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  יפןליחסי הסחר בין ישראל 
  מכון היצואב היחידה הכלכלית הוכן על ידי 

  
  : יפן  -  ישראלת בסחורוהתפתחות הסחר

, ולר ד מיליארד2.4 -כב  2010בשנת  הסתכם יפןשל ישראל מול  )יצוא+ יבוא  ( הסחרףהיק
  .תקופה מקבילה אשתקד לעומת 19% - של כעליה

  .)כולל יהלומים ( של ישראל13 -יפן מהווה את שותפות הסחר ה
לעומת שנה  34% - של כירידה,  מיליארד דולר2 -היקף הסחר בכהסתכם  2009בשנת 
 .קודמת

 ירידה,  דולר מיליארד1.1 - של כ המסחריבגרעון 2010בשנת מאזן הסחר בסחורות הסתכם 
  .תקופה מקבילה אשתקד לעומת 13% -כשל 

  .הגרעון המסחרי בכמיליארד דולרהסתכם  כולה 2009בשנת 
  

 שיעור שינוי  2010 2009 2008 2007 2006  
 24%  656       528      883       770      793 יצוא
 17%  1,779    1,524   2,227    1,882   1292 יבוא

 19%  2,435    2,051   3,110    2,652    2,085  היקף סחר
 13%  1,124-   996-     1,344-   1,113-   499-    מאזן מסחרי

  מכון היצוא: מקור 
  

  

התפתחות הסחר ישראל - יפן (מיליוני דולר)

656

1292

1,882

2,227

1,524
1,779

793 770
883

528

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2006 2007 2008 2009 2010

יצוא יבוא
  

  מכון היצוא: מקור
  

 גידול ) דולר10Kצאות כל אחת מעל יהמי (חברות ישראליות 540  פעלו ביפן – 2010בשנת 
. לעומת שנה קודמת2% -של כ
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  יפןלוא הישראלי צהי

 %24 -של כ עליה, דולר  מיליון656 -בכהסתכם  2010בשנת כולל יהלומים הסחורות יצוא 
   .לתקופה מקבילה אשתקדבהשוואה 

 %30גידול של ,   מיליון דולר61ים בכ  הסתכם יצוא הסחורות כולל יהלומ2011בחודש ינואר 
  .  לעומת חודש מקביל אשתקד

  .)כולל יהלומים ( ליצוא הסחורות של ישראל21 -הינה היעד הן יפ
  .2008 לעומת 40% -ה של כיריד,  מיליון דולר528 - יצוא הסחורות הסתכם בכ2009בשנת 

  :2010בשנת השינויים ביצוא הענפים הבולטים 
 25% - מיליון דולר ומהווה כ167 -לכ, 31% -של כ עליה, םיים אופטימכשירים וכלנף בע

  ;מהיצוא
  ; מהיצוא22% - מיליון דולר ומהווה כ137 -לכ, 7% -של כ עליה, מכונות וציוד חשמלי בענף
  . מהיצוא17% - מיליון דולר ומהווה כ114 -לכ, 16% -של כ עליה, כימיקלים בענף

  

 2009 2010 ענף
שיעור 
כ"סה מ% שינוי   

 25% 31%  128      167     ; מכשירים למדידה ובדיקה; רפואים,פוטוגרפיים,  מכשירים וכלים אופטיים
 22% 7%  137      146     מפיקי תמונה וקול וחלקיהם, ציוד חשמלי,   מכונות

 17% 16%  98        114     מוצרי תעשיות כימיות והקשורות בהן
 15% 106%  47        96       מתכות פשוטות ופריטים מהן

 8% 9%-  57        52       מטבעות, חיקויי תכשיטים, מתכות יקרות ופריטים מהם, אבנים יקרות, פנינים
 6% 23%  31        38       משקאות וטבק, תכשירי מזון

 2% 117%  7          16       גומי ומוצריהם, פלסטיק
 2% 25%  11        14       מוצרי צמחים

 1% 20%  5          6         טקסטילים ומוצרי טקסטיל
 1% 3%  7          7         אחר
 100% 24%  528      656     כ"סה

    מכון היצוא : מקור 
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  יפןמהיבוא הישראלי 
לתקופה  בהשוואה 17% -ל כ שעליה, דולר  מיליארד1.8הסתכם  2010בשנת יבוא הסחורות 

  .מקבילה אשתקד
  . ליבוא הסחורות של ישראל11 -יפן מהווה את המקור ה

  .2008 לעומת 32% -גידול של כ,  מיליארד דולר1.5 -ם בכתכ יבוא הסחורות הס2009בשנת 
  :2010בשנת השינויים ביבוא הענפים הבולטים 

  ; מהיבוא64% -ר ומהווה כ דולמיליארד 1.1 -לכ, 14% -כשל  עליה, כלי רכבבענף 
  ; מהיבוא15% -מיליון דולר ומהווה כ 276 -לכ, 11% - של כעליה, מכונות וציוד חשמלי בענף
  . מהיבוא8% -מיליון דולר ומהווה כ 134 -לכ, 51% - של כעליה, כימיקלים בענף

  

 2009 2010 ענף
שיעור 
כ"מסה % שינוי   

 הציוד הקשור להובל, כלי טיס ושיט,  כלי רכב
  

1,138  
  

1,000  14% 64% 
 15% 11%  249      276     מפיקי תמונה וקול וחלקיהם, ציוד חשמלי,   מכונות

 8% 51%  89        134     מוצרי תעשיות כימיות והקשורות בהן
 5% 39%  61        85       גומי ומוצריהם, פלסטיק

 4% 8%-  82        75       ; מכשירים למדידה ובדיקה; רפואים,פוטוגרפיים,  מכשירים וכלים אופטיים
 1% 81%  13        23       מתכות פשוטות ופריטים מהן

 1% 74%  10        17       מטבעות, חיקויי תכשיטים, מתכות יקרות ופריטים מהם, אבנים יקרות, פנינים
 1% 114%  5          10        פריטים מיוצרים שונים

 0% 45%  3          5         קרטון ופריטים מהם, פסולת וגרוטאות של נייר נייר; ולפה מעץ פ
 1% 33%  12        16       אחר

 כ"סה
  

1,779  
  

1,524  17% 100% 
  מכון היצוא : מקור

  
  
  
  

  דוברת מכון היצוא , דלית ירדני: לפרטים נוספים
 03 - 5142990' טל, 0544578644 –נייד 
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