היצוא לטורקיה | ניתוח מחצית ראשונה 2018
לאחר מספר שנים רצופות של ירידות ,בשנת  2017נרשמה התאוששות קלה ועלייה בהיקפי
היצוא לטורקיה  -סך היצוא גדל בשיעור של כ 10%-והסתכם בכ 1.4-מיליארד דולר (בדומה
להיקפו ב .)2012-מגמת ההתאוששות נמשכה גם ב :2018-במחצית הראשונה של השנה גדל
היצוא בשיעור חד של כ 57%-וטיפס להיקף כולל של כמיליארד דולר.
ענף היצוא העיקרי והדומיננטי ביותר המהווה חלק מהותי מהיצוא של ישראל לטורקיה הינו
ענף הכימיקלים ותזקיקי הנפט .הירידה החדה בהיקפי היצוא למדינה בשנים האחרונות נבעה
באופן טבעי מהירידות החדות בענף יצוא זה .בהתאם לכך ,העלייה ביצוא הכימיקלים
והתזקיקים מישראל בשנת  2017ובמחצית  ,2018מסבירה את הגידול בסך היצוא לטורקיה –
שוק יעד משמעותי של ענף זה.

מגמות ביצוא לטורקיה | יצוא כימיקלים ותזקיקים לטורקיה מול יתר ענפי היצוא
יצוא במיליוני דולרים 2011-2017 ,ומחצית ראשונה 2017/2018
יתר ענפי היצוא

יצוא כימיקלים ותזקיקי נפט
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כאמור ,ההתאוששות שנרשמה ביצוא לטורקיה נבעה ברובה מהגידול שחל ביצוא הכימיקלים
ותזקיקי הנפט .סך היצוא בענף זה עלה במחצית הראשונה של השנה בשיעור חד של כ73%-
והסתכם לסך של כ 780-מיליון דולר – כ 75%-מסך היצוא למדינה.
בהתאם לאמור נרשמה מגמה חיובית מובהקת גם ביתר הענפים :ביצוא המתכות( 1עלה
בשיעור של כ 74%-להיקף של כ 55-מיליון דולר) ,ביצוא מנועים וציוד חשמלי (עלה בשיעור
של כ 96%-להיקף של כ 50-מיליון דולר) ,ביצוא מכונות וציוד (עלה בכ 20%-להיקף של כ35-
מיליון דולר) ,ביצוא החקלאי (עלה בכ 24%-להיקף של כ 15-מיליון דולר) ,ביצוא גומי
ופלסטיק (עלה בכ 33%-לכ 13-מיליון דולר) וביצוא מוצרי נייר ודפוס (עלה בשיעור של כ15%-
להיקף יצוא דומה).
המשבר הכלכלי המתפתח בטורקיה והנפילה החדה בערך הלירה הטורקית הינם בעלי השפעה
שלילית ברורה על הביקושים של השוק הטורקי לסחורות מהעולם בכלל ומישראל בפרט .יחד
עם זאת חשוב לזכור כי רוב מוחלט של עסקאות היצוא מתבצע בדולר 2וכי חלק ניכר מהחוזים
של החברות הישראליות מול היבואנים הטורקיים צמודים למטבע זה .בהתאם לכך בטווח
הקצר לא צפויה השפעה מידית על היצוא ,אך תיתכן השפעה בטווח הבינוני אם יחריף המשבר
להאטה כלכלית אשר תביא לירידה בביקושים.
הלירה הטורקית מול הדולר

| שנה אחרונה

בשנה האחרונה איבדה הלירה למעלה כ 40%-מערכה מול הדולר

מקור :בלומברג

 1עיקר היצוא בענף זה הינו מתכות ממוחזרות ופסולת מתכת למחזור
 2פירוט נרחב על הקשר שבין מטבעות חוץ לבין הסחר מישראל מופיע בהרחבה בניתוח מיוחד "הרכב סל המטבעות :בחינה מחודשת"
המופיע בפרק הנספחים.

