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Main Economic Indicators February - April 2012 
 

  

  :)על פי נתוני מגמה( 2201 אפריל -פברואר 

 בחישוב שנתי6.3%-עלה ב יבוא חומרי גלם  

 בחישוב שנתי6.2%-רכישות בכרטיסי אשראי עלו ב  

 בחישוב שנתי4.2%-מדד מכירות ברשתות שיווק עלה ב  

 בחישוב שנתי3.1%- עלה במדד המחירים לצרכן  

 בחישוב שנתי2.8%- בירדתיירות  מספר לינות התיירים במלונות  

  בחישוב שנתי3.1%-בירד יצוא הסחורות  

 בחישוב שנתי4.5%-ירד ב יבוא מוצרי השקעה  
  

  :)על פי נתוני מגמה( 2012  מרס- פברואר

 בחישוב שנתי0.7%-מדד הפדיון במסחר הקמעוני ירד ב  

 בחישוב שנתי1.1%-ירד ב לכל ענפי המשקפדיון מדד ה  

  בחישוב שנתי5.7%- בירדשייתי הייצור התעמדד  
  

  לוח
  ,ברכישות בכרטיסי אשראי ,יבוא חומרי גלםב על עלייה מצביעים 2012 אפריל – פברוארב טורים הכלכלייםאהאינדיק

מדד , תיירותמספר לינות התיירים במלונות  ירד, לעומת זאת .מדד המחירים לצרכן ובשיווקמדד מכירות ברשתות ב
  .לכל ענפי המשק ומדד הפדיון במסחר הקמעוניפדיון מדד ה, הייצור התעשייתי

 לאחר שהגיע, 2012 אפריל בחודש 6.7%-ירד ל, על פי נתונים מנוכי עונתיות, י מועסקים מתוך כוח העבודהאחוז הבלת
  .2012 מרסב 7.1% -ל
  

 ינתוני מגמה ונתונים מנוכ. אלא אם כן צוין אחרת, בנתוני מגמה במונחים שנתייםגים השינויים בתיאור הממצאים מוצ

  .עונתיות עשויים להשתנות מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש או רבע שנה
  

   .)1לוח (טורים העיקריים אפירוט האינדיק

                                              
 שער מומרים לפי בשקלים הנתונים כי יצוין .חדשים בשקלים מתפרסמים סחורות ויצוא יבוא נתוני ינואר מחודש  החל1

 .צוין אחרת לא אם חדשים בשקלים לנתונים היא ההודעה בגוף ההתייחסות ,מאז .ב"ארה של הממוצע החודשי הדולר



2  31.05.12   2012 אפריל - פברוארלקט אינדיקאטורים כלכליים לחודשים 

  ביקושים
 בהמשך לירידה ,בחישוב שנתי %3.1 -ב 2012 אפריל – פברוארב ירד )אוניות ומטוסים, למעט יהלומים(יצוא הסחורות 

  ).1תרשים ( בשלושת החודשים הקודמים 0.5%של 

  
בשלושת החודשים  1.0% שלבהמשך לירידה ,  בחישוב שנתי%3.1-ב 2012 אפריל –פברואר ב ירד היצוא התעשייתי

   .הקודמים

 ותיצוא תעשי בירידהעל מצביע  ,)'לוח א(לפי עוצמה טכנולוגית ) מטוסים ויהלומים, ללא אוניות(פירוט היצוא התעשייתי 
  ).2תרשים  (עיליתיצוא תעשיות טכנולוגיה  בעלייהעל  ומסורתיתמעורבת טכנולוגיה 

  

  )על פי נתוני מגמה(שינוי באחוזים בחישוב שנתי  – יצוא תעשייתי לפי עוצמה טכנולוגית: 'לוח א
  

 –2011 נובמבר  ת טכנולוגיהותעשי
   2201 ינואר

   אפריל–פברואר 
2012  

  5.1  1.4  )כלי טיס ותרופות, אלקטרוניקה (עילית

  2.1  -7.9  )  ציוד חשמלי וכלי הובלה ללא כלי טיס, מכונות, כימיה (מעורבת עילית

, גומי ופלסטיקה, מינרלים אל מתכתיים, וחציבהכרייה  (מעורבת מסורתית
  -8.4  -6.3  )מתכת בסיסית ומוצרי מתכת

  1.5  2.9  )דפוס ועץ ומוצריו, נייר, מוצרי עור, הלבשה, טקסטיל, משקאות, מזון (מסורתית

  
-ב 2012 מרס – פברוארב ירד ,עונתיותה לאחר ניכוי השפעת ,)לא כולל שירותים מחברות הזנק (יצוא השירותים

לא כולל שירותים מחברות ( יצוא השירותים העסקיים. בחודשיים הקודמיםבחישוב חודשי  1.3% של עלייהלאחר , 3.2%
   .  בחודשיים הקודמים1.2% של עלייהלאחר  5.4%-ב 2012 מרס –פברואר ב ירד) הזנק

, שירותי תקשורת, מחקר ופיתוח, יצוא שירותים עסקיים מהווה כשני שליש מסך יצוא השירותים והוא כולל תוכנה ומחשוב

  . מסחר ועוד, בינוי, תמלוגים, פרסום, שירותי הנדסה ושירותי טכנאים

  

של  בהמשך לירידה, שנתי בחישוב 2.8%-ב 2012  אפריל–פברואר ב ירדיירות לינות התיירים במלונות התמספר 

 4.1% של בהמשך לעלייה, 8.6%- בעלה לינות הישראלים בבתי מלוןמספר  .בשלושת החודשים הקודמים 1.3%

  .בשלושת החודשים הקודמים

  

  מרס–פברואר בבחישוב שנתי  0.7%-ב ירד ,לביקושים בשוק המקומי רטואאינדיק ינושה ,פדיון המסחר הקמעונימדד 
  . בחודשיים הקודמים1.1%של  עלייהלאחר  ,2012

  

 4.2%- ב2012 אפריל –פברואר עלה ב) שליש מפדיון המסחר הקמעוניהמהוות  (רשתות השיווקבמכירות מדד ה

 3.5% -עלה ב  המכירות של רשתות המזוןמדד. בשלושת החודשים הקודמים 4.7%לאחר עלייה של  ,בחישוב שנתי

  .בשלושת החודשים הקודמים 5.3%לאחר עלייה של , בחישוב שנתי

  

עלייה לאחר  ,2012  אפריל–ואר פברב בחישוב שנתי 6.2% - עלו בסך הרכישות של צרכנים פרטיים בכרטיסי אשראי

  .בשלושת החודשים הקודמים 7.7%של 
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זאת לעומת .  אלף משרות פנויות בחודש65.1-ב הסתכם 2012 אפריל –פברואר במספר המשרות הפנויות הממוצע 

  .בשלושת החודשים הקודמים אלף משרות פנויות 64.4ממוצע של 

  

  . 2012 מרסבחודש  23.0%לאחר ירידה של  ,21.0%- ב2012 אפריל ירד בחודש מדד אמון הצרכנים

 29.0% של לאחר ירידה, 24.0% של בישראל הכלכלי המצב לגבי הציפיות מאזןב הייתה ירידה 2012 אפריל בחודש 

 מרסבחודש  3.0%בהמשך לירידה של , 6.0% -ב ירדו ק הביתמש של הכלכלי מצבהלגבי ציפיות  .2012 מרסבחודש 
  .)בחישוב חודשי נתונים מקוריים( 2012

  
  ענפי הכלכלה

 ירידהלאחר ,  בחישוב שנתי1.1%-ב 2012  מרס–פברואר  בחודשים ירד )מ"לפי נתוני מע( כל ענפי המשקלפדיון ה מדד

  .)3תרשים  ( בחודשיים הקודמים1.3%של 

 0.9%של  רידהילאחר , נותר יציב  2012 מרס –פברואר ב) מ"נתוני מע לפי (תיםו בענפי המסחר והשירפדיוןה מדד 

, לעומת זאת, שנתי בחישוב 6.0% – רווחה וסעד, שירותי בריאותבענף  פדיוןה מדד עלהבמיוחד  .ים הקודמיםיחודשב

  . בחישוב שנתי3.0%- ב ירדבמוסדות פיננסים ושירותי ביטוח פדיון המדד

  

בהמשך , 10.0%-ירד ב  2012 אפריל בחודשמאזן הפעילות העסקית הכוללת כי , מסקר הערכת מגמות בעסקים עולה

  . 2012 מרס בחודש  7.9%רידה של לי

ענף המסחר ב: בכל הענפיםעל ירידה מצביע ,  לפי מאזן בחמשת ענפי הסקרמאזן הפעילות העסקית הכוללת פירוט 
ענף הבינוי בו) -8.0%(ענף השירותים ב, )-10.9%(ענף תעשייה ב, )-12.8%( מלונאותה ענףב ,)-20.6%( הקמעוני

  .)בחישוב חודשי נתונים מקוריים( )-5.4%(

  

 בחודשיים 2.6% של בהמשך לירידה, בחישוב שנתי 5.7%- ב 2012 מרס –פברואר ב ירד הייצור התעשייתי מדד

תעשיות  הבולטת היא בענפי הירידהלראות ש ניתן )4תרשים ', בלוח (מפירוט הנתונים לפי עוצמה טכנולוגית . הקודמים
  . בחישוב שנתי3.4% –תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית  בחישוב שנתי ועלייה בענפי %12.6 –טכנולוגיה עילית 

    

  )על פי נתוני מגמה(באחוזים בחישוב שנתי  שינוי - ייצור תעשייתי לפי עוצמה טכנולוגית: 'בלוח 
  

  

                                   
  

,  בחישוב שנתי%2.0 -ב  2012  אפריל–פברואר ב עלה ) וחומרי אנרגיהמטוסים, אוניות, למעט יהלומים(יבוא הסחורות 

  ).1תרשים ( ודמיםבשלושת החודשים הק 2.2%של  עלייהלאחר 

בהמשך  ,שנתיבחישוב  6.3%-ב  2012  אפריל–פברואר    בחודשיםעלה )ללא יהלומים וחומרי אנרגיה (יבוא חומרי גלם

  . בשלושת החודשים הקודמים4.7%לעלייה של 

 2012 מרס –פברואר  2012 ינואר – 1201 דצמבר עוצמה טכנולוגית

-5.4  עילית  12.6-  

 2.0 2.0 עילית תבמעור

 3.4 2.4 מסורתית מעורבת

 0.6 0.0 מסורתית

 5.7- 2.6- כ תעשייה"סה
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 בשלושת 0.7% של עלייהלאחר ,  בחישוב שנתי4.5%-ב 2012 אפריל –פברואר   בחודשיםירד יבוא מוצרי השקעה

  .חודשים הקודמיםה

בשלושת  0.7% של ירידהלאחר ,  בחישוב שנתי0.2%-ב 2012 אפריל –פברואר   בחודשיםירד יבוא מוצרי צריכה

  .החודשים הקודמים

  

  תעסוקה
 לאחר שהגיע, 2012אפריל  בחודש 6.7%-ירד ל, על פי נתונים מנוכי עונתיות, י מועסקים מתוך כוח העבודהאחוז הבלת

  .2012מרס ב 7.1% -ל
 - ל לאחר שהגיע,  נותר יציב2012אפריל בחודש , תונים מנוכי עונתיותעל פי נ, אחוז המשתתפים מתוך כוח העבודה

  .2012מרס ב 63.2%
  

  מחירים
של עלייה  לאחר,  בחישוב שנתי3.1%-ב 2012 אפריל –פברואר  עלה בחודשים מדד המחירים לצרכן ,לפי נתוני המגמה

 2.0%עלייה של לאחר , 2.7% -עלה ב דיורללא המחירים לצרכן מדד  ).6תרשים (ם בשלושת החודשים הקודמי 2.7%

 1.2%עלייה של לאחר  ,2.7%- עלה ב ללא דיור וללא ירקות ופירותהמחירים לצרכןהמדד . בשלושת החודשים הקודמים

  .בשלושת החודשים הקודמים

  

בהשוואה  0.6%- בירד ער החליפין של האירושו 0.3%-ב ירד של הדולר שער החליפין הממוצע 2012 אפריל בחודש

  .)בחישוב חודשי נתונים מקוריים(  2012 מרסחודש ל
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