האגף למחקר כלכלי
 30נובמבר 3300
ל' חשון תשע"ד

התוצר התעשייתי

הת תחות התוצר התעשייתי

בחודשים יולי – אוגוסט 1023
נרשמה נסיגה 2בתוצר התעשייתי:
נסיגה ריאלית של  ,0.1%זאת בהמשך
לנסיגה של  0..%ברבע השני של
השנה ,ולגידול מתון ,של 3.0%
בתחילת .3300
נציין ,כי מאז הרבע השלישי אשתקד,
נסוג תוצר התעשייה בשיעור מצטבר
חד ,של קרוב ל.7% -
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שיעורי שינוי ריאליים ממוצע חודשי בכל תקו ה לעומת קודמתה מנוכה עונתיות
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כולל כרייה וחציבה

נסיגה זו נגזרה מירידה בתוצר כל קבוצות ענפי התעשייה :ירידה של קרוב ל 3% -נרשמה בתוצר ענפי
הטכנולוגיות המעורבות ,לצד נסיגה של  0.1%בענפי ההיי-טק ,ושל  3.1%בתוצר ענפי הטכנולוגיה
המסורתית .במקביל ,נסיגה של  4%נרשמה בענף הכרייה וחציבה ,זאת לאחר שני רבעונים של צמיחה
מהירה (גידול מצטבר של למעלה מ.)43% -

הת תחות התוצר בענ י התעשייה
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כולל כרייה וחציבה ,מבוסס על נתונים מנוכי עונתיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,עיבודים והערכות של האגף
למחקר כלכלי.
2
לעומת תקופה קודמת.

1

האגף למחקר כלכלי
הירידה בתוצר קבוצת ענ י הטכנולוגיה העילית נגזרה כולה מירידה בתוצר ענ י האלקטרוניקה
ומותנה בחלקה הודות לצמיחה מחודשת בתוצר ענף התרו ות (  )5כך ,נסיגה נרשמה בענפי הציוד
האלקטרוני לצריכה ותקשורת והמכשור האלקטרוני לבקרה ורפואי (ירידה של  0%בתוצר כ"א
מהענפים) ,לצד נסיגה של  3%בתוצר ענף הרכיבים האלקטרוניים .נציין כי מאז הרבע השלישי
אשתקד נסוג תוצר הקבוצה בשיעור מצטבר חד ביותר של כ.27 -
 2כאמור נרשמה בתוצר קבוצת ענ י הטכנולוגיה המעורבת-עילית .ירידה זו ,נגזרה
נסיגה של
מנסיגתם של כל ענפי הקבוצה ,כאשר ירידה נרשמה בתוצר ענפי כלי ההובלה והתחבורה (,)-4%
המכונות והציוד והכימיה ונפט (ירידה של  0%בכ"א אחד מהענפים) והציוד החשמלי (.)-0%
 )-2בתוצר קבוצת ענ י הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית נגזרה אף היא
בדומה הנסיגה (
מירידה בתוצר כל ענ י הקבוצה נסיגה חדה ביותר ,של  ,7%נרשמה בתוצר ענפי המתכת הבסיסית,
לצד ירידה של  3%בענף המינרלים האל-מתכתיים ,ושל  0%בכ"א מענפי מוצרי המתכת והגומי
והפלסטיק.
 .)-0ירידה זו בתפוקת הקבוצה משקפת
נסיגה מתונה נרשמה בענ י הטכנולוגיה המסורתית (
נסיגה בתוצר ענפי העץ והריהוט ( ,)-0%והטקסטיל והלבשה ( ,)-3%אשר קוזזה בחלקה הודות לצמיחה
של  0%בכ"א מענפי העור והמוצרים הנלווים וההדפסה של חומר תקשורתי מוקלט .כמו כן ,קיפאון שרר
בענפי המזון והנייר ומוצריו.

עדכניות סקירה זו עד לתאריך  - 2 /22/23עת צ ויים להת רסם נתוני תוצר חדשים
בדבר הסברים והבהרות ניתן ל נות לצוות האגף למחקר הכלכלי:
ד נה אבירם-ניצן מנהלת האגף למחקר כלכלי
נועה וקס כלכלנית האגף
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