
 

 
 

 

 סקירה כלכלית | נתונים כלכליים והסחר עם ישראל תאילנד

 היחידה הכלכלית, מכון היצוא

Thailand

General Information

Capital: Global Competitiveness Index Ranking (Out of 140): 38

Population (m): 69 Corruption Perceptions Index Ranking: (Out of 180): 96

Local Currency: Thai baht Ease of Doing Busniess Ranking (Out of 190): 27

Exchange Rate (LCU:US$) : 34 Economic Freedom Ranking (Out of 180): 53

Head of State: King – Maha Vajiralongkorn Enabling Trade Ranking (Out of 136): 63

Prime Minister – Prayut Chan-o-cha

Recent Economic Indicators 2016 2017 2018 2019

Real GDP Growth (% change YOY) 3.3 3.9 4.6 3.9

GDP (Bn$) (market prices) 412 455 490 524

GDP per capita ($) (PPP) 16,928 17,894 19,126 20,268

Export of Goods (Bn$) 214 235 252 259

Import of Goods (Bn$) 178 201 229 238

Unemployment Rate (% yearly) 0.8 0.7 0.7 0.7

Inflation (Av) 1.1 0.8 0.5 1.1

Principal  Export Destinations Principal  Import Destinations

Principal  Export Commodities Principal  Import Commodities

The most problematic factors for exporting to Thailand *

1 Burdensome import procedures 

2 Tariffs and non-tariff barriers

3 High cost or delays caused by international transportation

4 Corruption at the border

5 High cost or delays caused by domestic transportation 

Israel's Goods Trade Relations with Thailand **

M$ % Change

Export 236 2%

Import 743 26%

Total trade (export + import) 979

Trade Balance (export - import) -508

Israel's Export to Thailand Israel's Import from Thailand

The Main Sectors of Goods Trade between Israel and Thailand **

Sector M$ % Share % Change Sector M$ % Share % Change

Machinery, Electrical equipment 54 13% -4% Vehicles 165 25% 7%

Optic Machinery 27 7% 43% Machinery, Mechanic equipment 119 18% 14%

Fertilizers 23 6% 51% Plastics 54 8% 8%

Aircraft 22 5% 365% Machinery, Electrical equipment 49 7% -29%

Machinery, Mechanic equipment 21 5% -11% Preparations of meat & fish 35 5% 70%

*   World Economic Forum, Executive Opinion Survey 

** Excluding Diamonds  

Bangkok

China 12.4%, US 11.2%, Japan 9.5%, Hong Kong 

5.2%, Vietnam 4.9%, Australia 4.5%, Malaysia 4.4% 

Export Import

China 20%, Japan 14.5%, US 6.8%, Malaysia 5.4% 

automobiles and parts, computer and parts, jewelry and 

precious stones, polymers of ethylene in primary forms, 

refine fuels, electronic integrated circuits, chemical 

machinery and parts, crude oil, electrical machinery and parts, chemicals, 

iron & steel and product, electronic integrated circuit, automobile’s parts, 

jewelry including silver bars and gold, computers and parts, electrical 
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 : סקירת סחר כלכליתתאילנד -ישראל
 היחידה הכלכלית, מכון היצוא

 

-כשל  עליהדולר,  מיליארדכעל היקף של  2018בשנת  עמד, תאילנדושל ישראל  1היקף הסחר

של  יצוא הסחורות הסחורות. ביבואחד העלייה בסחר נבעה מגידול  .2017לשנת ביחס  20%

זאת , דולר מיליון 236-כלהיקף של   2%-של כ קלה עליה 2018רשם במהלך  תאילנדלישראל 

 26%-רשם עליה חדה של כ יבוא הסחורות. 2017שנרשמה בשנת  5%-ירידה של כ לאחר

 . דולר מיליון 743-הסתכם בכו

 .2מסך הסחר %70-כ ומהווההינו המרכיב העיקרי בסחר בין המדינות  תאילנדמ הסחורות יבוא

בהתאם לדומיננטיות  מסך היקף הסחר. 30%-מהווה בהתאמה כ תאילנדלהסחורות  יצוא

 מול תאילנד. מסחרי מתמשך ןהיבוא נמצאת ישראל בגירעו

 

 שומר על יציבותהיבוא מזנק, היצוא  | תאילנדעם  סחר
 2009-2018דולרים,  מיליוניסחורות ללא יהלומים. ויבוא יצוא 

 
 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא

                                                           
  יצוא ויבוא סחורות ללא יהלומים. 1
 .2018-2009ע"פ ממוצע השנים  2
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יצוא סחורות   יבוא סחורות   מאזן מסחרי  



 

 
 

 
 

 

 תאילנדלהיצוא הישראלי 

 עליה –מיליון  דולר  236-על היקף שנתי של כ 2018היצוא של ישראל לתאילנד עמד בשנת 

 –מיליון  דולר  231-כהיצוא בהסתכם  2017. בשנת 2017 שנתבהשוואה ל 2%-של כקלה 

(. בראיה ארוכת 5%-)במהלכה גדל היצוא בשיעור של כ 2016 -בהשוואה ל 5%-ירידה של כ

 מיליון דולר.  245-כשל ממוצעת על רמה  2009-2018טווח עמד היצוא בשנים  

עשבים ודשנים קוטלי וכן,  ומערכות טלקומוניקציה אלקטרוניבעיקר ציוד  תאילנדלישראל מייצאת 

אלקטרוני ומערכות ציוד  ענף .3מסך יצוא הסחורות למדינה %19-ו %24-כהמהווים בהתאמה 

 תקשורת. ציודו מערכות ורכיבים אלקטרוניםפעילות בתחום הבטחוני,  מאופיין טלקומוניקציה

ענף  מנגד, מיליון דולר. 50-והסתכם בכ 27%-ירידה חדה של כ 2018ענף זה רשם בשנת 

( עליה 2018רשם בשנה האחרונה ) 2015אשר היה במגמת ירידה משנת  לחקלאות הכימיקלים

 מיליון דולר. 47-והסתכם בכ 16%-של כ

 

 במיליוני דולרים 8201-2009 |תאילנדמגמות ביצוא ל

 
 

 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא

                                                           
  2018-2015על פי ממוצע היצוא בשנים  3
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 אופטי, מכשור רפואייצוא ; העיקריים ביתר הענפים חיוביתמלבד ענפים אלו נרשמה מגמה 

והסתכם  25%-בכ עלה מכונות וציודמיליון דולר, יצוא  34-להיקף של כ 40%-בכ עלה ומדידה

 יצוא, מיליון דולר 20-להיקף של כ 8%-בכ עלה תכשירי מזון שונים  , יצואמיליון דולר,  16-בכ

 57%-עלה בכ כימיקלים אנאורגניים יצוא מיליון דולר, 11-להיקף של כ 9%-עלה בכ מתכות

 מיליון דולר. 12-להיקף של כ

 

 2018-2015 | תאילנדלעיקריים היצוא הענפי  

 
 

 
 

 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא
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ציוד אלקטרוני וטלקומוניקציה

קוטלי עשבים ודשנים

אופטי ומדידה, מכשור רפואי

מכונות וציוד

תכשירי מזון שונים מפירות וירקות

כלים ממתכת פשוטה

כימיקלים אנאורגניים

כלי טיס וחלקיהם

פסולת וגרוטאות של נייר למיחזור

פלסטיק ומוצריו

מוצרים פרמצבטיים

אחרים 



 

 
 

 
 
 

 2018-2015, במיליוני דולרים |תאילנדלענפי יצוא עיקריים 

 
 

  2018-2015ע"פ ממוצע  בחתך ענפי | תאילנדלהתפלגות היצוא 

  
 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא

 2018 2017 2016 2015 תיאור ענף
% שינוי 

(2015/2018) 
% מהיצוא )מ"מ 

2015-2018) 

ציוד אלקטרוני   
 וטלקומוניקציה

57 54 69 50 -11% 24% 

 19% 8%- 47 41 42 51 קוטלי עשבים ודשנים

מכשור רפואי, אופטי      
 ומדידה

19 27 25 34 85% 11% 

 8% 30%- 16 13 21 24 מכונות וציוד

 8% 22% 20 18 19 16 תכשירי מזון שונים

 4% 2% 11 10 10 11 כלים ממתכת פשוטה

 4% 13% 12 7 11 10 כימיקלים אנאורגניים

ציוד אלקטרוני 
וטלקומוניקציה

24%

קוטלי עשבים ודשנים
19%

אופטי , מכשור רפואי
ומדידה
11%

מכונות  
וציוד
8%

תכשירי מזון שונים 
מפירות וירקות

8%

כלים ממתכת פשוטה
5%

כימיקלים אנאורגניים
4%

כלי טיס וחלקיהם
3%

פסולת  
וגרוטאות של 
נייר למיחזור

3%

פלסטיק ומוצריו
2%

מוצרים פרמצבטיים
2%

אחרים 
11%



 

 
 

 
 
 

 תאילנדמהיבוא של ישראל 

 מיליון 743-להיקף של כ 26% -של כחד בשיעור  2018במהלך  עלה תאילנדמיבוא הסחורות 

והיבוא שמר רמה ממוצעת  לא נרשמה תזוזה ביבוא הסחורות 2017שבשנת  וזאת לאחר -דולר

רשם היבוא  2009. החל משנת (2015-2017מיליון דולר בשלוש השנים האחרונות ) 587-של כ

 .%60-כגידול מצרפי של  תאילנדמ

 דולרים  מיליוני, 2018-2009 |תאילנדמהיבוא 

 

 
 

 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא

 

-כ וציודומכונות , 4מסך היבוא השנתי %22-המהווים כ רכבכלי בעיקר  תאילנדמשראל מייבאת י

%20. 

אשר  כלי רכבעליה נרשמה ביבוא  .חיובית כלליתמגמה  2018במהלך  מהמבין ענפי היבוא נרש

אשר  37%-בכ מכונות וציודביבוא , מיליון דולר 149-להיקף של כ 56%-עלה בשיעור חד של כ

 3%-בכ דגיםביבוא , מיליון 60-אשר הסתכם בכ 17%-בכ פלסטיקביבוא , מיליון 156-הסתכם בכ

 5%-בכ גומיביבוא ו מיליון 43-אשר הסתכם בכ 36%-בכ אורזביבוא , מיליון 46-אשר הסתכם בכ

-בשיעור של כ ציוד אלקטרוני וטלקומוניקציהביבוא נרשמה . ירידה מיליון 34-אשר הסתכם בכ

 .מיליון דולר 81-כלהיקף של  10%

 

                                                           
 . 2018-2015כל המשקלות מחושבים ע"פ ממוצע היבוא בשנים  4
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 )במיליוני דולרים( | תאילנדמענפי יבוא עיקריים 

  
  2018-2015ע"פ ממוצע  בחתך ענפי | תאילנדמהתפלגות היבוא 

 

 וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצואעיבוד  

 

 2018 2017 2016 2015 תיאור ענף
% שינוי 

(2015/2018) 
% מהיצוא )מ"מ 

2015-2018) 

 22% 3%- 149 95 165 154 כלי רכב וחלקיהם

 20% 50% 156 113 119 104 מכונות וציוד

ציוד אלקטרוני     
 וטלקומוניקציה

69 49 90 81 17% 12% 

 9% 20% 60 51 54 50 פלסטיק ומוצריו

 6% 124% 46 44 35 20 דגים מעובדים או משומרים    

 6% 18% 43 32 34 36 אורז

 5% 27% 34 32 23 27 גומי ומוצריו

כלי רכב וחלקיהם
22%

מכונות וציוד
20%

ציוד אלקטרוני 
וטלקומוניקציה

11%

פלסטיק 
ומוצריו

8%

דגים מעובדים או  
משומרים

6%

אורז
6%

גומי ומוצריו
5%

עץ ומוצרים מעץ  
2%

תכשירים מירקות  
ופירות
2%

תכשירי מזון  
שונים ורטבים

2%

מכשור אופטי ורפואי
2%

אחרים 
14%



 

 
 

 

 

 תאילנדמתיירות נכנסת 

להיום נרשמה ירידה  2012משנת . תיירים מתאילנד לישראל 3,400-נכנסו כ 2018שנת ב

( ניתן לראות 2016-2018האחרונות ) במספר המבקרים. בשלוש השנים 20%-מצרפית של כ

 . עליה במספר התיירים מדי שנה

 

 לפי אזרחות מספרים מוחלטים באלפים, 2018-2012 |לישראל תאילנדמכניסת תיירים 

 

 
  עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא

 

 1%-וכ מיליון תיירים( 4-)כ מסך התיירים 0.1%-היווה כ תאילנדממספר התיירים  2018בשנת 

  .אלף( 462-)כ מאסיהממספר התיירים 
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