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 1-העודף בחשבון השוטף עמד בQ מיליארד ב 1.2מיליארד דולר לעומת  1.2-על כ-Q1,  עודף שממשיך

יצוא שירותי ההייטק ממשיך . לצד גרעון בסחר הסחורות שירותיםבסחר המאזן חיובי  להתבסס על

 .יותתלצד חולשה בתעשיות המסור ,צמיחה עיקרילהוביל את היצוא המקומי כמנוע 

  ( השקעות ישירות נטו+ עודף בחשבון השוטף )במחצית הראשונה של השנה העודף בחשבון הבסיסי

הכלכלה , בראיה קדימה. ווה גורם מהותי במגמת התיסוף של השקליוה ,מיליארד דולר 7.2-כ עמד על

 . שקל חזקבתמוך המשיך ולהריאלית צפויה ל

  צפויה לתמוך בצמיחת יצוא  (ולא רק אקזיטים)הייטק המתבגרת ופריחתן של חברות צמיחה התעשיית

. אולם גם צפויה למשוך השקעות זרות נוספות שיובילו להתחזקותו של השקל ,השירותים והיצוא בכלל

או ול ,פ"להגדלת המו ,המסורתיות צריכה להתמקד בתמריצים כלכליים ענפי היצואהתמיכה ב, משכך

 .בשקל החזק אבודה דווקא במלחמה

 ,נתוני מאזן התשלומים לרבעון השני פורסמו השבוע ומאפשרים לנו הצצה על המגמות המרכזיות בשני נושאים כאובים

התחזקותו של את חולשת היצוא ב" תרץ"ונהוג ל בשני נושאים אלו קשורים אחד ,היסטורית. השקל החזק והיצוא המקומי

גם עם שקל קיימא  תב ניתן לבסס צמיחהו האם ייתכןו ?עדיין רלוונטיהקשר הזה  האםנשאלת השאלה , אולם. השקל

 ?חזק

, Q1-מיליארד ב 2.2מיליארד דולר לעומת  2.2-כ על 2Q-ממאזן התשלומים אנו למדים כי העודף בחשבון השוטף עמד ב

כבר מספר שנים שאנו מזהים . בסחר הסחורותהשירותים לצד גרעון בחשבון עודף שממשיך להתבסס על מאזן חיובי 

ברבעונים  ,ומאידך ,קיפאון ביצוא הסחורות

או יותר  .האחרונים האצה ביצוא השירותים

הייטק של שירותי תוכנה ההאצה ביצוא  ,נכון

 .פ"ומו

הייטק הניתן לראות כי יצוא שירותי  ,1באיור 

נתח , תופס נתח משמעותי יותר מכלל היצוא

רק לפני  ,22%לעומת  53% שעומד היום על

פ "ביצוא שירותי תוכנה ומוהגידול . שנתיים

יצוא הסחורות ויצוא  "חשבון על" אב

כך שלאורך התקופה  ,שירותים מסורתיים

 .סך היצוא נותר ללא שינוי

הייטק מבוססות על ההפריחה בתעשיית 

והצלחתה מעודדת השקעות  ,השקעות זרות

עם )לידי ביטוי  יםבא שאלוכפי  ,נוספות

 .בחשבון הפיננסי של מאזן התשלומים( השקעות נוספות

 

 פ"הכללה של רכיב יצוא שירותים אחרים שעיקרם שירותי תוכנה ומו*

 אפשר לצמוח גם עם שקל חזק
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  יצוא שירותי הייטק מפצים על חולשת ענפי היצוא: 2איור 
 (כ"מהסה% , רכיבי היצוא העיקריים)המסורתיים 

 *פ"יצוא שירותי תוכנה ומו
 (מטוסים ויהלומים, למעט אניות)יצוא סחורות         

 יצוא שירותים מסורתיים
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מיליארד דולר במחצית  6וסך הכול  ,מיליארד דולר 5-י נתוני הרבעון השני עמד היקף ההשקעות הישירות הזרות על כ"עפ

" חשבון הבסיסי"השקעות הישירות נטו נקבל את ההאם נחבר את העודף בחשבון השוטף להיקף . הראשונה של השנה

המתאר את היצע הדולרים לתוך השוק 

 .(2איור )המקומי 

שהעודף בחשבון הבסיסי כל היא הבעיה 

שלמרות כל הניסיונות  ,כך משמעותי

ריבית )של בנק ישראל המוניטאריים 

ח והכוונה צופה פני "רכישות מט, אפסית

 ,והשקל ,מגמת התיסוף לא עוצרת(  עתיד

ענפי ממשיך לפגוע ב ,נסחר ברמות שיאש

 .יםהמסורתיהיצוא 

היחסים של השקל  ,במילים אחרות

בא והיצוא המקומי דומים לשאלה מה 

תעשיית  ."הביצה או התרנגולת" ,קודם

מעודדת וההייטק הפורחת תומכת ביצוא 

ההשקעות  .השקעות ישירות של זרים

עצם ההשקעה , אולם .ות ביכולת התחרות של ענפי היצוא המסורתייםפוגעעל ידי כך ו ,של השקל תיסוףל ותמוביל הזרות

  .שוב חזרנו לנקודת ההתחלהו ,היצוא המקומיסך תומכת בפריחת תעשיית ההייטק וצמיחת 

ועשויה בעתיד  ,והמגמה של השקעה בחברות הייטק צומחות מעודדת ,ניתן לשמור על אופטימיות, קדימהבראיה 

כך שהשקל יוותר  ,ניתן לצפות גם לגידול בהיקף ההשקעות ,מנגד. למצב אותם כמנוע צמיחה נוסף לכלכלה המקומית

המסורתיות בעזרת תמריצים היה יעיל יותר לתמוך בתעשיות י ,משכך. חזק למרות המאמצים של בנק ישראל

 .במקום מלחמה אבודה מראש מול שער החליפין, פ"להגדלת המו ,כלכליים

 

 בנק דיסקונט, ואנליזה בנקאית הסקירה הוכנה על ידי מחלקת מאקרו כלכלה

 shay.gvily@dbank.co.il ,אנליסט מאקרו ושווקים, שי גוילי: נכתב על ידי

 nira.shamir@discountbank.co.il, כלכלנית ראשית, נירה שמיר:  מנהלת המחלקה
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 הכלכלה הריאלית תומכת בהיצע הדולרים      :1איור 
 (השקעות ישירות נטו+ עודף בחשבון השוטף )החשבון הבסיסי 

שנתית רמה* השקעות ישירות נטו החשבון השוטף  

27 

25.6 
24.3 

25.4 

2.5 

mailto:shay.gvily@dbank.co.il
mailto:nira.shamir@discountbank.co.il


 

 

 ואנליזה בנקאיתמחלקת מאקרו כלכלה .  יםפיננסישווקים   תחטיב     

 

 
 

 

 וב לראות ואיןהינו למטרת אינפורמציה בלבד  וז סקירההניתוח הכלול ב :מ"הערות ואזהרות כלליות מטעם בנק דיסקונט לישראל בע
 למכור/לקנות/להחזיק הצעה או כאמור לייעוץ הזמנה אוהמתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח  אישי לייעוץ תחליף ,המלצה

הניתוח .בו לאמור בהתאם ללקוחותיו לייעץ"( הבנק: "להלן) מ"בע לישראל דיסקונט בנק של התחייבות או פיננסיים נכסים או ע"ני
בלתי , העשויים להיות חסרים, על נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאית, בין היתר, מתפרסם בהתבסס

בלתי מעודכנים ואינם מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של , מדויקים
הדעות האמורות נכונות . ת עמדת מחבריה והן אינן זהות בהכרח לעמדת יועצי ההשקעות בבנקהדעות המובאות בסקירה מייצגות א. הקורא

וגם אם במסגרת , הניתוח מופץ כחלק מתפוצה רחבה. ליום פרסומן לראשונה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה מוקדמת
אין לראות בו משום ניתוח או סקירה המותאמים , או מדיה אחרת ל או בכל דרך"הוא מגיע אליך אישית באמצעות הדוא, תפוצה רחבה זו

ככל שיהיו ולא מכל , ע והנכסים הפיננסיים הנזכרים בו"לא מבחינת סוגי הניי, לא מבחינת תוכן הניתוח, לצרכיך ולנתונים האישיים שלך
או /או בעלי מניותיו ו/וכל חברה קשורה אליו ו הבנק. או לבנק עניין אישי בנושא הסקירה/עשוי להיות למחברי הסקירה ו .בחינה אחרת

 או ישיר, נזק לכל או/ו לנתונים ביחס לרבות, בסקירה זו אחר פגם כל או שגיאה, דיוק אי לכללא יהיו אחראים או מי מטעמו אינם /ועובדיו 
אין . פורטמלמהימנות המידע ה ואינם יכולים לערוב או להיות אחראים, סקירה זו על מהסתמכות כתוצאה, ייגרם אם, שייגרם, עקיף

ופרסומה במלואה או  הסקירההעברת . בכתבמראש וזו ללא אישור הבנק  סקירהאו לעשות כל שימוש אחר ב לפרסם, להעתיק, להפיץ
בין היתר , או החברות הקשורות עוסקות/או חברות הבנות שלו ו/הבנק ו. ללא קבלת אישור הבנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלט, בחלקה

, בין היתר, או לבצע/ועשויים להחזיק ו, ביצוע עסקאות בבורסה ובפעילות בנקאית לסוגיה, מסחר בניירות ערך, בניהול תיקי השקעות
תיתכן אפשרות  .בהבהתאם או שלא בהתאם לאמור , ככל שנזכרים ,וז או נכסים פיננסיים הנזכרים בסקירה/ו עסקאות בנייר הערך

 חשוף באינטרנט השימוש. למונעם יכולתו ככל באמצעים נוקט שהבנק למרות' אי דיוקים וכו, טעויות, ניסוח, שבסקירה נפלו שיבושי הגהה
, וסיכונים תקלות למניעת הסבירים האמצעים בכל נוקט שהבנק אף על ממוחשבות ובמערכות האינטרנט ברשת הטבועים וסיכונים לתקלות

 התקשורת בקווי הפסקה או/ו משיבוש כתוצאה שנגרמה תוצאה או/ו הוצאה או/ו הפסד או/ו לנזק באחריות הבנק ישא לא לפיכך. כאמור
 .סביר במאמץ למונען היה יכול לא ושהבנק הבנק בשליטת שאינן מתקלות נגרמו שאלו ככל הנתונים בהעברת או/ו


