
 

 

  2017 סיכום רבעון שני – ביצוא והתפתחויות מגמות ניתוח
  2017ומחצית ראשונה 

 
 (:2016 שני רבעון) אשתקד מקבילה תקופה לעומת - 2017 שני רבעון  :2017רבעון שני 

יצוא הסחורות ללא  גדל (2017 יוני-אפריל) 2017 הרבעון השני של שנתבמהלך 
 יוני-אפריל) בתקופה המקבילה אשתקדהיקפו לבהשוואה  5.1%בשיעור של  יהלומים

במהלך  שמר על יציבות היצוא החקלאי מיליארד דולר. 11.4-, והוא הסתכם בכ(2016
בשיעור של  רשם ירידה חדה ויצוא היהלומים מיליון דולר 290-לכוהסתכם תקופה זו 

 יצוא כולל הסחורות יצוא הסתכם כך בתוךמיליארד דולר(.  1.4-הסתכם בכו) 23%-כ
בהשוואה לתקופה המקבילה  1%-של כ עלייה – דולר מיליארד 12.8-כב היהלומים

  .אשתקד

מניתוח נתוני החודשים האחרונים מסתמנת מגמה חיובית כללית ביצוא של הענפים 
בתקופה  גםבעוד שהירידות בענף הרכיבים האלקטרונים נמשכו  –הדומיננטיים 

האחרונה, רשם יצוא התרופות גידול חד מאוד ובענף הכימיקלים נמשכה מגמת 
, זאת בעיקר לאור העלייה במחירי האנרגיה השנה בהשוואה ההתאוששות החיובית

 האלקטרוניםהרכיבים יצוא  ירדבחודשים אלו  : 2016-למחירם בתקופה המקבילה ב
 מיליון 800-לכלעומת היקפו בתקופה המקבילה אשתקד והוא הסתכם  21%בשיעור של 

 28%זינוק חד של רשם במהלך החודשים האחרונים  התרופותיצוא  לעומת זאת, דולר.
בחודש מאי האחרון לבדו הסתכם יצוא מיליארד דולר.  1.9-כבהיקף כולל של והסתכם 

החודשים  3-מיליון דולר )יותר מסך יצוא הרכיבים ב 850-למעלה מהתרופות ב
 כי לזכור ישעם זאת . 2015הנתון החודשי הגבוה ביותר מאז פברואר  –האחרונים( 

. לתקופה מתקופה רבה לתנודתיות ונתון מאוד ריכוזי הינו התרופות ענף יצוא
גידול תחול התמתנות של קצב ה 2016להערכתנו במהלך מחצית השנה השנייה של 

 ביצוא הענף. 

 ענףרשם יצוא  ,2016-ת העלייה במחירי האנרגיה בהשוואה למחירם בלמגמ בהמשך
כי התאוששות  2017לשנת וזאת בהתאם להערכותינו  בהיקפים חדגידול  הכימיקלים

תתרום למומנטום חיובי ביצוא ענף זה. סך יצוא  יםהאנרגיה העולמי ימחיר
עלייה  – מיליארד דולר 2-בכ הראשונים של השנההחודשים  3-הכימיקלים הסתכם ב

   ד.קתאש בהשוואה לתקופה המקבילה 16%-של כ יפה

 עלה , המאופיינים בריכוזיות רבה, הללו םהענפים הדומיננטיי 3סך היצוא של 
 %12-של כמצטבר שיעור בוהתרופות  הכימיקלים ענפי שלהחיובית ם השפעתב

מסך  41% –מיליארד דולר  4.7-כלהיקף כולל של  ,לתקופה המקבילהבהשוואה 

 .  1צואהי

                                                           
1

 יהלומים ללא, סחורות 



 

רשם יצוא סחורות ללא יהלומים בנטרול הענפים הדומיננטיים( היצוא ביתר הענפים )
היצוא סך  תקופה המקבילה אשתקד.הלעומת  %1-עלייה של כ 2017ברבעון השני של 

 .מסך היצוא 59%-, כמיליארד דולר 6.7-כביתר הענפים הסתכם ב

מדד הליבה של יצוא  – אופטי ורפואימחשוב, ציוד אלקטרוני, יצוא  מבין ענפים אלו:
 עלה – , בו מרוכזת עיקר פעילותן של רוב החברות במגזר ההייטק התעשייתיטק-ההיי

 2.1-כ היקף שלבהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, והסתכם ב 14%-בשיעור של כ
)הנתון לתנודתיות רבה מתקופה לתקופה עקב  כלי טיס והובלה יצוא ;מיליארד דולר

-להיקף של כ 22%-כבשיעור של  , עלהאופי העסקאות והחוזים הנחתמים ביצוא הענף(
 550-להיקף של כ 2%-כבשיעור של  עלה מוצרי גומי ופלסטיק יצוא, דולרמיליון  920

 חשמל ומערכות ציוד יצוא השאר בין כוללה - ציוד חשמלייצוא , דולרמיליון 
בהשוואה להיקפו  25%-גידול חד של כ 2017רשם ברבעון השני של  – ואלקטרוניקה

 עלה מוצרי מזון ומשקאות יצואמיליון דולר.  320 -אשתקד והסתכם בהיקף יצוא של כ
 עלה טקסטיל והלבשהמוצרי  יצוא ,דולרמיליון  215-להיקף של כ 3%-כבשיעור של 
 -כשיעור של עלה ב התכשיטיםיצוא  ,דולרמיליון  200-להיקף של כ 2.5%-כבשיעור של 

-כבשיעור של  עלה המתכתמוצרי המתכות ו יצואמיליון דולר ו 180 -כ להיקף של 31%
  .דולרמיליון  145-להיקף של כ 8.5%

 יצוא השאר בין כולל)ה ,מכונות וציודיצוא בניגוד למגמה החיובית הכללית, ירד 
 דפוסטכנולוגיה, אנרגיה חלופית ונקייה, השקיה, מזון, -האגרו בתחום מכונות

 מוצרי עץ וניירויצוא  דולר מיליארד 1.4-כוהסתכם ב 15%-כבשיעור של (, רובוטיקהו
 מיליון דולר.  120-להיקף של כ 7%-ירד בכ

 מגמות ביצוא 
 יצוא סחורות ללא יהלומיםמקוריים,  נתוניםשיעור שינוי רבעוני, כל תקופה לעומת מקבילה אשתקד. 

 
 מכון היצואהיחידה הכלכלית, : וניתוחעיבוד 
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 2016לעומת מחצית ראשונה  2017ניתוח מחצית ראשונה   :2017מתחילת שנת 

יוני -גדל במהלך המחצית הראשונה של השנה )ינואר יהלומיםיצוא הסחורות ללא 
יוני -בהשוואה להיקפו בתקופה המקבילה אשתקד )ינואר 4.6%בשיעור של ( 2017
במהלך תקופה זו  גדל היצוא החקלאימיליארד דולר.  23.2-והוא הסתכם בכ (2016

-רשם ירידה של כ ויצוא היהלומים מיליון דולר 765-להיקף של כ 6.5%-בשיעור של כ
 יצוא כולל הסחורות יצוא הסתכם כך בתוךמיליארד דולר(.  3.9-הסתכם בכו)  3%

בהשוואה לתקופה המקבילה  3.5%-עלייה של כ – דולר מיליארד 27.1-כב היהלומים
  .אשתקד

יצוא גידול בהודות ל גםהמגמה החיובית המאפיינת את היצוא מישראל השנה נרשמה 
אך גם ובעיקר הודות לגידול בכל (, ענפי התרופות והכימיקלים)הענפים הדומיננטיים  

 . יתר ענפי היצוא

להיקף  10%-עליה בשיעור של כ התרופותרשם יצוא  2017במחצית השנה הראשונה של 
 4-והסתכם לכ 16%-גדל בשיעור של כ הכימיקליםיצוא ו מיליארד דולר 3.7-של כ

בסיכום המחצית  רשם הרכיבים האלקטרונים יצואמיליארד דולר יצוא. לעומת זאת, 
 1.8-להיקף של כ, 2016-בהשוואה למחצית המקבילה ב 20%-של כ ירידה הראשונה

לעומת  5%-בשיעור של כ עלהסך יצוא הענפים הדומיננטיים   מיליארד דולר.
 .דולר יצוא(מיליארד  9.4המקבילה אשתקד )התקופה 

 

גורפת אשר מגמה חיובית  2017מחצית הראשונה של בנרשמה ביתר ענפי היצוא 
סך היצוא ביתר הענפים )יצוא סחורות ללא יהלומים  .אפיינה את רוב ענפי היצוא

  4.5%-עלייה של כ 2017בנטרול הענפים הדומיננטיים( רשם במחצית הראשונה של 
 59%-מיליארד דולר, כ 13.8-הסתכם בכ לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אשר

 מסך היצוא.

(, עלה טק-מדד הליבה של יצוא ההיי) ציוד אלקטרוני, מחשוב, אופטי ורפואייצוא 
מיליארד  4.1-בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד )הסתכם בכ 13%-בשיעור של כ

 (,מיליארד דולר 1.9-)הסתכם בכ 13%-כבשיעור של  עלה כלי טיס והובלה יצוא (,דולר
, דולר מיליארד 1.1-להיקף של כ 2.5%-כבשיעור של  עלה מוצרי גומי ופלסטיק יצוא

מוצרי  יצוא ,דולרמיליון   560-להיקף של כ 6%-כבשיעור של  עלה ציוד חשמלייצוא 
מוצרי  יצוא ,דולרמיליון  525-להיקף של כ 8%-כבשיעור של  עלה מזון ומשקאות

יצוא  ,דולרמיליון  420-להיקף של כ 2.5%-כבשיעור של  עלה טקסטיל והלבשה
מוצרי המתכות ו יצואמיליון דולר ו 360 -כ להיקף של דומהשיעור עלה ב התכשיטים

  .דולרמיליון  310-להיקף של כ 21%-כבשיעור של  עלה המתכת

 6%-כבשיעור של ירד השנה  מכונות וציוד יצוא, הכלליתהחיובית בניגוד למגמה 
להיקף  ,בשיעור דומהגם הוא ירד  מוצרי עץ וניירויצוא  דולר מיליארד 2.8-כב והסתכם

 מיליון דולר.  250-של כ

 


