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בסוף חודש אפריל  2010הורד דירוג האשראי של יוון ,פורטוגל וספרד על רקע גירעונות
וחובות כבדים .מאז הורדת הדירוג ,גברה אי-הודאות בנוגע להתפתחויות הכלכליות
באירופה ,ובעיקר במדינות ה( PIIGS -פורטוגל ,אירלנד ,איטליה ,יוון וספרד) וחלה היחלשות
ניכרת בשערו של האירו אל מול המטבעות העיקריים בעולם.
במטרה לבחון את השלכות המשבר על התעשייה הישראלית ,ערכה מחלקת המחקר הכלכלי
באגף הכלכלה של התאחדות התעשיינים סקר מקיף בקרב  225חברות תעשייה מענפים
שונים .הסקר נערך בין אמצע מאי לתחילת יוני .2010
היקף המכירות הכולל של החברות שהשתתפו בסקר הסתכם בשנת  2009בכ10.7 -
מיליארד דולר .כ 79% -מהחברות בסקר הן יצואניות ,המייצאות כ 65% -ממכירותיהן לחו"ל.
יצוא החברות בסקר לגוש האירו עמד בשנת  2009על  24%מסך היצוא .משקל היצוא
למדינות ה PIIGS -עמד על כ ,7% -זאת בדומה למשקל גוש זה בפועל בסך יצוא
הסחורות.1

ממצאים עיקריים
האם המשבר בגוש האירו צפוי לפגוע במצבה העסקי/כלכלי של החברה ?
 69%מהתעשיינים בסקר מעריכים כי המשבר בגוש האירו צפוי לפגוע במצב העסקי/כלכלי
של החברה .מהם ,ציינו  29%כי מדובר בפגיעה ניכרת 19% .מעריכים כי משבר זה לא יביא
לפגיעה במצבה של החברה ,ורק כ 13% -סבורים כי עדיין מוקדם לקבוע את ההשפעה.
האם המשבר בגוש האירו צפוי לפגוע במצבה העסקי/כלכלי של החברה?
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לפי נתוני למ"ס לשנת  .2009יצוא סחורות ללא יהלומים.
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במידה ותיפגע באיזה מישור צפויה הפגיעה?2
מבין התעשיינים שצופים פגיעה ,רובם המכריע ( 77%מהם) צופים פגיעה בהזמנות אם
באופן ישיר או בעקיפין .כך ,צופים  41%מהתעשיינים בסקר פגיעה עקיפה בהזמנות בשל
פגיעה בלקוחות החברה ו 26% -צופים פגיעה ישירה בהזמנות החברה .בנוסף ,צופים 9%
פגיעה בהזמנות הן באופן ישיר והן בעקיפין.
 74%מהם מעריכים כי בשל המשבר והיחלשותו של האירו בעולם ,צפויה פגיעה ברווחיות.
זאת ,לצד  23%הסבורים כי הדבר יביא לירידה במוסר התשלומים.

באיזה מישור צפויה הפגיעה?
ניתן היה להשיב ליותר מתשובה אחת
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הפגיעה ביצוא
 83%מהחברות בסקר מדווחות על צפי לפגיעה כמותית בהזמנות ליצוא ,כאשר שיעור
הירידה הממוצע 3אותו צופות היצואניות נאמד בכ.3 -
להערכתם ,הפגיעה תבוא לידי ביטוי תוך כרבעון.
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בשאלה זו אפשרנו לחברות להשיב על יותר מתשובה אחת.
3
מבוסס על דיווחי התעשיינים בסקר ,בשקלול היקפי היצוא.
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התגובה למשבר
כלפי לקוחות /ספקי החברה

2

בתגובה למשבר מתכננות כמחצית מהחברות בסקר ( 49%מהן) להגביר את מאמצי השיווק,
 31%מתככנות להעלות את מחירי המוצרים 23% ,לעבור ליבוא חומרי גלם הנקובים באירו,
 15%מתכננות מעבר לביצוע עסקאות במטבע אחר ו 11% -לא מתכננות שינוי בשלב הזה.

כיצד תגיב חברתך למשבר בגוש האירו כלפי לקוחות/ספקים
ניתן היה להשיב ליותר מתשובה אחת
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הגברת מאמצי שיווק

תגובה פנים ארגונית

 48%מהחברות ציינו כי בכוונתן לייעל את תהליכי הייצור בתגובה למשבר 33% ,מתכננים
לצמצם הוצאות קבועות 28% ,מתכננים קיצוץ בשעות נוספות ומשמרות ו 26% -מתכננים
להקפיא את מצבת העובדים 15% .מתכננים הקפאת שכר ואחוז דומה מתכנן לצמצם
השקעות ,לרבות במו"פ 13% .מהחברות מתכננות לפטר עובדים ו 11% -מתכננים השקעה
מוגברת במו"פ לשיפור הפריון 7% .אינם מתכננים בשלב זה כל שינוי ואחוז דומה מהחברות
נערכות להעברת הפעילות בחלקה או במלואה לחו"ל.

כיצד תגיב חברתך למשבר בגוש האירו  -שינויים פנים ארגוניים
ניתן היה להשיב ליותר מתשובה אחת
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