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תקציר מנהלים
כללי
בשנתיים האחרונות אנו עדים להתמתנות ברורה בגידול בסחר העולמי וזאת לאור משבר החובות
המתמשך באירופה ,ההתאוששות האיטית של הכלכלה האמריקאית והצמיחה המרוסנת של
כלכלות אסיה .ברמת מתאם גבוהה אנו נוכחים בשנים אלו בהתמתנות משמעותית בהיקף יצוא
הסחורות של ישראל ,לאחר קיפאון ביצוא בשנת  2102שנמשך גם במחצית הראשונה של .2102
מגמות ביצוא במחצית הראשונה של 3102
על פי אומדני מכון היצוא ,בסיכום המחצית הראשונה של  3102צפוי יצוא הסחורות והשירותים של
ישראל לרשום קיפאון בהשוואה למחצית השנה הראשונה של  3103להיקף יצוא כולל של כ74-
מיליארד דולר .יצוא הסחורות (על פי מאזן תשלומים ,כולל התאמות בגין פרויקטים מתמשכים
ויצוא לשטחים) צפוי להסתכם במהלך תקופה זו בכ 23 -מיליארד דולר ,ירידה דולרית של כאחוז
בעוד שיצוא השירותים 2צפוי ,על פי הערכותינו ,לרשום צמיחה של כ 3%-בהשוואה לתקופה
המקבילה אשתקד לסך של כ 01-מיליארד דולר.
1

יצוא סחורות (על פי סחר חוץ)
במהלך המחצית הראשונה של  3102עלה יצוא הסחורות על פי רשומוני היצוא (ללא יהלומים)
בשיעור של כ 1%-בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ,להיקף של  37מיליארד דולר .העלייה
בהיקפי היצוא התקבלה בעיקר הודות לגידול ביצוא התרופות ,הרכיבים האלקטרונים ,הכימיקלים
וכלי הטיס .ענפים אלו המאופיינים בריכוזיות גבוהה ביותר ובמספר מצומצם מאוד של חברות
הפועלות בהם ,היוו בסיכום המחצית הראשונה של  3102כ 13%-מסך היצוא ,לעומת  74%במחצית
הראשונה של .3103
יצוא ההיי-טק
סך היצוא בתעשיית ההיי-טק צמח במחצית הראשונה של השנה בשיעור של  1.8%בהשוואה
לתקופה המקבילה אשתקד ,להיקף של כ 01 -מיליארד דולר .מבין ענפי תעשיית ההיי-טק עלה
במהלך תקופה זו יצוא התרופות בשיעור של כ 4.1%-להיקף של  2.2מיליארד דולר ,יצוא הרכיבים
האלקטרונים רשם עליה של כ 38% -והסתכם ב  3.2מיליארד דולר ויצוא כלי הטיס עלה במחצית
הראשונה של השנה בכ 31% -להיקף של למעלה ממיליארד דולר.
בנטרול אותם ענפים דומיננטיים (תרופות ,רכיבים וכלי טיס) ובניתוח היצוא של יתר ענפי ההיי-
טק ,שם מרוכזת המאסה העיקרית של החברות ,חלה ירידה משמעותית בהיקפי היצוא של ענפים
אלו במהלך המחצית הראשונה  .3102בתקופה זו ירד מדד הליבה של יצוא ההיי טק בשיעור של כ-
 4%בהשוואה למחצית הראשונה של  ,3103זאת בהמשך לירידה של  2.2%שנרשמה בשנת 3103
לעומת שנה קודמת.
יצוא הסחורות ביתר הענפים
היצוא ביתר ענפי התעשייה הושפע מהותית מהגידול החד שנרשם השנה ביצוא הכימיקלים .בין
החודשים ינואר-יוני עלה יצוא הכימיקלים בשיעור של כ 01%-בהשוואה לתקופה המקבילה
אשתקד להיקף של כ 1.8-מיליארד דולר והוא מהווה כיום כ 37%-מסך היצוא .היצוא ביתר הענפים
רשם במהלך המחצית הראשונה של השנה ירידה של כ 1%-בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 1יצוא סחורות ושירותים  -כולל אומדן להתאמות הנערכות בחישוב יצוא הסחורות והשירותים במאזן התשלומים ליצוא
לרש"פ.
 2כולל התאמות מאזן התשלומים .על פי בסיס אומדני היחידה הכלכלית.
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יצוא ענף היהלומים ,המהווה  04%מיצוא הסחורות ,גדל במחצית הראשונה של השנה בשיעור של
כ .0%-היצוא החקלאי צמח במהלך תקופה זו בשיעור של כ 1%-בהשוואה למחצית המקבילה
אשתקד והסתכם בכ 121-מיליון דולר  2% -מסך יצוא הסחורות.
יצוא השירותים
במהלך המחצית הראשונה של  3102שמר יצוא השירותים על צמיחה בהשוואה ל ,3103-אך בניגוד
לשנים הקודמות הגידול השנה לא נגרם מעליה ביצוא שירותי מחשוב ,תוכנה ומו"פ שרשמו צמיחה
אפסית ואף שלילית בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד .על פי אומדני היחידה הכלכלית,
במחצית הראשונה של השנה צפוי יצוא השירותים להסתכם בכ 01-מיליארד דולר ,גידול דולרי של
כ 3%-בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה .הגידול ביצוא השירותים השנה התקבל בעיקר
בזכות הגידול ביצוא שירותי התחבורה וביצוא השירותים המקצועיים (שירותי ייעוץ משפטי,
הנדסי ,חשבונאי-פיננסי ,אדריכלי ושירותי ניהול שונים).
היצוא על פי אזורי סחר
הגידול בהיקפי יצוא הסחורות במהלך תקופה זו נובע מעלייה משמעותית ביצוא לארה"ב ולאיחוד
האירופי ,כמו גם הודות לגידול ביצוא למדינות מזרח-אירופה ואמריקה הלטינית.
היצוא על פי מדינות
במהלך המחצית הראשונה של השנה נרשמה עלייה בהיקפי היצוא ל 4 -מתוך  01יעדי היצוא
העיקריים של ישראל ,בהשוואה לתקופה המקבילה ב .3103-גם בהשוואה למחצית הראשונה של
 ,3100הנחשבת כשנת שיא ליצוא הישראלי ,מתקבלת עלייה ביצוא ל 4-מתוך  01יעדי היצוא .

 01יעדי היצוא העיקריים של ישראל ,ינואר-יוני 3102
יצוא סחורות ללא יהלומים ,במיליארדי דולרים ,שינוי ב %-בהשוואה לינואר-יוני .3103
ללא היצוא לרש"פ

שינויים משמעותיים שנרשמו השנה בענפי היצוא הדומיננטיים (התרופות ,הרכיבים האלקטרונים
והכימיקלים) ,השפיעו באופן מובהק על שינוי הדירוג ביעדי היצוא של ישראל במחצית השנה
הראשונה .כך למשל ,העלייה החדה ביצוא הכימיקלים התבטאה באופן בולט בגידול חריג ביצוא
לטורקיה ,שעלתה למקום ה 2-מבין יעדי היצוא העיקריים ,וביצוא לספרד ,שטיפסה למקום ה.4-
ירידה משמעותית ביצוא הרכיבים לסין הביאה לדחיקתה למקום ה 7-מבין יעדי היצוא ,כשמנגד
עלייה חדה ביצוא הענף למלזיה הקפיצו את האחרונה למקום ה .00-המשך הגידול המואץ ביצוא
התרופות לארה"ב ולבריטניה היה הגורם המשמעותי בצמיחת היצוא ליעדים אלו ולהתבססותם
בפסגת היצוא הישראלי ,כשמנגד ירידה במשלוחי התרופות להולנד ולרוסיה היו הגורם העיקרי
בגינו התכווץ היצוא ליעדים אלו.
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השינוי בדירוג  01יעדי היצוא ,ינואר-יוני 3102
על פי היקפי יצוא סחורות ללא יהלומים ,במיליארדי דולרים .ללא היצוא לרש"פ

מדינה

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

יצוא מחצית
)$B( 2013

5.4
1.7
1.2
1.2
1.0
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6

 %שינוי

דירוג 2013

דירוג 2012

שינוי בדירוג

9%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
6
3
4
5
12
7
8
9

)(-
)(-
+3
-1
-1
-1
+5
-1
-1
+1

15%
56%
-17%
-18%
-3%
35%
5%
2%
2%

שער החליפין
במחצית הראשונה של  3102עמד שער החליפין הממוצע של הדולר-שקל על  ₪2.44לדולר ,ירידה
של  2.1%בהשוואה לשערו הממוצע במחצית הראשונה של  .3103במהלך חודש יולי ובמחצית
הראשונה של חודש אוגוסט נמשכה ההתחזקות המהירה של השקל מול הדולר האמריקאי לרמה
של כ ₪ 2.12 -לדולר ,שער הנמוך בכ 8.1% -בהשוואה לממוצע .3103
התחזקותו המחודשת של השקל מול הדולר החלה לקראת סוף שנת  3103לתוך שנת  3102כאשר
ברבעון השלישי של  3103עמד שערו הממוצע של הדולר-שקל על  ,2.11ואילו ברבעון השני של 3102
המשיך השקל להתחזק מול הדולר ושערו הממוצע הגיע ל  ,2.42שקל לדולר ,ירידה של 1.3%
בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד ,בה עמד שערו על כ 2.83 -שקל לדולר.
בסיכום שנת  3103עמד שער החליפין הממוצע של הדולר-שקל על  – 2.84גבוה ב 4.8%-משערו
הממוצע בשנת .3100
יש לציין כי כל תיסוף של  1%בשער החליפין הריאלי-אפקטיבי תורם לירידה ריאלית של כ0%-
ביצוא הישראלי ,השפעה הבאה לידי ביטוי בפיגור של  8-07חודשים .המשך תיסוף השקל השנה
ישפיע לרעה על שיעורי צמיחת היצוא השנה ובשנת .3107
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היצוא על פי נתוני סחר חוץ ,מאזן התשלומים וחשבונאות לאומית:
הבדלים והתאמות
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 שיטת התקדמות העבודות במפעלים גדולים :מפעלים אלה מבצעים
פרויקטים גדולים ,כאשר ביצוע חלקי של העבודות מוכר כמכירות ,הניתנות לרישום בספרי
החברה .הרישום במאזן התשלומים נעשה לפי דיווחי החברות העובדות לפי שיטה זו ,כאשר
סכומים המדווחים 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 נטו.
 .3יצוא לרשות הפלסטינית :יצוא זה נרשם מתוך מקורות המבוססים על חשבוניות מע"מ
ואינו מתקבל דרך נתוני המכס ,ולפיכך אינו כלול בנתוני סחר חוץ.
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כללי
בשנים האחרונות חלו תמורות חריגות הן בסחר העולמי והן ביצוא הישראלי; בשנת
 ,2112על רקע המשבר העולמי החריף אשר גרר ירידה דרסטית בביקושים
העולמיים ובפעילות המסחרית העולמית ,חלה ירידה חדה בהיקף הסחר העולמי
אשר לוותה בהתאם בירידה חדה בהיקף יצוא הסחורות מישראל .עם ההתאוששות
המהירה בכלכלה העולמית בשנים  ,2101-2100התאושש גם היצוא הישראלי.
בשנת  3103היינו עדים להתמתנות מובהקת בגידול בסחר העולמי ,על רקע משבר
החובות המתמשך באירופה ,ההתאוששות האיטית של הכלכלה האמריקאית
והצמיחה המרוסנת של כלכלות אסיה .העמקת המיתון באירופה ,קצב הצמיחה
הזוחל של המשק האמריקאי והתגברות האינדיקטורים לגבי האטה משמעותית
בסין ,תרמו להמשך מגמת הדשדוש של הכלכלה העולמית והסחר הבינלאומי גם
ב.3102-
שנת  2102הייתה אחת השנים החלשות ביותר בצמיחת הסחר העולמי ,בה הסתכם
שיעור הצמיחה ב 2%-בלבד -שיעור הנמוך ביותר ב 21-השנים האחרונות ,מלבד
 2112שנת המשבר העולמי .על פי התחזיות המעודכנות ,ובהתאם לתחזיות הצמיחה
של הכלכלה העולמית ,שנת  2102צפויה להיות דומה לקודמתה .רק לאחרונה עדכן
ארגון הסחר העולמי כלפי מטה ובאופן ניכר ,את התחזית הצפויה לגידול בסחר
העולמי לשנת  2102מ 5.4%-ל 2.2%-וזאת על רקע חולשתן המתמשכת של כלכלות
גוש האירו והאטת הצמיחה בשווקים המתעוררים.3

מקורWTO :

 3זאת הפעם השנייה בתוך פחות משנה בה מעודכנת תחזית הצמיחה של הסחר העולמי כלפי מטה באופן חד כל כך .באוקטובר 0100
עדכן ה WTO -את תחזית הסחר העולמי ל 0103-מגידול של  5.6%ל1.5%-
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בהתאם לכך אנו עדים להתמתנות משמעותית בצמיחת היצוא הישראלי בשנת 2102
ובמחצת הראשונה של .2102
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 הכולל של מדינות היעד העיקריות של השוק הישראלי .שקלול זה
מהווה אומדן מהימן לכיוון בו צפוי לנוע היצוא הישראלי בעתיד הקרוב .ממודל זה
ניתן לראות בבירור את ההאטה החדה שחלה בשנת  3103ביבוא הכולל המשוקלל
של מדינות אלו ,ובהתאמה את הקיפאון ביצוא הישראלי במונחי דולר .בשנת 3102
מצביע המודל על המשך מגמת ההאטה והדשדוש אולם בשנים שלאחר מכן
( )3107-3101צופה המודל התאוששות הדרגתית.

מגמות בסחר העולמי וביצוא הישראלי

שיעורי שינוי דולריים ,בסוגריים – שיעור השינוי ביצוא הישראלי
שקלול הגידול בייבוא הכולל של יעדי היצוא העיקריים
שינוי בייצוא הישראלי במונחי דולר

22.3%
18.8%
)(17.9%
)(12.7%

)(0.1%
-0.2%

)(-16.5%
-23.9%
2012

2011

2010

2009

מקור :מכון היצוא

נכתב על ידי היחידה הכלכלית ,מכון הייצוא  -אוגוסט 3102

9

שיעורי השינוי המשוקללים בסך היבוא של מדינות היעד העיקריות של היצוא
הישראלי3100-3101 ,
22.3%
18.8%

6.2%

5.1%
0.1%
-0.2%

2015

2014

2013

2012

2011

2010

מקור :מכון היצוא

סך יצוא הסחורות והשירותים

4

על פי אומדני מכון היצוא ,בסיכום המחצית הראשונה של  3102נרשם ביצוא הסחורות
והשירותים של ישראל קיפאון בהשוואה למחצית השנה הראשונה של  3103בהיקף
של כ 74-מיליארד דולר .על פי אומדני מכון היצוא ,יצוא הסחורות ירד במהלך תקופה
זו בשיעור דולרי של כ 0%-לכ 22-מיליארד דולר בעוד שיצוא השירותים רשם גידול של
כ 2%-בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד לסך של למעלה כ 04 -מיליארד דולר.

יצוא הסחורות על פי ענפים

5

ניתוח נתוני יצוא הסחורות ללא יהלומים ,בערכים דולריים ,על פי רשומוני היצוא
במהלך המחצית הראשונה של  2102רשם יצוא הסחורות (ללא יהלומים) גידול של כ-
 4%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ,להיקף של  25מיליארד דולר .ברבעון השני
של  2102נרשם גידול של כ 6%-בהיקפי היצוא בהשוואה לרבעון המקביל ב2102-
ובהמשך לעלייה דולרית של כ 4%-ברבעון הראשון של השנה .העלייה בהיקפי היצוא
4

נתוני הייצוא המובאים להלן כוללים אומדני היחידה הכלכלית להתאמות במאזן התשלומים ויצוא לרש"פ .התאמות
אלו כוללות פרויקטים מתמשכים אשר משלוחים בגינם לא יצאו מנמלי ישראל וכן מכירות שנעשו ישירות מקבלני
משנה המבצעים עבודות עבור חברות ישראליות.
5

כל נתוני הייצוא המובאים בהמשך הסקירה מתייחסים ליצוא סחורות על פי סחר חוץ וללא יהלומים  -אלא אם צוין
אחרת .תקופה קודמת מתייחסת לרבעון הקודם ומתבססת על נתונים מנוכי עונתיות .תקופה מקבילה מתייחסת לרבעון
ה מקביל ומתבססת על נתונים מקוריים .כל שיעורי השינוי הם בערכים דולריים.
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נובעת מעליה ביצוא התרופות ,הרכיבים האלקטרונים ,הכימיקלים וכלי הטיס.
ענפים אלו המאופיינים בריכוזיות גבוהה ביותר (במספר מצומצם מאוד של חברות
הפועלות בהם) ,היוו בסיכום המחצית הראשונה של  3102כ 13%-מסך היצוא.
ביתר ענפי היצוא נרשמה מגמה שלילית כללית בהשוואה לתקופה המקבילה ב.3103-
כך למשל ,בעוד שיצוא התרופות ,הרכיבים ,הכימיקלים וכלי הטיס רשם עלייה
דולרית של כ 04%-במהלך המחצית הראשונה של  3102לעומת תקופה מקבילה
אשתקד ,ירד היצוא בכל יתר הענפים בשיעור של כ 4%( 1%-ברבעון הראשון7% ,
ברבעון השני).

יצוא סחורות ללא יהלומים ,כולל וללא ענפים דומיננטיים
השינוי ביצוא הרבעוני לעומת תקופה מקבילה  -נתונים מקוריים ,באחוזים
סך הייצוא ללא יהלומים
סך הייצוא ללא יהלומים  -בניכוי תרופות ,רכיבים ,כימיקלים וכלי טיס
20%
18.2%
15.9%

13.5%
13.1%

5.8%

8.2%

5.0%

9.8%

10%
6.8%

-3.9%

-1.2%

0%
0.4%

-1.8%
-5.7%

5%

0.5%

0.1%
-3.5%

8.4%

15%

-6.3%

-5%
-5.6%

-10%
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היצוא התעשייתי
לאחר ירידה דולרית של כ 2%-במהלך  2102עלה היצוא התעשייתי בסיכום המחצית
הראשונה של שנת  2102בשיעור של כ 4%-בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
העלייה ביצוא התעשייתי בהשוואה ל 2102-התקבלה ,כאמור ,מעלייה ביצוא התרופות,
הכימיקלים ,הרכיבים האלקטרונים וכלי הטיס ,והוא הסתכם בכ 22 -מיליארד דולר.
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 יצוא ההיי-טק
סך היצוא בתעשיית ההיי-טק צמח במחצית הראשונה של השנה בשיעור של 6%
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ,להיקף של כ 01-מיליארד דולר.
מבין ענפי תעשיית ההיי-טק עלה במהלך תקופה זו יצוא התרופות בשיעור של כ6.4%-
להיקף של  2.26מיליארד דולר ,יצוא הרכיבים האלקטרונים עלה בכ 22% -והסתכם ב
 2.2מיליארד דולר ויצוא כלי הטיס עלה במחצית הראשונה של השנה בכ 21% -להיקף
של למעלה ממיליארד דולר.
ענפי התעשייה הללו ,המשתייכים לסקטור ההיי-טק ,היו הגורם העיקרי לעלייה בהיקף
יצוא הסחורות של ישראל .ענפים אלו מאופיינים בריכוזיות חריגה ובדומיננטיות רבה
של מספר חברות ענק המשפיעות באופן מהותי על היקפי הייצור והיצוא בכל ענף.
היצוא בענף התרופות למשל ,אשר מושפע באופן קריטי מפעילותה העסקית של חברת
טבע ,מהווה נכון להיום 6כ 22%-מסך היצוא של תעשיית ההיי-טק וכ 05%-מסך יצוא
הסחורות הכולל.7
לפעילות הייצור ,השיווק והמכירה של חברת טבע ,השפעה מהותית על יצוא התרופות
והיא מהווה שחקן כמעט בלעדי ביצוא הענפי; על פי פרסומי החברה 8עולה כי נכון
לסוף שנת  3101נאמד משקלה של טבע ביצוא התרופות של ישראל בלמעלה מ88%-
מסך יצוא התרופות .עם זאת ,למרות העובדה כי הייצור והיצוא מישראל מהווה חלק
מהותי וחשוב בהכנסות החברה הגלובליות  -רוב פעילות ייצור התרופות של טבע
מתבצעת מחוץ לגבולות המדינה .ענקית הפרמצבטיקה הישראלית מפעילה מתקני
ייצור רבים במזרח אירופה (בעיקר בהונגריה ,צ'כיה ,קרואטיה ופולין) במערב אירופה
(גרמניה ,ספרד ,אנגליה ,אירלנד ואיטליה) ,באסיה (בעיקר ביפן והודו) ובארה"ב -
כשעיקר פעילות הייצור ,מלבד ישראל ,מרוכזת בגרמניה ,צ'כיה ,הונגריה וארה"ב.9
היצוא בענף הרכיבים האלקטרונים ,הנשלט על ידי ענקית ייצור השבבים הבינלאומית
– אינטל ,מהווה כיום כ 22%-מסך יצוא תעשיית ההיי-טק וכ 01%-מסך היצוא הכולל.
בדומה לענף התרופות ,ענף הרכיבים האלקטרונים מושפע מהותית מפעילות הייצור
והיצוא של אינטל .על פי פרסומי בכירי החברה בישראל , 10ועל פי אומדני היחידה
הכלכלית במכון היצוא ,חלקה של אינטל ביצוא הרכיבים האלקטרונים נאמד בשנת
 2102בכ 54%-מסך היצוא הענפי .בהנחה שמרנית ,על פיה משקלה של טבע ביצוא
התרופות עומד על כ 22%-ומשקלה של אינטל עומד על כ ,1154%-ניתן להעריך כי טבע

 6ע"פ נתוני הייצוא בינואר-יוני 0103
 7ללא יהלומים
 8באתר החברה מציינת טבע כי סך הייצוא שלה ב 2101-עמד על כ 22-מיליארדי  .₪על פי נתוני הלמ"ס הסתכם יצוא
התרופות בשקלים באותה שנה בכ 25.2-מיליארדי .₪
9
בפעילות הייצור מעסיקה טבע את מספר העובדים הרב ביותר בארה"ב ,גרמניה והונגריה (כ 02%-כ"א מסך העובדים
בייצור) ,בישראל ויפן ( 02%כ"א) ובצ'כיה ( .)2%כ 05-אלף עובדים מועסקים במפעלי הייצור ע"פ דיווחי החברה בדו"ח
התקופתי והשנתי של .2102
 10ע"פ הפרסומים באתר החברה והצהרת נשיא אינטל ישראל מולי אדן ,במסיבת עיתונאים שנערכה ב01.10.0103-
 11זוהי הנחה שמרנית לאור הגידול המהיר שחל השנה בייצוא התרופות והרכיבים והדומיננטיות הרבה של חברות אלו בכל
ענף
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ואינטל בלבד מהוות כיום כ 71%-מסך יצוא ההיי-טק וכחמישית מסך היצוא של
ישראל.12
ענף כלי הטיס ,בו פועלות בעיקר התעשייה האווירית ואלביט מערכות ,מהווה כיום כ-
 01%מסך יצוא תעשיית ההיי-טק וכ 5.4%-מסך היצוא הכולל .סך היצוא בענף
התרופות ,הרכיבים וכלי הטיס ,מהווה כ 47%-מסך היצוא של תעשיית ההיי-טק
הישראלית וכ 34%-מסך היצוא הכולל.

 מדד הליבה של תעשיית ההיי-טק
הדומיננטיות הרבה של ענפים אלו ,ושיעורי הצמיחה הגבוהים שהציגו בתקופה
האחרונה ,מטשטשים את תמונת המצב האמתית של יצוא תעשיית ההיי-טק בימים
אלו של האטה כלכלית גלובלית .בשעה שיצוא ההיי-טק הכולל הציג גידול מרשים
השנה ודחף את היצוא לצמיחה ,עולה כי בנטרול אותם ענפים דומיננטיים (תרופות,
רכיבים וכלי טיס) ,ובניתוח היצוא של יתר ענפי ההיי-טק בהם מרוכזת המאסה
העיקרית של החברות ,חלה ירידה משמעותית בהיקפי היצוא של ענפים אלו במהלך
שנת .3102
בשנתיים האחרונות מסתמנת מגמת נסיגה מתמשכת ביצוא ההיי-טק ללא תרופות,
רכיבים וכלי טיס – המהווה "מדד הליבה של יצוא תעשיית ההיי טק" .במהלך
המחצית הראשונה של  2102ירד מדד הליבה של יצוא ההיי טק בשיעור של כ5% -
בהשוואה למחצית הראשונה של  ,2102זאת בהמשך לירידה של  2.2%שנרשמה בשנת
 2102לעומת שנה קודמת .מגמת ההתכווצות בהיקפי היצוא של ליבת תעשיית ההיי-
טק נמשכת למעשה מאז הרבעון האחרון של  ,3100כאשר ב 1-הרבעונים האחרונים
נרשמה ירידה רציפה בהיקפי היצוא .סך היצוא של ענפי ליבת תעשיית ההיי-טק
הסתכם ברבעון השני של השנה בכ 0.8-מיליארד דולר ,הרמה הנמוכה ביותר
שנרשמה ביצוא זה מאז הרבעון השני של  .3101סך היצוא בענפים אלו הסתכם
במחצית  2102בכ 2.2-מיליארד דולר כ 22% -מסך יצוא ההיי-טק וכ 06%-מסך היצוא
הכולל.

 12ייצוא סחורות ,ללא יהלומים
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מדד הליבה של ההיי-טק – יצוא ההיי-טק ללא תרופות ,רכיבים וכלי טיס
היקף יצוא רבעוני ,נתונים מקוריים ,במיליוני דולרים

מדד הליבה של יצוא ההיי-טק
2.4

2.2
2.1
2.0

1.9
1.8
1.7
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התמונה המצטיירת נוכח הירידה המגמתית במדד הליבה של ההיי-טק ,מדאיגה
במיוחד נוכח העובדה כי רוב חברות היצוא בתעשיית ההיי-טק משתייכות לסקטור
זה ,הכולל בתוכו את ענפי התקשורת ,האלקטרוניקה ,הציוד הרפואי-מדעי ומערכות
המחשוב .ניתן לראות כי ללא היצוא בענפי התרופות ,הרכיבים וכלי הטייס  -מתקבלת
מגמת נסיגה ברורה בהיקפי היצוא של ההיי-טק הישראלי.

 יתר ענפי התעשייה
היצוא ביתר ענפי התעשייה הושפע מהותית מהגידול החד שנרשם השנה ביצוא
הכימיקלים .בין החודשים ינואר-יוני עלה יצוא הכימיקלים בשיעור של כ02%-
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד להיקף של כ 4.2-מיליארד דולר והוא מהווה
כיום כ 24%-מסך היצוא.
היצוא ביתר הענפים רשם במהלך המחצית הראשונה של השנה ירידה של כ2%-
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד .בין השאר נרשמו ירידות ביצוא מכונות
וציוד]( [1ירד בשיעור של כאחוז להיקף של כ 2.4-מיליארד דולר) ,ביצוא ציוד
] [1כולל בין השאר יצוא מכונות בתחום הדפוס ,הרובוטיקה ,ההשקיה והמזון.
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חשמלי]( [2ירד בשיעור של כ 05%-להיקף של כ 645-מיליון דולר) ,ביצוא תזקיקי הנפט
(ירד בשיעור של כ 20%-להיקף של כ 542-מיליון דולר) ,ביצוא המתכות (ירד בשיעור של
כ 02.4%-להיקף של כ 502-מיליון דולר) ,ביצוא הטקסטיל (ירד בשיעור של כ2%-
להיקף של כ 224-מיליון דולר) וביצוא מוצרי נייר ודפוס (ירד בשיעור של כ 21%-להיקף
יצוא של כ 206 -מיליון דולר).
מנגד נרשמו עליות ביצוא הגומי והפלסטיק (עלה בשיעור של כ 6%-להיקף יצוא של
כמיליארד דולר) וביצוא מזון ומשקאות (עלה בשיעור של כאחוז להיקף יצוא של כ441-
מיליון דולר).

יצוא היהלומים
לאחר שלכל אורך שנת  2102נרשמו ירידות חדות ביצוא היהלומים ,אשר הסתכם בסוף
השנה בקיטון חד של כ 25%-בהשוואה ל - 2100-נראה כי היצוא בסקטור זה מתחיל
להראות סימני התאוששות .במהלך הרבעון הראשון אומנם נמשכה המגמה השלילית
עם ירידה של כ 4.4%-בהיקפי היצוא בהשוואה לרבעון המקביל ב ,2102-אולם ברבעון
השני חל שיפור ניכר ביצוא היהלומים ,שעלה בשיעור דולרי של כ 2.4%-בהשוואה
לרבעון המקביל אשתקד .סך הכל ,בסיכום המחצית הראשונה של  ,3102גדל יצוא
היהלומים בשיעור של  0%והוא הסתכם בכ 7.1-מיליארד דולר –  04%מסך יצוא
הסחורות .על פי הערכות מומחים בתחום היהלומים ,צפוי יצוא היהלומים להמשיך
ולהתאושש במהלך המחצית השנייה של .2102

היצוא החקלאי
בשנת  2102רשם היצוא החקלאי עלייה של כ 2.4%-בהשוואה ל 2100-להיקף של כ0.5-
מיליארד דולר ,בניגוד לסנטימנט השלילי שאפיין את היצוא הישראלי בשנה זו .השנה
נמשכה מגמת הגידול ביצוא התוצרת החקלאית כשבמהלך המחצית הראשונה של
 3102גדל היצוא בשיעור של כ 00%-בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד והוא
הסתכם בכ 171-מיליון דולר  2% -מסך יצוא הסחורות.

יצוא השירותים
במהלך המחצית הראשונה של  3102שמר יצוא השירותים על צמיחה בהשוואה ל-
 ,3103אך בניגוד לשנים הקודמות ,הגידול השנה לא נרשם בזכות יצוא שירותי
מחשוב ,תוכנה ומו"פ ,שרשמו צמיחה אפסית ואף שלילית בהשוואה לשנה שעברה.
על פי אומדני היחידה הכלכלית ,במחצית הראשונה של השנה צפוי יצוא השירותים
להסתכם בכ 04-מיליארד דולר ,גידול של כ 2%-בלבד בהשוואה לתקופה המקבילה
בשנה שעברה .הגידול ביצוא השירותים השנה התקבל בעיקר בזכות הגידול ביצוא
שירותי התחבורה וביצוא השירותים המקצועיים (שירותי ייעוץ משפטי ,הנדסי,
חשבונאי-פיננסי ,אדריכלי ושירותי ניהול שונים).
] [2כולל בין השאר יצוא ציוד ומערכות בתחום האנרגיה החלופית ,חשמל ,אלקטרוניקה ורכיבים.
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יצוא השירותים העסקיים המהווה כ 65%-מסך יצוא השירותים ,צפוי לרשום במהלך
החודשים ינואר-יוני  2102גידול של כ 0%-בלבד בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד
להיקף יצוא של כ 01.2-מיליארד דולר .יצוא השירותים העסקיים הושפע השנה
מהירידה ביצוא שירותי מו"פ  -ירידה אשר קוזזה על ידי גידול ביצוא השירותים
המקצועיים .יצוא שירותי התיירות( ,כ 02%-מסך יצוא השירותים) גדל במהלך
מחצית השנה הראשונה בכ 0%-בהשוואה לתקופה המקבילה ב 2102-להיקף של כ2.2-
מיליארד דולר .יצוא שירותי התחבורה עלה בשיעור של כ 2%-להיקף יצוא כולל של כ-
 2.5מיליארד דולר ,כ 04%-מסך יצוא השירותים .מבין שירותי התחבורה ,היצוא
הנזקף לזכות ההכנסות מ'מטענים בין נמלים זרים' צפוי לרשום גידול דולרי של כ01%-
להיקף של כ 0.4-מיליארד דולר  -כ 62%-מסך יצוא שירותי התחבורה וכעשירית מסך
יצוא השירותים הכולל.
מבין ענפי יצוא השירותים העסקיים (מחצית ראשונה  3102לעומת מחצית ראשונה
:)3103
יצוא שירותי המחשוב והתוכנה ,13המהווה כ 22%-מסך יצוא השירותים העסקיים וכ-
 24%מסך יצוא השירותים הכולל ,צפוי לרשום צמיחה אפסית ולהסתכם בכ2.2 -
מיליארד דולר .עם זאת ,ראוי לזכור כי ענף זה צמח בשיעור ניכר של  00%בשנת .2102
יצוא שירותי המחקר והפיתוח ,המהווה כ 22%-מסך יצוא השירותים העסקיים וכ-
 04%מסך יצוא השירותים הכולל ,צפוי לרדת בשיעור של כ 5%-להיקף יצוא של כ2.5-
מיליארד דולר.
יצוא השירותים המקצועיים (שירותי ייעוץ משפטי ,הנדסי ,חשבונאי-פיננסי ,אדריכלי
ושירותי ניהול שונים) ,המהווה כ 04%-מסך יצוא השירותים העסקיים וכ 01%-מסך
יצוא השירותים הכולל ,צפוי לרשום גידול של כ 25%-להיקף יצוא של כ 0.4-מיליארד
דולר.
ענפים נוספים ביצוא השירותים העסקיים (מחצית ראשונה  3102לעומת מחצית
ראשונה :)3103
יצוא השירותים לענפי התעשייה צפוי לרדת בשיעור של כ 05%-להיקף של כ521-
מיליון דולר ,יצוא המסחר הסיטוני צפוי לרדת בשיעור של כ 4%-לכ 261-מיליון דולר,
יצוא שירותי הבנקאות והפיננסים צפוי לרדת בשיעור של כ 05%-להיקף של כ211-
מיליון דולר ויצוא שירותי התקשורת ,צפוי לרשום גידול של כ 00%-להיקף יצוא של כ-
 024מיליון דולר.

 13כולל פיתוח תוכנה ,שירותי מחשוב ומיקור חוץ ()IT
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יצוא השירותים ויצוא השירותים העסקיים – ללא חברות הזנק
היקף היצוא הרבעוני ,נתונים מנוכי עונתיות ,במיליוני דולרים

סך יצוא השירותים
יצוא שירותים עסקיים
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000

מקור נתונים :למ"ס ,ניתוח :מכון היצוא
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היצוא על פי אזורי סחר
ניתוח נתוני יצוא הסחורות ללא יהלומים על פי גושי סחר
כל נתוני היצוא המובאים להלן מתייחסים ליצוא הסחורות ללא יהלומים בערכים דולריים
הגידול בהיקפי היצוא במחצית הראשונה של שנת  3102התמקד בעלייה משמעותית
ביצוא לארה"ב ולאיחוד האירופי ,כמו גם ביצוא למדינות מזרח-אירופה ואמריקה
הלטינית.

האיחוד האירופי
לאחר ירידה של כ 5%-ביצוא הסחורות לאיחוד האירופי בשנת  ,2102תוך ירידה גורפת
בהיקפי היצוא לרוב מדינות האזור .מסתמנת במחצית השנה הראשונה של 2102
התאוששות מסוימת ביצוא לאיחוד ,שרשם עלייה נאה בהשוואה לתקופה המקבילה
אשתקד וחזר לרמת יצוא במחצית השנה הראשונה של  ,3100הנחשבת שנת שיא
ביצוא למדינות האיחוד האירופי.
בששת החודשים הראשונים של  3102עלה היצוא למדינות האיחוד בשיעור דולרי של
כ 1%-בהשוואה לתקופה המקבילה ב ,3103 -לסך של כ 4.4-מיליארד דולר – 22%
מסך יצוא הסחורות של ישראל .ברבעון הראשון של השנה עלה היצוא לאיחוד בשיעור
של כ 6%-בהשוואה לרבעון המקביל ב ,2102-כשברבעון השני נרשם גידול של כ2.4%-
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד .הגידול בהיקפי היצוא למדינות האיחוד נבעה
ברובה מעלייה מהותית ביצוא לבריטניה ,ספרד ומלטה ,בעיקר בזכות גידול מואץ
ביצוא התרופות והכימיקלים למדינות אלו ,כשמנגד נרשמה ירידה חדה ביצוא
להולנד.

שאר אירופה (מזרח אירופה+אפט"א)
היצוא ליתר מדינות אירופה שאינן חברות באיחוד האירופי כולל את היצוא למדינות
מזרח אירופה ומדינות אפט"א (איסלנד ,נורבגיה ושוויץ) .סך היצוא במחצית 3102
הסתכם בכ 3.0-מיליארד דולר (כ 4% -מסך היצוא) ,גידול דולרי של  01%בהשוואה
למחצית המקבילה אשתקד .העלייה נזקפת כולה לגידול החד ביצוא לטורקיה ,אחד
מיעדי היצוא העיקריים והחשובים ביותר של ישראל( .ראה בהמשך)

ארה"ב
במחצית שנת  2102רשם היצוא לארה"ב גידול בהשוואה לתקופה המקבילה ב,2102-
הושפע בעיקר מגידול חד ביצוא התרופות והרכיבים האלקטרונים .סך היצוא לארה"ב
עלה במהלך החודשים ינואר-יוני השנה בשיעור של כ 8.1%-והסתכם בכ1.7-
מיליארד דולר ,כ 32% -מסך היצוא הישראלי.
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עיקר הגידול ביצוא נרשם ברבעון הראשון של השנה שעלה בשיעור של כ04%-
בהשוואה לרבעון המקביל ב ,2102-כאשר היצוא במהלך הרבעון השני היה גבוה בכ-
 2.4%בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

אסיה
במחצית הראשונה של השנה עלה היצוא לאסיה בשיעור מתון של  0%בלבד ,כאשר
בניטרול יצוא הרכיבים האלקטרונים נרשמה ירידה של  0.1%בהשוואה לתקופה
המקבילה ב .3103 -סך היצוא לאסיה הסתכם במהלך תקופה זו בכ 5.2-מיליארד
דולר 21% ,מסך היצוא של ישראל.
הירידה המשמעותית בהיקפי היצוא לסין הייתה הגורם העיקרי בגינו נרשמה צמיחה
אפסית ביצוא ליבשת אסיה במהלך המחצית הראשונה של  .3102גם הירידות ביצוא
לקוריאה הדרומית ,ליפן ולתאילנד תרמו למגמה השלילית .מנגד נרשם גידול חד ביצוא
למלזיה ולסינגפור אשר קיזזו את הירידות ביצוא לשווקים העיקריים של ישראל
באסיה .עם זאת יש לציין כי היצוא למלזיה ולסינגפור מושפע מהותית מיצוא הרכיבים
האלקטרונים ( 22%מהיצוא למלזיה מורכב מיצוא רכיבים אלקטרונים) ,14ולפיכך אין
לראות בהסטה זו של יצוא הרכיבים מהלך המצביע על מגמה כלכלית בעלת משמעות
כלשהי ,אלא כמשקפת החלטות עסקיות של חברת אינטל.

אמריקה הלטינית
היצוא למדינות אמריקה הלטינית ,הסתכם במחצית הראשונה של  2102בכ0.54 -
מיליארד דולר (כ 6%-מסך היצוא) ,עלייה של כ 05% -לעומת המחצית המקבילה של
 .2102היצוא לאמריקה הלטינית הושפע באופן מהותי בתקופה זו מגידול חד של 051%
ביצוא לקוסטה ריקה  -רובו ככולו יצוא רכיבים אלקטרונים .15בנטרול יצוא הרכיבים
ליבשת הסתכם היצוא של ישראל למדינות אמריקה הלטינית בכ 0.04-מיליארד דולר –
גידול מתון של כ 2%-בלבד בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

אפריקה
היצוא לאפריקה רשם במהלך המחצית הראשונה של השנה ירידה חדה של 30%
להיקף של כ 481 -מיליון דולר (כ 2%-מסך היצוא) .הירידה ביצוא ליבשת נבעה בעיקר
כתוצאה מהתכווצות דרסטית ביצוא למצרים (ירידה של  61%בהשוואה לתקופה
המקבילה אשתקד) ולניגריה (ירידה של כ 44%-בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד).
מנגד נרשם גידול חד ביצוא לסנגל אשר קיזז מעט את הירידות ביצוא הכולל ליבשת.
ענף הכימיקלים וזיקוקי הנפט הינו ענף יצוא דומיננטי ביותר ביצוא לשווקי אפריקה
– בהתאם לכך נרשמו תנודות מהותיות ביצוא ענף זה למדינות אלו.
 14לאינטל העולמית מתקני הרכבה ובדיקה במדינות אסיה ,ביניהן :סין ,ווייטנאם ומלזיה .חלק עיקרי מייצור הרכיבים בישראל
מועבר למדינות אלו ומשפיע באופן מהותי על הייצוא הכולל למדינות היבשת .הייצוא למלזיה מורכב כמעט כולו מיצוא רכיבים
אלקטרונים ומושפע לחלוטין מהחלטות עסקיות של חברת אינטל לגבי הקצאת תפוקת הייצור מישראל למפעלי ההרכבה
שבבעלות העולמית הפרושים במדינות מעין אלה.
 15כאמור ,היצוא למדינות מסוימות מושפע מהותית מיצוא הרכיבים האלקטרונים של אינטל המחזיקה מתקני הרכבה ובדיקה
למוצריה בסין ,וייטנאם ,מלזיה וקוסטה ריקה.
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היצוא במחצית הראשונה של  - 3102ע"פ אזורי סחר
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ,נתונים מקוריים במיליארדי דולרים

ניתוח ועיבוד :מכון היצוא

חלוקת היצוא ע"פ אזורי סחר ,באחוזים
משקל האזורים ביצוא הסחורות של ישראל3103 ,
אמריקה
בלתי מסווגות* הלטינית
א פ ר י ק ה 4%
6%
3%
שאר העולם
3%

שאר אירופה
9%

אסיה
20%

האיחוד האירופי
32%

ארצות הברית
23%

ניתוח ועיבוד :מכון היצוא
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התפתחויות ושינויים ביעדי היצוא העיקריים של ישראל
דירוג היעדים ופירוט על פי ענפים ,ביצוא סחורות ללא יהלומים
במהלך המחצית הראשונה של השנה נרשמה עלייה בהיקפי היצוא ל 4 -מתוך 01
יעדי היצוא העיקריים של ישראל ,בהשוואה לתקופה המקבילה ב .3103-גם
בהשוואה למחצית הראשונה של  ,3100הנחשבת כשנת שיא ליצוא הישראלי,
מתקבלת עלייה ביצוא ל 4-מתוך  01יעדי היצוא.16
שינויים משמעותיים שנרשמו השנה בענפי היצוא הדומיננטיים (התרופות ,הרכיבים
האלקטרונים והכימיקלים) השפיעו באופן מובהק על דירוג יעדי היצוא של ישראל
במחצית השנה הראשונה .כך ,למשל ,העלייה החדה ביצוא הכימיקלים לטורקיה
תרמה לעליתה למקום ה 2-מבין יעדי היצוא העיקריים .עליה חדה ביצוא
הכימיקלים לספרד ,שהביאה לעליית הדרוג של ספרד למקום ה .5-הירידה ביצוא
הרכיבים לסין הביאה לדחיקתה למקום ה 5-מבין יעדי היצוא ,כשמנגד עלייה
דרסטית ביצוא הענף למלזיה הקפיצו את האחרונה למקום ה .00-המשך הגידול
המואץ ביצוא התרופות לארה"ב ולבריטניה היה הגורם המשמעותי בצמיחת היצוא
ליעדים אלו ולהתבססותם כיעדים מובילים ליצוא הישראלי ,כשמנגד ירידה
במשלוחי התרופות להולנד ולרוסיה היו הגורם העיקרי בגינו התכווץ היצוא ליעדים
אלו.

 01יעדי היצוא העיקריים של ישראל ,ינואר-יוני 3102
יצוא סחורות ללא יהלומים ,במיליארדי דולרים ,שינוי ב %-בהשוואה לינואר-יוני .3103
ללא היצוא לרש"פ

עיבוד וניתוח :מכון היצוא

 16בחישוב  10יעדי הייצוא העיקריים לא נכלל הייצוא לרשות הפלסטינית ,המהווה מסורתית את יעד הייצוא הגדול
ביותר של ישראל אחרי ארה"ב.
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השינוי בדירוג  01יעדי היצוא ,ינואר-יוני 3102
על פי היקפי יצוא סחורות ללא יהלומים ,במיליארדי דולרים .ללא היצוא לרש"פ
מדינה

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

יצוא מחצית
)$B( 2013

5.4
1.7
1.2
1.2
1.0
0.8
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0.7
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0.6

 %שינוי
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שינוי בדירוג
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1
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5
12
7
8
9
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)(-
+3
-1
-1
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+5
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15%
56%
-17%
-18%
-3%
35%
5%
2%
2%

(* היצוא לסין כולל הונג-קונג הסתכם במחצית הראשונה של  3102בכ 0.7-מיליארד דולר)
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משקל המדינות ביצוא  ,ינואר-יוני 3102
באחוזים מתוך סך יצוא הסחורות ללא יהלומים .ללא היצוא לרש"פ

יתר המדינות
41.4%

ארה"ב
22.7%

הודו
2.5%
איטליה
2.6%
צרפת
3.0%

בריטניה
7.3%

טורקיה
4.9%

גרמניה
3.4%
סין
4.9%

ספרד
3.1%

הולנד
4.2%
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ארה"ב
יצוא הסחורות אל ארה"ב ,יעד היצוא העיקרי והחשוב של ישראל ,רשם במהלך
המחצית הראשונה של  2102עלייה של כ 2%-בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד
והסתכם בכ 4.5-מיליארד דולר .העלייה ביצוא התרופות הייתה ,כאמור ,הגורם
העיקרי שהשפיע על העלייה ביצוא בתקופה זו ,אולם גם בנטרול ענף התרופות
מתקבלת עלייה של כ ,5%-ביצוא לארה"ב.
ראוי לצין כי ההתאוששות ביצוא התרופות לארה"ב התרחשה לאחר הירידה החדה
ביצוא התרופות לארה"ב בשנת ( 2102ירידה של  ,05%מ 5.0-מיליארד דולר ל2.5-
מיליארד דולר) ,כשעיקר הירידה נרשמה במחצית הראשונה של  .2102נתוני מחצית
 2102אומנם טובים יותר ומעידים על שיפור מסוים בהיקף היצוא הענפי ,אולם
בהשוואה לתקופות המקבילות ב 2100-ו 2101-ניכרת עדיין ירידה משמעותית.
חשוב לזכור כי עיקר היצוא והייצור בענף מתבצע על ידי חברת טבע ,המפנה את
עיקר הסחורות המיוצרות על ידה בארץ ליעדים בצפון אמריקה (ארה"ב בעיקר)
ואירופה .במקביל לירידה בהיקף יצוא התרופות לארה"ב (בהשוואה ל3100--
 )3101חלה עלייה דרמטית ביצוא התרופות לבריטניה .השינויים החדים בהיקפי
יצוא התרופות נובעים בין היתר משיקולים עסקיים-פנימיים של החברה ואינם
מעידים בהכרח על שינויים ברמת הביקושים בשוקים אלו.
היצוא ביתר הענפים לארה"ב התאפיין באופן כללי במגמה מעורבת .מבין ענפי
היצוא העיקריים ,נרשם גידול ביצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט (עלייה של 5%
להיקף של כ 451-מיליון דולר) ,ביצוא מכונות וציוד ,הכולל בין השאר יצוא מכונות
בתחום הדפוס ,הרובוטיקה ,ההשקיה והמזון( ,עלייה של  2%להיקף של כ221-
מיליון דולר) ,ביצוא מכשירים לבדיקה ,מדידה וניווט ,הכולל בין השאר יצוא
מערכות וציוד בדיקה ועיבוד לתעשיית המוליכים למחצה( ,עלייה של  25%להיקף
של כ 251-מיליון דולר) ,ביצוא הרכיבים האלקטרונים( ,עלייה של  012%להיקף של
כ 241-מיליון דולר) וביצוא מנועים וציוד חשמלי ,הכולל בין השאר יצוא ציוד
ומערכות בתחום האנרגיה החלופית האלקטרוניקה והחשמל (עלייה של  6%להיקף
של כ 024-מיליון דולר).
מנגד נרשמה ירידה בהיקפי יצוא הציוד הרפואי-מדעי (ירידה של כ 2%-לכ251-
מיליון דולר) ,ביצוא המתכות (ירידה של כ 4%-לכ 244-מיליון דולר) ,ביצוא ציוד
הטלקומוניקציה (ירידה של כ 02%-לכ 221-מיליון דולר) ,ביצוא הגומי והפלסטיק
(ירידה של כ 4%-להיקף של כ 201-מיליון דולר) וביצוא מוצרי טקסטיל והלבשה
(ירידה של כ 5%-לכ 044-מיליון דולר).

בריטניה
מגמת הגידול ביצוא לבריטניה ,אשר אפיינה את היצוא למדינה בשנים האחרונות,
נמשכה גם במהלך מחצית השנה הראשונה של שנת  .2102בהשוואה למחצית
הראשונה של  2102עלה היצוא לבריטניה בכ ,04%-אולם השיפור בהיקפי היצוא
נזקף כולו לזכות הגידול ביצוא התרופות  -ענף גדול ודומיננטי ביותר ביצוא למדינה.
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היצוא לאי הבריטי ,יעד היצוא העיקרי של ישראל באירופה והשני בעולם ,הסתכם
במהלך ששת החודשים הראשונים של  2102בכ 0.5-מיליארד דולר.
בדומה לארה"ב ,גם היצוא לבריטניה 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 החודשים ינואר-יוני  3102צמח יצוא התרופות לממלכה
המאוחדת בשיעור דולרי של  34%להיקף של כמיליארד דולר ,כ 41%-מסך היצוא
למדינה .בנטרול השפעת יצוא התרופות נותר היצוא לאי הבריטי ללא שינוי
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

מגמות בייצוא לבריטניה (ינואר-יוני )2010-2013
ייצוא תרופות

משקל ייצוא התרופות מסך הייצוא

יתר ענפי הייצוא
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בהתאם לכך במהלך החודשים ינואר-יוני השנה התאפיין היצוא לבריטניה ביתר
הענפים במגמה מעורבת :יצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט עלה בכ 2%-להיקף של
כ 061-מיליון דולר ,היצוא החקלאי עלה בכ 02%-להיקף של כ 24 -מיליון דולר,
יצוא כלי הטיס עלה בשיעור של כ 20%-להיקף של כ 44-מיליון דולר ,יצוא מכונות
וציוד רשם גידול של  05%להיקף של כ 24-מיליון דולר ויצוא ציוד תעשייתי לבקרה,
אופטי וצילום רשם גידול חד של  54%להיקף של כ 21-מיליון דולר.
מנגד נרשמו ירידות ביצוא גומי ופלסטיק (ירידה של כ 2%-להיקף של כ 51-מיליון
דולר) וביצוא המתכות (ירידה של כ 05%-להיקף של כ 51-מיליון דולר) .ביצוא ציוד
הטלקומוניקציה וביצוא הטקסטיל לא נרשם שינוי משמעותי בהשוואה לתקופה
המקבילה אשתקד.
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טורקיה
סך היצוא של ישראל לטורקיה עלה במהלך ( 3102ינואר-יוני) בשיעור חד של 14%
להיקף כולל של כ 0.3-מיליארד דולר .הזינוק בהיקפי היצוא ,אשר נבע בעיקר
מעליה דרסטית ביצוא מוצרי הכימיקלים וזיקוקי נפט ,הקפיצה את טורקיה
למקום ה 2-מבין יעדי היצוא של ישראל ,תוך שהיא חולפת על פני סין ,הולנד
וגרמניה.
היצוא לטורקיה הינו ריכוזי ביותר ומושפע באופן מהותי משינויים בענף היצוא
העיקרי ,כימיקלים וזיקוקי הנפט .במהלך המחצית הראשונה של  2102כמעט
והוכפל יצוא הענף לטורקיה ,בהשוואה למחצית הראשונה של  2102מכ 564-מיליון
דולר לכ 204-מיליון דולר – גידול חד של  .26%בהתאם לכך זינק משקלו של ענף
הכימיקלים וזיקוקי הנפט ביצוא הכולל לטורקיה והוא מהווה כיום כ 52%-מסך
היצוא.17
יצוא המתכות ,הכולל בעיקר יצוא גרוטאות ברזל ,התכווץ משמעותית בשנים
האחרונות והוא מהווה כיום כ 4%-מסך היצוא לטורקיה ,זאת לעומת 00%
בהשוואה לתקופות המקבילות בשנים האחרונות .סך יצוא ענף זה הסתכם במחצית
 2102בכ 44-מיליון דולר ,ירידה של  26%בהשוואה למחצית .2102
בנטרול ענפי הכימיקלים והמתכות נמחקת העלייה כולה ביצוא לטורקיה השנה,
כשבנטרול יצוא הכימיקלים בלבד אף מתקבלת ירידה של כ .01%-יתרה מכך,
בניתוח היצוא למדינה בשנים האחרונות מסתמנת מגמת קיפאון ואף הרעה
בצמיחת היצוא הישראלי למדינה :בהשוואת נתוני היצוא במחצית השנה הראשונה
של  2102לתקופות המקבילות בשנים  2101-2102מצטיירת תמונת קיפאון ביצוא
ביחס לשנים  2100ו 2102-ואילו בהשוואה ל 2101-מתקבלת ירידה של כ.6%-
בהתאם לכך ,בהשוואה למחצית הראשונה בשנה שעברה ,התאפיין היצוא
לטורקיה  ,בשאר הענפים ,במגמה מעורבת :יצוא מכונות וציוד רשם גידול של כ-
( 02%הסתכם בכ 51-מיליון דולר) ויצוא מוצרי החציבה והמינרלים עלה בכ42%-
(לכ 22-מיליון דולר) ,כשמנגד יצוא מנועים וציוד חשמלי ירד בכ( 24%-הסתכם בכ-
 21מיליון דולר) ,יצוא מוצרי עץ ודפוס ירד בכ( 05%-הסתכם בכ 21-מיליון דולר),
היצוא החקלאי ירד בכ( 2%-לכ 02-מיליון דולר) ויצוא הטקסטיל ירד בכ( 21%-לכ-
 02מיליון דולר) .יצוא התרופות הסתכם במחצית הראשונה של השנה בכ 06 -מיליון
דולר ונותר ללא שינוי בהשוואה לתקופה המקבילה ב.2102-

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

 17לעלייה במרווחי הזיקוק השפעה מסוימת על הגידול הדולרי בהיקפי יצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט .ברבעון הראשון חלה
עלייה במרווחי הזיקוק אשר נבעה מחוסר היצע של תזקיקים וזאת עקב סגירות של מספר מתקני זיקוק .ברבעון השני בניגוד
למגמה שאפיינה את הרבעון הראשון ,חלה ירידה במרווחי הזיקוק עם התחזקות מחיר הנפט הגולמי מסוג אורל.
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סין
במהלך  6החודשים הראשונים של  2102רשם היצוא הישראלי לסין ירידה של כ-
 05%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ,להיקף של כ 0.06-מיליארד דולר .סין
שומרת על מקומה כיעד היצוא הגדול ביותר של ישראל באסיה  -אליו מופנים כ-
 25%מסך יצוא הסחורות של ישראל ליבשת.
בתקופה האמורה הושפע היצוא לסין באופן מהותי מהירידות החדות בענפי היצוא
הדומיננטיים :הרכיבים האלקטרונים ,הכימיקלים והמינרלים .בניגוד למגמה
בשנים האחרונות ,ירד היצוא המצרפי של ענפים אלו בשיעור של  26%להיקף כולל
של כ 554-מיליון דולר –  65%מסך היצוא לסין .היצוא המצרפי של יתר ענפי היצוא
התאפיין במחצית הראשונה של  2102במגמה חיובית כללית ורשם גידול של 2%
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ,להיקף של כ 221-מיליון דולר – שליש מסך
היצוא לסין.
ענף היצוא העיקרי של ישראל לסין בשנים האחרונות הוא ענף הרכיבים
האלקטרונים ,הנשלט בחלקו הגדול על ידי חברת אינטל .יצוא הרכיבים ירד במהלך
המחצית הראשונה השנה בשיעור של כ 21%-בהשוואה למקבילה אשתקד להיקף
יצוא של כ 541-מיליון דולר  22% -מסך היצוא לסין .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
18
אלו אינם מעידים על תמורות ברמות הביקושים של השוק המקומי.
יצוא המינרלים ,הכולל בעיקר את יצוא האשלג ,הוא ענף היצוא ה 2-בגודלו לסין
והוא מהווה כ 05%-מסך היצוא לשוק זה .ענף יצוא זה מושפע כאמור באופן כמעט
מוחלט מפעילותה העסקית של חברת כי"ל ,ונתון לתנודתיות מתקופה לתקופה.
מוצרי המינרלים מסופקים בעיקר לאחר חתימה על הסכמים ועסקאות חדשות,
חתימה על הסכמים לחידוש אספקה ע"ב עסקאות קודמות ו/או מימוש אופציות
לאספקה ע"ב עסקאות קודמות.
במחצית הראשונה של  2102הסתכם יצוא המינרלים לסין בכ 211-מיליון דולר,
ירידה של כ 02%-בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד .לאחרונה חלו שינויים
דרמטיים בשוק האשלג העולמי ,עם פרישתה של יצרנית הדשנים הגדולה בעולם,
אורלקלי ,מקרטל האשלג הרוסי .בעקבות כך ,על פי הערכות אנליסטים בתחום,
תתפתח תחרות משמעותית בין יצרניות הדשנים ומחירו של האשלג צפוי לרדת
באופן מהותי .סין והודו ,יבואניות האשלג הגדולות בעולם ,צפויות להיות
המרוויחות הגדולות מהתפתחות זו ,שכן כעת חברות היבוא המקומיות ידרשו
מחירים נמוכים בהרבה .בהתאם לכך אנו צופים ירידה ביצוא המינרלים במהלך
 18בכך תומך הנתון כי יצוא הרכיבים הכולל מישראל למדינות העולם רשם במחצית השנה הראשונה של  2013גידול נוסף
בהיקפים והיה מהגורמים העיקריים בזכותו עלה הייצוא בתקופה זו.
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המחצית השנייה של השנה ,זאת לאור התחרות העזה הצפויה מצד יצרניות
האשלג הרוסיות בשוק הסיני.
ענף הכימיקלים הינו ענף היצוא השלישי בגודלו לסין ,המהווה כ 00%-מסך היצוא.
בחודשים ינואר-יוני השנה ירד יצוא הכימיקלים בשיעור של כ 05%-בהשוואה
לתקופה המקבילה אשתקד והוא הסתכם בכ 024-מיליון דולר.
כאמור ,בשאר ענפי היצוא (ללא שלוש הענפים הגדולים) נרשמה עלייה של כ1%-
בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד ,כשסך היצוא בכל שאר הענפים הסתכם בכ-
 211מיליון דולר ( 22%מסך היצוא לסין) .מבין ענפים אלו נרשמה מגמה חיובית
כללית תוך כדי עליות ביצוא המכשור המדעי-רפואי (עלה ב 22%-להיקף של כ55-
מיליון דולר) ,ביצוא מכונות וציוד (עלה ב 00%-להיקף של כ 62-מיליון דולר) ,ביצוא
מכשור למדידה ,בדיקה וניווט (עלה ב 42%-להיקף של כ 52-מיליון דולר) ,ביצוא
מזון ומשקאות (עלה ב 52%-להיקף של כ 21-מיליון דולר) ,ביצוא החקלאי (עלה ב-
 22%להיקף של כ 02-מיליון דולר) ,ביצוא מנועים וציוד חשמלי (עלה ב 02%-להיקף
של כ 02-מיליון דולר) וביצוא גומי ופלסטיק שעלה בשיעור של  05%בהשוואה
למחצית הראשונה ב 2102-להיקף יצוא דומה .מנגד נרשמה ירידה ביצוא ציוד
טלקומוניקציה (ירד ב 4%-לכ 45-מיליון דולר) ,ביצוא המתכות (ירד ב 25%-לכ54-
מיליון דולר) וביצוא מערכות מחשוב (ירד ב 55%-לכ 02-מיליון דולר).

הייצוא לסין -ענפים דומיננטיים מול שאר ענפי הייצוא
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מקור :מכון היצוא

הולנד
בסיכום נתוני היצוא לחודשים ינואר-יוני  3102מדורגת הולנד במקום הרביעי מבין
יעדי היצוא של ישראל .סך היצוא להולנד הסתכם במחצית השנה הראשונה של
 3102בכ 111-מיליון דולר ,ירידה של  08%בהשוואה למחצית הראשונה אשתקד.
הירידה בהיקפי היצוא להולנד נבעה כתוצאה מקיטון משמעותי ביצוא התרופות,
שהתכווץ בשיעור של כ 61%-וירד מכ 215-מיליון דולר במחצית  2102לכ 021-מיליון
דולר בלבד השנה .הירידה ביצוא התרופות למדינה חל בניגוד למגמה בשנים
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האחרונות .בין השנים  2101-2102נרשמה מגמה שיטתית של גידול עקבי ביצוא
התרופות ,אשר זינק בשנים אלו בשיעור של .021%
בנטרול יצוא התרופות מתקזזת הירידה לכ 5%-בהשוואה לתקופה המקבילה ב-
 ,2102אולם עדיין מצביעה על מגמה שלילית ביצוא להולנד .מלבד יצוא התרופות,
השפיעה לשלילה גם הירידה בהיקף היצוא החקלאי ,שרשם ירידה חדה של 21%
לכ 021-מיליון דולר .כמו כן ,נרשמה ירידה משמעותית גם ביצוא ציוד
טלקומוניקציה (ירידה של  21%להיקף של כ 25-מיליון דולר) ,ביצוא המינרלים
(ירידה של  02%להיקף של כ 22-מיליון דולר) ,ביצוא הציוד הרפואי-מדעי (ירידה
של  22%להיקף של כ 20-מיליון דולר) וביצוא המתכות (ירידה של  02%להיקף של
כ 02-מיליון דולר).
מנגד עלה יצוא הכימיקלים וזיקוקי נפט בשיעור של  5%להיקף של כ 225-מיליון
דולר ,יצוא מכונות וציוד עלה בכ 02%-לכ 020-מיליון דולר ,יצוא מזון ומשקאות
גדל בכ 4%-לכ 51-מיליון דולר ,יצוא גומי ופלסטיק רשם עלייה של  21%להיקף
יצוא דומה ויצוא המנועים וציוד חשמלי צמח ב 22%-להיקף יצוא של כ 21-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.

גרמניה
גרמניה מהווה את שוק היעד ה 4-של ישראל בעולם והשלישי באירופה .19היצוא
למדינה זו מאופיין ברמת ביזור גבוהה של ענפי היצוא ,ללא ענף יצוא או חברה
דומיננטיים המשפיעים באופן משמעותי על היצוא למדינה .מסיבה זו ההתכווצות
המגמתית בהיקפי היצוא לגרמניה בשנים האחרונות ,מדאיגה בעיקר על רקע
העבודה שגרמניה נפגעת פחות מהמשבר באיחוד האירופי ביחס ליתר מדינות
האיחוד.
במהלך המחצית הראשונה של השנה ירד היצוא של ישראל לגרמניה בשיעור של כ-
 2%להיקף של כ 214-מיליון דולר .ירידה זו נרשמה למרות גידול חד ביצוא
הכימיקלים וזיקוקי הנפט (ענף יצוא חשוב למדינה) ,אשר עלה ב 22%-להיקף כולל
של כ 041-מיליון דולר .ללא יצוא הכימיקלים ירד היצוא לגרמניה בכ.5%-
ביתר ענפי היצוא נרשמה מגמה שלילית כללית :יצוא הגומי והפלסטיק רשם ירידה
של ( 01%הסתכם בכ 52-מיליון דולר) ,יצוא המתכות ירד בשיעור של ( 05%הסתכם
בכ 62-מיליון דולר) ,יצוא הרכיבים האלקטרונים ירד ב( 02%-הסתכם בכ 52-מיליון
דולר) ,יצוא ציוד הטלקומוניקציה רשם ירידה של ( 5%הסתכם בכ 54-מיליון דולר),
יצוא מכשירים לבדיקה ,מדידה וניווט ,הכולל בין השאר יצוא מערכות וציוד
בדיקה ועיבוד לתעשיית המוליכים למחצה ,ירד בשיעור של ( 02%הסתכם בכ54-
 19לאור העובדה כי הולנד משמשת תחנת מעבר לסחורות ליעדים נוספים ברחבי העולם וכי הסחורות המיוצאות
מישראל לשם אינן מיועדות בלבד לשוק ההולנדי ,יש המחשיבים את גרמניה כיעד הייצוא השני בחשיבותו באירופה.
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מיליון דולר) ,יצוא מנועים וציוד חשמלי רשם ירידה חדה של כ( 51%-הסתכם בכ-
 21מיליון דולר) ,יצוא התרופות ירד בשיעור של ( 02%הסתכם בכ 26-מיליון דולר)
ויצוא הטקסטיל התכווץ ב 26%-להיקף יצוא של כ 20-מיליון דולר.
בניגוד למגמה הכללית נרשמו עליות ביצוא מכונות וציוד (עלייה של  2%להיקף של
כ 22 -מיליון דולר ) ,ביצוא ציוד רפואי-מדעי (עלייה של  2%להיקף של כ 42 -מיליון
דולר ) וביצוא מזון ומשקאות (עלייה של  52%להיקף של כ 22 -מיליון דולר ).

ספרד
בסיכום החודשים ינואר-יוני  2102עלה היצוא של ישראל לספרד בשיעור חד של
 24%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ 551-מיליון דולר .נכון
לתקופה זו מדורגת ספרד במקום ה 5-מבין יעדי היצוא העיקריים של ישראל.
במהלך תקופה זו הושפע היצוא באופן מהותי מתנודתיות חריפה ב 2-ענפים
עיקריים :הכימיקלים והתרופות .בעוד שיצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט רשם זינוק
של  026%בהשוואה למחצית הראשונה אשתקד (הסתכם בכ 546-מיליון דולר) ,צנח
יצוא התרופות בשיעור חד של  ,22%מכ 66-מיליון דולר לפחות מ 2-מיליון דולר.
בנטרול שני ענפים אלו ירד היצוא לספרד בשיעור של כ.2%-
ענפים נוספים שהשפיעו לשלילה על היצוא לספרד בתקופה זו היו :יצוא ציוד בקרה,
אופטי וצילום (ירידה של  06%להיקף של  55מיליון דולר) ,יצוא המינרלים (ירידה
של  2%להיקף של  22מיליון דולר) ,יצוא ציוד טלקומוניקציה (ירידה של  2%להיקף
של  02מיליון דולר) ,ויצוא המתכות (ירידה חדה של  45%להיקף של  02מיליון
דולר) .מנגד נרשמו עליות ביצוא מכונות וציוד (עלייה של  25%להיקף של  52מיליון
דולר) ,ביצוא החקלאי (עלייה חדה של  25%להיקף של  51מיליון דולר) וביצוא
הגומי והפלסטיק (עלייה של  5%להיקף של  25מיליון דולר).

צרפת
בהתאם לסנטימנט החיובי יחסית ביצוא לאירופה ,עלה היצוא לצרפת במחצית
הראשונה של השנה בשיעור של כ 1%-בהשוואה לתקופה המקבילה ב30103-
להיקף של כ 401-מיליון דולר .צרפת מדורגת כיום במקום ה 8-מבין היעדים
העיקריים של היצוא הישראלי.
בדומה להרכב היבוא הגרמני מישראל ,גם היבוא של צרפת מבוזר יחסית ,ללא ענף
דומיננטי בעל השפעה מהותית .בין ענפי היצוא הבולטים ביצוא מישראל לצרפת
במחצית הראשונה של  :2102יצוא המתכות (הסתכם בכ 041-מיליון דולר ,ירידה של
כ ,)2%-יצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט (הסתכם בכ 014-מיליון דולר ,עלייה של כ-
 ,)2%היצוא החקלאי (הסתכם בכ 012-מיליון דולר ,עלייה של כ ,)51%-יצוא
המכונות והציוד (הסתכם בכ 60-מיליון דולר ,עלייה של כ ,)2%-יצוא הגומי
והפלסטיק (ירד בכ 6%-ליצוא של  41מיליון דולר) ,יצוא כלי הטיס (עלה בשיעור של
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כ 01%-להיקף יצוא של כ 22-מיליון דולר) ,יצוא ציוד הטלקומוניקציה (ירד בשיעור
של כ 02%-לכ 22-מיליון דולר) ,יצוא מזון ומשקאות (עלה בשיעור של כ 04%-לכ22-
מיליון דולר) ,יצוא מכשור רפואי מדעי (ירד בכ 02%-והסתכם בכ 22-מיליון דולר)
ויצוא התרופות ,שעלה בשיעור של כ 46%-בהשוואה לתקופה המקבילה ב2102-
להיקף יצוא של כ 21 -מיליון דולר.

איטליה
במהלך החודשים ינואר-יוני  2102עלה היצוא של ישראל לאיטליה בשיעור של כ2%-
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ 621-מיליון דולר .איטליה
מדורגת במקום ה 2-ברשימת יעדי יצוא הסחורות העיקריים של ישראל .היצוא
לאיטליה הושפע באופן מהותי מהעלייה ביצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט ,ענף
היצוא העיקרי למדינה ,המהווה  42%מהיצוא .יצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט
רשם גידול של כ 06%-בהשוואה למחצית הראשונה של  2102והסתכם בכ221-
מיליון דולר  -ללא יצוא הכימיקלים רשם היצוא של ישראל לאיטליה ירידה של
.1%
ענפים נוספים שהשפיעו לשלילה על היצוא לאיטליה בתקופה זו היו :גומי ופלסטיק
(ירידה של  2%להיקף של  52מיליון דולר) ,מתכות (ירידה של  22%להיקף של 20
מיליון דולר) ,מזון ומשקאות (ירידה של  00%להיקף של  06מיליון דולר) ,ציוד
טלקומוניקציה (ירידה של  54%להיקף של  05מיליון דולר) ,יצוא המינרלים (ירידה
של  50%להיקף של  05מיליון דולר) ויצוא טקסטיל (ירידה של  22%להיקף של 02
מיליון דולר).
מנגד נרשמו עליות ביצוא מכונות וציוד (עלייה של  2%להיקף של  45מיליון דולר),
ביצוא הציוד התעשייתי לבקרה ,אופטי וצילום (עלייה של  46%להיקף של 25
מיליון דולר) וביצוא החקלאי שמתאושש קלות ועולה בשיעור של  22%להיקף של כ-
 21מיליון דולר ,וזאת לאחר מספר שנים של ירידה מגמתית בהיקפי היצוא למדינה.

הודו
נכון לסוף מחצית השנה הראשונה של  2102מדורגת הודו במקום ה 01-מבין יעדי
היצוא ובמקום ה 2-מבין יעדי היצוא לאסיה (מהווה כ 02%-מהיצוא ליבשת).
ישראל מייצאת להודו בעיקר מינרלים ,כימיקלים ומוצרים ביטחוניים– מוצרים
אלו מסופקים בעיקר לאחר חתימה על הסכמים ועסקאות לכן היצוא של ישראל
להודו מאופיין לעיתים בתנודתיות רבה מתקופה לתקופה.
ענף היצוא העיקרי של ישראל להודו הוא יצוא המינרלים ( 25%מסך היצוא
למדינה) שרשם בסיכום  6החודשים הראשונים של  2102גידול חד של כ051%-
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ 054-מיליון דולר .חידוש משלוחי
האשלג להודו ,לאחר תקופה של קיפאון ,הביאה לעליה משמעותית ביצוא
המינרלים  -יצוא המושפע מהותית מפעילות הייצור והיצוא של חברת כי"ל .ברבעון
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הראשון של  ,2102חתמה כי"ל דשנים על חוזי מכירה עם לקוחותיה בהודו לאספקת
אשלג בהיקף של כ 221 -אלפי טון (ע"פ מחיר של  551דולר לטונה .כולל אופציה
לאספקת כמות נוספת של  41אלפי טון).
יצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט ,ענף היצוא השני בגודלו להודו המהווה כ06%-
מסך היצוא למדינה ,רשם במהלך מחצית  2102קיטון חד של כ 26%-בהשוואה
לתקופה המקבילה אשתקד והוא הסתכם בכ 25-מיליון דולר.
סקטור יצוא המשפיע רבות על היקפי היצוא להודו הוא היצוא הביטחוני הנתון גם
הוא לתנודתיות ,דבר המתבטא ביצוא של הענפים "הביטחוניים ."20מבין הענפים
העיקריים :יצוא הציוד התעשייתי לבקרה ,הציוד האופטי וציוד הצילום ירד
בשיעור של  02%להיקף של כ 41-מיליון דולר ,יצוא המכשירים למדידה ,בדיקה
וניווט רשם ירידה של כ 52%-להיקף של כ 02-מיליון דולר ויצוא כלי הטיס ירד
בשיעור של  24%להיקף של כ 6-מיליון דולר .מנגד עלה יצוא הציוד האלקטרוני
בשיעור של  52%לכ 5-מיליון דולר).
ענף יצוא חשוב מאוד ביצוא להודו הוא יצוא המכונות והציוד ,הכולל בין השאר
יצוא חברות אגרוטכנולוגיה ,מים וסביבה .סך היצוא בענף זה רשם במהלך
החודשים ינואר-יוני השנה גידול מרשים של  51%בהשוואה לתקופה המקבילה
אשתקד להיקף כולל של כ 25-מיליון דולר –  05%מסך היצוא להודו בתקופה זו.
ענף יצוא מרכזי נוסף הוא יצוא ציוד הטלקומוניקציה (מהווה כ 00%-מסך היצוא
למדינה) שירד במהלך מחצית  2102בשיעור של  22%לכ 65-מיליון דולר .יצוא
המתכות ירד בשיעור של כ 24%-להיקף של כ 22-מיליון דולר ,יצוא הציוד הרפואי-
מדעי גדל בכ 05%-להיקף של כ 06-מיליון דולר ויצוא הרכיבים האלקטרונים רשם
קיטון של כ 04%-להיקף יצוא של כ 02-מיליון דולר.

 20ענפים שנכללו תחת יצוא בטחוני הינם הענפים שרוב מוחלט מהיקפי הייצוא שלהם מקורם ביצוא של חברות
ביטחוניות.
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השינוי בשער החליפין של השקל
שער החליפין הראלי האפקטיבי של השקל ביחס לסל המטבעות בשפל שלא נראה
כמותו בשנתיים האחרונות ,בהמשך להתחזקותו של השקל ברבעון הרביעי של
.2102
כבר ברבעון הרביעי של  2102צפינו את התחזקותו של השקל מול הדולר והמשך
מגמה זו במהלך גם אל תוך  ,2102במיוחד לאור ההשפעה הצפויה של תחילת
ההפקה ממאגרי הגז על מאזן התשלומים ,ועל רקע הפרשי הריביות בין ישראל
וארה"ב.
תופעה זו גוררת שחיקה עקבית ומתמשכת ברווחיהם של היצואנים הישראלים
ומצמצמת את כושר התחרות שלהם מול שווקים מתחרים בחו"ל.
במחצית הראשונה של  3102עמד שער החליפין הממוצע של הדולר-שקל על ₪2.65
לדולר ,ירידה של  2.1%בהשוואה לשערו הממוצע במחצית הראשונה של .3103
התחזקותו המחודשת של השקל מול הדולר החלה לקראת סוף שנת  2102לתוך שנת
 2102כאשר ברבעון השלישי של  3103עמד שערו הממוצע של הדולר-שקל על ,2.22
ואילו ברבעון השני של  3102המשיך השקל להתחזק מול הדולר ושערו הממוצע
הגיע ל  ,2.62שקל לדולר ,ירידה של  4.2%בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד ,בה
עמד שערו על כ 2.22 -שקל לדולר.
עד אמצע חודש אוגוסט המשיך שער השקל להתחזק מול הדולר לרמה של ₪ 2.42
לדולר.

השקל מול הדולר:3101-3103/2 ,

נתונים :בנק ישראל .מקור :מכון היצוא

במקביל ,שערו הממוצע של האירו-שקל עמד ברבעון השני של השנה על כ,5.55 -
ירידה של  2.5%בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
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במחצית הראשונה של השנה עמד שערו הממוצע של האירו-שקל על כ ,5.22 -ירידה
של יותר מ 2% -לעומת תקופה מקבילה אשתקד.
שער השקל המשך להתחזק מול האירו בחודש יולי ושערו הגיע באמצע אוגוסט ל
 ₪ 5.52לאירו.

השקל מול האירו ,מתחילת :3101

נתונים :בנק ישראל ,מקור :מכון היצוא

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  21מדינות הסחר העיקריות של ישראל ,בנטרול השפעת הפרשי
האינפלציה מול כל מדינה.
במהלך המחצית השנייה של  2100החלה תפנית במגמת התחזקות השקל מול סל
המטבעות האפקטיבי והשקל החל לאבד מערכו ,מגמה אשר נמשכה גם ב 2102-עד
הרבעון השלישי של השנה אז עמד סל המטבעות על רמת שיא של ( 006.5ספטמבר
 ,)2102הגבוהה ביותר מאז שלהי  .2112ברבעון הרביעי של  2102התהפכה המגמה
והשקל החל להתחזק מול סל המטבעות ובמחצית הראשונה של  2102עמד על כ-
 012.6לעומת  002במחצית הראשונה של .2102
ייסוף של  01%בשער האפקטיבי מביא לפגיעה בשיעור של כ 3% -בסך היצוא,
דהינו להפסד יצוא שנתי של כ 0.8 -מיליארד דולר ושל כ  1.4%תוצר.
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נתונים :בנק ישראל ,מקור :מכון היצוא
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