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תקציר מנהלים
מגמות בייצוא ב2015-
שנת  2015הייתה אחת השנים הפחות מוצלחות ליצוא הישראלי והגרועה ביותר מאז משבר
האשראי העולמי .סך יצוא הסחורות והשירותים של ישראל ,התכווץ במהלך  2015בשיעור דולרי של
כ 7%-בהשוואה ל 2014-וירד להיקף כולל של כ 92-מיליארד דולר .יצוא הסחורות (ללא הייצוא
לרש"פ) ,ירד בשנת  2014בשיעור של כ 9%-להיקף של כ 54.5-מיליארד דולר .יצוא הסחורות ללא
יהלומים ירד בשיעור של כ 7%-בהשוואה לשנה שעברה לרמה של כ 47-מיליארד דולר .יצוא
השירותים ירד השנה בשיעור של כ ,3%-בניגוד למגמה החיובית שרשם בשנים האחרונות.
יצוא הסחורות
יצוא היהלומים נפל השנה בשיעור חד של כ 23%-לסך של כ 7.2-מיליארד דולר .היצוא החקלאי ירד
בשיעור חד של כ 16%-להיקף של כ 1.2-מיליארד דולר .הייצוא התעשייתי ירד בכ 7.5%-בהשוואה ל-
 2014והסתכם בכ 46-מיליארד דולר .ניתוח מגמות הייצוא של התעשייה מצביע על התאוששות
מסוימת ביצוא התרופות ועלייה חדה ביצוא הרכיבים האלקטרונים .מנגד יצוא הכימיקלים רשם
ירידה דולרית דו-ספרתית הנובעת בעיקר מהשפעת הנפילה במחיר הנפט העולמי והשביתה במפעלי
כי"ל בדרום .יצוא ההיי-טק
התעשייתי רשם עלייה
מרשימה של כ- 13%-
יצוא
בזכות
וזאת
הענפים הדומיננטיים:
רכיבים אלקטרוניים,
תרופות וכלי טיס .מדד
ליבת יצוא ההיי-טק
(סך יצוא ההיי-טק
התעשייתי ללא הענפים
ירד
הדומיננטיים)
השנה בכ.5%-

היצוא על פי אזורי סחר
בסיכום  2015ירד היצוא לאיחוד האירופי בשיעור דולרי של כ ,12%-בעיקר בגלל ירידת ערך האירו
מול הדולר וצלילת מחירי הנפט (והאנרגיה בכלל) שהשפיעו על ירידת מחירי המוצרים הכימיקלים.
היצוא של ישראל למדינות אסיה רשם גידול דו-ספרתי של כ 15%-בעיקר בזכות יצוא הרכיבים
האלקטרונים ,כאשר היצוא לארה"ב שמר על יציבות ועמד על היקף דומה לזה שנרשם אשתקד.
לראשונה עקפה אסיה את ארה"ב והיא מהווה נכון להיום יעד היצוא השני בגודלו ליצוא סחורות
מישראל. 1

 1סחורות בלבד ללא יהלומים ,לא כולל יצוא שירותים
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היצוא ליעדים המובילים
היצוא לעשרת יעדי היצוא המובילים היווה השנה כ 60%-מסך הייצוא .במהלך  2015נרשמה ירידה
בהיקפי היצוא ל 5 -מתוך  10יעדי היצוא העיקריים בהשוואה לתקופה המקבילה ב 4( 2014-רשמו
עלייה 1 ,ללא שינוי) .מבין  20היעדים הגדולים ,המהווים כ 72%-מסך הייצוא ,ירד היצוא ל15-
יעדים מתוך ה .20-למעשה היצוא לכל היעדים הממוקמים בעשיריה השנייה ירד ומבין כל  20יעדי
היצוא העיקריים של ישראל רק היצוא לסין והודו רשם השנה עלייה משמעותית .במקום הראשון
מבין יעדי הייצוא העיקריים של ישראל ממוקמת ,כרגיל ,ארה"ב .היצוא לארה"ב נותר ללא שינוי
בהשוואה לאשתקד והושפע מירידות ברוב ענפי היצוא העיקריים – ירידות אלו קוזזו בזכות גידול
ביצוא התרופות ,ענף הייצוא העיקרי למדינה .מגמה דומה נרשמה ביצוא לבריטניה ,יעד הייצוא השני
בדירוג והגדול ביותר באירופה ,אשר עלה בשיעור דולרי של כ 2%-בעיקר בזכות המשך הגידול המהיר
ביצוא התרופות ,זאת לעומת ירידה גורפת בכל יתר הענפים העיקריים.
סין מדורגת שלישית מבין יעדי היצוא והיעד הגדול ביותר של ישראל באסיה  -כ 27%-מסך הסחורות
המיוצאות מישראל ליבשת ,מיועדות לשוק הסיני ( 32%כולל הונג-קונג) .היצוא הישראלי לסין
הסתכם ב 2015-בכ 3.1-מיליארד דולר – גידול שנתי של כ 21%-בהשוואה להיקפו שנה קודם לכן.
היצוא של ישראל
לטורקיה ירד בשנת
 2015בשיעור דרסטי
של כ 40%-וצנח
להיקף כולל של כ-
 1.7מיליארד דולר
הנפילה
בלבד.
היצוא
בהיקפי
למדינה נבעה ברובה
החדה
מהירידה
בערך הדולרי של
מוצרי
יצוא
הכימיקלים וזיקוקי
נפט וזאת בעקבות
מחירי
נפילת
האנרגיה .עם זאת,
גם בנטרול השפעה
זו עדיין מתקבלת ירידה חדה של כ 18%-ביצוא המצרפי של כל יתר הענפים תוך ירידות בולטות כמעט
בכל ענפי היצוא העיקריים – דבר המצביע על המשך ההרעה בפעילות העסקית של החברות
הישראליות הפועלות בטורקיה ,כפי שהעלה דו"ח מיוחד של אגף הכלכלה ,אשר ניתח את מגמות
הסחר בשנים שעברו מאז אירועי המרמרה ב.2010-
בשנת  2015רשם היצוא של ישראל להודו גידול דו-ספרתי חד של כ 21%-בהשוואה להיקפו אשתקד
וטיפס להיקף כולל של כ 1.3-מיליארד דולר  -זאת על רקע כינון הממשל החדש במדינה וההתאוששות
הכלכלית המרשימה אשר הביאו לשיפור ניכר בהיקפי הסחר בין המדינות.
ביתר היעדים המובילים :עלייה נרשמה ביצוא לצרפת ( ,)+2%כשמנגד נרשמו ירידות ביצוא לספרד
( ,)-26%לאיטליה ( )-23%ולהולנד (.)-14%
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יצוא השירותים
בשנת  2015חל היפוך במגמה החיובית שרווחה בשנים האחרונות ביצוא השירותים ,כשלראשונה מאז
משבר האשראי העולמי נרשמה ירידה בהיקף יצוא השירותים מישראל .סך יצוא השירותים ירד
בשנת  2015בשיעור דולרי של כ 3%-להיקף כולל של כ 34-מיליארד דולר.
יצוא השירותים העסקיים ,המהווה כ 72%-מסך יצוא השירותים ,הסתכם בכ 24.9-מיליארד דולר
ירידה של כ 2%-בהשוואה לאשתקד .ירידה זו נבעה בעיקר מקיטון חד ביצוא שירותי המו"פ ,שירד
בשיעור של כ .11%-מאידך ,גם השנה נמשך הגידול בהיקף יצוא שירותי מחשוב ותוכנה מישראל.
יצוא ענף זה עלה במהלך  2015בשיעור של כ 3%-לכ 10.5-מיליארד דולר – והוא מהווה יותר מ30%-
מסך יצוא השירותים של ישראל .ביצוא ההזנק נרשם גידול של כ 6%-להיקף כולל של כ 530-מיליון
דולר .
בהתאם לאומדנים שפרסמנו בסוף  ,2015יצוא שירותי התיירות ,ירד בשיעור של כ 6%-והסתכם בכ-
 5.4מיליארד דולר .יצוא התיירות המתקשה להתאושש מאז צוק איתן ,סבל בשנה זו מביקושים
חלשים ומירידת ערכם של האירו והרובל מול השקל .בדומה לשנים קודמות ולתחזיות מכון היצוא,
יצוא שירותי התחבורה הושפע גם השנה לשלילה מהחולשה הכללית בהיקף הסחר העולמי,
כשבסיכום  2015רשם ירידה בשיעור של כ 5%-להיקף של כ 4.2-מיליארד דולר.
שער החליפין
מגמת ההתחזקות של הדולר – המרכז סביבו כ 86%-מסך עסקאות היצוא  -נמשכה גם ברביע הראשון
של  2015ובסיכום השנה עמד שערו הממוצע של הדולר על  - ₪ 3.88גבוה ב 8.6%-מהממוצע ב.2014-
למרות העלייה בשערו ,מול מטבעות זרים אחרים רשם הדולר התחזקות משמעותית יותר :היין היפני
נחלש מול הדולר
בשיעור של כ,13%-
והלירה
האירו
הטורקית ירדו מול
הדולר בשיעור חד
של כ 16.5%-ו19%-
בהתאמה ,הריאל
הברזילאי נפל מול
הדולר בשיעור של
מ28%-
למעלה
והרובל הרוסי קרס
בשיעור של כ.40% -
שער החליפין הראלי של השקל ביחס לסל המטבעות התדרדר במהלך שנת  2014לרמתו הנמוכה
ביותר מזה  13שנים .במחצית השנייה של  2014עלה אומנם סל המטבעות בשיעור של כ 8%-וטיפס
לרמה של  99.25נק' (שיא של
שנה וחצי) ,אולם ב7-
החודשים הראשונים של
 2015נפל אל מתחת לרף 91
הנק' וחזר אל רמת השפל
.2014
ביולי
שנרשמה
בסיכום שנתי נותר שערו של
סל המטבעות ללא שינוי
בהשוואה לממוצע השנתי
שהתקבל ב ,2014-שהייתה
כאמור שנת שפל היסטורית.
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הריכוזיות ביצוא הישראלי
מניתוח נתונים מעודכנים לשנת  2015עולה כי מגמת הריכוזיות ביצוא התחזקה השנה וכי סקטור
היצוא ממשיך להתאפיין בריכוזיות גבוהה.
יצוא עשר חברות היצוא הגדולות במשק
עומד כיום על למעלה ממחצית מסך
היצוא ,והוא עולה על היקף היצוא
המצרפי של כל יתר אלפי החברות
היצואניות.
למעשה ,עיקר הצמיחה שנרשמה ביצוא
מאז שנת  2008מקורה בעיקר בגידול
בהיקפי היצוא של  10חברות היצוא
הגדולות ,זאת בעוד שביצוא המצרפי של
כל יתר היצואנים חלה ירידה מהותית בין
השנים .2008-2015
היצוא הישראלי בהשוואה עולמית
מהשוואה בינ"ל לשינויים שחלו בהיקפי היצוא של כלל מדינות ה OECD-נמצא כי מבחינה זו
מדורגת ישראל בתחתית הרשימה .כך למשל אם בשנים  2004-2007דורגה ישראל במקום ה 11-מבין
הOECD-
מדינות
הגידול
מבחינת
ביצוא,
הממוצע
בשנים 2012-2014
ישראל
התדרדרה
למקום ה .)!(30-על
פי נתוני הלמ"ס
המעודכנים בשנת
 2015נרשמה ירידה
של  3.1%ביצוא
מה
הישראלי,
שמדרג אותנו במקום
האחרון מבין כל
מדינות ה.OECD -

הייצוא בחודשים הראשונים של :2016
במהלך החודשים דצמבר -2015פברואר  2016ירד יצוא הסחורות ללא יהלומים בשיעור של כ4%-
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (דצמבר -2014פברואר  )2015לסך של כ 11.4-מיליארד דולר.
היצוא החקלאי רשם ירידה חדה של כ 21%-בהשוואה לתקופה המקבילה ויצוא היהלומים עלה
בשיעור חד של כ( 46%-הסתכם בכ 2.5-מיליארד דולר) .2בתוך כך עלה יצוא הסחורות כולל יצוא
היהלומים במהלך תקופה זו בשיעור דולרי של כ 2%-לסך של כ 14-מיליארד דולר.

 2מסורתית בתקופה זו של השנה נתון ייצוא היהלומים לתנודתיות חריגה הנובעת מהעברת יהלומים מישראל לחו"ל לצורך
הצגתם בתערוכה בינ"ל הנערכת בתקופה זו.
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יצוא התרופות רשם ירידה של כ 11%-בהשוואה להיקפו בתקופה המקבילה והסתכם בכ1.8 -
מיליארד דולר ויצוא הכימיקלים ירד בשיעור דומה של כ 12%-להיקף של כ 1.9-מיליארד דולר .בניגוד
לאלו עלה יצוא הרכיבים האלקטרונים בשיעור של כ 23%-בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד
להיקף של כ 1.5-מיליארד דולר .היצוא בכל יתר הענפים רשם ירידה דולרית של כ( 5%-הסתכם בכ-
 6.3מיליארד דולר) ,וזאת למרות זינוק של כ 61%-בהיקף ייצוא כלי הטיס  -ללא יצוא כלי הטיס
נרשמה ירידה חדה עוד יותר של  12%בהיקף היצוא המצרפי של כל יתר הענפים.
מגמות צפויות בכלכלה העולמית ב:2016-
בשנה הקרובה ( )2016צופה קרן המטבע
הבינלאומית שינוי מגמה בגידול פעילות
הסחר העולמי ,זאת לאחר שנים ארוכות של
דשדוש ודריכה במקום .בשנים האחרונות
( )2013-2015ירד שיעור הגידול בהיקף
הפעילות המסחרית הבינלאומית לשיעור של
כ 3.3%-בלבד בשנה ,וזאת בעיקר עקב ההאטה
החריפה ביבוא המדינות המתפתחות  -אולם
ב 2016-צופה הקרן התאוששות וצמיחה של
כ .4.1%אינדיקציה חשובה של ההשפעות
הגלובליות על היצוא הישראלי ניתן לראות
ממודל הסחר של מכון היצוא ,המשקלל  -ע"ב
תחזיות גופי מחקר מובילים  -את השינוי בהיקפי היבוא המשוקללים של מדינות היעד העיקריות של
השוק הישראלי .שקלול זה מהווה אומדן מהימן לכיוון בו נע ובו צפוי לנוע היצוא הישראלי בעתיד
הקרוב .ממודל זה ניתן לראות בבירור את ההאטה החדה שחלה בשנים האחרונות ביבוא הכולל
המשוקלל של מדינות אלו ,ובהתאמה את הקיפאון ביצוא הישראלי בשנים האחרונות וההחרפה
שחלה השנה .בשנת  2016מצביע המודל על התאוששות הדרגתית.
היצוא הישראלי בשנת :2016
להערכתנו בשנה זו צפויה
התאוששות מסוימת של הייצוא
הישראלי וזאת על רקע המשך
הפיחות בשער החליפין של השקל
מול הדולר ,וההתאוששות הצפויה
בסחר העולמי.
עם זאת הגידול צפוי להסתכם
בשיעור מתון של כ ,2%-נמוך
הגידול
משיעורי
משמעותית
השנתי הממוצע בשנים שקדמו
למשבר האשראי העולמי.
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התפתחויות ומגמות ביצוא הישראלי
סיכום  2015ביצוא

יצוא הסחורות והשירותים
שנת  2015בייצוא הישראלי הייתה אחת הקשות שחווינו בשנים האחרונות והגרועה
ביותר מאז משבר האשראי העולמי .בניגוד למגמה הכללית בסחר העולמי –שאומנם
הציג האטה השנה לעומת שנים קודמות ,אך עדיין צמח ביותר מ – 2%-היצוא
הישראלי צפוי לרשום השנה ירידה מהותית בהיקפו ,הן נומינלית והן ריאלית.
למעשה זוהי השנה הראשונה מאז שנת  2002בה הסחר העולמי עולה והיצוא
הישראלי יורד.
על פי נתוני הסחר הסופיים יצוא הסחורות והשירותים של ישראל התכווץ השנה
בשיעור דולרי של כ 7%-בהשוואה ל 2014-וירד להיקף כולל של כ 92-מיליארד דולר.3
יצוא הסחורות (ללא הייצוא לרש"פ) ,ירד בשנת  2014בשיעור של כ ,9%-כשירידה
מהותית גם כן נרשם ביצוא הסחורות ללא יהלומים אשר ירד בשיעור של כ7%-
בהשוואה לשנה שעברה .בניגוד למגמה החיובית שרשם בשנים האחרונות צפוי יצוא
השירותים לרדת השנה בשיעור של כ - 3%-בעיקר בעקבות הירידה ביצוא שירותי
התיירות ושירותי מו"פ.

יצוא הסחורות

4

יצוא הסחורות :תעשייה ,יהלומים וחקלאות
בסיכום  2015ירד יצוא הסחורות בשיעור דולרי של כ 9%-בהשוואה לשנה שעברה,
והסתכם בכ 54.5-מיליארד דולר .יצוא הסחורות ללא יהלומים ירד בכ 7%-בהשוואה
לשנה שעברה להיקף של כ 47-מיליארד דולר .יצוא היהלומים ירד השנה בשיעור חד
של כ 23%-לסך של כ 7.2-מיליארד דולר (כ 13%-מסך יצוא הסחורות) .היצוא החקלאי
נפל בשיעור של כ 16%-להיקף של כ 1.2-מיליארד דולר (כ 2%-מסך יצוא הסחורות).
הייצוא התעשייתי ,המהווה כ 85%-מסך יצוא הסחורות ,ירד בכ 7.5%-בהשוואה ל-
 2014והסתכם בכ 46-מיליארד דולר.

3

נתוני הייצוא המובאים להלן מבוססים על נתונים גולמיים של הלמ"ס (נתוני סחר חוץ ונתוני חשבונות לאומיים) כמו גם על
אומדני התאמות (התאמות כיסוי ליצוא ויצוא לרש"פ למאזן התשלומים) של היחידה הכלכלית במכון הייצוא .התאמות אלו הנעשות
בחישוב מאזן התשלומים כוללות את הייצוא לרש"פ ואת התאמות הכיסוי (=פרויקטים מתמשכים ,סחורות שלא יצאו מנמלי ישראל
וכן מכירות שנעשו ישירות מקבלני משנה המבצעים עבודות עבור חברות ישראליות) .פירוט מלא אודות הסעיפים הנכללים
בהתאמות נתוני סחר חוץ לנתוני מאזו התשלומים מובא בסוף הסקירה.
 4הכולל את אומדני מכון היצוא להתאמות נתוני יצוא סחר חוץ למאזן התשלומים – ללא היצוא לרשות הפלסטינית.
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הייצוא התעשייתי
כאמור ,במהלך שנת  2015חלה ירידה דולרית חדה בהיקף היצוא התעשייתי ,ירידה
אשר הושפעה ,בין היתר ,מהיחלשות שער האירו כנגד הדולר האמריקאי בשיעור של
כ 16%-ומהירידה החדה במחירי האנרגיה .ניתוח מגמות הייצוא של התעשייה בענפי
הייצוא הדומיננטיים מצביע על התאוששות מסוימת ביצוא התרופות ועלייה חדה
ביצוא הרכיבים האלקטרונים .מנגד יצוא הכימיקלים רשם ירידה דולרית דו-ספרתית
הנובעת בעיקר מהשפעתה המהותית של נפילת מחירי הנפט העולמי והשפעה חלקית
של השביתה במפעלי כי"ל בדרום.

יצוא התרופות ,ענף דומיננטי יצוא התרופות מישראל2004-2015 ,
ומשמעותי בצמיחת היצוא,
המשיך להתאושש (לאחר עלייה
של כ 3%-אשתקד) עם גידול
שנתי של כ 5%-בהשוואה ל-
 2014ועלה להיקף כולל של כ6.8-
מיליארד דולר 2014 .הסתיימה
גם היא עם גידול של כ3%-
ביצוא התרופות ,זאת לאחר
שנתיים רצופות של ירידות.
יצוא הרכיבים האלקטרונים
זינק השנה בשיעור של כ35%-
והסתכם בכ 6.2-מיליארד דולר,
רבות בזכות יצור מוגבר של מפעלי
אינטל בקרית גת.
השפעת הירידה במחירי הנפ על יצוא הכימיקלים
יצוא הכימיקלים הושפע כאמור
מהותית מנפילת מחירי האנרגיה
בכלל ,והנפט בפרט  -ממוצע מחיר
חבית נפט גולמי* עמד השנה על כ-
 53דולר לחבית ,נמוך בכ46%-
ממחירה ב .2014-נפילה חדה זו
משמעותית
לירידה
הביאה
במחירי המכירה של חברות
הנפט
ותזקיקי
הכימיקלים
ולירידה נומינלית חדה של יצוא
הכימיקלים שירד השנה בשיעור
חד של כ 27%-והסתכם בכ8-
מיליארד דולר.

–

–

,

*)Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel

מקור :עיבוד היחידה הכלכלית לנתוני ה(Energy Information Administration) EIA -
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יצוא ההיי -ק התעשייתי
בשנה החולפת רשם יצוא ההיי-טק התעשייתי עלייה מרשימה של כ - 13%-בכך
עלה יצוא סקטור זה להיקף כולל של כ 23.7-מיליארד דולר והוא מהווה כיום למעלה
ממחצית מסך הייצוא התעשייתי של ישראל (וכ 44%-מסך יצוא הסחורות כולל
יהלומים).
עלייה זו התקבלה בעיקר כתוצאה מהגידול החד ביצוא הרכיבים האלקטרונים ,אשר
כאמור זינק השנה בשיעור של כ .35% -בהתאם לכך גדל משקלו של הענף ביצוא השנה
והוא מהווה נכון להיום למעלה מ 26%-מסך יצוא ההיי-טק התעשייתי של ישראל.
חשוב להדגיש כי ענף הרכיבים האלקטרונים מושפע מהותית מפעילות הייצור והייצוא
של חברת אינטל .5
במיליארדי דולרים
3.5
3.0

3.1

2.5
2.2
2.0

1.9

2.0

2.0
1.9 1.8

1.5
1.4 1.4
1.0 0.9
0.9

1.0
0.5
0.0

חשוב להדגיש כי היצוא בענף הרכיבים האלקטרונים ,התרופות וכלי הטיס מאופיין
בריכוזיות גבוהה ובמיעוט חברות האחראיות על חלקו הקריטי של היצוא הענפי .בשאר
הענפים המשויכים לסקטור ההיי-טק התעשייתי  -יצוא ציוד רפואי ויצוא מכשור
אלקטרוני ואופטי  -קיימת ביזוריות גבוהה יותר ומספר רב יותר של חברות ,ללא
דומיננטיות ברורה של חברה זו או אחרת .מסיבה זו מהווה המעקב אחר היקפי היצוא
של ענפים אלו מדד בוחן מהיימן לבדיקת מצבו של ההיי-טק התעשייתי בישראל.

 5בנוסף לפעילות יצור ויצוא השבבים יש לאינטל פעילות ענפה של מחקר ופיתוח הנאמדת בכמיליארד דולר בשנה (הנחשב
כיצוא שירותי מו"פ).
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מיליארדי דולרים

בנוסף לכך גם יצוא התרופות תרם
למגמה החיובית השנה עם עלייה
נאה של כ .5%-לאור זאת עלה
משקלו של הענף ביצוא ההיי-טק
התעשייתי והוא עומד נכון להיום
על קרוב ל 30%-מסך היצוא של
סקטור זה .חשוב לציין כי לפעילות
הייצור ,השיווק והמכירה של
חברת טבע השפעה מהותית על
יצוא התרופות והיא מהווה שחקן
מהותי ביצוא הענפי .מלבד אלו
נרשמה השנה עלייה חדה גם
בהיקף יצוא כלי הטיס אשר זינק
בשיעור חד של כ 56%-בהשוואה
ל 2014-והגיע להיקף שיא של כ-
 3.1מיליארד דולר.

יצוא כלי יס מישראל2004-2015 ,

בניתוח זה עולה תמונה שונה על פיה סך היצוא של ענפים אלו – מדד הליבה של יצוא
ההיי-טק – ירד השנה בשיעור מדאיג של כ 5%-מכ 8-מיליארד דולר אשתקד לכ7.6-
מיליארד ב .2015-בתוך כך ירד יצוא הציוד הרפואי והכירורגי בשיעור של כ1.5%-
להיקף של כ 1.2-מיליארד דולר ,כשיצוא המכשור האלקטרוני והאופטי ירד השנה
בשיעור של כ 5.5%-להיקף של כ 6.4-מיליארד דולר.

יצוא ההיי-טק התעשייתי ומדד הליבה של יצוא ההיי-טק2012-2015 ,

מדד הליבה= יצוא ההיי-טק ללא רכיבים ,תרופות וכלי טיס .היקף ייצוא שנתי – נתונים מקוריים,
במיליארדי דולרים

יצוא ההיי -ק התעשייתי

מדד הליבה של יצוא ההיי -ק
B$

8.3

24

23.7

8.1

8.1
8.0

7.9

23

7.9

22

7.7

21

21.0

7.5

7.6

2014

2015

2013

21.1

20.6

20

7.3

19

7.1

18

6.9

17

6.7

16

6.5

15

2012

2014

2015

2013

2012

יצוא ענפי ההיי-טק2014-2015 ,

היקף ייצוא שנתי – נתונים מקוריים ,במיליארדי דולרים

2015

2014
B$

8
7

6.4

6.2

6.8

6.8

6.5

6
5

4.6

4
3

3.1

2

2.0
1.2

1

1.2

ציוד רפואי

כלי טיס

תרופות
מחשוב ,מכשור אלקטרוני ואופטי
אלקטרונים
רכיבים מערכות

עיבוד וניתוח :היחידה הכלכלית ,מכון היצוא
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B$

8.5

25

הייצוא ביתר ענפי התעשייה
הייצוא ביתר ענפי התעשייה התאפיין במגמה כללית שלילית -סך היצוא ללא רכיבים
אלקטרונים ,תרופות ,כימיקלים וכלי טיס (הענפים הדומיננטיים) ירד בסיכום השנה
בשיעור דולרי של כ 9%-להיקף כולל של כ 22-מיליארד דולר – פחות ממחצית מסך
יצוא הסחורות בשנת .62015
מבין ענפי התעשייה :יצוא מכונות וציוד ,אשר כולל בין השאר יצוא מכונות בתחום
הדפוס ,הרובוטיקה ,ההשקיה והמזון ,ירד בשיעור של כ 9%-בהשוואה לשנה שעברה
והסתכם בכ 5.3-מיליארד דולר ,יצוא מוצרי גומי ופלסטיק ירד בשיעור של כ 8%-לכ-
 1.9מיליארד דולר ,יצוא ציוד חשמלי ,אשר כולל בין השאר יצוא ציוד ומערכות
בתחום האנרגיה החלופית ,חשמל ,ואלקטרוניקה ,ירד בשיעור של כ 4%-לכ1.2-
מיליארד דולר ,יצוא מזון ומשקאות ירד בשיעור של כ 11%-לכ 980-מיליון דולר ,יצוא
טקסטיל הלבשה ירד בשיעור של כ 1%-לכ 830-מיליון דולר ,יצוא המתכות ירד בשיעור
של כ 21%-לכ 550-מיליון דולר ויצוא תזקיקי הנפט ירד בשיעור של כ 38%-לכ490-
מיליון דולר.

היצוא התעשייתי על פי ענפים
אומדן  2015מול  - 2014נתונים מקוריים ,במיליארדי דולרים.
2015

2014

10
8.0
8
5.9
5.3

6

4
2.1 1.9
0.1 0.2

1.3 1.2 1.1
1.0 0.8 0.8
0.6 0.6 0.7 0.6 0.8 0.5 0.4 0.4

2

מכונות כימיקלים
גומי
ציוד
מזון
כלי נגינה מוצרי עץ ,תזקיקי מתכות תכשיטים טקסטיל
בסיסיות וחפצי חן והלבשה ומשקאות חשמלי ופלסטיק וציוד
נפט
נייר
ודפוס
עיבוד וניתוח :היחידה הכלכלית ,מכון היצוא

 6הסתכם בכ 48%-מסך יצוא הסחורות ללא יהלומים
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B$

11.0

12

ייצוא הסחורות על פי אזורי סחר
ניתוח נתוני יצוא הסחורות ללא יהלומים על פי גושי סחר -ללא התאמות
התפתחות היצוא לפי אזורים גיאוגרפיים קשורה קשר הדוק להתפתחות היצוא ברמה
הענפית .כך ,למשל ,הירידה הנומינלית החדה שנרשמה השנה בייצוא הכימיקלים
ותזקיקי הנפט (ירידה כוללת של כ 27%-בשנת  2015בהשוואה למקבילה אשתקד) ,עקב
נפילת מחירי האנרגיה ,השפיעה באופן משמעותי על היצוא ,במיוחד לאיחוד האירופי
שהוא יעד יצוא מהותי לענף הכימיקלים והתזקיקים .מצד שני הזינוק ביצוא הרכיבים
האלקטרונים מישראל (גידול חד של כ 35%-השנה) דחפה לצמיחה דו-ספרתית ביצוא
לאסיה.

האיחוד האירופי
בסיכום  2015ירד יצוא הסחורות לאיחוד האירופי בשיעור של כ .12%-סך היצוא
הסתכם בתקופה זו בכ 13.5-מיליארד דולר – המהווה כ 29%-מסך היצוא .הירידה
מוסברת בעיקר על ידי  2גורמים שהשפיעו לשלילה על היקפי היצוא למדינות האיחוד
השנה :ירידות חדות בערך האירו מול הדולר וצלילת מחירי הנפט (והאנרגיה בכלל).
שערו הממוצע של האירו מול הדולר נחתך בכ 16%-לעומת ערכו בתקופה המקבילה ב-
 ,2014דבר שהשפיע מהותית על היקפי היצוא הנקובים בערך דולרי.
בנוסף לכך פעלה התנודתיות החדה במחיר הנפט העולמי שמחירו הממוצע נפל בשיעור
של כ 46%-לעומת התקופה המקבילה אשתקד ועל ידי כך הביא לירידה דולרית חדה
במחירי המכירה של מוצרי הכימיקלים לחו"ל .בהתאם לכך ניתן לראות כי חברות
הכימיקלים הגדולות דיווחו השנה על ירידות חדות בהכנסות אך עליות ברווחים .יצוא
הכימיקלים ותזקיקי הנפט הוא בעל השפעה מהותית על היצוא לאיחוד האירופי
ומהווה כרבע מסך הסחורות המיוצאות לאזור זה.
להערכתנו ,בנטרול שתי השפעות חריגות אלו שמר היצוא לאיחוד האירופי על יציבות
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
מבין מדינות האיחוד ,נמשכה המגמה החיובית ביצוא לבריטניה (גידול קל של כ,)2%-
יעד היצוא העיקרי של ישראל באירופה והשני בעולם ,וזאת בעיקר הודות לגידול החד
ביצוא התרופות כשגם לצרפת ( )+2%נרשמה עליה קלה השנה .בניגוד לאלה ,ובהתאם
למגמה הכללית ביצוא לאיחוד נרשמו ירידות גורפות ביצוא להולנד ( ,)-14%גרמניה
( ,)-16%איטליה ( )-23%וספרד (.)-26%
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ארה"ב
במהלך שנת  2015שמר היצוא לארה"ב על יציבות בהשוואה להיקפים שהתקבלו
בתקופה המקבילה אשתקד .בהתאם למגמה הכללית בשנה זו ,הושפע היצוא לשלילה
מירידת מחירי הכימיקלים והתזקיקים ,כשמצד שני נרשם גידול חד ביצוא הרכיבים
האלקטרונים והתרופות .סך היצוא לארה"ב הסתכם השנה בכ 11-מיליארד דולר ,כ-
 24%מסך היצוא.

אסיה
במהלך  2015רשם היצוא של ישראל למדינות אסיה גידול דו-ספרתי של כ.15%-
הגידול בהיקפי היצוא ליבשת נובע כמעט כולו כתוצאה מזינוק חד של ביצוא
לווייטנאם (רובו ככולו יצוא רכיבים אלקטרונים) – אך גם ללא יצוא זה עלה היצוא
לאסיה בשיעור כולל של כ .4%-היצוא לסין שמר על מומנטום חיובי עם גידול חד של
כ( 21%-ברובו בזכות יצוא הרכיבים) וההתאוששות המרשימה ביצוא להודו שצמח
בכ 21%-תרמה גם היא לגידול ביצוא ליבשת .מנגד נרשמו ירידות ביצוא ליפן (,)-2%
הונג-קונג ( )-5%ודרום-קוריאה (.)-8%
סך הכל הסתכם היצוא למדינות אסיה השנה בהיקף כולל של כ 11.5-מיליארד דולר,
כ 25%-מסך היצוא - 7בכך לראשונה עקפה אסיה את ארה"ב והיא מהווה נכון להיום
יעד היצוא השני בגודלו ליצוא סחורות מישראל.8

אמריקה הל ינית
היצוא למדינות אמריקה הלטינית ,ירד השנה בשיעור חד של כ 25%-והסתכם בכ-
 1.9מיליארד דולר (כ 4%-מסך היצוא) .בהמשך למגמה השלילית שהתקבלה בשנה
שעברה היצוא לאמל"ט הושפע לרעה גם השנה מהמשך ההתכווצות בהיקפי הייצוא
לברזיל (ירידה של כ - )20%-הכלכלה החזקה ויעד הייצוא העיקרי של ישראל באזור,
אשר נקלעה למשבר מתמשך ולפיחות חד בערך המטבע המקומי שהביא להתייקרות
משמעותית של המוצרים המיובאים מחו"ל ולירידה בביקושים של השוק הברזילאי.
בנוסף ירד היצוא למקסיקו בשיעור של כ 7%-ותרם אף הוא למגמה השלילית ביצוא
לאזור.

אפריקה
במהלך שנת  2015רשם היצוא ליבשת אפריקה ירידה חדה של כ ,23%-זאת בהמשך
לירידה של כ 4%-בכל אחת מהשנים  2013-2014ושל כ 16%-בשנת  .2012סך היצוא
לאפריקה ירד במהלך השנה להיקף של כמיליארד דולר ,כ 2%-מסך היצוא של ישראל.
 7ללא יהלומים.
 8חשוב לזכור כי מדובר ביצוא הסחורות בלבד .אם כוללים בחישוב גם את יצוא השירותים עולה משמעותית משקלה של
ארה"ב ביצוא של ישראל.
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הייצוא ב 2015 -ע"פ אזורי סחר
 2015לעומת  ,2014נתונים מקוריים במיליארדי דולרים
2014

2015

16
14

במיליארדי דולרים

18
15.3
13.5
11.4

12

11.2 11.2
9.8

10
8
6

4.5
2.9

4
2

1.9

2.5

3.3 3.6
1.3 1.0

1.2 1.0

האיחוד
האירופי

אסיה

ארה"ב

שאר אירופה אמריקה
הלטינית

מדינות
בלתי
מסווגות

א פ ר י ק ה שאר העולם

עיבוד וניתוח :היחידה הכלכלית ,מכון היצוא

אמריקה הלטינית שאר אירופה
6%
מדינות בלתי 4%
מסווגות
8%
אפריקה
2%
שאר העולם
2%

ארה"ב
24%

האיחוד
האירופי
29%

אסיה
25%

עיבוד וניתוח :היחידה הכלכלית ,מכון היצוא
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התפתחויות ושינויים ביעדי היצוא העיקריים של ישראל
דירוג היעדים ופירו על פי ענפים ,ביצוא סחורות ללא יהלומים
הייצוא לעשרת יעדי הייצוא המובילים היווה השנה כ 60%-מסך הייצוא .9במהלך
 2015נרשמה ירידה בהיקפי היצוא ל 5 -מתוך  10יעדי היצוא העיקריים בהשוואה
לתקופה המקבילה ב 4( 2014-רשמו עלייה 1 ,ללא שינוי) .מבין  20היעדים
הגדולים ,המהווים כ 72%-מסך הייצוא ,ירד היצוא ל 15-יעדים מתוך ה.20-
למעשה היצוא לכל היעדים הממוקמים בעשיריה השנייה ירד ומבין כל  20יעדי
היצוא העיקריים של ישראל רק היצוא לסין והודו רשם השנה עלייה משמעותית.
שינויים משמעותיים שנרשמו בענפי היצוא הדומיננטיים (בעיקר ביצוא הרכיבים
האלקטרונים והכימיקלים) ,השפיעו באופן מובהק על דירוג יעדי היצוא של ישראל
ב .2015-כך למשל ,הירידה הדולרית החדה ביצוא הכימיקלים ותזקיקי הנפט
שנבעה בין השאר מנפילת מחיר הנפט העולמי ,הביאה לירידה חדה בהיקף היצוא
לטורקיה ,איטליה וספרד – בהן מהווה ענף זה מרכיב מהותי ביצוא .מנגד העלייה
המטאורית ביצוא הרכיבים האלקטרונים השנה דחפה לגידול דו-ספרתי ביצוא
לסין.

 10יעדי היצוא העיקריים של ישראל2015 ,
יצוא סחורות ללא יהלומים ,במיליארדי דולרים ,שינוי ב %-בהשוואה ל2014-
10
ללא היצוא לרש"פ ,מלזיה וקפריסין

עיבוד וניתוח :היחידה הכלכלית ,מכון היצוא
 9סחורות ,ללא יהלומים.
 10מבין  10היעדים לא נכללו מלזיה וקפריסין המושפעים באופן קריטי מענף יצוא בודד (יצוא הרכיבים למלזיה מהווה למעלה
מ 99%-מסך היצוא .יצוא הכימיקלים ותזקיקי הנפט לקפריסין מהווה למעלה מ.)96%-
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השינוי בדירוג  10יעדי היצוא2015 ,
על פי היקפי יצוא סחורות ללא יהלומים ,במיליארדי דולרים .ללא היצוא לרש"פ ,מלזיה ווייטנאם
מדינה

יצוא )$B( 2015

 %שינוי

דירוג 2015

דירוג 2014

שינוי בדירוג

ארה"ב

11.2

0%

1

1

)(-

בריטניה

3.7

2%

2

2

)(-

סין

3.1

21%

3

4

+1

הולנד

2.1

-14%

4

5

-1

טורקיה

1.7

-39%

5

3

-2

צרפת

1.4

2%

6

7

+1

גרמניה

1.4

-16%

7

6

-1

הודו

1.3

21%

8

9

+1

איטליה

0.8

-23%

9

11

+2

ספרד

0.8

-26%

10

10

)(-

(* היצוא לסין כולל הונג-קונג הסתכם ב 2015-בכ 3.7-מיליארד דולר)
עיבוד וניתוח :היחידה הכלכלית ,מכון היצוא

משקל המדינות ביצוא הישראלי 2015 ,
באחוזים מתוך סך יצוא הסחורות ללא יהלומים.

יתר המדינות
40.2%

ספרד
1.7%
איטליה
1.7%

ארה"ב
24.3%

הודו
2.9%
בריטניה
8.1%

גרמניה
3.0%
צרפת
3.1%

סין
6.7%
הולנד
4.7%

טורקיה
3.7%

(* היצוא לסין כולל הונג-קונג מהווה כ 8%-מהיצוא)
עיבוד וניתוח :היחידה הכלכלית ,מכון היצוא
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ארה"ב
יצוא הסחורות אל ארה"ב ,יעד היצוא העיקרי והחשוב ביותר של ישראל ,נותר ב-
 2015ללא שינוי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ 11-מיליארד
דולר .הגידול ביצוא התרופות ,ענף הייצוא העיקרי למדינה ,היה הגורם המשמעותי
שקיזז את כלל הירידות שנרשמו ברוב ענפי היצוא העיקריים .השפעה שלילית
מהותית הייתה מהצד השני ליצוא הכימיקלים והמינרלים שבעקבות השפעות
המחירים העולמיים צללו בשיעור של כ .15%-היצוא הכולל ביתר הענפים (ללא
התרופות ,הרכיבים והמינרלים) ירד בשיעור של כ 1.5%-בהשוואה ל.2014-
לאחר שנים רצופות של ירידה מתמשכת בהיקף משלוחי התרופות מישראל
לארה"ב ,עלה השנה היצוא הענפי בשיעור נאה של כ ( 12%-הסתכם בכ3.2-
מיליארד דולר ,כ 28%-מסך היצוא) – לראשונה מאז  .2010בשנים האחרונות
נרשמה ירידה עקבית בהיקפי היצוא הענפיים שנפל מהיקף של כ 4.5-מיליארד דולר
ב 2010-עד לכ 2.8-מיליארד דולר ב .2014-סך הכל בין השנים  2010-2014ירד יצוא
התרופות בשיעור חד של  - 38%ירידה ממוצעת של  11%בכל שנה בשנים אלו.11
הנסיגה ביצוא של ענף כה מרכזי ביצוא הישראלי לארה"ב השפיעה כמובן על
השורה התחתונה ואכן בין השנים  2010-2014נרשמה ירידה מגמתית בהיקפי היצוא
למדינה .בשנים אלו ירד היצוא לארה"ב בשיעור מצטבר של  - 6%ירידה ממוצעת
של כ 2%-בשנה.

השפעת יצוא התרופות על היצוא לארה"ב2010-2015 ,
יצוא סחורות ללא יהלומים ,במיליארדי דולרים.
5.0

סך היצוא לארה"ב (טור שמאלי)

יצוא תרופות (טור ימני)

12.0

11.6
4.5

11.2

11.2

11.5

11.2
4.5

11.0

10.8
4.0

4.1

10.4

10.5

3.5
10.0

3.4
3.0

3.2

9.5

3.0
2.8

2.5
2015

2014

9.0
2013

2012

2011

2010
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 11שיעור צמיחה שנתי מורכב ()CAGR
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יחד עם זאת ,כאשר בוחנים את היצוא לארה"ב ללא השפעת התרופות ניתן להבחין
בגידול יציב בהיקפים בין השנים  .2010-2014ב 2015-נרשמה אומנם ירידה לעומת
שנה קודמת (וזאת בעיקר בעקבות תנודת המחירים החריגה) ,אולם היקף היצוא
השנתי בשנה זו עדיין גבוה מזה שהתקבל בכל אחת מהשנים .2010-2013

התפתחות היצוא לארה"ב  -ללא תרופות2010-2015 ,
יצוא סחורות ללא יהלומים ,במיליארדי דולרים.
היצוא לארה"ב  -למעט תרופות

8.4

8.5
8.0

8.1

7.5

7.4

7.4

2013

2012

7.0

7.1

2011

2010

7.0
6.5
6.0

2015

2014
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חשוב לזכור כי יצוא התרופות הינו ענף ריכוזי ודומיננטי ביצוא לארה"ב (ובכלל
ביצוא הישראלי) הנתון לתנודתיות רבה מתקופה לתקופה .יצוא זה מושפע רבות
מפעילות הייצור והייצוא של חברת טבע.
היצוא ביתר הענפים לארה"ב התאפיין השנה במגמה שלילית כללית .מבין ענפי
היצוא העיקריים ,נרשמה ירידה ביצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט (ירידה של 13%
להיקף של כ 1.2-מיליארד דולר) ,ביצוא מכונות וציוד ,הכולל בין השאר יצוא
מכונות בתחום הדפוס ,הרובוטיקה ,ההשקיה והמזון( ,ירידה של  4%להיקף של כ-
 750מיליון דולר) ,ביצוא מכשור רפואי-מדעי( ,ירידה של  1%להיקף של כ560-
מיליון דולר) ,ביצוא מתכות( ,ירידה של כ 2%-להיקף של כ 485-מיליון דולר) ,ביצוא
ציוד טלקומוניקציה( ,ירידה של כ 6%-להיקף של כ 450-מיליון דולר) ,ביצוא
מכשירים לבדיקה ,מדידה וניווט ,הכולל בין השאר יצוא מערכות וציוד בדיקה
ועיבוד לתעשיית המוליכים למחצה( ,ירידה של כ 22%-להיקף של כ 415-מיליון
דולר) ,ביצוא מוצרי טקסטיל והלבשה( ,ירידה של  5%להיקף של כ 335-מיליון
דולר) ,ביצוא מנועים וציוד חשמלי הכולל בין השאר יצוא ציוד ומערכות בתחום
האנרגיה החלופית האלקטרוניקה והחשמל( ,ירידה של  9%להיקף של כ 325-מיליון
דולר) ,ביצוא ציוד תעשייתי לבקרה ומכשור אופטי( ,ירידה של  2%להיקף של כ-
 300מיליון דולר) וביצוא מוצרי מינרלים( ,ירידה של  25%להיקף של כ 280-מיליון
דולר).
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בניגוד למגמה הכללית עלה השנה יצוא הרכיבים האלקטרונים (עלייה של 50%
להיקף של כ 875-מיליון דולר) ,יצוא מוצרי הגומי והפלסטיק (עלייה של 13%
להיקף של כ 475-מיליון דולר) ויצוא מכונות למשרד ומערכות מחשוב (עלייה של
 18%להיקף של כ 385-מיליון דולר).

ברי ניה
עלייה נוספת בהיקף היצוא של ישראל לבריטניה התקבלה גם בשנת  2015וזאת
בהמשך למגמה החיובית המאפיינת את היצוא למדינה בשנים האחרונות .היצוא
לאי הבריטי ,יעד היצוא העיקרי של ישראל באירופה והשני בעולם ,עלה בשיעור
דולרי של כ 2%-והסתכם בכ 3.7-מיליארד דולר.
עלייה זו נזקפת ברובה לזכות הגידול ביצוא התרופות  -ענף דומיננטי ביותר ביצוא
למדינה .למעשה ברוב המכריע של ענפי היצוא העיקריים נרשמו השנה ירידות
מהותיות ,כאשר בחישוב שיעורי השינוי של כלל הענפים ללא ענף התרופות
מתקבלת ירידה חדה של כ 15%-בהשוואה להיקפים שנרשמו בשנה המקבילה
אשתקד .עם זאת חשוב להדגיש את ההשפעה של הפיחות בשער הממוצע של
הליש"ט מול הדולר (ירד בכ 7%-בהשוואה לאשתקד) ,המסביר חלק מהירידות
בהכנסות מיצוא הנקובות בדולרים.
היצוא לבריטניה בדומה לארה"ב ,מושפע רבות מהדומיננטיות של ענף התרופות
הנובע ברובו מפעילותה של חברת טבע  -שוק יעד מרכזי של החברה .גידול חד זה
ביצוא התרופות הוא הגורם הדומיננטי אשר קיבע את בריטניה בשנים האחרונות
כיעד היצוא השני בחשיבותו של ישראל בעולם וכיעד היצוא הגדול ביותר מבין
מדינות אירופה .בין השנים  2010-2015גדל יצוא התרופות לבריטניה בשיעור חד של
 ,190%צמיחה ממוצעת של  24%בשנה .12סך היצוא ללא תרופות גדל בשנים אלו
בשיעור מתון הרבה יותר :גידול מצטבר של  8%בין השנים  2010-2015ו2%-
בשנה .כאמור ,בשנת  2015נמשכה מגמת הגידול ביצוא התרופות :סך יצוא
התרופות לממלכה המאוחדת גדל בשיעור דולרי של  12%להיקף שיא של כ2.5-
מיליארד דולר והוא מהווה היום כ 68%-מסך היצוא למדינה(!).
היצוא לבריטניה ביתר ענפי היצוא התאפיין במגמה שלילית :יצוא הכימיקלים
ותזקיקי נפט ירד בכ 8%-להיקף של כ 310 -מיליון דולר ,יצוא גומי ופלסטיק ירד
בכ 17%-להיקף של כ 130 -מיליון דולר ,היצוא החקלאי ירד בכ 10%-להיקף של כ-
 100מיליון דולר ,יצוא כלי הטיס ירד בכ 35%-להיקף של כ 75 -מיליון דולר ,יצוא
המתכות ירד בכ 20%-להיקף של כ 75 -מיליון דולר ויצוא ציוד טלקומוניקציה ירד
בכ 6%-להיקף של כ 65 -מיליון דולר.

 12שיעור צמיחה שנתי מורכב ()CAGR
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סין
היצוא הישראלי לסין הסתכם ב 2015-בכ 3.1-מיליארד דולר – גידול שנתי של כ-
 21%בהשוואה להיקפו שנה קודם לכן .היצוא הושפע מהותית מ 2-השפעות
מנוגדות ,כשמצד אחד נרשם גידול חד ביצוא הרכיבים האלקטרונים ומצד שני
התקבל קיטון חד ביצוא הכימיקלים  -בנטרול שתי השפעות אלו רשם היצוא של
ישראל לסין גידול מתון של כ.1.5%-
ענף היצוא העיקרי של ישראל לסין הוא ענף הרכיבים האלקטרונים ,הנשלט בחלקו
הגדול על ידי חברת אינטל .יצוא הרכיבים שהסתכם בשנת  2015בכ 1.6-מיליארד
דולר ,רשם זינוק חד של כ 53%-בהשוואה לאשתקד והוא מהווה כיום למעלה
ממחצית מסך היקף היצוא של חברות ישראליות לסין (כ 52%-מסך היצוא) .חשוב
לזכור כי לאינטל העולמית מפעלי בדיקה והרכבה במספר יעדים מרכזיים באסיה
(בעיקר בסין ,ווייטנאם ומלזיה) אליהם נשלחים שבבים המיוצרים במפעלי הייצור
של החברה בישראל .שינויים בהיקף יצוא הרכיבים למדינות ,נובע משיקולים
והחלטות עסקיות של יצרנית הרכיבים בנוגע לחלוקת היצוא בין שוקי היעד השונים
 -שינויים אלו אינם מעידים על תמורות ברמות הביקושים של השוק המקומי.
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הריכוזיות הענפית ביצוא לסין עולה ,בעיקר בגלל הרכיבים האלק רונים
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יצוא הכימיקלים ,ענף עיקרי ביצוא לסין ,רשם ירידה דולרית חדה של כ20%-
בהשוואה ל 2014-להיקף של כ 180-מיליון דולר בלבד (כ 6%-מהיצוא לעומת כ10%-
בממוצע השנים האחרונות) .השפעות חריגות בענף שנבעו כתוצאה מתנודות חריפות
וחריגות של מחירי האנרגיה העולמיים ,השפיעו לרעה על היצוא הענפי לסין
בתקופה זו.
בשלושת הרבעונים הראשונים של  2015רשם יצוא המינרלים ירידה חדה של כ-
 37%בהשוואה לתקופה המקבילה ב – 2014-בעיקר בעקבות השביתה במפעלי כי"ל
בדרום .עם זאת לאחר סיום השביתה והחזרה ליצור מוגבר שנועד להשלים אספקה
שנדחתה עקב השבתת המפעלים ,התאושש היצוא באופן דרמטי ברבעון הרביעי של
השנה ,כשבסיכום שנתי נרשם אף גידול של כ 10%-בהיקפים לסכום כולל של כ350-
מיליון דולר .ברבעון הראשון של  2016ואולי אף ברבעון השני ,צפויה ירידה ביצוא
המינרלים עקב דחייה בחתימה על הסכמים חדשים עם היבואנים הגדולים.

מגמות בייצוא לסין  -ענפים דומיננ יים מול שאר ענפי הייצוא
)$M( 2012-2015
2,229
1,633

1,604

1,056

1,059

2,000

1,624
1,163

M$

2,500

1,500

1,053
1,000
500
-

2015

2014

2013

יתר ענפי היצוא
רכיבים ,מינרלים וכימיקלים

2012

עיבוד וניתוח :היחידה הכלכלית ,מכון היצוא

נכתב על ידי אגף כלכלה ,מכון היצוא
22

יצוא מכשור רפואי לסין  -ענף היצוא הגדל בקצב המהיר ביותר  -ממשיך לשמור על
מומנטום צמיחה עקבי ומהווה כיום הענף השלישי בגודלו  -כ 8%-מסך היצוא.
במהלך  2015גדל היקף היצוא הענפי בשיעור של  14%לכ 260-מיליון דולר ,כאשר
בין השנים  2011-2015צמח בשיעור מצרפי של כ 160%-ובשיעור שנתי ממוצע של כ-
.27%
עליות נוספות נרשמו בין השאר ביצוא מכשור למדידה ובקרה תעשייתית (עלה בכ-
 15%להיקף של כ 130-מיליון דולר) ,ביצוא מכונות למשרד ומערכות מחשוב (עלה
בשיעור של כ 10%-להיקף של כ 37-מיליון דולר) ,ביצוא מנועים וציוד חשמלי (עלה
בשיעור של כ 13%-להיקף של כ 35-מיליון דולר) וביצוא ציוד תעשייתי לבקרה
ומכשור אופטי (עלה בשיעור של כ 18%-להיקף של כ 27-מיליון דולר).
בניגוד לענפים אלו נרשמה ירידה ביצוא מכונות וציוד (ירידה של כ 26%-להיקף של
כ 170-מיליון דולר) ,ביצוא מתכות (ירידה של כ 1%-להיקף של כ 67-מיליון דולר),
ביצוא ציוד טלקומוניקציה (ירידה של כ 19%-להיקף של כ 72-מיליון דולר) ,ביצוא
מזון ומשקאות (ירידה של כ 7%-להיקף של כ 36-מיליון דולר) וביצוא מוצרי גומי
ופלסטיק (ירידה של כ 6%-להיקף של כ 31-מיליון דולר).
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הולנד
בסיכום נתוני היצוא לשנת  2015מדורגת הולנד במקום הרביעי מבין יעדי היצוא
של ישראל .סך היצוא להולנד הסתכם השנה בכ 2.1-מיליארד דולר ,ירידה דולרית
של  14%בהשוואה לאשתקד .כמו ליתר המדינות המשתייכות לגוש האירו גם
היצוא להולנד הושפע בשנה זו מהפיחות החד שחל במהלך השנה בערך היורו מול
הדולר – פיחות המסביר חלק מהותי מהירידות בהכנסות מיצוא הנקובות בדולרים.
לאור אלו חלה ירידה דולרית גורפת בענפי היצוא העיקריים של ישראל להולנד:
יצוא התרופות ,ענף יצוא הצומח במהירות בשנים האחרונות ,ירד ב 2015-בשיעור
של כ 16%-להיקף של כ 517-מיליון דולר (כ 24%-מסך היצוא למדינה) ,יצוא
כימיקלים ותזקיקי נפט ירד בשיעור של כ 9%-להיקף של כ 505-מיליון דולר (כ-
 24%מהיצוא) ויצוא מכונות וציוד ירד בשיעור של כ 17%-להיקף של כ 375-מיליון
דולר (כ 17%-מהיצוא).
מלבד אלו נרשמה ירידה גם ביצוא החקלאי (ירד בשיעור של כ 27%-להיקף של כ-
 135מיליון דולר) ,ביצוא ציוד טלקומוניקציה (ירד בשיעור של כ 14%-להיקף של כ-
 73מיליון דולר) ,ביצוא מכשור רפואי-מדעי (ירד בשיעור של כ 21%-להיקף של כ-
 72מיליון דולר) ,ביצוא מזון ומשקאות (ירד בשיעור של כ 12%-להיקף של כ72-
מיליון דולר) ,ביצוא גומי ופלסטיק (ירד בשיעור של כ 23%-להיקף של כ 58-מיליון
דולר) ,ביצוא מכונות למשרד ומערכות מחשוב (ירד בשיעור של כ 8%-להיקף של כ-
 55מיליון דולר) וביצוא מינרלים (ירד בשיעור של כ 6%-להיקף של כ 47-מיליון
דולר) .מנגד נרשמה עלייה בייצוא מכשור לבקרה תעשייתית ,אופטי וצילום (עלה
בכ 7%-לכ 50-מיליון דולר) ובייצוא מוצרי טקסטיל והלבשה (זינק בשיעור של כ-
 125%לכ 45-מיליון דולר).
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.

ורקיה
היצוא של ישראל לטורקיה ירד בשנת  2015בשיעור דרסטי של כ 40%-וצנח
להיקף כולל של כ 1.7-מיליארד דולר בלבד .הנפילה בהיקפי היצוא למדינה נובעת
ברובה מהירידה החדה ביצוא מוצרי הכימיקלים וזיקוקי נפט (ירידה של כ43%-
להיקף של כ 1.25-מיליארד דולר) ענף היצוא הדומיננטי ביותר האחראי על כ75%-
מסך ההכנסות מיצוא .כפי שהודגש בסקירה זו ,הירידות החדות במחירי האנרגיה
העולמיים הביאו לירידות החדות במחירי הנפט ,הכימיקלים ובכלל במחירי
הסחורות הגלובליים .כמו כן חשוב להדגיש כי יצוא הכימיקלים והתזקיקים
לטורקיה לא בהכרח מיועד לשוק המקומי ובמקרים רבים משמשת טורקיה כתחנת
מעבר לחלק מהסחורות המיוצאות אליה.
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כאמור ,היצוא לטורקיה הינו ריכוזי ביותר ומושפע בשנים האחרונות באופן מהותי
משינויים בענף היצוא העיקרי ,כימיקלים ותזקיקי נפט .בשנת  2014טיפס היצוא
הענפי לשיא של  2.2מיליארד דולר – כמעט פי  3מהיקפו בסוף שנת  2010המשקף
קצב גידול מטאורי של  30%בשנה .למעשה ,כל הגידול שנרשם בשנים אלו בייצוא
של ישראל לטורקיה מקורו בייצוא הכימיקלים ותזקיקי הנפט ובנטרולו מתקבלת
תמונה שונה בתכלית :בין השנים  2010-2014התכווץ הייצוא לטורקיה בשיעור
מצטבר של  8%תוך כדי ירידות גורפות ברוב ענפי היצוא ובשורה התחתונה נמצא
הייצוא לטורקיה במצב של דשדוש ודעיכה מתמשכים.
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בהתאם לאמור במהלך  2015נרשמה ירידה ביצוא המתכות (ירד בשיעור חד של כ-
 38%להיקף של כ 66-מיליון דולר) ,ביצוא מנועים וציוד חשמלי (ירד בשיעור חד של
כ 30%-להיקף של כ 65-מיליון דולר) ,ביצוא תרופות (ירד בשיעור של כ 13%-להיקף
של כ 32-מיליון דולר) ,ביצוא מוצרי נייר ודפוס (ירד בשיעור חד של כ 40%-להיקף
של כ 22-מיליון דולר) ,ביצוא בייצוא מוצרי טקסטיל והלבשה (ירד בשיעור חד של
כ 33%-להיקף של כ 20-מיליון דולר) וביצוא החקלאי (ירד בשיעור חד של כ21%-
להיקף של כ 18-מיליון דולר) .בניגוד למגמה הכללית עלייה נרשמה ביצוא
המינרלים (עלה בכ 10%-לכ 45-מיליון דולר) ,מכונות וציוד (עלה בכ 8%-לכ44-
מיליון דולר) ,ובמוצרי גומי ופלסטיק (עלה בכ 18%-לכ 24-מיליון דולר).
בנוסף חשוב לציין כי גם הפיחות המהיר בלירה הטורקית מול הדולר תרמה
לסנטימנט השלילי הקיים ולהחלשת הביקושים של השוק הטורקי לסחורות.
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צרפת
הייצוא לצרפת גדל בסיכום  2015בשיעור דולרי של כ 2%-בהשוואה לשנה
המקבילה אשתקד והסתכם בכ 1.4-מיליארד דולר .העלייה בהיקפי היצוא נזקפת
ברובה לגידול החד ביצוא כלי טיס (עלייה של כ 280%-לכ 285-מיליון דולר),
להערכתנו לאור השלמת עסקה ביטחונית שנחתמה .ללא יצוא כלי טיס רשם
היצוא לצרפת ירידה דולרית של כ ,13%-וזאת בהתאם למגמת היצוא הכללית
שנרשמה השנה ביצוא למדינות גוש האירו.
ישראל מייצאת לצרפת בעיקר מוצרי מתכת מתקדמים ,כימיקלים ותוצרת
חקלאית ,המהווים יחדיו כמחצית מסך היצוא למדינה :יצוא מוצרי מתכת ירד
בשיעור של כ 16%-להיקף של כ 275-מיליון דולר ,יצוא הכימיקלים ירד בשיעור
דומה בהשוואה לאשתקד והסתכם בכ 178-מיליון דולר ויצוא התוצרת החקלאית
ירד בכ 13%-והסתכם בכ 136-מיליון דולר.
מלבד אלו נרשמו ירידות גם ביצוא מוצרי גומי ופלסטיק (ירד בשיעור של כ14%-
לכ 90-מיליון דולר) ,ביצוא מכונות וציוד (ירד בשיעור של כ 10%-לכ 80-מיליון
דולר) ,ביצוא מזון ומשקאות (ירד בשיעור של כ 29%-לכ 50-מיליון דולר) וביצוא
ציוד טלקומוניקציה (ירד בשיעור של כ 26%-לכ 49-מיליון דולר).

גרמניה
גרמניה מהווה את שוק היעד ה 7-של ישראל בעולם והרביעי באירופה .היצוא
למדינה זו מאופיין ברמת ביזור גבוהה של ענפי היצוא ,ללא ענף יצוא או חברה
דומיננטיים המשפיעים באופן משמעותי על היצוא למדינה .היצוא לגרמניה ,ירד
בסיכום  2015בשיעור דולרי של כ 16%-והסתכם לסך של כ 1.4 -מיליארד דולר.
מבין ענפי היצוא העיקריים נרשמה ירידה גורפת ברוב ענפי היצוא ,המוסברת בעיקר
על ידי הפיחות בשער האירו .בין השאר נרשמו ירידות ביצוא מכונות וציוד (ירידה
של כ 18%-להיקף כולל של כ 225-מיליון דולר) ,ביצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט
(ירידה של כ 30%-להיקף כולל של כ 160-מיליון דולר) ,ביצוא מוצרי גומי ופלסטיק
(ירידה של כ 11%-להיקף של כ 140-מיליון דולר) ,ביצוא מתכות (ירידה של כ14%-
להיקף של כ 115-מיליון דולר) ,ביצוא רכיבים אלקטרוניים (ירידה של כ 6%-להיקף
של כ 100-מיליון דולר) ,ביצוא מכשור רפואי-מדעי (ירידה של כ 14%-להיקף של כ-
 90מיליון דולר) ,ביצוא תרופות (ירידה של כ 40%-להיקף של כ 65-מיליון דולר),
ביצוא ציוד טלקומוניקציה (ירידה של כ 32%-להיקף של כ 60-מיליון דולר) ,ביצוא
מכשור למדידה ובקרה (ירידה של כ 21%-להיקף של כ 50-מיליון דולר) וביצוא
החקלאי (ירידה של כ 8%-להיקף של כ 50-מיליון דולר) .מנגד נרשם גידול ביצוא
מנועים וציוד חשמלי בהשוואה להיקפי היצוא בשנה המקבילה אשתקד (עלייה של
כ 7%-לכ 75-מיליון דולר).
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הודו
בשנים האחרונות ,על רקע ההאטה במשק ההודי נכחנו בנסיגה מגמתית
ומתמשכת בביקושים של הודו לסחורות מישראל .אולם ,עם ההתאוששות
הכלכלית המרשימה ועם כינון הממשל החדש חל שיפור ניכר בהיקפי הסחר בין
המדינות המתבטא בגידול חד גם בהיקפי היצוא .בשנת  2015רשם היצוא של
ישראל להודו גידול דו-ספרתי חד של כ 21%-בהשוואה להיקפו אשתקד אשר
טיפס להיקף כולל של כ 1.3-מיליארד דולר.

היצוא להודו מתאושש
 ,2011-2015יצוא סחורות ללא יהלומים (במיליארדי דולרים)
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השיפור בהיקפי היצוא להודו התבטא בצורה גורפת בעיקר בענפי היצוא
'הביטחוניים' ובעיקר ביצוא ציוד טלקומוניקציה (גידול של כ 35% -להיקף של כ-
 245מיליון דולר) ,מוצרי מתכות (גידול של כ 285% -להיקף של כ 210-מיליון דולר),
ציוד תעשייתי לבקרה ,אופטי וצילום (גידול של כ 170% -להיקף של כ 130-מיליון
דולר) ,ציוד מכשור מדידה ובקרה (גידול של כ 220% -להיקף של כ 90-מיליון דולר).
כמו כן נרשם גידול ביצוא ציוד אלקטרוני (גידול של כ 190% -להיקף של כ18-
מיליון דולר) ,וכלי הובלה (גידול של כ 440% -להיקף של כ 8-מיליון דולר) ומנגד
ירידה ביצוא כלי טיס (ירידה של כ 77%-לכ 25-מיליון דולר) .סך היצוא הכולל של
ענפים אלו זינק השנה בשיעור של כ 70%-בהשוואה לאשתקד והסתכם בכ720-
מיליון דולר – כ 55%-מסך היצוא להודו השנה ,זאת לעומת כ 39%-בתקופה
המקבילה אשתקד.
ביתר ענפי היצוא נרשמה מגמה מעורבת :יצוא המינרלים ירד בשיעור חד של כ-
 30%להיקף של כ 160-מיליון דולר ,יצוא הכימיקלים ,חרף התמורות החריגות
השליליות השנה ,שמר על יציבות בהשוואה להיקפים בתקופה המקבילה אשתקד
והסתכם בכ 158-מיליון דולר ,יצוא מכונות וציוד ירד בשיעור של כ 14%-להיקף של
כ 90-מיליון דולר ,יצוא מכשור רפואי-מדעי עלה בשיעור של כ 27%-להיקף של כ-
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 32מיליון דולר ,יצוא תרופות עלה בשיעור של כ 67%-להיקף של כ 28-מיליון דולר,
יצוא מוצרי גומי ופלסטיק עלה בשיעור של כ 44%-להיקף של כ 23-מיליון דולר,
יצוא מנועים וציוד חשמלי ירד בשיעור של כ 29%-להיקף של כ 22-מיליון דולר,
יצוא רכיבים אלקטרוניים ירד בשיעור של כ 14%-להיקף יצוא דומה ויצוא מכונות
למשרד ומערכות מחשוב רשם גידול של כ 77%-להיקף של כ 21-מיליון דולר.

אי ליה
היצוא של ישראל לאיטליה הסתכם בשנת  2014בכ 790-מיליון דולר – ירידה חדה
של כ 23%-בהשוואה להיקפי היצוא ב .2014-היצוא לאיטליה הושפע באופן מהותי
מתנודות חריגות בהיקפי היצוא של ענף הכימיקלים וזיקוקי הנפט ,ענף היצוא
העיקרי למדינה המהווה כמחצית מהיצוא למדינה ,שרשם ירידה דולרית חדה של
כ 31%-בהשוואה להיקפו אשתקד בעקבות נפילת מחירי האנרגיה (הסתכם בכ355-
מיליון דולר) .יחד עם זאת גם מלבד השפעות ענף זה התאפיין הייצוא לאיטליה
במגמה שלילית כללית עם ירידות ברוב ענפי הייצוא העיקריים – בין השאר התקבלו
ירידות ביצוא מכונות וציוד (ירידה של  7%להיקף של כ 67-מיליון דולר) ,מוצרי גומי
ופלסטיק (ירידה של  11%להיקף של כ 65-מיליון דולר) ,מוצרי מתכות (ירידה של
 25%להיקף של כ 32-מיליון דולר) ,ציוד לבקרה תעשייתית (ירידה של  13%להיקף
של כ 26-מיליון דולר) ,יצוא מוצרי מינרלים (ירידה של  12%להיקף של כ 25-מיליון
דולר) ,ציוד טלקומוניקציה (ירידה של  42%להיקף של כ 21-מיליון דולר) ויצוא מזון
ומשקאות (ירידה של  30%להיקף של כ 20-מיליון דולר).

ספרד
בסיכום שנת  2014ירד היצוא של ישראל לספרד בשיעור דולרי חד של 26%
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ 765-מיליון דולר .בדומה
למגמות היצוא לאיטליה ,במהלך השנה שעברה ( )2015הושפע היצוא באופן
מהותי מתנודתיות חריפה בענף הייצוא העיקרי ,כימיקלים ותזקיקי נפט ,המהווה
מסורתית יותר ממחצית היצוא של ישראל לספרד.
סך יצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט רשם במהלך שנת  2015התכווצות של כ40%-
בהיקפים והוא הסתכם בכ 340-מיליון דולר .גם בנטרול יצוא ענף זה מתקבלת
ירידה של כ 11%-בהיקפי היצוא למדינה בהשוואה לשנה שעברה.
בהתאם לכך נרשמה מגמה שלילית כמעט בכל ענפי היצוא לספרד :ציוד בקרה
תעשייתית (ירידה של  13%להיקף של כ 103-מיליון דולר) ,מוצרי גומי ופלסטיק
(ירידה של  11%להיקף של כ 40-מיליון דולר) ,יצוא חקלאי (ירידה של  16%להיקף
יצוא דומה) ,מוצרים מינרלים (ירידה של  28%להיקף של כ 20-מיליון דולר),
מתכות (ירידה של  15%להיקף של כ 19-מיליון דולר) ויצוא מכשור רפואי-מדעי
(ירידה של  2%להיקף של כ 17-מיליון דולר).
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בניגוד למגמה הכללית נרשמו עליות ביצוא מכונות וציוד (עלייה של  5%להיקף של
כ 90-מיליון דולר) וביצוא מוצרי נייר ודפוס (עלייה חדה של כ 300%-להיקף של כ-
 16מיליון דולר).

 20יעדי הייצוא העיקריים של ישראל ב2015-
בעשירייה השנייה של יעדי הייצוא העיקריים של ישראל ניתן לציין את היצוא
לברזיל שירד השנה בשיעור חד של כ ,20%-בעיקר (אבל לא רק) בגלל ירידה חדה
בענפי היצוא העיקרים ,כימיקלים ומינרלים ,המהווים כ 60%-מסך הסחורות
המיוצאות למדינה .יצוא הכימיקלים ירד ב 2015 -בכ 8%-בהשוואה לאשתקד ויצוא
המינרלים רשם ירידה דולרית חדה של כ .40%-גם בנטרול הירידות בענפים אלו
מתקבלת ירידה כוללת של כ 21%-ביצוא לברזיל ,שנמצא מאז  2012בנסיגה
מתמשכת.
מדינה נוספת הנמצאת כיום במשבר היא רוסיה המהווה גם היא יעד יצוא עיקרי
וחשוב של ישראל .סך היצוא לרוסיה ב 2015-ירד בשיעור דולרי של כ - 32%-בעיקר
לאור המיתון הכלכלי והנפילה בערך הרובל שהביאו לירידה חדה בביקושים של
השוק הרוסי .את עיקר הפגיעה ספג יצוא התוצרת החקלאית המהווה כ 35%-מסך
היצוא לרוסיה – אשר ירד בשיעור של כ 23%-לעומת אשתקד.
מדינות יעד חשובות נוספות ביצוא של ישראל הן יפן ,קוריאה הדרומית וטייוואן.
היצוא למדינות אלו נשען רבות על הביקושים של תעשיית האלקטרוניקה המפותחת
של השווקים הנ"ל ומאופיין בעיקר ביצוא מערכות וציוד בדיקה ועיבוד לתעשיית
הרכיבים האלקטרוניים .13סך הכל שמר היצוא ליעדים אלו על יציבות יחסית,
כשבנטרול השפעת הירידות של מחירי הכימיקלים אף התקבלה עלייה קלה :היצוא
לטייוואן ויפן רשם ירידה מינורית של  1%ו 2%-בהתאמה ,כאשר בנטרול
הכימיקלים שמר היצוא ליפן על רמה דומה בהשוואה לאשתקד והיצוא לטייוואן
עלה בשיעור קל של כ.1%-
היצוא לדרום קוריאה ירד אומנם בשיעור של כ 8%-בהשוואה לאשתקד ,אך נבע
בעיקר מירידה חדה ביצוא המתכות עקב עסקה חריגה שנרשמה בשנת .2014
בנטרול השפעה זו שמר היצוא לדרום קוריאה על יציבות בהשוואה לשנה הקודמת,
ובנטרול השפעת הכימיקלים גדל היצוא למדינה בשיעור של כ ,6%-תוך כדי עליות
יפות שהתקבלו כמעט בכל ענפי המוצרים המתקדמים (מערכות וציוד בדיקה
ובקרה ,טלקום ,רכיבים אלקטרונים ,מכשור רפואי).
יעדים חשובים נוספים ביצוא הסחורות של ישראל היו :בלגיה  -אליה ירד הייצוא
בכ 7%-השנה כחלק מהמגמה השלילית הכללית ביצוא למדינות גוש האירו ,קנדה
– אליה ירד היצוא השנה בכ 5%-בעיקר בהשפעת הירידה במשלוחי התרופות
שקוזזו בשיעור דולרי של כ 21%-בהשוואה לאשתקד ,והונג-קונג – אליה נרשמה
 13ענף זה מהווה נגזרת של תעשיית ה Semiconductor-ומושפע מרמת הביקושים של ענף תעשייתי זה .רבות מהחברות
בענף מכשור למדידה ובדיקה עוסקות בפיתוח ,ייצור ושיווק מערכות וציוד בדיקה ועיבוד לשוק ה Semiconductor-העולמי.
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ירידה של  5%ביצוא בעיקר בגלל ירידה של  62%ביצוא הכימיקלים .בנטרול השפעה
זו שמר היצוא להונג-קונג על יציבות בהשוואה לאשתקד תוך כדי עליות ביצוא
הרכיבים האלקטרונים ,ציוד טלקומוניקציה ,מערכות וציוד בדיקה ועיבוד ,מכונות
למשרד ומערכות מחשוב וציוד רפואי-מדעי .ירידות נרשמו ביצוא מכונות וציוד,
תכשיטים וחפצי חן ,מנועים וציוד חשמלי ומוצרי מתכות.
בדירוג יעדי היצוא העיקריים של ישראל לא נכללו מלזיה ווייטנאם למרות שבאופן
רשמי היקפי היצוא למדינות אלו בשנת  2015מזכים אותן בכניסה לרשימת "10
יעדי היצוא העיקריים של ישראל" .הסיבה לכך הינה כי היצוא למדינות אלו
מורכב בעיקר מענף יצוא בודד המהווה מסה קריטית ביצוא למדינה  -בנטרולו
מסתכם היצוא בסכומים נמוכים משמעותית.
היצוא לוייטנאם למשל הסתכם בשנת  2015בכ 1.8-מיליארד דולר ,מתוך כך למעלה
מ 1.6-מיליארד דולר יצוא רכיבים אלקטרונים (כ 93%-מסך היצוא) .ללא יצוא
הרכיבים עומד היצוא לוייטנאם על כ 130-מיליון דולר בלבד .היצוא למלזיה
הסתכם בשנה זו בכ 1.4-מיליארד דולר – רובו ככולו יצוא רכיבים אלקטרונים .ללא
ענף זה ,כמעט ולא קיים מסחר בין המדינות.
חשוב להדגיש כי ליצרנית השבבים והרכיבים הבינלאומית ,אינטל ,מפעלי בדיקה
והרכבה במספר יעדים מרכזיים באסיה ,ביניהם וייטנאם ומלזיה .ליעדים אלו
נשלחים שבבים המיוצרים במפעלי הייצור של החברה בישראל .שינויים בהיקף
יצוא הרכיבים למדינות נובע משיקולים והחלטות עסקיות של יצרנית הרכיבים
בנוגע לחלוקת היצוא בין שוקי היעד השונים ואלו אינם מעידים על תמורות ברמות
הביקושים של השוק המקומי.

השינוי ביצוא ליעדי היצוא העיקריים של ישראל2015 ,
14

מבין  20יעדי היצוא העיקריים – ללא הרש"פ ,מלזיה ווייטנאם
יצוא סחורות ללא יהלומים ,שינוי ב %-בהשוואה למקבילה ב2014-
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 14מעל מ 90%-מהיצוא למלזיה ווייטנאם הוא יצוא רכיבים אלקטרונים בלבד.
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היצוא ליעדים מובילים בחלוקה ענפית .2015,
יצוא סחורות ללא יהלומים ,במיליארדי דולרים.
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ענף התרופות בייצוא לארה"ב וברי ניה ,את הריכוזיות הרבה בייצוא ל ורקיה ,אי ליה וספרד ,הנובעת
מחשיבותו הקרי ית של ענף הכימיקלים ותזקיקי הנפ והשפעתו הרבה של ענף הרכיבים האלק רונים על
,
ג
ג
ז
ן
הייצוא לשווקי סין ,ויי נאם ומלזיה .ג
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יצוא חקלאי
כלי טיס
מוצרי מזון ,משקאות וטבק
מכשור רפואי וכירורגי
מתכת בסיסית ומוצרי מתכת
ציוד אלקטרוני ביתי-צרכני
רכיבים אלקטרוניים
B$

יצוא אחר
כלי הובלה
מוצרי גומי ופלסטיקה
מכונות למשרד,ומיחשוב
מנועים וציוד חשמלי
עץ ,ריהוט ,נייר ודפוס
ציוד תעש לבקרה,מכשירים אופטים צילום
תרופות

טקסטיל הלבשה ועור
כימיקלים וזיקוקי נפט
כרייה,חציבה ומינרליים
מכונות וציוד
מכשירים למדידה,לבדיקה ולניווט
ענף מקור לא משובץ
ציוד טלקומוניקציה
תכשיטים,חפצי חן וצורפות בזהב
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ספרד

יצוא השירותים
נתוני מאזן התשלומים ליצוא השירותים מצביעים על נסיגה מדאיגה ביצוא סקטור
השירותים  -בשנת  2015חל היפוך במגמה שרווחה בשנים האחרונות ,על פיה צמח
סקטור השירותים משנה לשנה בקצב מהיר יחסית ולאור הקיפאון המתמשך ביצוא
הסחורות היה הגורם העיקרי אשר תמך בהמשך הגידול של היצוא הישראלי או
לפחות מנע את הירידה ביצוא הכולל .אולם כאמור ,השנה חלה הרעה ולראשונה מאז
משבר האשראי העולמי נרשמה ירידה בהיקף יצוא השירותים מישראל.
סך יצוא השירותים ירד בשנת  2015בשיעור של כ 3%-להיקף כולל של כ34.5-
מיליארד דולר .יצוא השירותים העסקיים ,המהווה למעלה כ 72%-מסך יצוא
השירותים וכולל בין השאר את יצוא שירותי ההיי-טק (שירותי מו"פ ,שירותי מחשוב
ותוכנה וכו') ,ירד בכ 2%-לעומת היקפו אשתקד והוא הסתכם בכ 24.9-מיליארד דולר.
ירידה זו נבעה בעיקר מקיטון חד ביצוא שירותי המו"פ  15שירד בשיעור של כ11%-
(לכ 3.8-מיליארד דולר) – ללא שירותי המו"פ עמד יצוא השירותים העסקיים על רמה
דומה לזו שהתקבלה אשתקד.
גם השנה וזאת בדומה למגמה בשנים האחרונות וחרף המגמה השלילית הכללית,
נמשך הגידול בהיקף יצוא שירותי מחשוב ותוכנה מישראל .יצוא ענף זה הכולל בין
היתר שירותי פיתוח תוכנה (כולל מרכזי מו"פ תוכנה הפועלים בישראל) ,שירותי
מחשוב ומיקור חוץ ,)IT( -עלה במהלך  2015בשיעור של כ 3%-לכ 10.5-מיליארד דולר –
והוא מהווה יותר מ 30%-מסך יצוא השירותים של ישראל .ביצוא ההזנק נרשם גידול
של כ 6%-להיקף כולל של כ 530-מיליון דולר.16
ביתר ענפי יצוא השירותים העסקיים ( 2015לעומת  )2014נרשמה מגמה מעורבת :יצוא
השירותים המקצועיים שמר על יציבות ברמה של כ 3.1-מיליארד דולר .יצוא
השירותים לענפי התעשייה עלה בכ 3%-ל כ 2.2-מיליארד דולר ,יצוא המסחר הסיטוני
ירד בכ 8%-לכ 1.4-מיליארד דולר ,יצוא שירותי הבנקאות והפיננסים צמח בכ2.5%-
לכ 670-מיליון דולר ויצוא שירותי התקשורת ירד בכ 5%-לכ 550-מיליון דולר.
בהתאם לאומדנים שפרסמנו בסוף  ,2015יצוא שירותי התיירות ,ירד בשיעור של כ6%-
והסתכם בכ 5.4-מיליארד דולר .יצוא התיירות המתקשה להתאושש מאז צוק איתן,
סבל בשנה זו מביקושים חלשים ומירידת ערכם של האירו והרובל מול השקל  -אלו
פגעו משמעותית בתיירות הנכנסת מרוסיה והאיחוד האירופי .בדומה לשנים קודמות,
יצוא שירותי התחבורה הושפע גם השנה לשלילה מהחולשה הכללית בהיקף הסחר
העולמי  ,כשבסיכום  2015רשם ירידה בשיעור של כ 5%-להיקף של כ 4.2-מיליארד
דולר.

 15הכולל את שירותי המחקר והפיתוח בתחום המדעי-מחקרי בלבד ,כולל חממות טכנולוגיות וחברות הזנק בתחום החברה
והטבע .לא כולל מרכזי מו"פ תוכנה.
 16חשוב להדגיש כי חישוב היצוא של חברות הזנק משוקלל על ידי הלמ"ס ונחשב כיצוא במקרים בהם מכירת החברה לרוכש
הזר כרוכה בהעברת המוצר/הקניין (נכס) אשר פותח בחברה הנרכשת ,לחו"ל .במקרים אלה נרשמת העסקה ,או חלק ממנה,
כיצוא שירותים.

נכתב על ידי אגף כלכלה ,מכון היצוא
32

התפתחויות בשער החליפין
השינויים בשער החליפין ובמיוחד של הדולר מול השקל ,בעלי השפעה ישירה
ומהותית על הכנסות החברות הישראליות במכירותיהן לחו"ל .על פי נתוני הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,כ 86%-מעסקאות היצוא מתבצעות בדולר ארה"ב11% ,
מעסקאות באירו ו 3%-הנותרים בכל יתר המטבעות.

שקל-דולר
מגמת ההתחזקות של הדולר מול השקל ,שהחלה עוד ברביע השלישי של  – 2014נמשכה
גם ברביע הראשון של  .2015שער הדולר שהגיע באוגוסט  2014לרמת שפל של  3שנים
ונסחר סביב  ₪ 3.40לדולר ,שינה כיוון וחצה את רף ה - ₪ 4 -רמת שיא שנרשמה
לאחרונה רק בספטמבר .2012
בסיכום שנת  2015עמד שערו הממוצע של הדולר על  - ₪ 3.88גבוה ב 8.6%-מהממוצע
ב.2014-

שער יציג :דולר-שקל:2005-2015,
4.8
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ממוצע ₪ 3.88 :2015
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$
מקור נתונים :בנק ישראל ,ניתוח ועיבוד :היחידה הכלכלית ,מכון היצוא

התחזקותו של הדולר הינה תופעה גלובלית ונרשמה כמעט מול כל המטבעות המובילים
בעולם ,זאת בעיקר לאור נפילת מחירי הנפט והעלאת הריבית ההיסטורית על ידי הבנק
הפדרלי .בנוסף לאלו גם סביבת הריביות הנמוכה ,המשך הסימנים של האטת המשק,
התגברות המתיחות הגיאו-פוליטית באזור וההתדרדרות במצב הביטחוני ,תרמו גם הם
להתחזקותו של המטבע האמריקאי מול המטבע המקומי.
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3.6
3.4
3.2

שקל-אירו
בהתאם להיחלשות האירו מול הדולר בשיעור חד של כ 16%-בשנה שחלפה והתחזקותו
המתונה יותר של הדולר מול השקל ,עלה שערו הממוצע של המטבע המקומי אל מול
המטבע האירופי .שערו הממוצע של האירו-שקל בסיכום  2015עמד על  ₪ 4.31לעומת
שער ממוצע של  ₪ 4.75אשתקד  -שחיקה של  9.2%בערכו ונפילה לרמתו הנמוכה
ביותר מזה למעלה מ 13-שנים.

שער יציג :אירו-שקל:2005-2015,
6
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ממוצע 4.31 :2015
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שקל-סל המ בעות
לצורך מדידה כלכלית מדויקת יותר של שער החליפין ,מודד בנק ישראל את התפתחות
שערו הריאלי-אפקטיבי של סל המטבעות ,המורכב משער החליפין של השקל מול 28
מטבעות הסחר העיקריות של ישראל ,בנטרול השפעת הפרשי האינפלציה מול כל
מדינה.
שער החליפין הראלי של השקל ביחס לסל המטבעות התדרדר במהלך שנת  2014לרמתו
הנמוכה ביותר מזה  13שנים .במחצית השנייה של  2014עלה אומנם סל המטבעות
בשיעור של כ 8%-וטיפס לרמה של  99.25נק' (שיא של שנה וחצי) ,אולם ב 7-החודשים
הראשונים של  2015נפל אל מתחת לרף  91הנק' וחזר אל רמת השפל שנרשמה ביולי
 .2014בסיכום שנתי נותר שערו של סל המטבעות ללא שינוי בהשוואה לממוצע השנתי
שהתקבל ב ,2014-שהייתה כאמור שנת שפל היסטורית.
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השפעת שער החליפין והתחזקותו של הדולר בעולם
המגמה השלילית ביצוא נובעת בין היתר מביקושים גלובליים נמוכים וזאת עקב
חולשתה של הכלכלה העולמית ב 2015-והירידה החדה במחירי הסחורות .השפעה
חשובה נוספת לביקושים הנמוכים ולחולשתו של הסחר העולמי הייתה הפיחות החד
שחל השנה במטבעות רבים בעולם מול הדולר – גורם המקטין את כדאיות היבוא של
מדינות רבות (בין ביתר גם היבוא מישראל) וזאת עקב התייקרות היבוא .במהלך 2015
התחזק הדולר מול השקל בשיעור ממוצע של כ ,8%-אולם מול מטבעות אחרים רשם
הדולר התחזקות משמעותית יותר :היין היפני נחלש מול הדולר בשיעור של כ,13%-
האירו והלירה הטורקית ירדו מול הדולר בשיעור חד של כ 16.5%-ו 19%-בהתאמה,
הריאל הברזילאי נפל מול הדולר בשיעור של למעלה מ 28%-והרובל הרוסי קרס
בשיעור של כ.40% -

הדולר מול מטבעות מובילים
שינוי בשער מטבע מול הדולר  -ממוצע שנתי 2015 ,מול 2014
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מקור נתונים ,x-rates :עיבוד וניתוח :היחידה הכלכלית ,מכון היצוא

השינוי ביצוא ליעדים עיקריים והשינוי בערך המטבע המקומי מול הדולר
כל שיעורי השינוי מתייחסים לשנת  2015לעומת  .2014מבין  20יעדי היצוא העיקריים – ללא הרש"פ,
17
מלזיה ווייטנאם
 %שינוי בשער החליפין
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 17מעל מ 90%-מהיצוא למלזיה ווייטנאם הוא יצוא רכיבים אלקטרונים בלבד.
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הריכוזיות ביצוא הישראלי
דו"ח ריכוזיות היצוא של היחידה הכלכלית במכון היצוא עוקב באופן שוטף אחר
מגמות ביצוא הישראלי 18וזאת על פי היקפי היצוא של החברות במשק .בניתוח
משוקללים נתוני כלל החברות הנמצאות תחת הבעלות של החברה השולטת
ומחושבים באופן מצרפי ,כך שבאופן זה נאמדת כלל פעילות יצוא החברה לרבות
פעילותה המתבצעת על ידי חברות קשורות .דו"ח זה העלה בעבר ממצאים
המצביעים על ריכוזיות הולכת וגדלה ביצוא הישראלי ,התלות ההולכת וגוברת של
היצוא (והמשק כולו) במספר מצומצם של קבוצות גדולות במשק ,והקושי הרב
העומד בפני היצואנים הבינוניים והקטנים בהגדלת היקפי מכירותיהם לחו"ל
במשך השנים האחרונות .לצד זאת חשוב להדגיש גם את חשיבותן ותרומתן הרבה
של חברות היצוא הגדולות לגידול ביצוא הישראלי ,לתעסוקה ולצמיחת המשק.
מניתוח נתונים מעודכנים לשנת  2015עולה כי מגמת הריכוזיות ביצוא התחזקה
השנה וכי סקטור היצוא ממשיך להתאפיין בריכוזיות גבוהה  -יצוא עשר חברות
היצוא הגדולות במשק עומד כיום על למעלה ממחצית מסך היצוא ,19והוא עולה על
היקף היצוא המצרפי של כל יתר אלפי החברות היצואניות.

משקל  10חברות היצוא הגדולות מול כל יתר היצואנים .2007-2015,
באחוזים מתוך סך היצוא ,יצוא סחורות ללא יהלומים
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מקור :היחידה הכלכלית ,מכון היצוא
 18כל הנתונים בניתוח זה מבוססים על נתוני ייצוא סחורות ללא יהלומים במונחים דולריים.
 19סחורות ,ללא יהלומים
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כפי שניתן לראות בתרשים ,ממצאי הניתוח ,החל משנת  202007ועד  ,2015מעידים
על עלייה שיטתית ועקבית במשקל הייצוא של החברות הדומיננטיות :כך למשל,
בשנת  2007עמד משקלן על כ' 36%-בלבד' מסך הייצוא; ב 2008-כבר עלה משקלן
בייצוא לכ ;42% -בשנת המשבר העולמי ב 2009-נמשכה הדומיננטיות של 10
החברות הגדולות (אשר נפגעו פחות מהשלכות המשבר) והיקף הייצוא שלהן באותה
שנה עלה ללמעלה מ 43%-מסך הייצוא; עם ההתאוששות המהירה בהיקפי היצוא
בשנים  2010-2011עלה בחדות גם משקלן של חברות אלו בייצוא שהגיע לכ;48%-
בשנים האחרונות ( )2012-2014חרף ההאטה ביצוא ,נמשכה מגמת הריכוזיות
והחברות הגדולות הגדילו את חלקן בעוגת היצוא תוך שהן תופסות נתח של מחצית
מסך היצוא .בשנת  2015נמשכה המגמה ומשקלן של  10חברות היצוא הגדולות
טיפס לשיעור כולל של .51.3%

יצוא  10החברות הגדולות מול כל יתר היצואנים 2007-2015,
במיליארדי דולרים ,יצוא סחורות ללא יהלומים
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סך הכל בשנת  2015הסתכם היצוא של עשר חברות היצוא הגדולות (להלן ה)G10-
בכ 23.6 -מיליארד דולר – ירידה דולרית של כ 2%-בהשוואה ל .2014-היצוא של כל
יתר היצואנים ירד בשיעור חד יותר של כ 8%-והסתכם באותה שנה בכ22.4-
מיליארד דולר.

 20שנת הבסיס ממנה החל הניתוח
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מיליארדי דולרים

50

למעשה ,עיקר הצמיחה שנרשמה ביצוא מאז שנת  2008מקורה בעיקר בגידול
בהיקפי היצוא של  10חברות היצוא הגדולות ,זאת בעוד שביצוא המצרפי של כל
יתר היצואנים חלה ירידה מהותית .חרף ההאטה שחלה בשנים 2011-2014
וההרעה שחלה בשנה האחרונה ( )2015גדל היצוא של  10החברות הגדולות בין
השנים  2012-2015בשיעור של כ 8%-ובשיעור של כ 35%-בהשוואה לשנת .2008
לעומת זאת היצוא של כל יתר החברות ירד מאז שנת  2012בכ 5%-ובכ 7%-מאז
שנת .2008
2014-2015
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10G

היצוא בשנת  2015בהשוואה לכל אחת מהשנים 2007-2014
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יצוא ישראל בהשוואה בינלאומית
המגמה השלילית המאפיינת את היצוא הישראלי בשנים האחרונות הגיעה לשיאה
במהלך שנת  2015בה רשם היצוא ירידה משמעותית .בין השנים  2012-2014צמח היצוא
בקצב אפסי של פחות מ 1%-בממוצע לשנה ,כאשר על פי נתוני הלמ"ס ב 2015 -ירד
היצוא הכולל בשיעור של  –3.1%ירידה ראשונה מאז משבר האשראי העולמי.
חולשת היצוא נובעת בין השאר ממגמות גלובליות עולמיות ומההאטה החריפה בצמיחת
הסחר העולמי ,שבשנים האחרונות נפלה לשפל של קרוב ל 3-עשורים .אולם יחד עם זאת,
מהשוואה בינ"ל לשינויים שחלו בהיקפי היצוא של מדינות אחרות נמצא כי מבחינה זו
מדורגת ישראל בתחתית הרשימה .כך למשל אם בשנים  2004-2007דורגה ישראל
במקום ה 11-מבין מדינות ה OECD-מבחינת הגידול ביצוא ,בשנים 2012-2014
התדרדרה ישראל למקום ה .)!(30-ב 2015-כאמור נרשמה ירידה של  3.1%ביצוא
הישראלי מה שמדרג אותנו במקום האחרון מבין כל מדינות ה. OECD-

ישראל מול מדינות ה % - 21OECD-גידול ביצוא 2012-2014
יצוא סחורות ושירותים % ,גידול ריאלי
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נתונים ,OECD :עיבוד וניתוח :היחידה הכלכלית ,מכון היצוא
 21ללא איסלנד ולוקסמבורג
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ישראל מול מדינות ה % - 22OECD-גידול ביצוא 2015
יצוא סחורות ושירותים % ,גידול ריאלי
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השפעת היצוא על צמיחת המשק הינה מהותית ובעלת השפעה מידית .ההאטה
החריפה בצמיחה ובצמיחה לנפש שחווינו בשנים האחרונות הינה תוצאה ישירה של
הדשדוש ביצוא הישראלי בשנים אלו.
2015
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נתונים :למ"ס ,עיבוד וניתוח :היחידה הכלכלית ,מכון היצוא
 22ללא איסלנד ולוקסמבורג
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בהתאם לכך ניתן לראות בבירור כי בין השנים  2004-2007צמח היצוא בקצב שנתי
ממוצע של  9.3%ודחף לצמיחה ממוצעת של  5.4%בשנה וצמיחה לנפש של  3.5%לשנה.
בשנות ההאטה האחרונות ,בין השנים  2012-2014צמח היצוא בקצב של פחות מ1%-
כשבהתאם נפלה הצמיחה השנתית הממוצעת ל 2.9%-בלבד והצמיחה לנפש ירדה לקצב
שנתי ממוצע של 1%-בלבד .בשנה שהסתיימה זה עתה ירד היצוא בשיעור של כ,2.5%-
צמיחת המשק הישראלי ב 2015-יחסית לממוצע השנים  2012-2014הואטה לגידול של
 2.6%והגידול בצמיחה לנפש הסתכם בכ 0.6%-בלבד.
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התפתחויות אחרונות בייצוא  -עדכון פברואר 2016
דצמבר -2015פברואר  2016בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (דצמבר -2014פברואר
:)2015
במהלך החודשים דצמבר -2015פברואר  2016ירד יצוא הסחורות ללא יהלומים
בשיעור דולרי של כ 4%-בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ,והוא הסתכם בכ-
 11.4מיליארד דולר .היצוא החקלאי רשם ירידה חדה של כ 21%-בהשוואה לתקופה
המקבילה ויצוא היהלומים עלה בשיעור חד של כ( 46%-הסתכם בכ 2.5-מיליארד
דולר) .יש לציין כי מסורתית בתקופה זו של השנה נתון ייצוא היהלומים לתנודתיות
חריגה הנובעת מהעברת יהלומים ולא ממכירתם .23בתוך כך עלה יצוא הסחורות
כולל יצוא היהלומים במהלך תקופה זו בשיעור דולרי של כ 2%-לסך של כ14-
מיליארד דולר.
כאמור ,היצוא ללא יהלומים ירד במהלך חודשים אלו רבות בהשפעת הירידה
בהיקפי היצוא של הענפים הדומיננטיים ,בעיקר תרופות וכימיקלים .יצוא
התרופות רשם ירידה של כ 11%-בהשוואה להיקפו בתקופה המקבילה והסתכם בכ-
 1.8מיליארד דולר ויצוא הכימיקלים ירד בשיעור דומה של כ 12%-להיקף של כ1.9-
מיליארד דולר .בניגוד לאלו עלה יצוא הרכיבים האלקטרונים בשיעור של כ23%-
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד להיקף של כ 1.5-מיליארד דולר .סך היצוא
של  3הענפים הדומיננטיים הללו ירד בשיעור של כ 3.5%-בהשוואה לתקופה
המקבילה אשתקד להיקף כולל של כ 5.1-מיליארד דולר –  45%מסך הייצוא.
היצוא ביתר הענפים (ייצוא סחורות ללא יהלומים בנטרול הענפים הדומיננטיים)
רשם ירידה דולרית של כ( 5%-הסתכם בכ 6.3-מיליארד דולר) ,וזאת למרות זינוק
של כ 61%-בהיקף ייצוא כלי הטיס – להערכתנו עקב עסקה חד-פעמית שיצאה
לפועל בתקופה זו .ללא יצוא כלי הטיס נרשמה ירידה חדה עוד יותר של 12%
בהיקף היצוא המצרפי של כל יתר הענפים.
בין השאר נרשמו ירידות ביצוא ציוד אלקטרוני ,אופטי ורפואי (ירד בשיעור של
 16%להיקף של  1.8מיליארד דולר) ,מכונות וציוד (ירד בשיעור של  15%להיקף של
 1.2מיליארד דולר) ,ביצוא מוצרי גומי ופלסטיק (ירד בכ 2%-להיקף של כ490-
מיליון דולר) ,ביצוא ציוד חשמלי (ירד בשיעור של  1%להיקף של  300מיליון דולר),
ביצוא מזון ומשקאות (ירד בכ 7%-להיקף של כ 260-מיליון דולר) ,ביצוא תכשיטים
(ירד בכ 1.5%-להיקף של כ 155-מיליון דולר) ,וביצוא מתכות (ירד בכ 25%-להיקף
של כ 115-מיליון דולר דולר).
מנגד התקבלו עליות קלות ביצוא טקסטיל והלבשה (עלה בכ 3%-להיקף של כ210-
מיליון דולר) ויצוא מוצרי עץ ,נייר ודפוס (עלה בכ 19%-להיקף של כ 115-מיליון
דולר).
 23מסורתית בתקופה זו של השנה נתון ייצוא היהלומים לתנודתיות חריגה הנובעת מהעברת יהלומים מישראל
לחו"ל לצורך הצגתם בתערוכה בינ"ל הנערכת בתקופה זו.
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בהשוואה לתקופה הקודמת :ס

-

2015

בהשוואה היקפי היצוא (מנוכה עונתיות) ב 3-החודשים האחרונים (דצמבר -2015
פברואר  )2016לחודשים ספטמבר-נובמבר  2015מתקבלת תמונה המצביעה על
המשך דשדוש היצוא סביב אותן רמות נמוכות שהתקבעו בשנה האחרונה.
יצוא הסחורות ללא יהלומים עלה בשיעור קל של כ 1%-לעומת התקופה הקודמת,
היצוא החקלאי רשם ירידה של כ 6%-בהשוואה לתקופה זו ויצוא היהלומים עלה
בשיעור חד של כ( 46%-הסתכם בכ 2.5-מיליארד דולר) .בתוך כך יצוא התרופות -
ענף ריכוזי הנתון לתנודתיות חדה מתקופה לתקופה עלה בכ ,12%-יצוא הכימיקלים
עלה בשיעור של כ ,3%-יצוא הרכיבים האלקטרונים ירד בשיעור של  13%ויצוא כלי
הטיס עלה בשיעור חד של כ .28%-בכל יתר הענפים נרשמה במהלך  3החודשים
האחרונים (דצמבר-פברואר  )2016ירידה של כ 3%-בהשוואה לחודשים ספטמבר-
נובמבר .2015
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תחזית 2016
בשנה הקרובה ( )2016צופה קרן המטבע הבינלאומית שינוי מגמה בגידול פעילות
הסחר העולמי ,זאת לאחר שנים ארוכות של דשדוש ודריכה במקום .בשנים
האחרונות ( )2013-2015נפל הגידול בהיקף הפעילות המסחרית הבינלאומית לשיעור
של כ 3.3%-בלבד בשנה ,בעיקר עקב ההאטה החריפה ביבוא המדינות המתפתחות,
אולם ב 2016-צופה הקרן התאוששות וצמיחה של כ.4.1%
היבוא של השווקים המפותחים המהווים יעד ללמעלה מ 60%-מסך היצוא
הישראלי ,המשיך את מגמת הצמיחה המרשימה של השנים האחרונות ורשם גם ב-
 2015גידול של כ ,4%-מגמה זו צפויה להמשך גם ב 2016-תוך שיפור נוסף לגידול של
.4.2%
שיעור הגידול בהיקפי היבוא של השווקים המתפתחים הולך ומתכווץ משנה לשנה
מאז  2012והגיע השנה לשפל של  1.3%בלבד (לעומת  3.6%ו 5.5%-ב 2014-וב2013-
בהתאמה) .עם זאת התחזיות לשנת  2016אופטימיות הרבה יותר וצופות גידול של
כ 4.4%-בהיקפי היבוא של כלכלות אלו המהוות יעד ללמעלה משליש מהיצוא של
ישראל.

צמיחת הסחר העולמי
סחורות ושירותים
6.0%
5.5%

5.0%

4.1%
4.4%

4.2%

3.3%

4.0%3.2%
3.6%

3.4%

3.4%

4.0%
3.0%
2.0%

2.0%
1.0%

1.3%

0.0%
*2016

2015

2014

2013

 %גידול ביבוא  -כלכלות מפותחות
 %גידול ביבוא  -שווקים מתעוררים וכלכלות מתפתחות
 %גידול סחר עולמי

מקור :קרן המטבע הבינלאומית ,אוקטובר 2015
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אינדיקציה חשובה של ההשפעות הגלובליות על היצוא הישראלי ניתן לראות ממודל
הסחר של מכון היצוא ,המשקלל  -ע"ב תחזיות גופי מחקר מובילים  -את השינוי
בהיקפי היבוא המשוקללים של מדינות היעד העיקריות של השוק הישראלי .שקלול
זה מהווה אומדן מהימן לכיוון בו נע ובו צפוי לנוע היצוא הישראלי בעתיד הקרוב.
ממודל זה ניתן לראות בבירור את ההאטה החדה שחלה בשנים האחרונות ביבוא
הכולל המשוקלל של מדינות אלו ,ובהתאמה את הקיפאון ביצוא הישראלי בשנים
האחרונות וההחרפה שחלה השנה .בשנת  2016מצביע המודל על התאוששות
הדרגתית.

היבוא המשוקלל של  25יעדי היצוא העיקריים של ישראל

שיעורי שינוי ריאלי ,יבוא סחורות ושירותים

9.7%

4.7%
2.9%
1.9%

2016

2015

2.5%

2014

1.6%

1.3%

2013

2012

2011

2010

ניתוח ועיבוד :היחידה הכלכלית ,מכון היצוא

על רקע האמור לעיל ,אנו מעריכים כי סך יצוא הסחורות והשירותים (ללא הזנק
ויהלומים) צפוי לגדול בשנת  2016בשיעור ריאלי של כ .2%-להערכתנו בשנה זו
צפויה התאוששות מסוימת של הייצוא הישראלי וזאת על רקע הפיחות בשער
החליפין של השקל מול הדולר ,והמשך ההתאוששות הצפויה בסחר העולמי.
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הגידול ביצוא הישראלי  -יצוא סחורות ושירותים2011-2016 ,
במונחים ריאליים (ללא הזנק ויהלומים):

יצוא סחורות ושירותים
ללא הזנק ויהלומים

8.4%

10.0%
8.0%

4.8%

6.0%

4.0%

4.0%

2.0%

2.0%
0.0%
-2.0%

-1.8%

-2.5%

-4.0%
-6.0%
-8.0%
-10.0%

**2016

*2015

2014

2013

2012

2011

*  – 2015אומדני הבזק למ"ס
**  – 2016תחזית מכון היצוא
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נספח :התאמות נתוני היצוא על פי נתוני סחר חוץ למאזן
התשלומים
נתוני הייצוא על פי נתוני סחר חוץ (הנגזרים לפי רשימוני הייצוא) אינם כוללים
התאמות שונות הנערכות בחישוב יצוא הסחורות והשירותים במאזן התשלומים.
עיקר התאמות הייצוא נובעות משלושת הסעיפים הבאים:
 .1רישום מכירות לפי שי ת התקדמות העבודות במפעלים גדולים :מפעלים אלה
מבצעים פרויק ים גדולים ,כאשר ביצוע חלקי של העבודות מוכר כמכירות,
הניתנות לרישום בספרי החברה .הרישום במאזן התשלומים נעשה לפי דיווחי
החברות העובדות לפי שי ה זו ,כאשר סכומים המדווחים ברשומוני היצוא של
חברות אלה ,מקוזזים במקביל מנתוני סחר חוץ ,לפי ספרי החברה.
 .2סחר בינלאומי בסחורות הנמכרות בחו"ל ,מבלי שהסחורות נכנסות או יוצאות
את גבולות המדינה :לפי ההנחיות הבין-לאומיות החדשות לרישום במאזן
תשלומים ,עסקאות אלה נרשמות כיצוא סחורות (בשנתון  2010נרשמו העסקאות
בחשבון השירותים) ,כאשר רכישת הסחורות בחו"ל או עלות הייצור בחו"ל על ידי
קבלני משנה נרשמות כיצוא שלילי ,בעוד שמכירת הסחורות בחו"ל ללקוח הסופי
תירשם כיצוא חיובי .סיכום של שניהם יירשם כיצוא סחורות נ ו.
 .3יצוא לרשות הפלס ינית :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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לפר ים נוספים:
איתי זהוראי ,ממונה מחקר כלכלי ,היחידה הכלכלית ,מכון הייצוא הישראלי,
ל' ,03-5142803 :דוא"ל:

itayz@export.gov.il

שאולי כצנלסון ,סמנכ"ל כלכלה ושירותים מקצועיים ,מכון הייצוא הישראלי,
ל' ,03-5142961 :דוא"ל:

shauli@export.gov.il
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