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התפתחות היצוא התעשייתי
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בחודשים אוקטובר – נובמבר  6102שרר קיפאון ביצוא התעשייתי
קיפאון זו ,נגזר בעיקר מקיזוז העליות ביצוא קבוצות ענפי הטכנולוגיה המעורבת – עילית והמסורתית
ע"י ירידה ביצוא קבוצות ענפי הטכנולוגיה המעורבת – מסורתית והעילית
מתחילת השנה נסוג היצוא התעשייתי בשיעור ריאלי מצטבר של כ5% -

בחודשים אוקטובר – נובמבר  6102שרר קיפאון
ביצוא התעשייתי :2בתקופה הנסקרת נרשמה
יציבות ביצוא לעומת הרבע השלישי של השנה,
זאת לאחר  צמיחה ריאלית של כ - 1.0%ברבע
השלישישל .5102כך,מתחילתהשנהנסוגהיצוא
התעשייתיבשיעורמצטברריאלישלכ-.2%

התפתחות היצוא התעשייתי
שיעורי שינוי ריאליים ,ממוצע כל תקופה לעומת קודמתה ,מנוכה עונתיות
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הרמה החודשית הממוצעת של היצוא בתקופה
הנסקרתעמדהעלכ-3.2מיליארד,3$הנמוךבכ-
52מיליוןדולרמממוצעהרבעהשלישישל.5102
לפי אומדן מחירי היצוא לתקופה זו תעשייה כולל כרייה וחציבה
מקור :עיבודי התחום למחקר וכלכלה מנתוני למ"ס

קיפאון זה ביצוא התעשייתי ,נגזר מצמיחה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת  -עילית ()00%
ומצמיחה ביצוא ענף הטכנולוגיה המסורתית ( ,)4%אשר קוזזו במלואן בשל נסיגות ביצוא קבוצות ענפי
הטכנולוגיה המעורבת – מסורתית ( )-2%והעילית ()-2%
ירידה ריאלית של כ 2% -נרשמה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת – מסורתית,זאתבעיקרעלרקע
נסיגה שלכ - 02%ביצוא ענףמוצריהנפט,לצדירידהשלכ - 0%ביצואענףהמתכתהבסיסית.נסיגותאלו,
מותנו בחלקןהודותלעלייהשלכ - 5%ביצואענףהמינרליםהאל– מתכתייםושלכ - 0%ביצואענףהגומי
והפלסטיק.
במקביל ,נסיגה ריאלית של כ 2% -נרשמה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית.נסיגהזו,נגזרהמירידה
חדהשלכ-52%ביצואענףהרכיביםהאלקטרונייםאשרכמותהלאנרשמהמעללעשור.בנוסף,נרשמהנסיגה
של כ - 02%ביצוא ענף התרופות ושל כ - 5%ביצוא ענף כלי הטיס.ירידות אלו ,מותנו במעט הודות  לעליה
ריאליתשלכ-0%ביצואענףהציודהאלקטרוני.
נציין,כייצואענפיהאלקטרוניקהכקבוצה(ללאענףכליהטיס)רשםירידהבתקופההנסקרתשלכ-,0%זאת
למרותעלייהשלכ-0.0%בפעילותענפיהטכנולוגיהבארה"ב,כפישבאהלידיביטויבמדדה-.4Tech Pulse
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מבוססעלנתוניסחרהחוץשלהלמ"סמנוכיעונתיות,עיבודיםוהערכותשלהתחוםלמחקרכלכלי.
2
ללאיהלומים.
3
נתוניםמנוכיעונתיות.
4
מדדה-Tech Pulseהינוהמדדהמשולבלענפיטכנולוגיותהמידע()ITבארה"ב,המודדבתדירותחודשיתאת
התפתחותההשקעות,משלוחיהיצוא,הייצור,התעסוקהוהצריכהשלהענף.

1

כמו כן ,ירידה ריאלית של כ 44% -נרשמה ביצוא ענף הכרייה והחציבה בתקופה הנסקרת ,זאת לאחר
קיפאוןברבעהשלישישל.5102


התפתחות היצוא בענפי התעשייה
שיעורי שינוי ריאליים ,אוקטובר  -נובמבר  6102לעומת רבע שלישי  , 6102מנוכה עונתיות
כרייה וחציבה
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מנגד ,צמיחה ריאלית של כ 00% -נרשמה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת – עילית .עליה זו,
משקפתצמיחהחדהשלכ- 010%ביצואענףציודחשמלי זאתבהמשךלגידולשלכ- 22%ברבעהקודם .כמו
כן,יצואענףכליההובלהוהתחבורהרשםגידולשלכ .2% -עליותאלו ,מותנו בחלקן בשלנסיגה שלכ -2%
ביצואענףמוצריהמתכת,המכונותוהציודושלכ-2%ביצואענףהכימיה.
בנוסף ,עליה ריאלית של כ 4% -נרשמה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית בתקופה הנסקרת,זאת
עלרקע צמיחה ביצואמרביתענפיהקבוצה :ענףהתכשיטים (,)05%ענףהעץ,הניירוהדפוס ( )0%וענףהמזון
והמשקאות(.)0%קיפאוןשררביצואענףהטקסטיל,ההלבשהוהעור.



עדכניות סקירה זו עד לתאריך  - 06/10/02עת צפויים להתפרסם נתוני תעשייה חדשים
דבר הסברים והבהרות ניתן לפנות לצוות התחום מחקר כלכלי:
מילה סויפר ,מנהלת התחום
קלייר אבקסיס ,כלכלנית
טלפון14-5081117 :
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