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 ברבעון הסחורות ביצוא השלילית המגמה נמשכת
 2016 של השלישי

 ברבעון %3 של לירידה בהמשך זאת(. יהלומים ללא) הסחורות ביצוא %2 -כ של ירידה
היצוא  ירד 2016ספטמבר -ינוארבחודשים . השנה של הראשון ברבעון %7 ושל השני

 אשתקד המקבילה התקופה לעומת %4-כ של בשיעור
 
 

במהלך הרבעון השלישי של עולה כי מכון היצוא היחידה הכלכלית בעל פי ניתוח 
בהשוואה לתקופה  2%-בשיעור דולרי של כ הסחורות ללא יהלומים ירד יצוא 2016

זוהי ירידה רבעונית שלישית  מיליארד דולר. 10.8-הסתכם בכוהמקבילה אשתקד 
ירד יצוא הסחורות ללא יהלומים  2016ברציפות לאחר שבמהלך הרבעון השני של 

בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וברבעון הראשון של השנה  3%-בשיעור של כ
הרבעונים  8מתוך  7-. סך הכל ב7%-נרשמה ירידה חדה אף יותר בשיעור של כ

 בהיקפים. האחרונים רשם היצוא התכווצות 

מיליארד  12.6-בכ 2016הסתכם ברבעון השלישי של יצוא הסחורות כולל יהלומים 
עלה  היצוא החקלאי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.  3%-דולר עלייה של כ

עלה בשיעור חד  יצוא היהלומיםמיליון דולר  171-כוהסתכם ב 17%-כב בתקופה זו
 . מיליארד דולר 1.8-והסתכם בכ 46%-של כ

מהשינויים בענפי הושפע היצוא באופן מהותי  הרבעון השלישי של השנהבמהלך 
 כימיקליםהאלקטרוניים והרכיבים ה היצוא הדומיננטיים: ירידה חדה ביצוא ענפי

תרמה לקיזוז ושהחלה בחודשים האחרונים מאידך, ביצוא התרופות  מחד ועליה 
הענפים הדומיננטיים,  3סך היצוא של השפעת הירידות ביתר הענפים הריכוזיים. 

בהשוואה לתקופה המקבילה  6.5%-המאופיינים בריכוזיות רבה,  ירד בשיעור של כ
הייצוא )סחורות, ללא מסך  42% והם מהוויםמיליארד דולר  4.5-כלאשתקד 

 1.1-בכ הסתכם ברבעון השלישי הרכיבים האלקטרוניםבתוך כך: יצוא יהלומים(. 
תקופה המקבילה אשתקד. יצוא לעומת ה 36%-ל כירידה דולרית ש מיליארד דולר,

יצוא לעומת אשתקד.  16%-כ ירידה שלמיליארד דולר,  1.6-הכימיקלים הסתכם בכ
 מיליארד דולר.  1.8-כוהסתכם  ב 50%-בכ התרופות עלה

היצוא ביתר הענפים )ייצוא סחורות ללא יהלומים בנטרול הענפים הדומיננטיים( 
על יציבות לעומת היקפו בתקופה המקבילה  ושמרהתאפיין במגמה מעורבת 

 מסך היצוא. 58%-מיליארד דולר, כ 6.3-היצוא ביתר הענפים הסתכם בכ אשתקד.

ירד יצוא הסחורות  ספטמבר(-)חודשים ינואר  2016חשוב לציין כי מתחילת שנת 
-)הסתכם בכ לעומת התקופה המקבילה אשתקד %4-ללא יהלומים בשיעור של כ

לסך   3%-כמהלך תקופה זו בירד ביצוא הסחורות כולל יהלומים  .מיליארד דולר( 33
  בהשוואה לתקופה המקבילה 2%-כב ירד היצוא החקלאי מיליארד דולר. 39-של כ

-והסתכם בכ 3.5%-עלה בשיעור של כ יצוא היהלומים מיליון דולר  890-כוהסתכם ב
 . מיליארד דולר 6
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 מאזן נתונימ המצטיירת המגמה עם יחד בהתאמה עולה זו שלילית מגמה
 לעומת 2016-ב מישראל המיוצאות הסחורות יצוא בהיקף קיטון) התשלומים

2015  .) 

 

 Q3.2016-Q3.2014 –ללא יהלומים( )סחורות, יצוא שיעור שינוי רבעוני ב
 כל רבעון לעומת תקופה מקבילה אשתקד

 

 

 

 הכלכלית, מכון היצואעיבוד וניתוח: היחידה 
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