א ג ף מחקר כלכלי
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כ"ה תמוז תשע"ג

מועסקים בתעשייה
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במהלך השנה החולפת 2צומצמה מצבת העובדים בתעשייה בכ 528,1 -איש 2כאשר מספר המועסקים
בתעשייה במרץ – אפריל  3300נמוך בכ 3.0% -בהשוואה לתקופה המקבילה ב.3303 -
הירידה במצבת עובדי התעשייה במהלך השנה החולפת נגזרה בעיקרה מפיטורי עובדים בקצב מהיר
מענף העץ והריהוט (ירידה מצטברת של  ,03%פיטורים של כ 0,4,3 -איש) ,לצד פיטורי עובדים מענפי
המחשבים וציוד התקשורת ומוצרי הצריכה (ירידה של  ,0.0%כ 043 -איש) ,הטקסטיל וההלבשה
(ירידה של  ,0.3%כ 443 -איש) .פיטורי עובדים משמעותיים נרשמו גם בענפי הנייר ומוצריו ,הגומי
ופלסטיק ,הרכיבים האלקטרונים והמינרלים האל-מתכתיים (ירידות של בין  3.0%ל 3.3% -במצבת
העובדים).
פיטורי העובדים מענף העץ והריהוט הינם פועל יוצא של שילוב התיסוף בשער החליפין ,שהביא להוזלת
מחירי המוצרים המיובאים במונחי שקל; לצד הפחתת מכסים ,אשר חשפה את התעשייה הישראלית
בשוק המקומי לתחרות אגרסיבית מיבוא .שילוב קטלני ,אשר הביא לפגיעה קשה בענף העץ והריהוט.
נזכיר ,כי הפחתת המכסים בענף בינואר ( 3300הפחתה של  )03%הייתה אמורה להיות השלב הראשון
בתהליך חשיפת הענף ליבוא ,כאשר בהדרגה עד ינואר  3302תוכננה הפחתה מוחלטת של המכסים
בענף .מגמה זו של הפחתת מכסים ,אילולא הייתה מוקפאת בימים אלו במסגרת חוק ההסדרים ,הייתה
מביאה לקריסה של ענף העץ והריהוט ,אשר מעסיק כיום כ 00,,33 -איש ,ומאופיין בעיקר ביצרנים
קטנים ובינוניים.
במהלך השנה החולפת פוטרו מהתעשייה כ 528,1 -איש
שינוי במספר המועסקים 2מרץ  -אפריל  , 5לעומת תקופה מקבילה אשתקד
כימיה ונפט כולל תרופות
887
מכשור אלקטרוני ורפואי
536
הדפסת חומר תקשורתי מוקלט
362
מכונות וציוד
310
כרייה וחציבה
181
מתכת בסיסית
180
מ ו  2משקאות וטבק
153
תיקו ותח וקה של מכונות וציוד
-22
ציוד חשמלי
-22
עור ומוצרים נלווים
-59
כלי הובלה ותחבורה
-99
מוצרי מתכת
-126
מינרלים אל-מתכתיים
-176
רכיבים אלקטרוניים
-177
גומי ופלסטיק
-189
נייר ומוצריו
-288
טקסטיל והלבשה
-442
מחשבים 2ציוד תקשורת ומוצרי צריכה
-836
כולל כרייה וחציבה
 -1459עץ וריהוט

1

כולל כרייה וחציבה ,מבוסס על נתונים מנוכי עונתיות של מדדי שכירים שמפרסמת הלמ"ס ,עיבודים והערכות של אגף המחקר הכלכלי.
2
ממוצע מרץ – אפריל  3300לעומת תקופה מקבילה אשתקד

א ג ף מחקר כלכלי
בנוסף ,מדאיג מספרם הבולט של המפוטרים מענפי האלקטרוניקה :ענף המחשבים וציוד התקשורת
והצריכה מצמצם זה למעלה משנה ברציפות את מצבת עובדיו (מאז סוף  .)3300עד כה פוטרו כ0,003 -
איש  -ירידה מצטברת של כ ,.0% -במצבת העובדים בענף .זאת לצד גל פיטורי עובדים מענף הרכיבים
האלקטרוניים שנמשך מאז אמצע  :3300מאז ועד היום פוטרו כ 340 -איש (.)-0%
מנגד ,במהלך השנה החולפת נרשמה קליטת עובדים מהירה ,בקצב של  ,3.,%לענפי הכימיה ,הנפט
והתרופות (כ 033 -איש) לצד קליטת עובדים גם לענפי המכשור האלקטרוני והרפואי ( ,)0.0%הדפסת
חומר תקשורתי מוקלט ( ,)0.0%המכונות והציוד (.)0.4%

התפתחות מצבת העובדים בתעשייה

קצב פיטורי העובדים לא היה אחיד במהלך
השנה החולפת 2והתייצב בתחילת השנה
על קצב מתו של  .5%בחודשיים 23דהיינו
כ 0,0 : -מפוטרים מדי חודשיים.

שיעורי שינוי 2ממוצע חודשי בכל תקופה לעומת קודמתה 2מנוכה עונתיות
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כולל כרייה וחציבה

עדכניות סקירה ו עד לתאריך  - 58/7/5עת צפויים להתפרסם נתוני תעשייה חדשים

בדבר הסברים והבהרות נית לפנות לצוות מחלקת המחקר הכלכלי:
דפנה אבירם-ניצ  2מנהלת אגף המחקר
חגית לשבסקי 2כלכלנית האגף
טלפו -15888 6 :
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לעומת תקופה קודמת.

