תמונת מצב חודשית
מדד דן אנד ברדסטריט להערכת החוסן הפיננסי במגזר העסקי

נובמבר 2015

אין לשכפל דו"ח זה ,במלואו או בחלקו ,בכל צורה שהיא .דו"ח זה נמסר לידיך ע"י דן אנד ברדסטריט (ישראל) בע"מ (דן אנד ברדסטריט),
ומיועד לשימושך הבלעדי לסיוע בהחלטות עסקיות בלבד .דן אנד ברדסטריט אינה ערבה לדיוק המידע בדו"ח ואינה אחראית לכל הפסד או נזק
אשר יגרם לחברה או נציגיה כתוצאה מתהליך איסוף המידע ומסירתו .מוצר זה נהנה מהגנת זכויות יוצרים וכל העתקה ו\או שימוש בלתי
מורשה מהווה הפרת זכויות .דן אנד ברדסטריט (ישראל) בע"מ (2015 )c
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 .1הכלכלה העולמית והמשק הישראלי
החודש הקרוב הוא נקודת מפנה קריטית לכלכלה העולמית .הבנק הפדרלי בארה"ב צפוי להעלות את הריבית ,לראשונה
לאחר  7שנים שהריבית עומדת על אפס .החשש העיקרי הוא שיציאה ממדיניות ריבית אפס תעצור כמעט לחלוטין את
הצמיחה העולמית ובתסריטי קיצון אף תביא למיתון בכלכלה העולמית .בנוסף אנחנו חוששים שעם העלייה בריבית
בעולם ,יתממשו סיכונים שאנחנו יודעים על קיומם וגם סיכונים שאנחנו עדיין לא יודעים על קיומם .מצד שני ,העלאת
הריבית הוא צעד מחויב המציאות – מדיניות ריביות אפס הביאה לגידול עצום בהיקף החובות בעולם .לפני המשבר
ב 2008-היקף החובות עמד על  142טריליון  ,$יותר מפי  2.5מהתוצר העולמי 7 .שנים בלבד לאחר מכן ,החוב הגיע
לכ 200-טריליון  ,$כמעט פי  3מהתוצר העולמי .העולם חייב היום כמעט פי  3יותר מהתפוקה שהוא מייצר .כשהריבית
תתחיל לעלות ,נטל החוב יגדל ויעיב על הצמיחה העולמית ,ובכלל יש לבחון האם העולם מסוגל לשלם את הריבית על
החוב שתפח כל כך.

 .1.1מוסר התשלומים במשק הישראלי
בעשור האחרון חלה עליה של כ 40%-בימי האשראי הממוצעים במשק ובשנים האחרונות הגענו לשיאים במחזור
האשראי הריאלי במשק .קשה לפתח עסק כשהתשומות הניהוליות מוקדשות למימון הון חוזר ולגביה .ימי האשראי
הארוכים ומוסר התשלומים באופן כללי ,הם בעיה מרכזית ,בייחוד בקרב עסקים קטנים ובינוניים ,כיוון שקביעת
התנאים המסחריים מצויה אצל בעלי יכולת המיקוח .המדינה יכולה להשפיע על תנאי התשלום במשק ,גם דרך
שיפור מוסר התשלומים שלה עצמה ,וגם דרך חקיקה רוחבית שתגביל את ימי האשראי המותרים .קיצור של כל יום
בימי האשראי ,נאמד בחסכון בהיקף של כ 150-מיליון  ₪למשק .מה שיאפשר לעסקים להתמקד בפיתוח והשקעות
וכן ניתן לראות בצעד כזה מנוע צמיחה משמעותי למשק.
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ימי האשראי הממוצעים מינואר  2014עד אוקטובר 2015
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 .2מדד דן אנד ברדסטריט להערכת החוסן הפיננסי במשק
בחודש נובמבר עלה מדד דן אנד ברדסטריט להערכת החוסן הפיננסי במשק ועמד על  ,32.12עליה של  0.22%לעומת
החודש הקודם .העלייה במדד נובעת מעלייה בהיקף הפדיון במגזר הקמעוני ומיציבות בהיקף הפדיון במגזר השירותים.
מגזר התעשייה עדיין סובל משער האירו הנמוך שמעיב על החוסן הפיננסי שלו .נראה שקצב הצמיחה השנתי בתוצר
עדיין נמצא בטווח התחזית של משרד האוצר (.)2.5%
מדד דן אנד ברדסטריט להערכת החוסן הפיננסי במשק
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