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נכתב על ידי אגף הכלכלה ,מכון הייצוא -

התפתחויות ומגמות ביצוא הישראלי
סיכום 2013
כללי
שנת  2102הייתה אחת השנים החלשות ביותר בצמיחת הסחר העולמי ,בה הסתכם
שיעור הצמיחה ב 2.2%-בלבד  -הנמוך ביותר ב 21-השנים האחרונות מלבד 2119
שנת המשבר העולמי .על פי התחזיות המעודכנות ,ובהתאם לתחזיות הצמיחה של
הכלכלה העולמית ,פעילות הסחר הבינלאומי ב 2102 -תהיה דומה לקודמתה .על רקע
חולשתן המתמשכת של כלכלות גוש האירו והאטת הצמיחה בשווקים המתעוררים
אשר הביאו להתכווצות נוספת בהיקף הסחר העולמי עידכן ארגון הסחר העולמי את
תחזית הצמיחה לשנת  3102מ 2.2%-ל .3.2%-זו הפעם השנייה בתוך פחות משנה בה
מעודכנת תחזית הצמיחה של הסחר העולמי כלפי מטה באופן חד כל כך .באוקטובר
 3103עדכן ה WTO-את תחזית הסחר העולמי ל 3102-מגידול של  2.5%ל5.2%-
כשאפריל  3102עודכנה תחזית הצמיחה לגידול של .2.2%
במקביל הוריד ה WTO -את תחזית הצמיחה הצפויה בשנת  3105מ 2%-ל .5.2%-חשוב
להדגיש כי על פי התחזיות המאקרו כלכליות בשנה הבאה ( )3105צפויה התאוששות
מסוימת בכלכלה העולמית ובפעילות הסחר העולמי ,אולם כפי הנראה התאוששות זו
תהיה מתונה יותר מהתחזיות הקודמות.

מקור :ארגון הסחר העולמי

נכתב על ידי אגף הכלכלה ,מכון הייצוא -

סך יצוא הסחורות והשירותים

1

בהתאם למגמה העולמית ,שנת  2102בייצוא הישראלי התאפיינה בקיפאון בשיעורי
הגידול .על פי אומדני אגף הכלכלה במכון היצוא לשנה זו ,יצוא הסחורות והשירותים
של ישראל בניטרול מכירת חברות הזנק נותר ללא שינוי בהשוואה ל 2102-והסתכם
בהיקף כולל של כ 92-מיליארד דולר .יצוא הסחורות 2ירד בשנת  2102בשיעור של כ-
 0%להיקף של כ 22-מיליארד דולר .יצוא הסחורות ללא יהלומים רשם ירידה של כ-
 2%בהשוואה לשנה שעברה להיקף של  52.5מיליארד דולר .בהמשך למגמה החיובית
בשנים האחרונות רשם יצוא השירותים גם השנה גידול מרשים של כ ,8%-בעיקר
(אך לא רק) הודות לזינוק חד ביצוא ההזנק.
השפעת ההזנק על היצוא השנה הייתה משמעותית ביותר ותרמה כ 0.2%-לצמיחת
היצוא .בסיכום  3102הוכפל היקף יצוא חברות ההזנק (חלקם של הMergers & -
 Acquisitionsהנרשם ביצוא השירותים) מכ 0.0 -מיליארד דולר בשנה שעברה ללמעלה
מ 3-מיליארד דולר השנה .חשוב לציין כי לעסקת מכירת  Wazeהשפעה חיובית על
היצוא  -אך חד פעמית .חרף ההערכות האופטימיות לגבי שוק המיזוגים והרכישות ב-
 3105יתקשה יצוא ההזנק לשחזר את היקפי השיא שנרשמו השנה הודות לעסקת
.Google-Waze

יצוא הסחורות
יצוא הסחורות :תעשייה ,יהלומים וחקלאות
בסיכום  2102ירד יצוא הסחורות בשיעור דולרי של כ 0%-בהשוואה לשנה שעברה,
והסתכם בכ 22-מיליארד דולר .יצוא הסחורות ללא יהלומים ירד בשיעור של כ2%-
להיקף של כ 52.8-מיליארד דולר .יצוא היהלומים עלה השנה בשיעור של כ 01%-לסך
של כ 2.3-מיליארד דולר (כ 02%-מסך יצוא הסחורות) והיצוא החקלאי צמח בשיעור
דומה של כ 2%-להיקף של כ 0.2-מיליארד דולר (כ 3%-מסך יצוא הסחורות) .הייצוא
התעשייתי ,המהווה כ 32%-מסך יצוא הסחורות ,ירד במהלך שנת  3102בשיעור של כ-
 3.2%והוא הסתכם בכ 20.2-מיליארד דולר.

1

נתוני הייצוא המובאים להלן מבוססים על נתוני הייצוא ע"פ סחר חוץ ונתוני יצוא השירותים ע"פ חשבונות לאומיים .נתוני יצוא
הסחורות והשירותים כוללים אומדנים להתאמות כיסוי ליצוא ויצוא לרש"פ למאזן התשלומים .התאמות אלו הנעשות בחישוב מאזן
התשלומים כוללות פרויקטים מתמשכים ,סחורות שלא יצאו מנמלי ישראל וכן מכירות שנעשו ישירות מקבלני משנה המבצעים
עבודות עבור חברות ישראליות .פירוט מלא אודות הסעיפים הנכללים בהתאמות נתוני סחר חוץ לנתוני מאזו התשלומים מובא בסוף
הסקירה.
 2הכולל את אומדני מכון היצוא להתאמות נתוני יצוא סחר חוץ למאזן התשלומים והיצוא לרשות הפלסטינית.

נכתב על ידי אגף הכלכלה ,מכון הייצוא -

הייצוא התעשייתי
במהלך שנת  2102רשם היצוא התעשייתי ירידה של כ 2.5%-בהשוואה להיקפי היצוא
ב( 2102-כולל אומדני התאמות למאזן התשלומים) .עיקר הירידה נבעה מקיטון
בהיקף יצוא התרופות ,כשמנגד קוזזו הירידות בזכות גידול חד ביצוא הכימיקלים.
בהתחשב בנתוני ההתאמות ,יצוא הרכיבים האלקטרונים נותר השנה ללא שינוי
בהשוואה לשנה שעברה .היצוא בענף זה הושפע השנה מהותית מהכנסות מייצוא
בהיקף חריג שנרשמו ב 3103-בגין מכירות שהתבצעו שנה קודם לכן.
כאמור ,יצוא התרופות ,ענף דומיננטי ביצוא המאופיין בריכוזיות רבה ,היווה השנה
גורם שלילי ביצוא עם התכווצות של כ 7%-בהשוואה ל .3103-זו השנה השנייה
ברציפות בה מתקבלת ירידה ביצוא התרופות מישראל ,לאחר שב 3103-ירד יצוא
התרופות בכ .5%-יצוא הכימיקלים גדל השנה בכ 07%-להיקף של כ 00.3-מיליארד
דולר ,לאחר שבשנה שעברה רשם ירידה של כ .02%-סך יצוא הסחורות ללא יהלומים,
בנטרול יצוא התרופות ,הכימיקלים והרכיבים נסוג השנה בשיעור כ 0.2%-בהשוואה
לשנה שעברה.
במהלך הרבעון האחרון של השנה נרשמה התאוששות מסוימת ביצוא ,3שעלה
של כ - 01%-בעיקר הודות לגידול חד ביצוא התרופות (כ 02%-בהשוואה
המקביל אשתקד) והמשך הצמיחה ביצוא הכימיקלים (כ 33%-בהשוואה
המקביל אשתקד) .היצוא ביתר הענפים עלה בשיעור של כ 5%-בהשוואה
המקביל אשתקד.

בשיעור
לרבעון
לרבעון
לרבעון

יצוא סחורות ללא יהלומים ,כולל וללא ענפי היצוא הדומיננטים
כל רבעון לעומת מקביל אשתקד -נתונים מקוריים ,באחוזים

סך הייצוא ללא יהלומים  -בניכוי רכיבים
סך הייצוא ללא יהלומים  -בניכוי תרופות ,רכיבים וכימיקלים
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עיבוד נתונים ואומדנים :מכון היצוא

 3ללא יהלומים ורכיבים.

נכתב על ידי אגף הכלכלה ,מכון הייצוא -

הייצוא ביתר ענפי התעשייה:
הייצוא בכל יתר ענפי התעשייה התאפיין במגמה כללית שלילית ,כאשר סך היצוא
ללא רכיבים אלקטרונים ,תרופות וכימיקלים ירד השנה בשיעור של כ 0.2%-להיקף
כולל של כ 25-מיליארד דולר.
מבין ענפי התעשייה :יצוא ציוד חשמלי] [2ירד בכ( 02%-הסתכם בכ 0.2-מיליארד
דולר) ,יצוא תזקיקי הנפט ירד בכ( 00%-הסתכם בכ 221-מיליון דולר) ,יצוא המתכות
ירד בכ( 30%-הסתכם בכ 751-מיליון דולר) ,יצוא מוצרי עץ ,נייר ודפוס ירד בכ32%-
(הסתכם בכ 512-מיליון דולר) ) ,ויצוא מוצרי הטקסטיל ירד בכ( 2%-הסתכם בכ752-
מיליון דולר) .מנגד עלה יצוא הגומי והפלסטיק בכ( 7%-הסתכם בכ 3-מיליארד דולר)
ויצוא תכשיטים וחפצי חן עלה בשיעור של כ( 05%-הסתכם בכ 232-מיליון דולר).
היקף יצוא מכונות וציוד]( [1כ 2.0-מיליארד דולר) ויצוא מזון ומשקאות (כמיליארד
דולר) ,נותרו ללא שינוי משמעותי בהשוואה להיקפים שנרשמו בשנה שעברה.

היצוא ביתר ענפי הייצוא
אומדן  2102מול  - 2102נתונים מקוריים ,במיליארדי דולרים
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עיבוד נתונים ואומדנים :מכון היצוא

] [2כולל בין השאר יצוא ציוד ומערכות בתחום האנרגיה החלופית ,חשמל ,ואלקטרוניקה.
] [1כולל בין השאר יצוא מכונות בתחום הדפוס ,הרובוטיקה ,ההשקיה והמזון.

נכתב על ידי אגף הכלכלה ,מכון הייצוא -

ייצוא הסחורות על פי אזורי סחר
ניתוח נתוני יצוא הסחורות ללא יהלומים על פי גושי סחר -ללא התאמות
בהתאם למגמה הכלל עולמית ולהאטה החריפה בהיקפי הגידול של הסחר העולמי
השנה ,התאפיין השנה הייצוא הישראלי בדשדוש ודריכה במקום.
התפתחות היצוא לפי אזורים גיאוגרפיים קשורה קשר הדוק להתפתחות היצוא ברמה
הענפית .כך למשל הגידול המואץ שנרשם השנה בייצוא הכימיקלים ותזקיקי הנפט ,ענף
ייצוא מרכזי לאיחוד האירופי ,השפיע באופן משמעותי על הייצוא של ישראל לאזור זה.
מנגד ייצוא התרופות ,המהווה ענף ייצוא דומיננטי ביותר בייצוא לארה"ב היה גורם
מרכזי בגינו נרשמו ירידות בייצוא למדינה.

האיחוד האירופי
בסיכום נתוני הסחר לשנת  2102עלה הייצוא למדינות האיחוד בשיעור של כ7%-
בהשוואה ל .2102 -העלייה בהיקפי היצוא למדינות האיחוד נובעת ברובה מגידול חד
ביצוא הכימיקלים ותזקיקי הנפט ,כשמנגד התכווצות מהירה בהיקף יצוא התרופות
קיזזה את שיעורי הגידול בייצוא לאזור זה .ללא יצוא הכימיקלים למדינות האיחוד
הסתכם הגידול ביצוא בשיעור זניח ,כשבנוסף חשוב לציין כי היקפי היצוא הנקובים
בערכים דולרים הוטו כלפי מעלה בעקבות התחזקות הדולר מול האירו.
סך היצוא לאיחוד האירופי הסתכם ב 3102 -בכ 02.3-מיליארד דולר – המהווה 23%
מסך היצוא של ישראל.

שאר אירופה (מזרח אירופה+אפט"א)
היצוא ליתר מדינות אירופה שאינן חברות באיחוד האירופי כולל את היצוא למדינות
מזרח אירופה ומדינות אפט"א (איסלנד ,נורבגיה ושוויץ) .סך היצוא השנה הסתכם
בכ 5.5-מיליארד דולר (כ 01% -מסך היצוא) ,גידול דולרי של  25%בהשוואה לתקופה
המקבילה אשתקד .העלייה נזקפת רובה ככולה לגידול החד ביצוא לטורקיה בעיקר
בזכות גידול חד בייצוא הכימיקלים ותזקיקי הנפט.

ארה"ב
בסיכום  2102רשם היצוא לארה"ב ירידה של כ 5%-בהשוואה ל 2102-בעיקר עקב
הירידות במשלוחי יצוא התרופות למדינה .השפעה שלילית נוספת הייתה ליצוא
הכימיקלים שירד אף הוא בהשוואה לשנה שעברה .סך היצוא לארה"ב הסתכם בכ-
 01.2מיליארד דולר ,כ 33% -מסך היצוא הישראלי.

נכתב על ידי אגף הכלכלה ,מכון הייצוא -

אסיה
בסיכום  2102גדל הייצוא לאסיה בשיעור של כ 5%-בהשוואה לתקופה המקבילה
אשתקד .הגידול ביצוא לאסיה הושפע מהמשך הגידול ביצוא לסין (למעט רכיבים
אלקטרוניים) ולסינגפור .מנגד נרשמו השנה ירידות מהותיות ביצוא להודו ,יפן ודרום-
קוריאה .סך היצוא לאסיה הסתכם השנה בכ 01-מיליארד דולר ( 30%מסך היצוא של
ישראל).

אמריקה הלטינית
היצוא למדינות אמריקה הלטינית ,הסתכם השנה בכ 2.75 -מיליארד דולר (כ2%-
מסך היצוא) ,עלייה של כ 5% -לעומת שנת  .2102היצוא לאמל"ט הושפע מהגידול
החד ביצוא לקוסטה ריקה (רובו ככולו יצוא רכיבים אלקטרונים) ומצמיחה יציבה
לשווקי קולומביה וצ'ילה .מנגד נרשמה נסיגה משמעותית ביצוא לברזיל (בעקבות
ירידה חדה ביצוא המינרלים והכימיקלים) ולמקסיקו.

אפריקה
היצוא לאפריקה רשם השנה ירידה של כ 5%-להיקף של כ 0.22-מיליארד דולר (כ-
 2%מסך היצוא) .הירידה ביצוא ליבשת נבעה בעיקר כתוצאה מהתכווצות דרסטית
ביצוא לניגריה ולמצרים.

הייצוא ב 2102 -ע"פ אזורי סחר
 2102לעומת  ,2102נתונים מקוריים במיליארדי דולרים
במיליארדי דולרים
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עיבוד נתונים :מכון היצוא

נכתב על ידי אגף הכלכלה ,מכון הייצוא -

יצוא השירותים
בעוד שיצוא הסחורות רשם השנה ירידה ,זו השנה השנייה ברציפות ,יצוא השירותים
של ישראל ממשיך במגמת הצמיחה; במהלך  2102ירד יצוא הסחורות בשיעור של כ-
 0%זאת בהמשך לירידה של כ 5%-שהתקבלה ב ,2102-כאשר במקביל יצוא
השירותים צפוי לרשום השנה עלייה של כ 8%-בהיקפים (לסך של כ 22.5-מיליארד
דולר) ,זאת בהמשך לעלייה של כ 00%-בשנה שעברה .למעשה סקטור השירותים
היה הגורם שדחף את היצוא בשנים האחרונות והגורם העיקרי בזכותו לא נרשמה
בשנתיים האחרונות נסיגה ביצוא הישראלי .מכירת חברות הזנק ישראליות תרמה
רבות לעלייה המרשימה ביצוא השירותים ,אולם גם בנטרול יצוא ההזנק מתקבל
גידול של כ( 5%-להיקף יצוא של כ 20-מיליארד דולר).
במהלך  3102הוכפל יצוא ההזנק מכ 0.0-מיליארד דולר ב 3103-ללמעלה מ 3-מיליארד
דולר השנה ,והיה גורם מרכזי בעלייה שנרשמה השנה בייצוא השירותים .עלייה
מרשימה זו נבעה מרכישות ענק שביצעו חברות זרות במשק הישראלי ,אשר הגיעו
השנה להיקף של כ 5.2-מיליארד דולר .4תרומת מרכיב יצוא ההזנק זה לצמיחה בייצוא
השירותים השנה נאמדת בלמעלה מ.51%-
מבין סקטורי יצוא השירותים ( 2102לעומת :)2102
יצוא השירותים העסקיים (ללא הזנק) המהווה כ 52%-מסך יצוא השירותים ,צמח
השנה בשיעור של כ 5.2%-בהשוואה ל ,3103-להיקף יצוא של כ 30-מיליארד דולר .יצוא
שירותי התיירות ,עלה בשיעור של  3%לעומת אשתקד להיקף של כ 2.5 -מיליארד דולר
(כ 07%-מסך יצוא השירותים) ויצוא שירותי התחבורה גדל בכ 0%-והסתכם בכ5.5 -
מיליארד דולר (כ 05%-מסך יצוא השירותים).
מבין ענפי יצוא השירותים העסקיים ( 2102לעומת :)2102
יצוא שירותי המחשוב והתוכנה ,5המהווה כ 35%-מסך יצוא השירותים הכולל ,רשם
גידול של כ 7%-השנה והסתכם בכ 3.5 -מיליארד דולר .יצוא שירותי המחקר והפיתוח
(ללא הזנק) עלה בכ 5%-לסך של  2.3מיליארד דולר (כ 00%-מסך יצוא השירותים
הכולל) .יצוא השירותים המקצועיים (שירותי ייעוץ משפטי ,הנדסי ,חשבונאי-פיננסי,
אדריכלי ושירותי ניהול שונים) ,תרם גם הוא למגמה החיובית בסקטור השירותים עם
גידול של כ ,35%-להיקף כולל של כ 2.2-מיליארד דולר .יצוא השירותים לענפי
התעשייה ירד בשיעור של כ 03%-להיקף של כ 0.2-מיליארד דולר ,יצוא המסחר
הסיטוני עלה בשיעור של כ 3%-לכ 302-מיליון דולר ,יצוא שירותי הבנקאות
והפיננסים ירד בשיעור של כ 2%-להיקף של כ 551-מיליון דולר ויצוא שירותי
התקשורת ,עלה בשיעור של כ 2%-להיקף יצוא של כ 351-מיליון דולר.

 4עם זאת חשוב להדגיש כי הערך הדולרי הנחשב כיצוא הנובע ממכירות חברות הזנק משקף למעשה שיעור חלקי בלבד
מעסקאות הרכישה כאשר הערך הכספי הנחשב כיצוא נמוך בהרבה מסכומי הרכישה.
 5כולל בין השאר פיתוח תוכנה ,שירותי מחשוב ומיקור חוץ ()IT

נכתב על ידי אגף הכלכלה ,מכון הייצוא -

כאמור ,ייצוא שירותי חברות ההזנק היווה גורם מרכזי בצמיחת יצוא השירותים
השנה (וביצוא הכולל של ישראל) .במהלך שנת  2102נרשמו במגזר ההיי-טק מספר
עסקאות ענק ,ביניהן עסקת מכירת  Wazeל Google-בסך מיליארד דולר ,מכירת
 Trusteerל IBM-עבור  911מיליון דולר ועסקאות רכישת  Intucellעל ידי  Ciscoו-
 Prolorעל ידי  OPKOבהיקפים של כחצי מיליארד דולר כ"א .עסקאות אלו ועוד
רבות אחרות היו הגורם המשמעותי בזכותו נרשם השנה גידול משמעותי בייצוא
השירותים.
יצוא חברות ההזנק הופך בשנים האחרונות למנוע צמיחה משמעותי ביצוא
השירותים ,המהווה קטר צמיחה מרכזי בייצוא של ישראל .על פי הערכות מומחים
בתחום ,הגאות בהיקף הרכישות והמיזוגים תמשך גם ב 2105-וזאת נוכח התחזיות
הצופות את המשך ההתאוששות של המשק האמריקאי ,המהווה מקור כמעט בלעדי
לרכישת חברות ישראליות .עם זאת ,יצוא ההזנק יתקשה לשחזר את היקפי השיא
שנרשמו השנה הודות לעסקת .Google-Waze

גידול חד ביצוא חברות ההזנק בשנים האחרונות – קטר הצמיחה של יצוא השירותים
יצוא חברות ההזנק ויצוא השירותים ללא הזנק (במיליארדי דולרים)
2101-2102

סך יצוא השירותים  -ללא הזנק

יצוא שירותי חברות הזנק
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נכתב על ידי אגף הכלכלה ,מכון הייצוא -

עלייה מגמתית במשקל יצוא השירותים ,מסך היצוא הכולל
( 2100-2102באחוזים)

ירידה במשקל הסחורות ,עלייה בשירותים
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* אומדן  ,2102מקור :מכון הייצוא

השינוי בשער החליפין של השקל
במהלך שנת  62102נמשכה מגמת ההיחלשות בשער הדולר אשר נפל לרמתו הנמוכה
מזה שנתיים וחצי .התחזקותו המחודשת של השקל מול הדולר החלה לקראת סוף
שנת  3103לתוך שנת  3102כאשר ברבעון הרביעי של  2102התחזקה המגמה.
בסיכום  3102עמד שער החליפין הממוצע של הדולר-שקל על  ₪2.50לדולר ,ירידה
של  2.5%בהשוואה לשערו הממוצע ב 2102-שעמד על .₪ 2.35

 6נכון לתאריך 15.11.1.13

נכתב על ידי אגף הכלכלה ,מכון הייצוא -

השקל מול הדולר:2101-2102 ,

נתונים :בנק ישראל .מקור :מכון היצוא

במקביל נרשמה השנה היחלשות גם בשערו של האירו מול השקל .שערו הממוצע של
האירו-שקל עמד בסיכום שנת  2102על  , ₪ 5.31שחיקה של  2.3%בהשוואה לערכו
בשנה שעברה שעמד על .₪ 5.22

השקל מול האירו ,מתחילת :2101

נתונים :בנק ישראל ,מקור :מכון היצוא

נכתב על ידי אגף הכלכלה ,מכון הייצוא -

לצורך מדידה כלכלית מדויקת יותר של שער החליפין ,מודד בנק ישראל את
התפתחות שערו הריאלי-אפקטיבי של סל המטבעות ,המורכב משער החליפין של
השקל מול  33מטבעות הסחר העיקריות של ישראל ,בנטרול השפעת הפרשי
האינפלציה מול כל מדינה.
שער החליפין הראלי של השקל ביחס לסל המטבעות התדרדר השנה לשפל שלא
נראה כמותו מזה למעלה מעשור .על פי אומדני המכון צפוי סל המטבעות הריאלי-
אפקטיבי לעמוד בסיכום השנה על רמה של כ ,015.5-שחיקה של  07%מאז ינואר
 2115וצלילה לשפל של שלא נראה כמותו מאז ינואר .2112
תופעה זו גוררת שחיקה עקבית ומתמשכת ברווחיהם של היצואנים הישראלים
ומצמצמת את כושר התחרות שלהם מול שוקים מתחרים בחו"ל .השחיקה
המתמדת בשער החליפין מהווה פגיעה משמעותית ביצוא המהווה כ51%-
ממקורות התוצר ועל כן מהווה פגיעה מהותית במשק הישראלי ובצמיחתו .יש
לזכור כי ייסוף של  01%בשער האפקטיבי מביא לפגיעה בשיעור של כ 2% -בסך
היצוא ,דהינו להפסד יצוא שנתי של כ 0.8 -מיליארד דולר ושל כ 1.2% -תוצר.
בנוסף יש לציין כי מלבד איום המטבע מתמודדים היצואנים כיום עם האטה
משמעותית בפעילות העסקית הבינלאומית ,התגברות התחרות מצד שוקי אירופה
ואסיה ומגבלות יבוא המוטלות על ידי ממשלות רבות בעולם המנסות להגן על
תוצרתן המקומית.

נתונים :בנק ישראל ,מקור :מכון היצוא ,אומדן דצמבר  2102מכון היצוא

נכתב על ידי אגף הכלכלה ,מכון הייצוא -

תחזית 2014
בשנה הקרובה צפויה התאוששות מסוימת בהיקף הפעילות המסחרית
הבינלאומית .לאחר שהיקף הסחר העולמי התכווץ ב 3103-לגידול של  3.2%בלבד,
שנת  3102הייתה דומה מאוד לקודמתה והקיפאון נמשך עם גידול מרוסן של 3.2%
בלבד .עם זאת על פי התחזיות המעודכנות של ארגון הסחר העולמי ,שנת 3105
תתאפיין בשינוי מגמה לכיוון החיובי ,עם עלייה משוערת של  5.2%בסחר הגלובלי.
בשנת  3105ולאחר שנתיים רצופות של קיפאון ,צפוי היקף היבוא של השווקים
המפותחים המהווים יעד ללמעלה מ 51%-מסך היצוא הישראלי , 7להתאושש
ולצמוח בשיעור של כ .2%-היבוא של השווקים המתפתחים לא צפוי להציג שיפור
משמעותי יחסית ל 3102-ויעמוד על שיעור של כ.5%-

מקור :ארגון הסחר העולמי

אינדיקציה חשובה של ההשפעות הגלובליות על היצוא הישראלי ניתן לראות ממודל
הסחר של מכון היצוא ,המשקלל ,ע"ב תחזיות גופי מחקר מובילים ,את השינוי
בהיקפי היבוא הכולל של מדינות היעד העיקריות של השוק הישראלי .שקלול זה
מהווה אומדן מהימן לכיוון בו צפוי לנוע היצוא הישראלי בעתיד הקרוב .ממודל זה
ניתן לראות בבירור את ההאטה החדה שחלה בשנת  2102ביבוא הכולל המשוקלל
של מדינות אלו( ,ובהתאמה את הקיפאון ביצוא הישראלי במונחי דולר) .בשנת
 2102מצביע המודל על המשך מגמת ההאטה והדשדוש אולם בשנים שלאחר מכן
( )2105-2105צופה המודל התאוששות הדרגתית.
 7סחורות ,ללא יהלומים

נכתב על ידי אגף הכלכלה ,מכון הייצוא -

היבוא המשוקלל של  21יעדי היצוא העיקריים של ישראל

שיעורי שינוי דולריים
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מקור :מכון היצוא

על רקע האמור לעיל ,אנו מעריכים כי סך יצוא הסחורות והשירותים צפוי לגדול
בשנת  2105בשיעור של כ .2%-יצוא הסחורות והשירותים ללא הזנק ויהלומים
צפוי לגדול בשיעור של כ.5%-
יצוא סחורות ושירותים השוואה במונחים דולריים בין השנים ( 0995-2105כולל יצוא
חברות הזנק):
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* אומדן 2102
** תחזית 2105

נכתב על ידי אגף הכלכלה ,מכון הייצוא -

לפרטים נוספים:
איתי זהוראי
היחידה הכלכלית ,מכון הייצוא הישראלי
טל'03-5142403 :
דוא"לitayz@export.gov.il :

נכתב על ידי אגף הכלכלה ,מכון הייצוא -

התאמות נתוני היצוא על פי נתוני סחר חוץ למאזן התשלומים
נתוני הייצוא על פי נתוני סחר חוץ (הנגזרים לפי רשימוני הייצוא) אינם כוללים
התאמות שונות הנערכות בחישוב יצוא הסחורות והשירותים במאזן התשלומים.
עיקר התאמות הייצוא נובעות משלושת הסעיפים הבאים:
 .1רישום מכירות לפי שיטת התקדמות העבודות במפעלים גדולים :מפעלים אלה
מבצעים פרויקטים גדולים ,כאשר ביצוע חלקי של העבודות מוכר כמכירות,
הניתנות לרישום בספרי החברה .הרישום במאזן התשלומים נעשה לפי דיווחי
החברות העובדות לפי שיטה זו ,כאשר סכומים המדווחים ברשומוני היצוא של
חברות אלה ,מקוזזים במקביל מנתוני סחר חוץ ,לפי ספרי החברה.
 .2סחר בינלאומי בסחורות הנמכרות בחו"ל ,מבלי שהסחורות נכנסות או יוצאות
את גבולות המדינה :לפי ההנחיות הבין-לאומיות החדשות לרישום במאזן
תשלומים ,עסקאות אלה נרשמות כיצוא סחורות (בשנתון  2010נרשמו העסקאות
בחשבון השירותים) ,כאשר רכישת הסחורות בחו"ל או עלות הייצור בחו"ל על ידי
קבלני משנה נרשמות כיצוא שלילי ,בעוד שמכירת הסחורות בחו"ל ללקוח הסופי
תרשם כיצוא חיובי .סיכום של שניהם יירשם כיצוא סחורות נטו.
 .3יצוא לרשות הפלסטינית :יצוא זה נרשם מתוך מקורות המבוססים על חשבוניות
מע"מ ואינו מתקבל דרך נתוני המכס ,ולפיכך אינו כלול בנתוני סחר חוץ.

נכתב על ידי אגף הכלכלה ,מכון הייצוא -

