האגף למחקר כלכלי
 82יוני 8102
ה' תמוז תשע"ה

התוצר התעשייתי

1

במרץ – אפריל  5102נסוג התוצר התעשייתי ב.1.0% -
בנטרול השפעתם של שני ענפים חריגים ,נסוגה תפוקת התעשייה בכ.0.2% -
בבחינה ענפית נמצא כי הנסיגה בתקופה הנסקרת הקיפה את מרבית ענפי התעשייה.
בחודשים מרץ – אפריל 5102
חודשה 2הנסיגה בתוצר התעשייתי:
ירידה קלה של  1.0%לעומת ינואר –
פברואר  ,8102לאחר עלייה של 1.2%
בינואר – פברואר  ,38102ושיעור
צמיחה של כ 8% -ברבע האחרון
אשתקד.

התפתחות התוצר התעשייתי
שיעורי שינוי ריאליים ,ממוצע חודשי בכל תקופה לעומת קודמתה ,מנוכה עונתיות
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הנסיגה בתקופה הנסקרת ,נגזרה
בעיקר מירידה חדה בענף הכרייה
והחציבה ,זאת על רקע שביתה
מתמשכת של קרוב לארבעה חודשים
באחד ממפעלי הענף הגדולים .בנטרול
השפעתו השלילית של ענף זה ,צמחה
תפוקת יתר התעשייה בכ.1.7% -

-4.6%

כולל כרייה וחציבה

עם זאת ,צמיחה זו של יתר ענפי התעשייה הובלה כולה ע"י ענף התרופות ,4כאשר בנטרולו רשמה יתר
התעשייה הישראלית נסיגה של כ 0.2% -בתפוקתה (בנטרול  8הענפים החריגים – ענף הכרייה
והחציבה וענף התרופות).
בבחינה ענפית מתקבלת תמונה מדאיגה אף יותר ,כאשר מרבית הענפים רשמו נסיגה בתפוקתם.
בחודשים מרץ  -אפריל  5102נרשמה נסיגה חדה בענף הכרייה והחציבה :ירידה של כ 31% -נרשמה
בתקופה הנסקרת ,לאחר עלייה של כ 00.2% -בחודשים ינואר  -פברואר של  .8102נסיגה זו חלה,
כאמור ,על רקע שביתה מתמשכת של קרוב לארבעה חודשים באחד ממפעלי הענף הגדולים .נסיגה זו
בתפוקת הענף גרעה מצמיחת סך התעשייה למעלה מ 8 -נקודות האחוז ובכך משכה את ביצועי סך
התעשייה לנסיגה.
במקביל ,חלה נסיגה של כ 5.2% -בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת – עילית .נסיגה זו,
נגזרה כולה מירידה של כ 2% -בתוצר ענף הכימיה והנפט .מנגד ,צמיחה של כ 8% -נרשמה בתוצר ענף
הציוד החשמלי ,לצד צמיחה של כ 0% -בתוצר ענף המכונות והציוד .קיפאון שרר בתוצר ענף כלי
ההובלה והתחבורה.

1

כולל כרייה וחציבה ,מבוסס על נתונים מנוכי עונתיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,עיבודים והערכות של האגף למחקר כלכלי.
2
לעומת תקופה קודמת.
3
לעומת הרבע האחרון של .8102
 4המושפע באופן ניכר מחברה אחת גדולה בענף.

1

האגף למחקר כלכלי
בנוסף ,נסיגה של כ 0.0% -נרשמה בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית .נסיגה זו ,משקפת
ירידה בתוצר כל ענפי הקבוצה ,למעט קיפאון ששרר בענף העץ והריהוט :ענף הטקסטיל וההלבשה
( ,)-2%ענף העור ומוצרים נלווים ( ,)-8%ענף המזון ,המשקאות והטבק ( ,)-8%ענף הדפסת חומר
תקשורתי מוקלט ( ,)-8%וענף הנייר ומוצריו (.)-0%

התפתחות התוצר בענפי התעשייה
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מנגד ,חלה עלייה של כ .2% -בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית .עלייה זאת נגזרה ברובה
מעלייה חדה של כ 83% -בענף התרופות .בניכוי עלייה חדה זו ,נסוג תוצר יתר ענפי ההיי-טק (ענפי
האלקטרוניקה) בשיעור של כ ,2.0% -לאחר נסיגה של כ 1.2% -בענפים אלו בינואר – פברואר .8102
ירידה זו משקפת נסיגה של כ 9% -בתוצר ענף הרכיבים האלקטרוניים ושל כ 8% -בתוצר ענף הציוד
האלקטרוני לצריכה ותקשורת .מנגד ,עלייה של כ 8% -חלה בתוצר ענף המכשור האלקטרוני לבקרה
ורפואי.
כמו כן ,צמיחה של כ 0.5% -נרשמה בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת – מסורתית .צמיחה
זו ,משקפת עלייה חדה במיוחד של כ 01% -בתוצר ענף המינרלים האל – מתכתיים ,ושל כ 8% -בתוצר
ענף המתכת הבסיסית .עליות אלו מותנו בשל נסיגה של כ 0% -בתוצר ענף מוצרי המתכת .קיפאון שרר
בתוצר ענף הגומי והפלסטיק.

עדכניות סקירה זו עד לתאריך  - 51/17/02עת צפויים להתפרסם נתוני תעשייה חדשים
בדבר הסברים והבהרות ניתן לפנות לצוות אגף המחקר הכלכלי:
דפנה אבירם-ניצן ,מנהלת האגף
טל טטרסון ,כלכלנית האגף
טלפון10-2082217 :
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