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7152ינואר51
ז"זטבתתשע"י

 1התפתחות היצוא התעשייתי
 

 תוך האצה בקצב, נמשכה הצמיחה ביצוא התעשייתי 6102 ברבע האחרון של 

 למעט ענף הכרייה ובחציבה, ה מעלייה ביצוא כל קבוצות ענפי התעשייהנגזר ,זו צמיחה 

  הטכנולוגיה העילית בעיקר בשל יצוא ענף 0% -חלה נסיגה ריאלית של כ, 6102בסיכום שנת 

ביצוא  צמיחהה נמשכה 6102 ברבע האחרון של

עלייהריאליתשל:תוך האצה בקצב, 2התעשייתי

,7152שלשלישיהרבעהלעומתביצואחלה1%-כ

זאת צמיחהלאחר ריאלית יותר מתונה -כשל

.אשתקדהשלישיברבע5.7%

 הממוצעת החודשית בתקופההרמה היצוא של

-בכהגבוה,$3מיליארד3.2-עלכהנסקרתעמדה

.7152שללישיהרבעהשמיליוןדולרמממוצע511

נגזרה מעלייה ריאלית ביצוא כל  ,צמיחה זו

 :קבוצות ענפי התעשייה מסורתית–מעורבת

,(53%) –מעורבת (1%)עילית , (1%)מסורתית

 (.3%)ועילית
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התפתחות היצוא התעשייתי
מנוכה עונתיות, ממוצע כל תקופה לעומת קו מתה, שיעורי שינוי ריאליים

 תעשייה כולל כרייה וחציבה  לפי אומ ן מחירי היצוא לתקופה זו  
 ס עיבו י התחום למחקר וכלכלה מנתוני למ: מקור

מסורתית –הטכנולוגיה המעורבת  קבוצת ענפינרשמה ביצוא  01% -ריאלית של כ צמיחה רקע, על זאת

ביצוא7%-לצדגידולשלכ,2%-ענףהמתכתהבסיסיתרשםעלייהשלכ:עלייהביצואמרביתענפיהקבוצה

קוזזובמעטבשלנסיגה,עליותאלו.ביצואענףהגומיוהפלסטיק5%-מתכתייםושלכ–ענףהמינרליםהאל

.ףמוצריהנפטביצואענ5%-ריאליתשלכ

עילית –המעורבת קבוצת ענפי הטכנולוגיה נרשמה ביצוא  5% -ריאלית של כ עלייה, במקביל ,זועלייה.

(2%)כימיה,(57%)מכונותוציוד,מוצרימתכת,(51%)ציודחשמלי:מצמיחהביצואכלענפיהקבוצהנגזרה

(.5%)וכליהובלהותחבורה

בתקופה הנסקרתקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתיתביצוא חלה  4% -ה ריאלית של כיעלי, בנוסף זאת,

-ביצואענףהמזוןוהמשקאותושלכ1%-לצדעלייהשלכ,ביצואענףהתכשיטים51%-הודותלגידולשלכ

ביצואענףהעץ7% הניירוהדפוס, מנגד. נרשמהביצואענףהטקסטיל3%-ירידהריאליתשלכ, ההלבשה,

.והעור

זאתעלרקעעלייהחדה,קבוצת ענפי הטכנולוגיה העיליתנרשמה ביצוא  1% -צמיחה ריאלית של כ, ו כןכמ

,עלייהזו.ברבעהשלישיאשתקד53%-זאתבהמשךלגידולשלכ,ביצואענףהציודהאלקטרוני71%-שלכ

.ביצואענףהתרופות52%-ביצואענףהרכיביםהאלקטרונייםושלכ77%-מותנהבחלקהבשלנסיגהשלכ

.קיפאוןשררביצואענףכליהטיסבתקופההנסקרת
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.כלכלילמחקרתחוםעיבודיםוהערכותשלה,מנוכיעונתיותס"נתוניסחרהחוץשלהלממבוססעל 
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.ללאיהלומים
3
.נתוניםמנוכיעונתיות
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נציין ללאענףכליהטיס)כייצואענפיהאלקטרוניקהכקבוצה, .בתקופההנסקרת51%-שלכעלייהרשם(

כפישבאהלידיביטויבמדד,מתיישבתעםהגידולבביקושיםהאמריקאיםלתוצרתענפיהטכנולוגיה,עלייהזו

.ב"בפעילותענפיהטכנולוגיהבארה5.1%-המצביעעלעלייהשלכ,4Tech Pulse-ה

לאחרזאת,6102ברבע האחרון של ענף הכרייה והחציבה נרשמה ביצוא  62% -נסיגה ריאלית של כ, מנג 

.קיפאוןברבעהשלישיאשתקד
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התפתחות היצוא בענפי התעשייה
מנוכה עונתיות, 6102לעומת רבע שלישי  6102רבע אחרון , שיעורי שינוי ריאליים

טכנולוגיה עילית
1%

טכנולוגיה
מסורתית -מעורבת 

01%

טכנולוגיה מסורתית
4%

טכנולוגיה
עילית -מעורבת 
5%

כרייה  
וחציבה



זאתלאחרעלייה ,%0 -לית של כנסיגה ריא( כולל כרייה וחציבה)רשם היצוא התעשייתי  6102בסיכום שנת 

השנתיתעולהכיהנסיגה,לפיעוצמהטכנולוגיתבבחינה.7151בשנת51.2%-ושלכ7151בשנת5.1%-שלכ

אשרכ,ביצואענףהטכנולוגיההעילית2%-בעיקרהמירידהריאליתשלכנגזרה7152ביצואהתעשייתיבשנת

נמצאכיעיקר,בהסתכלותענפית.ואיתרקבוצותענפיהתעשייהביצ1%-בנטרולהחלהעלייהריאליתשלכ

ירידות(.-55%)וכליהטיס(-1%)הכימיה,(-31%)הנסיגהנבעהמירידהביצואענפיהרכיביםהאלקטרוניים

.בענףמוצריהנפט21%-בענףהציודהאלקטרוניושלכ52%-קוזזובחלקןבעיקרהודותלעלייהשלכ,אלו

 



 עת צפויים להתפרסם נתוני תעשייה ח שים - 01/16/02 כניות סקירה זו ע  לתאריך ע
 

 :מחקר כלכלי תחוםהלצוות  בר הסברים והבהרות ניתן לפנות 

 מנהלת התחום, מילה סויפר

11-5081112: טלפון 
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המודדבתדירותחודשיתאת,ב"בארה(IT)הינוהמדדהמשולבלענפיטכנולוגיותהמידעTech Pulse-מדדה
 .התעסוקהוהצריכהשלהענף,הייצור,משלוחיהיצוא,התפתחותההשקעות


