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התוצר התעשייתי
ברבע השני של  1023נרשמה נסיגה
בתוצר התעשייה (כולל כרייה
וחציבה) :ירידה ריאלית של ,3.3%
לאחר גידול ריאלי של  9.0%ברבע
הראשון של השנה.
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הת תחות התוצר התעשייתי

2

שיעורי שינוי ריאליי

ממוצע חו שי בכל תקו ה לעומת קו מתה מנוכה עונתיות
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כולל כרייה וחציבה

נסיגה זו נגזרה כולה מירידה חדה בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית ( ,)-7.7%אשר קוזזה ברובה
הודות לצמיחת שאר קבוצות ענפי התעשייה ,וכן מגידול מהיר בתוצר ענף הכרייה והחציבה (,)0%
המגלם בין היתר את פעילות תעשיית הגז הטבעי.
נציין כי הנסיגה בתוצר התעשייה בכלל ובקבוצת ענ י הטכנולוגיה העילית ב רט נגזרה בעיקרה
מנסיגה רמטית של כ 12%-בתוצר ענף התרו ות .כך ,בניכוי ענף תנודתי זה רשמו יתר ענפי
התעשייה צמיחה הנאמדת בכ.0.1% -
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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

א ג ף מחקר כלכלי
הירי ה בתוצר קבוצת ענ י הטכנולוגיה העילית נגזרה בעיקרה כאמור מהירי ה הח ה בתוצר ענף
התרו ות לצד נסיגה של כ 8% -בתוצר ענף המחשבים ציוד התקשורת ומוצרי צריכת האלק' .ירידות
אלו מותנו במקצת הודות לצמיחת ענפי הרכיבים האלקטרוניים והמכשור האלקטרוני (גידול של  0%ו-
 1%בהתאמה) .נציין כי זהו הרבעון השלישי ברצי ות בו נרשמת ירי ה בתוצר הקבוצה אשר נסוג
מאז הרבע השלישי אשתק בשיעור מצטבר ח ביותר של כ ,21% -שוב ,בעיקר על רקע הירידה
החדה המצטברת בתקופה זו בענף התרופות (.)-27%
מנג צמיחה של  2.1%נרשמה בתוצר קבוצת ענ י הטכנולוגיה המעורבת-עילית .גידול זה ,משקף
את צמיחתם של מרבית ענפי הקבוצה ,כאשר צמיחה נרשמה בענפי המכונות והציוד ( )7%כלי ההובלה
והתחבורה ( )1%והציוד החשמלי ( .)2%מנגד ,נסיגה מתונה נרשמה בתוצר ענף הכימיה ונפט (.)-0%
במקביל גי ול של  2. %נרש בתוצר קבוצת ענ י הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית זאת על רקע
עלייה של  4%בתוצר ענף המתכת הבסיסית ,ושל  2%בענף המינרלים האל-מתכתיים .מנגד ,נסיגה
מתונה נרשמה בענף מוצרי המתכת ( )-0%וקיפאון שרר בענף הגומי והפלסטיק.
ענ י הטכנולוגיה המסורתית רשמו צמיחה מתונה בתקו ה הנסקרת ( .)0.3%גידול זה בתפוקת
הקבוצה משקף גידול של  1%בתוצר ענפי העץ והריהוט ,לצד צמיחה מתונה בענפי המזון והעור
והמוצרים הנלווים (צמיחה של  0%בתוצר כ"א מהענפים) .מנגד ,נסיגה נרשמה בענפי הטקסטיל
והלבשה ( )-3%וההדפסה של חומר תקשורתי מוקלט ( ,)-0%בעוד קיפאון שרר בענף הנייר ומוצריו.

ע כניות סקירה זו ע לתאריך  - 2 /2/23עת צ ויי להת רס נתוני תוצר ח שי
ב בר הסברי והבהרות ניתן ל נות לצוות האגף למחקר הכלכלי:
נה אביר -ניצן מנהלת האגף למחקר כלכלי
נועה וקס כלכלנית האגף
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