
 

 

 
 2019אפריל  07

 ב' ניסן תשע"ט

, הנפט הכימיה ףענ - 2018סיכום שנת 
 הפרמצבטיקהו

 
 תקציר

 עולה: 2018שנת מסיכום 

 -יגה של כנסבהמשך ל זאת 15.8% -של כ ירידה, התרופותענף בפעילות  חדה חלה נסיגה ▪

בתוצר ענף מוצרי  2% -מותנה במקצת הודות לעלייה של כ ,ה זוייל. ע2017בשנת  10%

 הנפט והכימיה.

 .₪מיליארד  87.5 -כב נאמדו הנסקריםהענפים מכירות  ▪

דולר, זאת  מיליארד 16.1- בכ 2018 בשנת מוהסתכ, הכימיה והנפט פי התרופותענ יצוא ▪

  .2017 ה בשנתהיקף דומב לאחר יצוא

 9% -כ יםמהווה, תרופותכימיה, הנפט והבענפי האיש  ףאל 33.7 -כ הועסקו 2018בשנת  ▪

 .מסך מצבת עובדי התעשייה

 לעומת שנה קודמת.  16% -כשל  ריאליתרשמו נסיגה ההשקעות במכונות וציוד מיבוא  ▪

 

 רקע

 ת ענפיוצלקב ךייתמש (21סיווג ) תוהתרופ ףענייצור לפי סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

ייצור תכשירים ותרופות, הן קונבנציונליות )על בסיס  פעילות 1כולל זה ףנ. עהעיליתה הטכנולוגי

 כימיקלים( והן הומאופתיות )על בסיס צמחים(.

 כולל זה ף. ענעילית - לקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת ךייתמש (20סיווג הכימיה ) ףענייצור 

 הליכים כימיים. ת תואמצעאניים באורגניים ואנאורגם טרנספורמציה של חומרי גל תפעילו

 ענף ראשי זהמסורתית  – פי הטכנולוגיה המעורבתענ תצלקבו ךייתמש (19סיווג הנפט )יצור ענף 

כלומר ל הפיכת נפט גולמי ופחם למוצרים שמישים. התהליך המרכזי הוא טיהור הנפט, ולכ

וצרים יצור מיכולל גם זה ענף קוע וזיקוק. ביהפרדת הנפט הגולמי למרכיבים, באמצעות טכניקות 

וכן שירותים בתחום עיבוד הנפט הגולמי  (טאופייניים )כגון: קוק, ּבּוטן, פרופן, דלק, נפט, מזו

זיקוק  בנוסף, כולל גם ייצור גזים כגון: אתן, פרופן ובוטן, כתוצרים של ק בהזמנה(.)כגון: זיקו

 נפט.
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,  ייצור מוצרי נפט מ וקק
סיבים סינתטיים 

ופלסטיק ו ומי סינתטי 
 ,1   

ייצור כימיקלים  
 ומרי , בסיסיים

 שנים , ה ברה ו יטוי
   2, ותרכובות  נק 

לכות , ייצור צבעים
 יו , ו ומרי ציפוי  ומים
  1, לה פסה ושרף

ייצור סבו  ו בקות  
 ומרי ניקוי , כביסה
ותכשירי ניקוי , והברקה

תעשיית מוצרים    8, ותמרוקים
   , כימיקליים   רים 

כולל , ייצור תרופות
,  תרופות הומ ופתיות

 0  

 הנפט והתרופות, פעילות ענף הכימיה
201  

 
 ייצור

 323 -מזה כ ,2מפעלים 373 -כות עבאמצ תפועלומית מקה ה והנפט, הכימיותהתרופענף תעשיית 

 3% -מהווים כ ענפי התרופות, הכימיה והנפט מפעלינציין כי  מפעלים הינם מענף הכימיה והנפט.

 3על ידי מפעלים (%84 -)כ היצור מתבצע ברובוו ,והחציבהה יימסך מפעלי התעשייה, הכר

 .םעובדי 100ד ע המעסיקים

  -כ המהווה במונחי ערך מוסף ,₪ מיליארד 18.4 -כב נאמד מפעלים אלו תוצר 2018 שנת בסיכום

, התרופותענף בפעילות  חדה נסיגהרשמה בתקופה הנסקרת נכמו כן,  .4התעשייהענפי  תוצרמ %14

מנגד, . 2017בשנת   10% -בהמשך לנסיגה של כ זאת 15.8% -של כ ירידהבדי ביטוי ילבאה אשר 

 נפט והכימיה.י הענף מוצרבתוצר  2% -עלייה של כחלה 

 התרופות, הכימיה והנפט ףיצור ענ
 שיעורי שינוי שנתיים, ריאליים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 התרופות, הנפט והיבענפי הכימהרכב פעילות היצור   
 2014                               פותהנפט והתרו, הכימיהי בענפיצור עיקר פעילות הי 

 פות כולל תרותרופות, ור ביצ דתמקמתבישראל 

כימיקליים מסך היצור(, יצור  50% -כ) הומאופתיות

 , (מסך הייצור 24% -כ)הדברה  וחומרי בסיסיים

  (הייצור מסך 13% -כנתטיים )יסנפט מזוקק וסיבים  מוצרי

 . (8% -)כ סהת כביקוואבסבון יצור ו

  יםהתמחות ממוקדענפי כוללת  זויית , תעשבנוסף

  לים אחריםמוצרי כימיקר יצומת כדוג

מסך  1% -לכות וחומרי ציפוי )כ וייצור צבעים (4% -כ)

 .(הייצור

                                                           
 2017, לשנת סיקים שכיריםאיים שאינם מעכולל עצמ 2
 .2014בה חציה, כרייה ועשייסקר ת 3
 התעשייתי. ס מדדי הייצורל בסיקידום ע , תוך2014מסקר תעשייה  ערך מוסף()במונחי  מתבסס על נתוני התפוקה 4
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 הכימיה והנפט, ענף התרופות, יצור
 ריאליים, שיעורי שינוי שנתיים

 יצור בס  התעשייה ייצור תרופות כימיקלים ומוצריהם, ייצור מוצרי נפט



 

 

 

 י  ומרי ה לםירמ 

נפט המשמש לייצור  העיקרי בענפי הכימיה, הנפט והתרופות הוא הנפט הגולמיהגלם  חומר

צב קב ירידה נרשמה כך  ,הנפט הגולמימחירי רידה במדד חלה מגמת י 2011-2016שנים ב. קקמזו

 דמדה נקודות 618 -כ של פללש הגיע הנפט הגולמירי חימ מדדו 17%5 -כשל חד ע וצממשנתי 

 (.2011בשנת  480 -כירים של חמסביבת מדד )לעומת 

-כ שלביותר חדה צמיחה  , כך נרשמהילמהנפט הגו מחירחלה התאוששות ב 2016-2018בשנים 

לחבית בשנת  $71 -של כ עמחיר ממוצ) 2018שנת ות בנקוד 300 -כ לרמה של ,בממוצע לשנה 27%

 ,OPECמדינות  םבעקבות הסכ ההיצע מצוםצ בשלהעיקרי בחלקה  נגזרההעלייה במחירים  .(2018

. ט גבוהעל מחיר נפ ורוזאת על מנת לשמ הגולמי שבמסגרתו הוחלט לצמצם את תפוקת הנפט

 .הרוסיגון, ובראשן שאינן חברות באר נוספות רבות ותינמדפו רטלהסכם זה הצ

  ינפט  ולממ ירים עולמי של מ   
                                                                                                                         1990=100שנת בסיס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מכירות

 כאשר ,6ד ש"חמיליאר 87.5 -כב נאמדו 8120בשנת  הכימיה, הנפט והתרופותצת ענפי מכירות קבו

כך,  ת.נף התרופורות עלמכי (23% -כ)נפט, והיתר ענף הכימיה והוחסות למיכירות הממ 77% -כ

ענף עילות פ התעשייה.ענפי  סךממכירות  21% -היוו כלו א םמכירות קבוצת ענפיסך  2018בשנת 

 -מ הלמעלומד על עו ביותרבוה ג הינו מהיצואהפדיון שיעור שר א כאיצו תמוט ההינהתרופות 

ע על גבוהה ליצוא עלולה להשפי חשיפה .למכירות השוק המקומימופנה בלבד  %12 -וכ %887

מנגד,  .רתוצן מיוצאת התבמדינות אליהתפתחויות כלכליות להרגישות יתרה ו סיכוני שע"ח

כירות מלטובת  58% -כעל  תעומדר ותיו תזנמאוהינה ימיה והנפט ענף מוצרי הכחלוקת הפדיון ב

 .יצואלמופנה  (48% -כ, והיתר )מקומיות

 

                                                           
 2019 מרץנומיסט, האקו 5
 2018ת מכירות לשנס מדדי , תוך קידום על בסי2017בשנת מכירות מקוריים נתוני  מתבסס על 6
 , למ"ס.2015מדדי התעשייה  7
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 8יצו 

דולר, זאת לאחר  מיליארד 16.1- בכ 2018 בשנת מוהסתכ, הכימיה והנפט פי התרופותענ יצוא

ריאלית של רשמו עלייה  הכימיהנפט וה ענפי יצוא 2018בשנת , ךכ. 2017 ה בשנתדומהיקף ב יצוא

 22% -כ של רביותחדה ריאלית נסיגה  םהתרופות רש ענף יצואעוד ב, בהתאמה, 1.3% -ו 29.3% -כ

 ףענ יצוא עולה כי, הרכב היצואמבחינת  חברה מרכזית בענף. ה שלבשל פעילות בתקופה הנסקרת

מוצרי הנפט  ענףונוספים  36% -מהווה כהופות ד יצוא ענף התרלצ, 55% -כ מהווהכימיה הצרי מו

  .8% -כ

ת רשם עלייה ריאלי וא מוצרי הנפטניכר כי יצ 2008-2018בשנים , בהסתכלות ארוכת טווח

 במקביל, .בממוצע התעשייה 26% -מצטברת של כ צמיחה לעומת 97% -של כביותר  חדהמצטברת 

, יצוא ענף התרופות מנגדוף בעשור החול 20% -ם עלייה מצטברת של ככימיה רשמוצרי היצוא ענף 

 צותחלה התכוו 2017בשנת  , כינציין. 2008לעומת שנת  8% -של כריאלית בקצב צות רשם התכוו

  תרופות.ה ענףחת החברות המרכזיות בשל משבר באב 22% -של כריאלית בקצב 

 ס  התעשייהלעומת  והנפטענפי הכימיה, התרופות היצו  ב התפת ות
 2008, לעומת בעשור החולףצטברים ים מי ריאלישיעורי שינו

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 יבו 
 

  לאחר יבוא בהיקף  אתז, ד דולרמיליאר 7 -בכ  2018 בשנת הסתכם הכימיותהתעשיות  מוצרייבוא 

 ינלית )דולרית(נומ צמח שיות הכימיותמוצרי התעיבוא , כך .2017 בשנת דולריארד מיל 6.4 -של כ

מסך  35% -מהווים כ פרמצבטייםהמוצרים העולה כי  הענפייבוא הב בבחינת הרכ. 10% -בכ

ומוצרים כימיים שונים המהווים  נוספים 23% -כהווים המם אורגניים יבוא כימיקליי לצד ,ואהיב

ד מקבוצות בכל אחכימיה בהיקפים נמוכים יותר:  יבוא מוצריכי ניתן לראות  כמו כן .13% -כ

היקף היבוא  הרסקאות ולצביעותמציות לבו אנאורגניים, סבון ותכשירי כביסה כימיקליים היבוא

 .(1%ודשנים ) (2%חומרים אלבומיניים ) ,(2%) רפייםפוטווג ןמסך היבוא, טובי 5%עומד על 

 

 

 

                                                           
 , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהסחר חוץעל פי נתוני  8
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 יצו  מוצרי כימיה יצו  מוצרי נפט מ וקק ס  התעשייה יצו  תרופות

התרופות והנפט לעומת ס  התעשייה, בענפי הכימיההיצו  התפת ות   

 2008משנת , שינוי שינוי רי ליים מצטברים בעשור ה ולף



 

 

 יבו  מוצרי כימיה
2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 9מועסקים

מסך  9% -כ יםמהווה ,תרופותכימיה, הנפט והה בענפיאיש אלף  33.7 -כ הועסקו 2018בשנת 

 יטוריםפ. 2017לעומת שנת  4% -בקצב של כ עובדים פיטורי בשנה זו חלו .מצבת עובדי התעשייה

בענף  0.5% -ירידה בקצב של כ( ו-9.1%ענף התרופות ) צמצום נרחב במצבת עובדיקפים שמ אלו

 מצבת העובדים רחבותבהתלהבחין ניתן , זמןעל פני בהסתכלות , יחד עם זאת. הכימיה והנפט

 והנפט.נף הכימיה בע 2.6% -כ ושל  בענף התרופות 9.2% -של כ ה, עלייה מצטברתפים אלבענ

 רופותהנפט והתיה, בענפי הכימים מועסק
 אלפים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גה של : נסיבהיקף שעות העבודה ירידהגם  2018בהיקף המועסקים, חלה בשנת  ההירידיחד עם 

 בפריון 5.3% -שר הובילה לירידה של כא ,הנפט והתרופותו ימיהענפי הככל אחד מב 2.2% -כ

ר אש, (-13.9%)ענף התרופות בפריון  חדהה ירידנגזרה מה בפריון היריד. וענפים אלשל  העבודה

יצוין, כי פריון העבודה ט. בפריון ענף הכימיה והנפ 4.2% -של כמקצת הודות לעליה מותנה ב

 ידי התוצר לשעת עבודה. מחושב על

 -ך בכהישראלי נמו מוצרי הנפט והכימיקליםענף תן לראות כי פריון , ניבהסתכלות בינלאומית

 -לעומת כ אלף דולר 139 -כערך בוצר לעובד ישראלי מו. כך, התOECD -נות המממוצע מדי 30%

                                                           
 , למ"ס2018שנתי שינוי  ממוצע שיעורעל  מתבסס 9
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מוצרים כימיים  
   1, שונים
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 יבו  מוצרי כימיה
2018 
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 31% -גבוה בכ שראליהי מנגד, פריון ענף התרופות .OECD10 -צע מדינות האלף דולר בממו 199

 .OECD -המפריון הענף במדינות 

 OECD-עשייה הישר לית לעומת ההפריו  בענפי הת
 2015פים, רים שוטיה ומחיוח קנישווי כ ילפ, נבחרותן בין ישראל למדינות יחס הפריו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11השקעות

ורשמו  12חש" ליונימי 904 -בכ 2018בשנת  הסתכמו פותהכימיה, הנפט והתרו ףבענההשקעות 

בלבד מסך  4% -מהוות כ פים אלההשקעות בענה. 2017לעומת  16% -של כריאלית  ירידה

וצע בממה קעות ענף הכימי, הששור החולףבע .2018נת ייה במכונות וציוד בשהשקעות ענפי התעש

 .קבוצת ענפים אלושל שקעות הה מהיקף 49% -כשנתי היוו 

 פי הכימיה, הנפט והתרופותהשקעות בענ
 2010בסיס,  חירימ₪, יליוני מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מ קר כלכלי:לצוות המ לקה להרות נית  לפנות רים והבהסבב בר 

  לקההממנהלת  ,פ -מילה סויפר

  880 1 - 0לפו : ט, ע, כלכלניתיר סלקלי

                                                           
 PPP , מותאם מחירי2015ון לשנת יפר ינתונ 10
 וציוד מיבואבמכונות השקעות  11
 ם שוטפיםבמחירי 12

 יצור תרופות

ייצור מוצרים
  רים על   

בסיס מינרלים 
 מתכתיים- ל

,  ייצור מ שבים
מכשור  לקטרוני 

 ו ופטי

,  ייצור מוצרי מתכת בהרכבה
 פרט למכונות ולציו 

,  שעם וקש, ייצור מוצרי ע 
 פרט לרהיטים

ייצור כלי ת בורה
 והובלה   רים

ייצור מוצרי  
  ומי ופלסטיק 

ייצור מכונות
   וציו  לנמ 

,ייצור טקסטיל
מוצרי הלבשה

,  ייצור מ ו  ועור 
משק ות  
 ומוצרי טבק

,ייצור מוצרי נפט
 כימיקלים ומוצריהם 

ה פסה ושכפול 
של  ומר  

 תקשורתי מוקלט

ייצור 
ציו   
  שמלי

ייצור נייר 
 ומוצריו

תעשיית 
מתכות 
 בסיסיות

, יצור רהיטים
ענפים   רים  
ותיקו  ות  וקה  
 של מכונות וציו 

ייצור כלי רכב  
 מנועיים ונ ררים

 0.40

 0.60

 0.80

 1.00

 1.20

 1.40

       -הפריו  בענפי התעשייה בי  ישר ל לבי  ה
 201, שווי כו  קנייה ומ ירים שוטפיםי ס הפריו  בי  ישר ל למ ינות נב רות
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 הנפט והתרופות, השקעות בענפי הכימיה
 2010, מ ירי בסיס,   מיליוני ש

 השקעות בענף הנפט השקעות בענף התרופות השקעות בענף הכימיה


