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 : 2017אומדן שלישי לרבעון השלישי של שנת  -חשבונות לאומיים 
 בחישוב שנתי   3.5% -התוצר המקומי הגולמי עלה ב

National Accounts: In the Third Quarter of 2017: GDP increased at 
Annual Rate of 3.5% 

 (:1בחישוב שנתי)שינויים  2017לעומת הרבעון השני של  2017הרבעון השלישי של שנת 

בנכסים  ההעלייה בתוצר ברבעון השלישי השנה משקפת עליות בהוצאה לצריכה פרטית, בהשקע

ביצוא סחורות ושרותים וירידה בהוצאה לצריכה ציבורית. בנוסף, היתה עלייה ביבוא סחורות  ,קבועים

 ושרותים

  בתמ"ג העסקי 3.3%עלייה של 

  בהוצאה לצריכה פרטית 7.4%עלייה של 

  בהוצאה לצריכה ציבורית 1.5%ירידה של 

  ללא יהלומים וללא חברות הזנק ביצוא סחורות ושירותים  0.1% של מתונה עליה 

  בהשקעה בנכסים קבועים 5.2%עלייה של 

  ביבוא סחורות ושירותים ללא יבוא בטחוני, אוניות ומטוסים ויהלומים  15.1%עלייה של 

 ללוחות ולנתוני התרשימים

של שנת  שלישיה וןברבע עלה, במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות, התוצר המקומי הגלמי

של עלייה ו שניה וןברבע 2.7%עלייה של , לאחר אומדן הקודם(ל בדומה) בחישוב שנתי 3.5%-ב 2017

 שלישיה וןחשבונות הלאומיים לרבעשל האומדנים  כך עולה מסיכום   .2017ראשון של ה וןברבע 1.0%

 .2017של 
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 זה מידע בעקבות שילוב ממקורות שונים.  משלים מידע קבלת לאחר עודכן לרבעון השלישי האומדן

יוזכר, שאומדן זה מבוסס על מקורות נתונים שאינם  .האחרונים לרבעונים החשבונות גם מתעדכנים

 שלמים ו/או צפויים להתעדכן ע"י ספקי הנתונים השונים. 

  מידע כללי על מדיניות העדכונים

כי העונתיות לתקופות לצורך ניתוח ההתפתחויות במשק עדיף לבחון את הנתונים הרבעוניים מנו

  ארוכות יותר.

 :שנתי בחישוב לאחר ניכוי השפעת העונתיותלהלן פירוט נוסף של האומדנים, 

 וןברבע 3.0%של  עלייהבחישוב שנתי, לאחר  3.8%-ב 2017של שנת  שלישיה וןברבע עלה התוצר העסקי

 2017השלישי של  וןברבעהתפתחות התוצר העסקי . 2017 של ראשוןה וןברבע 0.3% שלעלייה ו שניה

בתוצר ענף התחבורה, אחסנה בחישוב שנתי(,  8.8%)המסחר ושירותי האירוח בתוצר  עליותמבטאת 

ובתוצר ענף השירותים  בחישוב שנתי( 10.9%) מידע ותקשורתבחישוב שנתי(, בתוצר ענף  5.4%ודואר )

בתוצר ענף תעשייה,  היריד יתההי . לעומת זאת,בחישוב שנתי( 2.4%ביטוח, נדל"ן ואחרים ) ,הפיננסיים

 בחישוב שנתי(. 5.0%בשיעור שנתי( ובתוצר ענף הבינוי ) 5.7%כרייה וחציבה  )

של  לעלייה בהמשךבחישוב שנתי,  21.4%-השנה ב שלישיה וןברבע עלה יבוא הסחורות והשירותים

 . הקודם וןברבע בחישוב שנתי 6.5%

של   שלישיה וןברבע עלהיבוא הסחורות והשירותים למעט יבוא ביטחוני, אוניות, מטוסים ויהלומים 

 זו מבטאתעלייה הקודם.  וןברבעבחישוב שנתי  8.5%של  עלייהבחישוב שנתי, לאחר  15.9%-ב 2017

 .שירותיםההן ביבוא הסחורות וביבוא  הן עלייה
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של  עלייה לאחרבחישוב שנתי,  7.2%-ב עלומתוצר מקומי ומיבוא  סך המקורות שעמדו לרשות המשק

   הקודם. וןרבעב 3.1%

 

-ב 2017של שנת  שלישיה וןה ברבעעלת ההוצאה לצריכה פרטיתפירוט השימושים במקורות מראה ש

בהוצאה לצריכה  העלייהלנפש. לצריכה פרטית בהוצאה  5.3% של עלייהבחישוב שנתי, שפירושו  7.4%

בחישוב שנתי  0.9%של  ירידהו הקודם וןברבע 4.3%של  עלייההשלישי באה לאחר  וןהפרטית לנפש ברבע

 .2017של  ראשוןה וןברבע

בהוצאה  4.1%של  עלייהמשקפת  2017של  שלישיה וןבהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבע העלייה

 ירדומזון ,משקאות וטבק על ההוצאות ו 6.4% -ההוצאות על שירותים עלו בכאשר לצריכה שוטפת לנפש,

 .5.9% -ב עלתה לנפש בני קיימה למחצה םההוצאה לצריכת מוצרי .0.8% –ב 

בחישוב  20.5%של  לאחר עלייה, 12.4% -ברבעון השלישי ב עלתה לנפש הוצאה למוצרים בני קיימהה

 עלו ב. הוצאות לרכישות כלי רכב לשימוש פרטי ברבעון הראשון 32.3%וירידה של  שנתי ברבעון הקודם

 71.3%השני וירידה של ברבעון  34%לאחר עליה של  בחישוב רבעוני( 8.6%) בחישוב שנתי 38.9%

. בנוסף, ההוצאות לרכישת ציוד משק הבית כגון: מקררים, מכונות כביסה, ברבעון הראשון בשיעור שנתי

 0.4% -ברבעון השלישי ב ירדו ההוצאות לרכישת ריהוט ותכשיטים ו בחישוב שנתי 2.2% -ב רדוימזגנים 

 בחישוב שנתי.
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)ההשקעה בבתי מגורים והשקעות ענפי המשק בבנייה, בציוד וכלי תחבורה(  ההשקעה בנכסים קבועים

 וןשנתי ברבעבחישוב  10.5%של  עלייה לאחרבחישוב שנתי,  5.2%-ב 2017 של השלישי וןברבע עלתה

 הקודם. 

, וציודבמכונות בהשקעות בחישוב שנתי  18.4%של  עלייהבהשקעה בנכסים קבועים משקפת  העלייה

בהשקעה  5.6%עלייה של  ,בהשקעה בבנייה שלא למגורים ובעבודות בנייה אחרות 5.7%של עלייה 

וירידה של  בחישוב רבעוני( 10.6%)בהשקעה בכלי תחבורה יבשתיים  49.7%, עליה של במוצרי קניין רוחני

 בהשקעות בבניה למגורים. 4.3%

לאחר  בשיעור שנתי( 0.1%הראה עליה מתונה )ללא יהלומים וחברות הזנק  יצוא הסחורות והשירותים

  .הקודם וןבחישוב שנתי ברבע 5.8%של  עליה

של  עליה  ביצוא שירותי התיירות בחישוב שנתי, 9.3%ירידה של  השלישי משקפת וןביצוא ברבע היציבות 

 ביצוא תעשיה  3.7%, ירידה של ביצוא שירותים אחרים )בעיקר שירותי תוכנה, מו"פ ותחבורה( 3.0%

 בחישוב רבעוני(.  5.8%ביצוא החקלאות ) 21.3%של  ירידהו

רבעון הקודם, כאשר ב 6.1%לאחר ירידה של  2.4%עלה ברבעון השלישי ב  סך יצוא הסחורות והשירותים

ויצוא חברות ההזנק  בחישוב רבעוני( ברבעון השלישי 6.7%בחישוב שנתי ) 24.1%-ב  ירד יצוא היהלומים 

 עלה

-1שינויים בחישוב שנתי:  1
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הוא  t-ו 2015היא סדרה רבעונית מנוכת עונתיות במחירי  Xכאשר  

 הרבעון הנאמד.
 השינוי בין תקופות בקנה מידה אחיד, ברמה שנתית לצורך ביצוע השוואות.החישוב נועד להציג את 


