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התוצר התעשייתי

1

בחודשים אוקטובר  – 3102ינואר  3102נרשם גידול של  2.7%בתוצר התעשייה.
גידול בתוצר אפיין את מרבית קבוצות ענפי התעשייה ,למעט ענפי הטכנולוגיה המסורתית.
עיקר הגידול נגזר מצמיחת ענף התרופות ,ובנטרולו צמחה התעשייה בכ 0.7% -בלבד.

בחודשים אוקטובר  – 3102ינואר
 3102חודשה 2צמיחת התוצר
התעשייתי :גידולשל2.7%נרשם
בתוצרהתעשייהלעומתהרבע
השלישישל,4102לאחרנסיגה
מצטברתבשיעורשל2%בשני
הרבעוניםשקדמו.

התפתחות התוצר התעשייתי
שיעורי שינוי ריאליים ,ממוצע חודשי בכל תקופה לעומת קודמתה ,מנוכה עונתיות
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צמיחהזו,נגזרהבעיקרהמזינוק
במכירותלייצוא,לצדגידולבמכירות
לשוקהמקומי.
כולל כרייה וחציבה


הגידולבתוצרהתעשייתיבתקופההנסקרתמשקף צמיחהבמרביתקבוצותענפיהתעשייה ,למעטענפי
הטכנולוגיה המסורתית .למעשה נמצא בתקופה הנסקרת קשר ישר בין קצב הצמיחה לעתירות
הטכנולוגית ,כאשר ככל שהענף עתיר טכנולוגיה כך קצב הצמיחה שנרשם היה מהיר יותר :מקרוב ל-
 8%קבוצתענפיהטכנולוגיההעילית,דרךקצבשל 2.3%במעורבת-עילית,כ- 4%במעורבתמסורתית
ועדלנסיגהשלממשבקבוצתענפיהטכנולוגיההמסורתית.

יחד עם זאת ,צמיחתם המהירה של ענפי הטכנולוגיה העילית בתקופה הנסקרת נגזרה ברובה מגידול
מהירבתוצר ענףהתרופות,אשרצמח בשיעורחדשל כ - .44%למעשה,בנטרולענףהתרופותצמחו
גםיתרענפיההיי-טק(ענפיהאלקטרוניקה)בכ- ,2%מעט פחות מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית.
כך ,בניכוי השפעתו החיובית של ענף התרופות ,צמח תוצר יתר התעשייה בתקופה הנסקרת בשיעור
מתון יחסית ,של כ.0.7% -

על רקע הצמיחה המהירה בענף התרופות ,עלה בתקופה הנסקרת תוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה
העילית ב .7.7% -נציין ,כיהפעילותהמוגברתבענףהתרופות חלהבהמשךלגידולשלכ - 8%ברבע
השלישי של  4102ולאחר נסיגה של כ - 45%ברבע השני אשתקד .במקביל ,חודשה צמיחתם של כל
ענפיהאלקטרוניקה אשררשמוכקבוצה גידול של  2.4%בתוצרבתקופההנסקרת .כך,עלייהשל5%
נרשמה בענף הציוד האלקטרוני לצריכה ותקשורת ,במקביל לגידול של  2%בתוצר ענף המכשור
האלקטרונילבקרהורפואי,לצדצמיחהמתונהשל4%בענףהרכיביםהאלקטרונים.
נדגיש,כיהצמיחהבענףהציודהאלקטרוניבתקופההנסקרת(,5%כאמור),חלהלאחרשנהרצופהבה
נרשמהנסיגהבתוצרהענפי,בשיעורמצטברשל.05.2%
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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
במקביל ,צמיחה של  2.3%נרשמה בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית,עלרקעצמיחתתוצר
מרביתענפיהקבוצה:גידולשל9%נרשםבתוצרענפיהכימיהוהנפט,לצדצמיחהשלכ-3%בענףכלי
ההובלהוהתחבורהוגידולמתוןבענףהמכונותוהציוד(.)0%מנגד,נסיגהנרשמהבענףהציודהחשמלי(.)-5%
בנוסף ,בתקופה הנסקרת נרשם גידול של  3.0%בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-
מסורתית .גידולזה,נגזרמצמיחתםשל ענפי המתכתהבסיסית( )3%ומוצריהמתכת(,)4%אךמותן
בשלנסיגהשל0%בכלאחדמענפיהמינרליםהאל-מתכתייםוהגומיוהפלסטיק.
כמו כן ,חודשה צמיחת ענף הכרייה והחציבה :זינוק של  08%בתקופה הנסקרת ,לאחר נסיגה של
3.5%ברבעהשלישישל,4102וגידולמצטברשל22%במחציתהראשונהאשתקד.


התפתחות התוצר בענפי התעשייה
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מנגד ,נסיגה של  3.0%נרשמה בענפי הטכנולוגיה המסורתית .ירידה זו משקפת נסיגה במרבית
ענפי הקבוצה :נסיגהשלכ - 5%נרשמהבתוצרענףהניירומוצריו ,במקביללירידהשל 4%בתוצרשל
כלאחדמענפי המזון,הטקסטילוההלבשה ,ונסיגהשלכ - 0%בענפיהעורומוצריווהדפסהשלחומר
תקשורתימוקלט.קיפאוןשררבענףהעץוהריהוט.
נציין, כיהנסיגהבענףהניירומוצריוהחלהכברברבעהראשוןשל 4102ומאזנסוגתוצרהענףבשיעור
מצטברשל.9.2%
אינדיקציות לעתיד על בסיס יבוא חומרי גלם ,מצביעות על צפי להמשך המגמה החיובית בתוצר
התעשייתי :בחודשיםינואר– פברואר  4102חלהעלייהריאליתשל 4.4%ביבוא 3חומריהגלם(ללא
דלקויהלומים) ,לאחרגידולשל 2.0%ברבעהאחרוןשל.4102עלייה זו ,מהווה אינדיקציה להמשך
צמיחת התוצר התעשייתי בחודשים הקרובים.

עדכניות סקירה זו עד לתאריך  - 37/2/02עת צפויים להתפרסם נתוני תוצר חדשים
בדבר הסברים והבהרות ניתן לפנות לצוות האגף למחקר הכלכלי:
דפנה אבירם-ניצן ,מנהלת האגף למחקר כלכלי
יניב בר ,כלכלן האגף
טלפון12-0087717 :
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מבוססעלנתוניסחרחוץמנוכיעונתיותשלהלמ"ס,עיבודים,הערכותואומדנימחיריםשלהאגףלמחקרכלכלי.
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