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התפתחות היצוא התעשייתי
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בחודשים דצמבר  – 6102ינואר  6102נמשכה הצמיחה ביצוא התעשייתי
צמיחה זו ,נגזרה בעיקר מעלייה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת  -עילית

בחודשים דצמבר  – 6102ינואר  6102נמשכה
הצמיחה ביצוא התעשייתי:2עלייהריאליתשלכ-
 5%חלה ביצוא התעשייתי לעומת אוקטובר –
נובמברשל,7112זאתבהמשךלעלייהריאליתשל
כ-4%בחודשייםהקודמים.

התפתחות היצוא התעשייתי
שיעורי שינוי ריאליים ,ממוצע כל תקופה לעומת קודמתה ,מנוכה עונתיות
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הרמה החודשית הממוצעת של היצוא בתקופה
הנסקרת עמדה על כ - 3.8מיליארד  ,3$הגבוהה
בכ - 127מיליון דולר מממוצע החודשים
אוקטובר-נובמבראשתקד.
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לפי אומד מחירי היצוא לתקופה זו תעשייה כולל כרייה וחציבה
מקור :עיבודי התחום למחקר וכלכלה מנתוני למ

צמיחהזוביצואהתעשייתי,נגזרהבעיקרהמעלייהביצואקבוצתענפיהטכנולוגיה המעורבת–עילית(,)11%
כאשרבנטרולהצמחיצואיתרקבוצותענפיהתעשייהבשיעורמתוןיותרשלכ-7%בתקופההנסקרת.
צמיחה ריאלית של כ 00% -נרשמה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת – עילית,זאתעלרקע עלייה
חדהשלכ-74%ביצואענףהציודחשמלי,לצדצמיחהשלכ-13%ביצואענףהכימיהושלכ-4%בענףמוצרי
המתכת,המכונותוהציוד.עליותאלו,מותנובמעטבשל נסיגהריאליתשלכ - 2%ביצואענףכליהתחבורה
וההובלה.
במקביל ,עלייה ריאלית של כ 4% -חלה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המ ורתית בתקופה הנ קרת,זאת
הודותלגידולשלכ - 72%ביצואענףהתכשיטים ושלכ - 3%ביצואענףהעץ,הניירוהדפוס .עליותאלו,קוזזו
במעטבשלנסיגהריאליתשלכ - 7%ביצואענףהטקסטיל,ההלבשהוהעור.קיפאוןשררביצואענףהמזון,
המשקאותוהטבק.
בנו ף ,צמיחה ריאלית של כ 6% -נרשמה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית.עלייהזו,נגזרה מעלייה
חדהשלכ - 45%ביצואענףהרכיביםהאלקטרוניים ,לאחרירידהריאלית שלכ - 72%בחודשיםאוקטובר–
נובמבר.7112במקביל ,עלייהשלכ - 13%ביצואענףהתרופות ,לצדעלייהשל כ - 11%ביצואענףכליהטיס.
מנגד,נסיגהשלכ-2%ביצואענףהציודהאלקטרוני,זאתלאחרעלייהריאליתשלכ-77%בחודשייםשקדמו.
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מבוססעלנתוניסחרהחוץשלהלמ"סמנוכיעונתיות,עיבודיםוהערכותשלהתחוםלמחקרכלכלי.
2
ללאיהלומים.
3
נתוניםמנוכיעונתיות.
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יצויין,כייצואענפיהאלקטרוניקהכקבוצה(ללאענף כליהטיס)רשם עלייהשל כ - 5%בתקופההנסקרת.
עלייהזו,מתיישבתעםהגידולבביקושיםהאמריקאיםלתוצרתענפיהטכנולוגיה,כפישבאהלידיביטויבמדד
ה-,4Tech Pulseהמצביעעלעלייהשלכ-1.1%בפעילותענפיהטכנולוגיהבארה"ב.
כמו כ  ,צמיחה ריאלית של כ 62% -נרשמה ביצוא ענף הכרייה והחציבה בחודשים דצמבר  – 6102ינואר
,6102זאתלאחרנסיגהריאליתשלכ-33%בחודשיםאוקטובר–נובמבראשתקד.


התפתחות היצוא בענפי התעשייה
שיעורי שינוי ריאליים ,דצמבר  - 2016ינואר  2017לעומת אוקטובר  -נובמבר  , 6102מנוכה עונתיות
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מנגד ,קיפאו שרר ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת – מ ורתית,זאתעלרקעעליותשלכ -11%
ביצוא ענף המתכת הבסיסית ושל כ - 4%ביצוא ענף המינרלים האל – מתכתיים ,אשר קוזזו במלואן בשל
ירידהריאליתשלכ-17%ביצואענףמוצריהנפטושלכ-3%ביצואענףהגומיוהפלסטיק.




עדכניות קירה זו עד לתאריך  - 03/13/02עת צפויים להתפר ם נתוני תעשייה חדשים
דבר ה ברים והבהרות נית לפנות לצוות התחום מחקר כלכלי:
מילה ויפר ,מנהלת התחום
קלייר אבק י  ,כלכלנית התחום
טלפו 13-0081112 :
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מדדה-Tech Pulseהינוהמדדהמשולבלענפיטכנולוגיותהמידע()ITבארה"ב,המודדבתדירותחודשיתאת
התפתחותההשקעות,משלוחיהיצוא,הייצור,התעסוקהוהצריכהשלהענף.
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