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 כלכלה אגף>  הפיננסית החטיבה

 ענף התקשורת: ציוד תקשורת ושירותי תקשורת



 הדברים עיקרי

 ומספר תעשייתי התוצר . ה2016נמשכה אף בשנת בישראל  ייצור ציוד תקשורתענף החולשה ב

מר מוקדם לו במבט קדימה לעומתם, נתוני היצוא היוו מקור להפתעה, אם כי, המועסקים קטנו

 מסתמן היפוך במגמה אף ביצוא. האם 

  שייתי נותר איתן. התוצר התע , המהווה מדד לביקוש העולמי, בארה"ב ייצור ציוד תקשורתענף

נרשמה נותר יציב ואילו במספר המועסקים היקף ההזמנות החדשות  האחרונה, הגדל בשנ

חיות ירידה. הנתונים הפיננסיים של החברות בענף מצביעים על יציבות מסוימת בשיעורי הרוו

 התפעולית, שנמצאים בשיאם, ועל ירידה קלה בהכנסות.

 י הצהירו המנהלים בענף שירותי התקשורת בישראל על גידול במכירות לשוק המקומ לאחרונה

כירות נוגע לחודשים הקרובים וצופים גידול במולייצוא. כמו כן, המנהלים בענף אופטימיים ב

 לשוק המקומי וליצוא וכן במספר המועסקים. 

 האמריקאי היצוא. טוב במצב מצוי האמריקאי בשוק( טלקומוניקציה) התקשורת שירותי ענף 

 שנים רבות.  מזה בענף מצטמצם העובדים ומספר ,בעקביות יםעולוההכנסות בענף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  בישראל 1תקשורת ייצור ציוד ענף

 . ציוד התקשורת החולשה בענף המשך מגמתמרבית הנתונים המקרו כלכליים העידו על  2016בשנת 

 הייצור התעשייתי הידרדר לשפל חדש

ירד א כאשר במצטבר הו ,מצוי במגמת ירידה מתמשכת)נתונים מנוכי עונתיות( מדד הייצור התעשייתי 

מבוסס )ה 2016 שנת)שיא העלייה האחרון( ועד לרביע הרביעי ב 2014הרביע הרביעי בשנת מאז  13%-בכ

 2016שנת לנתוני הרביע הרביעי נוסף על כך,  .1ראה/י תרשים מס'  ,(בלבד נובמברעל נתוני אוקטובר ו

 .2006מאז שנת הגיע לרמת שפל אינם מעודדים, שכן הייצור ברביע זה 

תכנה , המורכב ממספר אינדיקטורים )כגון: השקעות, צריכת מחשבים אישיים וTech Pulse-מנגד, מדד ה

ק ותעסוקה( על הפעילות בענף טכנולוגיות המידע בארה"ב ומעניק פרשנות על המגמה בענף ההייט

בשנת  בין הרביע הרביעי 10.5%-עלה בכ Tech Pulse-מדד הלשם השוואה, הגלובלי, מצוי במגמת עלייה. 

בלת סייע בק בין שני המדדים לעיל שהתקיים חיוביהמתאם ה. בעבר, 2016ביעי בשנת לרביע הר 2014

, בשנת 1כפי שניתן לראות בתרשים מס'  ,אולם בישראל. ייצור ציוד תקשורתאינדיקציות בנוגע לענף 

, שספג Tech Pulse-מדד ההשניים. כך, בעוד ש , חלה היפרדות במגמות, לאחר המשבר הגלובלי2009

ות מדד הייצור התעשייתי עד לרמות הזהנחלש זק יותר בעקבות המשבר, התאושש בעקביות, זעזוע ח

 לטרום המשבר.

ים סובל מחולשה שלא ניתן ליחסה לגורמ המקומי מנתונים אלו ניתן ללמוד כי ענף ציוד התקשורת

ת לא מן הנמנע שהחולשה היחסי הפעילות הגלובלית בתנופה. Tech Pulse-שכן ע"פ מדד הגלובליים, 

תר של ובהם: מידה רבה יושהתרחשו על פני שנים קודמות של הענף בישראל נובעת ממכלול של גורמים 

תחרותיות מצד חברות בתחום זה במדינות אחרות; השפעה מצטברת של תיסוף השקל; מידת הקושי 

 חומים תעשייתיים.חלף ת ,שבעשיית עסקים בישראל והמעבר של צמיחה בתחומי שירותים

 

 

                                                           
 להעברת המשמשים ,נתונים לתקשורת וציוד טלפון מכשירי ייצור, ס"הלמ הגדרת פי על, כולל לתקשורת הציוד ענף 1

 ברשת לתקשורת המשמשים מוצרים זה ענף תחת למצוא ניתן. באוויר או חוטים באמצעות אלקטרוניים אותות

 .ועוד נתונים רשתות גבי על חשמל להובלת פתרונות, לוויינית תקשורת מערכות, צבאית תקשורת מערכות, האינטרנט
 התקשורת ציוד ענף לרמת מפולחים אינם (היצוא נתוני למעט) ס"הלמ ידי על המתפרסמים הנתונים כי לציין חשוב
 מגנטית ומדיה אלקטרונים צריכה מוצרי, תקשורת ציוד, מחשבים יצור: הקטגוריה תחת מתפרסמים והנתונים, לבדו

 .לתקשורת ציוד מלבד אחרים ענפים תתי גם כוללים הנתונים כלומר, ואופטית

 



 

רשים ת)ראה/י  2016תוך שנת  לאבהמשך ישיר לנתוני הייצור, מגמת הצמצום במספר המועסקים נמשכה 

, ביל(מול רביע מק 2016שלישי בשנת )רביע  ה האחרונהבשנ 6.5%-(. מדד משרות השכיר ירד בכ2מס' 

ג בהמשך(, יוצכפי שמהתייעלות )בין היתר רידה חדה זו נבעה י .2011מאז הרביע הראשון בשנת  19.3%-וב

י לירידה לא ניתן לתלות את הירידה במספר המועסקים אך ורק בסיבה זו. זאת, מפני שסביר להניח כ אך

 . , גם ללא התייעלותקטן עובדיםהביקוש ל ,כאשר מייצרים פחות -בייצור התעשייתי יש יד בדבר

  האחרונה הבשנ 42.%-בכ ירד, האחרונות בשנים תנודתיות שידע ,2תפוקה ליחידת העבודה עלות מדד

 ניתן המדד רכיבי על פרטנית מהסתכלות(. קודמת בשנה מקביל רביע מול 2016 בשנת שלישי רביע)

  .בעלויות העבודה משמעותית הירידה בעלות העבודה ליחידת תפוקה מיוחסת לירידה כי ללמוד

 אמתמתו שהיא מפני, מפתיעה אינה העבודה בשעות הירידה, ראשית. משמעויות מספר מכך לגזור ניתן

 עלייהה נוכח ,הייצור בהליכי התייעלות התרחשה הנראה ככל, שנית. בענף המועסקים במספר הירידה עם

 עקבותב כי ייתכן -בענף הפעילות היחלשות עם בבד בד התרחשה זו אולם ,עבודה לשעת ובפריון בעלות

, וףלבס. מהפדיון עיקרי חלק המהווה (בהמשך שיוצג כפי) המקומית לתוצרת החיצוני בביקוש ירידה

 הבהנח, בענף החברות פעילותב לתמוך ועשויה חיובית הינה תפוקה ליחידת העבודה בעלות הירידה

  .העבודה בעלויות לירידה מיוחסת היא שכאמור משום, תיבלם בייצור הירידה שמגמת

                                                           
 התוצר במדד וחלוקה, למעשה העבודה שעות במדד עבודה לשעת לעלות המדד הכפלת ידי על נבנה המדד  2

 .התעשייתי



 

 

 2016ה של שנת יהשנינתוני היצוא זינקו בחדות במחצית 

, 2016, נתוני היצוא מצביעים על שיפור בשנת ובניגוד לייצור התעשייתי ומשרות השכיר ,באופן מפתיע

וזאת לאחר ירידה מתמשכת ביצוא הענפי שהחלה לאחר המשבר הגלובלי. כפי שניתן לראות בתרשים 

הינו הגבוה ביותר שנרשם  2016בשנת  )נתונים מקוריים( במיליוני דולרים השנתי הייצוא , ממוצע3מס' 

מחצית השנייה של מיוחסת לביצועים יוצאי דופן ב 2016. העלייה בממוצע השנתי בשנת 2010מאז שנת 

, וזאת משום זהירותבבייצוא השנתי יחד עם זאת, ראוי להתייחס לזינוק . , בדגש על הרביע הרביעיהשנה

 ,בהקשר זה .מגמהבמתמשך חד פעמית גדולה ואינו בהכרח מצביע על שינוי  עסקהעשוי לנבוע מ שהוא

, דבר אשר מחזק את , בהשוואה לחודשי ינואר בשנים קודמותרגילים םנציין כי היצוא בינואר שב לממדי

מגיע  2016שינוי המגמה בשנת חשוב להדגיש כי כמו כן, חד פעמי. בעל אופי הסברה כי מדובר בגידול 

  .שנמשכה אף אל תוך שנה זוה מתמדת לאחר יריד
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)משורשרים במחירי  מול הוצאות הביטחון הריאליות של ממשלת ארה"בהשנתיים בחינה של נתוני היצוא 

)על רקע הביקוש של ממשלת ארה"ב למוצרים של  ביניהםחיובי קשר נמצא עבר סקירות , שב(2009

שינוי בהוצאות הביטחון מ כתוצאה, מעלה כי לא ניתן להסביר את הזינוק ביצוא חברות ישראליות(

 (. 4)ראה/י תרשים  2016בשנת משום שאלו דווקא התכווצו  ,האמריקאיות

אינו מצביע בהכרח על היפוך מגמה ביצוא  2016במבט קדימה, נראה כי הזינוק החד בנתוני הייצוא בשנת 
תהווה  2017התעשייתי והצמצום במועסקים בענף, קשה להעריך כי שנת ובשקלול הירידה בייצור  הענפי

  .בטרם קבלת נתוני החודשים הקרובים סמן חיובי

הצעת התקציב הפדרלי הבשורה לענף ייצור ציוד תקשורת תגיע מכיוון ארה"ב. נראה כי עדיין לא כמו כן, 
בעשרות בודדות של  אולם ,הגדלת תקציב הביטחון אמנם כוללת 2018לשנת של ממשלת ארה"ב 

אתר על פי נתוני ה  .הקונגרסעבור את משוכת הגדלה זו איננה ודאית ועליה לבנוסף, מיליארדי דולרים. 

ענף ציוד ), הוצאות הממשלה הפדרלית בתחומי טכנולוגיות המידע DASHBOARD ITהממשלתי, 
א צפויות להתרחב משמעותית ל 2017בסקטור זה( המתוכננות לשנה הפיסקלית  תת ענףתקשורת מהווה 

 מיליארד 81.6$-סך ההוצאות בתחומי טכנולוגיות המידע צפוי להסתכם בכ. 2016בהשוואה לשנת 
 בלבד.  0.1%בשיעור שנתית צמיחה ומשקף 

במידה והשינויים בתכנית מיסוי חברות בארה"ב יעברו, ובראשם פתיחת אפיק להשבת רווחים כלואים של 

חברות אמריקאיות לארה"ב, וגם יצירת אפליית מס כנגד פעילות שאיננה אמריקאית, הדבר יכול לפעול 

 שיצרנים כך דיי על ב"לארה ישראלית פעילות הסטתלטובת יצרנים אמריקאים. יתכן שבנסיבות אלו תהיה 

יעשו מאמצים שפעילותם תירכש במסגרת של  וגם ב"לארהשלהם  היצור מרכזי את יסיטו ישראליים

 מיזוגים ורכישות על ידי חברות אמריקאיות



 

 שיעורי הרווח התפעולי של מרבית החברות הציבוריות בענף השתפרו 

חברות ישראליות ציבוריות פועלות בענף ציוד תקשורת: פוינטר,  חמשע"פ סיווג הבורסה לניירות ערך, 

על  ותתובנ הפיקלסייע ל יםהחברות הללו יכול הדוחות הכספיים שלסרגון, אודיוקודס, גילת ומיקרונט. 

 הענף. 

 ם שנתיים,נתונישל ארבע החברות שפרסמו  2016לשנת  בחינת התוצאות הזמניות והבלתי מבוקרות

ה אחידה, הכנסותיהן של סרגון ומיקרונט התכווצו בשנת נבת. המגמה בהכנסות אינמעלה תמונה מעור

. לעומת זאת, שיעורי הרווח גילת צמחושל ו ,לא השתנו , ואילו של אודיוקודס2015בהשוואה לשנת  2016

ההפסד שיעור  ,מנגד, אך 2015בהשוואה לשנת  ,2016התפעולי של גילת, סרגון ואודיוקודס עלו בשנת 

 התפעולי של מיקרונט העמיק.

החברות מאפיין משותף לו השפעה מהותית על  ציינו ,בעבר התקופתיים המלאים שפרסמו בדוחות

וגרסאותיהם בעקבות )התאמת המוצרים  תכופה טכנולוגית בהתחדשותהצורך  -תחוםפעילות החברות ב

דוחפת הפחתת עלויות. התחרות העזה בענף בו שינויים שביצעו מתחרים/ שינויים בהרגלי צריכה וכדומה(

"כיסים עמוקים" לטובת מחקר  הוההתפתחות הטכנולוגית המהירה מצריכאת מחירי המכירה מטה, 

כתוצאה מתנאים אלו, החברות הגדולות עדכניות ותחרותיות בשוק הגלובלי.  לשמור עלופיתוח בכדי 

דבר אשר מקנה להן (, קונסולידציה) ם יותרומשתלטות על נתחי שוק גדולי קטנות בענף רוכשות חברות

מדובר גם במגמות גלובליות בהן חברות ישראליות  .עדיפות על החברות המקומיות בשל יתרונות לגודל

על מנת לחסוך בעלויות או כחלק משינוי אסטרטגי. כך  ,נרכשות ופעילותן מועתקת מישראל לחו"ל

עשרות משרות  נייסחברת העבירה אשתקד  ,ומיםבתחום ייצור ציוד תקשורת, על פי הפרס לדוגמא,

ואילו סיסקו פיטרה מאות עובדים כחלק מהאסטרטגיה החדשה  ,להודו במטרה לחסוך בעלויותמישראל 

נוסף על כך,  הסטת הפעילות מתחום יצור ציוד תקשורת לתחומי התוכנה ושירותי הענן. -של החברה

 הסיניות המציעות תנאי מימון ומחירים נוחים יותרמהיצרניות נפגעות בענף החברות הישראליות 



בישראל, לפיכך, ייתכן והירידה בייצור התעשייתי התרחשה על רקע יציאת חברות מהענף  .ללקוחותיהן

 . או הפכו בלתי תחרותיות במחירי המכירה הנוכחייםשלא הדביקו את קצב ההתחדשות הטכנולוגית 

 

 שהייתה חלשה מאוד  2015זאת בהשוואה לשנת  בתחום האקזיטים נרשם שיפור מסוים, אך

זאת לאחר ו, בישראל )הנפקות ורכישות ומיזוגים( מוצלחת בתחום האקזיטיםלא תיזכר כ 2016שנת 

בשנת  בישראל בענף ההייטק הערך הכולל של האקזיטים, PWCע"פ נתוני  שנתיים מוצלחות במיוחד.

, 2015-ו 2014בהשוואה לשנים  67%-ו 76%ירידה בסך  מיליארד. ערך זה משקף 3.5$עמד על  2016

 ערכה. נוסף על כך,  מספר האקזיטים, וכן 2011זאת ועוד, סכום זה הינו הנמוך ביותר מאז שנת  בהתאמה.

, מרבית 2015בדומה לשנת  בהשוואה לשנים הללו. 2016ירדו אף הם בשנת  ,הממוצע של עסקה

אם כי  ערכן  .וגים )הן מבחינת מספר העסקאות והן מבחינת ערכן(האקזיטים בוצעו באמצעות רכישות ומיז

 67%, לעומת 2016מסך העסקאות בשנת  99%-של העסקאות שבוצעו באמצעות רכישות ומיזוגים היוו כ

הינה מגמה מתמשכת בכל  לשוקי ההוןטכנולוגיות של חברות ישראליות מוגבלת ה גישתם. 2015בשנת 

, נראה כי בעלי החברות אינם מעוניינים לעבור את הדרך הסבוכה הכרוכה בהנפקת הקשור לאקזיטים

  .בעל יתרונות לגודלומעדיפים שחברתם תירכש על ידי גוף גדול והמשך ניהולה כציבורית החברה 

 

, הפועלת בתחום ציוד התקשורת, נרכשה על ידי ענקית לאחרונה התבשרנו כי חברת טוגה נטוורקס

. אין זו הפעם הראשונה בה חברות סיניות מתעניינות ברכישות אסטרטגיות Huaweiהתקשורת הסינית 

בישראל )רכישת תנובה, מגעים לרכישת חברות ביטוח ועוד(. אך נראה כי העסקה הנ"ל איננה סנונית 

 2016שבוצעו בשנת  M&Aעסקאות  53, נוכח העובדה כי מבין ראשונה, אלא מהווה "טיפה בים". זאת

 . 2015בדיוק אותה כמות עסקאות כמו בשנת  -בלבד מקורן באסיה 3בכלל סקטור ההיי טק בישראל, 

 

וכולל גם  תחום רחב יותר מציוד לתקשורתשהינו ) בלבד כאשר בוחנים את האקזיטים בתחום התקשורת

הייתה השחונה ביותר מתחילת העשור )ראה/י תרשים מס'  2015, ניתן לראות כי שנת (פעילות תקשורת

(. כל האינדיקטורים צנחו בחדות בשנה זו: ערך העסקאות הכולל, מספר העסקאות וערך עסקה ממוצעת. 5

עלייה במספר  -2015המצביעים על שיפור לעומת שנת  2016כך שלא ניתן להתעודד מנתוני שנת 

 2016בשנת  ערכה של עסקה ממוצעת ירד אף הואערך הכולל של העסקאות. נוסף על כך, העסקאות וב

לשפל שלא נצפה מתחילת העשור. חלקן של העסקאות בתחום התקשורת מסך העסקאות בענף ההייטק 

דבר אשר עשוי להצביע על ענף המצוי בקשיים , עודנו נמוך בהשוואה לשנים עברו 2016שהתאושש בשנת 

  ., בשוק המקומידיו אינו אטרקטיבי או לחלופין

 



 

 

 האמריקאי בשוק ייצור ציוד תקשורת ענף

יצוא ה ייעדאחד מלשוק האמריקאי חשיבות מכרעת על הפעילות הגלובלית בתחום, וכן הוא מהווה 

 חשוב להעריך את המגמות וההתפתחויות בענף בארה"ב.  ,על כן .לחברות המקומיות יםעיקריה

, כפי שמוצג בתרשים 2016בשוק האמריקאי מצביעים על מגמה מעורבת בשנת  כלכליים המקרו הנתונים

 בשנת השלישי מהרביע החל עלייה במגמת מצוי)נתונים מנוכי עונתיות( התעשייתי  ייצורהמדד  .6מס' 

. גם 6%-התעשייתי ב ייצורהעלה מדד  מול רביע מקביל( 2016)רביע שלישי בשנת  . בשנה האחרונה2015

 תכלות ארוכת טווח מצוי המדד במגמת עלייה.בהס

מגמה הזהה לזו בענף בישראל. כך,  -2011מנגד, מספר המועסקים בענף המשיך בצניחה שהחלה בשנת 

  (.2011מול רביע ראשון  2016)רביע שלישי  2011מאז שנת  27.3%-מספר המועסקים ירד בכ

סביב הממוצע הרב שנתי, לאחר שבמרבית היקף ההזמנות החדשות נותר יציב במהלך השנה האחרונה, 

 . היה מצוי בחולשה 2013-2014עים בשנים יהרב

 



 

 

(, להן היקף 7בחינת הנתונים הפיננסיים של החברות בענף ציוד תקשורת בארה"ב )ראה/י תרשים מס' 

 2004-2010  דולרים, מעלה כי מגמת הצמיחה בהכנסות שאפיינה אותן בשנים אלף 250-נכסים הגבוה מ

ברביע ( פסקה לאחר מכן, ואף שינתה כיוון. לעומת זאת, שיעור הרווח התפעולי נסק 2009)להוציא שנת 

 . לאחר מכן 10%-והתקבע סביב ה 2011הרביעי בשנת 

 



המשמעות העולה מכך היא שאמנם השוק האמריקאי מפגין חוזקה ויציבות מסוימת, הן מבחינת הנתונים 

מבחינת הנתונים הפיננסיים, דבר אשר בא לידי ביטוי אף בצמיחה פרמננטית ביבוא המקרו הכלכליים והן 

לנצל את  יםמשכיל םענף ציוד תקשורת בישראל אינב היצרניםהסחורות של הענף האמריקאי. אולם, 

, היבוא של ענף ציוד 8. כפי שניתן לראות בתרשים מס' יצואמכירותיהן ללטובת הגדלת  הזו רחבותההת

, 2016רביעים( הגיע לשיא חדש ברביע הרביעי בשנת  4)נתונים מקוריים, ממוצע נע של תקשורת בארה"ב 

, להוציא רביעים( 4)נתונים מקוריים, ממוצע נע של  הישראלי ייצור ציוד תקשורתבעוד שהיצוא של ענף 

שכאמור לעיל היה חריג, מתכווץ באופן פרמננטי. הגידול ביבוא האמריקני  2016הרביע הרביעי של שנת 

 חברות זרות להן יתרונות תחרותיים על פני אלו הישראליות.מ מושפע, ככל הנראה,

 

המאפיינת אותו בשנים האחרונות. חולשה זו איננו משתקם מהחולשה  ייצור ציוד תקשורת ענף, לסיכום

, אלא ככל הנראה מנחיתות השוק המקומי. כאשר משווים את חיצוניות למשקמהשפעות אינה נובעת 

ההתייעלות שעובר הענף, אמנם יותר.  אף השוק המקומי לשוק האמריקאי התמונה המתגלה מדאיגה

מועסקים, והירידה בעלויות העבודה עשויים לתמוך בחברות בענף. אולם נראה כי בהמתבטאת בצמצום 

על החברות הפועלות בענף להתמודד עם תחרות קשה המצריכה  .מספיקה התייעלות זו לבדה אינה

 ירידה במחירי המכירה. גם בסביבה של השקעה מרובה במחקר ופיתוח ושמירה על רווחיות 

 

 

 

 



 בישראל תקשורת שירותי

 רקע

באמצעות  ווידאו טקסט, נתונים, קול העברת כלומר, נלווים ושירותים תקשורת שירותי אספקת כולל הענף

 שילוב על וא בודדת טכנולוגיה על מבוססים המידע העברת מתקני. ועוד לוויינית ,תשתית קווית, אלחוטית

לולר סטלפוניה קווית, אספקת אינטרנט,  -הם בין היתר ענף זהב מניםהשירותים הנ. טכנולוגיות של

 תכנים ידורש הוא, זה ראשי בענף המסווגים לשירותים המשותף המכנהושידורי טלוויזיה בכבלים ובלוויין. 

שזורים זה בזה, משום שהראשונים  ייצור ציוד תקשורתענף שירותי תקשורת וענף  .הפקתם ללא

הם, משתמשים בציוד המיוצר על ידי האחרונים בכדי לספק את השירותים אותם הם מציעים ללקוחותי

ת עשויים ללמד אותנו על המגמות בענף שירותי התקשורהם למעשה  צרכני ציוד תקשורת. כך ש

 .ייצור ציוד תקשורתהתפתחויות בענף 

 צופים התרחבות במכירות, הייצוא המשיך לדעוך בענף המנהלים

  3תקשורתמידע ומבחינת נתוני סקר הערכות עסקים של הלמ"ס עולה כי המנהלים בענף שירותי 

זאת , 2017וינואר  2016מצהירים על שיפור במכירות לשוק המקומי ובמכירות לייצוא בחודשים דצמבר 

. עם זאת, המנהלים מצביעים על מגמת צמצום לאחר תנודתיות במגמות עליהן הצהירו בחודשים שקדמו

 .2016בכמות המועסקים שהחלה באוגוסט 

דשים נה חיובית. המנהלים צופים כבר שלושה חוהתמונה העולה מציפיות המנהלים לתקופה הקרובה הי

את, יחד עם ז כי תתרחש התרחבות במספר המועסקים בענף ובמכירות לשוק המקומי ולייצוא.ברציפות 

ם הצהירו המנהלים על ציפיות חיוביות, אך רק בחלק מהחודשי 2016נציין כי במהלך מרבית שנת 

 ציפיותיהם התממשו. 

היה  2016היצוא ברביע השלישי בשנת  ,9דש, כפי שניתן לראות בתרשים מס' נתוני היצוא הגיעו לשפל ח

ע מול רבי 2016בשנה האחרונה )רביע שלישי  26%-יצוא שירותי התקשורת ירד בהחלש מזה שנים. 

, 2012החברות בענף מתקשות לשנות את המגמה השלילית במכירות ליצוא שהחלה בשנת מקביל(. 

ראל לצד זאת, יש לציין כי ענף שירותי התקשורת ביש. 2013ישי בשנת להוציא הרביעים השני והשל

ה אמנם אין להתעלם מהיריד ,כלומר .מאופיין בנתח גבוה של מכירות לשוק המקומי מסך המכירות

 בפרופורציה המתאימה.  לכך התייחסיש ל ךהמתמשכת ביצוא, א

 

                                                           
ותקשורת, ולא לתת הענף שירותי  מידע שירותי מתייחסים לענף םעסקי הערכות סקר נתוני כי לציין חשוב 3

 .בלבד התקשורת שירותי ענף תתל מתייחסים המועסקים ומספר היצוא נתונילעומת זאת, . תקשורת לבדו



 

 האמריקאי בשוק תקשורת שירותי

בארה"ב מעלים תמונה ברורה ועקבית. כך,  (טלקומוניקציה) התקשורת שירותי נתוני המקרו של ענף

)הנתונים זמינים החל מהרביע השלישי  2013הכנסות החברות בענף גדלות החל מהרביע השלישי בשנת 

. נציין כי הצמיחה היציבה ביצוא השירותים 10(, וכך גם יצוא השירותים, כמוצג בתרשים מס' 2012בשנת 

 . 2008החלה כבר בשנת 

מאידך, מספר המועסקים בענף מצוי בירידה מתמשכת שהחלה אף היא בעשור הקודם. הירידה במספר 

הפסדים, אולם מ הנובעיםקיצוצים על בענף או עשויה להעיד על צפי לירידה בפעילות הייתה המועסקים 

 .שעובר הענףמכירות ליצוא מצביעים על התייעלות מתמשכת הובענף הכנסות ההגידול ארוך השנים של 

 



 

. לא זו אף ממשיך להפגין חולשה, תקשורת ושירותי ייצור ציוד תקשורת -בישראל התקשורת ענף, לסיכום

 התקשורת בענףמאידך, אינו מתכנס ליציבות לאחר שנים ארוכות בהן הוא מצוי במגמה זו. הענף  זו,

מעודדים וכך גם נרשמת מגמת יציבות. הנתונים המקרו כלכליים בענף התקשורת בארה"ב , ב"בארה

  הנתונים הפיננסיים בענף ציוד תקשורת.


