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(, אנד ברדסטריטדן )מ "בע( ישראל)י דן אנד ברדסטריט "ח זה נמסר לידיך ע"דו .בכל צורה שהיא, במלואו או בחלקו, ח זה"אין לשכפל דו

ח ואינה אחראית לכל הפסד או נזק "דן אנד ברדסטריט אינה ערבה לדיוק המידע בדו .ומיועד לשימושך הבלעדי לסיוע בהחלטות עסקיות בלבד

או שימוש בלתי \מוצר זה נהנה מהגנת זכויות יוצרים וכל העתקה ו .אשר יגרם לחברה או נציגיה כתוצאה מתהליך איסוף המידע ומסירתו

 2013 (c) מ"בע( ישראל)דן אנד ברדסטריט  .מורשה מהווה הפרת זכויות



 

 
 

 המגזר העסקי – המשק .1

 נכון לעכשיו, הצמיחה במשק נמוכה מאודצפויה להיות שנה מאתגרת מאוד למשק הישראלי.  2015שנת 

. שלילית ההייתסביר להניח שהצמיחה במשק הריבית האפסית אילולא , עלות הכסף הזולהוזאת בזכות 

 ריבית תובילההעלאת שבסביבה של מדיניות מוניטרית מרחיבה מאוד עם קצב צמיחה שברירי, קיים חשש 

עלייה בשיעור האבטלה בשעה שרמת המינוף של משקי הבית עלתה מאוד )בעיקר כתוצאה למיתון כלכלי. 

יהיה קשה מהתנפחות הנכסים שנוצרה על ידי הריבית הנמוכה והשחיקה בשכר הריאלי(, זה מצב מסוכן ש

 לצאת ממנו. 

בשנים עידוד ממשלתי ליצירת סביבה עסקית טובה יותר. אפוא מהגברת קצב הצמיחה צריכה להגיע 

האחרונות המגזר העסקי, מתמודד עם מעורבות ממשלתית מוגברת, המשפיעה לרעה על הערך הכלכלי של 

להתייעלות על חשבון השקעות העסקים ויכולת הסחירות שלהם, מסיטה את תשומת הלב הניהולית 

למטרות צמיחה ומגבירה את רמת אי הוודאות. לא עצם המעורבות הממשלתית היא הבעיה, אלא אופן 

היישום שלה. המעורבות הממשלתית של השנים האחרונות לוקה בקוהרנטיות, בראיה ארוכת טווח ובחזון 

 באשר למבנה השוק הרצוי.

מבינות את חשיבות הפעולות אינן דדות בבחירות הקרובות, נכון לעכשיו, נראה שהמפלגות, שמתמו

חשוב שממשלת  הנדרשות מצד הממשלה שתוקם, ליצירת סביבה עסקית תומכת צמיחה.האקטיביות 

ים וייצור רמת ודאות עסקית ישראל הבאה תספק חזון כלכלי ברור, שישמש בסיס לעבודתם של הרגולטור

 יותר. גבוהה

שתי המגמות הדומיננטיות בכלכלה העולמית בחודשים האחרונים, הן התחזקות משמעותית של הדולר 

התעשייה, אלו מגמות חיוביות שמאפשרות לייצר בעלויות מגזר בעולם וירידה דרסטית במחירי הנפט. עבור 

בערכי דולר מהעלות הכוללת( ולייצא  20%-15%אנרגיה נמוכות יותר )עלות האנרגיה במפעל נעה סביב 

עדיין נותר בעייתי עקב הפיחות באירו לעומת אירו הגבוהים יותר לעומת השקל. לעומת זאת, יצוא במטבע 

 מטבעות אחרים.

 קטניםמנוע צמיחה: הקלה על הקמה ותפעול עסקים זעירים ו .1.1

ת עסקימעת לעת, אנו נוהגים לכתוב בתמונות המצב על החשיבות הגדולה לביצוע צעדים בונים סביבה 

חיובית עבור המגזר העסקי. בשנים האחרונות, זרועות הממשלה פועלים בעיקר לייצר מגבלות על בעלי 

דרך של הטלת הון ותאגידים גדולים, מתוך מטרה להגביר את התחרות במשק ולהיטיב עם הצרכן. 

, הדרך מגבלות על גופים, סביר להניח שאינה עולה בקנה אחד עם צמיחה בתוצר העסקי. להערכתנו

שק, אלו מהעסקים במ 96%-האפקטיבית יותר, שמעודדת בצדה צמיחה, היא דרך של מתן הקלות לכ

כל שהמדינה צריכה לעשות זה לאפשר את הסביבה העסקית הנוחה העסקים הזעירים והקטנים. 

 ביותר עבור העסקים הקטנים והשוק כבר יעשה את היתר.

עידוד עסקים קטנים יתרום לתוצר, יצמצם את אי השוויון בהכנסה ובנכסים, יגביר את כמות 

 משרות השכיר במשק ויפחית את הסיכון הכללי במשק. 



 

 
 

 מפת האתגרים של עסק קטן .1.2
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 ניהול

 העסק עללעבוד בעסק ולא לעבוד בבעל עסק טרוד 

 שיווק ומכירות, מחסור בזמן ובידע בניהול כספים

 מ ובניהול משברים"מחסור בזמן ובידע בניהול מו

 תלות גבוהה בנוכחות בעל העסק

 מצב כספי

 בצד ההכנסות

 קושי ביצירת יתרון תחרותי דרך מחיר

 עקב עלויות קבועות  , קושי ביצירת רווחיות תחת מחיר שוק

 שירות המוצע/יכולת נמוכה להשפיע על רמת הביקוש למוצר

 בצד ההוצאות

 קושי בשיפור מחירי רכש עקב כמויות רכש נמוכות

 מים וארנונה לעסקים, חשמל, עליה בהוצאות שכר מינימום

 עליה בדרישות לעמידה בתקנים וקבלת רישוי והיתרים  

 נזילות

 מימון כנגד מקדמי שווי נכסים נמוכים

 דרישות שקיפות מצד הבנקים

 נטייה לבקש בטחונות אישיים נוספים

 תזרים מזומנים
 הנחת רכש וללא בטחונות, ארוכים. א.קושי בקבלת תנאים מסחריים טובים כגון ת

 נחיתות בגביית חובות מלקוחות

 שליטה ובקרה
 מחסור במנגנונים לשליטה ובקרה בגביית חוב ובניהול תזרימי

 מחסור במנגנונים לשליטה ובקרה בניהול מלאי ובסיכונים תפעוליים

 השקעות

 פיתוח עסקי
 קושי בביצוע השקעות למטרת צמיחה

 השקעה כושלת" ספוג"יכולת נמוכה ל

 מימון חיצוני
 בשיעור מימון גבוה, ארוך מ"במחקושי בגיוס אשראי 

 קושי בגיוס אשראי להון חוזר ללא בטחונות

 מימון עצמי
 הון עצמי נזיל נמוך

 נכסים אישיים משועבדים לטובת העסק

 סביבה עסקית

תחרות והרגלי  
 צריכה

 נחיתות תחרותית מול עסקים גדולים

 פתיחת עסקים מתחרים באזור ביקוש מקומי

 נחיתות באיסוף מידע על הסביבה העסקית

 שינויים בהרגלי צריכה

 רגולציה
 אגרות והיטלים/ מיסוי  / חוקי עזר עירוניים / תקנות 

 פיקוח



 

 
 

 

 להערכת החוסן הפיננסי D&Bמדד  .2

אנו ממשיכים לראות . לעומת החודש הקודם 0.12%של  עליה, זו 32.05על  D&Bעמד מדד  ינוארבחודש 

במדד החוסן הפיננסי במשק, הודות לשיפור המרווחים במגזר התעשייה ושיפור בימי האשראי מסוים שיפור 

 .הממוצעים. לעומת זאת, מגזר המסחר עדיין ממשיך לסבול מהאטה בצריכה הפרטית
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