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   יש שלוש אסטרטגיות להיכנס אל שוק היעד–ל "יצוא לחו
  מאת ישראל ציגלמן

  
  

זוהי חברה אשר שיווקה עד כה את . אחד מידידי הוא מנהל בחברה שהיא יצרנית של חומרי בניה

ריצוף ודומיהם והן לשוק , הן לשוק המקצועי של קבלני טיח: מוצריה כלפי השוק הישראלי בלבד

  .הקמעונאי של צרכנים פרטיים המשפצים את בתיהם

  

קיימת לכאורה אפשרות לייצא , ידידי שמע כי, כמו מנהלים באלפי חברות יצרניות אחרות בארצנו

החברה אותה ידידי מנהל לא עשתה , ובכן? איזה שוק. ל"את מוצריו כלפי שוק יצוא הנמצא בחו

לפחות ביחס ליצוא . ל לפי התאמתם לכאורה ליצוא מארצנו"מעולם מיפוי של שווקי יעד בחו

  . החברה מסתפקת בתגובה להזדמנויות עסקיות, ל"לחו

  

ספרד היא מדינה . ארע שהחברה נשאלה אם היא מוכנה לייצא את מוצריה לשוק הספרדיכך 

אשר , )יורו(כלכלתה היא צומחת והפדיון מן היצוא אליה מתקבל במטבע אירופי , גדולה באירופה

המוצרים , יתירה מכך. הוא מטבע חזק ותורם לרווחיות של היצוא המופנה אל שוק יעד זה

הנמכרים בספרד הם עדיין פחות מתקדמים מאשר אלו הנמכרים ) החומרי בני(המקבילים 

  . בארצנו

  

ממצאיה של אותה עבודה יהיו , נניח לרגע כי. ידידי הזמין בספרד עבודה מקדימה של חקר שוק

אז תישאל . כדאי לידידי לייצא אל ספרד את חומרי הבניה המתקדמים שלו, חיוביים ויוכח בה כי

  ?" השוק הספרדיכיצד להיכנס אל: "השאלה

  

יש שלוש אסטרטגיות עיקריות בחדירה של חברה יצרנית בארצנו אל שוק יעד כזה , מסתבר כי

  .ל"הנמצא בחו

  :שלוש האסטרטגיות האלו הן

 . למכור ידע ולקבל תמלוגים )1
, בעצם. ל" מעורבות בשוק היעד בחוהיא דורשת רמה נמוכה של. זוהי החלופה הפשוטה ביותר

ואינה , ת בעבודתו של מנהל יחידת הפיתוח העסקי בחברה היצואניתהיא לכאורה מסתכמ

  .דורשת אפילו את מעורבותו של מנהל השיווק בחברה

עבודת השיווק הנדרשת עבורו , ואז(המוצר יכול להיות חצי מוגמר באריזת צובר . לייצא מוצר )2

זוהי ). ורכבתהוא דורש עבודת שיווק הרבה יותר מ, אז(מוצר מוגמר , או) היא יותר פשוטה

 ".קלאסית"החלופה ה
 .האחריות העיקרית לאסטרטגיה זו נופלת על כתפיו של מנהל השיווק

  



שהיא יצרנית או : ל"ל או אף לרכוש בעלות בחברה מקבילה בחו"להקים חברת בת בחו )3

של מוצרים  משלימים לאלו , מפיצה של מוצרים מהסוג המוצע על ידי החברה הישראלית או

 . ל ברמה הגבוהה ביותר" מעורבות בשוק אשר בחוזוהי כבר. שלה
עליו לבדוק : האחריות העיקרית לאסטרטגיה זו היא נופלת על כתפיו של מנהל הכספים

  .שהיא בעיקרה הוצאה כספית גבוהה וקבועה כבר כיום, רווחיות חזויה מהשקעה כספית זו

  ?איזו שיטה היא עדיפה עבור החברה הנמצאת בניהולו של ידידי

והן במאפייני ) מה קורה בחברה היצרנית שלו(ובה לשאלה זו היא תלויה הן במאפייני היצע התש

  ). מה קורה בשוק הספרדי(ביקוש 

, כמו מעט כסף פנוי, לחברה היצואנית יש משאבים מוגבלים, אם מצד ההיצע, ניתן לומר כי

תה ארץ יעד הוא נושא שוק היעד באו, מצד הביקוש, ובנוסף לכך, ל"וניסיון דל בלבד ביצוא לחו

זוהי . מתאים לה לאמץ את האסטרטגיה הראשונה, הרי, פוטנציאל מכירה שנתי צנוע בלבד

  .הכוללת בתוכה מכירה של ידע בלבד, האסטרטגיה השמרנית ביותר

, כמו הרבה כסף וכוח אדם ניהולי מתאים, אם לחברה היצואנית יש הרבה משאבים פנויים, כנגד

מתאים , אזי, ל היא נושא פוטנציאל עסקי גבוה עבורה"שוק היעד בחו, קושמצד הבי, ובנוסף לכך

לה יותר להמר על האסטרטגיה השלישית ולבנות נוכחות ארגונית שלה בארץ היעד הנמצאת 

אשר תירכש לשם , או אף ניהול של חברת בת, זוהי נוכחות הכוללת משרד מכירות עצמאי. ל"בחו

  .כך

ושוק , דהיינו יש להן משאבים זמינים אך מוגבלים בגודלם, "באמצע"עבור חברות אחרות שהן 

מומלץ להסתפק באסטרטגיה , ל הוא נושא עבורן פוטנציאל עסקי טוב לשיווק"היעד המסוים בחו

שלבי יישומה של . עבודת שיווק רגילה, ובמרכזה" קלאסית"זוהי האסטרטגיה ה. השניה

איתור של סוחרים מתאימים , השגה של אישורי תקינה למוצר, בדרך כלל, םאסטרטגיה זו כוללי

, נות"יחצ, הדרכות(והכוונה של קידום מכירות , )reps(או נציגי מכירות , כמו מפיצים, ל"בחו

  .כלפי שוק היעד) 'ל וכד"הופעה בתערוכות בחו

הכוללת , אשונה מבין אלפי החברות היצואניות בארצנו הן בוחרות באסטרטגיה הר5%-רק כ

רכישת בעלות , או באסטרטגיה השלישית הכוללת הקמת נציגות קבועה וקל וחומר, מכירת ידע

הראשונה או (גם כאשר הן בוחרות באסטרטגיות אלו . ל"בחברה מקומית הנמצאת בחו

ולא ביחס אל כלל שוקי , הן עושות כן רק ביחס אל שוק יצוא אחד או שניים שלהן, )השלישית

  . הןהיצוא של

הן מאמצות את , שהן יצרניות יצואניות,  מבין אותן אלפי החברות בארצנו95%מעל , כנגד

בתור האסטרטגיה המובילה שלהן בחדירה אל שווקי יצוא , )שיווק רגיל(האסטרטגיה השניה 

  . ל"הנמצאים בחו
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  .ל"השוואה בין שלוש אסטרטגיות בחדירה של חברה יצרנית מישראל אל שוק יעד בחו: נספח

  
  )א( 

  מכירת ידע 
  וקבלת תמלוגים

 )מכירת ידע(

  )ב(
ייצוא של 
  מוצרים

 )שיווק רגיל(

  )ג(
ל "הקמת חברת בת בחו

או רכישת בעלות בחברה 
  מקבילה

 )ל"חברת בת בחו(
 גודל של השקעה.  א .1

כספית נדרשת מאת 
  החברה הישראלית

 גבוהה בינונית אפסית

מידה של מיומנות   .ב
  נדרשת בניהול עסקי

 גבוהה בינונית נמוכה

נות עיקריים של חסרו .2
 אסטרטגיה זו

קשה למצוא יצרן מקומי  )1
אשר הוא , ל"מתאים בחו

מתאים וגם מוכן לשלם 
לחברה הישראלית עבור 

  .ידע נרכש
, כאשר מוכרים ידע אזי )2

להיכנס , קשה לאחר מכן
אל אותו שוק באופן 

 . עצמאי
ל "חברה בחו, לעתים )3

מוכנה לקנות מאיתנו 
" לנטרל"ידע רק כדי 

של שוק אותנו מכיבוש 
צריך , לכן. ל"היעד בחו

להציב לרוכשת הידע יעד 
אם , מכירה שנתי אשר
, אזי, היא לא תעמוד בו

היא תאבד את הבלעדיות 
על שיווק המוצר שלנו 
 .ל"בשוק היעד הזה בחו

עבודת השיווק 
: היא איטית

נדרשות כמה 
שנים עד לחדירה 

 .אל השוק

הוצאה כספית  )1
  .גבוהה

הרבה : סיכון גבוה )2
ל "רה בחורכשו חב

וגילו תוך זמן קצר 
עובדים קריטיים , כי

. בה נטשו אותה
קשה מאוד לנהל 

וקל (ל "משרד בחו
חברה זרה : וחומר

שלט "ב) שנרכשה
 ".רחוק

עבור איזה שוק יעד  .3
ל אסטרטגיה זו  היא "בחו

  ?מתאימה במיוחד

שוק פחות מפותח מאשר  )1
  .בארצנו

שוק עם פוטנציאל  )2
 .מכירה נמוך

יים שוק אשר מערים קש )3
דרך (על היבוא לתוכו 

בירוקרטיה , תקינה
 ).'וכד

אשר , כמו בנפאל, שוק )4
ממנו יהיה קשה לייצא 

אל מדינה שלישית 
ולהתחרות בתוצרת 

הישראלית אשר מגיעה 
לאותה ) אם מגיעה(

  .מדינה שלישית

שווקים בפרט 
במדינות 

  מפותחות 

שוק עם פוטנציאל  )1
רב למכירה עבור 
  .החברה הישראלית

יתרון שוק בו יש  )2
ניכר לרישום של 

חברה מקומית 
, מסיבות מס(

  ). 'לאומיות וכד

מיהו המנהל בחברה  .4
אשר הוא הכי , היצרנית

מעורב ביישומה של 
  ?אסטרטגיה זו

  מנהל כספים  מנהל שיווק  מנהל פיתוח עסקי

 


