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  .)3' כולל המלל בעמ( 4- ו3' עמ, 5- ו3'  תרשימים מס:)26/01/2012( תיקון

  2011) דצמבר -אוקטובר( רביעירבעון  :סקר הערכת המגמות בעסקים
Business Tendency Survey: Forth Quarter (October – December) 2011 

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

הצפיות לגבי שער החליפין של דולר .  שלושה חודשיםבעודשניים עשר חודשים גבוהות מהציפיות 

 . הממוצע באותו החודש ב בעוד שלושה חודשים זהות כמעט לחלוטין עם שער הדולר "ארה

  מהמדווחים שהמצב הביטחוני אינו מהווה עבורם מגבלה50%בכל הענפים מלבד מלונאות השיבו מעל . 

מגמות הערכת הסקר  – חדשחודשי שוטף סקר , 2010 לבצע בחודש דצמבר ההחל) ס"הלמ( המרכזית לסטטיסטיקה הלשכה

הצטרפותה של ישראל ות במסגרת  המתבצעפעולותסקר מהווה חלק מסדרת ה. )Business Tendency Survey(בעסקים 

  . לסקרים מסוג זהOECD-ה המתודולוגיה של הסקר תואמת את ההנחיות של ארגון  .OECD-לארגון ה

המאזן הוא ההפרש המשוקלל בין אחוז מנהלי החברות אשר דיווחו על הטבה במצב לבין . התוצאות מנותחות באמצעות מאזן

  . אחוז מנהלי החברות אשר דיווחו על הרעה

בהודעות  ורא, מלונאותושירותים , קמעונאימסחר , בינוי,  תעשייה:ם העיקריים של המגזר העסקיענפיבתבצע מהסקר 

  . החודשיות לעיתונות

  מאזן כללי

  

יותר מנהלים , כלומר, קיים מדד שלילי 2011ומחודש מאי . 2011ן לראות שקיימת ירידה במאזן הכללי מחודש מרץ נית

  . גיל לעונהחושבים שיהיה רע מהר
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   ב"ארהדולר החליפין של שער לגבי ת והערכ 

  
שניים עשר חודשים  בעודב "לגבי שער החליפין של דולר ארהציפיות מנהלי החברות במגזר העסקי , על פי נתוני הסקר

ים  חודששניים עשר כעבור משיבי הסקר ציפו כי שער החליפין דצמברבחודש :  שלושה חודשיםבעודגבוהות מהציפיות 

 .)2012 מרץ(חודשים שלושה כעבור שקל לדולר  3.76 לעומת ציפיות של,  שקל לדולר3.85 יעמוד על) 2012 דצמבר(

  . )2תרשים  (2012 דצמבר -מרץ בין החליפין בשער  2.4%של פיחות צפי למשקף שני המספרים הפער בין 

 הציפיות של שער 2011מחודש אוגוסט שהחל  מלמדת , בעת ביצוע הסקר,השוואת הציפיות לשער החליפין בפועל

 כמעט זהות לחלוטין לעומת זאת הציפיות של שער החליפין בפועלהחליפין בעוד שלושה חודשים ושער הדולר היציג 

 ,שקל לדולר 3.77 של שער החליפין נקבע 2011 דצמבר בחודש .בעוד שנים עשר חודשים עדיין גבוהות יותר במעט

-וזהה כמעט לחלוטין לשער החליפין כיום כלומר  –שקל לדולר בעוד שלושה חודשים  3.76 של לעומת ציפיות, בממוצע

  . פיחותצביע על ציפייה לשמ, חודשיםעשר שניים בעוד שקל לדולר  3.85

היו בעלייה עד הציפיות  ,2010מפתיחת הסקר בדצמבר לשער החליפין של המטבע האמריקאי ציפיות שינויים בבאשר ל

, לאחר מכן.  בהתאמה, שלושה ושניים עשר חודשיםכעבור שקל לדולר 3.76- ו3.69רמה של עלו לר חודש פברואר כאש

 בחודש פברואר  שקל בממוצע3.66-שער הדולר ירד מ(ניתן לראות ירידה בשער הדולר מחודש פברואר ועד חודש יולי 

 חלה אוגוסטחודש היציג מדולר שער היה ב במקביל לעלי.הירידה השפיעה גם על הציפיות, ) בחודשים יוני ויולי3.42ועד 

צפיות לשלושה ( שקל לדולר 3.76 -בחודש דצמבר  עד שהן הגיעו לרמה הגבוהה ביותר השנה ציפיותעלייה גם ב

  . )ר חודשיםעשציפיות לשנים ( שקל לדולר 3.85 -ו) חודשים

  מדד המחירים לצרכןלגבי השינויים בת והערכ

 כלפי השינויים הצפויים במדד המחירים לצרכן בשלושת החברות בתקופת הסקרהערכות מנהלי  מציג את 3תרשים 

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

זאת . ן במדד המחירים לצרכ2.74%-כשל  מצטבר שינויצפוי , 2012 דצמברכלומר עד , בשניים עשר החודשים הקרובים

  ). 2011 מרסעד  ( בשלושת החודשים הקרובים,בחישוב שנתי, 3.32% מצטבר של הציפיות לשינוילעומת 
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בהסתכלות על התפתחות הציפיות בתקופת הסקר ניתן לציין כי הציפיות לשינויים במדד המחירים לצרכן בשניים עשר 

 3.1%-מ, עלו בהדרגהת לשינויים בשלושה חודשים בשעה שציפיו, 3.3%-  ל2.7%חודשים היו יציבות יחסית ונעו בין 

  ).3תרשים ( 3.3% -וכעת נרשמה ירידה ל, 2011 ויוני במאי  4.3%- ל2010בדצמבר 

   
  

, 2011 להערכות שדווחו בחודש ספטמבר 2011השוואה של הערכות מנהלי החברות שדווחו בסקר בחודש דצמבר מ

הציפיות לעליית מדד , 2011אצל רוב המשיבים בסקר בדצמבר ). 5  ותרשים4תרשים (עולה כי לא חל שינוי מהותי 

  . זהות כמעט להערכות בחודש ספטמברבחישוב שנתי, המחירים לצרכן כעבור שלושה חודשים
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  פעילותביצוע  למגבלותחומרת ה
את ן יהתבקשו לצים המנהלי. הוצגה רשימת מגבלות שהותאמה לפעילות בענף הכלכלי בו פועלת החברהנהלי החברות מבפני 

מגבלה , מגבלה קלה,  אין מגבלה:הןהאופנויות . העסקצמיחה או בפעילות בשעשויות להוות מחסום כלשהו חומרת המגבלות 

לכל אחת מהמגבלות  הרביעי וןברבעהמשיבים ניתן לראות את ממוצע  הלןל בגרפים  . או לא רלוונטימתונה ומגבלה חמורה

יחד מסתכם  ( בנוסף צוין בתחתית המגבלה כמה משיבים ענו לא רלוונטי על כל המגבלה.לכלי בכל ענף כלפי חומרת המגבלה

  .) משיבים100% -ל

  ענף התעשייה
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: המגבלות הללו הן. רלוונטית מהמנהלים השיבו שהמגבלה אינה 40%כמעט בענף התעשייה ישנן מספר מגבלות שבהן 

  ).לרוב מדובר בחברות שאינן מייצאות בענף זה( ".לייצואמחסור בהזמנות  "–ו " שחיקה ברווחיות הייצוא"

  

  ענף הבינוי
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מחסור ":  המגבלות הללו הן.אינה רלוונטית מהמנהלים השיבו שהמגבלה 50% -בענף הבינוי ישנן מספר מגבלות שבהן יותר מ

 מהמנהלים השיבו 50%מעל  ן מגבלות נוספות בהןבנוסף ישנ". קשיים בהשגת אשראי חוץ בנקאי, "בקרקע זמינה לבניה

ביקוש " ו"מחסור בציוד ובחומרי גלם", "המצב הביטחוני בישראל":  שהמגבלה אינה מהווה עבורם מגבלה במגבלות הבאות

  . "נמוך

עיכובים " -יתה בתקופת הסקר ציינו שהיא מהווה בשבילן מגבלה חמורה היענף הבינוי  שמרבית מנהלי החברות בההמגבל

בעבודות (דים מקצועיים בהמחסור בעו"בנוסף ניתן לראות שישנם מנהלי חברות שמציינים את ". שוריםבקבלת היתרים ואי

  .כמגבלות בעלות חומרה מתונה יחסית לשאר המגבלות)" בעבודות לא רטובות(והמחסור בעובדים  מקצועיים )" רטובות
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  המסחר הקמעונאי

.  שענו שהמגבלה אינה רלוונטית50% - היו יותר מ" בנקאיחוץ קשיים בהשגת אשראי " של המגבלבהמסחר הקמעונאי בענף 

רב לעובדי הביקוש את ההתואם דבר ש,  מהמשיבים ענו שאין מגבלה50%ניתן לראות שמעל , "מחסור בעובדים"במגבלה 

  . מדווח בסקר משרות פנויותהמכירות 

  

  

  ענף השירותים

  

 המגבלות , מהמנהלים השיבו שהמגבלה אינה מהווה עבורן מגבלה50% -בענף השירותים ישנן מספר מגבלות שבהן יותר מ

 -ו" קשיים בהשגת אשראי בנקאי בארץ", "מחסור בעובדים", "מחסור במכונות וציוד", "המצב הביטחוני בישראל": הללו הן

  . "מחסור בהזמנות לשוק המקומי"
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קשיים בהשגת ", "מחסור בהזמנות לייצוא: "בחלק מהמגבלות המדווחים ציינו שהמגבלה אינה רלוונטית המגבלות הללו הן

  ).לרוב מדובר בחברות שאינן מייצאות בענף זה(. "אשראי חוץ בנקאי

החרפת  "יתהיא מהווה בשבילן מגבלה חמורה היבתקופת הסקר ציינו שהענף השירותים  שמרבית מנהלי החברות בההמגבל

  ".התחרותיות בענף

  

  ענף המלונאות
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המגבלות ,  מהמנהלים השיבו שהמגבלה אינה מהווה עבורן מגבלה50% -בענף המלונאות ישנן מספר מגבלות שבהן יותר מ

קיימת גם מגבלה שרבים ענו ". בארץקשיים בהשגת אשראי בנקאי  "-ו". ממחסור בחדרי אירוח", "מחסור בעובדים": הללו הן

  ". קשיים בהשגת אשראי חוץ בנקאי"שהיא לא רלוונטית 

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

  .)29.9%(המצב הביטחוני  -ו) 30.8%" (ל"תיירים מחו
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  ת מדדים וציפיותהשווא

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

  . שלושת החודשים הקרוביםל ציפיות ןעסקיהם לבי

  2011 דצמבר – 2010דצמבר ,  לפי ענף כלכליבעבר ובעתידבחרים לפעילות מדדים נ: 'אלוח 

  20102011 
 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  12  מדדי פעילות

 תעשייה
   -)התפוקה(היקף הייצור 

 הקודמיםבשלושת החודשים 
5.1 5.9 2.02.00.8-  - 5.84.4-  -4.7 -6.5 -3.9 5.6-  6.3-  3.5-  

 -)פוקההת(בהיקף הייצור צפי 
 הבאיםבשלושת החודשים  

14.9 17.320.215.219.210.916.0 14.9 1.2 6.0 4.0 4.8 0.2 

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

  . באותו מדד

   )11תרשים (עבור ענף תעשייה ,  נבחרותOECDממדינות ם המקבילינתונים נערכה השוואה של ה, בנת תופעה זולשם ה

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

  .  עכשווי קיימות ציפיות פסימיות יחסית למצב ה)שוויץ, פולין, טורקיה(בחלק מהמדינות , לעומת זאת. נמוכההעכשווית ה
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  הגדרות

גדל יחסית /טוב מהרגיל"התשובה : לציונים הבאים חושב לכל שאלה על פי תרגום התשובות של מנהלי החברות - המאזן

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

משרות השכיר בענף מכלל  משרות השכיר שאותן החברה מייצגת לחלקן שלמקבל משקל בהתאם כל ציון , 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 ,יציבות בחברה כלומר  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 שיפורעם מספר גדולחברות אחוז הש

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

   

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

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

  

  אוכלוסיית הסקר

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

 ם הענףש  הענףסימול הערה
 B תעשייה 
 D בינוי 
 ית של דלקאומכירה קמעונ יאמסחר קמעונ  504, 52 

 בתי מלון ושירותי אירוח 55 552למעט ענף 
  64למעט ענף 

 וקרנות מחקרים בבתי חולים
F (56),G,H,I,L,M (90,94)  ענפי השירותים 

  

  :  כולליםםענפי השירותי

  ענף הסדרF-   56ענף  (מסעדות ושירותי אוכל ( 
 סדרענף ה G – 64ענף  (מגרשי חניה ומסופי מטען, 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 ( 
 סדר ענף הL - 85-86ענפים  (וסעד שירותי בריאות ושירותי רווחה( 
  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 (ממשלה מקומית( 
 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  הערכתסקר"מדגם 

  


