
דף היחידה באתר משרד הכלכלהבלוג מינהל סחר חוץקישורים:
מערכת ניהול פניות יצואניםהבלוגים המקומיים של הנספחים
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דירוג אשראי אזהרת מסע

דוח מדינה של מינהל סחר חוץ
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http://israel-trade.net/
http://economy.gov.il/About/Units/Pages/ForeignTrade.aspx
http://itrade.gov.il/
http://economy.gov.il/ERM
http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/BM.KLT.DINV.GD.ZS
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מאזן מסחרי בין 
ישראל וטורקיה

היקף סחר בין 
ישראל וטורקיה

1,346.71$       2.62%1,948.45$        3.27%-601.74 $          3,295.16$        
1,849.56$       3.21%2,300.76$        3.14%-451.20 $          4,150.32$        
1,409.57$       2.61%2,280.82$        3.28%-871.25 $          3,690.39$        
2,505.84$       4.43%2,492.45$        3.48%13.39$             4,998.30$        
2,753.62$       4.81%2,885.00$        3.89%-131.37 $          5,638.62$        
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מספר יצואנים 
ישראליים לעולם, 

ללא יהלומנים

אחוז מהיצוא 
הישראלי לעולם

13,99533.7%      16,172.29$יצואנים קטנים89312.5%          343.42$יצואנים קטנים
6866.3%      31,789.00$יצואנים גדולים4787.5%       2,403.12$יצואנים גדולים
100% 14,063 47,961.29     $ כל היצואנים100% 940 2,746.54       $ כל היצואנים

נתוני סחר ישראל - טורקיה , במיליוני דולרים

ריכוזיות יצוא לעולם 2014 ריכוזיות יצוא לטורקיה 2014
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 נתוני סחר במיליוני דולרים

 סכום יבוא מטורקיה סכום יצוא לטורקיה
 היקף סחר בין ישראל וטורקיה מאזן מסחרי בין ישראל וטורקיה
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