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הצרכן הישראלי נשאר חזק-2019

שיעור אבטלה נמוך
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ריבית נמוכה

עליה בנגישות לאשראי
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השוטףהחשבון : מאזן התשלומים
(במיליוני דולרים)



שיעור האבטלה בשפל
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הקאמבק של השקל–2019
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גידול בעודף החשבון השוטף

צמצום פער הריביות ועלויות הגידור

יתמכו בשקל



לעלותהשכר ממשיך 
(הסכמים צפויים בסקטור הציבורי בסוף שנה)+



נשארת נמוכה-אינפלציה
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דירוג האשראי של ישראל
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הסיכונים הפוליטיים  



תנודתיות





, ב הביקוש הגבוה לעובדים"בארה
בהמשך עליית השכרתומך 
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מדד האנשים החכמים
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וסין-מלחמת הסחר

2019הפסקת אש עד לתחילת מרץ 

מסחר 

השקעות

קניין רוחני

גישה לחברות



יפן וגרמניה-אחרי סין

תקציב הביטחון היפני, ו"נאט

גרעון הסחר

סקטור הרכב

צינור גז גרמניה ורוסיה



Source: Global Insight, 
Euler Hermes forecasts

ג"התמהשינויים בימי האשראי וההשפעה על 
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אי וודאות באירופה



התחלת הגמילה מהכסף הזול



יותר" יוני", חלש יותר, נמוך יותר

–אשראי זול לבנקים באירופה לצורך הלוואות לעסקים 

2021מספטמבר השנה עד מרץ 

.2019-לא תעלה בהריבית 

1.7-מ1.1%-לצמיחה השנה הופחתה להתחזית 





ענף התעשייה בגוש האירו במיתון





ועדיין יש שיפור
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גם כאן התקדמות.. עוד שבוע 
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?מתי יבוא המשבר הכלכלי הבא
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הטווח הארוך לא נראה חיובי-יפן
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שינוי יעד הצמיחה בסין



Source: National statistics, World Bank, 
IMF, HIS MARKIT, Euler Hermes

מדינות רגישות ביותר להאטה עולמית
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?מה זה ביטוח אשראי

ביטוח הספק בפני אי תשלום מצד הלקוח

סיכון מסחרי

סיכון פוליטי

מיידי-פירעון של הלקוחחדלות

4מקרה ביטוחי לאחר -אי תשלום מתמשך
חודשים ממועד הפירעון המוסכם6עד 

,  מלחמה, מורטוריום, ח''העברת מטאיסור
'החרמה וכו, הלאמה, פעולות איבה, הפיכה



יתרונות לניהול אשראי חיצוני וביטוח
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(חובות הלקוחות)הגנה מפני הפסד כספי 

סיוע בניהול האשראי של החברה

מינוף ביטוח האשראי לצרכי מימון

הגדלת מכירות וכניסה לשווקים חדשים

ביטוח  
אשראי  
ספקים



?ומה לגבי סנקציות בינלאומיות

?מי מטיל את הסנקציות

?אז איך מתמודדים מול סנקציות

הענישה והשפעה כלכלית

?מי הגורמים עליהם מוטלים הסנקציות



חברות המוכרות לחברות 

(B2B)אחרות 

חברות עם מחזורי מכירות 

לפחות₪ מיליון 10של 

חברות איתנות המעמידות  

ערבויות בהיקפים גדולים

חברות המוכרות באמצעות 

אשראי ספקים

פרויקטאליותחברות 

?אילו חברות זקוקות לביטוח אשראי
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GLOBAL MARKET OF CREDIT 
INSURANCE 2017:      

7.7 Billion $

EXPECTED GLOBAL MARKET 
OF CREDIT INSURANCE 
2023:

8.5 Billion $

The Global Credit Insurance Market



"קיים קשר חזק בין ביטוח האשראי לפעילות הריאלית במשק"

(2018מאי -חטיבת המחקר, בנק ישראל)
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