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 2020יוני  18  
 כ"ו סיון תש"פ

 1התפתחות היצוא התעשייתי
 

ביצוא חדה  התכווצותנרשמה  , עת התפשטות נגיף הקורונה בישראל,2020 מאי -אפריל בחודשים  ▪

 שתקדמקבילה אהתקופה הלעומת  תיתעשייה

 התעשייה פיענ תוקבוצ מרביתביצוא ה דח הידירמשקפת  זו נסיגה ▪

 יצוא התעשייה הישראלית עלהתפשטות נגיף הקורונה  ו משקפים את השפעתנתונים מדאיגים אל ▪

 

כי  להוע חקר כלכלי,קה למלמחוח היתנמ

נסיגה חלה  2020 אימ -אפריל בחודשים 

בתקופה הנסקרת  :ביצוא התעשייתי חדה

 אוציב 6% -של כרידה ריאלית י מהנרש

  .2019 התקופה המקבילה בשנתומת לע

 ואצשל הי תעצהממות שירמה החודה

רד מיליא 3.1 -כל עמדה רת עקסנה הקופבת

דולר,  מיליארד 0.3 -בכ הנמוכה, 2רלדו

 .2019 מאי -אפריל החודשים מממוצע 

 

 

ביצוא חדה  התכווצותמשקפת  זו נסיגה

 .וגיהלטכנוהענפי  תוקבוצ מרבית

תחילת השנה מ אוצני היונת חוניתמציין כי נ

 3נרשמה ירידהעולה כי ( 2020 מאי - ינואר)

בהשוואה  11% -של כ (יתנומינל) תדולרי

 אשתקד. קבילהופה המלתק

 

 

וא התעשייתי. היצים את השפעת התפשטות נגיף הקורונה על נתונים מדאיגים אלו משקפכי  הדגישלחשוב 

 סגרהזאת לצד , באופן ניכר המצהצטמ ניותאווה םוסיהמטתנועת  2020 אימ -אפריל יםחודשה במהלך

 . תעשייתיהיצוא ב פגיעהוהירידה בביקושים, אשר הובילו ל

 

 

 
 .יללכחקר כלמום ח ת של ה כות ערה ודים עיבו .ס"ל הלמשם  קוריימץ וני סחר החונת עלוסס מב 1
 ם מקוריי נים  תונ 2
 . מקוריים ונים נת  ,מקבילה אשתקדתקופה לעומת   פה תקו 3
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 התפתחות היצוא התעשייתי
 מקוריים, ממוצע כל תקופה לעומת המקבילה אשתקד, שיעורי שינוי נומינאליים

. לפי אומדן מחירי היצוא לתקופה זו    
כרייה וחציבה  תעשייה כולל  

.ס למ, עיבודי המחלקה למחקר כלכלי לנתוני  סחר חו : מקור  
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היקף היצוא התעשייתי
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נתונים נוכי עונתיות  
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 העיליתענפי הטכנולוגיה ת קבוצ ביצוא %01 -ל כשחדה  ריאלית נסיגהנרשמה  2020 מאי -אפריל בחודשים 

 -של כ, רופותהתף ביצוא ענ 35% -של כ ריאלית ידהת ירמשקפ וז נסיגה. לעומת התקופה המקבילה אשתקד

דות לזינוק של ו מותנה במעט הונסיגה ז. הציוד האלקטרוניענף  ביצוא 18% -ושל כ הטיסי כלביצוא ענף  22%

  .יםקטרוניהאלים ברכיביצוא ענף ה 83% -כ

 מירידה הנגזרשר א ,%11 -של כ התכווצותרשם  תיתרמסו -מעורבת היה לוגטכנוה קבוצת ענפיוא צי ,וסףבנ

 29% -כ מתכתיים, של -האללים ביצוא ענף המינר 34% -של כ , לצד ירידהטרי הנפוצמף ביצוא ענ 36% -של כ

 ביצוא ענף הגומי והפלסטיק. 13% -ביצוא ענף המתכת הבסיסית ושל כ

הנגזרת מירידה  ,רתיתסומהגיה פי הטכנולוצת ענקבוביצוא ה חל % 2 -של כ חדה תיאלרי ירידה, במקביל

 (-13%בשה והעור ), ההל, הטקסטיל(-26%) , הנייר והדפוס, העץ(-60%התכשיטים )יצוא כל ענפי הקבוצה: ב

 .(-7%והמזון והמשקאות )

חודשים הלעומת  סקרתהנ פהבתקו 13% -אלי של כבשיעור רי היריד רשם הה והחציבענף הכריייצוא גם 

 .2019של מאי  –אפריל 

 -של כ עליה המשקפת תעילי –גיה המעורבת ולהטכנו פיענקבוצת צוא בישמה רנ %3 -ל כש חהצמי ד,מנג

 -כ של היריד :ענפי הקבוצהצוא יתר בשל נסיגות בי במעט הקוזז . צמיחה זובלבד ביצוא ענף הכימיה 24%

ות והציוד המתכת, המכונביצוא ענף מוצרי  15% -, לצד ירידה של כוההובלה כלי התחבורה נףעיצוא ב 22%

  ביצוא ענף הציוד החשמלי. 5% -ושל כ

 ם חדשי  סחר חו פרסם נתוני ים להתיצפו  עת -2020/ 13/0יך ראעד לתו ז ירהקות סעדכני

 קר כלכלי: חמל קהמחלהות לצו לפנות  רים והבהרות ניתן בר הסבד

  0  19 -03 ון:טלפ מחלקהה תלמנה , פז-סויפרמילה 

 מחלקהקלייר סלע, כלכלנית ה
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 התפתחות היצוא בענפי התעשייה       
 נתונים מקוריים, 2019לעומת תקופה מקבילה  2020מאי  -שיעורי שינוי ריאליים חודשים לחודשים אפריל         
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