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השקעות התעשייה במכונות וציוד מיבוא
רבע שני 2010
ברבע השני של  2010חודש
הגידול בהשקעות התעשייה
במכונות ובציוד מיבוא :גידול
ריאלי 2של  17.5%נרשם
ברבע השני של השנה לעומת
התקופה המקבילה אשתקד,
זאת לאחר שבעה רבעונים
רצופים של נסיגה ,מאז הרבע
השלישי של .2008
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רבע שני  :2010גידול מחודש בהשקעות התעשייה*
שיעורי שינוי ריאליים ,כל רבעון לעומת המקביל לו בשנה קודמת
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* במכונות ובציוד מיבוא

כך ,הגיעה הרמה החודשית הממוצעת של השקעות התעשייה במכונות ובציוד מיבוא ברבע
השני של  2010לכ 1 -מיליארד .₪
הגידול הריאלי בסך השקעות התעשייה במכונות ובציוד מיבוא בתחילת השנה 2נגזר
כמעט במלואו מעלייה בהשקעות קבוצות ענפי הטכנולוגיה העילית ) (35%והמעורבת-
מסורתית ).(44%
עלייה ריאלית מחודשת של כ 35% -נרשמה בהשקעות קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית
ברבע השני של  ,22010זאת לראשונה מאז הרבע השני של  .2008עלייה זו ,משקפת גידול
ריאלי בהשקעות במרבית ענפי הקבוצה.
התפתחות ההשקעות בתעשייה ברבע השני של 2010
שיעורי שינוי ריאליים  Q2/10 ,לעומת Q2/09
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1הסקירה מבוססת על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,עיבודים והערכות של המחלקה למחקר כלכלי ואסטרטגיה.
הסקירה מתייחסת להשקעות במכונות וציוד מיבוא בלבד .השקעות אלו מהוות כ 70% -מסך השקעות התעשייה במכונות
ובציוד ,וכ 90% -מסך ההשקעות בנכסים קבועים בתעשייה.
 2כל תקופה בהשוואה לתקופה המקבילה לה בשנה קודמת.
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מנגד ,נמשכה הנסיגה בהשקעות קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית :נסיגה ריאלית של
כ 13% -נרשמה בהשקעות הקבוצה בתקופה הנסקרת ,2בהמשך לנסיגה בקצב של כ24% -
ברבע הקודם .הקיטון בהשקעות הקבוצה נגזר ברובו מנסיגה חדה בהשקעות ענף הנייר
ומוצריו ) ,(-78%זאת כפי הנראה על רקע סיום השקעה גדולה שביצעה חברת נייר חדרה
במערך ייצור חדש לניירות אריזה.

למידע נוסף ,ניתן לפנות לצוות המחלקה למחקר כלכלי:
דפנה אבירם-ניצן ,מנהלת המחלקה למחקר כלכלי
ג'ולי שדה זלצר ,ראש תחום ניתוחים כלכליים
אדי פרקנסקי ,כלכלן המחלקה
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