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השקעות התעשייה במכונות וציוד מיבוא  -רבע ראשון 3102
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נסיגה דו-ספרתית בהשקעות מרבית ענפי התעשייה
ברבע הראשון של  3102נמשכה
הנסיגה בהיקף השקעות
התעשייה במכונות ובציוד מיבוא:
נסיגה ריאלית 2חדה ,של ,45%
נרשמה בתקופה זו בהשוואה
לתקופה המקבילה ב ,9109 -זאת
בהמשך לנסיגה של  23%ברבע
האחרון אשתקד ושל  59%ברבעון
שלפניו.

רבע ראשון  :3102נמשכת הנסיגה בהיקף השקעות התעשייה
כל רבעון לעומת המקביל לו בשנה קודמת

שיעורי שינוי ריאליי
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במכונות ובציוד מיבוא

הרמה החודשית הממוצעת של השקעות התעשייה במכונות ובציוד מיבוא עמדה ברבע
הראשון של  9102על כ 718 -מיליון .₪
הנסיגה בהשקעות התעשייה משקפת נסיגה דו-ספרתית בהשקעות מרבית ענפי
התעשייה אך נגזרה בחלקה הגדול מנסיגה חדה בהשקעות ענף הרכיבי האלקטרוניי
(על רקע סיום ההשקעה המאסיבית של אינטל בשדרוג המכונות והציוד במפעלה בקריית
גת) .ע זאת ניכר כי ג בנטרול ענף הרכיבי האלקטרוניי רשמו יתר ענפי התעשייה
נסיגה בהשקעותיה בשיעור חד של כ36% -

התפתחות ההשקעות בתעשייה ברבע הראשון של 3102
טכנולוגיה
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שיעורי שינוי ריאליי
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-95%

הסקירה מבוססת על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,עיבודים והערכות של המחלקה למחקר כלכלי.
הסקירה מתייחסת להשקעות במכונות וציוד מיבוא בלבד .השקעות אלו מהוות כ 34% -מסך השקעות
התעשייה במכונות ובציוד ,וכ 41% -מסך ההשקעות בנכסים קבועים בתעשייה.
2
כל תקופה לעומת תקופה מקבילה בשנה קודמת.

אגף מחקר כלכלי
נסיגה ריאלית חדה של  01%נרשמה בהשקעות קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית ברבע
הראשון של  ,33102בהמשך לנסיגה של בקצב של  40%ברבע הקודם .נסיגה זו ,נגזרה
ברובה הגדול מנסיגה בהשקעות ענף הרכיבים האלקטרוניים ( ,)-24%זאת לצד נסיגה
בהשקעות ענפי ציוד התקשורת האלקטרוני ( ,)-28%המכונות למשרד ומחשבים (,)-98%
והציוד לבקרה ורפואי ( .)-90%ירידות אלו ,מותנו במקצת הודות לגידול דרמטי בהשקעות
ענף כלי ההובלה (.)012%
במקביל נסיגה של  44%נרשמה בהשקעות קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-
מסורתית ברבע הראשון של  3102בהמשך לנסיגה בקצב של  02%ברבע הקודם .נסיגה
זו ,משקפת נסיגה חדה בהשקעות מרבית ענפי הקבוצה ,ובהם  -ענפי הכרייה והחציבה
( ,)-74%התכשיטים ( ,)-59%מוצרי מתכת ( ,)-91%גומי ופלסטיק ( )-00%ומתכת בסיסית
( .)-8%מנגד ,גידול נרשם בהשקעות ענף המינרלים האל-מתכתיים (.)02%
בדומה נסיגה ריאלית של  23%נרשמה בהשקעות קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית
בתקופה הנסקרת לאחר נסיגה בקצב של  55%ברבע הקודם .נסיגה זו ,נגזרה מנסיגה
בהשקעות מרבית ענפי הקבוצה  -טקסטיל והלבשה ( ,)-83%מזון ומשקאות ( ,)-27%עור
ומוצריו ( ,)-92%עץ וריהוט ( ,)-90%ודפוס והוצאה לאור ( .)-00%נסיגות אלו מותנו במקצת
הודות לגידול בהשקעות ענף הנייר ומוצריו (.)90%
בנוסף נסיגה של  30%נרשמה בהשקעות קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית
בתקופה הנסקרת בהמשך לנסיגה של  92%ברבע הקודם .נסיגה זו ,נגזרה כולה מירידה
נוספת בהשקעות ענף הכימיה והתרופות ( ,)-49%בעוד יתר ענפי הקבוצה רשמו גידול
בהשקעותיהם (מנועים וציוד חשמלי –  ,08%מכונות וציוד – .)09%
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