האגף למחקר כלכלי
52מאי5102
כ"האיירתשע"ד

התוצר התעשייתי

1

ברבע הראשון של  4102צמח תוצר התעשייה בכ.1.9% -
מרבית הצמיחה נגזרה מענף הכרייה והחציבה ,שמושפע מהפקת הגז הטבעי.
בנטרול ענף זה נסוגה יתר התעשייה בכ.1.0% -
התפתחות התוצר התעשייתי

הואט קצב צמיחת התעשייה

שיעורי שינוי ריאליי  ,ממוצע חו שי בכל תקופה לעומת קו מתה ,מנוכה עונתיות

2

ברבע הראשון של  4102נמשכה
צמיחת התוצר התעשייתי ,תוך האטה
ניכרת בקצב :התוצרצמחבכ-1.9%
לעומתהרבעהאחרוןשל,5102לאחר
צמיחהמהירהשל2.4%ברבע
האחרוןאשתקד.
הצמיחהברבעהראשוןשלהשנה,
נגזרהבעיקרהמגידולבמכירותלשוק
המקומי,אשרקוזזהבחלקהעקב
נסיגהקלהביצוא.
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כולל כרייה וחציבה


צמיחת התוצר התעשייתי בתקופה הנסקרת נגזרה כולה מגי ול מהיר של כ 01% -בתוצר ענף
הכרייה והחציבה ,המשקף בין היתר את פעילות הפקת הגז הטבעי .כך ,בניכוי ענף זה ,נסוג תוצר
סך התעשייה בתחילת השנה בשיעור מתון של כ.1.0% -

נסיגהזובתוצרהתעשייתי,ללאכרייהוחציבה,משקפתנסיגה חדהבתפוקתענפיהטכנולוגיההעילית
שקוזזה ברובה הודות לגידול בענפי הטכנולוגיה המסורתית ,לצד גידול מתון בקבוצת הטכנולוגיה
המעורבת–עילית.

בתחילת השנה חלה נסיגה ח ה של כ 0.2% -בתוצר קבוצת הטכנולוגיה העילית .ירידהזו,נגזרה
מנסיגהחדהשלכ - 02%בענףהתרופות,המתיישבתעםנתוניהיצואלענףזה.מנגד,צמיחהשלכ-
 2%נרשמהבענףהציודהאלקטרונילצריכהותקשורתושלכ - 5%בענףהרכיביםהאלקטרוניים,בעוד
קיפאון שרר בענף המכשור האלקטרוני לבקרה ורפואי .נציין ,כי קבוצת ענפי האלקטרוניקה צמחה
כקבוצהבשיעורשלכ-.0.8%

מנג  ,צמיחה מחו שת של  4.0%נרשמה בתחילת השנה בקבוצה ענפי הטכנולוגיה המסורתית,
לאחרנסיגהמצטברתשלכ - 2.2%במהלךהמחציתהשנייהשל.5102הצמיחההמחודשתמשקפת
עליהבכלענפיהקבוצה:זינוקנרשםבענףהעורומצריוהנלווים(,)7%לצדגידולבענפיהניירומוצריו
והטקסטילוההלבשה(צמיחהשל 4%ו- 2%בהתאמה).במקביל ,נרשםגידולמתוןשלבין 0%ל -2%
בענפיהדפסתהחומרהתקשורתיהמוקלט,המזון,המשקאותוהטבקוהעץוהריהוט.

1

כוללכרייהוחציבה,מבוססעלנתוניםמנוכיעונתיותשלהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,עיבודיםוהערכותשלהאגףלמחקרכלכלי.
2
לעומתתקופהקודמת.

1

האגף למחקר כלכלי
בנוסף ,צמיחה של  1.1%נרשמה בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת – עילית ,על רקע צמיחת
מרבית ענפי הקבוצה :גידול של כ - 5%נרשם בתוצר כל אחד מענפי המכונות והציוד וכלי ההובלה
והתחבורה ,לצד צמיחה שלכ - 0%בענףהציודהחשמלי .עליות אלו ,קוזזו בחלקן בשל נסיגה של כ-
2%בענףהכימיהוהנפט.

בענפי הטכנולוגיה המעורבת – מסורתית :3נרשמה צמיחהשלכ - 2%נרשמהבענףהמינרליםהאל-
מתכתיים,לצדעליותמתונותבענפיהגומיוהפלסטיקוהמתכתהבסיסית(2%ו-5%בהתאמה).


התפתחות התוצר בענפי התעשייה
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ע כניות סקירה זו ע לתאריך  - 09/1/02עת צפויי להתפרס נתוני תוצר ח שי
ב בר הסברי והבהרות ניתן לפנות לצוות האגף למחקר הכלכלי:
פנה אביר -ניצן ,מנהלת האגף למחקר כלכלי
מילה סויפר ,כלכלנית האגף
טלפון10-0091117 :
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בשלמתודולוגייתניכויהעונתיותשלהלמ"ס,לאניתןלנתחאתביצועיהקבוצהכולהברבעהראשון שלהשנה,מאחרוזואינהתואמת
אתהמגמהבפרוטהענפי.
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