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Main Economic Indicators June-August 2012 

 
  

  :)על פי נתוני מגמה( 2201 אוגוסט-ייונ

 בחישוב שנתי13.9%-עלה ב יבוא חומרי גלם  

  בחישוב שנתי8.0%-בעלה יצוא הסחורות  

 בחישוב שנתי1.9%- עלה במדד המחירים לצרכן  

 בחישוב שנתי12.8%-ירד ב יבוא מוצרי השקעה  

  בחישוב שנתי17.8%-תיירות ירד במספר לינות התיירים במלונות   
  

  

  :)על פי נתוני מגמה( 2012י ליו - יוני

 בחישוב שנתי10.1%-עלה ב לכל ענפי המשקפדיון מדד ה   

  בחישוב שנתי6.4%- בעלההייצור התעשייתי מדד  

 בחישוב שנתי5.1%-מדד הפדיון במסחר הקמעוני עלה ב  
 

  לוח
במדד , סחורותהביצוא , גלםהיבוא חומרי ב על עלייה מצביעים 2012 אוגוסט - יוניב טורים הכלכלייםאהאינדיק
יבוא מוצרי  ב ירידהזאת לעומת . ובמדד הפדיון במסחר הקמעוניבמדד הייצור התעשייתי, המשקלכל ענפי הפדיון 

   .תיירות במלונות מספר לינות התיירים ובהשקעה

לאחר , 2012 אוגוסט בחודש 6.9%- לעלה, על פי נתונים מנוכי עונתיות, אחוז הבלתי מועסקים מתוך כוח העבודה

  .2012 לייוב 6.6%-ל שהגיע
 י נתוני מגמה ונתונים מנוכ.אלא אם כן צוין אחרת, בנתוני מגמה במונחים שנתייםבתיאור הממצאים מוצגים השינויים 

  .שויים להשתנות מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש או רבע שנהעונתיות ע
  

   .)1לוח (טורים העיקריים אפירוט האינדיק

                                              
 שער מומרים לפי יםבשקל 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
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  ביקושים
של  עליהל לאחר ,בחישוב שנתי %8.0 -ב 2012 טאוגוס - יוניב עלה )אוניות ומטוסים, למעט יהלומים(יצוא הסחורות 

  ).1תרשים ( בשלושת החודשים הקודמים 8.8%

  
בשלושת החודשים  8.4%של  עלייהל לאחר, בחישוב שנתי %6.5-ב 2012 אוגוסט - יוניב עלה היצוא התעשייתי

   .הקודמים

יצוא  בעלייה בולטתעל מצביע  ,)'לוח א (לפי עוצמה טכנולוגית) מטוסים ויהלומים, ללא אוניות(פירוט היצוא התעשייתי 
  ).2תרשים ( מסורתיתתעשיות טכנולוגיה יצוא ועל ירידה ב עילית תעשיות טכנולוגיה

  

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

 מאי  – מארס  ת טכנולוגיהותעשי
2201   

  אוגוסט–יוני
2012  

  21.1) 4.9*(  10.6  )כלי טיס ותרופות, אלקטרוניקה (עילית

  2.0  -11.2  )  ציוד חשמלי וכלי הובלה ללא כלי טיס, מכונות, כימיה (מעורבת עילית

, גומי ופלסטיקה, מינרלים אל מתכתיים, כרייה וחציבה (מעורבת מסורתית
  -5.0  7.1  )מתכת בסיסית ומוצרי מתכת

  -8.4  -1.4  )דפוס ועץ ומוצריו, נייר, מוצרי עור, הלבשה, סטילטק, משקאות, מזון (מסורתית

  .הנתון בסוגריים הוא בחישוב רבעוני         *
  
  

, 0.1%-ב 2012י ליו - יוניב עלה ,עונתיותה לאחר ניכוי השפעת ,)לא כולל שירותים מחברות הזנק (יצוא השירותים

) לא כולל שירותים מחברות הזנק( יצוא השירותים העסקיים .בחודשיים הקודמיםבחישוב חודשי  1.0% של עלייהלאחר 
   . בחודשיים הקודמים 0.8% של עלייהלאחר  ,0.3%- ביליו - ייונ בעלה

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

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

  

 12.8%של  ירידהלאחר , שנתי בחישוב 17.8%-ב 2012 אוגוסט - ייונב ירדיירות לינות התיירים במלונות התמספר 

 8.7%של לאחר עלייה , 7.1%- בעלה לינות הישראלים בבתי מלוןמספר , לעומת זאת .בשלושת החודשים הקודמים

  .בשלושת החודשים הקודמים

  

 ,2012י ליו - ייונבבחישוב שנתי  5.1%-ב עלה , בשוק המקומיביקושים רטואאינדיק ינושה ,פדיון המסחר הקמעוני מדד

  .הקודמיםחודשיים ב 6.2%לאחר עלייה של 

  

ממוצע של בדומה ל , אלף משרות פנויות בחודש66.3-ב הסתכם 2012 אוגוסט -יוניבמספר המשרות הפנויות הממוצע 

  .בשלושת החודשים הקודמיםויות  אלף משרות פנ66.5
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י ליו ב-%22.0 לאחר שהיה ,-%34.0 - ל2012אוגוסט הגיע בחודש  )ללא ניכוי השפעת עונתיות( אמון הצרכניםמדד 
2012.  

לגבי :  המרכיבים אותומצביע על הערכות שליליות של הפרטים בכל אחד מארבעת המאזנים מדד אמון הצרכניםפירוט 

 -44%(בישראל  הכלכלי מצבהלגבי , )2012י ליו ב-3.0%לאחר , אוגוסטב - 15.0% (ק הביתמש של הכלכלי מצבה

לגבי ו) 2012י ליו ב-%36.0לאחר , אוגוסט ב-%43.0(מספר המובטלים לגבי , )2012י ליו ב-%22.0לאחר , אוגוסטב

  ).2012י ליוב  -%28.0לאחר , אוגוסטב  -%36.0(חיסכון של משק הבית 

. כשיעור מסך כלל המשיבים,  שלילייםדווחים על ערכים חיוביים למדווחים על ערכיםמאזן מייצג את ההפרש שבין המה

  +.100% לבין -%100מדד אמון הצרכנים נע בין 

   

  ענפי הכלכלה
 של לייהלאחר ע, בחישוב שנתי 10.1%-ב 2012י ליו - יוני בחודשים עלה )מ"לפי נתוני מע( כל ענפי המשקלפדיון ה מדד

  .)3תרשים  ( בחודשיים הקודמים7.2%

 בהמשך לעלייה,  בחישוב שנתי7.7%-ב 2012 לייו - ייונבעלה ) מ"נתוני מע לפי (תיםו בענפי המסחר והשירפדיוןה מדד

  . בחישוב שנתי14.6% – בשירותים העסקיים פדיוןה מדד העלבמיוחד  .ים הקודמיםיחודש ב7.3%של 

  

 אוגוסט בחודש )ללא ניכוי השפעת עונתיות( מאזן הפעילות העסקית הכוללתכי ,  עולהמסקר הערכת מגמות בעסקים

  . 2012 לייו ב -11.8%שהיה לאחר , -%12.2 -להגיע  2012

  -18.7%(ענף תעשייה ב : ברוב הענפיםהרעה בהערכת המנהליםעל מצביע , מאזן הפעילות העסקית הכוללתפירוט 

ענף הבינוי  ב,)2012יולי  ב -%9.1לאחר , אוגוסט ב-9.3%(ענף השירותים ב, )2012יולי  ב-%15.2לאחר , אוגוסטב
זאת  ).2012יולי  ב8.4%לאחר , אוגוסט ב-%0.1 (המלונאות ענף וב)2012יולי  ב-%6.9לאחר , אוגוסט ב-%9.3(

  .)2012 לייוב  -27.0%לאחר , אוגוסטב  -%19.7( ענף המסחר הקמעוניבבהערכת המנהלים  לעומת הטבה

  
.  בחודשיים הקודמים3.6%עלייה של לאחר , בחישוב שנתי 6.4%-ב 2012י ליו - יוניב עלה הייצור התעשייתי מדד

תעשיות טכנולוגיה לראות שהעלייה הבולטת היא בענפי  ניתן )4תרשים ', בלוח (מפירוט הנתונים לפי עוצמה טכנולוגית 
 בחישוב %7.5 –מעורבת עיליתתעשיות טכנולוגיה  בענפי ידהירו) בחישוב שנתי 20.4%( בחישוב רבעוני 4.8% – עילית

  .שנתי

  

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

  

  .הנתון בסוגריים הוא בחישוב רבעוני         *                        
           

  
  
  

 2012 יליו -יוני  2012 מאי - אפריל עוצמה טכנולוגית

20.4) 4.8*( 13.9  עילית  

 7.5- 8.3- עילית תבמעור

 1.0- 0.0 סורתיתמ מעורבת

-6.3 מסורתית  -5.2 

 6.4 3.6 כ תעשייה"סה
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,  בחישוב שנתי%5.0 -ב  2012 אוגוסט - יוניב עלה ) וחומרי אנרגיהמטוסים, אוניות, למעט יהלומים(יבוא הסחורות 

  ).1תרשים ( בשלושת החודשים הקודמים 4.0%  שלבהמשך לעלייה

לאחר  ,שנתיבחישוב  13.9%-ב  2012 אוגוסט  - ייונ   בחודשיםעלה )ללא יהלומים וחומרי אנרגיה (יבוא חומרי גלם

  . בשלושת החודשים הקודמים18.5%עלייה של 

בשלושת  1.6% של שך לעלייהבהמ, בחישוב שנתי 2.9%-ב 2012 אוגוסט - יוני בחודשיםעלה  יבוא מוצרי צריכה

  .החודשים הקודמים

 6.7%ירידה של לאחר  ,רבעוני בחישוב 12.8%- ב2012  אוגוסט-יוני   ירד בחודשיםיבוא מוצרי השקעה, לעומת זאת

  .בשלושת החודשים הקודמים)  בחישוב שנתי24.3%(בחישוב רבעוני 

  

  תעסוקה
לאחר , 2012 אוגוסט בחודש 6.9%- לעלה,  עונתיותמנוכים על פי נתוני, אחוז הבלתי מועסקים מתוך כוח העבודה

  .2012 יליוב 6.6%-ל שהגיע
 לאחר שהגיע, 64.3%-לעלה  2012 אוגוסט בחודש,  עונתיותמנוכיתונים על פי נ, אחוז המשתתפים מתוך כוח העבודה

  .2012 יליוב 64.1% -ל
  

  מחירים
 דומהעלייה בהמשך ל, בחישוב שנתי 1.9%-ב 2012 אוגוסט -נייו עלה בחודשים מדד המחירים לצרכן ,לפי נתוני המגמה

בשלושת בדומה לעלייה , 1.2%- בעלה דיורללא  לצרכן המחיריםמדד  ).6תרשים (בשלושת החודשים הקודמים 

בשלושת  0.8%עלייה של לאחר  ,1.2%-  בעלה  ללא דיור וללא ירקות ופירותהמחירים לצרכןמדד . החודשים הקודמים

  .קודמיםהחודשים ה

  

בהשוואה  1.4%- בעלה שער החליפין של האירוו 0.6%-ב עלה של הדולר שער החליפין הממוצע 2012 אוגוסט בחודש

  .)בחישוב חודשי נתונים מקוריים( 2012 לייוחודש ל
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