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סקר פורום ה :CFO-מחצית מסמנכ"לי הכספים של חברות
מובילות צופים פגיעה קשה במשק כתוצאה מירידת שער הדולר
 03.2.2008 | 14:24אורה קורן

סקר שנערך בקרב  107סמנכ"לי כספים של חברות מובילות במשק העלה ,כי
 49%מהם סבור שמשבר הדולר יוביל לפגיעה גבוהה במשק 41% .העריכו כי
בחברה בה הם מכהנים צפויה פגיעה גבוהה.
בחברות ממוקדות יצוא צופים  59%מהנשאלים פגיעה גבוהה ,לאחר שיקלול
עלייה בביקושים עולמיים וירידה מקבילה בשער היורו" .לאורך זמן תהיה לפגיעה
בשער החליפין השפעה הרסנית על היצוא הישראלי ,וכתוצאה מכך ייפגע מאזן
התשלומים של מדינת ישראל" ,אמר ניסים מלכי ,מנהל הכספים של אל על.
למרות הצפי ,רוב המשיבים ) (58%סבורים שנגיד בנק ישראל עושה את הדבר
הנכון כשהוא מתמקד בשמירה מפני התפרצות אינפלציונית ,מפגין התערבות
מתונה וממתין לשינוי המחזורי העולמי.
לגישתם ,קשה להשפיע על שער מטבע בשוק גלובלי .לכן ,גם אם הנגיד יפעל
אחרת ,לא בטוח שיהיו לכך תוצאות שיתבטאו בשער הדולר מול השקל .חלק
מהנשאלים סבור ,שפעולות סיוע ממשלתיות יכולות להתבצע באמצעות הקטנת
עלויות שכר.
פעולות להגנה על שער מטבע בעסקות ננקטו על ידי  64%מהנשאלים.
לדבריהם ,ההגנות יעילות לטווח קצר ובינוני בלבד 27% .אמרו שאין להם כלים
להתמודד עם המשבר ו 9%-אמרו שהחברות שלהם שוקלות לעבור לשקליזציה
מלאה ,או חלקית.
חים כהן ,מנכ"ל כלל ביטוח אשראי ויועץ לוועדת מימון בפורום  CFOאמר ,כי
ביצוע הגנות אפשרי לטווח קצר וארוך .לדבריו ,מן הראוי היה לבצע הגנות כבר
לפני חצי שנה .מי שמתחיל לתכנן היום הגנה צריך לקחת בחשבון ,שהדולר יכול
ליהחלש על לשער של  3.00-3.30שקלים.
לדבריו ,מי שקורא להורדת ריבית צריך לזכור ,שעלולה להיות לכך השפעה
שלילית על עליית האינפלציה על מרכיבים צמודי מדד בחשבונאות לאומית
)הוצאות ממשלה( והשפעה הרסנית על חברות שהנפיקו חוב צמוד מדד.
"מדיניות הנגיד נראית בשלב זה מאוזנת ומאופקת וחששו מהתגברות
האינפלציה מוצדק .מצב של מיתון עולמי ואינפלציה בישראל יהיה גרוע מאוד.
השנה שלפנינו טומנת בחובה סיכונים שהתממשותם יחד תהיה קשה .אלה
סיכונים פוליטים וכלכליים ,שהטיפול מוניטרי בהם יהיה בסופו של דבר
באמצעות הריבית ,לכן יש מקום להמתין" ,אמר כהן.
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