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 מנהלים תקציר
-חיים יותר מ דרום קוריאה. במדינה בחצי האי של צפון מזרח אסיההינה קוריאה הדרומית 

 עמד 2010בשנת קמ"ר. אלף  99-יותר מהמתפרסים על פני שטח של  ,מיליון תושבים 50

 .במונחי כוח קנייה דולר 29,724 על תוצר לנפשהו 6.2%על  "גמתשיעור הצמיחה של ה

 .(בממוצע שנתי) 4%שיעור הצמיחה לעמוד על בחמש השנים הקרובות צפוי 

באק, ראש המפלגה -נמצאת תחת שלטונו של הנשיא, לי מיונג דרום קוריאה רפובליקת

מחזיקה  GNP-המפלגת ( והמפקד העליון של הכוחות המזוינים. GNPהלאומית הגדולה )

 .(Kukhae)ברוב המושבים "באסיפה הלאומית של קוריאה הדרומית" 

 הגבוה הואדירוג של המהותו  .Moody's  הניתן על ידי חברת A1דרוג אשראי של למדינה 

התמודדות המדינה עם המשבר הכלכלי , וזאת בשל הגבוהויכולת פירעון  נמוךסיכון אשראי 

 .צפויים העלולים להתרחש בגזרה הצפונית של המדינההעולמי, אל מול סיכונים בלתי 

, אלקטרוניקה, תעשיית הרכב, Semiconductorבמדינה ישנם חמישה ענפים מובילים: 

  אלוענפים ייצוא של בהעולמית תלות הביוטכנולוגיה ואנרגיה חלופית. היקף הייצור הגדול ו

 ננטי וחשוב.מדרום קוריאה ממקמים את דרום קוריאה כשחקן גלובאלי דומי

(, 10%( וכלי רכב )11%(, תקשורת )13%מוצרי חשמל )של דרום קוריאה הוא מעיקר היצוא 

(, ושאר המדינות השכנות אליה, 11%(, ארה"ב )24%כאשר מדינות היעד העיקריות הן סין )

י חשמל (, מוצר17%)וצרי נפט מלדרום קוריאה הינו נפט והיבוא עיקר  יפן והונג קונג.כמו 

(, 15%(, יפן )17%(. מדינות המוצא העיקריות הן סין )4%( וגז )4%ברזל ופלדה )(, 11%)

 (. 6%( וערב הסעודית )9%ארה"ב )

חברות ישראליות מייצאות לקוריאה, כאשר רובן בתחום המוליכים למחצה  300 -למעלה מ

 במהלך השנים פתחו מספר חברות ישראליות סניפים בקוריאה. כמו כן,  .IT -הו

מיליון  1,880על סך של  דרום קוריאההיקף הסחר של ישראל עם , עמד 2010ון לשנת נכ

  .2009לעומת שנת  9.7%דולר, גידול של 

כלי רכב, טיס מהיבוא( ו 46%) מכונות וציוד חשמליבעיקר  מדרום קוריאהישראל מייבאת 

רי בדיקה, מהיצוא( מכשי 30%ומייצאת בעיקר רכיבים אלקטרוניים ) מהיבוא( 24%) ושיט

 (.28%מדידה וניווט )

טק, חקלאות, שירותים רפואיים -היצואן הישראלי יכול להשתלב בדרום קוריאה בענפי ההיי

  סביבה.הוטכנולוגיות 

  הם: של קוריאה הדרומיתהכלכלי עתידה המשפיעים על שני גורמים מרכזיים 

הכלכלה כחלק מפיתוח וחיזוק משקיעים ואנשי עסקים מדיניות עידוד המשך  .1

  .המקומית

 שמירה על שקט יחסי מבחינה גיאו פוליטית. .2
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כללי רקע
1

 

ממערב . מזרח אסיהצפון האי של חצי מדינה ב הינה קוריאה הדרומית )רפובליקת קוריאה(

למדינה נמצאת סין, הממוקמת בים הצהוב, ואילו ממזרח נמצאת יפן, הממוקמת בים 

שטח של המתפרסים על פני  מיליון תושבים 50-חיים כיום יותר מ דרום קוריאהבהמזרחי. 

מיליון איש.  10.5-בה מעל לומתגוררים  סיאול. בירת המדינה היא קמ"ראלף  99-יותר מ

. השתייכותם של הקוריאנים לקבוצה אתנית אחת עקב קוריאניתהשפה המקומית היא 

מטבע ה ול.סיא -ועיר מיוחדת אחת  ערי מטרופולין  6, פרובינציות 9 -המדינה מחולקת ל

 (. KRWהינו "וון דרום קוריאני" ) מקומיה

 מפת דרום קוריאה

  

 משטר

באק, ראש המפלגה -נמצאת תחת שלטונו של הנשיא, לי מיונג דרום קוריאה רפובליקת

 -מחזיקה ב GNP-ה מפלגת .והמפקד העליון של הכוחות המזוינים (GNPהלאומית הגדולה )

 5כהונת  .(Kukhae)"באסיפה הלאומית של קוריאה הדרומית" המושבים  299מתוך  171

 הבאות יתקיימו תהפרלמנטאריווהבחירות  2013נשיא תסתיים בפברואר השנים של ה

 .שנים( 4 -)נערכות אחת ל 2012באפריל 

המפלגה הלאומית  ת,השמרניהמפלגה מפלגות מרכזיות:  3יש לציין כי במדינה פועלות 

מפלגת ו( UDPהמפלגה הדמוקרטית המאוחדת ) ,יריבתה המסורתית ,(GNPהגדולה )

 (.DLPהעבודה הדמוקרטית )

                                            
1
 ומאתר שגרירות קוריאה בישראל. Economist Intelligence Unit -הנתונים נלקחו מה 



 

 4 

 היסטוריה

לפנה"ס עם היווסדה של הממלכה הקוריאנית  2,333 -ראשיתה של קוריאה כבר ב

 668 –לפנה"ס  37) –גוקוריו  :הממלכות העתיקות תהראשונה. אחריה מלכו שלוש

 ,לספירה( 935 –לפנה"ס  57) -לספירה( ושילה 660 –לפנה"ס  ( 18–לספירה(, באקג'ה 

אשר משלו בחצי האי הקוריאני ובחלק ממנצ'וריה עד למאה הראשונה לספירה. זמן שלטונה 

, ( היה לתור הזהב של התרבות הקוריאניתלספירה 668-935של ממלכת שילה המאוחדת )

 –ן שלטון שושלת קוריו זמבעיקר בתחום האמנות הבודהיסטית. הדבר התבטא  כאשר

, אשר ירשה את ממלכת שילה, נוסד ממשל אריסטוקראטי בקוריאה לספירה( 918-1392)

והבודהיזם הפך לדת הרשמית במדינה. המילה "קוריאה" נגזרת מהשם "קוריו". בשנת 

הכריזה שושלת ג'וסאון על האניאנג )היום סיאול( כבירת המדינה. השושלת הנהיגה  1394

 ,כאידיאולוגיה השלטת. לתקופה זו הקונפוציוניזםליטיות וכלכליות ואימצה את רפורמות פו

חשיבות תרבותית ייחודית שמקורה בפרץ היצירתיות בתחום הספרות אשר אפיין תקופה זו, 

 האלפבית הקוריאני.  - "האנגול"ובהמצאת ה

יאה הייתה סיפחה יפן בכוח את קוריאה והביאה לקיצו את שלטון השושלת. קור 1910בשנת 

 15 -שנים, עד לסיומה של מלחמת העולם השנייה. ב 35תחת שלטון קולוניאלי יפני במשך 

קוריאה  –קוריאה שוחררה משלטון יפן, אך מיד חולקה לשתי מדינות  1945באוגוסט 

 1948כאשר בשנת  ,בשליטת ארה"ב() הצפוניתו )בשליטת ברית המועצות( הדרומית

, עם פלישת צפון 1950ביוני  25 -ום ייסדה ממשל עצמאי. בשבדר ,הרפובליקה הקוריאנית

 נחתם הסכם שביתת נשק.  1953קוריאה לדרום, פרצה מלחמת קוריאה ובשנת 

מאמציה הבלתי נלאים של דרום קוריאה לבנות עצמה מחדש לאחר המלחמה הביאו 

ביוני  פוליטית במדינה.-להצלחה רבה הניכרת בפיתוח הכלכלי ובהבטחת היציבות הסוציו

שיתוף לפתח נערכה פגישת פסגה היסטורית בהשתתפות דרום וצפון קוריאה בניסיון  2000

עת מו עדיין לא נחתם הסכם שלום בין המדינות 2011נכון למאי  פעולה בחצי האי הקוריאני.

 .2, בעצימות והיקף משתניםעימותים נוספים ביניהם מתרחשיםלעת 

 וחברה דת

 הדתותשלוש דתות מסורתיות: הבודהיזם, השמניזם והקונפוציוניזם.  ןלקוריאה ישנ

את במשך מאות שנים דת הבודהיזם היוותה . הנצרות והבודהיזםהינם  במדינה מרכזיותה

הנצרות להופיע בחצי האי החלה  19-מאה המהלך הבכאשר המרכזית במדינה,  הדת

 השתווה אחוז המאמינים בנצרות 20-. לקראת סוף המאה המאמינים ולמשוך יותר ויותר

 מיעוט אתני סיני.גם קיים נציין כי בדרום קוריאה  .בבודהיזם לאחוז המאמינים

                                            
2
 היו חילופי אש בין הצדדים.  2010לדוגמא, בסוף אוקטובר  
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 הכלכלית הסביבה תאור

)צמיחה של  מיליארד דולר 1,472 -כעל  דרום קוריאהעמד התוצר של  2010 נכון לשנת

)צמיחה של  במונחי כוח קנייה דולר 29,724 עלתוצר לנפש הו (2009ביחס לשנת  6.2%

 מיליארד דולר. 530-הגיע לכושירותים  יצוא סחורותהיקף . (2009ביחס לשנת  6.8%

 .1996בשנת  OECD -המדינה הצטרפה ל

מה שהופך  רחבותייצור תעשיה גדולה ותשתיות של דרום קוריאה מונעת על ידי  הכלכלה

היצואן דרום קוריאה הינה ייצוא. בעלת אוריינטציה חזקה לאותה באופן טבעי למדינה 

מוטי הייצוא  תחומי התעשייההשמיני בגודלו בעולם בסחורות לפני בריטניה, רוסיה וקנדה. 

 .  3: אלקטרוניקה, רכב ותקשורתהינם

ביקוש וב האצת הצמיחה בצריכה הפרטית, בהשקעותאת שיפרה  תהתוצר הריאלי תצמיח

 בעסקים לתמוך תמשיךנמרצת של המדינה הכלכלית ההתאוששות הקוריאה. דרום מליצוא 

 שפעההבעלי המקורות ה הינם הגוש האירופיו. ארה"ב בה אמון הצרכניםוב יםשתפרמה

מגדילים בשנים האחרונות עם זאת,  .דרום קוריאהשל ל הביקוש ליצוא עביותר הגדולה 

  לו.הקוריאנים את היקף המסחר למדינות המתפתחות לאור הביקוש מכלכלות איצואנים ה

הבנק המרכזי של  .כלכלית-מכוונת צמיחה עסקיתקוריאנית הינה ההממשלה  מדיניות

 הכלכלה ושמירה על יציבות המחירים. עידוד קוריאה פועל על מנת לאזן בין 

כוח . עם זאת, ממוצע העולמיה מעל למשכיל אוכלוסייהאפיין בבמדינה מתשוק העבודה 

 .OECD -ות הבכל מדינ הארוכות ביותר שעותאת מספר העובד הקוריאני  דההעבו

מחירים במוצרים ההסחורות משפיע על דרום קוריאה הן בעליות  במחירי הגידול העולמי

לא  הםכך שעשירים יותר, להופכים  התושבים המקומייםזאת, עם והן בשירותים.  המקומיים

והוצאות  יותר על חינוך, בריאות ושירותים חברתיים אחרים )כמו רווחה יםוציאמרק 

חברותה של דרום קוריאה בארגון ה יותר. באיכות גבוה אותם דורשיםהממשלה(, אלא 

חיצוניות חברות הסחר העולמי צפויה להביא להתפתחות ענף השירותים ולהיפתחות ל

ת חדשות עבור משקיעים הזדמנויו המספקות שירותים בתחומי ראיית החשבון ועריכת הדין.

 משפטיים.שירותים וחינוך, בריאות בעיקר ב להיות ותזרים צפוי

על . ומצביעות על התכווצות האוכלוסייה דרום קוריאה הן שליליותהמגמות הדמוגרפיות של 

. 2030עד שנת  13%-כ בכווץ תצפויה לה( 15-64האוכלוסייה בגיל העבודה )פי ההערכות, 

האתגר  .4אחר מכןלכווץ הת, ולנוכחיהאוכלוסייה כולה צפויה להפסיק לגדול באמצע העשור ה

  .הגירה חיוביתחזקה להחברתית ההתנגדות בטיפול ב נוהדמוגרפי של דרום קוריאה הי

השחיקה עם בעיקר ודרום קוריאה מתמודדת עם מספר אתגרים חיצוניים לאורך זמן, 

 .וכוחה התעשייתי העולה של סין אל מול המשך צמיחתהמתמדת של התחרותיות שלה ה

                                            
3
 .economywatchעל פי פרסומים באתר   
4
 המשרד לסטטיסטיקה לאומית בקוריאה הדרומית על פי תחזיות  
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לטפל בבעיה נסות מהדרום קוריאניות החזקות והמצליחות )למשל סמסונג, יונדאי( החברות 

זולות טובות אך חלופות  וויהלרמה שבה הם  ןאיכות המוצרים שלהשיפור מתמיד בעל ידי 

של דרום  הסחרהממשלה לחזק את מבקשת במקביל,  . משלל היפניםמוצרי המתחרים ל

( עם שותפי סחר FTA'sהסכמי סחר חופשי ) רתבעז ,גלובליהאזורי והומיצובה קוריאה 

ארה"ב. למרות ששתי  יאה של דרום קוריאה ביותר ותהחשוב השותפות. אחת יםחשוב

, שני הצדדים נכשלו עד כה לאשרר את ההסכם. דרום 2007בשנת  FTAהמדינות חתמו על 

המדינות התקשו כה  עד, אף כי וסין עם יפן יטרילטראלהסכם ל לחתום ע מעוניינת קוריאה

דרום צפויה לתוקפו, יכנס  FTA -שה . עם זאת, ברגענושאים שוניםגבי לגיע להבנות לה

, מעבר לכך וסין כלכליים עם יפןהחיזוק הקשרים מהכלכלית  תועלתאת ה גדיללהקוריאה 

  .5כולו ההסכם צפוי להעניק יציבות כלכלית לאזורש

האם הממשלה יכולה  א. :בשני גורמים ותתלוי וכלכליות יהיההזדמנויות ה ,ארוךהטווח ב

יש לציין,  בשנים האחרונות(. 70%)נע סביב להעלות את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה 

בהקשר זה  נוסף . היבט חשובOECD -ינות הנמוך לפי הסטנדרטים של מדנחשב הוא כי 

ל דרום היכולת ש ב.. בשוק העבודה המקומי שיעור ההשתתפות של נשים אתהעל הוא

 הצמיחה על השפיע לטובה, אשר ICT-תחום ההגלובלית שלה ב ההובלעל הר ושמלקוריאה 

  .אלו ותג מטרילהשתאפשר למדינה רפורמה בחינוך על פי הערכות גורמי ממשל, הבפריון. 

 בדרום קוריאה העסקית הסביבה

דירוג של המהותו  .A1הינו  Moody's  הניתן על ידי חברת דרום קוריאהדרוג האשראי של 

של התמודדות אופן ה לאור, וזאת הגבוהויכולת פירעון  נמוךסיכון אשראי  הוא גבוהה

הביטחוניים/גיאופוליטיים סיכונים ותוך שקלול ההמדינה עם המשבר הכלכלי העולמי, 

 .ה הצפונית של המדינהתגזרהמגיעים מ

מתוך  25-במקום ה דרום קוריאהעל פי קריטריונים שונים לדירוג הסביבה העסקית, מדורגת 

דירוג הסביבה העסקית  .מדינות האזור 17ברשימה של  7מדינות בעולם, ובמקום  82

על  מושפע ממשתנים כגון: הסביבה הפוליטית, המאקרו כלכלית, מיסים, שוק העבודה ועוד.

 . 6את מיקומה בדירוג בשנים הקרובותלשפר צפויה דרום קוריאה  ,תותחזיפי ה

היותה מדינה חברותית  ההינדרום קוריאה בשל סביבת העסקים העיקרית  ותאטרקטיביה

מחד ומנגד הינו גם  אידיאולוגית מהמערב-למערב באזור בו ישנן מדינות המנותקות פוליטית

. יתרון חשוב נוסף הינו מדיניות מס המעודדת השקעות האזור המתפתח ביותר בעולם

שיעורי המס נעים בין  2011 -בשנים האחרונות. נכון להמתבטאת בהורדת שיעורי המס ו

 .20127שיעורי המס גם במהלך ה נוספת של כאשר צפויה הפחת 24%-11%

                                            
5
 .2011ממאי  China Daily - McClatchy-Tribune Information Services -מתוך פרסום מקוון  
6
 .2011ממרץ  Economist Intelligence Unitלפי הדירוג של  
7
 Corporate Tax Rates 2011, International Tax, Delloiteמתוך מסמך של  
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והחרפת  סכסוך בין דרום וצפון קוריאהב שינוי לרעההחשש העיקרי הינו  ,צד הסיכוניםב

כאשר למרות  ,מדיניות כלפי השקעות זרותהגורם שלילי נוסף הינו . עצימות העימות המזוין

התקדמות רבה בשנים האחרונות, עדיין נראה כי יש העדפה לעסקים מקומיים על פני חברות 

  זרות.

 8כלכליים אינדיקאטורים

 2010 2009 2008 2007 2006 שנה

 532.3 451.1 509.6 570.6 518.4 צריכה פרטית במיליארדי דולרים

 10,750 9,130 10,360 11,650 10,640 צריכה פרטית לנפש בדולרים

 במונחיבמיליארדי דולרים  תמ"ג
PPP 1,191.1 1,287.7 1,347.7 1,377.0 1,481.3 

 במונחילנפש בדולרים  תמ"ג
PPP 24,440 26,280 27,390 27,880 29,920 

 37.5% 44.5% 40.9% 36.2% 27.5% באחוזים תמ"גחוב חיצוני מה

 3.7% 3.7% 3.2% 3.3% 3.5% שיעור האבטלה באחוזים

 380.6 370.8 381.1 380.1 262.1 חוב חיצוני במיליארדי דולרים

  ושירותים סחורותיצוא 
ים במונחי שווי דולר במיליארדי

 531.5 414.8 493.7 439.9 377.7 שוק

 ושירותים יבוא סחורות
ים במונחי שווי דולר במיליארדי

 503.2 383.9 504.7 424 364.5 שוק

כאחוז ושירותים יצוא סחורות 
 52.4% 49.7% 53% 41.9% 39.7% מהתמ"ג במונחי שווי שוק

כאחוז ושירותים יבוא סחורות 
 49.6% 46% 54.2% 40.4% 38.3% מהתמ"ג במונחי שווי שוק

לנפש  התמ"ג הריאליצמיחת 
 5.9% 0% 1.9% 4.6% 4.3% באחוזים

 3.5% 2.8% 4.1% 3.6% 2.1% שעור אינפלציה באחוזים

 

  :צפויות בטווח הבינוני ארוך ותכלכלי גמותמ

התוצר לנפש הנובעים מהמשך גידול בצריכה הפרטית ו"ג מהמשך גידול של הת .א

 . ופיתוח השקעותעידוד ו

יציבות מחירים בשנים הבאות הנובעת מההתאוששות הכלכלית בעולם מול התחרות  .ב

  .של היצרנים המקומיים שיתקשו להעלות מחירים למוצרים דומים

 .אל מול הדולר צפוי לעודד ייבוא למדינההתחזקות המטבע המקומי המשך  .ג

  ובשוק העבודה  התמתנות ויציבות בשיעורי האבטלה .ד

 

 

                                            
8
 .2011, מרץ Economist Intelligence Unitנתוני  
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 PPPבדולרים במונחי   , נתוני עבר ותחזית,דרום קוריאההתוצר לנפש של 

 

 

 , נתוני עבר ותחזיתהתוצרסך מ ושירותים שיעור החוב החיצוני ויבוא הסחורות
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התוצר, נתוני עבר ותחזית תצמיחשיעור 

  

 

 נתוני עבר ותחזית KRW/$USשער חליפין 

 

 9עיקריים מגזרים

 :מרכזיים ענפים בחמישהמתמקדת  בדרום קוריאה תעיקר הפעילות הכלכלי

1. Semiconductors- השיגה  הדרומית תעשיית המוליכים למחצה של קוריאה

באמצעות מגוון רחב של . רחבהממשלתית השקעה צמיחה מהירה באמצעות 

טכנולוגיה, קוריאה הפכה למובילה עולמית היישום ו השקעה במתקנים כמו גורמים

במונחי  ,קוריאניהשוק המוליכים למחצה שווי המוליכים למחצה.  הייצור של בתחום

 תעשיית המוליכים .מיליארד דולר 38.3 -כעל  2007בשנת עמד  ,מחזור מכירות

החברות המרכזיות בענף הם:  4חברות.  270-מ מעלהלמונה  ניתקוריאהלמחצה 

Samsung Electronics ,Hynix Semiconductor ,Amkor Korea ו- Siltron. 

                                            
9
 (.OSEC)Swiss foreign trade promotion agency  -מקור הנתונים בפרק זה  

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

920

960

1000

1040

1080

1120

1160

1200

1240

1280

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 סוף שנה ממוצע שנתי



 

 10 

מתחרות זו  LG-ו Samsung Electronics בשוק המקומי החברות -אלקטרוניקה .2

 Samsung Electronicsחברת בנתה , 2009בשנת . PDP -וה LCD-בשוק ה בזו

 .S-LCD -בתחום הסוני  חברת עםהסכם מכחלק  ",8-2 קו" בשםחדש  קו ייצור

נקודות  .LCD-ה בתחום המשל 8דור  הפעילל LG ההחל, 2009אפריל בבמקביל, 

שוק ל ביחס ותגודל החברכנולוגיית הייצור ההמוני, טאת  תכולל התעשייההחוזק של 

 גלובליים בהם היאשווקים ל רחבתהיכולת לו מתקדמותהות טכנולוגיה צברהעולמי, 

 פעילה. 

, 2007-בבמונחים של ייצור בשוק התקשורת העולמי  8.8% -תה כקוריאה היוו

 תקשורת אלחוטית, קוריאה של ציודייצור בעולם. לגבי  ובגודל 4 -ה  והיותה היצרן

 ארה"ב וסין. אחרימדורגת במקום השלישי, 

הטלפונים שוק מ 24% -נתח שוק של כהדרומית קוריאה החזיקה  2008בשנת 

מדורגות  LG -ו Samsung Electronicsהניידים בעולם. החברות המקומיות : 

 בייצור הטלפונים הניידים.גם  בצמרת העולמית

של תעסוקה המ 14.3%-יצוא, ומה 13.4% -כ תההיווהתעשייה  -תעשיית הרכב .3

 נכוןהחמישית בגודלה בעולם  הינה קוריאהתעשיית הרכב ב. 2008 -דרום קוריאה ב

הייצור מסך   5.7% -תה כוויהומיליון כלי רכב,  3.5של שנתי ור עם ייצ 2009שנת ל

-כבקצב שנתי של  צומחתרכב החילוף לתעשיית חלקי בשנים האחרונות,  העולמי.

יצרני הרכב המרכזיים התחזקות המטבע המקומי.  רותוא, למייצור והן לייצהן ל 10%

 וקיה.של דרום קוריאה הם: יונדאי, דייהו 

 , כאשר מחקרהחל משנות השמונים המוקדמות -תעשיית הביוטכנולוגיה .4

סייע בכדי ל ,אגרסיבימימון  , הממשלה המקומית ניתבההחלרק הביוטכנולוגיה 

 מובילותה 10בין להיות  והפכה גדלה בקצב מהיר התעשייטכנולוגיה. ההח ותיפב

 . שנים 10זמן קצר של  בתוך בעולם

הקוריאניות הגדילו בשנים  ותתרופהחברות על מנת לשמר מובילות טכנולוגית זו, 

 סךהיחסי מ , כך שהחלקחדשות תרופותבהאחרונות את היקף ההשקעה במו"פ 

 . 2009 בשנת 7.2%-ל  2004בשנת  5.3%-מ המכירות גדל 

העידוד הממשלתי של תחום הביוטכנולוגיה בא לידי ביטוי בתוכנית ממשלתית רב 

שנתית לקידום השקעות בתחום באופן שחלק ניכר מההשקעה נעשה מכספים 

מטרת העל של ממשלת דרום קוריאה היא להפוך לאחת מחמש המדינות  ציבוריים.

 .2012המובילות בתחום עד 

מהתוצר,  1.4%רק הינו מתחדשות בקוריאה ההחלק של אנרגיות  -אנרגיה חלופית .5

 .10מהתוצר הממוצע 6.7% , שעומד על OECD -של ה בהרבה מהממוצע ךנמו הינוו

                                            
10
 ,2008על פי דיווח של בנק קוריאה בשנת  
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 KEMCO (Korea Energyממשלתית הסוכנות ההוקמה  1980בשנת 

Management Corp),  הגבוהים של שנות  הנפט מחירילהתמודד עם במטרה

, במתקנים קיימים לשיפור היעילות האנרגטיתפעילותה מוקדשת כיום השבעים. 

  .11 (NREאנרגיה מתחדשת )מתקנים של  הקמתו

מיליארד  33ממשלת קוריאה תוכניות להשקיע  פרסמה, 2002בתחילת ינואר 

הפרויקט בפרויקטים ידידותיים לסביבה במהלך ארבע השנים הקרובות.  דולר

ניית מכוניות, בל תחליפי דלקבכולל פיתוח משאבי אנרגיה מתחדשים, תמיכה 

הטווח של על פי היעדים ארוכי  באנרגיה. תחסכוניורשתות תחבורה ירוקה 

 11% -ו ,6.1%, 4.3% להיותנדרשים  מתחדשיםהאנרגיה ה, מקורות התוכנית

 בהתאמה.  2030 -ו  2020, 2015 יםתמהיל האנרגיה בשנמ

 

 אחרונות התפתחויות

הפרעות באמצעות דרום קוריאה ב השנה, פוגעתיפן ב והצונאמי שפגעורעידת אדמה  

 .שלה לשכנתהשרשרת האספקה בבלתי צפויות 

 .על בסיס שנתי 4.5%-עלה מדד המחירים לצרכן ב  2011ברבעון הראשון של  

קוריאה  דרום של הבנק המרכזי של( 4%-2%)האינפלציה חרגה מתחום היעד 

(BOK) . 

נשיאות, טען כי החברות למתחרה כ, אשר נחשב צאן-יןראש ממשלה לשעבר, צ 'ונג  

 המשנה הקטנים שלהם. צריכות לחלוק את רווחיהם עם קבלני במדינה הגדולות

 במידה והצעתו תתקבל הדבר עלול לפגוע ברווחיהם של החברות.

ם הקלות ולייש, לי מיונג בק לרפורמה שמנהיג הנשיא יםמתנגד במדינה השמרנים 

 יםמששמ וליאפיננסיים מכשירים  םתענטלכן ש, (sukukלאג"ח אסלאמיות )מס ב

 למימון טרור.

"הידוק  הודיעה על שורה של צעדים שמטרתםבקוריאה ועדת השירותים הפיננסיים  

עלול  , אשרצמצום כמות ההלוואות במדינה בין השאר . הצעדים כולליםהחגורה"

 צמיחת החברות המקומיות. קצב לפגוע ב

 12קדימה שניםל מבט

 

 י:ההיבט הפוליט

 עד הבחירות הבאות לנשיאות ושאר בתפקידצפוי להי, באק-הנשיא, לי מיונג. 

אשר , הקרובות עד הבחירותלפחות בפרלמנט  כוחהר על ושמצפויה ל תומפלג

                                            
11
 New and Renewable Energy. 
12
 .2011, אפריל Economist Intelligence Unit-נתוני ה 
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 המפלגה מדיניותשל ותר המכשול הפוטנציאלי הגדול בי .2012באפריל  יתקיימו

לי של  עיקריה בו. יריבמדינה יהיה אופי הפלגים של המפלגות הפוליטיות העיקריות

של הממשלה בכמה  המתנגד למדיניותה, היי-ג'ואןפארק  במפלגתו הוא קאמיונג ב

החלפת מפלגה שלטת בבחירות עשויה לבוא לידי ביטוי במתן דגשים שונים  חזיתות.

 והתווית מדיניות אסטרטגית כלכלית שונה מזו הנוכחית. 

   ( ארה"ב, סין, יפן ורוסיההגדולות ) ארבע המעצמות עםיחסי החוץ של דרום קוריאה

 .תרחב גם בעתידהצפויים להמשיך ול

 לי:כלכההיבט ה

  העולמיים לא צפויים לשנות מהותית את המדיניות  םהמוניטארייהשינויים

( צפוי לשמור על BOKקוריאה ) דרום הבנק המרכזי שלשל המדינה.  תהמוניטארי

 פני תקופת התחזית.על סתגלנית ה ועמדת

  דלק. המזון והעליית מחירי  קבע 2011בשנת  4.7% -ל להגיע צפויההאינפלציה

)צפויה לעמוד  3.2% כ היא 2012-15בין השנים  צפויהה הממוצעת האינפלציה

  .בטווח הרצוי על ידי הבנק המרכזי(

 לחמש 4%שיעור של עומדת על תמ"ג של הממוצעת השנתית הה צמיחתחזית ה ,

 .2011-2015השנים הקרובות 

  בשיעור  6.5% -התוצר לנפש לעלות בכעל פי התחזית לחמש השנים הקרובות צפוי

 (.2006-2010בחמש השנים האחרונות ) 6.4%ממוצע לעומת גידול של שנתי 

 חשוב לציין כי 2015בשנת  3% -שיעור האבטלה צפוי לרדת באופן הדרגתי עד לכ .

)כלומר, על התוצאות בפועל ועל  2006-2015במידה ומסתכלים על השנים 

 .)משק בתעסוקה מלאה( 3.9%-3%התחזית(, שיעור האבטלה נע בין 

 לשנה, בחמש השנים הקרובות  8% -הפרטית לנפש צפויה לעלות בכ הצריכה

חמש השנים האחרונות הצריכה הפרטית לנפש צמחה אשר ב, כ2011-2015

 לשנה. 0.2%בשיעור זניח של 
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חוץ סחר
13

 

מסחר עם מדינות אחרות לספק את צרכיהם של תושביה. המסתמכת רבות על  האדרום קורי

ביחס לשנת  28% -דולר, גידול של כמיליון  531.5 -יצוא על כה, עמד 2010נכון לשנת 

. מגמת 2009לעומת שנת  31% -דולר, גידול של כ מיליון 503.2 -עמד על כיבוא ה. 2009

ההדרגתית של ארה"ב  בפרט לאור ההתאוששותבשנים הבאות ומשך יצמיחה זו צפויה לה

 .2008-9בשנים ואת העולם מהמשבר שפקד אותן והגוש האירופי 

)במיליוני  2000-2010המתאר את המאזן המסחרי של דרום קוריאה בין השנים  גרףלהלן 

 :14 דולר(

 )במיליוני דולר( 2000-2010המאזן המסחרי של דרום קוריאה בין השנים 

 

עברה דרום  2009החל משנת  .ברורה במאזן המסחריו עקביתמגמה אין  ,כפי שניתן לראות

 קוריאה ממצב של גרעון במאזן המסחרי למצב של עודף בייצוא.

  

                                            
13
 .2011, אפריל Economist Intelligence Unit-נתוני ה 
14
 .WTO -הנתונים נלקחו מה 

 $6,987  
 $2,407  

 $(3,717) 

 $1,904  

 $15,820  

 $1,907  

 $(11,944) 

 $(10,516) 

 $(25,277) 

 $26,330  

 $18,357  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
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 יצוא

 (.10%) וכלי רכב( 11%) תקשורת(, 13%) ממוצרי חשמלהוא  דרום קוריאהעיקר היצוא של 

 2002לשנת  ענפיםלפי  מדרום קוריאההתפלגות היצוא 

 

 

 2002לשנת יעד  מדינותלפי  קוריאהמדרום התפלגות היצוא 

 

 

 

המדינות השכנות שאר ו, (11%) ארה"ב, (24%) מופנה לסין דרום קוריאהעיקר הייצוא של 

 יפן והונג קונג. , כאשר המרכזיות הןאליה

  

 מוצרי חשמל
 תקשורת 13%

11% 

 כלי רכב
10% 

 נפט ומוצרי נפט
7% 

 אחר
59% 

 סין
24% 

 ב"ארה
10% 

 יפן
6% 

 הונג קונג
6% 

 אחר
54% 
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 יבוא

ברזל ופלדה (, 11%)י חשמל (, מוצר17%)וצרי נפט מנפט והינו  לדרום קוריאההיבוא עיקר 

 (.4%( וגז )4%)

 

 2002לשנת  ענפיםלפי  לדרום קוריאהוא בהתפלגות הי

 

 

 2002לשנת  מוצאמדינות לפי  לדרום קוריאהוא בהתפלגות הי

 

. (6%) וערב הסעודית (9%(, ארה"ב )15%, יפן )(17%) סין עיקר היבוא מגיע מהמדינות

כן היקף ם בעיקר עם סין, יפן וארה"ב ועל רשמיים ולא רשמייסחר  מיהסכ לדרום קוריאה יש

  .המדינות הללו הינו משמעותי מהיבוא של המדינה

 נפט ומוצרי נפט
17% 

 מוצרי חשמל
11% 

ברזל  
 ופלדה
4% 

 גז
4% 

 אחר
64% 

 סין
17% 

 יפן
15% 

 ב"ארה
9% 

 ערב הסעודית
6% 

 אחר
53% 
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 בינלאומיים יםבמדד דירוג

 35, ונמצאת במיקום 69.8ציון של  דרום קוריאהמקבלת  Economic Freedomבמדד 

 .68.515עם ציון של  43-מדינות מדורגות, לשם השוואה ישראל נמצאת במקום ה 179מתוך 

מתוך  39והיא נמצאת במקום  5.4את הציון  קוריאה דרום, מקבלת CPIבמדד השחיתות של 

 .6.116עם ציון של  30-כאשר לשם השוואה ישראל נמצאת במקום ה ,מדינות מדורגות 178

את הציון  דרום קוריאה, מקבלת The Global Competitiveness במדד השחיתות של 

ואה ישראל כאשר לשם השו ,מדינות מדורגות 139מתוך  22והיא נמצאת במקום  4.93

 .4.9117 עם ציון של 24-נמצאת במקום ה

 183מתוך  16נמצאת במקום  דרום קוריאה, Ease of Doing business  במדד השחיתות של

 .2918-כאשר לשם השוואה ישראל נמצאת במקום ה ,מדינות מדורגות

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
15
מדינות לפי קריטריונים  183המדד בודק את הצלחה כלכלית של  .2010לשנת  Economic Freedom  מדד 

 שונים.
16
 המדינות על פי רמת השחיתות הנתפסת במדינתם. 200. המדד מדרג את 2010לשנת CPI)מדד השחיתות) 
17
 העולם.. המדד בודק את התחרותיות במדינות שונות ברחבי 2010לשנת   The Global Competitivenessמדד 
18
 כלכלות בעולם. 183. המדד בודק את הרגולציה בעסקים של 2011לשנת Ease of Doing business מדד  
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ישראל עם המסחר
19

 

חברות ישראליות מייצאות לקוריאה, כאשר רובן בתחום המוליכים למחצה  300 -למעלה מ

, כבסיס במהלך השנים פתחו מספר חברות ישראליות סניפים בקוריאהכמו כן,  .IT -הו

 . לפעילות מקומית או אזורית

מיליון  1,880על סך של  דרום קוריאההיקף הסחר של ישראל עם , עמד 2010נכון לשנת 

 . 2009ביחס לשנת  9.7%גידול של לר, דו

  .מיליון דולר 322.2מד על ע דרום קוריאההמסחרי של ישראל מול  הגירעון, 2010נכון לשנת 

 יבוא 

 24%)כלי רכב מהיבוא( ו 46%) מכונות וציוד חשמליבעיקר  מדרום קוריאהישראל מייבאת 

 מהיבוא(. 

 לפי קטגוריות מוצרים: מדרום קוריאהלהלן התפלגות היבוא 

 

 

 2010לשנת  הענפיםוא לפי בהתפלגות הי
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 לפי מידע של מכון הייצוא והלמ"ס. 

מוצרי תעשיות  
 כימיות  

5% 

גומי  , פלסטיק
 ומוצריהם

13% 

טקסטיל ומוצרי  
 טקסטיל

4% 

מתכות  
 פשוטות  

3% 

ציוד  , מכונות
 חשמלי
טיס  ,כלי רכב 46%

 ושיט
24% 

 אחר
5% 
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 2010 וא לפי הענפים לשנתצהתפלגות הי

 

ומכשירי ( מהיצוא 30%) רכיבים אלקטרונייםמורכב מ דרום קוריאהלישראל עיקר הייצוא של 

 (. מהיצוא 28%) מדידה, בדיקה וניווט

 

 : 20בין קוריאה הדרומית וישראל כלכלייםה םהסכמיה

Scientific and Technological Agreement (Oct 1994) 

Cultural Agreement (Dec 1994) 

Air Transport (Dec 1994) 

Waiver of Visa Agreement (Dec 1994) 

Security Agreement between Defense Ministries (Sep 1995) 

Agreement between Customs Authorities (Sep 1996) 

Convention for the Avoidance of Double Taxation (Mar 1997) 

MOU in the Field of Agriculture (Aug 1997) 

(MOU in the Field of Tele communication and Post (Aug 1997 

(Cooperation in Industrial R&D (Nov 1998 

(Protection and Encouragement of Investments (Feb 1999 

Economic Cooperation Agreement (August 2000) 
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 .ISRAEL BILATERAL AGREEMENTS  -מנתוני אתר משרד החוץ 

מתכת בסיסית  
 ומוצרי מתכת            

 מכונות וציוד                         11%
5% 

רכיבים  
 אלקטרוניים                  

30% 

ציוד  
 טלקומוניקציה                  

5% 

,  מכשירי מדידה
 בדיקה וניווט      

28% 

 אחר
21% 
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 KORIL 21 קרן

קרן "  ף פעולה בתחומי המחקר והפיתוחותישדרום קוריאה וישראל קרן להקימו  2001במאי 

(. מאז הקמה הקרן פועלת בהצלחה KORIL) "ישראל למחקר ופיתוח תעשייתי –קוריאה 

סכומים נאים לפרויקטים משותפים של חברות מובילות מקוריאה ומקציבה בכל שנה 

 ומישראל. קרן זו משקפת את הפוטנציאל הטמון בין הכלכלה הישראלית לקוריאנית.

 

 ואןליצ הזדמנויות ענפיניתוח 

 22להשקעה של היצואנים הישראליים פוטנציאליים ענפים

 

 הפוטנציאל העיקרי לגידול הייצוא הישראלי לקוריאה מצוי בתעשיות  – טק-ייה

המתקדמות. כיום, החלק העיקרי מסך הייצוא הישראלי לקוריאה הינו בתעשיות 

בשוק המתקדמות, כולל מוליכים למחצה הנשלחים לקוריאה להמשך תהליך הייצור. 

 ירוקים. ITהקוריאני קיים ביקוש לאבטחת תוכנה ושירותי 

 

 2010נכון לשנת  צבא השישי בגודלו בעולם.לדרום קוריאה נחשב צבא  -צבאי ציוד ,

 28 -מיליארד דולר, וצפוי לעמוד על כ 26.4 -עמד תקציב הביטחון של דרום קוריאה על כ

 8.1-ו 7.3 -על כ 2010 -ו 2009עמד בשנים  23גודל השוק. 2011-מיליארד דולר ב

  .בשנים הקרובותגם להמשך גידול הינו צפי המיליארד דולר בהתאמה. 

בין הצפון לדרום מחייבת את הדרום לפעול על בסיס תוכנית רב  המתיחות הביטחונית

תואמת לרמת ה שנתית של התחמשות אסטרטגית, וזאת על מנת לעמוד ברמת כוננות

בין הצדדים. בקנה מידה גדול יותר מערכה עתידית של לאפשרות המתיחות הנוכחית ו

, קוריאה של דרום המעוניינת בחיזוק כוח , אשרארה"בולה אסטרטגיים עם שיתופי פע

 . , מחזקים אף הם מגמה זועל מנת להגן על האינטרסים שלה באזור

, 2010טביעת ספינת חיל הים הקוריאני ליד הגבול המערבי של המדינה במרץ לאחר 

ביטלה  פיתוח תעשיות מתאימות לצורכי הגנה. הממשלהאיתור והממשלה החלה ב

, ומי השליטה והבקרהחמספר פרויקטים בנושא ארטילריה, במטרה להתמקד בת

טכנולוגיות מתקדמות  מכאן, קיים פוטנציאל ליצוא .מערכות ראדאר להגנה אווירית וימית

ומערכות מגן מתקדמות נוספות בעיקר  ציוד למטוסי קרב ,בתחום מטוסי הסיוע האווירי

  .בהקשר של איכון והתראה מוקדמים

                                            
21
 .Korea Israel Research and Development Fund  
22
 והתמ"ת. NTDB -הנתונים נלקחו מה 
23
 גודל שוק = סך היצור המקומי בתוספת סך היבוא פחות סך היצוא )סך ההוצאה נטו על ציוד צבאי(. 
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הינה , המנהלת את הרכישות הביטחוניות DAPA24הסוכנות הממשלתית הראשית 

מטעם משרד הביטחון הלאומי עבור מוצרים ורכש ת לנהל מו"מ יהיחידה המורש

המחייבת  ,. לאחרונה, הודיעה הסוכנות על מדיניות חדשהושירותים בתחום הביטחוני

ישירות לספק הראשי המספק את הציוד )ספק שאינו מקומי( ולא דרך להתקשר אותה 

מיליון דולר. מדיניות זו חלה רק על תוכניות  2-רכישות מעבר לכל העבור מתווך ביניים, 

   המוצרים הקיימים. ושדרוג שיפורפיתוח ל

 

 הסקטור . של דרום קוריאה התמ"גמהותית על אין השפעה לסקטור זה  – חקלאות

 מבחינה טכנולוגית ומספר החקלאים הקוריאנים קטן לאורך שנים.נחשב לחלש יחסית 

הענף, אך ללא  הממשלה הקוריאנית עושה מאמצים רבים על מנת לחזק אתעם זאת, 

   תוצאות משמעותיות עד כה.

 יעילותו של המו"פ בחקלאות. על מספר כיוונים לשיפורהמליץ  25מינהל הפיתוח הכפרי

ניהול ב IT -תחום השילוב IT. (2 ) -( שילוב תחום הביוטכנולוגיה במדינה עם תחום ה1)

 של מוצרי חקלאות בעלי ערך.( קידום ניהול המידע בחוות ושיווק 3) .סביבת החקלאות

  ( שיפור הניהול הטכנולוגי של החקלאים.4)

ודישון, אוטומציה טכנולוגיות חכמות של ניצול שטח, השקיה  ,הטכנולוגיות הישראליות

 הרצוןלחקלאים הקוריאנים להתמודד עם  סייעל עשויות ואופטימיזציה בתהליך החקלאי,

  .ביחס למצבו כיום סקטורדרוג הלש

 

 מיליארד 13.6-ו 13.1 -על כ 2010 -ו 2009גודל השוק עמד בשנים  – תרופות ופארמה 

 צפי להמשך גידול בשנים הקרובות.דולר בהתאמה, עם 

בינלאומיות הגדולות ממשיכות לדרג את קוריאה כאחד משווקי הפארמה החברות ה

 זרים. מוצריםהגדולים באסיה. רוב השוק הקוריאני נשלט על ידי יבוא או ייצור מקומי של 

לאור גידול שיעור האוכלוסייה במדינה ואיתה שיעור המזדקנים בה, שיעור ההוצאה 

  הרפואית לנפש ימשיך לעלות.

כגון:  המקומי ממשלת קוריאה לבצע רפורמות בשוק התרופותהחלה  1999כבר משנת 

מערכת הבריאות, מערכת החזרי הוצאות רפואיות, צמצום הגבלות  שיפור שקיפות

 .ויש מקום להציע שירותים בתחום איננו מהותי ראך עדיין השיפו וחסמים.

ה להשקיע יותר במו"פ טכנולוגי-בענף הביוהמקומיות חברות ממשלה מעודדת את ה

סיוע ממשלתי, על מנת  מתןמהמכירות(, תוך  5%-4% -כ כיום הוצאות המו"פ מהוות)

                                            
24
 Defense Acquisition Program Administration. 
25
 Development and Use of Information Technology in Agriculture in Korea / Rural 

Development Administration, Republic of Korea  
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בנוסף,  מגוון מוצריהן )לא בהכרח רק תרופות גנריות או אנטיביוטיקה(.את להרחיב 

עלויות עם חברות רב לאומיות למימון  יםאסטרטגי שיתופי פעולהמעוניינות ב החברות

 .משלימותטכנולוגיות פטנטים ול צולב ע מתן זיכיוןמוצרים חדשים או ל לשמו"פ ה

 

  3.6-ו 3.1 -על כ 2010 -ו 2009גודל השוק עמד בשנים  -רפואיוציוד שירותיים 

יבוא הציוד והשירותיים הרפואיים  צפי להמשך גידול בשוק., עם דולר בהתאמה מיליארד

קריות הן ארה"ב, יפן והאיחוד מגודל השוק. הספקיות העי 60% -למדינה מהווה כ

 האירופאי.

עליית רמת החיים במדינה הביאה לעלייה בביקוש לשירותים בתחום הבריאות. שרותי 

חירום וציוד רפואי מתקדם הם רק חלק מהענפים בהם הייבוא של קוריאה גדל באופן 

 עקבי. נציין כי יבוא ציוד רפואי מחייב אישורים מתאימים ובדיקות בטיחות.

מובילה עולמית בתחום הניסויים הקליניים עבור תרופות ל פוךלה שואפתקוריאה 

בשיפור איכות בתי החולים לשם כך, ממשלת קוריאה משקיעה ומכשירים רפואיים. 

ממשלת צפויה , יתכנועל פי הת בעזרת הסרת פיקוח.ו ,והטכנולוגיות הרפואיותהציוד 

 , כאשרIFEZ26באזור  מיטות 350-600עם מתקדמים במיוחד קוריאה לבנות בתי חולים 

. מאחר וזאת הפעם הראשונה שבה 2016 -בית החולים הראשון אמור להיפתח ב

, הדבר מהווה הזדמנות בפרויקט רחב היקף בתחום הבריאות הון זרקוריאה משתפת 

לפרויקט. חשוב לציין, כי תקנות  ציוד רפואילייצא  הציוד המתקדם בישראלעבור יצרני 

  דיין לא עברו באסיפה הלאומית של קוריאה ועל כן הפרויקט עלול להתעכב.הפרויקט ע

 

 מיליון דולר  41.5-ו 39.5 -על כ 2010 -ו 2009גודל השוק עמד בשנים  -ליםכימיק

להמשך הוא צפי מסך גודל השוק, כאשר ה 82%-היצור המקומי מהווה כבהתאמה. 

  .בשיעורים דומים גידול בשוק

, בעלי איכות גבוההמתוחכמים צרים כימיים גידול בביקוש למוחל בשנים האחרונות, 

. התרופות ותעשיות הקוסמטיקה בתחום הרפואי, מוצרים חדשים מהרצון לפתחהנובע 

בפיתוח מוצרים התפתחה והבשילה על בסיס התמקדות קוריאה בכימיקלים תעשיית ה

הרמה כיום . וכו' , דטרגנטים, דבקיםצבעים :כגון ,מוצרים מרובי יישומייםו גמורים

דומה לרמה הקיימת  יםהמקומי חומרים המשלימיםוההצבע  יצרנישל הטכנולוגית 

והמפותחות. עם זאת, המורכבות הרבה המאפיינת מוצרים  מדינות המתקדמותב

 ליבהטכנולוגיות מסה קריטית של הצטברות של מבוססי כימיקלים מתקדמים, הדורשת 

, מציגים לקוריאנים אתגר לא ת במו"פשמעותימ השקעהעלות בוהמפותחות לאורך זמן 

                                            
26
 Incheon Free Economic Zone. 



 

 22 

לייבא את מרבית מרכיבי הבסיס הכימיים לצורך הייצור  ,גם היום ,קטן ומחייבים אותם

  המקומי של המוצרים המוגמרים.

 ,הפוטנציאל העיקרי בשוק זה הינו בהצגת חומרים ותרכובות כימיות חדשות, מתקדמות

ים. קיימת דרישה לחומרים מולקולאריים לחברות המייצרות את המוצרים המוגמר

חדשים ורכיבים כימיים לשימוש באלקטרוניקה וחומרים פעילים ביולוגית לתחום הרפואי 

צורך ייצור מוצרים והקוסמטי. קיים ביקוש רב לחומרים כימיים הפעילים ביולוגית ל

הן הסוכנויות וקוריאניות הברות ידידותיים לסביבה ושאינם מייצרים זיהום סביבתי. הן הח

במדינות בהן עם חברות בינ"ל שיתופי פעולה ליצור  יםמעוניינהממשלתיות הרלוונטיות, 

ייצור מוצרים על מנת להשיג את הידע החסר שנדרש בתהליך , מפותח ענף הכימיקלים

  .יותר איכות גבוההב

 


