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 םילהנמ ריצקת
 

, 2030 שנת עד. תחיםופהמ השווקים על עלתה המתפתחים בשווקים הכלכלית התפוקה, זה בעשור יותר מוקדם
 כלכלהה לש העיקרי המנוע הם מתפתחים שווקים .העולמית הכלכלהשליש מ יהיהם בעול בינוניה מעמדה

 .העתידית העולמית
 

 וניסיון טכנולוגיה תרלהעב שלה הפוטנציאל את ןהביהשכילה ל לא ישראל, אפ-סטארטמדינת הכ הצלחתה למרות
 ל"בחו לפרויקטים של פיתוח הזדמנויות להחמיץ ממשיכים מישראלטכנולוגיה  וחברות יצואנים. לאחריםבתור סיוע 

 יחד פיתוח למימון תכניות, בנוסף. בישראל ניתן להשגה בלתי או מדי יקר ולסחר לפרויקט הראשוני שהמימון משום
 .קיימות בקושי טכנולוגיות והעברת השקעות, סחר לתיאום המסייעות תכניות עם

 
 תמשיך ישראל, הישראלי המשק של ידע-מבוסס היצוא אחוז את ולהגדיל חדשים שווקיםלגוון ולהתרחב לתוך  מבלי

 .ובפריון בהון, בהכנסות וגדלים הולכים פערים לחוות
 

גמישים  מונייםימציע כלים תהפלטפורמה  .חפיתו למימוןחדשה ה לפלטפורמ זקוקה ישראלוען שה טז נייר מדיניות
, תפתחותבמדינות מ קיימא-בר פיתוחהקשורים ל ביעדים לעמוד שתוכננומים מיז י עבורגייס הון פרטי וציבורכדי ל

 .רשימה של פרויקטים פוטנציאלים להשקעהותבנה 
 

 על תושתת, פרטי-ציבורי תאגיד או ציבורית כרשות מנוהלתהיא בין אם , ישראלשל  פיתוח למימון הפלטפורמה
 :תווך עמודי שלושה

 
 ,פיננסי הון. 1
 
 ,ואנושי חברתי הון: תלוכי בניית. 2
 
 יםפרויקט פיתוחו. 3
 

 המחסור, הצורך, שנה שבעים במשך. מצוקה עליכול לגבור  כוח המצאה כיצד מדגימה ישראל של הצמיחה
 ישראלומוצרים.  תהליכים, טכנולוגיות וההתאמה של בתחום החדשנות להיות חלוצה ישראל את דחפו והבידוד

את  ולבנות למהר ישראל על .חדשות אפ-סטארט לאומות טכנולוגיים פתרונות ירלהעב נמצאת בעמדה טובה
 .המתפתחים לשווקים תהישראלי הכלכלה בין לצורך גישור הדרוש פיתוח מימוןל הפלטפורמה
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 מבוא
 

כוחו של כושר מובהקת ל מהצמחה להיות דוגישראל 
מצוקות. במשך שבעים אל מול קשיים וההמצאה 

והבידוד דחפו את ישראל  המחסורשנה, הצורך, 
 והתאמה של חדשנותתחום הב להיות חלוצה

אנרגיה וביטחון החל בטכנולוגיות, תהליכים ומוצרים 
 .רפואהוחקלאות וכלה ב

 
מדינת כ" מעמדה מעוניינת להעצים אתישראל  אם

מאשר שותפויות  , אין דרך טובה יותראפ"-ארטסטה
ללכת עולמיות עם כלכלות מתפתחות המבקשות 

 פיתוחעבר עתיד של לשל ישראל בעקבותיה 
של מחקר  האחרונים שלושת העשורים. טכנולוגי

 וטכנולוגיותופיתוח בתחום המחשבים, המידע 
טלקומוניקציה הניעו את הנס הכלכלי של ישראל, 

את  ווביססהאינטלקטואלי הישראלי  יצרו ביקוש להון
הון של בקרב המדינות המפותחות. יצוא  מעמדה

 התחרותיים להישגיםהבסיס  את הווהיאינטלקטואלי 
 קידוםהמשך בפריון, בהכנסות, וביצירת עושר. 

פיתוח בר קיימא  ם שללאתגרי טכנולוגים פתרונות
 .העולמי של ישראל את היתרון חדדיגביר וי

 
 א האו"ם לפיתוח בר קיימליעדי ישראל מחויבת 

(Sustainable 
 Development Goals - SDGs) 2015 של שנת; 

 ;הקהילה הבינלאומית למאבק בשינויי האקלים ליעדי
ק הקשרים המסחריים עם שווקים מתפתחים וזיולח

 אושררו. התחייבויותיה של ישראל ומתעוררים
בהחלטות ממשלה, כולל החלטות לבניית שותפויות 

. ישראל יכולה להציע את 1כלכליות באפריקה ובהודו
שנכנסות צמיחה בשלה למדינות  ולוגיהידע הטכנ

כלכלה מפותחת,  בתורתחרות בכלכלה העולמית. ל
 תרום באופן משמעותילהשקיע ולכולה ישראל י

הגלובלית על ידי בניית שותפויות סחר לצמיחה 
 .מתעורריםמתפתחים והחדשות בשווקים ה

  
 קיבלו תוקףלמעשה, אתגרי הפיתוח של ישראל 

במיוחד עולם, שקיימות ב הבעיות. כמעט כל גלובלי
בישראל:  ניכרות ומרוכזותכלכלות מתפתחות, ב

וכים אתניים, הגירה, אילוצים מחסור במשאבים, סכס
אתגרים של , פיסקליים, ביטחון ובעיות סביבתיות

                                                      
: חיזוק 26.6.2012מיום  1585החלטת ממשלה מס׳  1

אפריקאיות;  שותפויות וקשרים כלכליים עם מדינות
: חיזוק 25.6.2017מיום  2783החלטת ממשלה מס׳ 

 .קשרים עם הרפובליקה של הודו

, אנרגיה, בריאות אקלים בעיותקרקע ומחסור במים, 
מאז בישראל  קיימיםכפרי -וצרכים של פיתוח עירוני

-ביותר לצמיחה בת קריטיות סוגיות אלה. 2היווסדה
 בכלכלות המתפתחות.גם קיימא 

 
האתגרים שורת את  תרגמה, ישראל היווסדהמאז 

 לפי כלכלית.הלצמיחה  העיקרי למנועהקיומיים שלה 
 ,של עיתון הארץ דוד רוזנברג, הכתב לענייני עסקים

 של פעילות שילוב באמצעות ישראל עושה זאת
תוך שבירת מסגרות יוזמה אישית, וקולקטיבית 

פתרונות  פיתוחואלתור , היררכיות מסורתיות
. 3עיות ממוקדות משימהלבחדשניים טכנולוגיים 

ישראל הפכה למעבדה שהפיקה גלים של חדשנות 
. 1, כפי שמוצג באיור תעולמי להתרחבות וובילשה

האסטרטגיה הכלכלית של ישראל והצלחתה 
מודל זה של  ליישםהעתידית תלויים ביכולתה 

אנרגיה, הופיתוח טכנולוגי בתחומי המזון,  התאמה
תשתיות אלה  על יכולתה להגןבבריאות, וכן המים וה

 .ת אבטחת סייברבאמצעו
 

לשתף פעולה  צריכה: ישראל ממשיך סיפורהאבל 
עם מדינות מתפתחות. השווקים  יחד ולקדם חדשנות

לצמיחה  העיקרי המנועהמתפתחים מהווים כיום את 
שהם , המפותחות בכלכלותהכלכלית העולמית. 

של ישראל, האוכלוסיות  המסורתיים סחרשותפי ה
 פריוןשיעורי ילודה נמוכים מצמצמים את מזדקנות ו

כלכלית לצמוח  להמשיך תוכלכוח העבודה. ישראל 

                                                      
2 Glenn Yago, “Big Ideas,” Milken Institute 

Review, Second Quarter, 2013:85-89.  
3 David Rosenberg, Israel: The Knowledge 

Economy and its Costs. Forthcoming, 2018. 
Palgrave-MacMillan. 

צרכים: המקרה של -: חדשנות מבוססת1איור 
תעשיית האינטרנט וטכנולוגית התקשורת 

 הישראלית

 
 2013: המועצה הלאומית לכלכלה, מקור
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שווקים חדשים בעלי פוטנציאל  ותטפחזהה ת רק אם
 צמיחה.ל
 

של ישראל ידע -המבוססתכלכלת הייצוא כבר עכשיו 
אולם, לשגשוג עתידי.  הערובה הטובה ביותרהיא 

מסורתי או  במימון יצוא התלוי איננה כלכלית הצלחה
חדשות פוטנציאליות בסחר, אלא במציאת נישות 

 הבנה כיצדבליצוא טכנולוגיה לפיתוח, וחשוב מכל, 
ישראל תסייע כך . הזו לממן את העברת הטכנולוגיה

צמיחה במדינות מתפתחות תוך הגדלת  בטיפוח
 המשק הישראלי.והיצוא 

 
 ,פוטנציאל העצום של ישראלב דןמדיניות זה  נייר

 עם כלכלותהמודל הטכנולוגי שלה  שיתוףהגלום ב
גישה  , כמו גם בחסמים המגביליםותמתפתח
, למרות מחויבות הממשלה. יצואנים וחברות ופעילות

ממשיכים להחמיץ הזדמנויות  ישראלים טכנולוגיה
פיתוח בחו"ל משום שהמימון פרויקטים של ל

ניתן סחר יקר מדי או בלתי ולפרויקט להראשוני 
מימון פיתוח יחד לכניות תבנוסף,  .בישראל להשגה

ם סחר, השקעות, ואיכניות המסייעות לתתעם 
 .מותקיי בקושיהעברת טכנולוגיה ו

 
של המערכת חסרונות וב ביתרונות עוסקזה מסמך 

שרשראות  צרוישיכניות ותהנוכחית, ומציע מדיניות 
ביעדי  עומדיםוערך למסחר ולהשקעה אשר אספקה 
מפרט את המסמך  (.SDG) קיימא-פיתוח ברהאו"ם ל

שדרג את שת תמוצלח מימון לתכניתהדרישות 
עמוד ותהתחרותיות הבינלאומית של ישראל 

בסטנדרטים למינוף השקעות ציבוריות, פרטיות 
באמצעות מימון פיתוח  משולבותופילנתרופיות 

 ישראלי.
 

 ישראל צריכה ליישם שני חידושים חשובים: 
 
 .מלאות שיר ההמציע תמימון עצמאי תכנית .1

 
 ת מדיניות מקיפה התומכת במימון פיתוח.ויוזמ .2
  

מסגרת ארגונית, ישראל תבנה ורצון פוליטי  בעזרת
גשרים לשווקים ולקוחות חדשים, תחזק את הכלכלה 
המקומית ותעצב את הכלכלה העולמית לדורות 

  ביטחון אנרגטי, משופרת הבאים באמצעות בריאות
   .תזונתיוביטחון 

 

 

 ויות גלובליות לחדשנותוהזדמנ תמורות
 משותפת

 
, נוסק מתכליםהביקוש העולמי למשאבים טבעיים 

. גרוע של מחסור כלכלי עכשוויתבעיה מה שיוצר 
רבע מעל מיליארד בני אדם, קצת  2-ליותר ממכך, 

אנרגיה נקייה וזולה עבור  איןמאוכלוסיית העולם, 
בלתי קיימת תאורה ובישול, ויש להם גישה מועטה או 

ת וסביבתי בעיותשוויון בהכנסות, -ותברואה. אי מיםל
עוני גובר מאיימים על היציבות החברתית והכלכלית, ו

 ..מתפתחות בכלכלותולא רק 
 

המין האנושי משאבים טבעיים מוגבלים  יקצהכיצד 
מיליארד  10-כדי לקיים אוכלוסייה המתקרבת ל

רמת חיים  מיליארדיםמ לשלולמבלי  2050בשנת 
יצליחו את הסביבה? כיצד שווקים  ולהרוס סבירה

תחום על מחסור במזון ובמים, לשפר את  להתגבר
 מדלקיםאת המעבר  לנווטוהתברואה והבריאות 

 מאובנים לאנרגיה נקייה?
 

העולם למצוא דרכים על : לנו כבר ידועדבר אחד 
את  לגמולחדשנות טכנולוגית וארגונית כדי ל וצילנ

 ם נדיריםמשאבים טבעייעל  וסתמכותמהעצמו 
של  ומנומק ממוקד. זה דורש זיהוי 4צמיחה בשביל

ו צרכי ההשקעה הנלווים הזדמנויות טכנולוגיות 
מזון החקלאות, הבתחומי הבריאות,  הפריוןלהגדלת 

ישראלית מדיניות קידום זהו הבסיס ל. אנרגיההו
  .למימון פיתוח חדשה

 
סיוע טכני  מאחדות: כאשר מדינות תורמות בנוסף

שוק ההון, היתרונות לומימון ות משולבים לפתרונעם 
. ההתמקדות בהשקעות מואצתהצמיחה ו מורגשים

ונות לצרכים ספציפיים, לא רק כווהממותאמות 
באמצעות סיוע חוץ אלא באמצעות סיוע טכני 

ת והיא עקרון מקובל בכלכל ,והעברת טכנולוגיה
כי  עושה רושם. למעשה, 5עכשוויים ומימוןפיתוח 

                                                      
4 M. Munasinghe, “Is environmental degradation 

an inevitable consequence of economic growth: 
tunneling through the environmental Kuznets 

curve.” Ecological Economics, 29(1):89-109. 
5 Glenn Yago and Franklin Allen, “Financing the 

Developing World,” World Financial Review, 
September-October 2011:44-48;  Joanna Syroka 
and Richard Wilcox, “Rethinking International 
Disaster Aid Finance,” Journal of International 
Affairs, Spring/Summer 2006, 59/2; “Innovative 
Financing for Development:  Scalable Business 
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מעודד  אחד לאחרמשלטון ורתי מססיוע חוץ 
מלחמות אזרחיות, ויכול להוביל  מתדלקשחיתות, 

גם מדיניות החוץ  לכן,. מנותק וחסר אחריות לממשל
 לעזור הופכת למשימה כלכלית ופיננסית. במקום

פיתוח למימון הענקת מדינות עניות באמצעות סיוע, ל
 צותלהיחל אפיקים יבנוהאזרחים שלהם ש המבטיח

. מימון והוןצעות יצירת מקומות עבודה עוני באממ
, לצורך התאמה בפיתוח יכולותזה כולל השקעה כ

 טכנולוגיות לכלכלות מתפתחות. והעברת הרחבה
 

במדינות  ומתעוררים מתהוויםכפי שצוין, שווקים 
מתפתחות )בעיקר מדינות בעלות הכנסה נמוכה 

המנוע הגדרות הבנק העולמי( יישארו  על פיובינונית 
לצמיחה כלכלית עולמית בעתיד. למעשה,  קריהעי

 התמ״גחלקן של המדינות המתפתחות בצמיחת 
כיום.  60%לכמעט  1990-ב 24%-עלה מהעולמי 
שיעורי הצמיחה באותן מדינות מתפתחות כמוכן, 

הרבה מאשר במדינות ב יםגבוהויותר(  5.2%)
 .ופחות( 2.2%) מפותחות

                                                                                  
Models that Produce Economic, Social and 
Economic Outcomes,” Global Development 
Incubator, September 2014; Sam Jones, 
“Innovative Foreign Aid—Progress and 
Problems,” Journal of International Development, 

24, 2012. 

 ארבעה שינויים מבניים מרכזיים
 

שינויים מבניים מרכזיים בביקוש העולמי להון ארבעה 
הפוטנציאל  ביישוםמגדירים את האתגרים הנוכחיים 

הכלכלי של ישראל בכלכלות מתפתחות. הפתרונות 
לעמוד  כדימימון  ושיטותיחייבו טכנולוגיות חדשניות 

באתגרים הגלובליים של מחסור במזון, מים, אנרגיה 
 ובריאות עולמית.

 
מחייבים של ביקוש עולמי  םמוקדים משתני. 1

שמשתפים  מדינות לגשר על פערי הון ולבנות שווקים
 .האוכלוסייהאת כלל 

 
כלכלות ב הכלכלי הפריון, 2 איורבכפי שמוצג 

של שווקים מפותחים ה ה על זעלמתפתחות 
 54.37של  ״גתמבתחילת העשור הנוכחי )עם 

 44.14לעומת מתפתחות  בכלכלותטריליון דולר 
ם (. דפוסי2015-מדינות המפותחות בבולר טריליון ד

באפריקה  במיוחדניכרים צמיחה כלכלית  של
 הבינייםבנוסף, מעמד  .6שמדרום לסהרה ובאסיה

התרחבות חסרת תקדים, במיוחד  חווההעולמי 

                                                      
 ;2017, אינדיקטורים לפיתוח עולמי, הבנק העולמי 6

צמיחה משוקללת לפי תמ״ג הנמדד בשווי כוח הקנייה של 
 דולרים בינלאומיים.

  : שווקים מתעוררים עוקפים שווקים מפותחים2איור 

 
 MSCIוקים של חברת סיווג שו ;2017מדדי פיתוח עולמי, הבנק העולמי,  ,תונשדחל ןקלימ זכרמ: מקור
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בניית הגשר למעמד   .7(3באסיה ובהודו )ראה איור 
הביניים העולמי יהיה המנוע העיקרי לצמיחה 

 8משמעותית.
 

העולם חווה שינוי מבני כלכלי עם האחרונה שהפ
ותחילת  19-בשלהי המאה ה היה דומה בקנה מידה

צמיחה המנועי של  המוקד, כאשר 20-המאה ה
העולם הישן לעולם החדש. עבר מבכלכלה העולמית 

השינוי ו בעקבות טשפש והפרוטקציוניזםהשוויון -אי
הגלובליזציה מבאופן חלקי לנסיגה  םאחראי והזה הי

והתמורות אחר מלחמת העולם הראשונה ל
. הלקח 9של מלחמת העולם השנייה ההרסניות

                                                      
7 Homi Kharas, "The unprecedented expansion of 

the global middle class: an update," Global 
Economy & Development Working Paper 100, 

Brookings, February 2017. 
8 Walter R. Meade and Sherle R. Schwenninger 

(eds), The Bridge to a Global Middle Class:  
Development, Trade, and International Finance, 
Milken Institute Series on Financial Innovation 

and Economic Growth, Springer, 2003 
9. Jeffrey G. Williamson, “Globalization and 

Inequality: Past and Present, NBER Working 

או בין עמים  שוויונית-אימההיסטוריה ברור: צמיחה 
 כל הצדדים.למפולת והיא מתכון לסכסוך  םמיבתוך ע

 
גלובליזציה בשנים הבאות חייבת לכלול פיתוח בר 

לצורך הון לקיימא. עם זאת, הדרישות הנוכחיות 
שיעורי צמיחה והסיכון שזה יוביל ל מת מטרה זוהגש

להיות אפילו  עלולותכי התוצאות  מרמזים סטטיים
הגלובליזציה בפעם האחרונה ש מאשרמסוכנות יותר 

. לפיכך, יש צורך בצמיחה 20-כשלה במאה ה
 חזקיםבטיח שווקים יציבים, שת יותר שוויונית

וצומחים הן בשווקים מתפתחים והן בשווקים 
ם. הכלכלות המפותחות כיום תלויות מפותחי

ביקוש  עידוד לצורךבהצלחתן של שווקים מתפתחים 
לכלל  שתועיל סינרגיה לקייםומבקשות עולמי, 

 השותפים.
 

המוכחות צמיחה תהיה יישום מואץ  הערובותאחת 
 (disruptive innovation) משבשתשל חדשנות 

                                                                                  
Paper 5491, March 1996; Jeffrey G. Williamson, 
M. Bardo, and A. M. Taylor (eds.), Globalization in 
Historical Perspective, NBER and University of 

Chicago Press, 2003. 

 : הוצאות הצריכה צפויות של מעמד הביניים3איור 

 
 : הומי חראס, מכון ברוקינגסמקור
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לבצע המאפשרת לחברות וטכנולוגיות חדשות 
לעקוף  ולמעשה( leapfroggingרדע" )"קפיצת צפ
שיש להם מעט והמבוססים  הדומיננטיים את הכוחות

יעילות  ותאפשרמהברות ומדינות חתמריץ לחדש. 
 מסייעות מימון חדשני באמצעותוחיסכון בעלויות 
של  החסרונות הפוטנציאליותלהתגבר על 

 10 הגלובליזציה.
 

ישראל היא דוגמה מצוינת לתהליך זה. מדיניות 
 השפיעה רבות על הפעילה של הממשלה השקעותה

מפתחים לבישראל.  םוהטכנולוגי ייםהמדע ההישגים
להציג טכנולוגיות  התאפשר ישראלייםיזמים ו

שהאיצו את הצמיחה של ישראל, משום  משבשות
עלויות, הגבירו את היעילות בשרשראות  הורידושהן 

פשרו קצב צמיחה מהיר יותר, על ידי ואהאספקה 
סחר. עם יצירת תחום הבלת התשואות לגודל הגד

ת ומהעבר וזליגותחיוביות חיצוניות השפעות 
הייצור  יכולת, וחברתי אנושי הון שיוצרותטכנולוגיה 

 להובילשל כלכלות מתפתחות אחרות אינה צריכה 
 .נמוכות תשואות לגודלל
 
 
 

                                                      
10 Brezis, E., P. Krugman, and D. Tsiddon, 

“Leapfrogging:  A Theory of Cycles in National 
Technological Leadership,” American Economic 

Review: 1211-1219 (1993) 

( המחייבים ריבוי צעירים. שינויים דמוגרפיים )2
 השקעותורות משביצירת שינויים 

 
 האו פצצ חברתידיבידנד ניצבים בפני האם אנו 

הגדל  הנתח", ריבוי צעיריםדמוגרפית? " מתקתקת
, היא תופעה 15-29בגילאי של צעירים באוכלוסייה 

של יותר  7% יש שבהןשכיחה בכלכלות מתפתחות, 
 (.4)ראה איור  מפותחות כלכלותמאשר צעירים 

 
על  עצומה השפעה יששינויים במבני האוכלוסייה ל

ה שפעה. אחת הדרכים למדוד את הותיכלכל תמורות
 היא יחס התלות שלמדינה ב צעיריםריבוי  של

היחס בין אנשים שאינם בגיל העבודה  - מדינהה
גיל העבודה, כפי שב( לאלו 65 ומעל 20)מתחת לגיל 

גיל, וכיצד הם  ן היחסי של קבוצותשנמדד על פי גודל
ביצועים ותוצאות -בוססותהכנסות מעל  משפיעים

כלכליות אחרות. כאשר מספר גדול יותר של אנשים 
ת בפעילו במשרה מלאהבגיל העבודה מועסקים 

יחס התלות, אזי רמת מה שמוריד את ת, יצרני
ריבוי ההכנסה הממוצעת לנפש צריכה לעלות. 

עם זאת, אם  11הופך לדיבידנד דמוגרפי. צעירים כזה
למצוא  ה מצליחהאינקבוצה גדולה של צעירים 

ריבוי להרוויח הכנסה נאותה,  מסוגלתעבודה או לא 

                                                      
11  “Development in an Era of Demographic 

Change,” Global Monitoring Report, World Bank, 
2015-16 

 : כלכלות מתפתחות בשלבים שונים של שינוי דמוגרפי4איור 

 
 2017: מדדי פיתוח עולמי, הבנק העולמי, מקור
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 ( (SDGבר קיימא טריליון דולר במימון יעדי האו״ם לפיתוח  2.5: פער של 5איור 

 
 : הפורום הכלכלי העולמי, הועדה לעסקים ופיתוח בר קיימא; מקור

 2017מכון מילקן, המרכז לשווקים פיננסיים, 
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פצצת  מהווה כזה צעירים
 הזמן דמוגרפית אשר עשוי

 חברתי לגרום לאי סדר
 .ופוליטי

 
הבנק העולמי סיווג מדינות 

"הדיבידנדים  לפי
הדמוגרפיים" שלהן, 

את  קצרוכלומר, האם הן 
של צמיחה מהירה  הפירות

 של אוכלוסייה בגיל
העבודה או לא. לדוגמה, 

באפריקה  הממוצעהגיל 
, ומחצית מהגידול 19הוא 

באוכלוסיית העולם בין 
 תתרחש 2050-ל 2015

באפריקה שמדרום 
פיתוח שיחייב לסהרה, מה 

דיבידנדים דמוגרפיים 
  12גבוהים עבור היבשת.

 
מדינות לעמוד ביעדים שמקשים על . פערי השקעה 3

ימא או להתמודד עם הגלובליים שלהם לפיתוח בר קי
 .אקליםהשינוי 

 
לאפשר  על מנתשני פערי השקעה גדולים  לסגוריש 

 מעבר מוצלח לצמיחה עולמית עד אמצע המאה 
ה והתאמקיימא -: עמידה ביעדי פיתוח בר21-ה

 צמצום שינויי האקלים. לטובת
 

על פי דיווחים אחרונים של הפורום הכלכלי העולמי 
דרש גידול שנתי של מדיניות אקלים, ייה לקבוצהו

 5.7סך של  -הקרובות  שנים 15-מיליארד דולר ב 367
 הכרוכים הסיכונים את למתןכדי  -טריליון דולר 

שינוי האקלים. ללא השקעה זו, הטמפרטורות ב
מעלות צלזיוס, מה שיגרום  שתיב ויעל ותהממוצע

 13נזק סביבתי בלתי הפיך.ל

                                                      
 שם  12
13 Barbara Buchner, Angela Falconer, Morgan 

Hervé-Mignucci and Chiara Trabacchi, “Global 
Landscape of Climate Finance 2012,” Climate 
Policy Initiative, 2012; “The Green Investment 
Report: The ways and means to unlock private 
finance for green growth,” World Economic 
Forum, 2013; Aron Betru and Christopher Lee, 
“Clearing a Path for Global Development Finance: 
Enabling Basel and Development Guarantees to 

 
 םמפרטי(SDG) יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא 

הצמיחה  להאצתויעדים ספציפיים כלליות  מטרות
קיימא. העלות -הכלכלית באמצעות השקעה בת

רחבי אלה בם השגת יעדי לשהשנתית המשוערת 
כבר טריליון דולר  1.4-טריליון דולר. כ 3.9עולם היא ה

 2.5פער מימון של  משאיר אותנו עםש מההוקצו, 
שתתפות ללא ה ייסגרטריליון דולר. פער מימון זה לא 

-שותפות ציבוריתיש צורך בשל המגזר הפרטי; 
המגזר הפרטי, מהון  זרימותפרטית כדי לעודד 

חלק הארי של תנועות ההון השמהווה את 
 בהזרמתהגלובליות, הן בהשקעה זרה ישירה והן 

השקעות עבור פרויקטים שיאפשרו השגת תיקי 
 קיימא.-פיתוח בר

 
 יון דולרטריל 3.9של  תהשנתי מההוצאהמעט חצי כ

 מקבלתה הולך ליבשת אפריקה, למימוש יעדי האו״ם
פער כמחצית משמהווה טריליון דולר,  1.2סך של 

 טריליון דולר. כדי לגשר על  2.5התקציב השנתי של 
 
 

 חייבות לכלולפער זה, הקצאות הפיתוח לאפריקה 
-ת; גם אם הפיתוח העולמי יגדל בופרטי ותהשקע

                                                                                  
Deliver on Sustainable Development Goals,” 

Viewpoints, Milken Institute, September 2017. 
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יצטרכו להוסיף תוח פיהמוקדש לכל דולר על , 46%
 דולר בהשקעה פרטית נוספת. 12
 

הון משמעותי בעולם,  שקייםהחדשות הטובות הן 
בבנקים שיש טריליון דולר במזומן  9.9למשל, 

בריבית  יםטריליון דולר במימון אג"ח 8.0בינלאומיים, 
טריליון דולר  5.2-קבועה שנלכדו בתשואות שליליות, ו

במוסדות  נמצאיםההמינימום הרגולטורי  סףמעל 
ניתן לנצל עבור כל ההון הזה את הבנקאיים. 

 יועלה מהאוב . אבל ההון הרדוםמניבותהשקעות 
מקבלים  ניםלמימון פיתוח רק אם הסיכו ויוקדש
תכנון בכל מקום: ב קיימים והסיכונים -ראוי מענה 

)כולל היעדר מימון מובנה(; ים פרויקטופיתוח 
, לרבות פעולבת; מעורבבתהליך הרכש; במימון 

 מטבע חוץ.וריבית שערי בניה; וב
וליהנות ישראל נמצאת בעמדה טובה לתרום 

השקעה ההולכת וגוברת בפרויקטים ממוקדים, מה
צמיחה  לשלהפחית את גורמי העלות כמו גם 

מציג  7 איורלפיתוח. ייעודית מימון  תכניתבאמצעות 
 בעלתפיתוח בר קיימא. ישראל האו"ם ל יעדיאת 

, מהם בשמונהמשמעותיים טכנולוגיים יתרונות 
, נקיים ביניהם: רעב, בריאות, חינוך, אוויר ומים

בתחום פעילות אנרגיה נקייה, ערים בנות קיימא, 
 .ושותפויותאקלים ה
 

 בכלכלות. האטה בצמיחה ובפרודוקטיביות 4
 שתפגע בהחזרים על השקעות. מפותחות

 
בעיות כלכליות  מתמודדות עם מפותחותמדינות 

פערי  לש תמונת ראי למעשה המהוותשלהן, מ
תוחלת ב העלייהעם במדינות מתפתחות.  ההשקעה

 הוצאות , מה שמצריךמזדקנות ןאוכלוסיותיה ,החיים
, דמי ביטוח פנסיהת ואארוכות טווח לכיסוי קצב

אוכלוסיות ה ,שיעורי ילודה נמוכיםעקב וטיפול רפואי. 
מוך כדי לת בהתאמה בגיל העבודה שלהם לא גדלו 

פריון מקומי נמוך יותר מוביל ל זהבצרכים אלה. 
כדי  שנדרשים מיסים ירידה בגבייתוכתוצאה מכך 

שהזמן עובר, ככל . הביטחוןבכל רשתות  לתמוך
 ארוכות טווחהנדרשות למימון התחייבויות  ההכנסות
ויציבות בפריון העבודה  ותתלוי המפותחות בכלכלות
 .ותרתשואות גבוהות יכדי לספק  פיננסית

 
 משקיעים מוסדיים

 
צמיחה כלכלית חלשה  חוות OECD-במדינות רבות 

במיוחד במקרה של  הדבר בולטריבית נמוכה. ו
שר סובלות התחייבויות הפנסיה בבריטניה וארה"ב, א

 3.4-מיליארד ליש"ט ו 383 של תקציבי מגירעון
. המשקיעים המוסדיים 14, בהתאמהטריליון דולר

סוגי נכסים חדשים לם העוברחבי שלהם מחפשים 

                                                      
14 “Pensions:  Low Yields, High Stress, Financial 

Times, August 2016; and “Pensions & Bonds:  the 
Problem Explained,” August 2016. 

 : חוב גלובלי עם תשואה שלילית 6איור 

 
 2017: מכון מילקן, מקור
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 הכנסה יציבים ותשואה תזרימישיכולים לספק 
מחסור  איננהשקעה. שוב, הבעיה הה לע גבוהה יותר

משקיעים מוסדיים לאותם , אלא הצורך להציג בהון
 : השקעותםלה כמהיםמוצרי ההשקעה שהם את 

על ) קבועות ובטוחות שבנויות היטב טווח-ארוכות
שינוי הקשורים לדים ויע לעמוד ביעדי האו״ם מנת

תשואות  מניבותואשר  (אקלים, שם הביקוש גדלה
 .מתקבלות על הדעת

 
משקיעי ממשלות ומשקיעים מוסדיים, כמו גם 

השקעות בתחומים אלה,  לקדם, להוטים אימפקט
קרנות ישרתו את  יניבו ןהתשואות שהש תוך הבנה

. שלכם הצרכים הבריאותייםוביטוח ההפנסיה, 
 בעובדים, שלהם בפריון העבודה, ההשקעות בפועל

מתפתחות יממנו יותר ויותר את במדינות חברות בו
הפנסיונרים והאזרחים  תאוכלוסיישל  הקצבאות
 .שלהם הוותיקים

 
 ערך ושרשראותפרויקטים  מאגרי, קפיצת צפרדע

 
 בכלכלותחברות ומימון פיתוח מאפשר לממשלות 

את תהליך  שיאיצולבנות שותפויות  ותמפותח
 ידלגו ולמעשה ,"צפרדע"קפיצת  באמצעותה הצמיח

 וצמצוםשל מו"פ טכנולוגי  הראשוניםשלבים ה על
גם מאפשר  זה. )שליליות סביבתיות השפעות

 מבוססים לעקוף כוחות היכולשחדשנות מואצת 
של  המרשים הכלכלי הזינוק(. טורחים לחדששלא 

את ממחיש דרום קוריאה, סינגפור וישראל 
כלכלית צפרדע לעבר צמיחה  קפיצת לש הפוטנציאל

 .15אחד בתוך דור
 

 שיתופי פעולהשותפויות כאלה גם מאפשרות 
טכנולוגית כי  התאמהחדשנות באמצעות בתחום ה

הצדדים פועלים להקטין את הסיכונים עבור 
פרויקטים שיכולים מאגרי תומכיהם על ידי יצירת 

 16חדשנות עבור שתי המדינות."רצפים" של ליצור 
 עלאת עבודות הפיתוח מת מממנת המדינה התור

לצרכיה של  העל התאמתוטכנולוגיה חדשה 
משתלבת  ,המתפתחתהמדינה  ,תפה שלהשוה

                                                      
15 Brezis, E., P. Krugman, and D. Tsiddon", 

Leapfrogging:  A Theory of Cycles in National 
Technological Leadership,” American Economic 

Review: 1211-1219 (1993) 
16 Ricardo Hausman, D. Hwang and D. Rodrik, 

“What you Export Matters,” Journal of Economic 
Growth, 2007; “The Tacit-Knowledge economy,” 

Project Syndicate, October 30, 2013. 

של  פוטנציאלית והתאמה רחבה טובת הפצהל
 .בעתיד מקומות אחריםל הטכנולוגיה

 
בהן  -עולמיות אספקה  שרשראות ן שלבנוסף, עליית

 פקהוההניתן למקם את המו"פ, הפעילות, הייצור 
צוותים  בניתמקלה על  -של עסקים במדינות שונות 

יותר  החלשות. הכלכלות והשקעה בהם יותר קטנים
)כלומר, מדינות בעלות הכנסה בינונית כמו רוסיה, 

ארגונים עם  תקועותמקסיקו, ברזיל ומלזיה( 
כלכלי,  ומדיניות צנע ודיכויתעשייתיים מושרשים 

מוסדית ואינן מצליחות ליצור את המחויבות ה
בעוד לפתיחת האסטרטגיות הכלכליות שלהן. לפיכך, 

 יצוא עולמית  ככלכלת 13-במקום ה דורגהמקסיקו 
הצד החזק שלה הוא דווקא איסוף והרכבה , 2016-ב

אתגרים  מתמודדת עםיצוא, והמדינה עדיין לפני 
שמשרתת את כלל רבים שמפריעים לצמיחה 

 17.האוכלוסייה
 

 נרגיות כלכליותבניית סיבהישראלי  היתרון
 

 שהניעו אתהכוחות  היו תמיד מחסור ומצוקה
פריון  הולידההחדשנות הישראלית, והטכנולוגיה 

טבעול חברת : במקומות המוזרים ביותרעבודה 
מייצרת תחליף שניצלים צמחוני  , למשל,הישראלית

רכיבי לוויין כיום  ;משוכללבאמצעות מעבד מזון 
 רקטות ישיגורזעירים מפחיתים את משקל המטען ב

ישראל מוכרת כיום יותר זרעי עגבניות מאשר  ;לחלל
עגבניות, בזכות היתרון המסחרי היחסי של האגריטק 

 על פני החקלאות.
 

של ישראל עם מדיניות צנע העניק  המקוריניסיונה 
לה לגיטימציה בתור מודל ומעבדה להתמודדות עם 

יש לה יתרון  21.18-אתגרים מרכזיים של המאה ה
מזון, חקלאות, ) משברסוג של כמעט בכל  טכני

. על ידי הגדלת ההון (אינטרנטואנרגיה, מים, בריאות 
לפיתוח בחו"ל, ישראל יכולה ליצור ביקוש לחידושים 
ומיומנויות ישראליים בכלכלות מתפתחות ולהרחיב 

 .הנסחרת גלובליתהטכנולוגיה  כלכלתאת 
 
 

                                                      
17  “Observatory of Economic Complexity,” MIT 

Media Lab. 
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/

mex  
18 Glenn Yago, “Big Ideas,” Milken Institute 

Review, Second Quarter, 2013: 85−89. 
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 אפריקאי נושא פרי-הקשר הישראלי
 

מיליארד, אפריקה  1.2-ה של למעלה מעם אוכלוסיי
 צריכההמקורות הגדולים ביותר למאחד  מהווהכבר 
אחד השווקים הגדולים  ותמשיך להיות תעולמי

במשך זמן רב. כפי שצוין  בעולםוהבולטים ביותר 
הצמיחה באוכלוסיית העולם בין מלעיל, מחצית 

 באפריקה שמדרום לסהרה. תתרחש 2050-ו 2015
 

בניית רצף בכל הנוגע ליתרון  היותאמור ללישראל 
יש  -ת שלה וחדשנות עם שותפות הסחר האפריקאי

, ועמל מחסור לסיטואציה של אמפתית הבנהלה 
ש וגישוק, והרה שכובשים את מאולתריםפתרונות 

פיתוח בר וצמיחה כלכלית של אבני דרך שבציון 
 קיימא.

 
לאפריקה  התחלה של כניסהחברות כבר יש  מספר

בינוי ונטפים יש ורות גדולות כמו שיכון לחבש בעוד
כמו  חדשותמשקיעים קרנות . שם היסטוריה ארוכה

Kaenaat ו-Vital Capital שם יותר ויותר.  נוכחות
Kaenaatעולמית עם אימפקט  , חברת השקעות

 הגיחה לעולםצוותים בישראל, באפריקה ובהודו, 
את היסודות לשותפות בין  והניחה 2015בשנת 

משקיעה  החברהואנדה ומזרח אפריקה. ישראל, ר
ת עם המגזר יושותפוובמיזמים טכנולוגיים חדשים 

התעשייתי של רואנדה, ומעודדת משקיעים ישראלים 
הגבירה את ויטל קפיטל גם ויזמים להיכנס לשוק. 

באפריקה שמדרום לסהרה עם קרן הפעילות שלה 
 350בהיקף של 

מיליון דולר, 
המתמקדת 

בבריאות, חקלאות, 
 עיבוד מזון ואנרגיה.

 
אגהוזו "הנוער  בכפר
 "שלום

 ( (ASVYברואנדה
 שתוכנן על בסיס

 ישראל,בימין אורד 
-החברה ההולנדית

 Gigawattישראלית 
Global , עם יחד

שותפים קבוצת 
 פיננסיים ותורמים

נורווגיה, אנגליה, מ
פינלנד וארצות 

שדה  בנוהברית, 

ת הגדיל אש וואט-מגה 8.5סולארי מרשים של 
 קיבולת הייצור של רואנדה 

מספק מקומות עבודה עבור הקהילה  וגם 6%-ב
עבור התלמידים  תהנדסי להשכלה, גישה באזור

 קףיההביטוח בריאות עבור רבים מהם. ו בכפר הנוער
ברחבי אפריקה דומים  פרויקטיםשל  הפוטנציאלי

 .וואט-מגה 1,000-ל תקרבמ
 

ואנדה המועצה לפיתוח ר, בקיגאלי, בירת רואנדה
 ושמטרת ,Kigali Innovation City פרויקטיזמה את 

להפוך את קיגאלי לקהילת חדשנות מובילה שתכלול 
קמפוס טכנולוגי המנוהל על ידי אוניברסיטת קרנגי 

מרחב עבור מיזמים טכנולוגיים מקומיים תהווה מלון, ו
בתמיכת שותפויות מקודם ובינלאומיים. הפרויקט 

בתור דולר, והוא הוצג מיליון  150-בהיקף של כ
בתל לעסקים "גלובס" וועידת זדמנות לשותפות בה

 .2016-ב אביב
 

המשקיעות  ישראלי נוספות עם קשר חברות
ניהול משאבי מים(; ) קבוצת תהלבאפריקה הן: 

 )סולארינובה לומוס לאחר קציר(; טיפול ) גריינפרו
הזרע ג'נטיקס מחוץ לרשת(; עמירם קניה )אגריטק(; 

)ציוד חקלאי(;  2000 ירוקכנולוגיית זרע(; ט)וקיימא 
בקנה  מוגמרותת ות )תשתיואלקו אנרגיה ותשתי

אלקטרה )ייצוב קרקע(; אניוויי סולושנס מידה גדול(; 
 ת(.ותשתיות )תשתי

 
לפי פוטנציאל השוק במזרח אפריקה הוא עצום. 

 ((SDGsיעדים לפיתוח בר קיימא  17: 7איור 

 
 2015: האו"ם, מקור
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 Globalהרשת הגלובלית להשקעות אימפקט )
Impact Investing Network – GIIN), השנים יןב 

ההשקעות הזרות הישירות באזור  2015-ל 2005
מחצית מיליארד דולר, כאשר כ 9.3-הסתכמו ביותר מ
(, 13%אוגנדה )ואחריה קניה, ב ומהסכום הושקע

 רוב (.4%רואנדה )ו(, 7%(, אתיופיה )12%טנזניה )
למימון  מוסדותההון המשולב מ

 – Development Finance Institutions)פיתוח
DFIs)  הושקע מגיע ממוסדות כאלהשאינו  וכזה 

מוסדות למימון פיתוח (. 30%)ם פיננסיים בשירותי
תשתיות, בעוד שמשקיעים ואנרגיה ב להתמקד יםנוט

חקלאות להשקיע ב נוטים ממוסדות כאלהשאינם 
במזרח אפריקה  DFIs 20דיור בר השגה. עד כה היו ו

 השקעות לתוך 107-ו ותהשקעות פעיל 429עם 
 19.אימפקטקרנות 

 
כי  תמדווח GIINתקופה במערב אפריקה, אותה עבור 
 394עבור  כבר הושקעומיליארד דולר  6.8 מעל

ובעיקר בניגריה  DFIs, כמעט אך ורק על ידי עסקאות
בתחומי האנרגיה, הייצור  היווגאנה. השקעות אלו 

 היו DFI-מוהתשתית, בעוד שההשקעות שאינן 
פיננסיים. יותר ממחצית בעיקר בתחום השירותים ה

מיליון דולר, וכמעט כולן  50הן מעל  DFI-עסקאות המ
ביצעו השקעות באמצעות  DFIsנפרסות כחובות. 

, בדרך המושקעמסך ההון  34%מתווכים אשר היוו 
כלל באמצעות בנקים מסחריים במטרה להלוות 

קרנות אימפקט לחברות קטנות ובינוניות )כמו גם ל
 20 .וקרנות הון פרטיות(

 
. ישראל ממוקמת הם בשורה גדולהמספרים אלה 

מספר  והמדינה עברה שצוינובקרבה יחסית למדינות 
 כיצד ידעאת החוויות היסטוריות דומות. יש לה גם 

, מוגבליםתלות במשאבים טבעיים מכלכלה לגמול 
טכנולוגיות שמייצרות יתרונות חברתיים ולהתמקד ב

ת משותפת, וסביבתיים. ובגלל הפוטנציאל לחדשנו
נמוכות יותר  שוטפותליהנות מעלויות  יכולהישראל 

טכנולוגית, כאשר עלויות אלה  והתאמותמו"פ  על
לתפוצה  מוצגותהטכנולוגיות החדשות וממומנות 

על פני שווקים חדשים, על בסיס שותפויות  רחבה
 .סחר שמועילות לכל הצדדים

                                                      
 19 “The Landscape for Impacting Investment in 

East Africa.” August 2015, Global Impact 
Investing Network. 

20  The Landscape for Impact Investing in West 
Africa: Understanding the Current Status, Trends, 
Opportunities, and Challenges.” December 2015, 

Global Impact Investing Network. 

של ישראל  הלא ממומשהבעיה: הפוטנציאל 
  תחותבכלכלות מתפ

 
, ולמרות אפ-סטארטמדינת על אף הצלחתה כ

ומשקיעי הולך וגדל של משקיעים מוסדיים ה םמספר
, מתפתחות לכלכלות המחכים להיכנס אימפקט

 המועטונוכחות  דלה לישראל עצמה יש השפעה
שלה בשווקים  האינטרסיםמאוד בזירה. בינתיים, 

 יםהמזדקנים של הכלכלות המפותחות מייצג
 ושווקים אלש. ככל גוועתכלית אסטרטגיה כל

 חוסנהישראל.  ם שלרווחיה, כך גם מצטמצמים
ובטח רק על ידי כניסה לשווקים חדשים מהכלכלי 

רוץ נגד הזמן. אם ישראל משהם מציעים. זהו  והפריון
תוכל להתאים את הטכנולוגיות והשירותים 

שלה לצורכי השווקים הללו,  הנסחרים הפיננסיים
עלייה בית באמצעות ב פירותהיא תקצור 

העבודה, עלייה בפריון העבודה  בשוקהשתתפות ב
 פעריםצימצום הובהכנסה שוויון -איה וצמצום
 .יםחברתי

 
בשווקים החדשים  בגיל העבודה האוכלוסייהכאמור, 

, יחד עם ההזדמנויות של ממשלותיהן גדלההללו 
עלייה כמו לקצור גם את הדיבידנדים הדמוגרפיים, 

הבריאות והסימנים  החינוך, כוח ההשתכרות,ב
 באלוהון חברתי חזק. אבל הזדמנויות המאפיינים 

 שייצר משרות אמיתיותפיתוח לסיוע  מותנות בהשגת
למשקיעים. גם  יםאטרקטיביויהפוך פרויקטי קיימות ל

רמות תעסוקה גבוהות  להשגתהזמן  נגד במרוץהם 
 שוויון חברתי. וקידוםיותר 

 
ממשיכים  ישראליות יצואנים וחברות טכנולוגיה

פיתוח בשווקים לפרויקטי להחמיץ הזדמנויות 
של הון עלות גבוהה זמינות או בגלל אי מתעוררים 

למימון פרויקטים, חסמים כלכליים מבניים, ריכוזיות 
 חמש. ה מסובכתביורוקרטיועסקית מופרזת 

התעשיות הגדולות שלה מרוכזות במגזרי השירותים 
בעיקר את השוק  רתיםהמשסחירים )-הלא והסחורות

מפער הפריון  81%-המקומי( והן אחראיות ל
 21המתרחב של ישראל.

                                                      
21 Eitan Regev and Gilad Band, “Causes of 
widening productivity gaps between Israel and 
OECD: a multiyear industry-level comparison,” 
Taub Center for Social Policy, 2015; Gilad Brand, 
“Israel’s growth paradox: declining productivity 
and returns to human capital,” Milken Fellows 
Program, 2014. 
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לחברות ישראליות המבקשות להרחיב את בנוסף, 

. לייצוא מימון מוגבל העברת הטכנולוגיה שלהן יש
מספר מצומצם מאוד ישראל מציעה כלים מעטים ל

 חברות הפועלות במדינות נבחרות. למעלה של 
לות הייצוא מהמשק הישראלי מכלל פעי 80%-מ

מאופיינת בייצוא לטווח קצר )פחות משנה(. אשרא, 
שירותים  תביטוח ייצוא, מספקהחברה הממשלתית ל

 בינוני וארוך.לטווח מעטים ליצוא 
 

שעשויים  העתידיים הבאים הגורמיםשקול את ליש 
 22:הכלכלי וחברתי של ישראלשגשוג לסכן את ה

ת מפותחות למדינו מכווןמכלל היצוא  61% ▪
 במגמת ירידה. שוק העולמישלהם ב נתחשה

מהיצוא  47% מהוותחברות ישראליות  10 ▪
 .יותריכוזגבוה לסיכון  מה שיוצרהישראלי, 

-פורצות דרך סובלות מתתטכנולוגיות ישראליות  ▪
באסיה, באפריקה  צומחים םבשווקיייצוג 

 שמדרום לסהרה ובאמריקה הלטינית.
הישראליות ברות הטכנולוגיה מח 7.5%רק  ▪

תחום האנרגיה מ 10%מגזר האגריטק, מ
מכוונות מים הטיפול במגזר מ 13%-המתחדשת ו

 לכלות המתפתחות.לשווקים מתעוררים וכ

                                                      
נתנאל כהנא, "קידום הייצוא הישראלי לאפריקה,"  22

 2017מרכז מילקן לחדשנות, 

ח סחר חוץ לטווח ארוך טלביכולתה של ישראל  ▪
 0.51% עםיחסית למתחריה בעולם,  ירודה

, לעומת ממוצע עולמי של בלבד מהתמ"ג
1.19%. 

ומינוף  שרותון פיתוח מימל תכניתלישראל אין  ▪
שום דבר וודאי  –יוזמות של המגזר הפרטי 

מימון לחברה ההולנדית ל משתווהה
פיתוח ל הקבוצה התאגידית ;( (FMOפיתוח

 CDC)); Norfundקהילתי של בריטניה 
 החברהנורבגיה; קרן ההשקעות הדנית; או ב
 .(OPIC)של ארה"ב  בחו"ל פרטיות השקעותל

 
שים את ההזדמנויות כל הנתונים הללו מדגי

כדי  לעבורישראל וכברת הדרך שעל  המוחמצות
היתרון התחרותי  ולזהות אתשוק הנתח להגדיל את 

על  במבטשלה בשווקים המתעוררים. ולבסוף, 
הביצועים הכלכליים ההשוואתיים, היצוא הישראלי 

מדינות בעלות מבין ה 16-מדורג במקום הלנפש 
 .8וצג באיור מאפיינים כלכליים דומים, כפי שמ

 
 :מדיניות  לגבשישראל צריכה 

המקדמת מימון גמיש לשימוש במספר מגזרים  •
כמו מזון, חקלאות, אנרגיה, מים, בריאות 

 סייבר. אבטחת ו

מאגרים גדולים  שיוכלו לגייסזקוקה למנגנונים  •
וציבורי לפרויקטים של מוסדי פרטי של הון 

 .פיתוח

 צוא הישראלי ביחס למדינות אחרות: הי8איור 

 
 2017: מדדי פיתוח עולמי, הבנק העולמי, מקור
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טוח קרנות הפנסיה, הבי ם שלנכסיהלמנף את  •
עבור  וקרנות עושר ריבוניות ברחבי העולם

הקשורים לעמוד ביעדים  שתוכננומיזמים 
 אקלים. הקיימא ושינויי -פיתוח ברל

זקוקה לגישה מהירה לערוצים המתאימים כדי   •
לקשר בין מוסדות מקומיים ופירמות הן לשותפים 

במדינה  מתאימים משתתפיםולחדשים והן 
 המארחת.

 
פערי לתת מענה ל נועדוכניות חדשות ת מספר

מדיניות, כולל ערבויות ממשלתיות חדשות עבור ה
מינהל סחר חוץ  של קטנים ובינוניים; פרויקט עסקים

חסרת אך החשובה ; פעילותה לתמיכהותוכניות סיוע 
הסוכנות הישראלית לסיוע ב" )"של "משהתקצוב 

פיתוח(; המאמץ תחום הב ושיתוף פעולה בינלאומי
ת ערך ליצור שוק של חברות של הבורסה לניירו

המתגבר של משרד האוצר המאמץ וקטנות ובינוניות; 
אמריקאי -הבנק הבין לספק תמיכה באמצעות

 Inter-American Investment)לפיתוח )
Corporation לקרן החלה לתרום . ישראל גם

אמריקאי -הבנק הביןצדדית של -ההשקעות הרב
 .לפיתוח

 
 םה משקפותאלה  יוזמותסימני ההתאוששות ש

באסטרטגיה  מהוות חלק מרכזיכולן ו, חשובים
הכלכלית העתידית של ישראל. אך אף אחד מהם 

של תשתית מימון  להיעדרה נותן מענהאינו 
של  מעמדהאת  לחזק שהייתה יכולהמשולבת, 

מתפתחות ולבנות הכלכלות הקרב מדינת ישראל ב
 שווקים עתידיים.

 
מבצעים  השאלה הקשה נותרת בעינה: כיצד אנו

 מתמצהזה טוען כי כל נושא  מסמך? מכריעתיקון 
בפתרון שיבטיח שגשוג לכלכלת הייצוא בישראל: 

 מימון פיתוח.משולבת ל הפלטפורמ
 

במבנה המימון שלה.  מערכתיישראל זקוקה לשינוי 
חברות שלנו לסייע לזוהי הדרך היחידה 

שווקים בהשקעותיהם בכלכלת העולם המשתנה. 
 הטכנולוגי בהפצתיצירתיות רבה דורשים  בצמיחה

קיימא. פלטפורמת מימון -ופתרונות לצמיחה בת
חברות ישראליות ל תציע ותסייע משולבתועצמאית 

סייע להם תאת תהליכי הפיתוח שלהן;  ולבטחלממן 
 ,פרטיים משולביםמימון באמצעות מיזמים להשיג 
בכך ; ו(מקומיים ובינלאומיים) פילנתרופייםו ציבוריים

הון חברתי ואנושי  ולטפחור לישראל להמשיך עזתגם 
 בבית ובחו"ל.

 עצמאית ישראלית הפלטפורמ: תכנון ןפתרו
מימון פיתוח ל  
 

למימון פיתוח,  תמשולב תכניתמכיוון שאין 
המאמצים הנוכחיים לקשר בין שותפים ישראלים 

. מוגבלים למדי תוהמארח במדינותלמשתתפים 
בשותפויות עם  באופן דומה, אין כל המשכיות

, כגון הבנק פיתוחמימון ל בינלאומיות סוכנויות
-או שותפים דותאגיד המימון הבינלאומי  העולמי,
 Kreditanstalt)כמו הבנק הגרמני לפיתוחצדדיים 

fuer Wiederaufbau - KfW),  , סוכנות הפיתוח
 Agence Française de)הצרפתית 

(Développementיתוח הסוכנות האמריקנית לפו , א
המשכיות כל אין  ,כן(. כמו USAID) בינלאומי

פיתוח אזוריים או מוסדות  מועצותשותפויות עם ב
פיננסיים כמו הבנק האפריקאי לפיתוח, הבנק 

 אסיה.של ת ולפיתוח אסיה, או קרן התשתי
 

הרמס, הבנק האירופי יולר  -בנק הפיתוח הגרמני
מימון ללשיקום ופיתוח, ומוסדות מוצלחים אחרים 

יצוא, מספקים חבילות שירותים מלאות יתוח פ
כלכלות מתפתחות וגישה ב בפרויקטיםלתמיכה 

זקוקה ישראל לקרנות מוסדיות באמצעות שוקי הון. 
 .דומהפלטפורמה ל
 

גוף ככתאגיד או  תלהיות מנוהל היכול הפלטפורמה
 למלא מספר פונקציות: עליהפרטי. אבל -ציבורי

 
לשלב ולייעל את התוכניות הממשלתיות  ▪

במחלקות שונות במשרדי כעת  התקועות
 .ממשלה

 
חירום ותמיכה  לשלב כלים מסורתיים, כגון סיוע ▪

 :טכנית, עם סוגים שונים של תמיכה כלכלית
 מימון שיטות כולל מימון הפרויקט באמצעות

מימון מבוסס תוצאות )תשלום לפי  ,ותמעורב
מעלויות עבור אג"ח תוצאות, מודל הימנעות 

 ,מבוססת תוצאות , וכו'(; פילנתרופיהאימפקט
פרטיות; -ציבוריותפילנתרופיות שותפויות 

 וערבויות ממונפות.
 

 ופיתוח ןתכנולשלב תמיכה וסיוע טכני עבור  ▪
לצורך  יכולת, מו"פ טכנולוגי, בניית הפרויקט

 הפרויקט. יישום
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  מימון פיתוחה משולבת לפלטפורמ ה שלמרכיבי
 

רחבי מוצלחות בבהתבסס על ניתוח שיטות עבודה 
פיתוח של ישראל צריכה ה למימון פלטפורמההעולם, 

 :הבאים מהאלמנטיםלהיות מורכבת 
 

 הון פיננסיא. 
הפלטפורמה תשמש כגשר במימון ממשלתי  ▪

לעסקים  וסיועמימון ציבורי ופרטי  מינוף לצורך
 בשווקים מתפתחים. לפעולולשווקי הון 

תציע מספר סוגים של מימון נדרש  הפלטפורמה  ▪
ומכשירים פיננסיים מורחבים, כולל מימון 

 פרויקטים, מימון סחר וביטוח יצוא.
 הפזורות כניותהתייעל את הפלטפורמה ת ▪

תחת קורת גג איחודן הממשלה על ידי משרדי ב
זרימת ו Deal Flow-השתף את התכנית תאחת. 

אחרים בישראל,  פיננסים שותפיםההון עם 
ינה המארחת ובשווקי ההון הבינלאומיים, במד

 את הנגישות למימון ולשווקים. יגבירואשר 
 

עובדות מול סוכנויות ברחבי העולם ממשלות רבות 
ים ספציפי מיזמיםלהביא  ומלכ״רים כדיבינלאומיות 

, קבוצת 2015בשנת למשל, ישירות לשוקי ההון. 
המימון הגלובלי  תכניתהבנק העולמי השיקה את 

ות ותזונה; הפורום העולמי לחקר מזון לבריא
עצמו את  מגדיר, 2015-וחדשנות, שנחנך גם הוא ב

 מקומייםקובעי מדיניות המסייעת ל"פלטפורמה כ
קהילת המדע, המחקר, כמו גם ל, ובינלאומיים

העסקים והפיננסים"; הממשלות התורמות 

 Global Alliance) אג"חים לחיסוניםמתחייבות לממן 
for Vaccine Initiatives-GAVI שנמכרים לאחר )
המימון הבינלאומי  מכן בשוקי ההון על ידי תכנית

ממשלות, כן,  וכמ(; 2006בשנת  השנוסדלחיסונים )
מגזר הפרטי, ומממנים מהבנקים לפיתוח, משקיעים 

התשתית הגלובלית, אשר  תומכים בתכנית כולם -
 לבנייתאת המומחיות שלה  תורמת 2015מאז 

וע של פרויקטים מורכבים. סוכנויות ביצלהמימון ו
שם בחוץ,  נמצאוארגונים אלה מבינים כי ההון 

תחום ושמשקיעים תמיד מחפשים תשואות, ש
 גדל. האימפקטשקעות ה
 

 הפיתוח הטכנולוגיםאת נכסי  לרכזישראל יכולה 
 כאלה שפותחו יחדמקומיים והן פיתוחים שלה )הן 

 ההתאמצורך לעם שותפים אסטרטגיים אחרים( 
 שלביותמיכה בפרויקטים, על מנת לכסות את מגוון 

 לבנייתוההיערכות ועד  מהתכנוןהפרויקט, החל 
. כאשר ישראל תחליט לסייע והוצאתן לפועל עסקאות

קיימא, היא -מטרות פיתוח ברעבור במימון חדשנות 
 יתרון תחרותי אמיתי. תפגין

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: יישום הפרויקט: מה צריך לחזק?9איור   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2017: מרכז מילקן לחדשנות,מקור

 
 

 תכנון פיתוח יישום תפעול צמיחה

 תמיכה טכנית השקעה לפני פיתוח

הלוואות 
 וערבויות

ועיםמימון ביצ  מימון פיתוח 

מימון פיתוח 
 בינלאומי

 סיוע בינלאומי

 מימון קבוע

 בנקים שוקי הון
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 : הון חברתי ואנושייכולתב. בניית 
 

מיומנויות לכלכלות  בהקנייתדות התמק תוך
פיתוח ישראלית משולבת  תמתפתחות, פלטפורמ

חדשנות פיננסית וטכנולוגית לכנית הכשרה ת תשיק
תלמידי תואר שני מצטיינים עבור  ופיתוח בינלאומי

. ההכשרה יכולה לכלול גם (ישראלים ובינלאומיים)
 .ואפריקה אסיה, מישראל חילופי סטודנטיםלכנית ת

כלכלות מרכזיים בניסיון בפרויקטים  לצבור כלויו אלה
 מתפתחות.

 
מערכת את להפוך לבין לאומית ישראל פועלת במרץ 

ההשכלה הגבוהה ולהגדיל את מספר הסטודנטים 

עם זאת, עיקר המאמץ אינו מתמקד  23מחו"ל.
, אלא בתוכניות לתואר מלא בסטודנטים רשומים

מהווים  קצרות טווח. נכון לעכשיו, הסטודנטים הזרים
 2.3%-מאוכלוסיית הסטודנטים, אך רק כ 3.9%רק 

 ,. בהשוואהלתואר מלא רשומיםהם סטודנטים 
הם  בבריטניה מאוכלוסיית הסטודנטים 21.5%
 13.1%, 13.3% בקנדה ,21% באוסטרליה  מחו"ל.
. נתונים אלה מצביעים על 11.5% בגרמניהו בצרפת

מספר בעוד  ,כך שיש לישראל מקום להתרחב

                                                      
המועצה להשכלה גבוהה בישראל, "הצגת תכנית רב  23

מיליארד שקל לתוספת תקציב  7שנתית חדשה: 
 2016גבוהה", )עברית(, ההשכלה ה

מימון הפיתוח הישראלי  פלטפורמת: 10איור 

 
 2017: מרכז מילקן לחדשנות,מקור

האוצר, הכלכלה,  פלטפורמה למימון פיתוח בישראל תכלול ותרכז את הפעילות של תכניות קיימות במשרדי ממשלה )למשל: משרדיהערה: 
האנרגיה, הסביבה, החוץ, המרכז לשיתוף פעולה בינלאומי הרשות לחדשנות, מכון היצוא הישראלי, תעשיית השירותים הפיננסיים, עסקים, 

 משקיעי אימפקט ופילנתרופים(.
 
 

 

פלטפורמת 
מימון הפיתוח 

הישראלית

מימון
השקעות 
אימפקט

מימון פרויקטים
(PPP)

ערבויות וביטוח

מימון מבוסס  
תוצאות

פיתוח פרויקטים

תכנון פרויקטים

אתרי ביתא
תשתיות 
טכנולוגיות

הון : בניית יכולת
אנושי וחברתי

סיוע טכני

פיתוח קהילתי

הדרכה

פיתוח כלכלי
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ידים בעולם הלומדים בחו"ל במיוחד התלמ
 .24, גדל בהתמדההמתעוררות מהכלכלות

 
 ג. פיתוח פרויקטים

 
בהם לישראל  וסקטוריםאזורים  תגדירהפלטפורמה 

 לקדםכדי שתמש במגוון כלים ותיתרון יחסי יש 
ת . אתגר מרכזי לצמיחפוטנציאלים פרויקטים רשימת
( lead timeזמני הביצוע ) נותרכיום היה וים פרויקט

ואת את הצרכים  ללמוד הנדרשים כדי הארוכים
הפתרונות הטכנולוגיים והעסקיים הפוטנציאליים. 

כל את זמני הפיתוח של  להקטין תשאף הפלטפורמה
נהל במ, אכניות דומות באשרתפרויקט. היא תשלב 

סחר חוץ וברשות החדשנות הישראלית, אשר כבר 
מימון מקדמת היבטים של שרשרת הערך של 

 , אך אינה פועלת באופן משולב.יםויקטפר
 

התכנית ישראל כבר בנתה פלטפורמות דומות, כמו "
" וקרן הלאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה

מדעי החיים בישראל )באמצעות רשות החדשנות 
מימון פיתוח תציע ל הפלטפורמההישראלית(. 

, בטאואתרי הוכחת היתכנות כניות כגון בת תמיכה
רכש ושיתופי מכרזי חברות,  מספר בין שיתופי פעולה

 קרנות פילנתרופיותופעולה עם סוכנויות פיתוח 
 .אחרות

 

ת יותומכת בשותפוהן מדיניות ו: תכנפתרון
 מימון פיתוח לש
 

)שיעור חסכון מספק לישראל יש חוסן כלכלי ופיננסי 
, בסיס ם ענפים וגדוליםפיננסי מוסדות, 11%של 

ל, שינויים מבניים בשוקי משקיעים מוסדיים הולך וגד
 ההון המקומיים וקרן השקעות ריבונית שתושק 

הכוללות כדי לשקול יוזמות מדיניות ( 2019-ב
הצמיחה  לטובת זירוזמימון פיתוח  לששותפויות 

-ליצוא מבוסס נלווההביקוש הבמשקים מתעוררים ו
 ידע בבית.

 
ה פלטפורמהשל  פעילותהזה כולל, מצד אחד, את 

את הנכסים  תרכזן פיתוח, אשר מימול החדשה

                                                      
, מנהל 2016-שווקים מובילים בהשכלה גבוהה ב  24

. האומדן של אוכלוסיית 5הסחר הבינלאומי של ארה"ב, 
הסטודנטים מחו"ל מחושב על ידי דוד רוזנברג, בהתבסס 
על נתוני המועצה להשכלה גבוהה, כולל תלמידים לטווח 

ו"ל קצר. מבלי לספור אותם, אוכלוסיית הסטודנטים מח
 .2.3%מונה 

לסייע  יםהמיועד) החדשיםטכנולוגיה -מבוססי
בעלי ם לפרויקטים מיהמתאיבמאגרי מימון  (פיתוחל

חשובה  פעולה זוצמיחה. לעם פוטנציאל אך  סיכון
יותר מימון,  ומושכת ההיקףמשום שהיא מגדילה את 

 השקעות אלה לתוך ההעברה של שמקל עלמה 
 יותר.עורבים ונזילים פיננסים מ מכשירים

 
 -מדיניות המודרניזציה של  זה גם כולל ,מצד שני

עידן החדש של שותפויות שהולמת את היוזמה 
 בין זיווגיםלכלול  שעשויותפרטיות, -ציבוריות

שוק ומשקיעים פילנתרופיים, -משקיעים מבוססי
פיתוח ו (MDBs)צדדי -ממשלות, בנקים לפיתוח רב

 90%במעל כיום  ם(, המחזיקי(DFIsצדדי -דו
מועד עד ל, במאזנים שלהםמהנכסים שהם מייצרים 

 הפירעון.
 

 עשויהמדיניות השקעה ממשלתית פרואקטיבית 
ציבוריים הערך הלאפשר שימוש בשוק ניירות 

להציע כדי עם פילנתרופים גדולים  בשיתוףפרטיים הו
 את המוצרים הבאים:

 
  לפי נושא יםאג"ח

 
הראשונה, אלא וצות התפ אומתישראל לא היתה רק 

, בצורת לפי נושא יםגם הראשונה שהנפיקה אג"ח
פיתוח לאומי. טובת ל מהתפוצה היהודית אג"חים

״מפעל , שהונפקו על ידי ישראל ים של מדינתאג"ח
 ושמקום מושב )הבונדס( מלווה העצמאות והפיתוח״

ומאז גייסו יותר  1951-ב לראשונה הונפקו, בארה״ב
 מיליארד דולר. 25-מ
 עומדות בקנה אחד עםהמטרות הלאומיות עת שכ

הצורך שקיימא, וככל -המטרות הגלובליות לפיתוח בר
, ישראל יכולה עולה ליצור שווקים בעולם המתפתח

להמשיך באסטרטגיה דומה של כלכלות מתפתחות 
בשילוב עם  אחרות עבור פרויקטים משותפים

 .25האג"חים מהתפוצות
 

טכנולוגיות  לטובת ,"מיםאג"חי "אלה יכולים לכלול 
תברואה, היגיינה, בתחומי הישראליות וחדשניות 

 לבוא בצורתה מדויקת. הם יכולים והשקישפכים 
פתרונות מזון וחקלאות,  לספקכדי  "טקאג יאג"ח"

ת אספקה אושרשרוכלה בצמח/אדמה י הדעמהחל מ

                                                      
25 Sule Akkoyunlu and Maximilian Stern, “An 

Empirical Analysis of Diaspora Bonds,” Graduate 
Institute-Geneva, Program for the Study of Global 

Migration. Research Paper 3 (2012). 
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ירוקים  ומיזמים "קלינטקאג"חים ". הקצירשלאחר 
 שימורם כאלה של ליישומי לתת מענהיכולים 

עם טביעת י קיימא, תחבורה ברמשאבים, כמו מים 
, אנרגיה טית, יעילות אנרגרגל פחמנית נמוכה

אקלים, חקלאות ה התאמה לשינוימתחדשת, 
 גלובלית "אג"חי בריאות"אקלימית חכמה. 

בבריאות דיגיטלית ובמחלות כרוניות  מתמקדות
 ת על הפיתוח.ידורהשפעה ומדבקות שיש להן 

 
 
נושא ירוקים הקשורים לאג"חים עבר לישראל, מ
, 2014. בשנת גדלו מאוד בשנים האחרונות אקליםה

 500אמריקאי לפיתוח הנפיק -הבנק הביןלמשל, 
חינוך, נוער ותעסוקה, אשר באג"חים של מיליון דולר 

-עלוגיל הרך, חינוך יסודי חינוך ללהשקעה ב מיועדים
עבר פרויקטי תעסוקה המשפרים את המויסודי 

 לעבודה. מלימודים
 

 (Blended Finance)  משולבמימון 
למטרות  של הון ציבורי ופרטי מיזוגהוא  משולבמימון 
 מימון כזה, בדרך כלל במימון פילנתרופי. פיתוח

 משולבכתמריץ. מימון  סיכוניםמסתמך על הפחתת 
יכול גם למנף מענקים ואת המימון )הניתן בשיעורים 

ו/או לטווחים ארוכים  שוקממחיר הנמוכים בהרבה 
לגיוס כספים  אימפקטלהשקעות  המשמשיותר( 

 של משוכותעל  ויגברושיניבו תשואות מסחריות 
כשל גרם למימון מובנה כזה , בעברהחזר הון פרטי. 

לרצות כאמצעי סיכונים הפחתת בנעזר ושוק 
 יםדברבמשקיעים. את התשואות המותאמות לסיכון 

 כךניתן להגדיר ( ותנחותמבנה ההון )שכבות  של
את  ויפחיתו, אטרקטיביותעסקאות ליותר  שיהפכו

העלות הממוצעת המשוקללת של ההון עבור 
 פרויקטים.

 טכנולוגיה-בניית פרויקטים חדשניים מבוססי 
מאפשרת מימון משולב בקנה מידה גדול יותר. סקר 

 26העולמישנערך לאחרונה על ידי הפורום הכלכלי 
תמיכת מ 10%כי הקצאת  הראהOECD -ארגון ה של

פתרונות עבור מיליארד דולר(  14.2) פיתוחהארגון ל
, 1:7תיצור יחס מינוף ממוצע של משולב מימון של 

 מיליארד דולר במימון פיתוח לשנה 100ותוסיף מעל 
המצטבר של הנוכחי השנתי הסכום )פי שלושה מ

-צדדים ומוסדות מימון דו-ים רבבנקמימון המגיע מ

                                                      
26 OECD/World Economic Forum, Insight from 

Blended Finance Investment Vehicles and 
Facilities, Redesigning Development Finance 

Initiative, January 2016. 

. 27הפרטי במדינות מתפתחות( למגזרצדדיים 
 2012, בשנת משולבדוגמה עדכנית של מבנה כ

מדינות להממשלה הדנית וקרן ההשקעות הדנית 
השיקו את קרן ההשקעות הדנית לאקלים  מתפתחות
, תוך למשך עשר שנים מיליון דולר 220בשווי של 

כדי למשוך  6%שימוש במבנה תשואה מועדף של 
משקיעים  ורבתכלומר  .משקיעים מוסדיים

", הם יהיו הראשונים לקבל תשואות על כל פים"מועד
 28.6%רווח, עד 

 
יש  על ידי ישראל משולבמימון תכנית  לאימוץ של

 לאחרונה . עם כניסתה של ישראלפוטנציאל עצום
למימון פיתוח, היא יכולה לתת עדיפות לפתרונות 
טכנולוגיים בתחומי החקלאות, האנרגיה, המים, 

 בעלות נלוות סייבראבטחת יות הבריאות ותשת
יש צורך  ותמתפתח בכלכלות. לצמיחהפוטנציאל 

פרויקטים בקנה מידה קטן כדי למשוך  וקידום בזיהוי
ממחיש יישום אפשרי של  11הון פרטי ומוסדי. איור 

 מימון פיתוח: תכנית של משולבמבנה 
 

 נההיה זמית תהמוצעמשולב המימון תכנית ה
 
ברחבי מדינות או נכסים ופרויקטים לאגר  ▪

עבור היקף וההגיוון  לשיפור סקטורים
 ;המשקיעים

 42% כיום מוניםמימון )אלה רבדי  לייצר ▪
( באמצעות שימוש משולבותמעסקאות מימון 

 בחסותסיכונים  לחלוקתומכשירים בערבויות 
 ;ממשלת ישראל

ייעל המימון הממשלתי והמוסדי בישראל ל ▪
ים של לפרויקט יאשראשיפור מסגרות באמצעות 

 אימפקטפיתוח טכנולוגיה, בשיתוף עם השקעות 
 ושותפים פילנתרופיים.

                                                      
27 “The State of Blended Finance,” Business and 

Sustainable Development Commission. Working 
Paper, July 2017:2−10; 

 ,Owen Barder and Theodore Talbotראו גם: 
“Guarantees, Subsidies, or Paying for Success? 
Choosing the Right Instrument to Catalyze Private 
Investment in Developing Countries,” Center for 
Global Development. Working Paper 401, May 

2015. 
28  “Case Study: Danish Climate Investment 

Fund,” Convergence. September 2017. 
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זה זמן רב שישראל הוכיחה שהיא מסוגלת לבצע 
רפורמות רציניות בתחום הפיננסי וההון המאפשרות 

הגיעו זרימות הון חדשות לסקטורים ושווקים שטרם 
, כגון אבטחת סייבר, ביטחון, מדעי החיים אליהם

מידע ותקשורת. על ידי הגדלת ההון  וטכנולוגיות
ליצור ביקוש לחידושים  היכול ישראללפיתוח בחו"ל, 

כלכלתה ומיומנויות ישראליים ולהרחיב את 
 גלובלית.הנסחרת  הטכנולוגית

 
 2016זה: בשנת מסוג דוגמה למימון פיתוח להלן 

הבנק של קבוצת  הבינלאומי המימוןהשיק תאגיד 
שנים  5דשה בת פלטפורמה פיננסית ח העולמי

״התכנית  מיליארד דולר, הנקראת 5בהיקף של 
-Managed Coמשותפים״ ) לניהול תיקי הלוואות

Lending Portfolio Program .) היא נוצרה במטרה
הטמון פוטנציאל את המשקיעים מוסדיים ללהציג 

פרויקטים בשווקים מתפתחים. של  משולבמימון ב
התחייבה  (Sidaהסוכנות השבדית לפיתוח בינלאומי )

לספק ערבויות מוגבלות להפסד ראשון על 

התכנית לניהול תיקי הלוואות משותפים ההשקעות. 
חסכונית באמצעות סינדיקציה של  להיות עשויה

 מודל לאמץההלוואה המסתובבת. ישראל יכולה 
בהם היא  תשתיתבניית בעבור התחומים דומה 

  מזרזותקנות ת מנצלתבדיוק כפי שהיא  - מצטיינת
 (catalytic first-loss provisions) של הפסד ראשוני

האשראי לבניית מסגרת וצורות אחרות של שיפור 
קרנות מוצלחות באמצעות לשכת המדען הראשי 
ורשות החדשנות הישראלית או פרויקטים בתחום 

מתקני התפלת ועד כביש חוצה ישראל מ ,התשתית
 מים.

 
את ומתאר  אפשריופרויקט הון מבנה  מדגים 12איור 

 הנבחרים הפרויקט מקורותוההון  האינטראקציה בין
אצל המדינה ת והישראלית, הבינלאומי ברמה

 המארחת.
 

( עם הצרכים הנוכחיים 1כל הפרויקטים מתחילים )
תנאים המקומיים או האזוריים. בהתאם ל, יםוהצפוי

ה תמיכ להעניקפיתוח חייבים למימון מוסדות ה

 : המחשה של מימון משולב11איור 

  
 2017.1בדצמבר  6מרכז מילקן לחדשנות,  / USAID" של Power Africaכנית "מקור: ג'רמי בנטלי, סיטי ישראל, סדנת תכנון פרויקטים של ת

: תשואה על ההון PEr: תשואה על ההון הממשלתי; SErתשואה על ההון החברתי;  : SEr: תשואה על החוב; Dr: תשואה על ההון; Er הערה: 
 : עלות ההון ממוצעת משוקללת.WACC-: ערך נוכחי; ו PVהפרטי;
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( כדי לסייע בהגדרת 2פרויקטים ופיתוח )בבניית 
פתרונות מעשיים. זה  וזיהויהפרויקט  הפרמטרים של

( עבור 3להכנסות ) ועיגון התחייבותכולל זיהוי 
  (PPP)פרטית-ציבוריתהפרויקט באמצעות שותפות 

ו הסכם רכישה ומשקיעים ומקורות פיננסיים א
 (.4מקומיים )

 
צוות הפרויקט על לאחר תהליך הרכש המקומי, 

את  להגשיםהטכנולוגיות הדרושות כדי לזהות את 
(. בינתיים, החברה המציעה את המוצר 5הפרויקט )

עם  לרובמימון סחר מהבנק שלה, דואג לאו השירות 
יחד עם זאת, מימון  29ערבות חלקית מהממשלה.

 לכלולהפיתוח לטווח קצר עבור שלב הבנייה חייב 
בצורה של  לרוב, הכרחיותהתחייבויות ממשלתיות 

, אך אינן נחוצות( למימון. ערבויות אלה 6ת )ערבויו
או משולבות עם תמיכה  מושלמות לרובמספקות, והן 

 7)  מימון הפיתוחעבור צדדית נוספת -דווצדדית -רב
מבנקים  בלרובמהלך שלב ההקמה של הפרויקט, )

 בינלאומיים.

                                                      
מימון סחר זה נתמך בערבות ממשלתית באמצעות  29

 .אשרא, החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ

 
הערבויות גם ממנפות את המשקיעים בשוקי ההון 

באמצעות  לרובם, ( בתיק של פרויקטי8להשקיע )
כאשר בניית ביטוח.  ומכשירי יםשילוב של אג"ח

מימון קבוע נדרש , והפרויקט מיושםנגמר  הפרויקט
פיתוח. המימון הקבוע ל מחדש לבצע מימון( כדי 9)

באמצעות מימון מובנה לטווח ארוך  לרובהזה מגיע 
 ביטוח ופנסיה בשוקי ההון. מקרנות

 

קדימה הדרך  
 

הנפיקה הסוכנות האמריקנית בחודשים האחרונים 
 להשקעות יםאג"ח( USAID) לפיתוח בינלאומי

 שיעורי תמותתבמטרה לצמצם את אימפקט 
בהודו. ממשלת קולומביה  מהותיות והאתינוקה

כדי לפקח על  מימון מעקבלהשיקה מערכת 
את  מגבירה. סין םהאקליהאג"חים הקשורים לתחום 

השפעתה באמצעות שיתוף פעולה בינלאומי 
עולמי.  ״ירוק״, כולל פיתוח של מימון רבים מישוריםב

 שוודיה, גרמניה, צרפת, דנמרק, הולנד ובריטניה
כלכלות מתפתחות בחזית  מולעוסקות ישירות 

 מבנה הון ופרויקט אפשרי: 12איור 

 
 2017: מרכז מילקן לחדשנות, מקור

 

פלטפורמת מימון הפיתוח 

 הישראלית

ערבות ממשלתית  שוקי הון

 מוגבלת

 פרויקטים

שירותי בנק 

מהמדינה 

 המארחת

הון עצמי 

 משקיעים

מוצר או שירות 

טכנולוגי 

 ישראלי

מוסדות פיננסיים 

בילטרליים 

 ומולטילטרליים

 מימון קבוע

1 

5  

6 

9  

4 

7 

 מימון פיתוח

 \ PPPהסכמי  

 רכישה

תכנון ובניית 

 פרויקטים

מימון סחר  

 )אשרא(

מספק אשראי 

 מסחרי )בנק(
2 

8  

3 
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 ולהבטיחהפיננסית כדי להאיץ את צמיחת היצוא 
 יציבות פוליטית.

 
כמו ממשלות אלה, ממשלת ישראל מכירה יותר ויותר 

לשווקים חדשים. עם  םפילוס דרכיבחשיבות של 
קרב ב ומעמדהמחויבותה לבניית שותפויות חדשות 

, ישראל תסתמך על עשרות שנות כלכלות מתפתחות
ניסיון ומאגר נרחב של ידע טכני. כמעבדה עולמית, 

להשיק גלים חדשים של  כדי ממוצבת היטבישראל 
פתרונות טכנולוגיים עם שותפיה החדשים, לחזק את 

צמיחה ולחולל שינוי ב שלנושלהם והשווקים 
את  ולבנות למהרהעולמית. אולם, על ישראל 

 ביןכדי לגשר  הדרושהמימון פיתוח ל הפלטפורמה
 לשווקים המתפתחים. תהישראלי הכלכלה

 
 מה יכולה ישראל לעשות עכשיו?

 
תווך של ה עמודי תלהתחיל לבנות את שלוש

 :חהפלטפורמה למימון פיתו
 
החוזק של שוק הון פיננסי: למנף את נקודות  .1

לספק מימון  על מנת ההון הישראלי והבינלאומי
לחברות ישראליות המעוניינות לייצא לשווקים 

למימון  ותחדש תכניות לגבשמתפתחים; 
 כדי הדרושותביטוח ופרויקטים, מימון סחר, 

שווקים בקיימא  ילבנות קשרים עסקיים בר
 מתעוררים אלה.

 
לתואר  הון אנושי: להכשיר סטודנטים מוכשרים .2

בחדשנות ופיתוח  )ישראלים ובינלאומיים( שני
פיננסי. הרחבת השותפויות עם מדינות 

 לרכושמתפתחות על ידי הזמנת סטודנטים 
ולבנות את כישוריהם בישראל עם חברות 

 וחוקרים ישראלים.
 
פיתוח פרויקטים: בשיתוף עם עסקים ומפתחים  .3

שווקים מקומיים, על מנת לזהות וישראלים, 
ת טכנולוגיים והתאמות פוטנציאליות פתרונו

 .עתידייםפיתוח  קידום פרויקטיצורך ל
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 ((SDGנספח א': הזדמנויות השקעה נבחרות עם זיקה ליעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא 

 

 ערים  מזון וחקלאות
 צמצום בזבוז מזון בשרשרת הערך •

 צמצום בזבוז מזון בקרב הצרכנים •

של  שירותים הקשורים למערכת האקולוגית •
 יערות 

 שווקי מזון לבעלי הכנסה נמוכה •

 שינוי רכיבי המוצר •

 טכנולוגיה חקלאית •

 מיקרו השקיה  •

 חקלאות ימית בת קיימא •

 צמצום בזבוז בתהליך האריזה •

 שיקום קרקעות הרוסות •

 ייעול תעשיית הבקר •

 חקלאות עירונית •

 דיור בר השגה • 

 יעילות אנרגטית בבנייה •

 תחבורה ציבורית •

 שיתוף מכוניות •

 חות בדרכיםבטי •

 כלי רכב אוטונומיים •

 יעילות דלק ברכבים עם מנוע בעירה פנימי  •

 בניית ערים גמישות ועמידות •

 תשתיות מים ותברואה •

 ניטור מדי מים ודליפות •

 תיירות תרבותית •

 חללי עבודה משותפים •

 בנייה עמידה ומודולרית •
 

   

 בריאות ורווחה  אנרגיה וחומרים
 הפקת אנרגיה מתחדשת •

עגליים לרכב, אלקטרוניקה מודלים מ •
 ומכשירי חשמל

 חיבור יעיל לרשת  •

 חסכון באנרגיה •

 מערכות אחסון אנרגיה •

 מחזור משאבים •

 יעילות פלדה בשימוש סופי •

 לכידה ואחסון של פחמן •

 גישה לאנרגיה •

 כימיקלים ירוקים •

 הדפסת תלת ממד •

 תשתיות משותפות •

 תוכן מקומי בחומרים נחצבים •
 

 חלוקת סיכונים • 

 לים מרחוקניטור מטופ •

 גנומיקה מתקדמת •

 שירותי פעילות •

 איתור תרופות מזויפות •

 בקרה על טבק •

 תכניות לניהול משקל •

 ניהול מחלות •

 רשומות רפואיות אלקטרוניות •

 תכנית לבריאות האם והילד •

 הכשרה רפואית •

 ניתוחים בעלות נמוכה •
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 סחרונספח ב': מפת מוסדות מימון פיתוח 
 

 יתוחים לפצדדי-בנקים רב
 
 קבוצת הבנק העולמי( IBRD. הבנק הבינלאומי לשיקום ופיתוח )1

 ערבויות להלוואה ,הלוואות שאינן בתנאים מועדפים: סוגי מימון ▪
 לנפש נמוכהומדינות בעלות הכנסה  בינוניות בעלות הכנסהמתפתחות  : מדינותמקבלי הלוואה מיועדים ▪

 creditworthy)אשראי נמוך ) סיכוןדירוג  עם
 מיליארד דולר $7.29: 6201 בשנה הפיסקליתהלוואות לבויות התחיי ▪
 (ירוקות יםשל הבנק העולמי )כולל אג"ח יםאג"ח, IBRD Equity: מימון ▪

 
 קבוצת הבנק העולמי (,IDA. איגוד הפיתוח הבינלאומי )2

 , מענקיםהלוואות בתנאים מועדפים: סוגי מימון ▪
 לנפש כהמדינות בעלות הכנסה נמו: מקבלי הלוואה מיועדים ▪
מיליארד דולר ממשקיעים  7.1מיליארד דולר )לא כולל  11: 2016התחייבויות להלוואות בשנה הפיסקלית  ▪

 (שותפים חיצונייםמ
מתאגיד המימון הבינלאומי ענקים , מIBRD: תרומות ממדינות שותפות, העברות מהרווח הנקי של מימון  ▪

IFC)) 
 

 ק העולמיקבוצת הבנ(, (IFCתאגיד המימון הבינלאומי . 3 ▪
 בתנאים מועדפים, השקעות הון, ערבויות להלוואהשאינן : הלוואות סוגי מימון ▪
 הפרטי במדינות מתפתחות )בעלות הכנסה בינוניות ונמוכה(המגזר : מקבלי הלוואה מיועדים ▪
 מיליארד דולר 16.2$: 2016 בשנה הפיסקליתהתחייבויות להלוואות  ▪
 לפיתוח שוקי הון מקומיים ים במטבע המקומיואג"ח ירוקות ים: הנפקת אג"ח, לרבות אג"חמימון ▪

 
 (AFDB. הבנק האפריקאי לפיתוח )4

 : הלוואות שאינן בתנאים מועדפים, השקעות הון, ערבויות להלוואהסוגי מימון ▪
בעלות הכנסה נמוכה עם  מסוימות , ממשלותבעלות הכנסה בינוניותממשלות : מקבלי הלוואה מיועדים ▪

 הפרטי המקומי במגזרך וחברות דירוג סיכון אשראי נמו
 מיליארד דולר 8.8$: 2015התחייבויות להלוואות בשנה הפיסקלית  ▪
: תרומות ממדינות חברות לא אזוריות, תרומות ממדינות חבר אזוריות, הלוואות בשווקים בינלאומיים מימון ▪

 הלוואות. יוהחזר
ומענקים לממשלות בעלות מועדפים  בתנאיםהלוואות  ,(AFDF)הקרן האפריקאית לפיתוח : גופים משניים  ▪

 .לנפש הכנסה נמוכה
 
 (ADBלפיתוח )האסייתי . הבנק 5

 : הלוואות שאינן בתנאים מועדפים, השקעות הון, ערבויות להלוואהסוגי מימון ▪
: ממשלות בעלות הכנסה בינוניות, ממשלות מסוימות בעלות הכנסה נמוכה עם מקבלי הלוואה מיועדים ▪

 הפרטי המקומי מגזרבוך וחברות דירוג סיכון אשראי נמ
 מיליארד דולר .9$216: 2015התחייבויות להלוואות בשנה הפיסקלית  ▪
 הלוואות, שותפויות עם מדינות ומוסדות אחרים החזרי: תרומות ממדינות שותפות, הכנסה נטו, מימון ▪
העלות ות ומענקים לממשלהלוואות בתנאים מועדפים  (AFDF)לפיתוח  הקרן האסייתית: גופים משניים ▪

 לנפש. הכנסה נמוכה
 
 (EBRDפיתוח )ל. הבנק האירופי לשיקום ו6

 : הלוואות שאינן בתנאים מועדפים, השקעות הון, ערבויות להלוואהסוגי מימון ▪
 : בעיקר חברות במגזר הפרטי במדינות מתפתחות באזורמקבלי הלוואה מיועדים ▪
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 דולר מיליארד 9.9$: 2015התחייבויות להלוואות בשנה הפיסקלית  ▪
 , הנפקות בשוק ההון.מניות : תרומות ממדינות בעלותמימון ▪

 
 ((IDBאמריקאי לפיתוח -הבנק הבין. 7

 : הלוואות שאינן בתנאים מועדפים וערבויות להלוואהסוגי מימון ▪
: ממשלות בעלות הכנסה בינוניות, ממשלות מסוימות בעלות הכנסה נמוכה עם מקבלי הלוואה מיועדים ▪

 הפרטי המקומיבמגזר נמוך וחברות  דירוג סיכון אשראי
 מיליארד דולר 9.9$: 2015התחייבויות להלוואות בשנה הפיסקלית  ▪
מחברים שאינם מלווים כבסיס ערבות להנפקת אג"ח, לפדות לפני מועד הפירעון שניתן : הון מימון ▪

 תרומות ממדינות חברות.
בתנאים המספקת הלוואות  ,(ionsFund for Special Operatקרן לפעולות מיוחדות ): גופים משניים ▪

, המספקת הלוואות להשקעות תאמריקאי-ביןהחברה הלממשלות בעלות הכנסה נמוכה באזור; מועדפים 
צדדית, המעניקה מענקים והשקעות הון ליוזמות של -לחברות במגזר הפרטי באזור; קרן השקעות רב

 המגזר הפרטי באזור.
 

 (DFI) יםצדדי-דו פיתוח מימוןלמוסדות 
 
 ארה"ב( - OPICבחו"ל ) השקעות פרטיותל החברה. 1

בינוני עד ארוך(; מימון חברות קטנות ובינוניות; ביטוח סיכונים טווח : הלוואות וערבויות ישירות )סוגי מימון ▪
 תמיכה בקרנות הון פרטיות ;פוליטיים

 387.0מימון, לולר מיליארד ד 4.2מיליארד דולר ) 4.4: 2015התחייבויות מימון וביטוח בשנה הפיסקלית  ▪
 (לביטוח מיליון דולר 160.0קרנות השקעה, למיליון דולר 

 מיליארד דולר 21.5: לפרויקטים תיק השקעות כולל ▪
 
  ((CDCהקבוצה התאגידית לפיתוח קהילתי של בריטניה . 2

 שקעהה: השקעות הון, הלוואות ישירות וערבויות )טווח בינוני עד ארוך(; השקעות דרך קרנות סוגי מימון ▪
 פרטיות אזוריות )אפריקה ואסיה(.

 475קרנות השקעה, לליש"ט  238מיליון ליש"ט ) 713: 2015בשנה הפיסקלית התחייבויות מימון וביטוח  ▪
 ישירות או מימון( להשקעהליש"ט 

 מיליארד ליש"ט 3.9: תיק השקעות כולל לפרויקטים ▪
 
 (FMOיזמות )לפיתוח  ההולנדי הבנק. 3

השקעה השקעות דרך קרנות בינוני עד ארוך(; טווח )ישירות הון, הלוואות וערבויות השקעות : סוגי מימון ▪
 .להשקעה בשווקים מתעוררים הולנדית ; השקעה של קרן ממשלת הולנד; קרןפרטיות אזוריות

מיליארד אירו בהתחייבויות  1.58מיליארד אירו ) 2.5: 2015התחייבויות מימון וביטוח בשנה הפיסקלית  ▪
צד ם שהושקעו על ידי מיליארד אירו בכספי 923ממשלת הולנדי, ההשקעות של או תיק  FMOשל חדשות 
 שלישי(

 מיליארד אירו 9.26: תיק השקעות כולל לפרויקטים ▪
 
4 .DEG  ()30גרמניה 

 סיוע טכני ות,פרטי השקעהקרנות בהון, הלוואות ישירות, תמיכה  השקעות: סוגי מימון ▪
קרנות למיליארד אירו  1.26מיליארד אירו ) 2.33: 2015יסקלית התחייבויות מימון וביטוח בשנה הפ

 להלוואות ישירות.מהיתרה  55%-ות והשקעות הון ישירלמהיתרה  45%, השקעה
 מיליארד אירו 7.12: תיק השקעות כולל לפרויקטים ▪

                                                      
 30 |DEG  לפיתוח היא חברה בת של הבנק הגרמני(KfW)   אשר בעל תיק השקעות גדול מאוד בפיתוח כלכלי )ראו דו״ח

 (.2015-מ KfW שנתי של
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5 .PROPARCO )צרפת( 
של , ניהול קרנות רבויות: השקעות הון, הלוואות ישירות, תמיכה בקרנות השקעה פרטיות, עסוגי מימון ▪

 ממשלת צרפת
קרנות השקעה, למיליון אירו  464מיליארד אירו ) 1.426: 2015התחייבויות מימון וביטוח בשנה הפיסקלית  ▪

 ערבויות(.ל 1%הלוואות ישירות, ה ליתרהמ 81%השקעות הון ישירות, מהיתרה ל 18%
 מיליארד אירו 5.62: תיק השקעות כולל לפרויקטים ▪

 
 ((Official Development Assistance - ODA לתמיכה בפיתוח מייםמוסדות רש

 OECD-הועדה לסיוע לפיתוח של ה. 1
 (USAIDהסוכנות האמריקנית לפיתוח בינלאומי ). 2
 (DFID. המחלקה לפיתוח בינלאומי )3
 

 סחרביטוח ויצוא חברות מימון 
 סיהרמיולר . 1
  ביטוח אשראיוייצוא החברה הסינית ל. 2
 (EXIMיבוא ויצוא )האמריקאי ל בנקה. 3
 ((SBCEביטוח אשראי )וייצוא ת לברזילאיהסוכנות ה. 4
 (Credimundiייצוא )לאשראי  תבלגיהסוכנות ה. 5
 לפיתוח(הגרמני בנק , ה KfWבת של ת)חבר IPEXבנק . 6
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