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, )דן אנד ברדסטריט(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 \זכויות יוצרים וכל העתקה ומוצר זה נהנה מהגנת  .אשר יגרם לחברה או נציגיה כתוצאה מתהליך איסוף המידע ומסירתו

  c( 2013( מ"בע) ישראל(דן אנד ברדסטריט  .מורשה מהווה הפרת זכויות
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  המגזר העסקי – המשק .1

או סטגנציה במרבית הענפים במשק הורגשה האטה  .בפעילות הכלכלית במשק מסוימת התאפיינה בהאטה 2013שנת 

   .מקבילה אשתקדבהשוואה לתקופה ה

שתכליתה נדה 'גוהממשלה פועלות מתוך א הכנסת, מערכות הרגולציה השונות, 2011בקיץ  המחאה החברתיתמאז 

הגברת הדרישות הרגולטוריות וחקיקה , אופן הטיפול בא בדמות הגברת הפיקוח על המגזר העסקי. ביוקר המחיה טיפול

בשוק  של עסקיםאת הכדאיות הכלכלית  הפחיתולו המהלכים הל .רעה עם העסקים בשוק המקומיבעיקר המוגברת ש

   .מגבירים את רמת אי הוודאות בסביבה העסקית המקומיתהם ו המקומי

כתבנו בחודשים האחרונים על כך שהמגזר העסקי אינו מייצר משרות כבר זמן מה והיקף ההשקעות בציוד ירד בחדות 

הפחתת , כשלים מבניים בענפים מרכזייםת טיפול ביוקר המחיה צריך להיעשות דרך הסר. לעומת השנתיים הקודמות

  .לעסקים קטנים ובינוניים עלות גיוס האשראי הוזלתו גיוס עובדיםמתן תמריצים ל, בגיוס הון סיוע, חסמי כניסה

המגמה החיובית . ב"ובראשן ארה, תמונת המצב העולמית מציגה מגמה מעודדת של שיפור בקרב המדינות המפותחות

אם כי באופן , מאפשרת לבנק המרכזי האמריקאי להתחיל ליישם את אסטרטגיית היציאה לתכנית ההקלה הכמותית

כתוצאה , הגורם המרכזי שעלול להעיב על אסטרטגיית היציאה הוא ההאטה בצמיחת המדינות המתפתחות. מדוד

  .ב"עליה בתשואות בארהשתביא למהסטת הון 

כלכלית של חטיבת המחקר - תחזית מקרו פ"ע: קרו כלכליים בישראל מציגים התמתנות בקצב הצמיחההאינדיקטורים המא

צפויה  ,"תמר"הפקת הגז מקידוח  בניכוי השפעת, 2013צמיחת התוצר בשנת  ,2013בבנק ישראל שפורסמה בדצמבר 

   .2.6%על  לעמוד

  

  במספרים 2013שנת  .1.1

  מדדD&B  מתחילת השנה 1%-בכירד להערכת החוסן הפיננסי במשק 

 יום 110- ימי האשראי הממוצעים לאורך השנה עמדו על כ 

 בכמות החשבונות המוגבלים במשק לעומת התקופה המקבילה אשתקד 10%- חלה עליה של כ.   

  2012בכמות החברות שנפתחו לעומת שנת  4%חלה ירידה של  

  2012בכמות החברות שנסגרו לעומת שנת  7%חלה עליה של  

 2012שנת בכמות החברות שנוספו לעומת  12%ה ירידה של חל  
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  להערכת החוסן הפיננסי במשק D&Bמדד  .1.2

לעומת החודש  0.8%של  עליהזוהי , של המשק D&Bנקודות במדד  0.18-של כ עלייהחלה , 2013 דצמברבחודש 

כל המגזרים , בחודש דצמבר. כ"בסה 1%ירידה של , נקודות 1.65- ירד המדד ב, החודשים האחרונים 12- ב. הקודם

   .של המשק D&Bבמדד תרמו לעליה ) מסחר ושירותים, תעשיה(

  

  

  2013בשנת  ,מגזר בכל ענפים בעלי רמת הסיכון הגבוהה ביותרה .1.3

 ענף בתי קפה ומסעדות – מסחר 

 ענף שירותי הובלות – שירותים 

 ותשתיות ענף קבלנות בנין – תעשייה 

  

  2014תחזית לשנת  .1.4

אנו מעריכים , מאידך. המשק ימשיך להציג צמיחה מבוססת הוצאה ציבורית וצריכה פרטית, 2014בשנת כי אנו מעריכים 

החולשות מהוות מקור . כי המגזר העסקי ימשיך להפגין חולשות ביצירת מקומות תעסוקה ובהשקעה במכונות וציוד

  . רוכת טווח לצד סטגנציה במגזר העסקיהיות ולא ניתן לבסס צמיחה א, ווח השנתיים עד שלוש השנים הבאותלדאגה בט
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 מסחר ושירותים, תעשיה –מגזרים  .2

  

  יהיהתעש מגזר .2.1

לעומת  0.5%- כשל  עליהזוהי , יהינקודות לעומת החודש הקודם במגזר התעש 0.2של  עליהחלה  דצמברבחודש 

מגזר התעשייה סבל  .3.3%כ "ירידה של בסה, נקודות 1.4- ירד המדד ב, החודשים האחרונים 12-ב .החודש הקודם

ההשפעה נובעת גם משחיקה בהכנסות השקליות מיצוא . בשנה האחרונה מהתחזקות השקל אל מול יתר המטבעות

לא יחול  2014בשנת  אנו מעריכים כי .עליה בכדאיות הכלכלית ליבוא מוצרים מסוימים על פני רכש מקומיוגם מ

  .מגזר התעשייה ימשיך לסבול משחיקת מרווחים וכי, ח"וי מהותי ביחס השקל למטשינ

 המסחר מגזר .2.2

לעומת  0.9%- כשל  עליהזוהי , המסחרנקודות לעומת החודש הקודם במגזר  0.2של  עליהחלה  דצמברבחודש 

' התפתחות המטרז .כ"בסה 0.2%עליה של , נקודות 0.3-עלה המדד ב, החודשים האחרונים 12-ב. החודש הקודם

המהותיים של המשכירים חסמי הכניסה הנמוכים ונתחי השוק , השינויים בהרגלי הצריכה בקרב צרכנים, המסחרי

קמעונאים שמצליחים לייצור ערך עבור הקונה ומגיבים , לעומת זאת .מייצרים אתגרים עבור קמעונאים, הגדולים

המסחרי מייצרת גם הזדמנות ' התפתחות המטרז .ון שלהםיפחיתו את רמת הסיכ, מהר לשינויים בסביבה העסקית

 .עבור קמעונאים הן בהעלאת יכולת המיקוח שלהם מול המשכירים והן בזיהוי מיקומים עם כמות מבקרים גבוהה

הודות למחירי יבוא זולים יותר ומתמיכה בצריכה , סיטונאים ימשיכו ליהנות מרוח גבית בשנה הקרובה, להערכתנו

  .פרטית

  השירותים מגזר .2.3

לעומת  0.8%- זוהי עליה של כ, נקודות לעומת החודש הקודם במגזר המסחר 0.3חלה עליה של  דצמברבחודש 

מגזר השירותים מציג  .כ"בסה 1%ירידה של , נקודות 0.1-ירד המדד ב, החודשים האחרונים 12-ב. החודש הקודם

  .מהתחזקות השקל אל מול יתר המטבעותומאידך , שמחד נובעת מעליה בביקוש לשירותים, כללית יציבות

  

30.1

29.3
28.9 29.1 29.0 29.0

29.4 29.2 29.0 29.0 29.2 29.4 29.5

28.7 28.5 28.7

34.8
34.5 34.4

34.7 34.6 34.8
35.2 35.0 35.1 35.1 35.2 35.1 35.1

34.5 34.4
34.7

36.9
36.3 36.2 36.5 36.4 36.4 36.2 36.0

35.7 35.5 35.6 35.7 35.7
35.2 35.0 35.2

27.5

30.0

32.5

35.0

37.5

מסחר שירותים תעשיה



  
  dbisrael.co.ilinfo|  www.dbisrael.co.il@ |  7330330-03.טל|  קבוצת דן אנד ברדסטריט ישראל       

 

 ענפים .3

  נבחרים יהיתעש ענפי .3.1

  :2013ענפי התעשייה שריכזו עניין בשנת 

 הינו נמוך  מביצוע הגולמימרווח ה .בשנה האחרונה נוספו קשיים והתחזקו קשיים קיימים בענף – ענף הבניה
הענף עושה שימוש . ממזמיני עבודהעיכובים מהותיים בתשלומים נרשמים ו התאריך הפרויקטים מ"מח, מאוד

 למטרת גישור על פערי תזרים מוגבר באשראי חוץ בנקאי

 חסרון לגודל ועלויות ייצור גבוהות ביחס , התחזקות השקל לעומת מטבעות אחרים – תעשיית ציוד תקשורת
 ענףרווחיות המשפיעים על , למתחרים בעולם

  האירוע בא לאחר עליה מתמשכת . קריסת מטבחי טופז היתה אירוע מרכזי בשנה האחרונה –תעשיית רהיטים
 .בפרט בקרב עסקים קטנים ובינוניים, ברמת הסיכון בענף

  

  נבחרים תעשייהבקרב ענפי  D&Bמדד 

  

  נבחרים מסחר ענפי .3.2

  :2013ענפי המסחר שריכזו עניין בשנת נסקור את 

 עד . אסטרטגיית מחיר, נוסף מאפיין נוסף השנה, הגבוהה ממילא בענףלרמת הסיכון  – בתי קפה ומסעדות
עשוי לגרום לשחיקה , רטגיית מחיריםהשילוב בין עודף היצע ואסט. רמת הסיכון נבעה מעודף היצע, 2013לפני 

אסטרטגיית המחיר כבר החלה לבוא לידי ביטוי עם הורדת מחירי המכירה בקרב חלק מהרשתות . במרווחים
    הגדולות

 הביאו להגברת התחרות ולשחיקה , בשנים האחרונות ,ל לישראל"כניסת רשתות בינ – חנויות אופנה והלבשה
אנו . משכירים כמות הסניפים וחוזק המותג הפכו להיות כבדי משקל ביכולת המיקוח מול. במחירי המכירה לצרכן

   המיקוח של הקמעונאים מול המשכיריםתגרום לשינויים ביחסי , מעריכים כי התפתחות מואצת על שטחי מסחר

 היא האירוע הבולט ביותר בענף בשנה האחרונה, קריסת רשת אופיס דיפו – מכשירי הכתיבה וציוד משרדי .
נו מייצג שינוי ברמת ועל כן אי, קריסת הרשת נבעה מסיבות שאינן קשורות לרמת הסיכון בענף, להערכתנו

  הסיכון בענף
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 קצב פתיחת הסניפים נותר . האחרונות חלה עלייה מהותית ברמת התחרות בענףבשנים  – קמעונאות מזון
  וי או ירידה במכירות חנויות זהותלהערכתנו חלק מהותי מרשתות המזון הציגו אי שינ. 2013גבוה בשנת 

 ת קדמישבא בעקבות המלצות ועד, 2016מתווה הפחתת המכסים עד לשנת  – יבוא וסחר במוצרי מזון ,
 ות עבור הענףפותחת הזדמנ

  נכנס לתוקף השלב האחרון ברפורמת המיסוי על  2013בתחילת יולי  –ענף המשקאות האלכוהוליים
להבדיל משיטת  ,)אלכוהול 100%( לליטר כוהל₪  105אשר לפיה הוחלה הטלת מס קצוב של , האלכוהול

בשלב ראשון לייקור יישומה הוביל  .המיסוי הקודמת שהתבססה על מחיר הקנייה הסיטונאי של המוצר
הענף ניצב בפני שינויי , כתוצאה מכך .המשקאות הפשוטים לצד הוזלה של חלק ניכר ממשקאות הפרימיום

 הרגלי צריכה

  

  בקרב ענפי מסחר נבחרים D&Bמדד 

  

  

  נבחרים שירותים ענפי .3.3

  :2013שריכזו עניין בשנת  השירותיםענפי 

 בין ישראל לאיחוד האירופי יאפשר לענף לצמוח דרך גידול " שמיים פתוחים"יישום הסכם  – סוכנויות נסיעות
רמת התחרות בענף הפכה בשנים האחרונות , עם זאת. בהיצע מושבי טיסות וגידול במספר חברות התעופה

יעות כתוצאה מהתאגדויות של סוכנויות נס, כתוצאה מכניסת פלטפורמות אינטרנטיות נגישות, לגבוהה מאוד
 קטנות ובאופן כללי כתוצאה מחסמי כניסה נמוכים לענף

  ולצורך שיפור , מתוך מטרה להסדירו ולמצבו, הענף אופיין בשנים האחרונות בשינויים רגולטורים –ענף הניקיון
הגדרת החברות בענף כקבלני שירותים ולא כקבלני כוח  :בין הפעולות שננקטו .תנאי העסקתם של העובדים

, וןאיסור התקשרות עם קבלני שירותים הפועלים ללא רישי, החלת חובה על קבלני שירותים לקבלת רישיון , אדם
הגברת הרגולציה  .נקיטת פעולות להעלאת שכרם של העובדים בענףו הגברת האכיפה של דיני העבודה

עד  20%צפויים להביא בטווח הקרוב לעליית תעריפי הניקיון בשיעור נאמד של  ,המונעת תנאי העסקה בחסר
25% 
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  נבחרים שירותיםבקרב ענפי  D&Bמדד 
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