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בחודש אוקטובר המדד המשולב לבחינת מצב המשק הצביע על האצה בקצב ההתרחבות של הפעילות הכלכלית
נתוני בנק ישראל מלמדים כי המדד המשולב
לבחינת מצב המשק עלה בחודש אוקטובר
חודשיים ,באחוזים
שיעורי שינוי חודשיים,
בשיעור של כ) 0.25%-לעומת החודש הקודם(.
0.62
עליית המדד המשולב באוקטובר בלטה לחיוב
0.59
בהשוואה לחודשים קודמים .בתרשים המצורף
מוצגת התפתחות הצמיחה של המדד המשולב
מאז נפתח המשק לפעילות לאחר תום הסגר
0.39
השלישי .ניתן לראות שבחודשים פברואר-
0.37
הגבלות
אפריל ,במהלכם הוסרו מרבית
0.33
שיעורי השינוי החודשי הממוצע
0.29 ::2017-2019
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הקורונה ,צמח המדד המשולב בקצב חודשי
0.25
גבוה משמעותית מהממוצע החודשי בשנים
עם
) 2017-2019כ ,(0.29%-לאחר שירד בחדות
0.16
פרוץ משבר הקורונה.
0.10
0.05
לאחר מכן ,בחודשים מאי-יוני קצב הצמיחה
התמתן ,אך נותר גבוה מהממוצע של 2017-
 .2019אולם ,בחודשים יולי-ספטמבר ,עם
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העלייה בתחלואה והחמרה מסוימת בהגבלות
על הפעילות ,זאת במקביל להתמתנות הביקוש "הכבוש" לצריכה מצד משקי הבית ,קצב הצמיחה ירד מתחת לממוצע של
 ,2017-2019ושיקף האטה בקצב ההתרחבות של הפעילות הכלכלית ,כפי שגם בא לידי ביטוי בנתוני החשבונאות הלאומית
לרביע השלישי של השנה.
עם תחילת הרביע הרביעי של  ,2021במקביל לחזרה לשגרת פעילות לאחר חגי תשרי ,אשר השנה חלו כולם בחודש ספטמבר,
נרשמה ,כאמור ,האצה בקצב התרחבות הפעילות ,אם כי ,הוא נותר עדיין נמוך מהממוצע של  .2017-2019עלייה זו ,מקורה
בעיקר בעליית הרכיבים :הפדיון בענפי השירותים )בספטמבר( ,יצוא השירותים )ספטמבר( ,משרות שכיר )אוגוסט( והמשרות
הפנויות במשק .מנגד ,יבוא מוצרי הצריכה ,יבוא התשומות לייצור ויצוא הסחורות קיזזו את קצב עליית המדד המשולב.
דהיינו ,ההאצה בצמיחה בחודש אוקטובר הגיעה בעיקר מכיוון ענפי השירותים ,שפעילותם מושפעת באופן משמעותי יותר
ממידת החומרה של ההגבלות בהשוואה לענפים אחרים.
לסיכום ,המדד המשולב הצביע על המשך התרחבות הפעילות ,כאשר רמתו באוקטובר הייתה גבוהה בכ 1.9%-בהשוואה
לרמה ערב המשבר )פברואר  ,(2020אולם עדיין נמוכה בהשוואה לרמה שהייתה צפויה ללא המשבר .במבט קדימה ,אנו
מעריכים כי שנת  2021צפויה להסתכם בצמיחה מהירה של התוצר ,בשיעור של כ ,6.6%-זאת לאחר התכווצות של 2.2%
בשנת  .2020בהקשר זה ,נציין כי הופעתו של וריאנט האומיקרון בעולם ובישראל בימים האחרונים העלתה את מידת חוסר
הודאות והחששות בשווקים הפיננסיים ,ועלולה להכביד על הפעילות בהמשך הרביע הרביעי של  2021ובתחילת שנת .2022
זאת ,במידה שיתברר כי מדובר בהתפרצות של וריאנט אשר עמיד בפני החיסונים הקיימים ,מה שעלול להוביל להחרפה של
ההגבלות.
המדד המשולב לבחינת מצב המשק

האצה בקצב העלייה של היקף הרכישות בכרטיסי אשראי בחודש אוקטובר
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( מצביעים על עליית היקף הרכישות בכרטיסי אשראי על-ידי אנשים פרטיים
)בבתי עסק מקומיים בלבד( בחודש אוקטובר בשיעור של כ) 4.6%-נתונים מנוכי עונתיות במחירים קבועים( לעומת החודש
הקודם ,ובשיעור של כ 30%-בהשוואה לאוקטובר  ,2020במהלכו חל הסגר השני.
העלייה בהיקף הרכישות בחודש אוקטובר ,באה בניגוד למגמת ההתמנות בקצב הרכישות בחודשים האחרונים .בתרשים
המצורף מוצגת בחינה של שיעור הצמיחה החודשי הממוצע לאחר תום הסגר השלישי ,בחלוקה לתקופות .ניתן לראות כי עם
פתיחת המשק והסרת ההגבלות )במהלך החודשים פברואר-אפריל( ,אשר הובילו לעלייה חדה בביקושים לצריכה מצד משקי
הבית ,נרשמה צמיחה מהירה של כ) 5.7%-בממוצע חודשי( בסך הרכישות בכרטיסי אשראי .עלייה אשר הייתה רוחבית בכל
קבוצות המוצרים ,ובלטה בעיקר בקבוצת מוצרי תעשייה )מוצרי חשמל ,ריהוט והלבשה והנעלה( ,הודות לפתיחה המחודשת
של מוקדי המסחר .לאחר מכן ,בחודשים מאי-ספטמבר ,עם התמתנות הביקושים לצריכה ,היקף הרכישות צמח בקצב חודשי
ממוצע של כ 0.2%-בלבד ,התמתנות )ואף ירידה בחלק מהקבוצות( אשר הייתה רוחבית בכל תחומי הרכישות.
בחודש אוקטובר נרשמה האצה מחודשת בקצב הרכישות ,אשר בלטה במיוחד בתחום השירותים ,בעיקר הודות לעלייה חדה
בהוצאות על שירותי טיסות ,תיירות ואירוח .בהקשר זה ,נציין כי בחודש אוקטובר מספר הלינות במלונות תיירות של
ישראלים עלה בשיעור חד יחסית של כ) 16.2%-לעומת החודש הקודם ,נתונים מנוכי עונתיות( ,ממצא אשר מתיישב עם הגידול
ברכישות בסעיף זה .מספר הלינות של ישראלים גבוה בכ 40%-בהשוואה לרמתו ערב המשבר )פברואר  ,(2020אך מספר לינות
התיירים נותר נמוך מאוד לעומת רמתו ערב המשבר )נמוך בכ .(90%-האצה בקצב הרכישות נרשמה גם בקבוצות :מוצרי
תעשייה ומוצרים ושירותים אחרים )מחשבים ותוכנה ,דלק חשמל וגז ,ציוד ושירותי תקשורת ועוד( .מנגד ,ירידה נרשמה
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ברכישות של מוצרי מזון ומשקאות ,אשר הינה
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כיוון שמרבית שנת  2021כבר מאחורינו ,ההשפעה השלילית עשויה לבוא לידי ביטוי )במידה שהתרחיש שתואר יתממש(
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התפתחות התוצר הישראלי מאז פרוץ המשבר בולטת לחיוב בהשוואה למרבית המדינות המפותחות
נתוני ה OECD-מלמדים כי כלכלת ישראל
בולטת לחיוב בהשוואה בינלאומית .על אף
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 ,OECDלהוציא את צ'ילה ,בה נרשם קצב
צמיחה גבוה במיוחד .זאת ,בין היתר ,על רקע
גידול מואץ בצריכה הפרטית הודות לצעדי
תמיכה מצד קובעי המדיניות הכלכלית ,ביניהם
אפשרות למשיכת כספים מחסכונות ארוכי
טווח ,אשר סייעו למשקי הבית לצרוך במהלך המשבר .ביצועים בולטים לחיוב נרשמו גם בלטביה ,דנמרק ונורבגיה .מנגד,
מדינות אירופה ,ובהן :ספרד ,צ'כיה ,פורטוגל ,בריטניה ,איטליה וגרמניה ,בלטו לשלילה ,כאשר בהן התוצר נותר נמוך במידה
משמעותית יחסית מרמתו ערב המשבר .יש לציין שגם התוצר של קנדה ויפן ,טרם חזר לרמתו ערב המשבר .מנגד ,בארה"ב,
מדינות סקנדינביה ודרום קוריאה ,התוצר גבוה מהרמה שהייתה לפני פרוץ המשבר.
לסיכום ,התפקוד הטוב יחסית של כלכלת ישראל מאז פרוץ המשבר חל על רקע מספר גורמים ,ובהם :פרק זמן קצר יחסית
של סגרים והגבלות משמעותיות הודות לתהליך מהיר יחסית ויעיל של חיסון האוכלוסייה ,כאשר ישראל הינה מובילה
עולמית במתן מנת חיסון שלישית )"הבוסטר"(; משקל גבוה יחסית של ענפי היי-טק בפעילות הכלכלית ,אשר המשיכו לצמוח
והושפעו במידה פחותה מהמשבר ,לצד משקל נמוך יחסית של יצוא שירותי תיירות בתוצר ,בשונה ממדינות אחרות )באירופה
למשל( אשר טרם התאוששו מהמשבר .בהקשר זה ,נציין כי ה OECD-פרסם )ב (1.12.21-עדכון לתחזיות המאקרו העולמיות
של הארגון .לפיו ,כלכלת ישראל צפויה לצמוח בכ 6.3%-ב 2021-וב 4.9%-ב ,2022-שיעורי צמיחה דומים לתחזיות לאומי,
וצמיחה של  4%ב .2023-מדובר בתחזיות צמיחה גבוהות ביחס למרבית המדינות המפותחות הגדולות ,להוציא את צרפת
ובריטניה שנפגעו קשה יותר מישראל ב 2020-וצפויות לצמוח מעט מהר יותר מישראל ב .2021-במבט כולל ,ב OECD-צופים
צמיחה עולמית של כ 5.6%-ב 2021-וצמיחה של כ 4.5%-ב ,2022-תוך מתן דגש לסיכונים השונים שעלולים להותיר את סביבת
האינפלציה העולמית ברמה גבוהה יחסית לפרק זמן ממושך יותר מכפי שהוערך תחילה.
כתב :יניב בר
התמ"ג במדינות  OECDנבחרות
שיעור צמיחת התמ"ג

עונתיות ,במחירים קבועים
שינוי Q3/2021 ,,לעומת  , Q4/2019נתונים מנוכי עונתיות,
שיעורי שינוי
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