
 

 

 סקירה כלכלית: דרום קוריאה -ישראל
 היחידה הכלכלית, מכון היצואל | תונים כלכליים והסחר עם ישראנ

South Korea

General Information

Capital: Global Competitiveness Index Ranking (Out of 140): 15

Population (m): 52 Corruption Perceptions Index Ranking: (Out of 180): 51

Local Currency: South Korean won Ease of Doing Busniess Ranking (Out of 190): 5

Exchange Rate (LCU:US$) : 1131 Economic Freedom Ranking (Out of 180): 27

Head of State: President – Moon Jae-in Enabling Trade Ranking (Out of 136): 27

Prime Minister – Lee Nak-yeon

Recent Economic Indicators 2016 2017 2018 2019

Real GDP Growth (% change YOY) 2.9 3.1 2.8 2.6

GDP (Bn$) (market prices) 1,415 1,540 1,656 1,700

GDP per capita ($) (PPP) 37,810 39,548 41,416 43,212

Export of Goods (Bn$) 512 577 622 652

Import of Goods (Bn$) 393 457 502 537

Unemployment Rate (% yearly) 3.7 3.7 3.7 3.7

Inflation (Av) 1.3 1.5 1.6 1.9

Principal  Export Destinations Principal  Import Destinations

Principal  Export Commodities Principal  Import Commodities

The most problematic factors for exporting to South Korea *

1 Burdensome import procedures 

2 Tariffs and non-tariff barriers

3 Domestic technical requirements and standards 

4 High cost or delays caused by international transportation

5 High cost or delays caused by domestic transportation 

Israel's Goods Trade Relations with South Korea **

M$ % Change

Export 971 10%

Import 1,626 27%

Total trade (export + import) 2,597

Trade Balance (export - import) -655

Israel's Export to South Korea Israel's Import from South Korea

The Main Sectors of Goods Trade between Israel and South Korea **

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

Optic Machinery 423 44% 1% Vehicles 758 47% 55%

Machinery, Electrical equipment 222 23% 94% Machinery, Electrical equipment 312 19% 9%

Machinery, Mechanic equipment 73 8% -27% Machinery, Mechanic equipment 184 11% 15%

	Copper Waste And Scrap 45 5% 8% Plastics 138 8% 10%

Metals 34 4% 1% Organic Chemicals 28 2% 30%

*   World Economic Forum, Executive Opinion Survey 

** Excluding Diamonds  

Seoul

Export Import

crude oil/petroleum products, semiconductors, natural gas, coal, steel, 

computers, wireless communication equipment, automobiles, fine 

chemicals, textiles

semiconductors, petrochemicals, automobile/auto parts, ships, wireless 

communication equipment, flat displays, steel, electronics, plastics, 

computers

China 25.1%, US 12.2%, Vietnam 8.2%, Hong Kong 6.9%, Japan 4.7%  China 20.5%, Japan 11.5%, US 10.5%, Germany 4.2%, Saudi 

Arabia 4.1% 

621 581 589

883 971
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 : יחסי סחרדרום קוריאה -ישראל

 היחידה הכלכלית, מכון היצוא
 

, הם מהגדולים דרום קוריאהמבין מדינות העולם, קשרי הסחר שמנהלת ישראל עם 

עבור ישראל  דרום קוריאהמהווה  2018והחשובים ביותר של ישראל בעולם. נכון לסוף שנת 

של סחורות  11-מקור היבוא הכן, ו, הודו ויפן. באסיה אחרי סין 4-והבגודלו  11-יעד היצוא ה

דרום . בהתאם לכך מדורגת ויפן בגודלו באסיה אחרי סין 3-וה מהעולם מבין כל היעדים

 בגודלה מבין כלל מדינות העולם עמן סוחרת ישראל.  11-כמדינת הסחר ה וריאהק

 

 ממדינות הסחר העיקריות של ישראל - דרום קוריאה
 2018נתוני , במיליארדי דולרים סחורות ללא יהלומים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא
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ב"ארה סין טורקיה גרמניה בריטניה רוסיה איטליה יפן הולנד צרפת דרום 
קוריאה

ספרד הודו בלגיה טיוואן

יצוא יבוא  



 

 

 דרום קוריאה עם בסחר מגמות

של  יהעלדולר,  מיליארד 2.6-כב 2018, הסתכם בשנת ודרום קוריאהשל ישראל  1הסחר ףהיק

 יהיהעלדולר.  מיליארד 2.2-אז הסתכם הסחר בכ ביחס לתקופה המקבילה אשתקד 20%-כ

, אשר הגיעו לרמות היצואהן בהיקפי ו בהיקפי היבואהן נרשמה הודות לגידול בהיקפי הסחר 

יבוא   דולר. מיליארדוהסתכם בכ 10%-רשם עליה של כ הסחורותיצוא . שיא בשנה זו

 מיליארד דולר. 1.6-להיקף כולל של כוהסתכם  27%-כבשיעור של  גדל מהמדינה הסחורות

 65%-כ מהווה והוא המדינות בין בסחר העיקרי המרכיב הינו מדרום קוריאה הסחורות יבוא

 בהתאם. הסחר היקף מסך %35-כ בהתאמה מהווה למדינה הסחורות יצוא. 2הסחר מסך

 .קוריאה מול מתמשך סחר ןבגירעו ישראל נמצאת - בסחר היבוא לדומיננטיות

 

 שיא בהיקפי הסחר בין המדינות  | דרום קוריאה עםשל ישראל  סחרה

 2009-2018, דולרים במיליארדי. יהלומים ללא סחורות ויבוא יצוא

 היצוא מכון, הכלכלית היחידה: וניתוח עיבוד

                                                           
 כל נתוני הסחר המובאים להלן הינם בנטרול הסחר ביהלומים – יצוא ויבוא סחורות. לא כולל יהלומים 1
 2018-2009על פי ממוצע הסחר בעשור האחרון  2
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יצוא סחורות   יבוא סחורות   מאזן מסחרי  



 

 

 
 

 לדרום קוריאההיצוא הישראלי 

                         מיליון דולר.  970-והסתכם בכ 10%-גדל בכלקוריאה  הסחורות יצוא 2018בשנת 
 תתנודתיובהיקפי היצוא זאת לאחר חד לראות גידול  זו השנה השנייה ברציפות בה ניתן

  מיליון דולר. 880-והסתכם בכ 50%-היצוא גדל בכ 2017בהיקפים בעשור האחרון. בשנת 
 

הייתה שנת שיא ליצוא הישראלי לדרום  2018שנת בעשור האחרון,  היצוא מגמות בניתוח
 . קוריאה

 

 
 2018משקל המדינות ביצוא | 

 באחוזים מתוך סך יצוא הסחורות ללא יהלומים

 

 
 

 וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצואעיבוד 
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  2018 |היעדים העיקריים ביצוא מישראל ומשקלם ביצוא
 . נתונים מקוריים, במיליארדי דולרים2017-% בהשוואה ליצוא ב-יצוא סחורות ללא יהלומים, שינוי ב

  

דירוג 

2018 
 מדינה

 2018יצוא 

(B)$ 
 שינוי בדירוג 2017דירוג  % שינוי

 (-) 1 3%- 10.9 ארה"ב 1

 1+ 3 47% 4.7 סין 2

 1- 2 17%- 4.0 בריטניה 3

 (-) 4 0% 2.3 הולנד 4

 2+ 7 34% 1.9 טורקיה 5

 (-) 6 9% 1.8 גרמניה 6

 2- 5 16%- 1.4 צרפת 7

 (-) 8 24% 1.2 הודו 8

 (-) 9 28% 1.2 ברזיל 9

 5+ 15 43% 1.1 יפן 10

 (-) 11 10% 0.97 ד. קוריאה 11

 (-) 12 6% 0.93 איטליה 12

 (-) 13 5% 0.85 ספרד 13

 

 .למדידה ולבדיקה וציוד מערכותיצוא ב מתרכזלדרום קוריאה  ישראל של  3מהיצוא 40%-כ
, זאת לאחר (מיליון דולר 387-כהסתכם ב)בענף  2%-של כקלה ירידה נרשמה  2018בשנת 

 .2017שנרשם בשנת  135%-זינוק של כ
 

 יליוני דולרים. מזינוק חד בשנתיים האחרונות לאחר תנודתיות בסחר |לדרום קוריאההיצוא 

 
 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא

                                                           
 2018-2015על פי ממוצע היצוע בשנים  3

834 844 

716 703 
617 621 581 589 

883 
971 
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 146-, להיקף של כ320%-עליה של כ –רכיבים אלקטרונים יצוא בעליות נרשמו  2018בשנת 

מיליון  42-להיקף של כ 8%-עלה בכ ממתכת כליםיצוא  מסך היצוא למדינה(. 8%-מיליון )כ

מיליון דולר,  36-הסתכם בכ מכשור רפואי וכירורגייצוא . (מסך היצוא למדינה 5%-)כ דולר

 מיליון דולר. 29-להיקף של כ 29%-עלה בכ תכשירי קוסמטיקהויצוא  47%-עליה של כ

 
 2018-2015, במיליוני דולרים | לדרום קוריאהענפי יצוא עיקריים 

 

 
 

 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא

 
 
 
 
 
 
 

 2018 2017 2016 2015 תיאור ענף
% שינוי 

(2015/2018) 
% מהיצוא )מ"מ 

2015-2018) 

מכשור למדידה 
 ולבדיקה

179 168 395 387 116% 37% 

מכשור אלקטרוני 
 וטלקומוניקציה

86 70 79 75 -12% 10% 

 9% 55% 73 100 52 47 מכונות וציוד

 8% 289% 146 35 31 38 רכיבים אלקטרונים

פסולת וגרוטאות 
 ממתכת

48 43 66 61 27% 7% 

 5% 26% 42 39 41 34 כלים ממתכת

 4% 34% 36 25 31 27 וכירורגימכשור רפואי 

 4% 21% 29 33 28 24 כימיקלים אורגנים

 3% 77% 29 22 18 16 תכשירים קוסמטיים

 2% 78%- 3 10 36 15 כלי טיס וחלקיהם



 

 
 

  2018-2015ע"פ ממוצע  בחתך ענפי | לדרום קוריאההתפלגות היצוא 

 

 , מיליוני דולרים 2018-2015 בחתך ענפי | לדרום קוריאההתפתחות היצוא 

 

 
 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא
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כלי טיס וחלקיהם
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 מדרום קוריאההיבוא של ישראל 

 לאחרוזאת  27%-עליה של כ של ישראל מקוריאה הדרומית הסחורותיבוא  רשם 2018בשנת 

יבוא מהכתוצאה בעיקר  ההובל התנודתיות. 2017בשנת ביבוא הסחורות  16%-של כירידה 

בדומה לרמת השיא  – דולר מיליארד 1.6-, הסתכם בכ2018. היבוא בשנת רכבכלי בענף 

 . 2012-שנרשמה ב
 

 יליוני דולרים מ .לסחורות של ישראל בביקושיםתנודתיות  |מדרום קוריאההיבוא 

 

מיליון דולר  760-להיקף כולל של כ 55%-עליה של כ -כלי הובלהמשמעותי נרשם ביבוא גידול 

 %15-עלה בכמכונות וציוד  בכלל ענפי היבוא העיקרים.ו נרשמ ותעלי (. 4מסך היבוא %44-)כ

 138-הסתכם בכ מוצרי פלסטיק ,(מסך היצוא למדינה 11%-מיליון דולר )כ 184-להיקף של כ

עלה רכיבים האלקטרונים וענף ה (מסך היצוא למדינה 9%-)כ 10%-כ     מיליון דולר, עליה של 

 (.מסך היצוא למדינה 8%-מיליון דולר )כ 141-להיקף של כ 20%-בכ

 )במיליוני דולרים( | מדרום קוריאהענפי יבוא עיקריים 

                                                           
 2018-2015בשנים  היבואעל פי ממוצע  4

917 

1,158 

1,590 1,671 

1,334 1,357 
1,155 

1,531 

1,280 

1,626 
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 2018 2017 2016 2015 תיאור ענף
% שינוי 

(2015/2018) 

% מהיצוא 
-2015)מ"מ 

2018) 

 44% 58% 758 488 749 480 כלי רכב וחלקיהם

ציוד אלקטרוני 
 וטלקומוניקציה

210 180 170 171 -18% 13% 

 11% 35% 184 161 146 137 מכונות וציוד

 9% 19% 138 125 110 116 פלסטיק ומוצריו

 8% 501% 141 118 149 23 רכיבים אלקטרונים

 2% 24% 28 25 22 22 מכשור אופטי ורפואי

 2% 3% 24 21 20 24 תכשירי מזון שונים



 

 
 

  2018-2015ע"פ ממוצע  בחתך ענפי | מדרום קוריאההתפלגות היבוא 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 , מיליוני דולרים 2018-2015 בחתך ענפי | מדרום קוריאה היבואהתפתחות 

 

 

  עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא
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 הסחר בשירותים עסקיים

פעם בשנה מפרסמת הלמ"ס נתונים ואומדנים לגבי היקף הסחר בשירותים העסקיים של ישראל מול 

מדינות נבחרות. נתונים אלו חשובים ביותר הן לאור משקלו ההולך וגדל של סקטור השירותים ביצוא 

 הישראלי בכלל והן לאור חלקו המשמעותי של נדבך השירותים העסקיים בסקטור השירותים בפרט.  

          המסכמים את הסחר בשירותים עסקיים בשנים 2018במהלך נכון לנתונים שהתפרסמו 

עומד בשנים אלו  וקוריאה הדרומיתעולה כי סך הסחר בשירותים עסקיים של ישראל  2013-2017

מיליון דולר בממוצע  48-יצוא שירותים )כ 67%-מזה כ –מיליון דולר בשנה  72-על ממוצע של כ

 מיליון דולר בממוצע לשנה(. 24-יבוא שירותים )כ 33%-לשנה( וכ

מיליון דולר, עלייה דולרית של  90-הסתכם הסחר בשירותים עסקיים בין המדינות בכ 2017בשנת 

-עלה היצוא בשיעור של כ 2013-ו 2017. בין השנים 2013בהשוואה להיקף הסחר בשנת  34%-כ

והסתכם בשנת  3%-בשיעור של כ ירדמיליון דולר( ואילו היבוא  63-בכ 2017נת )הסתכם בש 60%

 מיליון דולר.  28-בכ 2017

  במיליוני דולרים 2017-2013 |הסחר בשירותים עסקיים 

 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא
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יבוא שירותים עסקיים מדרום קוריאה יצוא שירותים עסקיים לדרום קוריאה



 

 
 

 )במיליוני דולרים(עיקריים ם ענפי | לדרום קוריאהיצוא שירותים עסקיים 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

בענף  ;שירותי פרסום וחקר שווקיםבעיקר  דרום קוריאהלישראל מייצאת מבחינת סחר בשירותים 

 . (Advertising Technology) 5 טק-האדזה מתאפיינת פעילות של חברות 

  2017-2013ע"פ ממוצע  | פילוח ענפי היצוא לדרום קוריאה יצוא שירותים עסקיים 

 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא

                                                           
 בנושאים כמו המלצת תוכן, פרסום והובלת קמפיינים במדיה הדיגיטלית ופרסונליזציה של נתונים ממוקדי לקוח 5

 

 2017 2016 2015 2014 2013 תיאור ענף
% שינוי 

(2013/2017) 

% מהיצוא 
-2013)מ"מ 

2017) 

חקר ושירותי פרסום 
 שווקים 

22.6 27 28.7 32.3 43.8 93% 64% 

 14% 168% 8.6 7.3 6.8 46.7 3.2 שירותי מחשוב

 10% 2% 4.8 4.6 4.5 4.5 4.7 שירותי תיקון ותחזוקה

שירותי פרסום וחקר 
שווקים
64%

שירותי מחשוב  
14%

שירותי תיקון ותחזוקה
10%

ייעוץ עסקי 
1%

שירותים משפטיים
1%

תמלוגים עבור השימוש  
בקניין רוחני

1%

שירותי תקשורת
1% אחרים

10%



 

 

 )במיליוני דולרים(עיקריים ם ענפי |מדרום קוריאה יבוא שירותים עסקיים 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ענף ראשי זה כולל שירותי . והנדסהאדריכלות שירותי בעיקר  מדרום קוריאה מייבאתישראל 

עריכת בדיקות וכן,  כניות בנייה(, ביקורת מבנים, מיפוי ומדידהואדריכלות, הנדסה, שרטוט )ת

  פיזיקליות, כימיות וניתוחים טכניים אחרים.

  2017-2013ע"פ ממוצע  | פילוח ענפי היצוא מדרום קוריאה בוא שירותים עסקיים י

 היחידה הכלכלית, מכון היצואעיבוד וניתוח: 

 2017 2016 2015 2014 2013 תיאור ענף
% שינוי 

(2013/2017) 
% מהיצוא )מ"מ 

2013-2017) 

שירותי אדריכלים, 
 מהנדסים וטכנאים

11.8 7.9 7.4 10.1 12 1% 41% 

 15% 5% 4.1 3.3 3.2 3.5 3.9 שירותי מכירה ושיווק

 6% 6%- 1.5 1.3 1.2 1.3 1.6 שירותים משפטיים

חקר ושירותי פרסום 
 שווקים 

1 1.3 1.2 1.3 1.6 59% 5% 

שירותי תיקון 
 ותחזוקה

1.1 0.8 0.8 0.8 1 -13% 4% 

 4% 644% 1.2 1 1 1 0.2 ייעוץ עסקי

,  שירותי אדריכלים
מהנדסים וטכנאים

41%

שירותי מכירה ושיווק
15%

שירותים משפטיים
6%

שירותי פרסום וחקר 
שווקים

5%

שירותי תיקון ותחזוקה
4%

ייעוץ עסקי 
4%

מחקר ופיתוח 
1%

אחרים
25%



 

 

 מדרום קוריאהתיירות נכנסת 

הייתה שנת שיא בתיירות הנכנסת  2018, שנת 2012נכון לנתונים שהתפרסמו משנת 

 2018שנים של ירידה במספר התיירים לישראל, שנת  שלושלאחר לישראל.  מדרום קוריאה

אלף  45-נכנסו לארץ כ 2018שניתן לראות גידול במספר התיירים. בשנת  השלישיתהשנה  זו

 .2015תיירים, מספר כמעט כפול ממספר התיירים בשנת 

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

 
מספר  2018בשנת מספר התיירים מדרום קוריאה הוא השלישי בגודלו באסיה )אחרי סין(. 

ממספר  10%-וכ מיליון תיירים( 4-)כ התייריםמסך  1%-כ היווה מדרום קוריאההתיירים 

  . אלף( 460-)כ מאסיההתיירים 

  , מספרים מוחלטים באלפים2018|לפי אזורי סחר כניסת תיירים לישראל

 

 

 

 

 

 

 

  עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא

29 28 

22 22 
28 

40 
45 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

האיחוד  
,  האירופי
42%

צפון  
, אמריקה
24%

יתר ארצות 
,  אירופה
14%

, אסיה
11%

אמריקה 
,  הלטינית

5%

, אפריקה
2%

,  אוקיאניה
1%

ארצות 
בלתי  
,  מסווגות
0.2%


