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סיכום ראשוני של נתוני יצוא לשנת  2011ותחזית :2012
אומדנים המבוססים על נתוני סחר חוץ לחודש נובמבר ומאזן תשלומים עד ספטמבר .2011

סיכום נתוני היצוא לשנת 2011

)כולל אומדן לרבעון הרביעי(

מניתוח ראשוני של סיכום נתוני היצוא לשנת  2011עולה כי לאחר עליה שנרשמה במחצית
הראשונה של השנה נבלם היצוא הישראלי ואף רשם ירידה במהלך המחצית השניה של שנת .2011
הניתוח מתבסס בין היתר ,על אומדנים לא סופיים להיקפי היצוא של הרבעון האחרון לשנת ,2011
המצביעים על המשך מגמת הדשדוש והנסיגה בהיקפי היצוא ביחס לרבעון הראשון של שנת .2011

השינוי בהיקף היצוא הדו-חודשי ,בהשוואה לחודשיים הקודמים
שיעורי שינוי דו-חודשיים בנתונים מנוכי עונתיות ביצוא סחורות ללא יהלומים
*אוקטובר-נובמבר  - 2010אוקטובר-נובמבר 2011

סך הכל ללא יהלומים

סך הכל ללא יהלומים  -בניכוי תרופות
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סך היקף יצוא הסחורות והשירותים )למעט חברות הזנק( בשנת  2011הסתכם בכ 89 -מיליארד
דולר ,המהווים אומנם עלייה דולרית של כ 11% -לעומת שנת  ,2010אך גידול כמותי של כ%4.5-
בלבד .העלייה הדולרית הגבוהה הושפעה משמעותית מעליית מחירי חומרי הגלם שהתרחשה
במחצית הראשונה של השנה .יצוין כי בשנת  2010עלה יצוא הסחורות והשירותים בכ .19%
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ייצוא הסחורות ללא יהלומים הסתכם בכ 46 -מיליארד דולר  -עלייה דולרית של כ 10% -לעומת
שנת  ,2010המהווה גידול כמותי של כ 1.7%-בלבד .העלייה הדולרית הגבוהה ,נובעת מהעלייה
במחירי חומרי הגלם בעולם ומחירי היצוא של מוצרי הכימיה ,כרייה ,חציבה ,פלסטיק ,כותנה
ומתכות .יצוא הסחורות הושפע מההאטה ביצוא ההיי-טק ,שירד מגידול דולרי של  12%בשנת 2010
לכ 6%-בלבד בשנת .2011

יצוא היהלומים הסתכם השנה בכ 10.7-מיליארד דולר ,עלייה דולרית של כ %20-בהשוואה לשנה
שעברה ,אז הסתכם יצוא זה בכ 9-מיליארד דולר .בתוך כך ,יצוא יהלומים מלוטשים גדל בכ 23%
ויצוא יהלומים גולמיים בכ .15%

יצוא השירותים )ללא חברות הזנק( הסתכם בכ  26מיליארד דולר ,עלייה בשיעור דולרי של כ10%-
ועלייה כמותית של כ .6%-גידול זה הושפע בעיקר מעלייה חדה של כ 35%-ביצוא שירותי המחשוב
והתוכנה.

ביתר סעיפי היצוא )כולל היצוא לרשות הפלסטינית ,העודף מייצור ומכירת סחורות המיוצרות
בקבלנות משנה בחו"ל ואינן חוזרות לארץ והתאמות בגין פרויקטים מתמשכים המיועדים לייצוא(
נאמד היקף היצוא בכ –  6מיליארד דולר ,גידול דולרי של כ  14%בהשוואה לשנה שעברה.
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אומדני יצוא הסחורות ללא יהלומים ושירותים  -על פי גושי
הסחר בשנת 2011
ארה"ב
היצוא לארה"ב היווה בשנת  2011כ 25% -מסך היצוא .סך היצוא לארה"ב הסתכם השנה בכ12-
מיליארד דולר ,ללא שינוי בהיקפי היצוא הדולרי בהשוואה לשנה קודמת .הקיפאון ביצוא מוסבר
בין היתר כתוצאה מירידה ביצוא רכיבים אלקטרוניים ,כלי הובלה ויצוא התרופות.
אירופה
היצוא לאירופה היווה בשנת  2011כ 40% -מסך היצוא .סך היצוא לאירופה הסתכם בכ 18.5
מיליארד דולר ,גידול דולרי של כ 21%-בהשוואה לשנה קודמת .בתוך כך:
• היצוא לאיחוד האירופי היווה בשנת  2011כ  .32%סך היצוא לאיחוד האירופי הסתכם בכ15 -
מיליארד דולר ,גידול דולרי של כ  18%בהשוואה לשנה קודמת .
• היצוא למדינות אירופה אחרות שאינן חברות באיחוד האירופי כולל רוסיה ,טורקיה ומדינות
אפט"א הסתכם השנה בכ 3.5 -מיליארד דולר ,גידול דולרי של כ 35% -בהשוואה לשנה קודמת.

הגידול בייצוא לאירופה הושפע ,בין היתר ,מהשפעת התחזקות השער הממוצע של האירו מול הדולר
בשנת  2011לעומת שנה קודמת .במכון היצוא מציינים כי הגידול בחלקו של היצוא לאיחוד האירופי
מתוך סך היצוא של ישראל ,מגביר את רגישות היצוא להמשך יציבותן של כלכלות האזור.
אסיה
היצוא למדינות אסיה מהווה כ  19%מסך היצוא .סך היצוא לאסיה הסתכם השנה בכ 9-מיליארד
דולר ,גידול דולרי של כ 6%-בהשוואה לשנה קודמת זאת לעומת שיעור גידול של כ  40%בשנת .2010
שיעור הגידול המתון ,יחסית בשנת  ,2011הושפע מהירידה שנרשמה ביצוא להודו ולדרום קוריאה.
אמריקה הלטינית
היצוא למדינות אמריקה הלטינית ,המהווה כ  5%מסך היצוא ,הסתכם השנה בכ  2.5מיליארד
דולר ,עלייה דולרית של כ –  3%לעומת שנה קודמת.
אפריקה
היצוא למדינות אפריקה ,המהווה כ  3.3%מסך היצוא ,הסתכם השנה בכ  1.5-מיליארד דולר ,גידול
דולרי של כ  25%לעומת שנה קודמת.
שאר העולם
היצוא לשאר מדינות העולם )הכולל בין היתר את היצוא למדינות הבלתי מסווגות( המהווה כ7.7%-
מסך היצוא ,הסתכם השנה בכ  3.6-מיליארד דולר ,גידול דולרי של כ 12% -לעומת שנה קודמת.
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התפלגות ייצוא הסחורות ללא יהלומים בשנים  2009-2011לפי שווקים עיקריים
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התפלגות ייצוא הסחורות ללא יהלומים בשנים  2009-2011ליתר הארצות
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אומדני היצוא על פי חלוקה לענפים בשנת :2011
יצוא ההיי-טק גדל בשיעור דולרי של כ 6%-לעומת גידול של כ  12%בשנה קודמת .סך ייצוא ההיי
טק הסתכם בכ  21-מיליארד דולר.
בתוך כך:
-

יצוא התרופות רשם גידול של כ 8%-בשנת  2011לעומת גידול של כ 40% -בשנה קודמת .סך יצוא
התרופות הסתכם בכ 7-מיליארד דולר.
יצוא ציוד התקשורת ,בקרה ורפואי-מדעי רשם גידול דולרי של כ 4.5%-בשנת  2011לעומת גידול
של כ 12% -בשנת  .2010סך יצוא ציוד התקשורת ,בקרה ורפואי-מדעי הסתכם בכ 8-מיליארד דולר.
יצוא הרכיבים האלקטרונים והמחשבים רשם גידול דולרי של כ 5%-לאחר ירידה דולרית של כ-
 12%בשנה שעברה .יצוא הרכיבים האלקטרוניים והמחשבים צפוי להסתכם השנה בכ 4.5-מיליארד
דולר.

היצוא בתעשייה המעורבת-עילית )הכולל בין השאר את יצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט ,המכונות
והציוד( ,עלה בשיעור דולרי של כ 18%-לעומת עלייה של כ  20%בשנה קודמת .סך היצוא בתעשייה
מעורבת עלית הסתכם בכ 14-מיליארד דולר .הייצוא בענפים אלו הושפע מאוד מעליית מחירי
חומרי הגלם בעולם.
היצוא בתעשייה המעורבת-מסורתית )הכולל בין השאר את ענפי הגומי ופלסטיקה ,מוצרי מתכת
וכרייה וחציבה( ,עלה בשיעור דולרי של כ  13%-לעומת גידול של כ –  26%בשנה קודמת .סך היצוא
בתעשייה מעורבת מסורתית הסתכם בכ 7.5-מיליארד דולר .העלייה בייצוא בענפים אלו מוסברת
כולה בעליית מחירי הסחורות וחומרי הגלם בעולם.
הייצוא בתעשייה המסורתית )הכולל בין השאר את ענפי הטקסטיל ,המזון והמשקאות( עלה
בשיעור דולרי של כ  8%-בדומה לגידול שנרשם בשנה קודמת .סך היצוא בתעשייה מסורתית
הסתכם בכ  2.5-מיליארד דולר .העלייה בייצוא בענפים אלו מוסברת רובה ככולה בעליית מחירי
הסחורות וחומרי הגלם בעולם.
היצוא החקלאי עלה בשיעור דולרי של כ  4%לעומת גידול של כ  8%בשנת  2010והסתכם בכ – 1.4
מיליארד דולר .העלייה בייצוא החקלאי מוסברת בעיקר בעליית מחירי התוצרת החקלאית
בשווקים העולמיים.

נכתב על ידי אגף הכלכלה ,מכון הייצוא  -ינואר 2012

שער החליפין2011-
נתוני היצוא הנקובים בערכים דולריים ,מושפעים בין היתר גם מהשינויים התכופים
בשער החליפין של השקל מול הדולר והאירו ושל הדולר מול האירו ,כאשר על פי
הערכותינו משקלו של הדולר בתמורות היצוא הישראלי הינו כ.75%-בשנת 2011
עמד שערו הממוצע של האירו על  1.39דולר ,גבוה בכ 5%-משערו הממוצע בתקופה
המקבילה אשתקד ,אז עמד שער האירו הממוצע על  1.33דולר.
בשנת  2011עמד שער החליפין הממוצע של הדולר-שקל על  ,3.58תיסוף של 4%
לעומת שערו הממוצע ב.2010-בסוף שנת  2011עמד שערו של הדולר על  3.82שקל.

השקל מול הדולר ,מתחילת :2010
3.95
3.85
ממוצע 2010

3.75
3.65
3.55
3.45
3.35

מקור :בנק ישראל

שערו הממוצע של האירו-שקל עמד בשנת  2011על  ,4.98עלייה של  0.6%בערכו
בהשוואה לשנת  .2010בסוף שנת  2011עמד שערו של האירו על  4.94שקל.
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השקל מול האירו ,מתחילת :2010

מקור :בנק ישראל

שערו הממוצע של סל המטבעות הריאלי-אפקטיבי עמד בשנת  12011על 109.2
נקודות מדד ,תיסוף ריאלי של כ 7%-בהשוואה לשערו הממוצע ב 2009-ושל 1.6%
ביחס לשערו הממוצע בשנת .2010
יש לציין כי כל תיסוף של  5%שחל בשער החליפין הריאלי-אפקטיבי גורר ירידה
ריאלית של כ 1%-ביצוא הישראלי כאשר השפעה זו באה לידי ביטוי בפיגור של 8-14
חודשים.
סל המטבעות  -ריאלי אפקטיבי 1999 :עד היום
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90

מקור :בנק ישראל

1למעט חודש דצמבר
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תחזית ל : 2012
היצואנים הישראליים צפויים להתמודד בשנה הקרובה עם ירידה בביקוש בשווקי היעד העיקריים
של ישראל באיחוד האירופי ועם עלייה מתונה בלבד בהיקפי היבוא בארה"ב .שווקים אילו מהווים
עדיין למעלה מ 60% -מסך היצוא הישראלי .במקביל ,עליהם להתמודד עם שער חליפין נמוך של
השקל מול סל המטבעות ,לאחר תהליך של התחזקות ריאלית של השקל בחמש השנים האחרונות.
בשנת  2012צפויה ירידה נוספת בשיעורי הגידול של הסחר העולמי לכ 4%-בלבד לעומת גידול של כ-
 6.6%ב 2011-ושל כ 14%-ב.2010-
התרשים המוצג להלן מצביע על הירידה הצפויה בשיעורי גידול היבוא של שוקי היעד העיקריים של
ישראל )במונחים דולריים( .ניתן לראות כי לאחר גידול של כ 18% -בהיקפי היבוא של שוקי היעד
העיקריים באיחוד האירופי צפוי היקף היבוא של מדינות אלו להצטמק בכ 4% -בשנת  .2012היקף
היבוא האמריקאי שגדל בשנת  2011בשיעור של כ 16% -צפוי להצטמק לגידול של כ 1% -בלבד
והיקפי היבוא של מדינות היעד העיקריות ליצוא הישראלי באסיה צפויים לקטון משעור גידול של
 23%לכ 9% -בלבד.

שיעורי גידול היבוא של שוקי היעד העיקריים של ישראל
משוקללים בהתאם למשקלם ביצוא הסחורות הישראלי) ללא יהלומים(

על רקע האמור לעיל ,אנו מעריכים כי יצוא הסחורות והשירותים במונחים דולריים לא צפוי לגדול
בשנת  2012ובנתונים כמותיים צפוי גידול של כ 1.5% -בלבד.
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על רקע הירידה בהיקפי היבוא של מדינות האיחוד האירופי צפוי היצוא לאיחוד האירופי לרדת
בשיעור דולרי של כ  10%בשנת  .2012היצוא לארה"ב צפוי לרשום גידול דולרי של כ 5%-ואילו
היצוא לאסיה צפוי לגדול דולרית בשיעור של כ 10%-בשנה הבאה.
ראוי לציין כי ב  20 -השנים האחרונות לא נרשם קיפאון בייצוא למעט שנות המשבר  2009ו 2001-
.2002

יצוא סחורות ושירותים השוואה במונחים דולריים בין השנים 1995-2011

יצוא סחורות ושירותים השוואה במונחים כמותיים בין השנים 1995-2011
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