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תקציר מנהלים
כללי
בשנים האחרונות אנו עדים להתמתנות ברורה בגידול בסחר העולמי וזאת לאור משבר החובות
המתמשך באירופה ,ההתאוששות האיטית של הכלכלה האמריקאית והצמיחה המרוסנת של
כלכלות אסיה .ברמת מתאם גבוהה אנו נוכחים בשנים אלו בהתמתנות משמעותית בהיקף יצוא
הסחורות של ישראל .לאחר שנתיים של התאוששות וצמיחה נבלם השנה הגידול ביצוא; אם בשנת
 0202נרשמה מגמה חיובית עם גידול דולרי של כ 01%-בהיקפי הייצוא ,מגמה אשר נמשכה גם בשנת
 0200עם גידול דולרי של כ 01%-ביצוא ,בשנת  2102נבלמה מגמת הצמיחה ביצוא  -לראשונה מאז
 ,2112שנת משבר הסאב-פריים העולמי.
מגמות בייצוא ב2102-
הייצוא בשנה האחרונה התאפיין בשתי מגמות מנוגדות ,כשמצד אחד נרשמה נסיגה ביצוא הסחורות
ומצד שני צמיחה ביצוא השירותים; סך יצוא הסחורות והשירותים של ישראל בשנת  2102נותר ללא
שינוי בהשוואה לשנה שעברה; יצוא הסחורות ירד בשיעור של כ - 7%-בעיקר בגלל ירידה חדה של
 22%ביצוא היהלומים ,יצוא הסחורות ללא יהלומים 1ירד בשיעור של כ ,3%-בעוד שיצוא השירותים
רשם גידול של כ.00%-

יצוא סחורות

ושירותים השוואה במונחים דולריים ,נתונים היסטוריים ,אומדן  2012ותחזית :2013
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** - 2103תחזית מכון הייצוא ,ללא יצוא שירותי חברות הזנק

יצוא סחורות
הירידה ביצוא הסחורות ללא יהלומים (הכולל את הייצוא התעשייתי והחקלאי) הושפעה בעיקר
מהאטה רוחבית וגורפת של רוב ענפי הייצוא ,ביניהם ענף התרופות ,הכימיקלים ,הפלסטיקה ,כלי
הטייס וההובלה ,המינרלים ,המתכות ועוד .בניגוד למגמה הכללית רשם השנה הייצוא החקלאי
עלייה בשיעור של .2.2%
 1ללא התאמות סחר חוץ למאזן התשלומים (פירוט מלא בעמוד )8
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ההיי-טק התעשייתי
יצוא ההיי-טק התעשייתי (מוצרי היי-טק) ,ירד השנה בשיעור של כ 0%-לעומת שנה שעברה
והסתכם בכ 20.2-מיליארד דולר – זו הירידה הראשונה שנרשמת בייצוא ההיי-טק מאז  .2112יצוא
התרופות היה הגורם הדומיננטי שהוביל את הירידות עם נסיגה של כ 6%-בהיקפי הייצוא .מנגד
נמשכה הצמיחה ביצוא הרכיבים האלקטרונים ,שרשם השנה גידול נוסף של  01%לרמת שיא של
קרוב ל 4-מיליארד דולר .טבע ואינטל מהוות גורם דומיננטי וכמעט מוחלט ביצוא התרופות והרכיבים
(בהתאמה) .על פי הערכותינו המבוססות על פרסומי החברות ,משקלה של טבע ביצוא התרופות נאמד
בכ 11%-ומשקלה של אינטל מגיע לכ 02%-מסך יצוא הרכיבים.
יצוא ענפי היי-טק( 2101-2102 ,היקף ייצוא שנתי – נתונים מקוריים ,במיליארדי דולרים)
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הייצוא בשאר הענפים
הייצוא בענפי התעשייה העיקריים התאפיין במגמה שלילית מובהקת :יצוא הכימיקלים ,הגדול
מבין ענפי התעשייה ( 1.0מיליארד דולר) ,רשם ירידה דולרית של כ ,00%-יצוא המתכות ירד בכ00%-
( 0.4מיליארד דולר) ,יצוא כלי ההובלה ירד ב כ 0.0( 00%-מיליארד דולר) ,יצוא המינרלים התכווץ
בשיעור של  0( 00%מיליארד דולר) ,יצוא הגומי והפלסטיק ירד בכ 0.1( 1%-מיליארד דולר) ,יצוא
טקסטיל ,הלבשה ועור ירד בכ 2.1( 7% -מיליארד דולר) ,יצוא תכשיטים וצורפות ירד בכ2.1( 0.1% -
מיליארד דולר) ,ויצוא עץ ,ריהוט ,נייר ודפוס רשם ירידה של  2.4( 07%מיליארד דולר) .ענפי ייצוא
שבלטו לחיוב נוכח המגמה השלילית היו יצוא המכונות והציוד( ,עלייה של  02%להיקף של 1.1
מיליארד דולר) ,וייצוא הציוד החשמלי (עלייה של  02%להיקף של  0.0מיליארד דולר) .יצוא המזון
והמשקאות נותר ללא שינוי בהשוואה ל 0200-והוא הסתכם בכ 012-מיליון דולר.
ענף היהלומים המהווה  02.2%מיצוא הסחורות רשם השנה ירידה חדה של  ,22%כשבניגוד למגמה
הכללית רשם הייצוא החקלאי עלייה שנתית בשיעור של  2.2%בהשוואה ל 2100-והיווה כ2.2%-
מסך יצוא הסחורות של ישראל ב.2102-

יצוא השירותים
בניגוד למגמה השלילית המסתמנת ביצוא הסחורות השנה ,יצוא השירותים שומר על צמיחה נאה
בהשוואה ל 2100-וזאת בעיקר בזכות גידול משמעותי שנרשם ביצוא שירותי מחשוב ,תוכנה ומו"פ.
בסיכום  0200צמח היקף יצוא השירותים לכ 12-מיליארד דולר ,גידול דולרי של כ 00%-בהשוואה
לשנה שעברה .יצוא שירותי המחשוב והתוכנה עלה בשיעור דולרי של  00%להיקף של כ 7.6-מיליארד
דולר ,יצוא שירותי המחקר והפיתוח עלה השנה בשיעור חד של  17%לכ 4.1 -מיליארד דולר .יצוא
השירותים בסקטור ההיי-טק כולל בעיקר יצוא שירותי מחשוב ותמיכה (טכנולוגיות מידע,
אינטגרציית מערכות ,מיקור חוץ וכד') ,מכירת תוכנות ,מכירת רישיונות לשימוש בתוכנות ,מכירת
פטנטים וידע ומכירת ידע ושירותים של חברות הזנק.
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יש לציין כי הגידול ביצוא השירותים השנה קיזז את הירידה ביצוא הסחורות (ללא יהלומים) כך
שסך יצוא הסחורות והשירותים (ללא יהלומים) בסיכום תקופה זו מצוי ברמה דומה לזו של
התקופה המקבילה אשתקד ,ומצביע על קיפאון בייצוא.
הייצוא על פי אזורי סחר
בסיכום שנת  0200ירד הייצוא לאיחוד האירופי בשיעור של  7%בהשוואה ל , 0200-הייצוא לאסיה
רשם במהלך תקופה זו עלייה של  1%בעיקר בזכות הגידול המואץ ביצוא הרכיבים האלקטרונים,
הייצוא לאמריקה הלטינית צמח בשיעור של  1%והייצוא לאפריקה ירד בשיעור של  .1%הייצוא
לארה"ב ירד אומנם בשיעור של כ ,6%-אולם הירידה מוסברת כולה מקיטון חד בענף התרופות
שנרשם בעיקר במחצית הראשונה של  .0200בנטרול השפעת ענף זה מתקבל גידול של כ 4%-ביצוא
למדינה.
2

הייצוא על פי מדינות
השנה נרשמה עלייה בייצוא ל 3-יעדים בלבד מתוך  01יעדי הייצוא העיקריים של ישראל  -התמונה
הכללית מצביעה על ירידה בייצוא לשווקים המפותחים ,אשר קוזזה חלקית על ידי עליות בייצוא
לחלק מהמדינות המתפתחות .במקום הראשון מבין יעדי הייצוא העיקריים של ישראל בסיכום
החודשים ינואר-דצמבר  ,0200ממוקמת ארה"ב .הייצוא לארה"ב הושפע רבות מהמשך מגמת הקיטון
ביצוא התרופות .הייצוא לבריטניה (יעד הייצוא השני בדירוג והגדול ביותר באירופה) נותר ללא שינוי.
הייצוא לסין הציג גידול מתון בהרבה מזה שנרשם בשנים הקודמות ( 6%בשנת  0200לעומת  10%ב-
 0200ו 07%-גידול ב .)0202-סין מדורגת במקום השלישי מבין יעדי הייצוא בעולם ויעד הייצוא הגדול
ביותר של ישראל באסיה ,המהווה כ 06%-מסך יצוא הסחורות של ישראל ליבשת .ענפי הייצוא
העיקריים לסין הם הרכיבים האלקטרונים ,הכימיקלים והמינרלים .הדומיננטיות הרבה של ענפים
אלו ביצוא לסין גברה במהלך  2102והגיעה לכ 70%-מסך הייצוא לסין .הצמיחה שהתקבלה השנה
ביצוא לסין נובעת רובה ככולה מיצוא הרכיבים האלקטרונים בלבד ,שהיווה בתקופה זו כמעט
מחצית מסך הייצוא לסין .הייצוא לסין ב 2102 -ללא ענף הרכיבים מצביע על ירידה של 01%
בהשוואה ל.2100-
מגמת שלילית נרשמה השנה ביצוא לגרמניה ,לטורקיה ,לאיטליה ,לצרפת ואף להודו .מנגד הייצוא
לברזיל ממשיך להתאושש וזאת בזכות המשך הגידול ביצוא המינרלים והכימיקלים.

 01יעדי הייצוא העיקריים של ישראל2102 ,
ייצוא סחורות ללא יהלומים ,במיליארדי דולרים ,שינוי ב %-בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד

 2יש להדגיש כי השחיקה בערך האירו מול הדולר במהלך השנה מסבירה חלק מהירידות ביצוא לאזור ,המחושב בערך דולרי
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השינוי בדירוג  01יעדי הייצוא2102 ,
על פי היקפי ייצוא סחורות ללא יהלומים ,במיליארדי דולרים
מדינה

יצוא 2012
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שער החליפין
בסיכום שנת  2102עמד שער החליפין הממוצע של הדולר-שקל על  – 3..1גבוה ב 7..%-משערו
הממוצע בשנת  .2100שער החליפין הממוצע של האירו-שקל עמד בסיכום השנה על  – 2.22נמוך ב-
 1.2%משערו הממוצע בשנת  .2100חשוב לציין כי הירידה שנרשמה בערך האירו מול הדולר במהלך
 2102מסבירה חלק מהקיטון ביצוא של ישראל למדינות האיחוד האירופי.
השינוי בשע"ח הריאלי של השקל :סל המטבעות הריאלי-אפקטיבי 3פוחת השנה בשיעור של 4.4%
לעומת ממוצע  .0200עם זאת ,שער הסל מצביע עדיין על ייסוף של כ 02%-לעומת הרמה הממוצעת
שנרשמה בשנים .2117 – 2111
במהלך המחצית השנייה של  2100החלה תפנית במגמת התחזקות השקל מול סל המטבעות
האפקטיבי והשקל החל לאבד מערכו ,מגמה אשר נמשכה גם ב 2102-עד הרבעון השלישי של השנה
אז עמד סל המטבעות על רמת שיא של ( 001.2ספטמבר  ,)2102הגבוהה ביותר מאז שלהי .2112
ברבעון הרביעי של  2102החל להתחזק השקל מול המטבעות והוא רשם עלייה של  0.2%במהלך
רבעון זה  -מגמה שנמשכה גם אל תוך  .2103אנו צופים כי מגמה זו תאפיין את השנה הקרובה,
במיוחד לאור ההשפעה הצפויה של תחילת ההפקה ממאגרי הגז על מאזן התשלומים.
יש לציין כי כל תיסוף של  2%בשער החליפין הריאלי-אפקטיבי תורם לירידה ריאלית של כ0%-
ביצוא הישראלי כאשר השפעה זו באה לידי ביטוי בפיגור של  .-02חודשים .השפעה דומה בכיוונים
הפוכים ,מתקבלת מפיחות בשער החליפין הריאלי אפקטיבי.
מגמות בכלכלה העולמית ב 2103-ותחזית לגידול ביצוא
בשנה הקרובה אנו צפויים לחזור לצמיחה הדרגתית בייצוא שתלך ותתפוס תאוצה במהלך המחצית
השנייה של השנה .החולשה הכללית ברבות מהכלכלות צפויה אומנם להימשך גם ברבעון הראשון של
 ,0201אך כאמור כבר במהלך המחצית השנייה של השנה הנוכחית יחל שיפור הדרגתי בפעילות
הכלכלית הבינלאומית .מומנטום הצמיחה יימשך אל תוך  0204ויתמוך בהמשך מגמת ההתחזקות
וההתאוששות של הכלכלה הגלובלית והסחר העולמי.

3

לצורך מדידה מדויקת יותר של התפתחות שער החליפין ,מודד בנק ישראל את התפתחות שערו הריאלי-אפקטיבי של
סל המטבעות ,המורכב משער החליפין של השקל מול  31מדינות הסחר העיקריות של ישראל ,בנטרול השפעת הפרשי
האינפלציה מול כל מדינה.
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היצואנים הישראליים צפויים להתמודד בשנה הקרובה עם ביקושים חלשים בשווקי היעד
העיקריים של ישראל באירופה ועם עלייה מתונה בלבד בהיקפי היבוא בארה"ב (המהווים עדיין יעד
ללמעלה מ 62%-מסך הסחורות הישראליות) .בנוסף יאלצו כנראה היצואנים להמשיך ולהתמודד עם
מגמת ההתחזקות של השקל מול סל המטבעות.
יחד עם זאת השנה הקרובה צפויה להיות טובה יותר מאשר זו הקודמת .שנת  2103מאופיינת כשנת
מעבר מהאטה לצמיחה ,המשקפת שיפור בסחר העולמי ושיפור בהיקפי היבוא של כלל אזורי הסחר
בהשוואה ל.2102-
כך למשל ,ע"פ מודל שפותח ביחידה הכלכלית אשר משקלל את תחזיות היבוא של יעדי הייצוא
העיקריים של ישראל ,4ניתן לראות כי סך היבוא של מדינות האיחוד האירופי צפוי לצמוח השנה
בשיעור של  3%זאת לאחר שרשם ירידה של כ 2%-בהיקפי היבוא .היבוא האמריקאי צפוי לצמוח
בכ 2% -בשנה הקרובה (לעומת  3%ב )2102-והיבוא של מדינות היעד העיקריות באסיה צפוי לצמוח
מגידול של  2%ב 2102-לכ 2% -ב.2103 -
על רקע האמור לעיל ,אנו מעריכים כי יצוא הסחורות והשירותים ,לא כולל שירותי חברות הזנק,
במונחים דולריים צפוי לגדול בשנת  2103בכ 2% -ולהסתכם בכ 22 -מיליארד דולר .יצוא הסחורות
והשירותים ללא הזנק וללא יהלומים צפוי להערכתנו להסתכם בכ .2 -מיליארד דולרים בשנה ,2103
גידול של כ 2.2% -לעומת יצוא של כ .0.2 -מיליארד דולר שנרשם בשנת .2102
בהתאם לכך צפוי הייצוא לאיחוד האירופי לגדול בשיעור דולרי של כ  2%בשנת  .2103הייצוא
לארה"ב צפוי לרשום גידול דולרי של כ 7.2%-ואילו הייצוא לאסיה צפוי לגדול דולרית בשיעור של
כ 00%-בשנה הבאה ,בעיקר במהלך המחצית השנייה של .2103

 4פירוט והסבר מלא בפרק תחזית הייצוא לשנת  2013בעמוד .23
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הייצוא על פי נתוני סחר חוץ ,מאזן התשלומים וחשבונאות
לאומית :הבדלים והתאמות

בתאריך ה 14-למרץ פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את "סיכום מאזן התשלומים
של ישראל לשנת  ."2012על פי נתוני המאזן בשנת  2012הסתכם יצוא הסחורות
והשירותים של ישראל בכ 91-מיליארד דולר ,ללא שינוי בהשוואה לשנת  .2011יצוא
הסחורות (כולל התאמות ויצוא לרשות הפלסטינית) ירד בכ 4%-להיקף של כ 61-מיליארד
דולר ,יצוא השירותים עלה בכ 11%-והסתכם בכ 30-מיליארד דולר.
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:
 .1סחר 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 תירשם כיצוא חיובי .סיכום של שניהם יירשם כיצוא
סחורות נטו.
 .2רישום 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 דרך המכס עבור יצוא של חברות אלה ,מקוזזים במקביל מנתוני סחר
חוץ.
 .3יצוא לרשות הפלסטינית :יצוא זה נרשם מתוך מקורות המבוססים על חשבוניות מע"מ
ואינו מתקבל דרך נתוני המכס ,ולפיכך אינו כלול בנתוני סחר חוץ.
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כללי
בשנים האחרונות חלו תמורות חריגות הן בסחר העולמי והן ביצוא הישראלי; בשנת
 ,0220לאור המשבר העולמי החריף אשר גרר ירידה דרסטית בביקושים העולמיים
ובפעילות המסחרית העולמית ,חלה ירידה חדה בהיקף הסחר העולמי אשר לוותה
בהתאם בירידה חדה של יצוא הסחורות של ישראל .עם ההתאוששות המהירה ב-
 0202התאושש במקביל הייצוא הישראלי ,כשבשנים האחרונות ( )2100-2102אנו
עדים להתמתנות ברורה בגידול בסחר העולמי על רקע משבר החובות המתמשך
באירופה ,ההתאוששות האיטית של הכלכלה האמריקאית והצמיחה המרוסנת של
כלכלות אסיה .ברמת מתאם גבוהה אנו רואים בשנים אלו התמתנות משמעותית
בצמיחת הייצוא הישראלי.

מגמות בסחר העולמי וביצוא הישראלי

שיעורי שינוי דולריים ,יצוא סחורות כולל יהלומים
שקלול השינוי ביבוא היעדים

22.6%
18.6%

שינוי ביצוא הישראלי

18.7%

12.2%

0.7%
0%
-16.7%
-24.0%
2012

2011

2010

2009

מקור :מכון הייצוא

אינדיקציה נוספת להשפעות הגלובליות על הייצוא הישראלי ניתן לראות ממודל
המשקלל ,ע"פ תחזיות של גופי מחקר ,את השינוי בהיקפי היבוא של מדינות היעד
העיקריות של השוק הישראלי .מדינות אלו מהוות אומדן מהימן לכיוון בו צפוי לנוע
הייצוא הישראלי בעתיד הקרוב .ממודל זה ניתן לראות בבירור את ההאטה החדה
שחלה בשנים האחרונות ביבוא המשוקלל של מדינות אלו ,אשר ירד ב2102-
בחדות לגידול אפסי .יחד עם זאת בשנים הקרובות מצביע המודל על התאוששות
הדרגתית שצפויה לשקף גם את כיוון הייצוא של ישראל בשנים אלו.
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צפי לעליה הדרגתית בהיקפי היבוא מישראל

שקלול תחזית היבוא במדינות היעד העיקריות של הייצוא הישראלי2100-2102 ,
18.6%

6.8%

6.2%

5.5%

2015

2014

2013

0.7%
2012

2011

מקור :מכון הייצוא

בהתאם לנאמר ,מניתוח ראשוני של נתוני יצוא הסחורות והשירותים לשנת 2102
עולה כי לאחר שנתיים של התאוששות וצמיחה נבלם הגידול ביצוא השנה .הקיפאון
שנרשם השנה בייצוא תואם למעשה את שיעור הגידול האפסי ביבוא המשוקלל של
שווקי היעד העיקריים של ישראל בשנת  .0200מגמה זו עולה בקנה אחד עם התחזיות
וההערכות שפרסמנו בסוף  ,0200לבלימה במגמת הגידול וקיפאון בהיקפי הייצוא בשנת
.0200

יצוא הסחורות והשירותים

5

ייצוא הסחורות והשירותים של ישראל בשנת  2102נותר ללא שינוי בהשוואה לשנה
שעברה והוא הסתכם בכ 20-מיליארד דולר .יצוא הסחורות ירד בשיעור של כ7%-
והסתכם בכ 22-מיליארד דולר 6בעוד שיצוא השירותים רשם גידול של כ00%-
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ 31-מיליארד דולר.
הירידה ביצוא הסחורות במהלך השנה נבעה בעיקר מקיטון חד של כ 22%-ביצוא
היהלומים שירד להיקף של כ 1.1-מיליארד דולר בלבד( ,לעומת כ 00-מיליארד דולר
בשנה שעברה) והיווה  01.1%מסך יצוא הסחורות באותה תקופה .הייצוא התעשייתי
רשם ירידה דולרית של  1%והסתכם בכ 44.1-מיליארד דולר ( 10%מסך יצוא
הסחורות) .הירידה ביצוא התעשייתי אפיינה את כלל התעשיות (היי-טק ולואו-טק)

5

כפי שצוין ,נתוני הייצוא המובאים להלן אינם כוללים התאמות שונות הנערכות בחישוב יצוא הסחורות והשירותים
במאזן התשלומים .התאמות אלו כוללות פרויקטים מתמשכים אשר משלוחים בגינם לא יצאו מנמלי ישראל וכן מכירות
שנעשו ישירות מקבלני משנה המבצעים עבודות עבור חברות ישראליות.

 6על פי נתוני סחר חוץ ,ללא התאמות וללא היצוא לרשות הפלסטינית.
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והושפעה מהאטה רוחבית וגורפת של רוב ענפי התעשייה ,ביניהם ענף התרופות,
הכימיקלים ,הפלסטיקה ,כלי הטייס וההובלה ,המינרלים ,המתכות ועוד.
הייצוא החקלאי עלה בשיעור של  0.1%והסתכם בכ 0.4-מיליארד דולר ( 0.1%מסך
יצוא הסחורות).

יצוא הסחורות על פי ענפים

7

לאחר שברבעון הראשון של השנה רשם יצוא הסחורות ללא יהלומים ירידה דולרית של
כ 4%-בהשוואה לרבעון הרביעי של ( 0200הירידה החדה ביותר מאז  ,)0220נמשכה
המגמה השלילית גם ברבעון השני עם ירידה דולרית של  0%בהשוואה לרבעון הקודם.
ברבעון האחרון של השנה ירד יצוא הסחורות (ללא יהלומים) בשיעור של כ1.1%-
והצביע על המשך המגמה השלילית ביצוא של ישראל .מלבד הגידול ביצוא שהתקבל
ברבעון השלישי של ( 0200ברבעון זה הושפע הייצוא מגידול חריג ביצוא התרופות וכלי
הטיס) ,ניתן להבחין במגמה של דשדוש והאטה בהיקפי הייצוא החל מהרביע השני
של  – 2100מגמה שהתחזקה במהלך שנת .2102

יצוא סחורות ללא יהלומים ,כולל וללא יצוא תרופות
השינוי ביצוא הרבעוני  -נתונים מנוכי עונתיות ,באחוזים
סך הכל ללא אוניות ,מטוסים ויהלומים
10.7%

סך הכל ללא אוניות ,מטוסים ויהלומים  -בניכוי תרופות
5.4%

6.9%
1.5%

1.1%

1.5%

2.1%
-1.8%
-3.3%

10.2%

-2.0%
-3.2%

-1.2%

-4.2%

-0.6%

0.3%
-1.3%

1.0%

12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
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כל נתוני הייצוא המובאים בהמשך הסקירה מתייחסים ליצוא סחורות ללא יצוא יהלומים ,אוניות ומטוסים  -אלא אם
צוין אחרת .תקופה קודמת מתייחסת לרבעון הקודם ומתבססת על נתונים מנוכי עונתיות .תקופה מקבילה מתייחסת
לרבעון המקביל ומתבססת על נתונים מקוריים.
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יצוא סחורות ללא יהלומים2112-2102 :
השינוי בהיקפי הייצוא  -רבעון מול רבעון קודם ,נתונים מנוכי עונתיות

50%
40%

13
11.7
11.3

11.1

11.4

11.8 11.7 11.8

12

11.7

30%

10.5
10.3 10.4

11

10.6
10.2

10

20%
9.3
10%
10.7%

5.4%
0%
-10%

1.5%
-3.3%

10.8%10.0%

-2.0%

-4.2%

-1.3%

1.5%

3.8%

1.1% 1.0%

8.4
1.7%

9
8.2
8

-2.8%
7
-13.3%
6

-20%

נתונים :למ"ס .מקור :מכון הייצוא

יצוא היהלומים
לאחר עלייה של כ 01%-ביצוא היהלומים בשנת ( 0200אשר הושפעה בין השאר מעליית
המחירים בענף) ,התהפכה המגמה ולכל אורך  2102נרשמו ירידות חדות ביצוא
היהלומים אשר הגיעו לשיאן ברבעון השלישי של השנה .ברבעון זה ירד יצוא
היהלומים בשיעור חד של  20%ונפל לרמתו הנמוכה ביותר מאז הרבעון השלישי של
 .2112ברבעון הרביעי של  2102התמתנה מעט מגמת הירידות החריפה ויצוא
היהלומים רשם ירידה של ...2%
סך הכל בשנת  2102כולה ירד יצוא היהלומים בכ 22%-בהשוואה לשנה שעברה,
להיקף של כ ..3-מיליארד דולר 02.2% ,מסך יצוא הסחורות.
יצוא היהלומים המלוטשים הסתכם בשנת  0200בכ 1.6 -מיליארד דולר (כ 67%-מסך
יצוא היהלומים) ירידה של  01%בהשוואה ל ,0200-כאשר יצוא היהלומים הגולמיים
הסתכם בכ 0.7 -מיליארד דולר (כ 11%-מסך יצוא היהלומים) ירידה של  01%לעומת
השנה שעברה.
חרף הירידה החדה שנרשמה השנה ביצוא היהלומים ,על פי הערכות מומחים בתחום,
צפוי יצוא היהלומים להתאושש כבר במהלך .2103
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הייצוא החקלאי
ברבעון הרביעי של  0200המשיך הייצוא החקלאי במגמת החיובית המרשימה והוא עלה
בשיעור של  06%בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ,זאת בהמשך לעלייה של 1%
שהתקבלה ברבעון השלישי .סך הייצוא החקלאי רשם במהלך שנת  2102עלייה של כ-
 2.2%בהשוואה לשנה שעברה והוא הסתכם בכ 0.2-מיליארד דולר 2.2% ,מסך יצוא
הסחורות  .8העלייה ביצוא החקלאי נרשמה בזכות גידול של  00%ביצוא הפירות ,כאשר
מנגד נרשמה ירידה ביצוא הירקות וגידולי השדה שירד בכ 1.1%-וביצוא הפרחים שירד
בכ.04%-

הייצוא התעשייתי
ברבעון האחרון של השנה רשם הייצוא התעשייתי ירידה של כ 0%-בהשוואה לרבעון
המקביל אשתקד .בסיכום  2102כולה ירד הייצוא התעשייתי בשיעור דולרי של כ3%-
לעומת  2100והוא הסתכם בכ 22.3-מיליארד דולר .2% ,מסך יצוא הסחורות.

 יצוא ההיי-טק
לראשונה מזה עשור שנים נרשמה ירידה בהיקף יצוא ההיי-טק התעשייתי .בשנה
החולפת רשם יצוא ההיי-טק התעשייתי ירידה של כ 0%-להיקף של כ 00.0-מיליארד
דולר( ,כ 41%-מסך הייצוא התעשייתי ,כ 46%-מסך יצוא הסחורות ללא יהלומים).
בשנה שעברה עלה יצוא ההיי-טק בשיעור של  , 7%בהמשך לגידול של  00%שנרשם ב-
 .0202כאמור מזה כעשור לא נרשמה נסיגה בהיקפי הייצוא של סקטור זה כאשר הפעם
האחרונה בה נרשמה התכווצות בייצוא ההיי-טק התעשייתי הייתה בשנים ,0220-0220
שנות משבר ההיי-טק העולמי והאינתיפאדה השנייה  -בשנים אלו ירד יצוא ההיי-טק
בשיעור של  02%ו 00.1%-בהתאמה .אפילו בשנת ( 0220שנת המשבר העולמי החמור
במהלכה נפל הייצוא הכולל בשיעור דו-ספרתי תוך כדי ירידות חריפות שנרשמו בכל
ענפי הייצוא העיקריים) ,שמר הייצוא של סקטור ההיי-טק על צמיחה עם גידול של 1%
בהיקפים.

 8ראוי לזכור בהיותו של מרבית ה ייצוא החקלאי מיועד לאיחוד האירופי ,התמורה הדולרית של ייצוא זה הושפעה
מאד מהיחלשותו של האירו מול הדולר האמריקאי בתקופה זו.
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יצוא ההיי-טק התעשייתי0221-2102 :
היקף ייצוא שנתי – נתונים מקוריים ,במיליארדי דולרים
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נתונים :למ"ס .מקור :מכון הייצוא

ההתכווצות בייצוא ההייטק השנה נבעה בעיקר מירידות ביצוא התרופות וביצוא ציוד
התקשורת ,כאשר מנגד המשך הצמיחה של יצוא הרכיבים האלקטרונים תרם לקיזוז
הירידות .ללא ענף זה היה רושם יצוא ההיי-טק ירידה חדה יותר של כ.2%-
יצוא התרופות רשם השנה נסיגה של כ 6%-בהיקפי הייצוא והוא הסתכם בכ6.1-
מיליארד דולר ( 11%מסך יצוא ההיי-טק) ,זאת לעומת יצוא של  7.1מיליארד דולר
שנרשם בשנה שעברה .לפעילות הייצור ,השיווק והמכירה של חברת טבע השפעה
מהותית על יצוא התרופות והיא מהווה שחקן כמעט בלעדי ביצוא הענפי; על פי פרסומי
החברה 9עולה כי נכון לסוף שנת  2101נאמד משקלה של טבע ביצוא התרופות של
ישראל בלמעלה מ ..%-מסך יצוא התרופות .עם זאת ,למרות העובדה כי הייצור
והייצוא מישראל מהווה חלק מהותי וחשוב בהכנסות החברה הגלובליות  -רוב פעילות
ייצור התרופות של טבע מתבצעת מחוץ לגבולות המדינה .ענקית הפרמצבטיקה
הישראלית מפעילה מתקני ייצור רבים במזרח אירופה (בעיקר בהונגריה ,צ'כיה,
קרואטיה ופולין) במערב אירופה (גרמניה ,ספרד ,אנגליה ,אירלנד ואיטליה) ,באסיה
(בעיקר ביפן והודו) ובארה"ב  -כשעיקר פעילות הייצור מלבד ישראל ,מרוכזת
בגרמניה ,צ'כיה ,הונגריה וארה"ב .מרכזי הייצור העיקריים של החברה מבחינת גודל
והיקף העובדים העוסקים בפעילות הייצור ממוקמים בארה"ב ,הונגריה ,גרמניה,
ישראל ,יפן וצ'כיה.10

 9באתר החברה מציינת טבע כי סך הייצוא שלה ב 0202-עמד על כ 00-מיליארדי  .₪על פי נתוני הלמ"ס הסתכם יצוא
התרופות בשקלים באותה שנה בכ 04.1-מיליארדי .₪
10
בפעילות הייצור מעסיקה טבע את מספר העובדים הרב ביותר בארה"ב ,גרמניה והונגריה (כ 01%-כ"א מסך העובדים
בייצור) ,בישראל ויפן ( 00%כ"א) ובצ'כיה ( .)1%כ 04-אלף עובדים מועסקים במפעלי הייצור ע"פ דיווחי החברה בדו"ח
התקופתי והשנתי של .0200
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ענפים נוספים שתרמו למגמה השלילית היו יצוא ציוד התקשורת ,שירד בכ6%-
והסתכם בכ 0.6-מיליארד דולר (כ 00%-מסך יצוא ההיי-טק) ויצוא מערכות המחשוב,
שרשם ירידה של כ 0%-השנה להיקף של כ 012-מיליון דולר (כ 1%-מסך יצוא ההיי-
טק).
מנגד תרם הגידול ביצוא הרכיבים האלקטרונים לקיזוז הירידות ביצוא ההיי-טק עם
עלייה מרשימה של  03%להיקף של כ 1.0-מיליארד דולר ,כשבהתאם לכך עלה משקלו
לכ 01% -מסך יצוא ההיי-טק .בדומה לענף התרופות ,ענף הרכיבים האלקטרונים
מושפע מהותית מפעילות הייצור והייצוא של חברת אינטל .על פי הצהרות בכירי
החברה בישראל ,11סך הייצוא הנובע מפעילות הייצור של מפעלי השבבים של אינטל
בישראל הסתכם בשנת  0200בכ 1.1-מיליארד דולר – 12משמע :חלקה של אינטל בענף
הרכיבים האלקטרונים נאמד בשנת  2102בכ 21%-מסך הייצוא הענפי וכ 01.2%-מסך
יצוא ההיי-טק התעשייתי .בהנחה שמשקלה של טבע ביצוא התרופות עומד על כ11%-
(ע"פ נתוני  )0202ניתן לאמוד את ייצוא החברה השנה בכ 6-מיליארדי דולרים – ע"פ
אומדן זה עולה כי סך הייצוא של טבע ואינטל בלבד הסתכם בשנת  2102בכ2.2-
מיליארדי דולרים המהווים כ 22%-מסך יצוא ההיי-טק השנתי(!).
מלבד יצוא הרכיבים עלה השנה יצוא כלי הטייס בשיעור של כ( 4%-הסתכם בכ0.0-
מיליארד דולר ,כ 02% -מסך יצוא ההיי-טק) ,כשגם יצוא הציוד האלקטרוני רשם
עלייה ב( 0200-בשיעור של כ 0%-לכ 1.41-מיליארד דולר ,כ 06%-מסך הייצוא) .חשוב
לציין כי ענף הציוד האלקטרוני הושפע השנה מהותית מפעילותן של החברות
הביטחוניות ,כאשר ללא חברות אלו היה רושם ענף זה ירידה משמעותית בהיקפי
הייצוא .יצוא הציוד הרפואי-כירורגי נותר ללא שינוי בהשוואה לשנה שעברה והוא
הסתכם בכ 0.41-מיליארד דולר (כ 7%-מסך יצוא ההיי-טק).

יצוא ענפי ההיי-טק2101-2102 ,

היקף ייצוא שנתי – נתונים מקוריים ,במיליארדי דולרים
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 11ע"פ הפרסומים באתר החברה והצהרת נשיא אינטל ישראל מולי אדן ,במסיבת עיתונאים שנערכה ב01.11.1103-
 12לא כולל את היקף פעילות הייצוא של ספקים ישראלים כתוצאה משותפות עם אינטל
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יתר ענפי התעשייה

הייצוא ב 2102-בשאר ענפי התעשייה העיקריים התאפיין במגמה שלילית מובהקת.
בענף הכימיקלים ,הגדול מבין ענפי התעשייה ,רשם הייצוא ירידה דולרית של כ00%-
להיקף של  1.0מיליארד דולר ,הייצוא בענף המתכות ירד בכ 00%-להיקף של 0.4
מיליארד דולר ויצוא המינרלים התכווץ בשיעור של  00%להיקף של  0מיליארד דולר.
ענפי תעשייה נוספים שרשמו גם הם ירידות בהיקפי הייצוא היו גומי ופלסטיק
(ירידה של  1%להיקף של  0.1מיליארד דולר) ,טקסטיל ,הלבשה ועור (ירידה של 7%
להיקף של  102מיליון דולר) ,תכשיטים וצורפות (ירידה קלה של  0.1%להיקף של 472
מיליון דולר) ועץ ,ריהוט ,נייר ודפוס (ירידה של  07%להיקף של  112מיליון דולר).
שני ענפי יצוא שבלטו לחיוב נוכח המגמה השלילית היו; המכונות והציוד ,13שרשם
עלייה של  02%בהשוואה לשנה שעברה להיקף של  1.1מיליארד דולר ויצוא הציוד
החשמלי ,14שעלה בשיעור חד של  02%להיקף של  0.0מיליארד דולר .יצוא המזון
והמשקאות נותר ללא שינוי בהשוואה ל 0200-והוא הסתכם בכ 012-מיליון דולר.

יצוא ענפי התעשייה2102 ,

היקף ייצוא שנתי – נתונים מקוריים ,במיליארדי דולרים
ציוד חשמלי
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כימיקלים
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-11.6%

2.0

עץ ,ריהוט ,נייר ודפוס -16.5%

0.4

מקור נתונים :למ"ס ,ניתוח :מכון הייצוא

 13כולל בין השאר יצוא מכונות בתחום הדפוס ,הרובוטיקה ,ההשקיה והמזון.
 14כולל בין השאר יצוא ציוד ומערכות בתחום האנרגיה החלופית ,חשמל ,אלקטרוניקה ורכיבים.
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יצוא השירותים
בניגוד למגמה השלילית שהתקבלה השנה ביצוא הסחורות ,יצוא השירותים שומר על
צמיחה נאה בהשוואה ל 2100-וזאת בעיקר בזכות גידול משמעותי שנרשם ביצוא
שירותי מחשוב ,תוכנה ומו"פ .בשנת  2102הסתכם יצוא השירותים בכ 31-מיליארד
דולר ,גידול של כ 00%-בהשוואה לשנה שעברה .הגידול ביצוא השירותים השנה קיזז
את הירידה ביצוא הסחורות (ללא יהלומים) כך שסך יצוא הסחורות והשירותים (ללא
יהלומים) בסיכום השנה מצוי ברמה דומה לזו של התקופה המקבילה אשתקד,
ומצביע על קיפאון בייצוא.
יצוא השירותים העסקיים המהווה כ 61%-מסך יצוא השירותים ,רשם במהלך 0200
גידול של כ 06%-בהשוואה לשנה שעברה והסתכם בכ 02.0-מיליארד דולר .יצוא
שירותי התיירות( ,כ 07%-מסך יצוא השירותים) גדל השנה בכ 1%-בהשוואה ל0200-
והסתכם בכ 1.0-מיליארד דולר .יצוא שירותי התחבורה עלה ב 0%-לרמה של כ4.1-
מיליארד דולר( ,כ 01%-מסך יצוא השירותים) .מעיון בסעיפי שירותי התחבורה ,ניתן
ללמוד כי בסעיף 'מטענים בין נמלים זרים' (המהווה כ 64%-מסך יצוא שירותי
התחבורה וכעשירית מסך יצוא השירותים הכולל) נרשמה עלייה של כ 1%-בהשוואה
לשנה שעברה ,להיקף כולל של  0.11מיליארד דולר.

מבין ענפי יצוא השירותים העסקיים:
יצוא שירותי המחשוב והתוכנה ,15המהווה כ 11%-מסך יצוא השירותים העסקיים וכ-
 06%מסך יצוא השירותים הכולל ,עלה במהלך שנת  0200בשיעור דולרי של  00%והוא
הסתכם בכ 7.6-מיליארד דולר.
יצוא שירותי המחקר והפיתוח ,המהווה כ 04%-מסך יצוא השירותים העסקיים וכ-
 06%מסך יצוא השירותים הכולל ,עלה השנה בשיעור חד של  17%להיקף יצוא של כ-
 4.1מיליארד דולר.
יצוא השירותים של חברות הסטארט-אפ הנכלל תחת יצוא שירותי מו"פ (ומהווה
נגזרת חלקית ומצומצמת של היקף האקזיטים שנרשמו השנה) ,גדל ב 0200 -בלמעלה
מפי  0.1מהיקפו בשנה שעברה והוא הסתכם השנה בכ 0.0-מיליארד דולר .היקף יצוא
חברות הסטארט-אפ הגיע השנה לרמתו הגבוהה מאז משבר הסאב-פריים והוא מהווה
כיום כ 4%-מיצוא השירותים וכ 0.0%-מסך יצוא הסחורות והשירותים של ישראל ב-
.0200
 0200נחשבת כאחת השנים הפוריות ביותר מבחינת מכירת חברות טכנולוגיה
ישראליות  -בשנה החולפת נחתמו למעלה מ 12-עסקאות אקזיט בסכום כולל של כ0.1-
מיליארד דולר .על פי נתוני החשבונות הלאומיים תוצר חברות ההזנק הסתכם השנה
בכ 2.1-מיליארדי  - ₪גידול של  32%בהשוואה ל .2100-תוצר חברות ההזנק מהווה
כ 0%-מסך התוצר העסקי של ישראל ב.2102-

 15כולל פיתוח תוכנה ,שירותי מחשוב ומיקור חוץ ()IT
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ענפים נוספים ביצוא השירותים העסקיים:
יצוא השירותים לענפי התעשייה ירד בשיעור של  1%להיקף של כ 0-מיליארד דולר,
יצוא המסחר הסיטוני עלה בשיעור של  7%לכ 122-מיליון דולר ,יצוא שירותי
תקשורת ,דואר ובלדרות ירד בשיעור של  6%לכ 102-מיליון דולר ויצוא שירותי
הבנקאות והפיננסים ירד בשיעור של  00%לכ 402-מיליון דולר.
יצוא השירותים לרשות הפלסטינית צפוי לרשום ירידה חדה של כ 01% -ולהסתכם
בכ 011 -מיליון דולר בלבד ,לעומת כ 106 -מיליון דולרים בשנה שעברה.
במחצית השנייה של השנה החלה להתפתח מגמה שלילית ביצוא השירותים ,אשר
הוחרפה במהלך הרבעון הרביעי של  .2102ברבעון זה נרשמו ירידות בכל ענפי הייצוא
העיקריים ,בהשוואה לרבעון הקודם; יצוא השירותים ללא חברות הזנק ,התכווץ בכ-
 6%בהמשך לירידה של  0%ברבעון השלישי ,יצוא השירותים העסקיים ללא הזנק ירד
גם הוא בכ 6%-לאחר ירידה של  0%ברבעון השלישי ,יצוא שירותי התיירות ירד בכ1%-
בהמשך לירידה של כ 1%-ויצוא שירותי התחבורה רשם ברבעון הרביעי של השנה
ירידה של כ ,4%-לאחר שברבעון השלישי לא נרשם שינוי בהיקפו .הנסיגה ביצוא
השירותים שנרשמה ברבעונים האחרונים מעוררת סימני דאגה להמשך ,במיוחד נוכח
משקלו הגדל של יצוא השירותים ביצוא הכולל של ישראל.

יצוא השירותים ויצוא השירותים העסקיים – ללא חברות הזנק
היקף הייצוא ,נתונים מנוכי עונתיות ,במיליוני דולרים
סך יצוא השירותים
יצוא שירותים עסקיים
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000

מקור נתונים :למ"ס ,ניתוח :מכון הייצוא
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יצוא ההיי-טק הכולל; שירותים ותעשייה
ניתוח נתוני יצוא ההיי-טק ע"פ סחורות ושירותים
בשנים האחרונות מתחזקת המגמה על פיה משקל יצוא שירותי הטכנולוגיה העילית
הולך וגדל ותופס חלק מהותי ומשמעותי יותר בענף ,כאשר מנגד הולך ומתכווץ חלקו
של יצוא תעשיות הטכנולוגיה העילית .מגמה זו באה לידי ביטוי מובהק השנה;
הייצוא בענפי ההיי-טק התעשייתי רשם נסיגה לראשונה מזה כעשור ,כאשר מנגד
יצוא ההיי-טק בתחום השירותים המשיך במגמת הצמיחה המואצת והגיע השנה
לרמתו הגבוהה מאז ומעולם.
סך הייצוא בענפי התעשייה ,הכולל בעיקר את יצוא התרופות ,הרכיבים האלקטרונים,
כלי הטיס ,ציוד הטלקומוניקציה ,ציוד הבקרה והפיקוח והציוד הרפואי והמדעי ,ירד
בשיעור של  0.0%והסתכם בכ 00-מיליארד דולר .משקל ההיי-טק התעשייתי מתוך סך
יצוא ההיי-טק הכולל ירד בהתאמה לשיעור של  ,61%זאת לאחר שבשנה שעברה עמד
משקלו על  61%ובשנת  0202עמד משקלו על  72%מסך הייצוא הענפי.
בתוך כך ובהמשך למגמת הצמיחה המואצת ביצוא שירותי ההיי-טק בשנים האחרונות,
נרשם גם השנה גידול מואץ בהיקפי הייצוא של סקטור זה .סך יצוא ההיי-טק בתחום
השירותים צמח השנה ב( ,01%-בהמשך לגידול של  06%בשנה שעברה) והוא הסתכם
בכ 00.0-מיליארד דולר .משקל ההיי-טק בתחום השירותים מתוך סך יצוא ההיי-טק
הכולל זינק לשיעור של  ,17%זאת לאחר שבשנה שעברה עמד משקלו על  10%ובשנת
 0202עמד משקלו על  12%מסך הייצוא הענפי .יצוא השירותים בסקטור ההיי-טק כולל
בעיקר יצוא שירותי מחשוב ותמיכה (טכנולוגיות מידע ,אינטגרציית מערכות ,מיקור
חוץ וכד') ,מכירת תוכנות ,מכירת רישיונות לשימוש בתוכנות ,מכירת פטנטים וידע,
מכירת ידע ושירותים של חברות הזנק ושירותי מו"פ לחברות גלובאליות.
סך יצוא המוצרים והשירותים בסקטור ההיי-טק עלה השנה בשיעור של כ1%-
להיקף כולל של כ 33.3-מיליארדי דולרים –  37%מסך הייצוא הכולל של ישראל ב-
.2102
מגמות ביצוא ההיי-טק
ירידה במשקל התעשייה ,עלייה בשירותים
70%

68%

75%
65%

63%

55%

37%

45%

32%

30%

35%
25%

2012

יצוא שירותים

2010

2011

יצוא תעשייתי

מקור נתונים :למ"ס ,ניתוח :מכון הייצוא
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הייצוא על פי אזורי סחר
ניתוח נתוני יצוא הסחורות ללא יהלומים על פי גושי סחר
במהלך הרבעון הרביעי של  0200ירד יצוא הסחורות (ללא יהלומים) בשיעור של 0.1%
בהשוואה לרבעון המקביל של  0200והוא הסתכם בכ 00.4-מיליארד דולר .במהלך
תקופה זו הושפע הייצוא דווקא מירידה חדה ביצוא למדינות אסיה ,אשר עד לאותו
רבעון שמר על המשך גידול מתון וזאת חרף ההאטה הגלובלית ברמות הביקושים
והירידה הכללית ביצוא.
ברבעון הרביעי של השנה הסתכם הייצוא לאסיה בכ 0.0-מיליארד דולר ,ירידה של כ-
 01%בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ,אז הסתכם הייצוא לאסיה בכ 0.1-מיליארד
דולר .בהתאם לכך ירד משקלה של אסיה ביצוא מ 00%-ברבעון הרביעי של  0200ל-
 00%ברבעון הנוכחי .הירידה ביצוא לאזור אשר נרשמה במהלך הרבעון הרביעי נובעת
בעיקר מקיטון חד שהתרחש ביצוא המוצרים המינרלים והכימיקלים  -עם זאת ,על פי
הערכותינו כבר במהלך הרבעון הראשון של  2103צפויה התאוששות בהיקף הייצוא
לאסיה עם העלייה הצפויה ביצוא ענפים אלו.
הייצוא לאיחוד האירופי ממשיך להתכווץ .במהלך הרבעון הרביעי של השנה ירד
הייצוא למדינות האיחוד בשיעור דולרי של  4%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד -
זאת בהמשך לירידות דולריות של  01%ו 01%-שנרשמו ברבעונים השלישי והשני
בהתאמה .יחד עם זאת ראוי להדגיש כי במהלך הרבעון הרביעי של  0200נחלש שערו
הממוצע של האירו לעומת הדולר בשיעור של  ,1.1%מה שמסביר חלק ניכר מהירידות
בהיקפי הייצוא שנרשמו בערך דולרי.
כל תקופה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

השינוי באירו לעומת הדולר

היצוא לאיחוד
7.1%

-4.2% -3.8%

-4.1%
-9.8%

-11.4%

-13.0%

-14.8%

Q4.2012

Q3.2012

Q2.2012

Q1.2012

נתונים :בנק ישראל והלמ"ס ,עיבוד וניתוח :מכון הייצוא

סך הייצוא לאיחוד הסתכם בכ 04.1 -מיליארד דולר  14% -מסך יצוא הסחורות של
ישראל והוא נותר היעד הגדול ביותר ליצוא סחורות.
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בהתאם למגמה השלילית המתמשכת ביצוא לאיחוד ,נמשכת ואף מתחזקת מגמת
ההתאוששות ביצוא לארה"ב .ברבעון הרביעי של השנה רשם הייצוא למדינה גידול
דולרי חד של  02%בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (הסתכם בכ 0.7-מיליארד דולר,
 04%מהייצוא בתקופה זו) ,זאת בהמשך לגידול של כ 1%-שהתקבל ברבעון השלישי של
השנה .סך הכל ,במחצית השנייה של  0200רשם הייצוא לארה"ב עלייה של כ00%-
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד  -זאת לאחר שבמהלך המחצית הראשונה של
השנה ירד הייצוא לארה"ב באופן דרסטי ורשם קיטון חד של  02%בהשוואה למחצית
הראשונה של  .0200ההתאוששות ביצוא לארה"ב נבעה בעיקר מגידול מהיר ביצוא
התרופות שחל במחצית השנייה של  .0200יצוא התרופות הינו ענף ריכוזי ודומיננטי
ביצוא לארה"ב ,הנתון לתנודתיות רבה מתקופה לתקופה ומושפע רבות מפעילותה של
חברת טבע במדינה.

השינויים בהיקפי הייצוא לאזורי הסחר השונים ,באחוזים
השינוי הרבעוני לעומת רבעון מקביל אשתקד  -נתונים מקוריים
ארה"ב

אסיה

האיחוד האירופאי
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
-10.0%
-20.0%
-30.0%

נתונים :למ"ס .מקור :מכון הייצוא

האיחוד האירופי ויתר מדינות אירופה
הייצוא לאירופה היווה בשנת  0200כ 11% -מסך הייצוא ( 42%בשנה שעברה) .סך
הייצוא לאירופה הסתכם בכ  07.6מיליארד דולר ,ירידה דולרית של כ 6%-בהשוואה
לשנה קודמת.
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הייצוא לאיחוד האירופי היווה בשנת  0200כ 10% -מסך הייצוא ( 10%ב .)0200-סך
הייצוא לאיחוד האירופי הסתכם בכ 04.1 -מיליארד דולר ,ירידה דולרית של כ7%-
בהשוואה לשנה קודמת.
הייצוא ליתר מדינות אירופה שאינן חברות באיחוד האירופי כולל רוסיה ,טורקיה
ומדינות אפט"א ,היווה כ 7% -מסך הייצוא (בדומה למשקלו בשנה שעברה) והסתכם
השנה בכ 1.4-מיליארד דולר ,ירידה דולרית של כ 1% -בהשוואה לשנה קודמת.
הירידה בייצוא לאירופה הושפעה ,בין היתר ,מהשפעת היחלשות השער הממוצע של
האירו מול הדולר בשנת  0200לעומת שנה קודמת .הדומיננטיות הרבה של מדינות
אירופה בייצוא של ישראל ובמיוחד חלקן הנכבד של מדינות האיחוד בייצוא ,מגבירים
את רגישות הייצוא ליציבותם של השווקים האירופים.
כפי שצוין בשנה שעברה בתחזית המכון ל ,0200-הייצוא לאיחוד האירופי ,אכן השפיע
לשלילה על יצוא הסחורות הכולל והיה הגורם העיקרי לירידות ב .0200-הירידות
בהיקפי הייצוא לאיחוד האירופי נרשמו השנה במרבית ענפי ויעדי הייצוא העיקריים.
בשנה זו ירד הייצוא לגרמניה ,צרפת ,איטליה ובלגיה ,כשהאטה חריפה נרשמה במהלך
מחצית השנייה של שנת של  0200גם ביצוא לבריטניה והולנד.

ארה"ב
הייצוא לארה"ב הסתכם השנה בכ 00-מיליארד דולר ירידה של כ 6% -בהיקפי הייצוא
הדולרי בהשוואה לשנה קודמת .הירידה ביצוא לארה"ב מוסברת כולה על ידי הירידה
החדה שנרשמה השנה ביצוא התרופות לשוק האמריקאי .סך הייצוא לארה"ב ללא ענף
זה אף רשם גידול של כ 2%-בהשוואה ליצוא בשנת  .2100הייצוא לארה"ב היווה
בשנת  0200כ 04% -מסך הייצוא הסחורות ללא יהלומים ,בדומה למשקלו בשנה
שעברה.

אסיה
למרות ההאטה בשיעורי הגידול ביצוא לאסיה השנה ,נותר שוק זה יעד ייצוא יציב
ועקבי מבחינת שיעורי צמיחה .חלקן של מדינות אסיה בייצוא של ישראל הוסיף לגדול
גם ב 0200-והוא מהווה נכון לסוף שנה זו כ 00%-מסך הייצוא ,עלייה משמעותית
בהשוואה לשנה שעברה ,אז עמד חלקו על .00%
סך הייצוא לאסיה הסתכם השנה בכ 0.1-מיליארד דולר ,גידול דולרי של כ1%-
בהשוואה לשנה קודמת זאת לעומת שיעור גידול של כ 1.1% -שנרשם בשנת .0200
הגידול האמור ביצוא לאסיה נבע בעיקר מהמשך הצמיחה ביצוא לסין (אם כי באופן
מתון בהרבה מזה שהתקבל בשנים האחרונות) ,מעליה מרשימה ביצוא לסינגפור
ובזכות הגידול המואץ ביצוא לווייטנאם( ,הודות לגידול החד ביצוא הרכיבים
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האלקטרונים .)16מנגד הירידות ביצוא להודו ,קוריאה הדרומית ,יפן וטייוואן העיבו על
הצמיחה ביצוא ליבשת.

אמריקה הלטינית
הייצוא למדינות אמריקה הלטינית ,מהווה כ  6%מסך הייצוא ( 1%בשנת  )0200והוא
הסתכם השנה בכ  0.7מיליארד דולר ,עלייה דולרית של כ –  1%לעומת השנה הקודמת.
עיקר הגידול ביצוא לאמריקה הלטינית נבע כתוצאה מגידול חד של  01%בהיקף
הייצוא לברזיל ,המהווה  41%מסך הייצוא לאזור .גם הצמיחה ביצוא למקסיקו
( ,)+07%צ'ילה ( )+74%וקולומביה ( )+10%תרם למגמה החיובית ביצוא לאזור השנה.

אפריקה
הייצוא למדינות אפריקה ,היווה בשנת  0200כ 1%-מסך הייצוא ,והסתכם השנה בכ -
 0.4מיליארד דולר ,ירידה דולרית של כ  01%לעומת שנה קודמת .הירידה ביצוא
לאפריקה מוסברת ברובה על ידי ירידה של למעלה מ  62%בסעיף "יתר המדינות" (על
פי סיווג הלמ"ס) ,ירידה זו מהווה תיקון לגידול חריג של כ 040% -שהתקבל בשנת
 0200בסעיף זה .בקטלוג הייצוא "ליתר המדינות" נכלל הייצוא הבלתי מסווג של
ישראל לאפריקה ,אשר היווה בשנה שעברה כ 01%-מהייצוא ליבשת.
עם זאת מגמת ההאטה בסחר העולמי לא פסחה גם על רמות הביקושים של מדינות
אפריקה ,כשאל רובן נרשמה נסיגה בהיקפי הייצוא בהשוואה לשנה שעברה .כך למשל
הייצוא לניגריה ,יעד הייצוא הגדול ביותר של ישראל באפריקה ,רשם השנה התכווצות
של כ 1%-בהשוואה לשנה שעברה .הייצוא לדרום אפריקה ירד בשיעור של כ1%-
והייצוא למצרים בכ .01%-מנגד בלט לחיוב הייצוא לקניה שרשם עלייה חדה של 17%
בהשוואה ל.0200-

שאר העולם
הייצוא לשאר מדינות העולם 17המהווה כ 1%-מסך הייצוא ,הסתכם השנה בכ0.4-
מיליארד דולר ,גידול דולרי של כ 1% -לעומת שנה שעברה .עיקר העלייה מיוחסת
להמשך הצמיחה בייצוא לאוסטרליה ( )+4%ולגידול החד שחל השנה ביצוא לניו-זילנד
(.)+011%

 16לאינטל העולמית מתקני הרכבה ובדיקה בסין ובווייטנאם וחלק עיקרי מייצור הרכיבים בישראל מועבר למדינות אלו.
למשל ,הייצוא למלזיה מורכב כולו מיצוא רכיבים אלקטרונים ומושפע לחלוטין מהחלטות עסקיות של חברת אינטל לגבי
הקצאת תפוקת הייצור מישראל למפעלי ההרכבה שבבעלות העולמית הפרושים במדינות מעין אלה.
 17כולל את הייצוא למדינות אוקיאניה והפסיפיק וכן את הייצוא לקנדה.
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יצוא בלתי מסווג ,מדינות בלתי מסווגות
בקטלוג הייצוא "מדינות בלתי מסווגות" נכלל בעיקר הייצוא הביטחוני הבלתי מסווג
של ישראל ,המהווה כ 1%-מיצוא הסחורות הכולל .18סך הייצוא הבלתי מסווג ירד
השנה בשיעור של כ 1%-והוא הסתכם בכ 0.4-מיליארד דולר.

הייצוא ב 2102-ע"פ אזורי סחר
נתונים מקוריים במיליארדי דולרים2102 ,
2011

2012

9.1 9.5

1.3 1.4

1.7 1.4

2.5 2.4

2.4 2.6

11.4 10.8

3.5 3.4

במיליארדי דולרים

14.3

15.3

18
16
14
12
10
8
6
4
2
-

נתונים :למ"ס .מקור :מכון הייצוא

חלוקת הייצוא ע"פ אזורי סחר ,באחוזים
משקל האזורים ביצוא הסחורות של ישראל2102 ,
מדינות בלתי אמריקה הלטינית
6%
מסווגות
אפריקה
5%
3%

שאר אירופה
7%

שאר העולם
3%
אסיה
21%
האיחוד האירופי
31%

ארה"ב
24%

נתונים :למ"ס .מקור :מכון הייצוא

 18ללא יהלומים
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התפתחויות ושינויים ביעדי הייצוא העיקריים של ישראל
דירוג היעדים ופירוט על פי ענפים ,ביצוא סחורות ללא יהלומים
במהלך  2100נרשמה עלייה בהיקפי הייצוא ל 7 -מתוך  01יעדי הייצוא העיקריים
של ישראל .בסיכום  2102ניתן למנות  3יעדים בלבד אליהם נרשם שיפור בייצוא
במהלך השנה לעומת השנה שעברה .ב 3-הרבעונים הראשונים של השנה עלה
הייצוא ב 2-מתוך  01יעדי הייצוא העיקריים  -אינדיקציה נוספת לכך כי המגמה
השלילית בייצוא החריפה ברבעון האחרון.19
הירידה בהיקפי הייצוא השנה נרשמה בעיקר בשווקים המפותחים (אך לא רק),
כאשר מנגד הגידול ביצוא למדינות המתפתחות היווה גורם מאזן בתקופה זו וקיזז
מעט את הירידות .כך למשל הייצוא לארה"ב רשם ירידה של  6%במהלך שנת ,0200
הייצוא לצרפת ירד במהלך השנה בשיעור של  ,7%הייצוא לאיטליה רשם ירידה של
 06%והייצוא לגרמניה התכווץ השנה בשיעור של ( .4%חשוב לציין כי במהלך
תקופה זו חלה ירידה משמעותית בערך האירו מול הדולר וכי לירידה זו השפעה על
היקפי הייצוא הנקובים בערך דולרי.)20
בניגוד לירידות ביצוא לשווקים המפותחים ,עיקר הגידול שנרשם השנה ביצוא נבע
כתוצאה מהמשך הצמיחה בייצוא למדינות המתפתחות .הייצוא לברזיל רשם גידול
של  ,01%הייצוא לרוסיה עלה בשיעור של  ,02%הייצוא למקסיקו עלה בכ07%-
והייצוא לווייטנאם נסק בשיעור של  .000%הייצוא לסין שמר גם השנה על צמיחה
(גדל בכ ,)6%-אולם הגידול בייצוא לסין השנה היה נמוך משמעותית מזה שהתקבל
בשנים האחרונות ( 07%ב 10% ,0202-ב.)0200-

 01יעדי הייצוא העיקריים של ישראל2102 ,
ייצוא סחורות ללא יהלומים ,במיליארדי דולרים ,שינוי ב %-בהשוואה ל .2100-ללא הייצוא לרש"פ

 19חשוב לציין כי בחישוב  10יעדי הייצוא העיקריים לא נכלל הייצוא לרשות הפלסטינית ,המהווה מסורתית את יעד
הייצוא הגדול ביותר של ישראל מלבד ארה"ב – פירוט נוסף לגבי הסחר עם הרשות הפלסטינית מובא בפרק מיוחד
בעמוד .33
20במהלך שנת  2012ירד האירו בשיעור ממוצע של כ 3%-מול הדולר.
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השינוי בדירוג  01יעדי הייצוא2102 ,
על פי היקפי ייצוא סחורות ללא יהלומים ,במיליארדי דולרים .ללא הייצוא לרש"פ
מדינה

יצוא 2012
()$B

ארה"ב
בריטניה
סין*
הולנד
גרמניה
טורקיה
הודו
צרפת
ברזיל
איטליה

10.8
3.1
2.4
2.2
1.8
1.4
1.3
1.3
1.1
1.1

 %שינוי

דירוג 2012

דירוג 2011

שינוי בדירוג

-6%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
13
9

)(-
)(-
)(-
)(-
)(-
)(-
)(-
)(-
+4
-1

0%
6%
4%
-4%
-23%
-10%
-7%
28%
-16%

(* הייצוא לסין כולל הונג-קונג הסתכם ב 2102-בכ 3-מיליארד דולר)

משקל המדינות ביצוא 2102 ,
באחוזים מתוך סך יצוא הסחורות ללא יהלומים .ללא הייצוא לרש"פ

יתר המדינות
41.6%

ארה"ב
23.5%

איטליה
2.5%
ברזיל
2.5%
בריטניה
6.9%

צרפת
2.8%
סין
5.3%
הולנד
4.9%

גרמניה
4.0%

טורקיה
3.1%

הודו
2.9%

מקור :מכון הייצוא
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ארה"ב
ייצוא הסחורות אל ארה"ב ,יעד הייצוא החשוב והעיקרי של ישראל ,רשם במהלך
 0200ירידה של כ 6%-בהשוואה לשנה שעברה והסתכם בכ 02.1-מיליארד דולר.
הירידה ביצוא התרופות הייתה הגורם העיקרי שהשפיע על נתוני הייצוא בתקופה
זו ,כאשר בנטרול ענף התרופות מהייצוא למדינה מתקבלת עלייה של כ,4%-
כשביתר הענפים נרשמה מגמה מעורבת בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
כאמור ,הקיטון בהיקפי הייצוא למדינה שהתקבל השנה הושפע בעיקר מהירידה
החדה שחלה ביצוא התרופות .יצוא התרופות ,ענף הייצוא הגדול ביותר לארה"ב,
רשם השנה ירידה חדה של  07%בהשוואה לשנת  ,2100מיצוא של  2.0מיליארד
דולר ל 3.2-מיליארד דולר .עיקר הירידה התקבלה במחצית הראשונה של ,2102
כאשר במהלך המחצית השנייה נרשמה התאוששות מרשימה ביצוא התרופות.
כפי שצוין בפרק המתאר את יצוא התרופות ,עיקר הייצוא והייצור בענף מתבצע על
ידי חברת טבע ,כשעיקר הסחורה המיוצרת בארץ מיועדת למשלוח ליעדים בצפון
אמריקה (ארה"ב בעיקר) ואירופה.
הייצוא ביתר הענפים לארה"ב התאפיין באופן כללי במגמה מעורבת .מבין ענפי
הייצוא העיקריים נרשם גידול ביצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט (עלייה של כ01%-
להיקף של כ 0.0-מיליארד דולר) ,ביצוא מכשור רפואי וכירורגי (עלייה של כ1%-
להיקף של כ 161-מיליון דולר) ,ביצוא מוצרי גומי ופלסטיק (עלייה של כ 0%-להיקף
של כ 106-מיליון דולר) ,ביצוא מנועים וציוד חשמלי (עלייה של כ 02%-להיקף של
כ 141-מיליון דולר) ,ביצוא מוצרי טקסטיל והלבשה (עלייה של כ 4%-להיקף של כ-
 114מיליון דולר),ביצוא מכונות למשרד ומחשוב (עלייה של כ 0%-להיקף של כ100-
מיליון דולר) וביצוא ציוד תעשייתי לבקרה ,אופטי וצילום (עלייה של כ 01%-להיקף
של כ 122-מיליון דולר).
מנגד נרשמה ירידה בהיקפי יצוא ציוד הטלקומוניקציה (ירידה של כ 02%-לכ164-
מיליון דולר) ,ביצוא המתכות (ירידה של כ 7%-לכ 116-מיליון דולר) ,וביצוא
מכשירים לבדיקה ,מדידה וניווט (ירידה של כ 00%-לכ 461-מיליון דולר).
יצוא הרכיבים האלקטרונים הוסיף להתכווץ עקב המשך הסטת יצוא הענף
לשווקים המתפתחים ,אולם השפעתו על היקף הייצוא הכולל לארה"ב פחתה בצורה
משמעותית יחסית לשנים האחרונות .יצוא הרכיבים לארה"ב בשנת  0200הסתכם
בכ 101-מיליון דולר ,עלייה של כ 0%-בהשוואה ל ,0200-ירידה של  04%בהשוואה
ל 0202-וירידה של  10%בהשוואה ל.0220-
יש לציין כי יצוא הרכיבים האלקטרונים מושפע מהותית מפעילותה העסקית של
אינטל העולמית המחזיקה מתקני הרכבה ובדיקה למוצריה בסין ,וייטנאם ,מלזיה
וקוסטה ריקה .בשנים האחרונות מסתמנת מגמת ירידה עקבית וברורה ביצוא
הרכיבים לארה"ב כאשר במקביל נרשם גידול חד ביצוא הרכיבים למדינות שהוזכרו
לעיל .שינויים אלה הינם תוצאה של שיקולים עסקיים פנימיים של החברה ואינם
בהכרח מצביעים על מגמות בייצוא הישראלי או על מגמות בביקושים ובסחר
העולמי.
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בריטניה
הייצוא לבריטניה ,יעד הייצוא העיקרי של ישראל באירופה ,אומנם נותר בשנת 0200
ללא שינוי בהשוואה ליצוא בשנה שעברה (הסתכם בכ 1.0-מיליארד דולר) ,אולם
היציבות היחסית ביצוא למדינה נזקפה לזכות הגידול ביצוא ברבעון הראשון שזינק
בכ 61%-בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד הודות לגידול חד ביצוא התרופות .כבר
ברבעון השני השתנתה המגמה והייצוא הכולל למדינה ירד בשיעור של כ,1%-
כשברבעון השלישי של  0200נמשכה הירידה עם התכווצות נוספת של כ 1%-בהיקפי
הייצוא .ברבעון הרביעי הגיע המגמה השלילית ביצוא לבריטניה לשיא כשהייצוא
למדינה רשם ירידה של כ 04%-בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
בדומה לארה"ב ,גם הייצוא לבריטניה מושפע רבות מהדומיננטיות של ענף
התרופות ,הנובע ברובו מפעילותה של חברת טבע במדינה  -שוק יעד מרכזי של
החברה .גידול חד זה ביצוא התרופות הוא הגורם הדומיננטי אשר קיבע את
בריטניה בשנים האחרונות כיעד הייצוא השני בחשיבותו של ישראל בעולם וכיעד
הייצוא הגדול ביותר מבין מדינות אירופה.
הגידול ביצוא התרופות לבריטניה החל לצבור תאוצה ברבעון השני של  0200ולפיכך
בעוד שהרבעון הראשון של  0200מצביע על גידול חד של  711%לעומת הרבעון
המקביל אשתקד ,הרי שברבעונים השני והשלישי נרשמה התייצבות בהיקפי הייצוא
לעומת הרבעונים המקבילים ב .0200-המגמה השלילית ביצוא התרופות התחזקה
במהלך הרבעון האחרון של השנה עם ירידה חדה של כ 00%-ביצוא התרופות
והביאה לכך שבסיכום  0200נותר הייצוא לבריטניה ללא שינוי בהשוואה לשנה
שעברה .סך הכל בין החודשים ינואר-דצמבר  0200עלה יצוא התרופות לממלכה
המאוחדת בשיעור של  6%והגיע להיקף של כ 0.0-מיליארד דולר 2.% ,מסך הייצוא
למדינה .בנטרול השפעת יצוא התרופות ירד הייצוא לאי הבריטי בכ.1%-
יחד עם זאת חשוב לציין כי המגמה הכללית ביצוא השנה לבריטניה התאפיינה
במגמה מעורבת :יצוא הכימיקלים (ללא תרופות) עלה בכ 00%-להיקף של כ102-
מיליון דולר ,הייצוא החקלאי עלה בכ 02%-להיקף של כ 001 -מיליון דולר ,יצוא
ציוד הטלקומוניקציה עלה בכ 1%-להיקף יצוא של כ 01-מיליון דולר ,יצוא כלי
הטיס עלה בשיעור דומה להיקף של כ 01-מיליון דולר ,יצוא המתכות עלה בכ4%-
והסתכם בכ 11-מיליון דולר ,יצוא מכונות וציוד רשם גידול חד של  47%להיקף של
כ 10-מיליון דולר ויצוא מכשור רפואי וכירורגי המשיך את מגמת הצמיחה בשנים
האחרונות עם עלייה נאה של כ 00%-להיקף יצוא של כ 41-מיליון דולר.
מנגד נרשמו ירידות ביצוא מוצרי הטקסטיל וההלבשה (ירידה של כ 00%-להיקף
של כ 62-מיליון דולר) ,ביצוא ציוד תעשייתי לבקרה ,אופטי וצילום (ירידה של כ-
 04%להיקף של כ 40-מיליון דולר) ,ביצוא מכונות למשרד ומחשוב (ירידה של כ0%-
להיקף יצוא דומה) ,ביצוא מוצרי מזון ומשקאות (ירידה של כ 01%-להיקף של כ17-
מיליון דולר) ,ביצוא מכשירים למדידה ,בדיקה וניווט (ירידה של כ 02%-להיקף של
כ 14-מיליון דולר) ,ביצוא מנועים וציוד חשמלי (ירידה של כ 00%-להיקף יצוא של
כ 10-מיליון דולר) וביצוא תכשיטים וחפצי חן נרשמה ירידה של כ 0%-להיקף יצוא
דומה של כ 10-מיליון דולר .יצוא מוצרי גומי ופלסטיק נותר ללא שינוי השנה והוא
הסתכם בכ 041-מיליון דולר.
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נקודה חשובה נוספת אותה יש להדגיש הינה העובדה כי באף אחד מבין  7ענפי
הייצוא העיקריים לבריטניה 21המהווים כ .2%-מסך הייצוא למדינה ,לא נרשמה
ירידה בייצוא בהשוואה לשנה שעברה ( 1עלו 0 ,נותר ללא שינוי).

סין
במהלך  0200רשם הייצוא הישראלי לסין עלייה של כ 6%-בהשוואה לשנה שעברה
והוא הסתכם בכ 0.41-מיליארד דולר .עלייה זו התקבלה בניגוד למגמה הכללית
שאפיינה את הייצוא לרוב מדינות היעד העיקריות של ישראל ,אליהן נרשמה נסיגה
בהיקפי הייצוא בסיכום השנה .סין אף מדורגת כיעד הייצוא הגדול ביותר של
ישראל באסיה ,אליה מופנים כ 06%-מסך יצוא הסחורות של ישראל ליבשת.
ענפי הייצוא העיקריים לסין הם הרכיבים האלקטרונים ,הכימיקלים והמינרלים
המהווים נכון לסוף שנת  0200כ 70%-מסך הייצוא של ישראל למדינה זו.
הדומיננטיות הרבה של ענפים אלו ביצוא לסין גברה במהלך  2102בהשוואה
לשנים האחרונות .בשנה שעברה היוו  3הענפים העיקריים כ ,1.%-ובשנת 2101
היוו כ 12%-בלבד .ענפי יצוא אלה מושפעים בצורה כמעט מוחלטת מפעילותן
העסקית של  2חברות גדולות :אינטל (רכיבים אלקטרונים) וכי"ל (כימיקלים
ומינרלים) ,כאשר הגידול המואץ ביצוא לסין שנרשם בשנים האחרונות נובע ברובו
מפעילותן של חברות אלו.
כך למשל בשנת  0200הסתכם הייצוא של ישראל לסין בכ 0.1 -מיליארד דולר (גידול
של  10%לאחר עלייה חדה של כ 07%-שהתקבלה ב .)0202 -בשנה זו הסתכם יצוא
הרכיבים האלקטרונים ,הכימיקלים והמינרלים לסין בלמעלה ממיליארד וחצי
דולר ,בעוד הייצוא בכל שאר הענפים הסתכם בפחות ממחצית מכך (כ 741 -מיליון
דולר) .יתרה מכך ,בשעה שהייצוא בשלושת הענפים הגדולים זינק בשיעור של כ-
 41%בשנת  0200והיה אחראי לגידול המואץ של הייצוא למדינה בשנה זו ,רשמו יתר
הענפים גידול מתון בהרבה של כ 04%-בלבד.
מגמה הקוטביות שאפיינה את הייצוא לסין ב 2100-התחזקה בשנת  .2102סך
הייצוא של שלושת הענפים הדומיננטיים ביצוא לסין גדל במהלך  2102בשיעור של
 02%והסתכם בכ 0.7-מיליארד דולר ,המהווים כאמור ,כ 70%-מסך הייצוא ,זאת
לעומת כ 1.%-מסך הייצוא בשנה שעברה .בנטרול שלושת הענפים העיקריים
מסך הייצוא לסין מתהפכת התמונה ומתקבלת ירידה בהיקפי הייצוא בהשוואה
לתקופה המקבילה אשתקד .סך הייצוא של כל יתר הענפים רשם השנה ירידה של
כ 2%-בהשוואה ל 2100-והסתכם בכ 702-מיליון דולר 22% ,בלבד מסך הייצוא.
חשוב להדגיש כי בשנת  ,2102בניגוד לשנים קודמות ,נרשמה ירידה ביצוא
המינרלים והכימיקלים לסין  -כך שלמעשה הצמיחה שהתקבלה השנה ביצוא
לסין נובעת רובה ככולה מיצוא הרכיבים האלקטרונים בלבד ,שהיווה בתקופה זו
כמעט מחצית מסך הייצוא לסין .הייצוא לסין ב 2102 -ללא ענף הרכיבים מצביע
על ירידה של  01%בהשוואה ל.2100-
 21ע"פ ממוצע הייצוא בענפים ב 3-השנים האחרונות

נכתב על ידי היחידה הכלכלית ,מכון הייצוא  -מרץ 3102

31

הריכוזיות הענפית ביצוא לסין
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כאמור ,ענף הייצוא העיקרי של ישראל לסין בשנים האחרונות הוא ענף הרכיבים
האלקטרונים ,הנשלט בחלקו הגדול על ידי חברת אינטל .יצוא הרכיבים רשם
במהלך  0200גידול של כ 10%-בהשוואה לשנה שעברה והגיע להיקף שיא של כ0.01-
מיליארד דולר ,כ 47%-מסך הייצוא לסין.
יצוא המינרלים ,הכולל בעיקר את יצוא האשלג ,הוא ענף הייצוא ה 0-בגודלו והוא
מהווה כ 04%-מסך הייצוא לסין .ענף יצוא זה מושפע כאמור באופן כמעט מוחלט
מפעילותה העסקית של חברת כי"ל ונתון לתנודתיות רבה מתקופה לתקופה .מוצרי
המינרלים מסופקים בעיקר לאחר חתימה על הסכמים ועסקאות חדשות ,חתימה על
הסכמים לחידוש אספקה ע"ב עסקאות קודמות ו/או מימוש אופציות לאספקה ע"ב
עסקאות קודמות.
בשנת  0200הסתכם יצוא המינרלים לסין בכ 111-מיליון דולר ,ירידה של כ16%-
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד .להערכתנו ברבעון ה 0-של  2103צפויה
התאוששות ביצוא המינרלים לסין ,אשר תשפיע לחיוב על הייצוא הכולל לסין.
ענף הכימיקלים הינו ענף הייצוא השלישי בגודלו לסין ,המהווה כ 02%-מסך הייצוא
לסין .בשנת  0200ירד יצוא הכימיקלים בשיעור של כ 1%-בהשוואה ל 0200-והוא
הסתכם בכ 044-מיליון דולר.
כאמור ,בשאר ענפי הייצוא (ללא שלוש הענפים הגדולים) נרשמה ירידה דולרית
של כ 2%-בהשוואה לאשתקד ,כשסך הייצוא בכל שאר הענפים הסתכם בכ702-
מיליון דולר בלבד ( 22%מסך הייצוא לסין) .מבין ענפים אלו נרשמו ירידות ביצוא
ענף המתכות (ירד בככ 00%-והסתכם בכ 002-מיליון דולר) ,יצוא ענפי מכשור
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למדידה ,בדיקה וניווט (ירד בכ 40%-והסתכם בכ 61-מיליון דולר) ,יצוא מכונות
למשרד ומחשוב (ירד בככ 04%-והסתכם בכ 40-מיליון דולר) ,יצוא מנועים וציוד
חשמלי (ירד בככ 1%-והסתכם בכ 00-מיליון דולר) ויצוא גומי ופלסטיק אשר ירד
בכ 7%-להיקף של כ 02-מיליון דולר.
יש לציין כי מנגד ,נרשם גידול מרשים ביצוא מכשור רפואי וכירורגי ,שרשם עלייה
של כ 00%-והסתכם בכ 012-מיליון דולר ,יצוא ציוד טלקומוניקציה שעלה בכ01%-
והסתכם בכ 002-מיליון דולר ,יצוא מזון ומשקאות אשר עלה בכ 06%-והסתכם בכ-
 40מיליון דולר ויצוא התרופות אשר רשם גידול מרשים של כ 42%-והסתכם השנה
בכ 07-מיליון דולר.
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הולנד
על פי נתוני הייצוא לשנת  2102מדורגת הולנד במקום הרביעי מבין יעדי הייצוא
של ישראל .סך הייצוא להולנד הסתכם השנה בכ 2.22-מיליארד דולר ,גידול של
כ 2%-בהשוואה ל.2100 -
העלייה בהיקפי הייצוא למדינה נבעה בעיקר מהמשך הצמיחה המהירה ביצוא
התרופות שעלה במהלך  0200בשיעור חד של  14%בהשוואה לשנה שעברה והסתכם
בכ 472-מיליון דולר ( 00%מהייצוא להולנד) .בשנים האחרונות ישנה מגמה
שיטתית של גידול עקבי ביצוא התרופות למדינה שזינק בשיעור של  012%בין
השנים .0202-0200
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מלבד יצוא התרופות ,בסיכום יתר הענפים לא נרשם גידול בהיקפי הייצוא למדינה
בהשוואה לשנה שעברה ,אשר נותר על רמה של כ 0.1-מיליארד דולר .מבין ענפי
הייצוא נרשמו עליות ביצוא המכונות והציוד (כ 01%-מסך הייצוא) אשר עלה
בשיעור של כ 00%-להיקף של כ 144-מיליון דולר ,ביצוא החקלאי (כ 00%-מסך
הייצוא) ,שעלה בשיעור של כ 04%-להיקף של כ 070-מיליון דולר וביצוא ציוד
הטלקומוניקציה ,אשר עלה בשיעור של כ 4%-להיקף של כ 17-מיליון דולר.
מנגד נרשמו ירידות ביצוא המינרלים (ירידה של  1%לכ 77-מיליון דולר) ,ביצוא
מוצרי גומי ופלסטיק (ירידה של  0%לכ 67-מיליון דולר) ,ביצוא מוצרי מזון
ומשקאות (ירידה של  0%לכ 61-מיליון דולר) ,ביצוא מערכות למחשוב (ירידה של
 04%לכ 12-מיליון דולר) ,ביצוא מכשור רפואי וכירורגי (ירידה של  14%לכ47-
מיליון דולר) ,ביצוא המתכות (ירידה של  02%לכ 42-מיליון דולר) ,ביצוא מנועים
וציוד חשמלי (ירידה של  00%לכ 11-מיליון דולר) וביצוא מוצרי הטקסטיל
וההלבשה שרשם השנה ירידה חדה של כ 12%-להיקף של כ 00-מיליון דולר בלבד.
יצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט ,ענף הייצוא הגדול של ישראל להולנד ,נותר ללא
שינוי השנה והוא הסתכם בכ 176-מיליון דולר ( 06%מהייצוא להולנד).

יש לציין כי לחברות ישראליות רבות חברות אם ,חברות בת או חברות אחות
בהולנד ,והיא מהווה גשר כניסה של חברות ישראליות למדינות אחרות באירופה
וגם למדינות מסוימות מחוץ לאירופה.

גרמניה
מגמת ההתכווצות ביצוא לגרמניה נמשכה לכל אורך  1הרבעונים הראשונים של
 0200במהלכם ירד הייצוא לגרמניה בשיעור של  .01%אולם ,ברבעון הרביעי של
השנה נרשם זינוק מפתיע בהיקף הייצוא למדינה אשר רשם עלייה חדה של .47%
עלייה זו קיזזה חלק גדול מהירידות שנרשמו ביצוא לגרמניה השנה שהגיע
בסיכום שנת  2102להיקף של  0..מיליארד דולר  -ירידה דולרית של  2%בהשוואה
לשנה שעברה.
בניתוח מעמיק של הייצוא לגרמניה עולה כי הגידול החד שנרשם ברבעון האחרון של
השנה נבע מיצוא מכשור למדידה ,בדיקה ופיקוח אשר רשם עלייה חדה כתוצאה
מעסקה מהותית שנזקפה ברבעון זה .הייצוא בענף זה ,אשר הסתכם בשלושת
הרבעונים הראשונים של  0200בכ 61-מיליון דולר בלבד ,רשם במהלך הרבעון
הרביעי גידול של  004%והסתכם בכ 062-מיליון דולר (פי  4מהיקף הייצוא ב1-
הרבעונים הקודמים ביחד) .סך יצוא הענף ב 0200-הסתכם בכ 101-מיליון דולר,
גידול חד של  001%מהיקפו בשנה שעברה .בנטרול ענף זה מהייצוא לגרמניה ב-
 2102מתקבלת ירידה שנתית של  02%להיקף של  0.2מיליארד דולר.
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גרמניה מהווה את שוק היעד ה 2-של ישראל בעולם והשלישי באירופה 22ואחד
משווקי היעד היציבים ביותר של הייצוא הישראלי ,בעל שיעורי צמיחה עקביים
בשנים האחרונות .הייצוא לגרמניה מאופיין ברמת ביזור גבוהה של ענפי הייצוא,
ללא ענף יצוא או חברה דומיננטיים המשפיעים באופן משמעותי על הייצוא
למדינה .מסיבה זו ההתכווצות בהיקפי הייצוא לגרמניה (ללא יצוא ציוד הבקרה
והפיקוח) ,אשר אפיינה כמעט את כל ענפי הייצוא העיקריים ,מדגישה ומבטאת
למעשה את השפעותיו של משבר החובות האירופי על הייצוא הישראלי.
כך למשל ,ב 2-מתוך  2הענפים העיקריים ביצוא לגרמניה ,המהווים כ 22%-מסך
הייצוא למדינה ,נרשמו ירידות בהיקפי הייצוא בהשוואה לשנת ( 2100כאמור,
מלבד ציוד הבקרה והפיקוח) :יצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט ירד בשיעור של כ-
( 01%הסתכם בכ 007-מיליון דולר) ,יצוא הגומי והפלסטיק ירד בשיעור של כ7%-
(הסתכם בכ 011-מיליון דולר) ,יצוא המכונות והציוד רשם ירידה של כ10%-
(הסתכם בכ 012-מיליון דולר) ויצוא המתכות ירד בכ( 01%-הסתכם בכ 011-מיליון
דולר).
ענפים נוספים בהם נרשמה ירידה בהיקפי הייצוא השנה היו :ציוד טלקומוניקציה
(ירד בכ 00%-להיקף של כ 01-מיליון דולר) ,מנועים וציוד חשמלי (ירד בכ01%-
להיקף של כ 11-מיליון דולר) והייצוא החקלאי (ירד בכ 6%-להיקף של כ 60-מיליון
דולר).
ראוי לציין כי למרות המגמה הכללית רשמו השנה מספר ענפים גידול בהיקפי
הייצוא :יצוא המכשור הרפואי והכירורגי עלה בסיכום  0200בכ 6%-והסתכם בכ-
 002מיליון דולר ,יצוא התרופות רשם גידול של כ 1%-להיקף של כ 66-מיליון דולר
ויצוא הטקסטיל רשם גידול דומה של כ 1%-להיקף יצוא של כ 12-מיליון דולר.

טורקיה
סך הייצוא של ישראל לטורקיה ירד במהלך  2102בשיעור של  23%והוא הסתכם
בכ 0.2-מיליארד דולר .חרף הירידה החדה נותרה טורקיה יעד הייצוא ה 1-בגודלו
בדומה לתקופה המקבילה ב.2100-
להבדיל מהייצוא לגרמניה המאופיין ברמת ביזור גבוהה ,הייצוא לטורקיה הינו
ריכוזי ביותר .ענף הייצוא העיקרי ,כימיקלים וזיקוקי הנפט ,רשם השנה ירידה
חדה של כ ,11%-שהקטינה את משקלו של לכ 60%-מסך יצוא הסחורות של ישראל
למדינה (היווה אשתקד כ 72%-מסך הייצוא למדינה) .יצוא המתכות ,23המהווה כ-
 00%מסך הייצוא למדינה ,רשם גם הוא ירידה של  00%בהשוואה לאשתקד והוא
הסתכם בכ 011-מיליון דולר.
נקודה חיובית העולה מניתוח ענפי הייצוא לטורקיה היא העובדה כי בנטרול ענף
הכימיקלים מתקזזת הירידה לכ 3%-בלבד וכי בנטרול שני הענפים הדומיננטיים
 22לאור העובדה כי הולנד משמשת תחנת מעבר לסחורות ליעדים נוספים ברחבי העולם וכי הסחורות המיוצאות
מישראל לשם אינן מיועדות בלבד לשוק ההולנדי יש המחשיבים את גרמניה כיעד הייצוא השני בחשיבותו באירופה.
 23עיקר הייצוא בענף זה הינו גרוטאות מתכת ומתכות למחזור.
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שהוזכרו לעיל ,מתקזזת הירידה כולה ביצוא לטורקיה .בהתאם לכך במספר לא
מועט של ענפים חל שיפור בהשוואה לשנה שעברה :יצוא מכונות וציוד עלה השנה
בשיעור של כ 12%-והסתכם בכ 61-מיליון דולר ,יצוא המנועים והציוד החשמלי
עלה בשיעור של כ 04%-להיקף של כ 41-מיליון דולר ,יצוא הטקסטיל עלה בכ00%-
להיקף של כ 12-מיליון דולר ,יצוא המינרלים עלה בכ 17%-להיקף יצוא דומה,
והייצוא החקלאי רשם גידול של כ 01%-בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והוא
הסתכם בכ 04-מיליון דולר.
מנגד ירד יצוא מוצרי הנייר והעץ בשיעור של כ 00%-לכ 41-מיליון דולר ויצוא
התרופות נותר ללא שינוי בהשוואה ליצוא ב 0200-והוא הסתכם בכ 10-מיליון דולר.

חשוב לציין כי בדומה להולנד ,משמשת גם טורקיה כתחנת מעבר לחלק מהסחורות
המיוצאות אליה.

הודו
מגמת ההתכווצות ביצוא להודו נמשכה גם השנה; לאחר שבשנת  0200רשם הייצוא
להודו ירידה של  00%בהשוואה ל 0202-והתכווץ מהיקף של  0.7מיליארד דולר ל-
 0.1מיליארד דולר ,נמשכה במהלך  0200המגמה השלילית עם ירידה נוספת של 02%
להיקף יצוא של  0.1מיליארד דולר .ב 3-השנים האחרונות עמדה הצמיחה השנתית
של הייצוא להודו על ממוצע של  3.1%בלבד ,24זאת לעומת גידול שנתי ממוצע של
 07%ביצוא לאסיה ו .%-ביצוא הכולל .יש לציין כי שנת הבסיס בחישוב זה הינה
 ,2112שנה של האטה כלכלית חריפה.
נכון לסוף שנת  0200מדורגת הודו במקום ה 7-מבין יעדי הייצוא ובמקום ה 0-מבין
יעדי הייצוא לאסיה (מהווה כ 04%-מהייצוא ליבשת) .ישראל מייצאת להודו בעיקר
מינרלים ,כימיקלים ומוצרים ביטחוניים– מוצרים אלו מסופקים בעיקר לאחר
חתימה על הסכמים ועסקאות לכן הייצוא של ישראל להודו מאופיין בתנודתיות
רבה מרבעון לרבעון.
ענף הייצוא העיקרי של ישראל להודו הוא יצוא המינרלים ( 04%מסך הייצוא
למדינה) שרשם בסיכום  0200ירידה חדה של כ 12%-בהשוואה לשנה שעברה
והסתכם בכ 101-מיליון דולר .כפי שציינו בסקירה הקודמת לסיכום הרבעון
השלישי לשנת  0200משלוחי האשלג להודו אשר חודשו במהלך הרבעון השלישי
של  2102אומנם תרמו רבות לגידול בהיקף הייצוא הכולל למדינה ,אולם יחד עם
זאת הפיחות שחל בערך הרופי מול הדולר והקיצוץ במדיניות הסובסידיות
לחקלאיים הביאו להצטברות מלאי אשלג אצל היבואנים ההודים .אלה הביאו את
ההודים להימנע מלחתום על חוזים חדשים ,דבר שאכן הוביל לירידה משמעותית

 24ע"פ חישוב גידול שנתי מורכב ( )CAGRכששנת הבסיס היא .1119
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ביצוא המינרלים ,ענף הייצוא העיקרי למדינה ,ולנסיגה ביצוא להודו ברבעון
הרביעי של השנה ובשנה כולה.25
יצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט ,ענף הייצוא השני בגודלו להודו המהווה כ02%-
מסך הייצוא למדינה רשם במהלך שנת  0200גידול של כ 02%-בהשוואה לתקופה
המקבילה אשתקד והוא הסתכם בכ 041-מיליון דולר.
סקטור יצוא המשפיע רבות על היקפי הייצוא להודו הוא הייצוא הביטחוני הנתון
גם הוא לתנודתיות ,דבר המתבטא ביצוא של הענפים "הביטחוניים ."26כך למשל
עלה יצוא הציוד התעשייתי לבקרה ,הציוד האופטי וציוד הצילום בין החודשים
ינואר-דצמבר  0200בשיעור של  12%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והוא
הסתכם בכ 012-מיליון דולר .יצוא המכשירים למדידה ,בדיקה וניווט רשם עלייה
של כ 11%-להיקף של כ 12-מיליון דולר .מנגד נרשמו ירידות ביצוא כלי הטיס
(ירידה של כ 1%-להיקף של כ 17-מיליון דולר) ,ביצוא מערכות מחשוב (ירידה של כ-
 40%להיקף של  01מיליון דולר) ,ביצוא מנועים וציוד חשמלי (ירידה של כ41%-
להיקף של כ 07-מיליון דולר) וביצוא הציוד האלקטרוני שירד בכ 41%-להיקף יצוא
של כ 00-מיליון דולר בלבד .סך הכל רשם הייצוא בענפים "הביטחוניים" ירידה
קלה בלבד של כ 2%-בהשוואה לשנה שעברה והוא הסתכם בכ 221-מיליון דולר -
כ 02%-מסך הייצוא להודו.
ענף יצוא מרכזי אשר תרם למגמה השלילית ביצוא להודו היה יצוא ציוד
הטלקומוניקציה (מהווה כ 01%-מסך הייצוא למדינה 07% ,בשנה שעברה) שירד
במהלך שנת  0200בשיעור של  10%לכ 074-מיליון דולר .מנגד יצוא המתכות עלה
בשיעור של כ 12%-להיקף של כ 11-מיליון דולר ויצוא המכונות והציוד רשם גידול
של כ 40%-להיקף כ 001-מיליון דולר .ראוי לציין גם את יצוא התרופות להודו,
שרשם גידול של  71%השנה בהשוואה לשנה שעברה והגיע לכ 02-מיליון דולר.

צרפת
בהתאם לסנטימנט השלילי ביצוא לאירופה ,ירד הייצוא לצרפת בשנת 2102
בשיעור של כ 7%-להיקף של כ 0.27-מיליארד דולר .צרפת מדורגת כיום במקום
ה .-מבין היעדים העיקריים של הייצוא הישראלי השנה.
בדומה להרכב היבוא הגרמני מישראל ,גם היבוא של צרפת מבוזר יחסית ,ללא ענף
דומיננטי בעל השפעה מהותית .בין ענפי הייצוא הבולטים ביצוא מישראל לצרפת
בתקופה זו :יצוא המתכות (הסתכם בכ 076-מיליון דולר ,ירידה של כ ,)1%-יצוא
הכימיקלים וזיקוקי הנפט (הסתכם בכ 000-מיליון דולר ,ירידה של כ,)10%-
הייצוא החקלאי (הסתכם בכ 001-מיליון דולר ,עלייה של כ ,)00%-יצוא הגומי
והפלסטיק (הסתכם בכ 01-מיליון דולר ,ירידה של כ ,)1%-יצוא המכונות והציוד
 25כפי שציינה החברה בדו"חותיה הכספיים לרבעון השלישי של  ;2012סיום החוזים הקיימים והעיכוב בחידוש חוזים
חדשים בהודו וסין צפוי להקטין משמעותית את משלוחי האשלג למדינה
 26ענפים שנכללו תחת יצוא בטחוני הינם הענפים שרוב מוחלט מהיקפי הייצוא שלהם מקורם ביצוא של חברות
ביטחוניות.
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(הסתכם בכ 01-מיליון דולר ,ירידה של כ ,)4%-יצוא ציוד הטלקומוניקציה (ירד
בשיעור של כ 06%-לכ 72-מיליון דולר) ,יצוא כלי הטיס (עלה בשיעור של כ46%-
להיקף יצוא דומה) ,יצוא מזון ומשקאות (עלה בשיעור של כ 01%-לכ 17-מיליון
דולר) ויצוא מכשור רפואי וכירורגי ,שירד בשיעור של כ 00%-בהשוואה ל0200-
להיקף יצוא של כ 12 -מיליון דולר.

ברזיל
בסיכום  2102ממוקמת ברזיל במקום ה 2-מבין יעדי הייצוא העיקריים של ישראל,
עלייה של  2מקומות בהשוואה לשנה שעברה .סך הייצוא לברזיל הסתכם השנה
בכ 0.0-מיליארד דולר ,גידול של כ 2.%-בהשוואה לשנה שעברה .עיקר הגידול
ביצוא למדינה נובע מהעלייה החדה ביצוא המינרלים המהווה כ 16%-מסך הייצוא
למדינה.
יצוא המינרלים לברזיל (אשלג בעיקר) רשם במהלך שנת  0200גידול חד של כ60%-
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והוא הסתכם בכ 421-מיליון דולר .בדומה
ליצוא לסין ולהודו ,עיקר השינוי בהיקפי הייצוא של ענף זה נובע מפעילותה
העסקית של חברת כי"ל במדינה .כפי שצפינו בסקירה הקודמת במהלך הרבעון
הרביעי של  2102נמשך הגידול ביצוא המינרלים לברזיל אשר היה הגורם העיקרי
לגידול הכולל ביצוא למדינה.
יצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט ,ענף חשוב ועיקרי נוסף ביצוא לברזיל (מהווה כ-
 12%מסך הייצוא למדינה) ,הסתכם בכ 141-מיליון דולר ורשם גידול של 02%
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד .לחברת מכתשים-אגן ,המחזיקה במתקני
ייצור בברזיל ,השפעה רבה על היקף יצוא הכימיקלים למדינה.
מלבד שני ענפים אלו נרשמה מגמה חיובית גם ביתר הענפים העיקריים ביצוא
לברזיל :יצוא ציוד הטלקומוניקציה עלה בשיעור של  0%והסתכם בכ 00-מיליון
דולר ,יצוא התרופות רשם השנה גידול מרשים של כ 11%-להיקף של כ 16-מיליון
דולר ,יצוא הגומי והפלסטיק רשם גידול חד של  02%והוא הסתכם בכ 11-מיליון
דולר ויצוא כלי הטיס סיכם שנה מוצלחת במיוחד כשזינק מהיקף יצוא של כמה
עשרות אלפי דולרים בודדים בשנה שעברה ליצוא של כ 02-מיליון דולר – בעקבות
זקיפת הכנסות מעסקה ביטחונית של אחת החברות הדפנסיביות.

איטליה
במהלך  0200ירד הייצוא של ישראל לאיטליה בשיעור של כ 06%-בהשוואה לשנה
שעברה והוא הסתכם בכ 0.0-מיליארד דולר – בהתאם לכך ירדה איטליה למקום
העשירי ברשימת יעדי יצוא הסחורות .הירידה ביצוא לאיטליה הושפעה באופן
מהותי מירידה חדה ביצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט ,ענף הייצוא העיקרי למדינה
( 41%מהייצוא) ,שרשם ירידה של כ 01%-להיקף של כ 477-מיליון דולר ,וכן מירידה
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דרסטית ביצוא החקלאי ,שנפל בשיעור של  72%מהיקף של  021מיליון דולר בשנת
 0200לכ 10-מיליון דולר בלבד השנה.
ענפים נוספים שהשפיעו לשלילה על הייצוא לאיטליה בתקופה זו היו :גומי
ופלסטיק (ירידה של  00%להיקף של  76מיליון דולר) ,ציוד טלקומוניקציה (ירידה
של  07%להיקף של  12מיליון דולר) ,יצוא המינרלים (ירידה של  00%להיקף של 46
מיליון דולר) ,יצוא טקסטיל (ירידה של  1%להיקף של  10מיליון דולר) ,יצוא מזון
ומשקאות (ירידה של  02%להיקף של  10מיליון דולר) ,ויצוא הציוד אלקטרוני
שרשם ירידה חדה של  02%להיקף של 0מיליון דולר בלבד).
מנגד נרשמו עליות ביצוא מכונות וציוד (עלייה של  4%להיקף של  022מיליון דולר),
ביצוא המתכות (עלייה של  06%להיקף של  71מיליון דולר) וביצוא הציוד
התעשייתי לבקרה ,אופטי וצילום שעלה בשיעור של  07%להיקף של כ 40-מיליון
דולר).

יעדי הייצוא העיקריים של ישראל:
השינוי ביבוא מישראל לעומת השינוי ביבוא הסחורות הכולל
שינוי באחוזים ,ייצוא סחורות ללא יהלומים

השינוי ביבוא הכולל*

28%

4.2%6%

4%
0.1%

2.8%1%

ברזיל

4.0%

0.5% 0%

-1.4%

-5.9%-7%

סין

הולנד

ארה"ב*** בריטניה

השינוי ביבוא מישראל**

צרפת

-10%

הודו

-1.8%

-5.5%
-15%

-13.4%
-16%

גרמניה

איטליה

-23%
טורקיה

מקור ,Economist Intelligence Unit :מכון הייצוא והלמ"ס
* אומדן הגידול ביבוא סחורות 2100/2102
** הגידול ביבוא סחורות מישראל (ללא יהלומים)2102 ,
*** ארה"ב :הגידול ביבוא הסחורות מישראל ללא יבוא תרופות
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הייצוא לרשות הפלסטינית
הרשות הפלסטינית מהווה מסורתית את אחד היעדים החשובים ביותר ליצוא
סחורות ישראליות  -מלבד ארה"ב מהווה הרשות הפלסטינית יעד הייצוא הגדול
ביותר של ישראל בשנים האחרונות.
סחר החוץ של הכלכלה הפלסטינית מתקיים רובו ככולו עם ישראל ,המהווה יעד
הייצוא והיבוא העיקרי לסחורות פלסטיניות .שאר הסחורות המיוצאות ומיובאות
לשטחים הפלסטינים עוברות בנקודות הביקורת של המכס הישראלי ,בעיקר דרך
נמלי חיפה ואשדוד ודרך מעברי הגבול עם ירדן.
למעשה לישראל ולרשות הפלסטינית אין "גבולות מסחריים" ולרש"פ אין שליטה
בנמלי ים או בתחנות מעבר יבשתיות .בהיעדר אלו הוחלט בהסכם פריז (הנספח
הכלכלי להסכמי אוסלו ,המסדיר את היחסים הכלכליים בין ישראל לרשות
הפלסטינית) על גיבושה של מעטפת מכס אחידה לישראל ולרש"פ בסחר מול מדינות
העולם.
יצוא הסחורות לרשות הפלסטינית בשנת  2102הסתכם בכ 2.2 -מיליארד דולר,
ירידה של  02%לעומת תקופה מקבילה אשתקד .בשנת  0200הסתכם הייצוא בכ-
 1.6מיליארד דולר ,עליה של כ 04% -לעומת תקופה מקבילה אשתקד .לשם
השוואה ,הייצוא לבריטניה ,יעד הייצוא השני בגודלו של ישראל בעולם 27הסתכם
באותה שנה בכ 1.0-מיליארד דולר.
יצוא סחורות לרשות הפלסטינית:28
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 27ע"פ נתוני סחר חוץ המבוססים על רשימוני יצוא בלבד .לא כולל הייצוא לרש"פ
28
מכיוון שיש מעטפת מכס אחת לא קיימים רשימוני מכס של מוצרים המיוצאים ומיובאים אל הרשות וממנה .נתוני
הסחר מתפרסמים על ידי הלמ"ס כחלק מפרסום הנתונים על מאזן התשלומים.
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 20יעדי הייצוא העיקריים של ישראל ב2012-
בעשירייה השנייה של יעדי הייצוא העיקריים של ישראל ניתן לציין את הייצוא
לספרד שעלה השנה בשיעור  7%בעיקר בזכות הגידול בענף הייצוא העיקרי למדינה,
כימיקלים וזיקוקי נפט .ספרד מדורגת במקום ה 00-מבין יעדי הייצוא העיקריים
של ישראל ב 0200-אליה הסתכם הייצוא בכ 0.21-מיליארד דולר.
מדינה נוספת החברה במועדון המיליארד של ישראל היא רוסיה אליה הסתכם
הייצוא השנה בקצת למעלה ממיליארד דולר ,צמיחה של  02%בהשוואה לשנה
שעברה (יעד הייצוא ה 00-של ישראל ב .)0200-הייצוא לרוסיה צומח באופן שיטתי
בשנים האחרונות בעיקר (אך לא רק) בזכות הגידול הרצוף ביצוא התרופות,
הכימיקלים וזיקוקי הנפט .בשנה האחרונה רשם יצוא התרופות גידול חד של 12%
בהשוואה לשנה שעברה (זאת בהמשך לגידול של  42%ב 0200-ושל  40%ב,)0202-
כשבהתאם רשם השנה גם יצוא מוצרי הכימיקלים וזיקוקי הנפט גידול של 01%
(בהמשך לעלייה של  ,0%ו 00%-בשנים  0200ו 0202-בהתאמה).
מדינת יעדי חשובה נוספת ביצוא של ישראל היא יפן ( 04ביעדי הייצוא) ,אליה צמח
הייצוא השנה בשיעור של כ 4%-והסתכם לכ 172-מיליון דולר .הייצוא ליפן ב0200-
הושפע בעיקר מזינוק חד בהיקף יצוא הרכיבים האלקטרונים (מהיקף של כ01-
מיליון דולר ב 0200-לכ 002-מיליון דולר השנה) ,כאשר מנגד התקבלה ירידה חדה
ביצוא מכשור למדידה ובדיקה( ,מהיקף של כ 010-מיליון דולר בשנה שעברה לכ70-
מיליון דולר השנה).29
הייצוא לווייטנאם ,אחד מיעדי הייצוא הצומחים והחשובים ביותר של ישראל
בשנים האחרונות ,רשם גם השנה גידול מרשים בהיקפים .במהלך  0200צמח
הייצוא לווייטנאם בשיעור חד של  002%והוא הסתכם בכ 712-מיליון דולר .בשלוש
השנים האחרונות זינק הייצוא למדינה בשיעור שנתי ממוצע של  ,.1%כאשר
בשנתיים האחרונות בלבד זינק הייצוא בשיעור שנתי ממוצע של  .022%עיקר
הגידול בשנים אלו נובע מצמיחה מהירה וחדה של ענף הרכיבים האלקטרונים – אך
חשוב לציין כי גם בנטרול ענף זה מהייצוא מתקבלת צמיחה דו-ספרתית לווייטנאם
המאפיינת את רוב ענפי הייצוא.
יעדים חשובים נוספים ביצוא הסחורות של ישראל היו :בלגיה  -אליה ירד הייצוא
בכ 01%-השנה (הסתכם בכ 712-מיליון דולר) ,כחלק מהמגמה השלילית ביצוא
למדינות האיחוד .קוריאה הדרומית – אליה נרשמה ירידה של  1%ביצוא להיקף של
כ 722-מיליון דולר ,בעיקר בגלל ירידה של  46%ביצוא הרכיבים האלקטרונים .ללא
ענף הרכיבים רשם הייצוא לדרום קוריאה גידול של .7%
טיוואן – גם הייצוא למדינה זו הושפע רבות מירידה חדה של יצוא הרכיבים (ירידה
של  60%ב )0200-אשר הביא לירידה של כ 1%-ביצוא אשר הסתכם בכ 612-מיליון
 29ענף זה מהווה נגזרת של תעשיית ה Semiconductor-ומושפע מהתנודתיות בענף תעשייתי זה .רבות מהחברות
המקוטלגות תחת ענף מכשור למדידה ובדיקה עוסקות בפיתוח ,ייצור ושיווק מערכות וציוד בדיקה ועיבוד לשוק ה-
 Semiconductorהעולמי.
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דולר .מנגד רשם יצוא המכשור למדידה ובדיקה גידול חד של  16%אשר קיזז את
הירידות ביצוא הרכיבים .ללא שני ענפים אלו נותר הייצוא לטייוואן ללא שינוי
בהשוואה לשנה שעברה.
קנדה – מדינת יעד יצוא חשובה אליה ירד הייצוא השנה בכ 4%-להיקף של כ721-
מיליון דולר .הייצוא הושפע מירידה של כ 44%-בענף הכימיקלים וזיקוקי הנפט
וזאת בעקבות יצוא חריג שנרשם בשנה שעברה .ללא יצוא ענף זה רשם הייצוא
לקנדה גידול של כ.0%-
מלזיה אומנם ממוקמת במקום ה 06-מבין יעדי הייצוא עם יצוא בהיקף של 761
מיליון דולר אולם כמעט כל הייצוא נובע מענף הרכיבים האלקטרונים בלבד.

מדינה
ספרד
רוסיה
קפריסין
יפן
בלגיה
מלזיה
ויאטנם
קנדה
קוריאה הדרומית
טייוון

דירוג
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

שינוי 00/02
7%
10%
-2%
3%
-13%
7%
121%
-4%
-3%
-8%

יצוא )$M( 2102
1,045
1,014
907
868
780
765
753
707
702
679

36%

10%

7%

7%

ספרד

מלזיה

3%
-2%

-3%

-4%

-8%
-13%

וייאטנם*

רוסיה

יפן

קפריסין קוריאה
הדרומית

קנדה

טייוון

בלגיה

* שיעור הגידול ביצוא לווייטנאם הינו בנטרול יצוא הרכיבים האלקטרונים .הגידול ביצוא לווייטנאם כולל הרכיבים
הסתכם בשנה שעברה ב.020%-
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השינוי בשער החליפין של השקל
נתוני הייצוא הנקובים בערכים דולריים ,מושפעים בין היתר גם מהשינויים
התכופים בשער החליפין של הדולר מול האירו (ומכאן משער החליפין של השקל
מול האירו) .על פי הערכותינו ,משקלו של הדולר בתמורות הייצוא הישראלי הינו
כ.72%-
בשנת  0200עמד שערו הממוצע של האירו על  0.010דולר ,נמוך בכ 7%-משערו
הממוצע בשנת  ,0200אז עמד שער האירו הממוצע על  0.100דולר .ירידה זו בערך
האירו אל מול הדולר מסבירה חלק מהקיטון ביצוא של ישראל למדינות האיחוד
האירופי.
ברבעון הראשון של  2102עמד שער החליפין הממוצע של הדולר-שקל על ₪1.77
לדולר ,עלייה של  4.7%בהשוואה לשערו הממוצע ברבעון הראשון של  .0200ברבעון
השני של  2102עמד שערו הממוצע של הדולר-שקל על  ,1.10עלייה של 00.0%
בהשוואה לשערו הממוצע ברבעון השני של  .0200ברבעון השלישי של  2102עמד
שערו הממוצע של הדולר-שקל על  ,1.00עלייה של  00.4%בהשוואה לשערו הממוצע
ברבעון המקביל של  .0200ברבעון הרביעי של  2102עמד שערו הממוצע של הדולר-
שקל על  ,1.04עלייה של  1.0%בהשוואה לשערו הממוצע ברבעון המקביל של .0200
בסיכום שנת  0200עמד שער החליפין הממוצע של הדולר-שקל על  – 1.16גבוה ב-
 7.1%משערו הממוצע בשנת .0200

השקל מול הדולר:2101-2102 ,

נתונים :בנק ישראל .מקור :מכון הייצוא
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לעומת זאת ,שערו הממוצע של האירו-שקל עמד ברבעון הראשון של השנה על כ-
 ,4.04עלייה שולית של  2.4%בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד .ברבעון השני של
 2102עמד שערו הממוצע של האירו-שקל על  4.00ירידה של כ 0%-בהשוואה לשערו
הממוצע ברבעון השני של  .0200ברבעון השלישי  2102עמד שערו הממוצע של
האירו-שקל על  4.00ירידה של כ 2.6%-בהשוואה לשערו הממוצע ברבעון המקביל
אשתקד .ברבעון הרביעי  2102עלה שערו הממוצע של האירו-שקל לרמה של 1.20
אך נותר ללא שינוי בהשוואה לשערו הממוצע ברבעון המקביל אשתקד.
בסיכום שנת  0200עמד שער החליפין הממוצע של האירו-שקל על  – 4.01נמוך ב-
 2.1%משערו הממוצע בשנת .0200

השקל מול האירו ,מתחילת :2101

נתונים :בנק ישראל ,מקור :מכון הייצוא

לצורך מדידה מדויקת יותר של התפתחות שער החליפין ,מודד בנק ישראל את
התפתחות שערו הריאלי-אפקטיבי של סל המטבעות ,המורכב משער החליפין של
השקל מול  12מדינות הסחר העיקריות של ישראל ,בנטרול השפעת הפרשי
האינפלציה מול כל מדינה.
במהלך המחצית השנייה של  0200החלה תפנית במגמת התחזקות השקל מול סל
המטבעות האפקטיבי והשקל החל לאבד מערכו ,מגמה אשר נמשכה גם ב 0200-עד
הרבעון השלישי של השנה אז עמד סל המטבעות על רמת שיא של ( 006.0ספטמבר
 ,)0200הגבוהה ביותר מאז שלהי  .0220ברבעון הרביעי של  0200החל להתחזק
השקל מול המטבעות והוא רשם עלייה של  0.0%במהלך רבעון זה (מגמה שנמשכה
גם אל תוך  .)0201בסיכום שנת  0200רשם השקל ירידה של  4.4%בערכו מול סל
המטבעות ,זאת בהמשך לירידה של  1%שהתקבלה ב.0200-
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יחד עם זאת ,שער החליפין הריאלי – אפקטיבי מצביע עדיין על ייסוף של כ02%-
לעומת הרמה הממוצעת שנרשמה בשנים  ,2117 – 2111רמה שסייעה רבות לעליה
ביצוא בשנים אילו עד לפרוץ המשבר הכלכלי העולמי.
יש לציין כי כל פיחות של  2%שחל בשער החליפין הריאלי-אפקטיבי תורם
לעלייה ריאלית של כ 0%-ביצוא הישראלי כאשר השפעה זו באה לידי ביטוי
בפיגור של  .-02חודשים .השפעה דומה בכיוונים הפוכים ,מתקבלת מתיסוף
בשער החליפין הריאלי אפקטיבי.

סל המטבעות  -ריאלי אפקטיבי0222-2102 :
140.0
135.0
130.0
125.0
120.0
115.0
110.0
105.0
100.0
95.0
90.0

נתונים :בנק ישראל ,מקור :מכון הייצוא
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תחזית הייצוא לשנת 2013
לאחר שבשנת  0200חלה האטה משמעותית בקצב הגידול של הכלכלה העולמית ,על
פי התחזיות בשנה הקרובה אנו צפויים לחזור לצמיחה הדרגתית ומאוזנת שתלך
ותתפוס תאוצה במהלך המחצית השנייה של השנה .החולשה הכללית ברבות
מהכלכלות צפויה אומנם להימשך גם ברבעון הראשון של  ,0201אך כאמור כבר
במהלך המחצית השנייה של השנה הנוכחית יחול שיפור הדרגתי בפעילות הכלכלית
הבינלאומית .במהלך תקופה זו צפויה להתגבש פשרה בבעיית הצוק הפיסקלי
בארה"ב והסכמה על מדיניות פיסקלית ברורה ,כשבמקביל תוכנית התמריצים
הסינית וצעדי ההבראה בכלכלות אירופה צפויים לתמוך בצמיחה באזורים אלו.
מומנטום הצמיחה יימשך אל תוך  0204ויתמוך בהמשך מגמת ההתחזקות
וההתאוששות של הכלכלה הגלובלית והסחר העולמי.
ארגון הסחר העולמי עדכן לאחרונה כלפי מטה ובאופן ניכר את התחזית הצפויה
לגידול בסחר העולמי לשנת  – 0201מ 1.6% -ל .4.1%-הגורמים המרכזיים להקטנת
שיעורי הגידול היו משבר החובות המתמשך באירופה ,ההתאוששות האיטית של
הכלכלה האמריקאית והצמיחה הנמוכה של כלכלת סין .גורמים אלו תרמו לירידה
משמעותית בביקושים העולמיים ולהאטה בפעילות הסחר העולמי השנה .הWTO-
צופה כי היבוא של המדינות המפותחות יצמח ב 2103-בשיעור של  3.2%ויבוא
הכלכלות המתפתחות צפוי לצמוח ב.1.0%-
יחד עם זאת השנה הנוכחית צפויה להיות טובה יותר מזו הקודמת ,במהלכה נרשם
גידול מתון ביותר של  2.2%בלבד בהיקף הסחר העולמי.

היקף הסחר העולמי211.-2103 ,
מנוכה עונתית ,מדד בסיס Q1.2005=100

מקור :ארגון הסחר העולמי
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השינוי בהיקף הסחר העולמי211.-2103 ,
שיעור שנתי ,באחוזים

מקור :ארגון הסחר העולמי
(*)  - 2103 ,2102תחזית

הייצואנים הישראליים צפויים להתמודד בשנה הקרובה עם ביקושים חלשים
בשווקי היעד העיקריים של ישראל באירופה ועם עלייה מתונה בלבד בהיקפי היבוא
בארה"ב( .יש לזכור כי למרות הגידול המואץ ביצוא לשווקים המתפתחים בשנים
האחרונות והגידול בחלקם בעוגת הייצוא ,מהווים עדיין השווקים המסורתיים
למעלה מ 62%-מסך הייצוא הישראלי) .במקביל ,יאלצו כנראה להתמודד עם
התחזקות נוספת של השקל מול סל המטבעות ,במיוחד לאור ההשפעה של הפקת הגז
על מאזן התשלומים.

שיעורי גידול היבוא של שוקי היעד העיקריים של ישראל:
34%

האיחוד האירופאי
אסיה

24%

ארה"ב
16%

23%

17%

9%
5%

3%

2013

13%

4% 3%

-5%
2012

2011

2010

מקור :מכון הייצוא

התרשים המוצג להלן מבוסס על שיקלול נתוני הצמיחה ותחזיות הצמיחה ביבוא של
מספר כלכלות נבחרות  -המהוות את יעדי הייצוא העיקריים של ישראל .מודל זה
מציג למעשה את השינויים הצפויים בהיקפי היבוא של יעדי הייצוא העיקריים של
ישראל ,שמשקלם ביצוא עומד על כ ,12%-ועל כן מהווים אינדיקציה טובה לגבי
מגמות עתידיות.
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על פי המודל ניתן לצפות כי סך היבוא של מדינות האיחוד האירופי צפוי לצמוח
השנה בשיעור של  3%זאת לאחר שרשם ירידה של כ 2%-בהיקפי היבוא .היבוא
האמריקאי צפוי לצמוח בכ 2% -בשנה הקרובה (לעומת  3%ב )2102-והיבוא של
מדינות היעד העיקריות באסיה צפוי לצמוח מגידול של  2%ב 2102-לכ 2% -ב-
.2103
על רקע האמור לעיל ,אנו מעריכים כי יצוא הסחורות והשירותים ,לא כולל שירותי
חברות הזנק ,במונחים דולריים צפוי לגדול בשנת  2103בכ 2% -ולהסתכם בכ22 -
מיליארד דולר .יצוא הסחורות והשירותים ללא הזנק וללא יהלומים צפוי להערכתנו
להסתכם בכ .2 -מיליארד דולרים בשנה  ,2103גידול של כ 2.2% -לעומת יצוא של
כ .0.2 -מיליארד דולר שנרשם בשנת .2102
בהתאם לכך צפוי הייצוא לאיחוד האירופי לגדול בשיעור דולרי של כ  2%בשנת
 .2103הייצוא לארה"ב צפוי לרשום גידול דולרי של כ 7.2%-ואילו הייצוא לאסיה
צפוי לגדול דולרית בשיעור של כ 00%-בשנה הבאה ,בעיקר במהלך המחצית
השנייה של .2103

יצוא סחורות ושירותים

השוואה במונחים דולריים ,נתונים היסטוריים ,אומדן  2012ותחזית :2013
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** - 2103תחזית מכון הייצוא ,ללא יצוא שירותי חברות הזנק
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