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בחודש נובמבר פעילות הסקטור העסקי המשיכה להתרחב, תוך האטה קלה בקצב 

סקר הערכת מגמות בעסקים לחודש נובמבר, 
שהתפרסם בימים האחרונים על-ידי הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(, מצביע על 
האטה קלה בקצב התרחבות הפעילות של 
הסקטור העסקי בישראל בהשוואה לחודש 
הקודם. מהנתונים עולה כי מספר המנהלים 
שדיווחו על הטבה בפעילות היה אמנם גבוה יותר 
מאלו שדיווחו על הרעה, אולם מאזן הפעילות 
הכולל לחודש נובמבר הינו 19.6%, והוא נמוך 
בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים, בהם 

עמד על בין 21%-23%. 

מבחינה ענפית, נציין כי נמשכת הירידה במאזן 
הפעילות הכולל של ענף המלונאות. עם זאת, לעת 
עתה, הפעילות נותרה ברמה גבוהה יחסית, על 
רקע תיירות נכנסת בהיקף גבוה, דבר אשר 
משפיע לחיוב על הפדיון של החברות הפועלות 
בענף. ירידות מתונות יותר נרשמו בענפים: 

שירותים, בינוי ומסחר קמעונאי. מנגד, ענף התעשייה בלט לחיוב על רקע שיפור במדדי הייצור והמכירות. 

לסיכום, נתוני סקר מגמות בעסקים לחודש נובמבר מלמדים על המשך התרחבות הפעילות העסקית בישראל, תוך האטה קלה 
בקצב. במבט קדימה, הציפיות במרבית הענפים הן להאצה בקצב התרחבות הפעילות. בענפי התעשייה צופים עלייה בייצור 
התעשייתי ובהזמנות ליצוא ולשוק המקומי, בענפי השירותים צופים עלייה במכירות ליצוא ובענפי המסחר צופים עלייה 
בהיקף המכירות ובהזמנות מספקים. נתוני החשבונאות הלאומית לרביע השלישי של השנה הצביעו על האצה בצמיחה של 
הסקטור העסקי ל-4.2% )במונחים שנתיים( לאחר 2.5% ברביע השני של השנה. בהקשר זה, נדגיש כי השיפור באופטימיות 

בקרב הסקטור העסקי, אם תמשך, תתמוך בהמשך צמיחת התוצר של סקטור זה. 

בחודשים האחרונים ניכרת האצה בקצב הגידול של היקף הרכישות באמצעות כרטיסי אשראי, התפתחות אשר מצביעה של 
המשך צמיחה מהירה יחסית בצריכה הפרטית  

היקף הרכישות באמצעות כרטיסי אשראי על ידי 
צרכנים פרטיים עלה בחודש אוקטובר בשיעור 
)ריאלי( של כ-1.7% לעומת החודש הקודם 
)נתונים מנוכי עונתיות(. עלייה זו, הובילה 
להאצה בקצב הגידול של היקף הרכישות, זאת 
בהמשך למגמה בחודשים האחרונים. כך, 
בשלושת החודשים שהסתיימו באוקטובר השנה, 
חלה עלייה של כ-11% בהשוואה לתקופה 
המקבילה אשתקד, זאת לאחר עליות בקצב של 
9.8% ו-9.1% בחודשיים הקודמים, בהתאמה. 
בנוסף, יש לציין כי קצב הגידול הנוכחי של היקף 
הרכישות הינו גבוה בהשוואה לממוצע הרב-

שנתי מתחילת 2014 )ראה/י תרשים 1(. 

נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי, אשר הצביעו 
על גידול בכל קבוצות המוצרים, לצד 
אינדיקטורים נוספים לפעילות הצריכה הפרטית, 
ובהם: האצה בקצב הגידול של פדיון רשתות 

השיווק, המשך גידול בפדיון בענפי המסחר ורמת אופטימיות גבוהה בקרב משקי הבית, מלמדים על המשך גידול בצריכה 
הפרטית גם בתחילת הרביע הרביעי של השנה. התפתחות זו, באה בהמשך לצמיחה המהירה יחסית בצריכה הפרטית ברביע 

השלישי של השנה, כפי שבא לידי ביטוי בנתוני החשבונואות הלאומית. 

כפי שניתן לראות בתרשים 2, בשני הרביעים האחרונים )הרביע השני והשלישי של 2017( הצריכה הפרטית צמחה בקצב מהיר 
ביחס לשני הרביעים שקדמו, ואף ביחס לממוצע ארוך הטווח שעומד על כ-4%. התפתחות זו, חלה על רקע האצה בקצב הגידול 
של צריכת מוצרים בני קיימא, בעיקר הודות לגידול חד יחסית ברכישת כלי רכב שבא לאחר ירידה חדה ברביע הראשון של 
השנה, וכן על רקע האצה בקצב הצמיחה של כל רכיבי הצריכה השוטפת, זאת בהובלת מוצרי תעשייה, דלק חשמל ומים 

ושירותים.  
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לסיכום, אנו מעריכים כי הצריכה הפרטית 
צפויה להמשיך ולהיות מנוע צמיחה מרכזי 
בהרכב הצמיחה של המשק. זאת, בין היתר, 
הודות לתנאי הרקע המאקרו-כלכליים בעת 
הנוכחית, ובכלל זה: שיעור אבטלה נמוך 
בראייה היסטורית )4.2% בגילאי 15 ומעלה ו-

3.7% בגילאי 25-64(, עלייה בקצב הגידול של 
השכר במשק, סביבת אינפלציה וריבית נמוכה 
מאוד, המשך עלייה בשווי הנכסים שבידי 
הציבור )ריאליים ופיננסיים( וצעדי הממשלה 
בעת האחרונה שנועדו להגדיל את הכנסתם 
הפנויה של משקי הבית )כדוגמת "נטו משפחה"(. 
במבט קדימה, הצריכה הפרטית צפויה לצמוח 
בכ-3.0%-3.5% בסיכום שנת 2017, זאת לאחר 
צמיחה של 6.1% ב-2016, שהייתה גבוהה באופן 
חריג, בין היתר, על רקע הקדמה של רכישות כלי 
רכב על חשבון 2017, בשל עדכון נוסחת המיסוי 

הירוק.   

יצוא השירותים של ישראל ממשיך לצמוח בקצב מהיר יחסית 

נתוני הלמ"ס מלמדים כי יצוא השירותים של 
ישראל )ללא חברות הזנק( הסתכם בחודש 
ספטמבר השנה בכ-3.5 מיליארד דולר )נתון 
מנוכה עונתיות(. נתון זה, משקף אמנם ירידה 
קלה של 1.1% לעומת החודש הקודם, אולם 
מדובר בנתון דומה לממוצע החודשי מתחילת 
השנה, ובהשוואה לחודש המקביל אשתקד 
מדובר בעלייה חדה יחסית של כ-9.7% 

)במונחים דולריים נומינאליים(.  

יצוא השירותים ממשיך לצמוח בקצב מהיר 
בהשוואה לרכיבי פעילות אחרים, כפי שבא לידי 
ביטוי גם בנתוני החשבונאות הלאומית 
)במונחים שיקליים ריאליים(. כך, בשלושת 
החודשים הראשונים של השנה צמח יצוא 
השירותים )ללא חברות הזנק( בכ-7.3% לעומת 
התקופה המקבילה אשתקד, זאת לעומת צמיחה 
של כ-3.3% בתוצר המקומי הגולמי. דהיינו, 

יצוא השירותים ממשיך להוות מנוע צמיחה חשוב בהרכב הפעילות הנוכחי של המשק הישראלי. 

ישנם מספר גורמים שתומכים בצמיחה המהירה יחסית של יצוא השירותים של ישראל, ובראשם: הרכב יצוא השירותים אשר 
מרוכז ברובו בתחומי ההיי-טק )שירותי תוכנה ומחשוב, מחקר ופיתוח, שירותי תקשורת ועוד(, שמדגישים את היתרונות 
היחסיים של המשק הישראלי בתחומי הטכנולוגיה והחדשנות; העובדה כי יצוא השירותים פחות רגיש לשינויים בשער 
החליפין בהשוואה ליצוא התעשייתי )על-פי בנק ישראל(, ולכן המשיך לצמוח בקצב מהיר יחסית למרות השקל החזק; ובעת 

האחרונה, יצוא השירותים נהנה משיפור בסביבת הצמיחה בקרב יעדי היצוא העיקריים, ארה"ב וגוש האירו. 

כפי שניתן לראות בתרשים, נתוני העבר מצביעים על מתאם גבוה יחסית )של כ-80%( בין יצוא השירותים של ישראל לבין 
יבוא השירותים של ארה"ב וגוש האירו. על כן, להתפתחויות הכלכליות בארה"ב ובאירופה יש חשיבות בניתוח המגמות 

 2  

העתידיות של יצוא השירותים הישראלי. במבט קדימה, להערכתנו, יבוא השירותים של מדינות אלה )דהיינו, הביקוש ליצוא 
השירותים הישראלי( ימשיך להיתמך בביקושים מקומיים חזקים, זאת על רקע השיפור בשוק העבודה בארה"ב, ומדיניות 
כלכלית תומכת שכוללת, רפורמות מתוכננות להקלה בשיעורי המס ותנאים מוניטאריים נוחים, זאת למרות הציפיות ל-2-3 
העלאות ריבית נוספות ב-2018. הביקושים המקומיים במדינות אירופה צפויים להיתמך במדיניות כלכלית מרחיבה, סנטימנט 
עסקי חיובי והתפתחויות חיוביות בשוק העבודה. לאור האמור, אנו צופים שיצוא השירותים ימשיך להתרחב גם בחודשים 

הבאים.  

כתב: יניב בר 
 
 

לתגובות, הערות והארות: ניתן לפנות לאיל רז, ראש ענף כלכלה, בנק לאומי 

 דואר אלקטרוני:eyalr@bll.co.il , טלפון: 076-8858039 
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