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התוצר התעשייתי
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בחודשים אפריל  -יולי  6102חודשה הצמיחה בתוצר התעשייתי.
עלייה זו ,משקפת צמיחה הן במכירות לשוק המקומי והן במכירות ליצוא.
כך ,מתחילת השנה נרשמה עלייה של כ 1.0% -בתוצר התעשייתי.

בחודשים אפריל – יולי  6102חודשה
הצמיחה בתוצר התעשייתי :צמיחה
של כ - 2.1%לעומת הרבע הראשון
של השנה ,זאת לאחר ירידה של כ-
1.1%ברבעהראשוןשל.1122
העלייה בתקופה הנסקרת משקפת
עלייה מחודשת הן במכירות לשוק
המקומיוהןבמכירותליצוא.
כך ,מתחילת השנה נרשמה עלייה
בקצבשלכ-1.0%בתוצרהתעשייתי.
נציין ,כי בניכוי העלייה בענף הכרייה והחציבה (כ ,)5.3% -נרשמה עלייה מתונה יותר ,של כ-
 0.2%בתוצר יתר ענפי התעשייה .עלייה זו בולטת לחיוב בהשוואה בינלאומית ,כאשר ישראל
מדורגתבמקוםהשישימביןמדינותה-OECDהנסקרות.

1

כוללכרייהוחציבה,מבוססעלנתוניםמנוכיעונתיותשלהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,עיבודיםוהערכותשלהתחום
למחקרכלכלי.

בתקופת הנסקרת ,נרשמה צמיחה של כ 5.3% -בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית .צמיחה
זו ,נגזרה מעלייה של  21%בתוצר ענף התרופות ,זאת לאחר נסיגה של כ - 1%ברבע הקודם.
בנוסף ,חלה עלייה של כ - 3%בתוצר ענף המכשור האלקטרוני לבקרה ורפואי .עליות אלו ,מותנו
במקצת בשל ירידה של כ - 3%בתוצר ענף הרכיבים האלקטרוניים ושל כ - 1%בתוצר ענף ציוד
אלקטרונילצריכהותקשורת.
במקביל ,עלייה של כ 0.1% -נרשמה בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית,זאתעלרקע
גידולבתוצרמרביתענפי הקבוצה :ענף הניירומוצריו( ,)3%ענף הטקסטיל וההלבשה (,)3%ענף
המזון,המשקאותוהטבק( )1%וענףהעץוהריהוט(.)2%מנגד ,ירידהשלכ - 1%חלהבענףהעור
והמוצריםהנלווים.קיפאוןשררבתוצרענףהדפסתהחומרהתקשורתיהמוקלט.
כמו כן ,צמיחה של כ 5.3% -נרשמה בתוצר ענף הכרייה והחציבה ,זאת בהמשך לעלייה של כ-
2%ברבעהראשוןשלהשנה.

מנגד ,נסיגה של כ 0% -חלה בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת – מסורתית ,זאת על
רקע נסיגה של כ - 1%בתוצר ענף המינרליםהאל– מתכתיים ,וירידה של כ - 2%בתוצר כל אחד
מענפיהמתכתהבסיסיתומוצריהמתכת .נסיגהזו,קוזזהבחלקההודותלעלייהשלכ - 1%בתוצר
ענףהגומיוהפלסטיק.
בנוסף ,חלה ירידה של כ 1.1% -בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת – עילית ,אשר
משקפת ירידה של כ - 1%בתוצר ענף הכימיה והנפט ושל כ - 2%בתוצר ענף כלי ההובלה
והתחבורה .ירידות אלו ,מותנו הודות לעלייה של כ - 2%בתוצר ענף המכונות והציוד ושל כ -2%
בענףהציודהחשמלי.
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