האגף למחקר כלכלי
7מאי4102
ז'איירתשע"ד

התוצר התעשייתי

1

בחודשים ינואר – פברואר  4102צמח תוצר התעשייה בכ.4.3% -
כמחצית מהצמיחה נגזרה מענף הכרייה והחציבה ,שמושפע מהפקת הגז הטבעי.
בנטרול ענף זה צמחה יתר התעשייה בכ 0.4% -בלבד.
התפתחות התוצר התעשייתי

נמשכה צמיחת התעשייה

שיעורי שינוי ריאליים ,ממוצע חודשי בכל תקופה לעומת קודמתה ,מנוכה עונתיות
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בחודשים ינואר – פברואר נמשכה
צמיחת התוצר התעשייתי :חלגידול
של4.3%בתוצרהתעשייהלעומת
הרבעהאחרוןשל.4103צמיחהזו,
נגזרהבעיקרהמגידולבמכירותלייצוא,
במקביללגידולזעוםבמכירותלשוק
המקומי.
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צמיחהזונרשמהבהמשךלצמיחה
מהירהשלכ-2.7%ברבעהאחרון
אשתקד,ולאחרשנירבעוניםקודמים
כולל כרייה וחציבה
שלנסיגה.

כמחצית מצמיחת התוצר התעשייתי בתחילת השנה נגזרה מגידול מהיר בתוצר ענף הכרייה
והחציבה ( ,)301%המשקף בין היתר את פעילות הפקת הגז הטבעי .כך ,בניכוי ענף זה ,צמח תוצר
סך התעשייה בתקופה הנסקרת בשיעור מתון יחסית של כ.0.4% -

הגידולבתוצרהתעשייתיבתקופההנסקרתמשקףצמיחהבמרביתקבוצותענפיהתעשייה,למעטענפי
הטכנולוגיההמעורבת-מסורתית.

במקביל ,צמיחה של  3.3%נרשמה בתחילת השנה בקבוצה ענפי הטכנולוגיה המעורבת – עילית,על
רקעצמיחתכלענפיהקבוצה:גידולשל כ - 2%נרשם בתוצרענףהמכונותוהציוד,לצדצמיחהשלכ-
4%בכלאחדמענפיהכימיהוהנפט,הציודהחשמליוכליההובלהוהתחבורה.

בנוסף ,נרשם בתחילת השנה גידול של  0.3%בתוצר קבוצת הטכנולוגיה העילית .גידול זה ,נגזר
מהמשך צמיחתם של ענפי האלקטרוניקה ,שצמחו כקבוצה בכ - .3.3%צמיחת קבוצת ענפי
האלקטרוניקה נגזרה מצמיחה של כ - 6%בענף הרכיבים האלקטרוניים ,לצד צמיחה של  5%בענף
הציודהאלקטרונילצריכהותקשורת,וצמיחה מתונהביותר ,של ,0%בענףהמכשורהאלקטרונילבקרה
ורפואי .לצדהצמיחה המהירה של קבוצתענפיהאלקטרוניקה ,רשםענף התרופות נסיגה חדה של כ-
,3%אשרמיתנהאתסךצמיחתקבוצתענפיהטכנולוגיההעילית.



1

כולל כרייה וחציבה ,מבו סס על נתונים מנוכי עונתיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,עיבודים והערכות של האגף
למחקרכלכלי.
2
לעומתתקופהקודמת.
3
בהמשךלגידולשל04%ברבעהאחרוןשל,4103ונסיגהשל6%ברבעהשלישיאשתקד.
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האגף למחקר כלכלי
צמיחה מחודשת של  0.3%נרשמה בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית ,לאחר נסיגה
מצטברת של  3.5%במהלך המחצית השנייה של  .4103הצמיחה המחודשת משקפת עליה במרבית
ענפי הקבוצה :זינוק נרשם בתוצר ענפי הנייר ומוצריו והטקסטיל וההלבשה (צמיחה של  7%ו -6%
בהתאמה),לצדצמיחה בשיעורשל  כ - 0%בכלאחדמענפיהעץוהריהוט,המזון,המשקאותוהטבק.
עליות אלו קוזזו בחלקן בשל נסיגה של כ - 5%בתוצר ענף העור ומוצריו .קיפאון שרר בענף הדפסת
החומרהתקשורתיהמוקלט.


התפתחות התוצר בענפי התעשייה
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בענפי הטכנולוגיה המעורבת – מסורתית :4צמיחה של כ 5% -נרשמה בענף המינרלים האל-
מתכתיים ,לצד עליות מתונות ביתר ענפי הקבוצה .
אינדיקציות לעתיד על בסיס יבוא חומרי גלם ,מצביעות על צפי להמשך המגמה החיובית בתוצר
התעשייתי :ברבע הראשון של  4102חלה עלייה ריאלית של  4.2%ביבוא 5חומרי הגלם (ללא דלק
ויהלומים) ,לאחרגידול ריאלי של 3.3%ברבעהאחרוןשל.4103עלייה זו ,מהווה אינדיקציה להמשך
צמיחת התוצר התעשייתי בחודשים הקרובים.

עדכניות סקירה זו עד לתאריך  - 44/5/02עת צפויים להתפרסם נתוני תוצר חדשים
בדבר הסברים והבהרות ניתן לפנות לצוות האגף למחקר הכלכלי:
דפנה אבירם-ניצן ,מנהלת האגף למחקר כלכלי
מילה סויפר ,כלכלנית האגף
טלפון13-5081117 :

 4בשל מתודולוגיית ניכוי העונתיות של הלמ"ס ,לא ניתן לנתח את ביצועי הקבוצה כולה בחודשיים הראשונים של השנה,
מאחרוזואינהתואמתאתהמגמהבפרוטהענפי.
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מבוססעלנתוניסחרחוץמנוכיעונתיותשלהלמ"ס,עיבודים,הערכותואומדנימחיריםשלהאגףלמחקרכלכלי.
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