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 תעודות זהות -קוריאה הדרומית 

 254מתוך  110קמ"ר )99,720 : שטח 

 . לערך מישראל חמשמדינות(. פי 

 מיליון. 52-כ :וכלוסייהא 

  .(Seoulיאול )ס :יר בירהע 

  .רפובליקה נשיאותית :שטרמ 

 ;(Yoon Suk-yeol) יול-וקס ,וןי :שיאנ 

במרץ  הבאותבחירות  .2022החל ממאי 

2027. 

 .וריאניתק :פה רשמיתש 

 . (KRWוואן ) 1,250דולר =  1 :טבעמ 

בדרומו מורכב  .ומיוער הררי קוריאה הצפונית, סין ויפן; ברובובגובל החצי אי  :יאוגרפיהג 

 . Jejuמאיים רבים יחסית, כולל אי גדול המשמש למטרות נופש ותיירות בשם 

 

 2021שנת  בסיוםאינדיקטורים כלכליים מרכזיים 

 ישראל הדרומית קוריאה טוראאינדיק

  תמ"ג נומינלי

 GDP, current prices Billions of U.S. dollars 
1,799 482 

 PPPתמ"ג לנפש במונחי 

Purchasing power parity; international dollars per 

capita 

48,578 
45,750 

 

 )באחוזים( הכלכליתצמיחה השיעור 

real GDP growth 

2021 – 4% 

2020 – -0.9% 

2019 – 2.2% 

 

2021 – 8.2% 

2020 – -2.2% 

2019 – 3.8% 

 

 2021 שיעור האינפלציה

Inflation rate, average consumer prices 
2.5% 1.5% 

 (2020קלות עשיית עסקים )
 כאשר ציון נמוך מבטא תוצאה טובה 1-190ציון בין 

5 35 

 (2019) מדד התחרותיות
 מבטא את הציון הטוב ביותר 7) 1-7 -ציון מ

79.6 76.7 

 S&P  2021 AA -AAדירוג אשראי 

 

 בנושא "תרבות עסקית בקוריאה" נספחמצורף לסקירה זו 
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  כללירקע 

השניים במקום  דורגהקוריאה . כלכלת דמיליון איש,  52-של  כ ומתכווצתהולכת  האוכלוסייעם 

עם  1.)לפני קורונה( 2019סוף שנת דולר ב טריליון 21.6 -כ עם תמ"ג של בין הכלכלות הגדולותמ עשר

צופות צמיחה משמעותית של כלכלת  (IMFזאת, הערכות אחרונות על ידי קרן המטבע העולמית )

 היא צפויה להיות מדורגת במקום העשירי. 2021קוריאה בשנים הקרובות וכבר בשנת 

)בתו של  רקאפ דיקטטורי. הנשיאה הקודמת-תחת שלטון צבאיהייתה קוריאה  1979עד לשנת 

 בדצמ'ונרצח ע"י ראש שירותי המודיעין( הודחה ע"י הפרלמנט  '79-'61בשנים הדיקטטור ששלט 

סמסונג.  ןביניה, לאחר פרשת שחיתות חמורה שעירבה גם חברות עסקיות מהבולטות במשק 2016

בחודש  בבחירות כלליות שנערכו מהמפלגה הדמוקרטית )שפרש כעת( מון י הנשיאהוחלפה ע"היא 

-ב , ולבסוף קיבלה חנינה נשיאותית ושוחררהלעונש מאסר חמור לבסוף נשפטה בהמשךו 2017מאי 

תבוסה  המפלגה הדמוקרטיתנחלה  2021בבחירות לראשות הערים סיאול ובוסאן באפריל  .2021

שייצג את מפלגת  YOONזכה מועמד הימין  2022במרץ  שבעקבותיה בבחירות האחרונות לנשיאות

People Power Party הנשיא .YOON  אינו פוליטיקאי ותיק, וצמח בקרב התביעה הראשית

בקוריאה )שימש כתובע הראשי במשפטה של הנשיאה המודחת פארק(. הוא נכנס לבית הנשיא 

אותו שינה מהבית הכחול משכנם ההיסטורי של הנשיאים, אל בניין משרדים שבעבר  –הקוריאני 

ת קרוב אל העם, להתמודד עם על בסיס הבטחות להביא את הנשיאו –שימש את משרד ההגנה 

משבר הדיור חסר התקדים בקוריאה )מחירי הדירות בסיאול צמחו בעשרות אחוזים בשנים 

 האחרונות( ולנקוט קו נוקשה יותר מול צפון קוריאה ולחזק את הברית עם ארה"ב.

 

מחוזות, סיאול עיר הבירה במעמד  9-קוריאה מחולקת ל

מהווה את  ירה סיאולעיר הב ערי מטרופולין. 6-מיוחד ו

 בקוריאההמרכז המסחרי והכלכלי החשוב ביותר 

כשמרבית חברות הענק הקוריאנית מחזיקות בה מטות 

 10-מפעלי תעשייה רבים. כומרכזי מחקר ופיתוח וסביבה 

מיליון תושבים מתגוררים בעיר עצמה וכמחצית מאוכ' 

 ומחוז הבירהמיליון, בתחומי המטרופולין  25-קוריאה, כ

עיר הנמל  היא (Busanוסאן ); ב(Gyongi-do) דו-גיונגי

אינצ'ון  המרכזית, ממוקמת בדרום מזרח המדינה;

(Incheon בסמוך לסיאול מקום מושבם של נמל התעופה )

סג'ונג הבינלאומי המרכזי של קוריאה ונמל ימי גדול; 

(Sejong) 120חדשה במעמד עצמי מיוחד, עיר ממשל  היא 

 תוכננה והוקמה בשנים האחרונות, ק"מ דרומית לסיאול

כמקום מושבם של מרבית משרדי הממשלה; דאגו 

(Daegu )– במדינה ובה  בגודלו הרביעי המטרופולין

; אולסאן טקסטיל ומתכותתעשיות רבות בתחום הרכב, 

(Ulsan )–  עיר נמל בדרום מזרח המדינה המשמשת מרכז

  לתעשיית המספנות הקוריאנית.

                                                           
 .2018נתוני הבנק העולמי לשנת  1
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הישויות הפוליטיות העכשוויות בחצי האי הקוריאני היא גלגולן ההיסטורי של שלוש ממלכות 

את  1910 בשנתיפן, כבשה יפן -. בעקבות מלחמת רוסיהGoguryeo, Baekje, and Sillaעיקריות 

יום , באוג' 15) 1945-ב חצי האי הקוריאני עד לתבוסתה במלחמת העולם השניה ושחרור קוריאה

, היא : האחת, דמוקרטיתפוליטיות ישויותיאני שתי קמו בחצי האי הקורבאותה שנה העצמאות(. 

קוריאה הצפונית. היא , והשניה, דיקטטורית, (1948-)שהכריזה על עצמאותה ב קוריאה הדרומית

, שבמסגרתה צבא קוריאה הצפונית כמעט וכבש את כל חצי האי 1950-53מלחמת קוריאה בשנים 

)קו הפסקת האש בסיום  הקריאותהמפריד כים בין השרירותי מעלות  38לקו הרוחב  בסופה ונסוג

בין שתי המדינות עד  העימותוהמשך פורמלי של מצב  ה(, הביאה למצב של איבה ומתיחותהמלחמ

למרות שיחות להפסקת העימות לאורך השנים וקיומם של קשרי תרבות ומסחר  לימים אלה

  .מסוימים

 

 בולטות וחברות תעשיותמאפייני הכלכלה המקומית 

 מקורות יבוא, איכותי אדם בכוח ותלות טבעיים במשאבים מיעוטכלכלת קוריאה מתאפיינת 

, מכוניות, אוניות, תומתכ כמו מרכזיים מוצרים על מתבסס יצואה .לתעשייה גלם וחומרי אנרגיה

, פרויקטים בינוי, מוצרי אלקטרוניקה ,סלולאריים טלפונים מוליכים למחצה, ,למחשבים תזיכרונו

 .כולה הכלכלה על להשפיע עשויות הללו מהמוצרים באחד תנודות. וכימיקלים תקשורת תשתיות

המוליכים למחצה, מכשירי הסלולרי, רכבים  כך לדוגמה במקרה של התחרות עם סין בתחום

ליפן בעקבות הגבלת ייצוא חומרי גלם התעורר משבר סחר בין קוריאה  2019ועוד; בקיץ חשמליים 

; משבר הקורונה 2מיפן לקוריאה הנחוצים במיוחד לתעשיות הרכב והאלקטרוניקה הקוריאנית

י גלם מסין לקוריאה אלא גם פגע בענף התיירות והתעופה הביא לא רק לקשיים באספקת חומר

הקוריאנית  םיתייהתעשיהקוריאני שניזון ממבקרים סינים רבים, בתעשיות הרכב והמוצרים 

  רבע מהייצוא הקוריאני(.כסין כשותפת הסחר המשמעותית ביותר )שנסמכים על 

 

( תאגידי Chaebol, הידועים בשם צ'אבולים )קונגלומרטים מספר על נשענת הקוריאנית הכלכלה

בת וקבלני -חברות אלפיכן מאות וו רחבהבינ"ל  בעלי פעילות חלקם ,לרוב בבעלות משפחתיתענק 

מוכרות כמו סמסונג,  ישנן קבוצותבין הצ'אבולים  .לתאגידי ענק אלה שירותיםהמספקים  משנה

LGנוספות כמו קבוצות וגם  קיה-, יונדאיLotte ,SK, ,Hanwha Posco .ואחרות  

 

נחשב למנוע צמיחה מרכזי,  התעשייתי הייצואחווה עליה בתמ"ג בשנים האחרונות ומתוכו קוריאה 

ומכאן גם עליה באיכות  במגמת עליה לנפש במונחי כוח קניה כמו גם הצריכה הפרטית. גם התמ"ג

עם זאת, בערים הגדולות, במיוחד לסיאול, הדיור והמחיה יקרים יחסית . החיים של הקוריאנים

ילודה נמוכים )קוריאה  וכן ההוצאות על גידול וחינוך ילדים. התכווצות האוכלוסין עקב שיעורי

גם לצד הזדקנות האוכלוסייה במקום הנמוך ביותר בעולם עם פחות מילד אחד בממוצע למשפחה( 

כלכלי מרכזי, ובאותה נשימה הזדמנות לחברות בתחומי הציוד הרפואי, -הם מהווים אתגר דמוגרפי

 הרובוטיקה והאוטומציה והבינה המלאכותית.

 

                                                           
כי חברות יפניות  2018למשבר רקע היסטורי ופוליטי בעיקרו בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בקוריאה בשנת  2

, וזאת למרות הסכם 20-נושאות באחריות לפצות עובדי כפייה קוריאניים בתקופת הכיבוש היפני בראשית המאה ה
 .70-בעניין בין המדינות משנות ה
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 ם בקוריאה:תעשיות ומגזרים עסקיים בולטי

חברות כמו  .וריאה היא יצרנית טלפונים סלולרים ומוצרי אלקטרוניקה מהמובילות בעולםק 

 שולטות בנתחי שוק ומשפיעות על המגמות והחידושים בתחומים אלה, גלובאלית. LGסמסונג ו

 כיביר תחוםב .עולםב הגדולותמ )מוליכים למחצה( סמיקונדוקטוריםה צרניתי יאה וריאהק 

 בתחום בעולם הגדולה היצרנית הינה סמסונג חברת. בעולם הגדול היצרן היא קוריאה הזיכרון

שגם היא מהמובילות בשוק זה. תחום רחב זה מייצר מספר  SK Hynixניצבת  ויחד איתה זה

 הזדמנויות בתחומי החומרים, טכנולוגיות הייצור והבקרה המתקדמות ועוד.

 שתיתת שנהי קוריאהב כןש ,(ICT) ידעמוקשורת ת כנולוגיותט מעצמתכ דועהי וריאהק 

בשנה האחרונה החלה פריסה  .כולה המדינה את מקיף אשר רחב אינטרנט פס כגון תקשורת

דרמטית שנועדה לאפשר העברת מידע בהיקפים רחבים  5Gשל רשת הסלולר המתקדמת 

או באפליקציות של מציאות מדומה  ביניהםמקושרים ה)למשל, לטובת תמיכה ברכבים  מבעבר

 – על גבי הסלולרי(. הגם שקוריאה היא מהחלוצות בתחום, המפעילות הסלולאריות

SK Telecom ,LGU+ ו-KT -  ויתר חברות הטכנולוגיה עדיין מתקשות לאתר את היישומים

 .וכן טמונה הזדמנות לחברות ישראליות בתחום המתאימים היכולים לנצל רשת זו

קיה וספקיות המשנה שלה, היא אחת -רכב, קוריאה, בעיקר באמצעות קבוצת יונדאיהתחום ב 

המובילה בתחום  הרביעיתובאחרונה קוריאה הפכה למדינה  היצרניות הגדולות בעולם 10-מ

)יותר   מהמכירות העולמיות בתחום 10%-קיה אחראיות ל-כאשר יונדאי (EVהרכב החשמלי )

 ע הבעירה הפנימית(.מאשר מכירות הקבוצה בתחום מנו

כשמספר רב של  וריאה התחזקה בשנים האחרונות בתעשיית התרופות והציוד הרפואיק 

 Yuhan Corp ,Celltrion Green Cross, Daewoongחברות פארמה גדולות כגון 

Pharmaceutical and Hanmi Pharm  פעילות בשוק התרופות והציוד הרפואי המקומי )פעמים

טק צומח בקוריאה ומציב -כן מספר הולך וגדל של חברות סטארטאפ וביורבות במשולב(; כמו 

 תחרות לחב' ישראליות.

כאשר יותר ויותר בנקים וחברות כרטיסי  גזר הפיננסים גם הוא צמח בשנים האחרונותמ 

)בעיקר מקומיות(  ובהשקעות בחברות סטארטאפ אשראי החלו לעסוק בחדשנות טכנולוגית

נמצאות  Hanaו  Shinan, Wooriהמביאות פתרונות בתחום. קבוצות פיננסיות ובנקים כמו 

כבר פועלת  Hyundai Cardבקשר רציף עם הנספחות בנושאים אלה וחברת כרטיסי האשראי 

 בצורה אינטנסיבית עם חב' ישראליות למטרה זו.

 ונדאיי .עולמיה שוקה נתחמ חצימ יותרב וחזתאו עולםב גדולהה אניותה צרניתי יאה וריאהק 

 Hyundai)הכוונה לקבוצת  אניות הבונות החברות בקרב באיכות כמובילה רבים י"ע נחשבת

Heavy Industries בנוסף גם חברות כמו (שמוחזקת בבעלות אחרת להבדיל מקבוצת הרכב ;

Samsung Heavy Industries ו- Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME)  

 הן מיצרניות האוניות הגדולות בקוריאה. 

בעיקר  ,גזר האנרגיה גם הוא מפותח ונשען על התלות הקוריאנית בייבוא מקורות אנרגיהמ 

( או KOGASו   KNOCממדינות ערב. מספר חברות קוריאניות גדולות, בבעלות ממשלתית )כמו 
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( עוסקות באיתור, חילוץ, רכש ושינוע נפט וגז Posco Energyאו  SK Innovationפרטיות )כמו 

טבעי ממקורות שונים ובהקמת מתקני הנזלה ואחסון ברחבי קוריאה ותפעולם; חברות כמו 

Hanwha Energy  / Hanwha Q-Cells  ומספר חברות קטנות יותר ברחבי קוריאה מקימות

 קוריאה. אתרים לאנרגיה סולארית באיזורים שונים בעולם, אך בעיקר ב

 

 :בקוריאה הדרומית וצומחות חברות מובילות

אגיד משפחתי ענק המזוהה יותר מכל עם קוריאה ושלו ת - (amsung GroupSמסונג )ס 

, Samsung Electronicsמהתמ"ג של קוריאה. מוכר במיוחד בזכות  20%-מיוחסים קרוב ל

יצרנית המכשירים הסלולריים ומוצרי האלקטרוניקה. תחת הקבוצה מספר רב של חברות 

, הנדסה ובינוי ועוד. תחילתה של ITבנות העוסקות בתחומים שונים כגון מדעי החיים, 

של המאה הקודמת שמכרה אורז. כיום מחזור המכירות  50-הקבוצה בחברה קטנה בשנות ה

 דולר. לחברה מרכז מו"פ והשקעות בישראל. דיארמיל 225( עומד על 2018השנתי )

בולט במיוחד בתחום הרכב. החל האגיד משפחתי ת - (yundai Motor GroupHונדאי )י 

הם הרכבים המובילים  קיה-. יונדאיKIAמסוף שנות התשעים גם מחזיק בבעלות בחברת 

הקבוצה נתח שוק( וגם בישראל מדובר באחד המותגים המובילים.  75%-בשוק הקוריאני )כ

ואתר נוסף. לחברה יש משרד  Ulsan ,ASAN:מייצרת רכבים בשלושה אתרים מרכזיים

  מיליארד דולר. 86-של כ 2018לקבוצה מכירות בשנת  בישראל העוסק בחיפוש טכנולוגיות.

 s/SK GroupgK HoldinS - היא כיום  כמפעל טקסטיל 1953קבוצה, שנוסדה בשנת ה

ענקית תקשורת )ומפעילה סלולרית מרכזית בקוריאה( וכן עוסקת בתחומי המוליכים למחצה, 

 מיליארד דולר. 82בסך  2018והכימיקלים. לקבוצה מכירות בשנת  ITהאנרגיה, ה 

 G GroupL - אגיד ענק בתחומי האלקטרוניקה, התקשורת, הכימיקלים, מוצרי ת

 55מוצרים בסך  2018מכרה בשנת   LG electronicsהאלקטרוניקה והבטריות. חברת 

  בישראל. )סקאוטינג( טכנולוגיות איתורמיליארד דולר. לחברה יש משרד 

  Group otteL –  מחמשת התאגידים הגדולים בקוריאה שהוקם ביפן וכיום פעיל בכל  אחד

רחבי אסיה ובמקומות נוספים בעולם בעסקי הכימיקלים, המלונאות, המזון והמשקאות, 

 המשלוחים והקמעונאות.

 J GroupC –  קבוצה מרכזית בתעשיית המזון והמדיה הקוריאנית, המחזיקה במפעלים

נויות נוחות וחברות בתחום המוסיקה, הפקת סדרות לייצור מזון, שירותי משלוחים, ח

 וסרטים )"פרזיטים" זוכה האוסקר(. 

  anwhaH –  קבוצה שהחלה את דרכה בעסקי חומרי הנפץ, התחמושת והנשק )עסקים שעד

היום מהווים בסיס מרכזי להכנסותיה(, אך התרחבה לתחומים נוספים כגון תעופה וחלל, 

 לוגיות מידע, אבטחה ומעקב.פיננסים וביטוח, תחבורה, טכנו

 NAVER מוכחלו כסטארטפים קטנים וכיום צומחות בצורה משמעותית הברות נוספות ח 

מהשוק(;  75%שעוסקת בתחום מנועי החיפוש והפרסום )"הגוגל" הקוריאני ששולט ב

KAKAO  ;בתחום המיפוי והתחבורה החכמה, המסרים המיידייםCoupang  בשירותי

 -וירוס ואבטחת המידע; ו-בתעשיית האנטי Ahn Labsמשלוחים ולוגיסטיקה חכמים; 

NCSoft .בתעשיית הגיימינג 
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  3של קוריאה בשלוש השנים האחרונות )סחורות( נתוני הסחר

 לעולםסכום יצוא  שנה

 דולרים במיליארדי

 מהעולםסכום יבוא 

 דולרים במיליארדי

 גירעון מסחרי
 

2021 610 445 65 

2020 512 467 45 

2019 542 503 39 

 

 

 )סחורות בלבד( 2021שותפות הסחר הגדולות לשנת 

 יצוא

 

ספינות וציוד תחבורה אחר, , מוצרי אלקטרוניקה וחלקים, רכבים  :העיקריים היצוא מוצרי

 מוצרים מבוססי דלקים.

 

 יבוא

מדינת היעד 

 ליצוא

 יבוא 

 דולרים במיליארדי

 רעון מסחרייג  היבואאחוז מסך 

 דולרים במיליארדי

%33 148 סין  65 

%15 65 ארה"ב  33 

%12 52 יפן  (30) 

%5 22.5 אוסטרליה  (13) 

%5 22 גרמניה  (8) 

 

תעשייתי -: דלקים, ציוד אלקטרוני, ציוד מכני)מליארדי דולרים(  מוצרי היבוא העיקריים הם

  נחושת ופלדה. ,ציוד מדעי, מיוחד

 

 

                                                           
מופיעים ומדווחים על ידי ממשלת ואחורה כפי ש 2020הנתונים להלן מתייחסים לסחורות בלבד ועדכניים לשנת  3

 מיליארד דולר ייצוא. 650-הייתה שנת שיא לייצוא הקוריאני והסתכמה בכ 2021;  שנת UnComtradeקוריאה באתר 

מדינת היעד 

 ליצוא

 יצוא

 דולרים במיליארדי

 רעון מסחרייג אחוז מסך היצוא 

 דולרים במיליארדי

 65 35% 213 סין

 33 16% 98 ארה"ב

 31 7% 42 הונג קונג

 (30) 5.0% 32 יפן
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  קוריאה הדרומיתבילטרליים משמעותיים של  םהסכמינתוני סחר ו

החלה לכרות  2000-קוריאה חברה בשורה של מוסדות סחר בינלאומיים חשובים והחל משנות ה

שורה ארוכה של הסכמי סחר חופשי עם מדינות שונות, לא רק באיזור אסיה. קוריאה מייצאת 

מהייצוא שלה  למעלה ממחציתמיליארד דולר בשנה כאשר  600-למעלה מלעולם סחורות בשווי 

( ולארה"ב ולכן היא מושפעת גם ממלחמות מהייצוא כשליש, הוא לסין )שותפת הסחר המרכזית

סכסוך סחר מתקיים בשנים האחרונות בין קוריאה ליפן  הסחר בין השתיים בשנים האחרונות.

הקשורה לשלטון היפני בקוריאה עד לאחר מלחמת העולם  ופוליטית שמקורו במחלוקת היסטורית

פסיפיק -וכן בפורום השת"פ הכלכלי של אסיה WTO ,OECDניה. קוריאה חברה בארגוני ה הש

APEC אזורי הסחר ה. לאחרונה הצטרפה קוריאה למגה הסכםRCEP 30%-המכסה קרוב ל 

 מהסחר העולמי.

 

 חברות בארגונים כלכליים בינ"ל:

 TOW  :)ןכ)ארגון הסחר העולמי (חברה ב 9951 , ATTG  1967מאז.) 

 ECDO: (1996) ןכ 

 PECA (2017) ןכפסיפיק(: -)פורום שת"פ כלכלי אסיה 

 

 לקוריאה יש הסכם סחר חופשי:  שעימןמדינות 

 ASEAN מדינות, EFTA 2006 מדינות,  2006 סינגפור, 2004 ילה'צ: בתוקף ח"אס הסכמי 16 לקוריאה

 טורקיה,  2012 ב"ארה , 2011 פרו,  2011 האירופי האיחוד,  2010 הודו,  2009 ל 2006הסכמים בין  –

, 2015, קולומביה 2015 סין, 2015 וייטנאם, 2015 זילנד ניו, 2015 קנדה,  2013 אוסטרליה,  2013

 ומחכה לכניסה לתוקף(. 2021, ישראל )נחתם במאי 2020אינדונזיה 

 

 בשנים האחרונות קוריאהמרכזיות של ממשלת כלכליות יוזמות 

שמרנית ונוטה ( היא הנשיא הקודם מון)ובפרט לעומת החדש  יוןהמדיניות הכלכלית של ממשל 

לעומת המגזר העסקי וקידום רפורמות שייטיבו עם המעסיקים תוך שיתוף פעולה ושימור כוחם של 

בהם כגורם ההופך את הכלכלה הקודם ראה ממשל שההקונגלומרטים הגדולים )הצ'אבולים(, 

 לריכוזית מידי. 

 

הממשלה החדשה תמקד מאמציה במשבר מחירי הדיור שלא פסח גם על קוריאה וכואב במיוחד 

בסיאול רבתי. צעירים שאינם מסוגלים לרכוש דירה עוזבים את קוריאה ללימודים ועבודה בחו"ל 

ולחילופין אינם מביאים ילדים לעולם, מה שהביא את קוריאה לעמוד בראש רשימת המדינות 

 למשפחה(.  1-דה הנמוך בעולם )נמוך מבעלות שיעור הילו

 

הממשל הנוכחי ימשיך יוזמות שונות של ממשלים קודמים לעידוד תעשיית ההון סיכון 

והסטארטאפים בקוריאה, יוזמות שכבר הניבו פרי ועליה בגיוס ההשקעות על ידי סטארטאפים 

  קוריאניים.
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מידע תחת הכותרת  המגזר התעשייתי לפתח ולהטמיע טכנולוגיות מעודד את הממשלים בקוריאה

מונח רכב המתאר את השימוש  –( Industrial Revolution 4.0של 'המהפכה התעשייתית הרביעית' )

מימד לצורך הגדלת וגיוון -בסנסורים, טכנולוגיות ענן וביג דאטה, בינה מלאכותית והדפסה תלת

בקוריאה קיים מגזר  ית נתונים ומותאמת אישית לצרכן.התפוקה התעשייתית והפיכתה למונח

למרות מספר תעשיות מסורתיות שעדיין נמצאות תעשייתי מאוד מפותח כמעט בכל חלקי המדינה ו

 מעט מאחור, מרבית חלקי התעשייה נוטים בחוזקה לכיוון טכנולוגי זה.

 

כנולוגיות בתחום הממשלה הקוריאנית שמה לה כמטרה לעודד את התעשיה והאקדמיה לפתח ט

רכבי המימן, הרכבים החשמליים, התרופות והציוד הרפואי; ישנו רצון עז להפוך את סיאול למרכז 

קונג ולצד טוקיו ובירות אחרות באסיה וכן להילחם בזיהום -פיננסי איזורי ובינלאומי לאחר הונג

ית היוזמות האוויר האיזורי באמצעים טכנולוגיים. בינה מלאכותית היא מונח מפתח במרב

הטכנולוגיות הקוריאניות ומושקעים תקציבים רבים ביותר לטובת פיתוח הנושא )למשל הקמת 

 שנים(.  10-מיליארד דולר ל 1בסך של  GISTבדרום המדינה, לצד המכון הטכנולוגי   AIמרכז 

 

בשנים האחרונות ממשלת קוריאה עוסקת בשינויי רגולציות ורפורמות שתכליתן שיפור 

הפוטנציאל הטכנולוגי במספר תעשיות בולטות כגון סובסידיות לרכבים חשמליים ורכבים בהנעת 

רפואה ורפואה דיגיטלית במגזר הבריאות; ושינוי חקיקה -מימן; שינוי חקיקתי שיאפשר טלה

 בתחום הפרטיות והרגולציה הבנקאית לאפשר יישום של יותר טכנולוגיות פיננסיות.

 

ית של מגיפת הקורונה הכריזה ממשלת קוריאה על תכנית ממשלתית בשם בעקבות הפגיעה הכלכל

The Korean New Deal מטרת התכנית היא יציאה מהמשבר הכלכלי באמצעות השקעה של .

בשלוש רפורמות מרכזיות, האחת עוסקת במהפכת  2025עד לשנת  USDמיליארד  160-למעלה מ

קיימא -ואילו השנייה בקידום תהליכים ברי (Digital New Deal)דיגיטליזציה וחדשנות תעשייתית 

 Green New)לסביבה ולחברה כגון ניהול אנרגטי, מעבר לאנרגיה נקייה וקידום תעשיות "ירוקות" 

Deal) השלישית מתייחסת לקידום תכניות סוציאליות ושוויון חברתי ותוכניות הכשרה מקצועית .

(Stronger Safety Net.) צפוית להמשיך גם תחת ממשל יון החדש. בשלב זה, תוכניות אלו 

 

  קוריאה -יחסי סחר ישראל 

המרכיב הכלכלי ביחסי ישראל קוריאה הוא בעל חשיבות גדולה. שתי הכלכלות אינן מתחרות זו 

בזו אלא משלימות. בעוד שקוריאה היא מעצמת ייצור טכנולוגי ותעשיה, ישראל מובילה בתחומי 

 הכלכליים מושתתים פעמים רבות על הצרכים הטכנולוגיים שלהחדשנות והסטרטאפים. היחסים 

חברות הענק הקוריאניות כחלק מהפעילות השוטפת או האסטרטגית שלהן, ועל פתרונות ישראלים 

לצרכים אלה. עם זאת, עדיין ניכר חשש מסויים בקרב חברות קוריאניות מסוימות מסחר עם ישראל 

נטרסים רבים מאוד )פרויקטי תשתית ובינוי של חברות בשל תגובת העולם הערבי שבו לקוריאה אי

 הסכמי אברהם תורמים לשינוי תודעתי בהיבט זה.קוריאניות, ייבוא מוצרי אנרגיה לקוריאה(. 

 

 האקוסיסטםלישראל יש מוניטין מוצלח בקוריאה, הן בהיבט של הטכנולוגיות הצבאיות והן בשל 

הצמיחו מספר רב של סטרטאפים ומודל חדשנות המיוחד בין הממשלה, האקדמיה והמגזר הפרטי ש

בעוד שישראל הובילה במשך שנים ארוכות את העולם באחוז שואפים לאמץ.  הקוריאניםשאותו 
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ההשקעה במו"פ מתוך התוצר הלאומי, קוריאה סגרה את הפער בשנים האחרונות וכיום שתי 

  (.4.5%-זהה )ככמעט ינות משקיעות אחוז המד

 

  , "'קרןוהפיתוח המחקר בתחומי פעולה לשיתוף קרן וישראל קוריאה דרום הקימו 2001 במאי

 פעולה שיתופי קידום היא הקרן של מטרתה KORIL.4, "תעשייתי ופיתוח למחקר ישראל – קוריאה

 משותפים ומיזמים פעולות עידוד וכן קוריאניות דרום לחברות ישראליות חברות בין תעשייתיים

 במחקר ופיתוח תעשייתי. לשת"פנחתם הסכם  1998הקרן הוקמה לאחר שבשנת  .ופיתוח למחקר

 

מדיקל )ציוד -ביו, הרכבטכנולוגיות  לקוריאה: הישראלי ליצוא המרכזיים הפוטנציאליים הענפים

 ושירותי ציוד, ואנרגיה מיםטכנולוגיות פיננסיות, טכנולוגיות תקשורת ומידע,  ,רפואי ותרופות(

 .אבטחה ומוצרי הציוד וענפי, הביטחונית התעשייה, IT - ה תעשיית, אלחוטי אינטרנט

 

הישראלי לקוריאה ובסיום שנת  ייצוא הסחורותבהיקפי  עקביתאנו רואים עליה  2016החל משנת 

דווקא מסוימת בהיקף הייצוא אך  חלה ירידה  2019. בשנת עמדנו על כמעט מיליארד דולר 2018

 1.1הוא הגיע לנתון שיא של  2021ובשנת  ה(, גדל הייצוא שנית)ולמרות הקורונ 2020בסיום שנת 

מיליון דולר  900-השנים האחרונות הייצוא הישראלי עמד קרוב ל 5. בממוצע, במהלך מליארד דולר

צמיחה משמעותית  אנו צפויים לראות 2022במהלך לתוקף של הסכם הסחר עם כניסתו  שנתי .

 בייצוא הסחורות לקוריאה והמשך גידול ייצוא השירותים אליה. 

 

ם זאת מאזן הסחר בין המדינות שלילי לרעת ישראל, ונובע מהיקפי הייבוא הגדולים של מכוניות ע

לישראל )ועדיין נחשב מאזן סחר סביר בהשוואה למדינות אחרות  מקוריאה ומוצרי אלקטרוניקה

 5(.ושמייבאות ממנה בפער ניכר מאשר מייצאות אליה יאההסוחרות עם קור

 

בתחום הסחר בשירותים, מאזן הסחר עם קוריאה הוא חיובי לטובת ישראל בשל עליה עקבית 

 300-בייצוא השירותים )בעיקר שירותי התוכנה וטכנולוגיות המידע( לקוריאה בהיקף של קרוב ל

 מיליון דולר לשנה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Fund Israel Research and Development-Korea (RDF-KORIL) 
 הלמ"ס 5
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 :(2021)נכון לסוף שנת  וגרפים להמחשת נתוני הסחר בין המדינותלהלן מס' טבלאות 

 

Year 2017 2018 2019 2020 2021   
  Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import   

Goods                             
886  

                  
1,280  

                                
972  

                          
1,553  

                             
706  

                            
1,730  

                     
788  

               
1,543  

                
1,154  

             
 סחורות    2,000

Business 
Services 

                            
203  

                      
11  

                                
215  

                               
11  

                             
221  

                                 
12  

                     
235  

                   
12  

                   
294  

                  
15  

שירותים  
 עסקיים 

Goods and 
Business 
Services 

                         
1,089  

                  
1,291  

                              
1,188  

                          
1,564  

                             
928  

                            
1,741  

                  
1,023  

               
1,555  

                
1,448  

             
2,015  

סחורות  
ושירותים 
 עסקיים 

% of Total 
Export/Import 1.08% 1.53% 1.11% 1.69% 0.85% 1.87% 0.98% 1.80% 1.19% 1.80% 

אחוז  
מתוך 
סה"כ 

 יצוא/יבוא 
   .מבוססי הערכה 2021שנת לשירותים ה  

 

 

 

 

 

886 

1,280 
972 

1,553 

706 

1,730 

788 

1,543 

1,154 

2,000 203 

11 

215 

11 

221 

12 

235 

12 

294 

15 1,089 
1,291 1,188 

1,564 

928 

1,741 

1,023 
1,555 

1,448 

2,015 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import

2017 2018 2019 2020 2021

סך הסחר בסחורות ושירותים עסקיים  

סחורות שירותים עסקיים
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רפואי ואחר, מכשור אופטי
53%

מכונות ומיכון חשמלי ומכני
26%

מתכות בסיס
9%

כימיקלים ומוצרי תעשיות  
כימיות
8%

אחר
2%

תוצרת חקלאית טרייה ומוצרי  
מזון
2%

2021תמהיל יצוא הסחורות 

מוצרי תחבורה
49%

מכונות ומיכון חשמלי ומכני
24%

גומי ופלסטיק
9%

כימיקלים ומוצרי תעשיות  
כימיות
9%

אחר
3%

מינרלים ודלקים
2%

רפואי ואחר, מכשור אופטי
2%

תוצרת חקלאית טרייה 
ומוצרי מזון

2%

2021תמהיל יבוא סחורות 
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  :קוריאהוהסכמי סחר הדדיים בין ישראל 

 

 שנת חתימה על ההסכם שם ההסכם

Scientific and Technological Agreement 1994 

Air Transport 1994 

Waiver of Visa Agreement 1994 

Agreement between Customs Authorities 1996 

Convention for the Avoidance of Double Taxation 1997 

MOU in the Field of Agriculture 1997 

Cooperation in Industrial R&D 1998 

Protection and Encouragement of Investments 1999 

Economic Cooperation Agreement 2000 

Tourism Agreement 2005 

 

 FTA משא ומתן להסכם סחר חופשי

שממתין כעת לחתימה סופית  כם סחר חופשימתן להסואל ודרום קוריאה סיימו את המשא ישר

מכסים הן על צפוי להפחית . ההסכם ולאשרור בבתי הנבחרים בשני הצדדים בטרם כניסתו לתוקף

שפר את הגישה ההדדית בתחומי ללדרום קוריאה והן על ייבוא מוצרים לישראל, וייצוא ישראלי 

והוביל  2016הסחורות, השירותים וההשקעות של שתי המדינות. המשא ומתן על ההסכם החל ביוני 

משה"ח, משרד  -אותו מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף משרדי ממשלה נוספים 

 פטים ומשרד החקלאות. האוצר, המכס, משרד המש

ההסכם צפוי להקל על יצואנים ישראלים להתמודד בשוק הדרום קוריאני וכך לאפשר להגדיל את 

הייצוא הישראלי ולהגדיל את הצמיחה במשק, כאשר בבחינת המוצרים המיוצאים מישראל אשר 

תקשורת,  עליהם יוסר המכס בקוריאה מיד עם כניסת ההסכם לתוקף, ניתן למנות בין היתר ציוד

כן, ההסכם צפוי להוריד -פריטים בציוד רפואי, מרבית הכימיקלים, יין וזרעי פירות וירקות. כמו

את המכסים על מיוצרים מיובאים כגון מכוניות ואלקטרוניקה ובכך לסייע על הפחתת יוקר 

 המחייה בישראל.

ישראלי להיות מאושרר בשני הפרלמנטים, הצפוי  2021הסכם הסחר שנחתם בחודש מאי 

 והקוריאני ולהיכנס לתוקף מספר חודשים לאחר אשרורו והשלמת תהליכים טכניים שונים.
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 : במשק הישראלי קוריאניותשל חברות ופעילות עסקית השקעות 

  חברת  2018בסוף שנתSungwoo Hitech  מיליון דולר בחברת  20הקוריאנית השקיעה

Adasky  הישראלית בעקבות מפגש שערכה הנספחות הכלכלית של ישראל בקוריאה עם

החברה הקוראנית. החברה הישראלית מפתחת מודולים למצלמות עבור הרכב האוטונומי 

 המאפשרים נסיעה בתנאי מזג אוויר קשים או ראות לקויה.

  חברתSamsung Electronics  מיליון דולר בסטרטאפ הישראלי  30-כ 2019השקיעה בתחילת

Wiliot  שמפתח צ'יפים זעירים, שאינם זקוקים למקור אנרגיה והיכולים לשמש ליישומי

Internet of Things כמו כן רכשה החברה הקוריאנית את חברת .Corephotonics  הישראלית

פתחת טכנולוגיות שונות בתחום מודול מ. קורפוטניקס מיליון דולר 150-תמורת כ 2019במהלך 

 המצלמה עבור הטלפון הסלולארי.

  חברתSamsung SDS חברה בת של קבוצת סמסונג העוסקת במתן שירותי ,IT תוכנה ,

 Iguazioבחברת  2019ואבטחת מידע לכל הקבוצה וגם מחוצה לה, השקיעה במהלך 

מפתחת טכנולוגיות בינה מלאכותית בסביבת הענן המשפרות הישראלית. החברה הישראלית 

 שונים.  Date Scienceאת הביצועים של יישומי 

 השקיעה לאחרונה בסבב הגיוס הראשון של חברת  קבוצת יונדאיMDGo סטרטאפ ישראלי ,

 העושה שימוש בבינה מלאכותית על מנת להפיק מידע בריאותי אודות הנוסעים ברכב. 

 שקיעה בשנה שעברה בחברת ה קבוצת יונדאיAutotalks  הישראלית העוסקת בתחום

של החברה הישראלית מאפשרת לרכבים "לדבר"  הטכנולוגיהטכנולוגיות הרכב המקושר. 

 .םאוטונומיישל רכבים, לרבות הם ועם סביבתם ומשפרת את בטיחות הנסיעה יבינ

  קבוצתSK  באמצעותSK Telecom מיליון דולר בחברת הציוד  23-בשנה האחרונה כ  השקיעה

שרלוונטית  Digital X-Rayשפיתחה טכנולוגיית אבחון באמצעות   Nanoxהרפואי הישראלית 

 לתחומי הרפואה, האבטחה, המוליכים למחצה ותחומים תעשייתיים נוספים.

  קבוצת יוזמהYOZMA ביצעה מס' השקעות במיזמים משותפים  ישראלית-הקוריאנית

לחברות קוריאניות ולגוף העברת הטכנולוגיות של מכון וייצמן "ידע" וכן ביצעה השקעות עבור 

 .הנ"ל Nanox, בין היתר ב משקיעים קוריאניים בשוק הישראלי

 :חברת  מנגד, גם חברות ישראליות משקיעות בקוריאהSolaredge   הישראלית רכשה את

)ישקר( הקימה  IMCוחברת  מיליון דולר 88 -תמורת כ  Kokamיצרנית הבטריות הקוריאנית 

 מיליון דולר. 60-בקוריאה בעלות של כ Daeguמפעל חדש באיזור 
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 סיכום ותובנות הנספח הכלכלי
 

( אמונה Israel Economic and Trade Office in Koreaהנספחות הכלכלית של ישראל בקוריאה )

על הקשרים הכלכליים בין המדינות ופועלת יחד עם השגרירות, מכון הייצוא, רשות החדשנות 

ושותפים רבים אחרים לסייע לחברות ישראליות ליצור קשרים עסקיים עם חברות קוריאניות, 

לקוריאה  למשוך השקעות קוריאניות לישראל ולפתח את תשתית הסחר עבור היצואנים הישראלים

 בתחומי הטכנולוגיה, החקלאות ומוצרי הצריכה.

 

האתגר הייחודי של פעילות הנספחות בקוריאה הוא להתגבר על מנגנוני ההיררכיה המורכבים 

בחברות הגדולות הקוריאניות ובתהליכי הרכש וחיפוש הטכנולוגיה המפותלים, שלעיתים דורשים 

בקוריאה כרוכה הרבה פעמים במציאת שותף  זמן ממושך. פעילות נכונה של חברות ישראליות

 . מקומי חזק המסוגל להפיץ בצורה אפקטיבית את מוצריה

 

בישראל. דרושה בקיאות  התעשייהשל  המחוננים"כיתת "יצואנים ישראלים לקוריאה הם 

טכנולוגית ויכולת שיווק ומכירות לתאגידיים גדולים שבהם תהליכי רכש מורכבים וארוכים. 

ת והכנת שיעורי בית על מנת להגיע לתוצאות אפקטיביות. עם זאת ההשקעה בשוק דרושה סבלנו

הקוריאני נושאת פירות שכן כאשר הצליחה החברה היצואנית הישראלית להבקיע מבעד לקשיים 

השונים, היא לרוב תמצא שותפים קוריאנים נאמנים, אמינים ומאוד מקצועיים, לטווח הארוך. כמו 

רונות מתעוררות הזדמנויות רבות לקבלת השקעות וכסף רב מסתובב כן בקוריאה בשנים האח

 שהתאגידים הגדולים הקוריאנים  הגדולהוזאת לצד ההזדמנות חדשות ומחפש הזדמנויות 

  בזה הגלובאלי.מאפשרים לחברות הישראליות לא רק בשוק האסייתי אלא 

 

הובלנו מספר פעילויות, כגון משלחת השתתפות בביתנים  שקדמו לקורונה השנתייםבמהלך 

בברצלונה וכן משלחות של חברות קוריאניות  MWCהלאומיים בתערוכת מדיקה בגרמניה, 

כמו כן בסיוע מכון  שנערכו כולן בישראל. Med in Israelו   HLS ,Smart Mobilityלתערוכות 

וטכנולוגיות חקלאיות,   AR/VRה  הייצוא ורשות החדשנות הבאנו לקוריאה משלחות בתחום

יו"ר לוטה, התאגיד  ומשלחת נכנסת של חברה פיננסית גדולה בקוריאה לישראל בתחום הפינטק.

בחודש יולי והתרשם מטכנולוגיות ישראליות.  2019החמישי בגודלו בקוריאה ביקר בישראל באוג' 

ן שאותו סייענו לשגרירות אירחנו משלחת כלכלית גדולה שהתלוותה לביקור הנשיא ריבלי 2019

לארגן וקיימנו במהלכו מספר מפגשים כלכליים עם אנשי עסקים וחברות מהבולטות בשוק 

 הקוריאני.

 

בתקופת הקורונה, השקנו פעילויות עסקיות אונליין  ,2021ומחצית ראשונה של  2020 ךבמהל

אות פגישות . במהלך תקופה זו קיימנו מZOOMבאמצעות מערכת  B2Bבוובינרים ופגישות 

עסקיות ועשרות אירועים עסקיים בתווך האונליין כאשר על אדמת קוריאה המשכנו לקיים מפגשים 

 עם אנשי קשר וחברות מטרה קוריאניות במטרה לתמוך בתשתית עסקית עבור הייצוא הישראלי.
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סחורות ושירותים  –, עם דיעכת הקורנה, מתבררת כשנת שיא לייצוא הישראלי לקוריאה 2021שנת 

מליארד דולר, וזאת בין היתר ההתקרבות בין המדינות כלכלית, חתימת הסכם  1.5עם קרוב ל –

 הסחר והתחזקות מותג החדשנות הישראלית בקרב חברות קוריאניות.

 

( את המו""פ המשותף לחברות KORILקוריאה )-אנו מקדמים, בסיוע קרן המו"פ ישראלבנוסף, 

ת. אנו מזמינים אתכם לעיין בכתבת 'זרקור' מפורטת על פעילות הנספחות ישראליות וקוריאניו

 .( Korea@israeltrade.gov.il, ולפנות אלינו באמצעות הדוא"ל )כאן

 

 

  

https://israel-trade.net/%D7%9E%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%96%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%91-%D7%92%D7%95/
mailto:Korea@israeltrade.gov.il
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 תרבות עסקית בקוריאה – נספח
קוריאה הייתה סגורה בפני זרים במשך מאות שנים, וכיום עוברת תהליך של פתיחה הדרגתית 

לעולם בכלל ולמערב בפרט. למרות זאת, מספר הזרים במדינה אינו רב וההשפעה המערבית 

באופי של החברה  מסוימיםבתחומים אחדים עדיין בשלבי צמיחה. חשוב על כן להבין היבטים 

עסקית המקומית על מנת להימנע מטעויות או התנהגות שעלולה לגרום הקוריאנית ובתרבות ה

למבוכה, על אף שבמקרים רבים העובדה שזר נהג באופן מנוגד לתרבות המקומית מתקבלת בהבנה 

 וסלחנות יחסית. 

להלן מספר טיפים שיכולים להקל על גישור הפערים התרבותיים. הם נוטים להכללה ותמיד ישנו 

ו מגזר תעשייתי שבו הדברים מתנהלים קצת אחרת לכיוון כזה או אחר. הטיפים היוצא מן הכלל א

 חולקו לקטגוריות שלעיתים יש חפיפה בינהן.

 

 הבדלי תרבות והמלצות כלליות להתנהגות

במיוחד בכל הקשור לתרבות  ,קוריאה קיים הבדל עצום בין המבוגרים לבין הדור הצעירב 

, פתוחים יותר לשינויים מהמערב, בעוד שהמבוגרים 40ולעשיית עסקים. הצעירים, עד גיל 

שמרנים יותר. כיוון שהמבוגרים עדיין שולטים  בתפקידי המפתח במדינה, השמרנות ניכרת 

בתחומים רבים, למשל בנטיה להקפיד על היררכיה ופורמליות כמו גם ההיצמדות למוכר 

 ולבטוח.

קוריאנים לא  .בריהםדבאמצע  תפרצותדבר, אל לנו לבני השיח הקוריאניים תקודם  – קשבהה 

כאשר הם בקבוצה, אך ייטו להתעניין ולשאול שאלות אישיות כאשר שואלים הרבה שאלות 

  הם אחד על אחד.

הקוריאנים מייחסים חשיבות רבה לסטטוס חברתי ועסקי. נהוג לתת כבוד לבכירים  - טטוסס 

 )מנהג שמקורו בקונפוציוניזם(. 

הקוריאנים משתדלים להימנע ממצבי מבוכה, וכדאי להימנע  - "LOSE FACEבוכה ו"מ 

מלהביא אותם במבוכה או לגרום להם לאבד את כבודם. בכל מקרה עדיף תמיד מצב שבו כולם 

יוצאים מנצחים. נהוג להשתמש במתווך )צד שלישי, ששני הצדדים סומכים עליו( על מנת לעקוף 

 ה מבלי שיאבד את כבודו.מצבים רגישים וכן לתת לצד השני נתיב לנסיג

הקוריאנים נוהגים באיפוק, ומשתדלים להימנע ממצב  - ימנעות מקונפליקטים והבעת כעסה 

של קונפליקט. הבעת כעס או התפרצות נחשבות תגובות לא מנומסות, ובכל מקרה עדיף לנסות 

 לפתור מצב של חילוקי דעות באמצעות פשרה וחיוך.

 

 פנימית בקוריאה תהליכים עסקיים ותרבות ארגונית

עת פניה לחברה קוריאנית, יתכן מצב שבו העובד הזוטר מהסס לפנות לממונים ב - רבות דיווחת 

 עליו ולכן קבלת ההחלטות מתעכבת. 

קוריאנים אינם אוהבים לנהל שיחות חשובות או רגישות בטלפון, ולכן ה - גישה אישיתפ 

 במקרים אלו עדיף לקיים פגישות פנים אל פנים. 

במשא ומתן עם חברה קוריאנית כדאי להיות סובלניים. ברוב המקרים הפעלת לחץ  - ותמישג 

 עלולה לגרום נזק ולהביא לתוצאה הפוכה.

יותר מאשר לחוזים כתובים, ולכן אין להסתמך רק על  קוריאנים נאמנים לקשרים אישייםה 

 חוזים. 



 

18 
 

 

המשמעות של "כן" יכולה להיות גם "אני  .תשובות "כן" ו "לא" אינן תמיד חד משמעיותה 

מבין אותך" או "אני אשתדל". לעיתים במקום תשובה שלילית תשמע "אני לא יכול" או אפילו 

אם תשובתו  E-MAIL -לא תקבל תשובה כלל. למשל, איש עסקים קוריאני יעדיף לא לענות ל 

 שלילית או שהתשובה לא תואמת את ציפיותיך.

וריאנים מדברים אנגלית. עם זאת, צריך לקחת בחשבון שלא כולם שולטים יותר ויותר ק - פהש 

היטב בשפה. לכן כדאי לדבר לאט, בצורה ברורה ובשפה פשוטה. כדאי לחזור במהלך השיחה 

על מילות מפתח ואף לרשום אותן. כמו כן, כדאי לחזור ולסכם בכתב נקודות שהועלו וסוכמו, 

 שני הצדדים. ידי -כדי להבטיח שהובנו כהלכה על 

עדיף לעשות זאת בצורה מאוד מנומסת,  .ין לבטא ביקורתיות כלפי קוריאנים בצורה ישירהא 

 בכתב ולא בצורה בוטה.

)נתינת מתנות, החלפת כרטיסי ביקור, מזיגת משקאות וכו'( נעשית ביד ימין,   עברת חפציםה 

 ימין(. ולהבעת כבוד רב יותר תיעשה בשתי הידיים יחד )יד שמאל תומכת ביד

יקר  חסיתיפופולאריים בקרב הקוריאנים: הליכה בהרים, גולף ) חביבים ותחומי ענייןת 

 בקוריאה( וקריוקי.

)המאכל הלאומי: כרוב  KIMCHIאכילת  :קוריאנים מעריכים כל מאמץ להבין את תרבותםה 

)המשקה החריף הלאומי(  שימוש נכון  SOJUכבוש חריף( או מאכלים קוריאנים אחרים, שתית 

(  ANNYONG-HASSHIMNIKKA(, ואמירת "שלום" )CHOP-STICKSבמקלות אכילה )

( יוערכו במידה רבה ויעזרו לשבור את הקרח במפגש KAMSA-HAMNIDAאו "תודה" )

 ראשון.

 במיוחד במפגש ראשון. כך הם ,קוריאנים נוהגים לשאול שאלות אישיות רבות מתוך סקרנותה 

יוצרים קשר אישי ומראים אכפתיות. מבחינתם, אין בכך חוסר טקט, גם אם הם שואלים אותך 

אפשר להסיט בעדינות את  -לגבי גילך או המצב המשפחתי שלך. במקרה שאינך רוצה לענות 

 נושא השיחה לאפיקים אחרים.

ת כלל, התרבות הקוריאנית דורשת הבנה מעמיקה ולימוד לאורך זמן. בפעילות עסקיכ 

בקוריאה מומלץ תמיד להשתמש בסיוע של גורם מקומי שיוכל לסייע ולפרש את המתרחש 

במציאות למונחים מערביים. עשיית טעויות פשטות יחסית בשל אי ידיעה עשויות להסתיים 

בתשלום מחיר גבוה ביחסים עם גורם עסקי זה או אחר אשר תיקונם עשוי לדרוש מאמצים 

 רבים ובעיקר זמן רב.

 

 בעת פגישות עסקיותו לקראת

נהוג לקוד קידה קלה )תנועה קלה  -במפגש עם קוריאנים, בזמן אמירת השלום  -גישות עסקיםפ 

הידיים,  2עם הראש מספיקה(. במפגש ראשון נהוג להחליף כרטיסי ביקור שאותם מגישים עם 

בכרטיסי ביקור  או לכל הפחות בצורה מנומסת ועדינה. בכל פגישה כדאי להיות מצויידים

 גם בקוריאנית. -באנגלית ואם אפשר 

פגישות עסקיות כדאי להגיע תמיד לבושים בחליפה )ובפגישות רשמיות או כאשר בכירים ל 

במיוחד נוכחים גם עניבה(, להקפיד על מראה מסודר )תספורת, גילוח, בגדים מגוהצים, נעלים 

צוני. כמן כן, מראה חיצוני מסמל מצוחצחות(. הקוריאנים מייחסים חשיבת רבה למראה החי

 גם סטטוס, על אף שכיום במיוחד בחברות הייטק ישנה מגמה לעבור ללבוש יותר קז'ואל. 
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 אוכל ושתיה בקוריאה

רוחות עסקים, שתיית אלכוהול וקראוקה מהווים חלק חשוב ובלתי נפרד מחיי העסקים א 

 בקוריאה. 

ידי ארוחות  -העסקי, ועושים זאת על  קוריאנים אוהבים לפתח קשר אישי במקביל לקשרה 

 עסקיות ושתיית אלכוהול בצוותא. 

 נהוגה בבתים פרטיים ובמסעדות קוריאניות מסורתיות. -ליצת נעלים ח 

במסעדות מסורתיות. גברים יושבים ישיבה מזרחית. )נשים יושבות  -שיבה על הרצפה י 

 .כשרגליהן מקופלות תחתן(

מסעדות יוקרה לעיתים מתווסף מס שירות באופן אוטומטי בלא נהוג להשאיר טיפ.  -שר ת 

 לחשבון.

מאכלים הקוריאנים חריפים בדרך כלל ומתובלים בשום. המאכלים השכיחים: בשר על האש ה 

(BULGOGI  אוKALBI( מרק בשר )KALBI-TANG ותבשיל אורז, ירקות וביצה )

(BIBIMPAP אחד המאכלים שאינם חריפים הוא מרק עוף ממולא .)( באורזSAMGETANG )

ומרבים באכילתו דווקא בקיץ. מאכלי ים ודגים נפוצים מאוד, ביניהם צלופחים, תמנונים 

 וחסילונים.

הוג קודם כל לאכול או לשתות, לפתח שיחה, ורק אחר כך לדון בענייני עסקים. כדאי לפתח נ 

 .קשרים חברתיים טובים עם איש עסקים קוריאני לפני שניגשים לדבר על עסקים

עת שתיית אלכוהול, לא נהוג שאדם מוזג לעצמו, ובמזיגה לאחרים הוא מביע את הכבוד שהוא ב 

רוחש להם. כשהמארח מוזג לך משקה, נהוג להרים את הכוס מעט ביד ימין. אחרי שמזג לכל 

 המשתתפים, אתה יכול לכבד אותו במזיגה לכוסו שלו.

א ישאיר את הכוס שלו מלאה והרמז מידה ואורח לא מעוניין לשתות משקאות חריפים, הוב 

 ייקלט ע"י המארחים.

המארח. לא מקובל לחלק את  -ידי איש אחד  -תשלום בארוחות עסקיות נעשה בדרך כלל על ה 

הודה למארח, ודאג להיות זה שמזמין בפעם הבאה  -התשלום בין הסועדים. במקרה שהוזמנת 

 שתפגשו.

*** 


