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 תקציר מנהלים
 

 כללי
 

 הגדולות הכלכלות בפני נצביםש רבים סיכונים נראת רחוקה על רקע עדיין יציבה לצמיחה החזרה
 הכלכלותכש ,תמשכתמדיפלציה לצד  באבטלה גבוההעדיין  נאבקות המפותחות הכלכלות. בעולם

 הצמח העולמית הכלכלה .העולמי הסחר בפעילות האטהמו ניותמב מבעיות סובלות המתפתחות
 הסחרכך על פי כלכלני האקונומיסט.  – 2015-ב 3.7% -בכצפויה לצמוח ו 3.1% של בשיעור השנה

 .2015-ב 5.1% של ובשיעור 2014-ב 3.4% של בשיעור יצמח( בלבד סחורות) העולמי
 

 2014-מגמות בייצוא ב
 

 בניטרול, ישראל של והשירותים הסחורות יצוא, זו לשנה היצוא במכון הכלכלה אגף אומדני פי על
 96.6-כ של כולל להיקף 2013-ל בהשוואה 3.5%-כ של בשיעורהשנה  גדל, הזנק חברות מכירת

 יצוא מיליארד דולר. 97-בלבד לכ %1.3-בכ 2014כולל חברות הזנק גדל היצוא בשנת . דולר מיליארד
 מיליארד 60-כ של להיקף  2%-כ שלדולרי  בשיעור 2014 בשנת עלה(, פ"לרש הייצוא ללא) הסחורות

 מיליארד 50-כ של רמהב שעברה לשנה בהשוואה שינוי ללא נותר יהלומים ללא הסחורות יצוא. דולר
 גם( הזנק חברות ייצוא ללא) השירותים יצוא רשם האחרונות בשנים החיובית למגמה בהמשך. דולר

 של בלבד מתון בשיעור השנה גדל ההזנק ייצוא כולל השירותים יצוא .8%-כ של מרשים גידול השנה
 .2013 -ל בהשוואה 2%-כ
 

 יצוא סחורות
 

 הצטמצם החקלאי היצוא .דולר מיליארד 9.7-כ של לסך 5%-כ של בשיעור השנה עלה היהלומים יצוא
 1.5%-כגדל בשיעור מתון של  התעשייתי הייצוא. דולר מיליארד 1.4-כ של להיקף 8%-כ של בשיעור

 על מצביע התעשייה של הייצוא מגמות ניתוח .דולר מיליארד 48.5-בכ והסתכם 2013 -ל בהשוואה
 כשמנגד - אלקטרונים ורכיבים כימיקלים, תרופות – הדומיננטים הייצוא בענפי התכווצות ואף קפאון

 .קודמת שנהל בהשוואה קלה עליה נרשמה הענפים ביתרדווקא 
 

 
 הייצוא על פי אזורי סחר

 

 בהשוואה שינוי ללא ונותר דומה היקף על האירופי האיחוד למדינות הייצוא שמר 2014 בסיכום שנת
 הייצואו 4%של דולרי בשיעור  ירד לאמריקה הלטינית הייצוא .לאסיה הייצוא כך גם - 2013-ל

, 6%-שעלה בשיעור של כ לארה"ב הייצואנקודת האור השנה הייתה  דומה.בשיעור  ירד לאפריקה
  בייצוא התרופות למדינה.  החרף המשך היריד

 
 יצוא השירותים

 

 להיקף השנה (הזנק חברות ייצוא ללא) השירותים יצואגדל  היצוא במכון כלכלה אגף אומדני פי על
 .אשתקד המקבילה לתקופה בהשוואה 8%-כ של בשיעור דולרי גידול – דולר מיליארד 34-כ של כולל

 לצמוח שצפוי, העסקיים השירותים ביצוא חד גידולמ בעיקר נבע השירותים יצוא של הצמיחה המשך
 של בייצוא העלייה(. הזנק ללא) אשתקד המקבילה התקופה לעומת 14%-כ של כולל בשיעור 2014 -ב

-כ של בשיעור השנה שזינק ,והתוכנה המחשוב שירותי יצוא בהיקף הגידולנובעת מהמשך  זה סקטור
 הושפע התחבורה שירותי יצוא. הכולל השירותים יצוא מסך 30%-ל קרוב של נתח כיום ותופס 15%

 ירידה לרשום צפוי האומדנים פי ועל העולמי הסחר בהיקף הכללית מהחולשה לשלילה השנה
 הרבעון במהלך נפל, התיירות שירותי יצוא. שעברה בשנה להיקפים בהשוואה 5%-כ של בשיעור

 צוק מבצע השלכות עקב, 2013-ב המקביל לרבעון בהשוואה 15% של חד בשיעור 2014 של השלישי
 במחצית 17%-כ של לגידול הודות מתיירות ההכנסות בהיקף שינוי צפוי לא שנתי בסיכום. איתן

 .השנה של הראשונה
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 שער החליפין

 

 הדולר של ההיחלשות מגמת
 עוד שהחלה, השקל מול

 – 2012 של השלישי ברביע
 שהגיע הדולר. נבלמה

 שפל לרמת האחרון באוגוסט
 3.40 סביב ונסחר שנים 3 של
 זמן תוך וטיפס כיוון שינה ₪

 - ₪ 4 כמעט של לרמה קצר
 לאחרונה שנרשמו שיא רמות

 הזינוק. 2012 בספטמבר רק
 השקל מול הדולר בשווי

 השנה של האחרונה בישורת
 שערו את בהתאמה הקפיצה
 בסיכום כעת שעומד הממוצע

-בכ נמוך -  ₪ 3.57-כ על שנתי
 הממוצע משערו בלבד 1%

לציין כי  ראויעם זאת  .אשתקד
 מיוחד באופן התחזק לא הדולר

 שאר לעומת השקל מול
 מול וכי בעולם המטבעות

 רשם אחרים רבים מטבעות
 .יותר גבוהה עלייה הדולר

-הדולר בשער לעלייה במקביל
 התחזקות השנה נרשמה שקל

 מול האירו של בשערו גם
 של ממוצע שער לעומת ₪ 4.75 על עמד 2014 בסיכום שקל-האירו של הממוצע שערו. המקומי המטבע

 .1.1% של שחיקה, 2013-ב ₪ 4.80

 
 השקל של הראלי החליפין שער

 התדרדר המטבעות לסל ביחס
 של הראשונה המחצית במהלך

בעשור  נראה שלא לשפל 2014
 הפיחות למרותהאחרון. 

 שחל השקל בשערהמהיר 
 בסיכום, האחרונה בתקופה

 חזק השקל נותר 2014 שנת
 סל :2013לממוצע  בהשוואה
 אפקטיבי-הריאלי המטבעות

 1.5%-בכ נמוך 2014 בסיכום
 שנרשמה הממוצעת מהרמה

 לעומת 8%-ובכ 2013-ב
 שערכאמור, . 2012 ממוצע

 השנתיי הראל החליפין
 מזה עשור.  ביותר הנמוך הוא 2014-ב הממוצע

 

 2004=100 ממוצע שנתי, ,אפקטיבי ריאלי חליפין שער
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 : 2015-מגמות צפויות בכלכלה העולמית ב
 נוסף שיפור צפוי 2015בשנת , העולמי הסחר של עקבית אך האיטית ההתאוששות למגמת בהמשך

 קרן של המעודכנות התחזיות פי על .הבינלאומית המסחרית הפעילות היקף של הגידול בשיעורי
 5% של משוערת עלייה הצופה החיובית המגמה בהתחזקות תתאפיין 2015 שנת, הבינלאומית המטבע

 על פי הערכת האקונומיסט(. 3.4%) 2014בשנת  3.8%, לעומת שעור של הגלובלי בסחר

 שנתיים ולאחר 2014 בשנת
מצטייר כי , קיפאון של רצופות

 השווקים של היבוא היקף
 יעד המהווים המפותחים

 היצוא מסך 60%-מ ללמעלה
 ולצמוח להתאושש, הישראלי

 כשהמגמה, 3.7%-כ של בשיעור
 עם 2015-ב גם להמשך צפויה
 הגידול .4.3% של נוסף שיפור

 השווקים של היבוא בהיקפי
 משנה ומתכווץ הולך המתפתחים

 2014 בסיכום. 2012 מאז לשנה
 הייבואהצטמצם שיעור גידול 

-ל המתפתחים השווקים של
 6%-ו 5.3% לעומת, )בלבד 4.4%

 עם(. בהתאמה 2012-וב 2013-ב
 2015 לשנת התחזיות זאת

 גידול וצופות יותר אופטימיות
 בהיקפי 6%-כ שלבשיעור 

 .היבוא

 : 2015היצוא הישראלי בשנת 
 שלדולרי  בשיעור 2015 בשנת לגדול צפוי( הזנק ללא) והשירותים הסחורות יצוא סך כי מעריכים אנו

דולרי  שיעורל הישראלי הייצוא של תאוששותמשך מגמת הה צפויה 2016 בשנת להערכתנו. %4.5-כ
התאוששות העל רקע הפיחות בשער החליפין של השקל מול הדולר, והמשך  , וזאת%6-כ של
 בסחר העולמי. ויה פהצ

 15 -והוא צפוי להתסכם בכ לאיחוד האירופיבהסתכלות אזורית אנו צופים עליה של אחוז ביצוא 
 11 -לכ 5% -בכ לארה"בוהיצוא  7% -צפוי לגדול בכ לאסיה. היצוא 2015מיליארד דולר בשנת 

 כל אחד מיעדים אלו.למיליארד דולר, 

 

 

 

 

 

 

 

  צמיחת הסחר העולמי )סחורות ושירותים(

 כלכלות מפותחות

 כלכלות מתפתחות 

 צמיחת הסחר העולמי
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 ביצוא הישראליומגמות התפתחויות 
  2014סיכום 

 כללי
 

ועל פי גופי  צמיחה ברת קימאלמסלול  על חזרתההכלכלה העולמית עדיין נאבקת 
הסיכונים הרבים  על רקעהמחקר המובילים החזרה לצמיחה בריאה עדיין רחוקה 

מציגות ה, ארה"ב ובריטניההעומדים כיום בפני הכלכלות הגדולות בעולם. מלבד 
ברורים של התאוששות כלכלית משמעותית, שאר הכלכלות המפותחות  אינדיקטורים

מאיימים  דיפלציונייםולחצים  גבוהיםנאבקות עדיין בשיעורי אבטלה גבוהים, חובות 
 י הריבית ברוב המדינות שואף לאפס . כששיעורוזאת  -

הכלכלות המתפתחות, שהיו בעבר קטר הצמיחה של הכלכלה העולמית, נראות אומנם 
טוב יותר מהכלכלות המפותחות, אך עדיין סובלות מבעיות כלכליות פנימיות ומהאטה 
משמעותית בפעילות הסחר העולמי, זאת לאור הירידה החדה בביקושים מצד שווקי 

 עות באותן מדינות. המערב, אשר השפיעו משמעותית על הייצוא וההשק

-תמשיך לצמוח בקצב מהיר גם ב סין
אך בשיעורים מתונים יותר  2015

מבעבר כשחששות בדבר התפתחות 
בועה בסקטור הנדל"ן והבנקאות 
ימשיכו להעיב על תחזיות הצמיחה גם 

-ב 7.3%לעומת  2015-ב 7%בעתיד. )
(. 2013-ו 2012-ב 7.7%-ו 2014

יתר והתערבות מאסיבית -רגולציית
יבים על מדי של הממשלה בכלכלה מע

שממשיכה לסבול  בברזילהצמיחה 
מעלייה מהותית ביוקר המחייה 

גם  ושחיקה מתמדת של השכר הריאלי.
הירידות בהיקף ההשקעות ובביקושים 
לייצוא )בעיקר מצד סין שמייבאת 
פחות ופחות מברזיל( מכבידים על 

חה לאחר צמי 2015-בלבד ב 1.4%הכלכלה שצפויה לצמוח בשיעורים מתונים מאוד של 
מורכבת ורגולציה חריגה, מבירוקרטיה  שממשיכה לסבול רוסיה. 2014-אפסית ב

המשבר  על רקעסנקציות כלכליות חריפות יותר ממשיכה להיות מאויימת על ידי 
 חדההנפילה בערך הרובל צפויה להוביל לאינפלציה חריפה ולירידה  .באוקראינה

לאור  קשה בכלכלה הרוסית הנמוכים היכו מכהמחירי הנפט בהוצאות משקי הבית. 
 כשעל פי ההערכות ישנה סבירות  ,של הכלכלה בסקטור האנרגיה המוחלטתתלותה 

 קרן המטבע הבינ"למקור: 

 תוצר וסחר עולמי 

 (במונחים שנתיים רבעוני )שיעור שינוי

 תוצר ראלי

 
 היקף סחר
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אף  2015ת ובשנ 0.6%השנה צפויה צמיחה של גבוהה עד ודאית למיתון כלכלי במדינה. 
  צפויה צמיחה שלילית.

מתחיל להשיק תוכניות לעידוד ההשקעות ולהפחתת  בהודוהממשל החדש 
הבירוקרטיה המסואבת במדינה, אך מוקדם עדיין לראות סימנים של שיפור. לאחר 

 .2015-ב 6.5%צפויה צמיחה של  2014-ב 6%צמיחה של 

 פי על כך – 2015-ב 3.7% -ובכ 3.1% של בשיעור השנה תצמח העולמית הכלכלה
הסחר העולמי )סחורות בלבד( יצמח על פי הערכות כלכלני . האקונומיסט כלכלני

, כשעל פי הבנק 2015-ב 5.1%ובשיעור של  2014-ב 3.4%אקונומיסט בשיעור של ה
ושל  2014-ב 3.8%העולמי הסחר העולמי )סחורות ושירותים( צפוי לצמוח בשיעור של 

 .2015-ב 5%
 

 יצוא הסחורות והשירותים
 

התאוששות בייצוא הישראלי התאפיינה ב 2014בהתאם למגמה העולמית, שנת 
מכון ב אגף הכלכלהעל פי אומדני .  לצמיחה, גם אם הדרגתית ואיטיתמסוימת וחזרה 

 ,בניטרול מכירת חברות הזנק ,יצוא הסחורות והשירותים של ישראללשנה זו,  היצוא
מיליארד  97-היקף כולל של כעלה לו 2013-בהשוואה ל 3.5%-של כדולרי גדל בשיעור 

  2%-בשיעור של כ 2014בשנת  עלה  )ללא הייצוא לרש"פ(, יצוא הסחורות. 1דולר
נותר ללא שינוי  . יצוא הסחורות ללא יהלומיםמיליארד דולר 60-להיקף של כ

בהמשך למגמה החיובית . מיליארד דולר 50-כשל  על רמה בהשוואה לשנה שעברה
גידול גם השנה )ללא ייצוא חברות הזנק( יצוא השירותים בשנים האחרונות רשם 

 .8%-מרשים של כ

 
 2הסחורותיצוא 

 

 אות יצוא הסחורות: תעשייה, יהלומים וחקל 
 

 2%-של כ בשיעור דולרי )ללא הייצוא לרש"פ( הסחורות יצוא עלה 2014בסיכום 
יצוא הסחורות ללא יהלומים  מיליארד דולר. 60-כב והסתכם, שעברה הלשנבהשוואה 

יצוא היהלומים  מיליארד דולר. 50-של כ להיקף בהשוואה לשנה שעברה  1%-עלה בכ
 מסך יצוא  16.5%-)כ מיליארד דולר 9.7-לסך של כ 5%-בשיעור של כהשנה  עלה

 

                                                           
1
( כמו גם על נתוני חשבונות לאומייםו סחר חוץ ים על נתונים גולמיים של הלמ"ס )נתוניהמובאים להלן מבוססנתוני הייצוא  

התאמות אלו הנעשות . של היחידה הכלכלית במכון הייצוא( מאזן התשלומיםכיסוי ליצוא ויצוא לרש"פ ל התאמותהתאמות ) אומדני

פרויקטים מתמשכים, סחורות שלא יצאו מנמלי ישראל התאמות הכיסוי )= את הייצוא לרש"פ ואתבחישוב מאזן התשלומים כוללות 

. פירוט מלא אודות הסעיפים הנכללים (וכן מכירות שנעשו ישירות מקבלני משנה המבצעים עבודות עבור חברות ישראליות

 בהתאמות נתוני סחר חוץ לנתוני מאזו התשלומים מובא בסוף הסקירה.
2

 הייצוא לרשות הפלסטינית.  ללא נתוני יצוא סחר חוץ למאזן התשלומים, להתאמות היצוא מכון אומדני את הכולל 
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-)כ מיליארד דולר 1.4-כלהיקף של  8%-בשיעור של כ נפל היצוא החקלאי. הסחורות(
 מסך יצוא הסחורות, 81%-, המהווה כהייצוא התעשייתי .מסך יצוא הסחורות( 2.5%

 מיליארד דולר. 48.5-הסתכם בכו 2013 -בהשוואה ל 1.5%-עלה בכ

 

 

 הייצוא התעשייתי
 

שעלה תעשייתי סקטור היצוא השל  הדשדושנמשכה מגמת  2014במהלך שנת 
ניתוח מגמות הייצוא . מיליארד דולר 48-להיקף של כ 1.5%-קל של כדולרי בשיעור 

תרופות,  – של התעשייה מצביע על קפאון ואף התכווצות בענפי הייצוא הדומיננטים
 עליה קלהכשמנגד ביתר הענפים דווקא נרשמה  -כימיקלים ורכיבים אלקטרונים 

 בהשוואה להיקפים בשנה שעברה.

ממשיך לדשדש ולאחר יצוא התרופות, ענף דומיננטי ביצוא המאופיין בריכוזיות רבה, 
ענפי הרכיבים (, נותר השנה ללא שינוי. 2012-ב 6%)ושל  2013בשנת  8%-ירידה של כ

ירידות בהיקפי היצוא, לאחר צמיחה מרשימה שרשמו שנה  2014-והכימיקלים רשמו ב
לאחר  4%-של כ דולרי ייצוא הרכיבים האלקטרונים ירד השנה בשיעורקודם לכם: 

 1%-של כדולרית בשנה שעברה וייצוא הכימיקלים רשם ירידה  26%עלייה חדה של 
 יצוא בנטרול, יהלומים ללא הסחורות יצוא סך. 2013-ב 18%-לאחר גידול של כ

 בהשוואה 1.5%-כ עליה דולרית של השנה רשם ,והרכיבים הכימיקלים, התרופות
 .שעברה לשנה

 כולל וללא ענפי היצוא הדומיננטיםיצוא סחורות ללא יהלומים, 
 נתונים מקוריים, באחוזים -לעומת מקביל אשתקד מחציתכל 

 
 

 מכון היצוא: ואומדנים עיבוד נתונים

5.3% 

3.5% 

1.9% 

-2.0% 

-3.2% 

2.0% 

0.9% 

1.8% 

H1/2011 H2/2011 H1/2012 H2/2012

 סך הייצוא ללא יהלומים

 רכיבים וכימיקלים, בניכוי תרופות -סך הייצוא ללא יהלומים 
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 :הייצוא ביתר ענפי התעשייה

, כאשר סך היצוא חיוביתהייצוא בכל יתר ענפי התעשייה התאפיין במגמה כללית 
 1.5%-של כדולרי השנה בשיעור  עלהללא רכיבים אלקטרונים, תרופות וכימיקלים 

 מיליארד דולר.  25.5-להיקף כולל של כ

 בתחום מכונות יצוא השאר בין כוללאשר  ,מכונות וציודיצוא מבין ענפי התעשייה: 
בהשוואה לשנה  15%-של כ נאהעלה בשיעור  , והמזון ההשקיה, הרובוטיקה, הדפוס

-כעלה בשיעור של  פלסטיקמוצרי גומי ויצוא מיליארד דולר,  5.9-שעברה והסתכם בכ
 19%-מיליארד דולר ויצוא ציוד רפואי ומדעי עלה בשיעור חד של כ 2-ללמעלה מ 5%
, 1%-)עלה בכ מזון ומשקאותמיליארד דולר. עליות נוספות נרשמו ביצוא  1.2-לכ

-, הסתכם בכ10%-)עלה בכ טקסטיל והלבשהביצוא  מיליארד דולר(, 1.1-הסתכם בכ
דולר( וביצוא  מיליון 610-, הסתכם בכ16%-)עלה בכ תכשיטיםדולר(, ביצוא  מיליון 840

 דולר(. מיליון 425-, הסתכם בכ2.5%-)עלה בכ מוצרי עץ, נייר ודפוס

 2-להיקף של כ 7%-)ירד בשיעור של כ כלי טיסמנגד נרשמו השנה ירידות ביצוא 
 בתחום ומערכות ציוד יצוא השאר בין כוללאשר ציוד חשמלי, יצוא  מיליארד דולר(, ב

 1.2-להיקף של כ 1.5%-)ירד בשיעור של כ ואלקטרוניקה, חשמל, החלופית האנרגיה
 מיליון דולר(. 710-להיקף של כ 5%-)ירד בשיעור של כ המתכותיצוא מיליארד דולר( וב

 ראוי לציין כי ענפים אלה כוללים בתוכם חלק מהיצוא הביטחוני.

 

 על פי ענפיםהיצוא 
 . יצוא סחורות ללא יהלומיםנתונים מקוריים, במיליארדי דולרים -   2013מול  2014 אומדן

 אומדני היחידה הכלכלית – 2014)*( 
 עיבוד נתונים ואומדנים: מכון היצוא

11.1 

6.9 
6.3 

5.9 

4.6 

2.1 2.0 

1.2 1.2 1.1 0.8 0.7 0.6 0.6 0.4 

11.2 

6.9 
6.3 

5.1 
4.8 

2.0 2.2 

1.3 1.0 1.1 
0.8 0.7 

1.1 
0.5 0.4 

,  מחשוב כימיקלים
מכשור  
 אלקטרוני

מכונות   תרופות
 וציוד

רכיבים 
 אלקטרונים

גומי  
 ופלסטיק

ציוד   כלי טיס 
 חשמלי

,  מזון ציוד רפואי
משקאות  

 וטבק

, טקסטיל
הלבשה  

 ועור

מתכות 
 בסיסיות

תזקיקי  
 נפט

תכשיטים 
 וחפצי חן

,  מוצרי עץ
 נייר ודפוס

2014 * 2013 
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 חלקם של 'הענפים הדומיננטיים' בייצוא 
 נתונים מקוריים. יצוא סחורות ללא יהלומים

 

 עיבוד נתונים ואומדנים: מכון היצוא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תרופות
13% 

 רכיבים  
 אלקטרונים

10% 

 כימיקלים
23% 

 יתר ענפי היצוא
54% 
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 על פי אזורי סחרהסחורות ייצוא 
 ללא התאמות -ניתוח נתוני יצוא הסחורות ללא יהלומים על פי גושי סחר

 

הדוק להתפתחות היצוא ברמה התפתחות היצוא לפי אזורים גיאוגרפיים קשורה קשר 
השנה בייצוא הכימיקלים ותזקיקי הנפט, ענף מה שנרש הירידה ,למשל ,כך .הענפית

באופן משמעותי על הייצוא של ישראל לאזור  הלאיחוד האירופי, השפיעייצוא מרכזי 
 מתבטאת בהיקףכך גם הירידה בייצוא הרכיבים ובייצוא ציוד לבקרה תעשייתית זה. 

 למדינות אסיה.שנרשם הייצוא 

 

 

 האיחוד האירופי 

האירופי  הייצוא למדינות האיחודשמר  2014 שנתב ,על פי אומדני היחידה הכלכלית
מושפע מהותית  לאיחודהייצוא  .2013-על היקף דומה ונותר ללא שינוי בהשוואה ל

מתנודות ושינויים בהיקפי הייצוא בענפי הכימיקלים והתרופות המהווים כמחצית מסך 
לאזור זה. השנה, בניגוד למגמה שנרשמה בשנה שעברה, הושפע הייצוא של ישראל 

 המשך הגידולהכימיקלים ותזקיקי הנפט, כשמנגד הייצוא לשלילה עקב ירידות בהיקפי 
  .ההשפעה השלילית קיזז אתבהיקף יצוא התרופות 

ללא  נותר יעד היצוא העיקרי של ישראל באירופה והשני בעולם,, לבריטניההייצוא 
רשם גידול ואילו הייצוא  ולהולנד לצרפתואה לשנה שעברה. הייצוא שינוי בהשו

 ירד בהשוואה להיקפים שהתקבלו אשתקד. ובלגיה קפריסין, ספרדלאיטליה, 

 31%-כ המהווה –מיליארד דולר  15-בכ 2014 -בי הסתכם סך היצוא לאיחוד האירופ
 מסך היצוא של ישראל.

 

 שאר אירופה )מזרח אירופה+אפט"א(
היצוא ליתר מדינות אירופה שאינן חברות באיחוד האירופי כולל את היצוא למדינות 

הסתכם השנה סך היצוא מזרח אירופה ומדינות אפט"א )איסלנד, נורבגיה ושוויץ(. 
לתקופה בהשוואה  2%-כשל  ירידהמסך היצוא(,   9% -מיליארד דולר )כ 4.4-בכ

נמשכה מגמת הצמיחה המהירה בייצוא של ישראל  2014-ב אשתקד. המקבילה
 לרוסיה, כשמנגד הושפע הייצוא לשלילה עקב הירידות בהיקפי הייצוא לטורקיה

 .  ואוקראינה
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 ארה"ב
 בזכותבעיקר  2013-לבהשוואה  6%-של כ עלייההיצוא לארה"ב  רשם 2014 בסיכום
השפעה שלילית הייתה  .האלקטורניםהכימיקלים, המינרלים והרכיבים יצוא ב הגידול
 שהוסיף להתכווץ בהמשךהתרופות, ענף הייצוא העיקרי של ישראל לארה"ב, ליצוא 

 10.7-בכהשנה סך היצוא לארה"ב הסתכם . למגמה שנרשמה בשנים האחרונות
   מסך היצוא הישראלי. 22% -מיליארד דולר, כ

 

 אסיה 

מסך  21%-כמיליארד דולר ) 10-כבשנה החולפת עמד הייצוא של ישראל לאסיה על 
 ללא שינוי משמעותי בהשוואה לשנה שעברה.  –היצוא של ישראל( 

כמו גם ירידות   3נים למדינות היבשתרוצמצום משמעותי במשלוחי הרכיבים האלקט
משמעותית בייצוא ציוד מתקדם לבקרה תעשייתית )המיועד בעיקרו לתעשיית 

צוא לאסיה השנה. מנגד נמשכה מגמת האלקטרוניקה(, השפיעו לשלילה על היי
, הדפוס בתחום מכונות יצוא השאר בין כולל)ה הצמיחה המהירה בייצוא מכונות וציוד

ניתן  בחלוקה למדינות ( ובייצוא מכשור רפואי ומדעי.והמזון ההשקיה, הרובוטיקה
 לצד ירידה ולקוריאה הדרומית ליפןבהתאוששות מסוימת בייצוא השנה להבחין 

 .וסינגפור לטיוואןמשמעותית בייצוא 

 

 אמריקה הלטינית 
מסך  6%-מיליארד דולר )כ 2.6 -בכ השנה, הסתכם למדינות אמריקה הלטינית יצואה

בהמשך למגמה השלילית שהתקבלה  .2013 שנתלעומת  4% -של כ ירידההיצוא(, 
גם השנה מהמשך ההתכווצות בהיקפי לרעה היצוא לאמל"ט הושפע בשנה שעברה 

הכלכלה החזקה ויעד הייצוא העיקרי של ישראל באזור, שנקלעה  - לברזילהייצוא 
בשיעור חד וסייע לקזז חלקית את  למקסיקולדשדוש מתמשך. מנגד צמח הייצוא 

 השפעת הירידה בביקושים של השוק הברזילאי.  

 

 אפריקה 
, מיליארד דולר 1.3-להיקף של כ 3%-של כהיצוא ליבשת לרשום ירידה השנה צפוי 

 נבע הקיטון בהיקפי הייצוא השנה .2013בשנת  4%-בהמשך לירידה בשיעור של כ
לציין את  ראוי וגאנה.  ניגריהדרום אפריקה, ל מירידות בייצואבעיקר כתוצאה 

לאחר , 20% -של למעלה מעלייה מרשימה  שםורש, למצריםהתאוששות הייצוא 
 של ירידות.תקופה ממושכת 

 

                                                           
3

 נשלחים אליהם -ומלזיה ווייטנאם, בסין בעיקר - באסיה מרכזיים יעדים במספר והרכבה בדיקה מפעלי העולמית לאינטל 

 והחלטות משיקולים נובע, למדינות הרכיבים יצוא בהיקף שינויים. בישראל החברה של הייצור במפעלי המיוצרים שבבים

 ברמות תמורות על מעידים אינם אלו שינויים - השונים היעד שוקי בין היצוא לחלוקת בנוגע הרכיבים יצרנית של עסקיות

 .המקומי השוק של הביקושים
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  ע"פ אזורי סחר 2013 -ב הייצוא
 תונים מקוריים במיליארדי דולריםנ, 2012לעומת  2013

 

 
 אומדני היחידה הכלכלית – 2014)*( 

 עיבוד נתונים ואומדנים: מכון היצוא

 

 עיבוד נתונים ואומדנים: מכון היצוא
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 יצוא השירותים
 

מצביעים על המשך המגמה  2014נתוני ואומדני מכון הייצוא ליצוא השירותים לשנת 
 השירותים יצואהסחורות ממשיך  לצד דשדוש ביצואהמצטיירת בשנים האחרונות: 

 הייצואותומך בהמשך גידול מתון של  יחסית מהיר בקצב לשנה משנה לגדול
 .הישראלי

על פי אומדני אגף כלכלה במכון היצוא צפוי יצוא השירותים )ללא ייצוא חברות הזנק(, 
 8%-גידול דולרי בשיעור של כ –מיליארד דולר  34-לצמוח השנה להיקף כולל של כ

בלבד בסך  1.5%של  דולרי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, זאת לעומת גידול
א יהלומים. בסקטור "יצוא שירותי הזנק" יצוא הסחורות וקיפאון ביצוא הסחורות לל

זאת בעקבות התכווצות משמעותית בהיקף  -נרשמה השנה ירידה דרסטית בהיקפים 
מכירת חברות הזנק לעומת שנה שעברה, אז נרשם היקף שיא ביצוא ההזנק בזכות 

. יצוא Google-ל  Wazeמכירתמספר חסר תקדים של עסקאות ענק, ביניהן עסקת  
 -בהשוואה ל 2%-כולל ייצוא ההזנק גדל השנה בשיעור מתון בלבד של כהשירותים 

2013. 

, ביצוא השירותים העסקייםגידול החד מיצוא השירותים נבע בעיקר הגידול הנאה ב
 לעומת התקופה המקבילה אשתקד 14%-בשיעור כולל של כ 2014 -בשצפוי לצמוח 

ה לזכות הגידול החד והמתמשך העלייה בייצוא של סקטור זה נזקפת ברוב. )ללא הזנק(
ותופס כיום  15%-שזינק השנה בשיעור של כ יצוא שירותי המחשוב והתוכנה,בהיקף 

מסך יצוא השירותים הכולל.  סך יצוא השירותים העסקיים,  30%-נתח של קרוב ל
 מיליארד דולר.  24.5-להסתכם בכו 4%-לגדול בכצפוי  ,הזנק כולל ייצוא

הושפע השנה לשלילה מהחולשה הכללית בהיקף הסחר העולמי  שירותי התחבורה יצוא
בהשוואה להיקפים בשנה  5%-ועל פי האומדנים צפוי לרשום ירידה בשיעור של כ

סך יצוא שירותי  – שעברה. הירידה נבעה בעיקר מהתכווצות בהכנסות ממטעני יצוא
ל במהלך נפ, יצוא שירותי התיירות. מיליארד דולר 3.5-התחבורה צפוי להסתכם בכ

, עקב 2013-בהשוואה לרבעון המקביל ב 15%בשיעור חד של  2014הרבעון השלישי של 
השלכות מבצע צוק איתן. בסיכום שנתי לא צפוי שינוי בהיקף ההכנסות מתיירות 

 במחצית הראשונה של השנה. נרשם ש 17%-הודות לגידול של כ

 

 (:2013לעומת  2014מבין ענפי יצוא השירותים העסקיים )

ה השנה  15%-גידול של כ כאמור, צפוי לרשום, 4יצוא שירותי המחשוב והתוכנ
צפוי )ללא הזנק(  יצוא שירותי המחקר והפיתוח מיליארד דולר. 10 -הסתכם בכלו

מסך יצוא השירותים  12%-מיליארד דולר )כ 4.2לסך של  22%-לעלות בשיעור של כ
, פיננסי-חשבונאי, הנדסי, משפטי ייעוץ שירותי)המקצועיים השירותים יצוא הכולל(. 
השירותים עם יצוא למגמה החיובית ב גם הוא תרם, (שונים ניהול ושירותי אדריכלי

  מיליארד דולר. 3.4-, להיקף כולל של  כ6%-כגידול צפוי של 
                                                           

4
 (ITכולל בין השאר פיתוח תוכנה, שירותי מחשוב ומיקור חוץ )
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 2-להיקף של כ 12%-בשיעור של כ עולה השנה יצוא השירותים לענפי התעשייה

. דולר מיליארד 1.1-לכ 15%-של כ גידול רושם הסיטונייצוא המסחר דולר ו מיליארד
-)סך של כ 2013 -בהיקף דומה לזה שרשם  שומר על יצוא שירותי הבנקאות והפיננסים

 מיליון דולר(. 650
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 בשער החליפין  התפתחות

 

 דולר-שקל

 – 2012של הדולר מול השקל, שהחלה עוד ברביע השלישי של מגמת ההיחלשות 
 3.40שנים ונסחר סביב  3הדולר שהגיע באוגוסט האחרון לרמת שפל של שער נבלמה. 

רמות שיא שנרשמו  -₪  4שינה כיוון וטיפס תוך זמן קצר לרמה של כמעט לדולר, ₪ 
 . 2012לאחרונה רק בספטמבר 

נמוך  -₪  3.47-על כ דולרהאוגוסט השנה עמד שערו הממוצע של  -בין החודשים ינואר 
 בישורת האחרונה של השנה . הזינוק בשווי הדולר מול השקל2013-מהממוצע ב 4%-בכ

נמוך  - ₪  3.57-כבסיכום שנתי על  כעתמד והקפיצה בהתאמה את שערו הממוצע שע
 בלבד משערו הממוצע אשתקד. 1%-בכ

 

 :2014-2010,שקל-שער יציג: דולר
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מכון היצואניתוח ועיבוד: היחידה הכלכלית, 

 

מגמת ההתחזקות של הדולר הינה גלובלית ונרשמה כמעט מול כל המטבעות המובילים 
למגמה הכללית תודלקה העלייה של  במקבילכי  שונותעם גל העליות עלו טענות  .בעולם

סימני האטת המשק, הורדת הריבית לשפל היסטורי, הדולר מול השקל על ידי 
בגלל כמו גם , מצב הביטחוניב, ההתדרדרות פוליטית-המתיחות הגיאוהתגברות 

אשר אף גררו אזהרות ות הפוליטית עקב הקדמת הבחירות העלייה בחוסר הוודא
 להורדת דירוג האשראי של ישראל מסוכניות הדירוג המובילות. 

 

 

3.35

3.45

3.55

3.65

3.75

3.85

3.95

4.05

4.15

$ 
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כי התחזקות הדולר מול השקל דומה להתחזקות שרשם מול  מבדיקה שערכנו עולה
התחזק  (2014דצמבר -)יולי 2014במהלך המחצית השנייה של  מטבעות רבים אחרים.

, רק מעט פחות 12.5%בשיעור של  (US Dollar Index)הדולר מול סל המטבעות העולמי 
. בנוסף חשוב לזכור כי סל מטבעות זה 14.1% המתחזקותו לעומת השקל הישראלי,

דולר, מולו רשם הדולר עלייה מתונה יותר מאשר -לשער האירו 58%-נותן משקל של כ
 השקל. 

 

בחינה מפורטת הבוחנת את השינויים  
מטבעות שונים  55בשער השקל מול 

במהלך המחצית השנייה בעולם נראה כי 
 55מתוך  45מול התחזק הדולר  2014של 

נותר ללא  8)מול  המטבעות המובילים
מלבד הרובל הרוסי  ירד(. 2שינוי ומול 

 הכלכלהמול הדולר עקב נפילת  שקרס
השנה בחצי  60%המקומית )מעל 

דולר התחזקות , רשם ההאחרונה(
משמעותית ביותר מול הפזו הקולומביאני 

 +(, 20.9%) הריאל הברזילאי +(,23.8%)
 והשבדית +(, 20.7%) הנורבגיתהקרונה 

 +(, 18.6%)היין היפני מול  +(,16.4%)
והזלוטי  +(,16.2%) הדולר האוסטרלי 

 +(.14.7%) הפולני 

שערי המטבע, מולם רשם הדולר 
התחזקות נמוכה יותר בהשוואה לשקל 

הפרנק  +(,11.9%)האירו  כוללים את
 הפאונד הבריטי, +(10.9%) השוויצרי

הוון  +(,9.3%) הלירה הטורקית +(,9.7%)
 והרופי ההודי   +(,8.9%) הקוריאני

(5.7%.)+ 

 מכון היצואניתוח ועיבוד: היחידה הכלכלית, 

 

 אירו-שקל

גם בשערו של האירו מול  התחזקותשקל נרשמה השנה -בשער הדולר לעלייהבמקביל 
לעומת ₪  4.75עמד על  2014 בסיכוםשקל -שערו הממוצע של האירוקומי. המטבע המ

  .1.1% ל, שחיקה ש2013-ב₪  4.80שער ממוצע של 

 

 

  העולם מטבעות מול הדולר
 2014דצמבר -השינוי בשער הדולר, יולי

 
60.6% 

23.8% 

20.9% 

20.7% 

18.6% 

16.4% 

16.2% 

14.7% 

14.1% 

12.5% 

11.9% 

10.9% 

10.1% 

9.7% 

9.3% 

8.9% 

6.2% 

5.7% 

5.2% 

5.1% 

0.1% 

Russian Ruble

Colombian Peso

Brazilian Real

Norwegian Krone

Japanese Yen

Swedish Krona

Australian Dollar

Polish Zloty

Israeli Shekel

Czech Koruna

Euro

Swiss Franc

Chilean Peso

British Pound

Turkish Lira

South Korean Won

Singapore Dollar

Indian Rupee

Indonesian Rupiah

Argentine Peso

Hong Kong Dollar
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 :2014-2010שקל,-שער יציג: אירו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 היחידה הכלכלית, מכון היצואנתונים: בנק ישראל, מקור: 

 סל המטבעות-שקל

לצורך מדידה כלכלית מדויקת יותר של שער החליפין, מודד בנק ישראל את התפתחות 
 28אפקטיבי של סל המטבעות, המורכב משער החליפין של השקל מול -שערו הריאלי

מטבעות הסחר העיקריות של ישראל, בנטרול השפעת הפרשי האינפלציה מול כל 
 מדינה.

במהלך המחצית שער החליפין הראלי של השקל ביחס לסל המטבעות התדרדר 
-סל המטבעות הריאלי בעשור האחרון.לשפל שלא נראה כמותו  2014הראשונה של 

 נמוך 2014 בסיכוםאפקטיבי 
 הממוצעת מהרמה 1.5%-בכ

 8%-ובכ 2013-ב שנרשמה
, כאמור. 2012 ממוצע לעומת

 השנתי הראלי החליפין שער
 הנמוך הוא 2014-ב הממוצע

 . עשור מזה ביותר

 

היחידה הכלכלית,  2013אומדן דצמבר )*( 

 .  מכון היצוא

נתונים: בנק ישראל, מקור: היחידה 

 .  הכלכלית, מכון היצוא

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

€ 

 .2004=100ממוצע שנת,   -שער חליפין ריאלי אפקטיבי 
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 2015תחזית 

שנה הסחר העולמי, בהמשך למגמת ההתאוששות האיטית אך עקבית של ב
היקף הפעילות המסחרית שיעורי הגידול של ב צפוי שיפור נוסף (2015) הקרובה

-שנים התכווץ ב )סחורות ושירותים( שהיקף הסחר העולמי לאחר הבינלאומית.
מצטיירת התאוששות  2014 בשנת בהתאמה. 3%-ו 2.9%לגידול של  2012-2013

. קרן המטבע העולמית צפוה המשך התאוששות 3.8% -בשיעורי גידול הסחר לכ
 . 2015בשנת  5%-הסחר לכ

היקף היבוא של השווקים המפותחים  התאוששלאחר שנתיים רצופות של קיפאון, 
של  בשיעורורושם השנה גידול מסך היצוא הישראלי,  60%-המהווים יעד ללמעלה מ

 .4.3%שיפור נוסף של  תוך 2015-צפויה להמשך גם ב זו ה, מגמ3.7%-כ

הולך ומתכווץ משנה לשנה שווקים המתפתחים היבוא של ההגידול בהיקפי שיעורי 
גידול לשיעור לרדת  השווקים המתפתחיםצפוי הייבוא של  2014. בסיכום 2012מאז 
בהתאמה(. עם זאת התחזיות  2012-וב 2013-ב 6%-ו 5.3%בלבד, )לעומת  4.4%של 

 בהיקפי היבוא.  6%-אופטימיות יותר וצופות גידול של כ 2015לשנת 

 

 2014קרן המטבע הבינלאומית, אוקטובר מקור:                                                                                                                                    

 

 

 

 

1.2% 
1.4% 

3.7% 
4.3% 

6.0% 

5.3% 

4.4% 

6.1% 

2.9% 3.0% 

3.8% 

5.0% 

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

2012 2013 2014* 2015* 

 (סחורות ושירותים)צמיחת הסחר העולמי 

 כלכלות מפותחות

 כלכלות מתפתחות 

 צמיחת הסחר העולמי
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אינדיקציה חשובה של ההשפעות הגלובליות על היצוא הישראלי ניתן לראות ממודל 
את השינוי  - ע"ב תחזיות גופי מחקר מובילים -הסחר של מכון היצוא, המשקלל 

בהיקפי היבוא הכולל של מדינות היעד העיקריות של השוק הישראלי. שקלול זה 
ממודל זה מהווה אומדן מהימן לכיוון בו צפוי לנוע היצוא הישראלי בעתיד הקרוב. 

ביבוא הכולל בשנים האחרונות ניתן לראות בבירור את ההאטה החדה שחלה 
. (ביצוא הישראלי במונחי דולר קיפאוןובהתאמה את ה)המשוקלל של מדינות אלו, 

אולם בשנים  'הצמיחה הזוחלת',מצביע המודל על המשך מגמת  2014בשנת 
 ( צופה המודל התאוששות הדרגתית. 2015-2016שלאחר מכן )

 

 יעדי היצוא העיקריים של ישראל 20היבוא המשוקלל של 
 שיעורי שינוי דולריים

 

 
 

 מכון היצואהיחידה הכלכלית, : ניתוח ועיבוד

 

 )ללא הזנק( יצוא הסחורות והשירותיםסך על רקע האמור לעיל, אנו מעריכים כי 
צפויה  2016להערכתנו בשנת . 4.5%-בשיעור של כ 2015צפוי לגדול בשנת 

, שעל פי הערכה ראשונית צפוי לצמוח 5התאוששות נוספת של הייצוא הישראלי
 .6%-בשיעור של כ

 

 

 

                                                           
5

 יצוא סחורות ושירותים, ללא הזנק 

0.3% 

1.7% 

0.9% 

2.8% 

6.6% 

2012 2013 2014 2015 2016 
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  2016-2011,ושירותים סחורות יצוא -צמיחת הייצוא הישראלי 

 יצוא חברות הזנק(: ללא) במונחים דולריים 
 

 

 

 2014 אומדן *

 2015-2016** תחזית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4% 

0.9% 1.3% 

3.5% 
4.5% 

6% 

2011 2012 2013 *2014 **2015 **2016 
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מאזן ל היצוא על פי נתוני סחר חוץהתאמות נתוני נספח: 
 התשלומים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 כוללים אינם)הנגזרים לפי רשימוני הייצוא(  על פי נתוני סחר חוץ הייצוא נתוני
 .התשלומים במאזן והשירותים הסחורות יצוא בחישוב הנערכות שונות התאמות

 :הבאים הסעיפים משלושת נובעות הייצוא התאמות עיקר

 אלה מפעלים: גדולים במפעלים העבודות התקדמות שיטת לפי מכירות רישום. 1
, כמכירות מוכר העבודות של חלקי ביצוע כאשר, גדולים פרויקטים מבצעים
 דיווחי לפי נעשה התשלומים במאזן הרישום. החברה בספרי לרישום הניתנות
 של ברשומוני היצוא המדווחים סכומים כאשר, זו שיטה לפי העובדות החברות

 , לפי ספרי החברה.חוץ סחר מנתוני במקביל מקוזזים, אלה חברות

 יוצאות או נכנסות שהסחורות מבלי, ל"בחו הנמכרות בסחורות בינלאומי סחר. 2
 במאזן לרישום החדשות לאומיות-הבין ההנחיות לפי: המדינה גבולות את

 העסקאות נרשמו 2010 בשנתון) סחורות כיצוא נרשמות אלה עסקאותם, תשלומי
 ידי על ל"בחו הייצור עלות או ל"בחו הסחורות רכישת כאשר(, השירותים בחשבון

 הסופי ללקוח ל"בחו הסחורות שמכירת בעוד, שלילי כיצוא נרשמות משנה קבלני
 ו.נט סחורות כיצוא יירשם שניהם של סיכום. חיובי כיצוא תרשם

 חשבוניות על המבוססים מקורות מתוך נרשם זה יצוא: הפלסטינית לרשות יצוא. 3
 ס, ולפיכך אינו כלול בנתוני סחר חוץ.המכ נתוני דרך מתקבל ואינו מ"מע
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 לפרטים נוספים:

 , היחידה הכלכלית, מכון הייצוא הישראליממונה מחקר כלכלי, איתי זהוראי, 

 itayz@export.gov.il דוא"ל:, 5142803-03טל': 

 מנהלת, היחידה הכלכלית, מכון הייצוא הישראלי, אפרת בן יחזקאל, 

 efrat@export.gov.il, דוא"ל: 5142820-03טל': 

 מכון הייצוא הישראלי,מקצועיים,  סמנכ"ל כלכלה ושירותיםשאולי כצנלסון, 

 shauli@export.gov.il דוא"ל:  ,5142961-03: טל'
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