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שנת 2018 היתה השנה השניה מזה עשור, שבה כל 20 הכלכלות הגדולות )G20( רשמו צמיחה חיובית 

בתוצר, גם אם במרביתן נרשמה צמיחה מתונה. אבל הצמיחה העולמית היא כבר לא הפרמטר הכלכלי החשוב 

הגלובליזציה  עקרון  את  מבחינתן,  מרחיקים  בשנים האחרונות,  בין המעצמות  הגיאופוליטיים  השינויים   – ביותר 

על  עולות  מעצמות  של  ההשפעה  מהתחזקות  החשש  המקומית.  הכלכלה  של  היציבות  חשיבות  את  ומקרבים 

חשבונה של ארצות הברית, מניע את בדלנותה הכלכלית והצבאית, שמוביל אותנו לסדר כלכלי עולמי חדש. כך, 

למרות שהצמיחה העולמית ל-2018 צפויה להאט בהשוואה לשנה הקודמת, הצמיחה העולמית בשנה האחרונה 

שבהן  האחרונות  לשנים  בניגוד  העולמי,  העבודה  בשוק  ומהתרחבות  ריאליות  מהשקעות  יותר  הרבה  דורבנה 

הצמיחה נבעה בעיקר מעליית ערך של נדל"ן ומעליה במחירי הסחורות. תמהיל הצמיחה השתנה ובתוך כך, גם 

 Emerging( על חשבונן של הכלכלות המתפתחות ,)Developed markets( תרומתן של הכלכלות המפותחות

.)markets

סין, שמהווה כ-15% מהתוצר העולמי, חווה האטה משמעותית בקצב הצמיחה שלה בגלל גידול עצום 

בהיקף החובות. רמות המחירים הנמוכות של מחירי הסחורות בשנים האחרונות מפחיתים את ההכנסות שלה 

מיצוא סחורות ומלחמת הסחר שהחלה להתרקם בינה ובין ארה"ב, מייקרת את המוצרים הסינים בשוק האמריקאי, 

בהשוואה למוצרים ממדינות אחרות. עם זאת, יישום מלא של הטלת מכסים אמריקאית על מלוא המוצרים הסינים, 

צפוי להשפיע עד 0.4% מהצמיחה הסינית באופן ישיר, וייתכן שתהיה השפעה עקיפה הנובעת מהפחתת מחירים 

של מוצרים סינים, לצורך התמודדות עם מדינות אחרות שמייצאות לארה"ב.

כפי שהערכנו, התחזקות שוקי העבודה במדינות המפותחות הובילו לשיפור בשכר הריאלי, מה שאיפשר 

המשך צמיחה המבוססת על התרחבות הצריכה הפרטית, וכבר ניתן לראות עליות מתונות באינפלציה בכלכלות 

הטלת  המס,  רפורמת  בתחום  האחרונות,  בשנתיים  האמריקאי  הממשל  של  הפיסקלית  המדיניות  המפותחות. 

האמריקנית  התעשייה  על  ולהגנה  האמריקאית  הכלכלה  להאצת  תרם  הממשלה,  הוצאות  והגדלת  המכסים 

מתחרות. חלקה של ארה"ב בצמיחה העולמית הגיעה לכ-20% והיא צפויה להמשיך להגדיל את חלקה בשנים 

הקרובות. בשנת 2018, העלה הפד האמריקאי 4 פעמים את הריבית המרכזית, עד ל-2.5%-2.25%, הודות לנתוני 

האינפלציה  קודמות.  לשנים  ביחס  האינפלציה  ברמות  עלייה  ובמגמת  בשוק העבודה האמריקאי  טובים  מאקרו 

אמנם עלתה, אך חלק גדול מהעלייה נבע מעליית מחירי האנרגיה, שחזרו לרדת באופן משמעותי במחצית השניה 

של השנה. אי לכך, רמות האינפלציה צפויות עדיין להיות נמוכות מאוד, ולהערכתנו, קצב העלאות הריבית של הפד 

יואט בשנת 2019.

ברבעון הרביעי של 2018, החלה מגמת ירידה בשוקי ההון בעולם. על פי הדעה הרווחת, מגמת הירידה 

בשוקי ההון מיוחסת לתהליך הצמצום המוניטרי בעולם ולמלחמת הסחר המתפתחת בין גושי הכלכלה. להערכתנו, 

1. הכלכלה העולמית
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הסיבות הללו אינן מתיישבות עם הירידות בשווקים, כיוון שתהליך הצמצום המוניטרי מתבצע באופן שכבר תומחר 

בשווקים והוא לא הפתיע את המשקיעים, והשפעת מלחמת הסחר במתכונת הנוכחית, דווקא עשויה להגביר את 

הצמיחה העולמית. הסיבות שלהערכתנו ניתן לייחס לירידות בשווקים, הן העלייה ברמות אי-הוודאות והתגברות 

המסחר הרובוטי, אך אלו אינן סיבות פונדמנטליות שמצדיקות ירידות בשווקים ולכן להערכתנו גל הירידות הנוכחי 

הוא זמני. להערכתנו, בשנת 2019, שוקי ההון צפוי להציג תשואות חיוביות במונחים שנתיים.

אלו זמנים מרתקים עבור הכלכלה העולמית – אנחנו בתהליך של מעבר מצמיחה המבוססת על תהליכי 

גלובליזציה, לצמיחה המבוססת על די-גלובליזציה, כאשר ארה"ב דוחפת את המגמה הזו וכל יתר גושי 

הכלכלה מאולצים להתיישר לפי הסדר העולמי החדש. תהליך הדי-גלובליזציה של גושי הכלכלה הגדולים, 

נועד להפחית את התלות שלהם אחד בשני בטווח הארוך, אך הוא גם מגביר את הסיכון שבהידרדרות גיאופוליטית. 

בראש  האחרות,  המעצמות  מול  אל  מתחזק  ארה"ב  של  מעמדה  גיאופוליטית,  היציבות  בחוסר  העלייה  ולמרות 

ובראשונה בזכות חוסנו של המשק האמריקאי, אך גם בזכות השליטה הבלתי מעורערת בכלכלה העולמית, במטבע 

הדולר, בשוקי ההון, בחברות הטכנולוגיה הגדולות ובכוח הצבאי הגדול ביותר בעולם. כל אלה מעצבים מחדש את 

מנועי הצמיחה הגלובליים של השנים הקרובות. אותם מנועי צמיחה מבוססים על השקעות מאסיביות בתשתיות, 

על העלאת הכדאיות הכלכלית של ייצור מקומי בשווקים המפותחים ועל גידול בהשקעות בתחום הבטחוני ובהגנה 

על המולדת.
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17 מדינות שזוכות לדירוג  ונכנס לקבוצה קטנה בת  המשק הישראלי הגיע להישג משמעותי השנה, 

אשראי בקבוצת AA. חברת S&P העניקה לישראל דירוג AA-, בגין החוסן הכלכלי המרשים שהמשק 

השנים  ב-8  הציבורי  החוב  את  להפחית  שדואגת  רציפה  ממשלתית  ממדיניות  נובעת  הדירוג  העלאת  מפגין. 

האחרונות ולשמור על גרעון תקציבי נמוך ומשמעת תקציבית מסוימת. נוסף על כך, קצב הצמיחה בתוצר הוא 

גבוה ביחס למדינות המפותחות ושיעור האבטלה בשפל של כל הזמנים. ההתנהלות התקציבית האחראית צפויה 

להימשך להערכתנו, ולא נראה שישנו סיכון מהותי מסוים שעלול לערער את כיוון הצמיחה החיובי של המשק. עם 

זאת, קיימים מספר פרמטרים שעלולים להאט את קצב הצמיחה השנתי ועליהם נעמוד בהמשך.

ההאטה בשוק הנדל"ן למגורים ממשיכה זו השנה השניה ברציפות. כבר שנתיים וחצי שיש לנו שני שוקי 

נדל"ן למגורים – שוק הדיור החופשי ושוק הדיור במחיר למשתכן. הממשלה הנוכחית התערבה באופן חסר תקדים 

בביקושים בשוק הדיור, מתוך מטרה להוריד את מחירי הדיור, אבל מאז שהחלה תכנית מחיר  למשתכן ועד היום, 

וזה הזמן לשאול מה קרה?, למה תכנית כלכלית ממשלתית, שהתכלית שלה  מדד מחירי הדיור עלה בכ-4.3%. 

היתה להוריד מחירים, העלתה עד עכשיו את המחירים, אגב גם בהתאם להערכות של גופים כמו בנק ישראל 

את  להוריד  כדי  בעיקר  ופועלת  פעלה  הממשלה  כי  המחירים?,  את  להעלות  עשויה  למשתכן  שמחיר  שהעריכו 

הביקושים בשוק הדיור מתוך מחשבה שאם הביקושים יצטננו, מחירי השוק יירדו בהכרח. אז קצב שיווק הדירות ירד 

באופן משמעותי ועדיין המחירים עלו. שוק הנדל"ן היה אחראי, להערכתנו, באופן ישיר ועקיף לכ-1.2% מהצמיחה 

השנתית, כלומר הוא אחד ממנוע הצמיחה המשמעותיים כיום. ההאטה בשוק הנדל"ן משפיעה על ענפים רבים 

ומוצרי חשמל. בחודשים האחרונים  ריהוט, מטבחים  וכלה בספקי  בינוי  במשק, החל מנותני שירותים בפרויקטי 

היקף העסקאות הוא נמוך באופן משמעותי ממה שהורגלנו אליו בשנים האחרונות, אך רמת המחירים לא פחתה 

2017, השוק הגיב לירידות בביקושים בשוק הנדל"ן למגורים, בכך  ואף עלתה מעט בחלק מהאזורים. מאמצע 

שהוא הקטין את היצע הדירות – אנחנו רואים שהתחלות הבניה נמוכות באופן עקבי ומלאי הדירות בבנייה במגמת 

ירידה. כלומר בונים בקצב נמוך יותר ובעיקר במקומות שקיימים בהם ביקושים, אם זה באזור המרכז ובתכנית מחיר 

למשתכן ובהתחדשות עירונית.

ריבית בנק ישראל ממשיכה להיות נמוכה מאוד, על אף העלאה מינורית של 0.1. הריבית הנמוכה תורמת 

להמשך התרחבות האשראי במשק, לגידול בהשקעות בנכסים קבועים ולגידול בהוצאות של משקי הבית לצריכה 

פרטית. שוק העבודה המשיך להתחזק השנה, ומספר המשרות הפנויות ממשיך לעלות. שיעור האבטלה הנמוך, 

מייצר מחסור בכח אדם בכל המשק, ועסקים חווים בעיות באיתור וגיוס עובדים חדשים. התהליכים הללו מניעים 

בצד ההוצאות של משקי הבית, מעבר  ואת ההכנסות של משקי הבית.  כלפי מעלה  הריאלי במשק  את השכר 

לעלייה מסוימת בהוצאות על דיור, לא חל שינוי מהותי ברמת ההוצאות, ולכן ניתן לראות שההכנסה הפנויה של 

משקי הבית ויכולת ההחזר שלהם השתפרה.

2. המשק הישראלי
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העלייה בשכר הריאלי בשנתיים האחרונות, הושפעה בין היתר מהעלאת שכר המינימום במשק, אך לא פחות, 

רוחביים  בתחומים  אדם  בכח  כפי שהערכנו, המחסור  מועסקים.  בשוק של  נמצאים  התחזקה המגמה שאנחנו 

מתחילה לייצר לחצים להעלאת שכר, וכשאנחנו מחברים את זה לביקושים החזקים בשוק המקומי, אנו מעריכים 

שבשנת 2019, נמשיך לראות עלייה חיובית בשכר הריאלי במשק. 

כי לא בקצב  2018, אם  הפדיון המצרפי של העסקים במשק המשיך לעלות בעשרת החודשים הראשונים של 

העלייה של שלוש השנים שקדמו לה, בעיקר בשל ההאטה בשוק הנדל"ן למגורים, שמשפיע על ענפי מסחר 

ושירותים רבים. העלייה בפדיון המצרפי נובעת בעיקר מהמשך עלייה בהיקף הצריכה הפרטית של משקי הבית, 

בענפי המסחר והשירותים, אם כי בקצב נמוך יותר. למרות שהתרחבות הפדיון המצרפי האטה, רמות המחירים 

עלו )ע"פ מדד המחירים לצרכן(: 

גרף 1: הפדיון המצרפי במשק והאינפלציה

התרחבות ענפי המסחר והשירותים, ממשיכה לשמש מנוע להגברת החוסן של שוק העבודה. בכל ענפי המסחר 

והשירותים ניתן לראות גידול במשרת השכיר. להערכתנו, מספר המועסקים במשק הסתכם ב-3,900 אלף משרות, 

זהו גידול של כ-50 אלף בשנת 2018. אנחנו נמצאים במצב של אבטלה חיכוכית, שבו מספר המשרות הפנויות 

לרמתה  הירידה בשיעור האבטלה  יותר.  הופך קשה  עובדים  וגיוס  באיתור  והקושי  עלייה עקבית  נמצא במגמת 

הנמוכה ביותר מאז ומעולם, העלייה במספר המשרות הפנויות והקושי באיתור וגיוס כוח אדם, יוצרים לחצים על 

השכר הריאלי, כלפי מעלה. ב-3 השנים האחרונות, חלה עלייה ממוצעת של כ-1,300 ₪ בשכר הריאלי במשק, 

ולהערכתנו השכר הריאלי ימשיך לעלות בקצב דומה בשנה הקרובה.

* מקור: הלמ"ס ועיבודי דן אנד ברדסטריט
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ענף הנדל"ן למגורים  .2.1

כבר שנתיים וחצי שיש לנו שני שוקי נדל"ן למגורים – שוק הדיור החופשי ושוק הדיור במחיר למשתכן. הממשלה 

הנוכחית התערבה באופן חסר תקדים בביקושים בשוק הדיור, מתוך מטרה להוריד את מחירי הדיור, אבל מאז 

שהחלה תכנית מחיר  למשתכן ועד היום, מדד מחירי הדיור עלה בכ-4.3%. זה הזמן לשאול מה קרה?, למה תכנית 

גם בהתאם  אגב  להוריד מחירים, העלתה עד עכשיו את המחירים,  היתה  כלכלית ממשלתית, שהתכלית שלה 

להערכות של גופים כמו בנק ישראל שהעריכו שמחיר למשתכן עשויה להעלות את המחירים?, כי הממשלה פעלה 

ופועלת בעיקר כדי להוריד את הביקושים בשוק הדיור מתוך מחשבה שאם הביקושים יצטננו, מחירי השוק יירדו 

בהכרח. אז קצב שיווק הדירות ירד באופן משמעותי ועדיין המחירים עלו.

 – הדירות  היצע  את  הקטין  שהוא  בכך  למגורים,  הנדל"ן  בשוק  בביקושים  לירידות  הגיב  השוק   ,2017 מאמצע 

אנחנו רואים שהתחלות הבניה נמוכות באופן עקבי ומלאי הדירות בבנייה במגמת ירידה, והבניה מתרכזת בעיקר 

במקומות שקיימים בהם ביקושים, אם זה באזור המרכז ובתכנית מחיר למשתכן ובהתחדשות עירונית.

גרף 2: התחלות בניה, גמר בניה ומלאי דירות בבניה

השלישי  לרבעון  שפורסמו  הצמיחה  נתוני  במשק,  הצמיחה  על  אותותיה  מראה  כבר  הבניה  בהתחלות  הירידה 

של 2018, מראים שקצב הצמיחה הואט מ-3.2% ל-2.3% בחישוב שנתי, כאשר את ההאטה ניתן לייחס ברובה 

להאטה בהשקעה בבנייה למגורים. בשנת 2016 ו-2017, שוק הנדל"ן היה אחראי באופן ישיר ועקיף לכ-1.2% 

מהצמיחה השנתית, כלומר הוא היה אחד ממנוע הצמיחה המשמעותיים בתקופה האחרונה וכדי לשמור על זה, 

צריך ליצור תנאי ודאות טובים יותר בשוק.

* מקור: הלמ"ס ועיבודי דן אנד ברדסטריט
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גרף 3: השקעות בבנייה ותשתיות

בבדיקת התפתחות מלאי הדירות המוכנות, המיועדות למכירה, ואת חודשי ההיצע לפי שיעורי מכירה, וראינו שהם 

במגמת ירידה, כך שלא נראה שיש היצע גדול תקוע. כל התפישה של הממשלה, שאם הקבלנים יתקעו עם מלאי 

דירות, הם יהיו חייבים להוריד את המחירים, עדיין לא מתקיימת. זה נכון שקצב השיווק בשוק החופשי ירד דרמטית, 

אבל המרווחים עדיין נשמרים.

גרף 4: מלאי הדירות החדשות למכירה וחודשי היצע על פי שיעורי מכירות

* מקור: הלמ"ס ועיבודי דן אנד ברדסטריט

* מקור: הלמ"ס ועיבודי דן אנד ברדסטריט
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2017, מראה את אותותיה על היציבות הפיננסית של קבלני הביצוע.  ההאטה בהתחלות הבניה, החל משנת 

2018, חלה עלייה דרמטית בהיקף כשלי הפירעון  כפי שהערכנו בדן אנד ברדסטריט, החל מהרבעון השני של 

בקרב הקבלנים. מגמת התחלות הבניה משפיעה על כמות כשלי הפירעון באיחור של רבעון עד שני רבעונים, כך 

שההאטה בהתחלות הבניה מביאה לעלייה ברמת הסיכון של הקבלנים ועלייה בהתחלות הבניה מביאה לירידה 

ברמת הסיכון של הקבלנים. הירידה בהתחלות הבניה מייצרת לחץ מחירים על קבלני ביצוע בקבלת עבודות, וכך 

הרווחיות מביצוע עבודות נפגעת. נוסף על כך, ככל שמשך שיווק ארוך יותר, כך קבלנים עלולים להיפגע תזרימית, 

כך שצרכי ההון החוזר שלהם עולים ומנגד הנגישות שלהם למקורות מימון היא נמוכה. חוץ מהירידה בהתחלות 

כגון הצבת מנהלי עבודה בכל אתר, קנסות על  רגולטוריות  הבניה, קבלני הביצוע מתמודדים עם עוד דרישות 

עבירות בטיחות ועלויות נוספות להבטחת בטיחות העובדים שלה.

קבלן ביצוע נושא היום במרבית הסיכונים בפרויקט, בעוד שהרווחיות שלו נמוכה ורמת אי הוודאות שלו גבוהה, 

שלא בהכרח לצורך – פעילות שוטפת של קבלן ביצוע זה לא דבר מסובך, קונים חומרים, עושים עבודות, מגישים 

חשבונות ומשלמים לספקים ולעובדים. ואני חושב שמכל הנתונים שראינו כאן, אפשר לסכם ולומר שכדי שקבלני 

ביצוע יוכלו להפחית דרמטית את הסיכון שלהם, הם צריכים הרבה יותר ודאות מצד כל המעורבים בפרויקט ובייחוד 

מרשויות המדינה. 

הבניה  התחלות  של  שחלקן  בגלל  במיוחד  עירונית,  בהתחדשות  שבונים  קבלנים  אצל  קורה  מה  גם  הסתכלנו 

2018 הוא כבר  בהתחדשות עירונית, מהסך הכולל של התחלות הבניה, נמצא במגמת עלייה מתמדת, ובשנת 

מגרד את ה-10% מסך התחלות הבניה, מה שהופך אותו לתחום כלכלי משמעותי שמגלגל כ-8.5 מיליארד ₪ 

בשנה. מספר הפרויקטים בביצוע כעת עומד על – 1,784. באותם פרויקטים בהתחדשות עירונית, פעילים כיום 

419 קבלני ביצוע, אבל 15% מהם ברמת הסיכון גבוהה מאוד. לכ-25% מהקבלנים בפרויקטי התחדשות עירונית, 

רמת הסיכון עלתה בחצי השנה האחרונה, וב-15% מהפרויקטים בביצוע הוחלף קבלן ביצוע לפחות פעם אחת. 

המספרים האלו מבטאים בעיות קשות של אי וודאות במסגרת הפרויקטים, ואפשר לתת דוגמה לחוסר הוודאות 

לגבי מועד קבלת טופס 4, שיכול להתעכב באופן משמעותי וזה מכביד על קבלן הביצוע שלא יכול להשלים את 

הפרויקט ולקבל את יתרת התשלום.

גרף 5: הקשר בין מספר הקבלנים שנכנסו לקשיים להתחלות הבניה

* מקור: דן אנד ברדסטריט
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והיא נבעה מהמשך הירידה של  בשנתיים האחרונות אנחנו רואים התארכות משמעותית בימי האשראי בענף, 

קבלני ביצוע, בנגישות למימון מהבנקים, ובעליה בהסתמכות על אשראי מספקים וזה מעיב על היכולת של קבלנים 

לשרוד. אנחנו מעריכים שהמגמה הזו תימשך לתוך 2019, בגלל הירידה בהיקף התחלות הבניה והתארכות משך 

השיווק.

גרף 6: ימי האשראי בענף הבניה

* מקור: דן אנד ברדסטריט
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2.2. התפתחויות במגזר העסקי ופעילותו

אינם מעסיקים עובדים.  כ-590 אלף עסקים, כאשר כ-51% מהם  2018, פעילים במשק הישראלי  בתום שנת 

בשנת 2018, חל גידול של כ-10 אלף עסקים במשק ומספר המשרות שנוספו עמד על כ-50 אלף. 

20182017 20162015
 מספר העסקים הפעילים

590,500580,500570,100559,300במשק

55,00056,70055,30053,200פתיחות עסקים

45,00042,30043,50042,500סגירות עסקים

10,00014,40011,80010,700תוספת עסקים נטו

50,00085,00095,77089,900מספר המשרות שנוספו

 שינוי ברמת הסיכון
עלייה של 1.5%עלייה של 0.9%ירידה של 0.35%עליה של 0.3%במשק

 ההסתברות לכשל פיננסי
PD(7.70%7.4%7.75%7.70%( במשק

93909392ימי האשראי הממוצעים

30322927עומק הפיגור הממוצע

 בתי קפההענף המסוכן ביותר
ומסעדות

 בתי קפה
ומסעדות

 בתי קפה
ומסעדות

 בתי קפה
ומסעדות

פרמצבטיקהפרמצבטיקהפרמצבטיקהפרמצבטיקההענף הבטוח ביותר

* מקור: דן אנד ברדסטריט

על אף השנה הטובה למשק הישראלי, במונחים מאקרו-כלכליים, לפי נתוני דן אנד ברדסטריט, חל גידול של כ-2% 

בלבד במספר העסקים הפעילים במשק. מספר העסקים שנפתחו בשנת 2018 ירד ממספר השיא שהגיע אליו 

בשנת 2017, והסתכם בכ-55,000 עסקים, בעוד שמספר העסקים שנסגרו עלה והתקרב לכ-45,000. תוספת 

העסקים נטו למשק הגיעה לרמת שיא של 10,000 עסקים. 

כמות העסקים הנכבדת שנפתחה בשנת 2018, מבטאת את רמת הביקושים המקומיים הגבוהה, והגידול במספר 

העסקים שנסגרו מבטא את ההאטה בענף הנדל"ן למגורים והירידה בכדאיות הכלכלית בתחומי מסחר קמעוני, 

2019 צפוי  ורכישות בחו"ל. להערכתנו, מספר העסקים שייפתחו בשנת  שנובעת מתחרות מול רכישות אונליין 

לעמוד על כ-54,000, בעוד שמספר העסקים שצפויים להיסגר יעמוד על כ-45,000, וכמות העסקים הפעילים 

במשק תגדל ב-9,000 עסקים. 

2017, ל-7.7% בשנת  2018, ראינו עלייה של 0.3% בהסתברות לכשל פיננסי במשק מ-7.4% בשנת  בשנת 

2018. להערכתנו, ההסתברות לכשל פיננסי צפויה לעלות ל-7.75% בשנת 2019. בהמשך הסקירה נציג את 

התפלגות הסיכון הענפי ואת המגמות בו בענפי המשק. 
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גרף 7: פתיחות וסגירות עסקים, וההסתברות לכשל פיננסי במשק

שינויים ברמת הסיכון של ענפים נבחרים  .2.3

השינויים המהותיים ביותר ברמת הסיכון בשנת 2018 נצפו בענף הבניה, חברות ניהול בניינים, בחנויות האופנה 

ובענף בתי הקפה והמסעדות. במרבית הענפי המסחר ראינו עלייה ברמת הסיכון, נוכח התרחבות השפעת המסחר 

המקוון על הרגלי הצריכה ומגמה זו צפוי להימשך גם בשנים הקרובות.

* מקור: דן אנד ברדסטריט
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גרף 8: שינויים ברמת הסיכון של ענפי משק נבחרים

* מקור: דן אנד ברדסטריט
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עסקים שנסגרו  .2.4

לעומת 42,300 בתקופה המקבילה אשתקד. מניתוח מאפייני העסקים  נסגרו 45,000 עסקים,   ,2018 בשנת 

שנסגרו, מצאנו שמרבית העסקים שנסגרו הם נותני שירותים קטנים, והם מהווים קרוב למחצית מסך העסקים 

שנסגרו. היות וכמות העסקים בענפי השירותים מהווה כ-60% מכלל העסקים במשק, סביר היה שנראה שהמגזר 

המוביל בהיקף סגירות עסקים יהיה מגזר השירותים, ובאופן כללי רמת הסיכון הממוצעת בענפי השירותים היא 

העסיקו  שלא  עסקים  הינם  שנסגרו  מהעסקים  כ-68%  התעשייה.  מענפי  ומחלק  המסחר  מענפי  יותר  נמוכה 

עובדים, כ-25% מהעסקים שנסגרו, הם עסקים שהעסיקו עובדים עד 4 עובדים וכ-7% העסיקו מעל 5 עובדים. 

שלושת האירועים שהשפיעו באופן המשמעותי ביותר על העסקים במשק בשנה החולפת הם ההאטה בהתחלות 

הבניה למגורים, העלייה המהותית והמתמשכת בתחום רכישות מקוונות ורכישות בחו"ל ושערי המט"ח הנמוכים 

ביחס לשקל. כל אלה השפיעו על שיעור הסגירות של העסקים בענפים הרלוונטיים, ונראה שהם ימשיכו להעיב 

עליהם גם בשנת 2019:

גרף 9: שיעור סגירות העסקים מסך כל העסקים הפעילים באותו ענף

בשנת  שנסגרו  מהעסקים  כ-22%  בלבד.  שנים  מ-5  פחות  פעלו   ,2018 בשנת  שנסגרו  מהעסקים   40%

2018, היו פעילים פחות משנתיים. רוב העסקים שנסגרו בשנתיים הראשונות לפעילותם היו בתחומי המסחר 

הקמעוני )בעיקר חנויות( ובתי קפה, מזנוני מזון ומסעדות.

* מקור: דן אנד ברדסטריט
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גרף 10: התפלגות הוותק של עסקים שנסגרו בשנת 2018

מספר הליכי כינוס נכסים המשיך לעלות גם בשנת 2018, אך קצב העלייה התמתן בהשוואה לשנים קודמות. 

זו עלייה של 2.9%.  כינוס, לעומת 19,908 בתקופה המקבילה אשתקד,  2018, החלו כ-20,464 הליכי  בשנת 

מרבית הליכי הכינוס נבעו מחובות שנוצרו מפעילות עסקית ולא ניתן לפרוע אותם.

גרף 11: הליכי כינוס שנפתחו

* מקור: דן אנד ברדסטריט

* מקור: דן אנד ברדסטריט
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מוסר התשלומים במשק  .2.5

בשנת 2018, חלה יציבות במוסר התשלומים במשק, כאשר ימי האשראי הממוצעים היו סביב 92 יום. היציבות 

נמוכה של  בימי האשראי בשנים האחרונות, שנבעה בעיקר מנגישות  נוכח העלייה  חיובית,  בימי האשראי היא 

עסקים למימון. בשנתיים האחרונות הנגישות של עסקים קטנים למימון גברה באופן משמעותי, מה איפשר את 

ההתייצבות בימי האשראי הממוצעים במשק. כפי שהערכנו בשנה שעברה, חוק מוסר תשלומים, שהחל להיות 

מיושם בפועל במחצית השניה של 2017, לא השפיע על הפחתת ימי האשראי הממוצעים במשק: להערכתנו, 

היקף אשראי הספקים בישראל נאמד בכ-450 מיליארד ₪. הרכש הלוגיסטי של משרדי הממשלה נאמד בכ-25 

מיליארד ₪, כאשר כ-85% מההזמנות הן בסכומים נמוכים מ-50 אלף ₪, אבל הסכום הכולל שלהם מהווה רק 

כ-3% מסך הרכש הלוגיסטי של משרדי הממשלה. הרכש ברשויות המקומיות נאמד בכ-40 מיליארד ₪, כאשר 

על  להערכתנו  עומד  המדינה  של  חלקה  במשק,  הספקים  אשראי  להיקף  ביחס  תשתיות.  לפיתוח  עובר  חלקו 

כ-10% מסך אשראי הספקים במשק ולכן ההשפעה של חוק מוסר תשלומים היא נמוכה.

גרף 12: התפתחות ימי האשראי במשק

* מקור: דן אנד ברדסטריט
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3. תחזית לשנת 2019

בשנת 2019, העסקים במשק יושפע ממספר אירועים מהותיים – ביניהם הבחירות לכנסת ה-21, אירוע האירוויזיון 

הנכנסת  והתיירות  לחו"ל  היוצאים  התגברות  המשך  הבניה,  בהתחלות  ההאטה  המשך  אביב,  בתל  שיתקיים 

והמשך התגברות המסחר המקוון. המשק צפוי להמשיך להציג צמיחה בתוצר סביב ה-3.5% בזכות המשך העלייה 

ולהציג צמיחה הם  וההשקעות במשק. הענפים שצפויים להמשיך  ביצוא השירותים  בצריכה הפרטית, העלייה 

וחלק מענפי המסחר, שאינם חשופים  ויוצאת  ענפי השירותים העסקיים, הענפים שמושפעים מתיירות נכנסת 

להתרחבות המסחר המקוון.



אין לשכפל דו"ח זה, במלואו או בחלקו, בכל צורה שהיא. דו"ח זה נמסר לידיך ע"י דן אנד ברדסטריט )ישראל(  )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 
)c( 2018  )זכויות יוצרים וכל העתקה ו\או שימוש בלתי מורשה מהווה הפרת זכויות. דן אנד ברדסטריט )ישראל
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