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סך המכירות בשוק ה IT-בישראל צפוי לעלות בכ 4.6%-בשנת
 ,2017בהובלת תחומי השירותים והתכנה .להערכתנו ,יתרמו לכך
הביקושים מהמגזר הפיננסי והממשלתי והתרחבות הפעילות
בתחומים הצומחים ,כגון -מחשוב הענן ו.BI-
יחד עם זאת ,התחרות הגבוהה בין הקבוצות הגדולות צפויה
להימשך ולדחוק את מחירי השירותים כלפי מטה .כל זאת ,בד בבד
עם עלייה בשכר העובדים וביקוש לעובדים הגדול מההיצע.
נתוני המקרו מעידים על חוזקו של ענף שירותי תכנות וייעוץ
מחשבים .היצוא הענפי עלה ב 16.5%-בשנת  .2016בנוסף ,מספר
המועסקים בענף גדל בהתמדה ,בעוד שבענפי תעשייה בסקטור ה-
 ITמספר המועסקים קטן.
הקונסולידציה בתת הענף שירותי ה IT-נמשכת .בשנת ,2016
בדומה לשנים קודמות ,המשיכו הקבוצות הגדולות לרכוש חברות
קטנות ולהתרחב לתחומי פעילות חדשים .כל זאת ,כחלק מענף
ראשי שבו  86%מהפדיון מרוכז בידי  6%מהעוסקים )לפי נתוני
שנת .(2015
נתוני הדוחות הכספיים של החברות בתת הענף שירותי המידע
מצביעים על עלייה בשיעורי הרווחיות התפעולית והנזילות ועל
ירידה ברמת המינוף בשנת  ,2016ומעידים אף הם על מגמה
גילי בן אברהם
חיובית.

החטיבה הפיננסית< אגף כלכלה

רקע
סקטור טכנולוגיות המידע ) (ICTמקבץ בתוכו את הפעילות בענפי התעשייה והשירותים
המקדמת מידע בעזרת אמצעים אלקטרוניים )עיבוד ,הכנה ,העברה ,שידור והצגה( .תתי
הענפים הכלולים בסקטור טכנולוגיות המידע הינם :תעשייה -ייצור מחשבים מוצרי צריכה
אלקטרוניים ומדיה מגנטית ואופטית ,ייצור רכיבים אלקטרוניים וייצור ציוד תקשורת
אלקטרוני; שירותים -תקשורת ,תכנות וייעוץ מחשבים והוצאה לאור של תכנה ,עיבוד נתונים
ותיקון מחשבים; מסחר סיטוני במחשבים ,ציוד היקפי ותכנה ,ציוד תקשורת ורכיבים
אלקטרוניים.
ענף טכנולוגיות המידע מאופיין בהון אנושי גבוה ובהוצאות מו"פ גבוהות ,באופן יחסי,
כתוצאה מתחרות גוברת בתחומי הטכנולוגיה המחייבת השקעה גבוהה בכדי לגלות את
ה"דבר הבא" ולהשיג יתרון תחרותי ,ולעיתים אף בכדי להישאר רלוונטיים אל מול המתחרים.
הוצאות המו"פ כ %-מהתמ"ג בסקטור ה ICT-בישראל הינן בין הגבוהות ביותר בהשוואה
בינלאומית )ראה/י תרשים  .(1נוסף על כך ,מרבית הוצאות המו"פ בסקטור טכנולוגיות
המידע בישראל מיוחסות לענף שירותי טכנולוגיות המידע -כ 79%-מסך הוצאות המו"פ
בסקטור בשנת .2013

תרשים  -1הוצאות המו"פ בסקטור טכנולוגיות המידע כ %-מהתמ"ג בהשוואה
בינלאומית ,נתוני שנת 2013

מקורOECD:

יתרונותיה היחסיים של ישראל סייעו למשוך קבוצות בינלאומיות גדולות ,כגון,Google ,IBM -
 Intelועוד ,להקים כאן שלוחות ומרכזי מו"פ ולהשקיע בסקטור ההייטק הישראלי .על פי ה-

 OECDהחברות הבינלאומיות הגדולות אחראיות לכ 51%-מסך ההשקעה במו"פ בישראל
בענפי ה ICT-בשנת  .2013בהקשר זה ,נציין כי השינויים במדיניות מיסוי החברות ,המוצעים
על ידי ממשל טראמפ ,עשויים לשנות את התמונה המוכרת עד כה .בהנחה שהרפורמה
המתוכננת במערכת המס תתקבל ,תוך שחברות ענק אמריקאיות ,ובראשן חברות טכנולוגיה,
תוכלנה להשיב לארה"ב ממדינות אחרות "רווחים כלואים" ,וזאת בשיעור מס נמוך יחסית.
סביר שבעקבות מהלך זה ,המרכז את תשומת הלב של חברות אמריקאיות בעשייה בתוך
ארה"ב ,תהיה השפעה על היקף פעילות המו"פ בישראל ,תוך שחברות ישראליות נרכשות
במטרה להעתיק את עיקר פעילותן לארה"ב .זאת ,בשל מספר גורמים :ראשית ,הפחתת מס
החברות בשיעור משמעותי ,תגדיל את הכדאיות להעתיק מפעלים ומרכזי מו"פ לארה"ב;
שנית ,במקרה ושינוי המיסוי לשם הוספת  border adjustment taxעל חברות אמריקאיות
תחול ,יגדל התמריץ של חברות ישראליות ,המייצאות את תוצרי המו"פ בעיקר לארה"ב,
להעביר את מרכזיהן לארה"ב; שלישית ,הפחתת מיסוי הרווחים המושבים מחוץ לארה"ב,
תקטין את המניע להשאיר את אלו בישראל ,ולפיכך תקטין השקעה חוזרת במשק הישראלי,
כשהדגש עובר להיות על רכישת חברות ישראליות והעברת פעילותן וצמיחתן ,ככל הניתן אל
ארה"ב.
היצוא של סקטור ה ICT-מהווה חלק משמעותי מסך היצוא הישראלי .על פי אומדן ראשוני,
בשנת  2015הסתכם סך היצוא של הסקטור בכ 64-מיליארד  ,₪שהם כ 19.2%-מסך יצוא
הסחורות והשירותים של המשק בשנה זו.
בסקירה זו נציג את ענף שירותי תכנות מחשבים ,ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים
אחרים ) ,(62משום שתת הענף שירותי המידע נכלל בענף זה ,על כן הענף מייצג בצורה
מסוימת את המגמות בתת הענף שירותי המידע .ענף זה כולל אספקת שירותי מומחים
בתחום טכנולוגיות המידע -שירותי כתיבה ,התאמה ,שינוי ,בדיקה ותמיכה בתכנה; תכנון
ועיצוב של מערכות מחשבים; ניהול והפעלה של מערכות מחשבים ומתקנים לעיבוד נתונים
אצל הלקוח ,מרכזי מחקר ופיתוח תכנה ושירותים מקצועיים וטכניים אחרים בתחומי
המחשבים .ענף זה הינו הגדול ביותר מבין הענפים בסקטור ה ICT-במונחי תפוקה ויצוא.
בשנת  2015היווה תת הענף כ 46.6%-מסך התפוקה וכ 61.5%-מסך היצוא של סקטור ה-
) ICTעל פי אומדן ראשוני(.
על פי נתוני חברת המחקר  ,IVCנכון לדצמבר  2014נכחו בישראל  4,467חברות בתחומי ה-
 ,ICTמתוכן  1,324עסקו בתחומי ה IT-והתכנה .על פי נתוני הלמ"ס ,מספר העוסקים

המשוקלל  1בענף שירותי תכנות מחשבים ,ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים
עמד על  12,340בשנת ) 2015ראה/י לוח מס'  .(1מהתבוננות בלוח ,ניתן ללמוד כי מרבית
הפדיון בענף מתרכז ב 3.6%-בלבד מהעוסקים ,שהינם עוסקים גדולים ובינוניים )על כך
יורחב בהמשך( .כמו כן ,מעניין לראות שקרוב למחצית מהעוסקים בענף אינם מעסיקים
שכירים ,או במילים אחרות ,חברה של איש אחד.
לוח  -1ענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ) ,(62נתוני שנת  2015ע"פ נתוני מע"מ
סוג העסק
פדיון
מעסיק שכירים
לא מעסיק שכירים
במחירים
מספר עוסקים
שוטפים
משוקלל
)מיליוני  % (₪מסך העוסקים  %מסך הפדיון  %מסך העוסקים  %מסך הפדיון
97.6
53.2
2.4
46.8
74,359
12,340
קבוצות גודל פדיון שנתי של העוסק
 100מיליון  ₪ומעלה
עד  19.99מיליון ₪
 20-99.99מיליון ₪
 %מסך העוסקים  %מסך הפדיון  %מסך העוסקים  %מסך הפדיון  %מסך העוסקים  %מסך הפדיון
59.3
0.9
21
2.7
19.7
96.4

ניתוח מזווית מקרו כלכלית
הנתונים המקרו כלכליים מצביעים על חוזקו של הענף .כפי שניתן לראות בתרשים מס' ,2
התפוקה בענף שירותי תכנות וייעוץ מחשבים צומחת בקצב נאה בשנים האחרונות .כך,
שיעור הצמיחה הריאלי בשנת  ,2015על פי אומדנים ראשוניים ,הסתכם בכ ,10%-בדומה
לממוצע הרב שנתי בארבע השנים האחרונות .אין זה מפתיע ,שכן ההזדמנויות בענף רבות,
ועם ההתפתחות הטכנולוגית התמידית תחומים חדשים כגון -מחשוב הענן והאינטרנט של
הדברים מהווים מקורות לצמיחה והתרחבות.

 1עוסק הוא מי שמוכר מוצרים ונכסים או מעניק שירותים .בלוח  1מוצגים נתונים על העוסקים
שהכנסותיהם גדולות מאפס בלפחות חודש אחד בשנה .השקלול לוקח בחשבון את מספר
החודשים בהם נרשמה הכנסה ,כלומר ,עוסק שהכנסותיו היו גדולות מאפס רק בחודש אחד
בשנה ייספר כ.1/12-

יצוא שירותי תכנות ומחשבים מצוי במגמת עלייה וגדל בהתמדה ,כפי שניתן לראות בתרשים
מס'  .3היצוא הענפי גדל ב ,17.4%-במונחים דולריים נומינליים ,בשנה האחרונה )רביע
רביעי בשנת  2016מול רביע מקביל בשנת  .(2015סך היצוא הענפי עלה ב,16.5%-
במונחים דולרים נומינליים ,בשנת  ,2016והסתכם בכ 13.19-מיליארד דולר .זאת ועוד ,מאז
שנת  ,2014להוציא הרביעים השני והשלישי בשנת  ,2015צמח היצוא הענפי בשיעור דו
ספרתי בכל רביע בהשוואה למקבילו בשנה קודם לכן .הצמיחה ביצוא הענף מתואמת עם
המגמה המצויה במשק הישראלי -התחזקות יצוא השירותים על חשבון יצוא הסחורות.

מספר המשרות בענף מצוי במגמת עלייה ,שהחלה בשנת ) 2013ראה/י תרשים מס'  ,(4דבר
אשר מצביע על ענף בצמיחה .בענף שירותי תכנות וייעוץ מחשבים ,העובדים מהווים גורם
ייצור עיקרי ,על כן ,חלק מהותי מהוצאות החברות בענף מופנה לשכר עבודה .בהקשר זה,
נציין כי התמורה  2השנתית הממוצעת למשרה בענף עלתה בממוצע בכ 2.8%-בשלוש
השנים האחרונות .זאת ככל הנראה על רקע הביקוש למתכנתים ואנשי מחשוב העולה על
ההיצע ,מה שמקשה על החברות בענף למצוא עובדים התואמים את דרישותיהם וגובה מהם
עלויות גדלות והולכות על שכר העובדים .בשעה שבה בענפי תעשייה בסקטור ה) ICT-כגון-
רכיבים אלקטרוניים וציוד תקשורת( מספר המשרות קטן בהתמדה ,בעיקר בשל תחרות
על בסיס עלות מארצות במזרח אסיה ,הגידול במספר המשרות בענף שירותי תכנות
וייעוץ מחשבים מעודד ומהווה אינדיקציה נוספת לחוזקה.
מדד התפוקה לעובד ,המהווה אינדיקטור לפריון העבודה ,מצוי במגמת עלייה מאז שנת
 ,2011בנטרול שנת  .2012מאידך ,כפי שניתן לראות ,התפוקה לעובד טרם שבה לרמת
השיא שנרשמה בשנת  ,2012ובשנת  2015חלה התמתנות במגמת העלייה בפריון העבודה.
כמובן שעלייה במדד זה הינה התפתחות חיובית ,אולם ,בתרחיש שבו ההתמתנות
שחלה בשנת  2015נבעה מ"התפשרות" על איכות העובדים ,על רקע עודף הביקוש
לעובדים בתחום ,הרי שהשחיקה במדד עלולה להימשך ולהעיב על הפעילות העתידית
בענף.

לאן מועדות פניו של תת הענף שירותי מידע?
 2הוצאות שכר והוצאות נלוות לשכר

נראה כי לענף פוטנציאל צמיחה משמעותי בשנים הקרובות ,זאת נוכח הצורך הכמעט מחייב
של כל ארגון ,בין גדול ובין קטן ,בתפעול ,ניהול ,וניתוח המידע הנצבר באמתחתו .כך ,לצד
הצורך של העסקים הגדולים ,כגון הקמעונאיות הגדולות הזקוקות לשירותי התכנה והמידע
למגוון רב של יישומים ,וביניהם למשל ,ניהול מאגר מועדון לקוחות המאפשר להציע ללקוחות
מבצעים המתאים למאפייני צריכתם .לשירותי המידע והתכנה נזקק אף המינימרקט השכונתי
הקטן בכדי לבצע העברות כספים ולתחזק מערכת מחירים .נוסף על כך ,הארגונים אינם
נחים על זרי הדפנה ונדרשים להגיב לשינויים המתרחשים בהרגלי הצריכה ולעדכן בהתאם
את התוכנות והיישומים בהם הם משתמשים .כך לדוגמא ,המעבר משימוש במחשבים
לשימוש נרחב בסמארטפונים הוביל לכך שארגונים רבים יצרו גרסה מותאמת לסמארטפונים
של אתר האינטרנט שלהם ,וכן יצרו אפליקציות ייעודיות.
לפי התחזית של חברת המחקר הבינלאומית  ,BMIיצמחו מכירות החברות בשוק

ה3IT-

בישראל בכ 4.6%-בשנת  2017לכ 4 23.4-מיליארד ) ₪ראה/י תרשים מס'  ,(5שיעור
הצמיחה הגבוה בארבע השנים האחרונות .את העלייה במכירות יובילו תחומי השירותים
והתכנה ,בעוד שתחום החומרה צפוי להאט את קצב הגידול.
להערכת החברה ,הגידול בהכנסות בתחום התכנה ינבע בעיקר מעדכון תוצרים קיימים ,אולם
בטווח הארוך יותר אף מאבטחת מידע בצל עלייה בלוחמת הסייבר ,כגון -מתקפות האקרים
על מאגרי נתונים של חברות כרטיסי אשראי ופריצה וחבלה באתרים המזוהים עם המדינה
על רקע לאומי .הגידול בהכנסות משירותי ה IT-ינבע בעיקר מביקושים חדשים לטכנולוגיות
ענן ,בפרט בארגונים קטנים ובינוניים ,ומההתפתחות בתחום האינטרנט של הדברים ).(IoT
בהקשר זה ,ראוי לציין את העלייה שחלה בחלקה של פעילות שירותי הענן מסך שירותי הIT-
בשנים האחרונות ,שצפויה להימשך בעתיד ,כמוצג בתרשים .תחום החומרה צפוי לדשדש
בשל ההגעה לשלבי הבגרות במכירות המחשוב ,מניעי שמירה על איכות הסביבה יעיבו על
מכירת ציוד היקפי ומשלים ,ואילו מנגד מכירות השרתים צפויות לעלות .תחום הסייבר
הישראלי צפוי לקבל ביקושים מצד הממשל האמריקאי ,אשר מבקש לשפר את המצב בתחום
זה בארה"ב ובמקומות אחרים בעולם שם יש אינטרס אמריקאי.

 3שוק ה IT-מורכב מ 3-מגזרים :חומרה -מכירת מחשבים וציוד נלווה כגון -מדפסות ,מוצרי
אחסון ושרתים; תכנה -תוכנות לעסקים ,מערכות מידע ומערכות הפעלה למחשבים ,שרתים
ועוד; שירותים -התקנות ,תחזוקה ושירותי ערך מוסף כגון -ייעוץ ,פיתוח תכנה ומיקור חוץ.
 4יש לשים לב ,כי אין זהות בין נתוני הלמ"ס להערכות חברת המחקר  .BMIחלק מההסבר
נובע מכך ,שלדוגמא ,תחת הגדרות הלמ"ס ,בענף תכנות וייעוץ מחשבים ,נכללים :שירותי
הקמת אתרי אינטרנט ,שירותי תוכן באינטרנט ושירותי מו"פ .כל אלו ,אינם נחשבים כשירותי
 ITלפי הגדרות  .BMIדבר אשר יכול להסביר חלק מההבדל בין המקורות .יחד עם זאת ,לפי
בדיקה שערכנו ,בשנים בהן קיימים נתונים משותפים לשני המקורות ,מתקיים מתאם חיובי
בין המגמות.

תחומי פעילות רבים עודם בשלבי צמיחה או בדמי ימיהם
אם נתחשב במגמות הטכנולוגיות החדשות הנמצאות בפתחינו ,כגון -האינטרנט של הדברים
) ,(IoTערים חכמות ו ,Health IT-נראה כי הצורך בשירותי טכנולוגיות המידע צפוי לגדול
ולהתרחב.
טרנד הערים החכמות ,שמסתמן כדבר הבא ,מושך השקעות מחברות  ITהמעוניינות להיכנס
לתחום ,צפוי לשפר את השירותים להם זוכה התושב ולחסוך עלויות רבות לעיריות .כך
למשל ,השיקה לאחרונה בזק בשת"פ עם חברת תכנה פלטפורמה הכוללת בין היתר ,פחי
אשפה שמתריעים בזמן אמת על הצורך בריקונם ועמודי תאורה שנכבים כאשר הרחוב
שומם .כמו כן ,הפעילה החברה פיילוט בעיר מודיעין; תחום ה ,Health IT-המאפשר ניטור
מרחוק של חולים בזמן אמת ,אמנם עודנו בחיתוליו .אולם ,בהתחשב בהתארכות תוחלת
החיים והמחסור ברופאים ובמיטות בישראל ,עשוי להוות פתרון יעיל ולהתרחב בשנים
הקרובות; תחומים נוספים שהחלו להיטמע ,צמיחתם צפויה להימשך ,כגון -תחום ה,BI-
המאפשר לארגונים לנהל ,למדוד ולבקר את הפעילות העסקית שלהם; מחשוב הענן,
המאפשר להוזיל עלויות ,הודות לשימוש בשרתים הנמצאים פיזית אצל ספקית השירותים,
מה שמאפשר חיסכון ברכישת זיכרון ויישומים .כל הנ"ל ,צפויים להגביר את הביקוש
לאבטחת סייבר והגנה על המידע משום שהם מהווים יעדי תקיפה חדשים.

המתאם בין הפעילות בשירותי המידע והתכנה לצמיחת התמ"ג מרמז על
יציבות במכירות

היות ועיקר ההכנסות של החברות בענף שירותי המידע נובע מלקוחות מקומיים )רכיב היצוא
מסך המכירות זעיר( ,הפעילות בענף מתואמת עם המגמות בפעילות הכלכלית המקומית
)ראה/י תרשים מס'  .(6לפיכך ,שנות שגשוג כלכלי המלוות בגידול ברווחיות במגזר העסקי
מהוות כר נוח עבור ארגונים להגדיל השקעותיהם בכלל ,ובתחומי טכנולוגיות המידע בפרט.
הדבר נכון גם באשר להשקעות הממשלה בתחומי התכנה והמחשוב ,שנות שגשוג כלכלי
מתבטאות בהכנסות גבוהות ממיסים המאפשרות השקעות במערכות מחשוב ותכנה ועדכון
של אלו הקיימות .ואילו בשנים בהן הפעילות הכלכלית מתמתנת ,ארגונים נוטים להיות זהירים
יותר ,ומקצצים תחילה מההשקעות משום שהן לרוב ניתנות לדחייה.
מעניין לראות כי לרוב ,השינויים בשוק ה IT-חזקים מהשינויים בתמ"ג .דהיינו ,בשנים בהן
הצמיחה בתמ"ג פוחתת ,תירשם צמיחה שלילית במכירות בשוק ה .IT-לחלופין ,בשנים בהן
יירשם גידול בצמיחה ,הגידול במכירות בשוק ה IT-יהיה חזק יותר .במבט קדימה ,על פי
הערכותינו ,אמנם הצמיחה בתמ"ג צפויה לרדת מ 4%-בשנת  2016ל 3.4%-בשנת 2017
אך השינוי נובע בעיקר ממספר גורמים חד-פעמיים ,מה שעשוי לרמז על יציבות בקצב
גידול המכירות בשוק ה.IT-
תרשים מס' -6

מקור :פרופסור ארניה ושות' -יועצים פיננסיים בע"מ

המגזר הממשלתי והמגזר הפיננסי ימשיכו להוות מקורות מרכזיים להכנסות
בענף
החברות בענף שירותי ה IT-מספקות נתח ניכר משירותיהן למגזר הממשלתי והפיננסי,
ולפיכך תלויות בהתרחשויות בסקטורים הללו .באשר לאחרון ,החברות בענף שירותי הIT-

יוצאות נשכרות בעיקר בהתרחש שינויים רגולטורים המחייבים את החברות במגזר הפיננסי
לעדכן את מערכות המידע .בעבר ,יישום תקנות באזל  ,2העוסקות באופן חישוב הלימות
ההון במערכת הבנקאית ,ותקנות  ,FATCAהמחייבות בנקים "זרים" למסור פרטים על
חשבונות של אזרחים אמריקאים לצרכי מס ,וכן תקנות סולבנסי ,באופן דומה ,בקרב חברות
הביטוח ,היוו מקור הכנסות לחברות בענף שירותי ה.IT-
במבט קדימה ,אם לשפוט על פי ההתפתחויות בענף הפיננסים ,נראה כי הביקוש
לשירותי  ITבענף צפוי להישמר .זאת ,הודות לתקנות רגולטוריות נוספות הצפויות לספק
מקורות הכנסה ,כגון -היישום המתמשך של הנחיות באזל  3בהובלת המפקח על
הבנקים והפרדת כרטיסי האשראי מהבנקים בעקבות מסקנות ועדת שטרום ,כמו גם
הקמת בנקים דיגיטליים )כדוגמת "פפר" -הבנק הדיגיטלי הראשון בישראל מבית
לאומי(.
לאורך השנים ,פרויקטים רבים במגזר הממשלתי היוו מקור הכנסה מהותי בעבור החברות
בענף .ניתן לציין במיוחד את כל הפרויקטים הקשורים בנושא "ממשל זמין" ,שמטרתו מתן
מידע ושירותים ממשלתיים לאזרח תוך שימוש באמצעי טכנולוגיה ,וביניהם :מרכב"ה,
מערכת מחשוב רוחבית המקשרת בין משרדי הממשלה; תמ"ר ,פלטפורמה המאפשרת
לבעלי עסקים ,עובדי מדינה ואזרחים לבצע פעולות מול משרדי הממשלה השונים; שוה"ם,
שירות התשלומים הממשלתי המאפשר תשלום מיסים אגרות וקנסות באופן מקוון; וממש
לאחרונה ,הקמת "המסלקה הפנסיונית" ,מאגר המידע המאגד נתונים עבור חוסכים,
מעסיקים ויועצים פנסיוניים .בהקשר זה ,מעניין לראות ,כפי שמוצג בתרשים מס'  ,7את
המתאם בין הכנסות החברות הציבוריות בענף שירותי המידע  5להוצאות הממשלה על תוכנה
ופרויקטי מחשוב .כמובן שניתן לקשר זאת לאמור לעיל ,בדבר המתאם בין הפעילות
הכלכלית לפעילות בענף ה ,IT-המיטיבה אף עם הכנסות הממשלה ,מה שמאפשר לה
להגדיל השקעותיה בתחומי התכנה והמחשוב.
במבט קדימה ,נראה כי הוצאות הממשלה בתחומי המחשוב ומערכות המידע אינן צפויות
לדעוך .על פי עיקרי התקציב לשנים  ,2017-2018משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה
והמים מתכנן להקים מערכת מידע שתרכז את הנתונים על חיפושי הנפט והגז ,במטרה
להקל על המחפשים .נוסף על כך ,העברת בסיסי צה"ל לנגב כרוכים בהעברת מערכות
המידע והמחשוב .כמו כן ,סביר להניח כי תחזוק ועדכון המערכות הקיימות מספק אף הוא
מקור הכנסה ניכר.

 5ע"פ סיווג הבורסה לני"ע ,ראה/י פירוט החברות בטבלה למטה ,בפרק בו מוצג ניתוח
הדוחות הכספיים.

הקונסולידציה בענף ,שריכזה את הפעילות בידי מספר קבוצות גדולות ,נמשכת
השימוש ביתרונות לגודל של החברות הגדולות ,המסוגלות להציע סט רחב של שירותים,
דבר אשר מקל על לקוחותיהן ומייתר את הצורך להתקשר עם מספר ספקים ) One Stop
 ,(Shopכמו גם ,הפריסה הארצית ,הוותק ,הניסיון הרב בתחום והגב הפיננסי הדרושים במתן
שירותים רגישים ומהותיים כל כך ,סייעו לקבוצות הגדולות לשמור על נתחי השוק שלהן
ולמשוך אליהן לקוחות חדשים .נוסף על כך ,הלקוחות בענף מאופיינים בנאמנות גבוהה ואינם
מחליפים לעיתים תכופות את ספקיהם .זאת ,עקב החסמים הגבוהים הכרוכים בהחלפת
מערכות מידע הקיימות בארגון.
החיפוש אחר טכנולוגיות חדשות ,לקוחות ממגזרים שונים וכניסה לתחומים חדשים התבטא
ברכישות רבות של חברות קטנות ע"י הקבוצות הגדולות .הדוגמאות לכך רק מהשנים
האחרונות הן רבות .כך ,מלם תים רכשה בשנת  2016את רכישת פעילות פנדה יועצים
בתחום הגמל ובשנים עברו את חברת אלטל טכנולוגיסטיקה וחברת הייעוץ  .CBITמטריקס
רכשה בשנתיים האחרונות את החברות  NITו STONS-בארה"ב ו AVIV AMCG-בישראל,
ובכל שנות פעילותה רכשה עשרות חברות .וואן רכשה בשנת  2016את Dicomano Labs
העוסקת בפתרונות ענן ואת ניביט העוסקת במערכות תכנה לרשתות קמעונאות .חילן רכשה
בשנת  2017את חברת סאלטו ,בשנת  2016רכשה חלק מחברת דנאל תוכנה ובשנת 2014
את .Ness
עם זאת ,אין בקונסולידציה המתרחשת בענף ליצור מצב נוח בעבור הקבוצות הגדולות.
וזאת מכיוון שהפעילות בתחום שירותי המידע הינה דינאמית ותחרותית ,ולחברות

הגדולות בענף קשה ליצור ייחודיות .כל אלו גורמים לדחיקת מחירי השירותים כלפי מטה
בעוד ששכר העובדים ,המהווים גורם יצור עיקרי עולה בהתמדה.

ניתוח הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף שירותי המידע
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החברות הציבוריות שמשתתפות בניתוח :7
שם החברה
מטריקס
מלם תים
חילן
מחשוב ישיר
אמת
טלדור
אי.אל.די

החלק היחסי מהמאזן המצרפי
30.8%
20.9%
14.9%
14.1%
9.4%
9.2%
0.8%

בהסתכלות ארוכת טווח ,ניתן לראות כי שולי הרווחיות התפעולית הרבעוניים מצויים בעלייה
בשנתיים האחרונות ,בהשוואה לשנים  .2011-2013שיעור הרווח התפעולי המצרפי הממוצע
בשנתיים האחרונות הסתכם ב ,6.8%-לעומת  5.8%בשלוש השנים שקדמו להן )ראה/
תרשים מס' .(8

 6ללא תכנה .ע"פ סיווג הבורסה לניירות ערך.
 7נתוני החברות הציבוריות :כלנית כרמון ווואן הושמטו מהניתוח מכיוון שהן בבעלות מחשוב
ישיר.

מדדי הנזילות מצויים במגמת עלייה בשנת  .2016היחס השוטף )היחס בין הנכסים
השוטפים להתחייבויות השוטפות( המצרפי הסתכם ב 1.33-ברביע השלישי בשנת 2016
ונותר יציב בהשוואה לרביע השני באותה השנה .ואילו ,בהשוואה לרביע המקביל בשנת
 2015עלה היחס השוטף ב 0.03-נקודות האחוז .היחס המהיר )היחס בין הנכסים השוטפים
בניכוי מלאי להתחייבויות השוטפות( המצרפי הסתכם ב 1.27-ברביע השלישי בשנת ,2016
משקף עלייה קלה בסך  0.01נקודות האחוז בהשוואה לרביע הקודם ועליה של  0.04נקודות
האחוז בהשוואה לרביע המקביל בשנה שעברה .בהסתכלות ארוכת טווח ,מדדי הנזילות
שנרשמו ברביע השני והשלישי בשנת  2016הינם הגבוהים ביותר מאז שנת .2012
העלייה ביחסי הנזילות מעודדת משום שיחסים אלו משקפים את יכולת החברות בענף
לכסות את התחייבויותיהן השוטפות מהמקורות הקיימים ברשותן.
רמת המינוף המצרפית ,הנמדדת באמצעות היחס בין ההון העצמי למאזן ,מצויה במגמת
ירידה ברביעים השני והשלישי של שנת  ,2016כפי שניתן לראות בתרשים מס'  .9כך ,ברביע
השלישי בשנת  2016הסתכם היחס הנ"ל ב ,37.6%-וזאת בהשוואה לממוצע הרב שנתי
בסך 34.1%
הנטל המימוני )היחס בין הוצאות המימון לבין ההכנסות( המצרפי ,כפי שניתן לראות ,ירד
אף הוא .סביר להניח וזאת כתוצאה מהירידה בריבית בנק ישראל ,הנמצאת כעת ברמה
נמוכה היסטורית .הירידה ברמת המינוף מעודדת מפני שהיא מפחיתה את העלויות
הנובעות מגיוס הון זר ועשויה לדחוף את עלויות המימון כלפי מטה .כמו כן ,הירידה
בנטל המימוני ,מיטיבה עם רווחי החברות בענף.

לסיכום,
ענף שירותי ה IT-מפגין חוזקה הבאה לידי ביטוי כבר כמה שנים רצופות .תפוקת הענף גדלה
בהתמדה .התנופה ביצוא השירותים לא פסחה על היצוא הענפי .המשרות בענף גדלות ,בעוד
שבענפי תעשייה בסקטור טכנולוגיות המידע מספר המועסקים הולך וקטן.
על פי התחזית ,צפויות ההכנסות של החברות בענף שירותי ה IT-לצמוח אף בשנה הקרובה,
בהובלת תחומי פעילות חדשים ,אליהם מתרחבות הקבוצות הגדולות בעיקר באמצעות רכישות
של חברות קטנות .הביקושים מהסקטורים המהותיים ,פיננסים וממשלה ,צפויים להימשך
הודות לעדכונים של מערכות קיימות ויישומן של תקנות רגולטוריות.
מאידך ,התחרות בין הקבוצות הגדולות אשר דוחקת את מחירי השירותים מטה ,וכן הצפי
להתמתנות בשיעור הצמיחה בשנת  ,2017עלולים להערים קשיים על החברות בענף.

