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צילום :איל יצהר

מדד אמון דצמבר
מדד אמון הצרכנים של גלובס בשיתוף  PwC Israelירד בדצמבר ירידה
חדה של  8.7נקודות ל 70.8-נק’ ( 100 = 1996נק’) אחרי ירידה של 1.2
נק’ בנובמבר ועלייה של  5.3נק’ באוקטובר .שנת  2013מסתיימת כאשר
המדד נמוך ב 3.6-נק’ מרמתו בדצמבר .2012
נתון המגמה של המדד – שמבוסס על ממוצע נע תלת-חודשי – ירד
בדצמבר ב 1.5-נק’ ל 77-נק’ ,אחרי עלייה של  2.1נק’ בנובמבר ועלייה
של  3.4נק’ באוקטובר .בעצם הירידה בדצמבר היא הראשונה שנרשמת
מאז יולי .2013
בחודשים קודמים הודגש כי אין תפנית אופטימית בקרב הציבור ,למרות
העלייה בנתון המגמה .הירידה בחודש דצמבר רק מחזק הערכה זו.
יצוין כי הסקר של מכון סמית ,עליו מבוסס המדד ,נערך במקביל
לדיון בתקשורת על משמעות התחזקות השקל ,אך לפני שנכנסו

לתוקף שלל מהלכים ושינויים ,כמו הכנסת מחירי מוצרי חלב
שונים לפיקוח.
על מנת לקבל תמונה כוללת אודות הערכות וציפיות הצרכנים אין
להסתפק בבחינת הנתון הכללי של המדד .יש לבדוק בנוסף גם את
התפתחות רכיביו השונים ,ועל כך בעמודים הבאים.
הירידה המשמעותית בדצמבר נובעת מירידה בשלושת רכיבי המדד.
בשניים מהם ,המצב הכלכלי בעוד חצי שנה והמצב הכלכלי האישי
בעוד חצי שנה ,מדובר בירידות חדות יחסית שבאו אחרי שיפור מסוים
בחודשים קודמים .ברכיב של ההערכות לגבי המצב הכלכלי השוטף
הירידה קטנה יותר ,אם כי גם במקרה זה מדובר בהרעה שבאה אחרי
התאוששות מסוימת.
לסיכום ,עדיין אין אינדיקציות להתרוממות מחודשת של גל הפסימיות

של קיץ  ,2013אך גם ממש אין סיבה לחשוב שהציבור אופטימי.
למעשה ,הציבור ,כך נראה ,מאמץ הערכות מאוד זהירות ,עם תנודות
יחסית גדולות במצב הרוח מחודש לחודש ,כולל עצירה בשיפור שנרשם
בחודשים האחרונים.
במלים אחרות ,לא ניתן לדבר על תפנית בשיעור הגידול בצריכה הפרטית
במחצית הראשונה של שנת  .2014למעשה ,אם מביאים בחשבון את
ההתפתחות של רכיב הציפיות האישיות והשפל בכוונות קנייה של
מוצרים בני קיימא ,נראה כי הצריכה הפרטית תגדל שיעור מתון בלבד
בחודשים הקרובים.
מחקר שנערך במחלקת המחקר של בנק ישראל העלה שמדד אמון
הצרכנים של גלובס מחקרים יכול לחזות רבעון אחד עד שני רבעונים
קדימה את ההתפתחויות בצריכה הפרטית ,תוך הוספת מידע על הצפוי
בעתיד הקרוב ,שמעבר למה שניתן ללמוד ממשתנים אחרים במשקe .
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הערכות הצרכנים לגבי מצב המשק
מדד אמון הצרכנים מתבסס על שלושה רכיבים שמיוצגים באמצעות
שלוש שאלות שמופיעות בסקר השוטף של המדד ,אותו עורך מכון
סמית עבור גלובס מחקרים מזה  17שנה.

בהווה) רשם ירידה של  5.3נקודות אחוז (נ”א) בדצמבר למינוס
 40.8נ”א ,זאת לאחר ירידה של  3.9נ”א בנובמבר ועלייה של 2.3
נ”א באוקטובר .בסוף שנת  2012עמד נתון זה על מינוס  29.9נ”א.

† שאלה ראשונה “ -מה מצב המשק?"
† שאלה שנייה “ -מה יהיה מצב המשק בעוד חצי שנה?"
† שאלה שלישית “ -מה יהיה מצבך הכלכלי האישי בעוד חצי שנה?"

כפי שצוין מספר פעמים ,באורח מסורתי כמעט רגיל הצרכן הישראלי
להעניק ציון שלילי לתפקודו השוטף של המשק ,גם בתקופות בהן
נרשמה גאות כלכלית .לכן ,הרמה הנמוכה של המאזן נטו אינה יכולה
להתפרש כביטוי לפסימיות עמוקה .עם זאת הירידה המחודשת
בהערכות הציבור מלמדת על חשש קיים מפני מצבו של המשק.

לגבי כל שאלה חושב “המאזן נטו של האופטימיות” – כלומר ההפרש
בין שיעור המשיבים שענו שהמצב טוב/יהיה יותר טוב בעוד שישה
חודשים לבין אלה שסבורים שהמצב לא טוב/יהיה פחות טוב בעוד
שישה חודשים.
הנתון השוטף של המאזן נטו של השאלה הראשונה (מצב המשק

נתון המגמה של הרכיב ,שמבוסס כאמור על ממוצע תלת-חודשי נע
של הנתונים החודשיים השוטפים ,ירד בדצמבר ב 2.3-נ”א ,לאחר
ירידה של  0.8נ”א בנובמבר ועלייה של  1.7נ”א באוקטובר .בסוף

דצמבר עמד נתון המגמה על מינוס  36.3נ”א ,נמוך בכ 8.5-נ”א
מרמתו בסוף .2012
הירידה הרציפה בנתון המגמה היא משמעותית כי היא מסמנת
שלפחות לעת עתה ,הציבור אינו רואה סיבה להניח כי מצב המשק
הוא טוב ,או משתפר .במילים אחרות ,גם אם לא היה מקום לפסימיות
המאוד מודגשת של חודשי הקיץ ,גם אין מקום לתנועה אל עבר
הקוטב האופטימי.
בגיליונות קודמים צוין כי תידרש תפנית מיוחדת ,ונתונים חיוביים
במיוחד ,על מנת להסיט את הציבור בחזרה אל עבר הקוטב האופטימי.
הירידות בנתון השוטף ,ובנתון המגמה בנובמבר ובדצמבר ,מרמזות
שלעת עתה הציבור נותר ספקני ,ואף פסימי יותר מכפי שהיה עד
לפני חודש או חדשיםe .
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ציפיות הצרכנים לגבי מצב המשק
הרכיב שמודד את ציפיות הציבור לגבי מצב המשק שישה חודשים קדימה
רשם בדצמבר ירידה חדה .המאזן נטו – שיעור המשיבים האופטימיים
מינוס שיעור הפסימיים – ירד ב 12.6-נ"א למינוס  30.8נ"א ,אחרי עלייה
של  3.2נ"א בנובמבר ועלייה של  6.7נ"א באוקטובר.
נתון המגמה ירד ב 0.9-נ"א בדצמבר ,לאחר עלייה של  3.8נ"א בנובמבר
ועלייה של  4.4נ"א באוקטובר .בסוף החודש שעבר עמד נתון המגמה על
מינוס  23.5נ"א ,סביב רמתו במחצית הראשונה של השנה.
קשה לאתר גורם בודד שיסביר את ההרעה הניכרת שחלה בחודש דצמבר,
אם כי רכיב זה רושם תנודות יחסית גדולות בערכו מזה חודשים רבים,
ככל הנראה ביטוי לחסר ודאות בקרב הציבור.
באופן ספציפי יותר ,ייתכן שהנתון בדצמבר מבטא את החששות מפני

האטה כלכלית ,בצל פגיעת השקל המתחזק בתעשיות הייצוא .עם זאת
כאשר מביאים בחשבון את התנודות הגדולות ,אין להוציא מכלל אפשרות
תנועה הפוכה בנתוני ינואר .2014

בציפיות לגבי המצב הכלכלי האישי נרשמה הרעה בקרב שתי הקבוצות,
ועדיין הפער הגדול נשמר .בקרב הגברים הנתון ירד מפלוס  12.5נ"א
למינוס  0.3נ"א ,ואילו בקרב הנשים הוא ירד מפלוס  0.9נ"א למינוס
 2.6נ"א.

גם החודש ניסינו לזהות את הקבוצות אשר “דוחפות" לשינויים בציפיות
הציבור באמצעות בדיקת השינויים במאזנים נטו – אופטימיים מינוס
פסימיים – ברמת הקבוצות השונות.

פילוח המאזנים נטו על פי רמת הכנסה מגלה כי המאזן נטו של הציפיות
בקרב בעלי הכנסה ממוצעת לגבי המצב הכלכלי האישי ירדו ירידה חדה
בדצמבר ,למינוס  5.8נ”א לעומת פלוס  13.1נ"א בנובמבר.

בדקנו את פערי הציפיות בין גברים לנשים לגבי המצב הכלכלי בעוד
שישה חודשים .בקרב הגברים נרשמה תנועה חדה כלפי מטה של 24.5
נ"א ,ממינוס  7נ"א בנובמבר למינוס  31.5נ"א בדצמבר ,ואילו בקרב
הנשים התנועה הייתה ממינוס  28.9נ”א בנובמבר למינוס  30.4בדצמבר.

בקרב בעלי הכנסה גבוהה מהממוצעת דווקא עלה המאזן נטו שמתייחס
למצב הכלכלי האישי בנקודת אחוז אחת והגיע ל 12.6-נ”א בדצמבר.
ראוי לציין כי רמת הפסימיות בקבוצה זו הגיעה לשפל במאי  2013אז
המאזן נטו נפל למינוס  13.1נ"א.

הגברים משדרים פסימיות
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ציפיות הצרכנים לגבי מצב כלכלי אישי
המאזן נטו של ציפיות הצרכנים לגבי מצבם הכלכלי האישי בעוד
שישה חודשים רשם בדצמבר ירידה נוספת ,שניה ברציפות .בחודש
שעבר ירד רכיב זה ב 8.1-נ"א לאחר ירידה של  3נ"א בנובמבר
ועלייה של  6.8נ”א באוקטובר .בעקבות זאת ירד המאזן נטו של
הרכיב לרמה של מינוס  1.6נ"א.
המאזן נטו מודד את הפער בין שיעור המשיבים האופטימיים
לפסימיים .שיעור האופטימיים ירד בדצמבר ירידה חדה לרמה של
 16.9%מכלל המשיבים ,לעומת  23.9%מהם בנובמבר ו22.9%-
באוקטובר .לשם השוואה ,בסוף דצמבר  2012שיעור האופטימיים
עמד על .22.3%
שיעור המשיבים אשר לא צופים שינוי במצבם הכלכלי האישי

עלה בדצמבר ל 54.3%-מכלל המשיבים ,לעומת  50.9%בנובמבר
ו 53.7%-באוקטובר .שיעור הפסימיים רשם עלייה קטנה ,ל18.5%-
מכלל המשיבים בדצמבר ,לעומת  17.4%בנובמבר ו13.4% -
באוקטובר.
נתון המגמה ירד בדצמבר ב 1.4-נ”א לרמה של  4.8נ”א ,לאחר עלייה
של  3.4נ”א בנובמבר ועלייה של  4.2נ"א באוקטובר .למעשה ,הירידה
בדצמבר באה אחרי ארבעה חודשי עליות בהם נתון המגמה של
הרכיב טיפס ב 13.1-נ"א .עם זאת ,נתון המגמה בסוף  2013גבוה
מזה של דצמבר  1.3 – 2012נ"א.
נחזור על שכתבנו בגיליונות קודמים – קיימת מעין “הטיית
אופטימיות" בקרב הציבור בכל הקשור לשאלה לגבי עתידו הכלכלי.

ולראייה ,מעטים מאוד הם החודשים בהם ראינו מאזן נטו שלילי
(קרי פחות אופטימיים מפסימיים) .זה קרה ,על פי רוב ,בעיצומו של
משבר כלכלי או ביטחוני (כמו זה של השנים .)2003-2001
לרכיב הציפיות האישיות יש משקל גדול בעת גיבוש התחזיות לגבי
הצריכה הפרטית .לכן אנו שבים וטוענים כי תנודות ברכיב זה ישפיעו
על הצריכה הפרטית .אם לא יתחדש השיפור ברכיב הציפיות לגבי
המצב הכלכלי האישי ,לרבות שיפור גם בנתוני המגמה ,הרי שאין
לצפות להאצה בגידול בצריכה הפרטית במחצית השנייהe .
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ציפיות הצרכנים לגבי עתיד שוק העבודה
כדי להשלים את תמונת המדד מבחינה מקצועית עוקב מדד אמון
הצרכנים ,מאז יולי  ,2003אחרי ההתפתחויות בהערכות לגבי
שוק העבודה בישראל ,והצפוי בו בעוד חצי שנה ,שכן ציפיות
אלה משפיעות על אמון הצרכנים .זו הסיבה ששאלה לגבי הצפוי
בתחום התעסוקה במשק בעוד חצי שנה נוספה לסקר שעורך גלובס
מחקרים מדי חודש באמצעות מכון סמית.
על יסוד שאלה נוספת זו חושב מדד אמון צרכנים “מורחב” .על מנת
ליצור בסיס משותף למדד הישן ,הוצמד לחודש יולי  2003הערך
 65נק’ ,שהוא הערך של המדד הרגיל לאותו חודש.
בדצמבר עמד הערך השוטף של המדד המורחב על  63.7נק’ לעומת
 72.5נק’ בנובמבר ו 72.9-נק’ באוקטובר .נתון המגמה של המדד
המורחב ירד בדצמבר ב 2.2-נק’ ,אחרי עלייה של  1.6נק’ בנובמבר

ועלייה של  2.5נק’ באוקטובר .בסוף שנת  2012עמד הנתון השוטף
של המדד המורחב על  68.2נק’.

מתחילת  2011נרשם שינוי במגמה ,כאשר הצרכנים בישראל ,הפעם
בדומה ל”עמיתיהם” בחו”ל ,הפגינו הססנות ופסימיות.

בעקבות ההרעה המשמעותית בציפיות לגבי תפקוד המשק בעוד
חצי שנה נרשמה הרעה בהערכות לגבי התעסוקה .המאזן נטו של
רכיב הציפיות לגבי מצב שוק העבודה בעוד חצי שנה ירד בדצמבר
ב 9.2-נ”א ,למינוס  27.7נ”א ,אחרי עלייה של  1.8נ”א בנובמבר
וירידה של  4.8נ”א באוקטובר .בסוף  2012עמד נתון זה על מינוס
 20.2נ”א.

מדד אמון הצרכנים בארה”ב בעריכת ה Conference Board-רשם
עלייה משמעותית בדצמבר לרמה של  78.1נק’ ( 100 = 1985נק’) לעומת
נתון מעודכן של  72נק’ לחודש נובמבר .יש לציין כי המדד עלה יותר
מכפי שציפו אנליסטים ,בעיקר בגלל שיפור ניכר בציפיות לגבי מצב
המשק בששת החודשים הקרובים ,ועלייה חדה במיוחד באופטימיות
לגבי שוק העבודה.

הצרכנים וחו"ל

מאמצע שנת  2009ועד לסוף שנת  2010היו הצרכנים הישראלים
אופטימיים הרבה יותר מהצרכנים במשקים מפותחים אחרים,
בעיקר בשל תפקוד המשק המקומי במהלך המשבר העולמי .ואולם

בגוש האירו שב ועלה מדד אמון הצרכנים בעריכת הסוכנות הסטטיסטית
של האיחוד האירופי לאחר ירידה של חודש אחד .בדצמבר עלה המדד
ב 1.8-נק’ לרמה של מינוס  13.6נק’ .גם כאן השיפור היה גדול ממה שנצפה
טרם פרסומו על ידי אנליסטים בשווקים הפיננסיםe .
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רכישות לא־שוטפות
בנוסף לארבע השאלות של המדד המורחב ,מאז יולי  2003עוקב הסקר
גם אחרי תשובות לשלוש שאלות לגבי רכישות לא שוטפות – מוצרים בני
קיימא ,מכוניות ודירות – בחצי השנה הקרובה .מלבד המידע אשר מתקבל
לגבי תוכניות הרכישה ,הכוונה היא לתקף בדרך אחרת את הממצאים
אשר מתקבלים מחישוב המדד ורכיביו.
מוצרים בני קיימא :שיעור הנכונות לרכישת מוצרים בני קיימא רשם
ירידה בדצמבר ל 23.9%-מכלל המשיבים לעומת  25.6%מהם בנובמבר
ו 28%-באוקטובר .מזה כמה חודשים שיעור הנכונות נותר נמוך מ,30%-
ובדצמבר נרשם שפל שלא נצפה מאז קיץ  .2009הדבר מרמז על
התרחבות איטית בחלק זה של הצריכה הפרטית ,אשר תואם את נתוני
המגמה של הציפיות הכלכליות האישיות.
מכוניות :בכוונות הציבור לקנות מכונית – חדשה או מ”יד שנייה” – נרשמה
בדצמבר ירידה לאחר חודש אחד של עליה מזערית .שיעור הנכונות

הגיע ל 14.1%-מכלל המשיבים לעומת  15.2%מהם בנובמבר ו15%-
באוקטובר .זו הפעם הראשונה ששיעור הנכונות יורדת מתחת ל15%-
מאז אפריל .2013

בחודשיים הקרובים בנתוני מגמת המדד ובפרט בציפיות לגבי המצב
הכלכלי האישי.

תיק ניירות ערך

דירות :הביקוש לדירות נחלש זה החודש השלישי ברציפות ,ובדצמבר
הוא רשם ירידה של ממש .שיעור הנכונות לרכישת דירה – חדשה או
מ”יד שנייה” – הגיע בדצמבר ל 8.7%-מכלל המשיבים לעומת 10.8%
מהם בנובמבר ו 2%11.-באוקטובר .הרמה של דצמבר היא הנמוכה ביותר
מאז מארס .2013

מאז ינואר  2012אנו מתחילים לדווח במסגרת גיליונות המדד על התוצאות
של שאלה נוספת בסקר החודשי שמתייחסת להשקעות פיננסיות של
פרטים .השאלה שמוצגת מדי חודש היא האם בששת הקרובים אתם
מתכוונים להגדיל ,להקטין או לא לשנות את תיק ניירות ערך (מניות
ואגרות-חוב) שאתם מנהלים במישרין.

משנה :הצריכה הפרטית

בדצבמר דיווחו  78.8%מכלל הפרטים שנכללו במדגם שאין להם
השקעות פיננסיות ישירות 2.8% .דיווחו שיש להם תיק השקעות פיננסיות
ובכוונתם להגדילו ,ועוד  2.1%מהמשיבים ציינו שהם מתכננים להקטינו.
 9.0%לא יבצעו כל שינוי .שיעור המשיבים שציינו שאינם יודעים כיצד
ינהגו עמד על  3.4%ועוד כ 3.9%-סירבו להשיבe .

על פי אומדנים עדכניים של למ”ס הצריכה הפרטית לנפש גדלה
ב 2%-בשנת  2013לעומת  1.4%בשנת  2012ו 1.9%-בשנת .2012
מדד האמון עדיין מאותת כי במחצית הראשונה של  2014לא צפויה
התרחבות מהירה של הצריכה ,אלא אם יירשם שיפור גדול מאוד
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מדד מחירים לצרכן (נובמבר) 0.4%+ :ל־ 102.2נקודות
אחוז בלתי מועסקים (נובמבר)5.5% :

שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (אוקטובר) 9,050 :ש"ח
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הוצאה לצריכה פרטית לנפש (רבעון שני  19,485 :)2013ש"ח

3

3

שער חליפין ממוצע שקל/דולר (אוקטובר  3.53 :)2013ש'/דולר

9

כתיבה :אבי טמקין  cעריכה :גיל שלמה  cסקר :מכון סמית
גרפיקה :דורית שמעוני  cריכוז גרפים וטבלאות :אורית דיל
מנהל ייצור :עמי אוחנה  cסמנכ"ל מכירות מנויים ופיתוח עסקי :שמוליק קלמי
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 Mכל הזכויות שמורות למו"ל חב' גלובס פבלישר עתונות ( )1983בע"מ .אין להעתיק ,לשכפל ,לצלם ,לתרגם,
לאחסן במאגרי מידע ,לקלוט או להעביר באינטרנט או בכל אמצעי ממוחשב ,אלקטרוני או אחר ,או לעשות שימוש
מסחרי בחומרים ,בנתונים או בכתוב בחוברת זו ,אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת המו"ל

