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 1016 פברואר 17, ו"תשע 'אדר אב 'ח 

 

  היצוא מראה סימני התאוששת, 3.3%התוצר צמח בשיעור שנתי של , 5102ברבעון הרביעי של. 

 תרומה משמעותית לצמיחה ברבעון , הגידול החד בגביית המיסים ומיוע, טי ביבוא כלי רכבאמלגידול הדר

 .הרביעי

 5102של  הראשונהבמחצית  0%-רים ולחצות את רף ההאינפלציה צפויה לטפס לעבר יעד יציבות מחי. 

 בהובלת סעיף הדיור, 1.6%לעמוד על , להערכתנו, החודשים הבאים צפויה 05-האינפלציה ב. 

 

 הצמיחה ברבעון הרביעי

נתוני הצמיחה מעידים על האצה , על פניו .1012של  ס אומדן ראשוני לצמיחה ברבעון הרביעי"אתמול פרסמה הלמ

עם . ברבעון השלישי 1.2%בהמשך לצמיחה של  3.3%התוצר צמח בשיעור של . צמיחה ברבעון הרביעיבמשמעותית 

. ניתן לראות כי חלק גדול מהצמיחה ברבעון הרביעי מוסבר על ידי גידול במיסים נטו על יבוא, כאשר צוללים לנתונים, זאת

הגידול במיסים נטו . ברבעון השני 3.1%לעומת  1%על עומדת , הצמיחה ברבעון הרביעי בניכוי הגידול במיסים נטו על יבוא

  .120%-בשיעור שנתי של כ, לצריכה פרטית ולעסקים רכב על יבוא נובע בעיקר מזינוק ביבוא כלי

, הצריכה הפרטית המשיכה להוביל את הצמיחה גם ברבעון הרביעי. 3.3%התוצר העסקי צמח גם הוא ב , ברבעון הרביעי

היצוא . 12%צמח בשיעור חד של ( אוניות ומטוסים ויהלומים, ללא ביטחוני)גם היבוא  ,עם זאת. 2.5%עם צמיחה של 

הצריכה . 9%צמח בקצב מהיר של ( ללא חברות הזנק)בעוד שיצוא השירותים , 1.1%-התעשייתי התרחב בשיעור מתון של

וניסיונות הממשלה  1012-מוך בבשל הגרעון הנ ,ככל הנראה, 10%זינקה בשיעור חד של , (ללא יבוא ביטחוני)הציבורית 

 .1016להקדים הוצאות לקראת תקציב 

 צמח העסקי התוצר .1012 בשנת לצמיחה בדומה 1.6%כלכלת ישראל צמחה בשיעור של , 1012בשנת , בסך הכל

, הצריכה הפרטית לנפשו 0.6%התוצר לנפש צמח בשיעור של . 1012 בשנת 1.3%-ל בהשוואה 1.2% של בשיעור

 . 1.2%צמחה בשיעור גבוה של  ,שיפור במצבם של האזרחיםהמהווה מדד ל

 ?5106מה צפוי לשנת 

זהו , שבנקודת זמן זוכנראה , עם זאת. נמוכה משיעורי הצמיחה שלהם התרגלנו בשנים קודמות 1012-הצמיחה ב

יעורי מגמת הגידול בש, שוק העבודה נמצא קרוב מאוד לתעסוקה מלאה. הישראלית פוטנציאל הצמיחה של הכלכלה

, גידול בפוטנציאל הצמיחה ובצמיחה בפועל, לאורך זמן. ולא רואים שיפור בפריון ,ההשתתפות בכוח העבודה נעצרה

 . השתתפות בשוק התעסוקהלעידוד גברת הפריון והלת מדיניות ממשלתית למותנה בהפע

בשיעורים גבוהים גם בשנת  להמשיך לצמוח ,אך ,הצמיחה המהירה בצריכה הפרטית צפויה להתמתן, בטווח הזמן הקצר

לא תוכל להמשיך להוביל לבדה  הצריכה הפרטית, עם זאת. על רקע נתוני התעסוקה הטובים ועליית השכר ,זאת .1016

מותנית  1012-ו 1012בשיעורים דומים לשיעורי הצמיחה של  1016צמיחת המשק בשנת  .את צמיחת המשק לאורך זמן

, מורידה באופן עקבי את תחזיות הצמיחה והסחר העולמי, (IMF)קרן המטבע הבינלאומית  ,נציין כי .בהתאוששות היצוא

  . מכאן שהסיכונים לצמיחת המשק גבוהים
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 מדד המחירים לצרכן

 2.2%ירידה עונתית  של , בסעיף הדיור 0.2%את ירידת המדד הובילו ירידה עונתית של . כצפוי, 1.2%מדד ינואר ירד ב 

. על רקע הרפורמה בתחבורה הציבורית, תורבמחירי התחבורה והתקש 0.2%וירידה של במחירי ההלבשה וההנעלה 

 .-0.6%נותר שלילי ברמה של , כמובן, החודשים האחרונים 11-המדד ב

 

 .סביבת האינפלציה הנמוכה מאפיינת את מרבית המדינות המפותחות ואינה ייחודית לישראל, כפי שניתן לראות בגרף

 ?םמה צפוי במדדים הבאי

השפעתם של הצעדים , במהלך השנה. סביבת האינפלציה העולמית תיוותר נמוכה גם בתקופה הקרובה

אנו לא מעריכים כי צפויה ירידה משמעותית נוספת במחירי הדלקים ואולי אף , בנוסף. תלך ותפחת האדמיניסטרטיביים

צפוי להמשיך להצטמצם במהלך  OECD-הפער בין רמת המחירים הגבוהה בישראל למדינות ה, עם זאת. עלייה מתונה

מכאן שהגורם המשמעותי שידחוף את המדדים הבאים לכיוון . מחירי המוצרים המיובאים להביא להוזלתו, השנה הקרובה

. למדד 0.2%-ותרם כ 1.6%-סעיף הדיור עלה ב ,החודשים האחרונים 11-ב. הטריטוריה החיובית יהיה עליית שכר הדירה

עליית שכר העבודה והירידה בשיעור המשקיעים , על רקע ,זאת. 1016ימשיך לעלות במהלך שנת שכר הדירה , להערכתנו

 .1.6%-החודשים הבאים ב 05-וב 1.2%-צפויה להסתכם ב 5106האינפלציה בשנת , להערכתנו .בשוק הדיור למגורים

 

 

 

בלתי מעודכנים ואינם מתיימרים להוות , בלתי מדויקים, העשויים להיות חסרים, ימנים מבלי שנבדקו עצמאיתעל נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמה, בין היתר, הניתוח מתפרסם בהתבסס

הדעות המובאות בסקירה מייצגות את עמדת מחבריה והן אינן זהות בהכרח לעמדת יועצי . ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של הקורא

וגם אם במסגרת תפוצה רחבה , הניתוח מופץ כחלק מתפוצה רחבה. הדעות האמורות נכונות ליום פרסומן לראשונה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה מוקדמת. ת בבנקההשקעו

לא מבחינת , לא מבחינת תוכן הניתוח, אמים לצרכיך ולנתונים האישיים שלךאין לראות בו משום ניתוח או סקירה המות, ל או בכל דרך או מדיה אחרת"הוא מגיע אליך אישית באמצעות הדוא, זו

 .ככל שיהיו ולא מכל בחינה אחרת, ע והנכסים הפיננסיים הנזכרים בו"סוגי הניי

או מי מטעמו אינם לא יהיו אחראים לכל /או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/הבנק וכל חברה קשורה אליו ו. או לבנק עניין אישי בנושא הסקירה/עשוי להיות למחברי הסקירה ו

ואינם יכולים לערוב , כתוצאה מהסתמכות על סקירה זו, אם ייגרם, שייגרם, ישיר או עקיף, או לכל נזק/לרבות ביחס לנתונים ו, שגיאה או כל פגם אחר בסקירה זו, אי דיוק

העברת הסקירה . לעשות כל שימוש אחר בסקירה זו ללא אישור הבנק מראש ובכתבלפרסם או , להעתיק, אין להפיץ. או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט

בין היתר בניהול , או החברות הקשורות עוסקות/או חברות הבנות שלו ו/הבנק ו. ללא קבלת אישור הבנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלט, ופרסומה במלואה או בחלקה

או נכסים פיננסיים /עסקאות בנייר הערך ו, בין היתר, או לבצע/ועשויים להחזיק ו, בבורסה ובפעילות בנקאית לסוגיה ביצוע עסקאות, מסחר בניירות ערך, תיקי השקעות

למרות שהבנק ' אי דיוקים וכו, טעויות, ניסוח, תיתכן אפשרות שבסקירה נפלו שיבושי הגהה. בהתאם או שלא בהתאם לאמור בה, ככל שנזכרים, הנזכרים בסקירה זו

השימוש באינטרנט חשוף לתקלות וסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות על אף שהבנק נוקט בכל האמצעים . צעים ככל יכולתו למונעםנוקט באמ

הפסקה בקווי  או/או תוצאה שנגרמה כתוצאה משיבוש ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/לפיכך לא ישא הבנק באחריות לנזק ו. כאמור, הסבירים למניעת תקלות וסיכונים

 .או בהעברת הנתונים ככל שאלו נגרמו מתקלות שאינן בשליטת הבנק ושהבנק לא יכול היה למונען במאמץ סביר/התקשורת ו
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 : 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@discountbank.co.il, כלכלנית ראשית, רה שמירני: מנהלת המחלקה
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