
  
  
  
  
  

  2002מאי 
 

  : בנושאים כלכליים176דף מידע מספר 

  

  נתונים השוואתיים בינלאומיים על מדד המשק

  

  רקע

 מדינות על מצב -79 מומחים מ833מדי רבעון נערך סקר מקיף בהשתתפות 

המכון הישראלי למחקר כלכלי וחברתי מבצע את . המשק בהשוואה בינלאומית

 IFOמכון .  למחקר כלכלי בגרמניהIFOהסקר עבור ישראל והוא קשור למכון 

 כל מומחה מספק תחזית. מרכז ומפרסם את המידע באופן קבוע מדי רבעון

, אבטלה, כלכלית בנוגע למדינה שלו ולשאר מדינות העולם בנושא אינפלציה

  .שוק ההון ועוד, סחר בינלאומי, צמיחה כלכלית

  

  2002תוצאות עיקריות לרבע הראשון של 

 והיא דומה לרמתה ביולי 2002האווירה הכלכלית בעולם השתפרה בתחילת 

 נקודות לאחר 70.7 נקודות לעומת) 1995=100כאשר  (84.1, דהיינו, 2001

יחד עם זאת מוקדם לקבוע .  נקודות117.2; 2000 והשיא של אפריל -11/9/2001ה

  .כי ההתאוששות בשווקים הבינלאומיים הינה לאורך זמן

  

  הערכות לגבי ישראל בהשוואה בינלאומית

 ההערכה של המצב הכלכלי הנוכחי בישראל הינו 2002ברבע הראשון של שנת 

מעניין . מאז קיומו של הסקר)  הכי גבוה9הכי נמוך מתוך  1.0(בשפל המדרגה 

 מתוך 8.2 (2000לציין כי ההערכה הגבוהה ביותר הייתה ברבע השלישי של שנת 

גם לגבי המצב הכלכלי בשנה האחרונה ההערכה הינה . לפני האינתיפאדה) 9

  ).9 מתוך 1(נמוכה במיוחד 

  

 - 4לעומת הרבע הקודם מלגבי הערכת המצב לחצי השנה הקרובה קיים שיפור 

חל גם שיפור מסוים לגבי הערכות היצוא לחודשים .  נקודות-7נקודות ל

הקרובים המשתלבות עם הציפיות להתאוששות בשווקים הבינלאומיים ופיחות 

  .השקל ביחס לדולר ומטבעות אחרות

  

שערו של הדולר מוערך גבוה ביחס לשער . לגבי הריבית לא חל שינוי בהערכתה

  .המטבעות וללא שינוי ביחס לשקל

  :בחסות
  קרן פרידריך אברט
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  סיכום וניתוח התוצאות

. וק נמצא בשפל והן בשנה האחרונה הינה שהש2002הערכת המצב הכלכלי בישראל הן ברבע הראשון של שנת 

הערכות אלו  . לעומת זאת הערכה העתידית הינה אופטימית גם ביחס למצב הכלכלי הכללי וגם ביחס ליצוא

נראה כי על מנת , יחד עם זאת. מתבססות על ההתאוששות בשווקים הבינלאומיים והרגיעה היחסית באזור

רצוי להנהיג מדיניות כלכלית , ראליתשתהליכים אלו יהיו בעלי השפעה ארוכת טווח חיובית על הכלכלה היש

  .אחראית במיוחד בתחום הפיסקלי ולהבטיח את השקט האזורי היחסי לתקופה ארוכה ככל האפשר

  

  מדד ציון הערכת המצב הכלכלי בישראל על ידי מומחים בהשוואה בינלאומית

  

מצב   רבעון

כלכלי 

  *נוכחי

מצב כלכלי 

בשנה 

 *האחרונה

מצב כלכלי 

 -6ל

החודשים 

  *הקרובים

יצוא והיקף 

סחר 

לחודשים 

  *הבאים

ריבית לטווח 

הקצר 

לחודשים 

  *הקרובים

שער 

החליפין 

ביחס 

  **לדולר

שער הדולר 

לעומת כלל 

 -6המטבעות ל

החודשים 

  **הקרובים

I 1999  5.0  5.0  5.0  7.0  1.0  3.0  7.0  

II 1999  4.0  3.0  7.0  6.0  1.0  3.0  7.0  

III 1999  3.7  9.0  9.0  5.0  3.7  3.7  3.7  

IV 1999  5.0  9.0  9.0  6.0  5.0  3.0  8.0  

I 2000  5.0  9.0  9.0  9.0  1.0  5.0  7.0  

II 2000  5.0  8.0  5.0  6.0  3.0  3.0  6.0  

III 2000  8.2  9.0  6.6  9.0  4.2  4.2  7.4  

IV 2000  5.0  3.0  6.0  2.0  3.0  6.0  5.0  

I 2001  5.0  2.0  4.0  2.0  2.0  3.0  9.0  

II 2001  5.0  3.0  4.0  3.0  3.0  5.0  8.0  

III 2001  3.7  1.0  3.7  2.3  3.7  3.7  7.7  

IV 2001  4.0  1.0  4.0  4.0  5.0  5.0  8.0  

I 2002 1.0  1.0  7.0  7.0  5.0  5.0  9.0  

  שיפור משמעותי, ציון הכי גבוה=9, גרוע/ציון הכי נמוך=1* 
  מעל לערך=9, מתחת לערך=1** 

  

  

  



  
מצב , מדינות עם הכנסה גבוהה  רבעון

  *כלכלי נוכחי

מצב , מדינות עם הכנסה גבוהה

  * חודשים6כלכלי בעוד 

IV 1999  6.3  6.0  

I 2000  7.0  6.4  

II 2000  7.4  6.0  

III 2000  7.5  5.6  

IV 2000  7.5  4.7  

I 2001  6.4  4.3  

II 2001  5.3  4.4  

III 2001  4.2  5.2  

IV 2001  3.4  4.3  

I 2002 3.3  6.0  

  שיפור משמעותי, ציון הכי גבוה=9, גרוע/ציון הכי נמוך=1* 


