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7132יולי31
ז"טתמוזתשע"י

 1התפתחות היצוא התעשייתי
 

  נרשמה צמיחה ביצוא התעשייתי 7102ברבע השני של 

  אשר בנטרולה נסוג יצוא יתר , בלבדצמיחה זו נגזרה מעלייה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית

 .2%-קבוצות ענפי התעשייה בשיעור חד של כ

יצוא ב חהחודשה הצמי 7102ברבע השני של 

:2התעשייתי הנסקרת עלייהבתקופה נרשמה

לעומתהרבעהראשוןשלביצוא3%-שלכריאלית

7132 כ, של ריאלית ירידה חלה ביצוא1.7%-בו

.התעשייתי

 הממוצעת החודשית בתקופההרמה היצוא של

הגבוהה,3מיליארדדולר1.9-הנסקרתעמדהעלכ

דולר66-בכ מיליון ה, הרבע שלשוןראמממוצע

תמצטברעלייהנרשמהמתחילתהשנה,כך.7132

.התעשייתיביצוא3%-שלכ
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התפתחות היצוא התעשייתי
מנוכה עונתיות, ממוצע כל תקופה לעומת קודמתה, שיעורי שינוי ריאליי 

. לפי אומד  מחירי היצוא לתקופה זו  
כרייה וחציבה  תעשייה כולל

ס למ, עיבודי התחו  למחקר כלגלי מנתוני  סחר חו : מקור
 

 אשר, (9%) בלבד קבוצת ענפי הטכנולוגיה העיליתביצוא  מעלייה הנגזר ,ביצוא התעשייתיזו צמיחה 

  .2%-של כחד נסוג יצוא יתר קבוצות ענפי התעשייה בשיעור , הבנטרול

קבוצת ענפי הטכנולוגיה העיליתנרשמה ביצוא  9%-צמיחה ריאלית של כ ביצוא77%-הודותלעליהשלכ,

ביצואענףהציודהאלקטרוני6%-לצדצמיחהשלכ,ענףהתרופות 32%-עליותאלומותנובשלירידהשלכ.

.ביצואענףכליהטיס5%-ביצואענףהרכיביםהאלקטרונייםלצדירידהשלכ

זאת,בתקופההנסקרת3%-רשםנסיגהשלכ(ללאענףכליהטיס)רוניקהכקבוצהכייצואענפיהאלקטיןיצו

4-כפישבאהלידיביטויבמדדה,ב"בפעילותענפיהטכנולוגיהבארה1.3%-לנסיגהשלכבמקביל
Tech Pulse.

מסורתית –קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת חלה ביצוא  05%-נסיגה ריאלית של כ,מנגד לרקעזאתע,

הקבוצהנסיגה ענפי בכל : הנפט66%-כירידהחדהשל כביצואענףמוצרי נסיגהשל ביצואענף34%-לצד

.ביצואענףהגומיוהפלסטיק1%-מתכתייםושלכ-ביצואענףהמינראליםהאל31%-שלכ,המתכתהבסיסית

.בתקופה הנסקרתקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתיתביצוא נרשמה  4%-נסיגה ריאלית של כ ,במקביל

וביצוא(-6%)הניירוהדפוס,ביצואענףהעץ,(-34%)נסיגהזומשקפתירידותביצואענףהמזוןוהמשקאות

.ביצואענףהתכשיטים31%-ירידותאלוקוזזומעטהודותלעליהשלכ(.-5%)ענףהטקסטילוההלבשה

                                                           
1
.למחקרכלכליתחוםעיבודיםוהערכותשלה.ס"שלהלממנוכיעונתיותנתוניסחרהחוץמבוססעל 
2
.ללאיהלומים
3
.נתוניםמנוכיעונתיות
4
המודדבתדירותחודשיתאת,ב"בארה(IT)עהינוהמדדהמשולבלענפיטכנולוגיותהמידTech Pulse-מדדה
 .התעסוקהוהצריכהשלהענף,הייצור,משלוחיהיצוא,התפתחותההשקעות
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התפתחות היצוא בענפי התעשייה
מנוכה עונתיות, 7102לעומת רבע ראשו  של  7102רבע שני , שיעורי שינוי ריאליי 

טכנולוגיה עילית
9%

טכנולוגיה
מסורתית -מעורבת 

05%-

טכנולוגיה מסורתית
4%-

טכנולוגיה
עילית -מעורבת 
 %-

כרייה  
וחציבה



עלרקענסיגהריאליתשלעילית –קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת רשמה ביצוא נ % -ירידה של כ, כמו כ 

4%-שלכ,ביצואענףהציודהחשמלי36%-נסיגהזוקוזזהבחלקהבשלעליהשלכ.הביצואענףהכימי6%-כ

.המכונותוהציוד,מוצריהמתכתביצואענף3%-ושלככליההובלהוהתחבורהביצואענף

לאחרעליהזאת, 7102ברבע השני של ענף הכרייה והחציבה נרשמה ביצוא  5%-ריאלית של כ נסיגה, בנוסף

.7132ברבעוןהראשוןשל39%-ריאליתשלכ







 עת צפויי  להתפרס  נתוני תעשייה חדשי  - 18/02/ 0עדכניות סקירה זו עד לתאריך 
 

 :מחקר כלכלי תחו הלצוות דבר הסברי  והבהרות נית  לפנות 

 מנהלת התחו , לה סויפרמי

 כלכלנית התחו , קלייר אבקסיס

5098812- 1: טלפו  


