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השבוע במאקרו
הוועדה המוניטארית החליטה להעלות את ריבית בנק ישראל ל0.25%-
ב 26.11.18-הוועדה המוניטארית החליטה להעלות את ריבית בנק ישראל ב 0.15-נקודות אחוז לרמה של  0.25%לאחר שהייתה
ברמת שפל היסטורית של  0.10%מאז חודש מרץ  .2015לדעתנו ,מדובר בהחלטה מפתיעה מבחינת העיתוי שלה ,אשר הייתה
בניגוד למרבית ההערכות המוקדמות ובניגוד למספר נתונים שאותתו על העלאת ריבית במועד מאוחר יותר.
הנימוקים העיקריים של הוועדה המוניטארית להחלטה הם :עלייה מסוימת בסביבת האינפלציה בחודשים האחרונים אל
סביבת הגבול התחתון של יעד יציבות המחירים ,וציפיות כי עליית השכר והמדיניות התקציבית המרחיבה יתמכו באינפלציה
בהמשך; קצב צמיחה דומה לפוטנציאל למרות ההאטה בשני הרביעים האחרונים; ופיחות בשער החליפין של השקל מתחילת
השנה .להערכתנו ,נתוני המשק הישראלי אכן מצריכים מזה זמן תחילתו של תהליך נורמליזציה בריבית ,וכפי שהדגשנו מספר
פעמים בסקירות קודמות ,קיימת מידה של חוסר הלימה בין הרמה הנמוכה של הריבית הריאלית (השלילית) בעת הנוכחית
לקצב הצמיחה המהיר יחסית של המשק ולקרבתו למצב של "תעסוקה מלאה" ,אשר עלול ללבות "אינפלציה של מחירי
נכסים" .כמו כן ,הודגשה על-ידינו העובדה שעיכוב בהעלאת ריבית בנק ישראל עלול להביא לכך שבמקרה של זעזוע שלילי
לפעילות הכלכלית ,בנק ישראל יאלץ להפעיל כלים לא קונבנציונליים ,שקיים ספק גם בספרות הכלכלית באשר למידת
יעילותם .במצב שכזה ,הנטל יעבור גם למדיניות התקציבית ,התפתחות אשר עלולה להכביד על הפרופיל הפיסקאלי של המשק.
סיבות אלה הצדיקו ,כאמור ,העלאת ריבית בשלב מוקדם יותר ,זאת כפי שסברנו והסברנו מזה חודשים.
לאור האמור ,שאלת העיתוי נותרה בעינה .מעבר לירידה החדה יחסית במחירי הנפט באחרונה וההאטה בקצב הצמיחה,
שיתכן והינה חולפת באופייה ,ראויה לציון דחיית מועד העלאת הריבית בתחזית הרשמית והפומבית של חטיבת המחקר של
בנק ישראל מה .8/10/2018-כזכור ,במשך תקופה ארוכה העריכו בחטיבת המחקר (כולל בעדכון מחודש יולי  )2018שהעלאת
הריבית הראשונה תתרחש במהלך הרביע הרביעי של  .2018אולם ,בעדכון התחזית שפורסם לציבור ב ,8.10.18-דהיינו כבר
בתוך הרביע בו העריכו שתחול העלאת ריבית ,דחתה חטיבת המחקר את העלאת הריבית הראשונה לרביע הראשון של ,2019
עקב אינפלציה בפועל מתונה מהצפוי בחודש יולי .למרות שמודגש על ידי חטיבת המחקר כי התחזיות משמשות ככלי תומך
החלטה ולא כצפי מחייב ,העלאת הריבית על-ידי הוועדה המוניטארית ,חרף עדכון רק לאחרונה של תחזית חטיבת המחקר,
ובהעדר מידע מהותי חדש אשר פורסם מאז עדכון התחזית ,עלולה לצמצם מאוד בעתיד את המשקל הניתן על ידי גופי חיזוי
וגורמים אחרים לתחזית זו  --מצב אשר עלול גם לפגוע בתקשור המסרים ,אשר חשיבותו רבה בשיקוף המדיניות מוניטארית
לציבור.
במבט קדימה ,אין לשלול כי הוועדה המוניטארית תעלה את הריבית מספר פעמים במהלך  ,2019לפני שנת  ,2020בה קצב
הצמיחה העולמי עלול להתמתן והשקל עשוי להתחזק ,בין היתר ,על רקע תחילת הפקת הגז הטבעי ממאגר "לווייתן" .במבט
לטווח ארוך יותר ,תהליך הנורמליזציה של ריבית בנק ישראל (דהיינו ,העלאת הריבית לרמה ריאלית חיובית) צפוי להתרחש
באיטיות רבה במהלך השנים הקרובות (גישה דומה בשמרנותה לזו שנוקטים הבנקים המרכזיים באירופה ובריטניה בהשוואה
למדיניות אקטיבית יותר בה נוקט הבנק המרכזי של ארה"ב) וצפוי להיות קשור למידת ההתאוששות בצמיחה הכלכלית בארץ
ובעולם.

ההאטה המשמעותית בקצב השיפור בנתוני התעסוקה ,והיחלשות בהרכבה ,תומכת בקצב התרחבות מתון יותר של הצריכה
הפרטית
נתוני התעסוקה בחודש אוקטובר היו חלשים
יחסית ,וכללו ירידה במספר המועסקים
 15-24ו+65-
גילאי 25-64
גילאי  15ומעלה
והמשתתפים בכוח העבודה ,תוך עלייה בהיקף
**2018* 2012-2017** 2018* 2012-2017** 2018* 2012-2017
המשרות החלקיות וירידה במשרות המלאות .יש השינוי המצטבר בשיעור
0.2%
0.9%
-0.1%
2.0%
-0.1%
0.9%
לציין שבמקביל שיעור האבטלה בכלל המשק ההשתתפות בכוח העבודה
(גילאי  15ומעלה) נותר יציב ברמה של ( 4.1%בנקודות אחוז)
(נתונים מנוכי עונתיות) .החולשה היחסית בנתוני השינוי המצטבר בשיעור
-0.3%
-4.9%
0.0%
-2.2%
-0.1%
-2.7%
התעסוקה בחודש אוקטובר מקורה בעיקר האבטלה (בנקודות אחוז)
בקבוצת הגילאים  ,25-64הקבוצה שמהווה כ -הגידול השנתי הממוצע
29.1
27.3
47.2
63.2
76.4
90.6
 80%מכוח העבודה במשק ולכן בעלת ההשפעה במספר המועסקים (באלפים)
העיקרית על שוק העבודה ועל הביקושים
קצב הגידול השנתי הממוצע
3.7%
3.9%
1.5%
2.2%
2.0%
2.6%
המקומיים במשק .בקבוצה זו ,נרשמה ירידה
במספר המועסקים (באחוזים)
חדה של כ 18-אלף מועסקים באוקטובר ,לצד
* ממוצע שלושת החודשים שהסתיימו באוקטובר  2018לעומת ממוצע שלושת החודשים שהסתיימו בדצמבר  ,2017במונחים שנתיים.
ירידה של  0.5נקודת אחוז בשיעור ההשתתפות נתונים מנוכי עונתיות.
לרמה של  ,79.7%זאת במקביל לאי-שינוי
** ממוצע שלושת החודשים שהסתיימו בדצמבר  2017לעומת ממוצע שלושת החודשים שהסתיימו במרץ  ,2012נתונים מנוכי עונתיות.
בשיעור האבטלה ( .)3.6%דהיינו ,הרמה הנוכחית
של התעסוקה וההשתתפות נותרה גבוהה ביחס לעבר ,אך נתוני החודשים האחרונים מצביעים על בלימה מסוימת של המגמה
החיובית הארוכה שאפיינה את שוק העבודה בשנים האחרונות .זאת ,בין היתר ,בשל התקרבותו של המשק למצב של
"תעסוקה מלאה",
נתוני תעסוקה נבחרים בחלוקה לפי קבוצות גיל

Dummy Text

הלוח המצורף (שעושה שימוש בנתונים החודשיים ולא הרבעוניים מסקר כוח אדם ,נתונים מנוכי עונתיות ,שפורסמו על-ידי
הלמ"ס) מרכז את השינויים באינדיקטורים העיקריים של שוק העבודה בשתי נקודות זמן .1 :במהלך השנים ( 2012-2017שכן
סקר כוח האדם הנוכחי מתחיל ב .2 ;)2012-במהלך שנת ( 2018החישוב מתייחס לממוצע החודשים אוגוסט-אוקטובר 2018
בהשוואה לממוצע הרביע הרביעי של  ,2017זאת בכדי למנוע עיוותים בשל התנודתיות הרבה בנתונים החודשיים) .זאת ,תוך
חלוקה לפי שלוש קבוצות גילאים .1 :גילאי  15ומעלה;  .2גילאי  .3 ;25-64גילאי  15-24ו ,+65-קבוצה שמכילה בין היתר גם
חיילים ,סטודנטים ותלמידי תיכון ,ומהווה כ 20%-מכוח העבודה במשק ,ולפיכך לה השפעה פחותה על הנעשה בשוק העבודה.
בלוח ניתן לראות כי השנים הקודמות התאפיינו בשיפור משמעותי בנתוני התעסוקה בכל קבוצות הגילאים ,ובכלל זה :עלייה
בשיעור ההשתתפות ,ירידה חדה יחסית בשיעור האבטלה וקצב קליטת מועסקים גבוה יחסית .השיפור המואץ תמך בצמיחה
מהירה יחסית בצריכה הפרטית אשר תרומתה לצמיחה בשנים האחרונות הייתה רבה ביותר .אולם ,מתחילת השנה ,במקביל
להתקרבותו/הימצאותו של שוק העבודה המקומי במצב של "תעסוקה מלאה" ,קצב השיפור בנתוני התעסוקה הואט באופן
משמעותי ולפיכך גם תרומתו לגידול בצריכה הפרטית ,זאת בדגש על קבוצת הגילאים  ,25-64בה נרשמה הירידה המשמעותית
ביותר בקצב קליטת המועסקים .מנגד ,בקבוצת הגילאים המשלימה 15-24 ,ו ,+65-שכאמור ,איננה הקבוצה העיקרית בכוח
העבודה ,השיפור נמשך תוך האטה קלה בקצב .נתונים אלה ,מתיישבים עם ההאטה בקצב התרחבות הצריכה הפרטית בעת
האחרונה ,כפי שמשתקף הן בנתוני החשבונאות הלאומית והן באינדיקטורים החודשיים לפעילות (רכישות בכרטיסי אשראי,
פדיון רשתות השיווק והפדיון בענפי המסחר).
לסיכום ,נתוני התעסוקה של המשק הישראלי בעת הנוכחית אמנם טובים בהשוואה לעבר ואף בולטים לחיוב בהשוואה
בינלאומית ,ובכך הם תומכים במצבם הכלכלי של משקי הבית ובביקושים המקומיים במשק .אולם ,במידה והמגמות
הנוכחיות בשוק העבודה שתוארו מעלה ימשכו ,בדגש על קבוצת גילאי  ,25-64הן עלולות להשפיע לשלילה על התפתחות
הביקושים המקומיים בחודשים הבאים ,וכתוצאה מכך גם על התפתחות הצריכה הפרטית ,אשר היוותה בשנים האחרונות
את מנוע הצמיחה העיקרי והיציב של המשק.

מתחילת  2018ניכרת האטה בקצב הצמיחה של חלק מרכיבי הצריכה הפרטית במדד המשולב
המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה בחודש
אוקטובר בכ ,0.3%-זאת בדומה לשיעור העלייה
התקופה ,,באחוזים
שיעור שינוי שנתי ממוצע במהלך התקופה
בחודשיים האחרונים .העלייה של המדד
8.0%
המשולב בחודש אוקטובר חלה על רקע עלייה
7.0%
ביצוא וביבוא מוצרי הצריכה .מנגד ,עלייה זו
6.0%
קוזזה עקב ירידת הייצור התעשייתי והפדיון
5.0%
בענפי המסחר והשירותים.
4.0%
נתון אוקטובר משקף צמיחה בקצב שנתי
(אוקטובר  2018לעומת אוקטובר  )2017של כ-
3.0%
משקפת
 ,3.1%אשר על-פי בנק ישראל
2.0%
התקרבות לקצב הצמיחה ארוך הטווח של
1.0%
המשק .עם זאת ,יש לציין כי מתחילת המחצית
0.0%
השנייה של השנה קצב הצמיחה השנתי של
יבוא מוצרי צריכה
הפדיון בענפי המסחר
הפדיון בענפי שירותים
המדד המשולב התמתן בהשוואה למחצית
הראשונה של  2018ול ,2016-2017-והוא הנמוך
**2016.2017
**2016.2017 *2018
*2018
ביותר מאז תחילת שנת  .2013מגמה זו ,תואמת
שנתיים.
האחרון ,,במונחים שנתיים.
* מבוסס על נתוני  2018מחודש ינואר ועד הנתון הזמין האחרון
.2016.2017
** ממוצע שנתי של הצמיחה במהלך השנים . 2016.2017
את ההאטה המסוימת בקצב ההתרחבות של
הפעילות הכלכלית ברביעים האחרונים ,כפי שעולה מתוך נתוני החשבונאות הלאומית והאינדיקטורים החודשיים לפעילות,
בדגש על הצריכה הפרטית.
כפי שניתן לראות בתרשים המצורף ,מבין רכיבי המדד המשולב הקשורים לפעילות הצריכה הפרטית ,מדדי הפדיון בענפי
המסחר והשירותים ,צומחים בקצב איטי יותר בהשוואה לקצב השנתי הממוצע בשנים  .2016-2017במקביל ,רכיב יבוא מוצרי
הצריכה ,הציג אמנם האצה מסוימת בקצב הצמיחה במהלך השנה ,אולם גידול זה הושפע ,לפחות באופן חלקי ,מגל רכישות
כלי רכב בתחילת השנה .כך שבמבט קדימה ,ייתכן כי  2018-2019תסתכמנה בהאטה מסוימת בקצב התרחבות הצריכה
הפרטית (בניכוי רכיב כלי הרכב).
רכיבי צריכה נבחרים מתוך המדד המשולב
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