
 

 

 2017 רבעון ראשוןסיכום  – חוץ בסחר מגמות ניתוח
 (:2016מרץ -ינואר) לעומת תקופה מקבילה אשתקד - 2017 מרץ-ינואר

 
 יציבותעל  יצוא הסחורות ללא יהלומים שמר 2017 הרבעון הראשון של שנתבמהלך 

 11.35-, והוא הסתכם בכ(2016 מרץ-ינואר) אשתקד ברבעון הראשוןהיקפו לבהשוואה 
בהשוואה  5%-כשל  ירידהבמהלך תקופה זו רשם  היצוא החקלאי מיליארד דולר.

 14%-כבשיעור של  עלה ויצוא היהלומים מיליון דולר( 406-)לכ לתקופה המקבילה
 היהלומים יצוא כולל הסחורות יצוא הסתכם כך בתוךמיליארד דולר(.  2.5-הסתכם בכו)

  .1בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 2.5%-של כ עלייה – דולר מיליארד 13.8-כב

נתוני הרבעון הראשון של השנה  מניתוחבדומה למגמה בתקופה האחרונה, גם 
)אם כי מגמה שלילית   מגמה שלילית כללית ביצוא של הענפים הדומיננטיים מסתמנת

בשיעור של  הרכיבים האלקטרוניםיצוא  ירדבחודשים אלו : זו התמתנה מעט יחסית(
יצוא  דולר. מיליון 975-לכלעומת היקפו בתקופה המקבילה אשתקד והוא הסתכם  18%

, הנתון לתנודתיות רבה מתקופה לתקופה רשם במהלך החודשים האחרונים התרופות
מיליארד דולר. בניגוד למגמה זו נרשם גידול ביצוא  1.8-לכ והסתכם 5%-ירידה של כ
תתרום  יםהאנרגיה העולמי יוזאת בהתאם להערכותינו כי התאוששות מחיר הכימיקלים

הראשונים החודשים  3-למומנטום חיובי ביצוא ענף זה. סך יצוא הכימיקלים הסתכם ב
השוואה לתקופה ב 8.5%-עלייה דולרית של כ – מיליארד דולר 1.9-בכ של השנה
  ד.קתאש המקבילה

ירד  , המאופיינים בריכוזיות רבה, הללו םהענפים הדומיננטיי 3סך היצוא של 
של מצטבר שיעור ב 2017ברבעון הראשון של והתרופות הרכיבים  ענפי שלם השפעתב
 %41 –מיליארד דולר  4.6-כלהיקף כולל של  ,2016לרבעון הראשון של בהשוואה  %3-כ

 .  2הייצואמסך בלבד 

רשם היצוא ביתר הענפים )ייצוא סחורות ללא יהלומים בנטרול הענפים הדומיננטיים( 
היצוא ביתר הענפים סך  תקופה המקבילה אשתקד.הלעומת  %3-של כיפה עלייה 

 .מסך היצוא 59%-, כמיליארד דולר 6.75-כהסתכם ב

מדד הליבה של יצוא  – אופטי ורפואימחשוב, ציוד אלקטרוני, יצוא  מבין ענפים אלו:
 ,מכונות וציודיצוא  ;מיליארד דולר 2-כ היקף שלל 11%-בשיעור של כ עלה –טק -ההיי

טכנולוגיה, אנרגיה חלופית ונקייה, -האגרו בתחום מכונות יצוא השאר בין כולל)ה
 דולר מיליארד 1.4-להיקף של כ 5%-כבשיעור של  (, עלהרובוטיקהו דפוסהשקיה, מזון, 

מיליון דולר.  165 -כ להיקף של 33% -כשיעור של עלה ב ומוצרי מתכת המתכותיצוא ו
נהנה מעליית מחירי האנרגיה ורשם  תזקיקי הנפטבדומה לענף הכימיקלים גם יצוא 

 מיליון דולר.  170-בהיקפו לכ 27%-גידול חד של כ
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 לצורך ל"לחו מישראל יהלומים מהעברת הנובעת חריגה לתנודתיות היהלומים ייצוא נתון השנה של זו בתקופה מסורתית כי יצוין 

 .זו בתקופה הנערכת חשובה ל"בינ בתערוכה הצגתם
2

 יהלומים ללא, סחורות 



 

)הנתון לתנודתיות רבה מתקופה לתקופה  כלי טיס והובלה יצואמנגד נרשמו ירידות ב
 2.5%-כבשיעור של  ירדאשר  ,עקב אופי העסקאות והחוזים הנחתמים ביצוא הענף(

, )התמתנות משמעותית בירידות לעומת חודשים קודמים( מיליון דולר 710-להיקף של כ
, (מיליון דולר 550 -כ להיקף של 2% -כשיעור של ב )ירד מוצרי גומי ופלסטיקיצוא ב
 )ירד – ואלקטרוניקה חשמל ומערכות ציוד יצוא השאר בין כוללה - ציוד חשמלייצוא ב
שיעור של ב )ירד מזון ומשקאותיצוא ב ,(מיליון דולר 250 -כ להיקף של 9% -כשיעור של ב
-בשיעור של כ )ירד מוצרי עץ, נייר ודפוסיצוא מיליון דולר( וב 270 -כ להיקף של 3% -כ

 .(מיליון דולר 125-להיקף של כ 9%

על  ,בדומה להיקפו ברבעון המקביל אשתקד ועמד,שמר על יציבות  טקסטילמוצרי יצוא 
 מיליון דולר. 210 -היקף יצוא של כ

 

 2016 דצמבר-אוקטוברעומת ל 2017מרץ -ינואר  בהשוואה לתקופה הקודמת:

 דולרית עלייהיצוא הסחורות ללא יהלומים  רשם 2016לרבעון הרביעי של בהשוואה 
 ענפי היצוא רובאת  אפיינהבהיקפי היצוא בחודשים אלו  העלייה. 1.5%-בשיעור של כ

היצוא הושפע מירידה ביצוא התרופות )כאמור ענף הנתון לתנודתיות רבה  .העיקריים
 . %4-כאשר בנטרול התרופות נרשם גידול של כ –מתקופה לתקופה( 

הרכיבים  יצואו 11%-בכ ירדיצוא התרופות , 11%-גדל בשיעור של כ הכימיקליםיצוא 
 . לעומת הרבעון הקודם 23%-של כ גידול חד ברבעון הראשון השנה רשם האלקטרונים

 .לעומת התקופה הקודמת 4.5%-בשיעור של כ עלהסך יצוא הענפים הדומיננטיים 

)כאמור  66%-כשל חד בשיעור עלה  כלי טיס והובלה יצוא העיקריים:ביתר ענפי היצוא 
ציוד אלקטרוני, מחשוב, אופטי יצוא  (,נתון לתנודתיות רבה מתקופה לתקופהענף זה 
 ירד מכונות וציודיצוא ברבעון הקודם(,  20%-)לאחר גידול חד של כ 19%-ירד בכ ורפואי

 4%-בכ ירד ציוד חשמלייצוא , ברבעון הקודם( 11%)לאחר עלייה של  6%-כבשיעור של 
שיעור ב המתכותיצוא  בנוסף עלה (.ברבעון הקודם 11%)גם הוא לאחר עלייה דומה של 

 מוצרי עץ, נייר ודפוסויצוא  3%-עלה בשיעור של כ טקסטילמוצרי יצוא , 10% -כשל 
נותר ללא שינוי בהשוואה להיקפו ברבעון  מזון ומשקאותיצוא בשיעור דומה.  עלה

 הקודם אשתקד.

 


