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 8.3%קצב מהיר של כי התוצר צמח ב ,עולה, 6102 שנתל ס"של הלמ מהאומדן הראשון. 

 אך הצריכה הפרטית השוטפת מוסיפה להיות מנוע , לצמיחה המהירהפעמיים תרמו -מספר גורמים חד

  .היצוא ממשיך להפגין חולשהבעוד , הצמיחה המרכזי

 לרבות הגידול החריג ביבוא כלי רכב, פעמיים-התמתנות בהשפעתם של הגורמים החדלאור , להערכתנו ,

 .6102בשנת  8.0%-בקצב הצמיחה ל האטהצפויה 
 

 .בהובלת הצריכה הפרטית, 8.3%צמח בקצב מהיר של המשק  עולה כי, 6102-במהאומדן הראשון לצמיחה 

בכל  4%-כבהשוואה ל, 6%-כ השנה החולפת נרשמה האצה בקצב הגידול של הצריכה הפרטית לקצב של במהלך

. 1102-בקיימא בהשוואה לקיפאון -אצה חדה נרשמה בצריכת מוצרים בניה, בפרט. 1104-1102אחת מהשנים 

עליית מחירי הדירות והנכסים ב, כמו גם, העבודה מצבו של שוקהמהירה בצריכה הפרטית נתמכת בשיפור בהצמיחה 

יבוא כלי הרכב , זאת ועוד. מעודדת צריכהשהריבית הנמוכה  ,וכמובן, תרמה לתחושת העושר של הציבורש ,הפיננסיים

והעובדה שמיסי , זהגבוה על יבוא בשל המיסוי ה, 1.3%-ותרומתו לתוצר נאמדת בכ, 83%צמח בשיעור חד של 

 .יבוא נזקפים לזכות התוצר

זאת על רקע צמיחה מהירה בהשקעות במכונות וציוד , רכיב נוסף שרשם צמיחה מהירה הינו ההשקעה בנכסים קבועים

של  ,כידוע ,הייתה, ההשקעה המשמעותית ביותר שבוצעה במהלך השנה החולפת. ובנייה למגורים כלי תחבורה, מיבוא

גידול משמעותי בהשקעות בציוד נרשם גם בענפי ייצור , עם זאת. בהקמת המפעל החדש בקרית גת" אינטל"חברת 

 .הכימיקלים והנפט

 על רקע, 5.2%-התעשייתי התכווץ ב יצואה, באשר ליצוא

וחולשה בפעילותן  התחזקות השקל, האטה בסחר העולמי

יצוא השירותים העסקיים , מנגד. של מספר יצואניות גדולות

. 9%-כרשם צמיחה מהירה של ( פ"בעיקר תוכנה ומו)

 כי בשנים הבאות ,אנו מעריכים, בראייה צופה פני עתיד

יתפוס נתח משמעותי יצוא השירותים ימשיך לצמוח ו

 .יותר בסך היצוא

בעיקר , יכה הפרטיתאנו מניחים התמתנות בצר, 1107-ל

אנו מניחים , בנוסף. בשל ירידה מתונה ביבוא כלי רכב

בשל התייצבות ברמה גבוהה של  ,האטה בהשקעות

 ".אינטל"השקעות 

והתייצבות על רמה )רכב  ביבוא כלי המתונה כאשר הירידה, 8.0%עומדת על  6102-תחזית הצמיחה שלנו ל

 .מסבירה חלק ניכר מההאטה בצמיחה, (גבוהה
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 :מ"הערות ואזהרות כלליות מטעם בנק דיסקונט לישראל בע

 לייעוץ הזמנה אוהמתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח  אישי לייעוץ תחליף ,המלצה וב לראות ואיןהינו למטרת אינפורמציה בלבד  וז סקירההניתוח הכלול ב
 .בו לאמור בהתאם ללקוחותיו לייעץ"( הבנק: "להלן) מ"בע לישראל דיסקונט בנק של התחייבות או פיננסיים נכסים או ע"ני למכור/לקנות/להחזיק הצעה או כאמור

בלתי מעודכנים , בלתי מדויקים, העשויים להיות חסרים, על נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאית, בין היתר, הניתוח מתפרסם בהתבסס
הדעות המובאות בסקירה מייצגות את עמדת מחבריה . ואינם מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של הקורא

הניתוח . ות ליום פרסומן לראשונה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה מוקדמתהדעות האמורות נכונ. והן אינן זהות בהכרח לעמדת יועצי ההשקעות בבנק
אין לראות בו משום ניתוח או סקירה , ל או בכל דרך או מדיה אחרת"הוא מגיע אליך אישית באמצעות הדוא, וגם אם במסגרת תפוצה רחבה זו, מופץ כחלק מתפוצה רחבה

 .ככל שיהיו ולא מכל בחינה אחרת, ע והנכסים הפיננסיים הנזכרים בו"לא מבחינת סוגי הני, לא מבחינת תוכן הניתוח, ים שלךהמותאמים לצרכיך ולנתונים האישי
 לכלראים לא יהיו אחאו מי מטעמו אינם /ואו עובדיו /או בעלי מניותיו ו/וכל חברה קשורה אליו ו הבנק. או לבנק עניין אישי בנושא הסקירה/עשוי להיות למחברי הסקירה ו

ואינם יכולים לערוב , סקירה זו על מהסתמכות כתוצאה, ייגרם אם, שייגרם, עקיף או ישיר, נזק לכל או/ו לנתונים ביחס לרבות, בסקירה זו אחר פגם כל או שגיאה, דיוק אי
ופרסומה  הסקירההעברת . בכתבמראש וזו ללא אישור הבנק  סקירהאו לעשות כל שימוש אחר ב לפרסם, להעתיק, אין להפיץ. פורטמאו להיות אחראים למהימנות המידע ה

בין היתר בניהול תיקי , או החברות הקשורות עוסקות/או חברות הבנות שלו ו/הבנק ו. ללא קבלת אישור הבנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלט, במלואה או בחלקה
או נכסים פיננסיים הנזכרים /ו עסקאות בנייר הערך, בין היתר, או לבצע/ועשויים להחזיק ו, סוגיהביצוע עסקאות בבורסה ובפעילות בנקאית ל, מסחר בניירות ערך, השקעות
 באמצעים נוקט שהבנק למרות' אי דיוקים וכו, טעויות, ניסוח, תיתכן אפשרות שבסקירה נפלו שיבושי הגהה .בהבהתאם או שלא בהתאם לאמור , ככל שנזכרים ,וז בסקירה

 למניעת הסבירים האמצעים בכל נוקט שהבנק אף על ממוחשבות ובמערכות האינטרנט ברשת הטבועים וסיכונים לתקלות חשוף באינטרנט שימושה. למונעם יכולתו ככל
 בהעברת או/ו התקשורת בקווי הפסקה או/ו משיבוש כתוצאה שנגרמה תוצאה או/ו הוצאה או/ו הפסד או/ו לנזק באחריות הבנק ישא לא לפיכך. כאמור, וסיכונים תקלות

 .סביר במאמץ למונען היה יכול לא ושהבנק הבנק בשליטת שאינן מתקלות נגרמו שאלו ככל הנתונים

 

 : על ידי  ןהוכ מסמךה

 4002514-03: טלפון,  guy.maor@dbank.co.ilמאקרו ושווקים אנליסט, גיא מאור

 בנק דיסקונט , מחלקת מאקרו כלכלה ואנליזה בנקאית

 nira.shamir@dbank.co.il, כלכלנית ראשית, נירה שמיר: מנהלת המחלקה
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