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התפתחות היצוא התעשייתי
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בחודשים ינואר  -אפריל  7102חודשה הנסיגה ביצוא התעשייתי
נסיגה זו נגזרה בעיקר מירידה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית
התפתחות היצוא התעשייתי

בחודשים ינואר – אפריל  7102חלה נסיגה ביצוא
התעשייתי:2ירידהריאליתשלכ4%-חלהביצוא
התעשייתי לעומת הרבע האחרון של  ,7142בו
נרשמהעלייהריאליתשלכ.2%-

שיעורי שינוי ריאליים ממוצע כל תקופה לעומת קודמתה מנוכה עונתיות
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הרמה החודשית הממוצעת של היצוא בתקופה
הנסקרתעמדהעלכ 3.2-מיליארדדולר,3הנמוכה
בכ 11-מיליון דולר מממוצע הרבע האחרון של
.7142
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לפי אומד מחירי היצוא לתקופה זו
תעשייה כולל כרייה וחציבה
מקור :עיבודי התחום למחקר כלגלי מנתוני סחר חו למ ס

נסיגה זו ביצוא התעשייתי ,נגזרה בעיקרה מירידה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית ( ,)-2%כאשר
בנטרולהצמחיצואיתרקבוצותענפיהתעשייהבשיעורגבוהשלכ1%-בתקופההנסקרת.
נסיגה ריאלית של כ 8%-חלה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת – מסורתית,זאתעלרקענסיגהשל
כ71%-ביצואענףמוצריהנפט.נסיגהזומותנהבמעטהודותלעליהשלכ47%-ביצואענףהמתכתהבסיסית,
לצדעליהשלכ5%-ביצואענףהמינרליםהאל-מתכתייםושלכ4%-בייצואהגומיוהפלסטיק.
במקביל ריאלית של כ 6%-נרשמה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית,ירידהזו,נגזרהמירידהחדהשל
כ 42%-ביצואענףהציוד האלקטרוני,זאתלאחר עלייהריאליתשלכ 41%-ברבע האחרוןשל.7142בנוסף,
ירידהשלכ42%-נרשמהביצואענףהתרופותושלכ3%-בייצואענףכליהטיס.נסיגהזוקוזזהבחלקההודות
לעלייהשלכ42%-ביצואענףהרכיביםהאלקטרוניים.
יצויין,כייצואענפיהאלקטרוניקהכקבוצה(ללאענףכליהטיס)רשםנסיגהשלכ1%-בתקופההנסקרת,זאת
למרותעלייהשלכ7.5%-בפעילותענפיהטכנולוגיהבארה"ב,כפישבאהלידיביטויבמדדה.4Tech Pulse-
כמו כ נסיגה ריאלית של כ 0%-נרשמה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית בתקופה הנסקרת.
נסיגהזונגזרהבעיקרה מירידהשלכ 41%-ביצואענףהתכשיטים.מנגד ,חלו עליות ביצואענפיהטקסטיל,
ההלבשהוהעור(,)2%המזוןוהמשקאות()1%והעץ,הניירוהדפוס(.)7%
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מבוססעלנתוניסחרהחוץמנוכיעונתיותשלהלמ"ס.עיבודיםוהערכותשלהתחוםלמחקרכלכלי.
2
ללאיהלומים.
3
נתוניםמנוכיעונתיות.
4
מדדהTech Pulse-הינוהמדדהמשולבלענפיטכנולוגיותהמידע()ITבארה"ב,המודדבתדירותחודשיתאת
התפתחותההשקעות,משלוחיהיצוא,הייצור,התעסוקהוהצריכהשלהענף.
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התפתחות היצוא בענפי התעשייה
שיעורי שינוי ריאליים ינואר-אפריל  7102לעומת רבע אחרו של  7106מנוכה עונתיות
כרייה
וחציבה
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מנגד צמיחה ריאלית של כ 71%-נרשמה ביצוא ענף הכרייה והחציבה בחודשים ינואר-אפריל  7102זאת
לאחרנסיגהריאליתשלכ34%-ברבעוןהאחרוןשל.7142
כמו כ צמיחה ריאלית של כ 01%-נרשמה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת – עילית עלרקעעלייה
חדהשלכ 51%-ביצואענףכליהתחבורהוההובלה,לצדצמיחהשלכ 41%-ביצואענףהכימיה.עליותאלו,
מותנובמעטבשלנסיגהריאליתשלכ1%-ביצואכלאחדמענפימוצריהמתכתוהמכונותוהציודהחשמלי.
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