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 מאפיינים עיקריים -קומרס הדרום קוריאני -שוק האי

 רשמיים של ממשלת קוריאההנתונים הלפי . קומרס הקוריאני הינו הרביעי בגודלו בעולם-שוק האי

-כ גידול של, מיליארד דולר 144.7-כבערוצים השונים הגיע ל 2020שנת ל סך העסקאות האונליין

בהתאם לגידול העקבי  .מיליארד דולר 121-גיע לסך העסקאות הבה ש 2019לעומת שנת  20%

קומרס הקוריאני צפוי להיות השוק השלישי -שוק האי 2022בחמש השנים האחרונות, בשנת 

 52-)כ שבוחנים את היקף העסקאות ביחס לגודל אוכלוסיןכ 1וארה"ב.בגודלו בעולם, לאחר סין 

מיליארד  2.83במקום הראשון עם סך עסקאות של כבר כעת קוריאה מדורגת  ,תושבים(מיליון 

יפן, . בהתאמהבריטניה וארה"ב נמצאות  שלישיהשני והבמקום כאשר , דולר לכל מיליון תושבים

עם סך  השישי קוריאה, משתרכת במקוםלדומים מעט כלכליים חברתיים ומדינה בעלת מאפיינים 

נפח העסקאות אונליין בתחום המסחר  מיליארד דולר לכל מיליון תושבים. 1.12עסקאות של 

סך השוק הקמעונאי הקוריאני והציפייה שהוא ימשיך לגדול על מ 34%והשירותים כבר מהווה 

 למגמה זו.ה משמעותית תרמ 2020התפרצות הקורונה במהלך חשבון עולם הריטייל המסורתי. 

עסקאות כ"סה  
(USD/Billion) 

לנפשמקוונות  עסקאות  
(USD Billion/Per Million 

People) 
 מדינה

$144.7b $2.85b 1.    קוריאה דרום  

$180.3b $2.64b 2.    בריטניה 

$794.5b $2.39b 3.    ב"ארה  

$2,296.9b $1.62b 4.    סין 

$96.8b $1.16b 5.    גרמניה 

$141.2b $1.12b 6.    יפן 

$73.8b $1.10b 7.    צרפת 

                                           

אה ן בקוריהיקף הסחר המקו 2025לפי חלק מהתחזיות, בשנת  .eMarketer, 2020נכונים לשנת הנתונים בטבלה  1

  .2021ד דולר במליאר 157-כהשוואה ל, ב20%( של כמעט CAGR)יליארד דולר, בקצב גידול שנתי מ 325-כה יגיע ללבד



   

  

קומרס נשלט על ידי תאגידים גדולים אשר -בדומה לשווקים אחרים בדרום קוריאה, גם שוק האי

עונאות המסורתי, חלקם אף מסונפים לקונגלומרטים להם ברוב המקרים גם אחיזה בשוק הקמ

   .Lotte-ו Shinsegae ,SK-Telecomענקיים. מבין תאגידים אלו ניתן למנות את חברת 

סמסונג, עוסקת בעיקר בתחום הקמעונאות והיא קבוצת , בעבר חברה בשליטת Shinsegaeחברת 

. eMart –ורשת הסופרמרקטים הגדולה בקוריאה  (Department Storeו )כלבבעלת רשת חנויות 

, eBay Koreaבהצעת הרכש של חברת  Lotte, החברה גברה על חברת 2021במהלך חודש יוני 

ובכך למעשה ממצבת  (Auction-ו  Gmarket: י פלטפורמות מסחר מובילותתאשר מפעילה ש)

האינטרנט והטכנולוגיה  תחבר אחריקומרס הקוריאני, -את עצמה כשחקן השני בגודלו בתחום האי

Naver  קומרס.-בתחום האי 17%אשר לה נתח שוק של המוזכר לעיל( )מנוע החיפוש 

מהאתר הסטטיסטי הרשמי של ממשלת קוריאה  אקסל להורדה קובץ כאןנק המצורף בלילרשותכם 

(https://kosis.kr/ )ם רבעוני ך שלבחתבקוריאה מקוון בשוק ה בו פילוח כלל נתוני המכירותש

 ישים. תך של סוגי סחורות ושירותן ובחי מכירה אונלייערוצבחתך של , (2017-2021)בשנים 

  מוואן לדולר.הסכומים את להמיר 

 

 פלטפורמות מסחר מובילות

קומרס הקוריאני כולל בתוכו מגוון רחב של אתרים ואפליקציות המוכרים מוצרים ושירותים, -שוק האי

יל משווקים אחרים בהם )להבד לרבות מוצרים ושירותיים תעשייתים הפונים לקהל הצרכני העסקי

. עיקר העסקאות אונליין נעשות מגוונת למדי( שחקנים כמו אמזון שולטים בשוק, בקוריאה התחרות

המסחר ולא דרך אתרים ייעודיים של מותגים או רשתות שיווק. הסיבות העיקריות דרך פלטפורמות 

להעדפת פלטפורמות המסחר על פני אתרים מסחר ייעודים הן אפשרויות תשלום מגוונות, לרבות 

באמצעות ארנקים דיגיטליים והעברות בנקאיות, הנחות בהתאם לפרופיל הרוכש והשתייכות 

יך רכישה מקוצר ופשוט העושה שימוש בטכנולוגיות עדכניות תוך למועדוני לקוחות שונים, הל

 התאמה לרגולציה המתעדכנת באופן תדיר ופתרונות שילוח מהירים.

 (מקוונות של קמעונאים ספציפיים , להבדיל מחנויותmarketplace) שלושת פלטפורמות המסחר

   Coupang. 2-ו Gmarket ,11streetהמובילות בקוריאה הן: 

                                           

,  SSG.com ,ngpiLotte Shop ,Wemakeprice ,TMON ,yMarket Kurl הן למשל וערוצי מסחר נוספים פלטפורמות  2

Kakao Talk ,Yes24.com עוד. 

https://drive.google.com/file/d/1gdVmF3rqjHg9PYUgBilUIJ5uZHhoG54S/view?usp=sharing
https://kosis.kr/
https://kosis.kr/
https://kosis.kr/


   

  

   

Coupang, 2010דרכה בשנת קומרס הקוריאני והחלה את -שחקן חדש יחסית בעולם האי 

כפלטפורמה המציעה דילים מבוססי הנחות וקופונים ממוכרים שונים, אך עם הזמן הפכה 

 לפלטפורמה המאפשרת לסוחרים להקים חנות אונליין ולמכור את מרכולתם באופן ישיר לצרכנים.

צברה את הפופלאריות שלה בשל התמקדות בחווית לקוח ובעיקר עקב השקעתה בפיתוח  קופאנג

 היא קופאנגרך לוגיסטי ארצי המאפשר משלוח מהיר תוך יום או יום למחרת לבית הלקוח. כיום מע

 .2021מיליון מבקרים בחודש מאי  27.5פלטפורמת המסחר המובילה בדרום קוריאה עם אחת מ

ת אינן פועלות בדרום קוריאה. גם חבר Amazonנכון להיום, חברות סחר אלקטרוני גלובליות כגון 

eBay  לאחר רכישת פלפורמת הסחר המקומית 2009שפעלה בדרום קוריאה משנת ,Gmarket ,

 וכאמור אף מכרה את אחזקותיה ויצאה מהשוק. eBayמעולם לא קידמה פעילות מסחר ישירה מצד 

פלטפורמות המסחר מציעות מוצרים ממגוון רחב של קטגוריות, לרבות מזון טרי, מוצרי 

ביגוד וחלקי חילוף לרכב, והן חסרות התמחות ספציפית. קטגוריות המוצרים  אלקטרוניקה, רהיטים,

 בכל אחת מהפלטפורמות די זהות ואף אחת מהן לא מתיימרת לבדל את עצמה בנושא זה.

סוגי מוכרים עיקריים בפלטפורמות הללו: מוכרים מקומיים ומוכרים גלובליים. מוכרים  שניישנן 

ריאניות ואילו מוכרים גלובליים אלו חברות זרות. האפשרות מקומיים הם עסקים או חברות קו

לחברה זרה לפתוח חנות בפלטפורמות הקוריאניות קיימת כבר מספר שנים, אך היא במקור 

 תוכננה עבור מוכרים קוריאנים הנמצאים מחוץ לקוריאה. 

בשנתיים האחרונות, במטרה להגדיל את מגוון המוצרים ולתת מענה ישיר לפלטפורמות המסחר 

הגלובליות המציעות את מרכולתן לצרכן הקוריאני, החלו פלטפורמות המסחר הקוריאניות 

( לפתוח חנות אצלן. מכירה כמוכר גלובלי Amazonהמובילות להזמין מוכרים פופלאריים )בעיקר ב 

זר להגיע לשוק לקוחות חדש, אך מצד שני יוצרת קשיים, בעיקר טכניים ולוגיסטיים מאפשרת למוכר 

בתחום של התאמת המוצר לשוק המקומי ורגולציה, תרגום, שילוח, שירות לקוחות, החזרים, 

 תשלומי מע"מ וכדומה. 

אשר מאפשרות   B2Cמבחינת מודל העסקאות, פלטפורמות המסחר המובילות פועלות במודל 

אף פועלת  Coupangעסקים לפתוח חנות אונליין ולמכור ישירות לצרכן. מעניין לציין כי לבעלי 

 במודל מכירה ישירה שבו היא למעשה לא רק הפלטפורמה אלא גם המוכר בפועל.

צוברות תאוצה, בעיקר בתחום מוצרי יד שנייה. אחת האפליקציות  C2Cיחד עם זאת עסקאות 

שלפי נתונים מנילסן קוריאה מדורגת במקום השני במספר  Carrot Marketהמובילות בתחום היא 

 מיליון מבקרים ייחודיים. 16עם מעל  2021המשתמשים בחודש מאי 



   

  

 לדמותו קווים - הקוריאני הצרכן

הצרכן הקוריאני אינו נחשב כצרכן בררן והוא מושפע באופן רב מפעילויות שיווקיות ישירות ועקיפות. 

וחברות המשקיעות באופן עקבי בפרסום בערוצים השונים מצליחים לשמר  בהקשר הזה מותגים

ואף להגדיל את קהל הלקוחות. כך למשל, מותגים, מוצרים או שירותים אשר נמכרים רק באונליין 

 עדיין מקבלים פרסום אקטיבי גם מחוץ למדיה זו.

יעדיף לרכוש ממוכר  מחיר המוצר או השירות אינו הפקטור העיקרי עבור הצרכן הקוראיני והוא

אשר יספק לו את חוויות הרכישה הטובה ביותר, גם אם יקרה יותר. במילים אחרות, מוכר אשר 

יספק מידע אמין, מלא ומפורט על המוצר ועל המוכר, ואם אפשר גם תיעוד על הפופולריות של 

 ת.המוצר בקרב קונים אחרים, יוכל למכור במחיר גבוה יותר ללא פגיעה ממשית במכירו

יחד עם זאת, הצרכן הקוריאני איננו ממהר לבצע רכישה והוא בודק ומשווה. הוא מנסה ללמוד על 

המוצר לא רק מהתיאור הרשמי אלא מביקורות וסקירות של קונים קודמים בפלטפורמות המסחר 

גדול מנוע החיפוש ופורטל האינטרנט האגב בדרום קוריאה השונות וכן בבלוגים שונים שפורסמו. 

בתחום החיפוש בדרום קוריאה.  70%אשר נהנה מנתח שוק של  Naver.com אינו גוגל אלא ביותר

Naver  מציע למשתמשיו אפשרות לנהל בלוג עצמאי ללא תשלום. משתמשים רבים עושים בו

שימוש והוא מהווה מקור למידע אמין. זאת גם הסיבה שתוצאות החיפוש המתקבלות במנוע 

בתחילה בד"כ פוסטים מבלוגים שונים. החיפוש הנ"ל מאפשר לקונים מציגות  Naverהחיפוש של 

 גם להשוות מבין מוצרים דומים או זהים. 

אף מאפשרת למוכרים לפתוח חנות אונליין תחת הפלטפורמה  Naverבהקשר הזה ראוי לציין כי 

Naver Store Farm  אולם פלטפורמה זו אינה מתנהגת בדומה לפלטפורמת מסחר רגילה

ת אתר ואפליקציה ייעודית, אלא היא מחוברת למנוע החיפוש הכללי דבר המקנה יתרון על המספק

. גם Naverאינם מוצגים במנוע החיפוש של  Coupangפני פלטפורמות אחרות. למשל, מוצרים מ 

, אולם כרגע התמיכה והשירות הם Naver Store Farmחברות זרות יכולות לפתוח חנות ב 

 צורך בסיוע על יד נותן שירות מקומי.  בקוריאנית בלבד ויש 

, הצרכן הקוריאני רוכש באונליין בעיקר )בסדר יורד( שירותים 2020לפני נתונים רשמיים משנת 

 שונים, מוצרי אופנה, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, מוצרים לבית, מוצרי מזון ומוצרי קוסמטיקה. 

% 70 -כ ,2020ן דרך הטלפון הנייד. בשנת הצרכן הקוריאני מעדיף לבצע את הרכישות שלו באונליי

מכלל עסקאות האונליין נעשו דרך המכשיר  70%-יאנים ביצעו רכישה מקוונת אחת לפחות וכמהקור

 דולר בחודש על רכישות מקוונות. 150-מבזבזים בממוצע כ 2020הקוריאנים נכון לשנת  .הנייד

 

 

 



   

  

 ביטולים/החזרים ומדיניות לקוחות שירות

שירות לקוחות בדרום קוריאה היא תעשייה בפני עצמה, הכוללת קורסים, בתי ספר והכשרות אשר 

נועדו להבטיח עמידה בציפיות הלקוח הקוריאני אך גם התאמה לרגולציה אשר ברוב המקרים 

מיטיבה יותר עם הלקוחות. שירות הלקוחות משמעו, מענה טלפוני מיידי גם לעסקאות המתבצעות 

ן אלו שנעשות בתוך פלטפורמות המסחר. חשוב לציין כי פלטפורמות המסחר באונליין וכ

למשל, אינן מספק שירות לקוחות בהקשר של המוכר או המוצר  Amazonהקוריאניות, בשונה מ 

 הנמכר ולכן כל מוכר נדרש להעמיד שירות לקוחות בשעות הפעילות.

תואם את התיאור המקורי, גם אם  הצרכן הקוריאני לא יהסס להתלונן על מוצר פגום או שאינו

במקצת. תלונה שלא תענה בהתאם עלולה להסתיים בהסרת המוצר או המוכר מהפלטפורמה, 

קומרס )בדרום קוריאה מוכר -בבוררות אצל הרשות להגנת הצרכן ואף איבוד הרישיון לעיסוק באי

 קומרס נדרש להוצאת רישיון מתאים(.-המבקש למכור באי

ימים מכל סיבה שהיא. כוח  7, ניתן לבטל עסקה שנעשתה באונליין תוך על פי החוק בקוריאה

חודשים לאחר הרכישה, אם המוצר שהתקבל אינו תואם את תיאורו,  3הביטול עדיין בתוקף עד 

חודשים,  3הפרסום הנלווה אליו או תנאי המכירה. יתירה מזאת, ניתן לבטל את העסקה אף לאחר 

זה. בכל אחד מהמקרים ניתן לקבל החזר כספי מלא וזאת  אם אי ההתאמה התגלתה רק במועד

 ימי עסקים, בכפוף להחזרת המוצר בחזרה למוכר.   3תוך 

הצרכן הקוריאני שהתרגל לביטולי עסקה בתנאים מיטיבים מעבר למוגדר בחוק, לא יראה בעין יפה 

המשמעות  מוכר שמתעקש לעמוד בדרישות החוק ובכך למנוע ביטול עסקה וביצוע החזר כספי.

היא שהצרכן עלול להביע את מורת רוחו במדיות השונות דבר שעלול להכביד על המוניטין של 

 המוכר ובמקרים חריגים אף להפסיק מכירה.

 

 ולוגיסטיקה משלוחים

)שאגב עדיין בוחנת  Amazonלפי מקורות בתעשייה, אחת הסיבות העיקריות להעדרותה של 

וק הקוריאני היא העובדה שלא יכלה להציע ערך מוסף ייחודי לצרכן אפשרויות כניסה( מהש

 הקוריאני בהקשר הלוגיסטי והשילוחי.

דרום קוריאה היא אחת המדינות הבודדות בעולם אשר נהנית מתשתית לוגיסטית מתקדמת וזולה 

הצרכן  –התומכת במערך השילוחים ברמה ארצית, לרבות תמיכה מלאה בהגעה לנקודות הקצה 



   

  

. בדרום קוריאה, כל מוכר קטן או גדול יכול לעשות שימוש בשירותי Delivery’ ‘Last Mile –פי הסו

השילוח המקומיים, לרבות שירותי הדואר הממשלתים, אשר ייספקו לו שירות של איסוף המוצר 

ימי עסקים ובעלות של שלושה דולרים. בתוספת תשלום מועט, ניתן  3ושליחה ללקוח הסופי, תוך 

 לקצר את זמן השילוח אף ליום אחד.

משלוח באותו יום הוא אף הוא אפשרי וכולל בין היתר גם מוצרי מזון טריים, כגון ירקות ופירות, אך 

גם מוצרים הדורשים קירור כגון בשר, דגים, מוצרי חלב, שוקלד וגלידה. בדרום קוריאה קיימות 

זה ושילוח בתנאים שונים עם אינטגרציה חברות לוגיסטיקה המציעות שירות אחסון, ארי 450מעל 

 מלאה לאתרי המוכרים או פלטפורמות המסחר.

מעניין לציין שפלטפורמות המסחר הגדולות לא מציעות שירות אחסון, אריזה ושילוח בעצמן לכל 

ולכן מבחינה טכנית האחריות לביצוע האחסון,  Amazon FBAמוכר מעוניין, זאת בדומה של 

ו על המוכר. יחד עם זאת, מוצרים בעלי מחזור מכירות גבוה, מותגים מוכרים, האריזה והשילוח הינ

או מוצרים אשר רווחים גם עבור הפלטפורמת מסחר, עשויים להימצא מתאימים לאחסון ושילוח 

באופן אינדיבידואלי כל מוצר  תמאשר  קופאנגעל ידי פלטפורמת המסחר באופן ישיר. כך לדוגמא, 

 כמה לאחסנו במחסני החברה ולאפשר לו להנות משילוח מהיר. מראש, בטרם ניתנת הס

 

 

, המע"מ ומכס בקוריאה על המכס הקוריאניעל פי  - על יבוא אישי בקוריאה סכום הפטור ממע"מ

דולר ארה"ב.  150-יבוא אישי )כולל רכישות אונליין מחו"ל( מקבל פטור עבור ההזמנות מתחת ל

. הסכם הסחר בין מע"מ בנוסף למכס מותאם לכל פריט 10%דולר ארה"ב, יתווספו  150מעל 

 שורה של מוצרים ישראלים בכניסה לקוריאה. ת( )או להפחיממכס ישראל וקוריאה צפוי לפטור 

 

 

*** 

צוות על ידי  כהונער הכתבנ על תחום הקמעונאות בקוריאה, שלנו סקירה קודמת, המשך של קירההס

אייל ו האדיב של מר , ובסיועכלה והתעשייהשל משרד הכלבקוריאה הדרומית ית הנספחות הכלכל

. סקירה זו נועדה לשמש כלי (בקוריאה לפעילות עסקית)חברת ייעוץ  KOISRAויקטור ממו, מנכ"ל 

לפי סוג אך יש לקרוא אותה לצד מקורות נוספים ולבצע בדיקה פרטנית עזר בידי היצואן הישראלי 

המוצר והנסיבות הספציפיות הנוגעות ליצואן. ניתן להיעזר בצוות הנספחות הכלכלית בכתובת 

sraeltrade.gov.ilIKorea@ לכלית בקוריאה פעילות הנספחות הכעוד על  פנות באנגלית(.)נא ל

 .trade.net-israel ספחויות של מינהל סחר חוץ ר' בויתר הנ

https://www.customs.go.kr/english/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=8058&cntntsId=2734
http://israel-trade.mag.calltext.co.il/magazine/125/articles/3081
mailto:Korea@Israeltrade.gov.il
israel-trade.net

