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השבוע במאקרו
היעדים העיקריים של יצוא שירותי ההייטק של ישראל הם :ארה"ב ,האיחוד האירופי ובריטניה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(
פרסמה לאחרונה ניתוח של מסחר בין-לאומי
יצוא השירותים של יתר הענפים
בשירותים עסקיים בשנים  .2017-2020הפרסום
ההייטק**
יצוא השירותים של ענפי ההייטק
55%
39%
כולל פילוח של יצוא השירותים העסקיים
בישראל לפי ענפי פעילות ולפי מדינות.
יצוא השירותים העסקיים של ישראל הינו
הרכיב העיקרי ביצוא השירותים ,והוא כולל
את כל השירותים הנסחרים עם חו"ל בנטרול
40%
שירותי תיירות ,שירותי הובלה ותחבורה,
אסיה5% ,
שירותי ממשלה ושירותי ביטוח .מדובר בעיקר
אירופה7% ,
בשירותים מתחום הטכנולוגיה ,ובהם :שירותי
תוכנה ומחשוב ,מחקר ופיתוח ,שירותי
22%
,
9%
אמריקה
15%
16%
אירופה4% ,
אירופה,
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תקשורת ועוד .יצוא השירותים העסקיים
אוקיאניה2% ,
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כ 87%-מסך יצוא השירותים בשנת
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מדובר בעלייה בהשוואה למשקלו בשנת ,2019
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שעמד על כ ,79%-זאת עקב הירידה החדה
* יצוא השירותים של ענפי ההיי-טק כולל את ענפי הכלכלה )לפי סיווג הלמ"ס לשנת . 72 , 62 , 61 , 26 :( 2011
ביצוא שירותי התיירות של המשק בשל סגירת
השמים על רקע המשבר.
יצוא השירותים העסקיים ניתן לחלוקה לשתי קבוצות עיקריות :יצוא השירותים של ענפי ההייטק )הכולל שירותי מחשוב,
מחקר ופיתוח ,שירותי תקשורת וייצור מחשבים( ,המהווה כ 75%-מסך יצוא השירותים העסקיים ,ויצוא השירותים של יתר
הענפים .יצוא שירותי ההייטק מהווה קטר צמיחה של המשק הישראלי בשנים האחרונות ,מתאפיין בפריון עבודה גבוה והינו
תחום שמהווה יעד עיקרי להשקעות ישירות של זרים בישראל .יצוא שירותי ההייטק הסתכם בשנת  2020בכ 36-מיליארד
דולר ,ויצוא השירותים העסקיים של יתר הענפים הסתכם בכ 10.7-מיליארד דולר.
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כפי שניתן לראות בתרשים המצורף ,המשק האמריקאי הינו היעד העיקרי ליצוא שירותי ההייטק של ישראל ,אליו מופנים
כ 40%-מסך יצוא שירותי ההייטק ,בהם חלקו הגדול של תחום המחקר והפיתוח .יעדים מרכזיים נוספים הם :האיחוד
האירופי ) (15%ובריטניה ) ,(6%כאשר בשאר המדינות בולטת יבשת אסיה .לגבי יצוא השירותים העסקיים של יתר הענפים,
היעד המוביל נותר ארה"ב ,אם כי ,בשיעור נמוך משמעותית מחלקה ביצוא שירותי ההייטק .בעוד שחלקם של האיחוד
האירופי ובריטניה ,נשמר .במבט קדימה ,אנו מעריכים כי יצוא השירותים צפוי להמשיך לצמוח בקצב מהיר גם בשנים
הקרובות .מדובר בהתפתחות אשר צפויה להמשיך לתמוך בעוצמתו של השקל ,הן מצד קיזוז הגירעון המסחרי בחשבון השוטף
של מאזן התשלומים והן מצד ההשקעות הישירות הנכנסות.

מספר לינות הישראלים עלה בחדות ,אולם מספר הלינות הכולל נותר נמוך בהשוואה לרמתו ערב המשבר
נתוני הלמ"ס מלמדים כי מספר הלינות
במלונות תיירות בישראל עמד בחודש ספטמבר
חודשיים ,מנוכי עונתיות
באלפים ,,נתונים חודשיים,
באלפים
על כ 1.42-מיליון )נתונים מנוכי עונתיות(.
2,400
מדובר בנתון הנמוך בכ 3.5%-בהשוואה לחודש
2,200
אוגוסט ,אך גבוה בכ 140%-לעומת ספטמבר
2,000
1,800
 ,2020אשר במהלכו החל הסגר השני )הסגר של
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חגי תשרי(.
1,400
במבט על הרביע השלישי של השנה ,נציין כי
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מספר הלינות הגיע לכ 4.49-מיליון ,זאת בדומה
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מספר הלינות החודשי הממוצע מחודש אפריל
השנה עומד על כ 1.475-מיליון .מדובר בעליית
מדרגה בהשוואה למספר הלינות מאז פרוץ
תיירים ישראלים
משבר הקורונה ועד מרץ  .2021עלייה זו ,באה
הודות לחזרה של המשק לפעילות נרחבת לאחר תום הסגר השלישי )פברואר  ,(2021במקביל להסרה של מרבית הגבלות
לינות במלונות תיירות
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הקורונה – בדגש על אלה שנוגעות במישרין לענף התיירות ,ובראשן :ריחוק חברתי ,הגבלת התקהלות ועוד – התפתחות אשר
אפשרה למלונות לחזור לפעילות.
ההתפתחות החיובית בענף המלונאות היא תוצאה של גידול חד בלינות הישראלים .זאת ,בין היתר ,על רקע מספר נמוך
במיוחד של יציאות ישראליים לחו"ל עקב המשבר ,והתפרצות של "ביקוש כבוש" לשירותים מעין אלה ,אשר הצטבר במהלך
המשבר .עם זאת ,נציין כי מספר לינות הישראלים ירד מעט בחודשים אוגוסט-ספטמבר ,בין היתר ,עקב התמתנות מסוימת
של ה"ביקוש הכבוש" לחופשות בארץ ועלייה ביציאות לחו"ל ,מגמה אשר ,בתרחיש מרכזי ,צפויה להימשך .מנגד ,מספר
הלינות של תיירים נותר נמוך משמעותית בהשוואה לרמתו ערב המשבר ,זאת על אף שעלה מעט בחודשים האחרונים )ראה/י
תרשים( .מספר הלינות החודשי הממוצע של ישראלים )מחודש אפריל השנה( עומד על כ 1.39-מיליון לינות ,זאת בהשוואה
לממוצע של כ 1.135-מיליון לינות בתקופה שקדמה למשבר ) .(01/2019-02/2020מנגד ,מספר לינות התיירים החודשי הממוצע
צנח מכ 1.03-מיליון בתקופה שלפני המשבר לכ 87-אלף בלבד בממוצע מחודש אפריל .2021
לסיכום ,ההתאוששות בענף המלונאות בחודשים האחרונים באה הודות לגידול מואץ בלינות הישראלים .אולם ,גידול זה
אינו מפצה באופן מלא על הירידה במספר לינות התיירים ,כך שבסך הכול מספר הלינות הכולל בעת הנוכחית נותר נמוך
בהשוואה לרמתו ערב המשבר .חזרה לרמת הלינות שהייתה ערב המשבר צפויה להתרחש רק לאחר חזרתם של התיירים
לישראל .בהקשר זה ,נציין כי החל מ 1.11-צפוי להיכנס לתוקף מתווה שיאפשר כניסה של תיירים לישראל ,בכפוף להצגת
אישור החלמה או התחסנות מתאים .מתווה זה ,בשילוב עם ירידה בהיקפי התחלואה בחלק ממדינות העולם ,עשוי לתמוך
בעליית מספר הלינות .זאת ,בהיעדר התפרצות של גל תחלואה נוסף.

היקף הרכישות בכרטיסי אשראי ירד בחודש ספטמבר ,זאת בהמשך להתמתנות קצב הרכישות בחודשים האחרונים
היקף הרכישות בכרטיסי אשראי על-ידי אנשים
פרטיים ירד בחודש ספטמבר בשיעור של כ-
) 1.2%נתונים מנוכי עונתיות במחירים קבועים(
לעומת החודש הקודם ,כך עולה מנתוני הלמ"ס.
אולם ,בהשוואה לחודש ספטמבר ,2020
במהלכו החל הסגר השני ,מדובר בעלייה של כ-
 .12.2%ירידה נרשמה ברכישות של כל קבוצות
המוצרים ,זאת בהובלת מוצרי התעשייה
)מוצרי חשמל ,ריהוט והלבשה והנעלה(
ומוצרים ושירותים אחרים )מחשבים ותוכנה,
דלק חשמל וגז ,ציוד ושירותי תקשורת ועוד(.

סך הרכישות בכרטיסי אשראי
2002=100
2002
קבועים ,,בסיס = 100
עונתיות ,במחירים קבועים
חודשיים ,מנוכי עונתיות,
נתונים חודשיים,
550
500
450

400
350
300
250

הירידה בהיקף הרכישות בחודש ספטמבר ,באה
בהמשך למגמת ההתמנות בקצב הרכישות
150
בחודשים האחרונים .כך ,סך הרכישות
בחודשים מאי-ספטמבר ירד בכ) 0.3%-נתונים
מנוכי עונתיות במחירים קבועים( ,זאת לעומת
שירותים
מוצרי תעשייה
מזון ומשקאות
מוצרים ושירותים אחרים
סך הכול
קצב גידול מצטבר של כ) 18.1%-ממוצע חודשי
של כ (5.7%-בחודשים פברואר-אפריל ,במקביל לפתיחה המחודשת של המשק לפעילות נרחבת והסרת הגבלות הקורונה לאחר
תום הסגר השלישי .כמו כן ,נתוני ההוצאה בכרטיסי אשראי מבנק ישראל )נתונים יומיים ,שמתפרסמים בתדירות שבועית,
והם במחירים שוטפים ולא מנוכים מהשפעות של עונתיות( ,מלמדים כי היקף הרכישות המשיך לרדת גם בחודש אוקטובר,
אם כי ,בחלקו השני של החודש נרשמה עלייה מחודשת ברכישות במרבית ענפי הפעילות ,כך שייתכן שתהיה לכך השפעה על
החודש כולו.
לסיכום ,קצב הגידול של הרכישות בכרטיסי אשראי התמתן באופן משמעותי ברביע השלישי של השנה ועמד על כ1.5%-
לעומת הרביע השני של  ,2021אשר במהלכו נרשם גידול מהיר של כ .9%-התפתחות זו ,עשויה להתבטא בהאטה בקצב הגידול
של הצריכה הפרטית ברביע השלישי של השנה ,נתון אשר צפוי להתפרסם במהלך חודש נובמבר .במבט לשנת  2021כולה,
בתרחיש מרכזי ,הצריכה הפרטית צפויה להערכתנו לצמוח בקצב מהיר של כ ,10%-לאחר שירדה בחדות ב.2020-
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