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 התפתחויות ושינויים ביעדי היצוא העיקריים של ישראל
 ביצוא סחורות ללא יהלומים, דירוג היעדים ופירוט על פי ענפים

. במהלך 1מסך הייצוא 60%-הייצוא לעשרת יעדי הייצוא המובילים היווה השנה כ
יעדי היצוא העיקריים בהשוואה  10מתוך  5 -בהיקפי היצוא ל ירידהנרשמה  2015

היעדים  20מבין  .ללא שינוי( 1רשמו עלייה,  4) 2014-לתקופה המקבילה ב
 4) 20-מתוך ה יעדים 15-ירד היצוא למסך הייצוא,  72%-הגדולים, המהווים כ

העיקריים של ישראל יעדי היצוא  20למעשה מבין כל  .ללא שינוי( 1רשמו עלייה, 
 .  מהותיתרשם השנה עלייה  רק היצוא לסין והודו

הרכיבים  )בעיקר ביצוא םשינויים משמעותיים שנרשמו בענפי היצוא הדומיננטיי
הכימיקלים(, השפיעו באופן מובהק על דירוג יעדי היצוא של ישראל האלקטרונים ו

 הכימיקלים ותזקיקי הנפטהחדה ביצוא הדולרית  הירידה. כך למשל, 2015-ב
יצוא היקף הלירידה חדה ב הביאהמנפילת מחיר הנפט העולמי, בין השאר שנבעה 

בהן מהווה ענף זה מרכיב מהותי ביצוא. מנגד העלייה  –, איטליה וספרד לטורקיה
יצוא בספרתי -ביצוא הרכיבים האלקטרונים השנה דחפה לגידול דו המטאורית

 לסין.

 2015יעדי היצוא העיקריים של ישראל,   10
  2014-בהשוואה ל %-יצוא סחורות ללא יהלומים, במיליארדי  דולרים, שינוי ב

ללא היצוא לרש"פ, מלזיה וקפריסין
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 יהלומים.סחורות, ללא  
2

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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 2015יעדי היצוא,  10השינוי בדירוג 

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

 בדירוג שינוי 2014 דירוג 2015 דירוג שינוי % $(B) 2015יצוא  מדינה

 (-) 1 1 0% 11.2 ארה"ב

 (-) 2 2 2% 3.7 בריטניה

 1+ 4 3 21% 3.1 סין

 1- 5 4 14%- 2.1 הולנד

 2- 3 5 39%- 1.7 טורקיה

 1+ 7 6 2% 1.4 צרפת

 1- 6 7 16%- 1.4 גרמניה

 1+ 9 8 21% 1.3 הודו

 2+ 11 9 23%- 0.8 איטליה

 (-) 10 10 26%- 0.8 ספרד
 

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

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

 
  (מהיצוא 8%-מהווה כ קונג-כולל הונג)* היצוא לסין  
 

 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא
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 ארה"ב

 -נותר ביצוא הסחורות אל ארה"ב, יעד היצוא העיקרי והחשוב ביותר של ישראל, 
מיליארד  11-בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ ללא שינוי 2015

משמעותי הגורם היצוא התרופות, ענף הייצוא העיקרי למדינה, היה בהגידול דולר. 
העיקריים. השפעה שלילית כלל הירידות שנרשמו ברוב ענפי היצוא שקיזז את 

מהותית הייתה מהצד השני ליצוא הכימיקלים והמינרלים שבעקבות השפעות 
. היצוא הכולל ביתר הענפים )ללא 15%-ם העולמיים צללו בשיעור של כהמחירי

 .2014-בהשוואה ל 1.5%-התרופות, הרכיבים והמינרלים( ירד בשיעור של כ

קף משלוחי התרופות מישראל לאחר שנים רצופות של ירידה מתמשכת בהי
 3.2-) הסתכם בכ 12%-כ לארה"ב, עלה השנה היצוא הענפי בשיעור נאה של

בשנים האחרונות . 2010לראשונה מאז  – מסך היצוא( 28%-כמיליארד דולר, 
מיליארד דולר  4.5-כ  שנפל מהיקף של בהיקפי היצוא הענפיים נרשמה ירידה עקבית

ירד יצוא  2010-2014סך הכל בין השנים . 2014-ר במיליארד דול 2.8-עד לכ 2010-ב

. 3בכל שנה בשנים אלו 11%ירידה ממוצעת של  -  38%התרופות בשיעור חד של 
הנסיגה ביצוא של ענף כה מרכזי ביצוא הישראלי לארה"ב השפיעה כמובן על 

נרשמה ירידה מגמתית בהיקפי היצוא  2010-2014השורה התחתונה ואכן בין השנים 
ירידה ממוצעת  - 6%למדינה. בשנים אלו ירד היצוא לארה"ב בשיעור מצטבר של 

 בשנה.  2%-של כ

 

  2015-2010"ב, השפעת יצוא התרופות על היצוא לארה
 יצוא סחורות ללא יהלומים, במיליארדי דולרים. 
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 להבחיןללא השפעת התרופות ניתן  לארה"ב יחד עם זאת, כאשר בוחנים את היצוא
נרשמה אומנם ירידה לעומת  2015-. ב2010-2014בין השנים  בהיקפים יציבבגידול 

היקף היצוא  )וזאת בעיקר בעקבות תנודת המחירים החריגה(, אולםשנה קודמת 
 . 2010-2013עדיין גבוה מזה שהתקבל בכל אחת מהשנים  בשנה זוהשנתי 

 

  2015-2010ללא תרופות,  -התפתחות היצוא לארה"ב 
 יצוא סחורות ללא יהלומים, במיליארדי דולרים. 

 
 

 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא

 

)ובכלל  ב"לארה ביצוא ודומיננטי ריכוזי ענף הינו התרופות יצואחשוב לזכור כי 
 רבות מושפע . יצוא זהלתקופה מתקופה רבה לתנודתיות הנתון ביצוא הישראלי(

 .טבע חברת של הייצור והייצוא מפעילות

. מבין ענפי כללית שליליתהיצוא ביתר הענפים לארה"ב התאפיין השנה במגמה 
 13%של  ירידה) הכימיקלים וזיקוקי הנפטביצוא  נרשמה ירידההיצוא העיקריים, 

 יצוא, הכולל בין השאר מכונות וציודמיליארד דולר(, ביצוא  1.2-להיקף של כ
-להיקף של כ 4%של  ירידה, )והמזון ההשקיה, הרובוטיקה, הדפוס בתחום מכונות

 560-להיקף של כ 1%של  ירידה, )מדעי-רפואימכשור מיליון דולר(, ביצוא  750
מיליון דולר(, ביצוא  485-להיקף של כ 2%-של כ ירידה, )מתכותביצוא מיליון דולר(, 

ביצוא  מיליון דולר(, 450-להיקף של כ 6%-של כ ירידה, )ציוד טלקומוניקציה
, הכולל בין השאר יצוא מערכות וציוד בדיקה מכשירים לבדיקה, מדידה וניווט

מיליון  415-להיקף של כ 22%-של כ ירידהועיבוד לתעשיית המוליכים למחצה, )
מיליון  335-להיקף של כ 5%של  ירידה, )מוצרי טקסטיל והלבשהביצוא דולר(, 

 בתחום ומערכות ציוד יצוא השאר בין כוללה מנועים וציוד חשמלידולר(, ביצוא 
מיליון  325-להיקף של כ 9%של  ירידה, )והחשמל אלקטרוניקהה החלופית האנרגיה

-להיקף של כ 2%של  ירידה, )ציוד תעשייתי לבקרה ומכשור אופטידולר(, ביצוא 
מיליון  280-להיקף של כ 25%של  ירידה, )מוצרי מינרליםביצוא ו מיליון דולר( 300

 .דולר(
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 50%של )עלייה  הרכיבים האלקטרוניםבניגוד למגמה הכללית עלה השנה יצוא 
 13%של )עלייה  מוצרי הגומי והפלסטיק, יצוא מיליון דולר( 875-להיקף של כ
של )עלייה  מערכות מחשובו מכונות למשרדויצוא  מיליון דולר( 475-להיקף של כ

 .מיליון דולר( 385-להיקף של כ 18%

 

 בריטניה

וזאת  2015שנת בגם  התקבלה לבריטניהשל ישראל יצוא עלייה נוספת בהיקף ה
היצוא . המאפיינת את היצוא למדינה בשנים האחרונותהחיובית  בהמשך למגמה

לאי הבריטי, יעד היצוא העיקרי של ישראל באירופה והשני בעולם, עלה בשיעור 
 מיליארד דולר. 3.7-הסתכם בכו 2%-דולרי של כ

ענף דומיננטי ביותר ביצוא  -לזכות הגידול ביצוא התרופות  הברוב פתנזק עלייה זו
למעשה ברוב המכריע של ענפי היצוא העיקריים נרשמו השנה ירידות למדינה. 

מהותיות, כאשר בחישוב שיעורי השינוי של כלל הענפים ללא ענף התרופות 
בהשוואה להיקפים שנרשמו בשנה המקבילה  15%-מתקבלת ירידה חדה של כ

 בשער הממוצע שלעם זאת חשוב להדגיש את ההשפעה של הפיחות אשתקד. 
, המסביר חלק מהירידות לאשתקד( בהשוואה 7%-)ירד בכ ל הדולרהליש"ט מו

 .בהכנסות מיצוא הנקובות בדולרים

 בות מהדומיננטיות של ענף התרופותמושפע ר ,בדומה לארה"בהיצוא לבריטניה 
שוק יעד מרכזי של החברה. גידול חד זה  -הנובע ברובו מפעילותה של חברת טבע  

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

גדל יצוא התרופות לבריטניה בשיעור חד של  2010-2015מדינות אירופה. בין השנים 

סך היצוא ללא תרופות גדל בשנים אלו . 4בשנה 24%, צמיחה ממוצעת של 190%
 2%-ו 2010-2015בין השנים  8%בשיעור מתון הרבה יותר: גידול מצטבר של 

סך יצוא נמשכה מגמת הגידול ביצוא התרופות:   2015בשנת כאמור, . בשנה
 2.5-להיקף שיא של כ 12%התרופות לממלכה המאוחדת גדל בשיעור דולרי של 

 . )!(מסך היצוא למדינה 68%-כיום מיליארד דולר והוא מהווה ה

הכימיקלים  יצוא :שליליתהיצוא לבריטניה ביתר ענפי היצוא התאפיין במגמה 
 ירד גומי ופלסטיק מיליון דולר, יצוא 310 -להיקף של כ 8%-בכ ירד ותזקיקי נפט

 -להיקף של כ 10%-בכ ירד החקלאי  היצוא מיליון דולר, 130 -להיקף של כ 17%-בכ
 מיליון דולר, יצוא 75 -להיקף של כ 35%-בכ ירד כלי הטיס יצוא מיליון דולר, 100

 ירד ציוד טלקומוניקציה יצואמיליון דולר ו 75 -להיקף של כ 20%-בכ ירד המתכות
 .מיליון דולר 65 -להיקף של כ 6%-בכ
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 סין

-גידול שנתי של כ –מיליארד דולר  3.1-בכ 2015-היצוא הישראלי לסין הסתכם ב
השפעות  2-היצוא הושפע מהותית מבהשוואה להיקפו שנה קודם לכן.  21%

 שני ומצד האלקטרונים הרכיבים ביצוא חד גידול נרשם אחד כשמצד, מנוגדות
 של היצוא רשם אלו השפעות שתי בנטרול - הכימיקלים ביצוא חד קיטון התקבל
 .  1.5%-גידול מתון של כ לסין ישראל

, הנשלט בחלקו הרכיבים האלקטרוניםענף היצוא העיקרי של ישראל לסין הוא ענף 
מיליארד  1.6-בכ 2015שהסתכם בשנת הגדול על ידי חברת אינטל. יצוא הרכיבים 

והוא מהווה כיום למעלה בהשוואה לאשתקד  53%-כזינוק חד של  רשםדולר, 
חשוב  .מסך היצוא( %52-)כ לסיןשל חברות ישראליות היצוא היקף מסך ממחצית 

לזכור כי לאינטל העולמית מפעלי בדיקה והרכבה במספר יעדים מרכזיים באסיה 
ומלזיה( אליהם נשלחים שבבים המיוצרים במפעלי הייצור  ם)בעיקר בסין, ווייטנא

של החברה בישראל. שינויים בהיקף יצוא הרכיבים למדינות, נובע משיקולים 
 שוניםה יעדה שוקי בין היצוא לחלוקת בנוגע ת הרכיביםיצרני של עסקיות והחלטות

 .המקומי השוק של הביקושים תמורות ברמות על מעידים אלו אינם שינויים -
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 בעיקר בגלל הרכיבים האלקטרונים ,עולה ביצוא לסין הריכוזיות הענפית
 (%-ב) ענפי משקל, 2011-2015

 הכלכלית, מכון היצואעיבוד וניתוח: היחידה  

 20%-, ענף עיקרי ביצוא לסין, רשם ירידה דולרית חדה של כהכימיקליםיצוא 
 10%-מהיצוא לעומת כ 6%-)כ מיליון דולר בלבד 180-להיקף של כ 2014-בהשוואה ל

 חריפות מתנודות כתוצאה שנבעו בענף חריגות השפעות. בממוצע השנים האחרונות(
 לסיןהענפי  יצואה על לרעה השפיעו ,העולמיים האנרגיה מחירי של וחריגות
 . זו בתקופה

-כ של חדה ירידה המינרלים יצוארשם  2015בשלושת הרבעונים הראשונים של 
במפעלי כי"ל  השביתה ותעקבבעיקר ב – 2014-בהשוואה לתקופה המקבילה ב 37%

שנועד להשלים אספקה  לאחר סיום השביתה והחזרה ליצור מוגברבדרום. עם זאת 
ברבעון הרביעי של  היצוא באופן דרמטיהתאושש  שנדחתה עקב השבתת המפעלים,

 350-בהיקפים לסכום כולל של כ 10%-גידול של כאף רשם נבסיכום שנתי השנה, כש
צפויה ירידה ביצוא  ברבעון השני,ואולי אף  2016ברבעון הראשון של מיליון דולר. 

 ימה על הסכמים חדשים עם היבואנים הגדולים. המינרלים עקב דחייה בחת

 הייצוא ענפי שאר מול דומיננטיים ענפים - לסין בייצוא מגמות
2012-2015 (M)$ 

 
 

 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא
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 על לשמור ממשיך -ענף היצוא הגדל בקצב המהיר ביותר  - לסין רפואי מכשוריצוא 
. היצוא מסך 8%-כ -ו בגודל השלישי ענףכיום ה ומהווה עקבי צמיחהמומנטום 

 , כאשרדולר מיליון 260-כל 14% של בשיעור הענפי היצוא היקף גדל 2015 במהלך
-כ של ממוצע שנתי ובשיעור  160%-כ של מצרפי בשיעורצמח  2011-2015 השנים בין

27%. 

-בכ עלה) תעשייתית ובקרה למדידה מכשור ביצוא השאר בין נרשמו נוספות עליות
 עלה)  מחשוב מערכותמכונות למשרד ו ביצוא(, דולר מיליון 130-כ של להיקף 15%

 עלה) חשמלי וציוד מנועים ביצוא ,(דולר מיליון 37-כ של להיקף 10%-כ של בשיעור
ציוד תעשייתי לבקרה וביצוא ( דולר מיליון 35-כ של להיקף 13%-כ של בשיעור

 .(דולר מיליון 27-כ של להיקף 18%-כ של בשיעור עלה) ומכשור אופטי

 של להיקף 26%-כ של ירידה) וציוד מכונות ביצוא ירידה נרשמה אלו לענפים בניגוד
(, דולר מיליון 67-כ של להיקף 1%-כ של ירידה) מתכות ביצוא(, דולר מיליון 170-כ

 ביצוא ,(דולר מיליון 72-כ של להיקף 19%-כ של ירידה) טלקומוניקציה ציוד ביצוא
 גומי מוצרי וביצוא( דולר מיליון 36-כ של להיקף 7%-כ של ירידה) ומשקאותמזון 

 (.דולר מיליון 31-כ של להיקף 6%-כ של ירידה) ופלסטיק

 

 (אלקטרונים )ללא רכיבים לסין העיקריים היצוא ענפי

2014-2015 (M)$ 

 

 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא
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 הולנד

מבין יעדי היצוא  הרביעימדורגת הולנד במקום  2015בסיכום נתוני היצוא לשנת 
 תדולרי ירידה, רמיליארד דול 2.1-של ישראל. סך היצוא להולנד הסתכם השנה בכ

גם כמו ליתר המדינות המשתייכות לגוש האירו בהשוואה לאשתקד.  14%של 
מהפיחות החד שחל במהלך השנה בערך היורו מול בשנה זו  הושפעלהולנד היצוא 
 .בדולרים הנקובות מיצוא בהכנסות מהירידות מהותי חלק פיחות המסביר – הדולר

 ענפי היצוא העיקריים של ישראל להולנד:בלאור אלו חלה ירידה דולרית גורפת 
בשיעור  2015-ענף יצוא הצומח במהירות בשנים האחרונות, ירד ב, יצוא התרופות

יצוא מסך היצוא למדינה(,  24%-מיליון דולר )כ 517-להיקף של כ 16%-של כ
-)כ מיליון דולר 505-להיקף של כ 9%-בשיעור של כ ירד כימיקלים ותזקיקי נפט

מיליון  375-להיקף של כ 17%-בשיעור של כ ירד מכונות וציודיצוא מהיצוא( ו 24%
 מהיצוא(. 17%-)כ דולר

-להיקף של כ 27%-בשיעור של כ ירד) החקלאייצוא מלבד אלו נרשמה ירידה גם ב
-להיקף של כ 14%-בשיעור של כ )ירד ציוד טלקומוניקציהיצוא ב, (מיליון דולר 135

-להיקף של כ 21%-בשיעור של כ )ירדמדעי -רפואימכשור יצוא ב ,(מיליון דולר 73
 72-להיקף של כ 12%-בשיעור של כ )ירד מזון ומשקאותיצוא ב ,(מיליון דולר 72

מיליון  58-להיקף של כ 23%-בשיעור של כ )ירד גומי ופלסטיקיצוא ב ,(מיליון דולר
-להיקף של כ 8%-בשיעור של כ )ירד מכונות למשרד ומערכות מחשוביצוא ב ,(דולר

מיליון  47-להיקף של כ 6%-ר של כבשיעו )ירד מינרליםיצוא ( ובמיליון דולר 55
 עלה) מכשור לבקרה תעשייתית, אופטי וצילום בייצוא עלייהמנגד נרשמה  (.דולר

-כשיעור של ב זינק) מוצרי טקסטיל והלבשהבייצוא ו ון דולר(מילי 50-לכ 7%-בכ
 מיליון דולר(. 45-לכ 125%

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

 מחוץ לאירופה.

 

 טורקיה

וצנח  40%-כשל  דרסטיבשיעור  2015בשנת  ירדהיצוא של ישראל לטורקיה 
נובעת בהיקפי היצוא למדינה  הנפילה. בלבד מיליארד דולר 1.7-כולל של כ להיקף
 43%-)ירידה של כ מוצרי הכימיקלים וזיקוקי נפטמהירידה החדה ביצוא  ברובה

 75%-ענף היצוא הדומיננטי ביותר האחראי על כ מיליארד דולר( 1.25-להיקף של כ
במחירי האנרגיה  הירידות החדותכפי שהודגש בסקירה זו, מסך ההכנסות מיצוא. 

העולמיים הביאו לירידות החדות במחירי הנפט, הכימיקלים ובכלל במחירי 
יצוא הכימיקלים והתזקיקים כמו כן חשוב להדגיש כי  הסחורות הגלובליים.

 כתחנת טורקיה משמשת ובמקרים רבים לטורקיה לא בהכרח מיועד לשוק המקומי
 .אליה המיוצאות מהסחורות לחלק מעבר
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יצוא לטורקיה הינו ריכוזי ביותר ומושפע בשנים האחרונות באופן מהותי הכאמור, 
היצוא טיפס  2014שנת ב  כימיקלים ותזקיקי נפט.משינויים בענף היצוא העיקרי, 

המשקף  2010מהיקפו בסוף שנת  3כמעט פי  –מיליארד דולר  2.2לשיא של הענפי 
נרשם בשנים אלו בייצוא למעשה, כל הגידול שבשנה.  30%קצב גידול מטאורי של 

של ישראל לטורקיה מקורו בייצוא הכימיקלים ותזקיקי הנפט ובנטרולו מתקבלת 
התכווץ הייצוא לטורקיה בשיעור  2014-2010בין השנים תמונה שונה בתכלית: 

יצוא ובשורה התחתונה נמצא ך כדי ירידות גורפות ברוב ענפי התו %8מצטבר של 
  דשדוש ודעיכה מתמשכים.הייצוא לטורקיה במצב של 

 

אינה  2015 שנתמבחינה זו, 
למרות  – שונה מקודמותיה

הירידה החריגה ביצוא 
גם הכימיקלים והתזקיקים, 

בנטרול השפעה זו עדיין 
-מתקבלת ירידה חדה של כ

ביצוא המצרפי של כל  18%
יתר הענפים תוך ירידות 
בולטות כמעט בכל ענפי 

דבר  –היצוא העיקריים 
המצביע על המשך ההרעה 
בפעילות העסקית של 
החברות הישראליות 

כפי  ,בטורקיההפועלות 
מיוחד של  דו"חשהעלה 

אשר ניתח היחידה הכלכלית 
בשנים  את מגמות הסחר

 מאז אירועי המרמרה שעברו
  .  2010-ב

-של כחד בשיעור  )ירד המתכותנרשמה ירידה ביצוא  2015בהתאם לאמור במהלך 
של חד בשיעור  )ירד מנועים וציוד חשמלייצוא ב, (מיליון דולר 66-להיקף של כ 38%

להיקף  13%-בשיעור של כ )ירד תרופותיצוא ב ,(מיליון דולר 65-להיקף של כ 30%-כ
להיקף  40%-של כחד בשיעור  )ירד מוצרי נייר ודפוסיצוא ב ,(מיליון דולר 32-של כ
של חד בשיעור  )ירד וצרי טקסטיל והלבשהמבייצוא יצוא ב ,(מיליון דולר 22-של כ

 21%-של כחד בשיעור  )ירד החקלאייצוא ( ובמיליון דולר 20-להיקף של כ 33%-כ
בניגוד למגמה הכללית עלייה נרשמה ביצוא (. מיליון דולר 18-להיקף של כ

 44-לכ 8%-בכ עלה) מכונות וציוד, ון דולר(מילי 45-לכ 10%-בכ עלה) המינרלים
 מיליון דולר(. 24-לכ 18%-כב עלה) גומי ופלסטיקמוצרי וב  דולר(,ון מילי

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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 היצוא לטורקיה ללא כימיקלים ותזקיקים  
 האטה חריפה בשנים האחרונות  
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 צרפת

בהשוואה לשנה  2%-בשיעור דולרי של כ 2015הייצוא לצרפת גדל בסיכום 
העלייה בהיקפי היצוא נזקפת מיליארד דולר.  1.4-המקבילה אשתקד והסתכם בכ

, מיליון דולר( 285-לכ 280%-)עלייה של כ ברובה לגידול החד ביצוא כלי טיס
להערכתנו לאור השלמת עסקה ביטחונית שנחתמה. ללא יצוא כלי טיס רשם 

התאם למגמת היצוא הכללית , וזאת ב13%-היצוא לצרפת ירידה דולרית של כ
 שנרשמה השנה ביצוא למדינות גוש האירו.  

ישראל מייצאת לצרפת בעיקר מוצרי מתכת מתקדמים, כימיקלים ותוצרת 
 ירד מוצרי מתכתחקלאית, המהווים יחדיו כמחצית מסך היצוא למדינה: יצוא 

בשיעור ירד  הכימיקליםיצוא , מיליון דולר 275-להיקף של כ 16%-בשיעור של כ
 התוצרת החקלאיתויצוא  דולרמיליון  178-בהשוואה לאשתקד והסתכם בכ דומה

 מיליון דולר. 136-והסתכם בכ 13%-בכ ירד

 14%-בשיעור של כ ירד) מוצרי גומי ופלסטיקגם ביצוא  ירידות מלבד אלו נרשמו
מיליון  80-לכ 10%-בשיעור של כ ירד) מכונות וציודביצוא מיליון דולר(,  90-לכ

ביצוא מיליון דולר( ו 50-לכ 29%-בשיעור של כ ירד) זון ומשקאותמביצוא  דולר(,
 .מיליון דולר( 49-לכ 26%-בשיעור של כ ירד) ציוד טלקומוניקציה

 

 גרמניה

היצוא  .באירופה והרביעישל ישראל בעולם  7-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, ירד  םדומיננטיי
 מיליארד דולר.  1.4 -והסתכם לסך של כ 16%-בשיעור דולרי של כ 2015בסיכום 

ורפת ברוב ענפי היצוא, המוסברת בעיקר גמבין ענפי היצוא העיקריים נרשמה ירידה 
)ירידה  מכונות וציודביצוא על ידי הפיחות בשער האירו. בין השאר נרשמו ירידות 

 הכימיקלים וזיקוקי הנפטביצוא  מיליון דולר(, 225-להיקף כולל של כ 18%-של כ
 מוצרי גומי ופלסטיקמיליון דולר(, ביצוא  160-להיקף כולל של כ 30%-)ירידה של כ
 14%-)ירידה של כ מתכותביצוא מיליון דולר(,  140-להיקף של כ 11%-)ירידה של כ
להיקף  6%-)ירידה של כ רכיבים אלקטרונייםמיליון דולר(, ביצוא  115-להיקף של כ

-להיקף של כ 14%-)ירידה של כ מדעי-מכשור רפואימיליון דולר(, ביצוא  100-של כ
 מיליון דולר(,  65-להיקף של כ 40%-ה של כ)יריד תרופותמיליון דולר(, ביצוא  90

מיליון דולר(, ביצוא  60-להיקף של כ 32%-)ירידה של כ ציוד טלקומוניקציהביצוא 
וביצוא מיליון דולר(  50-להיקף של כ 21%-)ירידה של כ למדידה ובקרהמכשור 
ביצוא נרשם גידול מיליון דולר(. מנגד  50-להיקף של כ 8%-)ירידה של כ החקלאי

)עלייה של  בהשוואה להיקפי היצוא בשנה המקבילה אשתקד מנועים וציוד חשמלי
 (.מיליון דולר 75-לכ 7%-כ
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 הודו

נכחנו בנסיגה מגמתית בשנים האחרונות, על רקע ההאטה במשק ההודי 
אולם, עם ההתאוששות ומתמשכת בביקושים של הודו לסחורות מישראל. 

חדש חל שיפור ניכר בהיקפי הסחר בין הממשל ההכלכלית המרשימה ועם כינון 
רשם היצוא של  2015המדינות המתבטא בגידול חד גם בהיקפי היצוא. בשנת 

בהשוואה להיקפו אשתקד אשר  21%-ספרתי חד של כ-ישראל להודו גידול דו
 מיליארד דולר.    1.3-טיפס להיקף כולל של כ

 היצוא להודו מתאושש
 יהלומים )במיליארדי דולרים(יצוא סחורות ללא , 2011-2015

 

 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא

 

השיפור בהיקפי היצוא להודו התבטא בצורה גורפת בעיקר בענפי היצוא 
-להיקף של כ 35% -)גידול של כ ציוד טלקומוניקציה'הביטחוניים'  ובעיקר ביצוא 

מיליון דולר(,  210-להיקף של כ 285% -)גידול של כ מוצרי מתכותמיליון דולר(,  245
מיליון  130-להיקף של כ 170% -)גידול של כ תעשייתי לבקרה, אופטי וצילום ציוד

. (מיליון דולר 90-להיקף של כ 220% -)גידול של כ ציוד מכשור מדידה ובקרהדולר(, 
 18-להיקף של כ 190% -)גידול של כ אלקטרוניציוד כמו כן נרשם גידול ביצוא 

( ומנגד מיליון דולר 8-להיקף של כ 440% -)גידול של כ וכלי הובלה (, מיליון דולר
סך היצוא הכולל של מיליון דולר(.  25-לכ 77%-ירידה ביצוא כלי טיס )ירידה של כ

 720-בהשוואה לאשתקד והסתכם בכ 70%-ענפים אלו זינק השנה בשיעור של כ
בתקופה  39%-זאת לעומת כ, מסך היצוא להודו השנה 55%-כ –מיליון דולר 

 המקבילה אשתקד. 

-ירד בשיעור חד של כ המינרליםיצוא : נרשמה מגמה מעורבת תר ענפי היצואבי
, חרף התמורות החריגות הכימיקליםיצוא , מיליון דולר 160-להיקף של כ 30%

 בהשוואה להיקפים בתקופה המקבילה אשתקד שמר על יציבותהשליליות השנה, 
להיקף של  14%-ירד בשיעור של כ מכונות וציודיצוא  ר,מיליון דול 158-והסתכם בכ

-להיקף של כ 27%-עלה בשיעור של כ מדעי-מכשור רפואימיליון דולר, יצוא  90-כ
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 מיליון דולר, 28-להיקף של כ 67%-עלה בשיעור של כ תרופותיצוא  מיליון דולר, 32
 מיליון דולר, 23-להיקף של כ 44%-של כעלה בשיעור  מוצרי גומי ופלסטיקיצוא 
מיליון דולר,  22-להיקף של כ 29%-ירד בשיעור של כ מנועים וציוד חשמלייצוא 
להיקף יצוא דומה ויצוא מכונות  14%-ירד בשיעור של כ רכיבים אלקטרונייםיצוא 

 מיליון דולר.  21-להיקף של כ 77%-למשרד ומערכות מחשוב רשם גידול של כ

 

 איטליה

 חדה ירידה –דולר  מיליון  790-בכ 2014היצוא של ישראל לאיטליה הסתכם בשנת 
היצוא לאיטליה הושפע באופן מהותי  .2014-בהשוואה להיקפי היצוא ב 23%-של כ

, ענף היצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט יצוא של ענףחריגות בהיקפי המתנודות 
של  דולרית חדה שרשם ירידההעיקרי למדינה המהווה כמחצית מהיצוא למדינה, 

 355-)הסתכם בכ בהשוואה להיקפו אשתקד בעקבות נפילת מחירי האנרגיה 31%-כ
מיליון דולר(. יחד עם זאת גם מלבד השפעות ענף זה התאפיין הייצוא לאיטליה 

בין השאר התקבלו  – במגמה שלילית כללית עם ירידות ברוב ענפי הייצוא העיקריים
מוצרי גומי , מיליון דולר( 67-כ להיקף של 7%)ירידה של וציוד מכונות  ירידות ביצוא

)ירידה של  מוצרי מתכות, מיליון דולר( 65-כלהיקף של  11%)ירידה של  ופלסטיק
להיקף  13%)ירידה של  ציוד לבקרה תעשייתית, מיליון דולר( 32-כלהיקף של  25%
מיליון  25-כלהיקף של  12%)ירידה של   יצוא מוצרי מינרלים, מיליון דולר( 26-כשל 

מזון יצוא ו מיליון דולר( 21-כלהיקף של  42%)ירידה של  ציוד טלקומוניקציה ,דולר(
 מיליון דולר(. 20-כלהיקף של  30%)ירידה של   ומשקאות

 

 ספרד

 26%של דולרי חד ירד היצוא של ישראל לספרד בשיעור  2014בסיכום שנת 
בדומה . מיליון דולר 765-בכבהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם 

הושפע היצוא באופן  (2015השנה שעברה )במהלך למגמות היצוא לאיטליה, 
מהותי מתנודתיות חריפה בענף הייצוא העיקרי, כימיקלים ותזקיקי נפט, המהווה 

 לספרד.של ישראל יצוא ממחצית המסורתית יותר 

 40%-כהתכווצות של  2015ים וזיקוקי הנפט רשם במהלך שנת סך יצוא הכימיקל
מתקבלת ענף זה יצוא בנטרול גם מיליון דולר.  340-בהיקפים והוא הסתכם בכ

 בהיקפי היצוא למדינה בהשוואה לשנה שעברה. 11%-של כירידה 

ציוד בקרה  ענפי היצוא לספרד: שלילית כמעט בכלבהתאם לכך נרשמה מגמה 
מוצרי גומי ופלסטיק , מיליון דולר( 103-להיקף של כ 13%של  ירידה)תעשייתית 

להיקף  16%)ירידה של  יצוא חקלאי, מיליון דולר( 40-להיקף של כ 11%של  ירידה)
מיליון דולר(,  20-להיקף של כ 28%)ירידה של   , מוצרים מינרלים(יצוא דומה

 מדעי-ר רפואימכשומיליון דולר( ויצוא  19-להיקף של כ 15%של  ירידה)מתכות 
 . מיליון דולר( 17-להיקף של כ 2%של  ירידה)
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להיקף של  5%)עלייה של בניגוד למגמה הכללית נרשמו עליות ביצוא מכונות וציוד 
-להיקף של כ 300%-וביצוא מוצרי נייר ודפוס )עלייה חדה של כ מיליון דולר( 90-כ

 מיליון דולר(. 16

 2015-ביעדי הייצוא העיקריים של ישראל  20
יצוא הבעשירייה השנייה של יעדי הייצוא העיקריים של ישראל ניתן לציין את 

 ירידה חדה  )אבל לא רק( בגללבעיקר  , 20%-כ חד של השנה בשיעור שירד לברזיל
מסך הסחורות  60%-ומינרלים, המהווים כ, כימיקלים םיצוא העיקריה פיבענ

בהשוואה לאשתקד ויצוא  8%-בכ 2015 -יצוא הכימיקלים ירד ב. המיוצאות למדינה
. גם בנטרול הירידות בענפים אלו 40%-המינרלים רשם ירידה דולרית חדה של כ

בנסיגה  2012ביצוא לברזיל, שנמצא מאז  21%-מתקבלת ירידה כוללת של כ
 מתמשכת. 

המהווה גם היא יעד יצוא עיקרי  רוסיההנמצאת כיום במשבר היא מדינה נוספת 
בעיקר  - 32%-ירד בשיעור דולרי של כ 2015-סך היצוא לרוסיה ב . של ישראל וחשוב

הכלכלי והנפילה בערך הרובל שהביאו לירידה חדה בביקושים של לאור המיתון 
מסך  35%-את עיקר הפגיעה ספג יצוא התוצרת החקלאית המהווה כ השוק הרוסי.

 לעומת אשתקד. 23%-אשר ירד בשיעור של כ –היצוא לרוסיה 

 . וטייוואן קוריאה הדרומית, יפן הןת ביצוא של ישראל ונוספ ותחשוב ת יעדומדינ
המפותחת תעשיית האלקטרוניקה  הביקושים שלרבות על  למדינות אלו נשעןהיצוא 

יצוא מערכות וציוד בדיקה ועיבוד לתעשיית ומאופיין בעיקר ב של השווקים הנ"ל

, סך הכל שמר היצוא ליעדים אלו על יציבות יחסית .5הרכיבים האלקטרוניים
: היצוא כשבנטרול השפעת הירידות של מחירי הכימיקלים אף התקבלה עלייה קלה

בהתאמה, כאשר בנטרול  2%-ו 1%רשם ירידה מינורית של ויפן לטייוואן 
הכימיקלים שמר היצוא ליפן על רמה דומה בהשוואה לאשתקד והיצוא לטייוואן 

 . 1%-קל של כ עלה בשיעור

בהשוואה לאשתקד, אך נבע  8%-בשיעור של כאומנם היצוא לדרום קוריאה ירד 
. 2014בעיקר מירידה חדה ביצוא המתכות עקב עסקה חריגה שנרשמה בשנת 

על יציבות בהשוואה לשנה הקודמת, לדרום קוריאה בנטרול השפעה זו שמר היצוא 
תוך כדי עליות , 6%-ובנטרול השפעת הכימיקלים גדל היצוא למדינה בשיעור של כ

 מערכות וציוד בדיקה) המוצרים המתקדמים כמעט בכל ענפישהתקבלו יפות 
 ובקרה, טלקום, רכיבים אלקטרונים, מכשור רפואי(.

אליה ירד הייצוא  - בלגיהיעדים חשובים נוספים ביצוא הסחורות של ישראל היו: 
 קנדה גוש האירו, ביצוא למדינות הכללית כחלק מהמגמה השלילית השנה  7%-בכ
בעיקר בהשפעת הירידה במשלוחי התרופות  5%-צוא השנה בכהיאליה ירד  –

אליה נרשמה  – קונג-הונגובהשוואה לאשתקד,  21%-של כ שקוזזו בשיעור דולרי

                                                           
5

ומושפע מרמת הביקושים של ענף תעשייתי זה. רבות מהחברות Semiconductor -ענף זה מהווה נגזרת של תעשיית ה 

 העולמי. Semiconductor-לשוק הד בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות וציוד בדיקה ועיבובענף מכשור למדידה ובדיקה עוסקות 

 



 

 יצוא הנכתב על ידי אגף כלכלה, מכון 

15 
 

בנטרול השפעה . הכימיקליםביצוא  62%ביצוא בעיקר בגלל ירידה של  5%ירידה של 
קונג על יציבות בהשוואה לאשתקד תוך כדי עליות ביצוא -להונגיצוא ה שמר זו

, מכונות מערכות וציוד בדיקה ועיבודהרכיבים האלקטרונים, ציוד טלקומוניקציה, 
מדעי. ירידות נרשמו ביצוא מכונות וציוד, -למשרד ומערכות מחשוב וציוד רפואי

 וד חשמלי ומוצרי מתכות. תכשיטים וחפצי חן, מנועים וצי

למרות שבאופן  ווייטנאם מלזיה נכללו לא יעדי היצוא העיקריים של ישראל בדירוג
 10מזכים אותן בכניסה לרשימת " 2015רשמי היקפי היצוא למדינות אלו בשנת 

היצוא למדינות אלו הסיבה לכך הינה כי . יעדי היצוא העיקריים של ישראל"
בנטרולו  - המהווה מסה קריטית ביצוא למדינה בודד יצוא מענףבעיקר  מורכב

 . מסתכם היצוא בסכומים נמוכים משמעותית

מיליארד דולר, מתוך כך למעלה  1.8-בכ 2015למשל הסתכם בשנת  לוייטנאםהיצוא 
מסך היצוא(. ללא יצוא  93%-מיליארד דולר יצוא רכיבים אלקטרונים )כ 1.6-מ

 למלזיהמיליון דולר בלבד. היצוא  130-הרכיבים עומד היצוא לוייטנאם על כ
 ללארובו ככולו יצוא רכיבים אלקטרונים.  –מיליארד דולר  1.4-הסתכם בשנה זו בכ

 . המדינות בין מסחר קיים ולא כמעט, זה ענף

 בדיקה מפעלי ,אינטלחשוב להדגיש כי ליצרנית השבבים והרכיבים הבינלאומית, 
 אלו ליעדים .ומלזיה ביניהם וייטנאם, באסיה מרכזיים יעדים במספר והרכבה
 בהיקף שינויים. בישראל החברה של הייצור במפעלי המיוצרים שבבים נשלחים

 הרכיבים יצרנית של עסקיות והחלטות משיקולים נובע למדינות הרכיבים יצוא
 ברמות תמורות על מעידים אינם ואלו השונים היעד שוקי בין היצוא לחלוקת בנוגע

 .המקומי השוק של הביקושים

 2015יעדי היצוא העיקריים של ישראל,  השינוי ביצוא ל
 6ללא הרש"פ, מלזיה ווייטנאם –יעדי היצוא העיקריים  20מבין 

  2014-מקבילה בבהשוואה ל %-, שינוי ביצוא סחורות ללא יהלומים

 

 מכון היצואהיחידה הכלכלית, עיבוד וניתוח: 
                                                           

6
 מהיצוא למלזיה ווייטנאם הוא יצוא רכיבים אלקטרונים בלבד.  90%-מעל מ 
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