אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי
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ח' תמוז תשע"ג

התוצר התעשייתי
ברבע הראשון של  1023נרשם גידול
מחודש 2בתוצר התעשייה (כולל
כרייה וחציבה) :גידול ריאלי של
 ,6.6%לאחר ירידה ריאלית של 2..%
ברבע האחרון אשתקד.

1

הת תחות התוצר התעשייתי
שיעורי שינוי ריאליים ממוצע חודשי בכל תקו ה לעומת קודמתה מנוכה עונתיות
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כולל כרייה וחציבה

נציין כי הגידול כולו נגזר מענף הכרייה והחציבה המגלם בין השאר את עילות תעשיית הגז
החדשה .ענף זה צמח בתקו ה הנסקרת בכ .31% -למעשה בנטרול ענף בודד זה רשמו יתר ענ י
התעשייה נסיגה מתונה ביותר של כ .0.1% -נסיגה זו ,נגזרה בעיקרה מנסיגה בתוצר הענפים
המעורבים :ירידה חדה בתוצר ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית ,לצד ירידה זעומה בענפי הטכנולוגיה
המעורבת .נסיגות אלו קוזזו בחלקן הגדול ,הודות לגידול בתוצר ענפי ההיי-טק ,ובענפי הטכנולוגיה
המסורתית.
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נתונים מקוריים .
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כולל כרייה וחציבה ,מבוסס על נתונים מנוכי עונתיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,עיבודים והערכות של המחלקה
למחקר כלכלי.
2
לעומת תקופה קודמת.
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אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי
נסיגה של  3.2%נרשמה בתוצר קבוצת ענ י הטכנולוגיה המעורבת-עילית ,אשר נגזרה בעיקרה
מירידה חדה ,של  9%בתוצר ענף המכונות והציוד ,לצד נסיגה מתונה בענף הציוד החשמלי (.)-3%
מנגד ,גידול מתון נרשם בענפי הכימיה ונפט וכלי ההובלה והתחבורה ( 3%ו 6% -בהתאמה) .נציין ,כי
נסיגה זו בתוצר הקבוצה ,הינה החדה ביותר בעוצמתה זה למעלה משנתיים (מאז הרבע האחרון של
 ,3161אז נרשמה נסיגה של כ.)1% -
ירידה זעומה של  0.1%נרשמה בתוצר קבוצת ענ י הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית ,אשר נגזרה
בעיקרה מנסיגה בתוצר ענפי המתכת :המתכת הבסיסית ( )-.%ומוצרי המתכת ( ,)-3%לצד ירידה של
 4%בענף התיקון והתחזוקה של מכונות וציוד .3מנגד ,חל גידול של  4%בתוצר ענף המינרלים האל-
מתכתיים ,לצד צמיחה של  3%בענף הגומי ופלסטיק.
מנגד ברבע הראשון של  1023נרשמה עלייה מתונה של  0.0%בתוצר קבוצת ענ י הטכנולוגיה
העילית .גידול זה בתוצר הקבוצה ,נגזר מצמיחת ענף התרופות ( ,)1%וענף המכשור האלקטרוני
והרפואי ( ,)6%והושפע לחיוב ככל הנראה גם מצמיחת ענף כלי הטיס .4צמיחה זו קוזזה בחלקה הגדול,
בשל ירידה בתוצר ענפי האלקטרוניקה :נסיגה חדה ביותר ,של  ,34%בענף הרכיבים האלקטרוניים
וירידה מתונה של  3%בתוצר ענף המחשבים ציוד התקשורת ומוצרי הצריכה האלק'.
בדומה גידול של  0. %נרשם בתוצר ענ י הטכנולוגיה המסורתית אשר נגזר מעלייה בתוצר ענפי
ההדפסה של חומר תקשורתי מוקלט ( ,)4%הטקסטיל וההלבשה ( ,)3%לצד גידול מתון של  6%בתוצר
ענף הנייר ומוצריו .מנגד ,נסיגה של  9%נרשמה בענף העור והמוצרים הנלווים ,במקביל לירידה של 2%
בענף העץ והריהוט .קיפאון שרר בענף המזון.

עדכניות סקירה זו עד לתאריך  - 29/6/23עת צ ויים להת רסם נתוני תוצר חדשים
בדבר הסברים והבהרות ניתן ל נות לצוות מחלקת המחקר הכלכלי:
ד נה אבירם-ניצן מנהלת מחלקת המחקר הכלכלי
נועה וקס כלכלנית המחלקה
טל ון03-0291106 :
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נתונים מקוריים.
 4הלמ"ס אינה מפרסמת את נתוני ענף כלי הטיס בנפרד ,אלא כחלק מענף כלי ההובלה והתחבורה.
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