוק ביטוח האשראי לעסקות יצוא לטווח בינוני וארוך, יש כמה 

גורמים המפרים את הפעילות הזו. הסיכונים הכרוכים בעסקות יצוא )כפי שתוארו בסעיף הקודם( גדלים ככל שתקופת 

האשראי גדלה, מאחר שקיימת אי-וודאות הנובעת מהקושי לחזות התפתחויות מדיניות, פוליטיות ומסחריות, ומהקושי 

לחזות שינויים בשערי השוק. תמחור העסקה הופך כך למשימה מורכבת ביותר. נוסף על כך, מכיוון שהיקף עסקות היצוא 

לטווח ארוך הוא גדול באופן יחסי, לחברות הביטוח יש קושי לפזר את הסיכון בין העסקות, וכישלון בעסקת יצוא אחת 

יכול להפר את יציבותה הפיננסית של חברת הביטוח. הקורלציה החיובית בין סיכוני אשראי של מדינות שונות, מקטינה אף 

היא את יכולת פיזור הסיכונים של חברה הביטוח, דבר שבלט במשבר האשראי האחרון. ראו על כך את הנתונים שבתרשים 

9 להלן. גורמים אלו מצמצמים את הפעילות של חברת הביטוח בשוק זה, דבר שגובר ככל שמשך האשראי והיקפי העסקה 

גדלים וככל שדירוג האשראי של מדינת היעד יורד. 

.www2.iii.org/index.cfm?instanceID=292 :Insurance Information Institute ראו  13

http://www2.iii.org/index.cfm?instanceID=292
http://www2.iii.org/index.cfm?instanceID=292
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מכיוון שלממשלה ראייה רחבה וכלל משקית, האינטרסים שלה שונים מאלו של חברות הביטוח הפרטיות. פיתוח עסקות 

יצוא יביא לצמיחת הפירמות והגדלת התעסוקה והפעילות הכלכלית, דבר שיתבטא בגידול במיסים ובצמיחה כלכלית14 

שתגדיל את רווחת אזרחי המדינה. בנוסף, למסחר הבינלאומי יש השפעה חיובית על היחסים הדיפלומטים בין מדינות, 

וחשיבות החדירה לשווקים המתעוררים מהווה אף היא שיקול בראייה הממשלתית ובאסטרטגיה לטווח ארוך. 

 תרשים 9: נתוני CDS של מדינות מאזורים שונים במהלך השנים 2008—2009 

)ניתן לראות את השפעת משבר האשראי ואת הקורלציה החיובית הקיימת בין המדינות(
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מקור: בלומברג, מאי 2011. 

מצב שבו עסקות כדאיות אינן יוצאות לפועל, וחלוקת המשאבים המשקית אינה יעילה, מוגדר כ-"כשל שוק" ועשוי 

להצדיק התערבות ממשלתית )Bator, 1958(. יתרון הגודל של המדינה ואיתנותה הפיננסית מאפשרים לה לפעול בגמישות 

רבה יותר לעומת חברות פרטיות, שכן ההשפעה של כישלון עסקה בודדת על המדינה היא פחותה מהשפעתו על חברת 

ביטוח כלשהי. משום כך, ברוב מוחלט של המדינות המפותחות מתקיימת — במקביל לפעילות חברות ביטוח האשראי 

הפרטיות — פעילות ביטוח המגובה בערבות ממשלתית. הסיוע הממשלתי מוענק באמצעות חברות ECA's, ומטרתו לספק 

ביטוחי אשראי לעסקות שאינן מקבלות מענה דרך השוק הפרטי. חשיבות קיומה של חברה ממשלתית לביטוח אשראי 

התחדדה במהלך משבר האשראי האחרון, מאחר שעקב המשבר צמצמו חברות הביטוח הפרטיות את פעילותן דווקא בשעה 

שהיצואנים נזקקו להן ביותר.

 .)Abo Zaid, 2006( השלכת היצוא על הצמיחה הכלכלית מתוארת במחקרו של אבוזיאד  14
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חברות ה-ECA משמשות גוף מקצועי המתווך בין היצואנים, הממשלה והגופים הבינלאומיים כגון ה-OECD, מועדון 

פריז15 ועוד. אף שפעולתן חשובה, יש לזכור שלהתערבות הממשלתית יש גם השלכות רוחב העשויות להביא לעיוותים 

במשק.16 האינטרס הממשלתי הוא להתערב רק במקרים שבהם ההתערבות נחוצה, ובשאר המקרים לאפשר את קיומו 

והתפתחותו של שוק ביטוחי אשראי משוכלל ויעיל ככל שניתן. על כן, על פי רוב פעילותן של חברות ה-ECA מתמקדת 

במתן ביטוחי אשראי לטווח בינוני וארוך, ובכך הן אינן פוגעות בשוק התחרותי המתקיים בביטוחי האשראי לטווח קצר.17 

הסיוע שמעניקה הממשלה דרך חברת ה-ECA למימון העסקה, עשוי להוות סובסידיה אם התמחור המימוני הניתן הוא 

נמוך ביחס לשווי ההוגן של הערבות. ארגון ה-OECD כתב תקנות הקובעות את תנאי המימון המוענק בגיבוי הממשלות 

)The arrangement, 2011(, על מנת למנוע סובסידיה הנובעת ממטרות הממשלה לסייע ליצוא, בייחוד לאור התחרות 

האגרסיבית המתחוללת בשוק הגלובלי. התקנות שומרות על יחסי מסחר הוגנים, כך שמדינות עניות אינן נפגעות בתחרות 

מול מדינות מפותחות. בשל התחרותיות העזה, חברות ECA מוציאות פוליסות וכלים מתקדמים שיכולים להעניק סיוע 

ויתרון תחרותי ליצואנים על אף המגבלות הקבועות בתקנות. מסיבה זו חייבות חברות ה-ECA והממשלות לנקוט מדיניות 

אקטיבית ולבחון את הכלים הקיימים בשוק באופן מתמיד, כדי לשמר את יכולת התחרות של היצואן מול מתחריו בעולם. 

3.5 השפעת משבר האשראי על שוק ביטוח האשראי ליצואנים
המשבר הפיננסי העולמי שפרץ במהלך שנת 2008 פגע בעיקר בסקטור הפיננסי והגביר את מחנק האשראי ואת קשיי 

הנזילות בשווקים הבינלאומיים, בשל העלייה בסיכונים המדיניים והמסחריים ובסיכוני השוק התלויים ביציבות הפיננסית 

הגלובלית. המחנק פגע במוסדות הבנקאיים והקשה על הליך גיוס המימון. הירידה בהיצע האשראי הניתן על ידי חברות 

הביטוח הפרטיות וחברות ה-ECA פגע בעסקות היצוא שעבורן המימון הוא צורך קיומי. 

בשל תלות הקונים הזרים )היבואנים( בגורמים פיננסיים שנפגעו מהמשבר, וכן בשל הסבירות הגבוהה להרעה בתוצאות 

העסקיות של הלקוח כתוצאה מירידה בביקוש עקב המשבר, עסקות שהתבצעו עד לתקופה זו במזומן )או בתנאי אשראי 

קצרים( נדרשו לפריסת אשראי ארוכה. 

החל ברבעון השני של 2009, בעוד המבטחים הפרטיים ממשיכים להפחית את תקרות האשראי, חברות ה-ECA העלו את 

מכסות האשראי שלהן בשל יוזמת הממשלות למלא את ה"מרווח" שנוצר באספקת ביטוחי האשראי. כתוצאה מכך, על 

פי נתוני איגוד ברן )Berne-Union, 2010(,18 הנתח של חברות ה-ECA בביטוח אשראי לטווח קצר, וכן סך היקף העסקות 

המכוסות על ידי החברות בארגון, עלו בשנים 2009—2010 בהשוואה לשנים קודמות.

רווחיות החברות בשנת 2009 ירדה לעומת 2007 ו-19,2008 אך לא לשיעורים חריגים מאלו של 2005—2006, ומבחינה 

 ECA היסטורית שיעורי הפסדים גבוהים יותר חלו בשנות השמונים ועד אמצע שנות התשעים. ניסיון העבר מראה שחברות

מצליחות לגבות בחזרה את מרבית התביעות ששילמו, בשל הגיבוי הממשלתי שהן מקבלות דרך מועדון פריז.

מועדון פריז הוא ארגון לא רשמי של כלכלנים מ-19 המדינות העשירות בעולם. בארגון מספקים שירותים פיננסיים כמו גיוס   15

חובות, הקלת חובות וביטול חובות למדינות החייבות ולמדינות המספקות את האשראי.
להרחבה בנושא ראו פרידמן )2004(, פרק 1: כוחו של השוק.  16

עם זאת חברות ה-ECA יבטחו גם עסקות לטווח זמן קצר כאשר השוק הפרטי אינו מספק עבורן מענה.  17

איגוד ברן הוא ארגון בינלאומי ללא כוונת רווח של חברות פרטיות וציבוריות המספקות אשראי ליצואנים וביטוח השקעות.   18

האיגוד נוסד בשנת 1934. 
יחס הדיפולט )loss ratio( בשנת 2009 הגיע ל-66% לעומת 29% ו-35% שהיו בשנים 2008 ו-2007 בהתאמה.   19

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99
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חברות ה-ECA אפשרו את המשך קיום המסחר הבינלאומי במהלך משבר האשראי, ובכך מנעו קטיעה של קשרי מסחר 

קיימים ותרמו לשיקום המסחר. התועלת המשקית ממהלך זה הייתה גבוהה, והיא מהווה שיקול משמעותי עבור הממשלה 

בהגדלת הסיוע על אף העלייה בשיעור כשלי האשראי הצפויים.

3.6 סיכום
ביטוח אשראי ליצוא הוא שוק בעל סיכונים פיננסיים רבים. מימון וביטוח אשראי הם כלים חיוניים, שבלעדיהם עסקות 

רבות לא יצאו אל הפועל. ממשלות נוהגות לתמוך ביצואנים דרך חברות ECA, הן שואפות להתערב במינימום הנדרש 

ולהעניק סיוע רק בשווקים שבהם ההתערבות נחוצה. לחברת ה-ECA יש יתרון תחרותי על פני החברות הפרטיות בשל 

הגיבוי הממשלתי שמאפשר להוזיל את עלויות מימון העסקה, אולם מנגד עליה לעמוד בכללים שמכתיבה המדינה וכן 

ברגולציה של הארגונים הבינלאומיים )איגוד ברן וה-OECD(. דרישות אלה מקטינות את גמישות החברה ומחייבות אותה 

 ECA בעלויות כספיות, ובכך הן מביאות לחיסרון שלה מול החברות שבשוק החופשי. ואולם יש חשיבות רבה בקיום חברת

יציבה, בשל העובדה שפרופיל העסקות שמבטחות החברות הפרטיות מצומצם ביחס לאלו שמבטחת החברה הממשלתית, 

ובשל העובדה שבעתות משבר כלכלי ימעטו החברות הפרטיות להעניק ביטוחי אשראי, דווקא בשעה שבה היצואנים 

יזדקקו להם ביותר. חשוב לציין שבשוק שבו אין אלטרנטיבה ממשית לחברת ה-ECA )כדוגמת המשק הישראלי, להרחבה 

ראו להלן פרק 4(, קבלת הביטוח לעסקות יצוא לטווח בינוני וארוך ולמדינות "מסוכנות" מהווה תנאי הכרחי למימוש 

הפרויקט, אך אינה מהווה סובסידיה כל עוד הפרמיה מחושבת בהתאם לשווייה ההוגן. 

4. היצע ביטוח האשראי בארץ

4.1 רקע
היצע ביטוח האשראי בישראל מורכב משתי חברות ביטוח פרטיות הפועלות בטווח קצר )בססח וכלל ביטוח אשראי(, 

שהיקף פעילותן הוא כ-80% מסך היצוא הישראלי, וחברת אשרא שהיא חברת ECA ממשלתית המעניקה ביטוחים בעיקר 

בטווח בינוני וארוך, ונפח פעילותה הוא 20% משוק היצוא בלבד )אשרא, 2010(. שוק הביטוח בטווח הקצר מאופיין 

בתחרות יחסית, אך בשוק האשראי לטווח בינוני וארוך פועלת חברה ממשלתית יחידה ללא מתחרים. חברות הביטוח 

מאפשרות ליצואנים הישראלים פתרונות ביטוח כנגד סיכונים מסחריים או פוליטיים הכרוכים בסחר החוץ, ובכך הן 

מסייעות בקבלת מימון ותנאי אשראי נוחים לעסקותיהם. נוסף על חברות אלו פועלים בשוק כמה ברוקרים פרטיים, 

המתווכים בין יצואנים וחברות ביטוח בינלאומיות.

 Israel Foreign Trade Risks Insurance עד שנת 1981 פעלה בארץ חברת ביטוח אשראי ממשלתית יחידה בשם

)Corporation )IFTRIC, "החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ". החברה נוסדה בשנת 1957 ופעילותה גובתה 

בערבות ממשלתית מלאה, כך שלמעשה שוק ביטוחי האשראי ליצוא היה מולאם. בשנת 1981 נוסדה החברה הפרטית 

"כלל ביטוח אשראי בע"מ", שסיפקה ביטוחי אשראי לטווח קצר. החברה פעלה במקביל לחברה הממשלתית בטווח הקצר. 

בשנת 2001, כחלק מתהליך של הקטנת המעורבות הממשלתית במשק )חסון, 2006: 9(, חלה הפרטה חלקית של החברה 

הממשלתית לביטוחי סחר חוץ )אשרא, בדוח מבקר המדינה, 2007(. הביטוח לטווח קצר הופרט ונוהל על ידי החברה 
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הפרטית בססח, וביטוח האשראי לטווח בינוני וארוך נשאר בחברה הממשלתית, שעם הזמן שונה שמה לאשרא. התהליך 

הביא לכך שמרבית העסקות המתבצעות היום לטווח קצר, מבוטחות וממומנות בשוק הפרטי ללא התערבות ממשלתית, 

בעוד שעסקות לטווח בינוני וארוך מבוטחות על ידי החברה הממשלתית.

טבלה 2: חברות ביטוח אשראי בישראל

בעלותחברת ביטוח

נפח פעילות 

)אומדן באחוזים(
טווח זמן הביטוח 

סוג ביטוחהעיקרי

כנגד תיק הלקוחעד שנה60פרטיתבססח

כנגד תיק הלקוחעד שנה20פרטיתכלל

עסקה בודדתמעל שנה20ממשלתיתאשרא

4.2 חברות ביטוח אשראי פרטיות
חברות ביטוח האשראי הפרטיות בשוק הישראלי מעניקות ביטוחי אשראי כנגד סיכוני סחר חוץ בעיקר לטווחי זמן קצרים. 

אופן הענקת הביטוח נעשה על ידי הענקת מסגרת אשראי מקסימלית ליצואן עבור כלל עסקות היצוא שהוא מקיים. 

החברה בוחנת את תיק הלקוחות של היצואן ועל פיו נקבעת מסגרת האשראי וגובה הפרמיה שהוא ישלם. על פי רוב 

מסגרת האשראי ניתנת לתקופה של עד 6 חודשים והיצואן יכול לנצלה לעסקות חוזרות ונשנות. תיק הלקוחות של היצואן 

אינו משתנה באופן תדיר, שכן כל שינוי בו מצריך בחינה מחודשת של חברת הביטוח לקביעת מסגרת אשראי חדשה. יש 

לציין שאף שהחברות יכולות להעניק ביטוחי אשראי לטווח של יותר משנה,20 בפועל רובן המוחלט של העסקות הן לטווח 
קצר — פחות מ-180 יום.21

חברת בססח — החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ: החברה בעלת היקף הפעילות הגדול ביותר בארץ בביטוח סחר 

חוץ. היא מהווה מעל 70% מהשוק לטווח קצר וכ-60% מהשוק כולו. החברה מעניקה ביטוחי אשראי לכ-500 חברות 

במשק הישראלי, המייצאות ל-115 מדינות. ביטוחיה מעניקים חיסוי נגד סיכוני סחר חוץ )מסחרי ופוליטי(, ביטוח אשראי 

לשוק המקומי וערבויות חוזיות. ביטוח סיכוני סחר חוץ מהווה יותר משני שלישים מפעילות החברה והכנסותיה. אף 

שבאופן תאורטי החברה יכולה להעניק מסגרות אשראי ארוכות משנה, בפועל 99% מהמסגרות שהיא מעניקה הן קצרות 

טווח — פחות מ-180 יום. בעלי החברה )בחלוקה שווה( הם "Euler Hermes", "הראל השקעות בביטוח ופיננסים" ו"ביטוח 

חקלאי", ולחברה שיתופי פעולה עם מבטחי משנה בינלאומיים.

חברת כלל ביטוח אשראי: החברה מספקת שירותי ביטוח אשראי מסחרי לטווחי זמן קצרים )עד שנה(, וכן מאפשרת 

קבלת שירותים מימוניים בנקאיים וחוץ בנקאיים הניתנים על בסיס פוליסת הביטוח. החברה מעניקה ביטוח אשראי ליצוא 

על פי הסכמיה עם מבטחי המשנה, יכולה חברת בססח להעניק ביטוח של עד 3 שנים, וחברת כלל ביטוח אשראי יכולה להעניק   20

ביטוח של עד 5 שנים.
הנתונים המדויקים אינם מפורסמים לציבור.  21
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ולשוק המקומי, המהווה שני שלישים מפעילות החברה. כלל ביטוח אשראי נמצאת בבעלות משותפת של "כלל ביטוח" 

)80%( ו-Atradius, תאגיד ביטוח האשראי השני בגודלו בעולם )20%(. 

ברוקרים: אפשרות נוספת לקבלת פוליסות ביטוח לעסקות יצוא היא באמצעות רכישת ביטוח מחברות זרות על ידי 

התקשרות עם ברוקרים פרטיים, המתווכים בין היצואן וחברות הביטוח הבינלאומיות. חברת "כלל מימון ביטוח אשראי טווח 

ארוך" משמשת משנת 2009 כמתווכת בעסקות ביטוח לטווח בינוני וארוך. הפוליסות מונפקות על ידי החברות שאתן קשרו 

הברוקרים הסכמי שיתוף פעולה. משיחות עם יצואנים ועם הבנקים עולה שהיקף הפעילות בשיטה זו הוא מצומצם ביותר, 

ועלויות המימון מהוות חסם להרחבה אפשרית של התחום )להרחבה ראו לעיל פרק 3, הדן בקשיי הביטוח בעסקות יצוא(.

4.3 חברת ביטוח האשראי הממשלתית
אשרא היא חברת ה-ECA של ישראל. החברה מסתמכת על ערבות המדינה,22 ותנאי הערבות קובעים שהמדינה אחראית 

לכל תשלום בו נדרשת החברה לשאת כתוצאה מתביעות — עד לסך מצטבר של 1.25 מיליארד דולר.23 היקף הערבויות 

שניתנו בפועל על ידי החברה בשנת 2010 )החשיפה המקסימלית של החברה(, הוא כ-850 מיליון דולר.24 עיקר פעילות 

החברה הוא במתן ביטוחי אשראי לעסקות יצוא בטווחי זמן בינוני וארוך, ואילו אשראי לטווח קצר יינתן במצבים בהם לא 

ניתן מענה מהשוק הפרטי. הפיזור הגיאוגרפי של העסקות שאותן מבטחת החברה גדול מהפיזור של כלל היצוא הישראלי, 

כפי שמשתקף בתרשים 4 לעיל )בפרק 2(. בעוד שני שלישים של היצוא הישראלי מופנים למדינות המפותחות, 26% בלבד 

מהביטוחים של חברת אשרא ניתנים ליעדים אלו. בפרט בולטת העובדה, שבעוד 2% בלבד מהיצוא הישראלי מופנים 

ליבשת אפריקה, 13% מהביטוחים של חברת אשרא מופנים ליבשת זו. פיזור העסקות של חברת אשרא מוצג להלן:

תרשים 10: הפיזור הפוליטי והאזורי של חברת אשרא

˙ÂÁ˙ÂÙÓ

ÔÂÎÈ˙‰ Á¯ÊÓ‰

‰ÙÂ¯È‡ Á¯ÊÓÂ ‰ÈÒÂ¯

‰˜È¯Ù‡

‰˜È¯Ó‡ ÌÂ¯„Â ÊÎ¯Ó

Â„Â‰Â ÔÈÒ

˜ÈÙÈÒÙ‰Â ‰ÈÒ‡

‰ÈÒ‡ ÔÂÙˆ

±µ•

±≥•

≤∞•

¥•

≤∂•

¥•

±≥•

µ•

מקור: דוח כספי, חברת אשרא, 2010.

בהתאם לחוק הערבויות — 1958.  22

עקב המלצות מחקר זה ועבודת מחלקת ערבויות המדינה ביחידת החשב הכללי, גדל ערך זה במהלך כתיבת המחקר ל-1.75   23

מיליארד דולר. להרחבה ראו להלן פרק 7.
הנתונים נלקחו מהדוח הכספי של חברת אשרא )2010(.  24
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חברת אשרא פועלת על פי עקרונות שמכתיבה המדינה, כגון מרכיב ישראלי )דרישת מינימום של 40%—60%(,25 אחוז 

החיסוי, סוגי הפוליסות ועוד. עיקר פעילות החברה הוא ביטוח כנגד סיכונים פוליטיים, בעוד שביטוח כנגד סיכונים 

מסחריים מהווה עד 25% מפעילותה בלבד. אופן הפעולה של החברה שונה מהותית מהאופן שבו מתבצעות עסקות לטווח 

קצר, מאחר שכל עסקה נבדקת לגופה. כמו כן לחברה יש פוליסות שונות המוצעות ליצואנים והמאשרות דרכים שונות 

למימון העסקה. הפוליסות העיקריות הן אשראי ספקים )Suppliers Credit( — המבטחת את היצואן באופן ישיר נגד אי-

תשלום מצד הקונה; אשראי קונים )Buyers Credit( — שבה המבוטח הוא הבנק המממן את העסקה נגד אי-תשלום מצד 

הקונה, כך שעבור היצואן העסקה הופכת לעסקת מזומן; וקו אשראי בין-בנקאי )Credit line( — שבו הבנק המממן הוא 

המבוטח נגד אי-תשלום מצד הבנק של הקונה. פירוט נרחב על אודות הפוליסות והכלים של החברה מופיע להלן בנספח 1. 

5. קשיים בביטוח עסקות יצוא ישראלי
ההתערבות הממשלתית בשוק האשראי בטווח הקצר היא מצומצמת, וקיימת בו פעילות מפותחת יחסית של חברות 

פרטיות. משרד האוצר החליט לבחון מצב זה, כלומר לבחון את תנאי המימון ואת השפעתם על התחרותיות של היצואן 

הישראלי בעסקות לטווח בינוני וארוך אל מול מתחריו בעולם. במסגרת הבחינה נערכו שיחות עם יצואנים מסקטורים 

שונים, עם הבנקים המממנים ועם חברת אשרא, במטרה לבחון את תנאי המימון ואת הקשיים בעסקות היצוא. 

5.1 קשיים אתם מתמודדים היצואנים
במהלך שיחות עם יצואנים הועלתה הטענה שהיצואן הישראלי עומד בחסרון מול מתחריו מהעולם, והדבר ניכר בקושי 

להתמודד במכרזים בינלאומיים. הקושי הוא בהשגת מימון וביטוח לעסקות יצוא למדינות מתפתחות, בעיקר לתקופות 

אשראי ארוכות. כמו כן, רוב העסקות המבוטחות הן בהיקפים גדולים, ויצואנים קטנים ובינוניים אינם מקבלים מענה 

מספק. גם היצואנים שמקבלים את הביטוח מהמדינה, נאלצים )על פי טענתם( לספוג עלויות מימון גבוהות לעומת 

מתחריהם, ובשל כך הם נמצאים בחסרון תחרותי. 

קושי נוסף נובע מהדרישה של חברת אשרא למרכיב ישראלי מינימלי של 40%—60%. לדוגמה, בהקמת פרויקט תשתיות 

בסין נדרש שהתכנון, הפיקוח והטכנולוגיה יהיו ישראלים, ורק הפועלים וחומרי הגלם יהיו מקומיים. במקרה זה, דרישת 

הסף של 40% תוצרת ישראלית כתנאי לקבלת פוליסת ביטוח, עשויה לטרפד את העסקה כולה. דוגמה נוספת היא פרויקט 

גדול של חברת נטפים בבולגריה, שבוטח על ידי Euler-Hermes )ה-ECA הגרמנית( לאחר שנדחה על ידי חברת אשרא. 

כתוצאה מכך העבירה נטפים פעילות רבה לספקים גרמניים, בשל הדרישה ל-51% מרכיב גרמני. 

יצואנים ציינו שכאשר ברצונם לבטח עסקות לטווח של יותר משנה, כנגד סיכונים מסחריים, הם נתקלים בקושי שמקורו 

בכך שפעילותה העיקרית של חברת אשרא היא ביטוח נגד סיכונים פוליטיים. אישור הביטוח המסחרי כרוך בבדיקות 

מקיפות, ולדברי היצואנים משך ההמתנה הוא ארוך ועשוי להביא להפסד עסקות. חסרון נוסף שעלה בשיחות הוא אי-

יכולתם של היצואנים לגדר את השינויים בשער הריבית ובשער החליפין. לטענת היצואנים, חברות ECA's בעולם נוהגות 

עקב המלצות מחקר זה ועבודת מחלקת ערבויות המדינה ביחידת החשב הכללי, קטנה במהלך כתיבת העבודה הדרישה של   25

המדינה לרכיב ישראלי ל-20%—30%. להרחבה ראו להלן פרק 7.

http://www.ashra.gov.il/?CategoryID=201&ArticleID=116&sng=1
http://www.ashra.gov.il/?CategoryID=203&ArticleID=123&sng=1
http://www.ashra.gov.il/?CategoryID=204
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להעניק פוליסות בריבית קבועה וכן במטבע מקומי של מדינת היעד, ובכך הן מסייעות בגידור הסיכונים, אך כלי זה אינו 

מוענק בארץ.

חברת אשרא מאשרת שהביקוש לעסקות עולה על כמות הפוליסות שהיא יכולה לאשר. החברה מדגישה שלא מדובר 

בפסילת עסקות בשל סיכון גבוה, אלא בעסקות שהחברה רואה כרווחיות וברות מימוש אך אין באפשרותה לבטחן באופן 

מלא בשל מגבלת הערבויות שמציבה הממשלה. מצב זה מביא לביטול עסקות רווחיות והיצואן נאלץ לחפש אחר מבטחים 

בחוץ לארץ, מהלך שמקטין את הייצור בארץ. החברה הפנתה לממשלה מספר בקשות, שיכולות לדעתה לסייע במתן 

השירות שהיא מעניקה ליצואנים. הבקשות היו להגדלת היקף הערבויות שמעניקה הממשלה לחברה, להקטנת דרישת הסף 

למרכיב הישראלי ולהגדלת סוגי הפוליסות והתכניות שאותן מציעה החברה ליצואנים. 

מאחר שתנאים רבים וגורמים רבים משפיעים על מימון העסקה ועלותה, אתמקד להלן בשני גורמים עיקריים המשפיעים 

על יכולתו של היצואן הישראלי לקבל ביטוח אשראי בארץ לטווח בינוני וארוך. הגורם הראשון הוא דרישת הסף הגבוהה 

למרכיב ישראלי בעסקות יצוא; והגורם השני, העיקרי, הוא האשראי הנמוך יחסית הניתן ליצואנים בעסקות לטווח בינוני 

וארוך. בפרקים הבאים אציג המלצות ודרכי יישום למדיניות אקטיבית בנושא.

5.2 המרכיב הזר והמרכיב המקומי בעסקות יצוא
תמיכה בייצור ויצוא של תוצרת מקומית מביא לפיתוח התעשייה המקומית והפירמות, יוצר מקומות תעסוקה, מגדיל את 

תקבולי המיסים ומוביל לצמיחה כלכלית. מסיבות אלו יש לממשלה אינטרס להעדיף עסקת יצוא שבה המרכיב הישראלי 

גבוה ככל שניתן, ומשום כך לחברות ECA המגובות בערבות ממשלתית יש מגבלה של מרכיב לאומי מינימלי בעסקות 

המבוטחות על ידן. 

 Berne( עם זאת כחלק מתהליך הגלובליזציה, היצואנים מרחיבים את מקורות האספקה שלהם לשווקים הבינלאומיים

Union, 2008(. שרשרת הייצור של החברות מתפרסת פעמים רבות על פני מספר מדינות. לדוגמה, מכיוון שהיתרון היחסי 

של מדינת ישראל הוא בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות, ומאחר שחומרי הגלם והרכיבים המיוצרים בישראל הם יקרים 

בהשוואה למדינות מתפתחות )כדוגמת סין והודו(, ייתכן שעל מנת לשמור על רווחיות העסקה ישתמשו היצואנים ברכיבים 

בעלי טכנולוגיה מתקדמת מתוצרת ישראלית, אך הייצור עצמו יתבצע ברובו בארצות אחרות. 

בשל ההתפתחויות האלו, ישנה בשנים האחרונות מגמה במדינות המפותחות של הגמשת הדרישה למרכיב לאומי מינימלי 

בביטוח עסקות יצוא. נערכת בחינה מחדש של האינטרסים המדיניים כדי למצוא את נקודת האיזון בין התמיכה בתוצרת 

המקומית לתמיכה בהתפתחות החברות הלאומיות. על פי נתוני איגוד ברן, בשנת 2003 עמדה דרישת הסף למרכיב לאומי 

במרבית חברות ה-ECA על 70%—100%, והחברות הליברליות ביותר דרשו 50% של מרכיב לאומי בעסקות המבוטחות 

על ידן. אולם במהלך חמש השנים האחרונות מצהירות חברות ECA רבות שהן הפכו גמישות יותר בדרישה למרכיב לאומי 

מינימלי. מדובר במעבר מהגדרה של made in ל-made by, ובמקרים רבים מספיק לקבוע שהעסקה תורמת לאינטרסים 

הלאומיים של המדינה. הגמשת תנאי הסף למרכיב הלאומי בעסקה מאפשרת לחברות ה-ECA לקבל החלטה בהתאם 
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לרמת הסיכון המגולמת בעסקה, בהתאם לסקטור ולסוג העסקות המתקיימות בו, ובהתאם לפוטנציאל הגלום בעסקה 

הספציפית למשק בטווח הקצר ובטווח הארוך. גישה זו נובעת מההכרה שתמיכה בחברה לאומית וחיזוקה כשחקן בשוק 

הגלובלי עשויה לתרום למדינה, כאשר בוחנים את כלל הפרמטרים, גם במקרים שבהם המרכיב הלאומי נמוך.

טבלה 3 סוקרת את חברות ה-ECA ואת המרכיב הלאומי המינימלי בעסקות שהן מבטחות.26 

טבלה 3: חברות ה-ECA והמרכיב המקומי המינימלי

מרכיב מקומי מינימלימדינה וחברת ה-ECAמדיניות

85%ארצות הברית — EX-IMשמרנית

BNDES — 85%ברזיל

COSEC — 70% — מתחת כל מקרה לגופו, בהתאם לאינטרס הלאומי.פורטוגל

SINOSURE — 50%—70% כתלות בעסקה ובענף.סין

CESCE — 65% יכול לרדת בסקטורים מסוימים.ספרד

EUL HERMES — 50%גרמניה

40%— 2760%ישראל

גמישות 

חלקית

EGAP — 50% מתחת כל מקרה לגופו, בהתאם לאינטרס הלאומי.צ'כיה

ATRADIUS — 50% מתחת כל מקרה לגופו, בהתאם לאינטרס הלאומי.הולנד

EKF — 50%—30%.דנמרק

:SERV — 50% לערכים נמוכים יותר תידרש תוספת פרמיה. מתחת 30% נדרש שוויץ

ביטוח משנה.

COFACE — 50% לעסקים קטנים )מתחת 75 מיליון יורו( 20%.צרפת

FINNVERA — עסקות למדינות בדירוג 1—2 )סיכון נמוך(: מינימום 25% מרכיב מקומי.פינלנד

דירוג 3—5: מינימום 50% מרכיב מקומי.

דירוג 6—7: מינימום 70% מרכיב מקומי.

אחוזים נמוכים מהאמור יבחנו בהתאם לעסקה ולאינטרס הלאומי.

הנתונים לפי מידע פנימי ממשרד האוצר, נכון ליולי 2010.  26

עקב המלצות מחקר זה ועבודת מחלקת ערבויות המדינה ביחידת החשב הכללי, ירד ערך הסף ל-20%—30%. להרחבה ראו להלן   27

פרק 7.
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טבלה 3: חברות ה-ECA והמרכיב המקומי המינימלי )המשך(

גמישות 

מלאה

OeKB — 0%—70% תלוי בסיכון מדינת היבואן, היקף הביטוח ומשך העסקה.אוסטריה

SACE — 30% מתחת — כל מקרה לגופו בהתאם לאינטרס הלאומי.איטליה

KEXIM — 30% מתחת — כל מקרה לגופו בהתאם לאינטרס הלאומי.קוריאה

ECGD — 20% מתחת — כל מקרה לגופו בהתאם לאינטרס הלאומי.בריטניה

NEXI — 30% מתחת — כל מקרה לגופו בהתאם לאינטרס הלאומי.יפן

EDC — כל מקרה לגופו בהתאם לאינטרס הלאומי. לעתים יידרש ביטוח משנה קנדה

למרכיב זר גבוה.

EKN — כל מקרה לגופו בהתאם לאינטרס הלאומי.שוודיה

ONDD — כל מקרה לגופו בהתאם לאינטרס הלאומי.בלגיה

מקור: משרד האוצר, יולי 2010.

מטבלה 3 עולה שהחלוקה בין המדינות אינה מוחלטת, שכן מדינות רבות אינן מסתפקות בקביעת ערך סף אלא משאירות 

בידן אפשרות לדון בעסקות באופן פרטני. הטבלה מציגה חלוקה גסה לשלוש קבוצות: הקבוצה השמרנית ביותר, המונה 6 

מדינות, מאופיינת בערך סף גבוה )מעל 50%( וגמישות נמוכה בבחינת עסקות מתחת לערך הסף; הקבוצה בעלת הגמישות 

החלקית, המונה אף היא 6 מדינות, מאופיינת בערכי סף הנעים בסביבות 20%—50% ובגמישות מסוימת בבחינת עסקות 

בעלות ערכי סף נמוכים; הקבוצה בעלת הגמישות המלאה מונה 8 מדינות, ובכולן ננקטת מדיניות הבוחנת כל עסקה 

בהתאם לאינטרס הלאומי.

את מדיניות ממשלת ישראל ניתן לסווג בין הקבוצה השמרנית ביותר ובין הקבוצה בעלת הגמישות החלקית. ערך הסף של 

ישראל נע בין 40%—60%, אך עסקות מתחת ערך הסף אינן נבחנות לגופן. המשמעות של נקיטת מדיניות שמרנית היא, 

שהיצואן הישראלי נמצא בחיסרון תחרותי מול מתחריו. להגדלת המרכיב הישראלי יש עלות כלכלית, שכן מחיר חומרי 

הגלם מתוצרת הארץ הוא יקר ומגדיל את עלויות העסקה, ועשוי להביא להפסד במכרזים. בעיה זו מתעצמת בסקטורים 

מסוימים. ענפי ההייטק — כגון תוכנה ומכשור רפואי — יכולים לעמוד בדרישות הסף מאחר שהם מוכרים בעיקר טכנולוגיה; 

אולם בסקטורים אחרים — כגון תשתיות, חקלאות ומים — המשלבים טכנולוגיה ותכנון ישראלי עם חומרים בסיסיים 

)צינורות, בטון, ברזלים ועוד( וכוח עבודה בלתי מיומן, דרישת המרכיב הישראלי עשויה למנוע את קבלת הביטוח וקיום 

העסקה. למדיניות המרכיב הלאומי יש אפוא השלכות רוחב סקטוריאליות, העשויות לפגוע ולעכב את הצמיחה בסקטורים 

שבהם היתרון הישראלי הוא חלק ממכלול גדול יותר. 

לסיכום סעיף זה, כאשר עסקות נבחנות תחת אילוצי תקציב )תקרת הערבויות של החברה(, לערך הסף של המרכיב הלאומי יש 

חשיבות בשמירה על האינטרסים של התעשייה המקומית, ויש מקום ל"העדפת" עסקות שבהן המרכיב הישראלי גבוה )כאשר 
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יתר הפרמטרים דומים(. אולם בשל התחרות הבינלאומית ותהליך הגלובליזציה המשפיע על אופי העסקות והפרויקטים, 

יצואנים רבים מתקשים לעמוד בדרישת הסף של 40%, ועקב כך אינם זכאים לביטוח אשראי מחברת הביטוח הממשלתית.

5.3 היקף האשראי הניתן ליצואנים לעסקות לטווח בינוני וארוך 
היצע האשראי לטווח בינוני וארוך ניתן בארץ בעיקר על ידי חברת אשרא, כפי שתואר בפרק 4 לעיל. חברות הביטוח 

הפרטיות יכולות להעניק ביטוחי אשראי לטווח בינוני, אולם בפועל הן כמעט שאינן פועלות בשוק זה. לטענת החברות, 

הסיבה לכך היא שהליך האישור והחיתום של עסקות לטווח בינוני וארוך שונה מהותית מההליך הנעשה בעסקות קצרות 

טווח. ההערכות למהלך כזה היא מורכבת ומצריכה תקופת הסתגלות ולימוד, שבשילוב עם תנאי השוק הבלתי צפויים 

וריבוי הסיכונים הכרוכים בעסקות מסוג זה, מפחיתה את כדאיות המהלך. עסקות המתווכות על ידי ברוקרים פרטיים הן 

בעלות פוטנציאל להגדלת היצע האשראי הניתן לטווחי זמן ארוכים, אולם בפועל פעילותם של ברוקרים אלה מצומצמת. על 

פי שיחות שנערכו עם הבנקים והיצואנים, הסיבות לכך הן העלויות הגבוהות הכרוכות בתיווך, והליך אישור העסקה וקבלת 

מימון על ידי הבנקים בארץ, שאינם מכירים את הפוליסות של החברות הזרות. 

ספקית האשראי העיקרית לעסקות אלו היא אפוא חברת אשרא. היצע האשראי שהיא יכולה להעניק מוגבל על ידי היקף 

ערבויות המדינה שמעניקה הממשלה לחברה. תקרת ערבויות המדינה לחברת אשרא, במהלך כתיבת מחקר זה )נכון 

ל-31 בדצמבר 2010(, עמדה על 1.25 מיליארד דולר. היקף האישורים העקרוניים של החברה בסוף שנת 2010 עמד על 4 

מיליארד דולר. החברה מדווחת כי בממוצע 23% מהאישורים העקרוניים מגיעים לכדי מימוש, ועליה להשאיר "מרווח" 

אשראי זמין למימושים פוטנציאלים. היקף האשראי שהוענק בפועל על ידי החברה בסוף שנת 2010 היה כ-850 מיליארד 

דולר.28 כאשר מוסיפים לחשיפה בפועל את סכום העסקות הפוטנציאליות שעשויות להתממש )0.23% מהאישורים 

העקרוניים(, החברה עוברת את מגבלת הערבות הממשלתית, דבר שעשוי להביא לביטול עסקות מאושרות ואינו מאפשר 

לחברה להמשיך ולהגדיל את פעילותה.

5.3.1 השוואה בינלאומית — היקף אשראי ליצואנים לעסקות לטווח בינוני וארוך

על מנת לבחון אם היקף האשראי הניתן בארץ הוא נמוך בהשוואה לאשראי הזמין ליצואנים ממדינות מתחרות, נערכה 

במחקר זה השוואה בינלאומית במספר מדדים. המדד הראשון הוא היקף הערבויות הניתנות לחברות ה-ECA המרכזיות 

של כל מדינה. בנוסף, נבחן שיעור הגידול בהיקף זה לפני ואחרי משבר האשראי, פרמטר המעניק אינדיקציה לגמישות 

המדיניות הממשלתית. לבסוף נבחנה הפעילות העולמית בשוק הפרטי בטווח הבינוני.

ECA השוואת היקף ביטוחי האשראי )החשיפה( של חברות

מדינת ישראל מייצאת בהיקף של כ-40% מהתוצר, אחוז משמעותי הדומה לממוצע של ארצות ה-OECD. מהשוואה 

בינלאומית של היקף הערבויות הממשלתיות ליצוא ביחס לתוצר, לטווח זמן בינוני וארוך, עולה שבעוד הממוצע עומד על 

1.75%, היקף החשיפה במדינת ישראל הוא 0.36% בלבד, האחוז הנמוך ביותר בין הארצות שנכללו בהשוואה )ראו תרשים 

11 להלן(. הערבויות הנכללות בהשוואה זו הן עבור חברת ה-ECA המרכזית של כל אחת מהמדינות. יש לציין שבכמה 

הנתונים לקוחים מהדוח הכספי של חברת אשרא )2010(. הערך מהווה חשיפה מקסימלית, כלומר את ההיקף הכולל של   28

הפוליסות שהונפקו ושלחברה קיימת התחייבות בגינן. 
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מדינות יש יותר מסוכנות ממשלתית אחת המעניקה סיוע במימון לעסקות יצוא, ולכן הסכום המצוין עבורן נמוך מהסכום 

המלא שאותו מקצה הממשלה.

תרשים 11: היקף החשיפה של ערבויות מדינה ליצוא ביחס לתוצר )2009(
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 מקור: נתוני איגוד ברן ודוח כספי של חברת אשרא, 2009.

השוואת שיעור הגידול בהיקף החשיפה של חברות ECA בין השנים 2006—2009

במהלך השנים האחרונות ובעקבות המשבר הכלכלי, חלה מגמה של הרחבת היקף הערבויות הממשלתיות במרבית 

הארצות. מתוך השוואה של היקף הערבויות בשנת 2006 לעומת שנת 2009, עולה כי בממוצע ישנה עלייה של כ-30% 

לעומת ישראל, שבה חלה ירידה מועטה.29 שוודיה, לדוגמה, הגדילה מאוד את היקף הערבויות ליצואנים. הממשלה 

השוודית הרחיבה את היקף הערבויות בשנת 2008 מכ-30 מיליארד דולר )200 מיליארד כתר שוודי( לכ-53 מיליארד דולר 

)350 מיליארד כתר שוודי(, ובשנת 2010 ביצעה הרחבה נוספת לכ-75 מיליארד דולר )500 מיליארד כתר שוודי(.

5.3.2 השוואה בינלאומית, היצע ביטוחי אשראי לטווח בינוני בשוק הפרטי

השוק הפרטי בישראל אינו מספק מענה לביטוחים בטווח בינוני וארוך. רמת הסיכון שחברות הביטוח הפרטיות לוקחות 

על עצמן היא נמוכה מאוד. אינדיקציה לכך ניתן לראות בתרשים 7 לעיל )בפרק 3(. חברות הביטוח הפרטיות נמצאות רק 

בקצה השמאלי ביותר של התרשים, והן מכסות עסקות שמשכן אינו עולה על שנה. מתן ביטוחים מהשוק הפרטי יביא 

להגדלת היצע האשראי הכולל ויתרום להגברת התחרותיות ושיפור המענה שמקבלים היצואנים.

על פי נתוני איגוד ברן ודוח כספי של חברת אשרא )2009(. הנתונים כוללים את עסקת הטנק התורכי.  29
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מהסקירה הבינלאומית עולה שבכמה מדינות יש חברות פרטיות המעניקות ביטוחי אשראי לטווח בינוני וארוך. יש לציין 

שמרבית החברות התפתחו ויצאו מגבולות המדינה שבה צמחו, ופתחו סניפים ברחבי העולם. בנספח 2 מצוינות חברות 

פרטיות המעניקות אשראי לטווח בינוני וארוך. החברות מגיעות ממספר מדינות מפותחות, בהן ארצות הברית, צרפת, 

הולנד ושוויץ. יש לציין שרשימת החברות המופיעות בנספח היא חלקית בלבד, ומהווה מדגם של חברות פרטיות הפועלות 

בשוק זה. אמנם החברות המוזכרות הן חברות גדולות ובעלות יתרונות לגודל ביחס לחברות הישראליות, אולם יש טעם 

להביא השוואה זו, המראה שיש פוטנציאל לשוק הפרטי לחדור לתחום ביטוחי האשראי לטווח בינוני. בהקשר זה יצוין 

שחברות כלל ובססח נמצאות בבעלות חלקית של חברות אשראי בינלאומיות )Euler Hermes ו-Atradius(, היכולות 

להוות פלטפורמה למתן ביטוחים בארץ. 

5.3.3 היצע האשראי לטווח בינוני וארוך

מסקירת היצע האשראי בשוק הישראלי עולה שהיצואן הישראלי נמצא בנחיתות מול מתחריו בעולם. הסיבות לכך הן היקף 

הפעילות המצומצם של חברת אשרא ביחס להיקפי הפעילות של חברות ECA מתחרות, והיעדר פעילות של השוק הפרטי 

בתחום. ממוצע היקף החשיפה ביחס לתוצר שהתקבל מחברות ה-ECA השונות גבוה פי ארבעה מההיקף הניתן בחברת 

אשרא. בנוסף, חסם הכניסה הגבוה לחברות פרטיות מונע את שכלול השוק ומשאיר את אשרא כמונופול יחיד בתחום, 

וכך השירות שמקבל היצואן הישראלי מוגבל לחברה יחידה, שאין לה תמריץ משמעותי להתייעלות ולמתן שירות ברמה 

הגבוהה ביותר. המשמעות של היצע אשראי נמוך היא קושי בקבלת ביטוח ומימון לעסקות יצוא, דבר המקשה על הצמיחה 

וההתפתחות של חברות יצואניות במשק. 

6. המלצות

6.1 הגדלת הגמישות בדרישת הסף למרכיב לאומי
דרישת הסף המינימלית לרכיב לאומי מהווה תנאי לקבלת ביטוח אשראי מחברת ה-ECA הממשלתית. אי-קבלת הביטוח 

מפחיתה דרמטית את סיכוי החברה לקבל מימון נוח לעסקה, ובכך מונעת למעשה את היכולת של החברה להתמודדות 

שווה במכרז בינלאומי מול חברות הזוכות לתמיכת ה-ECA של מדינתן. השיקולים לקביעת המדיניות בנושא זה הם מגוונים 

ואינם בעלי כיוון ברור. מצד אחד על הממשלה לתעדף פרויקטים בעלי רכיב לאומי גבוה ותרומה משמעותית לכלכלה 

המקומית, ומצד אחר אם הפרויקט לא יצא אל הפועל, תיפגע יכולת הצמיחה של החברה ויגרם הפסד למשק הישראלי. 

בפועל, ממשלת ישראל היא שמרנית יחסית למרבית ממשלות ה-OECD, והמשמעות היא חיסרון תחרותי בעיקר בעסקות 

שבהן משולבים חלקים בסיסיים שרכישתם בישראל מייקרת את העסקה. 

מומלץ שמדיניות הממשלה בנוגע למרכיב הישראלי תאזן בין הרצון לעודד שימוש בתוצרת מקומית לבין ההבנה שבמערכת 

הגלובלית יש לשמר את תחרותיות היצואן הישראלי ולאפשר פיתוח של סקטורים שונים במשק. מומלץ אפוא להגמיש את 

דרישת הסף ולקבוע שבפרויקטים שבהם הרכיב הלאומי נמוך, ייבחן אישור הפרויקט בהתאם לסקטור, לסיכון העסקה 

ולתרומת הפרויקט למשק הישראלי )מקומות תעסוקה, תקבולי מיסים ועוד(. המהלך יאזן בין רצון הממשלה להגדיל ככל 

הניתן את התרומה למשק הישראלי לבין מתן אפשרות למגוון עסקות לעמוד בתנאי הסף ולקבל ביטוח מחברת אשרא. 
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6.2 הגדלת היצע האשראי לטווח בינוני וארוך
עקב מחסור בביטוח אשראי לעסקות יצוא לטווח בינוני וארוך, נפגעת יכולת התחרות והצמיחה של יצואנים ישראלים. 

לצורך הגברת היצע הביטוחים ניתן לפעול בשני מישורים: 

הגדלת היקף הפעילות של חברת אשרא: חברת אשרא היא זרוע ביצוע למתן ביטוחים של משרד האוצר ומשרד התמ"ת. 

פעילות החברה, המגובה בערבות מדינה מלאה, כפופה בהיקף הפוליסות שהיא יכולה להנפיק להיקף ערבויות המדינה 

הניתן לה. יש חשיבות רבה לקיומה של חברה ממשלתית יציבה, מאחר שהיא משקפת את האינטרסים המדיניים שאותם 

לא רואות החברות הפרטיות. כך לדוגמה תומכת החברה בפיתוח יצוא לשווקים מתפתחים, והיא מעניקה פתרונות 

ליצואנים בעתות משבר ומיתון כלכלי. כמו כן, פוליסות שמנפיקה החברה הממשלתית מעניקות תנאי מימון נוחים 

מהבנקים, מאחר שעומדת מאחוריהן המדינה. על אף יתרונות אלו, העובדה שהיקף הערבויות הניתן לחברת אשרא נמוך 

משמעותית מהניתן לחברות ECA במדינות מקבילות מגבילה את יכולת הפעילות של יצואנים ישראלים, ועל כן ההמלצה 

היא להרחיב את היקף הערבויות הניתן לחברה כך שיהיה קרוב לממוצע המקובל במדינות המפותחות. עם זאת, מאחר 

שמדובר בפער גדול )הגדלת היקף הערבויות מ-1.25 מיליארד דולר לכ-4.2 מיליארד דולר(, יש לבצע את התהליך באופן 

הדרגתי. במקביל יש לוודא שהרחבת היקף הערבויות אינה באה על חשבון איכות העסקות המאושרות בחברה, ושרמת 

הסיכון של התיק הכולל מתאימה למדיניות הרצויה.

מתן תמריצים לחברות פרטיות לכניסה לשוק הביטוח לטווח בינוני: מהסקירה הבינלאומית ניתן לראות שקיימת נכונות 

של חברות פרטיות בינלאומיות לבטח עסקות יצוא לטווח בינוני וארוך. אמנם מדובר בחברות ביטוח גדולות הנהנות 

מיתרונות לגודל ומפיזור סיכונים רחב, אולם מאחר שהחברות הישראליות הן בבעלות חלקית של חברות בינלאומיות 

גדולות, ייתכן שסיוע ממשלתי יקל על הקושי הקיים בחדירה לשוק. יש לאפשר פעילות ביטוח אשראי לטווח בינוני על ידי 

חברות פרטיות בארץ. שילוב החברות הפרטיות יסייע בהגדלת היצע האשראי ליצואנים ובהגדלת התחרות, וכך יתייעל מתן 

השרות ובפרט הליך החיתום בתחום המסחרי. יתרון נוסף של החברות הפרטיות הוא בגמישותן ובאי-כפיפותן לתקנות 

הממשלתיות כדוגמת סף מרכיב לאומי מינימלי ועוד. בחינת הפלטפורמה שתיישם המלצה זו מופיעה בפרק 7 להלן. 

על הממשלה לוודא שמתקיים איזון בין עידוד התחרות ושכלול השוק לבין שמירה על חברת ECA יציבה שתאפשר לשמור 

על האינטרסים המדיניים של קידום ותמיכה ביצואנים. אם החברות הפרטיות ישתלבו באופן עצמאי ופעיל בשוק ביטוחי 

האשראי לטווח זמן בינוני, תוכל החברה הממשלתית להתמקד במתן ביטוחים שהשוק הפרטי לא נותן להם מענה, ויהיה 

זה למעשה המשך לתהליך של הפרטת טווח הזמן הקצר. תפקידה של המדינה לוודא שתתקיים השלמה בין החברה 

הממשלתית לחברות הפרטיות ושהחפיפה ביניהן לא תפגע ביצואן הישראלי.

6.3 המלצות למחקרי המשך 
יצואנים קטנים: במהלך השיחות שנערכו עם יצואנים, עלו טענות על קושי בקבלת פוליסות ביטוח לעסקות בהיקפים 

קטנים. על מנת למצוא פתרון לנושא זה, ניתן לבחון את היקף הביקוש לפוליסות לביטוח עסקות יצוא של יצואנים קטנים, 

לבחון את הקשיים שבהם נתקלים היצואנים וכן את הקושי של חברת אשרא להעניק פוליסות ביטוח בהיקף קטן. כמו כן 

יש לערוך השוואה בינלאומית של תכניות ייחודיות ליצואנים קטנים המתבצעות בחברות ECA )ולהעריך את ההשלכות 

שיש להן מבחינת העלויות למדינה(. 
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עלויות מימון בנקאיות: בשיחות עלו טענות בנוגע לחוסר תחרותיות של מערכת הבנקאות בארץ, הגוררת ריביות גבוהות 

מאלו הניתנות על ידי בנקים זרים לחברות ECA המתחרות באשרא. מאחר שעלויות הריבית משתקללות במחיר העסקה, 

הדבר מעמיד את היצואן הישראלי בחיסרון תחרותי שעליו הוא צריך לפצות על ידי הורדת מחירים, והרווח שלו מהעסקה 

קטן. על מנת לבחון נושא זה, יש לבחון את עלויות המימון לעסקות יצוא בבנקים בארץ, ולהשוותן לעלויות הניתנות על ידי 

בנקים זרים )וכן על ידי חברות ECA אם הן נותנות מימון ישיר לעסקות היצוא(. 

7.  תוכנית לשילוב חברות פרטיות לביטוח אשראי 
לטווח זמן בינוני

7.1 רקע 
כהמשך להמלצה לשלב חברות פרטיות במתן ביטוחי אשראי לטווח בינוני וארוך, יפותח להלן הרעיון הזה לכדי תוכנית 

יישומית. הצורך בפיתוח תוכנית לתמרוץ חברות הביטוח הפרטיות לחדור לשוק ביטוחי האשראי לטווח בינוני, נבע בעיקרו 

מחסם כניסה גבוה בשוק זה. בעסקות ביטוח אשראי לטווחים של מעל לשנה, ישנה אי-ודאות לגבי התנאים שישררו בעולם 

במועד ביצוע העסקה, ועל כן ההערכות לגבי העסקות משתנות ומאופיינות בחוסר ודאות גבוהה. הסיכון מתעצם כאשר 

מדובר בעסקות בהיקפים גדולים עם פיזור לקוחות קטן יחסית. הכניסה לתחום מחייבת אפוא את החברות הפרטיות 

להשקיע זמן של למידה והסתגלות. החדירה לשוק ביטוחי האשראי לטווחים בינוניים קשה במיוחד, משום שפועלת בתחום 

זה חברה ממשלתית המעניקה ביטוחים בגיבוי מדיני מלא, ועל כן גם בתנאים טובים יחסית. 

7.2 עיקרי התוכנית
במטרה לתמרץ את חברות הביטוח הפרטיות להיכנס לשוק ולאפשר להן תהליך למידה הדרגתי, מומלץ לחלק את 

הסיכונים בין חברות הביטוח הפרטיות לממשלה. התוכנית מציעה אפוא שהממשלה תשמש מבטח משנה לחברות הביטוח 

הפרטיות, שיהיו הגוף המקצועי שמנהל את העסקה ואת ההתקשרות מול היצואנים ומול הבנקים.30 הממשלה תבטח את 

התקופה המאוחרת בעסקה, שבה מרוכז החלק המשמעותי של הסיכון והיא פחות מוכרת לחברה הפרטית. החברה הפרטית 

תבטח לבדה את התקופה הראשונה ותיטול חלק מהביטוח גם בתקופה השנייה )5%(, כפי שמתואר בתרשים 12.

תרשים 12: חלוקת ביטוח האשראי בין החברות הפרטיות והממשלה

95%
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.)Follow the Fortune( "עיקרון זה מוכר כ"הליכה אחרי המבטח העיקרי  30
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באופן חלוקה זה, הממשלה נושאת בחלק המסוכן יותר של העסקה )כפי שמשתקף בתרשים 7 שבפרק 3 לעיל( ולחברה 

הפרטית יש תמריץ להענקת אשראי לטווחי זמן ארוכים מאלו שאותם היא נוהגת להעניק כיום. כך מתאפשר לה גם ללמוד 

את שוק ביטוח העסקות לטווח בינוני. מאחר שהאינטרסים של החברה הפרטית ושל הממשלה הם שונים, יש חשיבות לכך 

שחברת הביטוח הפרטית תישא בחלק מהסיכון של התקופה השנייה. אמנם מוצע שחברת הביטוח הפרטית תישא ב- 5% 

בלבד מהתקופה השנייה, אך יצוין שזהו אחוז משמעותי עבור החברה הפרטית,31 והדבר יהווה תמריץ לחברת הביטוח 

לשמור על האינטרסים של כלל העסקה ולא רק של התקופה הראשונה. 

7.3 תמחור העסקה
ישנם כמה שיקולים בבחירת המודל האופטימלי לתמחור פרמיית הביטוח. ראשית, יש חשיבות רבה לכך שתהיה חלוקה 

הוגנת של הפרמיה בין חברת הביטוח הפרטית לבין הממשלה. בחלוקה זו כל צד יקבל את החלק בפרמיה המשקף את 

הסיכון שבו הוא נושא ואת ההפסדים העתידיים הצפויים לו. מאחר שהאינטרסים של הממשלה וחברת הביטוח הפרטית 

אינם זהים, ומאחר שלממשלה אין ידע מקצועי בנוגע לתמחור העסקה, ישנו קושי במציאת מנגנון שיביא לחלוקה הוגנת 

של הפרמיה. עיקרון מנחה נוסף נובע מרצון המדינה שחברת הביטוח תלמד את אופן תמחור הפרמיה לטווח זמן בינוני, 

השונה מהותית מהתמחורים שנעשים בטווח הקצר, על מנת שבעתיד היא תוכל לבטח עסקות כאלה ללא תלות במדינה. על 

כן רצוי למצוא מנגנון שיטיל על החברה הפרטית את חישוב גובה הפרמיה ויביא לכך שהחלוקה בין התקופות תתבצע באופן 

הוגן ויעיל. טבלה 4 להלן מציגה יתרונות וחסרונות לגורם המתמחר את העסקה. תמחור מלא של חברת הביטוח פירושו 

שחברת הביטוח תתמחר את פרמיית הביטוח לעסקה המלאה )לשתי התקופות( וסך הפרמיה יחולק בין הממשלה וחברת 

הביטוח. תמחור סימולטני של הממשלה וחברת הביטוח פירושו שחברת הביטוח תתמחר את התקופה הראשונה בלבד 
והממשלה תתמחר את התקופה השנייה.32

שכן היא נושאת בו ללא מבטחי המשנה אשר לוקחים חלק ניכר מהסיכון בכל עסקות החברה.   31

על פי הנחיות מודל Kneapen )ראו הערה 12 לעיל(.  32
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טבלה 4: יתרונות וחסרונות של תמחור מלא של חברת הביטוח ושל תמחור סימולטני

חסרונותיתרונות

תמחור מלא של 

חברת הביטוח

מודל נוח ופשוט יחסית לתפעול על 

ידי הממשלה.

חברת הביטוח מתמחרת את 

הביטוח כחלק אחד ובכך היא 

לומדת את שוק הביטוח לטווח 

בינוני.

ניגוד התמריצים בין חברת הביטוח והמדינה יכול 

להוביל לחלוקה בלתי הוגנת של הפרמיה בשל בעיית 
 .Moral Hazard-ה

תמחור 

סימולטני של 

הממשלה 

וחברת הביטוח

 ,Moral Hazard-נמנעת בעיית ה

הנובעת מניגוד התמריצים בין 

הממשלה וחברת הביטוח.

תהליך הלימוד של החברה הפרטית ייפגע לעומת מצב 

שבו החברות מתמחרות את כלל העסקה שאורכה 

מגיע ל-5 שנים.33 

לממשלה אין הידע המקצועי שיש לחברות הביטוח 

ואין ביכולתה להתמודד עם תמחור עסקות מעט יותר 
מורכבות )למשל מתן בטחונות, סוג הפוליסה(.34

מטבלה 4 עולה שהיתרונות של מודל המטיל על חברת הביטוח את חישוב הפרמיה — הכולל מנגנון חלוקה המפחית 

משמעותית את יכולת החברה לנצל את היותה המתמחרת — עולים על חסרונותיו. לכן מודל זה יועדף על פני האלטרנטיבה 

שבה הממשלה מתמחרת את חלקה. 

כדי לבחון מודל לחלוקת הפרמיה בין התקופות, יש לבחון תחילה את ההשפעות של גורמים שונים על השווי ההוגן של 

הפרמיה לכל תקופה. בטבלה 5 להלן מוצגים עיקרי הממצאים של בחינת השפעתם של הגורמים על גודל חלקה ההוגן 

)היחסי( של הממשלה בפרמיה )התקופה השנייה(. בנספח 3 להלן מפורטים החישובים שנערכו.35 

חברות הביטוח יתמחרו את התקופה הראשונה בלבד, שאורכה ככל הנראה לא יעלה על 2.5 שנים.  33

נכון להיום מודל ה-OECD אינו מספק מידע על אודות פרמיה של סיכונים מסחריים. אולם לחברות ECA יש מודלים כגון   34

EXIMBANK, המפרסם מחשבון שבו ניתן להיעזר לצורך העניין.
ההתייחסות היא לעסקה סטנדרטית עם תקבולים שווים המתקבלים בפרקי זמן סדורים.  35
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טבלה 5: השפעת גורמים שונים על גודל חלקה של הממשלה בפרמיה

הסבר ודוגמאותמקטין מגדיל הגורם המשפיע 

בעסקה בת ארבע שנים לעומת עסקה בת שנתיים, כאשר Vמשך תקופת האשראי 

יתר הנתונים זהים, גדל חלקה ההוגן של הממשלה בפרמיה 

מ-59.1% ל-63.3%, מאחר שאורך התקופה מגדיל את פער 

התמחור הקיים בין שתי התקופות.

ההשפעה של רמת הסיכון משפיעה יותר בטווחי זמן ארוכים.Vהסיכון המדיני של הלקוח

ההשפעה של רמת הסיכון משפיעה יותר בטווחי זמן ארוכים.Vהסיכון המסחרי של הלקוח

מגדילה את משך החיים הממוצע של התקופה הראשונה ביחס Vקיום תקופת גרייס36 

לשנייה, ולכן מגדילה את החלק בפרמיה של התקופה הראשונה.

סכום החשיפה של כל אחד 

מהצדדים והיחס ביניהם

ניתן ל"נטרל" את הפקטור של היקף החשיפה על ידי נרמול האחוז 

המתקבל עבור היקף חשיפה זהה לממשלה ולחברת הביטוח, 

ולקבל את אחוז החלוקה המתאים להיקפי החשיפה בפועל.

לצורך המחשה, תרשים 13 להלן מציג את החלק ההוגן בפרמיה בגין התקופה השנייה כפי שהתקבל במספר סימולציות 

שנערכו. התרשים מתייחס ל-20 תרחישים מבין 245 תרחישים שנבחנו, ואין להסיק ממנו על הממוצע הכולל. ממוצע 

התוצאות שהתקבל בבחינת כלל התרחישים הוא 64.6% עם סטיית תקן של 4.4%. יש לציין שלא מדובר בכלל התרחישים 
האפשריים, אך נבחרו תרחישים המייצגים גם את האפשרויות הקיצוניות וגם את כלל הספקטרום. 36

תקופת גרייס היא התקופה שבין ביצוע העסקה לבין תחילת העברת התשלומים בגינה.  36
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תרשים 13: חלק הפרמיה בגין התקופה השנייה
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על סמך הממצאים שהתקבלו, עלו שתי אלטרנטיבות לחלוקת הפרמיה בין שתי התקופות בהינתן כי חברת הביטוח 

הפרטית תתמחר את העסקה המלאה: 1. חלוקה על פי אחוז קבוע — חלוקת הפרמיה בין הממשלה וחברת הביטוח תהיה 

על פי אחוז שנקבע מראש. 2. חלוקה על פי מטריצה — חלוקת הפרמיה כתלות בתקופת התשלומים ובסיכון המדיני.

בטבלה 6 להלן מוצגים היתרונות והחסרונות של שתי האלטרנטיבות האלה.

טבלה 6: יתרונות וחסרונות של חלוקת הפרמיה לפי אחוז קבוע ולפי מטריצה

חסרונותיתרונות

מודל נוח על פי אחוז קבוע

ופשוט יחסית 

לתפעול.

גמישות נמוכה.

חשש לעיוות בשיקולים של המבטח הפרטי בקבלת עסקות. )לחברת 

הביטוח יהיה תמריץ לקחת עסקות שבהן הפרמיה מטיבה אתן, ותמריץ 

שלילי לעסקות המטיבות עם הממשלה(.

אם החלוקה תטיב עם חברת הביטוח, הממשלה תסבסד למעשה את 

חברת הביטוח ותיווצר תלות של החברה בממשלה.

גמישות על פי מטריצה

גבוהה יחסית.

בשל אילוצי מימדים לא ניתן לקחת בחשבון את כל הפרמטרים במטריצה. 

על כן הערכים המתקבלים הם קירוב ולא ערכים מדויקים. 

מודל מורכב יחסית לתפעול.
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התוצאות שהתקבלו עבור יחס החלוקה בתנאים השונים נעו סביב יחס קבוע, שבו הפרמיה של התקופה הראשונה מהווה 

35% מהפרמיה הכוללת, והפרמיה של התקופה השנייה מהווה 65%.

הוחלט שהיחס שהתקבל )35% לתקופה הראשונה ו65% לתקופה השנייה( יהיה היחס הקבוע שבו תחולק הפרמיה בין 

חברת הביטוח לבין הממשלה.37 החלטה זו התקבלה על מנת להקל על תמחור העסקה ולמנוע סרבול וקשיים בהפעלת 

התוכנית, וכן בשל העובדה שהתנודתיות של התוצאות שהתקבלו הייתה קטנה יחסית. בתרשים 14 מתוארת חלוקה זו:

תרשים 14: חלוקת אחוזי הפרמיה בתקופה הראשונה והשנייה

65%

4 3 2 1 0

t

35%

‰ÈÈ˘ ‰ÙÂ˜˙ ‰Â˘‡¯ ‰ÙÂ˜˙

לסיכום, נקבע שהחברה הפרטית היא שתחשב את גובה הפרמיה של העסקה — בניגוד לאפשרות שגורם שלישי )או 

המדינה( יחשב את גובה הפרמיה שעל המדינה לגבות. החלוקה בין התקופות על פי אחוז קבוע מראש, בשילוב שיתוף 

הסיכון בתקופה השנייה, ימנעו מצב של ניגוד עניינים, מאחר שבאופן זה יש לחברת הביטוח אינטרס לגבות את הפרמיה 

ההוגנת מהיצואן, וגביית פרמיה נמוכה תגרור הפסד בחלקה היחסי של חברת הביטוח בתקופה הראשונה בהתאם. 

8. יישום התכניות 
במהלך השנה שבה נכתב מחקר זה, בהתאם לממצאים ולהמלצות העולות ממנו וכחלק מהמדיניות של מחלקת ערבויות 

המדינה ואגף החשב הכללי לתמיכה ביצוא הישראלי, הוחלט במשרד האוצר ליישם מדיניות אקטיבית בתחום היצוא. בפרק 

קצר זה יתוארו הפעולות שננקטו, הנוגעות לפרמטרים ולקשיים שהועלו במחקר.

דרישת סף למרכיב לאומי בעסקות: ב-16 במאי 2011 החליט החשב הכללי במשרד האוצר להוריד את המרכיב הישראלי 

המינימלי בעסקות יצוא המבוטחות על ידי חברת אשרא ל-30%. עוד הוחלט כי עסקות שהתכולה הישראלית בהן היא בין 

20%—30% ידונו באופן פרטני על ידי החשב הכללי, ויקבלו אישור בהתאם לאינטרס ולתועלת הלאומית הנובעת מהן.

הרחבת התמיכה בחברה הממשלתית: ב-18 במאי 2011 אישרה ועדת הכספים את הרחבת היקף הערבויות הניתנות 

לחברת אשרא בחצי מיליארד דולר, מ-1.25 מיליארד ל-1.75 מיליארד דולר. ההרחבה נועדה לאפשר לאשרא להמשיך 

אם היקף החשיפה של הממשלה וחברת הביטוח בנקודת ההתחלה אינו שווה, יחס זה ינורמל בהתאם למשוואה שנקבעה מראש   37

ותפורט בנספח 3.
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ולהעניק אישורים עקרוניים ולהגדיל את נתח פעילותה. הגדלת הערבות מקרבת את היקף האשראי הניתן בישראל לנהוג 

במדינות המפותחות, אך עדיין קיים פער משמעותי.

תוכנית לשילוב חברות פרטיות לביטוח אשראי לטווח זמן בינוני: ב-18 במאי 2011 אישרה ועדת הכספים גם את קיום 

התכניות והקצאת התקציב הנחוצה. ימים ספורים אחר כך, ב-22 במאי, נחתם הסכם שיתוף פעולה בין המדינה לבין חברות 

ביטוח האשראי הפרטיות הפועלות בישראל. במסגרת ההסכם המדינה תשתתף בכיסוי ביטוח הסיכונים של יצואנים 

ישראלים לטווח בינוני )מעל שנה ועד חמש שנים( בהיקף של עד מיליארד �.

ההסכם מהווה תשתית לשילוב המגזר העסקי בתחום ביטוח האשראי לעסקות סחר חוץ לטווח בינוני בעידוד הממשלה. 

התוכנית החדשה תביא להרחבת היצע האשראי הניתן לעסקות בטווח בינוני, על ידי שיתוף פעולה של הממשלה עם 

החברות לביטוח אשראי ליצוא )ליטמן, 2011(.
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נספח 1: סוגי הפוליסות העיקריות המקובלות בחברות 
לביטוח אשראי

)מתוך אתר חברת אשרא(

אשראי ספקים )Suppliers Credit(: פוליסה זו מחסה סיכון של אי עמידת הקונה בהתחייבותו לתשלום האשראי שהעניק 

לו היצואן. כלומר, היא מגנה על היצואן מפני מצב של אי-תשלום מצד הקונה. ביטוח אשראי ספקים מתאים לעסקות בהן 

היצואן מספק סחורה או שירותים, והקונה מעביר לו את התמורה בתשלומים תקופתיים, על פי תנאים שסוכמו מראש. 

כלומר היצואן מוכן לתת את האשראי ללקוח בעצמו, והוא מעוניין בכיסוי ביטוחי לסיכון שהקונה לא ישלם. 

אשראי קונים )Buyers Credit(: ביטוח להחזר הלוואה שמעניק בנק מסחרי )שנבחר על ידי היצואן( לקונה. ההלוואה 

תוחזר לאחר אספקת הסחורה/ השירותים על ידי היצואן, על פי ההסכם המסחרי. פוליסת אשראי קונים משמשת בטוחה 

לבנק המלווה ומחסה סיכון שהקונה יפר את התחייבותו לפירעון ההלוואה )על פי הסכם ההלוואה שנחתם בין הקונה לבין 

הבנק(. בפוליסה זו היצואן מקבל את מלוא תמורת היצוא, במהלך או עם גמר האספקות, כך שעסקה באשראי הופכת 

לעסקת מזומן עבורו. הבנק הוא שנותן את האשראי ללקוח, והיצואן מקבל את מלוא תמורת היצוא בזכות פוליסת הביטוח.

קו אשראי בין-בנקאי )Credit line(: ביטוח להחזר הלוואה שמעניק בנק מסחרי )שנבחר על ידי היצואן( לבנק בחוץ לארץ. 

אשרא ערבה כלפי הבנק המממן ומחסה סיכון שהבנק בחוץ לארץ לא יכבד את התחייבותו לתשלום ההלוואה. החייב הוא 

הבנק בחוץ לארץ ולא הקונה. הבנק המממן את העסקה מעמיד הלוואה לבנק בחוץ לארץ, שבתורו מעמיד הלוואה לקונה. 

כלומר גם בשיטה זו נטל המימון מוסר מעל היצואן, והוא מקבל את מלוא תמורת היצוא במהלך או עם גמר האספקות. 

פוליסות נוספות שמעניקה החברה: 

פוליסה לניכיון שטרות )forfeiting( הדומה לפוליסת אשראי קונים. המבוטח הוא הבנק אשר מנכה את שטרי החוב 

עבור היצואן. 

פוליסת מכתבי אשראי )Letter of credit( הדומה לקו אשראי בין-בנקאי אך מאפשרת תפעול מהיר הודות למכתבי 

האשראי המהווים מכשיר סחר סטנדרטי. 

פוליסת טרום משלוחים )Pre-Shipment( אשר מאפשרת את הקדמת תקופת הביטוח לתקופת היצור. 

פוליסה לביטוח השקעות )Investment Insurance( לביטוח השקעות במדינות זרות.

http://www.ashra.gov.il/?CategoryID=201&ArticleID=116&sng=1
http://www.ashra.gov.il/?CategoryID=203&ArticleID=123&sng=1
http://www.ashra.gov.il/?CategoryID=204
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נספח 2: חברות בינלאומיות המעניקות ביטוחי אשראי 
לטווח בינוני וארוך

 AAU הוקמה בשנת 1969 והתפתחה מחברת AIG Group קבוצת — AIG )American International Group, Inc(

שנוסדה בשנת 1919 בשנחאי, סין. החברה מספקת בין היתר ביטוח סיכוני סחר חוץ עם חיסוי סיכונים פוליטיים לעסקות 

באשראי לטווח בינוני וארוך. 

ACE — קבוצת ACE LIMITED נוסדה בשנת 1985 על ידי התאחדות של 34 חברות והינה עוסקת בביטוח וביטוח משנה של 

.ACE EUROPEAN-ו ACE BERMUDA רכוש מסחרי ומפגעי אסון. החברות המספקות ביטוחי אשראי בתוך הקבוצה הינן

ACE BERMUDA — הוקמה ב-1997 ומספקת בין היתר ביטוח סיכוני סחר חוץ עם חיסוי פוליטי ומסחרי עד עשר שנים.

ACE EUROPEAN — הוקמה ב-1985, מציעה שירותי ביטוח מגוונים, ביניהם ביטוח אשראי כנגד סיכונים פוליטיים עד 15 

.Sovereign Risk Insurance Ltd שנים על ידי חברת הבת

LLOYD'S Market — שוק לוידס הוא התאחדות של מבטחים ומוסדות פיננסיים בלונדון שניתן לרכוש בו בין היתר חיסוי 

ביטוחי לסיכוני סחר חוץ. הביטוח נרכש מחברות וסינדיקטים השייכים לארגון. כעשרה סינדיקטים בארגון מציעים בין 

היתר ביטוח אשראי כנגד סיכוני סחר חוץ לטווח בינוני וארוך. חלקם מציעים ביטוחים כנגד סיכונים פוליטיים בלבד, 

ואחרים מכסים סיכונים פוליטיים ומסחריים.

ATRADIUS — חברת ה-ECA ההולנדית החל משנת 1932. החברה פועלת בשיתוף פעולה עם הממשלה ההולנדית בחיסוי 

עסקות יצוא לטווח בינוני וארוך, ובה בעת פועלת כחברה עצמאית ומספקת חיסוי פוליטי ומסחרי באשראי קצר ובינוני 

לעסקות סחר חוץ בעולם.

Coface Unistrat — החברה נוסדה כ-ECA הצרפתית בשנת 1946. בשנות התשעים התרחבה החברה והקימה את רשת 

CreditAlliance המעניקה ביטוחי אשראי גלובליים. בשנת 1994 עברה החברה הפרטה ופועלת בשיתוף פעולה חלקי עם 

הממשלה, כך ששירותי הביטוח לטווח בינוני וארוך ניתנים בגיבוי ערבות ממשלתית ואילו שירותי הביטוח לטווח קצר הם 

פרטיים. לחברה יש חברת בת Unistrat Coface המספקת ביטוחי אשראי לטווח בינוני עד 5 שנים כנגד סיכונים פוליטיים 

ומסחריים.

ZURICH — הוקמה בשנת 1997 כחברת בת של Zurich Financial Services השוויצרית. החברה מספקת ביטוח אשראי עם 

חיסוי פוליטי ומסחרי עד שבע שנים. לחברה יש סניפים במדינות אירופה, אסיה, ארצות הברית ואוסטרליה.
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נספח 3: חישוב החלק היחסי בפרמיה של כל תקופה
על מנת לבחון את השווי ההוגן של הפרמיה בכל תקופה, נעשה שימוש במודל knaepen של ה-OECD שעל פיו חברות 

ה-ECA מתמחרות את הפרמיה לעסקות הביטוח שהן מעניקות לטווח בינוני וארוך. חברת אשרא בנתה מודל בעזרת 

פרופסור צבי וינר, שהוא מומחה לניהול סיכונים. משיחה עם מנהלת הסיכונים של החברה עולה, שלפי המודל תמחור 

ה-OECD משקף באופן קונסיסטנטי את השווי ההוגן של הפרמיה )בקירוב טוב(. מאחר שנכון להיום המודל אינו מתמחר 

סיכונים מסחריים, נעשה לשם כך שימוש במחשבון המפורסם באתר של EXIM BANK, ה-ECA האמריקאי שמתמחר על פי 

מודל ה-OECD, ובנוסף קיים גם תמחור של סיכונים מסחריים. יש לציין שהשימוש במחשבון נעשה לצורך קבלת אינדיקציה 

לאופן החלוקה המומלץ של הפרמיה בין חברת הביטוח לבין הממשלה, ולא על מנת לתמחר את העסקות בפועל. 

הסימולציה הורצה על פני מספר רב של משתנים כדי לבחון כיצד משפיע כל משתנה על התוצאה הסופית ואם קיימת 

תבנית מסוימת שניתן לגזור ממנה את החלוקה האופטימלית. להלן יודגם כיצד ניתן לחשב את הגובה הפרמיה בהינתן 

משך העסקה, תקופת הגרייס, דירוג המדינה והסיכונים המסחריים. כל משתנה שונה מספר פעמים וכך התקבלו מספר רב 

של תוצאות. יש לציין שכל החישובים נעשו בהינתן שסך התקבולים המבוטחים בשתי התקופות שווים. ואולם אם תיעשה 

בעסקה חלוקה שאינה שווה, ניתן יהיה לגזור את אחוז הפרמיה בהתאם לנוסחה המפורטת בתרשים 15 להלן.

מאחר שמקוצר היריעה לא ניתן לבחון את כלל התרחישים, נבחרו מספר עסקות המייצגות את הקצוות השונים האפשריים. 

משיחה עם חברת אשרא עלה כי לרוב התקבולים הם ללא גרייס או עם גרייס של שנה. להלן יודגם אופן החישוב שנעשה 

לעסקה מסוימת ובהמשך יפורטו סוגי העסקות הנוספות.

דוגמה 1
חישוב בגין עסקה לתקופה בת 4 שנים, שבה התקבולים מתחלקים שווה על פני הזמן:

0.511.522.53.03.54

100100100100100100100100

עבור עסקה כזו שונו הפרמטרים של דירוג המדינה )4 בדוגמה( והסיכון המסחרי )CC1—CC4( כך שהתקבלו מספר 

טבלאות כדוגמת הטבלה שלהלן:

 1CC1 CC2 CC3 CC4דירוג מדינה

0.55%0.75%0.93%1.07%1.34%פרמיה בגין תקופה 1

0.95%1.56%2.10%2.52%3.33%פרמיה בגין תקופה 2

63.3%67.5%69.3%70.2%71.3%חלק יחסי תקופה 2

36.7%32.5%30.7%29.8%28.7%חלק יחסי תקופה 1

 OECD-בטבלה ניתן לראות את הפרמיה שיש לגבות בגין כל תקופה בנפרד. תוצאה זו התקבלה מהמשוואות של מודל ה

ומשימוש במחשבון המופיע באתר EXIM כפי שצוין לעיל. על מנת לקבל את התוצאה יש להזין במודל את "תקופת 

התשלומים" )פירוט חישובה מופיע בתרשים 16 להלן(. "תקופת התשלומים" המתקבלת עבור עסקה סטנדרטית שבה 
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התקבולים שווים ומתקבלים כל חצי שנה היא משך התקופה. כאשר אופן קבלת התשלומים שונה, יש לחשב בהתאם 

לנוסחה. יש לציין שעבור התקופה השנייה יש לחשב את "תקופת התשלומים" על פי הנוסחה גם כאשר העסקה המקורית 

היא סטנדרטית. לאחר חישוב הפרמיה לכל תקופה בנפרד, חושב החלק היחסי של כל תקופה בפרמיה הכוללת של העסקה. 

באופן דומה חושבו יחסי החלוקה עבור מדינות בדירוגים שונים )1—7(, וכן חושבו יחסי החלוקה עבור עסקות בנות שלוש 

שנים ושנתיים. 

להלן שתי דוגמאות נוספת לחישוב עסקה בעלת פרמטרים דומים לעסקה המוצגת לעיל, מלבד משך התקופה — שנתיים, 

ודירוג המדינה בדוגמה 3 — שהוא 4.

דוגמה 2
תקבולים:

0.511.52

100100100100

חלוקת הפרמיה:

1CC1CC2CC3CC4דירוג מדינה

0.45%0.55%0.64%0.71%0.85%פרמיה בגין תקופה 1

0.65%0.95%1.22%1.44%1.84%פרמיה בגין תקופה 2

59.1%63.3%65.6%67.0%68.4%חלק יחסי תקופה 2

40.9%36.7%34.4%33.0%31.6%חלק יחסי תקופה 1

דוגמה 3

4CC1CC2CC3CC4דירוג מדינה

1.10%1.02%1.15%1.27%1.47%פרמיה בגין תקופה 1

2.29%2.34%2.75%3.10%3.68%פרמיה בגין תקופה 2

67.6%69.6%70.5%70.9%71.5%חלק יחסי תקופה 2

32.4%30.4%29.5%29.1%28.5%חלק יחסי תקופה 1

ניתן לראות שבעסקה של שנתיים החלק היחסי של המדינה קטן לעומת עסקה בת ארבע שנים. בנוסף, בשני המקרים ניתן 

לראות שככל שרמת הסיכון המסחרי בעסקה עולה, כך גדל החלק של הממשלה בפרמיה. באופן דומה, כאשר דירוג המדינה 

יורד, החלק של הממשלה בפרמיה קטן. 

פרמטר נוסף שנלקח בחשבון הוא קיום תקופת גרייס של שנה, מאחר שעסקות מסוג זה נפוצות יחסית לטענת חברת 

אשרא. דוגמה לתקבולים בעסקה כזו:
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דוגמה 4

0.511.522.533.544.55

  10010010010050505050

4CC1CC2CC3CC4דרוג מדינה

2.59%2.67%3.15%3.56%4.24%פרמיה בגין תקופה 1

4.77%5.09%6.07%6.91%8.30%פרמיה בגין תקופה 2

64.8%65.6%65.8%66.0%66.2%חלק יחסי תקופה 2

35.2%34.4%34.2%34.0%33.8%חלק יחסי תקופה 1

במקרה של עסקות עם תקופת גרייס, נדרשה אבחנה בין לוח הסילוקין המוצג לעיל לבין עסקה כדלהלן )מצב זה יתרחש 

אם התקבולים של העסקה שווים, מאחר שהחוזה מגביל את החשיפה בתקופה הראשונה להיות שווה או גדולה מהחשיפה 

בתקופה השנייה(.

דוגמה 5

0.511.522.533.544.55

  100100100100100100100100

4CC1CC2CC3CC4דרוג מדינה

2.89%3.00%3.55%4.02%4.79%פרמיה בגין תקופה 1

5.27%5.65%6.74%7.68%9.23%פרמיה בגין תקופה 2

64.6%65.3%65.5%65.6%65.8%חלק יחסי תקופה 2

35.4%34.7%34.5%34.4%34.2%חלק יחסי תקופה 1

שני המקרים הנ"ל נלקחו בחשבון בסימולציות, וכן נבחנו באופן דומה עסקות בנות ארבע שנים ועסקות בנות שנתיים. 

העסקות שנבחרו מייצגות את הקצוות השונים של התרחישים האפשריים, כך שיתר האפשרויות נמצאות "בין לבין" ולכן 

לא צפויות להסיט את הממוצע המתקבל מן הסימולציות שנבחרו במידה משמעותית. לצורך המחשה הוצגו בגוף המחקר 

)בתרשים 13 לעיל( 20 תרחישים מבין 245 תרחישים שחושבו. 

סיכום התוצאות שהתקבלו

מגמות עיקריות של יחסי החלוקה:

ככל שמשך העסקה קטן, כך קטן החלק היחסי של התקופה השנייה. �

ככל שהסיכון המסחרי או המדיני גדל, כך גדל החלק היחסי של התקופה השנייה. �

תקופת הגרייס מגדילה את החלק היחסי בפרמיה של התקופה השנייה. �

הממוצע של כלל התרחישים: 64.6%.  �

סטיית התקן: 4.4%. �
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תרשים 15: נרמול האחוזים של חלוקת הפרמיה בהתאם להיקף החשיפה של כל צד

57 
 

 

 

 סיכום התוצאות שהתקבלו
 :מגמות עיקריות של יחסי החלוקה

 .כך קטן החלק היחסי של התקופה השנייה ,ככל שמשך העסקה קטן •

 .כך גדל החלק היחסי של התקופה השנייה ,ככל שהסיכון המסחרי או המדיני גדל •

 .תקופת הגרייס מגדילה את החלק היחסי בפרמיה של התקופה השנייה •

  .64.6% :מוצע של כלל התרחישיםמה •

•  

 

 .4.4%: סטיית התקן

 

 נרמול האחוזים של חלוקת הפרמיה בהתאם להיקף החשיפה של כל צד :55תרשים 

 

 :יש לנרמל בהתאם למשוואה הבאה 1:1-כאשר היקף החשיפה משתנה מ

 

EiIEgG
EgGG

**
*

00

0
1 


 

G1 –  של התקופה השנייה המנורמל הפרמיהאחוז. 
G0 –  (.56%) הנרמול לפני השנייה התקופה של הפרמיהאחוז 
Eg – אחוז החשיפה של הממשלה. 
Ei – וחאחוז החשיפה של חברת הביט. 

 

תרשים 16: חישוב "תקופת התשלומים"

85 
 

 

 

 
 "תקופת התשלומים"חישוב  :61תרשים 

 

 

-של ה knaepenמסתמך בתמחור העמלה של הסיכון הפוליטי על משוואות הנתונות במסמך  EXIM-מחשבון ה

OECD . ניתן לחשב את ה זהעל פי מסמך-RP  זו הבהם התקבולים אינם ניתנים כל חצי שנה על פי נוסחשבמקרים : 

 

RP = 2*(WAL-0.25) 

 

 
P - סך הקרן. 

Pi -  תקבול בתקופהi. 

ti- שך הזמן מתחילת העסקה לתקבול מi. 
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בכיר במחלקת סחר חוץ, בנק הפועלים.

בכירה במחלקת סחר חוץ, בנק מזרחי.

מנהל כספים, טק-סיין. 

מנהל כספים, נטפים.

.BNP מנהלת מימון, בנק

מנהל מימון בינלאומי, תה"ל.

מנהל פיתוח עסקי, אגריגו. 

סמנכ"ל כספים, אלווריון.

http://www.ashra.gov.il/
http://www.ashra.gov.il/
http://www.exim.gov/tools/fee_calc_mt.cfm
http://www.exim.gov/tools/fee_calc_mt.cfm
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