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2021מרץ 



מתוך מצגת מכון הייצוא



צריכה , ייצוא חזק▪
פרטית חלשה

תיקון כלפי מעלה  ▪
של ענף הרכב  

אחראי  4ברבעון 
על חלק מהשיפור  

הראל עדכנה את  ▪
תחזית הצמיחה  

5.1%ל2021ב
(4.4%לעומת )

-הגירעון קפץ מ▪
160ל42מ

₪  מילארד

הצריכה הפרטית  ▪
4עלתה ברבעון 

למרות ההכנות  
לסגר



עם עוד מערכת בחירות ועם גירעון אדיר ,  בלי תקציב2021ישראל נכנסת ל
לצד הובלה עולמית בשיעור המתחסנים וצפי לשנת התאוששות

?





מגמה של ייצוא וצריכת  •Kאירופה והתאוששות בצורת 

.  מוצרים על פני שירותים

הכלכלה האירופית  

ממשיכה לדשדש על 

,  הוואריאנטיםרקע 

הסגרים החוזרים ומבצע  

החיסונים שלא צובר 

תאוצה

זוכרים את מדינות  •

?  2008ממשבר PIGSה

אותן מדינות סוחבות את  

גוש האירו אחורה עם 

10%-8%ירידה של 

והתאוששות  2020ב

.איטית במיוחד



?האינפלציה חוזרת. עליית מחירים-32020החל מרבעון 



חוזרתהאופטימיות
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?אז מה עושים

ניתוח

מדיניות

ניהול ובקרה
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= היעדר מדיניות ברורה 
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ברורהמדיניות אשראי 
לקוחות חדשים  \לקוחות קיימים 

?הבסיס לשיקולים

פרמטרים כלכליים

בטחונות

מידע גלוי והתראות  

היסטוריית מוסר התשלומים של הלקוח

אחרמידע 

להיזהר ממידע מוטה על בסיס הכרויות אישיות



?ומה לגבי פשיטות רגל של חברות
EH Global Insolvency Index 



"קיים קשר חזק בין ביטוח האשראי לפעילות הריאלית במשק"
(חטיבת המחקר, בנק ישראל)
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מינוף ביטוח האשראי לטובת מימון

בססחהבנקים הגדולים בישראל מפעילים תכניות ניכיון עם 

מקדים תשלום למבוטח ונהנה מהגנת ביטוח ,הבנק רוכש מהמבוטח חובות

.האשראי במקרה שהקונה חדל פירעון

מהווה בטוחה חזקה ביותר  Moody’sבינלאומי על ידי חברת A3המדורגת בססח

.  לבנק

.מנגנון להגדלת הון חוזר מחוץ למסגרת הבנקאית ובמחירי כסף נמוכים
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הגדלת מכירות ורווחיות

על מכירות בשל סיכון אשראיחברות מוותרות

ביטוח אשראי מאפשר לגדול עם לקוחות אלו מבלי שהחברה תיקח על עצמה  

חשיפות לא סבירות

בכניסה לשווקים חדשים ביטוח האשראי הוא מכפיל כוח בכל הקשור למכירה  

.בתנאי שוק תחרותיים המחייבים מתן אשראי ללקוחות שאינם מוכרים
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כיסוי עילי בערבות המדינה
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מאחורי כל הצלחה עומד מערך הגנה שאפשר לסמוך עליו

Aa2
עם אופק 

בטוח
דירוג מקומי



נתונים על פעילות  

500-כ
180מבוטחים 

חברות בנות  
ל"בחו

שוק מקומי  

מיליארד33

  ₪

מבוטח

ייצוא

₪  מיליארד 30

מבוטח

ביטוח  
אשראי

140-ב
מדינות



מוצרים ושירותים

ביטוח 
אשראי 

טווח קצר  

180עד )
(יום

ביטוח 
אשראי 

טווח בינוני

7עד )
(שנים

ביטוח 
עלויות ייצור

ערבויות  
, ביצוע, א"כ)

,  מקדמה
(מכרז

ביטוח 
מקדמה

תכנית 
ניכיון 

החייבים



תודה רבה

marketing@icic.co.il
03-7962401

mailto:marketing@icic.co.il

