
 

1 

 

 2020יולי  15  
 כ"ג תמוז תש"פ

 1התפתחות היצוא התעשייתי
 

ביצוא חדה  התכווצותנרשמה  , עת התפשטות נגיף הקורונה בישראל,2020 ברבע השני של ▪

 שתקדמקבילה אהתקופה הלעומת  תיתעשייה

 התעשייה פיענ תוקבוצ מרביתביצוא  הידירמשקפת  זו נסיגה ▪

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

 

כי  להוע חקר כלכלי,קה למלמחוח היתנמ

ביצוא נסיגה חלה  2020 ברבע השני של

 מהבתקופה הנסקרת נרש :התעשייתי

ומת על אוציב %5 -של כ ריאליתרידה י

  .2019 בשנתה התקופה המקביל

 ואצשל הי תעצהממות שירמה החודה

 3.3 -כל עמדה רת עקסנה הקופבת

 0.3 -בכ הנמוכה, 2רלרד דומיליא

ברבע השני של דולר, מממוצע  מיליארד

ביצוא  התכווצותמשקפת  זו נסיגה .2019

 .עשייההתענפי  תוקבוצ מרבית

 

 - ינוארתחילת השנה )מ אוצהי ינונת חוניתמ

 תדולרי 3שמה ירידהרנכי עולה ( 2020 ניוי

בהשוואה  10% -של כ (יתנומינל) חדה

 אשתקד. קבילהופה המלתק

ים את השפעת נתונים מדאיגים אלו משקפ

וא היצהתפשטות נגיף הקורונה על 

 2020 הרבע השני של  במהלךהתעשייתי. 

 המצהצטמ ניותואוה םוסיהמטתנועת 

 והירידה סגרהזאת לצד , באופן ניכר

יצוא ב פגיעהלו לם, אשר הוביבביקושי

 . תעשייתיה

 

 

 
 .יללכחקר כלמום ח ת של ה כות ערה ודים עיבו .ס"מל הלש  ם קוריימץ וני סחר החונת עלוסס מב 1
 ם מקוריי נים  תונ 2
 . מקוריים ונים ת נ ,מקבילה אשתקדתקופה לעומת   פה תקו 3
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Q2/17 Q2/18 Q2/19 Q2/20

 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
מיליארדי דולרים, נתונים מקוריים, ממוצע חודשי

נתונים נוכי עונתיות  
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 התפתחות היצוא בענפי התעשייה       
 נתונים מקוריים, 2019לעומת תקופה מקבילה  2020שיעורי שינוי ריאליים חודשים לרבע השני של         

 טכנולוגיה עילית
  -

טכנולוגיה
 מסורתית -מעורבת 

1  -

 טכנולוגיה מסורתית
1  - 

 טכנולוגיה
 עילית -מעורבת 
2  

כרייה 
וחציבה

לעומת  ,רתיתסומהגיה פי הטכנולוצת ענקבוביצוא  1   -של כ תיאלרי ירידה החל 2020ברבע השני של 

 , הנייר והדפוס, העץ(-52%התכשיטים )בוצה: קענפי היצוא כל הנגזרת מירידה ב מקבילה אשתקד,התקופה ה

 .(-3%ות )והמזון והמשקא (-7%עור )בשה וה, ההל, הטקסטיל(-17%)

 ירידה המשקפת  1   -של כ התכווצותרשם  תיתרמסו -מעורבת היה לוגטכנוה קבוצת ענפיוא צי, במקביל

 -כ של, מתכתיים -האללים המינרביצוא ענף  31% -כשל  לצד ירידהמוצרי הנפט, ביצוא ענף  70% -של כחדה 

 ביצוא ענף הגומי והפלסטיק. 7% -ושל כ המתכת הבסיסיתף ביצוא ענ 18%

 הינה על רקע וז נסיגה. העיליתענפי הטכנולוגיה ת קבוצ ביצוא    -ל כש ריאלית נסיגהנרשמה  ,כמו כן

י כלביצוא ענף  4% -הציוד האלקטרוני ושל כביצוא ענף  16% -של כ, רופותהתף א ענוצבי 27% -של כ ידהיר

  .יםקטרוניהאלים ברכייצוא ענף הב 93% -דות לזינוק של כהוו מותנה במעט נסיגה ז. הטיס

הרבע השני לעומת  סקרתהנ פהבתקו  20 -אלי של כבשיעור רי היריד רשם הה והחציבענף הכריייצוא גם 

 .2019של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

של צמיחה  המשקפת תעילי –גיה המעורבת ולטכנוה פיענ קבוצתצוא בי 2  -ל כש ריאלית עלייה, חלה מנגד

 כלי התחבורהביצוא ענף  13% -של כ התכווצות בשל, אשר קוזזה בחלקה בלבדיצוא ענף הכימיה ב 15% -כ

הציוד  ףביצוא ענ 2% -של כו ות והציודהמתכת, המכונמוצרי ביצוא ענף  12% -של כ לצד נסיגה וההובלה

 .החשמלי

 
 ם חדשי  סחר חו פרסם נתוני ים להתיצפו  עת -2020/ 20/0יך ראעד לתו ז ירהקות סעדכני

 קר כלכלי: חמל קהמחלהות לצו לפנות  ים והבהרות ניתן רבבר הסד

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

 מחלקהקלייר סלע, כלכלנית ה


