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התוצר התעשייתי
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גידול מחודש של  2.3%בתוצר התעשייה בחודשים אוקטובר  -נובמבר .3102
הגידול אפיין את מרבית קבוצות ענפי התעשייה ,למעט הענפים המסורתיים.
עיקר הגידול נגזר מצמיחת ענף התרופות.
התוצר התעשייתי בחודשיים הנסקרים נמוך בכ 0% -בהשוואה לתקופה המקבילה ב.3103 -
בחודשים אוקטובר – נובמבר 3102
חודשה 2צמיחת התוצר התעשייתי:
גידולשל2.0%נרשםבתוצר
התעשייה,לאחרנסיגהמצטברת
בשיעורדומה()-2.0%בשניהרבעונים
שקדמו.
כך,למרותהגידולהמחודשוהמהיר,
נותרהתפוקתהתעשייהללאשינוי
בהשוואהלרמתהבתחילת0202ואף
נמוכהבכ-0%בהשוואהלתקופה
המקבילהבשנת.0200


התפתחות התוצר התעשייתי
שיעורי שינוי ריאליים ,ממוצע חודשי בכל תקופה לעומת קודמתה ,מנוכה עונתיות
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כולל כרייה וחציבה

צמיחהזונגזרהבעיקרהמעלייהמהירהבמכירותליצוא,לצדגידולגםבמכירותלשוקהמקומי.

צמיחתתוצרהתעשייהבתקופההנסקרתמשקפתגידולבמרביתקבוצותענפיהתעשייה,למעטנסיגה
בקבוצתענפיהטכנולוגיההמסורתית.זאתלצד גידולמחודש,של,5%בענףהכרייהוהחציבה(לאחר
נסיגהשל 5.5%ברבעהשלישישל,0202ולאחרגידולמצטברחד,שלכ -,25%במחציתהראשונה
אשתקד).

ברזולוציה ענפית נמצא ,כי צמיחת התוצר בחודשיים הנסקרים נגזרה ברובה מצמיחת ענף התרופות,
שמאופיין בתנודתיות ורשם צמיחה מהירה של כ - 00%בתקופה הנסקרת (בהמשך לגידול של 5%
ברבעהשלישישל,0202ונסיגהשלכ - 02%ברבעהשניאשתקד).כך ,בניכוי ענף תנודתי זה ,צמח
תוצר סך התעשייה בחודשיים הנסקרים בשיעור מתון של כ.1.0% -


בחודשים אוקטובר – נובמבר  3102זינק תוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית ב ,4.6% -בעיקר
הודות להאצה בקצב צמיחת ענף התרופות ( ,30%כאמור) .במקביל ,חודשה צמיחתם של ענפי
הרכיביםהאלקטרונים(,)5.5%המכשורהאלקטרונילבקרהורפואי ()0.5%וכןענףהציודהאלקטרוני
לצריכהותקשורת(.)0%
גידול מחודש נרשם בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית ,אשר צמח בתקופה
הנסקרת ב .3.0% -גידול זה ,משקף צמיחה מחודשת בתוצר מרבית ענפי הקבוצה וביניהם :המתכת
הבסיסית ( ,)5%הגומי והפלסטיק ( )0%והמינרלים האל-מתכתיים ( .)0%מנגד ,קיפאון נרשם בתוצר
ענףמוצריהמתכת.
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כולל כרייה וחציבה ,מבוסס על נתונים מנוכי עונתיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,עיבודים והערכות של האגף
למחקרכלכלי.
2
לעומתתקופהקודמת.
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האגף למחקר כלכלי
צמיחה מחודשת ,של  ,1.9%נרשמה גם בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית.גידולזה,
נגזר מעלייה מחודשת בתוצר ענפי הכימיה והנפט ( ,)5%כלי ההובלה והתחבורה ( ,)2%ומותן בשל
נסיגתםשלענפיהציודהחשמלי(,)-5%המכונותוהציוד(.)-0%


התפתחות התוצר בענפי התעשייה
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מנגד ,נסיגה של  0.4%נרשמה בענפי הטכנולוגיה המסורתית ,זאת על רקע ירידה בתוצר מרבית
ענפי הקבוצה בתקופה זו .נסיגה חדה נרשמה בתוצר הנייר ומוצריו ( ,)-5%לצד ירידה גם בענפי
ההדפסהשלחומרתקשורתימוקלט,העורוהמוצריםהנלווים( ,-0%בכלאחדמהענפים),וענףהמזון
( .)-0%לעומת זאת ,גידול של  0%נרשם בתוצר ענף העץ והריהוט בעוד קיפאון נרשם בתוצר ענף
הטקסטילוהלבשה .
אינדיקציות לעתיד על בסיס יבוא חומרי גלם ,מצביעות על צפי להמשך המגמה החיובית בתוצר
התעשייתי :ברבעהאחרוןשל  0202חלהעלייהריאליתשלכ - 0.2%ביבוא 3חומרי הגלם(ללאדלק
ויהלומים).עלייה זו ,מהווה אינדיקציה להמשך צמיחת התוצר התעשייתי בחודשים הקרובים.

עדכניות סקירה זו עד לתאריך  - 09/3/06עת צפויים להתפרסם נתוני תוצר חדשים
בדבר הסברים והבהרות ניתן לפנות לצוות האגף למחקר הכלכלי:
דפנה אבירם-ניצן ,מנהלת האגף למחקר כלכלי
חגית לשבסקי ,כלכלנית האגף
טלפון12-0091110 :
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מבוססעלנתוניסחרחוץמנוכיעונתיותשלהלמ"ס,עיבודים,הערכותואומדנימחיריםשלהאגףלמחקרכלכלי.
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