
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דצמבר 2017 

 

גילי בן אברהם 

החטיבה הפיננסית< אגף כלכלה 

      

ענף ה-IT )שיר ו  ת י   מידע( 

תקציר 

על פי ההערכות, שוק ה-IT צומח בקצב מתון גם בשנת 2017, אם כי גבוה יותר בהשוואה לשנתיים  
הקודמות. מבין מגזרי הפעילות, מגזר החומרה מכביד על הצמיחה בהכנסות, עקב שיפורים 
טכנולוגיים והתחזקותן של יצרניות חומרה סיניות, שלוחצים את מחירי המכירה של רכיבי חומרה כלפי 

מטה.  

מצד הביקוש, שני הסקטורים המרכזיים ביותר בצריכת מוצרי ושירותי IT, פיננסים וממשלה, תמכו  

 IT-בשנת 2017, ונראה כי הם ימשיכו להוביל את העלייה בתקציבי ה IT-בגידול של תקציבי ה
בתקופה הקרובה.  

המחסור בעובדים מתחום התוכנה, שאינו צפוי לקבל מענה בקרוב, עשוי להכביד על הפעילות של  
החברות בענף. מעמסה זו צפויה להתבטא בהוצאות שכר גדלות, תחרות ואתגר בשמירה על עובדים 
מוכשרים וקושי בגיוס עובדים חדשים. כמו כן, כתוצאה מכך, ייתכן כי הפעילות של החברות המקומיות 

באמצעות חברות בנות במזרח אירופה )Offshore( תתרחב.  

הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף ה-IT מצביעים על מגמה חיובית. זאת,  כפי שמשתקף  
מהעלייה בהכנסות, שברובה אורגנית, ובנוסף, העלייה בשיעור הרווחיות התפעולית המצוי בעלייה 
בהסתכלות ארוכת טווח, על אף השחיקה בשיעור הרווחיות הגולמית המצרפית. העלייה ברווחיות 
התפעולית, ככל הנראה, חלה על רקע הגידול במגזרי התוכנה והשירותים, על חשבון מגזר החומרה 
הפחות רווחי. כמו כן, רמת המינוף המצרפית מצויה אף היא בירידה וכך גם נטל המימון המצרפי.      



רקע 

ענף ה-Information Technology( IT( מכיל מספר רב של חברות, אולם, בדומה לענפים אחרים 
רבים, את הענף מובילות מספר קבוצות גדולות המניבות נתח ניכר מההכנסות של הענף. החברות 
הגדולות בענף בעלות פעילות עסקית מגוונת מאוד, המתפרסת על פני תחומים שונים, כאשר לעיתים 
קרובות כניסה לתחומי פעילות חדשים והתרחבות נעשות באמצעות רכישת חברות קטנות המתמחות 
בנישה מסוימת. התרחבות בצורה כזו, בדרך כלל, מסתכמת בהוצאה נמוכה יחסית והינה עדיפה על 
פני חדירה לתחום חדש באמצעות תכנון, הקמה וגיוס. לכן, הענף מאופיין בתדירות גבוהה יחסית של 

פעילות מיזוגים ורכישות. 

מרבית הפעילות של החברות בענף היא מקומית, ולפיכך קשורה באופן הדוק למצב הפעילות במשק 
המקומי. כך שבתקופות גאות במשק רווחי החברות וההכנסות ממיסים גדלים, דבר אשר מאפשר 

 .IT-למוסדות ממשלתיים ולחברות פרטיות להגדיל את השקעותיהם, וכפועל יוצא גם את תקציבי ה
בהקשר זה מעניין לראות את המתאם החיובי המתקיים בין השינוי בהכנסות של החברות הציבוריות 1

בענף שירותי המידע )IT( לשינוי בהשקעה במכונות וציוד במחירים שוטפים )ראה/י תרשים מס' 1(. 
אם כי בשנתיים האחרונות נחלש במעט המתאם, כאשר לפחות לגבי שנת 2016 נראה כי השפעות 

, שדחפו את ההשקעה במכונות וציוד כלפי מעלה, אחראיות להפרה של מתאם זה.  2 חד פעמיות

 

את הפעילות של חברות ה-IT ניתן לחלק לשלושה מגזרים עיקריים: 1. חומרה- מכירה ושיווק של 

מחשבים, ציוד לאחסון נתונים, ציוד רשתות תקשורת, מדפסות וכו'; 2. תוכנה- מכירה ושיווק של 

תוכנות כגון-CRM ,ERP, מסדי נתונים, אבטחת מידע, תוכנות OFFICE ,BI ועוד. חלקן בפיתוח עצמי 

וחלקן שיווק של מוצרי החברות הבינלאומיות הגדולות- MICROSOFT ,SAP וכו'; 3. שירותי ערך 
מוסף- שירותי מיקור חוץ, שירותי הטמעה, אחזקת תשתיות, ייעוץ, ניהול סיכונים, שירותי ענן וכו'.  

בדרך כלל, לחברות הגדולות בענף ישנה פעילות בשלושת המגזרים הללו, ואילו החברות הקטנות 
מתמחות בפלח פעילות מסוים או בנישה, דוגמת שירותי ענן. עובדה זו מקנה לחברות הגדולות יתרון 
מחד, מפני שהן מסוגלות להעניק את כלל השירותים עבור לקוחותיהן, מה שהופך את ההתקשרות 
עמן לנוחה. אך מאידך, חברות אלו נדרשות לספק מענה לצרכים חדשים ולאמץ פתרונות ויישומים 
טכנולוגיים חדשים בעצימות גבוהה, מה שדורש מהן לאתר חברות מתאימות לרכישה וכן לדאוג 

לסינרגיה מוצלחת בין כל פעילויות הקבוצה.       
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 לרשימת החברות המפורטת ראה/י עמוד 7 בהמשך. 1
 השקעה גבוהה וחד פעמית של אינטל בהקמת המפעל החדש, ועלייה חדה ברכישת רכבים להשקעה עקב 2

השינוי במיסוי שחל בתחילת 2017. 



ההתקשרות בין ספקיות ה-IT ללקוחותיהן נעשית לרוב על בסיס פרויקטים בחוזים ארוכי טווח 
)בתחילה הקמה ולאחר מכן תחזוקה שוטפת(, כאשר שיעורי הנטישה על ידי הלקוחות הם נמוכים. 

דבר אשר מוביל לתחרות בעיקר על פרויקטים חדשים, ולא על כאלו קיימים.  

שוק ה-IT צומח במתינות; מגזר החומרה מעיב על הצמיחה 

ההכנסות המצרפיות של החברות שפעלו בשוק ה-IT המקומי הסתכמו בכ-6.76 מיליארד $ בשנת 3
2016, סכום זה משקף עלייה של כ-2% בהשוואה לשנת 2015 )ראה/י תרשים מס' 2(. ע"פ ההערכות, 

קצב הצמיחה של ההכנסות בשוק ה-IT צפוי לעלות ל-2.7% בשנת 2017, ולהיוותר זהה בשנת 2018. 
אולם, לא כל מגזרי הפעילות תורמים לצמיחה, כאשר מגזר שירותי ערך מוסף, שהינו העיקרי מבין 
מגזרי הפעילות )48% בשנת 2016(, ומגזר התוכנה בעלי תרומה חיובית לצמיחה, ומאידך מגזר 

החומרה מצוי במגמה שלילית בשנים האחרונות, הצפויה להימשך בשנים הקרובות.  

המגמה השלילית במגזר החומרה חלה על רקע הירידה המתמשכת במחירי המכירה של רכיבי 
חומרה, הנובעת בעיקר משיפורים טכנולוגיים. מלבד השונות הקיימת בין מגזרי הפעילות המתבטאת 
במגמות, גם הרווחיות של כל מגזר היא שונה. כך, שיעור הרווחיות במגזר שירותי הערך המוסף הינו 
הגבוה ביותר מבין המגזרים, ולאחריו מגזרי התוכנה והחומרה. הרווחיות הנמוכה יחסית במגזר החומרה 

טמונה בכך שרכיבי החומרה המשווקים על ידי חברות ה-IT אינם מיוצרים על ידם, אלא על ידי חברות 
בינלאומיות. שיווק מוצרי החומרה לרוב אינו בבלעדיות ומתאפיין בתחרותיות גבוהה, מה ששוחק את 
הרווחיות הנובעת מהשיווק. בהקשר זה, יש לציין כי בשנים האחרונות יצרניות החומרה האסיאתיות, 

דוגמת Lenovo ו-Huawei, מתחזקות על חשבון החברות האמריקאיות שבעבר זכו לשלטון כמעט 

  .IT-מוחלט בכל הנוגע לשוק תשתיות ה

חברות הטכנולוגיה הענקיות, כגון- אמזון ופייסבוק, רוכשות חלק הולך וגובר של חומרה מחברות 
אסיאתיות לטובת פרויקטי הענן שלהם. המשמעות העולה מכך היא, שככל שהחברות הסיניות יגדילו 
את חלקן בשוק המקומי )נכון להיום ללנובו יש חלק לא זניח משוק השרתים( לא מן הנמנע כי הירידה 
במחירי רכיבי החומרה תימשך וגודלו של שוק זה ימשיך להתכווץ. מעניין לציין, כי על פי נתוני החברות 
הציבוריות בענף, נראה כי שיעור הרווח התפעולי בקרב חברות הפועלות בכלל המגזרים גבוה יותר 
ככל שהחברה עוסקת פחות בחומרה, כאשר וואן יוצאת דופן במקצת )ראה/י תרשים מס' 3(, מאותן 

הסיבות שהוצגו לעיל.  

מאידך, המגמה החיובית במגזר התוכנה צפויה להתבסס על תתי התחומים: יישומי ניהול וניתוח מידע, 

תוכנות אבטחה ותוכנות עסקיות )CRM ,ERP וכו'(. והמגמה החיובית במגזר שירותי הערך המוסף 

צפויה להיתמך בעיקר על ידי תתי התחומים: ייעוץ בתחומי: האסטרטגיה; סייבר; ביג דאטה; שירותי 
ענן וכו'. 

שוק שירותי הענן יעמוד ע"פ הערכות על כ-330 מיליון דולר בסיכומה של שנת 2017, סכום זה משקף 
עלייה של כ-14% ביחס לגודלו בשנת 2016, כאשר קצב הצמיחה השנתי צפוי להישאר דו ספרתי עד 

לשנת 2019. מבין פלחי הפעילות בתחום שירותי הענן, BSaaS )שירות עסקי כשירות, דוגמת שירותי 
הפקת תלושי שכר(, הינו הפלח המוביל בישראל, שווה לכ-48% מסך שירותי הענן בשנת 2016, 

ולאחריו  SaaS )תכנה כשירות, דהיינו תכנה השייכת לספק השירות ומותקנת בשרתים חיצוניים שאינם 

של הלקוח( עם 29% ו- IaaS/PaaS )תשתית כשירות, כלומר תכנה השייכת ללקוח ומותקנת בתשתיות 
חיצוניות( עם 17%. יחד עם זאת, שני התחומים האחרונים צפויים לצמוח בחדות בשנים הקרובות 
בהשוואה לראשון, 20% ו-11% בשנת 2018, בהתאמה. בדומה למתרחש בעולם, בתחום ה- 

IaaS/PaaSשולטות ענקיות הטכנולוגיה הבינלאומיות גם בשוק המקומי, עם פעילות עיקרית של גוגל, 

אמזון ומייקרוסופט, ובתיווך של חברות מקומיות. כך גם בפלח ה-SaaS, מייקרוסופט, אורקל 
וסיילספורס תופסות את הנתח העיקרי של הפעילות. יחד עם זאת, נראה כי הצמיחה בפלח ה-

IaaS/PaaS המקומי הינה נמוכה בהשוואה למקבילתה הגלובלית- 25% צמיחה בלבד בשוק המקומי 
ביחס ל-53% בשוק הגלובלי- ייתכן וזאת על רקע האימוץ האיטי יחסית בישראל בקרב חברות גדולות 
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3 .STKI אם לא צוין אחרת, הנתונים המוצגים מבוססים על נתוני חברת המחקר 



)Enterprises(, ממניעי שמרנות, בעוד שחברות בינלאומיות גדולות כבר החלו לאמץ פתרונות ענן, 

         .GE-ו Netflix דוגמת

   

 

 IT-לענפי הפיננסים והתעשייה ולסקטור הממשלתי השפעה מהותית על הכנסות חברות ה

לקוחותיהן של חברות ה-IT מרוכזים במספר ענפים מרכזיים: ממשלתי, פיננסים, תעשייה וקמעונאות, 
הייטק, תשתיות, טלקום ועסקים קטנים ובינוניים. הפיזור הקיים בין ענפי הפעילות השונים מקטין את 
התלות והחשיפה לענף מסוים, אם כי חשוב להדגיש שבעת מיתון בפעילות הכלכלית ועלייה באי 
הודאות המשקית פיזור זה אינו מהווה גורם תומך. זאת, משום שבמצבים שכאלו, בדרך כלל, ארגונים 

וחברות בכל הענפים מקצצים תקציבים היכן שאפשר, ומפני שהשקעה ב-IT לרוב אינה הכרחית 
בטווח המידי, סביר כי היא תהווה מטרה מועדפת לקיצוץ.  

נוסף על כך, ראוי לציין כי מבין הענפים שהוזכרו לעיל שלושת הענפים הראשונים מהווים את החלק 
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הארי בביקוש למוצרי חומרה ותוכנה ולשירותי IT. כך, שלושת ענפים אלו הקדישו יחדיו תקציבים 

שהסתכמו בכ-70% מסך תקציבי ה-IT בשנת 2016. אם כן, אין זה מפתיע כי ההכנסות של חברות ה-

IT הציבוריות מתואמות בעיקר עם התנודות בסקטורים הללו, וחשופות לקיצוצי תקציב בסקטורים 



 IT-אלו. כך לדוגמא, כפי שניתן לראות בתרשים מס' 4, המתאם החיובי בין ההכנסות של חברות ה
הציבוריות והוצאות המחשוב של הבנקים די גבוה. על אף שמתאם זה נחלש מעט בשנת 2016 על 

רקע הפחתת תקציבי ה-IT בקרב הבנקים. ייתכן כי המתאם שהוצג בתרשים מס' 4 נובע מעצם היותן 

של הכנסות חברות ה-IT והוצאות המחשוב בקרב הבנקים תלויות שתיהן בפעילות הכלכלית במשק. 
הירידה בתקציבי הבנקים, ומגזר הפיננסים בכלל, בשנת 2016 פוצתה על ידי הגדלה ניכרת בתקציבים 

הממשלתיים, כך שסך ההכנסות של חברות ה-IT המשיך לצמוח בשנה זו )ראה/י תרשים מס' 5(. 

הגידול בתקציבי הממשלה בתחום ה-IT בשנת 2016 היה כה גבוה, שהוא גם כיפר על הירידה 
בתקציבי סקטור ההיי טק וגם על הצמיחה הנמוכה יחסית של סקטור התעשייה והקמעונאות.   

במבט קדימה, מסתמן כי לא נשקף סיכון ברור להאטה בתקציבי הפיננסים והסקטור הממשלתי. 
בסקטור הממשלתי, נראה כי זרם הביקושים הנובעים מתהליכי ייעול ודיגיטציה, דוגמת העברת מבחני 
הרישוי לנהיגה למיקור חוץ תחת פיקוח באמצעי ווידאו, וכן הקמת מאגר נתוני אשראי בהובלת בנק 
ישראל על מנת שבין היתר גופי אשראי יוכלו להעריך טוב יותר את הסיכון של הלווים, צפוי להימשך. 
כך, הממשלה פונה לסקטור הפרטי במתן פתרונות לצרכיה ולא מפתחת מענה באמצעות עובדים מן 
הפנים. גם סקטור הפיננסים המאופיין בשינויים רגולטוריים תכופים )האחרון שבהם, הפרדת חברות 
האשראי מהבנקים( ומצוי בעיצומו של הליך דיגיטציה, המתבטא במעבר לאפליקציות ייעודיות 
במובייל על חשבונה של הבנקאות הפרונטלית, צפוי להניב את תרומתו. זאת, על אף הקיפאון והקושי 

שבמכירת מספר חברות ביטוח ה"מצויות על המדף".   
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גיוס עובדים נותר קושי מרכזי בפניו ניצבות החברות בענף  

המחסור בעובדים מתחום התכנה מקשה על התרחבות וצמיחת הפעילות. כפי שניתן לראות בתרשים 
מס' 6, היצע העובדים בתחומי פיתוח תכנה וניתוח יישומים היה נמוך מהביקוש לעובדים )משרות 
פנויות( מאז שנת 2015. כך שמלבד הקושי בגיוס וצמיחה, השכר עבור עובדים בעלי כישורים 
מתאימים מאמיר. כמו כן, מלבד הגיוס, נוצרת תחרות על עובדים מוכשרים ובעלי הידע, כך שעל 
החברות להחליט אם ברצונן לאבד עובדים בעלי ידע או לחלופין להגדיל את הוצאות השכר על מנת 
לשמרם בארגון. המשמעות העולה מכך היא היתכנות לשחיקה ברווחיות של החברות בענף, כאשר 
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לא נראה כי בטווח הנראה לעין התוספת להיצע העובדים מתחום התכנה יהלום את הביקוש. זאת 
במקביל לתחרות בענף בכלל, ובין הקבוצות הגדולות בפרט, שמקשה על העלאת תעריפי שירותים 

ומוצרים. חלופה אפשרית להתמודדות עם הקושי לעיל הינה הגדלת פעילות ה-Offshore, במסגרתה 
משתמשות החברות בעובדים זרים העובדים ממדינות המקור, שבדרך כלל משתכרים נמוך יותר 
ממקביליהם הישראלים. נכון להיום פעילות זו נעשית בהיקף נמוך יחסית, כאשר בקרב החברות 
הגדולות רק לוואן ולמטריקס פעילות שכזו, המתרכזת במדינות מזרח אירופה וממוקדת בעיקר 
בשירותים עבור סקטור ההייטק. יחד עם זאת, יש להדגיש כי קשיי שפה מגבילים את פוטנציאל 

   .Offshore-ההתרחבות של פעילות ה

 

 

לסיכום, בטווח הקרוב צפוי השוק בכללותו לצמוח בקצב שנתי הזהה לשנים האחרונות, בין 2.5%-3%, 
כאשר מגזר החומרה צפוי להמשיך במגמה השלילית. חברות שיתמקדו בתחום הפעילות המרכזי 

והמניב ביותר, שירותי ערך מוסף, צפויות להניב תוצאות טובות יותר באופן יחסי.  

מגמת רכישת החברות הקטנות, המתמחות בנישות מסוימות, צפויה להימשך מפני שהיא אינה 
מכבידה יתר על המידה מבחינה פיננסית על הקבוצות הגדולות, והיא דרך קלה יחסית להתרחב 
לתחומים חדשים. גם הקושי בגיוס עובדים צפוי להימשך ולהעיב על הרווחיות של החברות בענף )כמו 

בשאר ענפי הייטק(.     

 

 

 



ניתוח הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף 

 החברות המשתתפות בניתוח: 

 

 

 

 

 

סך ההכנסות של החברות הציבוריות בענף הסתכמו בכ-2.3 מיליארד ₪ ברביע השלישי של 2017. 
סכום זה משקף עלייה של כ-3% בהשוואה לרביע הקודם ועלייה של כ-7% בהשוואה לרביע המקביל 
אשתקד. העלייה בהכנסות, בהשוואה שנתית, אפיינה את מרבית החברות, להוציא טלדור ומלם תים 

שהכנסותיהן התכווצו, בעוצמות שונות. אולם, חשוב לזכור, בענף ה-IT מתרחשים הליכי מיזוגים 
ורכישות, חדשות לבקרים, כך שבחינת ההכנסות ללא התחשבות בעובדה זו עשויה לעוות את 
המציאות. בחינת דיווחי החברות מעלה כי מבין החברות שהכנסותיהן צמחו בתקופת ההשוואה, 
להוציא טלדור ובמידה מסוימת גם מטריקס, כל החברות חוו צמיחה אורגנית )כלומר, מפעילות זהה 
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בתקופת ההשוואה, ושלא כתוצאה מרכישת חברות(. 

שולי הרווחיות הגולמית של החברות הציבוריות מצויים במגמת שחיקה בשנים האחרונות )ראה/י 
תרשים מס' 7(. כך, שיעור הרווח הגולמי המצרפי הסתכם בכ-15.9% ברביע השלישי של 2017, זאת 
בהשוואה ל-15.3% ברביע הקודם ו-16.5% ברביע המקביל אשתקד. השחיקה ברביע הנוכחי, בהשוואה 
שנתית, הייתה רוחבית וחלה בקרב כל החברות הציבוריות. בין הסיבות לשחיקה ארוכת הטווח ניתן 
למנות, כאמור לעיל, את השחיקה ברווחיות הגולמית של מגזר החומרה, וכן, את העלייה בהוצאות 

השכר.  

שיעור הרווח התפעולי המצרפי עמד על 6.6% ברביע השלישי של 2017. שיעור זה משקף עלייה של 
0.6 נקודות האחוז בהשוואה לרביע הקודם וירידה קלה בסך 0.1 נקודות האחוז בהשוואה לרביע 
המקביל אשתקד. חשוב לציין כי, על אף השחיקה ברווחיות הגולמית המתוארת לעיל, שולי הרווחיות 
התפעולית אינם נשחקים בהתאמה. כך, בעוד שניכרת ירידה בשיעור הרווח הגולמי הממוצע, 17.7% 
בשנים 2009-2013, בהשוואה ל-16.5% בשנים 2014-2017, הרווחיות התפעולית הממוצעת דווקא 
עלתה- מ-6.3% ל-6.6% בתקופת ההשוואה. ייתכן וזאת, על רקע הליכי התייעלות והתרחבות מגזר 

שירותי הערך המוסף הרווחי יותר. 

 

חלק מהמאזן המצרפי שם החברה 

 33% מטריקס 

 21% מלם תים 

 14% חילן 

 14% וואן טכנולוגיות 

 10% אמת 

 8% טלדור 



יחסי הנזילות מצויים ביציבות בשנים האחרונות )ראה/י תרשים 8, עבור היחס המהיר(. היחס השוטף 
)נכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות( נקבע על 1.3 ברביע השלישי של 2017, זאת בדומה לרביע 
הקודם והרביע המקביל אשתקד. היחס המהיר )נכסים שוטפים בניכוי מלאי חלקי התחייבויות 
שוטפות( נקבע על 1.2 ברביע השלישי של 2017, זאת לעומת 1.25 ברביע הקודם ו-1.3 ברביע 
המקביל אשתקד. אמנם יחסי הנזילות מצויים בירידה בהתבוננות ארוכת טווח, אולם נראה כי החל 
משנת 2011 הם התייצבו סביב אותה הרמה. הירידה הקלה ביחסי הנזילות בהשוואה ארוכת טווח חלה 
על רקע גידול משמעותי יותר בקרב ההתחייבויות למוסדות פיננסיים בהשוואה לגידול שחל בנכסים 
השוטפים. עם זאת, יחסי הנזילות הינם הולמים ומשקפים יכולת סבירה לפירעון ההתחייבויות 

השוטפות מתוך הנכסים השוטפים של החברות.  

רמת המינוף של החברות הציבוריות בענף מצויה בירידה בשנה האחרונה, כמשתקף מיחס ההון 
העצמי למאזן. יחס זה עמד על 37.7% ברביע השלישי של שנת 2017, לעומת כ-37.5% ברביע הקודם 
וכ-37.9% ברביע המקביל אשתקד, בעוד שבשנים עברו נסוב יחס זה סביב 35%. העלייה ביחס זה 
נבעה מצבירת הרווחים בשנה האחרונה, שהייתה גבוהה במונחי שיעור שינוי, מן הגידול במאזן 
המצרפי. התפתחות זו הינה חיובית, מפני שהורדת המינוף מגנה על יציבות החברות בשעות משבר, 
בהן הנושים החיצוניים מקטינים את האשראי ומהדקים את תנאי ההלוואות. כמו כן, הירידה בהיקף 

ההתחייבויות החיצוניות, שחלקן נושאות עלויות מימון, מקטינה את העלויות הללו.  

יש להדגיש כי חרף הרכישות התכופות של חברות או קווי פעילות, המתבצעות על ידי החברות 
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הציבוריות בענף, לא מורגשת תנודתיות משמעותית ברמת המינוף. זאת, ככל הנראה, בשל העובדה 
שמרבית הרכישות מסתכמות לכל היותר בעשרות בודדות של מיליוני ₪, למעט רכישתה של נס על 
ידי חילן ברביע הרביעי של שנת 2014 שהייתה חריגה בגובהה )כפי שניתן לראות בתרשים מס' 8- 
חלה ירידה חדה ביחס ההון העצמי למאזן ברביע זה(. כך שגם אם רכישות אלו ממומנות באמצעות 

חוב, הן אינן מכבידות יתר על המידה על רמת המינוף המצרפית.   

נטל המימון המצרפי, המתקבל מן היחס הוצאות המימון להכנסות, מצוי בירידה בהתבוננות ארוכת 
טווח. יחס זה הסתכם בכ-0.9% ברביע השלישי של 2017, לעומת 0.8% ברביע הקודם ו-0.9% ברביע 
המקביל אשתקד, בעוד שבעבר )2010-2013( עמד יחס זה סביב 1.3% בממוצע. ירידה זו מיוחסת 
ליציבות ברמת הוצאות המימון בש"ח בעוד שההכנסות המשיכו לעלות במשך השנים. משום שכפי 
שנכתב לעיל, ההתחייבויות למוסדות פיננסיים עלו במהלך השנים, ניתן לשער כי חלה ירידה בתפיסת 

הסיכון של הענף, המתבטאת בירידה בריביות המבוקשות על ידי המוסדות הפיננסיים.  

 

 


