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 השבוע במאקרו

  באזורים: חיפה, הדרום והצפוןבעיקר הירידה במכירות של דירות חדשות בלטה  2018במחצית הראשונה של 

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( 
 1,668השנה נמכרו  יוניבחודש מלמדים כי 

נתון זה,  .דירות חדשות )נתונים מנוכי עונתיות(
לעומת החודש  9%-צביע על ירידה של כמ

יחס לחודשים בהקודם )בו נרשם היקף גבוה 
בהשוואה  24.5%-האחרונים(, ועל ירידה של כ

יש לציין כי היקף לחודש המקביל אשתקד. 
דומה לקצב המכירות החודשי  יוניב תומכירה
, להוציא כאמור את 2017חודש נובמבר אז מ

 חודש מאי השנה שהיה חריג כלפי מעלה.

על בלימה של אמנם  צביעיםנתונים אלה, מ
 במכירת הדירות הארוכה מגמת הירידה

החדשות, אולם היקף המכירות התייצב ברמה 
לא ניתן נמוכה יחסית לשנים קודמות. על כן, 

 התאוששות של ממש בביקוש חלהלומר ש
במחצית בהקשר זה, נציין כי  לרכישת דירות.

דירות בסך  10,150נמכרו  2018הראשונה של 
-כ, דירות 2,883דהיינו, ירידה של  –דירות בתקופה המקבילה אשתקד  13,033הכול )מבוסס על נתונים מקוריים( לעומת 

22% 

פני אזורי הארץ השונים, -חידה עלתה אלא היי לעומת התקופה המקבילה אשתקד הירידה בהיקף המכירות מתחילת השנה
מנגד, באזורים: ירושלים והמרכז נרשמו  (, הדרום והצפון.עם הירידה המשמעותית ביותרובלטה בעיקר באזורים: חיפה )

מנתונים אלה, נראה כי ההתגברות במידת חוסר הודאות בשוק  באזור תל אביב. לצד ירידה מתונה עליות בהיקף המכירות
שבאה לידי ביטוי, בין היתר, בבלימת מגמת העלייה של מחירי הדיור )בקצב שנתי(, ירידה  הנדל"ן למגורים בעת האחרונה

שפיעה הבהיקף התחלות הבנייה, ירידה בהיקף ההשקעה בבנייה למגורים וירידה במספר העסקאות הכולל בשוק הדיור; 
לשלילה על היקף המכירות באזורים שאינם אזורי ביקוש מובילים. זאת, על אף שמכרזים רבים של התכנית "מחיר 

לעומת שנים קודמות( מרוכזים באזורים אלה. מנגד, אזורי הביקוש המובילים נתפסים, כפי  2018-למשתכן" )ובפרט ב
 כן הפעילות בהם לא הושפעה לשלילה באופן משמעותי עד כה.  הנראה, בעיני ציבור רוכשי הדירות כמסוכנים פחות, ועל

ורך תימשך לאלא  ולם, מגמה זו, כפי הנראה,א, בחודשים הקרוביםגם מחירי הדיור עשויים להמשיך ולרדת במבט קדימה, 
ברמה נמוכה  היקף מכירת הדירותהתייצבות לאור  ,זאת .וקצבי הירידה )במונחים שנתיים( צפויים להיות מתונים מאד זמן

 50,000-)כ לפי צרכי המשק מינימום הנדרשמהברמה נמוכה משמעותית התחלות וגמר בנייה לצד  ביחס לשנים קודמות
 .הבנייהמשך  והערכות להמשך התארכותיחידות לכל הפחות(, 

 סחורותהיבוא התרחבות מהירה בר, על רקע בקצב מהי עמיקממשיך לה הגירעון המסחרי

 3.9-בכהסתכם ישראל הסחורות של יצוא בחודש יולי 
עונתיות, ללא אניות,  ימנוכ ניםנתומיליארד דולר )

 קלה ירידהאמנם נתון זה, משקף . מטוסים ויהלומים(
בהשוואה )במונחים דולריים נומינאליים(  2.5%-של כ

, אולם בחינה של הנתונים מתחילת הקודם חודשל
יצוא ב 5%-יולי( מצביעה על עלייה של כ-השנה )ינואר

 הסחורות לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

ערך הנתונים מצביעים על התאוששות מסוימת ב
בשנת )אין מדובר בשינוי כמותי( יצוא הדולרי של ה

 זו יש לציין שמגמה עם זאת, .2017לעומת עד כה  2018
 היצוא אחידה בכל ענפי הפעילות. ענפילא הייתה 
שבלטו לחיוב מתחילת השנה הם: העיקריים 

, אשר בשליש רכיבים אלקטרונייםכימיקלים ו
התאפיין בהיקפי פעילות נרחבים  2018הראשון של 

לאחר חזרתה של אינטל לפעילות מלאה ומורחבת 
גת. עם זאת, -עקב סיום פרויקט שדרוג המפעל בקרית

תר. מנגד, בלטו לשלילה ענפי היצוא הבאים: תרופות, יולי התאפיינו בהיקפי פעילות נמוכים יו-נציין כי החודשים מאי
 בהשפעת המשבר בטבע, וכלי תחבורה והובלה.

מיליארד דולר, זאת בדומה  5.1-בכ ההשניולי בהסתכם  (אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיהיבוא הסחורות )ללא 
ממש ביבוא לעומת הממוצע ארוך  אשר משקפת עליית מדרגה של חודש פברואר השנהשנרשמה מאז לרמה החודשית 
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גידול מיליארד דולר(, חל  4-על הרקע הזה, ועל אף עליית היקף היצוא החודשי לסביבת הממוצע ארוך הטווח )כ הטווח.
 1.3-לרמה חודשית ממוצעת של כבחדות ( שעלה דלקללא אניות, מטוסים יהלומים ובגירעון המסחרי הבסיסי ) משמעותי

מההתרחבות המהירה  בעיקר בגירעון המסחרי נובעהחד , בעת הנוכחית הגידול משמעמיליארד דולר מאז חודש פברואר. 
יבוא מתחילת השנה היה רוחבי גידול ביש לציין שה .2016-2017בשנים ולא מירידת היצוא, כפי שהיה  ביבוא הסחורות

את התרחבות הפעילות הכלכלית  יתכן שמשקףועל כן י את כל קבוצות המוצרים )צריכה, חומרי גלם והשקעה(, ףוהקי
במשק אשר נשענת בחלקה על מקורות חיצוניים. בנוסף, נציין כי הגידול ביבוא של חומרי גלם ומוצרי השקעה מהווה 

 ה לתמוך בהאצת קצב הצמיחה ברביעים הבאים.אשר עשוי לפעילות הכלכלית העתידית במשק המקומי פתחות חיוביתהת

 8.3-יולי( להיקף מצטבר של כ-התפתחות זו, הובילה להעמקת הגירעון הבסיסי בחשבון הסחר מתחילת השנה )ינואר
 שהייתה שנת שיא מבחינת גירעוןמיליארד דולר(  8-)ככולה  2017מיליארד דולר, שהוא גבוה יותר מהיקף הגירעון בשנת 

שיא היקף . במידה שהקצב הנוכחי יישמר עד סוף השנה, הגירעון המסחרי הבסיסי עשוי להסתכם בם()ראה/י תרשי
את יבוא חומרי האנרגיה לישראל )וכן אניות, מטוסים גם אם מביאים בחשבון ו מיליארד דולר, 14-של כהיסטורי 

עודף בחשבון של ממש ב התפתחות זו, צפויה להוביל לצמצום .יותר הרבה ויהלומים( הגירעון הכולל צפוי להיות גבוה
מתן המשיך ולדבר אשר צפוי ל העודף בחשבון השירותים, שלמלא תביא לקיזוז ייתכן שאף השוטף של מאזן התשלומים, ו

  .2018בסיכום תוצר ה תעל קצב צמיח להכבידצפויה וכן האחרונות למגמת התיסוף בשקל,  שתרמו בשניםהכוחות את 

  תוצר 2.9%-ל כעשוי לחרוג מהיעד הממשלתי לשנה זו, שעומד ע 2018בשנת ממשלתי הגירעון ה

הסתכמה בגירעון פעילות הממשלה השנה י בחודש יול
הגירעון הגבוה ביותר  – ₪מיליארד  3.4תקציבי של 

(. 2005שנרשם בחודשי יולי לאורך השנים )משנת 
בנוסף, נציין כי הגירעון התקציבי המצטבר מתחילת 

, והוא ₪מיליארד  11.4 יולי( עמד על-)ינואר השנה
גבוה ביחס לתקופות מקבילות בשנים קודמות, בפרט 

אשר הסתכמה בגירעון תקציבי גבוה מהתכנון  2013
 י תרשים(.)ראה/המקורי 

ביצועי התקציב החלשים יותר השנה הגורמים ל
הינם, בין היתר, גידול גבוה בהשוואה לשנים קודמות 

גידול לצד מהמתוכנן בהיקף ההוצאות הממשלתיות 
איטי יחסית בהכנסות המדינה ממסים. בשבעת 
-החודשים הראשונים של השנה נרשם גידול של כ

בהוצאות לעומת התקופה המקבילה אשתקד  7.3%
 .5.3%ל לעומת גידול מתוכנן ש ,המשרדים האזרחיים

במקביל, הוצאות מערכת הביטחון צמחו באותה 
מקורי תכנון , בין היתר, על רקע המתיחות הביטחונית בדרום הארץ בחודשים האחרונים, זאת לעומת 6.6%-תקופה ב

 . 0.5%לירידה של 

-תוצר, שהם כ 2.9%חורג מן היעד הממשלתי לשנה זו, שעומד על אשר תקציבי עשויה להסתכם בגירעון  2018לסיכום, שנת 
לצד  ,יישמר גם בהמשך השנה הגידול המואץ בהוצאות הממשלה )ביטחוניות ואזרחיות(אם . זאת, ₪מיליארד  38.5

צטבר הגירעון המולשנים קודמות.  2017-פעמיות בהשוואה ל-תסתכם ברמה נמוכה יחסית של הכנסות חד 2018ההערכה כי 
תוצר על פי אומדני האוצר(, והוא  2.1%-)שהם כ ₪מיליארד  27.2-עומד על כ י השנהלהחודשים שהסתיימו בחודש יו 12-ב

להיות גבוה מאשר  , להערכתנו,צפוי 2018הגירעון הממשלתי בשנת במבט קדימה, . 2017הגבוה ביותר מאז חודש אוגוסט 
 תוצר.  3%-אמור לעמוד על למעלה מ(, ועשוי כ2014-2017בע השנים האחרונות )באר

בהיקפי גיוס החוב של ממשלת  2018יולי -בחודשים ינוארלצד הגירעון התקציבי ההולך ומתרחב, הייתה עלייה משמעותית 
, היקף הגיוס החודשי הממוצע של הממשלה בשוק האג"ח המקומי )סחיר ולא סחיר( היה 2018יולי -בחודשים ינוארישראל. 

בא זה . סכום חודשי גבוה יחסית בממוצע 2015-2017לחודש בשנים  ₪מיליארד  7-לעומת כ לחודש ₪ מיליארד 15.1-כ
. 2018יולי -בחודשים ינואר לחודש ₪מיליארד  11.1-את היקף הפדיון הגדול יחסית, שעמד על כ "למחזר"על מנת בחלקו 

גיוס גם היה , בשוק המקומי פעילות ערה זו לצד צפויה ירידה בהיקף הגיוס החודשי הממוצע. 2018במחצית השנייה של 
, 2018יולי -בחודשים ינואר ₪מיליארד  1.8-גדול יחסית של ממשלת ישראל בחו"ל בהיקף חודשי ברוטו ממוצע של כ

 לחודש.   ₪המשקף גיוס נטו של יותר ממיליארד 

את הרמה  לצייןבמהירות, יש הגדולים של החוב הממשלתי וצרכי המימון של הגירעון הגדל  "המחזור"מעבר לצרכי 
השנתי  התקבוליםהסתכם היקף  2015-2017בשנים . 2018עד כה בשנת  מהפרטה לממשלת ישראל תקבוליםהאפסית של 
מכירת קרקעות מדינה למגזר הפרטי שיקף תקבולים למדינה מוחלקו הגדול  ,בממוצע לשנה ₪מיליארד  2.5-מהפרטה בכ
כיום, במסגרת תכניות הממשלה בתחום הדיור, כמו מחיר למשתכן, קרקעות אלו מועברות ליזמים במחירים  .במחירי שוק

 נמוכים מאוד.

 ב: יניב ברתכ

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

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