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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

לתי או שימוש ב\מוצר זה נהנה מהגנת זכויות יוצרים וכל העתקה ו .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

, הפתיעה את האנליסטים במשק. האנליסטים העריכו כי 2014החלטת הריבית של בנק ישראל, לחודש מרץ 

הפחתת הריבית . 0.25%-, אך החלטת בנק ישראל היתה להפחית את הריבית ב1%הריבית תיוותר על 

אנו ממשיכים להעריך משקפת את המגמות השליליות שאנחנו מציינים בתמונות המצב בחודשים האחרונים. 

  כי הפחתות הריבית, כמו זו האחרונה, לא תתרומנה באופן משמעותי ליציאה מההאטה הנוכחית במשק.

התרחבות הסחר העולמי בשנתיים הקרובות צפויה להשפיע לחיוב על תרומת היצוא לתוצר. מאידך, הצריכה 

צפוי , 2015בשנת הפרטית וההוצאה הציבורית צפויות לצמוח באופן מתון יותר. להערכתנו, שיעור האבטלה 

  .6.5% – הערכת בנק ישראללעומת  D&B – 6.8%היות גבוה יותר מתחזית בנק ישראל: הערכת ל

על הצרכן מפני פישה הוליסטית של הגנה תהמחאה החברתית הסיטה את המעורבות הממשלתית לעבר 

. בפועל, המעורבות הממשלתית הננקטת כיום היא מפוזרת וחסרת חזון אחיד. העובדה הזו המגזר העסקי

בעיית  מזהיםאנו  כתוצאה מכך .עסקיםמגבירה את רמת אי הוודאות ומפחיתה את הכדאיות הכלכלית של 

  .חוסר אמון של המגזר העסקי במוסדות הממשלה

  

  להערכת החוסן הפיננסי במשק D&Bמדד   .1.1

לא נראתה ש חודשים, בעיקר בשל העובדה 3בת פאון יך לשקף מגמת קממשי, 2014 פברוארחודש 

מאיות הנקודה, זו  5-עלה בחודש פברואר, ב D&Bמדד  ירידה בהיקף המידע השלילי בתקופה האחרונה.

  . פרומיל 1.5עליה של 
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 תעשיה, מסחר ושירותים –מגזרים  .2

  

  

  עסקים שנכנסו לרמת סיכון גבוה .2.1

  
  , בחלוקה לפי מגזרים, בחודש פברואר:להלן ניתוח על מספר העסקים שנכנסו לרמת סיכון גבוה

  

  שירותים  מסחר  תעשיה  

  1,035  1,501  953  2014פברואר 

  

מכלל  8.2%-מהווים כעסקים, ה 41,880, משקף קצב שנתי של היקף העסקים שנכנסו לרמת סיכון גבוה

 העסקים במשק. 
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