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 לוחות
 

נתונים . 2015לשנת  1הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סיימה בימים אלו עיבוד נתונים של יבוא הסחורות לפי ארץ מקור

. זאת, בהסתמך על נתוני הסחורות 2יבוא סחורות לפי ארץ קנייהאלה משלימים את הנתונים המתפרסמים מדי חודש על 

 כוללים את היבוא הביטחוני ויבוא הסחורות מהרשות הפלשתינית.שעברו במכס ואשר אינם 

 

 ממצאים עיקריים 

 1.6%מסך היבוא, עלייה של מיליארד דולר(  7.9) 14.4%-כ היבוא לפי ארץ מקור ללא יהלומים מסיןהיווה  2015בשנת 

-מתוך כלל היבוא ל ריתהיבוא לפי ארץ מקור ללא יהלומים מארצות הב. באותה התקופה עלה אחוז 2014לעומת שנת 

 .2014לעומת  1.7%מיליארד דולר(, עלייה של  7.4) 13.4%

 

                                                 
1
                              .United Nations, International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions, New York, 2010, page 48-52ראה:  

ת הקשר הישיר בין המדינה המייצרת את הסחורה לבין המדינה המייבאת. מידע זה חיוני לצורכי מציגים א)הארץ בה יוצרה הסחורה(  נתוני יבוא הסחורות לפי ארץ מקור
     . ארצותמדיניות סחר הסחורות וניהול מו"מ לקביעת תעריפים, מכסים וכיוב', בין 

2
שהיא הארץ ממנה נשלח חשבון הספק של קנייה",  "ארץ-בסטטיסטיקה השוטפת המתפרסמת מדי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מוגדרת ארץ היבוא כ 

)ארץ הייצור( של אותה סחורה. ולכן, קיימים הבדלים, לעיתים מהותיים, בבחינת היבוא לפי שתי  ארץ הקנייה מארץ המקורהטובין ליבואן הישראלי. במקרים מסוימים שונה 
 ההגדרות

 0206בשנת 

 יליארד דולר(מ :.8)וא מכלל היב 05.5%-יבוא לפי ארץ מקור )ללא יהלומים( מסין היווה כ ,

 .מיליארד דולר( 8.5) 5%..0-לעומת יבוא לפי ארץ מקור )ללא יהלומים( מארה"ב שהיווה כ

 66%מיליארד דולר, עלייה של  0.0-היבוא מרוסיה )ללא יהלומים( ממשיך לגדול והסתכם ב 

 .0205 שנת לעומת

 72..%  ומת שנת לע 0.0%מהסחורות המיובאות משוויץ מקורן בארצות אחרות. עלייה של

0205. 

/hodaot2015n/16_15_138b.pdf
/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201616109
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 לנתוני התרשים

 
 יבוא לפי ארצות מקור  א.
 

 היו: ארצות הברית 2015בשנת  מיליארד דולר ארה"ב 2-מכל אחת מהן הסתכם ביותר מ שהיבוא העיקריותארצות המקור 

 3.0) טורקייה מיליארד דולר(, 3.1) איטליה מיליארד דולר(, 4.0) , גרמניהמיליארד דולר( 8.0) , סיןמיליארד דולר( 8.0)

 (. 2מיליארד דולר )גרף  2.7ורוסיה עם  ,מיליארד דולר( 2.8) בלגיה מיליארד דולר(,

 

(, -39.9%(, מלזיה )-96.9%( נרשמה ביבוא לפי ארץ מקור מגרוזיה )2014לעומת שנת  20%ירידה גבוהה יחסית )מעל 

( נרשמה ביבוא לפי ארץ מקור 20%(. עלייה גדולה יחסית )מעל -27.7%( ופיליפינים )-28.2%(, קנדה )-36.5%סלובניה )

 .2014ביבוא מרוסיה לעומת שנת  21.5%מסלובקיה, מבולגריה ומרוסיה. עלייה של (, 61.8%מאירלנד )

 

 
 לנתוני התרשים

/hodaot2016n/16_16_109t4.xls
/hodaot2016n/16_16_109t1.xls
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 7.4) , ארצות הבריתמיליארד דולר( 7.9) היו: סין (3)גרף  העיקריות ארצות המקורלפי  (ללא יהלומים)היבוא  2015בשנת 

מיליארד  2.1) , רוסיהמיליארד דולר( 3.0) , טורקייהדולר( מיליארד 3.1) , איטליהמיליארד דולר( 4.0) , גרמניהמיליארד דולר(

מיליארד  1.2) , אירלנדמיליארד דולר( 1.4) , יפןמיליארד דולר( 1.5) , הממלכה המאוחדתמיליארד דולר( 1.5) , צרפתדולר(

מיליארד  1.2) , הולנד(מיליארד דולר 1.2) , קוריאה הדרומיתמיליארד דולר( 1.2) , ספרדמיליארד דולר( 1.2) , בלגיהדולר(

  מיליארד דולר(. 1.0) והודו דולר(

 

 לנתוני התרשים

 
-מיליארד דולר ל 1.9-מ עלהמטורקיה הסחורות מראה כי: יבוא  2015-2010היבוא )לפי ארץ מקור( לאורך השנים  בחינה של

מיליארד  1.2-מיליארד דולר ל 0.5-מיליארד דולר, היבוא מאירלנד עלה מ 2.6-מיליארד דולר ל 1.1-וסיה עלה מ, היבוא מר3.0

 .מיליארד דולר 0.6-מיליארד דולר ל 0.1-דולר והיבוא מוייאטנם עלה מ

 
 

 הפרשים בין יבוא לפי ארץ מקור ליבוא לפי ארץ קנייה ב.
 

שמיוצר באותה ארץ הלכו וגדלו עם השנים כתוצאה מההתפתחות המואצת  הפרשים בין היבוא שנקנה מארץ אחת והיבוא

בסחר הסחורות העולמי, בתהליך הגלובליזציה, קנייה ומכירה של סחורות בבורסות וקיומן של חברות רב לאומיות. לעיתים 

 ות.השיקולים הנם שיקולי מס של החברות המשפיעים על ארץ הקנייה, תמורה לעבודה ועלות הובלת הסחור

לפי ארץ קנייה היה גדול מהיבוא לפי ארץ מקור בולטות במיוחד שוויץ, הולנד, הממלכה הסחורות בין הארצות שמהן יבוא 

 (.  4וגרף  3)ערכים בסימן פלוס בלוח  וספרד ירדן ,המאוחדת, בלגיה, הונג קונג, סינגפור

"מכונות ומכשירים מכניים  843בפרק בשני פרקים:  מרוכזות מקורלארץ  קנייההסחורות בהן נרשמו הפרשים גדולים בין ארץ 

הפרשים אלו ניכרים ". "מכונות וציוד חשמליים; מקליטים ומפיקים לקול, ולתמונה לטלוויזיה; חלקים 85וציוד מחשבים" ופרק 

 בכל ארצות שפורטו לעיל )פרט לספרד(.

                                                 
 99ספרות, נקראת "פרק" ומונה  2הרמה ההיררכית הגבוהה ביותר   The Harmonized Commodity and Coding System – (.H.S)  -לפי סיווג "השיטה המתואמת"  3

  Section-by-onClassificati-http://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/HSקבוצות ראו: 

 

http://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/HS-Classification-by-Section
/hodaot2016n/16_16_109t4.xls
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 לנתוני התרשים

 

היו סין, רוסיה, אוקראינה, היבוא לפי ארץ קנייה היה גדול מ היבוא לפי ארץ מקורמצד שני, הארצות העיקריות מהן 

  (.5וגרף  3בלוח  מינוסערכים בסימן איטליה, טורקייה, יפן, גרמניה, מלזיה, וייאטנם וברזיל )

  

 
 לנתוני התרשים

 
 נתונים חודשיים מפורטים לפי סחורה וארץ מקור מתפרסמים באתר הלמ"ס

 
ם שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יצוין, כי יתכנו הפרשים בין הנתונים בהודעה זו לבין נתוני סחר חוץ אחרי

  .וזאת בשל עיגולים בסיכומים ועדכונים שהתקבלו מהמכס

               לפרסומים נוספים בנושא סחר חוץ

 להגדרות והסברים

http://www.cbs.gov.il/fortr/impexp/monthly_downloads_h.html
http://www.cbs.gov.il/fortr/impexp/monthly_downloads_h.html
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/foreign_trade_pirsumim_nosafim.pdf
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/foreign_trade_pirsumim_nosafim.pdf
http://www.cbs.gov.il/fr_trade/intro_heb.pdf
http://www.cbs.gov.il/fr_trade/intro_heb.pdf
/hodaot2016n/16_16_109t3.xls
/hodaot2016n/16_16_109t3.xls

