עשור של השקעות ענק בישראל 2003-2013
החוק לעידוד השקעות הון נועד לעודד חברות בינלאומיות להשקיע בישראל
על מנת להגביר את כושר הייצור בישראל ,להגדיל את הייצוא ולפתח מקומות עבודה
טבע מהווה דוגמא ליישום החוק כלשונו ורוחו ,הלכה למעשה:

8

מיליארד

הושקעו בפיתוח כושר
הייצור והתעסוקה בישראל

שקלים
30

טבע העתיקה
קווי
יצור לישראל  -מחזור
מכירותיהם הכולל הסתכם
בכ-
מיליארד ₪

2.7

12

X2

הוכפל היקף היצוא

יצואנית מספר  1מישראל

140

מיליארד  ₪היקף
היצוא של טבע בעשור האחרון,
אף חברה ישראלית אחרת
איננה אפילו קרובה לנתון זה

בעשור האחרון ,טבע יותר
מהכפילה את מספר הטבליות
המיוצרות בישראל לכ15-14-
מליארד טבליות בשנה ()2012

היקף הייצוא השנתי עומד
על כ-
מיליארד ₪

18

בין  2012-2006גדל היצוא
של טבע בכמעט

אתרי יצור
כיום לטבע
בישראל ,המייצרים
מהתוצרת העולמית שלה

פי 2

30%

המשמעות:

המשמעות:
טבע הכפילה את כמות העובדים שלה בישראל
כיום נמנית על המעסיקות הגדולות במשק ומעסיקה כ7,500-
עובדים ,כ 30%-מהם בפריפריה
טבע קשורה עם ספקים וקבלנים המעסיקים למעלה
מ 40,000-עובדים בישראל

ישראל היא אחת מהיצרניות הגדולות בעולם של תרופות
מצילות חיים ,ביחס לגודל האוכלוסיה
לטבע תרומה חשובה לנתוני הצמיחה במשק  -יצוא התרופות מהווה
כ 15%-מסה"כ היצוא התעשייתי ישראלי ללא יהלומים מלוטשים

החוק לעידוד השקעות הון בישראל אכן עודד את טבע:

לסיכום:

1

להגדיל את היקף הפעילות
במהלך העסקים הרגיל

2

ליזום פעילויות חדשות שאלמלא
החוק לא היו מתקיימות בארץ

15

מיליארד

שקלים

מרכז הפיתוח העולמי
של טבע ממוקם בישראל
בנתניה וכ"ס

טבע הקימה רשת לאומית
למצוינות בחקר מדעי המוח
בישראל ,בשיתוף גופי מחקר
ומרכזי רפואה והעניקה כ50-
מענקים למחקרים פורצי דרך

הושקעו במו"פ ובקידום
חדשנות טכנולוגית בישראל

850

עובדים מועסקים
בתחומי המחקר והפיתוח
בישראל

טבע תחלק עד כ53-
מיליון  ₪ב 5-שנים הקרובות
למלגות בכל המוסדות
להשכלה גבוהה ברחבי ישראל

המשמעות:
טבע היא אחד מהגורמים המניעים קיום תעשייה
ביוטכנולוגית בישראל ,לקידום מצוינות ישראלית במדע
ולשמירת המוחות בישראל

טבע ישמה את מטרות חוק עידוד השקעות הון במלואן,
הגדילה וחיזקה את כושר הייצור של ישראל ,היקף היצוא
של ישראל ,התעסוקה בישראל ובכלל זה בפריפריה ,את
תעשיית הביוטכנולוגיה והמחקר המדעי בישראל

טבע תעודת זהות

נוסדה ב 1901-בחנות קטנה בירושלים

מעסיקה יותר מ 46,000-עובדים ברחבי
העולם ,הדוברים  30שפות

אחת מ 10-חברות הפארמה המובילות בעולם
מייצרת יותר מ 55,000-יחידות מלאי
חברת הגנריקה הגדולה ביותר בעולם
בבעלותה  1,000מולקולות
פועלת ב 60-מדינות ו 120-שווקים
מציעה סל מוצרים יוצא דופן של מוצרים:
ייחודיים ,גנריים ,תרופות ללא מרשם ()OTC
וחומרי גלם פעילים לתעשייה הפרמצבטית

מייצרת  73מיליארד טבליות וכמוסות
מידי שנה
 1מכל  6מרשמים בארה"ב ובבריטניה
מסופק על ידי טבע!

בעלת  75אתרים ברחבי העולם
Brought to you by Teva Corporate Communications, please contact us at http://www.tevapharm.com/Media

