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השבוע במאקרו
שיעור האבטלה בגילאי העבודה  25-64ירד בנובמבר לרמה של  ,3.6%תוך גידול חד יחסית במספר המועסקים

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס)
שפורסמו בימים האחרונים מלמדים כי שיעור
האבטלה בקרב גילאי העבודה  25-64ירד מעט
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 3.7%בחודש הקודם (נתונים מנוכי עונתיות).
90
3,050
קבוצת גילאים זו הינה בעלת ההשפעה העיקרית
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יש לציין שמאז חודש אוגוסט  2017שיעור
20
2,800
10
האבטלה של קבוצה זו מצוי בטווח שבין 3.2%
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ל 3.7%-כשהממוצע עומד על  .3.5%דהיינו,
למרות שהנתונים החודשיים הינם תנודתיים,
שיעור האבטלה בקבוצה זו מצוי בסביבת שפל
זה חודשים ארוכים ,ומשקף מצב של "תעסוקה
מלאה".
במקביל לירידת האבטלה ,שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקבוצת גילאי העבודה  25-64עלה בשיעור חד יחסית של 0.6
נקודת אחוז לרמה של  .80.4%עלייה זו ,חלה על רקע עלייה חדה במספר המועסקים ,זאת לאחר חודשיים רצופים של ירידות.
כך ,בחודש נובמבר נוספו כ 32,000-מועסקים (לעומת אוקטובר) – התוספת החודשית הגדולה ביותר מאז אוגוסט  – 2015נתון
המשקף תוספת שנתית של כ 62-אלף מועסקים (נובמבר  2018לעומת נובמבר  .)2017קצב קליטת המועסקים אמנם נותר נמוך
מהממוצע הרב-שנתי (מתחילת  ,)2014אולם מדובר בנתון חיובי אשר עשוי לתמוך בגידול בביקושים המקומיים בחודשים
הבאים .במבט קדימה ,אנו מעריכים כי שיעור האבטלה צפוי להישאר בסביבתו הנוכחית גם בשנים הבאות.

מדדי היבוא – מוצרי צריכה ותשומות לייצור – הובילו את צמיחת המדד המשולב מתחילת השנה
המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה בחודש
נובמבר השנה בכ ,0.3%-כך עולה מנתונים
Q4/2017
שפורסמו לאחרונה על-ידי בנק ישראל .מדובר
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בשיעור עלייה מעט גבוה בהשוואה לחודשים
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קודמים ,המשקף את המשך התרחבות הפעילות
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הכלכלית במשק בקצב יציב יחסית.
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קצב הגידול השנתי של המדד המשולב (נובמבר
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 2018לעומת נובמבר  )2017עמד על כ,3.2%-
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ושמר על יציבות מתחילת המחצית השנייה של
0%
 .2018נתון זה ,אשר הינו נמוך בהשוואה לשנים
-2%
קודמות ,עשוי לשקף את התכנסות קצב
-4%
-6%
הצמיחה הנוכחי של המשק לכיוון סביבת
-8%
הצמיחה הפוטנציאלית (כ 3%-לפי בנק ישראל
-10%
וגופים בינלאומיים אחרים) ,זאת לאחר מספר
שנים של צמיחה גבוהה מהפוטנציאל.
רכיבי המדד המשולב שתמכו בעלייתו בחודש
נובמבר הינם ,בין היתר :יבוא מוצרי צריכה,
יבוא תשומות לייצור ,ייצור תעשייתי (בחודש אוקטובר) ומדדי הפדיון בענפי המסחר והשירותים שעלו מעט בחודש אוקטובר,
לאחר מספר חודשים של ביצועים חלשים יחסית (בדגש על ענפי המסחר) .מנגד ,עליית המדד המשולב בנובמבר קוזזה בחלקה
עקב ירידות ביצוא הסחורות ובמספר המשרות הפנויות.
שונות זו ,בהתפתחות רכיבי המדד המשולב ניכרת גם בראייה רחבה יותר ,ומשקפת את המגמות בהרכב הפעילות הכלכלית
במשק בשנת  2018אשר עשויות להימשך גם במהלך  .2019כפי שניתן לראות בתרשים המצורף ,הצמיחה המצטברת של המדד
המשולב מתחילת השנה נתמכה בראש ובראשונה במדדי היבוא ,מוצרי צריכה ותשומות לייצור ,כאשר מנגד הרכיב שבלט
ביותר לשלילה הוא יצוא הסחורות .מגמות אלה ,אשר עולות גם מנתוני סחר החוץ של ישראל ,עומדות ברקע להתרחבותו
המהירה של הגירעון המסחרי (ראה/י הרחבה בפסקה הבאה) ,התפתחות אשר ,בין היתר ,צפויה להכביד על קצב הצמיחה.
רכיבים נוספים שתמכו במידה מתונה יותר בצמיחה הם ,בין היתר ,יצוא השירותים ומדדי הפדיון בענפי המסחר והשירותים.
מנגד ,הירידה בהתחלות הבנייה קיזזה מעט את הצמיחה .במבט קדימה ,אנו מעריכים כי התוצר המקומי צפוי לצמוח בשיעור
ריאלי הקרוב ל 3%-בשנים .2018-2019

Dummy Text

הגידול החד בגירעון המסחרי נמשך גם בנובמבר ,כתוצאה מחולשת היצוא ועלייה מהירה ביבוא
בחודש נובמבר ,יצוא הסחורות של ישראל
הסתכם בכ 3.66-מיליארד דולר (נתונים מנוכי
עונתיות ,ללא אניות ,מטוסים ויהלומים).
4,000
מאז
מדובר בהיקף היצוא החודשי הנמוך ביותר
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חודש יוני  ,2017המשקף ירידה של כ5.6%-
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לעומת החודש הקודם וירידה של כ9.2%-
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בהשוואה לחודש המקביל אשתקד .בהקשר זה,
נציין כי במרבית ענפי היצוא נרשמו ירידות
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בחודש נובמבר ,זאת בהובלת הענפים :כלי
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תחבורה והובלה ,כימיקלים ותרופות.
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מנגד ,יבוא הסחורות (ללא אניות ,מטוסים,
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יהלומים וחומרי אנרגיה) ממשיך לצמוח בקצב
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מהיר .היקף היבוא בחודש נובמבר עמד על 5.5
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מיליארד דולר ,נתון המשקף עלייה  5.9%לעומת
-16,000
החודש הקודם ועלייה של כ 16.3%-בהשוואה
לחודש המקביל אשתקד .הגידול בהיקף היבוא
היה רוחבי וכלל את כל קבוצות המוצרים,
מוצרי צריכה ,חומרי גלם ומוצרי השקעה .התפתחות זו ,עשויה לתמוך בהתרחבות הפעילות הכלכלית בחודשים הבאים.
לסיכום ,חולשת יצוא הסחורות מתחילת השנה ,לצד הגידול המהיר ביבוא ,הובילו להתרחבות משמעותית של הגירעון הבסיסי
בחשבון הסחר (זהו הגרעון הכולל ללא אניות ,מטוסים ,יהלומים ודלק) .כפי שניתן לראות בתרשים ,היקף הגירעון בחודשים
ינואר-נובמבר  2018עלה לרמת שיא בראייה היסטורית של כ 14-מיליארד דולר .הגירעון המסחרי הבסיסי עשוי להסתכם
בשנת  2018בכ 15-מיליארד דולר ,ואם לוקחים בחשבון גם את יבוא חומרי האנרגיה ,אניות ומטוסים עשוי להיות אף גבוה
יותר .לכך צפויה להיות השפעה ממתנת ,הן על העודף בחשבון השוטף בסיכום שנת  2018,והן על קצב צמיחת התוצר.
התפתחות זו ,עשויה להימשך גם בשנה הבאה.

התחלות הבנייה התייצבו ברביעים האחרונים ברמה נמוכה יחסית ,בעוד גמר הבנייה נותר סביב  50אלף דירות (שנתי)
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על-פי נתוני הלמ"ס שפורסמו בימים האחרונים,
היקף התחלות הבנייה ברביע השלישי של 2018
עמד על כ 11-אלף דירות ,והיקף גמר הבנייה עמד
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על כ 12.2-אלף דירות (נתונים מנוכי עונתיות).
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יחד עם זאת ,יש לציין שנתוני התחלות הבנייה
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מתעדכנים בדרך כלל כלפי מעלה באופן
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משמעותי יחסית לאחר האומדן הראשוני (בדרך
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כלל בטווח של  ,)20%-10%כפי שקרה גם
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בפרסום הנוכחי .דהיינו ,היקף התחלות הבנייה
38,000
ברביעים האחרונים עשוי להתברר בהמשך כגבוה
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יותר במידה ניכרת.
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מהנתונים עולה כי ברביעים האחרונים היקף
26,000
התחלות הבנייה התייצב ,ככל הנראה בזכות
התחלות בנייה שבמסגרת "מחיר למשתכן",
לאחר שהיה במגמת ירידה בין הרביע הרביעי של
 2016לרביע הרביעי של  .2017עם זאת ,יש לציין
שהרמה הנוכחית משקפת היקף התחלות בנייה
נמוך ביחס לשנים קודמות ,עם דגש על "בנייה לשוק החופשי" ,ונכון לפרסום הנוכחי גם נמוך מרמת ההתחלות הנדרשת לצרכי
המשק (כ 50-אלף דירות) .מנגד ,נתוני גמר הבנייה ,אשר פחות נוטים להתעדכן ,מצביעים על המשך התבססות היקף גמר
הבנייה בקצב שנתי של סביב  50,000יחידות .יש לציין שעל-פי בדיקתנו ,גמר הבנייה מושפע מהיקף התחלות הבנייה בפיגור
של כשנתיים .1דהיינו ,היקף גמר הבנייה הנוכחי מושפע מהיקף השיא של ההתחלות בשנים  2015-2016והוא צפוי להישאר
בסביבה זו גם בשנה-שנתיים הקרובות ,ולמתן זמנית לחצים לעליות מחירים ,זאת בדגש על אזורים בעלי ביקוש טבעי נמוך
יחסית וריבוי מכרזים של "מחיר למשתכן" .עם זאת ,השנים שלאחר מכן עלולות להתאפיין במחסור בהיצע ,במידה והיקף
התחלות הבנייה יישאר נמוך מהנדרש ,אשר עשוי להוביל להתחדשות הלחצים לעליות מחירים ,בפרט באזורי הביקוש.

כתב :יניב בר
לתגובות ,הערות והארות :ניתן לפנות לאיל רז ,ראש ענף כלכלה ,בנק לאומי
דואר אלקטרוני , eyalr@bll.co.il:טלפון076-8858039 :
 1חיזוק לכך מתקבל גם מחטיבת המחקר של בנק ישראל ,אשר מצאה כי גמר הבנייה מוסבר בעיקר (מתאם של  )84%על-ידי רמת
התחלות הבנייה בפיגור של  27חודשים (שנתיים ושלושה חודשים) .מתוך דוח היציבות הפיננסית ,בנק ישראל ,דצמבר .2018
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