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 7272 יולי 72, פ"תש באב 'ו

 טק לא חסין-גם ההיי; בעקבות משבר הקורונהיצוא ה

 

 עיקרי הדברים

 היצוא צפוי להציג השנה ירידה חדה ,בכל תרחיש, אולם, התקופה הנוכחית מאופיינת באי ודאות עצומה .

 . סימן השאלה הגדול נוגע למסלול ההתאוששות

  לצד הצריכה )י הצמיחה המרכזיים במשק מנוע אחד משני שהיווה בשנים האחרונות, טק-היייצוא שירותי

  .יתאושש מהר יותר מהאחרים סקטור זהכי , בזהירות, אנו מעריכים, עם זאת. למשבר ןחסי ואינ ,(הפרטית

  בתיירות התאוששות לא נראית באופק. יותר פסימית( עוד)ביתר ענפי השירותים התמונה היא. 

 כאשר גם , התעשייתי צפוי להמשיך לסבול מחולשה על רקע ההתכווצות החדה בסחר העולמי יצואה

 .התחזיות מנבאות התאוששות איטית

 

 

 למשבר חסין לא טק-ההיי

 ,ביצואלירידה חדה חודשים מרץ ואפריל הביאה הכלכלית בארץ ובעולם בפעילות ההשבתה של חלק ניכר מ

שהצליח לשמור על רמת פעילות , טק-יצוא שירותי היי - החריג. תעשיה ושירותים - ענפי היצוא מרביתלשנגעה 

המעבר לעבודה , האחת :בע משתי סיבותהדבר נ .אלהעל המשק בחודשים  למרות ההגבלות שהוטלו, גבוהה

השירותים  ,השנייה. כך שהשיבושים בצד ההיצע היו מינימאליים, היה קל יחסיתטק -ענפי שירותי ההיימהבית ב

אך האם לעולם . מאוד בחודשיים הראשונים למשבר יםמבוקש זה היו שמספקים חלק מהחברות הפועלות בסקטור

        ?חוסן

 עלייהמצביע על , שנערך בתחילת יולי, ס"הלמסקר מצב העסקים של  .על שינוי מגמה מעידות דיקציות שונותאינ

באמצע יוני עמדו . ת"עדיין נמצאים בחלשמהעובדים  3%-כל בנוסף, 2%-לכ טק-בשיעור המפוטרים בענפי ההיי

 עובדים יביטול גיוס/על דחייהביולי מהעסקים דיווחו  54%, במקביל .בהתאמה, 5%-וכ 5.4%-ים האלה על כהמספר

הסקר לא עושה אבחנה בין ענפי התעשייה , אמנם(. 74%-שעמד על כ, יותר מהממוצע בסקר)שהיו מתוכננים 

-המשבר לא פסח על שירותי ההיי ,ממקורות מידע נוספים אולם מהצלבה, לבין ענפי השירותים טק-בתחום ההיי

   .טק

לא ו, עדיין לא קיימים ,בתקופה שאחרי הסגר טק-שירותי ההיייצוא היקף כי נתונים רשמיים באשר ל ,נסייג, עם זאת

סקטור ", יתר על כן .תתבטא בסופו של דבר בנתוני האמת, כפי שמשתקפת בסקרים שונים, ברור עד כמה ההרעה

כמו סייבר , יש חברות שלא נפגעו מהמשבר: וחברות בגדלים שונים מורכב מערב רב של שירותים "טק-שירותי ההיי

חברות , מקדות ברפואה מרחוקמתה Health careחברות  -מהמצב " נהנות"ואחרות שאף , Health Care-ו

 (תיירות למשל)חברות הפועלות בתחומים שנפגעו קשה , מצד שני. המפתחות פלטפורמות לעבודה מרחוק ועוד

    .רמה המצרפיתמה קרה בקיים קושי להעריך , לכן .ניזוקו

, הדברים מטבע(. 1איור )המשבר כבר עם פרוץ הורגשה  פגיעהה( טק-שאינם היי) ענפי יצוא השירותים בשאר

מיצוא שירותי  72%-כ)יצוא שירותי התחבורה באחריו ול, תרחדה ביונרשמה נסיגה יצוא שירותי התיירות ב

, ינויב, תמלוגים, פרסום, למשל)שירותים עסקיים ביצוא (. הכנסות חברות תעופה ישראליותהתחבורה מיוחסים ל

. האפשרות הטכנולוגית לעבודה מהביתעל רקע , פגיעה מתונה יחסית בחודשים מרץ ואפרילנרשמה  (מסחר ועוד
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אנו  ,מהמשברבין התעשיות שנפגעו להעסקיים שירותים החזקים בין נותני ה קשרי הגומלין בהינתן, עם זאת

            .מתקשים לראות שינוי לטובה בחודשים שאחרי

 .הייתה חדה ורוחבית יצואהירידה ב ,בתעשייה, (לא הייתה אחידההפגיעה שם , כאמור)להבדיל מיצוא השירותים 

 . חרבתנועות הסהעצירה  בעקבות בחודשים מרץ ואפריל ספרתית-נרשמה ירידה דו ל העוצמות הטכנולוגיותבכ

. חודשים מאי ויוני, קרי, כי ביצוא התעשייתי קיימים נתונים עדכניים המתייחסים לתקופה שאחרי הסגר, עוד נציין

נסייג , עם זאת. בחודשים אלה הוסרו ההגבלות בהדרגה והפעילות הכלכלית בארץ ובעולם החלה להתאושש, כידוע

בסחר  81%-ירידה של כתוך , ערב המשבראינדיקאטורים שיקפו רמת פעילות נמוכה ביחס לתקופה הכי שלל 

  .המסקנה תקפה גם לישראל .העולמי של סחורות במאי בהשוואה לחודש המקביל אשתקד

-תעשיית היי)"ניכר פער בין הענפים שמייצרים טכנולוגיות מתקדמות , 1בהסתכלות על העוצמות טכנולוגיות

העלייה ות המסורתיות בענפי הטכנולוגי. (7איור ) תרים בעוצמה טכנולוגית נמוכה יולבין הענפים המאופיינ "(טק

. בקירוב 14%הציג ירידה של השינוי השנתי כך ששיעור , אפריל-במרץהייתה מתונה ביחס לירידות יוני -במאיביצוא 

ת שקיזז כמעט את כל הירידו, נרשם זינוק ביצוא בחודשים מאי ויוני המתקדמות יותר ותהטכנולוגי בענפי, לעומתם

היקף היצוא , ינוק האחרוןעל אף הז -חשוב לשים את הדברים בפרופורציה , עם זאת. החודשיים שקדמו להםשל 

 יצואענפי הכי מרבית , נדגיש. קצב הצמיחה הינו אפסי ,דהיינו. בענפים אלה דומה לזה שנרשם לפני כשנה

 .על רקע האטה בסחר העולמי והשקל החזק ,בתקופה שקדמה למשברחולשה מתמשכת מ סבלוהתעשייתי 

 

   שינוי לעומת תקופה מקבילה אשתקד, יצוא תעשייתי - 2איור                 שינוי לעומת תקופה מקבילה אשתקד, שירותיםיצוא  -8איור 

 (תעשייתיהמשקל של הענפים ביצוא ה, בסוגריים)                                 (שירותיםהמשקל של הענפים ביצוא ה, בסוגריים)         

                                                           
.מסך התפוקה ופיתוחההשקעה במחקר שיעור פי -על בעיקר הסיווג לפי עתירות טכנולוגיות נעשה    1  
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 התאוששות איטיתצפי ל - מבט קדימה

סימן  .יצוא צפוי להציג השנה ירידה חדהה ,בכל תרחיש, אולם, עצומההתקופה הנוכחית מאופיינת באי ודאות 

  .למסלול ההתאוששותנוגע השאלה הגדול 

 

 יצוא שירותים

והיה אחד ממנועי הצמיחה , צמיחת היצוא בכל אחת מהשנים האחרונותשהוביל את , טק-יצוא שירותי ההיי

, נהנה מהגאות המתמשכת במניות חברות הטכנולוגיה בעולם, (לצד הצריכה הפרטית)המרכזיים של המשק 

בין יצוא שירותי שהמתאם , בסבירות לא מבוטלת, אנו מעריכים, עם זאת. שבולטות לחיוב גם במשבר הנוכחי

 (.3איור ) חלשיי ק"הנאסדטק למדד -ההיי

לרבות פיטורים , צעדי התייעלותמבצעות חברות רבות הפועלות בתחום . אינו חסין למשבר טק-יצוא שירותי ההיי

ישנו קושי של חברות ישראליות בביצוע תהליכי , בנוסף. הכנסותב/זאת בשל הפגיעה בביקושים, והפחתות שכר

וביטולי  (ל או בארץ"בחו)האפשרות להיפגש פנים מול פנים מול לקוחות פוטנציאליים  חוסרבשל , בין היתר, מכירה

במיוחד בחברות קטנות ומתחילות שנקלעו למצוקה , מסתמן קושי בגיוסי הון שעשוי להחריף, בנוסף .כנסים

לגידול בפעילות  הדבר מעיד על היעדר צפי, לכל הפחות, טק עצרו גיוסי עובדים-הייחברות , כאמור .תזרימית

נעצר בחודשים , אחד ממשלחי היד היותר מבוקשים בשנים האחרונות, הביקוש למפתחי תוכנה. בתקופה הקרובה

  .האחרונים

בעת הנוכחית פועלים על . מהר יותר מהאחרים וטק יתאושש-כי שירותי ההיי, בזהירות, אנו מעריכים, ם זאתע

וכזו המאפשרת גישה , הולך וגובר בטכנולוגיהשימוש , אחדמצד : מנוגדיםגלובליים שני כוחות טק -אותן חברות היי

א להשימוש בטכנולוגיה לא רק ש ,שאחרי היא שביום ההנחה. לקוחות/קשה בצרכניםגיעה פ, מצד שני. מרחוק

יותר , ככל שהמשבר יתארך, אולם .זאת לנוכח השינוי בכללי המשחק שהכתיבה המגיפה, אלא יתעצם, יפחת

 .עיב על קצב הצמיחה בטווח הארוך יותרפחות חברות פעילות י. ייסגרואפ -טארטסחברות 

 .בתיירות התאוששות לא נראית באופק. יותר פסימית( עוד)ביתר ענפי השירותים התמונה היא 

 

 תעשייתייצוא 

כאשר גם התחזיות , העולמי יצוא התעשייתי צפוי להמשיך לסבול מחולשה על רקע ההתכווצות החדה בסחרה

גיע שנפח הסחר העולמי של סחורות י ,ארגון הסחר העולמי צופה בתרחיש האופטימי .מנבאות התאוששות איטית

  .7271ובתרחיש הפסימי רק בסוף , לרמתו ערב המשבר בעוד שלושה רבעונים

פי לירידה נוספת של התאחדות התעשיינים מצביע על צ 2222סקר ציפיות בתעשייה לרבע השלישי של 

כך שיתכן מאוד שאם היה , ליוני 75הסקר נערך מאמצע יוני ועד  (.5איור ) ברבעון זהמישראל במשלוחי היצוא 

 .וחשש מסגר נוסף לאור העלייה החדה בגל התחלואה הנוכחי, הוא היה מצביע על צפי פסימי יותר, נערך היום

בטווח כי , נצייןעוד . והדרגתית התעשייתי תהיה איטיתתאוששות ביצוא האנו סבורים שה ,לאור האמור לעיל

 .בעקבות המשבר שיואץ, גלובליזציה-הדה תהליך על היצוא התעשייתייעיב  ,הבינוני פלוס
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  מאזן נטו , 2222ציפיות לרבע השלישי של , משלוחי היצוא - 4איור                   ק"טק מישראל ומדד הנאסד-יצוא שירותי היי - 3 איור   

 

 

   

 בנק דיסקונט , הסקירה הוכנה על ידי מחלקת מאקרו כלכלה

 noy.tzabar@dbank.co.ilאנליסט מאקרו ושווקים , נוי צבר: נכתב על ידי

 nira.shamir@dbank.co.il, כלכלנית ראשית, נירה שמיר: מנהלת המחלקה

 

 

 :מ"בע לישראל דיסקונט בנק מטעם כלליות ואזהרות הערות

ב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח או תחליף לייעוץ אישי המתחש, הניתוח הכלול בסקירה זו הינו למטרת אינפורמציה בלבד ואין לראות בו המלצה

לייעץ ללקוחותיו "( הבנק: "להלן)מ "ע או נכסים פיננסיים או התחייבות של בנק דיסקונט לישראל בע"למכור ני/לקנות /הזמנה לייעוץ כאמור או הצעה להחזיק

, העשויים להיות חסרים, לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאיתעל נתונים ומידע גלויים , בין היתר, הניתוח מתפרסם בהתבסס. בהתאם לאמור בו

הדעות . בלתי מעודכנים ואינם מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של הקורא, בלתי מדויקים

הדעות האמורות נכונות ליום פרסומן לראשונה והן יכולות . עמדת יועצי ההשקעות בבנקהמובאות בסקירה מייצגות את עמדת מחבריה והן אינן זהות בהכרח ל

הוא מגיע אליך אישית באמצעות , וגם אם במסגרת תפוצה רחבה זו, הניתוח מופץ כחלק מתפוצה רחבה. להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה מוקדמת

לא מבחינת , לא מבחינת תוכן הניתוח, תוח או סקירה המותאמים לצרכיך ולנתונים האישיים שלךאין לראות בו משום ני, ל או בכל דרך או מדיה אחרת"הדוא

הבנק וכל . או לבנק עניין אישי בנושא הסקירה/עשוי להיות למחברי הסקירה ו . ככל שיהיו ולא מכל בחינה אחרת, ע והנכסים הפיננסיים הנזכרים בו"סוגי הני

 לרבות ביחס לנתונים, שגיאה או כל פגם אחר בסקירה זו, או מי מטעמו אינם לא יהיו אחראים לכל אי דיוק/או עובדיו ו /תיו ו או בעלי מניו/חברה קשורה אליו ו 

אין . ואינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט, כתוצאה מהסתמכות על סקירה זו, אם ייגרם, שייגרם, ישיר או עקיף, לכל נזק או/ו

ללא קבלת , העברת הסקירה ופרסומה במלואה או בחלקה. לפרסם או לעשות כל שימוש אחר בסקירה זו ללא אישור הבנק מראש ובכתב, להעתיק, ץלהפי

רות מסחר בניי, בין היתר בניהול תיקי השקעות, או החברות הקשורות עוסקות/או חברות הבנות שלו ו/הבנק ו . אישור הבנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלט

, או נכסים פיננסיים הנזכרים בסקירה זו/עסקאות בנייר הערך ו, בין היתר, או לבצע/ועשויים להחזיק ו , ביצוע עסקאות בבורסה ובפעילות בנקאית לסוגיה, ערך

למרות שהבנק נוקט באמצעים ' אי דיוקים וכו, טעויות, ניסוח, תיתכן אפשרות שבסקירה נפלו שיבושי הגהה. בהתאם או שלא בהתאם לאמור בה, ככל שנזכרים

השימוש באינטרנט חשוף לתקלות וסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות על אף שהבנק נוקט בכל האמצעים . ככל יכולתו למונעם

או הפסקה בקווי /רמה כתוצאה משיבוש ואו תוצאה שנג/או הוצאה ו/או הפסד ו/לפיכך לא ישא הבנק באחריות לנזק ו. כאמור, הסבירים למניעת תקלות וסיכונים

 .או בהעברת הנתונים ככל שאלו נגרמו מתקלות שאינן בשליטת הבנק ושהבנק לא יכול היה למונען במאמץ סביר/התקשורת ו
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