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חשבונות לאומיים :אומדן שלישי למחצית הראשונה של שנת - 2018
התוצר המקומי הגולמי עלה ב 4.2%-בחישוב שנתי
 National Accounts: Third Estimate for First Half of 2018GDP Increased at an Annual Rate of 4.2%
המחצית הראשונה של שנת  2018לעומת המחצית השנייה של שנת ( 2017בחישוב שנתי):
העלייה בתוצר במחצית הראשונה של השנה ,משקפת עליות בהוצאה לצריכה פרטית ,בהוצאה לצריכה ציבורית,
ביצוא הסחורות והשירותים ובהשקעות בנכסים קבועים.


עלייה של  4.5%בתמ"ג העסקי



עלייה של  4.4%בהוצאה לצריכה פרטית



עלייה של  6.9%בהוצאה לצריכה ציבורית



עלייה של  4.7%ביצוא הסחורות והשירותים



עלייה של  2.6%בהשקעה בנכסים קבועים



עלייה של  10.5%ביבוא סחורות ושירותים

לוחות  -לוח  -5התוצר המקומי הגולמי במחירי בסיס יצורף להודעה ב .22.10.18
התוצר המקומי הגולמי ,במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות עלה במחצית הראשונה השנה ב4.2%-
בחישוב שנתי ( 4.1%באומדן הקודם) ,לאחר עלייה של  4.3%במחצית הקודמת ועליה של  2.4%במחצית הראשונה
אשתקד.

כתבה :ניצן שכטר ,תחום חשבונות לאומיים
לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת הדוברות בטל02-6527845 :

האומדן למחצית הראשונה עודכן לאחר קבלת מידע משלים ממאזן התשלומים ,מסקרי עסקים ,מדוחות כספיים של
חברות גדולות ,נתונים על תיירות נכנסת ויוצאת ,סקרי בנייה ,סקרי כח אדם ונתוני שכר למחצית הראשונה של שנת
 .2018בעקבות שילוב מידע זה מתעדכנים גם החשבונות לרבעונים האחרונים .מידע כללי על מדיניות העדכונים ניתן
למצוא באתר הלמ"ס.
בחינת ההתפתחות לפי רבעונים מראה שברבעון השני של  2018עלה התוצר ב 1.8%-בחישוב שנתי (בדומה
לאומדן הקודם) ,לאחר עלייה של  5.2%ברבעון הראשון שהושפע מעלייה משמעותית ביבוא כלי הרכב .התוצר
המקומי הגולמי ללא מיסים נטו על היבוא שאינו כולל את השפעת השינויים בהכנסות ממיסים בשל התנודות
ביבוא כלי הרכב עלה ברבעון השני ב  2.8%לאחר עלייה של  4.0%ברבעון הראשון השנה.
השינויים בתוצר ברבעון השני השנה מורכבים מירידה של  2.4%בהוצאה לצריכה פרטית (עלייה של  2.3%ללא
מוצרים בני קיימה),ירידות בהוצאה לצריכה ציבורית ( )4.3%ובהשקעות בנכסים קבועים ( )1.8%ועלייה ביצוא
הסחורות והשירותים ( )1.7%בחישוב שנתי .בנוסף ,עלה יבוא הסחורות והשירותים ב .1.3%
יוזכר ,שחלק מסדרות הסטטיסטיקה הכלכלית בארץ מתעדכנות באופן שוטף עם קבלת נתונים נוספים.
לצורך ניתוח ההתפתחויות במשק עדיף לבחון את הנתונים הרבעוניים מנוכי העונתיות לתקופות ארוכות יותר.
להלן פירוט נוסף של הנתונים ,במחירים קבועים ,לאחר ניכוי השפעת העונתיות ובחישוב שנתי:
התוצר העסקי עלה במחצית הראשונה של שנת  2018ב 4.5%-בחישוב שנתי ,לאחר עלייה של  4.8%במחצית
הקודמת ועלייה של  2.2%במחצית הראשונה של שנת .2017
כלל המקורות שעמדו לרשות המשק (מתוצר מקומי ומיבוא) ,עלו במחצית הראשונה של  2018ב 5.5% -בחישוב
שנתי ,לאחר עלייה של  6.5%במחצית השנייה של  2017ועלייה של  1.0%במחצית הראשונה.
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יבוא הסחורות והשירותים עלה במחצית הראשונה של  2018ב 10.5% -לאחר עלייה של  14.3%במחצית השנייה של
.2017

פירוט השימושים במקורות מראה שההוצאה לצריכה פרטית עלתה במחצית הראשונה של  2018ב 4.4%-בחישוב
שנתי ,בהמשך לעלייה של  5.4%במחצית הקודמת ,ועלייה של  2.0%במחצית המקבילה בשנת .2017
ההוצאה לצריכה פרטית לנפש עלתה במחצית הראשונה של  2018ב 2.4% -בחישוב שנתי ,לאחר עלייה של 3.3%
בצריכה לנפש במחצית השנייה של  2017ועלייה של  0.1%במחצית המקבילה אשתקד.
העלייה בצריכה לנפש במחצית הראשונה השנה מבטאת עלייה של  16.0%בהוצאה של משקי בית למוצרים בני
קיימה – ריהוט ,ציוד למשקי הבית (מקררים ,מכונות כביסה ,מזגנים וכ"ד) וכלי רכב אישיים כאשר ההוצאה לרכישת
כלי רכב עלתה ב  45.7%בשיעור שנתי (עלייה של  20.7%בשיעור מחצתי).
ההוצאה לצריכה שוטפת (מזון ,דיור ,דלק ושירותים) עלתה ב .1.0% -פירוט ההוצאה לצריכה שוטפת מראה כי
ההוצאה לשירותים שונים (חינוך ,בריאות ,תחבורה ,תקשורת ,בידור ,עזרה בבית וכד') עלתה ב  ,3.6%ההוצאה
למוצרי תעשייה לצריכה שוטפת עלתה ב  ,2.8%ההוצאה למזון משקאות וטבק ירדה ב  0.7%וההוצאה לדלק חשמל
ומים ירדה ב  8.9%לנפש .ההוצאה למוצרי בני קיימה למחצה עלתה ב 3.8% -לנפש ,כאשר ההוצאות להלבשה
והנעלה עלו ב 8.0% -וההוצאות לרכישת מוצרי בני קיימה למחצה אחרים ירדו ב .2.6%
ההוצאה לצריכה ציבורית ,למעט היבוא הביטחוני ,עלתה ב 5.8%-במחצית הראשונה של  ,2018לאחר עליות של
 2.1%במחצית השנייה של  2017ו 6.0%-במחצית הראשונה .במחצית הראשונה של  2018נרשמה עלייה בהוצאה
לקניות נטו בצריכה האזרחית של  7.2%ועלייה בהוצאות העבודה בצריכה האזרחית של  2.8%בחישוב שנתי.
ההוצאה לצריכה הביטחונית עלתה ב 20.4%-בחישוב שנתי ( 9.7%בחישוב מחציתי).
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ההשקעה בנכסים קבועים (ההשקעה בבתי מגורים והשקעות ענפי המשק בבנייה ,בציוד וכלי תחבורה) עלתה
במחצית הראשונה של  2018ב  2.6%בחישוב שנתי ,לאחר עלייה של  5.4%במחצית הקודמת וירידה של 0.7%
במחצית המקבילה ב.2017-
ההשקעה בנכסים קבועים בענפי המשק השונים (למעט אוניות ומטוסים) עלתה במחצית הראשונה של  2018ב-
 10.7%בחישוב שנתי לאחר עלייה של  11.8%במחצית הקודמת וירידה של  3.0%במחצית המקבילה אשתקד.
ההשקעה בבתי מגורים ירדה במחצית הראשונה ב ,12.4%-לאחר ירידה של  7.0%במחצית הקודמת ועלייה של
 4.2%במחצית המקבילה.
יצוא הסחורות והשירותים למעט חברות הזנק ויהלומים עלה במחצית הראשונה של  2018ב.5.7% -
העלייה במחצית הראשונה של  2018משקפת עליות ביצוא התעשייתי (ללא יהלומים) של  ,5.6%עליה ביצוא שירותי
התיירות של  8.5%בחישוב שנתי ועלייה של  7.6%ביצוא ענף השירותים האחרים ,לעומת זאת ,ירד יצוא החקלאות
ב 12.3% -בחישוב שנתי.
יצוא ענף היהלומים עלה ב 11.7%-בחישוב שנתי ובנוסף ירד יצוא חברות ההזנק במחצית הראשונה של  2018כך
שסך יצוא הסחורות והשירותים עלה ב 4.7% -במחצית הראשונה של  2018בחישוב שנתי ,בהמשך לעליות של
 8.2%בחישוב שנתי במחצית הקודמת ושל  4.2%במחצית המקבילה אשתקד.
יבוא הסחורות והשירותים ,למעט היבוא הביטחוני ,יבוא אוניות ומטוסים ויבוא יהלומים ,במחירים קבועים ,עלה ב-
 6.8%במחצית הראשונה של  ,2018לאחר עלייה של  14.1%במחצית הקודמת ועלייה של  1.7%במחצית המקבילה
של .2017
סך יבוא הסחורות והשירותים ,עלה ב 10.5%-לאחר עלייה של  14.3%במחצית הקודמת.
העלייה בסך היבוא במחצית הראשונה של  2018משקפת עלייה של  11.5%ביבוא היהלומים ,עלייה של
 13.9%ביבוא הסחורות האזרחיות ,עלייה של  2.2%ביבוא השירותים כאשר יבוא שירותי התיירות עלה ב19.6% -
ויבוא השירותים האחרים ירד ב  4.0%בשיעור שנתי לעומת המחצית הקודמת.
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