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  2011) ספטמבר-יולי(רבעון שלישי  :סקר הערכת המגמות בעסקים
Business Tendency Survey: Third Quarter (July-September) 2011 

 שניים עודבב "לגבי שער החליפין של דולר ארה, על פי נתוני הסקר, ציפיות מנהלי החברות במגזר העסקי 

  שלושה חודשים בעודעשר חודשים גבוהות מהציפיות 

 מלמדת על ציפיות לפיחות במהלך השנה , בעת ביצוע הסקר, השוואת הציפיות לשער החליפין בפועל

 .הקרובה

  המגבלות שמרבית מנהלי החברות בתעשייה בתקופת הסקר ציינו שהיא מהווה בשבילן מגבלה חמורה היו

 ."שחיקה ברווחיות הייצוא "- ו , "ים חדשיםקשיים בחדירה לשווק"

  המגבלות שמרבית מנהלי החברות בענף הבינוי בתקופת הסקר ציינו שהיא מהווה בשבילן מגבלה חמורה היו

 ".עיכובים בקבלת היתרים ואישורים "- ו" מחסור בקרקע זמינה לבניה"

הערכת סקר  - חדשי שוטף חודשקר ס, 2010 חודש דצמברבלבצע  ההחל) ס"הלמ(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

ות במסגרת  המתבצעפעולותסקר מהווה חלק מסדרת ה. )Business Tendency Survey(מגמות בעסקים ה

  .ארגון לסקרים מסוג זהה המתודולוגיה של הסקר תואמת את ההנחיות של  .OECD -הצטרפותה של ישראל לארגון ה 

מנהלי החברות ציפיות מצב המגזר העסקי ו עדכני עלמידע ש מידי חודנועד לספק הערכת מגמות בעסקים סקר 

החלטות במגזר העסקי והציבורי בבואם ה ישמשו את מקבלי  הסקרממצאי. בטווח הקצרהכלכלית הפעילות להתפתחות 

  .לבחון ולתכנן מדיניות עסקית וכלכלית

בהודעות ראו , מלונאותושירותים , יקמעונאמסחר , בינוי,  תעשייה:ם העיקריים של המגזר העסקיענפיבתבצע מהסקר 

  . החודשיות לעיתונות

 ב"ארהדולר החליפין של שער לגבי ת והערכ

  

  02-6527845: לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת הדוברות בטל 
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שניים עשר חודשים  בעודב "ולר ארהלגבי שער החליפין של דציפיות מנהלי החברות במגזר העסקי , על פי נתוני הסקר

 חודשים שניים עשר כעבור משיבי הסקר ציפו כי שער החליפין ספטמברבחודש :  שלושה חודשיםבעודגבוהות מהציפיות 

 דצמבר(חודשים שלושה כעבור שקל לדולר  3.64 לעומת ציפיות של,  שקל לדולר3.7 יעמוד על) 2012 ספטמבר(

 2012 ספטמבר ל2011 דצמברבין החליפין בשער  1.6%של פיחות צפי למשקף  שני המספריםהפער בין  .)2011

  . )1תרשים (

בחודש : במהלך השנה הקרובהמעורבות  מלמדת על ציפיות , בעת ביצוע הסקר,השוואת הציפיות לשער החליפין בפועל

 שקל לדולר  בעוד שלושה  3.64, כאמור לעיללעומת ציפיות , בממוצע ,שקל לדולר 3.68 על שער החליפיןניצב  ספטמבר

  . שמהווה פיחות, חודשיםעשר שניים בעוד שקל לדולר  3.7-ו שמהווה ייסוף -חודשים 

הגיעו לשיאן הציפיות  ,2010מפתיחת הסקר בדצמבר לשער החליפין של המטבע האמריקאי ציפיות שינויים בבאשר ל

במהלך .  בהתאמה, שלושה ושניים עשר חודשיםרכעבו שקל לדולר 3.76- ו3.69רמה של עלו לבחודש פברואר כאשר 

 שקל 3.43- שקל בממוצע בפברואר ל3.66-כאשר שערו של הדולר ירד מ, חל ייסוף השקל לעומת הדולר מרץ ואפריל

  . בממוצע באפריל

  
  מדד המחירים לצרכןלגבי השינויים בת והערכ

ם הצפויים במדד המחירים לצרכן בשלושת  כלפי השינוייהערכות מנהלי החברות בתקופת הסקר מציג את 2תרשים 

סקר העריכו כי בהמשיבים , 2011 ספטמברבמהלך חודש , כך. החודשים הקרובים ובשניים עשר החודשים הקרובים

זאת .  במדד המחירים לצרכן2.9%-כשל  מצטבר שינויצפוי , 2012 ספטמברכלומר עד , בשניים עשר החודשים הקרובים

מהשוואת ). 2011 דצמברעד  ( בשלושת החודשים הקרובים,בחישוב שנתי, 3.48%טבר של  מצהציפיות לשינוילעומת 

 דצמברקצב עליית המחירים לצרכן בתקופה שבין התמתנות בשתי הערכות אלה ניתן להסיק כי המשיבים בסקר מצפים ל

  .2012 - ל 2011
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שינויים במדד המחירים לצרכן בשניים עשר בהסתכלות על התפתחות הציפיות בתקופת הסקר ניתן לציין כי הציפיות ל

 3.1%-מ, עלו בהדרגהבשעה שציפיות לשינויים בשלושה חודשים , 3.3%-  ל2.9%חודשים היו יציבות יחסית ונעו בין 

  ).2תרשים ( 3.5% -וכעת נרשמה ירידה ל, 2011ובמאי   באפריל4.2%- ל2010בדצמבר 

עולה כי , 2011 יונישדווחו בחודש הערכות ל 2011 ספטמברחודש בהערכות מנהלי החברות שדווחו בסקר השוואה של 

הציפיות לעליית מדד המחירים  ,2011 ספטמברברוב המשיבים בסקר אצל ). 4 ותרשים 3תרשים (לא חל שינוי מהותי 

-איהציפיות לשינוי בשניים עשר החודשים הקרובים משקפות , לעומת זאת . בחישוב שנתי,שלושה חודשיםכעבור לצרכן 

  .וודאות גבוהה יותר
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  פעילותביצוע  למגבלותחומרת ה
את ן יהתבקשו לציהמנהלים . הוצגה רשימת מגבלות שהותאמה לפעילות בענף הכלכלי בו פועלת החברהנהלי החברות מבפני 

, גבלה קלהמ,  אין מגבלה:המגבלות הןהאופנויות חומרת . העסקצמיחת בשעשויות להוות מחסום כלשהו חומרת המגבלות 

לכל אחת מהמגבלות לפי ברביע השלישי המשיבים ניתן לראות את ממוצע למטה  בגרפים  .מגבלה מתונה ומגבלה חמורה

  . בכל ענף כלכליחומרת המגבלה

  ענף התעשייה

 

 
 ולכן לא  מהמנהלים השיבו שהמגבלה אינה מהווה עבורן מגבלה50% -בענף התעשייה ישנן מספר מגבלות שבהן יותר מ

, "מחסור בעובדים בלתי מקצועיים", "המצב הביטחוני בישראל": המגבלות הללו הן. הבאנו את ההתפלגות שלהן בגרפים

  . "מחסור בציוד ובחומרי גלם "-ו, "קשיים בהשגת אשראי חוץ בנקאי"
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יים בחדירה קש" והיציינו שהיא מהווה בשבילן מגבלה חמורה מרבית מנהלי החברות בתעשייה בתקופת הסקר  שותהמגבל

לייסוף השקל , בין היתר, הקשורהיכולה להיות , "שחיקה ברווחיות הייצוא"ה". שחיקה ברווחיות הייצוא "-ו , "לשווקים חדשים

  .)1לוח  ורא. (לעומת מטבעות ארצות שותפות הסחר של ישראל

  

  ענף הבינוי

  

 
  

 ולכן לא הבאנו  מהמנהלים השיבו שהמגבלה אינה מהווה עבורן מגבלה50% -בענף הבינוי ישנן מספר מגבלות שבהן יותר מ

  . "ביקוש נמוך" ו"מחסור בציוד ובחומרי גלם", "המצב הביטחוני בישראל":  המגבלות הללו הן.את ההתפלגות שלהן בגרפים
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מחסור בקרקע "בתקופת הסקר ציינו שהיא מהווה בשבילן מגבלה חמורה היו י ענף הבינוהמגבלות שמרבית מנהלי החברות ב

המחסור בעודים "בנוסף ניתן לראות שישנם מנהלי חברות שמציינים את ". עיכובים בקבלת היתרים ואישורים "-ו" זמינה לבניה

לות בעלות חומרה מתונה יחסית כמגב)" בעבודות לא רטובות(והמחסור בעובדים  מקצועיים )" בעבודות רטובות(מקצועיים 

  ).2לוח  ורא(לשאר המגבלות 

  המסחר הקמעונאי

התואם ביקוש רב , "מחסור בעובדים"ו,  " בארץקשיים בהשגת אשראי בנקאי"המסחר הקמעונאי צוינו מגבלות של בענף 

  ).3לוח  ורא( המדווח בסקר משרות פנויותלעובדי מכירות 

  

  ענף השירותים
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 ולכן לא  מהמנהלים השיבו שהמגבלה אינה מהווה עבורן מגבלה50% -בענף השירותים ישנן מספר מגבלות שבהן יותר מ

מחסור " ,"מחסור במכונות וציוד", "המצב הביטחוני בישראל":  המגבלות הללו הן.הבאנו את ההתפלגות שלהן בגרפים

  . "מחסור בהזמנות לשוק המקומי "-ו" קשיים בהשגת אשראי בנקאי בארץ", "בעובדים

מחסור "בתקופת הסקר ציינו שהיא מהווה בשבילן מגבלה חמורה היו ענף השירותים ברות בהמגבלות שמרבית מנהלי הח

  ).4לוח  ורא". (החרפת התחרותיות בענף "-ו" בהזמנות לייצוא

  ענף המלונאות
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 ולכן לא  מהמנהלים השיבו שהמגבלה אינה מהווה עבורן מגבלה50% -ותר מבענף המלונאות ישנן מספר מגבלות שבהן י

קשיים  "-ו" קשיים בהשגת אשראי חוץ בנקאי", "מחסור בעובדים":  המגבלות הללו הן.הבאנו את ההתפלגות שלהן בגרפים

  ". בהשגת אשראי בנקאי בארץ

בהזמנות מחסור "מהווה בשבילן מגבלה חמורה היו בתקופת הסקר ציינו שהיא מלונאות המגבלות שמרבית מנהלי החברות ב

  ).5לוח  ורא(".  מחסור בהזמנות ישראלים-ו" ל"תיירים מחו

  ת מדדים וציפיותהשווא

העכשווי של ם  הערכות מנהלי החברות בנוגע למצבןלא מבוטלים ביישנם פערים   , לעיתונותכפי שפורסם בהודעה החודשית

  . )6ראה לוח  (שלושת החודשים הקרוביםל ציפיות ןעסקיהם לבי

  2011 מברספט – 2010דצמבר ,  לפי ענף כלכליבעבר ובעתידמדדים נבחרים לפעילות : 'ולוח 

2010   2011  
  9  מדדי פעילות  12  1  2  3  4  5  6  7  8

תעשייה
-4.4 4.7- 6.5-   -)התפוקה(היקף הייצור   - 5.8 0.8-  2.0 2.0 5.9 5.1 

 הקודמיםבשלושת החודשים 
-3.9 

 14.9 20.215.219.2 17.3 10.9 16.0 14.9 1.2  -)פוקההת(בהיקף הייצור צפי 
 הבאיםבשלושת החודשים  

6.0 

  
, אופטימיות לעומת הערכת המצב בשלושת החודשים הקודמים למועד הסקרל יהבענף התעשייה ניתן לראות שקיימת ציפי

  . באותו מדד

המסחר הקמעונאי והמלונאות , ינויבענף הבאבל . שבענף השירותים התופעה זהה לזו של ענף התעשייה ניתן לראות 6בלוח 

  . התופעה אינה קיימת והציפיות לעתיד שליליות בדומה להערכת המצב בשלושת החודשים הקודמים לסקר

   )10תרשים (עבור ענף תעשייה ,  נבחרותOECDממדינות המקבילים נתונים נערכה השוואה של ה, בנת תופעה זולשם ה

בין הציפיות האופטימיות ולהערכה שתואר לעיל פער הקיים ,  ובניהן גם ישראל-המוצגות  ניתן לציין שבמרבית המדינות

 קיימות ציפיות פסימיות יחסית )ווןויגרמניה , צרפת,שוויץ,אוסטריה,בלגיה(בחלק מהמדינות , לעומת זאת. נמוכההעכשווית ה

 רק בשתי מדינות היה קיים פער בין הציפיות 2011נתוני חודש יוני מעניין לציין שבהודעה שהתפרסמה עם .  למצב העכשווי

  .2011וגם הערכות פסימיות היו קיימות רק בשתי מדינות לעומת שש מדינות בספטמבר , האופטימיות להערכה עכשווית נמוכה
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  הגדרות

גדל יחסית /טוב מהרגיל"התשובה : לציונים הבאים בות של מנהלי החברותחושב לכל שאלה על פי תרגום התשו - המאזן

מקבלת ציון " קטן יחסית לעונה/רע מהרגיל" והתשובה 0מקבלת ציון " רגיל לעונה/ללא שינוי "התשובה  , 1מקבלת ציון " לעונה

משרות השכיר בענף כלל מ משרות השכיר שאותן החברה מייצגת לחלקן שלכל ציון מקבל משקל בהתאם , לאחר מכן. -1

מאזן הוא ההפרש המשוקלל בין אחוז מנהלי החברות אשר דיווחו על הטבה במצב לבין אחוז ה. כלכלי שבו החברה פועלתה

 שלילי מעיד על כך מאזן , כלומר יציבות בחברה השווה לאפס מעיד על חוסר שינוימאזן. מנהלי החברות אשר דיווחו על הרעה

ואילו מאזן חיובי מעיד על כך ,  של משרות שכיר מדווחות על הרעה במצב מאשר על שיפורגדולעם מספר חברות אחוז הש

   .שאחוז החברות עם מספר גדול של משרות שכיר מדווחים על הטבה

   

כלכלי של /מהו להערכתך מצבה העסקי"בשאלה (חמשת ענפי הסקר ב ןמאזה חושב כסכום משוקלל של -  כוללהמאזן ה

   .בהתאם למשקל של אותו ענף בסך משרות השכיר של אוכלוסיית הסקר, ")?םויהחברה נכון לה

  

  אוכלוסיית הסקר

  : מועסקים בענפים הכלכליים הבאים5לפחות המעסיקים האוכלוסייה בסקר מגמות בעסקים כוללת את כל החברות בהן 

 שם הענף  הענףסימול הערה
 B תעשייה 
 D בינוי 
ית של א קמעונומכירה יאמסחר קמעונ  504, 52 

 דלק
 בתי מלון ושירותי אירוח 55 552למעט ענף 

 F (56),G,H,I,L,M (90,94) ,K(8088)  64למעט ענף 
 וקרנות מחקרים בבתי חולים

 ענפי השירותים

  

 :  כולליםםענפי השירותי

  ענף הסדרF-   56ענף  (מסעדות ושירותי אוכל ( 
 סדרענף ה G – 64ענף  (ניה ומסופי מטעןמגרשי ח, אחסנהלמעט ענף , תחבורה(  
 ענף הסדרH  -67-68ענפים  (ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים, נקאות ב( 
 סדר ענף הI  -70-76ענפים  (פעילויות השכרה ושירותים עסקיים,  נכסי דלא ניידי ( 
  ענף הסדרK - צאים במקום שלא נמ(אחרים השתלמויות ובתי ספר , הכשרות, קורסים, חינוך מבוגרים - 8088 תת ענף

 )אחר
 סדר ענף הL -85-86ענפים  ( שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד( 
  ענף הסדרM - 90ענף  (סילוק שפכים ואשפה ושירותי תברואה ענף( 
  ענף הסדרM - 94ענף  (תרבות וספורט, פעילויות בילוי הפנאי ענף( 

 

 : חלק מאוכלוסיית הסקראינםגופים השייכים לסקטורים הבאים 

 131300סקטור (ה מקומית ממשל( 
 131110סקטור (רים ציבוריים "מלכ ( 
 150020סקטור (רים פרטיים המשרתים משקי בית "מלכ( 
  110010סקטור (חברות ממשלתיות לא פיננסיות( 
  123010סקטור (מתווכים פיננסיים אחרים בבעלות ממשלתית( 
  125010סקטור (חברות ביטוח ופנסיה בהנהלה ממשלתית(  
  

  . יחידות1000-  ומקיף כ"סקר משרות פנויות" של תת מדגםמגמות בעסקים מהווה ה  הערכתקרס"מדגם 
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לוח 1: אחוז המשיבים לפי חומרת המגבלות העומדות בפני העסקים בענף התעשייה, יולי – ספטמבר 2011
Table 1: Precent of the responses by severty of the Limitations in the company's operation - Industry, July - September 2011

ספטמבראוגוסטיולי

JulyAugustSeptember

59.864.955.9No limitאין מגבלה

16.51724.6Slight limitationמגבלה קלה

13.29.813Moderate limitationמגבלה מתונה

10.48.26.4Severe limitationמגבלה חמורה

59.968.164.5No limitאין מגבלה

13.811.518.5Slight limitationמגבלה קלה

21.815.911.2Moderate limitationמגבלה מתונה

4.44.45.8Severe limitationמגבלה חמורה

23.520.927.4No limitאין מגבלה

20.518.210.5Slight limitationמגבלה קלה

18.521.937.6Moderate limitationמגבלה מתונה

37.538.924.4Severe limitationמגבלה חמורה

69.661.355.6No limitאין מגבלה

3.411.511.6Slight limitationמגבלה קלה

13.86.610.8Moderate limitationמגבלה מתונה

1320.722מגבלה חמורה
Severe limitation

25.330.126.1No limitאין מגבלה

26.921.418.2Slight limitationמגבלה קלה

11.624.928.9Moderate limitationמגבלה מתונה

36.123.526.6Severe limitationמגבלה חמורה

42.647.641.2No limitאין מגבלה

14.614.719.9Slight limitationמגבלה קלה

16.111.822.1Moderate limitationמגבלה מתונה

26.725.916.7Severe limitationמגבלה חמורה

81.782.986.7No limitאין מגבלה

7.89.16.8Slight limitationמגבלה קלה

6.95.33.1Moderate limitationמגבלה מתונה

3.62.63.3מגבלה חמורה
Severe limitation

64.164.167.5No limitאין מגבלה

1215.413.9Slight limitationמגבלה קלה

11.27.49.1Moderate limitationמגבלה מתונה

12.713.19.5Severe limitationמגבלה חמורה

43.941.940.8No limitאין מגבלה

20.619.726.2Slight limitationמגבלה קלה

19.822.916.3Moderate limitationמגבלה מתונה

15.615.516.7Severe limitationמגבלה חמורה

31.726.825.5No limitאין מגבלה

20.715.925.2Slight limitationמגבלה קלה

19.424.619.8Moderate limitationמגבלה מתונה

28.132.529.5Severe limitationמגבלה חמורה

המצב הביטחוני 
בישראל

מחסור בעובדים 
מקצועיים

מחסור בעובדים 
בלתי מקצועיים

מחסור בציוד וחומרי 
גלם

שחיקה ברווחיות 
הייצוא

קשיים בהשגת 
אשראי בנקאי בארץ

קשיים בהשגת 
אשראי חוץ בנקאי

מחסור בהזמנות 
לשוק מקומי

מחסור בהזמנות 
לייצוא

 קשיים בחדירה
לשווקים חדשים

 Israel’sSecurity situation

Shortage of skilled labor

Shortage of unskilled 
labor

Shortage of raw 
materials and equipment

Erosion of export 
profitability 

Lack of orders for export

Difficulties in obtaining 
bank credit

Difficulties in obtaining 
non- bank credit

Lack of orders for 
domestic market

Difficulties in penetrating 
o new marketsint  
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לוח 2: אחוז המשיבים לפי חומרת המגבלות העומדות בפני העסקים בענף הבינוי יולי – ספטמבר 2011
Table 2: Precent of the responses by severty of the Limitations in the company's operation - Construction July - September 2011

ספטמבראוגוסטיולי

JulyAugustSeptember

73.977.459.1No limitאין מגבלה

12.68.220.1Slight limitationמגבלה קלה

4.78.59.8Moderate limitationמגבלה מתונה

8.85.910.9Severe limitationמגבלה חמורה

46.549.138.4No limitאין מגבלה

13.211.620.1Slight limitationמגבלה קלה

12.91413.2Moderate limitationמגבלה מתונה

27.525.228.4Severe limitationמגבלה חמורה

87.38979.2No limitאין מגבלה

4.93.4510.1Slight limitationמגבלה קלה

6.746.2Moderate limitationמגבלה מתונה

1.23.54.5מגבלה חמורה
Severe limitation

54.645.248.3No limitאין מגבלה

21.925.919.8Slight limitationמגבלה קלה

10.217.512.1Moderate limitationמגבלה מתונה

13.311.419.7Severe limitationמגבלה חמורה

41.437.325.6No limitאין מגבלה

16.11713.2Slight limitationמגבלה קלה

19.215.925.2Moderate limitationמגבלה מתונה

23.329.836Severe limitationמגבלה חמורה

38.646.532.1No limitאין מגבלה

2210.320.7Slight limitationמגבלה קלה

7.211.814.3Moderate limitationמגבלה מתונה

32.231.433Severe limitationמגבלה חמורה

64.967.757No limitאין מגבלה

12.98.413.9Slight limitationמגבלה קלה

1310.916.4Moderate limitationמגבלה מתונה

9.312.912.7מגבלה חמורה
Severe limitation

57.361.757.5No limitאין מגבלה

17.411.519.2Slight limitationמגבלה קלה

14.811.79.9Moderate limitationמגבלה מתונה

10.515.113.5Severe limitationמגבלה חמורה

50.747.747.7No limitאין מגבלה

23.319.219.7Slight limitationמגבלה קלה

12.821.120.2Moderate limitationמגבלה מתונה

13.111.912.3Severe limitationמגבלה חמורה

31.220.427.9No limitאין מגבלה

21.219.818Slight limitationמגבלה קלה

11.315.812.7Moderate limitationמגבלה מתונה

36.344.141.6Severe limitationמגבלה חמורה

המצב הביטחוני 
בישראל

מחסור בעובדים 
מקצועיים (בעבודות 

רטובות)

מחסור בעובדים 
מקצועיים (בעבודות 

לא רטובות)

ביקוש נמוך

מחסור בקרקע זמינה 
לבניה

מחסור בעובדים 
בלתי מקצועיים

מחסור בציוד וחומרי 
גלם

קשיים בהשגת 
אשראי בנקאי בארץ

קשיים בהשגת 
אשראי חוץ בנקאי

עיכובים בקבלת 
היתרים/

Shortage of raw 
materials and equipment

Difficulties in obtaining 
non- bank credit

 Israel’sSecurity situation

Shortage of skilled labor 
(in wet works)

Delays in obtaining 
permits/ certificate of 
approval

Shortage of skilled labor 
(in non-wet works)

Shortage of available 
il for construction

Shortage of unskilled 
labor

Difficulties in obtaining 
bank credit

Low demand

so  
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לוח 3: אחוז המשיבים לפי חומרת המגבלות העומדות בפני העסקים בענף המסחר הקמעונאי יולי – ספטמבר 2011
Table 3: Precent of the responses by severty of the Limitations in the company's operation - Retail trade July - September 2011

ספטמבראוגוסטיולי

JulyAugustSeptember

61.553.853.6No limitאין מגבלה

17.72024.2Slight limitationמגבלה קלה

16.921.916.7Moderate limitationמגבלה מתונה

3.94.25.5Severe limitationמגבלה חמורה

6279.588.5No limitאין מגבלה

16.614.95.9Slight limitationמגבלה קלה

21.45.75.6Moderate limitationמגבלה מתונה

000.1Severe limitationמגבלה חמורה

72.966.871No limitאין מגבלה

16.59.921.1Slight limitationמגבלה קלה

6.719.56.7Moderate limitationמגבלה מתונה

3.93.71.3Severe limitationמגבלה חמורה

52.440.157.9No limitאין מגבלה

2032.113.3Slight limitationמגבלה קלה

17.51919.4Moderate limitationמגבלה מתונה

10.18.89.4Severe limitationמגבלה חמורה

Difficulties in obtaining 
bank credit

shortage of labors 

 Israel’sSecurity situation

Difficulties in obtaining 
non- bank credit

קשיים בהשגת 
אשראי בנקאי בארץ

המצב הביטחוני 
בישראל

קשיים בהשגת 
אשראי חוץ בנקאי

 מחסור בעובדים
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לוח 4: אחוז המשיבים לפי חומרת המגבלות העומדות בפני העסקים בענף השירותים יולי – ספטמבר 2011
Table 4: Precent of the responses by severty of the Limitations in the company's operation - Services July - September 2011

ספטמבראוגוסטיולי

JulyAugustSeptember

69.173.765.7No limitאין מגבלה

14.616.418.7Slight limitationמגבלה קלה

9.16.68.5Moderate limitationמגבלה מתונה

7.23.37.2Severe limitationמגבלה חמורה

94.294.298.6No limitאין מגבלה

4.64.80.5Slight limitationמגבלה קלה

1.20.60.9Moderate limitationמגבלה מתונה

00.50Severe limitationמגבלה חמורה

69.159.969.4No limitאין מגבלה

4.99.512.1Slight limitationמגבלה קלה

20.116.917.8Moderate limitationמגבלה מתונה

5.913.70.7Severe limitationמגבלה חמורה

40.344.770.4No limitאין מגבלה

31.523.95.5Slight limitationמגבלה קלה

10.59.518.9Moderate limitationמגבלה מתונה

17.721.85.2Severe limitationמגבלה חמורה

65.676.778.1No limitאין מגבלה

15.311.210.8Slight limitationמגבלה קלה

8.94.62.7Moderate limitationמגבלה מתונה

10.37.58.4Severe limitationמגבלה חמורה

68.380.871.1No limitאין מגבלה

159.513.6Slight limitationמגבלה קלה

7.75.910.8Moderate limitationמגבלה מתונה

93.84.4Severe limitationמגבלה חמורה

79.669.763.7No limitאין מגבלה

6.515.825.5Slight limitationמגבלה קלה

8.49.76.6Moderate limitationמגבלה מתונה

5.64.84.2Severe limitationמגבלה חמורה

32.333.327.1No limitאין מגבלה

2925.333.5Slight limitationמגבלה קלה

22.319.120.2Moderate limitationמגבלה מתונה

16.522.419.2Severe limitationמגבלה חמורה

המצב הביטחוני 
בישראל

מחסור בציוד

מחסור בהזמנות 
לייצוא

החרפת התחרותיות 
בענף

מחסור בעובדים

קשיים בהשגת 
אשראי בנקאי בארץ

קשיים בהשגת 
אשראי חוץ בנקאי

מחסור בהזמנות 
לשוק מקומי

competition in own 
sector

 Israel’sSecurity situation

Difficulties in obtaining 
non- bank credit

Lack of orders for export

Shortage of labors

Shortage of machines 
and equipment

Difficulties in obtaining 
bank credit

Lack of orders for 
domestic market
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לוח 5: אחוז המשיבים לפי חומרת המגבלות העומדות בפני העסקים בענף המלונאות יולי – ספטמבר 2011
Table 5: Precent of the responses by severty of the Limitations in the company's operation - Hotels  July - September 2011

ספטמבראוגוסטיולי

JulyAugustSeptember

58.432.532No limitאין מגבלה

18.240.318.2Slight limitationמגבלה קלה

11.924.338.8Moderate limitationמגבלה מתונה

11.5311Severe limitationמגבלה חמורה

82.380.568.7No limitאין מגבלה

10.3622.8Slight limitationמגבלה קלה

5.112.73.1Moderate limitationמגבלה מתונה

2.40.95.5Severe limitationמגבלה חמורה

38.71432.7No limitאין מגבלה

2828.432Slight limitationמגבלה קלה

22.831.918.4Moderate limitationמגבלה מתונה

10.525.716.9Severe limitationמגבלה חמורה

90.281.386No limitאין מגבלה

5.316.26.5Slight limitationמגבלה קלה

3.72.57.5Moderate limitationמגבלה מתונה

0.800Severe limitationמגבלה חמורה

68.267.471.6No limitאין מגבלה

1419.311.6Slight limitationמגבלה קלה

4.27.79.9Moderate limitationמגבלה מתונה

13.65.66.9Severe limitationמגבלה חמורה

50.64432.7No limitאין מגבלה

23.227.231.5Slight limitationמגבלה קלה

13.720.234.3Moderate limitationמגבלה מתונה

12.68.61.5Severe limitationמגבלה חמורה

43.542.442.2No limitאין מגבלה

33.133.335.1Slight limitationמגבלה קלה

11.510.918.8Moderate limitationמגבלה מתונה

11.913.53.9Severe limitationמגבלה חמורה

90.683.874.9No limitאין מגבלה

06.45.3Slight limitationמגבלה קלה

9.49.819.8Moderate limitationמגבלה מתונה

000Severe limitationמגבלה חמורה

Lack of Israeli’s 
reservations

Shortage of labors

Difficulties in obtaining 
bank credit

Difficulties in obtaining 
non- bank credit

Competition in own 
sector

קשיים בהשגת 
אשראי חוץ בנקאי

מחסור בחדרי אירוח

מחסור בהזמנות 
ישראלים

מחסור בהזמנות 
תיירים מחו"ל

החרפת התחרותיות 
בענף

מחסור בעובדים

קשיים בהשגת 
אשראי בנקאי בארץ

 Israel’sSecurity situation

Shortage of rooms

Lack of tourists 
reservations

המצב הביטחוני 
בישראל
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לוח 6: מדדים נבחרים לפעילות בעבר ובעתיד לפי ענף כלכלי, דצמבר 2010 – ספטמבר 2011
Table 6: Elected economic indicators for past and future tendency by economic activity,  December 2010 - September 2011

2010
12123456789מדדי פעילות

היקף הייצור (התפוקה)- 
הקודמים בשלושת החודשים

צפי בהיקף הייצור (התפוקה)-
הבאים  בשלושת החודשים

היקף הפעילות השוטפת- 
הקודמים בשלושת החודשים

צפי בהיקף הפעילות –
הבאים  בשלושת החודשים

היקף המכירות- 
הקודמים בשלושת החודשים

צפי בהיקף המכירות – 
הבאים בשלושת החודשים

06.24.77.12.61-6.1.- 10.910.61.33היקף מכירות השירותים לשוק המקומי- בשלושת החודשים הקודמים
Sales of services to the 
domestic market

20.127.530.325.920.22722.312.812.46.2צפי בהיקף מכירות השירותים לשוק המקומי  - בשלושת החודשים הבאים

Expected sales of 
services to the 
domestic market

מספר לינות הישראלים-
הקודמים  בשלושת החודשים

מספר לינות התיירים- 
הקודמים בשלושת החודשים

צפי במספר לינות הישראלים – 
הבאים בשלושת החודשים

צפי במספר לינות התיירים – 
הבאים בשלושת החודשים

Person-nights  -Israelis

Person-nights  -tourists

Expected person-nights  
 -Israelis

Expected person-nights  
 -tourists

Sales

Expected sales

Production (output)

Expected production 
(output)

Current activity

Expected activity

2011

תעשייה

5.15.922-0.8-5.8-4.4-4.7-6.5-3.9

14.917.320.215.219.210.91614.91.26

בינוי

-12.5-3.2- 7.9-14.2-10.4-18.8-10-2.4-8.8-7.9

17.116.813.315.621.911.115.513.515.8-0.7
מסחר קמעונאי

-7.5011.17.511.616.919.5130.2-14

27.343.753.86054.635.239.537.218.8-1.9

שירותים

מלונאות

25.517.6- 9.6-11.2-22.78.7-25.9-3.7-5.7

62.964.114.623.114.2-6.218.8--24.4-34.9-49.4

-16.10.342.840.720.118.418.8-1.9

8.91.7-26.2-25.7 30.233.248.362.6-44-42.6

-6.8-26.7

  


