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 1 רקע ונתונים כלליים

 קמ"ר  4,479,968 :שטח

  ,מדינה אחתיחוד האירופי לו היה האאי)

 בעולם  מיניהיה מדורג במקום הש

 .(שטחומבחינת 

 (254מתוך  154, קמ"ר 20,770ישראל )שטח 

 .מיליון תושבים 517 -כ: אוכלוסייה

 כגון הנציבות ,א"אמרבית מוסדות האין עיר בירה אולם  )א"א( לאיחוד האירופי: עיר בירה

)בלגיה( ועל כן  בבריסלנמצאים  האירופית והמועצה הא"אמועצת  ,האירופי, הפרלמנט האירופית

 בירת האיחוד האירופי. ל רשמי-באופן בלתי היא נחשבת

בה נערכות חלק מפגישות  ,הינן שטרסבורג )צרפת(האירופי ערים מרכזיות נוספות באיחוד 

בה יושב בית הדין האירופי לצדק ונערכות בה חלק מפגישות  ,לוקסמבורג; הפרלמנט האירופי

 . בה נמצא הבנק האירופי ,ופרנקפורט )גרמניה( ;המועצה האירופית

המעניקות בתהליך הדרגתי  באיחוד, המדינות החברות 28שותפות פוליטית וכלכלית בין משטר: 

 .חלק מזכויותיהן הריבוניות לטובת קבלת החלטות מרכזית ויצירת מדיניות משותפת אירופית

 : (2019)כהונתם צפויה להסתיים באוקטובר/ נובמבר  נשיאי מוסדות האיחוד המכהנים

 דונלד טוסק (Donald Tusk);נשיא המועצה האירופית , 

 ז'אן קלוד יונקר (Juncker Claude-Jean);נשיא הנציבות האירופית , 

  אנטוניו טיאני (Antonio Tajani)2., נשיא הפרלמנט האירופי 

 .שפות רשמיות 24 לאיחוד האירופי :שפה רשמית

  ( ,EUR€)אירו  :מטבע

 (2018אירו ) 0.847541דולר =  1

גובל באוקיינוס האטלנטי ממערב וברוסיה, אוקראינה ובלרוס  האיחוד האירופי :גאוגרפיה

 ונורבגיה.  טורקיהמדינות שכנות נוספות הינן מדינות הבלקן, שוויץ, ממזרח. 

 

  

                                                           
1 CIA The World Factbook ,The World Bank 

  .2019במאי  שתתקיימנהלאחר הבחירות לפרלמנט האירופי  2019ביולי נשיא הפרלמנט החדש ייבחר  2

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ee.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ee.html
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 3 8201לשנת  אינדיקטורים כלכליים מרכזיים

 
 ישראל האיחוד האירופי טוראאינדיק

  תמ"ג נומינלי
GDP, current prices 

Billions of U.S. dollars 

18,705.13 369.843 

 PPPתמ"ג לנפש במונחי 

Purchasing power parity; international dollars per capita 

36,735 37,970 

  הכלכליתצמיחה השיעור 
real GDP growth 

2018 – %2.1  

2017 – %2.7  

2016 – %2.1  

2018 – %33.  

2017 – %3.5  

2016 – %4  

 שיעור האינפלציה
Inflation rate, average consumer prices 

1.9% 0.8% 

 4% 664.%  שיעור האבטלה

  קלות עשיית עסקים
 כאשר ציון נמוך מבטא תוצאה טובה 1-190ציון בין 

N/A 49 

  מדד התחרותיות
 1-7 -ציון מ

 הטוב ביותרמבטא את הציון  7

N/A 5.3 

 -S&P AA AAדירוג אשראי 

 

 כלכלי/ כללי רקע
 :לא"א מבנה מוסדי ייחודי

 וות את סדרי תלהה מורכבת מראשי המדינות החברות. תפקיד המועצה האירופית

 2014. מאז דצמבר סמכויות חקיקה פורמאליות, על אף שאין לה עדיפויות לפעילות הא"אה

 כנשיא המועצה.  (Donald Tuskמכהן דונלד טוסק )

 הינה הגוף המרכזי בתהליך קבלת  "מועצת השרים" , "המועצה" אומועצת הא"א

מועצות השרים . א והיא חולקת את תפקיד המחוקק עם הפרלמנט האירופי"ההחלטות בא

אינן מורכבות מנציגים קבועים אלא מתכנסות מספר פעמים בשנה בהרכבים 

מורכבת המועצה מעשר מועצות שרים העוסקות ים שונים. מכאן שלמעשה יסקטוריאל

בתחומי מדיניות פרטניים, כאשר כל מדינה חברה שולחת בדרך כלל את השר הרלוונטי 

. א למשך חצי שנה”כל אחת מהמדינות החברות משמשת כנשיאה התורנית של האנושא. ל

 לנדפינכנשיאה התורנית של מועצת הא"א ולאחריה תכהן  רומניהמונתה  2019בינואר 

 בתפקיד. 

                                                           
3 IMF, The World Bank, World Economic Forum 
4 Eurostat 

https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO/1
https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO/1
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Recent_developments
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Recent_developments
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 א ומטרתו לייצג את קולו ”בא מחוקקחולק עם המועצה את תפקיד ה הפרלמנט האירופי

לתקופה  ישירות אירופאיות-כלל פרלמנט נבחרים בבחירותהחברי  של האזרח האירופי.

 . 2019 מאים. הבחירות הבאות צפויות להיערך בשני 5של 

 א. מטרת ”משמשת כזרוע המבצעת, וכיוזמת העיקרית של החקיקה בא הנציבות האירופית

 , במנותק מלחצי המדינות החברות."א"האינטרס הכללי של הא"הנציבות היא לייצג את 

נציבים, אחד מכל מדינה חברה בא"א, הנבחרים לכהונה בת חמש  28-הנציבות מורכבת מ

ה חדשה לנציבות, שרת ההגנה בעקבות הבחירות לפרלמנט האירופי, נבחרה נשיאשנים. 

(, ונציבות חדשה מונתה  (Ursula von der Leyenהגרמנית לשעבר אורסולה פון דר ליין 

 . 2019במהלך נובמבר 

בשנים האחרונות ניצב האיחוד האירופי מול מספר אתגרים משמעותיים, פנימיים וחיצוניים. 

; והחשש מגלי פליטים נוספיםמשבר ההגירה וגל הפליטים המציפים את היבשת  –בכלל זה 

החלטת אזרחי בריטניה לפרוש מהאיחוד האירופי ותהליך  ;הפגיעות האירופית לפיגועי טרור

האי קרים -; הסכסוך המתמשך בין רוסיה לאוקראינה בחצי)ראה פירוט נוסף מטה( הברקזיט

והמשבר הכלכלי של  תרחבי היבשבובמזרח אוקראינה; התחזקות מפלגות הימין הפופוליסטי 

 .עדיין מנסה להתאושש הא"אממנו  2008שנת 

 : לטיפול בסדר עדיפות גבוה יעדים 6הציבה לעצמה  פון דר לייןשל  ההנציבות תחת נשיאות

o A European Green Deal 

o An economy that works for people 

o A Europe fit for the digital age 

o Protecting our European way of life 

o A stronger Europe in the world 

o A new push for European democracy 

 ברקזיט

נערך בבריטניה משאל עם לגבי הישארותה של המדינה באיחוד האירופי. בעקבות  2016ביוני 

בשלושת תוצאות המשאל שהניב רוב לעזיבת האיחוד, החלה בריטניה בתהליך ההיפרדות ו

תנהל מו"מ בין האיחוד האירופי ובריטניה לגבי תנאי העזיבה ואופי ההאחרונות  השנים

בעקבות הבחירות המחודשות בבריטניה שהעניקו לרה"מ בוריס , לאחרונההיחסים העתידיים. 

ג'ונסון את התמיכה לה היה זקוק בפרלמנט הבריטי, הבריטים אישרו את עזיבתם את האיחוד 

משך השנתיים הקרובות, בריטניה תחל בהדרגתיות . כעת, וב2020האירופי החל מסוף ינואר 

לצאת מהאיחוד, תוך שהיא מנהלת מו"מ ספציפי על הסכמים מול האיחוד במגוון רב של 

 נושאים, וביניהם הסכם סחר חופשי. 

השלכות הן על יחסי הסחר של ישראל עם האיחוד  תהיינהלעזיבת בריטניה את האיחוד 

האירופי והן על יחסי הסחר עם בריטניה. ישראל הייתה אחת המדינות הראשונות לסכם מו"מ 
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על הסכם סחר עם בריטניה, הסכם שיכנס לתוקפו ביום שאחרי הברקזיט, על מנת להבטיח את 

 המשכיות הסחר הסדיר בין הצדדים. 

 

 

 5 ני הכלכלה המקומיתתעשיות בולטות/ מאפיי
 נתוני סחר 

סכום יצוא  שנה

 לעולם
 במיליארדי

 דולרים

סכום יבוא 

 מהעולם
 דולרים במיליארדי

 מסחרי מאזן
 

2018 1,955.7 1,982.3 24.6-  

2017 120.9,2  095.7,2  25.2 

2016 930.6,1  894.8,1  35.8 

2015 983.8,1  918.1,1  65.7 

 

 

 2018שותפות הסחר הגדולות לשנת 

 יצוא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :הם העיקריים היצוא מוצרי

מכונות, מנועי רכבים, תרופות וכימיקלים אחרים, דלקים, כלי טיס, מוצרי פלסטיק מתכת 

 ופלדה, מוצרי עץ ונייר, משקאות אלכוהוליים ורהיטים. 

 

 יבוא
 

 יבוא 
 דולרים במיליארדי

של  היבואאחוז מסך 

 האיחוד האירופי

 מסחרימאזן 
 דולרים במיליארדי

                                                           

 )משרד המסחר של הא"א( DG TRADEאתר  5 

 
 יצוא

 דולרים במיליארדי
אחוז מסך היצוא של 

 האיחוד האירופי

 מסחרי מאזן
 דולרים במיליארדי

 139.1 20.8% 406.37 ארה"ב

 -184.79 10.7% 209.9 סין

 47.5 8% 156.48 שוויץ

 -83.01 4.4% 85.26 רוסיה

 1.131 4.0% 77.27 טורקיה

 -5.718 3.3% 64.754 יפן

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf
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%19.9 394.7 סין  -184.79 

.%513 267.27 ארה"ב  139.1 

%8.5 168.28 רוסיה  -83.01 

%5.5 108.9 שוויץ  47.5 

%4.2 83.83 נורבגיה  -29.97 

 1.131 % 3.8 76.14 טורקיה

 

  מוצרי היבוא העיקריים הם:

דלקים ושמן גולמי, מכונות, כלי רכב, תרופות וכימיקלים אחרים, אבנים יקרות, טקסטיל, כלי 

 טיס, מתכות ואניות. 

 

 

  מרכזיים בכלכלהסקטורים 

 בא"א GDPל  2017-ב 71%-הסקטור בעל התרומה הגדולה ביותר, של כ ושירותים הינהסקטור 

 ועוד.  , תיירותובכלל זה שירותים פיננסיים, תקשורת, מסחר, תחבורה

התעשיות המובילות באיחוד האירופי הינן ייצור ועיבוד ( GDP-תרומה ל 25%-)כבתחום התעשייתי 

 פט, פחם, מלט, כימיקלים, תרופות, חלל ועוד. מתכות, נ

בתחום החקלאות הגידולים המובילים בא"א הינם חיטה, שעורה, זרעים להפקת שמן, סלק סוכר, 

 בקר, כבשים, חזירים, עוף ודגים.  יין, ענבים, מוצרי חלב,
 

 

 עם יתר מדינות העולם האיחוד האירופיהסכמי בילטרליים משמעותיים של 
 ארגונים בינ"ל:

- OECD :21  חברות ב הינן מדינות חברות בא"אOECD ;מעמד מיוחד  עצמו לא"א

 שותפים הא"א הינם נציבותובפרט  , אולם הא"אהוא אינו חבר בארגון, OECDב

  .OECD. כמו כן לא"א יש משלחת לOECDבעבודת הבמיוחד פעילים 

- WTO : הא"א הינו חבר בWTO בנוסף, כל המדינות החברות בא"א הינן חברות ב .

WTO .בעצמן 

  הסכמי הסחר של האיחוד האירופי:

 לאיחוד האירופי שורה ארוכה של הסכמי סחר מסוגים שונים. 

  יצירת להסכםEuropean Economic Area  עם מדינותEFTA איסלנד, ליכטנשטיין( ,

  .ונורבגיה( שוויץ

 ואנדורה  , מונקוסן מרינועם טורקיה,  יםמכס חודאי 

  ,חלק שותפות כלכלית )או הסכמי  סחר חופשיהסכמים לאזורי הסכמי אסוציאציה

אלג'יריה, מצרים,  :( עםמההסכמים מיושמים אך טרם הושלמו הליכי החתימה הרשמיים

, מולדובה, אוקראינהישראל, ירדן, לבנון, מרוקו, הרשות הפלסטינית, טוניס, גאורגיה, 
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ביה, דרום קוריאה, שוויץ, טנגרו, סרנאלבניה, בוסניה הרצגובינה, קוסובו, מקדוניה, מו

  .אקוודורו, קנדה, קולומביה, פרו מקסיקוצ'ילה, 

  אמריקה ושורת הסכמי שותפות כלכלית עם מדינות הסכם אסוציאציה עם מדינות מרכז

 . אפריקה, הקריביים והפסיפיק

  סינגפור ויפן, המו"מ על הסכמים גם עם וייטנאםהושלמו לאחרונה . 

  עם ארה"ב סחר מו"מ על הסכם  החלהא"א(TTiP )נשיא ארה"ב על ידי אך המו"מ הוקפא 

 . טראמפ

 ור )ארגנטינה, ברזיל, אורוגווי, מדינות מרקוס הא"א מנהל מו"מ להסכמי סחר עם

, סין )הסכם השקעות(, הודו, , אוסטרליהסכמים(עדכון הה) מקסיקו וצ'ילהעם , (פרגוואי

 דונזיה, ניו זילנד והפיליפינים. נאי

 

תעשייה הרלוונטיות ל בשנתיים האחרונות נציבות האיחוד האירופייוזמות מרכזיות של 

  יתישראלה

 Horizon Europe -  הציעה הנציבות האירופית את תוכנית "הורייזן יורופ"  2018ביוני

המו"פ תכנית תהיה זו . 2021-2027למימון פרויקטים של מדע, מחקר וחדשנות לשנים 

תאושר כששנות התכנית ומיליארד יורו לשבע  94.1הקציבה נציבות ה. של הא"אהתשיעית 

מדינות האסוציאציה, צטרפות העל יחל המו"מ  הפרלמנט ומועצת השריםהתכנים ע"י 

המסגרת האירופיות החל מהתוכנית תה חברה בתוכניות יעד כה, ישראל הי ישראל ביניהן.

זוהי תוכנית . 2020שתימשך עד סוף שנת  Horizon 2020הרביעית וחברה כיום בתוכנית 

 זכו אקדמיהוב תעשייהמימון המחקר הגדולה באירופה ואלפי חוקרים ישראליים ב

 על עומד התוכנית במסגרת לישראל האירופי האיחוד של התרומה שיעור כה עדבמענקיה. 

 .אירו מיליון 660-מ למעלה

 ומגביר את הפיקוח על סוגי הכימיקלים  כימיקליםפעיל מאוד בתחום ה איחוד האירופיה

שתי חקיקות המותרים לייצור ולשיווק באיחוד משיקולי הגנה על בריאות ועל הסביבה. 

, רגולציה העוסקת ברישום, הערכה, אישור והגבלה REACHבתחום הכימיקלים:  מרכזיות

העוסקת בסיווג, תיוג ואריזה של חומרים כימיים.  CLPורגולציית של כימיקלים באיחוד 

ולא רק על ייצוא  המייצאים לאיחוד האירופי על סקטורים רבים המשפיעהחקיקה הזו 

 .אחרים גם על תערובות וכימיקלים בפריטיםלה שהיא ח כימיקלים לכשעצמם כיוון

 Digital Single Market:  אחד הנושאים המרכזיים אותם קידמה הנציבות הנוכחית הינו

השוק הדיגיטלי. הנציבות פרסמה מספר רב של הצעות חוק ויוזמות שונות שמטרתן 

להפחית את חסמי הסחר והפרגמנטציה בין המדינות החברות באיחוד בתחום הסחר 

נדידה הסלולריים, הדיגיטלי. בין היתר עודכנו חוקי ההגנה על מידע אישי, בוטלו דמי ה

 עודכנו חוקי הגנת הסייבר ועוד. 

 GDPR :הרגולציה להגנה על מידע  אחד מעמודי התווך של השוק הדיגיטלי האחיד הינה

מחזקת את זכויות הפרט בעידן הדיגיטלי . הרגולציה אישי והמגבלות על העברת מידע זה

 הדיגיטלי מאידך. מחד ומבהירה את החוקים לפעילות חברות וגופים ציבוריים בשוק 
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 ( החלטת תאימותAdequacy Decision:)  האיחוד האירופי יכול לקבוע כי מדינה שלישית

ביחס לישראל. משמעותה גם ה על מידע, החלטה שהתקבלה רמה נאותה של הגנמעניקה 

של החלטה כזו הינה כי נתונים אישיים יכולים לזרום מהאיחוד האירופי למדינה ללא צורך 

 ות. בהגנות נוספ

  :האיחוד האירופי אימץ בשנים מספר יוזמות בתחום הכלכלה המעגלית כלכלה מעגלית

שמטרתן להאריך את משך השימוש בחומרים ובמוצרים, הגברת המחזור, צמצום הפסולת 

יוזמה שנועדה להביא לכך שעד אומצה למשל  2018-בוצמצום השימוש במשאבים חדשים. 

 פלסטיק יהיו ניתנות למחזור. האריזות כל  2030

 SPC: התעודת הגנה משלימ (SPC- Supplementary Protection Certificate)  הינה זכות

. המטרה הינה תשנה עבור תרופו 20-קניין רוחני המשמשות כהרחבה לפטנט הניתן ל

 "להשיב" זמן אבוד כאשר המוצר עוד היה בפיתוח, בבדיקות ובניסויים קליניים לפני קבלת

. מונעת מחברות תרופות גנריות מלייצר חיקוי לתרופות אלו SPC-תעודת ה. אישור המכירה

האיחוד האירופי עובד בימים אלו על עדכון החקיקה בנושא אשר תאפשר לחברות תרופות 

אך ורק לשם ייצוא למדינות שלישיות )ולא  SPC-גנריות לייצר תרופות המגונות על ידי ה

  למכירה באיחוד האירופי(.

  :מתקיים מו"מ בין הא"א למדינות הש מס' שניםעדכון אמנת הצבירה-Pan EuroMed 

חלק ו , ירדן, אוקראינהEFTAהא"א, מדינות הימ"ת, מדינות ישראל,  )הכוללות את

, (מנת הצבירה)א מועדפים תיכונייםים -אירו-כללי מקור פאן ( לעדכוןממדינות הבלקן

אמנה זו מגדירה כללים המאפשרים למדינות לייצר מוצר . 2013-אשר נחתמה במקור ב

בכמה מדינות אשר חברות באמנה כך שהעבודות מתחלקות ביניהן, ועדיין להנות מפטור 

או הנחות במכס בכניסה למדינות הא"א. עדכון האמנה יסייע לחברות ישראליות להנות 

תנאים טובים בכניסת מוצריהן לא"א גם אם הייצור מתבצע חלקית במדינה נוספת אשר מ

 חברה אף היא באמנה. 

 

  האיחוד האירופייחסי סחר ישראל 

-קשרי הסחר והכלכלה בין ישראל לא"א מבוססים על הסכם ההתאגדות )אסוציאציה( שנחתם ב

.ההסכם הוא במהותו הסכם לאזור  2000ונכנס לתוקפו, לאחר הליכי אשרור ממושכים, במאי  1995

סחר חופשי אשר הורחב באמצעות סעיפים המאפשרים משא ומתן נוסף בשירותים, חקלאות ועוד, 

 .פ, תקינה, תיירות, וסעיף שמירה על זכויות אדם”וסעיפי שיתוף פעולה בתחומים שונים כגון מו

הטריטוריאלית של הסכם  א לבין ישראל בדבר תחולתו“קיימת מחלוקת ארוכת שנים בין הא

בעוד ישראל בעמדה שההסכם חל על כל שטח מדינת ישראל, לפי פרשנות הא"א האסוציאציה. 

על יהודה, שומרון, חבל עזה, מזרח ירושלים ורמת הגולן. משמעות פרשנות זו הינה ההסכם אינו חל 

תנות למפעלים כי ההטבות המכסיות שבמסגרת ההסכם אמורות להינתן לסחורות ישראליות לא ני

רשויות המכס באירופה א. “ישראליים הממוקמים בשטחים אלו כאשר הם מייצאים למדינות הא
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הן אלו שמזהות את מקורו המדויק של המוצר בהתאם למיקוד המפעל ומחליטות אם להטיל 

 מכסים בהתאם. 

מהשטחים לסימון מוצרים מומלצות הנחיות בייצוא מוצרים ישראלים לא"א יש לשים לב ל"

, אשר מדריכות כיצד יש, לגישת " שפורסמו ע"י הנציבות האירופית1967-שנכבשו ע"י ישראל ב

יש לציין ההנחיות קובעות ש מוצרים על מנת לא להטעות את הצרכן האירופי. לסמןנציבות הא"א, 

והנחיות מיוצר ברמת הגולן" )התיישבות ישראלית( ""מיוצר בגדה המערבית" או על גבי המוצר 

: ירקות אלו מתייחסות לגבי מוצרים אשר חייבים בסימון מכוח החקיקה האירופית הקיימת, למשל

 ופירות טריים, מוצרים אורגניים, ביצים, מוצרי עוף, שמן זית, דבש, יין וקוסמטיקה. 

היה לא"א מהיצוא מישראל  29%-כ 2018הוא שותף הסחר הגדול ביותר של ישראל. בשנת  הא"א

בשנים האחרונות חל גידול מתמיד בהיקף הסחר בין הא"א  היה מהא"א.מהיבוא לישראל  43%-וכ

 . 6מיליארד דולר 50.8עמד היקף הסחר על כ  8201לישראל ובשנת 

 7סחר בסחורות

 סכום יצוא שנה

במיליוני 

 דולרים

אחוז היצוא 

מתוך סך 

היצוא 

 הישראלי

סכום יבוא 

במיליוני 

 דולרים

אחוז היבוא 

מתוך סך 

היבוא 

 הישראלי

מאזן 

 מסחרי 

 היקף סחר 

2014 18,787 27.24% 24,131 33.36% -5,344 42,918 

2015 16,055 25.06% 22,569 36.36% -6,514 38,624 

2016 15,756 26.01% 27,359 41.58% -11,603 43,115 

2017 18,253 29.85% 28,466 41.19% -10,213 46,719 

2018 17,644 28.50% 33,198 43.35% -15,554 50,842 

 

                                                           
 הלמ"ס 6
 הלמ"ס 7
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ונמצא בעליה  מיליארד דולר, 33.2-על כ 2018לישראל )כולל יהלומים( עמד בשנת  מהא"אהיבוא 

ירידה , 2018-ב מיליארד דולר 17.6-הסתכם בכ לא"אמישראל היצוא . 2015מתמדת ועקבית מאז 

 . 2015, שמגיעה לאחר מגמת גידול מאז לעומת השנה הקודמתקטנה 

 8סקטורים עיקריים 

-הסחורות המובילות ביצוא מישראל לאיחוד האירופי היו מוצרי תעשיות כימיות )כ 2018בשנת 

( 13%-( ופנינים ואבנים יקרות )כ18%-מסך הסחורות המיוצאות(, מכונות וציוד חשמלי )כ 37%

 חשמלי וציוד בעוד שהסחורות המובילות ביבוא סחורות מהאיחוד האירופי לישראל היו מכונות

  .(14%) כימיות תעשיות ומוצרי (14%) להובלה הקשור רכב וציוד , כלי(24%)

                                                           
 הלמ"ס 8
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תוצרת חקלאית 
טרייה ומוצרי מזון

9%

מכונות ומיכון 
חשמלי ומכני

18%

אחר
גומי ופלסטיק1%

7%

, מכשור אופטי
רפואי ואחר

6%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

37%

מתכות בסיס
5%

מינרלים
3%

מוצרי תחבורה
1%

אבנים  , פנינים
ומתכות יקרות

13%

2018יצוא 

תוצרת חקלאית 
טרייה ומוצרי מזון

8%

מכונות ומיכון 
חשמלי ומכני

24%

אחר
10%

גומי ופלסטיק
4%

, מכשור אופטי
רפואי ואחר

4%

כימיקלים  
ומוצרי  

תעשיות  
כימיות
11%

מתכות בסיס
5%

מינרלים
14%

מוצרי תחבורה
14%

אבנים  , פנינים
ומתכות יקרות

6%
2018יבוא 
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מהיצוא  27%סחר עם ישראל הן הממלכה המאוחדת )המדינות המובילות בתוך האיחוד האירופי ב

מהיבוא( וגרמניה  11%-היצוא ומ 15% מהיבוא מהאיחוד האירופי(, הולנד ) 21%-לאיחוד האירופי ו

 .9מהיבוא( 18%-מהיצוא ו %21)

 

 

 :האיחוד האירופיוהסכמי סחר הדדיים בין ישראל 

שנת  שם ההסכם

 חתימה 

האם ההסכם 

 בתוקף? 

 כן 1995 )יורומד( אסוציאציהההסכם 

 תעשייתיים מוצרים וקבלת תאימות להערכת הסכם

(ACAA) 

 כן 2009

 כן 2013 הסכם כללי מקור

 כן 2013 הסכם שמים פתוחים

 כן 2013 2020הסכם האסוציאציה לתוכנית הורייזן 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 הלמ"ס 9
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 סחר בשירותים:

קיים מאזן חיובי בסחר בשירותים עסקיים והיקף השירותים העסקיים המיוצאים מישראל 

  10לאיחוד האירופי גבוה מהיקף השירותים העסקיים המיובאים מן האיחוד.

 

 השקעות של חברות זרות במשק הישראלי

 ישחברות אירופיות  60-לכ 11באירופה.הגיעו ממדינות בישראל  מההשקעות הזרות %37-כ 2017-ב

מכלל החברות הבינלאומיות עם מרכזים בישראל(. לשם  20%-מרכזי מחקר ופיתוח בארץ )כ

  .12חברות אירופיות היו מרכזים כאלו בארץ 20-רק לכ 2005השוואה, בשנת 

  

                                                           
: שירותי תכנה ומחשוב, מחקר ופיתוח, שירותי תקשורת, שירותי הנדסה כולליםעל פי נתוני הלמ"ס שירותים עסקיים  ;הלמ"ס 10

 שירותי תיירות, הובלה, ביטוח וממשלה. כוללים:אינם וטכנאים, פרסום, תמלוגים, בינוי, מסחר ועוד. שירותים עסקיים 
 כולל גם מדינות שאינן בא"א. 11
 .הלמ"ס 12

5,970.52 
6,195.32 

6,738.10 

7,877.91 
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 תובנות נספח 
הנספחות המסחרית בבריסל אחראית על קידום וסיוע לתעשייה הישראלית הסוחרת עם מדינות 

 במסגרת זו עבודת הנספחות מחולקת לשני חלקים מרכזיים: האיחוד האירופי. 

במסגרת זו, הנספחות עוקבת אחר פרסומים של רגולציות  -סיוע רגולטורי והנגשת מידע .1

ע על הסחר של חברות ישראליות עם יישויות חדשות אשר משפיעות או עלולות להשפי

אירופאיות. לשם כך, הנספחות מקיימת קשרים עם משרדי הממשלה השונים בתוך 

מוסדות הא"א, הוועדות השונות בפרלמנט האירופי וגופים שתחת המועצה. בנוסף, 

הנספחות נמצאת בקשר עם גורמים מקבילים בשגרירויות המקומיות של מדינות שלישיות 

פעולה ולקבל מידע נוסף על מדיניות הא"א הנוגעת -ינות שאינן חברות בא"א( כדי לשתף)מד

במידת הצורך, הנספחות עוסקת גם בסיוע בפתרון חסמי לנושאי סחר, תעשייה וחקלאות. 

ם שבהם חברות ישראליות נתקלות בבעיות שמונעות מהן לייצא למדינות שונות יסחר, מצב

 בא"א. 

במסגרת זו, הנספחות בבריסל  -בתוכניות המו"פ האירופאיות קידום השתתפות ישראל .2

פועלת בתחום מימון המחקר ברמת האיחוד האירופי ומובילה את ההשתתפות הישראלית 

". זוהי תוכנית מימון המחקר הגדולה באירופה ואלפי חוקרים 2020בתוכנית "הורייזן 

משתתפים בדיונים של זכו במענקיה. נציגי הנספחות  אקדמיהוב תעשייהישראליים ב

הוועדות השונות אשר דנות בפרויקטים, מסייעים לחברות ישראליות על הגשות למענקים 

ומקיימים דיונים עם גורמי ממשל שונים ומדינות נוספות כדי לבחון דרכי שיתוף פעולה 

 מיטביות. 


