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First Annual Flash Estimates of the National Accounts for 2014 

 

  2013 - ב3.2%לעומת תוצר המקומי הגולמי  ב2.2%עלייה של  

  2013בדומה לשנת  בהוצאה לצריכה פרטית 3.4%עלייה של 

 2013- ב0.9%עלייה של לעומת למעט יהלומים  ביצוא סחורות ושירותים 1.2%של  עלייה 

 2013- ב1.1%עלייה של   בהשקעה בנכסים קבועים לעומת0.9% של רידהי  

  לוחות

ס באמצע חודש אוקטובר את אומדני ההבזק לחשבונות הלאומיים לשנה "מסכמת הלמ, כבכל שנה

 חודשים והערכות לחודשים החסרים על סמך 9-7ה מתבססים על נתונים של אומדנים אל. השוטפת

  . אומדן מעודכן ומפורט לחשבונות יתפרסם כרגיל בסוף השנה. נתוני מגמה קיימים

  

 אשתקד ועלייה של 3.2%של  עלייה לאחר 2.2%-ב 2014בשנת  תוצר המקומי הגלמי היעלה, לפי אומדני ההבזק

התוצר לנפש במחירים קבועים .  במחירים שוטפיםח" אלף ש132.0-בהשנה יסתכם תוצר לנפש ה. 2012- ב3.0%

  . מהתוצר לנפש אשתקד0.3%-גבוה ביהיה 

 לאחר עליות  בחישוב שנתי2.5%- התוצר בעלה 2014בבחינת התוצר לפי מחציות עולה כי במחצית הראשונה של 

  . במחצית הראשונה3.0% - ו2013 במחצית השנייה של 3.2%של 

    

שכלל המקורות שעומדים לרשות כך  ,2.7%- ב2014-יבוא הסחורות והשירותים ב עלהלפי האומדנים המוקדמים 

  .2012- ב2.9%של  ועלייה 2013- ב2.4% של עלייהלאחר , 2.3%-ביגדל , )מתוצר מקומי ומיבוא (המשק

   3.3%עלייה של  לאחר ,הוצאה לצריכה פרטית ב3.4%עלייה של מצביע על פירוט השימושים במקורות 

  .2012- ב3.1% ושל 2013-ב

   3.6%- ו2013- ב3.5%בהמשך לעלייה של , 3.7% תעלה בשיעור של  ההוצאה לצריכה ציבורית,בנוסף לכך

  . 2012-ב
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 2013- ב0.9% של עלייה לאחר 1.2% ממוצעת של עלייהמסתמנת השנה ללא יהלומים  ביצוא סחורות ושירותים

   .2012- ב5.1% של ועלייה

  .2012- ב3.2%של  ועלייה 2013 - ב1.1% של עלייה לאחר 0.9% בשיעור של ירדו ההשקעות בנכסים קבועים

  

  :להלן פירוט נוסף לאומדנים המוקדמים

  

לאחר , 1.9%- השנה בעלהי – התוצר למעט תוצר השירותים הציבוריים והקהילתיים ושירותי הדיור -התוצר העסקי 

  .2012- ב2.9%- ו2013 בשנת 3.4%עלייה של 

  .2.4% -ינוי צפוי לרדת ב וענף הב0.6%- ב2014 בשנת ירדכרייה וחציבה ענף התעשייה 

ענף ב ,1.2% –תקשורת המידע והענף ב ,0.7%-שירותי האוכל וההארחה, ענף המסחרב צפויות עליות ,לעומת זאת

   .2.6% – עסקייםהשירותים הפיננסים והענף ב ו3.1% –בלדרות הדואר והאחסנה ה ,התחבורה

  

 2013- ב3.3% בהשוואה לעלייה של 3.4%- ב2014 בשנת  יעלה סך ההוצאות לצריכה פרטית,לפי אומדני ההבזק

של  ועלייה 2013- ב1.4% של עלייה לאחר 1.5%- השנה בעלה תהצריכה הפרטית לנפש. 2012- ב3.1%ושל 

   .2012- ב1.2%

רכישות כלי רכב  .2013- ב1.9% של עלייה אחרל, 4.3% השנה בשיעור של יעלו –רכישות מוצרים בני קיימא לנפש 

-ב יעלו, מכונות כביסה וכיוצא בזה, מזגנים,  מקררים-רכישות הציוד למשק הבית ,  לנפש8.2%-ב ויעללשימוש פרטי 

  .  לנפש3.8%- בותכשיטים יעלורכישות ריהוט  ו לנפש0.4%

 1.4% לעלייה של בדומה לנפש 1.2% - השנה בעלהת לנפש פרטית למעט מוצרי בני קיימאההוצאה לצריכה 

  .2012 בשנת 1.5% ועלייה של אשתקד

  

   2013- ב3.5% לאחר עליות של 3.7%-תעלה השנה ב, ההוצאה לצריכה ציבורית

, הכוללת בין השאר שירותי בריאות, בהוצאה לצריכה אזרחית  2.7% עלייה זו מבטאת עלייה של. 2012- ב3.6%-ו

  . 6.8% של העלייצפויה השנה , בהוצאה לצריכה הביטחונית. שניתנים למשקי הבית בחינם' תרבות וכד, חינוך

  

  

, 0.9%- לפי האומדנים המוקדמים השנה בתרד –במכונות וציוד ובכלי תחבורה ,  בבנייה-ההשקעה בנכסים קבועים 

  . 2012- ב3.2%של  ועלייה 2013- ב1.1%של  עלייהבהשוואה ל

  

,  השנהתרד) םלמעט אוניות ומטוסי, ציוד וכלי רכב, במכונות ,בבנייה שלא למגורים( השקעה בענפי המשק השוניםה

ההשקעה בכלי . 2012- ב0.9%של  ועלייה אשתקד 1.1% של עלייהלאחר , 0.9%בשיעור של  ,לפי אומדני ההבזק

   תעלה וההשקעה במכונות וציוד 5.9%- בתרד לשימוש עסקי תחבורה יבשתיים

-השנה ב רדתועבודות בנייה אחרות  ההשקעה בבניינים שלא למגורים.  אשתקד12.1%של   ירידהלאחר 4.5%-ב

  . אשתקד7.8% של עלייהלאחר , 4.1%

  .2012-ב 8.6%- ו2013- ב1.2% עלייה של אחר ל0.7%- השנה בתרד ההשקעה בבנייה למגורים
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   5.1%של  ועלייה 2013- ב0.9% של עלייהלאחר , 1.2%- השנה ביעלה ללא יהלומיםיצוא הסחורות והשירותים 

 ביצוא 11.1% ועליה של )למעט יהלומים(צוא מוצרי תעשייה  בי0.5% של עלייה ביצוא משקפת העלייה. 2012-ב

  ).צריכת עובדים זרים וחברות הזנק,ללא תיירות(שירותים אחרים 

   .2014 בתיירות בשנת 6.7%וירידה של   ביצוא החקלאי9.5%  של ירידהלעומת זאת צפויה 

   .היהלומים  ביצוא13.3%  צפויה ירידה של,בנוסף

  

-ב יעלה ,במחרים קבועים, ניות ומטוסים ויבוא יהלומיםיבוא או, למעט היבוא הביטחוני, שירותיםיבוא הסחורות וה

   .2012-ב 5.4%של עלייה ו 2013-ב 2.7% של ירידהלאחר , 3.2%

  .2012- ב2.5%של ועלייה  2013- בלאחר יציבות 2.7%- ביעלה, והשירותים יבוא הסחורותסך 

   . ביבוא השירותים ויציבות ביבוא הסחורות האזרחיות11.6% עלייה שלמשקפת השנה  ביבוא העלייה

   .ל" בנסיעות לחו7.2% ביבוא היהלומים ועלייה של 1.5%צפויה עלייה של , בנוסף

  

   יציבות לאחר ,0.3% - ב השנהיעלו מחירי הסחורות והשירותים במשק ,לפי אומדני ההבזק

מחירי מוצרים ושירותים מייצור מקומי ומיבוא לכל השימושים מחירי כלל הסחורות והשירותים במשק כוללים . 2013-ב

- יעלו השנה במחירי התוצר המקומי .בכלי תחבורה ובמלאי ויצוא, בציוד, השקעות בבנייה,  צריכה פרטית וציבורית-

 7.4%  שלבהמשך לירידה 2.2% בשיעור של ירדו מחירי יבוא הסחורות והשירותים.  אשתקד2.5% לעומת 1.1%

 .0.6%- ב2014 יעלו בשנת -השקעות  הצריכה הפרטית והציבורית וה- מחירי השימושים המקומיים. 2013בשנת 

   .0.5%- בלרדת יםצפוימחירי יצוא הסחורות והשירותים 

  


