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 תקציר מנהלים
 

 כללי
 

 הגדולות הכלכלות בפני שנצבים רבים סיכוניםנראת רחוקה על רקע  עדיין יציבה לצמיחה החזרה
 הכלכלותכש עדיין באבטלה גבוהה לצד דיפלציה מתמשכת, נאבקות המפותחות הכלכלות. בעולם

 2014-ב הצמח העולמית הכלכלה .בשיעורי הצמיחה האטהמו מבניות מבעיות סובלות המתפתחות
 בשיעור צמח( ושירותים סחורות) העולמי הסחר ,2015-ב 3.5% -בכצפויה לצמוח ו 3.3% של בשיעור

 .20151-ב 3.8% של בשיעורצפוי לצמוח ו 2014-ב 3.1% של
 

 2014-מגמות בייצוא ב
 

 3%-כ של בשיעור אשתקד גדל, הזנק חברות מכירת בניטרול, ישראל של והשירותים הסחורות יצוא
מיליארד  96.2-בלבד לכ %1-כולל חברות הזנק גדל היצוא בכ. דולר מיליארד 96.7-כ של כולל להיקף

 60-כ של להיקף  2%-כ שלדולרי  בשיעור 2014 בשנת עלה(, פ"לרש הייצוא ללא) הסחורות יצוא דולר.
 50-כ של רמהב שעברה לשנה בהשוואה שינוי ללא נותר יהלומים ללא הסחורות יצוא. דולר מיליארד
 חברות ייצוא ללא) השירותים יצוא רשם האחרונות בשנים החיובית למגמה בהמשך. דולר מיליארד

 של בלבד מתון בשיעור גדל ההזנק ייצוא כולל השירותים יצוא .8%-כ של מרשים גידול 2014-ב( הזנק
 .2013 -ל בהשוואה 2%-כ
 

 יצוא סחורות
 

 החקלאי היצוא .דולר מיליארד 9.7-כ של לסך 5%-כ של בשיעור 2014-ב עלה היהלומים יצוא
גדל בשיעור מתון של  התעשייתי הייצוא. דולר מיליארד 1.4-כ של להיקף 8%-כ של בשיעור הצטמצם

 התעשייה של הייצוא מגמות ניתוח .דולר מיליארד 48.5-בכ והסתכם 2013 -ל בהשוואה 1.5%-כ
 אלקטרונים ורכיבים כימיקלים, תרופות – הדומיננטים הייצוא בענפי התכווצות ואף קפאון על מצביע

 .קודמת שנהל בהשוואה קלה עליה נרשמה הענפים ביתרדווקא  כשמנגד -
 

 
 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
  חרף המשך הירידה בייצוא התרופות למדינה. 

 
 

 הייצוא על פי מדינות
 

 נרשמה 2014 במהלך. הייצוא מסך 60%-כ אשתקד היווה המובילים הייצוא יעדי לעשרת הייצוא
, 2013-ב המקבילה לתקופה בהשוואה העיקריים היצוא יעדי 10 מתוך 5 -ל היצוא בהיקפי עלייה

 מסך 75%-כ המהווים, הגדולים היעדים 20 מבין. שינוי ללא נותר אחד וליעד ירד יעדים 4-ל הייצוא
במקום הראשון מבין יעדי  .שינוי ללא 1-ו יעדים 11-ל ירידה, יעדים 8-ל עלייה נרשמה, הייצוא

הייצוא  בדומה למגמה בשנים האחרונות,. ארה"ב , כרגיל,הייצוא העיקריים של ישראל ממוקמת
, אך למרות ההשפעה השלילית רשם גידול בהשוואה יצוא התרופותהיקף ב מירידהלארה"ב הושפע 

בשיעור עלה  פה,והגדול ביותר באירויעד הייצוא השני בדירוג , לבריטניה. הייצוא לשנה הקודמת
 בזכות המשך הגידול ביצוא התרופות. וזאת  4%-של כדולרי 
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. עם זאת 10%רשם גידול של וממשיך לצמוח  2014-בהיקפו ב 3-, יעד הייצוא הלטורקיההייצוא 
 הכימיקלים מוצרי ביצוא הדרסטית לעליה המוחלט ברובו נזקף למדינה היצוא בהיקפי הגידול

מבין יעדי הייצוא בעולם ויעד  רביעיתמדורגת  סין. הטורקי לשוק מיועד בהכרח שלא, נפט וזיקוקי
מסך יצוא הסחורות של ישראל ליבשת.  26%-הייצוא הגדול ביותר של ישראל באסיה, המהווה כ

 , בעיקר בעקבות הירידות בענפי הייצוא הדומיננטים לסין: רכיבים2014לא גדל בשנת הייצוא לסין 
 אלקטרונים, כימיקלים ומינרלים. 

 לצרפתו +(19%) להולנדנרשמו עליות ביצוא  2014בשנת בין יתר יעדי היצוא העיקריים ביצוא 
ירד לשפל  ( אשר-5%) ולהודו( -6%לאיטליה ) (-16%) לספרד  +( מנגד נרשמו ירידות בייצוא6%)

 .  שנים 7של 

 2014יעדי היצוא,  10השינוי בדירוג 
 היקפי יצוא סחורות ללא יהלומים, במיליארדי דולרים. ללא היצוא לרש"פ, מלזיה וקפריסיןעל פי 

 

 בדירוג שינוי 2014 דירוג 2013 דירוג  שינוי % $(B) 2014יצוא  מדינה

 (-) 1 1 5% 10.9 ארה"ב      

 (-) 2 2 4% 3.6 בריטניה

 1+ 3 4 10% 2.7 טורקיה     

 1- 4 3 0% 2.6 סין        

 (-) 5 5 19% 2.5 הולנד      

 (-) 6 6 1%- 1.6 גרמניה     

 (-) 7 7 6% 1.4 צרפת       

 (-) 8 8 16%- 1.0 ספרד       

 (-) 9 9 6%- 1.0 איטליה     

 (-) 10 10 5%- 1.0 הודו       
 

 מיליארד דולר( 3.2-בכ 2014-ב הסתכם  קונג-כולל הונג)* היצוא לסין 
 מכון היצואהיחידה הכלכלית, עיבוד וניתוח: 

 
 

 יצוא השירותים
 

 – דולר מיליארד 34-כ של כולל להיקף 2014גדל בשנת  (הזנק חברות ייצוא ללא) השירותים יצוא
 יצוא של הצמיחה המשך .אשתקד המקבילה לתקופה בהשוואה 8%-כ של בשיעור דולרי גידול

-כ של כולל בשיעור 2014 -ב שצמח, העסקיים השירותים ביצוא חד גידולמ בעיקר נבע השירותים
 יצוא בהיקף הגידולנובעת מהמשך  זה סקטור של בייצוא העלייה(. הזנק ללא) אשתקד לעומת 13%

 יצוא מסך 30%-ל קרוב של נתח כיום ותופס 15%-כ של בשיעור שזינק ,והתוכנה המחשוב שירותי
 העולמי הסחר בהיקף הכללית מהחולשה לשלילה הושפע התחבורה שירותי יצוא. הכולל השירותים

 במהלך נפל, התיירות שירותי יצוא. שעברה בשנה להיקפים בהשוואה 4%-כ של בשיעור ירידה ורשם
 השלכות עקב, 2013-ב המקביל לרבעון בהשוואה 15% של חד בשיעור 2014 של השלישי הרבעון

-כ של לגידול הודות מתיירות ההכנסות בהיקף חלה עליה קלה שנתי בסיכוםאך  ,איתן צוק מבצע
 .השנה של הראשונה במחצית 17%
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 שער החליפין

 2014 של הראשונה המחצית במהלך התדרדר המטבעות לסל ביחס השקל של הראלי החליפין שער
מחצית השנייה של ב שחל השקל בשערהמהיר  הפיחות למרותבעשור האחרון.  נראה שלא לשפל

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

 מהרמה 1.5%-בכ נמוך
-ב שנרשמה הממוצעת

 לעומת 8%-ובכ 2013
כאמור, . 2012 ממוצע

י הראל החליפין שער
 2014-ב הממוצע השנתי

מזה  ביותר הנמוך הוא
התחזקות שער . עשור

הדולר מול השקל לא 
בשער באה לידי ביטוי 

החליפין הריאלי של סל 
גם ברביע המטבעות  

הראשון של השנה נותר 
 נק'. 83.7ברמה של 

 

 
 

 : 2015-מגמות צפויות בכלכלה העולמית ב
המשך  צפויה השנה ,העולמי הסחר של עקבית אך האיטית ההתאוששות למגמת בהמשך

 התכווץ( ושירותים סחורות) העולמי הסחר שהיקף לאחר. הבינלאומיההתאוששות בפעילות הסחר 
 התאוששות מצטיירת 2015 בשנת. בהתאמה 3.1%-ו 3.4% שלשנתי  לגידול  2014  -2013 בשנים

-כ של גידולל 2016-ב להתחזק צפויההיא  העולמית המטבע קרן תחזיות פי עלו, 3.8%-לכ מסוימת
5.3%. 

 השווקים של היבוא היקף
-מ ללמעלה יעד המהווים ,המפותחים

 המשיך, הישראלי היצוא מסך 60%
 של רצופות שנתיים לאחר לצמוח
 גידול 2014-ב רשם והוא, קיפאון
 צפויה אשר מגמה - 3%-כ של בשיעור
  . הקרובות בשנים גם להמשך

 של היבוא בהיקפי הגידולשעור 
 יורדו הולך המתפתחים השווקים

 2014 תבשנו 2012 מאז לשנה משנה
 זו מגמה  .בלבד 3.6% -הצטמצם לכ

 עם( 2015) השנה גם להימשך צפויה
 .בלבד 3.2% של צפוי גידול

 

 

 2004=100 ממוצע שנתי, ,אפקטיבי ריאלי חליפין שער

2.0% 

3.0% 

3.7% 

4.8% 

5.5% 

3.6% 
3.2% 

6.1% 

3.4% 3.1% 
3.8% 

5.3% 

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

2013 2014 2015* 2016* 

 צמיחת הסחר העולמי
 )סחורות ושירותים(

 כלכלות מפותחות -גידול ביבוא % 

 שווקים מתעוררים וכלכלות מתפתחות -גידול ביבוא % 

 גידול סחר עולמי% 
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 : 2015בחודשים הראשונים הייצוא 
-כ של בשיעור חדה דולרית ירידה הסחורות יצוא רשם 2015 פברואר-2014 דצמבר החודשים במהלך

 מיליארד 14.3-כ של לסך( 2014 פברואר-2013 דצמבר) אשתקד המקבילה לתקופה בהשוואה 8%
 לתקופה בהשוואה 4.5% של דולרי בשיעור זו תקופה במהלך ירד יהלומים ללא הסחורות יצוא. דולר

 בהשוואה 28% של ירידה רשם החקלאי היצוא. דולר מיליארד 11.8-כ של לסך, אשתקד המקבילה

 היקפי. 2(דולר מיליארד 2.5-בכ הסתכם) 21% של בשיעור ירד היהלומים ויצוא המקבילה לתקופה
 . הדולר מול האירו של החדה מהיחלשות הושפעו דולרים בערכים הנקובים היצוא

 
)ירידה דולרית  ביצוא התרופותבנוסף מירידות  הושפעה האחרונה בתקופה שנרשמה ביצוא הירידה

 נבעה דולריים בערכים הנקובה הירידה(. 28%)ירידה בשיעור דולרי חד של  והכימיקלים( 1.5%של 
 הכימיקלים מוצרי של המכירה מחירי על קריטית השפעה , להםהנפט מחיריב ירידה חדהמ בעיקר

 .הנפט ותזקיקי
 

 : 2015היצוא הישראלי בשנת 
. גם השנה הישראלי הייצוא על אותותיהם אתימשיכו לתת  הגלובלית בסביבה מהותייםה שינוייםה

 בשער חריפות תנודות: השנה התחזקו ואף נמשכו 2014 של האחרון ברביע עוד שהחלו מגמות
 של הגדול היצוא יעד, לאירופה היצוא על האירו בשער החד הפיחות השפעת במיוחד - החליפין

 .על נתוני הייצוא בערכיו הדולריים  משפיעים כבר, הנפט במחירי החדה הנפילה גם כמו - ישראל

 כי מעריכים אנו,  היצוא ומחירי החליפין בשערי השינויים השפעת ובשקלול לעיל האמור רקע על
 %1-כ של נומינלי דולרי בשיעור 2015 בשנת לגדול צפוי( הזנק ללא) והשירותים הסחורות יצוא סך

סך ב)כמותי(  ריאלי גידולעם זאת הגידול בסחר העולמי לצד פיחות השקל כנגד הדולר יתרמו . בלבד
 .%4.5-כל ייצואה

 

 2015-2011ושירותים, סחורות יצוא -הייצוא הישראלי 
 וכמותיים במונחים דולריים

 

 

 2015 תחזית* 
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 . חריגה לתנודתיות היהלומים ייצוא נתון השנה של זו בתקופה מסורתית כי לציין יש 

12.1% 

1.7% 
2.6% 

1.0% 1.0% 

6.5% 

0.9% 1.5% 1.3% 

4.5% 

2011   2012   2013   2014   2015* 

 גידול ריאלי  %  גידול דולרי  % 
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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 
יותר מהכלכלות המפותחות, אך עדיין סובלות מבעיות כלכליות פנימיות ומהאטה  טוב

, זאת לאור הירידה החדה בביקושים מצד שווקי המערב, אשר בצמיחהמשמעותית 
 השפיעו משמעותית על הייצוא וההשקעות באותן מדינות. 

 ,אך בשיעורים מתונים יותר מבעבר השנהתמשיך לצמוח בקצב מהיר גם  סין
כשחששות בדבר התפתחות בועה 
בסקטור הנדל"ן והבנקאות ימשיכו 
להעיב על תחזיות הצמיחה גם בעתיד. 

-ו 2014-ב 7.4%לעומת  2015-ב 7.2%)
יתר -(. רגולציית2013-ו 2012-ב 7.7%

והתערבות מאסיבית מדי של הממשלה 
 בברזילבכלכלה מעיבים על הצמיחה 

שממשיכה לסבול מעלייה מהותית 
ביוקר המחייה ושחיקה מתמדת של 

גם הירידות בהיקף  השכר הריאלי.
ההשקעות ובביקושים לייצוא )בעיקר 
מצד סין שמייבאת פחות ופחות 

זיל( מכבידים על הכלכלה שצפויה מבר
 2015-ב 0.5%להציג צמיחה שלילית של 
 רוסיה. 2014-לאחר צמיחה אפסית ב

מורכבת ורגולציה חריגה, ממשיכה להיות מאויימת על מבירוקרטיה  שממשיכה לסבול
הנפילה בערך הרובל  .המשבר באוקראינה על רקעסנקציות כלכליות חריפות יותר ידי 

מחירי הנפט בהוצאות משקי הבית.  חדהינפלציה חריפה ולירידה צפויה להוביל לא
של הכלכלה  המוחלטתלאור תלותה  הנמוכים היכו מכה קשה בכלכלה הרוסית

כשעל פי ההערכות ישנה סבירות גבוהה עד ודאית למיתון כלכלי  ,בסקטור האנרגיה
  .3.5של שלילית השנה צפויה צמיחה במדינה. 

 קרן המטבע הבינ"למקור: 

 תוצר וסחר עולמי 

 )שיעור שינוי רבעוני במונחים שנתיים(

 תוצר ראלי

 

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

 .2015-ב 6.6%צפויה צמיחה של  2014-ב 6%צמיחה של 

, 2015-ב 3.5% -בכ לצמוח וצפויה 3.3% של בשיעור 2014-ב צמחה העולמית הכלכלה
 לצמוח וצפוי 2014-ב 3.1% של בשיעור צמח( ושירותים סחורות) העולמי הסחר

 . 20153-ב 3.8% של בשיעור

 יצוא הסחורות והשירותים
 

התאוששות בייצוא הישראלי התאפיינה ב 2014בהתאם למגמה העולמית, שנת 
יצוא הסחורות והשירותים של .  מסוימת וחזרה לצמיחה, גם אם הדרגתית ואיטית

 2013-בהשוואה ל 3%-של כדולרי גדל בשיעור  ,בניטרול מכירת חברות הזנק ,ישראל
 עלה  )ללא הייצוא לרש"פ(, יצוא הסחורותמיליארד דולר.  97-היקף כולל של כעלה לו

. יצוא הסחורות ללא מיליארד דולר 60-להיקף של כ  2%-בשיעור של כ 2014בשנת 
. מיליארד דולר 50-כשל  רמהל 2013-בהשוואה ל 2%-עלה גם הוא בכ יהלומים

)ללא ייצוא חברות יצוא השירותים בהמשך למגמה החיובית בשנים האחרונות רשם 
 .8%-גידול מרשים של כ 2014-בגם הזנק( 

 
 4הסחורותיצוא 

 

 אות יצוא הסחורות: תעשייה, יהלומים וחקל 
 

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

לסך  1.5%-בשיעור של כ עלהיצוא היהלומים  מיליארד דולר. 50-של כ להיקף 2%-בכ
בשיעור  נפל היצוא החקלאי. מסך יצוא הסחורות( 15.5%-)כ מיליארד דולר 9.3-של כ
הייצוא  .הסחורות(מסך יצוא  2.5%-)כ מיליארד דולר 1.4-כלהיקף של  8.5%-של כ

 2013 -בהשוואה ל 1.5%-עלה בכ מסך יצוא הסחורות, 82%-, המהווה כהתעשייתי
 מיליארד דולר. 47-הסתכם בכו
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 2015 ינואר, הבינלאומית המטבע קרן 
4

 הייצוא לרשות הפלסטינית.  ללא נתוני יצוא סחר חוץ למאזן התשלומים, להתאמות היצוא מכון אומדני את הכולל 
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 הייצוא התעשייתי
 

שעלה תעשייתי סקטור היצוא השל  הדשדושנמשכה מגמת  2014במהלך שנת 
ניתוח מגמות הייצוא . מיליארד דולר 47-להיקף של כ 1.5%-קל של כדולרי בשיעור 

כימיקלים  ;של התעשייה מצביע על קפאון ואף התכווצות בענפי הייצוא הדומיננטים
. לשנה הקודמת, כשמנגד ייצוא התרופות רשם גידול בהשוואה ורכיבים אלקטרונים

 .2013-שהתקבלו בבהשוואה להיקפים מגמה חיובית ביתר הענפים נרשמה 

רשם שיפור קל יצוא התרופות, ענף דומיננטי ביצוא המאופיין בריכוזיות רבה, כאמור, 
 צמח, 2012-ב 6%ושל  2013בשנת  8%-לעומת השנים הקודמות ולאחר ירידה של כ

ירידות בהיקפי  2014-ענפי הרכיבים והכימיקלים רשמו ב. 2014-ב 3%-בשיעור של כ
ייצוא הרכיבים האלקטרונים  היצוא, לאחר צמיחה מרשימה שרשמו שנה קודם לכם:

וייצוא הכימיקלים רשם  2013-ב 26%לאחר עלייה חדה של  4%-של כ דולרי ירד בשיעור
הענפים  3 יצוא סך. 2013-ב 18%-לאחר גידול של כ 2.5%-של כדולרית ירידה 

והסתכם  1%-ירד בשיעור של למעלה מ  5מסך הייצוא 46%-הדומיננטים המהווים כ
, התרופות יצוא בנטרול, יהלומים ללא הסחורות. ייצוא מיליארד דולר 22-בכ

 .שעברה לשנה בהשוואה 2.5%-כ עליה דולרית של רשם ,והרכיבים הכימיקלים

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

 

 
 

 

 : מכון היצואואומדנים עיבוד נתונים
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 סחורות, ללא יהלומים 

5.3% 

3.6% 

1.9% 

-0.3% 

-3.2% 

2.0% 
1.0% 

4.3% 

H1.2013 H2.2013 H1.2014 H2.2014

 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 
-של כדולרי בשיעור  2014בשנת  עלהללא רכיבים אלקטרונים, תרופות וכימיקלים 

 מיליארד דולר.  26-להיקף כולל של כ 2.5%

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

-עלה בשיעור של כ מוצרי גומי ופלסטיקמיליארד דולר, יצוא  5.9-שעברה והסתכם בכ
 ציוד יצוא השאר בין כוללאשר ציוד חשמלי, יצוא  , מיליארד דולר 2-ללמעלה מ 6%

 2%-בשיעור של כ , עלהואלקטרוניקה, חשמל, החלופית האנרגיה בתחום ומערכות
-לכ 19%-עלה בשיעור חד של כציוד רפואי ומדעי ויצוא  מיליארד דולר 1.3-להיקף של כ

, 10%-)עלה בכ טקסטיל והלבשהביצוא מיליארד דולר. עליות נוספות נרשמו  1.2
 מיליון 640-, הסתכם בכ22%-)עלה בכ תכשיטיםביצוא דולר(,  מיליון 840-הסתכם בכ

 דולר(. מיליון 420-, הסתכם בכ2%-)עלה בכ מוצרי עץ, נייר ודפוסדולר( וביצוא 

 2.1-להיקף של כ 3%-)ירד בשיעור של כ כלי טיסמנגד נרשמו השנה ירידות ביצוא 
מיליון  715-להיקף של כ 32%)ירידה דולרית של  תזקיקי נפטביצוא מיליארד דולר(, 

 יצוא מיליון דולר(. 700-להיקף של כ 6%-בשיעור של כ הדי)יר המתכותוביצוא דולר( 
 .דולר מיליארד 1.1-כ נותר ללא שינוי בהיקף של ומשקאות מזון

 על פי ענפיםהיצוא 
 סחורות ללא יהלומים. יצוא נתונים מקוריים, במיליארדי דולרים -   2013מול  2014

 
 מכון הייצואהיחידה הכלכלית, : עיבוד וניתוח נתונים

11.0 

6.7 6.5 

5.9 

4.6 

2.1 2.1 

1.3 1.2 1.1 
0.84 0.7 

0.7 
0.64 0.42 

11.2 

6.9 
6.3 

5.1 
4.8 

2.2 2.0 

1.25 1.0 1.1 

0.76 
1.1 

0.75 0.5 
0.4 

,  מחשוב כימיקלים
מכשור  
 אלקטרוני

מכונות   תרופות
 וציוד

רכיבים 
 אלקטרונים

גומי   כלי טיס 
 ופלסטיק

ציוד  
 חשמלי

,  מזון ציוד רפואי
משקאות  

 וטבק

, טקסטיל
הלבשה  

 ועור

תזקיקי  
 נפט

מתכות 
 בסיסיות

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 וניתוח נתונים: היחידה הכלכלית, מכון הייצוא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תרופות
13.5% 

 רכיבים  
 אלקטרונים

9.5% 

 כימיקלים
23% 

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

 

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  הייצוא מרכזי לאיחוד האירופי, השפיע
 מתבטאת בהיקףכך גם הירידה בייצוא הרכיבים ובייצוא ציוד לבקרה תעשייתית זה. 

 למדינות אסיה.שנרשם הייצוא 

 

 

 האיחוד האירופי 

בהשוואה  2%-בשיעור דולרי של כהאירופי  הייצוא למדינות האיחוד עלה 2014 שנתב
מושפע מהותית מתנודות ושינויים בהיקפי הייצוא בענפי  לאיחודהייצוא  .2013-ל

לאזור זה. בניגוד הכימיקלים והתרופות המהווים כמחצית מסך הייצוא של ישראל 
הכימיקלים , הושפע הייצוא לשלילה עקב ירידות בהיקפי 2013-בלמגמה שנרשמה 

עה ההשפ קיזז אתבהיקף יצוא התרופות  המשך הגידול ,ותזקיקי הנפט, כשמנגד
  .השלילית

 5%-עלה בכ יעד היצוא העיקרי של ישראל באירופה והשני בעולם,, לבריטניההייצוא 
הייצוא . +(%7) צרפתול +(%19) הולנדלהייצוא  ה, כמו גםבהשוואה לשנה שעבר

ירד  ,(-%9) ובלגיה (-%16) קפריסין, (-%15) ספרד, (-%2) איטליה, (-%4) גרמניהל
 בהשוואה להיקפים שהתקבלו אשתקד.

-כ המהווה –מיליארד דולר  15.4-בכ 2014 -בי הסתכם סך היצוא לאיחוד האירופ
 מסך היצוא של ישראל. 32%

 

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

 2014בשנת סך היצוא מזרח אירופה ומדינות אפט"א )איסלנד, נורבגיה ושוויץ(. 
בהשוואה  1.5%-כשל  ירידהמסך היצוא(,   9% -מיליארד דולר )כ 4.5-הסתכם בכ

נמשכה מגמת הצמיחה המהירה בייצוא של  2014-ב אשתקד. לתקופה המקבילה
, כשמנגד הושפע הייצוא לשלילה עקב הירידות בהיקפי +(%19) לטורקיהישראל 
 .  (-%16) אוקראינהלו (-%5) לרוסיההייצוא 
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 ארה"ב
בעיקר  2013-לבהשוואה  4%-של כ עלייההיצוא לארה"ב  רשם 2014 שנת בסיכום

השפעה שלילית  .הכימיקלים, המינרלים והרכיבים האלקטורניםיצוא ב הגידול בזכות
שהוסיף להתכווץ התרופות, ענף הייצוא העיקרי של ישראל לארה"ב, הייתה ליצוא 

 10.6-סך היצוא לארה"ב הסתכם בכ. בשנים האחרונות תלמגמה שנרשמ בהמשך
   מסך היצוא הישראלי. 22% -מיליארד דולר, כ

 

 אסיה 

 21%-כמיליארד דולר ) 10-עמד הייצוא של ישראל לאסיה על כ (2014) בשנה החולפת
 ללא שינוי משמעותי בהשוואה לשנה שעברה.  –מסך היצוא של ישראל( 

כמו גם ירידות   6נים למדינות היבשתרוצמצום משמעותי במשלוחי הרכיבים האלקט
לתעשיית משמעותית בייצוא ציוד מתקדם לבקרה תעשייתית )המיועד בעיקרו 

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

ניתן  בחלוקה למדינות ( ובייצוא מכשור רפואי ומדעי.והמזון ההשקיה, הרובוטיקה
 +(%4) לקוריאה הדרומית ,+(%10) ליפןבהתאוששות מסוימת בייצוא השנה להבחין 

 .(-%22) וסינגפור ,(-%25) לטיוואןמשמעותית בייצוא  לצד ירידה +(,%8קונג )-ולהונג
 נותר השנה ללא שינוי בהשוואה להיקפו בשנה שעברה. לסיןהייצוא 

 

 אמריקה הלטינית 
 5%-מיליארד דולר )כ 2.5 -בכ 2014בשנת , הסתכם למדינות אמריקה הלטינית יצואה

בהמשך למגמה השלילית שהתקבלה  .2013 שנתלעומת  6% -של כ ירידהמסך היצוא(, 
מהמשך ההתכווצות בהיקפי  2014בשנת גם לרעה היצוא לאמל"ט הושפע  ,2013-ב

הכלכלה החזקה ויעד הייצוא העיקרי של ישראל באזור, שנקלעה  - לברזילהייצוא 
צמח הייצוא , 12%-בעוד שהייצוא לברזיל ירד בשיעור של כלדשדוש מתמשך. 

וסייע לקזז חלקית את השפעת הירידה בביקושים של  28%-של כ בשיעור חד למקסיקו
 השוק הברזילאי.  

 

 אפריקה 
מיליארד  1.3-להיקף של כ 4%-של כירידה  רשם הייצוא ליבשת אפריקה 2014בשנת 

בעיקר  הקיטון בהיקפי הייצוא נבע .שעברהבשנה  זהה, בהמשך לירידה בשיעור דולר
  .(-%19) וגאנה, (-%39) ניגריה ,(-%9) דרום אפריקהל מירידות בייצואכתוצאה 
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 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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 -של למעלה מעלייה מרשימה  שםורש, למצריםייצוא בלציין את התאוששות  ראוי
 לאחר תקופה ממושכת של ירידות., 20%

 
  ע"פ אזורי סחר 2014 -ב הייצוא

 תונים מקוריים במיליארדי דולריםנ, 2012לעומת  2013

 
 

 עיבוד נתונים ואומדנים: מכון היצוא

 

 

 עיבוד נתונים ואומדנים: מכון היצוא

15.4 

10.6 
9.9 

4.5 

2.5 3.1 

1.3 1.2 

15.1 

10.1 9.9 

4.5 

2.7 2.9 

1.3 1.2 

 -

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

האיחוד  
 האירופי

אמריקה   שאר אירופה א ס י ה ב"ארה
 הלטינית

מדינות בלתי  
 מסווגות

 שאר העולם א פ ר י ק ה

ם
רי

ל
דו

י 
ד
ר
א

לי
מי

ב
 

2014   2013   

 האיחוד האירופי
32% 

 ב"ארה
22% 

 א ס י ה
21% 

 שאר אירופה
9% 

 אמריקה הלטינית
מדינות בלתי   5%

 מסווגות
6% 

 א פ ר י ק ה
3% 

 שאר העולם
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 העיקריים של ישראל היצואיעדי בשינויים התפתחויות ו
 ביצוא סחורות ללא יהלומים, דירוג היעדים ופירוט על פי ענפים

. במהלך 7מסך הייצוא 60%-המובילים היווה השנה כהייצוא לעשרת יעדי הייצוא 
בהשוואה  העיקריים היצואיעדי  10מתוך  5 -ל היקפי היצואב עלייהנרשמה  2014

יעדים ירד וליעד אחד נותר ללא שינוי.  4-, הייצוא ל2013-לתקופה המקבילה ב
 8-מסך הייצוא, נרשמה עלייה ל 75%-היעדים הגדולים, המהווים כ 20מבין 

 ללא שינוי. 1-יעדים ו 11-יעדים, ירידה ל

)בעיקר ביצוא התרופות  םשינויים משמעותיים שנרשמו בענפי היצוא הדומיננטיי
יצוא הכימיקלים ותזקיקי הנפט(, השפיעו באופן מובהק על דירוג יעדי היצוא של וב

. כך למשל, העלייה החדה ביצוא הכימיקלים ותזקיקי הנפט 2014-ישראל ב
 3-כמו בשנים קודמות, תרמה לביסוסה במקום ה 2014בשנת לטורקיה שנרשמה גם 

ד הביאה לדחיקתה של ביעדי הייצוא, כשמנגד ירידה חדה באותו ענף ייצוא לספר
מבין היעדים העיקריים. המשך הגידול המואץ ביצוא התרופות  10המדינה למקום 

 יםכיעד ןבצמיחת היצוא לשם ולהתבססותלבריטניה והולנד היה הגורם המשמעותי 
קיזזו את ירידה במשלוחי התרופות לארה"ב המשך מגמת ה, כשמנגד יםמוביל

 . לשוק החשוב והעיקרי של הייצוא הישראליהעליות המרשימות שהתקבלו בייצוא 

 2014יעדי היצוא העיקריים של ישראל,   10
  2013-בהשוואה ל %-יצוא סחורות ללא יהלומים, במיליארדי  דולרים, שינוי ב

ללא היצוא לרש"פ, מלזיה וקפריסין
8

 

 
 מכון היצואהיחידה הכלכלית, עיבוד וניתוח: 

                                                           
7

 סחורות, ללא יהלומים. 
8

היעדים לא נכללו מלזיה וקפריסין המושפעים באופן קריטי מענף יצוא בודד )יצוא הרכיבים למלזיה מהווה למעלה  10מבין  

 (.96%-מסך היצוא. יצוא הכימיקלים ותזקיקי הנפט לקפריסין מהווה למעלה מ 99%-מ
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 2014יעדי היצוא,  10השינוי בדירוג 

 על פי היקפי יצוא סחורות ללא יהלומים, במיליארדי דולרים. ללא היצוא לרש"פ, מלזיה וקפריסין
 

 בדירוג שינוי 2014 דירוג 2013 דירוג  שינוי % $(B) 2014יצוא  מדינה

 (-) 1 1 5% 10.9 ארה"ב      

 (-) 2 2 4% 3.6 בריטניה

 1+ 3 4 10% 2.7 טורקיה     

 1- 4 3 0% 2.6 סין        

 (-) 5 5 19% 2.5 הולנד      

 (-) 6 6 1%- 1.6 גרמניה     

 (-) 7 7 6% 1.4 צרפת       

 (-) 8 8 16%- 1.0 ספרד       

 (-) 9 9 6%- 1.0 איטליה     

 (-) 10 10 5%- 1.0 הודו       
 

 מיליארד דולר( 3.2-בכ 2014-ב הסתכם  קונג-כולל הונג)* היצוא לסין 
 מכון היצואהיחידה הכלכלית, עיבוד וניתוח: 

 2014,  הישראלי משקל המדינות ביצוא
 באחוזים מתוך סך יצוא הסחורות ללא יהלומים. ללא היצוא לרש"פ, מלזיה וקפריסין

 
 
  (6.5%-מהווה כ קונג-כולל הונג)* היצוא לסין  

 מכון היצואהיחידה הכלכלית, עיבוד וניתוח: 

 ב      "ארה  
22.8% 

 בריטניה   
7.6% 

 טורקיה       
5.7% 

 סין          
5.4% 

 הולנד         
5.2% 

 גרמניה       
3.4% 

 צרפת          
2.9% 

 ספרד         
2.2% 

 איטליה       
2.1% 

 הודו         
2.1% 

 יתר המדינות
40.6% 
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 ארה"ב

יצוא הסחורות אל ארה"ב, יעד היצוא העיקרי והחשוב ביותר של ישראל, רשם 
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם  5%-של כ עלייה 2014במהלך שנת 

, ענף הייצוא יצוא התרופותהמשך ההתכווצות בהיקף מיליארד דולר.  11-בכ
משמעותי שקיזז את המגמה החיובית שנרשמה העיקרי למדינה, היה גורם 

עלה הייצוא לארה"ב בשיעור גבוה יותר , כאשר בנטרול ענף התרופות בייצוא לשם
 .9%-כ של

הינה מגמתית ומאפיינת את הענף בשנים ביצוא התרופות לארה"ב  הירידה
-מיליארד דולר, ב 4.5-הסתכם יצוא התרופות לארה"ב בכ 2010האחרונות. בשנת 

 -על כ 2013-מיליארד דולר, ב 3.4על  2012-מיליארד דולר, ב 4.1מד היקפו על ע 2011
כאמור נמשכה ההתכווצות בהיקפי משלוחי התרופות  2014-כשבמיליארד דולר,  3

ירד  2010-2014מיליארד דולר. סך הכל בין השנים  2.8-לארה"ב אשר הסתכמו בכ
בכל שנה בשנים  11%של ירידה ממוצעת  -  38%יצוא התרופות בשיעור חד של 

. הנסיגה ביצוא של ענף כה מרכזי ביצוא הישראלי לארה"ב השפיעה כמובן על 9אלו
נרשמה ירידה מגמתית בהיקפי היצוא  2010-2014השורה התחתונה ואכן בין השנים 

ירידה ממוצעת  - 6%של מצטבר היצוא לארה"ב בשיעור למדינה. בשנים אלו ירד 
 בשנה.  2%-כ של

  2014-2010, וא התרופות על היצוא לארה"בהשפעת יצ
 יצוא סחורות ללא יהלומים, במיליארדי דולרים. 

 

 
 

 מכון היצואהיחידה הכלכלית, עיבוד וניתוח: 

                                                           
9

 (CAGRשיעור צמיחה שנתי מורכב ) 
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יחד עם זאת, כאשר בוחנים את היצוא ללא השפעת התרופות משתנה התמונה וניתן 
האחרונות. סך הכל לראות בגידול עקבי ביצוא הסחורות של ישראל לארה"ב בשנים 

 3%-, צמיחה שנתית ממוצעת של כ14%-גדל היצוא למדינה ב 2010-2014בין השנים 
 בשנה.

 

  2014-2010, ללא תרופות -התפתחות היצוא לארה"ב 
 יצוא סחורות ללא יהלומים, במיליארדי דולרים. 

 
 

 מכון היצואהיחידה הכלכלית, עיבוד וניתוח: 

. מבין ענפי חיובית מובהקתבמגמה  השנההיצוא ביתר הענפים לארה"ב התאפיין 
 9%)עלייה של  הכימיקלים וזיקוקי הנפטהיצוא העיקריים, נרשם גידול ביצוא 

 יצוא, הכולל בין השאר מכונות וציודדולר(, ביצוא  מיליארד 1.3-להיקף של כ
-להיקף של כ 12%, )עלייה של והמזון ההשקיה, הרובוטיקה, הדפוס בתחום מכונות

 590-להיקף של כ 39%, )עלייה של אלקטרוניםרכיבים מיליון דולר(, ביצוא  780
מיליון  565-להיקף של כ 5%, )עלייה של מדעי-מכשור רפואיביצוא  מיליון דולר(,

, הכולל בין השאר יצוא מערכות מכשירים לבדיקה, מדידה וניווטביצוא דולר(, 
 535-להיקף של כ 2%-כבוד לתעשיית המוליכים למחצה, )עלייה של וציוד בדיקה ועי

ביצוא מיליון דולר(,  495-להיקף של כ 2%-כ , )עלייה שלמתכותביצוא מיליון דולר(, 
מוצרי ביצוא מיליון דולר(,  420-להיקף של כ 15%, )עלייה של מוצרי גומי ופלסטיק

מנועים וציוד ביצוא מיליון דולר(,  375-להיקף של כ 86%, )עלייה של מינרלים
 החלופית האנרגיה בתחום ומערכות ציוד יצוא השאר בין כוללה חשמלי

ביצוא מיליון דולר(,  360-להיקף של כ 13%והחשמל  , )עלייה של  אלקטרוניקהה
ביצוא מיליון דולר(,  350-להיקף של כ 7%, )עלייה של מוצרי טקסטיל והלבשה

מיליון דולר(  325-להיקף של כ 8%, )עלייה של ות מחשובמכונות למשרד ומערכ
 305-להיקף של כ 3%, )עלייה של ציוד תעשייתי לבקרה ומכשור אופטיביצוא ו

 מיליון דולר(.

 6.0
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 7.5
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 8.5
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 בריטניה

מגמת הגידול ביצוא לבריטניה, המאפיינת את היצוא למדינה בשנים האחרונות, 
עלה היצוא לבריטניה בשיעור  2013 -. בהשוואה ל2014נמשכה גם במהלך שנת 

לזכות הגידול ביצוא  ברובו, אולם השיפור בהיקפי היצוא נזקף 4%-דולרי של כ
ענף דומיננטי ביותר ביצוא למדינה. היצוא לאי הבריטי, יעד היצוא  -התרופות 

מיליארד  3.6-בכ 2014העיקרי של ישראל באירופה והשני בעולם, הסתכם בשנת 
 דולר.

גם היצוא לבריטניה מושפע רבות מהדומיננטיות של ענף התרופות, בדומה לארה"ב, 
שוק יעד מרכזי של החברה. גידול חד זה  -הנובע ברובו מפעילותה של חברת טבע  

ביצוא התרופות הוא הגורם הדומיננטי אשר קיבע את בריטניה בשנים האחרונות 
ביותר מבין  כיעד היצוא השני בחשיבותו של ישראל בעולם וכיעד היצוא הגדול

גדל יצוא התרופות לבריטניה בשיעור חד של  2010-2014בין השנים  מדינות אירופה.

סך היצוא ללא תרופות גדל בשנים אלו . 10בשנה 27%, צמיחה ממוצעת של 157%
 8%-ו 2010-2014בין השנים  26%בשיעור מתון הרבה יותר: גידול מצטבר של 

 בלבד. 4%צמח היצוא לממלכה בשיעור מצטבר של  2011בשנה, כאשר משנת 

יצוא התרופות  סך נמשכה מגמת הגידול ביצוא התרופות:  2014בשנת כאמור,  
מיליארד  2.25-של כשיא להיקף  4%בשיעור דולרי של גדל לממלכה המאוחדת 

 . מסך היצוא למדינה 62%-דולר, כ

 מכון היצואהיחידה הכלכלית, עיבוד וניתוח: 

                                                           
10

 (CAGRעור צמיחה שנתי מורכב )שי 
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הכימיקלים  יצוא התאפיין במגמה מעורבת: ביתר ענפי היצוא היצוא לבריטניה
 גומי ופלסטיק יצואמיליון דולר,  320 -להיקף של כ 1.5%-עלה בכ ותזקיקי נפט

להיקף  10%-עלה בכ כלי הטיס יצואמיליון דולר,  160 -להיקף של כ 18%-עלה בכ
מיליון דולר,  90 -להיקף של כ 15%-עלה בכ המתכות יצואמיליון דולר,  115 -של כ
מכונות למשרד  ויצואמיליון דולר,  60 -להיקף של כ 75%-עלה בכ התכשיטים יצוא

 .מיליון דולר 45 -להיקף של כ 7%-עלה בכ ומערכות למחשוב

מיליון  115-להיקף של כ 14%-)ירידה של כ החקלאי ביצואמנגד נרשמו ירידות 
, מיליון דולר( 70-להיקף של כ 14%-)ירידה של כ ציוד טלקומוניקציה ביצואדולר(, 
מוצרי  ביצוא ,מיליון דולר( 55-להיקף של כ 3%-)ירידה של כמכונות וציוד  ביצוא

ציוד  ביצוא ,מיליון דולר( 45-להיקף של כ 16%-)ירידה של כטקסטיל והלבשה 
 ,מיליון דולר( 45-להיקף של כ 19%-)ירידה של כ תעשייתי לבקרה ומכשור אופטי

 וביצוא מיליון דולר( 35-להיקף של כ 11%-)ירידה של כמזון ומשקאות  ביצוא
 מיליון דולר(. 36-להיקף של כ 19%-)ירידה של כמדעי -מכשור רפואי

 

 טורקיה

להיקף  10%של  דולריבשיעור  2014סך היצוא של ישראל לטורקיה עלה בשנת 
נזקף ברובו  למדינה בהיקפי היצוא המשך הגידולמיליארד דולר.  2.75-כ כולל של

שלא בהכרח  המוחלט לעליה הדרסטית ביצוא מוצרי הכימיקלים וזיקוקי נפט,

מסך יצוא הסחורות  81%-מהווה נכון לסוף השנה כואשר  ,11מיועד לשוק הטורקי
 של ישראל לטורקיה.

היצוא לטורקיה הינו ריכוזי 
בשנים ביותר ומושפע 

באופן מהותי  האחרונות
משינויים בענף היצוא העיקרי, 

-ב  נפט.ותזקיקי כימיקלים 
גדל היקף יצוא ענף זה  2014

וטיפס לשיא  16%בשיעור של 

כמעט  – 12מיליארד דולר 2.2של 
 2010מהיקפו בסוף שנת  3פי 

המשקף קצב גידול מטאורי של 
למעשה, כל הגידול נה. בש 30%

שנרשם בשנים אלו בייצוא של 
ישראל לטורקיה מקורו בייצוא 
הכימיקלים ותזקיקי הנפט 
 ובנטרולו מתקבלת תמונה שונה 

                                                           
11

 .אליה המיוצאות מהסחורות לחלק מעבר כתחנת טורקיה משמשת במקרים רבים 
12

 לעלייה במרווחי הזיקוק השפעה מסוימת על הגידול הדולרי בהיקפי יצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט.  
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 8%התכווץ הייצוא לטורקיה בשיעור מצטבר של  2010-2014בתכלית: בין השנים 
המשויכים תוך כדי ירידות גורפות ברוב ענפי הייצוא )בעיקר בענפי הייצוא 

לסקטור הביטחוני( ובשורה התחתונה נמצא הייצוא לטורקיה במצב של דשדוש 
  ודעיכה מתמשכים.

בניגוד למגמה הכללית נרשמה התאוששות מסוימת. יצוא  2014בשנת יחד עם זאת, 

מנועים וציוד יצוא מיליון דולר,  107-להיקף של כ 15%עלה בשיעור של   13המתכות
מוצרי החציבה יצוא  מיליון דולר(, 93-)הסתכם בכ 43%-עלה בשיעור של כחשמלי 

 37-לכ 22%-עלה בכ התרופותיצוא ומיליון דולר(  42-)לכ 12%-עלה בכוהמינרלים 
 מיליון דולר(. 41-)הסתכם בכ 29%-. מנגד ירד יצוא מכונות וציוד בכמיליון דולר

 

 

 מכון היצואהיחידה הכלכלית, עיבוד וניתוח: 

 

 סין

ללא שינוי  -מיליארד דולר  2.6-בכ 2014-בהיצוא הישראלי לסין הסתכם 
. בשנים האחרונות קיבעה סין את הדומיננטיות שנה קודם לכןבהשוואה להיקפו 

בזכות צמיחה  שלה כיעד היצוא הגדול, העיקרי והחשוב ביותר של ישראל באסיה,
.  ניתוח מיוחד 2010-2012מואצת שנרשמה בהיקפי הייצוא לשם בעיקר בין השנים 

שנערך בזמנו על ידי היחידה הכלכלית העלה כי רוב הגידול בהיקפי היצוא נזקף 
ענפי ייצוא דומיננטיים בלבד )רכיבים אלקטרונים, כימיקלים ומינרלים(,  3לזכות 

 המאופיינים בריכוזיות גבוהה ובשליטתן של מספר מצומצם מאוד של חברות. 

                                                           
13

 .ולתוצר ליצוא נמוך מוסף ערף בעל סקטור, ברזל גרוטאות יצוא בעיקר כולל 
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ה תפנית במגמת הריכוזיות ביצוא לסין, כשמשקלם אולם, בשנתיים האחרונות חל
ירד בהתמדה והיקפי היצוא ביתר הענפים המאופיינים  םשל הענפים הדומיננטיי

גדל והיווה גורם חיובי  –בביזוריות ובפעילותם של מספר רב יחסית של חברות 
  במגמות הייצוא של ישראל לסין.

 

 מכון היצואהיחידה הכלכלית, עיבוד וניתוח: 

 

ענפי היצוא  משינויים בהיקפי היצוא שלבאופן מהותי מושפע היצוא לסין כאמור, 
בניגוד למגמה  והמינרלים. הכימיקלים, הרכיבים האלקטרונים: םהדומיננטיי

משקלם  2014בשנת  ירד,  2013-ב ובהמשך למגמה שנרשמה 2010-2012בשנים 
-ב 71%-ו 2013-ב 66%מסך היצוא )לעומת  62%שיעור של להמצרפי של ענפים אלו 

לשיעור של היצוא המצרפי של יתר ענפי היצוא משקל  עלה (. בהתאם לכך,2012
הענפים  3(. סך היצוא של 2012-ב 29%-ו 2013-ב 34%) היצוא לסיןמסך  38%

מיליארד דולר.  1.6להיקף של  2013-לבהשוואה  6%-הדומיננטיים ירד בשיעור של כ
 970-להיקף של כ והגיע 2013-לבהשוואה  10%של רשם גידול הייצוא ביתר הענפים 

  .מיליון דולר

 654  
 743   714  

 879  
 970  

 1,080  

 1,548  

 1,736   1,701  
 1,605  

 -

 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

 1,400

 1,600

 1,800

 2,000

2010 2011 2012 2013 2014 

ם
רי

ל
דו

י 
ונ

לי
מי

 

 ;מגמות בייצוא לסין
  ענפים דומיננטיים מול שאר ענפי הייצוא 

 (במיליוני דולרים, 2010-2014)

 מינרלים וכימיקלים, רכיבים יתר ענפי היצוא
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 מכון היצואהיחידה הכלכלית, עיבוד וניתוח: 

 

הרכיבים ענף היצוא העיקרי של ישראל לסין בשנים האחרונות הוא ענף 
, הנשלט בחלקו הגדול על ידי חברת אינטל. יצוא הרכיבים ירד במהלך האלקטרונים

 41% -דולר  מיליארדאשתקד להיקף יצוא  של כלבהשוואה  3%-בשיעור של כ 2014
מסך היצוא לסין. חשוב לזכור כי לאינטל העולמית מפעלי בדיקה והרכבה במספר 

ומלזיה( אליהם נשלחים שבבים  םיעדים מרכזיים באסיה )בעיקר בסין, ווייטנא
ם המיוצרים במפעלי הייצור של החברה בישראל. שינויים בהיקף יצוא הרכיבי

 לחלוקת בנוגע ת הרכיביםיצרני של עסקיות והחלטותלמדינות, נובע משיקולים 
 תמורות ברמות על מעידים אלו אינם שינויים - שוניםה יעדה שוקי בין היצוא

 .המקומי השוק של הביקושים

בגודלו לסין  2-הוא ענף היצוא ההמינרלים, הכולל בעיקר את יצוא האשלג,  יצוא
)כמו גם יצוא הכימיקלים(, מסך היצוא לשוק זה. ענף יצוא זה  12%-והוא מהווה כ

, ונתון כימיקלים לישראלמושפע באופן כמעט מוחלט מפעילותה העסקית של חברת 
שפרסמה כי"ל,  2014בדו"חות הכספיים לשנת  לתקופה.לתנודתיות מתקופה 

 מהעיצומים כתוצאה בסין האשלג של המכירה כמויותב ירידההודיעה החברה על 
. הירידה במכירות התקבלה בניגוד למגמה החיובית החזקה ביבוא המלח ים בכיל

 ביבוא הגידול מגמת החברה הערכתבכלל ושל סין בפרט, כשעל פי האשלג העולמי 
הסתכם יצוא המינרלים  2014 בשנת. 2015 בשנת להימשך צפויה סיןהאשלג של 

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.  10%-של כ ירידהמיליון דולר,  315-לסין בכ
מסך היצוא.  10%-הינו ענף היצוא השלישי בגודלו לסין, המהווה כ הכימיקליםענף 

בהשוואה לתקופה המקבילה  11%-יצוא הכימיקלים בשיעור של כ ירד 2014במהלך 
 מיליון דולר.  230-אשתקד והוא הסתכם בכ
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מרשימה עלייה  התקבלהכאמור, בשאר ענפי היצוא )ללא שלוש הענפים הגדולים( 
מבין ענפים אלו נרשמה מגמה חיובית כללית תוך  .2013-לבהשוואה  10%-של כ

ביצוא  מיליון דולר(, 230-להיקף של כ 69%-)עלה במכונות וציוד כדי עליות ביצוא 
מערכות מיליון דולר(, ביצוא  230-להיקף של כ 19%-)עלה ב רפואי-המכשור המדעי

 מוצרי גומי ופלסטיקמיליון דולר(, ביצוא  35-להיקף של כ 31%-)עלה ב מחשוב
 24%-)עלה ב מנועים וציוד חשמליביצוא , מיליון דולר( 35-להיקף של כ 41%-)עלה ב

מכשור לבקרה תעשייתית, אופטי וצילום וביצוא ,  מיליון דולר( 30-להיקף של כ
. מנגד מיליון דולר 25של להיקף יצוא  2013-לבהשוואה  20%של שעלה בשיעור 
, מיליון דולר( 115-לכ 11%-)ירד ב מכשור למדידה ובדיקה ביצוא נרשמה נסיגה

-)ירד ב ציוד טלקומוניקציה מיליון דולר( ביצוא 90-לכ 5%-)ירד ב המתכות ביצוא
 מיליון דולר(.  40-לכ 17%-)ירד ב מזון ומשקאות וביצוא, מיליון דולר( 90-לכ 19%

 

 
 

 הולנד

מבין יעדי היצוא  החמישיהולנד במקום  מדורגת 2014 לשנתבסיכום נתוני היצוא 
גידול דולרי , רדול מיליארד 2.5-בכ השנהשל ישראל. סך היצוא להולנד הסתכם 

 מגידול בעיקרבהיקפי היצוא להולנד נבעה  העלייהלאשתקד. בהשוואה  19%של 
 בהשוואה לשנה שעברה וטיפס 86%-בשיעור של כ שזינק, התרופותביצוא משמעותי 

 . 2014-במיליון דולר  615-לכ 2013 -במיליון דולר  330-מכ
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יצוא  מלבד יצוא התרופות, נרשמה מגמה חיובית גם ביתר ענפי הייצוא להולנד:
מכשור יצוא  מיליון דולר, 450-היקף של כל 11%-שיעור של כעלה ב מכונות וציוד

ציוד יצוא  מיליון דולר, 91-היקף של כל 140%-שיעור של כב זינקמדעי -רפואי
עלה  מזון ומשקאותיצוא  מיליון דולר, 85-היקף של כל 3%-בכעלה  טלקומוניקציה

 4%-בכעלה  מוצרי גומי ופלסטיקיצוא  מיליון דולר, 82-היקף של כל 19%-בכ
היקף של ל 49%-בכעלה  ערכות מחשובמוצרי ומיצוא  מיליון דולר, 75-היקף של כל
 45%-בכעלה  מכשור לבקרה תעשייתית, אופטי וצילוםיצוא מיליון דולר ו 60-כ
הכימיקלים ותזקיקי  בייצואמיליון דולר. מנגד נרשמה ירידה  45-היקף של כל

 184-לכ 7%-)ירד בכ בייצוא החקלאימיליון דולר(,  552-לכ 5%-)ירד בכ הנפט
 מיליון דולר(. 50-לכ 5%-)ירד בכ מוצרים מינרליםמיליון דולר( ובייצוא 

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

. היצוא 14של ישראל בעולם והשלישי באירופה 6-גרמניה מהווה את שוק היעד ה
למדינה זו מאופיין ברמת ביזור גבוהה של ענפי היצוא, ללא ענף יצוא או חברה 

המשפיעים באופן משמעותי על היצוא למדינה. היצוא לגרמניה,  םדומיננטיי
דולרי בשיעור  2014בסיכום  ירדהכלכלה החזקה באירופה ואחת החזקות בעולם, 

 מיליארד דולר.  1.65 -והסתכם לסך של כ 1.5%-של כ

)ירידה  הכימיקלים וזיקוקי הנפטיצוא מבין ענפי היצוא העיקריים נרשמה ירידה ב
)ירידה  מדעי-מכשור רפואי(, ביצוא מיליון דולר 225-להיקף כולל של כ 18%-של כ
-)ירידה של כ ציוד טלקומוניקציה(, ביצוא מיליון דולר 103-להיקף של כ 19%-של כ
-)ירידה של כ מכשור למדידה ובדיקה( וביצוא מיליון דולר 87-להיקף של כ 16%
 (. מיליון דולר 64-להיקף של כ 38%

(, מיליון דולר 187-לכ 10%-)עלייה של כ מכונות וציודמנגד נרשמו עליות ביצוא 
 מתכות(, ביצוא מיליון דולר 160-כל 5%-)עלייה של כ מוצרי גומי ופלסטיקביצוא 

 14%-)עלייה של כ רכיבים אלקטרונים(, ביצוא מיליון דולר 135-לכ 8%-)עלייה של כ
(, ביצוא מיליון דולר 107-לכ 57%-)עלייה של כ תרופות(, ביצוא מיליון דולר 110-לכ

 מוצרי טקסטיל(, ביצוא מיליון דולר 70-לכ 9%-)עלייה של כ מנועים וציוד חשמלי
 15%-)עלייה של כ החקלאי וביצוא( מיליון דולר 56-לכ 42%-)עלייה של כ והלבשה

 (.מיליון דולר 54-לכ

 

 

                                                           
לאור העובדה כי הולנד משמשת תחנת מעבר לסחורות ליעדים נוספים ברחבי העולם וכי הסחורות המיוצאות 14

 השני בחשיבותו באירופה. הייצואיש המחשיבים את גרמניה כיעד  ,מישראל לשם אינן מיועדות בלבד לשוק ההולנדי
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 צרפת

עלה  2014-בגם , לצרפתביצוא  2013בשנת שנרשם בהתאם לסנטימנט החיובי 
הייצוא לצרפת  למדינה, תוך כדי גידול גורף בהיקפים של רוב ענפי הייצוא. היצוא 

 לשנה המקבילה אשתקדבהשוואה  6%-של כדולרי בשיעור  2014גדל בסיכום 
ישראל מייצאת לצרפת בעיקר מוצרי מתכת מיליארד דולר.  1.4-והסתכם בכ

מתקדמים, כימיקלים ותוצרת חקלאית, המהווים יחדיו כמחצית מסך היצוא 
מיליון דולר  326-להיקף של כ 5%-עלה בשיעור של כ מוצרי מתכתלמדינה: יצוא 

נותר ללא שינוי בהשוואה לאשתקד והסתכם  הכימיקליםמסך היצוא(, יצוא  23%)
 2%-עלה בכ חקלאיתהתוצרת המסך היצוא( ויצוא  15%מיליון דולר ) 210-בכ

 מסך היצוא(. 11%מיליון דולר ) 156-והסתכם בכ

)עלה בשיעור  מוצרי גומי ופלסטיקגם ביצוא  מלבד אלו נרשמה השנה מגמה חיובית
 75-לכ 5%-)עלה בשיעור של כ כלי טיסמיליון דולר(, ביצוא  105-לכ 11%-של כ

מיליון דולר(,  70-לכ 11%-)עלה בשיעור של כ מזון ומשקאותמיליון דולר(, ביצוא 
מיליון דולר( וביצוא  50-לכ 9%-)עלה בשיעור של כ מדעי-מכשור רפואיביצוא 

 מיליון דולר(. 37-לכ 16%-)עלה בשיעור של כ רופותהת

 

 ספרד

בהשוואה  16%היצוא של ישראל לספרד בשיעור של  ירד 2014בסיכום שנת 
לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכמיליארד דולר. במהלך תקופה זו הושפע 

 ותזקיקיכימיקלים  ף הייצוא העיקרי,היצוא באופן מהותי מתנודתיות חריפה בענ
 המהווה למעלה ממחצית הייצוא לספרד. נפט,

 28%התכווצות של  2014במהלך שנת יצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט רשם סך 
בנטרול הירידה בענף זה מתקזזת מיליון דולר.  550-בהיקפים והוא הסתכם בכ

 הירידה בהיקפי היצוא למדינה אשר נותר ללא שינוי בהשוואה לשנה שעברה.

בקרה ציוד  היצוא לספרד: מעורבת ביתר ענפיבהתאם לכך נרשמה מגמה 
של  ירידה)מכונות וציוד , מיליון דולר( 120-כ להיקף של 25%של  עלייה)תעשייתית 

 46-כלהיקף של  14%של  ירידה) תחקלאיתוצרת  מיליון דולר(, 86-כלהיקף של  11%
, מיליון דולר( 45-כלהיקף של  6%)עלייה של פלסטיק מוצרי גומי ו ,מיליון דולר(

של  עלייה)מתכות מיליון דולר(,  30-כלהיקף של  18%)ירידה של   מינרליםמוצרים 
להיקף של  17%)עלייה של  מדעי-מכשור רפואימיליון דולר(,  22-כלהיקף של  2%

 (,מיליון דולר 15-כלהיקף של  37%של  ירידה) מזון ומשקאות(, מיליון דולר 17-כ
)עלייה של  ותרופות( מיליון דולר 14-כלהיקף של  37% )עלייה של מערכות מחשוב

 (.מיליון דולר 14-כלהיקף של  185%
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 איטליה

ירידה  –מיליארד דולר  1.1-בכ 2014היצוא של ישראל לאיטליה הסתכם בשנת 
באופן מהותי  הושפעהיצוא לאיטליה  .2013-בהשוואה להיקפי היצוא ב 6%-של כ

, ענף היצוא העיקרי הכימיקלים וזיקוקי הנפט ענףמתנודות בהיקפי הייצוא של 
בהשוואה  4%-למדינה, שרשם ירידה של כ מהיצוא כמחציתהמהווה  למדינה

מיליון דולר(. יחד עם זאת גם מלבד השפעות ענף  510-)הסתכם בכ 2013-בלהיקפו 
זה התאפיין הייצוא לאיטליה במגמה שלילית כללית עם ירידות ברוב ענפי הייצוא 

)ירידה  , מתכותמיליון דולר( 71להיקף של  8%)ירידה של  מכונות וציודריים: העיק
 33%)ירידה של  לבקרה תעשייתיתציוד , מיליון דולר( 43להיקף של  18%של 

מיליון  30להיקף של  16%)ירידה של  יצוא חקלאי ,מיליון דולר( 30להיקף של 
מזון ו מיליון דולר( 28להיקף של  9%)ירידה של   מינרליםמוצרי יצוא  ,דולר(

 .מיליון דולר( 28להיקף של  3%)ירידה של   ומשקאות

מוצרי נרשמו עליות ביצוא  בניגוד לסנטימנט השלילי הכללי ביצוא השנה לאיטליה
ציוד ביצוא מיליון דולר( ו 74להיקף של  9%)עלייה של  גומי ופלסטיק

 מיליון דולר. 36להיקף של  11%)עלייה של טלקומוניקציה, 

 

 הודו

בשנים האחרונות, על רקע ההאטה החריפה במשק ההודי, האינפלציה הגבוהה 
נסיגה מגמתית ומתמשכת ב נכחנו –והפיחות החד בערך המטבע המקומי 

נמשכה מגמת ההתכווצות  2014בשנת . בביקושים של הודו לסחורות מישראל
 השנים האחרונות.   7-היבשת אשר נפל לרמתו הנמוכה ביותר ב-בייצוא לתת

 1.7ירד היצוא של ישראל להודו מהיקף של  2010-2014כך למשל, בין השנים 
, 41%ירידה מצרפית של  –מיליארד דולר, לפחות ממיליארד דולר השנה 

סך הכל הסתכמה הירידה בשנה.  12%המשקפת התכווצות שנתית ממוצעת של 
סכום  –מיליון דולר  700-הדולרית המצרפית ביצוא להודו בשנים אלו, בקרוב ל

מסך היצוא הכולל של ישראל לאסיה או סך הייצוא השנתי של  7%-השווה לכ
לכך ירד משמעותית משקלה בהתאם  ישראל לשווקים כמו דרום קוריאה או יפן.

מסך  20%-היוותה הודו יעד לכ 2010של הודו ביצוא של ישראל לאסיה. אם בשנת 
כיום, נכון לסוף שנת  -בדומה לסין באותה שנה  -יצוא הסחורות של ישראל לאסיה

-מסך היצוא ליבשת, כאשר היצוא לסין מהווה כ 10%-מהווה הודו יעד לכ 2014
 קונג(. -היצוא להונגכולל  32%-)ו 26%
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  2014-2010מגמות ביצוא להודו בשנים האחרונות, 
 יצוא סחורות ללא יהלומים, במיליארדי דולרים. 

 
 

 מכון היצואהיחידה הכלכלית, עיבוד וניתוח: 

 

ובהתאם  2013-בהשוואה ל 5%-ירד היצוא להודו בשיעור של כ 2014במהלך שנת 
למגמה השלילית שהתקבלה בשנים האחרונות נרשמו ירידות בהיקפי היצוא ברוב 

 יצוא המינרליםענף היצוא העיקרי של ישראל להודו הוא  ענפי היצוא העיקריים:
 230-כלהיקף של  21%-ירידה של כ 2014מסך היצוא למדינה( שרשם בסיכום  23%)

מיליון דולר. יצוא המינרלים מושפע מהותית מפעילות הייצור והיצוא של חברת 
כי החברה  ציינהשפרסמה כי"ל,  2014בדו"חות הכספיים לשנת כימיקלים לישראל. 

 שיפור 2014ברבעון האחרון של  חל בהודו לאשלג נמוך ביקוש של שנים מספר אחרי
 הודוהאשלג של  ביבוא הגידול מגמת החברה הערכתלמדינה. ל אשלג ביבוא ניכר

 .ותתמוך בצמיחה בביקוש בשנים הבאות 2015 בשנת תימשך

מסך  14%-, ענף מרכזי ביצוא להודו המהווה כהכימיקלים וזיקוקי הנפטיצוא 
בהשוואה לאשתקד להיקף של  14%-קיטון של כ 2014היצוא למדינה, רשם במהלך 

 מיליון דולר.  158-כ

הנתון גם  יעל היקפי היצוא להודו הוא היצוא הביטחונסקטור יצוא המשפיע רבות 
מבין הענפים '. םהוא לתנודתיות, דבר המתבטא ביצוא של הענפים' הביטחוניי

ירד  הציוד התעשייתי לבקרה, הציוד האופטי וציוד הצילוםהעיקריים: יצוא 
  37%ירד בשיעור של  כלי הטיסמיליון דולר, יצוא  50-להיקף של כ 33%בשיעור של 
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נותר ללא  יצוא המכשירים למדידה, בדיקה וניווטמיליון דולר ו 12-להיקף של כ
 .מיליון דולר 28-היקף של כשינוי ב

 השאר בין הכולל, המכונות והציודענף יצוא חשוב מאוד ביצוא להודו הוא יצוא 
מוצרים וציוד של חברות אגרוטכנולוגיה, מים, קלינטק וסביבה. סך היצוא  יצוא

 –מיליון דולר  105-להיקף כולל של כ 11%גידול של  2014בענף זה רשם במהלך 
חשוב לציין כי חרף המגמה השלילית בייצוא מסך היצוא להודו בתקופה זו.  11%

ענף  וא בשנים האחרונות.להודו, מתבלט סקטור זה ומציג גידול עקבי בהיקפי הייצ
מסך היצוא  18%-)מהווה כציוד הטלקומוניקציה יצוא מרכזי נוסף הוא יצוא 

 מיליון דולר 180-לכ 42%בשיעור חד של ועלה  2014במהלך  שהתאוששלמדינה( 
ענפים מרכזיים נוספים ביצוא . (2012-ב 31%ושל  2013-ב 27%)לאחר ירידה של 

 ,(מיליון דולר 54-להיקף של כ 2%-בשיעור של כ ירד) יצוא המתכות,להודו הינם 
 ,(מיליון דולר 32-להיקף של כ 45%-בשיעור של כ )עלה ,מנועים וציוד חשמלייצוא 
 ,(מיליון דולר 26-להיקף של כ 10%-בשיעור של כ )עלה ,רכיבים אלקטרוניםיצוא 
( ולרמיליון ד 25-להיקף של כ 22%-ירד בשיעור של כ) ,מדעי-מכשור רפואייצוא 

 (.מיליון דולר 17-להיקף של כ 23%-ירד בשיעור של כ) ,התרופותיצוא ו

 

 מלזיה וקפריסין

. היצוא וקפריסין מלזיה נכללו לא יעדי היצוא העיקריים של ישראל בדירוג
המהווה מסה קריטית ביצוא  בודד יצוא מענף למדינות אלו אינו מפותח דיו ומורכב

למדינה. בהתאם לכך מספר החברות הישראליות הפועלות בשווקים אלו דליל 
ביותר ובניכוי אותו ענף ריכוזי מסתכם היצוא ליעדים אלו בכמה עשרות מיליוני 

 דולרים בלבד. 

מיליארד דולר ומבין יעדי היצוא דורג  1.4-בכ 2014בשנת , הסתכם למלזיההיצוא 
למדינה  היצוא מסך 98% מהווה האלקטרונים הרכיבים יצוא. למעשה, 8-במקום ה

לאינטל העולמית מפעלי בדיקה  .וללא ענף זה, כמעט ולא קיים מסחר בין המדינות
להערכתנו, ליעדים אלו  -והרכבה במספר יעדים מרכזיים באסיה ומלזיה ביניהם 

אמור, שינויים נשלחים שבבים המיוצרים במפעלי הייצור של החברה בישראל. כ
ת יצרני של עסקיות והחלטותבהיקף יצוא הרכיבים למדינות נובע משיקולים 

 על מעידים ואלו אינם שוניםה יעדה שוקי בין היצוא לחלוקת בנוגע הרכיבים
מלבד רכיבים אלקטרונים ישראל . המקומי השוק של הביקושים תמורות ברמות

לבקרה, כימיקלים ומוצרי מזון מייצאת למלזיה ציוד אלקטרוני, ציוד תעשייתי 
 ומשקאות בהיקף של מיליוני דולרים בודדים בשנה.

דולר ומבין יעדי היצוא דורג  מיליון 950-בכ 2014-ב, הסתכם לקפריסיןהיצוא 
מסך  95%-כ מהווה לקפריסין הנפט תזקיקיו הכימיקלים יצוא. 11-במקום ה

 905-כבהשוואה לשנה שעברה להיקף של  16%בשיעור של  ירדהיצוא למדינה )
להערכתנו בדומה לשווקים נוספים )הולנד, טורקיה( משמשת   .דולר( מיליון

 .אליה המיוצאות הסחורות לרוב מעבר כתחנתקפריסין 
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 44-ללא יצוא ענף הכימיקלים ותזקיקי הנפט הסתכם השנה היצוא לקפריסין בכ
. מבין יתר ענפי היצוא למדינה נמנים 2013-בהשוואה ל 6%מיליון דולר, ירידה של 

 מוצרי עץ, ריהוט ונייריצוא  מיליון דולר(, 8-לכ 3%-)עלה בכ גומי ופלסטיקיצוא 
מיליון  5.5-לכ 50%-בכ עלה) מכונות וציודמיליון דולר(, יצוא  6.5-לכ 11%-בכ עלה)

 .ולר(מיליון ד 5.5-לכ 40%-בכ ירד) תוצרת חקלאיתולר( ויצוא ד
 

 .2014,הייצוא ליעדים מובילים בחלוקה ענפית 
 יצוא סחורות ללא יהלומים, במיליארדי דולרים. 

 

מבליט את ההשפעה המדגיש ובתרשים הנ"ל מוצגים יעדי הייצוא העיקריים של ישראל בחלוקה ענפית 
את משקלו הרב של על שווקי ייצוא מובילים. כך למשל ניתן לראות  הייצוא הדומיננטיםהמהותית של ענפים 

ייצוא לארה"ב ובריטניה, את הריכוזיות הרבה בייצוא לטורקיה, איטליה וספרד הנובעת בהתרופות  ענף
מחשיבותו הקריטית של ענף הכימיקלים ותזקיקי הנפט והשפעתו הרבה של ענף הרכיבים האלקטרונים על 

 גוונית בייצוא לגרמניה ולצרפת.-והרב מנגד ניתן לראות את הביזוריות הרבה  הייצוא לשווקי סין, ומלזיה.

 
 מכון היצואהיחידה הכלכלית, עיבוד וניתוח: 

 -

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 ספרד        הודו        איטליה      מלזיה       צרפת         גרמניה      הולנד       סין         טורקיה       בריטניה ב     "ארה 

B
$
 

 יצוא חקלאי                          יצוא אחר                            טקסטיל הלבשה ועור                   

 כלי טיס                             כלי הובלה                            כימיקלים וזיקוקי נפט               

 משקאות וטבק            , מוצרי מזון מוצרי גומי  ופלסטיקה                חציבה ומינרליים              ,כרייה

 מכשור רפואי וכירורגי                ומיחשוב               ,מכונות למשרד מכונות וציוד                       

 מתכת בסיסית ומוצרי מתכת              מנועים וציוד חשמלי                  לבדיקה ולניווט      ,מכשירים למדידה

 צרכני            -ציוד אלקטרוני ביתי נייר ודפוס              ,ריהוט ,עץ  ענף מקור לא משובץ                  

 רכיבים אלקטרוניים                   מכשירים אופטים צילום,ציוד תעש לבקרה ציוד טלקומוניקציה                  

 תרופות                              חפצי חן וצורפות בזהב       ,תכשיטים
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 יצוא השירותים
 

על המשך המגמה המצטיירת בשנים  מצביע 2014נתוני יצוא השירותים לשנת ניתוח 
 לשנה משנה לגדול השירותים יצואהסחורות ממשיך  לצד דשדוש ביצואהאחרונות: 

 .הישראלי הייצואותומך בהמשך גידול מתון של  יחסית מהיר בקצב

 34-יצוא השירותים )ללא ייצוא חברות הזנק(, להיקף כולל של כצמח  2014בשנת 
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד,  8%-גידול דולרי בשיעור של כ –מיליארד דולר 

בלבד בסך יצוא הסחורות ללא יהלומים. יצוא  2%של  דולרי זאת לעומת גידול
 -בהשוואה ל 2%-רותים כולל ייצוא ההזנק גדל השנה בשיעור מתון בלבד של כהשי
2013. 

ביצוא השירותים העסקיים, גידול החד מיצוא השירותים נבע בעיקר הגידול הנאה ב
המקבילה אשתקד )ללא הזנק(.  השנהלעומת  13%-בשיעור כולל של כ 2014 -ב שצמח

יצוא העלייה בייצוא של סקטור זה נזקפת ברובה לזכות הגידול החד והמתמשך בהיקף 
ותופס כיום נתח של  15%-בשיעור של כ 2014במהלך שזינק  שירותי המחשוב והתוכנה,

סך יצוא השירותים העסקיים, כולל ייצוא  מסך יצוא השירותים הכולל. 30%-קרוב ל
 מיליארד דולר.  24.5-ולהסתכם בכ 3.5%-בכ לגדהזנק, 

לשלילה מהחולשה הכללית בהיקף הסחר  2014בשנת הושפע יצוא שירותי התחבורה 
. שהתקבלו שנה קודם לכןבהשוואה להיקפים  4%-ם ירידה בשיעור של כורשהעולמי 

סך יצוא שירותי התחבורה  – הירידה נבעה בעיקר מהתכווצות בהכנסות ממטעני יצוא
נפל במהלך הרבעון השלישי של , יצוא שירותי התיירותמיליארד דולר.  3.5-הסתכם בכ

, עקב השלכות מבצע צוק 2013-בהשוואה לרבעון המקביל ב 15%בשיעור חד של  2014
בהיקף ההכנסות  0.5%חלה עליה קלה של כ בסיכום שנתי אך  , יחד עם זאתאיתן

 . 2014במחצית הראשונה של נרשם ש 17%-ידול של כמתיירות הודות לג

 (:2013לעומת  2014מבין ענפי יצוא השירותים העסקיים )

מיליארד  10 -הסתכם בכו 15%-גידול של כ רשם, 15יצוא שירותי המחשוב והתוכנה
 4לסך של  18%-בשיעור של כ עלהיצוא שירותי המחקר והפיתוח )ללא הזנק( דולר. 

השירותים יצוא מסך יצוא השירותים הכולל(.  12%-כמהווה מיליארד דולר )
 ניהול ושירותי אדריכלי, פיננסי-חשבונאי, הנדסי, משפטי ייעוץ שירותי)המקצועיים 

להיקף כולל של   4.5%-כ בגדלוהשירותים יצוא , תרם גם הוא למגמה החיובית ב(שונים
 11%-בשיעור של כ השנה עולה יצוא השירותים לענפי התעשייה מיליארד דולר. 3.4-כ

 1.1-לכ 13.5%-גידול של כ רושם יצוא המסחר הסיטונידולר ו מיליארד 2-להיקף של כ
 -בהיקף דומה לזה שרשם  שומר על יצוא שירותי הבנקאות והפיננסיםדולר.  מיליארד

 מיליון דולר(. 650-)סך של כ 2013
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 (ITכולל בין השאר פיתוח תוכנה, שירותי מחשוב ומיקור חוץ )
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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, ₪ 
 . 2012 ביולילאחרונה רק 

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  - ₪  3.58-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 עקב הקדמת הבחירות ודחיית אישור התקציב ות הפוליטית העלייה בחוסר הוודא
 אף גררו אזהרות להורדת דירוג האשראי של ישראל מסוכניות הדירוג המובילות. 
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מבדיקה שערכנו עולה כי התחזקות הדולר מול השקל דומה להתחזקות שרשם מול 
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% - תחזקותו לעומת השקל הישראליהמ

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  התחזקות 2014בשנת שקל נרשמה -בשער הדולר לעלייהבמקביל 
₪  4.75עמד על  2014 בסיכוםשקל -שערו הממוצע של האירוקומי. מול המטבע המ

חשוב לציין כי החל עם זאת  .1% ל, שחיקה ש2013-ב₪  4.80לעומת שער ממוצע של 
כחלק ממגמה  ,חלה ירידה דרסטית בשער האירו מול השקלמאמצע חודש דצמבר ה

 . 2015שנמשכה אל תוך  כלליתעולמית 

 

  העולם מטבעות מול הדולר
 2014דצמבר -השינוי בשער הדולר, יולי
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 :2014-2010שקל,-שער יציג: אירו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נתונים: בנק ישראל, מקור: היחידה הכלכלית, מכון היצוא

 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 -הריאלישערו 

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

במהלך המחצית שער החליפין הראלי של השקל ביחס לסל המטבעות התדרדר 
 2014הראשונה של 

לשפל שלא נראה 

 בעשור האחרון.כמותו 
-סל המטבעות הריאלי

 2014 בסיכוםאפקטיבי 
 מהרמה 1.5%-בכ נמוך

-ב שנרשמה הממוצעת
 לעומת 8%-ובכ 2013

, כאמור. 2012 ממוצע
 הראלי החליפין שער

 2014-ב הממוצע השנתי
 מזה ביותר הנמוך הוא

 שער התחזקות. עשור
 לא השקל מול הדולר

 '.נק 83.7 של ברמה נותר השנה של הראשון וברביע 2015 בתחילת גם ביטוי לידי באה
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 .2004=100ממוצע שנת,   -שער חליפין ריאלי אפקטיבי 
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 הריכוזיות ביצוא הישראלי
דו"ח ריכוזיות היצוא של היחידה הכלכלית במכון היצוא עוקב באופן שוטף אחר 

וזאת על פי נתוני הייצוא   16התפתחויות ומגמות ביצוא הישראלי בשנים האחרונות
 ריכוזיות. דו"ח זה העלה בעבר ממצאים מדאיגים לגבי הבמשקחברות השל 

 (כולו היצוא )והמשק של וגוברת הולכתה תלותהישראלי, ה ביצוא וגדלה הולכתה
 הבינוניים היצואנים בפני העומד רבה קושי, והענק חברות של מצומצם במספר

  . 17במשך השנים האחרונות ל"לחו מכירותיהם היקפי בהגדלת והקטנים

עולה כי תופעת הריכוזיות בייצוא נמשכה גם  2014מניתוח נתונים מעודכנים לשנת 
 חברות עשריצוא י -וכי סקטור הייצוא ממשיך להתאפיין בריכוזיות גבוהה השנה 

, ושווה להיקף הייצוא 18מחצית מסך הייצוא עומד על במשק הגדולות היצוא
  .המצרפי של כל יתר אלפי החברות האחרות המייצאות את תוצרתן לשוקי חו"ל 

, מעידים על עלייה שיטתית ועקבית 2014ועד  200719ממצאי הניתוח, החל משנת 
עמד משקלן על  2007כך למשל, בשנת  במשקל הייצוא של החברות הדומיננטיות:

; בשנת 42% -ככבר עלה משקלן בייצוא ל 2008-ב'בלבד' מסך הייצוא;  36%-כ
החברות הגדולות )אשר נפגעו  10נמשכה הדומיננטיות של  2009-המשבר העולמי ב

 43%-פחות מהשלכות המשבר( והיקף הייצוא שלהן באותה שנה עלה ללמעלה מ
עלה בחדות גם  2010-מסך הייצוא; עם ההתאוששות המהירה בהיקפי היצוא ב

( נמשכה 2011,2012; בהמשך השנים )46%-אלו בייצוא שהגיע ל משקלן של חברות
בשנתיים האחרונות  .בהתאמה 48.1%-ו 47.5%-המגמה עם עלייה במשקלן ל

חברות הייצוא הגדולות  10כשמשקל  ,לשיאבייצוא הגיעה הריכוזיות  (2013,2014)
 .50%-רף הטיפס והגיע ל במשקביותר 

 
 

 הייצואמקור: היחידה הכלכלית, מכון 
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 .סחורות ללא יהלומים במונחים דולרייםכל הנתונים בניתוח זה מבוססים על נתוני ייצוא  
17

 האחרונות בשנים שנרשמו יצואהיקפי היב והגידול הצמיחה חרף וזאת 
18

 סחורות, ללא יהלומים 
19

 שנת הבסיס ממנה החל הניתוח 
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( 10G-עשר חברות היצוא הגדולות )להלן ה של היצוא הסתכם 2014בשנת  הכל סך
כל  של היצוא. 2013-ל בהשוואה 1%-כ שלדולרי  גידול – דולר מיליארד 24.1 -בכ

לעומת  גידול 2%-כמיליארד דולר,  24.3-יתר היצואנים הסתכם באותה שנה בכ
( 2008-2014)למעשה, כל הצמיחה שנרשמה בייצוא בשנים האחרונות אך . 2013

בעוד שהיצוא , חברות היצוא הגדולות בלבד 10מקורה בגידול בהיקפי היצוא של 
בין תקופה האמורה. סיכום הב נותר ללא שינויהמצרפי של כל יתר היצואנים 

; 16%-כל גדל יצוא הסחורות )ללא יהלומים( בשיעור דולרי ש 2008-2014השנים 
 10. היקף היצוא של 2014-מיליארד דולר ב 48.4-לכ 2008-מיליארד דולר ב 41.7-מכ

 24.1-לכ 2008-מיליארד דולר ב 17.5-מכ זו תקופה במהלך היצואנים הגדולים צמח
היצוא  נותרלעומת זאת בשנים אלו . 37%-כ של גידול דולרי - 2014-מיליארד דולר ב

מיליארד  24.3-כו 2008-מיליארד דולר ב 24.2-וי )כללא שינשל כל יתר היצואנים 
  (.2014-דולר ב

 

 : היחידה הכלכלית, מכון הייצואניתוח ועיבוד
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 התפתחויות אחרונות בייצוא –עדכון 
 פברואר-2013 דצמברבהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ) 2015 פברואר-2014 דצמבר

2014:) 
 

דולרית  ירידה יצוא הסחורותרשם  2015 פברואר-2014 דצמברהחודשים במהלך 
-2013 דצמבר) בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 8%-כבשיעור של חדה 

 ירד יצוא הסחורות ללא יהלומים מיליארד דולר. 14.3-( לסך של כ2014 פברואר
, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 4.5%של דולרי במהלך תקופה זו בשיעור 

בהשוואה  28%רשם ירידה של  היצוא החקלאי. לרמיליארד דו 11.8-לסך של כ
מיליארד  2.5-)הסתכם בכ 21%בשיעור של  ירד ויצוא היהלומיםלתקופה המקבילה 

מסורתית בתקופה זו של השנה נתון ייצוא היהלומים לתנודתיות  כי לציין ישדולר(. 
  .20חריגה

מהיחלשות החדה הושפעו  דולרים בערכים הנקובים היצוא היקפי כי לזכור חשוב
צלל האירו מול הדולר  2015 פברואר-2014 דצמברבחודשים  .הדולר של האירו מול

מתמורות הייצוא הינן במטבע האירו  %15-לאור ההנחה כי כ. %14-בשיעור של כ
  יותר. בהיקפי היצוא מתונה הכמותית הנגזרת הירידה

הענפים יצוא מהושפעה  בתקופה האחרונהשנרשמה ללא יהלומים הירידה ביצוא 
בשיעור  ירד במהלך תקופה זויצוא הכימיקלים הדומיננטיים, בעיקר הכימיקלים. 

הירידה הנקובה בערכים דולריים נבעה  – מיליארד דולר 2להיקף של  28% דולרי של
בעיקר מהקיטון החד שחל במהלך תקופה זו במחירי הנפט: מחיר חבית נפט ממוצע 

 50%-נמוך בכ –דולר לחבית  56.07על  2015אר פברו – 2014עמד בחודשים דצמבר 
לירידת מחירי הנפט השפעה  ממחירו הממוצע בתקופה המקבילה אשתקד.

)זאת למרות  קריטית על מחירי המכירה של מוצרי הכימיקלים ותזקיקי הנפט
של  קיטון התרופותיצוא מלבד זאת רשם  .שרווחיות הענף גדלה במהלך תקופה זו(

נותר ללא שינוי  הרכיבים האלקטרוניםיצוא כש ,מיליארד דולר 1.8להיקף של  1.5%
מיליארד דולר. סך היצוא   1.2-בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ

בהשוואה לתקופה המקבילה  14%בשיעור של  ירדהללו  םהענפים הדומיננטיי 3של 
 מסך הייצוא.   42% –מיליארד דולר  5-אשתקד והסתכם בכ

ענפים )ייצוא סחורות ללא יהלומים בנטרול הענפים הדומיננטיים( וא ביתר ההיצ
, אך עיקר הגידול נבע (מיליארד דולר 6.8-הסתכם בכ) 3%רשם גידול דולרי של 

-להערכתנו עקב עסקה חד –בהיקף ייצוא כלי הטיס  150%-מזינוק של קרוב ל
חדה של ללא יצוא כלי הטיס נרשמה ירידה פעמית שיצאה לפועל בתקופה זו. 

 בהיקף היצוא המצרפי של כל יתר הענפים. 7.5%

 465-להיקף של כ 3%-כב)ירד  גומי ופלסטיקמוצרי  בין השאר נרשמו ירידות ביצוא
 מיליון דולר(,  260-כ של להיקף 15%-כב)ירד  מזון ומשקאות ביצואדולר(,  מיליון

 

                                                           
20

 שנה מדי שם הנערכת עולמית בתערוכה הצגתם לצורך קונג-להונג מישראל יהלומים מהעברת נובעת 
 (.קונג הונג של הבינלאומית התכשיטים תערוכת - HKTDC תערוכת)
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 ביצוא דולר(,מיליון  200-כ של להיקף 5%-כב)ירד  טקסטיל והלבשה ביצוא
-כב)ירד  מתכות ביצואדולר(, מיליון  155-להיקף של כ 3.5%-כב)ירד  תכשיטים

 15%-כב)ירד  מוצרי עץ, נייר ודפוס מיליון דולר( וביצוא 145-להיקף של כ 18%
 .דולר(מיליון  90-כ של להיקף

ד מיליאר 1.3להיקף של  3%)עלה בשיעור של  מכונות וציודמנגד נרשמו עליות ביצוא 
 מיליון דולר(. 300להיקף של  6.5%)עלה בשיעור של  ציוד חשמלידולר( וביצוא 

 2014נובמבר -ספטמבר  :בהשוואה לתקופה הקודמת

מתקבלת תמונה שלילית אודות  2014נובמבר -גם בהשוואה לחודשים ספטמבר
חודשים בהשוואה ל ירדסך היצוא ללא יהלומים  מצב הייצוא בתקופה האחרונה.

הירידה נרשמה חרף גידול חד בייצוא התרופות והרכיבים. . 3.5%בשיעור של אלו 
יצוא הרכיבים  ,31%במהלך תקופה זו בשיעור חד של  יצוא התרופות עלה

 19%-יצוא הכימיקלים ירד בולעומת זאת  11% עלה בשיעור שלהאלקטרונים 
של כולל בשיעור  עלהאלו הענפים שלושת הבהשוואה לתקופה הקודמת. סך היצוא ב

בהשוואה  7.5%-מתקבלת ירידה של כ םבנטרול אותם ענפים דומיננטיי .1%
 לתקופה הקודמת.

ובהשוואה לתקופה הקודמת  2015 פברואר -2014 דצמברהחודשים במהלך 
, שהשפעתו לעומת הדולר 7.2%( נחלש האירו בשיעור של 2014אוקטובר -אוגוסט )

 שמבסך היצוא. 1%-מוערכת בהקטנה דולרית של כ

 התפתחויות אחרונות בייצוא
 כל תקופה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד   -%-שינוי ב

 ניתוח ועיבוד: היחידה הכלכלית, מכון הייצוא
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 2015תחזית 
 

שנה המשך למגמת ההתאוששות האיטית אך עקבית של הסחר העולמי, בב
הפעילות המסחרית  ( צפוי שיפור נוסף בשיעורי הגידול של היקף2015הקרובה )

-שנים התכווץ ב )סחורות ושירותים( שהיקף הסחר העולמי לאחר הבינלאומית.
מצטיירת התאוששות  2015 בשנת בהתאמה. 3.1%-ו 3.4%לגידול של  2013-2014

, כשעל פי תחזיות קרן המטבע העולמית 3.8% -מסוימת בשיעורי גידול הסחר לכ
 .5.3%-ולהציג גידול של כ 2016-צפויה מגמת התאוששות הסחר להתחזק ב

מסך היצוא  60%-היקף היבוא של השווקים המפותחים המהווים יעד ללמעלה מ
 2014-והוא רשם בלאחר שנתיים רצופות של קיפאון,  המשיך לצמוחהישראלי, 

מגמה אשר צפויה להמשך גם בשנים הקרובות )גידול של  - 3%-בשיעור של כגידול 
 (.  2016-ב 4.8%ושל  2015-ב 3.7%

 2012במגמת נסיגה בשנים האחרונות ולמעשה מאז השווקים המתפתחים  יבוא
( ירד שיעור הגידול ביבוא שווקים אלו 2014נמצא במגמת ירידה. בשנה שעברה )

( עם גידול צפוי 2015להימשך גם השנה )מגמה זו צפויה  –בלבד  3.6%לשיעור של 
אופטימיות יותר וצופות  2016בלבד. עם זאת התחזיות לשנת  3.2%ביבוא של 

 בהיקפי היבוא.  6.1%-התאוששות משמעותית עם גידול של כ

 

 2015קרן המטבע הבינלאומית, ינואר מקור: 
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ייצוא שינויים מהותיים בסביבה הגלובלית יתנו השנה את אותותיהם על ה
נמשכו ואף התחזקו השנה:  2014הישראלי. מגמות שהחלו עוד ברביע האחרון של 

במיוחד השפעת הפיחות החד בשער האירו על  -תנודות חריפות בשער החליפין 
כמו גם הנפילה החדה במחירי  -היצוא לאירופה, יעד היצוא הגדול של ישראל 

 הנפט, כבר משפיעים באופן ברור על השורה התחתונה.

, ובשקלול השפעת השינויים בשערי החליפין ומחירי היצוא  על רקע האמור לעיל
 2015צפוי לגדול בשנת  )ללא הזנק( יצוא הסחורות והשירותיםאנו מעריכים כי סך 

. הגידול הריאלי בייצוא צפוי להערכתנו להסתכם 1%-כ דולרי נומינלי שלבשיעור 
 .4.5%-בכ

 

 
 2015-2011ושירותים, סחורות יצוא -הייצוא הישראלי 

 וכמותיים במונחים דולריים
 

 

 

 2015 תחזית* 
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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': 

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

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


