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התוצר התעשייתי
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גידול מחודש של  4.9%נרשם בתוצר התעשייה ברבע האחרון של .3102
הגידול אפיין את מרבית קבוצות ענפי התעשייה ,למעט ענפי הטכנולוגיה המסורתית.
עיקר הגידול נגזר מצמיחת ענף התרופות ,ובנטרולו צמחה התעשייה בכ 0.1% -בלבד.
במהלך שנת  3102נרשמה עליה של  ,2.3%אשר מרביתה נגזרה מענף הכרייה והחציבה.
2

ברבע האחרון של  3102חודשה
צמיחת התוצר התעשייתי :גידולשל
2.9%נרשםבתוצרהתעשייה,לאחר
נסיגהמצטברתבשיעורשל4.9%
בשניהרבעוניםשקדמו.
צמיחהזו,נגזרהבעיקרהמזינוק
במכירותלייצוא,לצדגידולבמכירות
לשוקהמקומי.

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

הגידולבתוצרהתעשייתיבתקופההנסקרתמשקף צמיחהבמרביתקבוצותענפיהתעשייה,למעטענפי
הטכנולוגיה המסורתית .ברזולוציה ענפית נמצא ,כי צמיחת התוצר בתקופה הנסקרת נגזרה ברובה
מגידולמהירבתוצר ענףהתרופות המאופייןבתנודתיותרבה,וצמחבסוף 4300בשיעורשל כ -.42%
כך ,בניכוי ענף זה ,צמח תוצר סך התעשייה בתקופה הנסקרת בשיעור של כ.0.1% -

על רקע הצמיחה המהירה בענף התרופות ,זינק ברבע האחרון של  3102תוצר קבוצת ענפי
הטכנולוגיה העילית ב .01.4% -נציין ,כיהפעילותהמוגברתבענףהתרופות ברבעהאחרוןשל,4300
חלה בהמשך לגידול של כ - 2%ברבע השלישי של  4300ולאחר נסיגה של כ - 44%ברבע השני
אשתקד .במקביל ,חודשה צמיחתם של ענפי האלקטרוניקה :גידול של  2%נרשם בכל אחד מענפי
הרכיביםהאלקטרונים והמכשורהאלקטרונילבקרהורפואי,לצדעלייהשל 0%בענףהציוד האלקטרוני
לצריכהותקשורת.כך,צמחוענפיהאלקטרוניקהכקבוצהב-4.2%ברבעהאחרוןאשתקד,לאחרנסיגה
בשיעורדומה(.)-4.2%
במקביל ,צמיחה של  0.1%נרשמה בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית ,זאתעלרקע גידול
בתוצר ענפי הכימיה והנפט ( )8%וכלי ההובלה והתחבורה ( .)0%מנגד ,נסיגה נרשמה בענף הציוד
החשמלי()-8%וקיפאוןשררבענףהמכונותוהציוד.
בנוסף ,ברבע האחרון של  3102נרשם גידול של  3.2%בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-
מסורתית .גידולזה,נגזרמצמיחתםשל ענפי המתכתהבסיסית( )2%ומוצריהמתכת(,)4%אךמותן
בשלנסיגותבענפיהמינרליםהאל-מתכתיים()-4%והגומיוהפלסטיק(.)-0%

1

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
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מנגד ,נסיגה של  3. %נרשמה בענפי הטכנולוגיה המסורתית .ירידה זו משקפת נסיגה במרבית
ענפי הקבוצה :נסיגה של  2%נרשמה בתוצרענף הנייר ומוצריו ושל  0%בתוצרענף העור והמוצרים
הנלווים ,לצדנסיגהבענפיההדפסהשלחומרתקשורתימוקלט,המזון,הטקסטילוההלבשה(ירידהשל
4%בתוצרכלאחדמהענפים).קיפאוןשררבענףהעץוהריהוט.
כמוכן,ברבעהאחרוןאשתקדחודשהצמיחתענףהכרייהוהחציבה : 8.4%בתקופההנסקרת,לאחר
נסיגהשל7.2%ברבעהשלישישל,4300וגידולמצטברשלכ-24%במחציתהראשונהאשתקד.
אינדיקציות לעתיד על בסיס יבוא חומרי גלם ,מצביעות על צפי להמשך המגמה החיובית בתוצר
התעשייתי :בחודשיםאוקטובר4300 -ינואר4302חלהעלייהריאליתשלכ- 0%ביבוא3חומריהגלם
(ללא דלק ויהלומים) ,לאחר גידול זעום ביותר של  3.0%ברבע השלישי אשתקד .עלייה זו ,מהווה
אינדיקציה להמשך צמיחת התוצר התעשייתי בחודשים הקרובים.

סיכום שנת 3102
במהלך שנת  43102צמחה התעשייה בשיעור מצטבר של כ ,2.3% -זאת למרות התנודות במהלך
השנה .צמיחהזו,נגזרהבעיקרהמגידולמהירביותרבענףהכרייהוהחציבה (כ - ,)28%אשר הושפע
מתחילתהפקתהגזהטבעיהחלמאפריל.4300
למעשה ,בנטרול צמיחתו המהירה של ענף הכרייה והחציבה ,צמח תוצר התעשייה במהלך 3102
בקצב מתון של כ .1.7% - נציין,כיגםצמיחהמתונהזו נגזרהברובהמגידולמהירבענףבודד -ענף
התרופות,אשרצמחבמהלך4300בשיעורחד,שלכ-.00%
כך ,בנטרול ענפי התרופות והכרייה והחציבה ,נסוג יתר התוצר התעשייתי במהלך  3102בשיעור
של .0.0%

עדכניות סקירה זו עד לתאריך  - 31/2/04עת צפויים להתפרסם נתוני תוצר חדשים
בדבר הסברים והבהרות ניתן לפנות לצוות האגף למחקר הכלכלי:
דפנה אבירם-ניצן ,מנהלת האגף למחקר כלכלי
מילה סויפר ,כלכלנית האגף
טלפון12- 091117 :
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מבוססעלנתוניסחרחוץמנוכיעונתיותשלהלמ"ס,עיבודים,הערכותואומדנימחיריםשלהאגףלמחקרכלכלי.
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