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חשבונות לאומיים  -אומדן שלישי לרבעון הראשון של שנת 2017
התוצר המקומי הגולמי עלה בשיעור שנתי של 1.4 %
National Accounts - Third Estimate for First Quarter of 2017:
GDP Increased at Annual Rate of 1.5%
הרבעון הראשון של שנת  2017לעומת הרבעון הרביעי של שנת ( 0210שינוי בחישוב שנתי):1
העלייה בתוצר ברבעון הראשון השנה משקפת עליות ביצוא סחורות ושירותים (למעט יהלומים וחברות הזנק)
ובהוצאה לצריכה ציבורית וירידות בהוצאה לצריכה פרטית ובהשקעות בנכסים קבועים.


עלייה של  2.4%בתמ"ג העסקי



עלייה של  0.0%בהוצאה לצריכה ציבורית



עלייה של  7.7%ביצוא סחורות ושירותים )למעט יהלומים וחברות הזנק)



ירידה של  1.1%בהוצאה לצריכה פרטית



ירידה של  2.5%בהשקעות בנכסים קבועים

ללוחות ולנתוני התרשימים
לתשומת לב הקוראים החל ממאי  0217נתוני מערכת החשבונות הלאומיים במחירים קבועים מוצגים במחירי . 0214

התוצר המקומי הגולמי ,במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות עלה ברבעון הראשון של שנת  2017בשיעור
שנתי של  1.2%( 1.4%באומדן הקודם) ,לאחר עלייה של  4.7%ברבעון האחרון של  2016ועלייה של  4.1%ברבעון
השלישי .התוצר המקומי הגולמי ללא מסים נטו על היבוא ,שלא הושפע מהגידול ביבוא כלי הרכב עלה ברבעון הראשון
השנה ב.3.3%-
תוצר מקומי גולמי ותוצר עסקי-מנוכי עונתיות
GDP and Business sector GDP - Seasonally adjusted
שינוי כמותי לעומת רבעון קודם בחישוב שנתי
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כתבה טליה שלם  ,תחום חשבונות לאומיים
לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת הדוברות בטל' 02-6527845
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כך עולה מסיכום האומדנים של החשבונות הלאומיים לרבעון הראשון של  7102המתבסס על נתונים חלקיים שהתקבלו
עד עתה .
יוזכר ,שאומדן זה מבוסס על מקורות נתונים שאינם סופיים ושלמים ,האומדן צפוי להתעדכן עם קבלת הנתונים
לחודשים החסרים.
האומדן הבא שיתבסס על נתונים שלמים יותר יתפרסם ב .11/08/201/
מידע כללי על מדיניות העדכונים.
לצורך ניתוח ההתפתחויות במשק עדיף לבחון את הנתונים הרבעוניים מנוכי העונתיות לתקופות ארוכות יותר.
להלן פירוט נוסף של האומדנים ,לאחר ניכוי השפעת העונתיות בחישוב שנתי:
התוצר העסקי עלה ברבעון הראשון של שנת  2017בשיעור של  0.5%בחישוב שנתי ,לאחר עלייה של  5.7%ברבעון
הקודם ושל  4.6%ברבעון השלישי של שנת  .2016התפתחות התוצר העסקי ברבעון הראשון של  2017מבטאת עליות,
בתוצר ענף התעשייה ,כרייה וחציבה ( 12.4%בחישוב שנתי) ,בתוצר ענף התחבורה ,אחסנה ודואר ( 6.3%בחישוב
שנתי) ובתוצר ענף הבינוי ( 4.7%בחישוב שנתי) .לעומת זאת ,נרשמו ירידות בתוצר ענף המידע והתקשורת (7.1%
בחישוב שנתי) ,בתוצר ענף המסחר ושירותי אירוח ואוכל ( 4.3%בחישוב שנתי) ובתוצר ענף השירותים הפיננסיים,
ביטוח ,נדל"ן ואחרים ( 2.7%בחישוב שנתי).

יבוא הסחורות והשירותים ירד ברבעון הראשון השנה ב ,9.3%-לאחר עלייה של  1.4%ברבעון הקודם.
יבוא הסחורות האזרחיות ירד ב 5.5%-בחישוב שנתי ויבוא השירותים (הכולל יבוא שירותי תכנה ,תחבורה ,תקשורת
וכד' ויבוא שירותי תיירות) עלה ב 2.7%-בחישוב שנתי.
יבוא הסחורות והשירותים למעט יבוא ביטחוני ,אניות ,מטוסים ויהלומים ירד ברבעון הראשון של  2017ב,1.6%-
בהמשך לירידה של  1.8%בחישוב שנתי ברבעון הקודם.
סך המקורות שעמדו לרשות המשק מתוצר מקומי ומיבוא ירד ב 1.9%-בחישוב שנתי ,לאחר עלייה של  5.5%ברבעון
הקודם.
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שימושים במקורות  -רבעון ראשון 2017
Uses of Resources - First Quarter 2017
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

פירוט השימושים במקורות מראה ירידה של  1.1%בהוצאה לצריכה פרטית ברבעון הראשון של שנת  2017בחישוב
שנתי ,שפירושו ירידה של  3.0%בהוצאה לנפש .הירידה בהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבעון הראשון באה בהמשך
לירידה של  0.8%ברבעון הקודם ועלייה של  0.9%ברבעון השלישי של  2016בחישוב שנתי.
הירידה בהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבעון הראשון של  2017משקפת ירידה בהוצאה למוצרים בני קיימה לנפש
ב 36.7%-בחישוב שנתי ( 10.8%בחישוב רבעוני) לאחר עלייה של  7.0%ברבעון הקודם .ההוצאה לרכישת כלי רכב
לשימוש פרטי ירדה ב 72.8%-בחישוב שנתי ( 27.8%בחישוב רבעוני) ,לאחר עלייה של  9.9%( 46.0%בחישוב רבעוני)
ברבעון הקודם.
לעומת זאת ,ההוצאה לרכישת ציוד למשק הבית כגון :מקררים ,מכונות כביסה ,מזגנים עלתה בשיעור של  6.0%בחישוב
שנתי ,לאחר ירידה של  21.0%בחישוב שנתי ( 5.7%בחישוב רבעוני) ברבעון הקודם .ההוצאות לריהוט ,תכשיטים
ושעונים עלו בשיעור של  8.1%בחישוב שנתי ,לאחר ירידה של  2.5%בחישוב שנתי ברבעון הקודם.
לעומת זאת ,ההוצאה לצריכה פרטית שוטפת לנפש (הוצאות למזון  ,שירותים ,דיור ,דלק  ,אחזקת בית ,נסיעות לחו"ל
וכו') עלתה ב 1.2%-בחישוב שנתי לאחר ירידה של  0.6%ברבעון הקודם.
בנוסף ,ההוצאה למוצרי בני קיימה למחצה לנפש (ההוצאה על הלבשה והנעלה ,טקסטיל לבית ,כלי עבודה קטנים,
מוצרי בידור ופנאי וכו') עלתה ברבעון הראשון של  2017ב 20.1% -בחישוב שנתי ( 4.7%בחישוב רבעוני) ,לאחר ירידה
של  8.3%ברבעון הרביעי אשתקד.
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ההשקעה בנכסים קבועים למעט אוניות ומטוסים (ההשקעה בבתי מגורים והשקעות ענפי המשק בבנייה ,בציוד וכלי
תחבורה יבשתיים) ירדה ברבעון הראשון של  2017ב 3.7% -בחישוב שנתי ,לאחר עלייה של  3.0%בחישוב שנתי
ברבעון הקודם .הירידה בהשקעה בנכסים קבועים משקפת ירידה של  92.7%בחישוב שנתי בהשקעה בכלי תחבורה
יבשתיים ( 48.1%בחישוב רבעוני) לאחר עלייה של  34.3%בחישוב שנתי ( 7.6%בחישוב רבעוני)ברבעון הקודם .בנוסף,
הייתה ירידה של  8.9%בהשקעות במכונות וציוד מיבוא .לעומת זאת ההשקעה בבניה למגורים עלתה ב,6.2% -
ההשקעה בבניה שלא למגורים ועבודות בניה אחרות עלתה ב 5.0%( 21.4%-בחישוב רבעוני) וההשקעה במוצרי קניין
רוחני עלתה ב 26.4%-בחישוב שנתי ( 6.0%בחישוב רבעוני).
ההשקעה באוניות ומטוסים עלתה ברבעון הראשון של  ,2017כך שסך כל ההשקעות בנכסים קבועים ירדו ב3.4% -
בחישוב שנתי.

יצוא הסחורות והשירותים עלה ברבעון הראשון של  2017ב 8.7%-בחישוב שנתי ,לאחר עלייה של  10.7%בחישוב
שנתי ברבעון הקודם.
העלייה ביצוא ברבעון הראשון של  2017משקפת עלייה ביצוא השירותים של  20.5%בחישוב שנתי ועלייה של 5.8%
ביצוא הסחורות.
יצוא ענף התעשייה עלה בשיעור של  9.0%בחישוב שנתי ,יצוא ענף החקלאות עלה ב 9.8% -בחישוב שנתי ויצוא
היהלומים ירד ב 15.7%-בחישוב שנתי .
יצוא הסחורות והשירותים ללא יהלומים וללא חברות הזנק עלה ב 9.7%-בחישוב שנתי.

__________________
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 Xt 
שינויים בחישוב שנתי   1 -
 כאשר  Xהיא סדרה רבעונית מנוכת עונתיות במחירי  2015ו t-הוא הרבעון הנאמד.
 X t 1 
החישוב נועד להציג את השינוי בין תקופות בקנה מידה אחיד ,ברמה שנתית לצורך ביצוע השוואות.
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