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  2019של שנת  רביעיה וןלרבע ראשוןאומדן חשבונות לאומיים: 
  בחישוב שנתי 4.8% -ב עלהלמי והתוצר המקומי הג

National Accounts: First Estimate for Fourth Quarter of 2019 
GDP increased at Annual Rate of 4.8% 

 (:1)שינוי בחישוב שנתי 2019של  לישיהשלעומת הרבעון  2019של שנת  הרביעיהרבעון 

 ובהשקעות בנכסים קבועים בהוצאה לצריכה פרטיתעליות השנה משקפת  רביעיה וןבתוצר ברבע העלייה

זה )כאשר המיסים על היבוא הינם חלק מהתמ"ג(, כלי הרכב ברבעון מעליה משמעותית ביבוא שהושפעו 

 . ובייצוא סחורות ושירותים ,לצריכה ציבורית הבהוצאכמו כן עלייה גם ו

  בתמ"ג ללא מיסים על היבוא 3.3%עלייה של 

 בתמ"ג העסקי 5.6%של  עלייה  

  למעט מוצרים בני קיימה( 5.9%) בהוצאה לצריכה פרטית 10%עלייה של 

 בהוצאה לצריכה ציבורית 0.9% של עלייה 

  למעט אוניות ומטוסים( 5.9%) בנכסים קבועים הבהשקע 8.7%של  עליה של 

 יהלומים וללא חברות הזנקללא  ביצוא סחורות ושירותים 5.0% של עלייה 

 ביבוא סחורות ושירותים  6.8%של  עלייה 

 2018בשנת  3.4%לאחר עליה של  3.5%עלה התוצר המקומי הגולמי ב 2019 בשנת

של הנתונים  עדכוןעם אומדן זה מבוסס על מקורות נתונים שאינם סופיים ושלמים, האומדן עשוי להתעדכן 

 החודשים האחרונים.

 .תקופות ארוכות יותרלעונתיות הרבעוניים מנוכי הנתונים ה במשק עדיף לבחון אתניתוח ההתפתחויות  לצורך

 .10/3/2020שלמים יותר יתפרסם ב  נתוניםהאומדן הבא שיתבסס על 

 מידע כללי על מדיניות העדכונים.
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 :שנתי בחישוב לאחר ניכוי השפעת העונתיותלהלן פירוט נוסף של האומדנים 

 המקורות העומדים לרשות המשק )התוצר המקומי הגולמי והיבוא(:

 2019של שנת  רביעיה וןברבע עלה, במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות, למיוהתוצר המקומי הג

של שנת  שניה וןברבע 1.3%עלייה של , ישלישה וןברבע 4.5%, לאחר עלייה של בחישוב שנתי 4.8% -ב

)שאינו  ללא מיסים נטו על היבוא למיוהתוצר המקומי הג .2019ברבעון הראשון של שנת  4.7%ושל   2019

ברבעון  4.0%לאחר עליה של  3.3% -עלה ב כלי הרכב(, בשל העלייה בייבואכולל את השפעת הגידול במיסים 

 .2019השלישי  של שנת 

נתוני שלושת הרבעונים הראשונים עודכנו בעקבות הוספת מידע חדש ובעיקר מהשפעת הרבע הרביעי על  

 הנתונים מנוכי העונתיות.

 3.6%בחישוב שנתי לאחר עלייה של  3.8%-ב וצר המקומי הגולמיתה העל 2019השניה של שנת  מחציתב

 של השנה. ראשונההבמחצית בחישוב שנתי 

ברבעון  2.4%של עלייה  בשיעור שנתי לאחר  2.7%ב הרביעי עלה ברבעון  לנפשהתוצר המקומי הגולמי 

 .2019השלישי של שנת 

לאחר עלייה של  5.6%ב 2019עלה ברבעון הרביעי של שנת  העיסקיהמקומי הגולמי של המגזר  התוצר

 ברבעון הקודם. 5.8%

 

 הקודם.  וןברבע 2.9%של  עלייהל בהמשך, 6.8% -השנה ב רביעיה וןברבע עלה יבוא הסחורות והשירותים

 -ב 2019של רביעי ה וןברבע עלהיבוא הסחורות והשירותים למעט יבוא ביטחוני, אוניות, מטוסים ויהלומים 

 .2019בחישוב שנתי ברבעון השלישי של שנת  4.5%בהמשך לעלייה של  12.7%
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ביבוא  42.8%של  עלייה, בחישוב רבעוני( 5.2%) ביבוא סחורות אזרחיות 22.7% של עלייה מבטא  שינוי זה

שירותי תוכנה, הכולל יבוא )אחרים  שירותיםיבוא ב 1.3%של  ועלייה בחישוב רבעוני( 9.3%) שירותי התיירות

 .רביעיה וןברבע בחישוב שנתי (תחבורה ותקשורת וכד'

עלייה של לאחר בחישוב שנתי,  6.3% -ב עלהמתוצר מקומי ומיבוא  סך המקורות שעמדו לרשות המשק

  הקודם. וןרבעב 3.8%

 השימושים במקורות )ההוצאות לצריכה, להשקעה וליצוא(:

 

 ההוצאה לצריכה פרטית:

של  עלייהבחישוב שנתי, שפירושו  2019של שנת  רביעיה וןברבע 10.0%-עלתה ב ההוצאה לצריכה פרטית

 0.7%של  עלייה לאחרבאה  רביעיה וןבהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבע עלייההבהוצאה לנפש.  7.8%

 .2019של  שניה וןבחישוב שנתי ברבע 2.1%של  וירידההקודם  וןברבע

הוצאה לצריכה ב 2.2%של  עלייה ףמשק 2019של  רביעיה וןבהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבע השינוי

 .ונסיעות לחו"ל( דלק דיור,למזון, שירותים, )ההוצאות לנפש  שוטפתפרטית 

, כאשר ההוצאה על הלבשה והנעלה 12.0% -ב עלתה ההוצאה לצריכת מוצרי בני קיימה למחצה לנפש

 בחישוב שנתי. 3.8% ב עלתהוההוצאה לרכישת מוצרי בני קיימה למחצה אחרים  15.6% -ב עלתה
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בחישוב רבעוני(  11.5%) י רביעה וןברבע 54.4% -ב עלתה מוצרים בני קיימה לנפשצריכת הוצאה לה

ברבעון השני  64.5%ולאחר ירידה של  רבעוני( חישובב 8.3%) ברבעון הקודם 37.4%של  בהמשך לעלייה 

בחישוב  486.4%-בעלתה רכב לשימוש פרטי  ה לרכישת כליהוצאעלייה  בה כאשר בחישוב רבעוני(  22.8%)

וירידה של  בחישוב רבעוני( 28.8%ברבעון הקודם ) 175.1%של  עלייה  לאחרבחישוב רבעוני(  55.6%) שנתי

 .בחישוב רבעוני( 56.4%) 2019ברבעון השני של  96.4%

בחישוב  13.1%בשיעור של  עלתהלרכישת ציוד משק הבית כגון: מקררים, מכונות כביסה, מזגנים ההוצאה 

 7.6% ב ירדוותכשיטים ההוצאות לריהוט  .הקודם וןבחישוב שנתי ברבע 13.7%של  ירידה שללאחר  שנתי

 הקודם.  וןברבע שנתיבחישוב  4.8%של  ירידהבהמשך ל

 ההשקעה בנכסים קבועים:

עלתה )ההשקעה בבתי מגורים והשקעות ענפי המשק בבנייה, בציוד וכלי תחבורה(  ההשקעה בנכסים קבועים

 וןבחישוב שנתי ברבע 1.4%של  ירידה לאחר, שנתיבחישוב  8.7%בשיעור של  2019של  רביעיה וןברבע

בחישוב  14.2% -ב ירדהטכנולוגית מידע ותקשורת(  -ICTאחר )לא כולל ציוד  ה במכונות וציודהשקעההקודם. 

 .10.6%עלתה ב  ICT השקעה בציודהושנתי 

 בחישוב רבעוני(. 93.2%) 1294.4%בכלי תחבורה יבשתיים עלתה בההשקעה 

  .1.5%–ירדה ב   בנייה אחרותלמגורים ובעבודות השקעה בבנייה שלא ה

 1.2%של  בהמשך לירידה ,בחישוב שנתי 5.3%-ב 2019של  רביעיה וןברבע ירדהבבנייה למגורים  הההשקע

  .2019 שנת  של לישיהשברבעון 

 יצוא הסחורות והשירותים :

 .2019של שנת  רביעיה וןברבע 5.0%ב עלה  חברות הזנקללא ו ללא יהלומים יצוא הסחורות והשירותים

של עלייה  ,תעשייה ללא יהלומיםיצוא ב 1.3%של  עלייה משקפת  2019של  רביעיה וןביצוא ברבע העלייה 

 .ביצוא תיירות שנתי בחישוב 7.1%של  ירידהו תיירות(ללא חברות הזנק ואחרים ) ירותיםשביצוא  7.6%

 וןברבע 6.7%של ירידה  בחישוב שנתי, לאחר 2.4%-ב רביעיה וןברבע עלה  יצוא הסחורות והשירותים סך

 בחישוב רבעוני( ויצוא חברות ההזנק ירד 7.6%בחישוב שנתי ) 27.2%ב ירד יצוא היהלומים כאשר   הקודם

  .בצורה ניכרת

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

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


