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עלייה של כ 3%-בסיכום  3הרבעונים הראשונים של 2018
• העלייה ביצוא הסחורות (בנטרול יהלומים) התקבלה חרף תקופת החגים
שהשפיעה בצורה משמעותית על היצוא בספטמבר השנה.
• בדומה למגמות היצוא השנה אופיין הגידול ביצוא בגידול בענפי הרכיבים
האלקטרונים והכימיקלים ,כשמנגד נרשמו ירידות ביצוא התרופות וכלי
הטיס.
• עלייה גורפת ביתר ענפי היצוא – היצוא ללא הענפים הדומיננטיים עלה
בכ 8%-בהשוואה לינואר-ספטמבר .2017
הצמיחה המהירה שאפיינה את היצוא מישראל בשנת  2017נמשכת גם ב 2018-וזאת חרף
נתוני היצוא של חודש ספטמבר ,אשר היו נמוכים משמעותית עקב תקופת החגים .בסיכום
 3הרבעונים הראשונים של השנה עלה יצוא הסחורות ללא יהלומים בשיעור של כ3%-
בהשוואה להיקפו בתקופה המקבילה אשתקד והוא הסתכם בכ 35.1-מיליארד דולר – כך
עולה מניתוח שנערך ביחידה הכלכלית במכון היצוא.
עוד עולה מניתוח הסיכום הרבעוני כי היצוא החקלאי ירד בשיעור של כ 4.5%-במהלך 3
הרבעונים של  ,2018להיקף של כ 875-מיליון דולר ויצוא היהלומים רשם ירידה בשיעור של
כ ,2.5%-להיקף של כ 5.1-מיליארד דולר .בתוך כך הסתכם יצוא הסחורות כולל יצוא
היהלומים בכ 40.2-מיליארד דולר – עלייה של כ 2%-בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
בהתאם למגמות היצוא השנה ,הושפע היצוא באופן משמעותי משינויים חריגים בענפי
היצוא הדומיננטיים ,אשר אופיינו במהלך החודשים ינואר-ספטמבר  2018בתנודתיות
גבוהה .כך למשל היצוא בענף התרופות שבסיכום  2017עלה בשיעור של כ( 9%-להיקף שיא
של כ 7.5-מיליארד דולר) ,ירד בינואר-ספטמבר  2018בשיעור חד של כ 20%-בהשוואה
לתקופה המקבילה אשתקד (מכ 5.7-מיליארד דולר לכ 4.5-מיליארד דולר).
יצוא הרכיבים האלקטרונים ,שרשם ב 2017-ירידה חדה של כ( 19%-בעיקר בגלל שדרוג קו
היצור במפעלי אינטל) ,עלה השנה בשיעור חד של כ 37%-בהשוואה להיקפו בתקופה
המקבילה אשתקד ,להיקף של כ 3.4-מיליארד דולר . 1יצוא הכימיקלים שעלה ב2017-
בשיעור של כ ,13%-רשם בסיכום החודשים ינואר-ספטמבר  2018גידול מרשים של כ10%-
להיקף של כ 6.4-מיליארד דולר .יצוא כלי טיס ,ענף ריכוזי ודומיננטי הנתון לתנודתיות רבה
מתקופה לתקופה עקב אופי העסקאות והחוזים הנחתמים בענף ,ירד בשיעור חד של כ30%-
להיקף של כ 1.9-מיליארד דולר ,זאת לאחר שבשנת  2017רשם גידול חד של כ( 18%-להיקף
שיא של כ 3.2-מיליארד דולר).
 1בהקשר ליצוא הרכיבים חשוב לציין כי בהתאם לאופי פעילות היצור בענף ,לעיתים ערך היצוא הנאמד בחישוב נתוני סחר חוץ
שונה מערך תקבולי היצוא הנזקפים בחשבון השוטף במאזן התשלומים – בהתאם לכך ,השנה היקף יצוא הרכיבים ע"פ נתוני סחר
חוץ עשוי להיות גבוה באופן משמעותי מערך היצוא שירשם במאזן התשלומים.

סך היצוא של הענפים הדומיננטיים הללו ,המאופיינים כאמור בריכוזיות ותנודתיות רבה,
ירד בשיעור של כ 2.5%-בהשוואה לתקופה המקבילה ,והסתכם בהיקף כולל של כ16.2-
מיליארד דולר –  46%מסך היצוא.2
היצוא ביתר ענפי התעשייה התאפיין במגמה חיובית מובהקת ועלייה גורפת בכל ענפי
היצוא העיקריים .היצוא המצרפי בענפים אלו – המהווים כ 54%-מסך היצוא – גדל
בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של  2018בשיעור של כ 8%-להיקף כולל של כ18.9-
מיליארד דולר.
מבין ענפים אלו :יצוא ציוד אלקטרוני ,מחשוב ,אופטי ורפואי – מדד הליבה של יצוא ההיי-
טק ,בו מרוכזת עיקר פעילותן של רוב החברות במגזר ההייטק התעשייתי – עלה בשיעור של
כ 10%-בהשוואה לינואר-ספטמבר  ,2017והסתכם בהיקף של כ 6.9-מיליארד דולר; יצוא
מכונות וציוד  -הכולל בין השאר יצוא מכונות בתחום האגרו-טכנולוגיה ,אנרגיה חלופית
ונקייה ,השקיה ,מזון ,דפוס ורובוטיקה – עלה בשיעור של כ 7.5%-והסתכם בכ4.5-
מיליארד דולר; יצוא מוצרי גומי ופלסטיק עלה בשיעור יפה של כ 4%-להיקף של כ1.75-
מיליארד דולר; יצוא תזקיקי הנפט עלה בשיעור חד של כ 70%-להיקף של כ 885-מיליון
דולר; יצוא מוצרי מזון ומשקאות גדל בשיעור של כ 14%-להיקף של כ 860-מיליון דולר;
יצוא המתכות ומוצרי המתכת עלה בשיעור של כ 16%-להיקף של כ 530-מיליון דולר; יצוא
מוצרי טקסטיל והלבשה עלה בשיעור של כ 2%-והסתכם בכ 645-מיליון דולר ויצוא מוצרי
עץ ונייר עלה בכ 2%-להיקף של כ 370-מיליון דולר.
בניגוד למגמה החיובית הכללית ,נרשמה ירידה ביצוא ציוד חשמלי (כולל בין השאר יצוא
ציוד ומערכות חשמל ואלקטרוניקה) אשר ירד בשיעור של כ( 2.5%-להיקף של כ 855-מיליון
דולר) וביצוא התכשיטים וחפצי החן (ירד בשיעור של כ 31% -להיקף של כ 325 -מיליון
דולר).
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 2סחורות ,ללא יהלומים
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על פי נתוני מאזן התשלומים הכוללים בין השאר גם את יצוא השירותים ואת היצוא
לרש"פ עולה כי במהלך המחצית הראשונה של  2018גדל יצוא הסחורות והשירותים
מישראל בשיעור דולרי של כ 8.5%-בהשוואה למחצית הראשונה של  2017והסתכם לסך
כולל של כ 54.6-מיליארד דולר .שנת  2017נחשבת שנת שיא ביצוא מישראל במהלכה גדל
היצוא בשיעור דולרי של כ 9%-וצמח להיקף כולל של כ 104-מיליארד דולר .להערכתנו
בשנת  2018יגדל היצוא בשיעור דולרי של כ 6.5%-להיקף כולל של כ 110-מיליארד דולר.
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