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התפתחות היצוא התעשייתי
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התנודתיות בנתוני היצוא נמשכה גם ברבע השני של 8102
ברבע השני של  3102רשם היצוא התעשייתי
(כולל כרייה וחציבה) 2נסיגה ריאלית של כ0% -
בהשוואה לרבע הראשון של השנה והסתכם בכ-
 2.3מיליארד  $בממוצע לחודש.4

התפתחות היצוא התעשייתי
שיעורי שינוי ריאליים ממוצע כל תקופה לעומת קודמתה מנוכה עונתיות
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נסיגה מתונה זו ,חלה לאחר גידול מהיר ברבע
הראשון של השנה ( )2%ונסיגה ברבעון שלפניו
( ,)-5%המהווים המשך ישיר למגמת התנודתיות
החדה בנתוני היצוא התעשייתי בשנתיים החולפות.
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לפי אומדן מחירי היצוא לתקופה ו.
תעשייה כולל כרייה וחציבה

תנודתיות ו בנתוני היצוא מ ש שת את מצבו העגום של היצוא התעשייתי אשר התכווץ במהלך
השנתיים החולפות 5בשיעור מצ בר של כ .2% -בחינת הנתונים ברזולוציה ענפית מצביעה על מצב
עגום עוד יותר ,שכן בנטרול הזינוק החד שרשם ענף הרכיבים האלקטרונים ( ,10%בעיקר על רקע ביצועי
חברת אינטל) ,רשמו יתר ענפי התעשייה נסיגה חדה אף יותר ,של כ.7% -
הנסיגה ביצוא התעשייתי ברבע השני של השנה נג רה בעיקרה מנסיגה ריאלית חדה ביצוא ענף
התרופות ( )-23%לצד נסיגה חדה ביצוא ענף מוצרי הנפט ( .)-11%בנוסף ,נרשמו נסיגות ביצוא ענפי
הציוד החשמלי ( ,)-01%המינרלים האל-מתכתיים ( ,)-5%המתכת הבסיסית ( ,)-5%הגומי והפלסטיק
( ,)-1%המזון והמשקאות ( )-8%והאלקטרוניקה (.)-0%
יצוין כי ,הנסיגה המתונה ביצוא ענף האלקטרוניקה (מחשבים ,מכשור אלקטרוני ואופטי ,ללא רכיבים
אלקטרוניים) מתיישבת עם הדשדוש בפעילות ענפי הטכנולוגיה בארה"ב ,כפי שבא לידי ביטוי במדד ה-
 .6Tech Pulseמדד זה ,רשם ברבע השני של  8102גידול מתון ,של  ,1.0%לאחר נסיגה מזערית ,של
 ,1.8%ברבע הראשון של השנה.
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מבוסס על נתוני סחר החוץ של הלמ"ס מנוכי עונתיות ,עיבודים והערכות של המחלקה למחקר כלכלי.
2
ללא יהלומים.
3
מבוסס על אומדן מחירים לרבע השני של .8102
4
נתונים מנוכי עונתיות.
5
רבע שני  8102לעומת רבע שני .8100
6
מדד ה Tech Pulse -הינו המדד המשולב לענפי טכנולוגיות המידע ( )ITבארה"ב ,המודד בתדירות חודשית את התפתחות
ההשקעות ,משלוחי היצוא ,הייצור ,התעסוקה והצריכה של הענף.
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אגף מחקר כלכלי
התפתחות היצוא בענפי התעשייה
שיעורי שינוי ריאליים ממוצע רבע שני  3102לעומת ממוצע רבע ראשון  3102מנוכה עונתיות
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מנגד ,גידול נרשם ביצוא ענפי הכרייה והחציבה ( ,)52%כלי התחבורה וההובלה ( ,)11%כלי הטיס
( ,)81%הרכיבים האלקטרוניים ( ,)82%הכימיה ( ,)01%מוצרי המתכת ,המכונות והציוד (,)01%
התכשיטים ( ,)5%העץ ,נייר ודפוס ( )5%והטקסטיל וההלבשה ( .)0%עליות אלו ,קיזזו במידה רבה את
הנסיגה ביצוא התעשייתי.
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לפון12- 03 1 :
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