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סחר החוץ לפי ארצות בשנת 2019
2019 by Countries - Israel’s Foreign Trade
סחר החוץ בשנת  20191לעומת :2018
 זמביה ,מולדובה ,איסלנד ,פורטוגל וניגריה הינן הארצות בהן נרשמה עיקר ירידה ביצוא הסחורות (ללא
יהלומים).
 אזרביג'ן ,הממלכה המאוחדת ,נורווגיה ,סינגפור ויפן הינן הארצות בהן נרשמה עיקר הירידה ביבוא הסחורות
(ללא יהלומים).
 בסחר הסחורות (ללא יהלומים) עם ארצות הברית היה גירעון של  4.0מיליארד ש"ח לעומת עודף של 6.1
מיליארד  ₪בשנת .2018
 עיקר הארצות איתן נרשם עודף בסחר הסחורות (ללא יהלומים) הן :הממלכה המאוחדת ,ברזיל ,רוסיה,
קפריסין ,קנדה ,הודו ,סלובניה ,מלטה ואוסטרליה.
 הגירעון הגדול ביותר (ללא יהלומים) נרשם עם שוויץ (17.7מיליארד ש"ח) ,גרמניה ( 13.9מיליארד ש"ח),
סין ( 7.7מיליארד ש"ח),איטליה ,בלגיה וטורקייה.
נתוני המגמה 2בחודשים האחרונים (אוקטובר-דצמבר )2019
 ירידה ביצוא הסחורות לרוב ארצות הסחר.
 עלייה של  25.6%ביבוא מארצות אסיה.
מצגת לשנת  - 2019בדולרים $
מצגת לשנת  - 2019בש"ח ₪
בשנת  2019יצוא הסחורות (ברוטו) הסתכם ב 208.8-מיליארד ש"ח ,ירידה של  13.7מיליארד ש"ח ( )6.1%לעומת
 .2018יבוא הסחורות (ברוטו) הסתכם ב 273.0-מיליארד ש"ח ,ירידה של  2.4מיליארד ש"ח ( .)0.9%בשנת 2019
הגירעון בסחר הסחורות (ברוטו) הסתכם ב 64.3-מיליארד ש"ח ,עלייה של  21.2%לעומת הגירעון בשנת .2018
סיכומי הסחר המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים שהייתה ירידה ביצוא לרוב קבוצות
הארצות :יצוא הסחורות לארצות אסיה ירד ב 6.2( 11.3%-מיליארד ש"ח) ,יצוא הסחורות לקבוצה יתר ארצות
העולם ירד ב( 7.0%-ירידה של  3.1מיליארד ש"ח) ,יצוא הסחורות לארצות הברית ירד ב 3.5-מיליארד ש"ח
( )-5.8%ויצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי ירד ב -0.9( 1.4%-מיליארד ש"ח),
 1הנתונים כוללים את הסחורות שעברו במכס אך אינם כוללים את נתוני הסחר בין ישראל לרשות הפלסטינית ,היבוא
הביטחוני ,ויבוא ויצוא שירותים (לרבות שירותי תוכנה) .נתונים על כלל יצוא ויבוא סחורות ושירותים מתפרסמים
במסגרת מאזן התשלומים מדי רבע שנה .נתוני  2019הנם נתונים ארעיים .נתונים סופיים לשנת  2019יפורסמו
בחודש אפריל .2020
 2נתוני המגמה ונתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי פעילות מהנתונים
המקוריים .נתוני המגמה נאמדים לאחר הסרת השפעת האי סדירות (רעשים) מהנתונים מנוכי עונתיות .הנתונים
מנוכי עונתיות ומגמה המתפרסמים עשויים להתעדכן כאשר מתקבלים נתונים מקוריים חדשים.
כתבה :הלן ברוסילובסקי  -תחום סחר חוץ
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666

עיקר הירידה ביבוא הסחורות הייתה ביבוא מארצות האיחוד האירופי שירד ב 15.9( 14.0%-מיליארד ש"ח)
וביבוא מארצות אסיה שירד ב 6.4( 9.5%-מיליארד ש"ח) .לעומת זאת ,יבוא הסחורות מארה"ב עלה ב24.6%-
( 8.6מיליארד ש"ח) והיבוא מקבוצת יתר ארצות העולם עלה ב 11.2( 19.0%-מיליארד ש"ח).
הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופי (ללא יהלומים) הסתכם בשנת  2019ב 36.5-מיליארד ש"ח,
ירידה של  29.1%לעומת הגירעון בשנת .2018
הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות אסיה (ללא יהלומים) הסתכם בשנת  2019ב 19.6-מיליארד ש"ח ,לעומת 23.6
מיליארד ש"ח בשנת .2018
הגירעון בסחר הסחורות (ללא יהלומים) עם ארצות הברית הסתכם ב 4.0-מיליארד ש"ח ,לעומת עודף יצוא על יבוא
הסחורות של  6.1מיליארד ש"ח בשנת .2018
הגירעון בסחר הסחורות עם קבוצת יתר ארצות העולם (ללא יהלומים) הסתכם בשנת  2019ב 27.7-מיליארד ש"ח,
עלייה של  15.4מיליארד ש"ח לעומת שנת .2018
קבוצות ארצות
עיקריות
במיליוני ₪
סה"כ (ברוטו
ללא יהלומים)
האיחוד
האירופי
ארצות הברית
אסיה
יתר הארצות

המאזן המסחרי בסחר בסחורות (ינואר  -דצמבר )2019
יבוא ינואר -
יצוא ינואר -
יצוא ינואר -
מאזן ינואר -
מאזן ינואר -
דצמבר  2019דצמבר  2018דצמבר  2019דצמבר  2018דצמבר 2019

יבוא ינואר -
דצמבר 2018

-87,856.1

-81,368.1

168,382.3

170,600.0

256,238.4

251,968.1

-36,542.2

-51,544.9

56,945.6

55,245.6

93,487.8

106,790.5

-3,961.4
-19,617.4
-27,735.2

6,064.5
-23,588.5
-12,299.3

38,159.1
35,518.4
37,759.2

38,895.9
36,734.7
39,723.8

42,120.5
55,135.8
65,494.4

32,831.3
60,323.3
52,023.1

הארצות שיצוא הסחורות (ללא יהלומים) אליהן הסתכם ב 2019-ביותר מ 5-מיליארד ש"ח הן :ארה"ב (38.2
מיליארד ש"ח) ,הממלכה המאוחדת (16.8מיליארד ש"ח) ,סין (16.2מיליארד ש"ח) ,הולנד ( 7.8מיליארד ש"ח),
טורקייה ( 6.3מיליארד ש"ח) ,גרמניה ( 5.8מיליארד ש"ח) וצרפת ( 5.0מיליארד ש"ח).
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הארצות שמהן יבוא הסחורות (ללא יהלומים) בשנת  2019הסתכם ביותר מ 5-מיליארד ש"ח היו :ארה"ב (42.1
מיליארד ש"ח) ,סין ( 23.8מיליארד ש"ח) ,גרמניה ( 19.7מיליארד ש"ח) ,שוויץ ( 18.5מיליארד ש"ח) ,טורקייה
( 11.3מיליארד ש"ח) ,הממלכה המאוחדת ( 10.6מיליארד ש"ח) ,הולנד ( 10.2מיליארד ש"ח) ,איטליה (9.8
מיליארד ש"ח) ,בלגיה ( 8.7מיליארד ש"ח) ,צרפת ( 7.2מיליארד ש"ח) ,קוריאה הדרומית ( 5.7מיליארד ש"ח),
ספרד והונג קונג .יוזכר כי ארץ היבוא מוגדרת כארץ הקנייה.

יצוא הסחורות (ללא יהלומים) עלה משמעותית (יותר מ )30%-בשנת  ,2019לעומת היצוא בשנה הקודמת למדינות
הבאות :הונדורס ,בוצוואנה ,מלטה ,קרואטיה ,אוגנדה ,פולין ,ירדן ,אתיופיה וגאורגיה .לעומת זאת ,קטן בשנת 2019
יצוא הסחורות (ללא יהלומים) לזמביה ,למולדובה ,לאיסלנד ,לפורטוגל ולניגריה.
יבוא הסחורות (ללא יהלומים) עלה באופן משמעותי (יותר מ )30%-מהמדינות הבאות :מלטה ,קזחסטן ,זימבבואה,
מולדובה ,ופרגוואי .לעומת זאת ,נרשמה ירידה ביבוא הסחורות (ללא יהלומים) מאזרבייג'אן ,מהממלכה המאוחדת,
מניקרגואה ,מנורווגיה ,מסינגפור ומיפן.
סקירה על התפתחות כלל היבוא ויצוא הסחורות בשנת  ,2019פורסמה בהודעה לעיתונות "סיכום סחר החוץ של
ישראל לשנת  "2019בתאריך  13בינואר .2020
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פירוט הממצאים השנתיים:

יבוא סחורות 2019

יצוא סחורות 2019
אסיה
23%

יתר
ארצות
20%

אסיה
22%

ארה"ב
27%

יתר
ארצות
26%

האיחוד
האירופי
30%

ארה"ב
16%

האיחוד
האירופי
36%

סחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופי היווה בשנת  29.8% 2019מהיצוא ( 28.3%ב )2018-ו35.8%-
מהיבוא ( 41.2%ב .)2018-היצוא לארצות האיחוד האירופי ירד ב( 1.4% -ירידה של  0.9מיליארד ש"ח) ,היבוא ירד
ב( 14.0%-ירידה של  15.9מיליארד ש"ח) והגירעון בסחר הסחורות ירד ב ,29.7%-לעומת שנת .2018
סחר הסחורות עם ארצות הברית בשנת  2019היווה  27.1%מהיצוא ( 27.0%ב )2018-ו 16.0%-מהיבוא (12.7%
ב .)2018-היצוא לארה"ב ירד ב -3.5( 5.8% -מיליארד ש"ח) ,היבוא עלה ב 8.6( 24.6%-מיליארד ש"ח) והעודף
במאזן קטן ב( 48.5%-ירידה של  12.1מיליארד ש"ח לעומת .)2018
יצויין עוד כי סחר הסחורות עם ארצות אסיה היווה  23.4%מהיצוא ( 24.7%ב ,)2018-ו 22.4%-מהיבוא (24.5%
בשנת  .)2018היצוא ירד ב -6.2( 11.3%-מיליארד ש"ח) ,היבוא ירד ב -6.4( 9.5%-מיליארד ש"ח) ובמאזן בסחר
הסחורות היה גירעון של  12.4מיליארד ש"ח ,זאת בהמשך לגירעון של  12.6מיליארד ש"ח ב.2018-
סחר הסחורות עם קבוצת יתר ארצות העולם בשנת  2019היווה  19.7%מהיצוא ( 20.0%ב )2018-ו25.8%-
מהיבוא ( 21.6%ב.)2018-
התפתחות סחר הסחורות בשנת  2019לעומת שנת  2018הושפעה בעיקר משינויים במחירי הסחורות ,הן ביבוא והן
ביצוא שנמשכו במהלך שנת  .2019בנוסף לכך ,סחר הסחורות הושפע גם משינוים בערך הש"ח לעומת המטבעות
האחרים בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא.
הסחר ביהלומים
יצוא היהלומים (ברוטו) הסתכם בשנת  2019ב 40.4-מיליארד ש"ח ,נמוך ב 22.1%-בהשוואה ל .2018-יעדי היצוא
העיקריים היו ארצות הברית ( ,)46%הונג–קונג ( ,)22%בלגיה ( ,)8%שוויץ ,הודו והממלכה המאוחדת.
יבוא יהלומים (ברוטו) הסתכם בשנת  2019ב 16.8-מיליארד ש"ח ,נמוך ב 28.5%-בהשוואה ל .2018-מקורו
בעיקר מבלגיה ( ,)24%הודו ( ,)19%ארה"ב ( ,)10%הונג-קונג ,רוסיה ושוויץ.
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ריכוזיות הסחר
בהודעה זו מוצגים נתונים על ריכוזיות יבוא ויצוא הסחורות (ללא יהלומים) לפי ארצות על פי מדד HHI
(.3)Herfindahl-Hirschman index

מדד הריכוזיות של יצוא הסחורות לשנת  2019היה  942ומדד הריכוזיות של יבוא הסחורות היה .730
דירוג הארצות לפי ערך היצוא וערך היבוא בסדר יורד ,מראה שחמש ארצות מרכזות  54.7%מכלל יצוא הסחורות ו-
 50.3%מיבוא הסחורות בשנת .2019
התפתחות הסחר לפי ארצות בחודשים האחרונים
נתוני המגמה בחודשים האחרונים (אוקטובר-דצמבר (2019


ירידה ביצוא לרוב ארצות הסחר.



עלייה של  25.6%ביבוא מארצות אסיה.

על פי נתוני המגמה היצוא לארצות האיחוד האירופי ירד ב 10.1%-בחישוב שנתי באוקטובר-דצמבר ,2019
בהמשך לירידה של  18.1%בחישוב שנתי ביולי-ספטמבר .2019
היצוא לארה"ב ירד ב 12.7%-בחישוב שנתי ,בשלושת החודשים האחרונים של  .2019זאת ,בהמשך לירידה של
 18.1%ביולי-ספטמבר .2019
בשלושת החודשים האחרונים של  2019היצוא לארצות אסיה ירד ב 12.7%-בחישוב שנתי ,לעומת עלייה של
 15.3%בחישוב שנתי ,ביולי-ספטמבר .2019
היצוא לקבוצת יתר ארצות העולם ירד ב 3.2%-בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של  .2019זאת,
בהמשך לירידה של  9.0%ביולי-ספטמבר .2019

 3מדד  HHIמשמש למדידת ריכוזיות .המדד מבוסס על החלק היחסי של היחידות (ארץ) בערך הכולל של המשתנה
באוכלוסייה .ריכוזיות לפי  HHIנמדדת ע"י סיכום הרבועים של אחוזי היבוא או היצוא של כל ארץ מתוך סך הכל
היבוא /היצוא .ערכי מדד מבטאים ריכוזיות גבוהה ולהיפך .מדד  HHIמעניק משקל גדול יותר ליחידות (ארצות)
בעלות ערכים גבוהים יותר .נוסחת החישוב והסבר נוסף ראה
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* שלוש הנקודות האחרונות של המגמה עשויות להשתנות במידה ניכרת

נתוני מגמה

נתונים מנוכי עונתיות

היבוא מארצות האיחוד האירופי עלה בשלושת החודשים האחרונים של  2019ב 23.2%-בחישוב שנתי (עלייה של
 1.7%בממוצע לחודש ,לעומת ירידה של  1.4%ביולי-ספטמבר .2019
היבוא מארצות הברית ירד ב 11.1%-בחישוב שנתי ,בהמשך לירידה של  4.5%ביולי-ספטמבר .2019
היבוא מארצות אסיה עלה ב 25.6%-בחישוב שנתי באוקטובר-דצמבר ( ,2019עלייה של  1.9%בממוצע לחודש).
זאת ,לעומת ירידה של  8.7%ביולי-ספטמבר . 2019
היבוא מקבוצת יתר ארצות העולם ירד ב 16.9%-בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של  .2019זאת,
בהמשך לירידה של  22.8%ביולי-ספטמבר ( 2019ירידה של  2.1%בממוצע לחודש).
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* שלוש הנקודות האחרונות של המגמה עשויות להשתנות במידה ניכרת

נתוני מגמה

נתונים מנוכי עונתיות

*הודעה לעיתונות "סחר חוץ לפי ארצות  -ינואר  "2020תפורסם ב 19-בפברואר .2020

7
סחר חוץ לפי ארצות  -סחורות 2019 -
19/1/2020

