האגף למחקר כלכלי
 11נובמבר 4112

קשיי אשראי בתעשייה
מבוסס על דיווחיהן של  111חברות תעשייה ישראליות ,אשר השיבו על סקר הציפיות בתעשייה מאמצע ספטמבר
ועד אוקטובר .4112

על רקע מבצע "צוק איתן" ,ברבע השלישי של  4102המשיכו התעשיינים לדווח על
קשיי אשראי ,כך עולה מדיווחי התעשיינים בסקר ציפיות בתעשייה ,שנערך על-ידי האגף למחקר
כלכלי של התאחדות התעשיינים.
מהסקר עולה כי  24%מהתעשיינים דיווחו ברבע השלישי על קושי בשמירה על מסגרת האשראי
הקיימת ,בדומה ל 23% -ברבע השני של השנה .כמו כן ,עלייה מסוימת נרשמה ברבע השלישי של
השנה בשיעור התעשיינים שנזקקו לאשראי חדש 24% :מהתעשיינים דיווחו על קושי ,לעומת 24%
בסקר הקודם.
נציין ,כי למרות הזינוק בשיעור המדווחים על קשיי אשראי במהלך מבצע "צוק איתן" (– 41.8.12
 ,1)8.1.12נותר שיעור המדווחים על קושי בסיכום הרבע השני נמוך יחסית לזה שנרשם בתחילת
השנה ,2ונמוך גם בהשוואה לממוצע .34113

אחו החברות המדווחות על קשיי אשראי
קושי בשמירה על מ גרת אשראי קיימת

קושי בקבלת אשראי חדש
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אחוז המדווחים על קושי בשמירה על מסגרת אשראי קיימת זינק ל 18% -במהלך המבצע ,לעומת  38%טרם המבצע.
בנוסף ,אחוז התעשיינים שדיווחו על קושי בגיוס אשראי חדש זינק ל 44% -במהלך המבצע לעומת  33%טרם פרוץ
המבצע .נציין כי מרבית המשיבים השיבו על הסקר טרם פרוץ המבצע ( ,)84%ולכן שיעור המדווחים על קשיי אשראי
במהלך מבצע "צוק איתן" מותן באופן ניכר בסיכום הרבע השני של .4112
2
ברבע הראשון של  21% 4112מהתעשיינים דיווחו על קושי בשמירה על מסגרת אשראי קיימת ו 28% -דיווחו על
קושי בגיוס אשראי חדש.
3
 21%מהתעשיינים דיווחו על קושי בשמירה על מסגרת אשראי קיימת ו 41% -דיווחו על קושי בגיוס אשראי
חדש בממוצע שנת .4113
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האגף למחקר כלכלי
מניתוח דיווחי התעשיינים לפי גודל ,עולה כי עיקר קשיי האשראי מאפיינים את המפעלים הקטנים
ובינוניים :4מחצית מהמפעלים הקטנים ובינוניים 2דיווחו על קושי בשמירה על מסגרת אשראי קיימת,
לעומת  31%שציינו כך בקרב חברות התעשייה הגדולות .בנוסף 41% ,מהמפעלים הקטנים
והבינוניים 2דיווחו על קושי בגיוס אשראי חדש ,לעומת  33%מהמפעלים הגדולים.

קשיי האשראי בתעשייה  -ל י גודל
קושי בקבלת אשראי חדש
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בדבר הסברים והבהרות ניתן לפנות לצוות האגף למחקר כלכלי:
דפנה אבירם-ניצן ,מנהלת האגף למחקר כלכלי
מילה סויפר ,כלכלנית האגף
טלפון13-4138811 :
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עד  111עובדים.

2

