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 מאזן מסחרי

  כללי

של עשרות הסחר בין שתי המדינות בקצב  , שנת כינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לסין, התפתח2991החל משנת 

אחוזים מדי שנה. בעקבות החשיבות הרבה של סין בזירת הסחר הגלובלית והפוטנציאל הרב הגלום ביחסי הסחר בין שתי 

הישראלי. מטרת התוכנית היא ליצור תשתית ממשלתית  הייצואמדינת יעד לקידום את סין כ הכלכלההמדינות, הגדיר משרד 

-אשר תסייע לחדירתן של החברות הישראליות לשוק הסיני, תוך התמקדות בענפי הבסיס: טכנולוגיות מידע וטלקום, אגרו

סחר חוץ, פעילויות  מנהל מים ואיכות סביבה. במסגרת התוכנית, מקיימת הנציגות הכלכלית בסין בשיתוף עם טכנולוגיה,

, משלחות ענפיות, אירועים מקצועיים פתיחת נציגויות כלכליות נוספות ומשרדים קדמיים  בערים שונות בסיןמגוונות כגון 

 סקירות כלכליות ועוד.  קידום הפרוטוקול החקלאי, ומסחריים, קידום הפרוטוקול הפיננסי,

 נתוני יבוא ויצוא ישראל:  –סין 

מיליארד דולר, גידול  1..2-עמד על כבשנה זו ר היקף הסחר מגמת צמיחת הסחר של ישראל וסין כאש משכהנ 1122בשנת 

מגמת  נעצרה 1121שנת ב .מיליארד דולר 7.4-הסתכם בכ 1.22בשנת רעון המסחרי . הג.1.2שנת ביחס ל 12%-כשל 

. הגרעון דולר מיליארד 9.9-ר הסתכם בכבהיקף הסחר, אש 2.8%הצמיחה שאפיינה את השנים הקודמות ונרשמה ירידה של 

מיליארד  22..2-הסתכם היקף הסחר בכ 1122שנת ב דולר. יארדמיל 7.7-כקטן גם הוא והסתכם בו ז תקופההמסחרי ב

אותה ביחס ל אחוזב גדל. הגרעון המסחרי בתקופה זו המקבילה אשתקדביחס לתקופה  9.29%-של כ עלייהדולר ורשם 

מיליארד דולר והגרעון  22.27היקף הסחר עמד על , 1122 בשנת דולר. יארדמיל 7.8-כם בוהסתכ 1.21תקופה בשנת 

 מיליארד דולר. 9.2המסחרי על 

 



 

2 

 

  יצוא לסין

 1121בשנת . .1.2נתוני ביחס ל 11%-של כעלייה וסימן בכך מיליארד דולר  1.29-בכ הסתכם 1122בשנת לסין  הייצוא

רוב מו ירידות בנרש מיליארד דולר. 1.49 -המקבילה אשתקד ועמד על כביחס לתקופה  1%-עלייה של כלסין  הייצוארשם 

 ,(מיליון דולר 9.8 -מכלל הייצוא, כ 28.9%) מוצרי תעשיות כימיות בייצוא %.7-ירידה של כובהם , הבולטים הייצואענפי 

 גידול בתקופה זו ניכרמנגד, . מיליון דולר( 1.4.9 -מכלל הייצוא, כ 22%)יהלומים ואבני חן בייצוא 18%-ירידה של כו

 ,(1.21בשנת  מיליארד דולר 2.79-כ, הייצואמכלל  91.2%) וציוד תקשורת ציוד חשמלימכונות,  בייצוא 18%-משמעותי של כ

ך סביחס לתקופה המקבילה אשתקד ו 7.7%-של כ העלי מהרשנ ,1122בשנת  .וגומימוצרי פלסטיק  בייצוא 27%ועליה של 

-כמכונות, ציוד חשמלי וציוד תקשורת ) בייצוא 7%-כירידה של  בתקופה זו נרשמהדולר.  מיליארד 1.82 -עמד על כהייצוא 

עליה  מנגד, חלה בתקופה זומיליון דולר(.  1.2.1יהלומים ואבני חן ) בייצוא 9%..-כשל מועטה ירידה ו דולר( דמיליאר 2.7

 בייצוא 9%-כ וכמו כן, עלייה של מיליון דולר( 118.9-כמכשירים וכלים אופטיים, פוטוגרפיים ורפואיים ) בייצוא 21%-כשל 

סך הייצוא מישראל לסין עמד , 1122שנת ב .ביחס לתקופה המקבילה אשתקד מיליון דולר( 911.9-כמוצרי תעשיות כימיות )

 מיליארד 2.79קשורת, ציוד אלקטרוניקה ומכונות עמד על יצוא מוצרי ת .אשתקדלביחס  7%-וירד כ דולר מיליארד 1.4על 

בתחום  ניכרת הייצוא וזבאחהירידה  .מיליון דולר 194.1עמד על יצוא מכשירים וכלים אופטיים, פוטוגרפיים ורפואיים  דולר.

מוצרי תעשיות כן, בייצוא וכמו  .(אשתקדמיליון דולר  1.2.1לעומת ) מיליון דולר 124.8 עמד עלאשר  יצוא יהלומים ואבני חן

 .(מיליון דולר אשתקד 911.9לעומת ) מיליון דולר 799.1 עמד עלאשר  כימיות
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 מסין יבוא

 4.7-כמסין ב הייבואבה הסתכם  1122בשנת מסין שאפיינה את השנים האחרונות נמשכה גם  בייבוא העליימגמת ה 

 הייבואשנה שקדמה לה. מסין לעומת ה בייבוא 1.1%-השתנתה המגמה וחלה ירידה של כ 1121שנת ב .מיליארד דולר

ממכונות, ציוד חשמלי בתקופה זו מורכב  יבואהי, עיקר 1.22לשנת בדומה  .דולר מיליארד 4.1-כב הסתכם בשנה זוהישראלי 

מוצרי  דולר(, ארדמילי 2.12-כ ,29%(, טקסטיל )1.21בשנת  דולר מיליארד 1.28 -, כהייבואמכלל  14.1%)וציוד תקשורת 

לשנה בהשוואה (. מיליון דולר 484.9-כ ,9%..2ומתכות ופריטים מהן ) ,מיליון דולר( 479-כ 1%..2) תעשיות כימיות 

מנגד, טקסטיל.  בייבוא 1%-כועלייה של , ותכימי תעשיות מוצרי בייבוא %.2-כשל ה יעלי 1.21 בשנת ונרשמ ה לה,שקדמ

 בשנת .מכונות, ציוד חשמלי וציוד תקשורת בייבוא %.2-, וירידה של כמתכות בייבוא 2%.-ירידה של כ תקופה זוב ונרשמ

בדומה  .תקופה המקבילה אשתקדביחס ל 4.9%-של כ עליהלר, דו מיליארד 4.47-מסין בכהישראלי  הייבואהסתכם  1122

 מיליארד 1.89-, כהייבואמכלל  12.8%)בתקופה זו מורכב ממכונות, ציוד חשמלי וציוד תקשורת  הייבואלשנה שעברה, עיקר 

ת ופריטים מהן ומתכו ,מיליון דולר( 227-כ ,8.9%מוצרי תעשיות כימיות ) דולר(, מיליארד 2.71-, כ28.9%דולר(, טקסטיל )

 בייבוא 2%..1-של כ עלייה 1.21 בשנתנרשמה  בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקדמיליון דולר(.  991.9-, כ21.1%)

מנגד, נרשמה  טקסטיל. בייבוא 7.8%-וד תקשורת, ועלייה של כמכונות, ציוד חשמלי וצי בייבוא 2%-של כ עלייה, מתכות

 8.1סך הייבוא מסין לישראל עמד על המשיכה מגמת העלייה ו ,1122שנת ב .תוכימי תעשיות מוצרי בייבוא 22%של  ירידה

-)כבתקופה זו מורכב ממכונות, ציוד חשמלי וציוד תקשורת  הייבואעיקר  .לעומת אשתקד 8%-, עליה של כמיליארד דולר

-כומתכות ופריטים מהן ) ,מיליון דולר( 411-כמוצרי תעשיות כימיות ) דולר(, ליארדמי 2.94-כדולר(, טקסטיל ) מיליארד 2..1

 דולר(.  מיליארד 7..2

 

 


