התפתחויות אחרונות בייצוא :ניתוח נתוני יצוא הסחורות מאי 2016
מרץ-מאי  2016בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (מרץ-מאי :)2015
במהלך החודשים מרץ-מאי  2016ירד יצוא הסחורות ללא יהלומים בשיעור דולרי של
כ 12%-בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ,והוא הסתכם בכ 10.2-מיליארד דולר.
היצוא החקלאי רשם ירידה של כ 8%-בהשוואה לתקופה המקבילה (לכ 345-מיליון דולר)
ויצוא היהלומים ירד בשיעור של כ( 7%-והסתכם בכ 2.5-מיליארד דולר) .בתוך כך ירד
יצוא הסחורות כולל יצוא היהלומים במהלך תקופה זו בשיעור של כ 11%-לסך של כ-
 12.7מיליארד דולר.
הירידה ביצוא במהלך החודשים מרץ-מאי השנה נבעה רובה ככולה מהקיטון החד
ביצוא הענפים הריכוזיים :תרופות ,רכיבים אלקטרוניים וכימיקלים – כאשר ללא
ענפים אלו מתקזזת כמעט כל הירידה ביצוא .יצוא התרופות – הנתון לתנודתיות רבה
מתקופה ותקופה בעקבות השפעת העונתיות ושינויים בביקושים הגלובליים  -רשם
בתקופה זו ירידה חדה של כ 31%-בהשוואה להיקפו בתקופה המקבילה אשתקד
והסתכם בכ 1.4 -מיליארד דולר .יצוא הרכיבים האלקטרונים ירד גם הוא בשיעור חד של
כ 30%-להיקף של כ 970-מיליון דולר ויצוא הכימיקלים ירד אף הוא בשיעור של כ16%-
להיקף יצוא של כ 1.7-מיליארד דולר .סך היצוא של  3הענפים הדומיננטיים הללו,
המאופיינים בריכוזיות רבה ,ירד בשיעור חד של כ 25%-בהשוואה לתקופה המקבילה
אשתקד להיקף כולל של כ 4-מיליארד דולר –  39%בלבד מסך הייצוא (סחורות ,ללא
יהלומים).1
היצוא ביתר הענפים (ייצוא סחורות ללא יהלומים בנטרול הענפיםהריכוזיים) התאפיין
במגמה מעורבת ורשם ירידה דולרית של כ 1%-בלבד לעומת היקפו בתקופה המקבילה
אשתקד .היצוא ביתר הענפים הסתכם בכ 6.2-מיליארד דולר ,כ 61%-מסך היצוא –
אולם אם בוחנים את היצוא התעשייתי בלבד של יתר הענפים (ללא היצוא החקלאי)
מתקזזת הירידה כולה ונשמרת רמת יצוא יציבה לעומת התקופה המקבילה ב.2015-
יצוא ציוד אלקטרוני ,מחשוב ,אופטי ורפואי – מדד הליבה של יצוא ההיי-טק – נותר
יציב לעומת היקפו אשתקד ועמד על היקף של  1.8מיליארד דולר; יצוא מכונות וציוד
עלה בכ 2.5% -להיקף של  1.4מיליארד דולר ,יצוא כלי טיס והובלה (הנתון לתנודתיות
רבה מתקופה לתקופה עקב אופי העסקאות והחוזים הנחתמים ביצוא הענף) עלה בשיעור
של  4.5%להיקף של כ 660-מיליון דולר ,יצוא מוצרי גומי ופלסטיק עלה בכ 3%-להיקף
של כ 560-מיליון דולר ,יצוא ציוד חשמלי  -הכולל בין השאר יצוא ציוד ומערכות בתחום
האנרגיה החלופית ,חשמל ,ואלקטרוניקה  -עלה בשיעור של כ 20%-להיקף של 340
מיליון דולר ,ויצוא מוצרי עץ ,נייר ודפוס עלה בשיעור של כ 21%-להיקף של כ135-
מיליון דולר.

 1בתקופה המקבילה אשתקד עמד משקלם על כ 46%-מסך יצוא הסחורות ללא יהלומים

מנגד נרשמו ירידות ביצוא מזון ומשקאות (ירד בכ 11%-להיקף של כ 230-מיליון דולר),
ביצוא טקסטיל והלבשה (ירד בכ 8%-להיקף של כ 200-מיליון דולר) ,ביצוא התכשיטים
(ירד בכ 4%-להיקף של כ 175-מיליון דולר) ,וביצוא מתכות בסיסיות (ירד בכ20%-
להיקף של כ 125-מיליון דולר).

בהשוואה לתקופה הקודמת:

מרץ-מאי  2016לעומת דצמבר  - 2015פברואר 2016

בהשוואת היקפי יצוא הסחורות במונחי דולר ( בניכוי עונתיות) בחודשים מרץ-מאי
 2016לעומת תקופה קודמת (דצמבר  - 2015פברואר  )2016מתקבלת תמונה דומה
המצביעה על המשך הירידה ביצוא מישראל  -אך עם זאת ניתוח מעמיק של הנתונים
המנטרל את יצוא הענפים הריכוזיים המובילים מצביע דוקא על שיפור מסוים ברוב
הענפים שאינם משויכים לענפים אלה
סך יצוא הסחורות ללא יהלומים ירד במהלך החודשים מרץ-מאי השנה בשיעור דולרי
של כ ,7%-לעומת  3החודשים הקודמים (דצמבר -2015פברואר  ,)2016זאת בעיקר בגלל
ירידה חדה של כ 18%-ביצוא הענפים הריכוזיים הדומיננטיים (תרופות ,רכיבים
וכימיקלים) – כאשר היצוא ללא ענפים אלו רשם עלייה של כ.2.5%-
כך עולה כי בעוד שביצוא התרופות נרשמה ירידה של כ ,16% -ביצוא הכימיקלים ירידה
של כ ,12%-וביצוא הרכיבים האלקטרונים נרשמה ירידה חדה של כ , 28% -בחלק גדול
של ענפי היצוא דווקא נרשמה התאוששות יפה לעומת התקופה הקודמת .כך למשל
יצוא ציוד אלקטרוני ,מחשוב ,אופטי ורפואי (מדד הליבה של יצוא ההיי-טק) עלה ב3-
החודשים האחרונים בכ 11%-לעומת היקפו ב 3-החודשים קודם לכן ,יצוא מכונות וציוד,
עלה בכ ,12% -יצוא ציוד חשמלי עלה בכ ,3.5%-יצוא מוצרי עץ ונייר גדל בכ 4%-ויצוא
מתכות בסיסיות עלה בכ 7%-לעומת היקפו בתקופה הקודמת.
מנגד נרשמו ירידות בעיקר ביצוא כלי טיס והובלה הנתון כאמור לתנודתיות חריגה
(ירידה של כ ,)28%-ביצוא מזון ומשקאות (ירד בכ , )6%-ביצוא טקסטיל (ירד בכ)8%-
וביצוא התכשיטים (ירד בכ .)3%-יצוא מוצרי גומי ופלסטיק נותר ללא שינוי בהשוואה
להיקפו בתקופה הקודמת.
סך היצוא בענפים הריכוזיים הדומיננטיים ירד במהלך החודשים פברואר-אפריל 2016
בשיעור חד של כ ,18%-לעומת זאת היצוא בכל יתר הענפים גדל בתקופה זו בשיעור של
כ( 2.5% -ללא כלי טיס מתקבלת אף עלייה גדולה יותר בשעור של .)8.7%

מתחילת השנה:

ינואר-מאי  2016בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (ינואר-מאי

:)2015
מתחילת השנה (חודשים ינואר-מאי  ,)2016ירד יצוא הסחורות ללא יהלומים בשיעור
דולרי של כ 10%-בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (ינואר-מאי  ,)2015והוא
הסתכם בכ 17.5-מיליארד דולר .היצוא החקלאי למרות שיפור מסוים בחודשים
האחרונים רשם בסיכום הכולל ירידה חדה של כ 11%-בהשוואה לתקופה המקבילה (לכ-
 610מיליון דולר) ויצוא היהלומים ירד בשיעור של כ( 6.5%-והסתכם בכ 3.8-מיליארד
דולר) .בתוך כך ירד יצוא הסחורות כולל יצוא היהלומים במהלך תקופה זו בשיעור של
כ 9%-לסך של כ 21.5-מיליארד דולר.
יצוא ההיי-טק ירד מתחילת השנה בשיעור כולל של כ 13%-להיקף של כ 8.6-מיליארד
דולר  -כ 51%-מסך היצוא .ירידה זו הושפעה מהותית מהנפילה בהיקף יצוא התרופות
שירד מתחילת השנה בשיעור של כ( 24%-לכ 2.7-מיליארד דולר) ומהקיטון החד ביצוא
הרכיבים האלקטרונים שירד מתחילת  2016בכ( 16%-לכ 1.8-מיליארד דולר) בהשוואה
להיקפו בתקופה המקבילה אשתקד .בנוסף נרשמה ירידה גם ביצוא מערכות מחשוב,
מכשור אלקטרוני ואופטי אשר ירד במהלך תקופה זו בשיעור של כ( 12%-לכ2.4-
מיליארד דולר) .מנגד ביצוא כלי הטיס נרשמה עליה מהותית של כ 19%-בהשוואה
לתקופה המקבילה אשתקד (הסתכם בכ 1.2-מיליארד דולר) ואף ביצוא ציוד רפואי
התקבלה עלייה נאה של כ( 12%-הסתכם בכ 530-מיליון דולר).
ביתר ענפי היצוא (היצוא ללא ענפי ההיי-טק) נרשמה ירידה כוללת בשעור דולרי של
כ 6%-לכ 8.4-מיליארד דולר – בעיקר עקב הירידה ביצוא הכימיקלים שירד בשיעור של
כ 15%-לכ 2.8-מיליארד דולר.

