מדינת ישראל

הודעה לתקשורת
אתר www.cbs.gov.il :דוא"ל info@cbs.gov.il :פקס02-6521340 :
_______________________________________________________________________________________________________________

ירושלים ,י"ט בטבת התש"ף
 16בינואר 2020
017/2020

חשבונות לאומיים :אומדן שלישי לרבעון השלישי של שנת 2019
התוצר המקומי הגולמי עלה ב 4.1% -בחישוב שנתי
National Accounts: Third Estimate for Third Quarter of 2019
GDP increased at Annual Rate of 4.1%
הרבעון השלישי של שנת  2019לעומת הרבעון השני של ( 2019שינוי בחישוב שנתי:)1
העלייה בתוצר ברבעון השלישי השנה משקפת עליות בהוצאה לצריכה פרטית ובהוצאות לצריכה ציבורית,
וירידה בהשקעות בנכסים קבועים ובייצוא סחורות ושירותים.


עלייה של  3.3%בתמ"ג ללא מיסים על היבוא



עלייה של  3.7%בתמ"ג העסקי במחירי בסיס (ללא מיסים על המוצרים ובתוספת תמיכות)



עלייה של  2.5%בהוצאה לצריכה פרטית



עלייה של  5.4%בהוצאה לצריכה ציבורית



ירידה של  2.2%בהשקעה בנכסים קבועים



ירידה של  4.4%ביצוא סחורות ושירותים ללא יהלומים וללא חברות הזנק



עלייה של  3.7%ביבוא סחורות ושירותים

אומדן זה מבוסס על מקורות נתונים שאינם סופיים ושלמים ,האומדן עשוי להתעדכן עם עדכון הנתונים של
החודשים האחרונים.
לצורך ניתוח ההתפתחויות במשק עדיף לבחון את הנתונים הרבעוניים מנוכי העונתיות לתקופות ארוכות יותר.
האומדן הבא שיתבסס על נתונים שלמים יותר יתפרסם ב .16/2/2020
מידע כללי על מדיניות העדכונים.

כתבה ניצן שכטר ,תחום חשבונות לאומיים
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666

להלן פירוט נוסף של האומדנים ,לאחר ניכוי השפעת העונתיות בחישוב שנתי:
המקורות העומדים לרשות המשק (התוצר המקומי הגולמי והיבוא):
התוצר המקומי הגולמי ,במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות ,עלה ברבעון השלישי של שנת
 2019ב 4.1% -בחישוב שנתי ( 4.0%באומדן דצמבר  ,)2019לאחר עלייה של  0.9%ברבעון השני ועלייה של
 4.5%ברבעון הראשון של שנת .2019
התוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ברבעון השלישי ב  2.0%בשיעור שנתי לאחר ירידה של  0.9%ברבעון
השני ועלייה של  2.7%ברבעון הראשון של שנת .2019

התוצר העסקי במחירי בסיס (שווה לתוצר המקומי ,במחירי שוק ,פחות מיסים ששולמו על מוצרים בתוספת
תמיכות על המוצרים שהתקבלו ע"י היצרנים) עלה ברבעון השלישי של שנת  2019בשיעור של  3.7%בחישוב
שנתי ,לאחר עלייה של  2.3%ברבעון השני ועלייה של  5.1%ברבעון הראשון של .2019
התפתחות התוצר העסקי ברבעון השלישי של  2019מבטאת עליות בתוצר ענף השירותים הפיננסיים ,ביטוח,
נדל"ן ואחרים ( )10.4%בחישוב שנתי ,בתוצר ענף המסחר ושירותי אירוח ואוכל ( 5.6%בחישוב שנתי),
בתוצר ענפי התעשייה ,הכרייה והחציבה ( )1.8%ובתוצר ענפי המידע והתקשורת ( 1.4%בחישוב שנתי).
לעומת זאת ירדו תוצר שירותי תחבורה ,אחסנה ,דואר ובלדרות ( ,)0.1%ותוצר ענף הבינוי (.)9.7%
יבוא הסחורות והשירותים עלה ברבעון השלישי השנה ב ,3.7% -בהמשך לעלייה של  3.3%ברבעון הקודם.
יבוא הסחורות והשירותים למעט יבוא ביטחוני ,אוניות ,מטוסים ויהלומים עלה ברבעון השלישי של  2019ב-
 4.8%לאחר ירידה של  1.5%בחישוב שנתי ברבעון הקודם .
שינוי זה מבטא ירידה של  7.5%ביבוא סחורות אזרחיות ,עלייה של  8.3%ביבוא שירותי התיירות ועלייה של
 3.7%ביבוא שירותים אחרים (הכולל יבוא שירותי תוכנה ,תחבורה ותקשורת וכד') בחישוב שנתי ברבעון
השלישי.
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סך המקורות שעמדו לרשות המשק מתוצר מקומי ומיבוא עלה ב 3.5% -בחישוב שנתי ,לאחר עלייה של
 1.4%ברבעון הקודם.
השימושים במקורות (ההוצאות לצריכה ,להשקעה וליצוא):

ההוצאה לצריכה פרטית:
ההוצאה לצריכה פרטית עלתה ב 2.5%-ברבעון השלישי של שנת  2019בחישוב שנתי ,שפירושו עלייה של
 0.5%בהוצאה לנפש .העלייה בהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבעון השלישי באה לאחר ירידה של 1.9%
ברבעון הקודם ועלייה של  3.5%בחישוב שנתי ברבעון הראשון של .2019
השינוי בהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבעון השלישי של  2019משקף ירידה של  0.8%בהוצאה לצריכה
פרטית שוטפת לנפש (ההוצאות למזון ,שירותים ,דיור ,דלק ונסיעות לחו"ל).
ההוצאה לצריכת מוצרי בני קיימה למחצה לנפש ירדה ב ,10.5% -כאשר ההוצאה על הלבשה והנעלה ירדה
ב 12.4% -וההוצאה לרכישת מוצרי בני קיימה למחצה אחרים ירדה ב  9.7%בחישוב שנתי.
ההוצאה לצריכת מוצרים בני קיימה לנפש עלתה ב 30.8% -ברבעון השלישי (  6.9%בחישוב רבעוני) לאחר
ירידה של  60.3%ברבעון הקודם ( 20.6%בחישוב רבעוני) כאשר ההעלייה בהוצאה לרכישת כלי רכב
לשימוש פרטי עלתה ב 169.7%-בחישוב שנתי ( 28.1%בחישוב רבעוני) לאחר לירידה של  96.2%ברבעון
הקודם ( 55.8%בחישוב רבעוני).
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ההוצאה לרכישת ציוד משק הבית כגון :מקררים ,מכונות כביסה ,מזגנים ירדה בשיעור של  15.7%בחישוב
שנתי לאחר עלייה של  2.1%בחישוב שנתי ברבעון הקודם .ההוצאות לריהוט ותכשיטים ירדו ב  3.0%בהמשך
לירידה של  6.0%בחישוב שנתי ברבעון הקודם.
ההשקעה בנכסים קבועים:
ההשקעה בנכסים קבועים (ההשקעה בבתי מגורים והשקעות ענפי המשק בבנייה ,בציוד וכלי תחבורה) ירדה
ברבעון השלישי של  2019בשיעור של  2.2%בחישוב שנתי ,בהמשך לירידה של  4.7%בחישוב שנתי ברבעון
הקודם .ההשקעה במכונות וציוד אחר (לא כולל ציוד  -ICTטכנולוגית מידע ותקשורת) ירדה ב 32.1% -בחישוב
שנתי ( 9.2%בחישוב רבעוני) וההשקעה בציוד  ICTעלתה ב  11.9%( 56.9%בחישוב רבעוני) .
ההשקעה בבנייה שלא למגורים ובעבודות בנייה אחרות ירדה ב – 6.7 %וההשקעה בכלי תחבורה ירדה ב-
 1.3%בחישוב שנתי.
ההשקעה בבנייה למגורים ירדה ברבעון השלישי של  2019ב 0.9%-בחישוב שנתי ,לאחר לעלייה של 4.4%
ברבעון השני של שנת .2019
יצוא הסחורות והשירותים :
יצוא הסחורות והשירותים ללא יהלומים וללא חברות הזנק ירד ב  4.4%ברבעון השלישי של שנת .2019
הירידה ביצוא ברבעון השלישי של  2019משקפת ירידה של  9.2%ביצוא תעשייה ללא יהלומים ,עלייה של
 0.7%ביצוא שירותים אחרים (ללא חברות הזנק ותיירות) ועלייה של  8.8%בחישוב שנתי ביצוא תיירות.
סך יצוא הסחורות והשירותים ירד ברבעון השלישי ב 8.0%-בחישוב שנתי ,לאחר עליה של  2.4%ברבעון
הקודם כאשר יצוא היהלומים עלה ב  51.9%בחישוב שנתי ( 11.0%בחישוב רבעוני) ויצוא חברות ההזנק ירד
בצורה ניכרת.
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הרבע הנאמד.
החישוב נועד להציג את השינוי בין תקופות בקנה מידה אחיד ,ברמה שנתית לצורך ביצוע השוואות.
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