אגף מחקר כלכלי
 80ספטמבר 3812
ד' תשרי תשע"ד

התפתחות יבוא חומרי הגלם ויתר הסחורות
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(ללא אוניות ,מטוסים ,יהלומים ודלק)

יבוא חומרי גלם (ללא דלק ויהלומים):
בחודשים אפריל – יולי  1023נרשם
2
גידול ריאלי ,של כ ,1% -ביבוא
חומרי הגלם ,3מרביתם לתעשייה.
עלייה זו ,חלה בהמשך לגידול של
 1.1%בתחילת השנה ,ולאחר נסיגה
חדה של  4.1%ברבע האחרון של
.3813
כך ,על אף הגידול מתחילת השנה,
נותרה רמת יבוא חומרי הגלם
בחודשים הנסקרים נמוכה ריאלית בכ-
 0.1%מזו שנרשמה ברבע השני של
.1021

אפריל  -יולי  1023גידול נוסף ביבוא חומרי הגלם
שיעורי שינוי ריאליים ,כל תקופה לעומת קודמתה ,מנוכה עונתיות
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מבוסס על אומד מחירי היבוא .

הרמה החודשית הממוצעת של יבוא חומרי הגלם בתקופה הנסקרת הסתכמה בכ 3.2 -מיליארד
.3$
העלייה ביבוא חומרי הגלם משקפת גידול
ביבוא מרבית קבוצות הסחורות לתעשייה
ונגזרה בעיקרה מגידול ביבוא חומרי הגלם
לתעשיית המכונות והאלקטרוניקה (,)3%
הברזל והפלדה ( .)6%זאת לצד ,גידולים
מהירים גם ביבוא מתכות אל-ברזיליות
( ,)6%בדים וחוטים (.)4%

התפתחות יבוא חומרי הגלם במשק לפי קבוצת סחורות
שיעורי שינוי ריאליים ,ממוצע חודשי אפריל-יולי  1023לעומת ממוצע חודשי  , Q1/13מנוכה עונתיות
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ברזל ופלדה

6%

מתכות אל -ברזליות
בדים וחו ים
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ע ומוצריו

3%

חומרי גלם לתעשיית מכונות ואלק
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מתכות יקרות

0%

מנגד ,נסיגה נרשמה ביבוא כימיקלים (,)-3%
גומי ופלסטיקה וחומרי גלם לתעשיית הנייר,
( )-1%וכן קיפאון ביבוא מתכות יקרות.
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מוצרי מזו גולמיים

-1%

מבוסס על נתוני סחר החוץ של הלמס' ,מנוכי עונתיות ,עיבודים והערכות של האגף למחקר כלכלי.

מבוסס על אומדן מחירי היבוא לחודשים הנסקרים.
 3נתונים מנוכי עונתיות.
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גומי ופלס יקה

-1%

חומרי גלם לתעשיית הנייר

-2%

כימיקלים

אגף מחקר כלכלי
מחירי התשומות המיובאות 1במונחים דולריים עלו בשיעור קל של  0.4%ברבע הראשו של ,1023
זאת לאחר עלייה של  1.1%ברבע האחרון של .3813
התפתחות מחירי יבוא חומרי הגלם בדולרים ,קבוצות סחורות נבחרות
(שיעורי שינוי לעומת רבעון קודם ,מקור :למ"ס)
סך התשומות
מוצרי מזון למכונות
בדים
גומי
ברזל מתכות אל-
מתכות
כימיקלים
ללא דלק
גולמיים ולאלקט'
וחוטים
ברזליות ופלסטיק
ופלדה
יקרות
ויהלומים
Q4/12
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נציין ,כי על אף העלייה המתונה במחירי חומרי הגלם הדולריים ,הרי שהתיסוף החד בשער החליפין
של השקל ביחס לדולר ( 2.1%בממוצע ברבע הראשון של  )33812גרם בפועל לירידת מחירי הגלם
במונחים שקליים.
להערכתנו ,ברבע השני של  3812רשמו המחירים הדולריים של התשומות המיובאות ירידה קלה .נתון
רשמי של מחירי היבוא לרבע השני של השנה צפוי להתפרסם על ידי הלמ"ס ב.39.9.12 -

הגידול ביבוא חומרי הגלם ,התרחש לצד עלייה חדה ביבוא נכסי השקעה ( )21%וכ גידול ביבוא
3
מוצרי צריכה ( .)5%כך ,הודות לעליות אלו רשם סך יבוא הסחורות למשק גידול ריאלי
של כ 4% -בהשוואה לרבע הקודם.
הרמה החודשית הממוצעת של יבוא הסחורות למשק הסתכמה בחודשים אפריל – יולי  3812בכ1-
מיליארד ( $נתונים מנוכי עונתיות).
יבוא נכסי השקעה – בחודשים אפריל – יולי  1023נרשם גידול ריאלי מחודש וחד ,של כ,21% -
ביבוא נכסי השקעה (ללא אוניות ומטוסים) ,זאת לאחר ארבעה רבעונים רצופים של נסיגה בשיעור
מצטבר של כ .28% -גידול זה ,נגזר מעלייה חדה ביבוא המכונות והציוד ( ,)16%לאחר שנה שלמה
של נסיגות חדות בשיעור מצטבר של כ.23% -
יבוא מוצרי צריכה – בחודשים הנסקרים נרשם גידול של כ 5% -ביבוא מוצרי הצריכה ,3בהמשך
לגידול של  3.4%ברבע הראשון של  .3812עלייה זו ,נגזרה מגידול מהיר של כ 3% -ביבוא מוצרים
לצריכה שו פת לצד גידול מתון ,של כ ,1.4% -ביבוא מוצרים בני קיימא.
בדבר הסברים והבהרות נית לפנות לצוות אגף המחקר הכלכלי
דפנה אבירם-ניצ  ,מנהלת אגף המחקר הכלכלי
חגית לשבסקי ,כלכלנית האגף
לפו 03-5281106

נתונים סחר חו מעודכנים צפויים להתפרסם ב26/8/23 -
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