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 1רקע ונתונים כלליים  

 (257מתוך  73 )ק"מ  300,000: שטח

 (257מתוך  152קמ"ר )  22,072ישראל 

 מיליון 61: אוכלוסייה

   רומא :עיר בירה

   רפובליקה פרלמנטרית  משטר:

 Sergio Mattarella  -נשיא 

 Mario Draghi –ראש ממשלה 

 : איטלקיתשפה רשמית

 יורו  :מטבע

 יחס המרה המטבע המקומי לדולר

EUR €=1.21 USD 

 גאוגרפיה: 

 איטליה היא חצי אי בים התיכון בדרום אירופה שצורתה כמגף.

 במרכז המדינה והדרום יש מגוון נופים.  הפה. בצפון מתחברת להרי האלפים לאחריהם יש את עמק

 ניה. יסיציליה וסרד –שני איים גדולים  כמו כן יש

הוותיקן  -לאיטליה גבול עם שוויץ, צרפת, אוסטריה, סלובניה וכן בתוכה יש שתי מדינות קטנות

 וסן מרינו. נתיבי הסחר הימיים והיבשתיים מעולים.

 

  

                                                           
1 CIA The World Factbook ,The World Bank 
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  2020לשנת אינדיקטורים כלכליים מרכזיים 

 

 ישראל איטליה אינדיקטור

 תמ"ג נומינלי

GDP, current 

prices 

Billions of U.S. 

dollars 

1,885 

 
403 

תמ"ג לנפש במונחי 

PPP 

Purchasing power 

parity; 

international 

dollars per capita 

40,861 40,547 

שיעור הצמיחה 

 הכלכלית

real GDP growth 

2020 – 8.9%- 

2019 – 0.3% 

2018 – 0.9% 

2020 – 2.4%- 

2019 – 3.4% 

2018 – %3.5 

 שיעור האינפלציה

Inflation rate, 

average consumer 

prices 

(annual percentage change) 

%0.1 

(annual percentage change) 

0.6%- 

 קלות עשיית עסקים

כאשר  1-190ציון בין 

ציון נמוך מבטא 

 תוצאה טובה

58 

 
35 

 התחרותיותמדד 

 100ל  0 ציון מ
71.5 76.7 

 S&Pדירוג אשראי 
BBB 

 
 AA- 
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 רקע כללי /כלכלי

  2023נבחרה ממשלה מקצועית כלכלית להוביל את איטליה עד תחילת שנת 

  מיליארד יורו בתשתיות ובטרנספורמציה דיגיטלית  209האיחוד האירופי ישקיע

 . 2024עד  2021בשנים   באיטליה

   עדיין איחוד האירופי בבאיטליה וכלכלית צר אי יציבות שי( 160%) ציבורי גבוהחוב

קיים, אבל הערבות ההדדית לחובות האירופאים בעקבות משבר הקורונה ביטל את אי 

 היציבות. 

  גוש היורומתחזקת הזיקה הכלכלית עם 

  מהתל"ג 30% – מנוע הצמיחה של המדינה -היצוא 

 

 19מדינות עם מטבע אחד המשותף ל  27האירופי הכלכלי המונה איטליה היא חלק מהאיחוד 

מאוכלוסיית העולם אבל הוא  7%האיחוד האירופי כולל רק מדיניות כלכלית משותפת. עם ומדינות 

 . סחר העולמימכלל ה 15%בעולם הסחר עם אחד משלושת השחקנים המרכזיים 

לאזן את הירידה בתוצר בתחומים שמצליח המרכזי של התוצר האיטלקי  מקורההיצוא הוא 

  מהיצוא של איטליה הוא לאיחוד האירופאי.  67%אחרים. 

 

האיטלקי החליט למנות ראש  טהאתגרים הכלכליים שנוצרו בגלל מגפת הקורונה, הפרלמנ בעקבות

שחברים בה כל המפלגות האיטלקיות חוץ מאחת. הממשלה צפויה  הממשלה מקצועי בקואליצי

. ראש הממשלה בחר בשני שרים מקצועיים לנהל את הכספים שמגיעים 2023לפעול עד אפריל 

מהאיחוד האירופאי. על פי הערכות מומחים, ממשלה זו יחד עם ההשקעות האירופאיות צפויה 

לחולל מהפיכה בכלכלה האיטלקית וליצור צמיחה ארוכת טווח. עם זאת, יהיה עליה להצליח 

 לקית שמנעו את הצמיחה בעבר. להתמודד עם בעיות מבניות בכלכלה האיט

 

, Legaהממשלה הזו פותרת לזמן קצוב את השוויון שיש בין שלושת המפלגות הגדולות באיטליה ) 

PD .וחמישה כוכבים(  שהקשה על יצירת קו כלכלי לאיטליה , 

 

 :להלן המגמות הכלכליות הבולטות

 נק האירופאי, ראש הממשלה דראגי, שהיה בתפקידו הקודם ראש הב - ממשלה כלכלית

מוביל קו כלכלי אירופאי. ההצלחה הראשונה של הממשלה הייתה בקבלת אישור האיחוד 

 מיליארד יורו בכלכלה האיטלקית.  209האירופי לתכנית הכלכלית האיטלקית והשקעה של 

 זוכה להערכה באירופה ובעולם בשל פעילותו  דראגי - אמון כלכלי בממשלה האיטלקית

המוצלחת כראש הבנק האירופאי . הבחירה בשני שרים כלכליים מקצועיים תורמת 

 לאמינות הכלכלית של הממשלה האיטלקית בעולם. 

 הממשלה הקדישה את התקופה הראשונה של פעילותה לטיפול  - יציאה ממשבר הקורונה

 נושאי החיסונים והעסקים שהפסיקו את פעולתם. במשבר שיצרה מגפת הקורונה בעיקר ב
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 הממשלה החלה מספר רפורמות לחיזוק הכלכלה האיטלקית: 

שנועדה לחזק את השקיפות בכלכלה והיכולת לפעול כלכלית  רפורמה במערכת המשפט

באיטליה. בעיה זו היא אחת הסיבות העיקריות שחברות בינ"ל מציינות שישנו קושי לפעול 

 באיטליה. 

טיפול בנושא העלמות מס שיאפשר להוריד את שעורי המיסוי הגבוהים   - רפורמת מס 

 באיטליה.

 אחת הירידות  - 8.9%ירד התוצר ב  2020בשנת  - וההתאוששות משבר מגפת הקורונה

הגדולות באיחוד האירופאי בעיקר בגלל משקלה הגדול של התיירות בכלכלה האיטלקית 

(15% .) 

 . 2020הירידה ביבוא הייתה גדולה מהירידה ביצוא ומאזן הסחר של איטליה השתפר ב 

 ביצוא.   10%בתוצר וכמעט  4.7%צפויה התאוששות עם גידול של  2021בשנת 

 ממשלת איטליה קיבלה אישור למימון תכנית כלכלית  – התכנית הכלכלית של איטליה

 . מיליארד יורו מהאיחוד האירופאי 209בסכום של 

דיגיטלית וכלכלה מעגלית ותשפיע  ההתכנית תכלול השקעה בתשתיות, בטרנספורמצי

 כמעט על כל תחומי הכלכלה באיטליה. 

 באיטליה דאגה מהמצב הכלכלי עדיין מביעות חברות דירוג האשראי  - דרוג האשראי

, שמשקף תוצר שלא גדל וחוב ציבורי BBBרמה נמוכה יחסית של ב נשארדירוג האשראי ו

 בוה. ג

  עם אחוז גבוה במיוחד אצל  10%האבטלה באיטליה עדיין עומדת על  –רמות התעסוקה

הצעירים. רמת האבטלה הוחזקה ברמה זו בצורה מלאכותית בזמן המגפה ע"י תמיכות. 

הממשלה מקווה שכשהמשק יתאושש החברות יחליטו לא לפטר עובדים גם כאשר 

 התמריצים יפסיקו עוד מספר חודשים. 

 האינפלציה ברמה היסטורית נמוכה אבל יש צפי לעליה באינפלציה.  –ציה אינפל 

  ( בשל הערבות של האיחוד האירופי לחובות של איטליה. היום 1%נמוכה מאוד ) –ריבית

 יש רק חצי אחוז הבדל בין הריבית באיטליה לריבית בגרמניה. 

 נקודות מרכזיות לגבי הכלכלה האיטלקית

  והשלישית בגודלה באירופה בעולםבגודלה השמינית הכלכלה 

  העסקים חברות קטנות ובינוניות הן הרוב המוחלט של 

  157%חוב ציבורי גדול של קיים  

 ומהדרוב המדינהצפון הבדלים מהותיים בין הכלכלה ב 

  רחבה ובירוקרטיה שוק אפורפעילות נרחבת של 

  ויחסית לאירופה פחות משכיל עבודה לא גמישהשוק 

 

היא אחת מהגדולות והחזקות בעולם. תחום השירותים מפותח מאוד ומוביל  תהכלכלה האיטלקי

 את הכלכלה מבחינת מועסקים ותוצר. תיירות, מסחר ושירותים עסקיים הם התחומים הבולטים. 
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 מבחינת ייצור איטליה היא מובילה עולמית בתחומים הבאים:

 רכב, אופנועים, מכונות לתעשייה ומכשור ביתי - מכונות

 מערכות הגנה, נשק קל ורכבים ממוגניםמטוסים, אניות, מסוקים,  – ההגנ

 זיקוק נפט, גומי   – כימיקלים

טיפול במתכות, עיבוד מזון, יין  ומטוסים, וביגוד, עור, ריהוט, בניית אניותאלקטרוניקה, אופנה 

 וקוסמטיקה

 

החברות האיטלקיות כמעט כולן קטנות ובינוניות עם מספר קטן של חברות גדולות. עובדה זו הופכת 

רבות מהחברות להיות מובילות בתחומים ממוקדים וליכולות טובות ביצוא ושיווק בינ"ל ומצד שני 

בשנים האחרונות נרכשו רבות מהחברות ע"י חברות זרות ישנן רק מעט חברות שהן רב לאומיות. 

 בעיקר צרפתיות וגרמניות. 

 

נושא מרכזי שמכביד על הכלכלה האיטלקית הוא החוב הציבורי הגדול שהתרחב בשנים האחרונות 

עם זאת, בשל הגיבוי האירופאי לחוב והכספים . וגדל עוד יותר בשל המשבר שיצרה מגפת הקורונה

 שהושקעו בכלכלה האיטלקית כרגע אין לחץ בנושא הזה. 

 

הם כפי שעולה ממדדים בינלאומיים, בנושאים נוספים שמכבידים על הכלכלה האיטלקית ישנם 

, רגולציה מיסים גבוהיםסקטור ציבורי לא יעיל, פריון נמוך של חברות קטנות, שוק עבודה לא גמיש, 

 שמקשה על עשיית עסקים.  ומערכת משפט

 

זות העשירים בצפון איטליה למרות האמור לעיל, יש הבדל מהותי בין הכלכלה של חמשת המחו

מבחינת הפריון והעוצמה הכלכלית לשוויץ  יםהמחוזות בצפון איטליה דומ לשאר חלקי איטליה.

 וגרמניה. 

תוצר, יצוא, מאזן  –הכלכליים  םהאינדיקטוריוקשורים לכל  שנים רבותההבדלים האלו קיימים 

למרות  יורו מאשר במחוזות בצפון. 15,600סחר, אבטלה ופריון. התוצר לאדם בדרום נמוך ב 

שהתפרצות המגפה הייתה בעיקר במחוזות הצפוניים, הפגיעה הכלכלית גדולה יותר במחוזות 

 הדרומיים ומרחיבה את הפערים.
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 2הכלכלה המקומיתמאפייני  / תעשיות בולטות
 

  סחר של איטליה:הנתוני 

 שנה

סכום יצוא 

 לעולם

 במיליארדי 

 דולרים

 

סכום יבוא 

 מהעולם

 במיליארדי דולרים

 

 גירעון מסחרי
 

2017 449 401 48 

2018 465 426 39 

2019 475 423 52 

2020 434 370 64 

 

 2019שותפות הסחר הגדולות לשנת 

 יצוא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :מוצרי היצוא העיקריים

מכונות  –בגודלה בעולם. היצוא הגבוה ביותר הוא בתחומים הבאים  9איטליה היא היצואנית ה 

שרותי הנדסה, ריהוט, קוסמטיקה, טקסטיל וביגוד,  כימיקלים ותרופות, רכבים, לתעשייה,

 מנועים, ציוד לתחבורה, מזון, משקאות, טבק, מינרלים ומתכות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Un Comtradeהלמ"ס,  2

 

 יצוא

במיליארדי 

 דולרים

 

אחוז מסך 

היצוא של 

 המדינה

 

 גירעון מסחרי

 במיליארדי דולרים

 

 -5 12.8% 55 גרמניה

 13 10.3% 44 צרפת

 28 9.8% 24 ארה"ב

 16 5.8% 25 שוויץ

 -20 3% 12 סין
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  יבוא

 
 יבוא

 במיליארדי

 דולרים

אחוז מסך 

היבוא של 

 המדינה

 

 גירעון מסחרי

 במיליארדי דולרים

 

-5 16.3% 60 גרמניה  

 13 8.5% 31 צרפת

-20 8.7% 32 סין  

%5.9 21 הולנד  10-  

(7ארה"ב )  14 4% 28 

 

  :מוצרי היבוא העיקריים

מתכות, כימיקלים, בגודלה בעולם. עיקר היבוא הוא של רכבים,  10איטליה היא היבואנית ה 

 ציוד הנדסה, ציוד לתחבורה, מינרלים, טקסטיל וביגוד, מזון משקאות וטבק. תרופות, אנרגיה, 

 

 סקטורים מרכזיים בכלכלה 

 פינטק

 - 2019לאחר תקופה של מיזוגים ורכישות בשנים תקופה זו היא נקודת מפנה בבנקאות באיטליה 

התמקדות בטווח הקצר בתחומים צפוי שוב עניין בפתרונות טכנולוגים עם  2021. לקראת סוף 2020

 של אבטחה וסייבר מצד אחד וניהול בסיסי נתונים ובנקאות מקוונת מצד שני. 

 ביג דאטאבתחומים של בינה מלאכותית, רובוטיקה, במקביל צפויות השקעות ארוכות טווח 

 אוטומטיות.  תמערכו ליצירת

 

 תקשורת וסייבר

 73%) מיליון איש 43רת באיחוד האירופי עם איטליה היא השוק הרביעי בגודלו בתחום התקשו

מיליון משתמשים  50מיליון פעילים ברשתות החברתיות ו  34מחוברים לאינטרנט, מהאוכלוסיה( 

 . G5לאחרונה יש השקעות רבות לשדרוג תשתיות ה בטלפונים סלולארים.  

גדלים בגלל גידול בדומה למדינות אחרות באיחוד האירופי, המודעות וההשקעות בנושאי סייבר 

מיליון  400ב  מוערך גודל השוק של תוכנות לתחום הסייבר .GDPRית ה יבמספר התקיפות ורגולצ

 מיליון יורו.  200יורו לשנה ומערכות פיזיות ויעוץ ב 

 רכב 

מיליארד  190איטליה היא השוק הרביעי בגודלו באיחוד האירופי בתחום הרכב עם גודל שוק של 

 התוצר. מ 11%יורו שהם כ 

מהפטנטים בתחום שרובם מגיעים  50%י ל אמחוז פימונטה מרכז את מירב החברות וגם אחר

 עובדים.  900ממרכז הפיתוח של פיאט שבו 

ליה רומנה בין בולוניה למודנה. באזור זה יאזור חשוב נוסף הוא עמק הרכב שנמצא במחוז אמ

ני ודלרה. האזור ידוע בנהגי המרוצים שלו פועלות חברות כמו פרארי, מזרטי, למבורגיני, דוקטי, פג
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אבל לא רק בהם. התעשייה ושרשרת האספקה מפותחים מאוד עם חלקי חילוף, מכונות, הנדסה 

 וכל התמיכה בייצור ופעילות הספורט בתחום. 

 

בדומה לענף הרכב במקומות אחרים בעולם, התחום עובר שינוי רדיקלי בכל הנוגע למנועים, 

נתונים וניצול זמן השהות ברכב וחברות הרכב משקיעות משאבים רבים אוטומציה, איסוף 

 בתחומים אלה. 

 

 מערכות בריאות וציוד רפואי

ה, דרישה גוברת האוכלוסייהזדקנות  - איטליה מתמודדת עם בעיות מוכרות במדינות המפותחות

ר על רותי בריאות מעולים בחזית הטכנולוגיה ומהצד השני לחץ גוביה לשהאוכלוסיימצד 

 התקציבים המיועדים לבריאות. 

מערכות הבריאות באיטליה מתקדמות בעיקר בצפון המדינה ולממשלה המרכזית ולממשלות 

כך שיעמדו באתגרים וגם יורידו את  ןהמחוזיות יש עניין לשדרג את מערכות הבריאות שלה

 העלויות.

 

מגפת הקורונה שפגעה בצורה קשה באיטליה חשפה חולשות במערך הבריאות האיטלקי והדגישה 

עוד יותר את הצורך בטרנספורמציה דיגיטלית. חלק גדול מההשקעות הצפויות באיטליה יוקדש 

 לתחום הבריאות הדיגיטלית. 

 

 חקלאות 

עם שינויי  מתמודדתאיטליה היא מעצמה הן בייצור חקלאי וכן בענף המזון. בשנים האחרונות 

בעיקר באספקה של מים וטיפול במים. במקביל התחרות בתחום החקלאי גדלה ויש עניין האקלים 

 גובר בפתרונות של חקלאות מדייקת גם בגידולים מסורתיים. 

 

 בינוי 

ל העולם. התחום צפוי להיות פעיל בשל ההשקעות הצפויות באיטליה חברות בינוי שפועלות בכ

 בשדרוג תשתיות כבישים ואנרגיה. 

 הסכמי בילטרליים משמעותיים של איטליה עם יתר מדינות העולם

 האיחוד האירופי  -גוש סחר  

 ארגונים בינ"ל:

- OECD : 1995מאז 

- WTO 1948: מאז 

 

 מדינות שאיתן לאיטליה יש הסכם סחר 

 הסכמים כלכליים הנובעים מהשותפות שלה באיחוד האירופאי:לאיטליה 

אלבניה, אלג'יריה, אנדורה, בוסניה הרצוגובינה, קמרון, קנדה, צ'ילה, קולומביה, פרו, חוף השנהב, 

מצרים, איי פארו, גרוזיה, גאנה, איסלנד, ישראל, יפן, קוריאה, לבנון, מכסיקו, מולדביה, מונטנגרו, 

טינית, פפאו ניו גיניאה, פיג'י, מקדוניה, סן מרינו, סרביה, דרום אפריקה, נורבגיה, הרשות הפלס
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שוויץ, ליכטנשטיין, סוריה, תוניס, תורכיה, אוקראינה, הודו, אינדונזיה, מלזיה, מרוקו, פיליפינים, 

 סינגפור, תאילנד, ויאטנם.

    

   לשנה הקרובהיוזמות מרכזיות של ממשלת איטליה 

  יורו  מיליארד 209בסכום של  הקורונהחבילת תמריצים למשק לטיפול בתוצאות במגפת

 יעילות אנרגטית, מימן וקיימות –עם השקעות מתוכננות בתשתיות אנרגיה 

כבישים,  –בתשתיות  טרנספורמציה דיגיטלית של תחום הרפואה –בבריאות דיגיטלית 

 .G5אנרגיה, ערים חכמות ו 

  לטובת הכלכלהרפורמה בתחום המשפט. 

  רפורמה בתחום המיסוי. 

 איטליה  -יחסי סחר ישראל 

בשל מגפת  2020ירידה בשנת יחסי הסחר בין ישראל לאיטליה נשארו דומים בשנים האחרונות עם 

 הקורונה. 

 

איטליה היא מקור חשוב לישראל ליבוא מכשור ומכונות לתעשייה, רכבים, מזון, קוסמטיקה, 

ריהוט, ביגוד, אופנה ומוצרי צריכה. כמו כן, איטליה היא יעד תיירותי מוביל לישראלים. תמהיל 

 זה אינו ייחודי לישראל אבל הביטוי שלו בסחר עם ישראל גדול ממדינות אחרות. 

 

ניתן לראות שתמהיל היצוא לאיטליה דומה למדינות אחרות בעולם. עם זאת, גם מבחינת היצוא 

סקי באיטליה רואה בישראל מקור לחדשנות וטכנולוגיה ואנו עדים לזרם עבזמן האחרון העולם ה

לאחרונה החברות הגדולות החלו לפתוח מרכזים קבועים בארץ. . טכנולוגיות שבוחןת גדול של חברו

 ל השקעות שמבצעות חברות איטלקיות בישראל בתחומים שונים. במקביל אנו רואים גל ש

 

המו"פ בין  ולכן קשריתוחים מישראל יהבסיס המדעי וההנדסי המעולה באיטליה מוצא עניין רב בפ

 המדינות הוא אחד מהפעילים והטובים ביותר שיש לישראל.

עולים לדיון כל  שנתיים מפגש ממשלות בו-וממשלת איטליה מקיימות אחת לשנה ממשלת ישראל

 הנושאים בין ישראל לאיטליה. 
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היקף סחר 
במיליוני 

 דולרים

מאזן הסחר 
 במיליוני דולרים

אחוז היבוא 
מתוך סך 

היבוא 
 הישראלי

סכום 
היבוא 

במיליוני 
 דולרים

אחוז היצוא 
מתוך סך 

היצוא 
 הישראלי

סכום יצוא 
במיליוני 

 דולרים
 שנה

$3,932 -$2,234 4.97% $3,083 1.33% $849 2015 

$4,143 -$2,227 4.84% $3,185 1.58% $958 2016 

$4,194 -$2,323 4.71% $3,258 1.53% $935 2017 

$3,986 -$2,046 3.94% $3,016 1.57% $970 2018 

$3,904 -$2,005 3.86% $2,954 1.62% $950 2019 

$3,628 -$2074 4.07% $2,851 1.56% $777 2020 
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 3סקטורים עיקריים 

 

 

                                                           
 הלמ"ס 3

תוצרת חקלאית  
טרייה ומוצרי מזון

7%

מכונות ומיכון  
חשמלי ומכני

17%

אחר
12%

גומי ופלסטיק
רפואי  , מכשור אופטי22%

ואחר
6%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

26%

מתכות בסיס
4%

מינרלים  
ודלקים

0%

מוצרי תחבורה
0%

אבנים  , פנינים
ומתכות יקרות

6%

2020תמהיל יצוא הסחורות 

תוצרת חקלאית  
טרייה ומוצרי  

מזון
12%

מכונות ומיכון  
חשמלי ומכני

27%

אחר
21%

גומי ופלסטיק
6%

רפואי  , מכשור אופטי
ואחר
3%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

13%

מתכות  
בסיס
8%

מינרלים ודלקים
1%

מוצרי  
תחבורה

6%

אבנים  , פנינים
ומתכות יקרות

3%

2020תמהיל יבוא הסחורות 
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מיליון דולר לעומת  210יצוא השירותים הישראלי עולה בקצב מהיר בשנים האחרונות ועומד על 
 מיליון.  80יבוא של כ 

 

 הסכמי סחר הדדיים בין ישראל ואיטליה

 שם ההסכם

 

שנת 

חתימה על 

 ההסכם

האם ההסכם 

 ?בתוקף

 

 כן 2018 שתוף פעולה בתחום הבטחוני

 כן 2002 מדעי ותעשייתי הסכם מו"פ

 הסכם מניעת כפל מס על פעילות כלכלית
 

 כן 1998

 כן 1957 הסכם למניעת כפל מס בשילוח אווירי וימי

 כן 1975 הסכם סחר חופשי

 

http://www.infomercatiesteri.it 
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 תובנות נספח 

תכנית היציאה מהמשבר הכלכלי של הקורונה מהווה הזדמנות ייחודית וחד פעמית לחברות 

 ישראליות לפעול באיטליה. 

איטליה באמצעות חברות המפתח שלה עומדת להשקיע סכומים משמעותיים בפתרונות טכנולוגים 

הכרחי  החברות והממשלה האיטלקית רואים בטכנולוגיה והחדשנות הישראלית כמרכיבחדשניים. 

וישראל נתפסת כמדינת יעד עבורם למצוא  יכולות הגבוהות של היצוא האיטלקיבשמירה על ה

 פתרונות כאלה.

כדי לתת מענה לעניין  ,במילאנו ,הנספחות הכלכלית של ישראל באיטליה ממוקמת בצפון איטליה

 הרב שיש לחברות הישראליות בעיקר במחוזות הצפוניים של המדינה. 

אלא  ,במילאנו ותיק עם רשת של קשרים נרחבת המאפשרת לא רק לעשות חיבוריםצוות הנספחות 

 להגיע לתוצאות וסיפורי הצלחה.

 :הפרויקטים המעניינים ביותר לשנה זו

 השתלבות ביוזמות השונות באיטליה ליצירת תשתית למערכות של  - בריאות דיגיטלית

  בריאות דיגיטלית

 קלאים בתחומים מובילים באיטליה לשילוב חקבוצות תהליך מקצועי מול  - חקלאות

 טכנולוגיות בתחום של חקלאות מדייקת

 השתלבות בתכנית הלאומית של איטליה בתחום ועבודה פרטנית עם החברות – סייבר 

 שותפות אסטרטגית עם ענף הרכב והאופנועים  – רכב 

 עבודה ייחודית עם הבנקים וחברות הביטוח האיטלקיות – פינטק 

 לנוכח  שילוב טכנולוגיות ישראליות בחברות הקמעונאיות הגדולות באיטליה – קמעונאות

 השינויים המרכזיים בתחום 

  בשנה הקרובה נהיה בקשר עם החברות המובילות בתחום הבינוי לשילוב  –בינוי

 טכנולוגיות ישראליות 

  השתלבות בפרויקטים החדשים בתחום –תקשורת וערים חכמות 

 

 


