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לי הכספים :כלכלת ישראל תחזור לעצמה ב2010-
 26.5.2009מאת יובל מעוז
מה חושבים סמנכ"לי בכספים?

לפי מדד  CFOsלמצב המשק של פורום  SAP ,CFOו ,TheMarker-סמנכ"לי הכספים בישראל אופטימיים לגבי עתיד
הכלכלה ולגבי עתיד החברות שבהן הם מועסקים ,ומצביעים על בעיית האשראי הבנקאי כבעיה הבוערת ביותר בתחום .בסקר
השתתפו הסמנכ"לים החברים בפורום  -המאגד את כלל החברות המובילות במשק .הנשאלים מייצגים יותר מ 90%-מהתל"ג של

לשאלון המדד הנוכחי השיבו  105סמנכ"לי כספים שכ 33%-מהם מכהנים בחברות שמחזורן גבוה מ 200-מיליון דולר
 51%בחברות שמחזורן בין  40ל 200-מיליון דולר.
ברבעון הקודם נערכו הבחירות לראשות הממשלה ,ואי הוודאות סביב תפקידי ההנהגה בכלל ותפקיד שר האוצר בפרט התפוגגה
עם השבעת הממשלה בסופו .יובל שטייניץ מונה לשר האוצר ובנימין נתניהו ,ראש הממשלה ,ממלא את תפקיד השר
לאסטרטגיה כלכלית .ניתוח התשובות של סמנכ"לי הכספים מראה כי האופטימיות שלהם לגבי כלכלת המדינה עלתה גם היא.
נראה שהדאגה ליציבות המוסדות הפיננסיים שאיפיינה את הרבעון הקודם התפוגגה כמעט לגמרי .אם ברבעון הקודם חזרה
ועלתה השאלה מה יקרה אם בנק ישראלי יתמוטט ,נדמה כי כיום סמנכ"לי הכספים כלל אינם מודאגים מתסריט שכזה.
מסמנכ" לי הכספים הישראלים אינם מודאגים כלל מיציבות המוסדות הפיננסים שעמם עובדת החברה שלהם ,לעומת
ברבעון הקודם 32.3% .מהנשאלים השיבו כי הם מודאגים ברמה בינונית ,לעומת  48.4%ברבעון הקודם.
ר פורום  ,CFOמסבירה" :נוכח כל הדיבורים סביב פרשת בנק ישראל ובנק הפועלים ,העובדה שהנשאלים לא הביעו
חשש לגורל הבנקים היא מרשימה מאוד .יש עלייה חדה באמון במוסדות הפיננסיים לעומת הרבעון הקודם ,ונראה שהדאגה
לעתיד הבנקים יורדת בהדרגה מהפרק".
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ציפייה לגיוסי הון
לי הכספים נשאלו בנוגע לתחזית שלהם לעיתוי של תחילת היציאה מהמשבר .כמחצית מהנשאלים הצביעו על המחצית
הראשונה של  2010כנקודה שבה תחל הכלכלה הישראלית להתאושש.
בעת עריכת הסקר צפו הסמנ"כלים כי יחלפו  15.5חודשים עד לתחילת התאוששות הכלכלה הישראלית .בסקרים מקבילים
שנערכו בקרב סמנכ"לי כספים בארה"ב ,פרק הזמן הממוצע שהעניקו הנשאלים להתאוששות הכלכלה היה  13חודשים,
ובסקרים באירופה חזו הנשאלים התאוששות תוך  13.6חודשים.
סמנכ"ל הכספים של אורמת " :במשברים קודמים ההתאוששות היתה מהירה יותר .עוד אי אפשר לומר מתי תהיה
 ,ועד שלא נראה את התחתית בארה"ב לא נוכל לדעת .ההערכה בארה" ב היא שההתאוששות תהיה במחצית
הראשונה של  .2010ממשלות בכל העולם הוציאו כסף רב במשבר ,ולא יכול להיות שלא תהיה לזה השפעה".
ח דני מרגלית ,שותף מנהל בפירמת ראיית החשבון  BDOזיו האפט ,מסכים עם התחזית להתאוששות הכלכלה במחציות
הראשונה של  .2010לדבריו ,הוא צופה ששוק ההון הישראלי יתאושש כבר בסוף  ,2009התפתחות שתבוא לידי ביטוי לא רק
בגיוסי חוב אלא גם בגיוסי הון ,בעיקר על ידי החברות הגדולות והחזקות" .מניתוחים של נתונים גלובליים של רשת BDO
הבינלאומית עולה כי לא רק בישראל ,אלא גם בשאר העולם ,צפוי שחרור של מחנק האשראי ברבעון הראשון של  2010שיוביל
ליציאה הדרגתית מהמשבר".
לי הכספים המובילים במשק מצביעים בסקר ,הנערך זו הפעם השנייה ,על עלייה בדאגה שלהם מהיכולת לגייס אשראי
כשמחירו של האשראי הזה מדאיג אותם פחות .למרות הקשיים שאותם מציגים סמנכ"לי הכספים ,האופטימיות שלהם
לגבי החברה שבה הם עובדים רק עלתה ברבעון הנוכחי ,והיא גבוהה מזו של עמיתיהם באירופה וארה"ב.
מהמשיבים ציינו כי הם אופטימיים יותר לגבי מצב החברה שלהם ,לעומת  20.3%ברבעון הקודם 51.4% .השיבו כי לא
חל שינוי ברמת האופטימיות שלהם לגבי מצב החברה ,לעומת  35.4%ברבעון הקודם.
מאפשר גם השוואה בינלאומית ,באמצעות השוואה למדד האופטימיות שנערך על ידי אוניברסיטת דיוק בשיתוף מגזין
העולמי .בהשוואה כזו ,סמנכ" לי הכספים המקומיים מפגינים אופטימיות רבה יותר מזו של סמנכ"לי כספים בעולם .בעוד
מידת האופטימיות שעליה מצביעים סמנ"כלי הכספים הישראלים בנוגע לחברות שבהן הם מכהנים זוכה לציון של  74נקודות
בארה" ב ובאירופה הציון ברבעונים האחרונים הוא סביב .50
העלייה באופטימיות של סמנכ" לי הכספים נובעת מכך שהציפיות השליליות לא התממשו" :ברבעון הקודם היתה
תחושה שעוד מעט תגיע קטסטרופה" ,היא אומרת " ,אבל המצב לא כל כך חמור כמו שניבאו ,ויש תחושה של הפוגה והקלה".
התגובה הטיפוסית של חברות ברבעון הקודם היתה הסתגרות .חברות לא ידעו להעריך את מצבן ונכנסו לקיפאון" ,אומר מיקי
ל  SAPישראל" .ברבעון הנוכחי מרגישים את היציאה מהבונקר .חברות לא עוסקות רק בחשיבה של חיסכון חודשי,
אלא בתכנון קדימה .בחברות מבינים שהשד אינו כה נורא".
ההרגשה האישית שלי היא שרוב החברות שאיתרו את הבעיות עשו משהו בנדון" ,אומר משה אטיאס ,סמנכ"ל הכספים של
טק מטריקס" .החברות קיצצו משכורות ,צימצמו הוצאות ונקטו צעדי התייעלות .זאת ,לאחר שבנקאים ואנשי שוק
ההון דחפו את החברות לבצע בדיקה עצמית ולנסות לפתור את הבעיות".
איציק אונפוס ,סמנכ"ל הכספים של  SAPבישראל" :האופטימיות נובעת ממה שקורה בעולם  -מנתוני המקרו שמתפרסמים
ומהעליות והרוח האופטימית בשוקי ההון .השווקים משקפים איזושהי ציפייה לסוף המשבר ,אבל אני צופה שיהיה עוד קצת רע
לפני שיהיה טוב.
אנחנו צופים התייצבות של הכלכלה ברבעון הרביעי של  2009או ברבעון הראשון של  .2010עד אותה תקופה אני משוכנע
שהאבטלה עדיין תגדל ,כך שהאופטימיות שלי היא לא לגבי הטווח הקצר".
נתיב האשראי מהבנקים עדיין סתום"
לי הכספים נתבקשו לציין מהם האתגרים הפיננסיים הניצבים בפניהם 33.8% .מהנשאלים הצביעו על גיוס האשראי כעל
האתגר המשמעותי ביותר שאעמו הם מתמודדים ,לעומת  31.4%ברבעון הקודם .במקום השני ניצבה בעיית מיחזור האשראי
 ,שעליה הצביעו  20.7%מהנשאלים לעומת  19.2%ברבעון הקודם .במקביל לדאגה מעצם היכולת לגייס אשראי
נרשמה ירידה בדאגה ממחיר האשראי הבנקאי  ,9.6% -לעומת  13.7%ברבעון הקודם.
מרגלית אומר כי דווקא בחודשיים-שלושה האחרונים מסתמן שיפור בתנאי גיוס האשראי במשק " :בשוק האשראי החוץ-בנקאי
ראינו בחודשים האחרונים גיוסים מכובדים של חברות גדולות ,וברגע שהחברות רואות שיש חלופה לאשראי הבנקאי זה יוצר
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מרווח נשימה ותחושה אופטימית לגבי העתיד".
מחנק האשראי התפוגג במקצת עבור החברות הטובות ,כמו כיל ,גזית ושטראוס .ואולם זה אינו מעיד על כלל המשק.
חברות ממשיכות לפטר עובדים ,והמצב לא ישתפר בזמן הקצר .אצלנו לא פוטרו עובדים כלל ,אולי חלה האטה בגיוס עובדים,
אבל אני רואה חברות שעברו לשבוע עבודה של ארבעה ימים וחברות שפיטרו עובדים.
יש כמה נתונים שמעידים על הבעיה במשק כמו נתוני היצוא והירידה בצריכה .ייקח זמן עד שהשוק יתאושש ,ולדעתי שוק
האשראי מתאושש מהר יותר מהשווקים הריאליים.
נתיב גיוס האשראי מהבנקים עדיין סתום .הגיוסים בבורסה עשויים לשחרר במקצת את שוק האשראי הבנקאי ,אבל לחברות
הקטנות יש בעיה רצינית .נראה יותר חברות שלא יוכלו למחזר את החוב .זה יהיה השלב שבו המשבר עוד יתעצם .מחירי
האשראי גבוהים יותר כיום ,אבל הכיוון הוא חיובי ,מכיוון שקודם לא היה אפשר לגייס בכלל".
יש שיפור בעניין מיחזור האשראי .בבנקים ניסו לברר בתחילה את איכות תיקי האשראי ולאתר את הבעיות הגדולות.
עכשיו הם רואים מה קורה וחלק מהדברים בטיפול .יש שיפור ,ועם רוב החטיבות העסקיות בבנקים אפשר לדבר כיום".
בפן המעשי ,אנחנו רואים חברות ששמות דגש חזק על בקרת הוצאות ועל חיסכון ,על איך לנצל את המידע הארגוני
וביצוע תכנון נכון ,ניתוח סיכונים .בצד הבקרה התקציבית אנחנו רואים בהיי-טק יותר פיטורים.
כוח האדם הוא מרכיב מהותי בארגונים  -כ 70%-מההוצאות הן על כוח אדם .בתקופה של ירידה בפעילות יש עלייה בפיטורים
בתעשיית ההיי-טק .בתעשייה המסורתית ,בארגונים ממשלתיים ,בצבא ובמפעלים פחות משתמשים בפיטורים ,ועיקר המאמץ
מופנה להוצאת כספים בצורה אופטימלית".
אני חושב שחברות עוד לא התאימו את רמת ההוצאות שלהן למצב .לכן ,יש לי תחושה שיהיו עוד גלי פיטורים בתקופה
האתגר כיום הוא להתאים את הפעילות של החברה לרמת ההכנסות .יש ירידה בביקושים ובהכנסות ,אבל רמת
ההוצאות לא הותאמו לרמה החדשה".

http://www.themarker.com/ibo/misc/printFriendly.jhtml?ElementId=%2Fibo%2Frepo... 26/05/2009

