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פיתוח עסקי במזרח הרחוק – סין הזדמנות שכדאי להצטרף אליה
עדי כתב
Bsc.ee MAMM

מנכ"לכ.א.לטכנולוגיותסיליקון

השינוישעוברתסיןבמיוחדומדינותמזרחאסיהמהוותהזדמנות.לאורך השניםהתרגלנולעבודעם
ספקים מהמזרח בכל תחומי ההי-טק בעיקר בתחומי היצור .לנו בכ.א.ל גם ישנן לקוחות במזרח
הרחוק:בסין,בטיוואןואףביפןאבלבשניםהאחרותכלמדינותהמזרחהתחילובשינויובמיוחדסין.
המדינההגדולהביותרבמזרח– סין ,החלהלפתחבעצמהמוצרים,תחת מותגים עצמאיים.לאעוד
העתקות ,לא עוד אימוץ טכנולוגיה מהמערב או מיפן וטיוואן .הסינים החלו לפתח טכנולוגיה ומוצרי
הי-טקלשוקהמקומיואחריישתבססובו החלולפתחמוצריהי-טקלשווקיםהבינלאומיים .אםבעבר
לאראינובמערבמותגיםסינים,היוםמשווקיםהחברותהסיניותמותגיםאיכותייםתחתמותגבשם
המקומיהסיני.
השינוי שעברה סין מקורו בכיוון ומימון מביז'ינג .ההנהגה המרכזית הסינית הקצת משאבים רבים
ביותרלשםפיתוחמקומיוקנייתשלIPעלמנתלהטמיעובאופןחוקיבסין.לאחרונההקצתההמדינה
עשרות ביליונים של  RMBלפרויקטי הפיתוח המקומי .ברור שהדבר יצר אלפי מקומות תעסוקה
בתחוםהפיתוחוהסיניםהחלולפתחטכנולוגיות,חומרהותוכנהבכלהתחומים .הסיניםשמעוניינים
לשווק את התוצרת מחוץ לסין מבצעים פיתוח חוקי באופן שיאפשר להם שווק למדינות המערב
ואסיה.
הסיניים שעברו שני שיניים בשנים האחרונות :הראשון מעבר לפיתוח עצמי מהעתקה של מוצרים;
והשני ,שעדיין מתרחש ,מעבר מפיתוח מוצרים פשוטים ,באיכות נמוכה מבוססי מחיר זול למוצרים
עתירי טכנולוגיה ,מתעסקים היום ביציאה לתחום שהמערב עוסק בו ,מוצרי איכות גבוהה ,עתירי
טכנולוגיה במחיר גבוהה .לשם כך ,נחוץ פיתוח רב ולכן ,הסינים מנסים להדביק את קצב הלימוד
ופיתוחהטכנולוגיהבאפיקים להםאיןניסיון כדוגמת פיתוחשבביםאנלוגיים, RFושימושבסנסורים,
פיתוחמוצריםלתחוםהרכבוכדומה.
מצבזהאינודומהלמדינותהאזור:טיוואן,יפן,הודו,הונגקונג,קוריאהוסינגפור.
בניגודלסיןלהחסרידעבתחוםהטכנולוגי לטיוואן,יפןוקוריאהקייםהידעהזהוהואמבוססמאוד.
למרות שאת כל מדינות האזור מתאימות את עצמן למצב החדש שכן כולן מוכרות מוצרים ,ידע
ושירותיםלסין.
הונג קונג שהיא חלק מסין ומקבלת תקציבי פיתוח מביז'ינג החלה לעודד חברות הי-טק לפתוח
בתחומהמרכזיפיתוחאודותלתשתיתהאינטרנט,המיקוםומודלהמסשלהמדינה.אמנםלהונגקונג
איןמוניטיןשלאיזורהי-טקאולםלמהנדסיםמהונגקונגישיתרונותרביםבהםהיכולתהבינלאומית,
הבנה מערבית יותר ומנטליות יותר יציבה (במיוחדבהשוואה לסין וטיוואן) .הונג קונג אם כך מקום
אידיאלילמיקומושלמרכזפיתוחומרכזיעסקייםלחברותההי-טקונוסףעלכךמיקומוהגיאוגרפישל
האי מאפשרלהגיעללקוחלפגישהולהספיקלישוןבביתבהונגקונג.מדינתהונגקונגמאפשרמודלי
מיסוילחברותוקירבהגיאוגרפיתלסיןבאופןהטובביותרבאזור.

טיוואן שעוסקת פיתוח טכנולוגיה משל עצמה וגם שירותים לחברות סיניות מבוססי מחיר ,התחילה
לעבורשינויבעקבותסין.טיוואן שהבינהאתהשינויהמתרחשבסיןהחלהלהשקיעבפיתוחמוצרים

ושרותים  עתירי טכנולוגיה מקומיים אולם יצורם הועבר לסין לשם הוזלת היצור .גם בטיוואן לאורך
השניםעסקובהעתקמוצריםלאורהדרישהבסיןאבלההתמקדותהשתנתלפיתוחמוצריםעצמאיים.

סין הבינה שלה יש מהנדסים טובים אולם יצירתיות וחדשנות הוא אינו ב DNA-של האומה .לכן
ביז'יניג מנסה למקד היום את מקור החדשנות לא רק בסין אלא גם בהונג קונג ,מדינה בה יש יצר
חדשנותואוריינטליותבינלאומיתמובהקת.גםביפןחלחלההתובנהשהעדריצירתיותפוגעתבמדינה
וראשמשלתיפןהציבאתהחדשנותכאחדמיעדיהמדינה.

הרבהעסקיםישלנוביפןולאחרפגישותרבותעםחברותהי-טקמיפן,אנימתפעלמאוד מתהליך
הפיתוח של מוצרי עתירי טכנולוגיה ביפן ,תהליך השונה מהמערב במיוחד לאור התפישה השונה
הנובעתמהמנטאליותהיפנית.אולםתהליךזהאינומשאירמקוםלחדשנות.

חברותביפןהבינוומכאןהפתיחותלטכנולוגיהושירותיםהמהוויםפריצתדרךטכנולוגיתושינוי.יפן
צמאהלטכנולוגיהחדשהוחדשנות ,לשםהתחרותהגוברתוהמשתנהמולמדינותהמזרח בפרטוסין
בפרטהמאימתעלמקומהשליפןבפיתוחוייצורמוצריטכנולוגיהעתיריידעמתקדמים.

סינגפורשמדורגתכאחתהמדינותבעלותחדשנותהגבוהה בעולםכבר שניםרבותממשיכהלהוות
מקורלסחרבינלאומי.סינגפורמבססתאתעצמהכמקורליצורותכנוןשלחלקימוצריהי-טקעתירי
ידע .אם בטיוואן מיצרים מוצרים הי-טק שלמים :תוכנה חומרה ועד למיתוג בסינגפור מתמקדים
בחלקים למוצרי הי-טק כגון שבבים אבל במיוחד בסחר בינלאומי לכל מדינות מזרח אסיה ובמיוחד
למדינותהשכנותאשרמהוותמקוריצורוהרכבהלמוצריהי-טק.

הודו שביססה עצמה כמקור לפיתוח חומרה ותוכנה מקצה משאבים רבים לפיתוח מוצרי הי-טק
שלמיםבתחומיםאחריםממדינותאסיהכגוןמוצריםלשוקהצבאיולשוקהרכב.הודונהנתמקרבה
יתרה למערב לאור הקשר ההדוק עם המערב בתחומי הפיתוח שהחל קודם .המהדסים ההודים
שנהנים ממוסר עבודה גבוהה בשכר אטרקטיבי כבר ביססו עצמם בקרב רבות מחברות ההי-טק
בעולםוגםאנחנובחברתכ.א.להשתמשנוומשתמשיםכברשניםבהנדסהבאזורזה.

השינוישעוברתסיןמשפיעהעלכלהעולםבכללובמיוחדעלהעולםהמערביומהווהאתגרלחברות
רבותאשרמפחותמוצריעתיריטכנולוגיה.האתגרנובעהןבשלעלותהפיתוחהנמוךבסיןובמיוחד
מגודל השוק הסיני כשוק מטרה .בעבר הלא רחוק ,חברות ההי-טק היו מפתחות מוצרים לשוק
המערבי .השוק המזרח אסייתי בכלל וסין בפרט היו שווקים משניים .היום סין היא שוק המטרה
המרכזיודיילראותאתמכירותאפלבתחוםהטלפוניםהסלולריםלהביןשבסיןנמכריםהרבהיותר
טלפוניםסלולריםשלאפלמכלמקוםאחרכפונקציהשלהאוכלוסייה.כמובןשהשוקהסיניהשתנה
גם מנקודת המבט של הכנסה פנויה לנפש ,דבר המאפשר לשוק הסיני לצריך מוצרי עתירי ידע
במחירהולךועולה.


כ.א.ל קיימת מעל עשור ונותנת שירותים לחברות הי-טק בכל העולם ,ממשיכה לתת שירותים
לחברותהליבה,באירופה,ארה"ב וישראלאולםיצרנורשתקשריםוהפצהבכלהמזרח הרחוקכדי
להיענות לצורךהקייםכעתבמזרחהרחוק.הצורךהחדשבמזרח הרחוקמהווהאתגראולםמהווה
הזדמנותשכאילהצטרףאליה.
עדי כתב ,יוצא יחידת מודיעין מובחרת ,בעל תואר בהנדסת חשמל מאוניברסיטת בן גוריון בנגב
ותוארשניבמנהלהשיווקמאוניברסיטתדרביבאנגליה.עדיכתבהואיזםבתחוםההי-טקמזה1/
שנה ומנכ"ל כ.א.ל טכנולוגיות סיליקון וקריאטיב ציפס אסיה .שני הארגונים פועלים בעיקר בתחום
השבביםונותניםשירותיפיתוחוייצורלחברותמשווקיםשונים.
חברת כאל נותנת שירותים וייעוץ לחברות הי-טק שמעניינות לחדור לשווקים המתעוררים במזרח
הרחוק.
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