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נחשו מיהי החברה החדשנית ביותר בתחום הרכב?

כולנו מכירים את חברת המכוניות הקוריאנית יונדאי אך האם ידעתם שיונדאי נחשבת לאחת החברות
החדשניות בעולם ולא רק בהשוואה לחברות רכב אחרות אלא במדד הכללי של חברות חדשניות?
למעשה כבר ב 2013-כאשר חברת היעוץ בוסטון קונסלטינג ביצעה סקר בהשתתפות  1,500מנהלים
בכירים ב  -20שווקים ,נבחרה יונדאי כאחת מ -10-החברות החדשניות בעולם ביחד עם אפל ,גוגל,
סממסונג מיקרוסופט ועוד חברות הייטק שניתן לצפות כי יהיו ברשימה הזו .אז מה הפך את יונדאי לחברה
חדשנית כל כך?

דו"ח שביצע בשנת  2015מכון המחקר  Thomson Reuters IP & Scienceגילה כי חברת יונדאי מוטור
הראתה את הגידול הגדול ביותר במספר הפטנטים שרשמה בחמש השנים שבין  2010-2015וסגרה את
הפער בינה לבין חברת המכוניות טויוטה .הדו"ח שסקר חמש מגמות בעולם הרכב כולל הנעה ,ניווט ,אחיזת
כביש ,בטיחות  ,ובידור מצא כי יונדאי היתה בין המובילות בפיתוח חידושים טכנולוגים בכל אחד מהתחומים
הללו .בנוסף ,זכתה יונדאי בשנה החולפת בפרס מיוחד על היותה החברה החדשנית ביותר בענף הרכב
בזכות פיתוח כח הנעה באמצעים אלטרנטיבים לדלק .התואר הוענק ליונדאי ע"י המרכז לניהול כלי רכב
)Center of Automotive Management
( וחברת היעוץ
)PriceWaterhouseCoopers (PwC
.

יונדאי מוטור היא למעשה חטיבה לייצור כלי רכב של חברת יונדאי-קיה הקוריאנית .החברה נוסדה בשנת
 1967על ידי תאגיד יונדאי ומאז  1997היא חלק מקבוצה הכוללת גם את חברת קיה .בשנת  2014הייתה
יונדאי מותג כלי הרכב הרביעי בגודלו בעולם עם היקף מכירות של שמונה מיליון יחידות  .כיום מקדישה
יונדאי חלק נכבד מצוות המחקר והפיתוח שלה לפיתוח טכנולוגיות חדשניות מתוך הכרה בערך המוסף
שהחדשנות מביאה לחברה .יחד עם זאת גם יונדאי מודעת לעובדה כי לא ניתן לפתח הכל בתוך החברה
ולכן היא מחפשת טכנולוגיות חדשניות אותן היא יכולה לרכוש וליישם במכוניותיה.

תעשיית ההייטק הישראלית שכללה ,עד לפני כמה שנים ,מעט מאד חברות הזנק בתחום הרכב )אחת מהן
היתה מובילאיי( שינתה פניה וכיום יש בישראל קרוב ל 500-חברות הזנק המפתחות טכנולוגיות לתחום
הרכב והתחבורה.

כדי לאתר טכנולוגיות מעניינות לישום והטמעה במכוניותיה ,יגיע בקרוב לישראל סנג וו שין SUNG) WOO
( מנהל
SHIN
זרוע ההשקעות התאגידיות של יונדאי מוטורס .מר שין יגיע לישראל כדי להשתתף בכנס החדשנות
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ולפגוש כמה מחברות הטכנולוגיה המעניינות ביותר לתחום הרכב בישראל.
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