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המחלקה למחקר כלכלי
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סקירת חדשות כלכליות מהעולם
51.2.16 – 6.3.16

התפתחויות עולמיות
ריביות -בניגוד למגמה העולמית ,העלאת ריבית נוספת בברזיל
החלטה אחרונה
הפחתה של 0210%
הפחתה של 0210%
ללא שינוי
ללא שינוי
ללא שינוי
ללא שינוי
ללא שינוי
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העלאה של 020%

מדינה
ישראל
הונגריה
פולין
גוש האירו
טורקיה
יפן
ארה"ב
אוסטרליה
ברזיל

ריבית נוכחית
2210%
0200%
3.00%
0200%
0200%
0200%-0220%
0200%-0210%
2.75%
8.00%

תחזית הצמיחה של ארגון ה :OECD -האבטלה הגבוהה היא האתגר הרציני ביותר
הכלכלה העולמית מתחזקת בהדרגה ,אך ההתאוששות מהמשבר נותרה חלשה ולא אחידה,
ועל ממשלות לפעול בדחיפות להפחתת האבטלה  -אשר הגיעה לשיעורים מסוכנים במדינות
רבות 2בנוסף ,על המדיניות הממשלתית להתמקד בצעדים מעודדי צמיחה וליישם רפורמות
מבניות ,זאת על מנת להגביר את ההשקעות וליצור מקומות עבודה נוספים 2לפי התחזית צפויה
הכלכלה העולמית לצמוח השנה ב ,322% -וב 0% -בשנת  ,1020כאשר קיימת שונות גבוהה בין
המדינות השונות 2כך ,צפויות המדינות החברות בארגון לצמוח ב 221% -השנה ,זאת לעומת
גידול צפוי של  020%בקרב המדינות שאינן ב2OECD -

תחזית הצמיחה של הOECD -
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אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי
מדדי מחירים לצרכן בעולם:
מדינה
בריטניה
יפן

שינוי חודשי  -אפריל
0.2%
023%

אינפלציה שנתית
2.4%
-0.7%

אירופה
גוש האירו :שיעור האבטלה בשיא שלילי חדש





התמתנה הנסיגה בפעילות התעשייה :מדד מנהלי הרכש בתעשייה עלה במאי ב-
 221נקודות ,לרמת שיא של  20חודשים  10.23 -נקודות2
שיעור האבטלה בגוש האירו ממשיך לעלות :עלה באפריל ל ,2121% -שהם כ-
 2120מיליון מובטלים  -עלייה של כ 200 -אלף איש בהשוואה לחודש מרץ 2שונות
רבה קיימת בין המדינות החברות ,כאשר יוון וספרד המשיכו להוביל עם שיעורי
אבטלה גבוהים ביותר ( 12%ו 112.% -בהתאמה) ,בעוד אוסטריה ,גרמניה
ולוקסמבורג בלטו לחיוב ,עם שיעורי אבטלה נמוכים (בין  021%ל 2)021% -נציין ,כי
שיעור האבטלה בקרב צעירים (עד גיל  )10המשיך לעלות גם הוא ,והגיע ל1020% -
בממוצע מדינות גוש האירו2
2
מנגד ,גידול מחודש נרשם במדד הסנטימנט הכלכלי  :עלה במאי ב 02. -נקודות,
לרמה של  .120נקודות 2הגידול נגזר משיפור בכל רכיבי המדד ,למעט בענף הבנייה2

בריטניה :התרחבות בפעילות התעשייתית



התרחבות בפעילות התעשייתית :מדד מנהלי הרכש בתעשייה עלה במאי ב222 -
נקודות ,לרמת שיא של ארבעה עשר חודשים  20223 -נקודות2
מנגד ,נרשמה ירידה נוספת ,השנייה ברציפות ,במכירות הקמעונאיות :ירדו באפריל
ב ,223% -בהמשך לירידה של  021%בחודש מרץ2

צפון אמריקה
ארה"ב :מרבית הנתונים חיוביים
כלכלה ותעשייה :מדד מנהלי הרכש בתעשייה ברמת שפל של קרוב לארבע שנים
 התכווצות מחודשת בפעילות התעשייתית :מדד מנהלי הרכש 3ירד במאי ב222 -
נקודות ,ונקבע על  201נקודות  -רמת שפל של קרוב לארבע שנים2
 האצה בצמיחה בתחילת  :5 16התוצר המקומי הגולמי עלה ברבע הראשון של
השנה ב 120% -בקצב שנתי ,לאחר גידול של  020%ברבע האחרון של 21021
צרכנים :עלייה חדה במדד אמון הצרכנים
 מדד אמון הצרכנים עלה במאי ב 221 -נקודות ,והגיע ל 2121 -נקודות2
 הזמנות מוצרים בני קיימא עלו באפריל ב ,323% -לאחר ירידה של  021%בחודש
מרץ2
 ההכנסה הפנויה עלתה ריאלית באפריל בשיעור מתון של  ,022%לאחר עלייה של
 023%בחודש מרץ2
 מגמה דומה נרשמה בהוצאה הפרטית :עלתה באפריל ריאלית ב ,022% -לאחר גידול
של  021%בחודש מרץ2
 1מדד מעל  00מצביע על התרחבות בפעילות2
 2מדד של הנציבות האירופית ,המודד את הביטחון הכלכלי של מנהלים במגזר העסקי (תעשייה ושירותים) וכן
את אמון הצרכנים2
3
לפי 2ISM

2

אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי
נדל"ן :גידול במכירות ,לצד עליית מחירים נוספת
 מכירות בתים חדשים עלו באפריל ב 123% -בקצב שנתי ,לאחר גידול של 320%
בחודש מרץ 2בהשוואה לחודש המקביל אשתקד ,מדובר בזינוק של כ211% -
 מכירות בתים קיימים עלו באפריל ב 021% -בקצב שנתי ,לאחר ירידה של 021%
בחודש מרץ2
4
 מדד קייס שילר למחירי בתים עלה בחודש מרץ ב ,222% -בהמשך לעלייה של
 223%בפברואר2
קנדה :האצה בקצב הצמיחה




האצה בצמיחה בתחילת  :5 16התוצר המקומי הגולמי עלה ברבע הראשון של
השנה ב 120% -בקצב שנתי ,לאחר גידול של  021%ברבע האחרון של 21021
התרחבות בפעילות התעשייתית :מדד מנהלי הרכש זינק במאי ב 322 -נקודות,
לרמה של  0321נקודות  -הגבוהה ביותר ב 22 -החודשים האחרונים2
המכירות הקמעונאיות נותרו בחודש מרץ ללא שינוי ,לאחר גידול של 022%
בפברואר2

אסיה
סין :לראשונה זה שבעה חודשים  -נסיגה בפעילות התעשייתית


התכווצות בפעילות התעשייה :מדד מנהלי הרכש 1בתעשייה ירד במאי ב221 -
נקודות ,לרמה של  20121נקודות2

יפן :נתונים חיוביים




האצה קלה בקצב התרחבות הפעילות התעשייתית :מדד מנהלי הרכש בתעשייה
עלה במאי ב 020 -נקודות ,ונקבע על  0220נקודות  -הרמה הגבוהה ביותר ב12 -
החודשים האחרונים2
המכירות הקמעונאיות עלו באפריל ב ,022% -לאחר ירידה של  220%בחודש מרץ2
שיעור האבטלה נותר באפריל ללא שינוי ,ברמה של 2022%

הודו :קיפאון בפעילות התעשייתית :מדד מנהלי הרכש בתעשייה ירד במאי ב 021 -נקודות,
לרמת שפל של  00חודשים  0022 -נקודות ,המצביעה כאמור על קיפאון בפעילות2
רוסיה :נמשכת ההתרחבות המתונה בפעילות התעשייתית :מדד מנהלי הרכש בתעשייה
ירד במאי ב 021 -נקודות ,לרמה של  20020נקודות2

אמריקה הלטינית
מקסיקו :התרחבות נוספת בפעילות התעשייתית




4

נמשכת ההתרחבות בפעילות התעשייתית :מדד מנהלי הרכש נותר במאי ללא
שינוי ,ברמה של  20222נקודות2
שיעור האבטלה עלה באפריל ב ,022% -ל2022% -
המכירות הקמעונאיות עלו בחודש מרץ ב ,0210% -לאחר ירידה של 022%
בפברואר2

מדד הבודק מחירי בתים ב 10 -ערים גדולות בארה"ב ,מנוכה עונתיות2

3

אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי
ברזיל :נמשכת הצמיחה




נמשכת הצמיחה בתחילת  :5 16התוצר המקומי הגולמי עלה ברבע הראשון של
השנה ב 121%( 021% -בקצב שנתי) ,לאחר גידול דומה גם ברבע האחרון אשתקד2
האטה בקצב התרחבות הפעילות התעשייתית :מדד מנהלי הרכש ירד במאי ב-
 020נקודות ,לרמה של  20020נקודות2
שיעור האבטלה עלה באפריל ב ,022% -ל202.% -

חדשות נוספות מהעולם
אוסטרליה :נתונים חיוביים אך מתונים



מדד האינדיקטורים המובילים עלה בחודש מרץ ב ,022% -לאחר גידול של 023%
בפברואר2
המכירות הקמעונאיות עלו באפריל ב ,021% -לאחר ירידה של 2020%

בדבר הסברים והבהרות ניתן לפנות למחלקת המחקר הכלכלי:
דפנה אבירם-ניצן ,מנהלת המחלקה
נועה פוקס ,כלכלנית המחלקה ,בטלפון6-21811 3 :
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