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 2018 באוגוסט -סחורות  -סחר חוץ לפי ארצות 

 לרומניהזרקור על הסחר בסחורות בין ישראל 

Israel’s Foreign Trade in Goods by Countries - August 2018 

With a Focus on Trade in Goods between Israel and Romania 

 (אוגוסט-יונינתוני המגמה בחודשים האחרונים )

 רב ארצות הסחרעלייה ביבוא הסחורות מ. 

  הבריתביצוא הסחורות לארצות  26.1%של עלייה. 

  ביצוא לארצות אסיה. 36.0%ירידה של 

 רומניההסחר עם 

  85.6-למיליון דולר  51.4-מ עלה רומניהסחר הסחורות של ישראל עם ב הגירעון 2017-2013בין השנים 

 .מיליון דולר

כחלק מהודעה לתקשורת "סחר חוץ של ישראל לפי ארצות" מתפרסמת מדי פעם סקירה על הסחר בסחורות בין 
 .רומניהוהפעם עם ישראל ואחת מהארצות, 

  לוחות

 2018 אוגוסט
 16%מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופי,  41%מיליארד ש"ח.  24.7-)למעט יהלומים( הסתכם ב יבוא הסחורות

 הנותרים מקבוצת יתר ארצות העולם. 20%-מארצות אסיה ו 23%מארצות הברית, 

)ללא יהלומים( הסתכם  בסחר בסחורות והגירעון המסחריש"ח  14.2-)למעט יהלומים( הסתכם ב יצוא הסחורות

, היצוא לארצות הברית 37%מיליארד ש"ח. מסך יצוא הסחורות, היצוא לארצות האיחוד האירופי היווה  10.5-ב

 .1הנותרים ליתר ארצות העולם 20%-, ו19%, היצוא לארצות אסיה 24%

  

                                                 
בין ישראל לרשות  בסחורות הנתונים כוללים את הסחורות שעברו במכס אך אינם כוללים את נתוני הסחר1

יצוא ויבוא סחורות  הפלסטינית, היבוא הביטחוני, ויבוא ויצוא שירותים )לרבות שירותי תוכנה(. נתונים על כלל
הנם נתונים ארעיים, נתונים סופיים  2018נתוני  ושירותים מתפרסמים במסגרת מאזן התשלומים מדי רבע שנה.

 .2019יפורסמו בחודש אפריל  2018לשנת 

http://www.cbs.gov.il/
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201816247
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201816289
/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201816289
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 (2018 אוגוסט - ינוארהמאזן המסחרי בסחר בסחורות )
 39.2-ב 2018 אוגוסט-ינואר)ללא יהלומים( הסתכם בחודשים  ארצות האיחוד האירופיהגירעון בסחר הסחורות עם 

 .2017-מיליארד ש"ח בחודשים המקבילים ב 24.2מיליארד ש"ח, לעומת גירעון של 

מיליארד ש"ח,  16.8-ב 2018 אוגוסט -ינואר)ללא יהלומים( הסתכם ב ארצות אסיההגירעון בסחר הסחורות עם 

 . 2017-מיליארד ש"ח בחודשים המקבילים ב 18.4לעומת גירעון של 

 9.6-ב 2018 אוגוסט -ינואר)ללא יהלומים( הסתכם בחודשים  קבוצת יתר ארצותהגירעון בסחר הסחורות עם 

 .2017-מיליארד ש"ח בחודשים המקבילים ב 4.7מיליארד ש"ח, לעומת גירעון של 

 -ינוארמיליארד ש"ח ב 0.7נרשם עודף של  ות הבריתארצלעומת זאת, במאזן הסחר בסחורות )ללא יהלומים( עם 

 . 2017 אוגוסט -ינוארמיליארד ש"ח ב 10.6, לעומת עודף של 2018 אוגוסט

 יבוא
 -ינואר 

אוגוסט 
2018 

 יבוא
 -ינואר 

אוגוסט 
2017 

 יצוא
 -ינואר 

אוגוסט 
2018 

 יצוא
 -ינואר 

אוגוסט 
2017 

 מאזן
 -ינואר 

אוגוסט 
2018 

 מאזן
 -ינואר 

 אוגוסט
2017 

קבוצות ארצות עיקריות 
 ₪במיליוני 

154,204.
1 

127,829.
3 

100,006.
7 

97,809.9 -54,197.4 -30,019.4 
 סה"כ )ברוטו ללא יהלומים(

 האיחוד האירופי 20,808.7- 34,174.3- 32,891.4 32,853.4 53,700.1 67,027.7

 הבריתארצות  9,823.6 1,447.5 24,755.8 22,272.9 14,932.2 20,825.4

 אסיה 15,476.5- 13,871.5- 17,975.5 22,802.9 33,452.0 36,674.4

 יתר הארצות 3,557.8- 7,599.1- 22,187.2 22,077.5 25,745.0 29,676.6

סחר החוץ של , פורסמה בהודעה לעיתונות "2018 אוגוסט-ינוארסקירה על התפתחות כלל יבוא ויצוא הסחורות ב
 .2018 ספטמברב 71" בתאריך 2018 אוגוסט -סחורות -ישראל 

 )נתוני מגמה( 2018 אוגוסט-יוני –יבוא הסחורות 
מטוסים יהלומים וחומרי אנרגיה(, על פי נתוני )למעט אניות, יבוא הסחורות  עלה 2018 אוגוסט-יוניבחודשים 

 .2018 מאי-מרסב בחישוב שנתי 19.4%ל ש בהמשך לעלייהבחישוב שנתי. זאת,  7.3%-המגמה, ב

-יוניבבחישוב שנתי  3.3%-)ללא יהלומים( עלה ב מארצות האיחוד האירופיעל פי נתוני המגמה יבוא הסחורות 

מתחילת בממוצע לחודש(.  1.7%)עלייה של  2018 מאי - מרסב 21.7%עלייה של ל בהמשך. זאת, 2018 אוגוסט

 .ומליטא הולנדמהשנה עלה בעיקר היבוא מהממלכה המאוחדת, 

עלייה של ל בהמשך, 2018 אוגוסט-יוניבבחישוב שנתי  13.5%-)ללא יהלומים( עלה ב ארה"ביבוא הסחורות מ

 בממוצע לחודש(.  2.9%)עלייה של  2018 מאי - מרסב %41.5

  

האיחוד 
 האירופי 

41% 

ב  "ארה
16% 

 אסיה  
23% 

 יתר ארצות 
20% 

 (     ללא יהלומים)יבוא סחורות    
  2018אוגוסט  

האיחוד 
 האירופי  

37% 

 ב  "ארה
24% 

 אסיה  
19% 

יתר ארצות 
20% 

 (ללא יהלומים)יצוא סחורות    
  2018אוגוסט  

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201816281
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201816281
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201816281
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 בהמשךבחישוב שנתי,  2.6%-)ללא יהלומים( ב ארצות אסיהבשלושת החודשים האחרונים עלה יבוא הסחורות מ

קוראה דונזיה, ממאינמתחילת השנה עלה בעיקר היבוא . 2018 מאי - מרסבבחישוב שנתי,  14.8%עלייה של ל

 .הונג קונגמת והדרומי

 בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים 23.9%-)ללא יהלומים( עלה ב יתר ארצות העולםהיבוא מקבוצת 

בממוצע  3.7%)עלייה של  2018  מאי - מרסב %54.7בהמשך לעלייה של  בממוצע לחודש(. זאת, 1.8%)עלייה של 

 .בלרוסומ, דרום אפריקהמ נורבגיהממתחילת השנה עלה בעיקר היבוא . (לחודש

 

 
  שלוש הנקודות האחרונות של המגמה עשויות להשתנות בהרבה 

 )נתוני מגמה( 2018 אוגוסט-יוני –יצוא הסחורות 
 3.6%-)למעט אניות, מטוסים ויהלומים(, על פי נתוני המגמה, ביצוא הסחורות  עלה 2018 אוגוסט-יוניבחודשים 

 .2018 מאי-מרסב ,בחישוב שנתי 6.7%בהמשך לעלייה של בחישוב שנתי. זאת, 

 בחישוב שנתי 22.3%-בשלושת החודשים האחרונים ב עלה)ללא יהלומים(  לארצות האיחוד האירופייצוא הסחורות 

בעיקר  עלהמתחילת השנה . 2018 מאי - מרסב 3.0%של  בהמשך לעלייהזאת,  בממוצע לחודש(. 1.7%)עלייה של 

 .רטוגלפוול צ'כיה, לקפריסיןלהיצוא 

)עלייה  בחישוב שנתי 26.1%-)ללא יהלומים( עלה בשלושת החודשים האחרונים ב הבריתלארצות יצוא הסחורות 

 .2018 מאי - מרסב 18.4%של  בהמשך לעלייה. זאת, (בממוצע לחודש 2.0%של 

 3.6%)ירידה של  2018 אוגוסט-יוניבבחישוב שנתי  36.0%-ב ירד)ללא יהלומים(  לארצות אסיהיצוא הסחורות 

, אינדונזיהל בעיקר היצוא  ירד. מתחילת השנה 2018 מאי - מרסב 13.4%עלייה של לאחר , בממוצע לחודש(. זאת

 .אזרבייג'ןול טייווןל
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בחישוב שנתי בשלושת החודשים  4.5%-העולם )ללא יהלומים(  ירד ב לקבוצת יתר ארצותיצוא הסחורות 

אתיופיה, ירד בעיקר היצוא ל מתחילת השנה. 2018 מאי - מרסב 4.9%האחרונים. זאת, בהמשך לירידה של 

  .ולניו זילנד בוצוואנהל

 

 
  שלוש הנקודות האחרונות של המגמה עשויות להשתנות בהרבה  
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 לרומניההסחר בסחורות בין ישראל 

  למיליון דולר  51.4-מ הלע רומניהסחר הסחורות של ישראל עם ב הגירעון 2017-2013בין השנים-

 מיליון דולר. 85.6

  מיבוא הסחורות  46%-ו יוצאו על ידי עשרה יצואנים לרומניהמיצוא הסחורות  58%, 2017בשנת

 .יובאו על ידי עשרה יבואנים מרומניה

 2017נתונים כלליים לשנת  - ורומניהישראל  -לוח ב' 

 נתונים כלליים
 2ישראל

 

 רומניה

  

 3 מיליון 19.6 מיליון 8.8 אוכלוסייה

 4אלף קמ"ר 238 אלף קמ"ר 22 שטח

 211.85 346.8 תמ"ג במיליארדי דולר ארה"ב

 10,8136 39,817 תמ"ג לנפש דולר ארה"ב

 5.2%7 4.2% שיעור האבטלה

 85.38 69.1 יבוא סחורות במיליארדי דולר ארה"ב

 70.69 61.2 יצוא סחורות במיליארדי דולר ארה"ב

מאזן הסחר בסחורות במיליארדי דולר 

 ארה"ב
7.9- 14.7- 

 10רומניהיצוא ויבוא סחורות של 
 לכלל ארצות העולם מרומניהיצוא 

. קבוצות 2016לעומת שנת  11.1%של  עלייה דולר,מיליארד  70.6-הסתכם ב 2017בשנת  מרומניהיצוא הסחורות 

תיל, כבל, מבודדים, מוליכים חשמליים מבודדים ו חלקים ואבזרים של רכב מנועיהסחורות העיקריות ביצוא היו: 

 .אחרים וכבלי סיבים אופטיים

 (.4)תרשים  צרפתו איטליה, גרמניה :היו 2017בשנת  רומניההארצות העיקריות שאליהן ייצאה 

  

                                                 
2 http://www.cbs.gov.il/reader(.2018באוגוסט  28-)אוחזר ב 
3 POL&series=&period=:http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country= 

 (.2018באוגוסט  28-)אוחזר ב
4 nk.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=POL&series=&period=:http://databa 

 (.2018באוגוסט  28-)אוחזר ב
5 http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=POL&series=&period=: 

 (.2018באוגוסט  28-)אוחזר ב
6 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD (.2018באוגוסט  28-)אוחזר ב 
7 http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS (.2018באוגוסט  28-)אוחזר ב 
8 http://comtrade.un.org (.2018באוגוסט  28-)אוחזר ב 
9 http://comtrade.un.org (.2018באוגוסט  28-)אוחזר ב 

10 http://comtrade.un.org (.2018באוגוסט  28-)אוחזר ב 

http://www.cbs.gov.il/reader/
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=POL&series=&period=:
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=POL&series=&period=:
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=POL&series=&period=:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS
http://comtrade.un.org/
http://comtrade.un.org/
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 מכלל ארצות העולם  לרומניההיבוא 
. קבוצות 2016לעומת שנת  14.4%של  עלייהדולר, מיליארד  85.3-הסתכם ב 2017בשנת  לרומניהיבוא הסחורות 

שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ו חלקים ואבזרים של רכב מנועי היו: העיקריות ביבואהסחורות 

 .ביטומיניים, גלמיים

 (.5)תרשים  הונגריהו איטליה, גרמניה :היו 2017בשנת  רומניההארצות העיקריות שמהן ייבאה 

 

 לרומניהנתוני הסחר בסחורות בין ישראל 
של  גרעוןמיליון דולר, לעומת  85.6 -הסתכם ב רומניההגרעון במאזן סחר הסחורות של ישראל עם  2017בשנת 

 .2013מיליון דולר בשנת  51.4

 

  

,  גרמניה
23.0% 

,  איטליה
11.2% 

6.8%, צרפת  

,  הונגריה
4.7% 

הממלכה  
,  המאוחדת

, יתר ארצות 4.1%
50.2% 

 2017 -ארצות יצוא עיקריות . 4תרשים  

,  גרמניה
20.1% 

,  איטליה
10.0% 

,  הונגריה
7.5% 

5.5%, פולין  

5.3%, צרפת  

, יתר ארצות
51.6% 

 2017 -ארצות יבוא עיקריות . 5תרשים  
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מיליון  213.9 -ל 2013מיליון דולר בשנת  164.0 -, מלישראל מרומניה  ביבוא מהעלייההגידול בגרעון נבע בעיקר 

 2017מיליון דולר בשנת  128.3-ל 2013מיליון דולר בשנת  112.5-מ עלה לרומניהישראל מ . היצוא2017-דולר ב

 (.6)תרשים מספר 

 11ענפי כלכלה עיקריים -לפי ענף כלכלי  לרומניההיצוא מישראל 
מחשבים, ייצור ו (מיליון דולר 39)ייצור כימיקלים ומוצריהם : ההי 2017בשנת העיקרי  לרומניההיצוא מישראל  פיענ

 .מיליון דולר( 26) ואופטימכשור אלקטרוני 

ייצור מחשבים, מכשור ענף ב והי 2017-2013בין השנים  לרומניהביצוא סחורות מישראל  העלייה העיקרית
 .73%-ב שעלה אלקטרוני ואופטי

 

 12ענפי כלכלה עיקריים –לישראל לפי ענף כלכלי  מרומניההיבוא 
יצור כלי יו (מיליון דולר 51)גידול בעלי חיים, צייד ופעילויות נלוות עיקר הענפים ביבוא הסחורות היו:  2017בשנת 

 מיליון דולר(. 32) רכב מנועיים ונגררים

יצור כלי רכב מנועיים ייתה בענף הי 2017-2013לישראל בין השנים  מרומניהביבוא הסחורות  העלייהעיקר 

גידול בעלי חיים, צייד  בענףו 380%-שעלה ב ייצור מזוןוכן בענף  2013שלא היה יבוא בענף זה בשנת  ונגררים

 .264%שעלה ב ופעילויות נלוות

  

                                                 
 , ראה: 2011נתוני היצוא לפי ענף ראשי מבוססים על סיווג הסחורות לפי הסיוג האחיד של ענפי הכלכלה  11

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=94&CYear=2011&CMonth=1  
, ראה: 2011נתוני היבוא לפי ענף ראשי מבוססים על סיווג הסחורות לפי הסיוג האחיד של ענפי הכלכלה  12

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=94&CYear=2011&CMonth=1  
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 יצוא סחורות לרומניה לפי ענף כלכלי ראשי. 7תרשים 

 מכשור אלקטרוני ואופטי, ייצור מחשבים ייצור כימיקלים ומוצריהם

  

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=94&CYear=2011&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=94&CYear=2011&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=94&CYear=2011&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=94&CYear=2011&CMonth=1
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 לפי יצואנים ויבואנים לרומניהישראל בין  סחר הסחורות
יצואנים  716היו  2017. בשנת 1%-ב רומניהמישראל הסוחרים עם  היצואניםמספר  עלה, 2017-2014בשנים 

 )לוח ג'(.  2014בשנת  712, לעומת לרומניהשייצאו סחורות 

 2017-2014מספר יצואנים לרומניה לפי ערך היצוא  -לוח ג' 

 2017 2016 2015 2014 ערך יצוא שנתי בדולר ארה"ב 
אחוז שינוי 
2017/2014 

100,000-0 599 533 604 614 3% 

500,000-100,001 79 86 60 67 -15% 

1,000,000-500,001 18 12 11 13 -28% 

5,000,000-1,000,001 10 16 11 16 60% 

5,000,001+ 6 3 7 6 0% 

 1% 716 693 650 712 סה"כ יצואנים

יבואנים  1,291היו  2017. בשנת 58%-, גדל ב2017-2014, בשנים רומניהלישראל הסוחרים עם  היבואניםמספר 
 )לוח ד'(. 2014בשנת  819לישראל, לעומת  מרומניהשייבאו סחורות 

 2017-2014מספר יבואנים מרומניה לפי ערך היבוא   -לוח ד' 
ערך יבוא שנתי בדולר 

 ארה"ב 
2014 2015 2016 2017 

אחוז שינוי 
2017/2014 

100,000-0 651 793 976 1,093 68% 

500,000-100,001 96 110 136 123 28% 

1,000,000-500,001 21 23 20 27 29% 

5,000,000-1,000,001 36 33 35 35 -3% 

5,000,001+ 15 11 16 13 -13% 

 58% 1,291 1,183 970 819 סה"כ יבואנים
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 יבוא סחורות מרומניה לפי ענף כלכלי ראשי. 8תרשים 

 ציד ופעילויות נלוות, גידול בעלי חיים

 ייצור מוצרי מזון

 ייצור מוצרי קש ומוצרים מחומרי קליעה; פרט לרהיטים, ייצור מוצרי עץ ומוצרי עץ ושעם

 ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים
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 .2014בשנת  57%, לעומת לרומניהמסך יצוא הסחורות  58%ייצאו  ביותר עשרת היצואנים הגדולים 2017בשנת 

 

)תרשים  2014בשנת  45%, לעומת מרומניהמסך יבוא הסחורות  46%עשרת היבואנים הגדולים ייבאו  2017בשנת 

9 .) 

 .2018 באוקטובר 18-" תפורסם ב2018 ספטמבר -*הודעה לעיתונות הבאה "סחר חוץ לפי ארצות 

 לפרסומים נוספים בנושא סחר חוץ 

 להגדרות והסברים 
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עשרת היצואנים והיבואנים הגדולים בישראל הסוחרים עם . 9תרשים 
 (היבוא/אחוז מערך היצוא)רומניה 

 יבואנים יצואנים

http://www.cbs.gov.il/hodaot2018n/foreign_trade_pirsumim_nosafim.pdf
http://www.cbs.gov.il/hodaot2018n/foreign_trade_pirsumim_nosafim.pdf
http://www.cbs.gov.il/hodaot2018n/foreign_trade_definitions.pdf
http://www.cbs.gov.il/hodaot2018n/foreign_trade_definitions.pdf

