
מי שהיה קונסול של ישראל. שלום לאילן מאור: ענת דוידוב

ל"ומנכ, סגן נשיא לשכת המסחר אמריקה אסיה ישראל, בשנגחאי

?כמה פוטנציאל יש לסין היום בשוק העסקי, זיו האפט

אבל כמה פוטנציאל יש לנו...אני רק מנהל בשלב הזה: אילן מאור

אבל ללא ספק שיש, בשוק הסיני אני לא יודע עוד להגיד

.פוטנציאל

ויש, שווקים מתעוררים, כמה שאנחנו מגדירים, סין מוכרת: ענת

אנחנו,  אנחנו רואים מה קורה באמריקה, בעיה עם זה היום

כמה סין היום. מבינים שיש קצת פחד מהשווקים המתעוררים

כדי ללכת ולרכוש, או החברות שמתנהלות בתוכה, יציבה  מספיק

.עסקים בחוץ

שהיא, אני חושב שסין הוכיחה בעשורים האחרונים: אילן מאור

נכון שהצמיחה בשנים, שומרת על רמת צמיחה מאד גבוהה
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כמו, לא יהיו ברמה של דו סיפרתית, האחרונות ובשנים הקרובות

.אבל סין בהחלט מצליחה לשמור על צמיחה יציבה, שבעבר

וגם, גם בכלל בכלכלה, והצמיחה באה גם לידי ביטוי בתעשיה

מצד' א, מכאן גם. ברמת החיים ובהתנהלות הצרכנית הסינית

והבטיחות שלו למוצרי, יוצא במוצרים איכותיים, העניין הסיני, אחד

אם הוא לא הגדול, אחד הצומחים בעולם, חלב ושוק החלב

בהחלט, אנחנו רואים כלכלה, ומצד שני, והצומח ביותר בעולם

אני, חברות יציבות ששומרות על צמיחה, תעשיה יציבה, יציבה

גם ההתייחסות ספציפית, חושב שגם ההשקעות הסיניות בישראל

.הם חלק מהתהליך הזה, למקרה הזה של תנובה

מה הם מחפשים, אילן, אז זה מה שאני רוצה לשאול אותך: ענת

?למה ישראל מעניינת, בישראל

זה מתחיל..כמדינה שהיא, ישראל מעניינת אותם בעיקרון: אילן

בדיוק כמו, ממדינה שהיא מדינה עם יכולות טכנולוגיות מרשימות

גם הסינים, שהאמריקאים והאירופאים מסתכלים על ישראל

זה ההיבט העיקרי שבולט כשאתה  מסתכל. מסתכלים על ישראל

.וזה בעיקר טכנולוגיה, בעיניים סיניות על מה ישראל יכולה לתת

וכתוצאה. וישראל כחלק מזה, יש בסין הערכה עצומה ליהודים

לכן חברה. ההתייחסות לישראל היא תמיד חיובית כבסיסה, מכך

מסתכלת על ישראל, ל"סינית שבוחנת אפשרות להשקיע בחו

אם אני יכול לעשות, אפשרות טובה, זאת אפשרות סבירה, ואומרת 5499709 מתוך   5עמוד  2



מאשר הרבה פעמים, אני מרגיש  יותר בנוח, עסקים ישראלים

חברה סינית שרוצה. לעשות עסקים עם האמריקאים והאירופאים

אז אם היא, ורוצה ללכת לשווקים חדשים, ורוצה לגדול, לצמוח

.אז ישראל  היא לא שוק, מחפשת שוק  למכירת מוצרי צריכה

או פעילות, או שותף אסטרטגי, אם היא מחפשת שוק טכנולוגי

.אז ישראל היא בהחלט פרטנר רציני, אסטרטגית

אם העליתי את, אני רוצה לשאול אותך קודם, אז אתה יודע: ענת

מה, הרבה מאד נכסים ישראלים, הסוגיה הזאת בתחילת התוכנית

אם מתוך חוסר, הולכים ונוטשים את ישראל, נכסי צאן, שנקרא

אתה יודע, של השוק כולו, גלובלי, אם מתוך מצב עסקי, ברירה

,שתנובה היתה צריכה להישאר בישראל, נגיד, שיש כאלה שאומרים

?מה אתה חושב. כמו חברות אחרות, כמו  טבע

,היא דוגמא לא מוצלחת, אני חושב שתנובה במקרה הזה: אילן

אין כאן, מהסיבה הפשוטה שתנובה מן הסתם תישאר בישראל

זה לא חברה, להוציא את תנובה מישראל, הכוונה לדעתי

אני חושב שהחברה הסינית מסתכלת ורואה הזדמנות, טכנולוגית

ורואה בזה, שצומחת הרבה שנים, יציבה, להשקיע בחברה טובה

לפני. אני מסתכל על זה בעיניים שלי כישראלי. הזדמנות טובה

.אני ישראלי, לפני כל דבר אחר, לפני לשכת המסחר, איש עסקים

האם טוב לי, ואומר. ואני מסתכל על זה בעיניים של ישראלי

שיש לה פעילות עניפה בעולם, שהיא חברת מזון, שחברה גדולה 5499709 מתוך   5עמוד  3



.אני רוצה להיות מעורבת בתנובה, מסתכלת לישראל ואומרת, הרפת

מדובר בחברה עם. מביאה איתה את הניסיון ואת היכולות שלה

שיכול להיות שתוכל לקחת חלק, ועם שוק גדול בסין, מוצרים

תנובה בזמנו. ולעזור להם לייצא בסין, מהמוצרים של תנובה

ואפשר לחזור...הסתכלו על סין , כשאני ישבתי בשנגחאי, הסתכלה

,בחברה ישראלית, חזקה, השקעה של חברה בינלאומית גדולה. לזה

אין. אני מתקשה לראות איפה החסרונות פה, של מוצרי צריכה

פה אפשרות לקחת  את תנובה ולהוציא אותה מישראל למקום

שהבסיס שלה זה יצרנים, תנובה היא חברה ישראלית. אחר

ולכן חברה כזאת. והבסיס שלה זה הצרכנים הישראלים. ישראלים

אני רואה רק תועלות במהלך, שבאה והולכת להיכנס לטווח ארוך

.כזה

,שאלה אחת, אילן מאור, אני רוצה לשאול אותך לסיום, כן: ענת

על השכר הנמוך, אנחנו מכירים את העניין של ניצול פועלים בסין

שמענו,  והיו גם התאבדויות24/7עובדים , שהם מרוויחים פר שעה

מה. כמו אפל ואחרות, על זה בהקשר של כל מיני חברות גדולות

?המצב היום

,הולך ומשתפר, אני חושב שהמצב בתחום התעסוקה בסין: אילן

גם, ואני שומע את זה, והעובדים הסינים הולכים ומתחזקים

,מסינים וגם מחברות ישראליות שפעילות שם לאורך כל הקו

אנחנו מדברים עם, רק ברמה של הקוריוז. ולאורך כל הדרך 5499709 מתוך   5עמוד  4



היא חברה. החברה שמדובר בה כשותפה פוטנציאלית לתנובה

ואני חושב שהרבה מאד ישראלים, שהבסיס שלה יושב בשנגחאי

מדברים על. היו שמחים לקבל משכורות המקובלות בעיר הזאת

וגם, שרמות השכר בה הם גבוהות,  מיליון תושבים20עיר של 

.פועלי הייצור מרוויחים שם בהחלט ברמה סבירה

זה, בין מחוזות שונים, כי יש שם פערים בין ערים שונות: ענת

...לא

היא חלון, שנגחאי היא הטופ של סין אם מסתכלים על זה: אילן

כך שאני לא, משם באה החברה, ובמקרה זה. הראווה של סין

.ה כאן'בוודאי לא לחבר, חושב שזו צריכה להיות סוגיה שמטרידה

כולל, אני חושב שבכלל סין הולכת קדימה בהרבה מאד דברים

.בנושא כוח העבודה שלה

.תודה רבה, אני מאד מודה לך אילן מאור: ענת

.תודה לך, אין בעד מה: אילן
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