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 התפתחויות עיקריות

 
 2012 שנת של הרביעי ברבעון האמריקאית הכלכלה של השנתי הצמיחה קצב ,ראשוניות הערכות פי על•

 והשקעות הממשלה בהוצאות ירידה רקע על בהתכווצות מדובר ,-0.1% על והצביע במיוחד נמוך היה
 .1% -כ של לגידול הייתה הצפייה כאשר 2009 שנת מאז בתוצר הראשונה בהתכווצות מדובר  .במלאים

 

,  אלף דורשים 330 -בכוהסתכם  5,000 -בכמספר הדורשים ירד . ירידה בלתי צפויה בבקשות לדמי אבטלה•
 .שנים 5מדובר בשפל של 

 

ירידה מהותית מרמתו באוקטובר  ,  1.7% -בחודש דצמבר יציב ונמוך יחסית ועומד על כשיעור האינפלציה •
 .במחירי המזוןומעליה במחירי האנרגיה מירידה הושפעה שיעור האינפלציה (. 2.2%)
 

ההערכות היו לירידה בשיעור   .בחודש קודם 7.8% -מכ 7.9% -לכבחודש דצמבר עלה מעט האבטלה שיעור •
 .7.7% -לכהאבטלה 

 ב"ארה



 התפתחויות עיקריות

 
  של לרמה האירו גוש במדינות האבטלה שיעור עלה נובמבר בחודש .האירו בגוש האבטלה בשיעור נוספת עלייה•

  .10.7% על בנובמבר עמד האיחוד מדינות בכלל האבטלה שיעור .הקודם החודש לעומת 0.1% של עלייה - 11.8%
  האבטלה שיעור עמד בה ,וביוון 26.6% על האבטלה שיעור עמד בה בספרד נרשמו ביותר הגבוהים האבטלה שיעורי

   .(5.4%) וגרמניה (5.1%) לוקסמבורג ,(4.5%) באוסטריה נרשם ביותר הנמוך האבטלה שיעור .26% -כ כעל
 
   .נובמבר לחודש בדומה 2.2% -כ על עמדה דצמבר בחודש האירו בגוש אינפלציה•
 
  האיחוד במדינות (25 לגיל מתחת) הצעירה האוכלוסייה בקרב מועסקים הבלתי מספר 2012 נובמבר לחודש נכון •

  מיליון 3.7-כ על מספרם עמד האירו גוש מדינות כשבקרב ,(23.7% של אבטלה שיעור) מיליון 5.8-לכ הגיע האירופי
  צעירים מובטלים אלף 420-וכ ,האיחוד במדינות האבטלה למעגל צעירים אלף 329-כ נוספו האחרונה בשנה .(24.4%)

  הינה הצעירה מהאוכלוסייה 57.6% שם ,ביוון נרשם ביותר הגבוה האבטלה שיעור .האירו גוש במדינות נרשמו נוספים
 .56.5%-לכ נסק הצעירים בקרב האבטלה שיעור שם ובספרד עבודה חסרת

 
  זאת ,הגוש כלכלות של המצרפי מהתוצר 90% -בכ 2012 של השלישי ברבעון הסתכם האירו גוש של הממשלתי החוב •

  מקביל ברבעון 81.5% -מכ 85.1% -ל עלה זה שיעור האירופי באיחוד .אשתקד מקבילה בתקופה 86.8% -לכ בהשוואה
 .אשתקד

 האיחוד האירופי



 התפתחויות עיקריות

 

 זוהי .נובמבר בחודש 2%-כ של עליה לאחר ,2012 דצמבר בחודש 2.5% -בכ עלה הסיני המחירים מדד •
 .האחרונה הכלכלית מההאטה סין של ליציאתה עדות

 
  6% -כ ושל ביצוא 14% -כ של עליה חלה בדצמבר .נובמבר ירידה לאחר דצמבר בחודש בסחר עליה •

  היבוא .קודמת שנה לעומת 8% -כ של גידול ,דולר טריליון 2.1 -לכ הגיע היצוא היקף השנה בסיכום .ביבוא
  .קודמת שנה לעומת 4.3% -כ של גידול ,דולר טריליון 1.8 -בכ הסתכם

 
  'נק 50.6 לעומת 'נק 50.4 -כ על ועמד דצמבר בחודש מזערית ירידה רשם הסיני הרכש מנהלי מדד •

  ההתרחבות ומגמת ובמידה ('נק 50 -ה רף מעל) המשק בפעילות התרחבות על מעידה זו רמה .קודם חודש
  נובעת במדד הירידה .החולפת מבשנה חזקה תהיה 2013 בשנת הצמיחה כי ההערכה מחזקת -תמשך

 .ב"וארה האירופי מהאיחוד בעיקר העולמיים ביקושים מהיחלשות
 

 סין



 הודו

 התפתחויות עיקריות

 

  6% -כ של ירידה רקע על האחוז 'נק 25 ב המרכזית  הריבית את הוריד הודו של המרכזי הבנק •
  בלבד 1.1% -כ של יחסית מתון וגידול קודם רבעון לעומת ,השנה של שלישי ברבעון התוצר בצמיחת

 .השנה של הראשונים החודשים בשמונת המפעלים תפוקת במדד
 

  ביקושים והחלשות ההודי הרופי החלשות בעקבות 2012 בשנת הודו של המסחרי בגרעון התרחבות•
 .2012 שנת בסיכום דולר מיליארד 191 -בכ והסתכם 18% -בכ התרחב המסחרי הגרעון  .עולמיים

 
  יבוא .דולר מיליארד 24.9 -בכ והסתכם דצמבר בחודש 1.9% -כ של בשיעור ירד הסחורות יצוא •

  3.3% -בכ היצוא ירד 2012 בשנת כ"סה .דולר מיליארד 42.6 -בכ והסתכם 6.3% -בכ עלה הסחורות
   .דולר מיליארד 484 -בכ והסתכם 4%-בכ עלה והיבוא ,דולר מיליארד 293 -בכ והסתכם

 

 80% -לכ הפיסקאלית השנה של הראשונים החודשים בשמונת הגיע הודו של הממשלתי החוב•
 את מרחיק זה נתון כי נראה מקוריים בנתונים שמדובר למרות .דולר מיליארד 76 -בכ והסתכם מתקרתו
 6.1% -לכ זה שיעור יתרחב הנראה ככל ,2012/13 בשנים 5.3% -כ על העומד גרעון מיעד הודו ממשלת

 .השנה סוף עד



 ברזיל

 התפתחויות עיקריות

 

  של בשיעור הברזילאי המשק צמח זה רבעון במהלך .2012 של השלישי ברבעון מאכזבת צמיחה •
  הצמיחה תחזית עודכנה החלשים הצמיחה נתוני בעקבות .השני לרבעון בהשוואה בלבד 0.6%

 .1.5% על שעמדה הקודמת התחזית לעומת ,בלבד 1% של לגידול 2012 לשנת
 
 החשבון כך מתוך  ,דולר מיליארד 4.9 -כ של בגרעון דצמבר בחודש הסתכם התשלומים מאזן •

   בשנת הסתכם השוטף בחשבון השנתי הגרעון .דולר מיליארד 8.4 -כ של בגרעון הסתכם השוטף
 .תוצר 2.4% -כ שווי שהם דולר מיליארד 54.2 -בכ 2012

 
 בחודש הזרות ההשקעות הסתכמו הכלכלית ההאטה חרף .בברזיל הזרות ההשקעות בהיקף גידול •

  השנתי הזרות ההשקעות סך .קודם חודש מיליארד 4.6 -כ לעומת ,דולר מיליארד 5.4-בכ דצמבר
  על ועמד קודמת בשנה שנרשם מהשיא נמוך מעט ,דולר מיליארד 65.3 -בכ 2012 בשנת הסתכם

 .דולר מיליארד 66.7 -כ
 

  ,דולר מיליארד 19.4 -בכ והסתכם 2012 בשנת הצטמצם המסחרי העודף – המסחרי המאזן  •
 .1.4% -בכ ירד והיבוא 5.3% -בכ ירד היצוא  .2011 בשנת דולר מיליארד 29.8 -כ לעומת



 ישראל



 יצוא הסחורות

 אוניות ומטוסים, יהלומיםללא , יצוא סחורות *

 הקודמיםבהשוואה לחודשיים , חודשי-השינוי בהיקף היצוא הדו
 במיליוני דולרים, נתונים מנוכי עונתיות

 2012ספטמבר -לאוקטוברבהשוואה  2012דצמבר  -נובמבר

היצוא בנטרול . בעיקר על רקע הירידה החדה בענף התרופות,  3.4%-נובמבר ירד היצוא בכ -בחודשים דצמבר
 .  2.5%תרופות עלה בחודשים אלו בשיעור דולרי של 
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 התפתחות הייצוא התעשייתי
 עונתיותמנוכה , בהשוואה לחודשיים הקודמים, חודשי הממוצע-השינוי בהיקף היצוא הדו

 2012ספטמבר  -לאוקטוברבהשוואה  2012נובמבר   -דצמבר

 

 .  בתקופה הקודמת 2%-לאחר עליה של כ, 8.5% -כרשם ירידה של  עילית בענפי הטכנולוגיההיצוא 

ויצוא   5.8%-ירד בכ מסורתית-מעורבתהטכנולוגיה יצוא ענפי , 0.2%-עלה בכ עילית-המעורבתהטכנולוגיה יצוא ענפי 

 .2.4% -רשם עליה של כהמסורתית הטכנולוגיה ענפי 
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 טק-ההייהתפתחות הייצוא בענפי 
 עונתיותמנוכי נתונים , קודמיםבהשוואה לחודשיים , חודשי הממוצע-השינוי בהיקף היצוא הדו

 

-נובמבר נרשמה ירידה של כ-בחודשים אוקטובר, כאמור 
 .  טק-ביצוא ההיי 8.5%

 .29.5%  -בשיעור של כירד יצוא התרופות   •
 

ירד  והמחשבים יצוא הרכיבים האלקטרוניים  •

 .6% -של כבשיעור 
-ציוד הבקרה והציוד הרפואי, ציוד התקשורתיצוא   •

 .1.5% -של כבשיעור עלה  מדעי
 

המאופיין בדרך כלל בתנודתיות  , **יצוא כלי טיס•

 .53.7% -של כעלייה רשם , רבה
 

 

 טק-בסקטור זה מרוכזות רוב חברות יצוא ההיי. רכיבים וכלי טייס, טק ללא תרופות-יצוא ההיי* 

 פ נתונים מקוריים"ע** 
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 תרופות

 רכיבים אלקטורנים ומחשבים

 רפואי ומדעי, בקרה, ציוד תקשורת

 כלי טיס



 שירותיםיצוא 

  4%-ירידה של כ,  מיליארד דולר 4.7-הסתכם בכ 2012נובמבר -בחודשים אוקטוברסך יצוא השירותים 
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נרשמה האטה  (. 2012ספטמבר -אוגוסט)לעומת תקופה קודמת 

-עלה יצוא השירותים בשיעור של כ( נובמבר-ינואר)מתחילת השנה . 7%-לכ 8%-מכבשיעורי הגידול 

 .מיליארד דולר 27-והסתכם בכ12%

 . נתוני יצוא השירותים מתפרסמים בפיגור של חודשיים)*( 

 . תקופה קודמת מתייחסת לרבעון הקודם ומתבססת על נתונים מנוכי עונתיות)**( 

 .תקופה מקבילה מתייחסת לרבעון המקביל ומתבססת על נתונים מקוריים
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 נתונים מקוריים -סך יצוא שירותים 

 נתונים מנוכי עונתיות -סך יצוא שירותים 



 יצוא שירותים עסקיים

ירידה של ,  מיליארד דולר 2.9-בכהסתכם  2012נובמבר -בחודשים אוקטוברהשירותים העסקיים  סך יצוא 

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נרשמה האטה  (. 2012ספטמבר -אוגוסט)לעומת תקופה קודמת 7%

בשיעור השירותים העסקיים עלה יצוא ( נובמבר-ינואר)מתחילת השנה  .5%-לכ 10%-מכהגידול בשיעורי 

 .דולרמיליארד 17-והסתכם בכ 13% -כשל 
 

 . נתוני יצוא השירותים מתפרסמים בפיגור של חודשיים)*( 

 . תקופה קודמת מתייחסת לרבעון הקודם ומתבססת על נתונים מנוכי עונתיות)**( 

 .תקופה מקבילה מתייחסת לרבעון המקביל ומתבססת על נתונים מקוריים
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 נתונים מנוכי עונתיות נתונים מקוריים



 ב"ארה, היצוא של ישראל למדינות היעד
 (נתונים מקוריים דו חודשיים)

ירידה  , מיליארד דולר 2.5 -בכהסתכם  2012דצמבר -ב בחודשים נובמבר"היצוא של ישראל לארה
בחודשים   7%זאת בהמשך לירידה של . בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 12%-של כ

 .2012אוקטובר  -ספטמבר
 יצוא סחורות כולל יהלומים, ס"למ: מקור

 היקפי היצוא, ב"ארה
 במיליוני דולרים



 סין, היצוא של ישראל למדינות היעד
 (נתונים מקוריים דו חודשיים)

בהשוואה לתקופה   41%-ירידה של כ. מיליון דולר 292-הסתכם היצוא לסין בכ 2012דצמבר -בחודשים נובמבר
 .  2012אוקטובר  -בחודשים ספטמבר 14% -זאת בהמשך לירידה של כ. המקבילה אשתקד

 יצוא סחורות כולל יהלומים, ס"למ: מקור



 הודו, היצוא של ישראל למדינות היעד
 (נתונים מקוריים דו חודשיים)

  55%-ירידה של כ, מיליון דולר 278-בכ 2012דצמבר   -סך היצוא להודו הסתכם בחודשים נובמבר 
 .  2012בחודשים ספטמבר אוקטובר  11% -זאת לאחר עליה של כ. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

 יצוא סחורות כולל יהלומים, ס"למ: מקור



 ברזיל, היצוא של ישראל למדינות היעד
 (נתונים מקוריים דו חודשיים)

  4%-עלייה של כ, מיליון דולר 143-בכהסתכם  2012דצמבר -היצוא של ישראל לברזיל בחודשים נובמבר
 .2012אוקטובר  -בחודשים ספטמבר 37% -זאת בהמשך לעליה של כ. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

 יצוא סחורות כולל יהלומים, ס"למ: מקור



$ 

 

 2012ממוצע 

 דולר/שקלשער החליפין   
  0.2%השקל מול הדולר בשיעור של התחזק במהלך חודש ינואר 

 ₪  3.725בסוף החודש נסחר שערו היציג של הדולר ברמה של  

 ,   3.74₪עומד על   2013שערו הממוצע של הדולר מול השקל בינואר 

 .2012שנת לעומת הממוצע של  3%-ונמוך בכבחודש הקודם משערו הממוצע  1% -בכנמוך 

 .2011מממוצע  7.8%-גבוה בכ, ₪ 3.86עמד שערו הממוצע של הדולר על  2012בשנת 

 בנק ישראל: מקור

₪/$ 

 כולל 28.12עד , נתוני חודש דצמבר



 2.56%השקל מול האירו בשיעור של נחלש במהלך חודש ינואר 
 ₪  5בסוף החודש נסחר שערו היציג של האירו ברמה של 

 ,  4.97₪עומד על   2012בדצמבר השקל האירו מול שערו הממוצע של 

 .2012לעומת הממוצע של שנת  0.3%-וגבוה בכמשערו הממוצע בחודש הקודם  0.2% -בכגבוה 

 .2011מממוצע  0.5%-נמוך בכ, ₪ 4.95האירו על עמד שערו הממוצע של  2012בשנת 

 

 אירו/שקלשער החליפין  

₪/€ 

 בנק ישראל: מקור



 סל המטבעותשער החליפין  
 0.4%השקל מול סל המטבעות בשיעור של התחזק במהלך חודש ינואר 

 'נק 89.75בסוף החודש עמד מדד סל המטבעות על רמה של 

 ',  נק 89.6עומד על   2012שערו הממוצע של סל המטבעות בינואר 

 .2012הממוצע של שנת לעומת  1.8% -בכונמוך הממוצע בחודש הקודם משערו  0.8% -בכנמוך 

 .2011מממוצע  3.6%-בכגבוה , 'נק 91.31סל המטבעות על עמד שערו הממוצע של  2012בשנת 

 

 בנק ישראל: מקור



אינדיקטורים  
 ל"בינ



  53.7 חודשים לרמה של 8עלה לשיא של ( שירותים+ תעשייה )מדד מנהלי הרכש המשולב 

לעומתו סקטור  , העלייה במדד נרשמה בעיקר בזכות סקטור השירותים שעלה בחדות. נקודות
 .  המדד עדיין משקף גידול איטי של הכלכלה העולמית, למרות העלייה. התעשייה ממשיך לדשדש

 JPMorgan: מקור

JP Morgan global PMI output 

53.7 



לאחר שירד בחודש אוקטובר  . מדד מנהלי הרכש של הסקטור התעשייתי ממשיך בהתאוששות האיטית

עליה   –' נק 50.2התאושש המדד בנובמבר וגם בחודש דצמבר ורשם קריאה של ', נק 48.8לרמה של 

 .2012לראשונה ממאי ' נק 50 -מעל רף ה
 JPMorgan: מקור

JP Morgan global manufacturing PMI 

50.2 



רשם עלייה חדה והיה הגורם העיקרי שדחף  לענפי השירותים  JPMorganמדד מנהלי הרכש של 

ללא שינוי  ' נק 54.8בחודש דצמבר רשם המדד קריאה של . לגידול במדד מנהלי הרכש המשולב

הרבעון הרביעי של . חודשים במדד זה 41מדובר במגמת התרחבות רצופה של  -מרמת חודש קודם
 .'נק 53.8 -השנה עמד המדד על כ

 JPMorgan: מקור

Service Sector Business Activity 

54.8 



 

:אנא פנו, לפרטים  

 היחידה הכלכלית 

מנהלת היחידה הכלכלית, אפרת בן יחזקאל  

efrat@export.gov.il 

ממונה מחקר כלכלי, זהוראיאיתי   

itayz@export.gov.il 
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