


תחזית הנספחות , 2021-רקע כלכלי ומגמות ב-טאיוואן • 
2022-ל

המקומיהשוק הקורונה והשפעותיה על ניהול • 

פאסיפיק-לאסיהקפיצה קרש –טאיוואן • 

המקומיתהעסקיתלתרבות הצצה -בטאיוואן עסקים איך לעשות• 

 case studies-ואתגרי השוק -דרוש כדי להצליח מה • 
הצלחהמסיפורי 

אנו אותם הנספחות הכלכלית והשירותים עבודת • 
מציעים



רקע כלכלי של טאיוואן
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אי המטמון

סין•

חקלאות•

תעשייה•

מחשוב•

שבבים•

ייצור מתקדם ומדויק•

גרעונות/האתגריםחמשת•

שטח•

מים•

אנרגיה•

כוח אדם•

חדשנות/טאלנט/מיומנות•
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אינדיקטורים כלכליים

Indicator Taiwan Israel

Nominal GDP
Current Prices, Billions of USD

668.5 402.6

GDP Per Capita, PPP
Purchasing Power Parity, thousands of USD

55.72 40.55

Real GDP Growth 2020: 3.1% 
2019: 3.0%
2018: 2.8%

2020: -2.4%
2019: 3.4%
2018: 3.5%

Inflation Rate, average consumer prices -0.2% -0.6%

Unemployment Rate 3.9% 4.3%

Ease of Doing Business 15 35

Level of Competitiveness 80.2 76.7

Credit Rating (S&P) AA AA-

Currency (to USD / to each other) NTD, 1:27.69 NIS, 1:3.1

NTD 8.92:1 NIS



היקף הסחר בסחורות
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היקף סחר 

במיליוני דולרים

מאזן הסחר 

במיליוני דולרים

אחוז היבוא מתוך 

סך היבוא  

הישראלי

סכום היבוא  

במיליוני דולרים

אחוז היצוא מתוך  

סך היצוא  

הישראלי

סכום יצוא במיליוני 

דולרים
שנה

$1,523 -$131 1.26% $827.1 1.15% $695.9 2016

$1,631 -$232 1.35% $931.4 1.14% $699.2 2017

$1,575 -$481 1.34% $1,028.2 0.88% $547.2 2018

$1,662 -$290 1.27% $975.9 1.17% $685.7 2019

$1,708 -$244 1.39% $976.0 1.47% $732.0 2020
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$2,000

2016 2017 2018 2019 2020

מיליוני דולרים, יצוא סחורות לפי שנה/יבוא

סכום יצוא במיליוני דולרים סכום היבוא במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני דולרים היקף סחר במיליוני דולרים



היקף הסחר בשירותים
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Year 2016 2017 2018 2019 שנה

Export יצוא 55.08 53.91 46.34 45.69

Import יבוא 15.41 14.54 14.34 12.18

45.69 46.34 

53.91 55.08 

12.18 
14.34 14.54 15.41 

 -
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2016 2017 2018 2019

מיליוני דולרים, סחר בשירותים עסקיים

יצוא יבוא



פילוח תמהיל יצוא הסחורות לטאיוואן
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תוצרת חקלאית  
טרייה ומוצרי מזון

1%

מכונות ומיכון חשמלי 
ומכני
25%

אחר
2%

גומי ופלסטיק
1%

רפואי  , מכשור אופטי
ואחר
61%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

8%

מתכות  
בסיס
2%

מינרלים  
ודלקים

0%

מוצרי תחבורה
0%

אבנים  , פנינים
ומתכות יקרות

0%

2020תמהיל יצוא הסחורות 



פילוח תמהיל יבוא הסחורות מטאיוואן
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תוצרת חקלאית טרייה  
ומוצרי מזון

1%

מכונות ומיכון חשמלי 
ומכני
65%

אחר
6%

גומי ופלסטיק
8%

רפואי  , מכשור אופטי
ואחר
2%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

7%

מתכות  
בסיס
7%

מינרלים ודלקים
0%

מוצרי תחבורה
4%

אבנים  , פנינים
ומתכות יקרות

0%

2020תמהיל יבוא הסחורות 



TAIWAN – ISRAEL
Bilateral Agreements

Water Cooperation Agreement (2011)
Mutual Standardization Recognition (2011 / 2019) 
Joint R&D Cooperation Agreement (2015/6)
Energy Cooperation Protocol (2015)
customs mutual assistance agreement (AEO) (2015)



INVESTMENTS FROM ASIA

CHINA INDIA JAPAN

KOREAHONG KONG

TAIWAN



2021/2–ותחזיותמגמות
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:הטאיוואנינתוני משרד הכלכלה •

6%< 2021צמיחה•

4%<2022חזויהצמיחה•

ושבביםקורונה אתגרי•
•CPTPP
ואנרגיהמיםתשתיות•
תקשורת דור חמישי•

אתגרי ביטחון•
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10.01.2022-בטאיוואןסטטוס קורונה נוכחי 



כלכלת טאיוואן בתקופת הקורונה
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אחת מהכלכלות הבודדות בעולם שרשמה  •

צמיחה חיובית

•Reshoring–783 לפעול  " חזרו"חברות

השקעות נכנסות של  = רובן מסין , בטאיוואן

ב"מיליארד דולר ארה42

מגזר השבבים והטכנולוגיה מניע את  •

מגזר התיירות ספג מכה קשה, הכלכלה

ניכרותהשפעות מלחמת הסחר עדיין •



פאסיפיקקפיצה לאסיה כקרשטאיוואן
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•Southbound Policy
•Hong Kong
מיצוי השוק המקומי•

תלסיניאלטרנטיבה•



תרבות והיסטוריה–טאיוואן 
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Fear of Failure

Business Culture

“Island Mentality”

VC Ecosystem



הצצה לתרבות העסקית בטאיוואן
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חברים לפני חברות•

ועסקיתארגוניתתרבות•

תרבות, שתייה, אוכל•

ומתנותלבושקוד•

נשים בעסקים•



וסיפורי הצלחהאתגרים 
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יבינלאוממעמד•

קורונה•

הוירטואליתתקרת הזכוכית •

מים•

אוטומוטיב•

אנרגיה•

בריאות•



מים-אתגרים והזדמנויות 
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השנים האחרונות56-הבצורת החמורה ב•

קוב  600,000מכרזי התפלה צפויים בהיקף כולל של •

ב בשנים הקרובות"ביום ובשווי של כמיליארד דולר ארה

ניהול מים, טיהור שפכים, צמצום דליפה–בנוסף •



אוטומוטיב-אתגרים והזדמנויות 
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לפתרון  ( שבבים)מעבר מפתרון נקודתי •

(מערכות)כולל 

, ניהול אנרגיה, מוקד ידע בתחומי סוללות•

הסעת  , אוטונומיה)תחבורה מתקדמת 

( המונים ועוד

...  טאיוואנים–טסלהמספקי 75%•

פגישות+ 15X15–50–אירוע ראשון •



אנרגיה ירוקה–אתגרים והזדמנויות 

26

מזהמיםפוסילייםודלקיםיבואנית אנרגיה •

2025-סגירת כלל הכורים הגרעיניים ב•

השקעות עתק באנרגית רוח•

סולארי  –היתכנות לתחומים נוספים •

עניין גובר מצד השוק הפרטי לצד תמריצים  •

ממשלתיים



בריאות-אתגרים והזדמנויות 
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מפותחת  ( פרטית/ציבורית)מערכת בריאות היברידית •

ומתקדמת

מודעות גבוהה לשירותי בריאות ורפואה•

הנמוך  שיעור הילודה , אוכלוסייה מזדקנת במהירות•

(2.1> 1.07)בעולם

(  2019)שנים בלידה ~ 81תוחלת חיים •



הנספחות הכלכלית בטייפה
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Tslil.Lahav@Israeltrade.gov.il: פ"מו, G2G, השקעות–נספח כלכלי –צליל להב # 

Elsa.Hsieh@Israeltrade.gov.il: חקלאות, מים, מדעי החיים–קצינת סחר בכירה –שייהאלזה # 

Sandy.Lee@Israeltrade.gov.il: סחורות, HLS/ערים חכמות, אוטומוטיב–קצינת סחר –סנדי לי # 

KaiH@Israeltrade.gov.il: תקשורת, מובייל, ICT–קצינת סחר –הואנגטינג-קאי# 

Esther.Teng@Israeltrade.gov.il: ייצור מתקדם, קלינטק–קצינת סחר –טנגאסתר # 

mailto:Tslil.Lahav@Israeltrade.gov.il
mailto:Elsa.Hsieh@Israeltrade.gov.il
mailto:Sandy.Lee@Israeltrade.gov.il
mailto:KaiH@Israeltrade.gov.il
mailto:Esther.Teng@Israeltrade.gov.il


WE ARE HERE TO ASSIST YOU

Identify and scout for partners and potential opportunities objectively

Connect with relevant companies and business community

Organize customized agenda and meetings for your visit to Israel

Expedite the process of setting up your business in Israel 
and visa arrangements

Get Funding For R&D and POC’s with Israeli partners



מפת הנציגויות המסחריות




