
 

 הסחר בין ישראל ואיטליה
 היחידה הכלכלית, מכון היצוא

 ירידה, מיליארד דולר 3.3 -כב 2015הסתכם בשנת  ואיטליהשל ישראל  1הסחר ףהיק
מיליארד דולר. יצוא  3.8-בכ בין המדינות אז הסתכם הסחר 2014לעומת  14% -של כ

 -כ להיקף של 23%-של כ חדהירידה  2015רשם במהלך  לאיטליההסחורות של ישראל 
 2.5-כלהיקף של  11%-ירידה של כאף הוא יבוא הסחורות רשם ומיליון דולר  800

 מיליארד דולר.

חלה עליה בסחר בין המדינות. במהלך תקופה  2016של  הרבעונים הראשונים 3במהלך 
דולר, זאת  מיליארד 2.7-כוהגיע להיקף של  9%-היקף הסחר בשיעור של כזו גדל 
הן נבעה בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בסחר דולר  מיליארד 2.4-כ לעומת

דולר  מיליארד 2 -כל 11% -של כ רשם עליה היבואמגידול ביבוא והן מגידול ביצוא: 
הסחר בין המדינות נובע עיקר  דולר. מיליון 645 -והסתכם בכ 4%-בכ עלה היצואו

. יצוא הסחורות מישראל 2מסך הסחר 71%-מיבוא סחורות מאיטליה, המהווה כ
 מסך היקף הסחר. 29%-מהווה בהתאמה כ

  2016-2012נתוני יבוא ויצוא,  - ואיטליההסחר בין ישראל 
 ללא יהלומים, במיליוני דולרים

מיליוני 
 דולרים

 שינוי 2015 2014 2013 2012
2014/2015 

Q1-
Q3.2015 

Q1-
Q3.2016 

שינוי 
15/16 

 4% 643 619 23%- 802 1,040 1,133 1,125 יצוא סחורות
 11% 2,016 1,816 11%- 2,475 2,768 2,682 2,769 יבוא סחורות
 15% 1,373- 1,197- 3%- 1,673- 1,728- 1,549- 1,644- מאזן מסחרי 

 9% 2,659 2,435 14%- 3,277 3,808 3,815 3,893 היקף סחר
 היצוא, מכון היחידה הכלכלית
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 יצוא ויבוא סחורות. לא כולל יהלומים 
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 (  ללא יהלומים, מיליוני דולרים)איטליה  -התפתחות הסחר ישראל 
 

 יצוא סחורות

 יבוא סחורות

  



 

 

 לאיטליההישראלי  היצוא

 חדה ירידה –דולר  מיליון  800-בכ 2015היצוא של ישראל לאיטליה הסתכם בשנת 
היצוא לאיטליה הושפע באופן מהותי  .2014-בהשוואה להיקפי היצוא ב 23%-של כ

, ענף היצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט יצוא של ענףחריגות בהיקפי המתנודות 
-של כ דולרית חדה העיקרי למדינה המהווה כמחצית מהיצוא למדינה, שרשם ירידה

 355-)הסתכם בכ בהשוואה להיקפו אשתקד בעקבות נפילת מחירי האנרגיה 31%
יחד עם זאת גם מלבד השפעות ענף זה התאפיין הייצוא לאיטליה מיליון דולר(. 

בין השאר  – ה שלילית כללית עם ירידות ברוב ענפי הייצוא העיקרייםבמגמ
, מיליון דולר( 67-כ להיקף של 7%)ירידה של מכונות וציוד  התקבלו ירידות ביצוא

 מוצרי מתכות, מיליון דולר( 65-כלהיקף של  11%)ירידה של  מוצרי גומי ופלסטיק
)ירידה של  לבקרה תעשייתית, ציוד מיליון דולר( 32-כלהיקף של  25%)ירידה של 

להיקף של  12%)ירידה של   , יצוא מוצרי מינרליםמיליון דולר( 26-כלהיקף של  13%
מיליון  21-כלהיקף של  42%)ירידה של  ציוד טלקומוניקציה ,מיליון דולר( 25-כ

 מיליון דולר(. 20-כלהיקף של  30%)ירידה של   מזון ומשקאותיצוא ו דולר(

 

היצוא של ישראל לאיטליה הסתכם  2016של  ספטמבר-ינוארבמהלך החודשים 
בהשוואה לתקופה המקבילה  4%-עלייה קלה של כ –מיליון  דולר  645-בכ

 בהיקף מהירידההיצוא לאיטליה באופן מהותי גם בתקופה זו הושפע אשתקד. 
מיליון  245-להיקף של כ 14%-)ירידה של כ הכימיקלים וזיקוקי הנפט היצוא של ענף

בעקבות , מיליון דולר( 46-, )להיקף של ככלי הטיסר(. מנגד, נרשם גידול חד בענף דול

 . 3השלמת עסקה שנחתמה בעבר

 

ענפי בין  מלבד השפעות ענפים אלו התאפיין היצוא לאיטליה במגמה מעורבת.
-להיקף של כ 11%)של  מוצרי גומי ופלסטיק עלייה ביצואהיצוא העיקריים נרשמה 

 26-להיקף של כ 36%)של  ציוד לבקרה תעשייתית עלייה ביצוא ,מיליון דולר( 56
(, מיליון דולר 25-להיקף של כ 3%)של  המתכותביצוא ירידה קלה , מיליון דולר(
 עלייה ביצוא, מיליון דולר( 21-להיקף של כ 17%)של מינרלים  םמוצרי עלייה ביצוא

ביצוא  קלה ירידהו מיליון דולר( 19-להיקף של כ 24%)של ציוד טלקומוניקציה 
  .מיליון דולר( 18-להיקף של כ 2%)של החקלאי 
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 התעשיות עם גומלין רכש עסקאותלביצוע  איטליה ממשלת, במסגרתה התחייבה תמורות עסקתחתמו ישראל ואיטליה  2012 יוליב 

 ממיליארד דולר. למעלה של בהיקף הישראליות הביטחוניות



 

 

 Q3.2016-Q1לאיטליה, ענפי ייצוא עיקריים 

 2016משקל  15/16שינוי  Q1-Q3.2015 Q1-Q3.2016 (Mתיאור ענף )$

 38% 14%- 244 285 כימיקלים וזיקוקי נפט

 9% 11% 56 50 מוצרי גומי  ופלסטיקה

 8% 7%- 51 54 מכונות וציוד

 7% 743% 46 5 כלי טיס

 4% 36% 26 19 תעשייתית לבקרה ציוד

 היצוא, מכון היחידה הכלכלית

 

 Q3.2016-Q1, לאיטליההיצוא ענפי התפלגות 

 

 היצוא, מכון היחידה הכלכלית
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 מאיטליההישראלי  בואהי

 2.5-כשל להיקף  11%-ירידה של כ 2015רשם במהלך  מאיטליהיבוא הסחורות 
-)ירידה של כ מכונות וציוד חשמלי, בעיקר בעקבות ירידה בהיקפי יבוא מיליארד דולר

 . (63%)ירידה של  ומוצרים מינרלים( 12%)ירידה של  וטיס כלי רכב(, 9%
-גדל בשיעור של כנרשמה התאוששות והיבוא  2016של  הרבעונים הראשונים 3במהלך 

מכונות וציוד חשמלי  , בעיקר בזכות גידול ביבואדולר מיליארד 2-להיקף של כ 11%
   .(31%-( וכלי רכב )עליה של כ15%)עליה של 

כלי רכב מסך היבוא(,  28%) מכונות וציוד חשמליישראל מייבאת מאיטליה בעיקר 
 מסך היבוא(. 9%) ומתכות מסך היבוא(, 9%) כימיקלים מסך היבוא(, 11%) וטיס

 

 :הענפים הבולטים ביבואהשינויים 

מכונות וציוד  ביבוא בין היתר ,נרשמו ירידות בכל ענפי היבוא העיקריים 2015בשנת 
 של )ירידה  כימיקליםמוצרי  ביבוא(, דולר מיליון 675 -לכ, 9% -כ של ירידה) חשמלי

 245 -לכ, 12% -כ של )ירידה כלי רכב וטיס  ביבוא(, דולר מיליון 265 -לכ, 9% -כ
 (. דולר מיליון 220 -לכ, 13% -כ של )ירידה מתכות ( וביבוא דולר מיליון

 -כב )עלה מכונות וציוד  נרשם גידול בהיקף יבוא 2016 הרבעונים הראשונים של 3-ב
 מיליון 220 -לכ, 31% -כב )עלה כלי רכב וטיס ( וביבוא דולר מיליון 570 -לכ, 15%
רשם עליה המתכות  מיליון דולר ויבוא  175-לכ 6%-ירד בכ הכימיקלים(. יבוא דולר

 מיליון דולר(. 175-)הסתכם בכ 2015-לתקופה המקבילה בבהשוואה  3%-קלה של כ

 

 Q3.2016-Q1איטליה, מעיקריים  יבואענפי 

 2016משקל  15/16שינוי  Q1-Q3.2015 Q1-Q3.2016 (Mתיאור ענף )$

 28% 15%  571                496          מכונות וציוד חשמלי

 11% 31%  222                170          ושיטכלי רכב, כלי טיס 

 9% 6%-  175                186          כימיקלים

 9% 3%  173                169          מתכות פשוטות 

 6% 17%  113                97            מזון, משקאות וטבק

 6% 2%  112                110          פלסטיקה וגומי

 

 

 



 

 

 Q3.2016-Q1איטליה, מוא יבות ענפי ההתפלג

 

 היצוא, מכון היחידה הכלכלית
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