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חשבונות לאומיים :אומדן שלישי למחצית השנייה של שנת - 2014
התוצר המקומי הגולמי עלה ב 2.3%-בחישוב שנתי
 National Accounts: Third Estimate for the Second Half of 2014GDP Increased at an Annual Rate of 2.3%
נתונים מנוכי עונתיות בחישוב שנתי למחצית השנייה של שנת :2014


עלייה של  2.3%בתמ"ג ושל  2.2%בתמ"ג העסקי



עלייה של  4.0%בהוצאה לצריכה פרטית לנפש



עלייה של  6.4%בהוצאה לצריכה ציבורית



ירידה של  0.4%בהשקעות בנכסים קבועים )למעט אוניות ומטוסים(



יציבות ביצוא סחורות ושירותים )למעט יהלומים וחברות הזנק(

לוחות
התוצר המקומי הגלמי )תמ"ג( ,במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות ,עלה במחצית השנייה של שנת 2014
ב 2.3%-בחישוב שנתי ,לאחר עלייה של  2.6%במחצית הראשונה ועלייה של  3.4%במחצית השנייה של שנת .2013
ניתוח ההתפתחויות לפי רבעונים מראה שהתמ"ג עלה ברבעון הרביעי של  2014ב ,7.0%-לאחר עלייה של  0.4%ברבעון
השלישי ועלייה של  1.5%ברבעון השני.
נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי פעילות מהנתונים המקוריים .יוזכר ,שסדרות
הסטטיסטיקה הכלכלית בארץ מתאפיינות באי סדירות גבוהה יחסית .מצב זה מקשה על ניתוח ההתפתחויות על סמך סדרות
נתונים רבעוניים מנוכי עונתיות ועדיף לבחון את ההתפתחויות לפי תקופות ארוכות יותר.

כתבה :נעמי פריש-צחמן -תחום חשבונות לאומיים
לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת הדוברות בטלפון 02-6527845 :

התוצר העסקי עלה במחצית השנייה של שנת  2014ב 2.2%-בחישוב שנתי ,לאחר עליות של  2.5%במחצית הראשונה
ו 3.2%-במחצית השנייה של שנת  .2013התפתחות התוצר העסקי במחצית השנייה של  2014מבטאת עליות בתוצר ענף
התעשייה,כרייה וחציבה ) 2.7%בחישוב שנתי( ,בתוצר ענף השירותים הפיננסיים ,ביטוח ,נדל"ן ואחרים ) 8.7%בחישוב שנתי(
ובתוצר ענף המידע והתקשורת ) 6.5%בחישוב שנתי( וירידות בתוצר ענף הבינוי ) 6.2%בחישוב שנתי( ,בתוצר ענף המסחר,
שירותי אירוח ואוכל ) 4.8%בחישוב שנתי( ובתוצר ענף התחבורה ,אחסנה ודואר ) 8.1%בחישוב שנתי(.

תרשים מס' 1

תוצר מקומי גולמי ותוצר עסקי-מנוכי עונתיות
GDP and Business sector GDP -Seasonally adjusted
שינוי כמותי לעומת מחצית קודמת בחישוב שנתי
Quantity change on previous half at annual rate
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תמ"ג עסקי Business sector GDP

העלייה בתמ"ג במחצית השנייה של  2014מבטאת עליות בהוצאה לצריכה פרטית ) ,(6.1%בהוצאה לצריכה ציבורית
) ,(6.4%יציבות ביצוא הסחורות והשירותים למעט יהלומים וחברות הזנק וירידה בהשקעה בנכסים קבועים למעט אוניות
ומטוסים ) .(0.4%זאת ,על פי אומדנים מוקדמים לחשבונות הלאומיים למחצית השנייה של  2014שנערכו בלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
להלן פירוט של האומדנים ,לאחר ניכוי השפעת העונתיות במונחי שיעור שנתי:

יבוא הסחורות והשירותים עלה במחצית השנייה ב ,5.1%-כך שכלל המקורות שעמדו לרשות המשק במחצית השנייה של
) 2014מתוצר מקומי ומיבוא( ,עלה ב 2.8%-בחישוב שנתי ,לאחר עלייה של  1.8%במחצית הראשונה.
פירוט השימושים במקורות מראה שההוצאה לצריכה פרטית עלתה במחצית השנייה של  2014ב 6.1%-בחישוב שנתי ,לאחר
עלייה של  3.2%במחצית הראשונה .העלייה בצריכה הפרטית לנפש הסתכמה ב 4.0%-בחישוב שנתי ,לאחר עלייה של 1.2%
במחצית הראשונה.
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ההוצאה לצריכת מוצרים בני קיימה לנפש עלתה ב 31.2%-בחישוב שנתי ) 14.5%בחישוב מחציתי( לאחר עלייה של 2.9%
במחצית הראשונה של  2014ועלייה של  0.9%במחצית המקבילה אשתקד .רכישות כלי רכב לשימוש פרטי עלו ב75.5% -
לנפש ) 32.5%בחישוב מחציתי( במחצית השנייה ,לאחר עלייה של  7.4%בחישוב שנתי במחצית הראשונה .רכישות ציוד
למשקי הבית )מקררים ,מכונות כביסה ,מזגנים וכ"ד( עלו ב 22.1% -לנפש ) 10.5%בחישוב מחציתי( ,לאחר ירידה של 7.3%
במחצית הראשונה של  .2014ההוצאות לריהוט ,תכשיטים ושעונים ירדו ב 2.9%-לנפש לאחר עלייה של  8.6%במחצית
הראשונה של .2014
ההוצאה לצריכה פרטית שוטפת לנפש ירדה ב 0.2% -במחצית השנייה של  ,2014לאחר עלייה של  1.3%במחצית
הראשונה .ההוצאה לנפש על מזון משקאות וטבק עלתה ב , 4.1%-ההוצאה לנפש על שירותים שונים )שירותי תחבורה
ותקשורת ,שירותים אישיים וכן שירותי חינוך ,בריאות ,תרבות ובידור וכו'( ירדה ב ,3.2%-ההוצאה לנפש על מוצרי תעשייה
לצריכה שוטפת )צרכי משק בית מתכלים ,עיתונים וכלי כתיבה ,תרופות ותמרוקים( ירדה ב ,1.7%-ההוצאה לצריכה פרטית
לנפש על דלק מים וחשמל עלתה ב.2.4%-
ההוצאה לצריכת מוצרים בני קיימה למחצה לנפש עלתה ב 3.9%-בחישוב שנתי לאחר עלייה דומה במחצית הראשונה של
 .2014ההוצאה לנפש על הלבשה והנעלה עלתה ב.10.1%-
ההשקעה בנכסים קבועים ,למעט אוניות ומטוסים )ההשקעה בבתי מגורים והשקעות ענפי המשק בבנייה ,בציוד וכלי
תחבורה יבשתיים( ירדה במחצית השנייה של שנת  2014ב 0.4%-בחישוב שנתי ,לאחר ירידה של  6.3%במחצית הראשונה
של  2014ועלייה של  4.4%במחצית המקבילה אשתקד.
ההשקעה בענפי המשק השונים ,למעט אוניות ומטוסים ,עלתה במחצית השנייה של שנת  2014ב 0.5%-בחישוב שנתי,
לאחר ירידה של  8.8%במחצית הראשונה .התפתחות זו ,משקפת ירידה של  6.5%בהשקעה במכונות וציוד בחישוב שנתי,
ירידה של  17.6%בבנייה שלא למגורים ועבודות בנייה אחרות ועלייה של  86.5%בכלי תחבורה יבשתיים לשימוש עסקי,
בחישוב שנתי ) 36.6%בחישוב מחציתי( .בנוסף ,ההשקעה במוצרי קניין רוחני )השקעה במו"פ ,תוכנה וחיפושי נפט וגז( עלתה
ב 5.0% -במחצית השנייה של שנת .2014
ההשקעה בבנייה למגורים ירדה ב 2.1% -במחצית השנייה של שנת  ,2014בהמשך לירידה של  1.3%במחצית הראשונה.
ההוצאה לצריכה ציבורית עלתה במחצית השנייה של  2014ב 6.4% -לאחר עליות של  3.5%במחצית הראשונה ושל 4.1%
במחצית המקבילה אשתקד.
יצוא הסחורות והשירותים )ללא יהלומים וחברות הזנק( נותר יציב במחצית השנייה של  ,2014לאחר עלייה של 6.5%
במחצית הראשונה של  2014ועלייה של  3.4%במחצית השנייה של .2013
סך יצוא הסחורות והשירותים כולל יהלומים וחברות הזנק ירד במחצית השנייה ב 0.4%-בחישוב שנתי.
התפתחות זו ,משקפת עליות של  3.2%ביצוא תעשייתי ללא יהלומים ושל  1.2%בצריכת עובדים זרים ,ירידות של 47.8%
) 27.7%בחישוב מחציתי( ביצוא שירותי תיירות ושל  0.6%ביצוא שירותים אחרים )בעיקר שירותי תוכנה ,מו"פ ותחבורה(
ויציבות ביצוא החקלאי.
יצוא היהלומים – שנתון לתנודות חריפות ומושפע מהעברת יהלומים לעיבוד בחו"ל – ירד ב 24.5%-בחישוב שנתי )13.1%
בחישוב מחציתי(.
יבוא הסחורות והשירותים )למעט יבוא בטחוני ,אוניות מטוסים ויהלומים( ,במחירים קבועים ,עלה ב 6.1%-בחישוב שנתי
במחצית השנייה של שנת  ,2014לעומת ירידה של  0.3%במחצית הקודמת.
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העלייה ביבוא במחצית השנייה של  2014מבטאת עליות של  5.6%ביבוא סחורות אזרחיות ושל  8.1%בהוצאות ישראלים
לנסיעות לחו"ל וירידה של  0.3%ביבוא שירותים אחרים ,ללא נסיעות לחו"ל.

תרשים מס'2

שימושים במקורות  -מחצית שנייה 2014
Uses of resources - Second half 2014
שינוי כמותי בחישוב שנתי ,מנוכה עונתיות
Quantity change at annual rate, seasonally adjusted
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שימושים במקורות למעט שינוי במלאי Uses of resources excluding changes in inv entories
סה"כ שימושים Total uses
צריכה פרטית Priv ate consumption
צריכה ציבורית General gov ernment consumption
השקעה בנכסים קבועים בענפי המשק Gross f ixed capial f ormation-industries
השקעה בנכסים קבועים -בניה למגורים Gross f ixed capial f ormation-residential building
יצוא Exports
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אחוזים Percents
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