אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי
 42יוני 4102
ט"ז תמוז תשע"ג

התוצר התעשייתי
בחודשים מרץ – אפריל 1023
נרשמה נסיגה 2מתונה ביותר בתוצר
התעשייה (כולל כרייה וחציבה):
ירידה ריאלית של  ,1.4%לאחר גידול
ריאלי של  1.0%בחודשים ינואר –
פברואר .4102

1

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

נסיגה זו נגזרה כולה מנסיגה חדה בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית ( ,)-2.3%אשר קוזזה כמעט
במלואה הודות לצמיחתם המחודשת של ענפי הטכנולוגיות המעורבות (מעורבת-עילית ומעורבת-
מסורתית) ,לצד גידול נוסף בתוצר ענף הכרייה והחציבה .במקביל ,קיפאון שרר בקבוצת ענפי
הטכנולוגיה המסורתית.
נדגיש כי הנסיגה בתוצר התעשייה בכלל ובקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית בפרט נגזרה בעיקרה
מנסיגה דרמטית של  12%בתוצר ענף התרופות .כך ,בניכוי ענף זה רשמו יתר ענפי התעשייה
צמיחה מהירה הנאמדת בכ.2.4% -
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נתונים מקוריים .

1

כולל כרייה וחציבה ,מבוסס על נתונים מנוכי עונתיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,עיבודים והערכות של המחלקה
למחקר כלכלי.
2
לעומת תקופה קודמת.

1

אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי
נסיגה של  3.2%נרשמה בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית בהמשך לנסיגה מתונה בינואר –
פברואר השנה ( .)-1.0%ירידה זו ,נגזרה בעיקרה ,כאמור ,מנסיגה חדה ביותר ,של כ ,43% -בתוצר
ענף התרופות ,לצד ירידה של כ 2% -בתוצר ענף המחשבים ציוד התקשורת ומוצרי צריכת האלק' .מנגד,
ירידות אלו מותנו הודות לצמיחת התוצר בענפי המכשור האלקטרוני והרפואי ( ,)7%הרכיבים
האלקטרוניים ( )4%וככל הנראה גם מצמיחת ענף כלי הטיס.3
מנגד צמיחה של  1. %נרשמה בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית ,לאחר נסיגה של
 4.0%בחודשים ינואר – פברואר  .4102גידול זה ,משקף את צמיחתם של כל ענפי הקבוצה ,כאשר
צמיחה מהירה ביותר נרשמה בענפי הציוד החשמלי ,המכונות והציוד וכלי ההובלה והתחבורה (צמיחה
של  ,)7% - 0%זאת לצד גידול מתון בתוצר ענפי הכימיה ונפט (.)0%
בדומה גידול של  1%נרשם בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית ,לאחר קיפאון
בממוצע החודשים ינואר – פברואר השנה .גידול זה נגזר בעיקרו מעלייה בתוצר ענפי הגומי והפלסטיק,
המינרלים האל-מתכתיים ( ,)2%לצד גידול מתון של  0%בתוצר ענף המתכת הבסיסית .מנגד ,נסיגה
נוספת נרשמה בענף התיקון והתחזוקה של מכונות וציוד )-2%( 4וקיפאון שרר בענף מוצרי המתכת.
צמיחה מהירה של  7.9%נרשמה בתוצר ענף הכרייה והחציבה בהמשך לגידול מהיר ביותר ,של כ-
 40%בחודשים ינואר – פברואר  .4102צמיחה מהירה זו ,המשקפת בין השאר את פעילות תעשיית הגז
החדשה ,משכה כלפי מעלה את ביצועי התעשייה כולה.
מנגד קיפאון שרר בתוצר ענפי הטכנולוגיה המסורתית .קיפאון זה משקף גידול בתוצר ענפי הטקסטיל
וההלבשה ( ,)3%העור והמוצרים הנלווים ( ,)2%אשר קוזזו במלואם בשל נסיגה בתוצר ענפי המזון,
הדפסה של חומר תקשורתי מוקלט ,העץ והריהוט ,הנייר ומוצריו (נסיגה של כ 0% -בכל אחד).

עדכניות סקירה זו עד לתאריך  - 2 /9/23עת צפויים להתפרסם נתוני תוצר חדשים
בדבר הסברים והבהרות ניתן לפנות לצוות מחלקת המחקר הכלכלי:
דפנה אבירם-ניצן מנהלת מחלקת המחקר הכלכלי
חגית לשבסקי כלכלנית המחלקה
טלפון03-227 06 :

 3הלמ"ס אינה מפרסמת את נתוני ענף כלי הטיס בנפרד ,אלא כחלק מענף כלי ההובלה והתחבורה.
4
נתונים מקוריים.
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