
 

 :   2015של  הרבעונים הראשונים 3-ב יצואה ניתוח

ירידה ביצוא לאיחוד האירופי, זינוק ביצוא 
 לאסיה, עליה מתונה לארה"ב

 

את  מסבירים הסחורות והירידה החדה במחירי חולשת האירו מול הדולר
 בזכות הרכיבים האלקטרונים. –העלייה ביצוא לאסיה  הירידה ביצוא לאיחוד.

ירידה גורפת ביצוא לרוב היעדים, במיוחד לרוסיה וטורקיה. במבט כולל: 
 .50%-היצוא להודו זינק בכ

 

ירד היצוא מישראל )סחורות, ללא  2015במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של 
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בהתאם לכך  6%-כיהלומים( בשיעור דולרי של 

, מדינות האיחודביצוא לבעיקר  המוביליםנרשמו ירידות גורפות לרוב יעדי היצוא 
 ספרתי ביצוא לאסיה המוסבר כולו בזינוק החד ביצוא הרכיבים-כשמנגד נרשם גידול דו

 .צואוחד שנערך על ידי כלכלני מכון היניתוח  מיכך עולה מ –

( במגמה 2015 ספטמבר-היצוא ליעדים העיקריים התאפיין השנה )ינואר כאמור,
זאת בעיקר הודות  ספרתי,-שזינק בשיעור דומלבד היצוא להודו שלילית כללית. 

תקופה היקפו בבהשוואה ל נסיגההיעדים רשם  לרובלעסקאות ביטחוניות, היצוא 
 נויים משמעותייםשי במהלך השנה חלו כיעם זאת חשוב להדגיש .  אשתקד המקבילה

הירידה במחיר הנפט  למשל כמו ,שהשפיעו לשלילה על היצוא המחושב בערכים דולריים
או  והתזקיקים הכימיקלים רימוציצוא של לירידה חדה במחירי ה ההביאש ,העולמי

 מול הדולר. האירו  בערכו שלהחדה ירידה ה

את שיעור הצמיחה הגבוה  להודומבין יעדי היצוא המובילים של ישראל, רשם היצוא 
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד( כשעליות מתונות יותר  47%)גידול של  ביותר

(. לכל יתר 2%) וסין (2.5%) ארה"ב, (4%) בריטניהגידול(,  5%) לצרפתנרשמו ביצוא 
בהשוואה  2015הרבעונים הראשונים של  3במהלך היעדים נרשמו ירידות גורפות 

, 17%-בכ לגרמניה, 14%-בכ להולנד, 10%-בכירד  לברזיל: היצוא 2014-למקבילה ב
צלל היצוא בשיעור של  ולטורקיה 31%-בכ לרוסיה, 26%-בכ לאיטליה, 24%-בכ לספרד

 .2014בהשוואה לשלושת הרבעונים הראשונים של  39%-כ

 לתקופה בהשוואה 2.5%-כ של קלה עליה רשם ב"לארה היצוא ניתוח עולה כיפירוט המ
 .מיליארד דולר 8-להיקף כולל של כ אשתקד המקבילה

נותר ללא שינוי מסך הייצוא למדינה,  כרבעיצוא התרופות, ענף הייצוא העיקרי המהווה 
מיליארד דולר, כשביתר הענפים התקבלו עליות  2.1-והסתכם בכבהשוואה לאשתקד 

מכונות  מיליון דולר(, 670-להיקף של כ 58% -)גידול של כ רכיבים אלקטרונים בייצוא
 -)גידול של כ רפואי וכירורגיציוד מיליון דולר(,  577-להיקף של כ 2% -)גידול של כ וציוד

-להיקף של כ 17% -)גידול של כ מוצרי גומי ופלסטיק מיליון דולר(, 410-להיקף של כ 2%
מיליון  275-להיקף של כ 18% -דול של כ)גי מערכות מחשובציוד מיליון דולר( ו 365

)יצוא  והמינרלים הכימיקלים. מלבד הקיטון הדולרי החד שנרשם בענפי דולר(
-מיליון דולר ויצוא המינרלים ירד בכ 820-לכ 23%-הכימיקלים ירד בשיעור דולרי של כ

 ציוד טלקומוניקציה התקבלו ירידות גם ביצוא, מיליון דולר( 210-להיקף של כ 24%
)ירידה  מכשור למדידה, בקרה וניווט מיליון דולר(, 335-להיקף של כ 4% -)ירידה של כ

 4% -)ירידה של כ מוצרי טקסטיל והלבשה מיליון דולר(, 300-להיקף של כ 15% -של כ
 235-להיקף של כ 9% -)ירידה של כ מנועים וציוד חשמלי מיליון דולר(, 253-להיקף של כ



 

מיליון  222-להיקף של כ 3% -)ירידה של כ י ולבקרה תעשייתית ציוד אופטו מיליון דולר(
 .דולר(

 2%-של כקל בשיעור הרבעונים הראשונים של השנה  3עלה במהלך  לסיןהיצוא 
, כשמצד אחד נרשם גידול חד ביצוא הרכיבים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

האלקטרונים ומצד שני התקבל קיטון חד ביצוא הכימיקלים והמינרלים. בנטרול שתי 
 השפעות אלו שמר היצוא של ישראל לסין על רמה דומה לזו שהתקבלה אשתקד. 

מהווה ו להיקף של כמיליארד דולר  23%-גידול של כיצוא הרכיבים האלקטרונים הציג 
השפעות חריגות בענפי של ישראל לסין בתקופה זו. )!( מסך היצוא כמחציתכון להיום נ

הכימיקלים והמינרלים שנבעו כתוצאה מתנודות חריפות וחריגות של מחירי האנרגיה 
העולמיים והשביתה במפעלי כי"ל בדרום, השפיעו לרעה על היקף היצוא לסין בתקופה 

להיקף  37%-ב השביתה ורשם ירידה חדה של כספג ירידה חדה עק המינרליםזו. יצוא 
 הכימיקליםמיליון דולר אשתקד(, כשיצוא  290-כלעומת )מיליון דולר בלבד  185-כשל 

מיליון דולר  175-)לעומת כ מיליון דולר 115להיקף של  34%-ירד בשיעור דולרי חד של כ
 אשתקד(.

והוא ענף  ומהירהמדעי לסין ממשיך לשמור על צמיחה עקבית -יצוא מכשור רפואי
-ינואר במהלך מסך היצוא של ישראל לסין. %10-היצוא השני בגודלו, המהווה כ

. מיליון דולר 200-להיקף של כ 21%ספטמבר השנה גדל היקף היצוא הענפי בשיעור של 
  125%מדעי לסין בשיעור מצרפי של -גדל יצוא המכשור רפואי 2011-2014בין השנים 

, כשגם השנה צפוי לשמור על שיעור צמיחה 30%-של יותר מ ובשיעור שנתי ממוצע
 דומה.

 13%-)עלה בכ מכשור למדידה ובקרה תעשייתיתביצוא בין השאר עליות נוספות נרשמו 
להיקף של  10%-)עלה בשיעור של כ מזון ומשקאותביצוא מיליון דולר(,  100-להיקף של כ

 26-להיקף של כ 14%-)עלה בשיעור של כ מנועים וציוד חשמליביצוא  מיליון דולר(, 30-כ
מיליון  25-להיקף של כ 15%-)עלה בשיעור של כ  מערכות מחשובמיליון דולר( וביצוא 

להיקף  27%-)ירידה של כ מכונות וציודביצוא נרשמה ירידה  לענפים אלודולר(. בניגוד 
 מיליון דולר(, 67-להיקף של כ 1%-)ירידה של כ מתכותביצוא  מיליון דולר(, 130-של כ

מיליון דולר( וביצוא  48-להיקף של כ 28%-)ירידה של כ ציוד טלקומוניקציהביצוא 
 מיליון דולר(. 25-להיקף של כ 6%-)ירידה של כ מוצרי גומי ופלסטיק

 2015של  הרבעונים הראשונים 3בסיכום כי יעדי היצוא של ישראל, ניתוח עוד עולה מ
בהשוואה להיקפו בתקופה המקבילה  47%-שטיפס בכ, להודולה משמעותית היצוא ע

. השיפור בהיקפי היצוא להודו התבטא בצורה גורפת והסתכם בכמיליארד דולר אשתקד
 58% -)גידול של כ ציוד טלקומוניקציהוביניהם: יצוא  'הביטחוניים'  יצואבענפי ה בעיקר

 255% -)גידול של כ תעשייתי לבקרה, אופטי וצילוםציוד מיליון דולר(,  185-להיקף של כ
להיקף של  272% -)גידול של כ מכשור מדידה ובקרהציוד  מיליון דולר(, 105-להיקף של כ

 מיליון דולר(, 200-להיקף של כ 366% -)גידול של כ מוצרי מתכות מיליון דולר(, 83-כ
סך היצוא הכולל של  – (מיליון דולר 25-להיקף של כ 120% -)גידול של כ כלי טיס ויצוא

מיליון  600-בהשוואה לאשתקד והסתכם בכ 170%-ענפים אלו זינק השנה בשיעור של כ
 בתקופה המקבילה אשתקד.  32%-זאת לעומת כ-מסך היצוא להודו השנה 57%-כ –דולר 

, חרף התמורות הכימיקליםצוא המגמה החיובית אפיינה גם את יתר ענפי היצוא: י
 4%-גידול של כ 2015החריגות השליליות השנה, הציג בשלושת הרבעונים הראשונים של 

גידול של רשם  מדעי-רפואי ציודבהשוואה להיקפים בתקופה המקבילה אשתקד. יצוא 
מיליון דולר  21-לכ 66%-צמח בכ התרופות, יצוא מיליון דולר 23-להיקף של כ 26%-כ

. מיליון דולר 20-להיקף של כ 55%-של כ עלה בשיעור חד מוצרי גומי ופלסטיק  ויצוא
התאפיין היצוא בענף במגמה  באופן כללי, המינרליםעל יצוא  בהתאם לנאמר מקודם

נרשמה בנוסף ר. מיליון דול 105-להיקף של כ 35% -ורשם קיטון חד של כשלילית השנה 



 

(, וביצוא מיליון דולר 52-להיקף של כ 28%-כירידה של ) מכונות וציודיצוא ירידה ב
 .מיליון דולר( 18-להיקף של כ 22%-)ירידה של כ מנועים וציוד חשמלי

 טורקיהלביצוא  ספטמבר השנה-החודשים ינוארבמהלך נרשמו ירידות חדות בולטות 
התקבלה אומנם בעיקר בעקבות קיטון דולרי  לטורקיההירידה החדה ביצוא  רוסיה.לו

 80%-)ענף היצוא העיקרי למדינה המהווה קרוב ל כימיקלים וזיקוקי הנפטחד ביצוא 
גם בנטרול ענף זה נרשמה ירידה אך  - 41%-בשיעור של כ שנחתךמסך היצוא למדינה(,  

 ואענפי היצכמעט את כל  אשר אפיינה הענפיםביתר  30%-למעלה משל וגורפת חדה 
, תרופות, מוצרי עץ ונייר, מוצרי ומוצרי מתכות העיקריים )מנועים וציוד חשמלי, מתכות

על ידי היחידה השנה ניתוח מיוחד שנערך  (.ומוצרים חקלאייםטקסטיל והלבשה 
ירידה מגמתית מובהקת בהיקפי היצוא של ממצאים המצביעים על הכלכלית הראה 

 ירידה כימיקלים ותזקיקים( כמו גם על)בנטרול יצוא  2010ישראל לטורקיה מאז 
 .הטורקי לשוק המייצאות הישראליות החברות במספר שיטתית

נבעה בעיקר בעקבות נפילת ערך הרובל מול הדולר והמשבר  לרוסיההתכווצות היצוא 
צוא הי בהיקףעיקר הירידה נרשמה  .המתמשך שהביא לצמצום חד בביקושיםהכלכלי 
ירידה של , אשר רשם למדינהמסך הייצוא  כשלישמהווה יצוא העיקרי הענף ה ,החקלאי

כשבתוך כך נרשמו ירידות חדות וגורפות כמעט , מיליון דולר 180-כהיקף של ל 20%-כ
 מתכות, תרופות,מזון ומשקאות, גומי ופלסטיק, , כימיקלים) בכל ענפי היצוא העיקריים 

 (.ועודמוצרי טקסטיל , תכשיטים ,טלקומוניקציה

 

 2015 ספטמבר-ינואריעדי היצוא העיקריים של ישראל,   10
  2014-מקבילה בבהשוואה ל %-דולרים, שינוי ב  במיליונייצוא סחורות ללא יהלומים, 

 1ללא היצוא לרש"פ, מלזיה ווייטנאם

 
 מכון היצואהיחידה הכלכלית, עיבוד וניתוח:  
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 מהיצוא למלזיה ווייטנאם הוא יצוא רכיבים אלקטרונים בלבד.  90%-מעל מ 
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 איטליה         ברזיל         גרמניה         הודו           צרפת           טורקיה         הולנד         סין            בריטניה     ב      "ארה  



 

 

 מדינה
 Q1-Q3.2015 יצוא

(B)$ 
  שינוי %

-Q1 דירוג

Q3.2014 

-Q1 דירוג

Q3.2015 
 בדירוג שינוי

 (-)  1  1 2.5% 7.9 ארה"ב      

 (-)  2  2 4% 2.9 בריטניה

 1+  3  4 2% 2.1 סין        

 1-  4  5 14%- 1.6 הולנד      

 2-  5  3 39%- 1.3 טורקיה     

 1+  6  7 5% 1.1 צרפת       

 4+  7  11 47% 1.0 הודו       

 2-  8  6 17%- 1.0 גרמניה     

 3+  9  12 10%- 0.6 ברזיל      

 2-  10  8 26%- 0.6 איטליה     

  

 מכון היצואהיחידה הכלכלית, עיבוד וניתוח: 

 
 

 2015ספטמבר -ינואריעדי היצוא העיקריים של ישראל,  השינוי ביצוא ל
 2ללא הרש"פ, מלזיה ווייטנאם –יעדי היצוא העיקריים  20מבין 

  2014-מקבילה בבהשוואה ל %-שינוי ב, יצוא סחורות ללא יהלומים
 

 
 מכון היצואהיחידה הכלכלית, עיבוד וניתוח: 

                                                           
2

 מהיצוא למלזיה ווייטנאם הוא יצוא רכיבים אלקטרונים בלבד.  90%-מעל מ 
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 ייצוא הסחורות על פי אזורי סחר
  לעומת מקבילה אשתקד 2015ספטמבר -, ינוארניתוח נתוני יצוא הסחורות ללא יהלומים

 

 הדוק להתפתחות היצוא ברמההתפתחות היצוא לפי אזורים גיאוגרפיים קשורה קשר 
השנה בייצוא הכימיקלים ותזקיקי מה שנרשהנומינלית החדה  הירידה ,למשל ,כך הענפית.

, בהשוואה למקבילה אשתקד( 2015ספטמבר -בחודשים ינואר 30%-)ירידה כוללת של כ הנפט
במיוחד לאיחוד האירופי   ,יצואה באופן משמעותי על ההשפיעעקב נפילת מחירי האנרגיה, 

הזינוק ביצוא הרכיבים מצד שני נף הכימיקלים והתזקיקים. שהוא יעד יצוא מהותי לע
ספטמבר השנה( דחפה לצמיחה -בחודשים ינואר 30%-האלקטרונים מישראל )גידול חד של כ

 ספרתית ביצוא לאסיה.-דו

. 2015ספטמבר -כל נתוני היצוא המובאים להלן  נקובים בערכים דולריים ומתייחסים לתקופה ינואר
 .(2014ספטמבר -קבילה אשתקד )ינוארהם לעומת התקופה המכל שיעורי השינוי 

 

 היצוא לאזורי הסחר העיקריים

-כ של בשיעור האירופי לאיחוד הסחורות יצוא ירד 2015 ספטמבר-ינואר החודשים במהלך
מסך היצוא  31%-המהווה כ –מיליארד דולר  10.4-בכבתקופה זו סך היצוא הסתכם  .12%

 היצוא היקפי על לשלילה שהשפיעו גורמים 2 ידי על בעיקר מוסברת הירידה של ישראל.
צלילת מחירי הנפט )והאנרגיה ו הדולר מול האירו בערך ירידות חדות :השנה האיחוד למדינות
לעומת ערכו בתקופה המקבילה  17.7%-בכ נחתךמול הדולר  האירו שלהממוצע  שערובכלל(. 

 . דולרי בערך הנקובים היצוא היקפי על מהותית שהשפיע דבר, 2014-ב

 50%-כ של הממוצע במחיר נפילה - העולמי הנפט במחיר החדה הירידהבנוסף לכך פעלה 
 .הכימיקלים מוצרי של המכירה במחירי חדה לירידה -ד אשתק המקבילה התקופה לעומת

 חדות ירידות על השנה דיווחו הגדולות הכימיקלים חברותבהתאם לכך ניתן לראות כי 
 על מהותית השפעה בעל ותזקיקי הנפט הוא הכימיקלים יצוא .ברווחים עליות אך בהכנסות

 – להערכתנו .זה לאזור המיוצאות הסחורות מסך כרבע מהווהו האירופי לאיחוד היצוא
 בהשוואה יציבות על האירופי לאיחוד היצוא שמר – אלו חריגות השפעות שתי בנטרול

 .אשתקד המקבילה לתקופה

בהתאם . לתקופה המקבילה אשתקדבהשוואה  2.5%-של כ קלה עליהרשם  לארה"בהיצוא 
 מצדכש והתזקיקים, הכימיקלים לשלילת עקב ירידת מחירי למגמה הכללית היצוא הושפע 

בחודשים סך היצוא לארה"ב הסתכם . האלקטרוניםרכיבים שני נרשם גידול חד ביצוא ה
   היצוא.מסך  23% -מיליארד דולר, כ 8-בכ 2015ספטמבר -ינואר

ספרתי -גידול דו אסיהרשם היצוא של ישראל למדינות  2015שלושת הרבעונים של מהלך ב
מסך היצוא של ישראל.  24%-מיליארד דולר, המהוות כ 8.2-להיקף כולל של כ 16%-של כ

ביצוא רכיבים  45%-של כחד כתוצאה מזינוק  כמעט כולוהגידול בהיקפי היצוא ליבשת נובע 
ללא יצוא הרכיבים והכימיקלים עלה היצוא לאסיה בשיעור  – )בעיקר לווייטנאם( אלקטרונים

 . 4%-של כ

 



 

 
  ע"פ אזורי סחר 2015 -הייצוא ב

 , נתונים מקוריים במיליארדי דולרים2014לעומת  2015ספטמבר -ינואר

 
 

 עיבוד נתונים ואומדנים: מכון היצוא

 

 

 עיבוד נתונים ואומדנים: מכון היצוא

 

 

10.4 

7.9 8.2 

2.2 
1.4 

2.3 

0.8 0.8 

11.9 

7.7 
7.1 

3.5 

1.9 
2.5 

1.0 0.8 

 -

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

האיחוד  
 האירופי

אמריקה   שאר אירופה א ס י ה ב"ארה
 הלטינית

מדינות בלתי  
 מסווגות

 שאר העולם א פ ר י ק ה

ם
רי

ל
דו

י 
ד
ר
א

לי
מי

ב
 

 2014ספטמבר -ינואר 2015ספטמבר -ינואר

 האיחוד האירופי
31% 

 ב"ארה
23% 

 א ס י ה
24% 

 שאר אירופה
7% 

 אמריקה הלטינית
4% 

מדינות בלתי  
 מסווגות

7% 

 א פ ר י ק ה
2% 

 שאר העולם
2% 



 

 השפעת שער החליפין והתחזקותו של הדולר בעולם
המגמה השלילית ביצוא נובעת בין היתר מביקושים גלובליים נמוכים עקב חולשתה של 
הכלכלה העולמית השנה והירידה החדה במחירי הסחורות בהשוואה למחירם בתקופה 
המקבילה אשתקד. סיבה חשובה נוספת לירידות היא הפיחות החד שחל השנה 

מקטין גורם המסך עסקאות היצוא,  86%-כהמרכז  –במטבעות רבים בעולם מול הדולר 
 3במהלך . עקב התייקרות היבוא את כדאיות היבוא של מדינות רבות מישראל

, 10%-בשיעור ממוצע של כ השקלמול  הדולר התחזק 2015הרבעונים הראשונים של 
היין היפני  אולם מול מטבעות אחרים רשם הדולר התחזקות משמעותית הרבה יותר:

, האירו והלירה הטורקית ירדו מול הדולר בשיעור 15%-ר בשיעור של כנחלש מול הדול
והרובל הרוסי קרס  27%-, הריאל הברזילאי נפל מול הדולר בשיעור של כ 18%-של כ

 .40%בשיעור של 

 

 הדולר מול המטבעות המובילים בעולם
 מול תקופה מקבילה אשתקד 2015ספטמבר -שינוי בשער מטבע ממוצע, ינואר

 

 
 מכון היצואהיחידה הכלכלית, עיבוד וניתוח: 
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 והשינוי בערך המטבע המקומי מול הדולרעיקריים השינוי ביצוא ליעדים 

יעדי היצוא  20לעומת מקבילה אשתקד. מבין  2015ספטמבר -כל שיעורי השינוי מתייחסים לחודשים ינואר

 3ללא הרש"פ, מלזיה ווייטנאם –העיקריים 
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 מהיצוא למלזיה ווייטנאם הוא יצוא רכיבים אלקטרונים בלבד.  90%-מעל מ 
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