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 1 רקע ונתונים כלליים 

  (257מתוך  138קמ"ר ) 35,980: שטח

 (257מתוך  153קמ"ר )  22,072ישראל            

 בישראל( 9.3מיליון ) 23.5 :אוכלוסייה

 טייפה: עיר בירה

 דמוקרטיה נשיאותיתמשטר: 

 (2024)תום כהונה בינואר  Tsai Ing-Wenוון -צאי אינגראש ממשלה/נשיא מכהן: 

 מנדרינית )סינית מסורתית( : שפה רשמית

 New Taiwan Dollar/  דולר טאיוואני חדש: מטבע

             1 USD = 28~ NTD 

במצרי טאיוואן ממערב המפרידים בינו לבין סין ובאוקיינוס טאיוואן היא אי הגובל  : גאוגרפיה

השקט ממזרח. לטאיוואן מספר איים קטנים תחת ריבונותה מדרום וממזרח לה. המדינות 

קונג הן הערים המרכזיות(, קוריאה הדרומית ויפן -הסמוכות לה ביותר הן סין ממזרח )שנז'ן והונג

 ם קטנים בריבונות יפן )אוקינאווה(.מצפון והפיליפינים מדרום. ממערב מספר איי

 

 2 2020לשנת  אינדיקטורים כלכליים מרכזיים

 

 ישראל טאיוואן טוראאינדיק

  2020 תמ"ג נומינלי

GDP, current prices 

Billions of U.S. dollars 

668.5 
402.6 

 

 PPPתמ"ג לנפש במונחי 

2020 

Purchasing power parity; 

international dollars per capita 

55,724 40,547.3 

צמיחה השיעור 

  הכלכלית

real GDP growth  

2020 :3.1% 
2019 :3.0% 
2018 :2.8% 

2020 :2.4%- 

2019 :3.4% 

8201 :%53. 

 2020 שיעור האינפלציה

Inflation rate, average 

consumer prices 

0.2%- 0.6%- 

 4.3% 3.9% 2020 שיעור האבטלה

  קלות עשיית עסקים

2020 
נמוך  מספרכאשר  1-190בין  דירוג

 מבטא תוצאה טובה

35 35 

                                                           
1 CIA The World Factbook ,The World Bank 
2 IMF, The World Bank, World Economic Forum 
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  2019מדד התחרותיות

 0-100 -ציון מ

 מבטא את הציון הטוב ביותר 100

80.2 76.7 

 -S&P 2020 AA AAדירוג אשראי 

 

 רקע כללי /כלכלי

את  וכן טאיוואן את האי כוללהממוקמת במזרח אסיה בשטח , רפובליקה הסינית, הטאיוואן

"סין הלאומית", "טאיּפיי בשמות מכונה גם  טאיוואן. יומאצו ינמןק, והפנג קבוצות האיים

הרפובליקה להבדילה מעל מנת  Republic Of China – R.O.C –ו"הרפובליקה הסינית" הסינית" 

 ,ונגהונג ק ,השולטת כיום בסין היבשתית  People’s Republic of China – P.R.C העממית של סין

כל אחת "סין". מוכרת בדרך כלל כ"סין העממית" או ה ,ואיים נוספים האינאן האי ,מקאו

מהרפובליקות טוענת לריבונות על סין כולה והן אינן מכירות זו בזו, אם כי יש ביניהן קשרי מסחר. 

 .ית"ב"רפובליקה הסינ"הרפובליקה העממית של סין" מחרימה כל מדינה שמכירה 

-העיקריות בטאיוואן הן מפלגת ההמשטר בטאיוואן הינו דמוקרטיה נשיאותית. שתי המפלגות 

KMTומפלגת ה ,-DPP אינג בטאיוואן והגברת השביעית, נערכו הבחירות בפעם 2020. בחודש ינואר-

 מסך הקולות. הנשיאה צאי 57.13%-, זכתה בDPP-, מנהיגת מפלגת הTsai Ing-Wen וון צאי

. את הכלכלה המקומיתמעוניינת ביצירת קשר צמוד עם ארה"ב מתוך הבנה שקשר זה יעזור לטפח 

בהמשך לכך, מובילה מהלכים המביעים תמיכה בארה"ב בכל הנוגע למלחמת הסחר בין ארה"ב 

הגיע לביקור רשמי בטאיוואן  20כמו כן, כצעד נוסף להעמקת היחסים, בתחילת אוגוסט לסין. 

 , במסגרתו נפגש עם הנשיאה.מזכיר הבריאות ושירותי האנוש של ארה"ב

ומעוניינת ביצירת חוזים ארוכי טווח  היא חותרת לחתימה על הסכמים בילטרליים בנוסף,

מהשינוי במדיניות  חלקכ.  ולםעם שאר מדינות הבהעמקת הקשרים הכלכליים עוכן  להשקעות חוץ

 להפחתת הבירוקרטיה הנוקשה.  העסקים בטאיוואן, היא פועלת

הייתה מזוהה בעיקר עם  80-רים. עד לשנות הטאיוואן היא מובילה עולמית בייצור ופיתוח מוצ

ייצור המוני של מוצרי פלסטיקה, טקסטיל ואלקטרוניקה זולה, אך בתמיכת הממשלה הושקעו 

בעיקר בסקטור המחשוב והשבבים. בעשורים  –עילית מתקדמות  משאבים רבים בתעשיות

( ייצור עולמי של תעשיית המחשבים והשבבים Hubהאחרונים, מיצבה עצמה טאיוואן כהאב )

  מיליארד $. 453 -צוא הטאיוואני בכהסתכם הי 2020בשנת  .בהובלת מספר חברות בולטות

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%90%D7%99%D7%95%D7%95%D7%90%D7%9F_(%D7%90%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
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 3 עשיות בולטות/ מאפייני הכלכלה המקומיתת

 נתוני סחר 

 שנה

סכום יצוא 

 לעולם

 במיליארדי

 דולרים

סכום יבוא 

 מהעולם

 דולרים במיליארדי

 מסחרי מאזן
 

2020 345.2 285.8 59.40+  

2019 354.3 307.4 46.90+  

2018 361.2 311.1 50.10+  

 

  2020שותפות הסחר הגדולות לשנת 

 יצוא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(, 12.9%(, מיכון ומכשור מכני )50.29%אלקטרוני )ומכשור רכיבים  :הם העיקריים היצוא מוצרי

(, פלדה 2.9%(, תחבורה וכלי רכב )4.85%(, מכשור אופטי ורפואי )5.36%פלסטיק ומוצריו )

 (. 2%(, כימיקלים )2.16%ומתכות )

 

 יבוא

 
 יבוא

 במיליארדי

 דולרים

אחוז מסך 

 של היבוא

 טאיוואן

 מסחרי מאזן

 דולרים במיליארדי

%22.25 63.6 סין  +38.9 

%16.06 45.9 יפן  -22.5 

%11.37 32.5 ארה"ב  +18 

%7.2 20.6 קוריאה  -5.45 

%3.6 10.2 גרמניה  -4.16 

 

(, 15%(, מיכון ומכשור מכני )32.5%: רכיבים ומכשור אלקטרוני )םמוצרי היבוא העיקריים ה

 )2.66%(, פלסטיק )3.36%(, כלי רכב וחלפים )4.88%(, מכשור אופטי ורפואי )10.32%דלקים )

                                                           
 Un Comtradeהלמ"ס,  3

 
 יצוא

 במיליארדי

 דולרים

אחוז מסך 

 היצוא של

 טאיוואן

 מסחרי מאזן

 דולרים במיליארדי

 38.9+ 29% 102.5 סין

 18+ 14% 50.5 ארה"ב

 47.7+ 14% 48.9 הונג קונג

 22.5- 7% 23.4 יפן

 10.03+ 5.5% 19.01 סינגפור
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  מרכזיים בכלכלהסקטורים 

  ICT -טכנולוגיות מידע ותקשורת 

לשחקנית מרכזית ומובילה עולמית בסקטור טכנולוגיות החל משנות התשעים טאיוואן הפכה 

(. טאיוואן הינה אחת היצרניות הגדולות בעולם בסקטור זה, היא אחראית ICTהמידע והתקשורת )

לנתח ארי של ייצור המחשבים האישיים והטלפונים החכמים בעולם ומדורגת במקומות הראשונים 

רבים נוספים. טאיוואן הינה גם ספקית עיקרית בנתח השוק העולמי של מוצרי טכנולוגיות מידע 

בין החשובים  ,של רכיבים איכותיים המשמשים בתהליכי הייצור של מוצרי חברות גלובליות ידועות

שבהם שבבים אלקטרוניים ומסכים שטוחים אשר בהם מדורגת טאיוואן כבר שנים במקום הראשון 

  בעולם.

 ענפי מדעי החיים

סקטור מדעי החיים )הכולל בין היתר גם מכשור רפואי מתקדם, תרופות ואמצעי ביוטכנולוגיה( 

 "5+2מהווה נתח משמעותי מכלכלת טאיוואן, כסקטור מוביל ב"תכנית החדשנות התעשייתית 

 16-התפוקה הכלכלית של טאיוואן מענפי מדעי החיים הייתה כ 2019. בשנת )הרחבה בהמשך(

(. בנוסף לכך, 24%( וביוטכנולוגיה )31%(, מכשור רפואי )45%מיליארד $, ומתפלגת בין תרופות )

 ותמהטוב (NHI)אזרחי טאיוואן נהנים ממערכת בריאות מודרנית ויעילה וביטוח בריאות ציבורי 

מהאזרחים ומאפשרת קבלת  99% –. המערכת מכסה כ נמוכהי ומקיף בעלות שירות איכות –בעולם 

. מערכת הביטוח הרפואי מנוהלת בטאיוואןמבתי החולים והמרפאות  93% -שירותים רפואיים ב 

(. MOHW( הכפוף למשרד הבריאות והרווחה )NHIAעל ידי מנהל הביטוח הרפואי הלאומי )

מהתמ"ג )כאשר ההוצאה  6.6%הייתה בשיעור של  2018-ההוצאה על סקטור הבריאות בטאיוואן ב

. נתון 4הושקעו בביטוח הבריאות הלאומי 53%(, מתוכה 8.8%היא  OECD-הממוצעת במדינות ה

זה מצביע על האפשרות של טאיוואן לשלוט בהוצאותיה הניהוליות וכן גם לאפשר עלויות נמוכות 

 לתושבים. 

טאיוואן את יעילות וחוזק תעשיית מדעי החיים  ( הוכיחהCOVID-19במהלך משבר הקורונה )

העצמאית שלה כאשר הגיעה לעצמאות באספקה ובייצור של מכונות הנשמה, מסיכות, מדחומים 

 ועוד בשלב מוקדם מאוד. כמו כן, ישנו ייצור מקומי של חיסון לנגיף. 

 חקלאות

סקטור החקלאות הוא אחד משבעת הסקטורים הנכללים בתוכנית החדשנות התעשייתית של 

והפיכתה מיצרנית לספקית של פתרונות ושירותים  טאיוואןלקידום כלכלת ממשלת טאיוואן 

מיליארד $  16 –מתקדמים גלובליים. התפוקה הכלכלית של טאיוואן מענפי חקלאות מסתכמת בכ 

. בתחום ( ויערנות22%(, מדגה )31%(, ניהול משק חי )47%דולים חקלאיים )מדי שנה ומתפלגת בין גי

יכולות מודרניות מורכבים שהתמודדות עימם מצריכה פיתוח  ם אתגריםטאיוואן מתמודדת עזה 

מכוני מחקר חקלאיים שונים המתמקדים בפיתוחים של גידולים חדשים  17. בטאיוואן בסקטור זה

טרופיים(, שיפור תנובת האורז, פיתוח מכשור חקלאי מתקדם -ים וסוב)בעיקר פירות וירקות טרופי

 בדגש על השקיה חכמה )בהצפה( וחממות המתאימות לאקלים המקומי. 

 

 

                                                           
 טאיוואן. PwCשל חברת  דו"חמתוך  4

https://www.pwc.tw/en/publications/assets/taiwan-health-industries.pdf
https://www.pwc.tw/en/publications/assets/taiwan-health-industries.pdf
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 בילטרליים משמעותיים של טאיוואן עם יתר מדינות העולם םהסכמי

 APEC – Asia Pacific Economic Cooperation:  גוש סחר

 ארגונים בינ"ל:

- OECD : (2013-)במעמד משקיפה קבועה מלא 

- WTO :(2002-)מ כן 

 : סחר ש הסכמישאיתן לטאיוואן ימדינות 

 FTA :ה, ניקרגואה, אל סלבדור והונדורס )ביחד(, ניו זילנד, סינגפורפנמה, גוואטמל 

 ECA (Economic Cooperation Agreement) :ממלכת אסוואטיני )סווזילנד( ,פרגוואי 

  הסכם סחר מיוחד עם סין- ECFA: Cross-Straits Economic Cooperation 

Framework Agreement.  

 האזורי בהובלתה של סין.  RCEPטאיוואן אינה נכללת בהסכם 

 . CPTPPטאיוואן הגישה בקשה רשמית להצטרפות להסכם 

 

 בשנתיים האחרונות טאיוואן יוזמות מרכזיות של ממשלת

 New Southbound policy –תכנית "דרומה" החדשה 

התכנית, שנועדה להפחית את תלות הכלכלה הטאיוואנית בסין היבשתית, הוצגה על ידי נשיאת 

יעודי בממשלתה. ומקודמת מאז על ידי משרד י 2016וון כבר בספטמבר -טאיוואן הנוכחית, צאי אינג

-מדינות נוספות באזור אסיה 18התכנית פועלת לחיזוק קשרי המסחר והכלכלה בין טאיוואן לבין 

פאסיפיק )הודו, תאילנד, אינדונזיה, פיליפינים, מלזיה, סינגפור, ברוניי, ווייטנאם, מיאנמר, 

-לנד(, אוסטרליה וניוזי-קמבודיה, לאוס, פקיסטן, בנגלדש, נפאל, סרי לנקה, בהוטן, אוסטרליה וניו

זילנד. התכנית מתמקדת בעיקר בהצטרפותה של טאיוואן להסכמי סחר קיימים וכינון הסכמים 

 חדשים בין השותפות האזוריות.  

  5+2תכנית החדשנות התעשייתית 

 "5+2" תכנית החדשנות התעשייתיתהציג את  Tsaiבטאיוואן בהנהגת הנשיאה הנוכחי הממשל 

סקטורים כלכליים אשר לראייתו  7במסגרתה מתחייב הממשל להשקיע משאבים רבים לקידום 

מטרת התוכנית היא לשנות את הבסיס התעשייתי  .מהווים את המפתח לשינוי התעשייה בטאיוואן

של טאיוואן כך שבמקום תעשייה מסורתית ממוקדת ייצור, תתפתח תעשייה חדשנית המספקת 

יצירת מקומות עבודה, פיתוח וייצוב מעמדה לי ערך מוסף גבוה אשר תביא לשירותים ופתרונות בע

 Internet ofבתוכנית הם:  הנכלליםהסקטורים חמשת . הכלכלי של טאיוואן ברמה האזורית

Things-)"מדעי החיים, האינטרנט של הדברים )יוזמה שנקראת גם "עמק הסיליקון של אסיה ,

פיתוח סקטורים נוספים:  2. מאוחר יותר נוספו ת המולדתאנרגיה ירוקה, רובוטיקה ותחום הגנ

  חקלאות וכלכלה מחזורית.ה

https://nspp.mofa.gov.tw/nsppe/
https://english.ey.gov.tw/iip/B0C195AE54832FAD#:~:text=The%20plan%20covers%20seven%20industries,agriculture%20and%20the%20circular%20economy.
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 טאיוואן -יחסי סחר ישראל 

מיליארד $ ומשקף עלייה  1.7-הסתכם בכ 2020היקף הסחר הבילטראלי בין ישראל לטאיוואן בשנת 

, הושפע 2020, ולאורך כלל שנת 2019החל מהרבעון האחרון של שנת השנים האחרונות.  5-מתונה ב

הסחר בין המדינות ממגיפת הקורונה בעקבות הביקוש העולמי לתעשיית השבבים הטאיוואנית. 

ישראל מהווה תחנת ביניים חשובה בשרשרת האספקה העולמית וניתן לזקוף את העליה ביחסי 

  הסחר לכך. 

בשל מעמדה הדיפלומטי הייחודי של טאיוואן, לא מתקיימים ביקורים רשמיים בין המדינות אך 

וראש העיר של טייפה ביקר בישראל  2018משלחת חברי כנסת ישראלים ביקרה באי בסוף שנת 

. בביקורים אלו נהוג שלא לקיים מפגשים רשמיים 2019בכנס ראשי ערים של משרד החוץ בתחילת 

התקיימה הוועדה הכלכלית המעורבת  2020 נובמברבחודש פוליטיים או דרגי ממשל. בין הדרגים ה

במספר בין ישראל לטאיוואן. בשל מגבלות הקורונה, אירחה ישראל את המפגש באופן מקוון.  13-ה

במפגש הושגו הסכמות לשיתוף פעולה במגוון רחב של נושאים מטכנולוגיות מים ועד אנרגיה 

 מתחדשת. 
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 נתוני סחר בשירותים 

 שנה 2019 2018 2017 2016

 יצוא  55.08           53.91           46.34           45.69         

 יבוא  15.41           14.54           14.34           12.18         
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 תובנות נספח

טאיוואן וישראל הן במידה רבה כלכלות משלימות ומחמיאות האחת לשנייה. יכולות הייצור 

, נתמכות ביכולות התוכנה החזקות ICT-האדירות של טאיוואן, בעיקר בתחומי הליבה מעולמות ה

אלו והחברות הגדולות בתחום טק בשתי המדינות מכירים היטב אלו את -של ישראל. מגזרי ההיי

תורמות שיעור ניכר מיחסי הסחר בין המדינות. בשנים האחרונות אנו מגדירים מחדש את פוטנציאל 

 Scaleup-לבין טאיוואן כ Startup Nation-היחסים בין המדינות באמצעות הקשר שבין ישראל כ

Nation . 

ד חברות ישראליות נוספות לפעול עידו –עיקר עבודת הנספחות מתבטאת בגיוון היצוא, כלומר 

 SME’s-בשוק הטאיוואני. הכלכלה הטאיוואנית, בדומה לישראלית, מורכבת בעיקר ממגזר ה

 מהפעילות הכלכלית במשק(.  35%-מהעסקים בטאיוואן אחראים לכ 98%)

כלכלת טאיוואן מתמודדת עם מגוון אתגרים המונעים ממנה לשחזר את שיעורי הצמיחה הגבוהים 

נהנתה בעשורים הקודמים. חדשנות טכנולוגית היא אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים שעל ממנה 

טאיוואן להמשיך ולפתח במטרה להתמודד בהצלחה עם אותם אתגרים. מותג החדשנות הישראלי 

מוכר היטב גם בטאיוואן והחברות הישראליות המקדמות חדשנות בתחומי הטכנולוגיה ימצאו כאן 

זון של הממשל הנוכחי להפיכת טאיוואן ל"עמק הסיליקון האסייתי" יכול ביקוש הולך וגדל. הח

להסתייע רבות בניסיון הישראלי וכן בחברות ישראליות חדשניות מתחומי הליבה של תעשיית 

 הייצור הטאיוואני אשר ימצאו כאן כר פורה לשיתופי פעולה.

ן )סין( במסגרת מלחמת בשנים האחרונות מוצאת את עצמה טאיוואן בין הפטיש )ארה"ב( לסד

הסחר הגלובלית המתנהלת בין שתי שותפות הסחר המרכזיות שלה. מגמה זו, שאינה צפויה להיפתר 

הולכת  Reshoringמניעה תופעת  ,בטווח הזמן הקרוב, לצד העלייה המתמדת בשכר העבודה בסין

ת אחרים ומתרחבת של חברות טאיוואניות המעתיקות את מפעלי הייצור שלהן מסין למקומו

טק ואף חזרה לטאיוואן עצמה במקרה של מפעלים -ווייטנאם ותאילנד לדוגמא בלואו –באזור 

( לתמרוץ חברות 2019-2021הכריז על תכנית תלת שנתית ) ןעתירי ידע וטכנולוגיה. הממשל בטאיווא

 783-מיליארד דולר ארה"ב מכ 42ומפעלים לחזרה לטאיוואן אשר בינתיים משכה השקעות בסך 

ברות שחזרו לפעול באי. התוכנית מספקת הזדמנויות משמעותיות לחברות ישראליות בתחומי ח

התשתיות, המים, האנרגיה וכן טכנולוגיות הקצה לייצור מתקדם עבור המפעלים החדשים. 

 טאיוואן הבהירה במספר הזדמנויות שהיא מצדדת בארה"ב ומצייתת לסנקציות שהוטלו. 

 CPTPP-ואן מגעים כל העת בנוגע לאפשרות להצטרפות להסכם הבמקביל לכל זאת מנהלת טאיו

 במעמד חברה או משקיפה אך טרם נרשמה התקדמות משמעותית. 

בראייה צופת פני עתיד, התחומים המשמעותיים בשנים הקרובות בכלכלה המקומית, מלבד ענפי 

חמישי, תחבורה  שימשיכו להוביל את כלכלת טאיוואן, צפויים להיות רשתות תקשורת דור ICT-ה

 חכמה והמשך מגמת ההתרחבות בתעשיות מדעי החיים השונות עם דגש על בריאות דיגיטלית. 

 


