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בפועל האינפלציה
)2003 – 2014(

2בנק ישראל :מקור

13מול אוקטובר  14הינו אוקטובר  2014הנתון עבור *

: ממוצע
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%



הציפיות לאינפלציה לטווח הארוך

2003-2014,  שנים 10עד  8-לממוצע 

3בנק ישראל :מקור



המחירים לצרכן לפי סעיפים ראשייםמדד 

 (12/2003-10/2014)

פירוק מדד המחירים לצרכן

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי בנק ישראל: מקור

)9.7(אחזקת דירה 
)25.2(דיור 

)13.6(מזון 
)4.3(שונות 

מדד המחירים לצרכן
)5.2(בריאות 
(16.7)תחבורה 

חינוך תרבות ובידור  

)11.7(

ריהוט וציוד לבית

  )3.7(

הלבשה והנעלה  

)3.1(
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(3.9)תקשורת 

בסוגריים המשקל של כל סעיף במדד*

)2.9( ירקות ופירות



חמישוניםמדד המחירים לפי 

5הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי בנק ישראל: מקור



:2007מאפריל 

  45.8% -מדד הדיור עלה ב

בשנה בממוצע 5.1%

ומדד המחירים לצרכן* מדד הדיור, הדירותסקר מחירי 
2008לינואר ממודד 

*מדד הדיור

מדד המחירים לצרכן

:2007מאפריל 

מדד המחירים לצרכן עלה  

בשנה 2.5% 20.7% -ב

6 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי בנק ישראל: מקור

סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן*



דירה  רוכשי

ראשונה

 רוכשיכלל 

הדירות

ההחזר החודשי על הלוואות לרכישת דירה ביחס להכנסה

7 .בנק ישראל, פרידמן וריבון, "מאיפה הכסף": מקור

סיבות לירידה בהחזר החודשי של  

המשכנתא:

הארכת תקופת ההחזר של המשכנתא�

גידול בהון העצמי�

ירידת הריבית הממוצעת על  �

משכנתאות

עליה מסוימת בהכנסה הריאלית של  �

משקי הבית



)2013, דולרים שוטפים(התוצר לנפש 

)PPP(רמת המחירים 

כפונקציה PPPמחירי הצריכה הפרטית לפי 

של התוצר לנפש 

8עיבודי בנק ישראל: מקור



התוצר לנפש ומדד המחירים לצרכן, *ההכנסה נטו למשק בית, השכר הממוצע למשרת שכיר

 (2003-2014)

הכנסה נטו למשק בית הינה לפי סקר הוצאות*

משקי הביתוהכנסת מדד המחירים לצרכן 

9הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי בנק ישראל: מקור



10עיבודי בנק ישראל על סקרי הוצאות : מקור

הכנסה חמישוניבית לפי  הכנסה נטו למשקי
הכנסה כספית נטו לפי נפש סטנדרטית של  , 2003-2012, סקר הוצאות משקי בית

2003=  100, משקי  בית



שיעור משקי הבית לפי מספר מפרנסים
64 - 25גילאי , 2003-2012, כלל משקי הבית

עיבודי בנק ישראל על סקרי הוצאות : מקור

%
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OECD-ב ובמדינות ה"בארה, הפריון בישראל
$)2013מחירי $, PPP, 1981-2013, תוצר לשעת עבודה(

OECD

ב"ארה

ישראל

 The Conference Board Total Economy Database, January 2014: מקור

פער הפריון בין ישראל 

ב"לארה

פריון אינו מספיק לצורך סגירת הפער הקצב גידול 

מהמדינות המפותחות
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התפלגות ההוצאה האזרחית ללא ריבית
אחוזי תוצר

בנק ישראל: מקור

34%

30.5% 31.3%30.2%
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.שירותים ציבוריים כלליים ושירותים כלכליים, תרבות ודת, שיכון ושירותים קהילתיים, סדר ציבורי, שמירה על איכות הסביבה: שאר השירותים כוללים*



:הורדת יוקר המחייה והעלאת רמת החיים מחייבות

:באמצעותהפריון העלאת •

הגברת התחרות במקטעי יצור ושיווק  (קידום רפורמות מבניות להגדלת התחרות והיעילות •

)  העסקיתהפחתת הבירוקרטיה ושיפור הסביבה , שאינם תחרותיים

לפי התשואה הכלכלית למשק, פ"השקעה בתשתיות פיסיות ובמו•

מקצועית אפקטיביתובכלל זה בהכשרה , השקעה בהון אנושי•

:ל"פתיחה לתחרות מחו•

הסרת חסמי יבוא  •

הפחתת מכסי יבוא•

:צמצום העוני בקרב עובדים באמצעות•

העלאה מדודה והדרגתית של שכר המינימום תוך תיקון עיוותים של הגדרת השכר לצורך  •

השלמת הכנסה מכוח חוק שכר מינימום

הגדלת מס הכנסה שלילי•

מפיקוח מחירים בשוק שאינו מונופוליסטי או בהעדר כשל שוקהימנעות •
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