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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
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לא ברור אנו נמצאים כשבועיים לפני הבחירות, ועד עתה כמחצית מהמפלגות כלל לא הציגו מצע כלכלי. 

הוא ו ברוריםכלכליים  יעדיםחזון כלכלי, עם ציבור לא דורש ה בבחירות עם אג'נדה חברתית כלכלית, איך

  .פוליטי רדוד-כלכליאחרי שיח  נגרר

, איתנהבלי כלכלה מקומית בלי כלכלה מקומית איתנה, לא נוכל להתמודד עם משברים כלכליים עולמיים. 

 לא נוכל לנהל אירועים ביטחוניים ארוכים מפאת המימון ונאלץ לקבל החלטות ביטחוניות מבוססות תקציב

 . מוגבל

אך חלקם אינם ישימים עקב ההוצאה  ,המצעים הכלכליים שפורסמו עד כה, נכללו פתרונות טוביםבבחינת 

ניתן להעריך גם כי חסרה ההבנה הבסיסית  שפורסמו, . מתוך אותם מצעים כלכלייםהתקציבית הנדרשת

 לבעיות שנוצרו בשנים האחרונות, שכן אם אין אנו מבינים את הבעיה, איך נדע לפתור אותה?

ח הקניה של וסביבת הריבית הנמוכה בעולם, הביאה להתייקרות נכסים מהירה, ששחקה את כ :הבעיה

בשכר הריאלי, כך שהיא מקצינה  לגידולא גבוה מאוד ביחס והצרכנים. קצב עליית מחירי הנכסים בעולם ה

  את בעיית יוקר המחיה ומגדילה את רמות אי השוויון בין העשירונים.

כל עוד סביבת הריבית תיוותר נמוכה, צריכה להבין שמדובר בבעיה עולמית, ושתתגבש ראשית, הממשלה 

  הפתרונות המוצעים במצעים הכלכליים לא יסייעו ואף חלקם ייגרמו לנזקים בטווח הבינוני.

שנית, הממשלה שתתגבש חייבת לנקוט בגישה פרו עסקית כלפי המגזר העסקי )בניגוד לשנים 

 העסקי ליעדים הכלכליים שהממשלה תגדיר.האחרונות(, תוך הכוונת המגזר 

 

 יעד כלכלי:ל דוגמה קחו למשל

 , תוך צמצום אי השוויון בהכנסה ובנכסים3.5%של שנתית בתוצר בקצב המשק הישראלי יציג צמיחה 

 והגדלת הגמישות התקציבית

 

 ?1לממש את היעד הכלכלי שלהלןצריך לכלול כדי  מצע כלכליומה 

  עשירונים התחתונים ועשירוני הבינייםלתכנית להגדלת ההכנסה הפנויה לנפש 

 בהכנסה ובנכסים התאמת מנגנוני המס לצמצום אי השוויון 

 מהעסקים במשק( 99%-יצירת סביבת עסקים חיובית מונחית תמיכה בעסקים קטנים ובינוניים )כ 

  הציבוריטיפול שורש בהקצאת המקורות בתקציב לטובת הפחתת החוב 

 

יותר ממצע כלכלי, היינו רוצים לראות מנהיג כלכלי בדמות שר אוצר, שיפעל ליישום החזון הכלכלי עוד ו

 ויוביל בדומיננטיות את מוסדות השלטון השונים ליישום החזון. 

                                                 
1

 בכל הנקודות שלהלן אין פריצה תקציבית, כלומר לא נדרשת תוספת תקציבית למימוש 

http://www.dbisrael.co.il/
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המשך השיפור  .לעומת החודש הקודם 0.22%של  יהיעל, זו 32.12על  D&Bעמד מדד  פברוארבחודש 

מנקודת השפל באוקטובר  1.13%יה של יעלבחוסן הפיננסי במשק נראה גם בפברואר, והמדד משלים 

2014.  

, 2015בחודשים ינואר ופברואר או שנכנסו לכשל פיננסי במדידת ממוצע כמות העסקים שנסגרו 

נובמבר ודצמבר חודשים ובהשוואה ל ,7%-ירידה של כ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, חלה

זוהי מגמה חיובית, אך יש להמשיך ולעקוב האם מדובר במגמה ארוכת  .4%-ירידה של כ, חלה 2014

טווח, המשקפת שיפור משמעותי בחוסן הפיננסי במשק, או שמדובר במגמה קצרת טווח המושפעת זמנית 

 ממדיניות מוניטרית מרחיבה. 

 

 להערכת החוסן הפיננסי D&Bמדד 
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