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HET ISRAËLISCHE HIGHTECH-ECOSYSTEEM TIJDENS DE 
PANDEMIE EN IMPLICATIES VOOR VLAAMSE TECHBEDRIJVEN 

 

Het is niet nodig uit te weiden over de wereldwijde vertakkingen als gevolg van de 
aanhoudende coronacrisis. Israël betaalt een gelijkaardige prijs, maar met één belangrijke 
uitzondering. Terwijl talrijke sectoren in verschillende mate zijn getroffen, heeft de Israëlische 
hightechsector ondanks de pandemie, en tot op zekere hoogte dankzij de pandemie, gebloeid. 

Het doel van dit korte overzicht is om de noodzaak te benadrukken van elk Vlaams hightech- 
bedrijf, dat overweegt deze dynamische markt te betreden, om up-to-date en goed onderlegd 
te zijn in het lokale hightech-ecosysteem. 

 

1.1 DE ROL VAN HET HIGHTECH-ECOSYSTEEM IN DE ISRAËLISCHE 
ECONOMIE 

Volgens een artikel (Newsweek) is de Israëlische economie in 2020 met 2,4% gekrompen, 
vergeleken met het OESO-gemiddelde van 5,5%. De belangrijkste reden voor deze minder 
negatieve trend was de stabiele en sterke prestatie van Israëls hightechsector, geleid door zijn 
startup-ecosysteem, dat in 2020 10,2 miljard dollar ophaalde; 23% meer dan in het voorgaande 
jaar. 

Dezelfde prestaties werden gezien in de tech-export, die 62,7% van de totale dienstenexport in 
2020 bereikte versus 57,2% in 2019. Ook heeft ongeveer de helft van de 21 Israëlische Unicorns 
deze status in het afgelopen jaar verworven. 

In dit opzicht was het effect van de pandemie niet alleen marginaal, het verhoogde de 
wereldwijde behoefte aan producten die veel van Israëls tech-bedrijven hebben kunnen 
leveren. Het ging onder meer om tech-gebaseerde diensten, cyberbeveiliging, farma en digitale 
gezondheidsbedrijven; het zijn allemaal technologieën en producten waar tijdens de pandemie 
veel vraag naar was. 

Het is dan ook geen verrassing dat, terwijl de investeringen in technologie in de VS met 5% en 
in Europa met 1% stegen, Israël een stijging van meer dan 20% registreerde, in 2020 
(PRnewswire). 

https://www.newsweek.com/israel-economy-covid-1577424
https://www.prnewswire.com/il/news-releases/despite-covid-19-israeli-technological-innovation-sets-new-capital-rounds-record-approaches-the-10-billion-line-301187609.html
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Al met al zijn er volgens het laatste rapport van IVC meer dan 9.500 actieve hightech-bedrijven 
in Israël, waar er elk jaar ongeveer 1.000 bijkomen. Daarvan zijn er 390 de Israëlische 
vestigingen van multinationale bedrijven. Er zijn ook 411 accelerators en starterscommunities. 
De grootste sectoren in de Israëlische tech-industrie in 2020 waren AI (96 nieuwe bedrijven 
opgericht in 2020); cybertech (21 nieuwe bedrijven in 2020), fintech (11 nieuwe bedrijven) en 
food-tech (10 nieuwe bedrijven). 

Wat VC-activiteiten betreft, behoudt Israël zijn wereldrecord in termen van VC-investeringen 
per hoofd van de bevolking, met het dubbele van de investeringen in vergelijking met de VS 
(Deze cijfers zijn van Q3 2019). 

NoCamels meldde dat er in 2020 60 IPO's en merger & acquisition deals waren, vergeleken met 
de 80 van het jaar daarvoor. Hun totale waarde was echter veel hoger in 2020: $ 15,4 miljard, 
vergeleken met $ 9,9 miljard in 2019. De gemiddelde dealgrootte nam in 2020 ook toe tot 257 
miljoen dollar, een stijging van 207% ten opzichte van 2019. 

 

Voor meer inzicht in het Israëlische hightech-ecosysteem, zie IVC-presentatie in de bijlage én 
het volledige rapport hier 

 

 

1.2 WAT ZIT ER IN VOOR VLAAMSE BEDRIJVEN EN ORGANISATIES 

Ironisch genoeg biedt de hoogontwikkelde hightechmarkt in Israël evenveel uitdagingen als 
kansen. Duizenden tech-bedrijven, groot en klein, ontwikkelen er hun technologie of business. 
Talrijke VC's, andere investeerders, accelerators en anderen maken deel uit van dit ecosysteem 
en voorzien het van middelen (financiering, netwerken en infrastructuur). Bovendien is de 
internationale aanwezigheid in Israël vrij uitzonderlijk, met honderden multinationals die actief 
zijn op de lokale markt. Het is dan ook zeer moeilijk om een technologie te vinden die uniek of 
geavanceerd genoeg is om relevant of aantrekkelijk te zijn voor potentiële Israëlische klanten. 

Het is zeer moeilijk om de juiste niche of de geïnteresseerde klant te vinden, maar zeker niet 
onmogelijk. Er zijn hightech-bedrijven, ook uit Vlaanderen, die reeds succesvolle zakenrelaties 
hebben met Israëlische bedrijven, door software of hardware aan te bieden die bijdragen tot de 
producten of het fabricageproces van lokale bedrijven. Grotere bekende bedrijven kunnen meer 
kansen hebben. 

https://nocamels.com/2020/12/tech-deals-increase-coronavirus-pandemic-exits-ipos/
https://nocamels.com/2020/12/tech-deals-increase-coronavirus-pandemic-exits-ipos/
https://www.ivc-online.com/Portals/0/RC/Magazine%20&%20YB/IVC_Meitar_Israeli_Tech_Review_2020/mobile/index.html
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Een andere vorm van connectie die kan leiden tot zakenrelaties is samenwerking. Samen 
werken aan een proces, technologie of R&D zal uiteraard de relaties versterken en hopelijk 
leiden tot zakelijke deals. Dit is een model dat bedrijven en organisaties van over de hele 
wereld met succes hebben overgenomen. 

Het is in dit verband belangrijk te beseffen dat de Israëlische hightechindustrie de binnenlandse 
markt zelden (of helemaal niet) ziet als de plaats waar haar klanten zich bevinden. Integendeel, 
vanaf het allereerste begin richten de bedrijven zich op de wereldmarkt. Zaken doen met een 
Israëlisch bedrijf kan dus leiden tot opportuniteiten ver buiten Israël. 

Verder heeft de Israëlische hightechindustrie in 2020, zoals gezegd, geen prijs betaald; 
integendeel en vooral niet wat een paar van zijn subsectoren betreft. Dit betekent dat het 
potentieel van de lokale markt niet alleen op zichzelf hoog is vanwege zijn pure omvang, maar 
ook omdat het beter heeft gepresteerd dan vergelijkbare industrieën in veel andere landen. 

 

Het valt buiten het bestek van dit korte overzicht om uit te weiden over mogelijkheden of 
bedrijven. Het is ten zeerste aan te bevelen dat geïnteresseerde partijen: 

• zich vertrouwd maken met het ecosysteem en met bronnen zoals het elders genoemde 
rapport, 

• op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen, 

• deelnemen aan (online) evenementen. Overweeg toekomstige online evenementen van 
FIT Tel Aviv (zoals de twee evenementen voor de digitale gezondheids- en 
farmaceutische sector die in 2020 hebben plaatsgevonden) of evenementen van derden. 

• in contact treden met FIT Tel Aviv, dat beschikt over de marktkennis en het nodige 
netwerk. 

  

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/acties-events?f%5B0%5D=facet_countries%3AIsra%C3%ABl&show_expired=1
mailto:%20telaviv@fitagency.com
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1.3 AANVULLENDE INFORMATIE 

1. Israël tech en startup nieuws 

• CTech 
• Startup Israel 
• GeekTime 
• NoCamels 

2. IATI- Israëls overkoepelende organisatie van de hightech- en biowetenschappelijke industrieën 

3. IVC- Israëlisch Ondernemend VC Ecosysteem 

4. The Israeli Deep-Tech Startup Ecosystem 

5. Database- Startup Nation Finder 

6. Israel Innovation Authority 

• Persberichten 
• Groei van het Israëlische innovatie-ecosysteem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer 
De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen 
met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en 
documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid 
voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 
Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, 
weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de 
interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of 
personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen 
teweegbrengen. Datum van publicatie: april 2021 

https://www.calcalistech.com/ctech/home/0,7340,L-5211,00.html
https://www.timesofisrael.com/start-up-israel/
https://www.geektime.com/
https://nocamels.com/
https://www.iati.co.il/
https://www.ivc-online.com/Portals/0/RC/POSTS/IVC%20Israeli%20Entrepreneurial%20VC%20Ecosystem%20presentation_AUG_2020.pdf?ver=2020-08-05-123113-190&timestamp=1596620058478
https://www.notion.so/a3569ad28e894c43ae5361455292e89b?v=923490df37ca43afbb7217b932240f81
https://finder.startupnationcentral.org/
https://innovationisrael.org.il/en/page/news-press-releases
https://innovationisrael.org.il/en/reportchapter/growth-israeli-innovation-ecosystem
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