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השבוע במאקרו
בחודש יולי שיעור האבטלה בקרב גילאי  25-64אמנם ירד קלות ( 3.3%לעומת  ,)3.4%אך שיעור ההשתתפות ירד בחדות
שיעור האבטלה הכללי במשק (גילאי  15ומעלה)
עמד בחודש יולי על  3.7%לעומת  4.1%בחודש
הקודם ,כך על-פי סקרי כוח האדם של הלשכה
6.5%
81.0%
המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) .במקביל,
6.0%
80.5%
שיעור השתתפות בכוח העבודה ירד ל63.1%-
לאחר שעמד על  63.4%בחודש יוני.
5.5%
80.0%
תמונה דומה מתקבלת גם מבחינה של קבוצת
5.0%
79.5%
גילאי העבודה  ,25-64הקבוצה המשפיעה ביותר
4.5%
על שוק העבודה ועל הביקושים המקומיים
79.0%
במשק .כך ,שיעור האבטלה בקבוצה זו ירד
4.0%
של
קלות בחודש יולי ב 0.1-נקודת אחוז לרמה
78.5%
3.5%
 ,3.3%ובמקביל שיעור השתתפות ירד בחדות
יחסית ל 79.6%-לעומת  80.3%בחודש הקודם
3.0%
78.0%
(ראה/י תרשים) .יש לציין שמדובר ברמה
הנמוכה ביותר של שיעור ההשתתפות בכוח
העבודה מאז חודש אוגוסט .2017
ככלל ,מאז חודש מרץ האחרון ,שיעור האבטלה
בקרב גילאי  25-64אמנם ירד קלות ב 0.1-נקודת אחוז ,אולם במקביל שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ירד ב 1.2-נקודות
אחוז ,שיעור חריג ביחס לנתוני  7השנים האחרונות ,על רקע ירידה חדה יחסית של כ 29.5-אלף במספר המועסקים .ירידה זו,
בשילוב עם קיפאון במספר משרות השכיר מתחילת  2019לצד שיעור משרות פנויות נמוך יותר בהשוואה לתחילת ,2018
עלולים להצביע על התמתנות מסוימת בקצב התרחבות הפעילות הכלכלית.
במבט כולל ,נתוני התעסוקה ממשיכים להצביע ,מחד ,על קרבתו של המשק למצב של "תעסוקה מלאה" – שיעור אבטלה
בסביבת שפל היסטורית ,ומאידך ,על ירידה מסוימת בקצב קליטת המועסקים .נתונים אלה ,משקפים את חוסנו היחסי של
שוק העבודה המקומי בעת הנוכחית ,אך תוך נתונים מעט מדאיגים בחודשים האחרונים .במבט קדימה ,אנו מעריכים כי
שיעור האבטלה יישאר יציב בשנים הקרובות סביב רמה של .4%

ההתפתחויות בקרב היצואניות הגדולות שפועלות במשק (בהן אינטל וכי"ל) משפיעות במידה רבה על התפלגות יצוא
הסחורות הישראלי לפי יעדי סחר
על-פי נתוני יצוא הסחורות של ישראל לפי יעדי
סחר עיקריים (ללא יהלומים ,במונחים דולריים
שוטפים) ,התפלגות היצוא לפי יעדים השתנתה
26%
24%
מעט בשבעת החודשים הראשונים של השנה
22%
(ינואר-יולי) בהשוואה לשנת .2018
20%
18%
כפי שניתן לראות בתרשים ,שלושת היעדים
16%
המובילים של יצוא הסחורות מישראל (ללא
14%
יהלומים) ,הם :ארה"ב ( 22.6%מסך היצוא),
12%
10%
גוש האירו ( )21.9%ואסיה ( .)19%נתח היצוא
8%
לארה"ב נותר יציב בהשוואה לשנה שעברה ,אם
6%
כי ,הוא מעט נמוך ביחס לשנים קודמות .יציבות
4%
נרשמה גם בנתח היצוא לגוש האירו ,אשר הינו
2%
0%
מעט גבוה בהשוואה לשנים  .2016-2017עם זאת,
משקל יצוא הסחורות למדינות אסיה ירד
בהשוואה ל ,2018-בין היתר ,כיוון שהיקף יצוא
המוליכים למחצה של אינטל (שמופנה בחלקו
למדינות אלה) מתחילת השנה הינו נמוך
משמעותית בהשוואה לרמתו ב .2018-במבט קדימה ,משקל היצוא לאסיה יושפע ,לפחות באופן חלקי ,מעיתוי וקצב חזרתה
של אינטל לפעילות מלאה ,לאחר שהפרויקטים לשדרוג המפעל יסתיימו.
עלייה נרשמה במשקל היצוא לבריטניה שעלה ל 11.9%-לעומת  8.3%ב ,2018-זאת על אף חוסר הוודאות הרב המאפיין את
הכלכלה בעת האחרונה סביב יישום היציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי .העלייה ביצוא לבריטניה חלה בעיקר על רקע
גידול חד ביצוא הכימיקלים (שמהווה בשנים האחרונות כ 70%-מסך היצוא הישראלי לבריטניה) ,אשר מצוי במגמת שיפור
מתחילת  .2019במבט קדימה ,משקל היצוא לבריטניה יושפע בחודשים הבאים הן מההתפתחויות ביצוא הכימיקלים
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הישראלי והן מההתפתחויות סביב נושא ה .Brexit-במקביל ,נציין כי מגמת העלייה בנתח היצוא ליתר מדינות אירופה נמשכה
גם בשנת  2019עד כה ,כמו גם מגמת הירידה ביצוא לשאר העולם.
במבט קדימה ,יצוא הסחורות הישראלי ,יושפע ,כפי הנראה ,לשלילה מההאטה הצפויה בנפח הסחר העולמי ושל היבוא
במדינות המפותחות .זאת ,בהתבסס על העדכון המתמשך כלפי מטה בתחזיות הגופים הפיננסיים המובילים (בהם קרן
המטבע הבינלאומית ,IMF ,ויחידת המחקר של האקונומיסט ,)EIU ,בשילוב עם חוסר הוודאות הרב סביב יחסי הסחר ברחבי
העולם ,כדוגמת :ארה"ב-סין ,Brexit ,ארה"ב-מקסיקו ,ארה"ב-אירופה ,יפן-דרום קוריאה ועוד .בנוסף ,נציין כי לאור
הריכוזיות הרבה של יצוא הסחורות הישראלי ,התפלגות היצוא לפי יעדי סחר עיקריים תושפע בחודשים הבאים גם
מהתפתחויות ספציפיות בקרב היצואניות הגדולות שפועלות במשק (אינטל ,טבע וכי"ל) .להערכתנו ,יצוא הסחורות צפוי
לצמוח בקצב מתון של כ( 2%-ריאלי) במהלך שנת .2019

העמקת הגירעון המסחרי הבסיסי לצד צמיחה מתונה יותר של יצוא השירותים ,תומכים בירידה קלה או לכל היותר יציבות
בעודף בחשבון השוטף ברביע השני של השנה
ברביע השני של  2019יצוא השירותים של ישראל
(ללא חברות הזנק) הסתכם בכ 12.9-מיליארד
דולר (נתון מנוכה עונתיות ,על בסיס נתונים
13,500
חודשיים) .נתון זה ,משקף את המשך מגמת
13,000
הצמיחה של יצוא השירותים ,שצמח בכ2.4%-
12,500
12,000
לעומת הרביע הקודם ,בו נרשמה צמיחה של כ-
11,500
 ,4.8%במונחים דולריים נומינאליים (ראה/י
11,000
תרשים).
10,500
הצמיחה של יצוא השירותים ברביע השני של
10,000
השנה ,הגיעה בעיקר מכיוון יצוא השירותים של
9,500
9,000
ענפי ההיי-טק (שירותי תוכנה ומחשוב ,מחקר
8,500
ופיתוח ,שירותי תקשורת ועוד) ,שמהווה כ60%-
8,000
מיצוא השירותים של המשק (ללא חברות הזנק).
רכיב זה ,צפוי להמשיך ולהוביל את יצוא
השירותים של המשק גם בשנים הבאות.
במקביל ,ברביע השני של השנה יצוא הסחורות
(ללא אניות ,מטוסים ויהלומים) הסתכם בכ-
 11.3מיליארד דולר ,נתון המשקף ירידה של כ 7.6%-בהשוואה לרביע הקודם וירידה של כ 3.6%-לעומת הרביע המקביל בשנת
.2018
לסיכום ,על בסיס הנתונים החודשיים לרביע השני של השנה ,המגמות שתוארו תומכות ביציבות ,וייתכן שאף ירידה קלה,
בעודף בחשבון הסחר בסחורות ושירותים ,אשר הינו הרכיב העיקרי בחשבון השוטף של מאזן התשלומים .זאת ,לאור העמקת
הגירעון המסחרי הבסיסי (ללא אניות ,מטוסים ,יהלומים וחומרי אנרגיה) שהסתכם ברביע השני של השנה בכ 3.3-מיליארד
דולר ,לאחר שעמד על כ 2.9-מיליארד דולר ברביע הראשון .וכן ,לאור קצב צמיחה מתון יותר של יצוא השירותים ברביע השני
של השנה בהשוואה לרביע הראשון .על כן ,ובהנחה שיבוא השירותים ישמור על רמתו מהרביעים האחרונים (ממוצע רבעוני
של כ 7.5-מיליארד דולר מתחילת  ,)2017נראה כי העודף בחשבון השירותים ימשיך לקזז ,ואף יותר מכך ,את הגירעון בחשבון
הסחורות ,אך ייתכן שירד מעט .בהקשר זה ,יש לציין שהחשבון השוטף מורכב משני רכיבים נוספים ,אם כי קטנים יותר,
שישפיעו גם כן על רמתו ברביע השני של השנה .במבט קדימה ,אנו מעריכים כי בשנים הקרובות העודף בחשבון השוטף יישאר
ברמה של סביב  3%תוצר ,ובכך ימשיך לתמוך בעוצמתו של השקל.
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