א ג ף המחקר הכלכלי
סקר ציפיות בתעשייה לחודשים אוקטובר  -דצמבר  - 0213ממצאים ראשוניים
הוצאות מימון ריאליות וקשיי אשראי
התעשיינים בסקר ממשיכים לדווח על עלייה בהוצאות המימון הריאליות בקצב דומה לזה שנרשם
ברבע הקודם :ברבע השלישי של  3102נרשם מאזן נטו 1חיובי של  5.5%בהוצאות המימון ,כאשר
 01%דיווחו על עלייה בהוצאות ,למול  8%שדיווחו על ירידה קלה; זאת לאחר מאזן חיובי של 1%
ברבע השני של  .3102שמירה על קצב הגידול של הוצאות המימון הריאליות התאפשרה בין היתר,
הודות להותרת ריבית בנק ישראל על כנה במהלך הרבעון ( ,)0.35%בעוד ציפיות האינפלציה נותרו
יציבות.
לסוף  0213צופים התעשיינים התמתנות קלה בקצב עליית הוצאות המימון הריאליות :צפי למאזן נטו
חיובי של  ,4%כאשר  04%צופים עלייה בהוצאות ו 8% -צופים ירידה.
בנוסף ,נרשמה התמתנות קלה
בדיווחי התעשיינים על קשיי
האשראי ברבע השלישי של השנה:
אחוז התעשיינים המדווחים על קושי
בשמירה על מסגרת האשראי הקיימת
ירד בתקופה הנסקרת ועמד על ,42%
לעומת  48%אשר דיווחו כך בסקר
הקודם ,ובדומה ל 44% -בסקר של
תחילת .3102

סקר ציפיות  -אינדיקציות למצוקת אשראי
קושי בקבלת אשראי חדש
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כמו כן ,ירידה נרשמה גם בשיעור התעשיינים שנתקלו בקושי בהשגת אשראי חדש 41% :מהתעשיינים
שנזקקו לאשראי חדש נתקלו בקושי בקבלתו ,לעומת  51%בממוצע ארבעת הסקרים הקודמים (בממוצע
השנה החולפת).
נציין ,כי עיקר ההתמתנות בקשיי האשראי נגזרה מהמפעלים הגדולים :שיעור המפעלים הגדולים
המדווחים על קושי בקבלת אשראי חדש ירד בסקר הנוכחי ל( 40% -לעומת  48%בשני הסקרים
הקודמים) ,ושיעור המפעלים הגדולים המדווחים על קושי בשמירה על מסגרת האשראי ירד ל25% -
(לעומת  40%בשני הסקרים הקודמים) .נציין ,כי שיעור כה נמוך של מדווחים על קשיי אשראי בקרב
המפעלים הגדולים לא דווח עד כה במסגרת הסקר.2

 1מאזן נטו = שיעור המדווחים על עלייה פחות שיעור המדווחים על ירידה ,משוקלל בהתאם לעוצמת השינוי.
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מעקב אחר קשיי אשראי בקרב המפעלים החל להיבחן מסקר אפריל  3112המתייחס לרבע הראשון של 3112

א ג ף המחקר הכלכלי
מנגד ,בקרב המפעלים הקטנים
והבינוניים 3ממשיכים לבלוט קשיי
האשראי ,כאשר  58%מהמפעלים
הקטנים והבינוניים שנזקקו לאשראי
חדש נתקלו ברבע השלישי של 3102
בקושי בקבלתו ,לעומת  51%בסקר
הקודם.

קשיי אשראי במפעלים הקטנים והבינוניים מול המפעלים הגדולים
אחוז החברות המדווחות על קושי בשמירה על מסגרת האשראי הקיימת וקושי בקבלת אשראי חדש
ברבע השלישי של 0213
קושי בקבלת אשראי חדש
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כמו כן ,שיעור המדווחים על קושי בשמירה על מסגרת האשראי הקיימת נותר בתקופה הנסקרת על
 ,11%בדומה ל 52% -שדיווחו כך בסקר הקודם.
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