IZRAEL:
AGROTECHNOLOGIE.
KULTURA
BIZNESOWA

IZRAEL - PODSTAWOWE FAKTY
Izrael ma zaawansowaną technologicznie gospodarkę
wolnorynkową. Nowoczesne technologie (wojskowe,
medyczne, informatyczne) i farmaceutyki należą do
wiodących produktów eksportowych.
Główny import obejmuje ropę naftową, zboża, surowce i
sprzęt wojskowy. Izrael zwykle odnotowuje znaczne deficyty
handlowe, które są równoważone przez eksport turystyki i
innych usług, a także znaczny napływ inwestycji
zagranicznych.
Liczba ludności: 8,7 mln (2017)
PKB (oficjalny kurs walutowy):
350,9 mld USD (2017)
PKB - realne tempo wzrostu:
3,3% (2017)
PKB na mieszkańca (PPP):
40 270,25 USD (2017)
Główne miasta: Jerozolima, Tel Awiw, Hajfa, Ber Sheva
Wydatki na żywność w Izraelu wzrosły o 4% (1,44 mld USD)
do kwoty ~ 37,5 mld USD (Storenext)
Wydatki gospodarstwa domowego w Izraelu na żywność są
wyższe niż średnia dla OECD
Podatki dla konsumentów w Izraelu są wyższe niż w UE
(OECD)

IZRAELSKA MISJA HANDLOWA W
WARSZAWIE - O NAS
Główne obszary naszej aktywności obejmują działania na rzecz
promocji handlu i eksportu,

cele:
- inicjowanie i podtrzymywanie umów handlowych, przyciągania
i zachęcania zagranicznych inwestorów oraz kreowania
strategicznej współpracy z zagranicznymi firmami;
- wsparcie izraelskich przedsiębiorstw w pogłębieniu ich
dotychczasowej aktywności i zdobywaniu nowych rynków;
- wspomaganie eksporterów w ich działalności za granicą;
- inicjowanie i wdrażanie międzynarodowych umów handlowych
oraz podtrzymywanie umów już istniejących;
- przyciąganie inwestorów i współpraca strategiczna;
- dbanie o wizerunek izraelskiego przemysłu i gospodarki;
- zapobieganie nieuczciwej konkurencji.

ROLNICTWO - AGROTECHNOLOGIE,
PODSTAWOWE FAKTY
Rolnictwo jako% PKB:
12% w latach 50. XX wieku, obecnie mniej niż 2% (CBS)
Siła robocza w rolnictwie zmniejszyła się w ciągu
ostatnich 60 lat z 17% do 2,6%. Obszar ziemi uprawnej
o 20%, zaś zużycie świeżej wody zmniejszono o 50%.
AGROTECHNOLOGIE:

17% świeżych produktów jest eksportowanych.
Z roku na rok rośnie import produktów żywnościowych
do Izraela (w ostatnim dziesięcioleciu wzrósł o 125%).
Z uwagi na wysokie koszty życia, Izrael stara się
dywersyfikować źródła importu produktów
spożywczych (np. wołowina z Polski, zamiast wołowiny
argentyńskiej)

BIZNESOWY SAVOIR VIVRE
- nawiąż grzeczną rozmowę, bądź przyjazny, elastyczny i
gościnny. Środowisko biznesowe w Izraelu jest w większości
nieformalne,
- bądź szczery i bezpośredni. Izraelczycy zwykle ufają ci bardziej,
jeśli jesteś bezpośredni,
- szanuj pochodzenie religijne swojego partnera biznesowego;
bądź jednak gotowy na różnorodną kulturę w Izraelu,
- bądź przygotowanym na negocjacje, zachowaj asertywność,
- przygotuj się, że twoja wypowiedź będzie niejednokrotnie
przerywana podczas spotkania biznesowego,
- spodziewaj się, że także młodsi członkowie zespołu wyrażą
swoją opinię i odegrają aktywną rolę w spotkaniu,
- nie używaj niedopowiedzeń,
- nie obrażaj się na skrócenie dystansu fizycznego,

BIZNESOWY SAVOIR VIVRE
- nie omawiaj polityki ani religii,
- nie zdziw się nagłymi zmianami w agendzie, Izraelczycy są
spontaniczni,
- nie kontaktuj się ze swoimi partnerami biznesowymi w piątek i
sobotę, jeśli są konserwatywni.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

WARSAW@ISRAELTRADE.GOV.IL
+48 22 597 05 28

