
 

 

: צפי 3102עדכון תחזית הצמיחה לשנת 
 לקיפאון  בייצוא 

 ללא) והשירותים הסחורות בייצוא 2% כ של גידול שצפתה קודמת לתחזית בניגוד
 קודמת שנה לעומת בקיפאון להסתכם 3102 בשנת הייצוא צפוי( הזנק חברות מכירת

. עדכון התחזית כלפי מטה נובע בעיקר כתוצאה דולר מיליארד 23-כ של ובהיקף
מהרעת תנאי הסחר העולמי, הירידה במחירי הסחורות והתחזקות השקל מול 

המטבעות הזרים. ברקע לכל אלו יש להדגיש את הריכוזיות הרבה בייצוא הישראלי 
 ת הגלובלית.המגבירה את רגישותו לתנודות בפעילות העסקי -

על רקע המשך מגמת הדשדוש בכלכלה העולמית וההאטה החריפה המסתמנת 
מכון הייצוא את התחזית לשנת אגף הכלכלה ב מעדכןבפעילות הסחר העולמי השנה, 

בהיקף הייצוא ללא יהלומים  לצמיחה אפסית 2%-אשר עמדה על גידול של כ 3102
להתחזקות המשמעותית בלית, ון החד בפעילות המסחרית הגלווהזנק. מלבד הקיט

של השקל מול  המטבעות הזרים ולירידה החדה במחירי הסחורות העולמיים היו 
 שיקולים מרכזיים נוספים בהורדת תחזיות הצמיחה. 

עדכון התחזית כלפי מטה נובע בעיקר כתוצאה מהירידה בצפי הגידול בהיקף כאמור, 
האירופי וירידה שיעורי הצמיחה , על רקע המשך המיתון באיחוד הסחר העולמי

הירידה במחירי הסחורות והתחזקות השקל  במדינות דרום מזרח אסיה, וכן על רקע
 3102בתרחיש פסימי יותר, ועל פי נתוני הרבעון השני של  מול המטבעות הזרים.

המעודכנים של מאזן התשלומים שהתפרסמו לאחרונה, ייתכן אף בהמשך עדכון נוסף 
 מטה.  של התחזית כלפי

 

 צמיחה אפסית בסחר העולמי

הייתה אחת השנים החלשות ביותר בצמיחת הסחר העולמי, בה הסתכם  3103שנת 
שנת  3112מלבד  השנים האחרונות 21-)הנמוך ביותר ב בלבד  3%-הצמיחה בשיעור 

על פי התחזיות המעודכנות, ובהתאם לתחזיות הצמיחה של . (המשבר העולמי
על רקע חולשתן  צפויה להיות דומה לקודמתה. 3102הכלכלה העולמית, שנת 

המתמשכת של כלכלות גוש האירו והאטת הצמיחה בשווקים המתעוררים אשר 
( WTO-ארגון הסחר העולמי )ה צפויהביאו להתכווצות נוספת בהיקף הסחר העולמי 

 פחות בתוך השנייה הפעם. זו 3.2%-ל 2.2%-מ 3102את תחזית הצמיחה לשנת לחתוך 
. כך כל חד באופן מטה כלפי העולמי הסחר של הצמיחה תחזית מעודכנת בה משנה

-ל 2.5% של מגידול 3102-ל העולמי הסחר תחזית את  WTO-ה עדכן 3103 באוקטובר
 .2.2%עודכנה תחזית הצמיחה לגידול של  3102כשאפריל  5.2%

 



 

. 5.2%-ל 2%-מ 3105את תחזית הצמיחה הצפויה בשנת   WTO-במקביל הוריד ה
( צפויה 3105חשוב להדגיש כי על פי התחזיות המאקרו כלכליות בשנה הבאה )

בכלכלה העולמית ובפעילות הסחר העולמי, אולם כפי הנראה  מסוימתהתאוששות 
 התאוששות זו תהיה מתונה יותר מהתחזיות הקודמות. 

 

 א העיקריים של ישראליעדי היצו 02האטה בייבוא של 

 3103יצוא הישראלי בשנת משמעותית בצמיחת ה בהתאם לכך ניתן לראות התמתנות
אינדיקציה המשתקף במודל מגמות הסחר העולמי.  3102ובמחצית הראשונה של 

זה לראות ממודל כאמור הישראלי ניתן  יצואהשפעות הגלובליות על החשובה של ה
, את השינוי בהיקפי מובילים תחזיות גופי מחקר בע" של מכון היצוא, המשקלל,

אומדן  שקלול זה מהווהשל השוק הישראלי.  יעדי הייצוא העיקריים 31היבוא של 
ממודל זה ניתן לראות הישראלי בעתיד הקרוב.  יצואמהימן לכיוון בו צפוי לנוע ה

ביבוא המשוקלל של מדינות אלו,  3103בשנת בבירור את ההאטה החדה שחלה 
מצביע המודל על  3102. בשנת ביצוא הישראלי במונחי דולר קיפאוןתאמה את הובה

המודל  ( צופה3102-3102המשך מגמת ההאטה והדשדוש אולם בשנים שלאחר מכן )
  .התאוששות הדרגתית

 מגמות בסחר העולמי וביצוא הישראלי
 שיעור השינוי ביצוא הישראלי –שיעורי שינוי דולריים, בסוגריים 

 

 

 מקור: מכון היצוא 

 תחזית מכון הייצוא – 3102)*( 



 

 היעדים העיקריים של ישראל: האטה חריפה וצפי להתאוששות 31ייבוא 
 3101-3102, שיעורי השינוי המשוקללים בסך היבוא של מדינות היעד העיקריות של היצוא הישראלי

 

 

 יצואמקור: מכון ה

 

  שער החליפין 

בנוסף להתמתנות המובהקת ברמת הביקושים העולמית, במיוחד בשווקים 
המסורתיים המהווים את עיקר היעד לייצוא הישראלי, לשער החליפין הייתה השפעה 

בראייה ארוכת טווח חלה התחזקות משמעותית בערך מהותית על הייצוא השנה. 
ביחס לסל שער החליפין הראלי האפקטיבי של השקל המטבע המקומי, כשכיום 

שחיקה עקבית זו גוררת  מגמה .בשפל של שנתייםנמצא למעשה המטבעות 
ומתמשכת  ברווחיהם של היצואנים הישראלים ומצמצמת את כושר התחרות שלהם 

בשער האפקטיבי  01%חשוב להדגיש כי כל תיסוף של  .מול שווקים מתחרים בחו"ל
 0.1 -להפסד יצוא שנתי של כ ובסך היצוא, דהיינ 3% -מביא לפגיעה בשיעור של כ

 תוצר. 1.5%מיליארד דולר ושל כ 

 
 יצואנתונים: בנק ישראל, מקור: מכון ה



 

 מגבלות ותקנות ייבוא חדשות

גורם נוסף המהווה מכשול מהותי העומד כיום בפני היצואנים לדעת מכון הייצוא 
תוצרתן מגבלות יבוא המוטלות על ידי ממשלות רבות בעולם במטרה להגן על הינן 

תופעה מדאיגה זו של רגולציה קשוחה וייזום על פי ארגון הסחר העולמי  המקומית.
ואכיפה של תקנות ייבוא רבות כלפי היבואנים המקומיים, צברה תאוצה משמעותית 

   השנה.

 

הגברת החשיפה והרגישות לשינויים בכלכלה  -ריכוזיות הייצוא הישראלי 
 הגלובלית

ן הייצוא היא הריכוזיות החריפה בייצוא של התעשייה נקודה נוספת שמעלים במכו
על ריכוזיות  מעיד לאחרונה, ניתוח מיוחד שערך אגף כלכלה במכון היצואהמקומית.  

, ומראה ביצוא הישראלי חברות הייצוא הגדולות 01של  הולכת וגוברתודומיננטיות 
מסך יצוא  51%היווה היצוא של עשר חברות היצוא הגדולות במשק כ  3103כי בשנת 

תלות כה גבוהה במספר . 3112בשנת  25%הסחורות )ללא יהלומים( לעומת כ 
מצומצם של חברות מגביר בצורה מהותית את התנודתיות בייצוא ומחריף את 

 הרגישות לשינויים בפעילות העסקית הבינלאומית.

 

 

 מגמת הריכוזיות בייצוא הישראלי
 לעומת יתר היצואניםG10 -ה חברות משקלייצוא סחורות ללא יהלומים, 

 
 

 יצואמקור: מכון ה


