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5102יוני52
ז"תמוזתשע'א

 1התפתחות היצוא התעשייתי
 

  שרר קיפאון ביצוא התעשייתי 7102מאי  -אפרילבחודשים 

 הטכנולוגיה העילית שקוזזה לחלוטין על ידי נסיגות ביצוא קבוצת ענפי  קיפאון זה נובע מצמיחה ביצוא

 מסורתית-קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית והמעורבת

ביצוא  קיפאון שרר 7102 מאי -לאפריבחודשים 

יציבות:2התעשייתי נרשמה הנסקרת בתקופה

בו,5102לעומתהרבעהראשוןשלביצואריאלית

.ביצואהתעשייתי1.0%-חלהירידהריאליתשלכ

 הממוצעת החודשית בתקופההרמה היצוא של

כ על עמדה דולר3.8-הנסקרת 3מיליארד גבוהה,

דולר52-בכ מיליון המממ, הרבע שלראשוןוצע

תמצטברירידהנרשמהמתחילתהשנה,כך.5102

.התעשייתיביצוא0%-שלכ
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התפתחות היצוא התעשייתי
מנוכה עונתיות  ממוצע כל תקופה לעומת קודמתה  שיעורי שינוי ריאליים

  לפי אומדן מחירי היצוא לתקופה זו  
כרייה וחציבה  תעשייה כולל

ס למ  עיבודי התחום למחקר כלגלי מנתוני  סחר חו : מקור
 

 אשר קוזזה  (4%)עילית הטכנולוגיה ה פיענקבוצת יצוא במצמיחה  נגזר  קיפאון זה ביצוא התעשייתי

  (-7%)ת ימסורתהו (-07%)מסורתית  –המעורבת  ותביצוא קבוצות ענפי הטכנולוגי ותנסיג ה בשלבמלוא

  עילית -יציבות שררה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת

מסורתית –קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת חלה ביצוא  07%-נסיגה ריאלית של כ זאתעלרקענסיגה,

ביצואענףהמתכת05%-לצדנסיגהשלכביצואענףמוצריהנפט20%-כירידהחדהשל:בכלענפיהקבוצה

.ביצואענףהגומיוהפלסטיק6%-מתכתייםושלכ-ביצואענףהמינראליםהאל8%-שלכ,הבסיסית

.בתקופה הנסקרתקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתיתביצוא נרשמה  7%-ריאלית של כ ירידה  כמו כן

וביצוא(-01%)הניירוהדפוס,ביצואענףהעץ,(-05%)מזוןוהמשקאותביצואענףהותירידמשקפתנסיגהזו

ביצואענףהתכשיטים01%-ירידותאלוקוזזומעטהודותלעליהשלכ(.-3%)ענףהטקסטילוההלבשה

זאת  7102 מאי -אפרילבחודשים ענף הכרייה והחציבה נרשמה ביצוא  01%-ריאלית של כ נסיגה  בנוסף

.5102הראשוןשלברבעון00%-ריאליתשלכעליהלאחר
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.למחקרכלכליתחוםעיבודיםוהערכותשלה.ס"שלהלממנוכיעונתיותנתוניסחרהחוץמבוססעל 
2
.ללאיהלומים
3
.נתוניםמנוכיעונתיות
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התפתחות היצוא בענפי התעשייה
מנוכה עונתיות  7102לעומת רבע ראשון של  7102מאי  -אפריל  שיעורי שינוי ריאליים

טכנולוגיה עילית
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קבוצת ענפי הטכנולוגיה העיליתנרשמה ביצוא  4%-ריאלית של כצמיחה   מנגד 31%-הודותלעליהשלכ,

-עליותאלומותנובשלירידהשלכ.ביצואענףהציודהאלקטרוני1%-לצדצמיחהשלכ,ביצואענףהתרופות

.ביצואענףהרכיביםהאלקטרונים01%-ביצואענףכליהטיסלצדירידהשלכ18%

זאת,בתקופההנסקרת5%-רשםנסיגהשלכ(ללאענףכליהטיס)ייצואענפיהאלקטרוניקהכקבוצהכ,יצויין

4-כפישבאהלידיביטויבמדדה,ב"בפעילותענפיהטכנולוגיהבארה1.5%-שלכבהתאםלנסיגה
Tech Pulse.



ביצואענף01%-שלכתריאליצמיחהרקעעלעילית –קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת ביצוא  קיפאון שרר

(.-3%)והכימיה(-56%)אשרקוזזהבמלואהבשלנסיגותביצואענפיכליההובלהוהתחבורההציודהחשמלי

.דהמכונותוהציו,ענףמוצריהמתכתקיפאוןשררביצוא







 עת צפויים להתפרסם נתוני תעשייה חדשים - 03/12/02עדכניות סקירה זו עד לתאריך 
 

 :מחקר כלכלי תחוםהלצוות והבהרות ניתן לפנות  דבר הסברים

 מנהלת התחום  מילה סויפר

 כלכלנית התחום  קלייר אבקסיס

13-1081112: טלפון 
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המודדבתדירותחודשיתאת,ב"בארה(IT)הינוהמדדהמשולבלענפיטכנולוגיותהמידעTech Pulse-מדדה
 .התעסוקהוהצריכהשלהענף,הייצור,משלוחיהיצוא,התפתחותההשקעות


