
 

 משרד הכלכלה והתעשייה 
 9103101ירושלים , 3166, קריית הממשלה, ת"ד 5בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 

  אוסטריה –ישראל  סחריחסי ה

של עליה  מלמד עלזה נתון . מיליון דולר 76.2-בכהסתכם  2020 לשנת לאוסטריהסך הייצוא הישראלי 

 50%-. כ(+3.8%) מיליון דולר 73.4-בה עמד הייצוא על סך של כ 2019לשנת בהשוואה דולר  מיליון 3-כ

מכשור אופטי, מקורו ב 17.3%-, כמכונות ומיכון חשמלי ומכניב מקורו אוסטריהלמהייצוא הישראלי 

 .במוצרי גומי ופלסטיק מקורו 7.8%-וכרפואי ואחר 

-של כ עליה נתון המשקף, מיליון דולר 400.2-בכ הסתכם 2020בשנת מאוסטריה לישראל  סך הייבוא

 דולרמיליון  369על סך של  , בה עמד הייבואלתקופה המקבילה אשתקדמיליון דולר בהשוואה  31.5

 13.2%-, כמכונות ומיכון חשמלי ומכנימקורו ב אוסטריהממהייבוא הישראלי  29.3%-כ .(+8.5%)

  .במוצרי תחבורהמקורו  11%-וכבמתכות בסיס מקורו 

סכום המשקף דולר,  מיליון 475.5-בכ הסתכם 2020לשנת  ואוסטריהבין ישראל היקף הסחר הבילטרלי 

 .2019לשנת מיליון דולר ביחס  7.5של  עליה
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$419.7 -$285 0.54% $352.2 0.11% $67.5 2016 

$422.9 -$296 0.52% $359.7 0.10% $63.2 2017 

$491.0 -$333 0.54% $412.1 0.13% $78.9 2018 

$442.1 -$295 0.48% $368.7 0.13% $73.4 2019 

$476.4 -$324 0.57% $400.2 0.15% $76.2 2020 
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 לסטטיסטיקהמקור: הלשכה המרכזית *

 הסכמי סחר

 ארגונים ועם האירופי האיחוד עם עליהם חתומה הסחר והשת"פ הכלכלי שישראל ההסכמים, כל

 האסוציאציה הסכם ,WTO-ה במסגרת הסכמים בתוך כך, .ואוסטריה בין ישראל גם חלים בינלאומיים

 האירופי. האיחוד של פ"למו המסגרת הסכםו האירופי האיחוד עם ישראל של

 בשירותיםסחר 

 2019 לשנת נכוןסחר בשירותים בין המדינות. ב האחרונות בשנים מתונה אך עקבית עלייה מגמת קיימת

 יבוא בעוד ,2018ביחס לשנת  11% -עליה בשיעור של כ – דולר מיליון 33.8 על השירותים יצוא עמד

 .2018ביחס לשנת  4% -כ של עלייה - דולר מיליון 7.9 -כ על עמד השירותים

Year 2016 2017 2018 2019 

Export $23.6 $26.06 $30.4 $33.8 

Import $6.2 $7.3 $7.4 $7.9 

 

, כאשר 66%כנות וייעוץ בתחום המחשוב ועומד על מקורו של עיקר ייצוא השירותים לאוסטריה הוא ת

אלקטרוני וייצור מחשבים, מכשור  21%ייצוא של שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים עומד על 

 .3%ואופטי עומד על 

מחקר  ,55%עיקר ייבוא השירותים מאוסטריה הוא שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים העומד על 

 .12%שירותי תקשורת אשר עומדים על ו 15%מדעי ופיתוח עומד על 
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