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השבוע במאקרו
נתוני המדד המשולב מצביעים על האטה בקצב התרחבות הפעילות הכלכלית ברביע השני של 2019
נתוני בנק ישראל מלמדים כי המדד המשולב
לבחינת מצב המשק עלה בחודש יוני  2019בכ-
 0.23%לעומת החודש הקודם .מדובר בשיעור
עלייה גבוה מזה של חודש מאי ,אשר היה נמוך
במיוחד ( ,)0.14%ודומה לזה של החודשים
פברואר-אפריל ( 0.25%בממוצע) .עם זאת ,יש
לציין שמדובר בקצב עלייה חודשי מתון ביחס
לממוצע ארוך הטווח.
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הרכיבים העיקריים שתרמו לעליית המדד
המשולב ביוני ,הם :יבוא מוצרי צריכה ,יבוא
תשומות לייצור ויצוא סחורות .מנגד ,מדדי
הפדיון של ענפי המסחר והשירותים וכן הייצור
התעשייתי (מאי) מיתנו מעט את קצב הצמיחה.
בחינה של הנתונים הרבעוניים מעלה שברביע
השני של  2019חלה האטה בקצב הצמיחה של
המדד המשולב לכ( 2.6%-במונחים שנתיים),
זאת לעומת קצבי צמיחה של בין 3.8%-3.3%
בשלושת הרביעים הקודמים (ראה/י תרשים) .בהקשר זה ,נציין כי עיקר ההאטה בקצב הגידול של המדד המשולב ברביע השני
חלה על רקע ירידות חדות יחסית בסעיפים :התחלות בנייה (ברביע הראשון) ,יצוא סחורות ויבוא מוצרי צריכה (לאחר הגידול
החד ביבוא מוצרים בני-קיימא ברביע הקודם).
לסיכום ,אנו מעריכים כי נתוני החשבונאות הלאומית לרביע השני של השנה ,שעתידים להתפרסם במהלך החודש הבא
( – 18.8.19בסמוך להחלטת הריבית הקרובה ב ,)28.8.19-יצביעו על צמיחה בקצב איטי יותר בהשוואה לרביעים קודמים.
זאת ,לאור המתאם החיובי הגבוה בין שיעורי הצמיחה של המדד המשולב לבין שיעורי הצמיחה של התוצר המקומי הגולמי.
תמונה דומה – דהיינו האטה בקצב התרחבות הפעילות הכלכלית במשק המקומי – מתקבלת גם מבחינה של אינדיקטורים
נוספים לפעילות ברביע השני של  2019עד כה ,ובהם :התרחבות הגירעון המסחרי ,נתוני תעסוקה חלשים יותר ,אינדיקציה
להתמתנות בקצב הצריכה הפרטית ועוד .במידה שהערכתנו לצמיחה ברביע השני אכן תתממש ,לצד האינדיקטורים הנוספים
שצוינו ,כל אלה מהווים גורמים אשר אינם תומכים בהעלאת ריבית מצד הוועדה המוניטארית של בנק ישראל בישיבה
הקרובה.

הגורמים הבסיסיים של המשק ממשיכים לתמוך בעוצמתו ארוכת הטווח של השקל
היקף ההשקעות הישירות במשק על ידי זרים
( )FDIבחמשת החודשים הראשונים של השנה
(ינואר-מאי) הסתכם בכ 5.8-מיליארד דולר ,1כך
על-פי נתוני בנק ישראל .נתונים אלה ,שימשו
לבניית אומדנים לתנועות ההון של המשק
במהלך שנת  ,2019הכוללים אומדן שנתי של כ-
 14מיליארד דולר להשקעות הישירות הנכנסות.
כפי שניתן לראות בתרשים ,הנתונים שפורסמו
לגבי שנת  2019משקפים היקף השקעה נמוך
בהשוואה להיקף ה FDI-הנכנס בשנים 2017-
 ,2018אשר הושפע בחלקו מעסקאות מכירה של
חברות ישראליות לחו"ל .בסך הכול ,נראה כי
בהמשך למגמה בשנתיים האחרונות ,גם שנת
 2019עשויה להסתכם בעודף של השקעות
ישירות נכנסות נטו (תנועות נכנסות פחות
יוצאות) ,אם כי ,קטן יותר.
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מנגד ,ההשקעות הפיננסיות הנכנסות נטו (תנועות נכנסות פחות יוצאות) משקפות עד כה יציאה של השקעות (נטו) ,אם כי,
בהיקף מעט מתון יותר בהשוואה לשנה שעברה .זאת ,בעיקר על רקע ירידה בהיקף ההשקעות הפיננסיות של ישראליים בחו"ל
 1נתוני ההשקעות הישירות של זרים ותושבי ישראל בפסקה זו כוללים גם השקעות שלא דרך המערכת הבנקאית לחודשים ינואר-מרץ ,2019
במונחים שנתיים ,כך שנתוני  2019כולה המוצגים בתרשים הינם אומדנים בלבד .הנתונים הסופיים אמורים להתפרסם בהמשך.
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(על-פי אומדננו) ,אשר ייתכן שנגרמה ,בין היתר ,על רקע סיכונים פוליטיים וגאו-פוליטיים ברחבי העולם (ארה"ב-איראן,
ברקזיט ועוד) ,חוסר וודאות רב סביב נושא הסחר בעיקר בין ארה"ב לסין ,הפחתת תחזיות הצמיחה למרבית המדינות
המפותחות ,חששות מהאטה בפעילות הכלכלית בסין אשר עלולה להשפיע לשלילה על מדינות  EMנוספות ועוד.
לסיכום ,על פי נתוני החודשים ינואר עד מאי (במונחים שנתיים) ,נראה כי שנת  2019עשויה להסתכם בעודף בתנועות ההון
הנכנסות לישראל נטו (ישירות ופיננסיות) ,אם כי הוא עשוי להיות מתון יותר בהשוואה לשנים  .2017-2018נתון זה ,אשר
מצביע על אמון המשקיעים הזרים בכלכלת ישראל מהווה גורם אשר תומך בעוצמתו ארוכת הטווח של השקל .ישנם גורמים
נוספים אשר תומכים בכך ,בהם עודף של כ 3%-תוצר בחשבון השוטף של מאזן התשלומים בשנים הקרובות ,אשר נתמך
בעודף גדול ומתמשך בחשבון השירותים ,זאת על אף הגירעון העמוק בחשבון הסחורות .בהקשר זה ,נציין כי הרביע השני של
 2019עשוי להסתכם בעודף מעט נמוך יותר לאור העמקת הגירעון המסחרי לצד צמיחה מתונה ביצוא השירותים (על-פי אומדן
שמתבסס על נתוני אפריל-מאי) .גורם נוסף שעשוי לתמוך בהמשך התחזקות השקל הינו הקדמת התוואי הצפוי של צמצום
של פער הריבית ארה"ב-ישראל .במבט כולל ,השקל צפוי לשמור על עוצמתו גם בשנים הקרובות ,התפתחות אשר צפויה
להקשות על חזרת האינפלציה למרכז יעד יציבות המחירים ולפיכך גם על העלאה משמעותית של ריבית בנק ישראל.

עלייה בתפוקה לשעת עבודה בענפי התעשייה ,שבולטת בעיקר בענפי הטכנולוגיה העילית
בחודש מאי הייצור התעשייתי (ללא כרייה
וחציבה) ירד ב 0.3%-לעומת החודש הקודם,
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זאת לאחר ארבעה חודשים רצופים של עליות.
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עם זאת ,יש לציין שבהשוואה לתקופה
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המקבילה בשנת  ,2018רמתו הנוכחית של
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הייצור התעשייתי הינה גבוהה יותר .כך ,הייצור
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התעשייתי בחודש מאי היה גבוה בכ6.2%-
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בהשוואה למאי  ,2018כאשר מתחילת השנה
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(ינואר-מאי) עלה הייצור התעשייתי בכ3.2%-
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(בממוצע) לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
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דהיינו ,תפוקת התעשייה מצויה בעלייה בעת
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האחרונה בהמשך למגמה מהמחצית השנייה
92
של .2017
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במקביל לעליית התפוקה התעשייתית ,היקף
שעות העבודה בפועל בענפי התעשייה מצוי
במגמת ירידה מתמשכת משנת  .2017בחודש
מאי ירד היקף זה בכ 0.7%-לעומת החודש
הקודם וירד בכ 5%-בהשוואה לחודש המקביל ב .2018-כלומר ,על אף ירידת שעות העבודה בענפי התעשייה ,תפוקת התעשייה
ממשיכה לגדול בשנתיים האחרונות ,ואף בקצב מוגבר .ממצא זה ,מלמד על עלייה בתפוקה לשעת עבודה ,מדד מקובל לבחינת
פריון העבודה בענפי התעשייה .מדובר בהתפתחות חשובה אשר עשויה להביא לעליית השכר בענפים אלה ,גידול בתוצר לנפש,
עלייה ברמת החיים ועוד .מגמה זו ,עשויה לתרום גם לעליית שיעור הצמיחה הפוטנציאלי של התוצר המקומי ,התפתחות
חשובה בעת הנוכחית בפרט ,בה הגידול בכמות התעסוקה קרוב למיצוי.
אולם ,יש לציין שעד כה ,מגמה זו מקורה בעיקר בענפי הטכנולוגיה העילית ,ובעיקר בענף הרכיבים האלקטרוניים בחודשים
האחרונים (למרות שהיצוא הענפי נותר מתון במיוחד) ,בעוד שביתר קבוצות העתירות הטכנולוגית (מעורבת-עילית ,מעורבת-
מסורתית ומסורתית) התפוקה התעשייתית בקיפאון .אחד ההסברים לשונות שתוארה ,נובע מכך שחלק גדול מהפעילות של
ענפי קבוצת הטכנולוגיה העילית (תרופות ,אלקטרוניקה וכלי טייס) מופנה ליצוא (משקל היצוא בפדיון  76%לעומת 31%
בממוצע ביתר הקבוצות ,נכון לשנת  .)2016התחרות הבינלאומית מחייבת את החברות להתייעל בכדי שלא לאבד נתחי שוק
למתחרים .לאור זאת ,בין היתר ,קבוצה זו מתאפיינת בתפוקה וערך מוסף גולמי גבוהים יותר משאר הקבוצות וכתוצאה גם
שכר (השווה לערך התפוקה) גבוה יותר.
לסיכום ,המגמות שתוארו מצביעות אמנם על התפתחות חיובית אולם כזו הנוגעת למספר מצומצם בלבד של מועסקים (26%
מסך המשרות בענפי התעשייה ,נכון ל ,)2016-שכן מרבית העובדים בענפי התעשייה לא משתייכים לקבוצת הטכנולוגיה
העילית ,ועל כן השפעת המגמה ברמת המאקרו הינה מוגבלת .בנוסף ,מדובר בענפים בהם פועלת חברה דומיננטית אחת (טבע,
אינטל) לה משקל גדול בפעילות הענף .לפיכך ,אירוע נקודתי באחת החברות האלה עשוי להשפיע מאוד על היקפי התעסוקה
והתפוקה בענף .במבט כולל ,נראה שהמגמות החיוביות נוגעות בעיקר לענפי הטכנולוגיה העילית ולא משקפות את המצב בכל
ענפי התעשייה.
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