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ענף ציוד
תקשורת
יולי 2019

הדור ה 5-בסלולר כבר הופעל במספר מדינות באזורים
גיאוגרפיים נבחרים ,כאשר מדינות נוספות צפויות להצטרף
לרשימה בהמשך השנה .אולם על פי ההערכות ,בטווח הזמן
הקרוב רשת הדור ה 4-תהיה הנפוצה בעולם ,ורק החל מ-
 2020יבוצעו השקעות ניכרות ברשת הדור .5-ועדיין בשנת
 2024רק כ 20%-מסך מנויי הסלולר יהיו מחוברים לרשת
הדור ה.5-
בחינה גיאוגרפית מעלה כי בצפון אמריקה ,צפון מזרח אסיה
ומערב אירופה יגיע שיעור מנויי הסלולר המחוברים לרשת
הדור ה 5-לרמות הגבוהות בעולם בשנת  .2024המדינות
המוכנות ביותר לאימוץ הדור ה 5-הן :ארה"ב ,סין ,דרום
קוריאה ,יפן ,איטליה ,גרמניה ,הון קונג ואוסטרליה.
התמונה העולה מנתוני המקרו בעת האחרונה הינה חיובית
ומשקפת התאוששות בענף ייצור ציוד תקשורת .הייצור
התעשייתי ,המכירות והייצוא עלו בעוצמה גבוהה יחסית
מתחילת שנת  ,2019בעוד ששעות העבודה למעשה
המשיכו במגמת הירידה.
בחינה של מדדים המשקפים את הביקוש של ציוד תקשורת
משותפות הסחר המרכזיות של ישראל בתחום זה ,וכן
משקפים את הסחורות המרכזיות ביצוא הישראלי בתחום
זה מעלה כי היצוא הישראלי לקה בחסר ביחס לביקוש
הפוטנציאלי בשנים  .2010-2018זאת ככל הנראה על רקע
גורמים פנימיים כגון רמת התחרותיות ,פריון וחדשנות.

גילי בן אברהם
החטיבה לשוקי הון> אגף כלכלה
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ניצני פעילות ראשונים של הדור ה 5-כבר נצפו בשנת  ,2019אימוץ נרחב יותר יחל לקראת 2020
הדור החמישי בסלולר כבר הופעל בארה"ב ובדרום קוריאה באזורים גיאוגרפיים נבחרים לקראת תום
שנת  ,2018ו 16-מדינות נוספות צפויות להפעילו בשנת  ,2019ביניהן צ'כיה ,אסטוניה ,פינלנד ושוויץ.
כמו כן ,סמארטפונים של  LENOVOהתומכים בשירות הופצו במהלך המחצית הראשונה של 2019
והתפוצה של מכשירים תומכים נוספים ( )Samsung, LG, Huaweiצפויה להאיץ במהלך יתר השנה.
יחד עם זאת ,על אף שאימוץ הטכנולוגיה צפוי להיות מהיר יותר מדורות קודמים ,לקצב האימוץ של
הטכנולוגיה ,השווקים המאמצים והיקף ההוצאה השלכות משמעותיות על יצרניות ציוד תקשורת.
להלן ריכוז של הערכות בנוגע למספר מגמות מרכזיות 1שיחולו בשוק הסלולר בשנים הקרובות:










התפוצה של מכשירי הסלולר התומכים ברשת הדור החמישי צפויה לתמוך בגידול מספר
המנויים המשתמשים בטכנולוגיה מדור  5וזה צפוי לעבור את ה 10-מיליון בשנת  .2019כמובן,
מדובר בטיפה בים ,מפני שכמות מנויי הסלולר בשנה זו צפויה לעמוד סביב  8מיליארד.
אולם ,האימוץ והפריסה של רשתות הדור החמישי יחלו להתרחב משנת  2020ובשנת 2024
יעמוד מספר המנויים המחוברים לרשת הדור החמישי על כ 1.9-מיליארד ,שהם כ 21%-מסך
מנויי הסלולר.
בד בבד הדור הרביעי של הסלולר ירחיב את אחיזתו בשוק ,ומשתמשי סלולר יוסיפו להתחבר
אליו משנה לשנה על חשבון הרשתות הישנות (דור  2ו .)3-רשת הדור ה 4-תהיה הנפוצה
בעולם בעתיד הנראה לעין (עד  2024לפחות).
שיעור הכיסוי הגלובלי של רשת הדור ה 4-עלה ב 10-נקודות האחוז בשנת  2018וניצב על
כ 75%-מאוכלוסיית העולם .החדירה של רשת זו צפויה להימשך ובשנת  2024היא צפויה
לכסות כ 90%-מאוכלוסיית העולם ,באותה השנה רשת הדור החמישי צפויה לכסות לפחות
 45%מאוכלוסיית העולם.
בחינה לפי אזורים מעלה כי השווקים שמאופיינים באימוץ מהיר יחסית של טכנולוגיות
חדשות יהיו אלו שיאמצו במהרה את הדור החמישי בסלולר .כך ,בצפון אמריקה ,צפון מזרח
אסיה ומערב אירופה ,בהם שיעור המנויים בדור ה 4-מסך המנויים בשנת  2018עמד על ,87%
 76%ו 59%-בהתאמה ,צפוי שיעור המנויים המחוברים לדור ה 5-לעמוד על  47% ,63%ו40%-
בהתאמה בשנת  ,2024כאשר ביתר אזורי העולם שיעור המנויים לא יחצה את ה( 20%-ראה/י
תרשים מס'  .)1בחינה ממוקדת יותר ,לפי מדינות ,תוך התחשבות בקריטריונים כגון -הקצאת
תדרים ,מדיניות ממשלתית לאימוץ תשתית סלולרית חדשה או קידום הדור ה 5-ותכניות של
מפעילות הסלולר במדינה ,מעלה כי המדינות המתאימות ביותר לאימוץ רשת הסלולר
מהדור ה 5-בסדר יורד הן :ארה"ב ,סין ,דרום קוריאה ,יפן ,איטליה ,גרמניה ,הון קונג
ואוסטרליה.2
היקף ההשקעה 3של מפעילות הסלולר לא צפוי להשתנות דרמטית בשנים 2019-2020
בהשוואה לשנת  2018בה עמד ההיקף על כ 160-מיליארד דולרים .יחד עם זאת ,ההשקעה
ברשתות דור חמש צפויה לתפוס נתח הולך וגדל מסך ההשקעות ,ובשנת  2020כ75%-
מהיקף ההשקעות הגלובלי יבוצע במדינות עם רשת דור  ,5יתר ההשקעות ינותבו לשדרוג
יכולות קיימות ופריסות של דורות ישנים .לאחר שנת  2020צפוי היקף ההשקעות השנתי
לגדול משום שמרבית הפריסה של רשתות הדור ה 5-תחול לאחר שנה זו .לפי תחזית
אופטימית יותר 4באשר לצמיחה של היקף ההשקעות הגלובלי של מפעילות הסלולר ,קצב
הצמיחה יעמוד על  1.5%בממוצע בשנים .2019-2020
צריכת ה DATA-מוסיפה לצמוח בשיעורי שינוי עצומים ,וברביע הראשון של  2019עלתה בכ-
 82%בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת  .2018העלייה ברביע זה מיוחסת בעיקר לעלייה
בחדירת הסמארפונים בהודו ועלייה בשימוש הממוצע למנוי בסין .הצריכה המאסיבית של
 DATAנובעת בעיקר מהתעבורה הגוברת של וידאו ,על רקע מגגון גורמים כגון :השימוש
המתרחב ב ,VOD-תפוצה רחבה של וידאו ברשת (חדשות ,פרסומות ורשתות חברתיות),
גידול במסכי הסמארטפונים ,שיפור באיכות הוידאו ( HDוכדומה) .תעבורת הDATA-

 1כל עוד לא צוין אחרת ,ההערכות מתבססות על .Ericsson mobility report, June 2019
.Analysys Mason, Global race to 5G, April 2019 2
.GSMA, The mobile economy 2019 3
.Analysys Mason, Telecoms capex: worldwide trends and forecasts 2017–2025, March 2019 4
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ברשתות הסלולר צפויה לצמוח בכ 34%-בשנה בשנים  2019-2024הודות לשיפור יכולות
המכשירים ,עלייה בשימוש בתוכן עתיר נתונים וירידה במחירי החבילות לשימוש בנתונים.
השימוש הגובר ב DATA-תומך באימוץ מהיר של רשתות הדור ה 5-להן יכולות וביצועים
טובים בעשרות מונים מהדור ה.4-
הסיכונים העומדים בפני התרחבות הפריסה של הדור ה 5-כוללים בעיקר ספק בנוגע
להיתכנות החזר ההשקעה הכבדה בדור ה 5-בשווקים מסוימים ,וכן התערבות ממשלתית
נמוכה היכן שנדרש ,לדוגמא סבסוד או תמיכה חלקית בניסויים ומחקר ופיתוח ו/או עדכון
המדיניות הרגולטורית הקיימת.

לסיכום ,האימוץ של הדור ה 5-הוא תהליך שיתפוס תאוצה וירכז את מרבית ההשקעות בתחום
הסלולר בעיקר החל משנת  ,2020עד אז ,מרבית ההשקעות ירוכזו בשדרוג יכולות קיימות ופריסה
של רשתות מדורות ישנים .האזורים שיובילו את הפריסה של רשתות הדור ה ,5-ולכן ימשכו את
מרבית ההשקעות בתחום בטווח הזמן הבינוני ,הם :צפון אמריקה ,צפון מזרח אסיה ומערב אירופה.
כלומר ,מבחינת הפעילים בענף ייצור ציוד תקשורת אשר השקיעו במחקר ופיתוח מוצרים ושירותים
מהדור ה ,5-החל מהשנה הבאה יגברו הביקושים למוצרים אלו בשווקים המתקדמים .עד אז נראה
שמרבית המכירות ישתייכו למוצרים ושירותים מדורות ישנים ,בעיקר בשווקים מתפתחים וככל
הנראה בשיעורי רווחיות גולמית נמוכים בשל החדשנות הנמוכה ,ההיצע הרחב של מוצרים אלו ועוד.
ניתוח מזווית מקרו כלכלית
התמונה העולה מנתוני המקרו בעת האחרונה הינה חיובית ומשקפת התאוששות בענף ייצור ציוד
תקשורת .הייצור התעשייתי ,המכירות והייצוא עלו בעוצמה גבוהה יחסית מתחילת שנת  ,2019בעוד
ששעות העבודה למעשה המשיכו במגמת הירידה ,דבר אשר מצביע על עלייה בפריון העבודה.
הייצור התעשייתי( 5נתונים מנוכי עונתיות) מצוי במגמת עלייה מאז השפל אליו הגיע בתום שנת 2016
(ראה/י תרשים מס'  .)2בשליש הראשון של השנה עלה הייצור התעשייתי בשיעור של  3%בהשוואה
 5מדובר בנתון המאגד כמה תתי ענפים :ציוד תקשורת ,מחשבים ,מוצרי צריכה אלקטרוניים ומדיה מגנטית ואופטית .יחד
עם זאת ,נראה כי המדד משקף בצורה נאותה את המגמות בייצור ציוד תקשורת מפני שהפדיון של תת ענף זה היה שווה
לכ 88%-מסך הפדיון של תתי הענפים לעיל בשנת  .2015כמו כן היצוא של תת הענף ייצור ציוד תקשורת שווה ערך לכ-
 80%מהיצוא המצרפי של תתי הענפים הללו בשנת .2018
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לתקופה המקבילה בשנת  .2017הייצור התעשייתי בתקופה זו אף גבוה מהממוצע הרב שנתי
(הממוצע החודשי בשנים  )2010-2018בשיעור של .7.5%
מדד המכירות במחירים שוטפים (נתונים מקוריים) עלה בשליש הראשון של השנה בכ15.5%-
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד וכן בהשוואה לממוצע הרב שנתי .העוצמה הגבוהה של העלייה
במדד המכירות ביחס לעלייה במדד הייצור מרמזת על עלייה משמעותית במחירי המכירה השקליים.
שעות העבודה למעשה (נתונים מנוכי עונתיות) ירדו בשליש הראשון של השנה בכ 9%-בהשוואה
לתקופה המקבילה אשתקד .כאמור ,מגמה זו היא ארוכת טווח ,וככל הנראה נבעה מהתייעלות וסגירת
קווים על רקע התחרות הגבוהה בתחום ,בפרט מסין .לשם המחשה ,בהשוואה לממוצע שנת  2010ירדו
שעות העבודה למעשה בכ.30%-

היצוא הדולרי במונחים נומינליים (נתונים מקוריים) של תת הענף ייצור ציוד תקשורת בלבד עמד על
כ 295$-מיליון בחודשים ינואר – מאי  ,2019נתון זה משקף עלייה של כ 60%-בהשוואה לתקופה
המקבילה אשתקד ,זאת לאחר שעלה בכ 37%-בשנת  2018כולה (ראה/י תרשים מס'  .)3לפני שנת
 2018דשדש הייצוא ובעיקר ירד בשנים .2011-2015
יש לציין כי החל מאוגוסט  2018חלה עלייה ניכרת ברמה של הייצוא החודשי ולכן קצב הצמיחה
בחמשת החודשים הראשונים של שנת  2019גבוה מאוד .לאור זאת ,אם הייצוא ביתר השנה ישמור על
הרמה הממוצעת שאפיינה את חמשת החודשים הראשונים של  2019קצב הצמיחה השנתי יעמוד על
כ ,25%-זאת לעומת העלייה בשיעור של  60%שחלה במהלך חמשת החודשים הראשונים של השנה,
מאחר שהיצוא במחצית השנה השנייה של  2018היה גבוה יחסית .ראוי להדגיש כי היצוא החודשי
הממוצע שנרשם מתחילת שנת  2019נמוך בכ 5%-בלבד מהשיא שנרשם בשנת  2008כולה ועמד
על  310מיליון דולרים.
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מדדים אלטרנטיביים הבוחנים את פוטנציאל היצוא של הענף מצביעים על חולשה בענף בשנים
 2010-2018הנובעת כפי הנראה מגורמים פנימיים
באמצעות נתוני סחר החוץ של האו"ם ,6המאפשרים ללקט נתוני יבוא ויצוא נומינליים בדולרים לפי
סחורות מסוגים שונים וממדינות שונות ,וכן הודות להגדרות של ועידת האו"ם לסחר ופיתוח המסווגות
סחורות ומשייכות אותן לענפי ה ,7)ICT( Information and Communication Technology-עליהם
נמנה ענף ציוד תקשורת ,ניתן לבחון את הביצועים של היצוא הישראלי ביחס לביקוש העולמי בתחום
ציוד התקשורת.
לפי ההגדרות לעיל ,היבוא העולמי הנומינלי של ציוד תקשורת בדולרים גדל מדי שנה בקצב הולך
ופוחת בשנים  ,2010-2015בשנת  2016ירד היבוא העולמי במעט ובשנת  2017צמח שוב בעוצמה
(ראה/י תרשים מס'  .)4לא ניתן להתייחס ליבוא העולמי בשנת  2018מכיוון שלא כל המדינות פרסמו
את נתוני הסחר שלהן .מנגד ,באותה התקופה ,היצוא הישראלי של ציוד תקשורת במונחים נומינליים
התכווץ במרבית השנים הנבחנות והמגמות שאפיינו אותו היו חלשות מאוד ביחס ליבוא העולמי של
ציוד תקשורת בכל השנים הנבחנות ,להוציא .2016
אולם ,ייתכן שההשוואה הפשטנית הזו אינה הולמת ,מהסיבות הבאות:
 .1בין מדינות העולם ישנן מדינות רבות שלישראל אין עימם קשרים דיפלומטיים כלל ,כגון
מדינות ערב ובנות בריתן .ישנן מדינות אחרות שליצואנים ישראלים יש חסמי יצוא בירוקרטיים
או לוגיסטיים אליהן ולכן היצוא אליהן דל ,וכד'.
 .2בתחום ציוד התקשורת ישנם כמה סוגי סחורות כאשר ישראל מתמחה רק בחלקן .לפיכך אם
הביקוש העולמי בשנים מסוימות גדל משום שהביקוש לסחורה שלישראל אין התמחות בה
גדל משמעותית ,אזי ההשוואה אינה בוחנת את הביקוש שרלוונטי למשק הישראלי.

https://comtrade.un.org/data/ 6
.https://unctadstat.unctad.org/EN/Classifications/DimHS2017Products_Ict_Hierarchy.pdf 7
חשוב להדגיש כי אין חפיפה מלאה בין הגדרות הלמ"ס (שאינן מפורסמות לציבור הרחב) לבין הגדרות ועידת האו"ם לסחר
ופיתוח באשר לסחורות הנכללות בענף ייצור ציוד תקשורת.
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על מנת לערוך השוואה מדויקת יותר ניתן לבנות על סמך נתוני האו"ם מדדי יצוא "פוטנציאליים",
כאלו שלוקחים בחשבון את המגמות בביקושים בקרב שותפות הסחר המרכזיות של ישראל בתחום
ציוד התקשורת וכן את הסחורות הרלוונטיות ליצוא הישראלי ,בדומה לבדיקה שנערכה על ידי בנק
ישראל לנתוני סחר החוץ של ישראל עבור כל הסחורות.8
לשם כך ,נאספו נתוני יצוא ציוד התקשורת של ישראל בין השנים  2009-2018לפי מדינות ולפי
סחורות ,מתוכם נבחרו נתוני היצוא ל 32-מדינות המהוות את עיקר היצוא של ישראל בתחום ציוד
התקשורת (בין  88%-86%מסך היצוא הישראלי בכל שנה) ,זאת על מנת להחריג מדינות קטנות
שהיבוא שלהן נוטה להיות תנודתי מאוד .ואילו בשנת  2018מפאת מחסור בנתונים בחלק מן המדינות
נבחנו נתוני היצוא ב 22-מדינות .עבור המדינות הנבחרות חושבו שיעורי השינוי השנתיים של יבוא ציוד
תקשורת בכל שנה והוכפלו במשקל של היצוא הישראלי של ציוד תקשורת למדינה הנבחרת מסך
היצוא הישראלי של ציוד תקשורת בשנה הקודמת .כך התקבל למעשה מדד המתחשב ביעדי היצוא
הישראליים המסורתיים בלבד וההטיה שהוצגה בסעיף  1לעיל טופלה .באותו אופן חושב מדד דומה
שמתחשב ביעדי היצוא וגם בסחורות שיוצאו לכל מדינה מהמדינות הנבחרות בכל שנה ,זאת על מנת
להתגבר על ההטיה שהוצגה בסעיף  2לעיל.
כפי שניתן לראות בתרשים מס'  4שני המדדים הפוטנציאליים שתוארו לעיל מצביעים כי אכן בחינה
של היבוא העולמי הכולל של ציוד תקשורת עשויה להביא למסקנות מוטות ,כמתבטא בקצבי השינוי
שלהם שהיו נמוכים בהשוואה לסך היבוא העולמי בשנים  .2010-2013בנוסף ,שיעורי השינוי של המדד
המשקלל יעדי יצוא וסחורות היה גבוה מהביקוש העולמי בשנים .2014-2016
יחד עם זאת ,מדדים אלו עשויים להעיד כי היצוא הישראלי של ציוד תקשורת הפגין חולשה ביחס למה
שהיה מצופה ממנו ,בהתחשב ביעדי היצוא המסורתיים של הענף הישראלי והסחורות המיוצאות בדרך
כלל מענף זה ,כמתבטא בפער השלילי בין קצבי הצמיחה של היצוא הישראלי לבין אלו של המדדים
הפוטנציאליים .כלומר ,נראה כי חולשה פנימית בענף ייצור ציוד התקשורת המקומי הובילה לביצועי
חסר של היצוא הענפי ביחס לביקוש החיצוני ,חולשה זו עשויה להיגרם על ידי שחיקה בתחרותיות,
ירידה ברמת החדשנות ,חולשה בפריון העבודה ועוד.

 8דוח בנק ישראל  ,2018עמוד " ,51הקשר בין מגמות בסחר העולמי ליצוא הסחורות הישראלי".
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