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דבר מנהל מינהל סחר חוץ
אנו שמחים להציג בפניכם את הסקירה החציונית הכוללת את תוצאות היצוא הישראלי לחציון הראשון
של שנת .2019
סקירה זו מאפשרת מבט על המגמות ביצוא הישראלי בחציון הראשון של השנה ,הן מבחינה גיאוגרפית והן
מבחינה סקטוריאלית ,מידע אודות תוצאות הסקר ביצוא השירותים העסקיים של הלמ"ס לשנת  2018כמו גם
פרק זרקור על שוק מעניין וחשוב ליצוא הישראלי.
מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מגבש ומוביל את מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל במטרה
להגביר את התחרותיות של התעשייה הישראלית ,למצב את תדמיתה החדשנית בשווקים הבין-לאומיים ,להגדיל
ולגוון את היצוא הישראלי ולמשוך השקעות זרות.
המינהל מפעיל מערך מסועף של למעלה מ 40-נציגים כלכליים-מסחריים בפרישׂה עולמית ,המוצבים במדינות
היעד של הייצוא הישראלי ובארגונים הכלכליים הבין-לאומיים ,במטרה לסייע לתעשייה הישראלית בשוקי חו”ל
במגוון דרכים :יזום פעילויות ,ארגון משלחות ותערוכות ,עריכת סמינרים מקצועיים ,פתיחת דלתות בחברות
ובגופי ממשל בשוקי היעד ,ליווי חברות בשלבי הכניסה לשווקים וסיוע לחברות ישראליות בנושאי רגולציה ,חסמי
סחר ועוד.
המינהל יוזם ומנהל משאים ומתנים על הסכמי סחר חדשים ,מעדכן באופן שוטף הסכמי סחר קיימים ,פועל
להסרה של חסמי סחר ומייצג את מדינת ישראל בארגונים הכלכליים הבין-לאומיים  WTO, OECD -ובנציגות
ישראל באיחוד האירופי.
המינהל גם מערך של כלים וקרנות המסייעים לחברות ישראליות לפעול בחו”ל .בהם :תוכנית ‘כסף חכם’
המסייעת לפריצה לשוק חדש ותוכנית של”ב המיועדת לסייע ליצואנים בתחילת דרכם.
בנוסף ,פעילות המינהל כוללת את תחום הפיקוח על הייצוא הדו-שימושי והאב"כ מכוח החוק הישראלי
ובהתאם להסדרים הבין-לאומיים בתחום ,אשר אותן אימצה ישראל כמו גם פיקוח על היצוא בתחום האב"כ,
לצורך מניעת הפצה של כלי נשק וטכנולוגיות ,לרבות נשק להשמדה המונית ,לגורמים המקדמים טרור
בין-לאומי.
אנו מקווים שסקירה זה תספק עבורכם חשיפה מעניינת ומלמדת על המגמות והתמורות ביצוא הישראלי
ומאחלים לכם קריאה מהנה.

אוהד כהן
מנהל מינהל סחר חוץ
משרד הכלכלה והתעשייה
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יצוא סחורות ושירותים

נתוני המחצית הראשונה של שנת  2019מצביעים על עלייה של כ 4.5%-ביצוא הסחורות
והשירותים מישראל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
יצוא סחורות ושירותים מישראל

‹ היקף היצוא הכולל

(מחצית ראשונה ,מיליארדי דולרים)

במחצית הראשונה של שנת  2019הסתכם יצוא הסחורות והשירותים
מישראל בהיקף כולל של כ 56.2-מיליארד דולר.

‹ צמיחה ביצוא

צמיחה שנתית
ממוצעת6.5%-

$ 56.24
$ 53.81

+ 4.5%
$ 49.38
$ 46.56

קצב הגידול ביצוא הסחורות והשירותים במחצית הראשונה של
 2019הינו איטי יותר מהקצב בתקופה המקבילה אשתקד ,וזאת
עקב האטה בצמיחת יצוא הסחורות הנובעת ברובה עקב ירידה
משמעותית ביצוא היהלומים.
נתוני המחצית הראשונה מצביעים על צמיחה בקצב של כ4.5%-
ביצוא הסחורות והשירותים בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.
בהשוואה רב שנתית לתקופות המקבילות ,צמח היצוא בשיעור שנתי
ממוצע של כ 6.5%-בין השנים .2016-2019

‹ יצוא יהלומים
יצוא היהלומים נטו רשם צמיחה שלילית של  33.3%בהשוואה
לתקופה המקבילה אשתקד .היקף היצוא קטן מ  3.84ל2.55 -
מיליארד דולר בין התקופות הנסקרות.

H1-2019

H1-2018

H1-2017

H1-2016

‹ שינויים בתמהיל היצוא הישראלי
תמהיל היצוא מישראל בשנים האחרונות משתנה כך שיצוא
השירותים תופס נתח משמעותי יותר מסך היצוא הכללי .יצוא
השירותים מהווה כ 48.4%-מסך היצוא הכללי במחצית הראשונה של
שנת ( 2019לעומת כ 40.3%-בתקופה המקבילה בשנת .)2016
את היפוך המגמה מובילים ענפי יצוא שירותי תוכנה ,ייעוץ בתחום
המיחשוב ושירותי מיחשוב אחרים ,ושירותי מו''פ עם קצב צמיחה
שנתי ממוצע של כ 18%-בין השנים .2016-2019
קצב הצמיחה השנתי הממוצע של יצוא השירותים עומד על
כ 11.7%-בתקופות המקבילות בין השנים .2015-2019

‹ צמיחה מהירה ביצוא השירותים לעומת צמיחה
שלילית ביצוא הסחורות
היקף יצוא השירותים במחצית הראשונה של שנת  2019עמד על
כ 27.2-מיליארד דולר-גידול של כ 15%-בהשוואה לתקופה המקבילה
אשתקד.
היקף יצוא הסחורות (כולל יהלומים) עמד על כ 28.9-מיליארד דולר
אל מול  30.1מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד  -ירידה של
כ.3.9%-

הירידה החדה ביצוא היהלומים תרמה להאטה בצמיחה של כלל יצוא
הסחורות מישראל במחצית הראשונה של .2019

מגמות ביצוא סחורות ושירותים – כאחוז מסך
היצוא הכולל (מחצית ראשונה)2016-2019 ,
שירותים אחרים

12%
4%
7%

שירותי מו״פ

9%

שירותי תוכנה
ומיחשוב

17%

יהלומים

5%

סחורות ללא
יהלומים

שירותי תחבורה
שירותי תיירות

12%
4%
7%
5%

11%
4%
7%
7%

11%
4%
6%
6%

16%

14%

13%

7%

8%

9%

47%

49%

50%

51%

H1-2019

H1-2018

H1-2017

H1-2016
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יצוא סחורות

(ללא יהלומים)

נתוני מחצית השנה הראשונה של  2019מצביעים על עלייה קלה של כ 0.4%-ביצוא הסחורות
(ללא יהלומים) מישראל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
‹ היקף היצוא
במחצית הראשונה של שנת  2019הסתכם יצוא הסחורות
(ללא יהלומים) מישראל בהיקף כולל של כ 26.4 -מיליארד דולר.

יצוא הסחורות מישראל

(מחצית ראשונה ,ללא יהלומים ,מיליארדי דולר)

‹ מגמה של סטגנציה ביצוא סחורות
לאחר עליה הדרגתית במהלך התקופות המקבילות ,נתוני
המחצית הראשונה של שנת  2019מצביעים על סטגנציה ביצוא
הסחורות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

$26.4

H1-2019

$26.3

H1-2018

$24.7

H1-2017

$23.7

H1-2016

יצוא הסחורות לפי אזורים גיאוגרפיים 1במחצית הראשונה של שנת ( 2019ללא יהלומים ,מיליוני דולר)

יתר אירופה
ואירו-אסיה
)8%( $1,890
אסיה
)19%( $4,420

איחוד אירופי
)39%( $8,897

צפון אמריקה
)26%( $5,991

+ 11%

+ 3%

-0.5%

-19%
אוקיאניה
)1%( $268

אפריקה
)1%( $297

-16%

אמריקה הלטינית
)4%( $1,022

-4%

- 2%

מקור :הלמ"ס

 1ללא מדינות בלתי מסווגות
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התפתחות היצוא הסחורות ב 10-יעדי היצוא העיקריים של ישראל

+8%

(מחצית ראשונה ,ללא יהלומים ,מיליוני דולרים)

$5,684
$5,242

H1-2018
+ 58 %

H1-2019

$2,986
$2,808

- 31 %
$1,946

-5%

+ 11%

+5%

$473 $525

$530 $592

$577 $605

ספרד

ברזיל

הודו

+ 11%

$752 $712

צרפת

-4%

-8%
$932 $859

גרמניה

הודו  -ענפים בולטים

-7%

$1,120 $1,048
$1,010

טורקיה

$1,888

$1,210

הולנד

סין

בריטניה

אה״ב

בריטניה  -ענפים בולטים
תרופות ,כימיקלים ומוצריהם

מכשור אופטי ,רפואי ואחר

היקף מהיצוא26% :

היקף מהיצוא85% :

גידול בהשוואה לשנה קודמת67% :

גידול בהשוואה לשנה קודמת87% :

‹ מגמה מעורבת בין השווקים המסורתיים למתפתחים
היצוא הישראלי במחצית הראשונה של שנת  2019חווה צמיחה חיובית
והתאוששות בשווקים מסורתיים משמעותיים ליצוא הישראלי ,דוגמת
ארצות הברית ,בריטניה וספרד וזאת לעומת מגמת צמיחה שלילית
בשווקים אחרים ,בהם מתפתחים ,דוגמת סין .עם זאת ,יש לזכור
שהיצוא לשוק הסיני צמח באופן מהיר וחסר תקדים בשנת  ,2018בין
היתר עקב צמיחה מהירה ביצוא שבבים.
היצוא למדינות אסיה ,אמריקה הלטינית ואפריקה ירד בשיעור של ,19%
 2%ו 16%-בהתאמה ,אל מול צמיחה חיובית של כ 3%-וכ 11%למדינות
צפון אמריקה והאיחוד האירופי בהתאמה (המהוות כ 65%-מהיקף יצוא
הסחורות) .עיקר הירידות בשווקים האסייתיים נרשמו ביצוא הסחורות

לסין ( ,)- 31%יפן ( )- 21%ודרום קוריאה ()- 29%

בשווקי אמריקה הלטינית נרשמו ירידות ביצוא למקסיקו
( ,)- 15%ארגנטינה ( ,)30 %צ'ילה ( )- 11%וקולומביה ( .)- 9%שווקים
אלו מהווים יחדיו כ 30%-מנתח יצוא הסחורות למדינות אמריקה
הלטינית .עם זאת ,היצוא לברזיל שמהווה כ 58%-מהיקף יצוא
הסחורות ליבשת הלטינית צמח ב.11%-
עיקר הצמיחה נובעת מגידול ביצוא תרופות כימיקלים ומוצריהם,
אשר גדל בשיעור של  9%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

‹ שיפור במדד ריכוזיות יצוא הסחורות
עשרת יעדי היצוא העיקרים של ישראל היוו כ 60 %-מהיצוא הישראלי
במחצית הראשונה של שנת ( 2019לעומת כ 64%-במחצית
הראשונה של שנת .)2018

אשר מהוות יחדיו כ 62%-מהיצוא ליבשת אסיה.
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התפתחות יצוא הסחורות לפי קבוצות ענפים במהלך מחצית ראשונה של שנת 2019

(ללא יהלומים ,מיליוני דולר)
$26,440

$118

יצוא
במחצית
הראשונה
של שנת
2019

אחר

$284

$4

$231

מיכון
מתכות
תוצרת
חשמלי
בסיס
חקלאית
ומכני,
טרייה
מכונות
ומוצרי מזון
ומוצרי
אלקטרוניקה

מוצרי
תחבורה

במחצית הראשונה של  2019נרשמה מגמה מעורבת עד שלילית
בענפי יצוא הסחורות של ישראל.
על אף המגמה השלילית ברובה ,יצוא הסחורות הישראלי בכל זאת
צמח ,זאת בעקבות עליה משמעותית ביצוא מוצרי תרופות ותחבורה
אשר גדלו משמעותית ( 19%ו 24.7%-בהתאמה) וקיזזו את הירידות
שנרשמו בענפים אשר רשמו ירידה .הירידה הבולטת ביותר נרשמה
בייצוא מכונות ומיכון חשמלי מכני אשר ירד בשיעור של 14.1%
במחצית הראשונה של  ,2019בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
ענף זה מהווה כ 25%-מהיקף יצוא הסחורות בחציון הראשון של .2019

‹ ענפים אשר צמחו בחציון הראשון של 2019
בנוסף ליצוא תרופות ,כימיקלים ומוצריהם ,ענפים נוספים שתרמו
לגידול בייצוא הישראלי במחצית הראשונה של שנת  2019הם:
מכשור אופטי ,רפואי אחר – היצוא גדל בכ4%-
פנינים ואבנים יקרות – היצוא גדל בכ–1.5%

25%
מיכון חשמלי
ומכני ,מכונות ומוצרי
אלקטרוניקה

34%

יצוא
דלקים תרופות,
ומינרלים כימיקלים במחצית
ומוצריהם הראשונה
של שנת
2018

תרופות ,כימיקלים ומוצריהם:

(מחצית ראשונה ,מיליוני דולרים)

H1-2019

$8,308
$6,976

H1-2018

$7,106

H1-2017
H1-2016

$6,394

H1-2015

$7,527

בריטניה 31%

אחר

מוצרי תחבורה

6%

ברזיל 5%

ארה״ב 18%

טורקיה 7%

מתכת 4%
תוצרת
חקלאית 4%
טרייה ומוצרי מזון
גומי ופלסטיק

תרופות ,כימיקלים
ומוצריהם

מכשור
אופטי,
רפואי
ואחר

$26,337

יעדי יצוא עיקריים

6%
3%

דלקים ומינרלים

פנינים,
אבנים
ומתכות
יקרות

גומי
ופלסטיק

התפלגות יצוא הסחורות במחצית הראשנה
של שנת 2019
פנינים ,אבנים ומתכות יקרות

$95

$1,024

‹ מגמה מעורבת בענפי היצוא של ישראל

1%

$104

$90
$298

$1,332

‹ סחורות אשר תרמו לצמיחת ענף יצוא
כימיקלים ומוצרי תעשיות כימיות:
כימיקלים אורגניים - 1גדל ב( 286.8%-מהווה כ 33% -מהענף)
דשנים  -גדל ב( 29.7%-מהווה כ 9%-מהענף)
כימיקלים אנאורגניים גדל ב( 51.3%-מהווה כ 8% -מהענף)

6%

מכשור אופטי,
ואחר 11%
רפואי

 - 1כימיקלים אורגניים משמשים בין היתר את תעשיית התרופות
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יצוא השירותים

נתוני המחצית הראשונה של שנת  2019מצביעים על עלייה של כ 15%-ביצוא השירותים מישראל
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
‹ היקף היצוא
במחצית הראשונה של שנת  2019הסתכם יצוא השירותים מישראל
בהיקף כולל של כ 27.2-מיליארד דולר.

יצוא השירותים מישראל

(מחצית ראשונה ,מיליארדי דולר)

$ 27.2

‹ המשך מגמת צמיחה ביצוא שירותים
נתוני המחצית הראשונה מצביעים על המשך מגמת הצמיחה ביצוא
השירותים -תוך  5שנים יצוא השירותים גדל בכ.55%-
יצוא השירותים צומח בקצב שנתי ממוצע של  11.7%בין השנים
.2015-2019

11.7%
צמי
ח
ה

$ 23.6

ש
נתי
ת
ממו
צ
עת

$ 20.7
$ 18.8
$ 17.5

התפלגות יצוא השירותים במחצית
הראשונה של שנת 2019
 12%אחר

H1-2019
תעשייה וחרושת;
כרייה וחציבה

6%

35%

6%

תוכנה ,ייעוץ
בתחום
המיחשוב
ושירותי מיחשוב
אחרים

8%

שירותים מקצועיים,
מדעיים וטכניים
נבחרים ,ושירותי
ניהול ותמיכה
למשרדים ולעסקים

שירותי תחבורה

‹ שירותי תוכנה ,ייעוץ בתחום המיחשוב ושירותי
מיחשוב אחרים
שירותים אלו מהווים את הנתח המשמעותי ביותר ביצוא שירותי
ההייטק הישראליים (כ 35%-מהיצוא הישראלי) במחצית הראשונה
של שנת ( 2019לעומת כ 33%-במחצית הראשונה של שנת .)2018
יצוא שירותי תוכנה ,ייעוץ בתחום המיחשוב ושירותי מיחשוב אחרים
צמח בקצב שנתי ממוצע של  15.7%בין השנים  ,2015-2019בהשוואת
החציון הראשון בכל השנים.

‹ שירותי תיירות

19%

מחקר מדעי
ופיתוח

H1-2018

H1-2017

H1-2016

H1-2015

14%

שירותי תיירות היוו כ 14% -מהיצוא הישראלי במחצית הראשונה של
שנת ( 2019לעומת כ 16%-במחצית הראשונה של שנת .)2018
שירותי תיירות
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התפתחות יצוא השירותים לפי קבוצות ענפים (מיליוני דולרים)

$27,148

$208

$90

$87

$92

$2,380

$55

$915
$23,615

יצוא במחצית
הראשונה של
שנת 2019

אחר

תעשייה
וחרושת;
כרייה
וחציבה

שירותים
מקצועיים,
מדעיים
וטכניים

שירותי
תחבורה

‹ גידול בשירותי מחקר מדעי ופיתוח ושירותי
תוכנה ומיחשוב

מחקר מדעי
תוכנה ,ייעוץ יצוא במחצית
ופיתוח
בתחום המיחשוב הראשונה של
ושירותי מיחשוב שנת 2018
אחרים

שרותי תיירות

מחקר מדעי ופיתוח

יצוא שירותים מישראל בתחום מחקר מדעי ופיתוח

הגידול ביצוא הישראלי נבע בעיקר בשל הגידול בענפי מחקר
מדעי ופיתוח ,ובענפי ההייטק אשר מהווים כ 55%-מסך היקף יצוא
השירותים מישראל במחצית הראשונה של  .2019ענפי מחקר
מדעי ופיתוח ,ושירותי תוכנה ומיחשוב צמחו ב 82%-ו10.5%-
בהתאמה ,במחצית הראשונה של שנת  2019לעומת התקופה
המקבילה אשתקד.

(מחצית ראשונה ,מיליוני דולר)

H1-2019

$5,271

גידול בשירותים מקצועיים ,מדעיים וטכניים

גידול נוסף שהשפיע לחיוב על יצוא השירותים הישראלי במחצית
הראשונה של שנת  2019הוא שירותים מקצועיים ,מדעיים וטכניים
בו היה גידול של כ 14%-מכ 1,523-מילוני דולר בשנת 2018
לכ 1,731-מיליוני דולר בשנת .2019

$2,892

H1-2017

$3,215
$2,975

ענפים נוספים אשר תרמו לצמיחה

ענפים נוספים שתרמו להמשך הגידול ביצוא השירותים הישראלי
במחצית הראשונה של שנת  2019הם :שירותי תיירות אשר מהווים
כ 14%-מסך יצוא השירותים בחציון הראשון של  2019צמחו
בשיעור של  2.4%לעומת התקופה המקבילה אשתקד .תחת
קטגוריה "אחר" נמצאים ענפי שירותים כגון – שירותי תקשורת
ושירותים עסקיים אחרים אשר צמחו בקצב של  10.3%בהשוואה
לתקופה המקבילה אשתקד.

H1-2018

$2,203
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H1-2016
H1-2015

זרקור על ארה''ב
אוכלוסייה

 318.9מיליון (מקום  3בעולם)

תמ"ג לנפש

( $ 62,853מקום  8בעולם)

סך יבוא סחורות  2,909.8מיליארד דולר בשנת 2018

‹ היקף היצוא
במחצית הראשונה של שנת  2019הסתכם יצוא הסחורות מישראל
לארה''ב (ללא יהלומים) בהיקף כולל של כ 5.68-מיליארד דולר.
ישראל ממוקמת במקום  21מבחינת היקף יבוא הסחורות לארה''ב
נכון לשנת .2018

יצוא הסחורות מישראל לארה''ב

(מחצית ראשונה ,ללא יהלומים ,מיליוני דולרים)

צמיחה שנתית
ממוצעת+ 2.9%-

$5,684

‹ עלייה בסחר עם ארה''ב

$5,242

$5,868

$5,421 $5,379

נתוני המחצית הראשונה של  2019מצביעים על עלייה ביצוא
הסחורות לארה''ב של  7%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
בין השנים  2014-2019גדל יצוא הסחורות לארה''ב בשיעור שנתי
ממוצע של .2.9%

התפלגות יצוא הסחורות מישראל לארה''ב
במחצית הראשונה של שנת 2019
אחר
מתכת

10%
26%
תרופות,
כימיקלים
ומוצריהם

34%
מיכון חשמלי ומכני,
מכונות ומוצרי
אלקטרוניקה

4%
4%

תוצרת חקלאית
טריה ומוצרי מזון

15%

מכשיר אופטי,
רפואי ואחר

H12019

H12018

H12017

H12016

H12015

$4,936

H12014

‹ מכונות ומיכון חשמלי ומכני
מיכון חשמלי ומכני ,מכונות ומוצרי אלקטרוניקה היא קבוצת ענפים
מרכזית ביצוא הישראלי לארה''ב.
במחצית הראשונה של שנת  2019צמחה הקבוצה ב ,11%-והיוותה
כ 34%-מהיצוא הישראלי לארה''ב בהיקף כולל של כ 1.9-מיליארד דולר.

‹ תרופות ,כימיקלים ומוצריהם

7%

גומי ופלסטיק

תרופות ,כימיקלים ומוצריהם היא קבוצת ענפים מרכזית נוספת
ביצוא סחורות לארה''ב .במחצית הראשונה של שנת  2019צמחה
ב 6%-והיוותה כ 26% -מהיצוא הישראלי לארה''ב ,בהיקף של
כ 1.4-מיליארד דולר.

‹ מכשור אופטי ,רפואי ואחר
קבוצת ענפים זו צמחה בשיעור של  10%במחצית הראשונה של
 2019והיוותה כ 15%-מסך יצוא הסחורות הישראלי לארה''ב.
מקור :הלמ"סOffice of the US Trade Representative ,
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התפתחות עשרת הענפים המרכזיים ביצוא הסחורות מישראל
לארה"ב במחצית הראשונה של שנת ( 2019לא יהלומים ,מיליוני דולרים)
H1-2018
H1-2019

-2%
-12%
$928
$820

+10%
$842
$766

+28%
$925

$1,013 $997

$725

-2%
-10%

-15%

-27%

-0.5%

+239%
$293

$157 $133 $150 $110 $109 $108 $96 $88
שמני תמצית פנינים ,אבנים
וריזינואידים; יקרות ,מתכות
תכשירים של יקרות ,חיקויי
תכשיטים,
קוסמטיקה
מטבעות
וטואלט
(ללא יהלומים)

כימיקליים
אורגניים

$358 $352

$86

כלים ,מכשירים ,כימיקלים
אנאורגניים
כלי חיתוך,
כפות ומזלגות
ממתכת פשוטה
וחלקיהם

פלסטיק
ומוצריו

מכונות וציוד
מכונות
מכשירים וכלים
מוצרים
חשמליים;
ומכשירים
אופטיים,
פרמצבטיים
מקליטים
פוטוגרפיים ,מכניים וציוד
מחשבים ומפיקים לקול,
רפואיים וכלי
ולתמונה
מדידה
לטלויזיה;
חלקים

יצוא הסחורות מישראל לארה''ב
בתחום כימיקלים אנאורגניים

יצוא הסחורות מישראל לארה''ב בתחום
מכונות ומכשירים מכניים וציוד מחשבים

$293

$925

(מחצית ראשונה ,מיליוני דולרים)

(מחצית ראשונה ,מיליוני דולרים)

$725

$680

$629

$113
$86

$82

$66

H12019

H12018

$608

$564

$51

H12016

H12017

H12015

‹ כימיקלים אנאורגניים

H12014

במחצית הראשונה של שנת  2019הסתכם יצוא הסחורות בתחום
מישראל לארה''ב בהיקף כולל של כ 293-מיליוני דולר ,המהווים
כ 5.16%-מהיצוא הישראלי לארה''ב.

‹ מנוע צמיחה עיקרי בתחום

נתוני המחצית הראשונה מצביעים על גידול של כ239%-
ביצוא בתחום בהשוואה לשנה קודמת.

H12019

H12018

H12017

H12016

H12015

H12014

‹ מכונות ומכשירים מכניים וציוד מחשבים

במחצית הראשונה של שנת  2019הסתכם יצוא הסחורות
בתחום מישראל לארה''ב בהיקף כולל של כ 925 -מיליוני דולר,
המהווים כ 16.27%-מהיצוא הישראלי לארה''ב.

‹ מנוע צמיחה עיקרי ביצוא הסחורות לארה''ב

נתוני המחצית הראשונה מצביעים על גידול של כ 28%-ביצוא
בהשוואה לשנה קודמת.
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התפתחויות
ביצוא הישראלי

מינהל סחר חוץ | חיבור חכם לשווקים בעולם

נספח  -יצוא שירותים
עסקיים במהלך שנת 2018

יצוא שירותים עסקיים

נתוני שנת  2018מצביעים על עלייה של כ 15.4%-ביצוא השירותים העסקיים מישראל
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
יצוא שירותים עסקיים מישראל

‹ היקף היצוא

(מיליארדי דולרים)

בשנת  2018הסתכם יצוא השירותים העסקיים מישראל בהיקף
כולל של כ 38.3-מיליארד דולר.

‹ המשך מגמת צמיחה

צמיחה שנתית
ממוצעת13%-

$ 38.3

נתוני שנת  2018מצביעים על המשך מגמת הצמיחה ביצוא
השירותים .קצב הצמיחה השנתית הממוצעת של יצוא השירותים
העסקיים עומד על כ ,13%-בין השנים .2015-2018
בין השנים  2015-2018יצוא השירותים העסקיים גדל בכ.45%-

$ 33.2
$ 29.6
$ 26.5

2018

2016

2017

2015

יצוא השירותים העסקיים לפי אזורים גיאוגרפיים בשנת ( 2018מיליוני דולרים)

אסיה ואירו
אסיה
)7%( $2,291

אירופה
)37%( $12,263

צפון אמריקה
)45%( $ 15,082

+11%

+ 15%

+ 19%

אוקיאניה
)1%( $259

אפריקה
)2%( $741

+7%

+16%

אמריקה הלטינית
)8%( $2,776

+16%

מקור :הלמ"ס

 1ללא מדינות בלתי מסווגות
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התפתחות יצוא שירותים עסקיים ב 10-יעדי היצוא העיקריים של ישראל

+ 18.7%
$14,879
$12,535

(מיליוני דולרים)

H1-2017
+ 18.1%

H1-2018

$1,749

+ 19.8%
$1,765

$1,481

+ 21.4%
+ 9%
$333 $304 $332
$274

רוסיה

הונג קונג

+ 11.8%
$428 $478

שוויץ

+ 8.5%
$734
$676

סין

+ 21.4%
$910
$750

קפריסין

‹ גידול גלובאלי
יצוא השירותים הישראלי בשנת  2018גדל בכל האזורים הגאוגרפים.

‹ צמיחה בשווקים המרכזים
יצוא השירותים הישראלי בשנת  2018גדל בכל עשרת יעדי היצוא
העיקרים .הצמיחה הגבוהה ביותר נרשמה ביצוא לקפריסין והונג
קונג ( 21.4%כל אחת) .עיקר הגידול נובע מעלייה משמעותית
ביצוא שירותי מחשב .ענף זה רשם גידול של  22.3%ביצוא השירות
לקפריסין ו 22.7%-ביצוא להונג קונג.

$1,474

+ 13.6%
$1,776
$1,564

+ 14.1%
$962
$843

גרמניה

צרפת

אירלנד

בריטניה

אירלנד – ענפים בולטים
שירותי מכירה ושיווק

היקף מהיצוא55% :
גידול בהשוואה לשנה קודמת22.4% :

‹ ארה"ב  -השוק העיקרי ליצוא השירותים העסקיים
ארה''ב שומרת על מקומה כיעד המרכזי ליצוא שירותים העסקיים
בשנת  .2018היקף היצוא הסתכם לכ 14.87-מיליארד דולר .היקף
זה היה גבוה יותר מיצוא השירותים העסקיים לכל המדינות ביבשת
אירופה ,אסיה ואוקיאניה שהסתכם לכ 14.81-מיליארד דולר.
יצוא השירותים העסקיים לארה"ב היווה כ 45%-מיצוא השירותים
העסקיים הישראלי בשנת ( 2018לעומת כ 43.6%-בשנת .)2017

שירותי מחשב

היקף מהיצוא34% :
גידול בהשוואה לשנה קודמת15.4% :

| | 14
התפתחויות ביצוא הישראלי  -דו"ח סיכום המחצית הראשונה של שנת 2019

ארה״ב

התפתחות יצוא השירותים העסקיים לפי קבוצות ענפי בשנת ( 2018מיליוני דולרים)
$38,291

$299

$201

$346

$47

יצוא בשנת
2018

אחר

דמי ניהול

תמלוגים
עבור השימוש
בקניין רוחני

שרותיים
עסקים
אחרים

$283

$323

$2,370

שרותי
פרסום ויחסי
ציבור ,חקר
שווקים
וסקרי דעת
קהל

שרותי
מכירה
ושיווק

שירותי
מחשוב

$1,198
$33,224

שירותי מחשוב

‹ גידול בשירותי המחשוב

יצוא שירותים מישראל בתחום
שירותי מחשוב (מיליוני דולר)

חלק גדול מהגידול ביצוא הישראלי נבע בשל הגידול בשירותי
מחשוב אשר מהווה כ 38%-מסך יצוא השירותים בשנת .2018
ענף זה צמח ב 20.5 %-בשנת  2018בהשוואה לתקופה המקבילה
אשתקד.

‹ תמלוגים עבור השימוש בקניין רוחני

$13,942

גידול משמעותי נוסף ביצוא השירותים הישראלי בשנת  2018בא לידי
ביטוי בנפח התמלוגים שהתקבלו עבור השימוש בקניין רוחני.
בענף זה חל גידול של כ 18.7 %-מכ 1.9 -מיליארד דולר לכ2.2-
מיליארד דולר בשנת .2018

$11,572
$10,010
$9,125

התפלגות יצוא השירותים בשנת 2018
4%
אחר

39%

15%

אחר

שירותישירותי
מחשוב
מחשוב

2017
2016
2015

דמי ניהול

מחקר ופיתוח  -ענף שירותי מחקר ופיתוח צמחו ב 17.6%-ומהווה
כ 22%-מהיצוא הישראלי בשנת .2018

שרותייים עסקים
אחרים

שירותי מכירה ושיווק  -ענף שירותי מכירה ושיווק צמח ב18.7%-
ומהווה כ 6%-מהיצוא הישראלי.

3%
6%

22%

2018

‹ ענפי שירותים נוספים שתרמו לצמיחה:

תמלוגים עבור
השימוש בקניין רוחני
ופיתוח
מחקר
ופיתוח
מחקר

מחקר ופיתוח יצוא בשנת
2017

שירותי דמי ניהול – ענף שצמח ב 16.9%-ומהווה כ 4%-מסך היצוא
הישראלי בשנת .2018

6%

שרותי מכירה ושיווק

6%

שרותי פרסום ויחסי
ציבור ,חקר שווקים
וסקרי דעת קהל
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מינהל סחר חוץ

פותחים עבורכם דלתות להזדמנויות עסקיות בעולם
מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מגבש ומוביל את
מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל במטרה להגביר את כושר
התחרותיות של התעשייה הישראלית ,למען הגדלה וגיוון של
הייצוא הישראלי ומשיכת השקעות זרות באמצעות מספר כלים:
מערך הנספחים הכלכליים ,ייזום וכינון הסכמי סחר לשיפור תנאי
הסחר של ישראל ,כלי סיוע מימוניים לשיווק בינלאומי ופיקוח על
הייצוא הדו-שימושי והאב”כ.
למידע נוסף על מינהל סחר חוץ היכנסו לאתר משרד הכלכלה
והתעשייה:
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of
economy
לבלוג מינהל סחר חוץ /https://israel-trade.net

קידום יצוא:

מינהל סחר חוץ מפעיל מערך של למעלה מ 40-נספחויות כלכליות
במרכזים הכלכליים החשובים בעולם ,שתפקידן לקדם את היצוא
הישראלי ולמשוך השקעות זרות לישראל .בנוסף לכך ,מערך
הנספחויות מהווה את זרועו הדיפלומטית והגלובלית של משרד
הכלכלה והתעשייה ,הפועלת לפיתוח שותפויות אסטרטגיות
בין ישראל למדינות היעד ולקידום יחסים מסחריים בין חברות
ישראליות לחברות בשוק היעד .כמו כן פועל מערך הנספחויות מול
גורמים נוספים בזירה הציבורית והממשלתית.
הנספחויות הכלכליות פועלות במגוון דרכים לקידום הייצוא,
וביניהן :ייזום פעילויות כלכליות ,ארגון משלחות עסקיות לחו"ל,
תיאום פגישות עסקיות בתערוכות לאומיות ובינלאומיות ,ארגון
משלחות כלכליות ומסחריות לישראל ,עריכת סמינרים מקצועיים,
פתיחת דלתות בחברות וגופי ממשל בשווקי היעד ,וכן סיוע בנושאי
רגולציה המקשים על תהליך היצוא ובנושאים אחרים.
בכל שנה ,מבצעות הנספחויות הכלכליות של משרד הכלכלה
והתעשייה כ 800-פעילויות לקידום יצוא ומשיכת השקעות זרות והן
מטפלות בכ 3,500-פניות יזומות מכ 1,500-חברות .כמו כן ,מדי שנה
שותף מערך הנספחים בלמעלה מ 280-סיפורי הצלחה של חברות
עסקיות ,אשר מבצעות עסקאות בהיקף של כמיליארד דולר
בעקבות הסיוע של נספחויות משרד הכלכלה והתעשייה.
הנספחים הכלכליים ,העומדים בראש הנספחויות הכלכליות של
משרד הכלכלה והתעשייה הישראלי ,מתגוררים במדינות היעד.
הנספחים אמונים על ניהול הנספחות הכלכלית ,על הוצאה לפועל
של פעילויות ויוזמות לקידום היצוא הישראלי ועל משיכת השקעות
זרות .בכל נספחות כלכלית מפעיל הנספח הכלכלי מספר קציני
וקצינות סחר מקומיים ,המהווים גשר בין חברות פרטיות ,גופים
ציבוריים וגורמים ממשלתיים בשווקי היעד לבין חברות ישראליות
המעוניינות לייצא.
ליצירת קשר עם אגף קידום יצוא ,שאחראי על פעילות מערך
הנספחים הכלכליים ,ניתן לפנות בדוא"ל:
foreign-trade@economy.gov.il

מדיניות סחר והסכמים בינלאומיים:

מינהל סחר חוץ אחראי על ניהול המשא ומתן על הסכמי סחר
חופשי – הסכמים בין מדינות וגושי סחר שמטרתם לפשט את
הסחר בין המדינות על ידי הורדת מכסים הדדית ,קביעת כללי
מקור ,תנועת עובדים ,הגנה על משקיעים ועוד.

הסכמי הסחר מכסים כיום כשני שליש מהייצוא הישראלי וקרוב
ל 60%-מהיבוא .הסכמי סחר חופשי עליהם ישראל חתומה:
האיחוד האירופי ()1995 ,1975
ארצות הברית ()1985
אפט"א ( – *)2018 ,1992שוויץ ,נורבגיה ,איסלנד ,ליכטנשטיין
טורקיה ()1997
קנדה ()2018 ,1997
מקסיקו ()1999
מרקוסור ( - )2007ארגנטינה ,ברזיל ,פרגוואי ,אורוגוואי
קולומביה (** )2013
פנמה (**)2018
אוקראינה (** )2019
בריטניה ( ,2019בכפוף ל** )Brexit-
קוריאה הדרומית ( ,2019המו"מ הסתיים)
* השדרוג טרם אושרר
** ההסכם טרם נכנס לתוקף
בנוסף ,מתנהל משא ומתן על הסכם אזור סחר חופשי עם:
סין
וייטנאם
האיחוד הכלכלי האירו-אסייתי  -רוסיה ,בלרוס ,קזחסטן ,ארמניה
וקירגיזסטן
גוואטמלה
השירותים שאגף מדיניות סחר ,האחראי על ניהול ההסכמים,
מציע לחברות ישראליות ,כוללים בין היתר:
מתן מידע והסבר על הסכמי סחר קיימים ,לרבות בירור המכס
וכללי מקור.
קבלת מידע וסיוע בפתרון קשיים רגולטוריים או חסמי סחר שיצואנים
נתקלים בהם במדינות היעד.
סיוע במיפוי תהליכי ייבוא לשווקי היעד.
בקשות לקבלת הטבות מכס בייצוא או בייבוא במסגרת משאים ומתנים
על הסכמי הסחר.
טיפול בהיבטים שונים הנוגעים לסחר בשירותים.
דרכי התמודדות עם האתגרים החדשים של אחריות תאגידית.
הנגשת מידע וסיוע לתעשייה בהשתתפות במכרזי רכש ממשלתי
במדינות שונות בעולם.
ליצירת קשר עם אגף מדיניות סחר והסכמים בינלאומיים ניתן
לפנות לדוא"לIsraelFTAs@Economy.gov.il :
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‹ כלי סיוע לתעשייה:

מערך כלי סיוע לתעשייה נועד לסייע לחברות הישראליות לחזק את
יכולותיהן השיווקיות בשוק הבינלאומי בעזרת מספר תוכניות מימוניות
ייעודיות .מטרת התוכניות היא לתמוך בהוצאות השיווק הבינלאומי
ולהעניק ליווי מקצועי לחברות הרוצות להשקיע בשיווק בין-לאומי וזאת
במטרה להגדיל את הייצוא .למטרה זו מפעיל המערך שתי תוכניות
תמיכה:
תוכנית של"ב (שער לשיווק בינלאומי)
התוכנית מיועדת לחברות בעלות היקפי ייצוא קטנים (עד  1מיליון
שקלים) ,המעוניינות להרחיב את פעילותן ,או לחברות שטרם
ייצאו בעבר ומעוניינות להתחיל לייצא ולשווק מוצרים המיוצרים
על ידן ו/או שירותים המסופקים על ידן בשווקים הבינלאומיים.
חברה שהשתתפותה בתוכנית תאושר תוכל לזכות בסיוע לטובת
כתיבת תוכנית שיווקית ,הכשרות בתחום הייצוא ,פיתוח מערכי
שיווק וצינורות הפצה ,השתתפות בתערוכות ,יצירת כלי שיווק
מקוונים ,פרסום ,תקינה והצגת המוצרים בשווקי היעד ,טיסות
ועוד.
גובה הסיוע המירבי :סיוע של  50%מההוצאות למשך  24חודשים
בסכום כולל של עד  400,000שקלים לשוק היעד (סך הסיוע
המירבי 200,000 :שקלים).
החברה תלווה באופן שוטף במשך כל תקופת פעילותה בתוכנית
על ידי יועץ שיווקי מטעם התוכנית והנספח הכלכלי במדינת
היעד.
לפרטים נוספיםwww.economy.gov.il/ipf :
פרטים ליצירת קשר:
טלפון074-7502577 :
דוא"לSHALAV@economy.gov.il :

‹ תוכנית "כסף חכם"

התוכנית מיועדת לחברות שמייצאות מעל  1מיליון שקלים,
המעוניינות להיכנס לשוק יעד חדש או שמעוניינות להרחיב את
פעילותן בשוק קיים.
גובה הסיוע המירבי :סיוע של  50%מההוצאות למשך שנתיים
בסכום כולל של עד  500,000שקלים .בתוכניות שיווק למדינות
יעד מועדף – הודו ,סין ויפן  -גובה הסיוע המירבי גבוה יותר ומשך
התוכנית ארוך יותר.

חברה שהשתתפותה בתוכנית תאושר תוכל לזכות בסיוע לקידום
פעילותה לטובת פיתוח מערכי שיווק וצינורות הפצה ,השתתפות
בתערוכות ,יצירת כלי שיווק מקוונים ,טיסות ,פרסום ,תקינה
והצגת המוצרים בשווקי היעד ועוד.
החברה תלווה באופן שוטף במשך כל תקופת פעילותה בתוכנית
על ידי יועץ שיווקי מטעם התוכנית והנספח הכלכלי במדינת
היעד.
*במסגרת ההוראה ניתנים תנאים מיוחדים לאוכלוסיות שונות
לפרטים נוספיםwww.economy.gov.il/ipf :
פרטים ליצירת קשר:
טלפון074-7502578 :
דוא"לMF@economy.gov.il :

‹ פיקוח על ייצוא דו-שימושי ואב"כ:
מוצר דו-שימושי הוא מוצר או רכיב במוצר ,שירות או טכנולוגיה,
המיועדים לשימוש אזרחי ,אך עלולים לשמש גם למטרות צבאיות
או לטרור.
מטרת הפיקוח על הייצוא הדו-שימושי והאב"כ בעולם היא מניעת
הפצה של כלי נשק וטכנולוגיות ,לרבות נשק להשמדה המונית,
לגורמים המקדמים טרור בינלאומי.
כרגולטור המהווה את הרשות המוסמכת ,האגף לפיקוח על היצוא
הדו-שימושי במינהל סחר חוץ אמון על מימוש מטרות הפיקוח.
האגף פועל לאפשר ככל הניתן את זרימת הסחר המפוקח מישראל
ואליה ושיפור תנאי התחרות בשווקים הגלובליים עבור התעשייה
הישראלית המפוקחת ,תוך שמירה על ביטחון לאומי ועל שיקולי
מדיניות חוץ.
מי צריך רישיון לייצוא מוצר ,שירות או טכנולוגיה דו-שימושיים?
כל אדם או חברה אשר עוסקת ביצוא מוצר ,רכיב משולב במוצר,
טכנולוגיה ,או שירותים אזרחיים דו-שימושיים מפוקחים ו/או
המצויים בתחום האב"כ ומנויים ברשימות הפיקוח ,מחויב/ת על
פי חוק לפנות לקבלת רישיון מטעם משרד הכלכלה והתעשייה.
על פי החוק ,על היצואן לבצע "סיווג עצמי" של המוצר הנדון
על פי רשימות הפיקוח הישראליות ,המפורסמות באתר משרד
הכלכלה והתעשייה .במידה שהמוצר נמצא תחת רשימות אלה
 הוא נדרש לרישיון יצוא ,אחרת יהיה חשוף לסנקציות הקבועותבחוקי מדינת ישראל.
כדאי לדעת :יצוא חוזר (יצוא של רכיב מפוקח שיובא לישראל –
 )re-exportדורש על פי רוב ,לצד דרישת הרישיון הישראלי ,גם
רישיון יצוא חוזר ממדינת המקור של הרכיב.
ליצירת קשר עם אגף הפיקוח על יצוא דו-שימושי ואב"כ ניתן
לפנות לדוא"ל DU@economy.gov.il
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מסחריות של משרד הכלכלה והתעשייה בעולם-פרטי הקשר של כלל הנציגויות הכלכליות
Country

Tel

E-mail

AUSTRALIA - Sydney

+(61.2) 9388-0382

sydney@israeltrade.gov.il

BELGIUM - Brussels

+(32.2) 373-5534/5

brussels@israeltrade.gov.il

BRAZIL - Sao Paulo

+(55.11) 3032-3511

saopaulo@israeltrade.gov.il

BRAZIL - Rio

+(55.21) 2546-9886

rio@israeltrade.gov.il

CHILE – Santiago

+(56) 2-2750-0517

santiago@israeltrade.gov.il

CHINA – Beijing

+(86.10) 8532-0664

beijing@israeltrade.gov.il

CHINA - Chengdu

+(86) 2868-719-500

chengdu@israeltrade.gov.il

CHINA - Guangzhou

+(86. 20) 8513-0518/9

guangzhou@israeltrade.gov.il

CHINA - Hong Kong

+(852) 2821-7509

hongkong@israeltrade.gov.il

CHINA - Shanghai

+(86.21) 6010-2500

shanghai@israeltrade.gov.il

COLOMBIA - Bogota

+(57.1) 327-7514

bogota@israeltrade.gov.il

FRANCE - Paris

+(33.1) 4076-5560

paris@israeltrade.gov.il

FRANCE - OECD

+(33.1) 4076-5521

oecd@israeltrade.gov.il

GERMANY - Berlin

+(49.30) 206-4490

berlin@israeltrade.gov.il

GERMANY - Munich

+(49.89) 5434-86506

munich@israeltrade.gov.il

GHANA – Accra

+(233.30) – 207-43838

Accra@israeltrade.gov.il

INDIA - Bangalore

+(91.80) 4936-5320

Bangalore@israeltrade.gov.il

INDIA - New Delhi

+(91.11) 3041-4518

delhi@israeltrade.gov.il

INDIA - Mumbai

+(91.22) 6160-0500

mumbai@israeltrade.gov.il

ITALY - Milano

+(390.2) 7601-5545

milano@israeltrade.gov.il

JAPAN - Tokyo

+(81.3) 3264-0398

tokyo@israeltrade.gov.il

KENYA-Nairobi

+(254.20) – 492-7518

nairobi@israeltrade.gov.il

KOREA (Republic of South Korea) - Seoul

+(82.2) 723-6121/2

seoul@israeltrade.gov.il

MEXICO - Mexico City

+(52.55) 5201-1511

mexico@israeltrade.gov.il

NETHERLANDS - Hague

+(31.70) 376-0514

hague@israeltrade.gov.il

PERU - Lima

+(51.1) 9633-9709

lima@israeltrade.gov.il

POLAND - Warsaw

+(48.22) 597-0514

warsaw@israeltrade.gov.il

ROMANIA - Bucharest

+(40.21) 302-8508/9

bucharest@israeltrade.gov.il

RUSSIAN FEDERATION - Moscow

+(7.495)7972-737/8/9

moscow@israeltrade.gov.il

SINGAPORE

+(65) 6834-9220

singapore@israeltrade.gov.il

SOUTH AFRICA - Johannesburg

+(27.11) 783-9605

johannesburg@israeltrade.gov.il

SPAIN - Madrid

+(34.91) 782-9520/9

madrid@israeltrade.gov.il

SWITZERLAND - Geneva

+(41.22) 716-0507

geneva@israeltrade.gov.il

TAIWAN - Taipei

+(886.2) 2757-7221/2

taipei@israeltrade.gov.il

THAILAND - Bangkok

+(66.2) 204-9241

bangkok@israeltrade.gov.il

TURKEY - Istanbul

+(90.212) 317-6513

istanbul@israeltrade.gov.il

UNITED KINGDOM - London

+(44.207) 957-9525

london@israeltrade.gov.il

U.S.A - Houston

+(1.713) 599-0290

houston@israeltrade.gov.il

U.S.A - San Francisco

+(1.415) 986-2701

sanfrancisco@israeltrade.gov.il

U.S.A - New York

+(1.212) 499-5610

newyork@israeltrade.gov.il

U.S.A - Washington

+(1-202) 364-5695

washington@israeltrade.gov.il

VIETNAM - Hanoi

+(84.43) 843-3140

vietnam@israeltrade.gov.il
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