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  דולר-שקלשער תוצאות סקר משבר 
  

  תקציר מנהלים
  

 :לי כספים של החברות המובילות במשק" סמנכ107בסקר השתתפו .  קיים סקר לבדיקת משבר שער הדולרCFOפורום 
41 CFOsממוקדות יבוא בחברות 10,  בחברות ממוקדות יצוא ,
  . בעלות אופי פעילות מעורב43- הפועלות בשוק המקומי ו13
  

 לשער 3.8משער ממוצע של $, -שך הירידה בשער הלאחר המ
ת ההשתתפות וכמ. קיים הפורום סקר נוסף, 3.6ממוצע של 

  .והתפלגות המשיבים הייתה דומה
  

  :הסקר בדק שלושה נושאים
  
   לפגיעה בחברות ובמשקCFOs-תחזית ה. א
  

.  כי המשבר עתיד לפגוע בחברות ובמשקCFOs-רואים ה, ככלל
 צופים פגיעה בינונית 39%,  פגישה גבוהה מהמשיבים צופים49%
  . חושבים כי תהיה פגיעה נמוכה12%ורק 

  
תמונה קשה . CFO-תחזית זו משתנה בהתאם לחברה בה מכהן ה

 המכהנים בחברות ממוקדות CFOs-יותר עולה מהערכתם של ה
 הפועלים CFOs-ותמונה ורודה יותר עולה מתחזיתם של ה, יצוא

  .הפועלות בשוק המקומיבחברות ממוקדות יבוא או 
  
  פתרונות מאקרו ומדיניות הנגיד. ב
  

 בכללותם תומכים CFOs-מהגרף עולה בבירור התמונה כי ה
במדיניותו של הנגיד להתערבות מתונה מאוד ובהמתנה לשינוי 

 תמכו בדעה כי על הנגיד להעצים CFO-מיעוט ה. הסייקל העולמי
-מ, ה בתמיכה זוניתן לראות יריד, יחד עם זאת. את התערבותו

 תמיכה בשער 58%- ל3.8 תמיכה בשער דולר ממוצע של 65%
  .3.6של 
  

ין התמיכה במדיניותו של הנגיד ניתן לראות את השפעת יגם בענ
 המכהנים CFOs-בעוד שהתמיכה אצל ה. CFO-הענף בו מכהן ה

 37%- וירד ל3.8 בשער של 49% יצוא עומד על ממוקדותבחברות 
קפי התמיכה גבוהים יותר בקרב היבואניות יהרי ה, 3.6בשער של 

בקרב החברות הפועלות בשוק המקומי , ) תמיכה קבועה100%(
  . בהתאמה63%- ו67% ובקרב החברות המעורבות 73%- ו85%

  
  פתרונות מיקרו ברמת החברה. ג
  

 הזהירו כי הגנות אך, העידו על ביצוע הגנות, בחברות בעלות רמת חשיפה גבוהה לשינויים בשער המטבע, CFOs-רוב ה
  .המטבע הן פתרון לטווח קצר בלבד

  

ומדגישים כי בעולם גלובלי הפתרונות ,  כי הנגיד ינקוט פעילות זהירהCFOs-ככלל ממליצים ה

.מיסים א ובהפחתות"בהורדת עלויות כ, נמצאים יותר בסיוע ממשלתי לענף הנפגע

מבנה המשיבים לסקרים - השוואה
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 :תוצאות הסקר בקרב כלל המשיבים .1

 

  :משקות ובבחברעוצמת הפגיעה  .1.1
  

  גבוההתהיהכי השיבו   49% •

 בינוניתהשיבו כי תהיה   39% •

 נמוכההשיבו כי תהיה   12% •
 
 
  

  
  
  

  :עוצמת הפגיעה בחברה בה אני מכהן.  1.2
  

  השיבו כי תהיה גבוהה41% •

   השיבו כי תהיה בינונית26% •

   השיבו כי תהיה נמוכה33% •
  
  

  
  

  
  :טיפול מאקרו. 1.3
  

ים לסקר תמכו במדיניותו  המשיבCFOs-מכלל ה  65%
 עם ירידת שער 58%-תמיכה זו ירדה ל. הזהירה של הנגיד

  .3.6- ל3.8נוספת מממוצע של 
  

 בנוגע 2פירוט בפרק ,  למדיניות הנגידCFOs-על הערות ה
  . בנוגע לשאר הענפים6לחברות ממקודות היצוא ובפרק 

  
  

  : טיפול מיקרו. 1.4
  

 היא   השיבו כי הפעילות שנקטה החברה64% •
  בהגנות מטבע וניהול סיכונים

מבצעים מעבר /השיבו כי הם שוקלים    9% •
  חלקית/לשקליזציה מלאה

 השיבו כי אין בידי החברות את הכלים 27% •
 להתמודד באופן משמעותי עם משבר השער

  

עוצמת הפגיעה בחברות ובמשק
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 : המכהנים בחברות יצואניות בלבדCFOs-תוצאות הסקר בקרב ה .2

 

  :עוצמת הפגיעה בחברות ובמשק. 2.1

 השיבו כי עוצמת הפגיעה תהיה גבוהה  59% •

   השיבו כי עוצמת הפגיעה תהיה בינונית41% •

 השיבו כי עוצמת הפגיעה תהיה נמוכה    0% •
  
  :עוצמת הפגיעה בחברה בה אני מכהן . 2.2

 השיבו כי עוצמת הפגיעה בחברה תהיה גבוהה  62% •

   השיבו כי עוצמת הפגיעה בחברה תהיה בינונית24% •

 י עוצמת הפגיעה בחברה תהיה נמוכה  השיבו כ14% •
  

   ומדיניות הנגידטיפול מאקרו. 2.3
. בשער הדולרהנוספת היה הרגיש ביותר לירידה ,  יצואממוקדות בחברות CFOs-אחוז התמיכה של ה

הרי תמיכה , 49% של , גם בקרב היצואנים, זכתה מדיניותו של הנגיד לתמיכה3.8בעוד שבשער ממוצע של 
בהתערבות חושבים כי הנגיד אינו פועל נכון , היתר. 3.6ם ירידת השער לממוצע של  ע37%-זו ירדה ל

  .$-עצים את התערבות בנק ישראל בשער החייב לההוא  ומתונה מאוד ובהמתנה לשינוי הסייקל העולמי
  

  :מתייחסים לנקודות הבאות התומכים במדיניות הנגיד של החברות היצואניות CFO-נימוקי ה
 ו את מקבלי ההחלטות לשוק חופשי בתחום המטבע תוך ביטול רצועת הניודכל השנים דחפנ •

 .הנגיד חייב להילחם באינפלציה אחרת אנחנו ניגרר לבעיה בשליטה בנושא המוניטרי •

 .אין טעם להלחם בכוחות השוק העולמי. על הנגיד להמנע מהתערבות •

ב "צון השלטון ויגרור את ארהי ר"הוא מונע ע. ביות של הנגיד ברננקייאסור להיגרר אחרי האגרס •
 .אנחנו צריכים להיות שמרנים יותר. לבעיה בהמשך

עם זאת הנגיד חייב לשקול את שער השקל מול כל . התחזקות השקל פוגעת קשות ביצואנים •
  .המטבעות ולא רק הדולר

מה שנדרש כעת  .כל אלה הם מגמות שהנגיד לא יכול לפתור. הה שהמגמה תימשךו גבסבירותיש  •
 .ובכך להציל את המצב, הורדת נטל המס כך שמעבידים יוכלו להוריד שכר ברוטו או לא להעלותוהוא 

 ויש ,יקטן) הדולרי ברובו(כי החוב הלאומי , יש לזכור כי למדינה מצטברים כעת עודפים גדולים
  .לפעול מיידיתאפשרות וצורך 

  
, להעצמה מיידית של פעילותוקוראים המתנגדים למדיניות הנגיד ו של החברות היצואניות CFO-נימוקי ה

  :מתייחסים לנקודות הבאות
בלי להמתין למועד , שמראשית המשבר פעל מספר פעמים, הנגיד האמריקאייש לקחת דוגמא מ •

הזרים כסף למערכת , מעל לצפוי, 1.25%-הוריד את הריבית כבר בהוא . לי של שינוי ריביתאפורמ
הירידות אצלנו בבורסה ( אדיש למתרחש ולא מגיב כלל אלנגיד בנק ישרלעומת זאת . 'האשראי וכדו

.  מאז ראשית המשבר0.25%- את הריבית ולו בהפחיתלא הנגיד . )ב"לא נמוכות מבורסות ארה
 את יעד האינפלציה אבל הוא ממוטט את היצוא וגורם לחברות נזקים 2008-כתוצאה מזה אולי ישיג ב

מה יהיה : דד המחירים ולחשוב על המשק הלאומי והיצואהנגיד חייב להפסיק לחשוב רק על מ. עצומים
 15% וזה יאפשר 4.20-מנגד הדולר יתאושש ל?  לשנה5%האסון הגדול אם תהיה אינפלציה של 

 ?שיפור במכירות היצואנים ותוספת מקומות עבודה ורווחה לכל המשק

יצואניות לא יכולות החברות ה. על הנגיד להתערב מיד היות והפגיעה בחברות היצואניות היא רבה •
.                                                                               להכתיב את מחירי השוק  ופתרונות הגנה על המטבע הם פתרונות לטווח קצר בלבד

אם התהליך יימשך הרי שעליית שכר העבודה בדולרים בעשרות אחוזים תאלץ חברות רבות לסגור 
 .ם בישראל ולהעביר את הייצור לארצות בהם  השכר עדיין זול יחסית כמו אסיה ומזרח אירופהמפעלי

 .עלות שכר עבודה דולרי בישראל כיום גבוהה יותר מאשר במספר אזורים בארצות הברית
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 ממומנת  מכספי משקיעים שמתקבלים בדולרים במנות קצובות  ועיקר אפ-כאשר חברת סטארט •
  .שיש לחברהפ "למודה שולם בשקלים הדבר מקטין את כמות הכסף ההוצאות שלה שכר עבו

 ירידת שער הדולר פוגעת קשות ברווחיות היצוא ותגרום לאובדן הכנסות ופיטורי עובדים  •

, HEADGINGשום . הינה קשה מאוד ,ההשפעה עלינו ואני מניח על  מרבית היצואנים לגוש הדולר •
לה לתת מענה להשפעה השלילית העצומה של הייסוף על  אינה יכו,ושום לולינות פיננסית אחראית

 .תוצאות הפעילות

 אם. התחרות בשוק העולמי רק גדלה. השכר ושאר התשומות בישראל לא, חזר עשור אחורה הדולר •
  חייבת ואז גם ישראל צריכה, לפד מותר לקחת צעד מהיר וברור בכדי לתמוך בתעשייה האמריקאית

בישראל   לתעשייה,בלתי הפיך, לגרום לנזק גדולעלול מצב של המשך התחזקות השקל . לפעול
וכי ההתחזקות שלו  הטענה כי השקל מתנהג כמו שאר המטבעות דוגמת היורו. ולמדינת ישראל כולה

המתמשכת בישראל מאז חודש  מול הדולר נובעת מחולשת הדולר בלבד מתעלמת מהעלאת הריבית
קבועה ללא שינוי  לעומת הריבית על היורו שנשארה!)  שינוי20%  מעל (4.25%- ל3.5%- מ2007יוני 

 כמו הריבית על 2007מיוני  אם הריבית השקלית הייתה נשארת ללא שינוי . ועד היום2007מיוני 
 ?3.62-האם השקל היה מתחזק ל, היורו

מיידי על מנת למתן לדעתי הנגיד צריך להתחיל בתהליך מקביל לאמריקאי של הפחתות ריבית באופן  •
תנודת השקל או ליתר דיוק חוזקו של השקל הם . או להפוך את כיוון התנועה של הדולר מול השקל

תערבות מקומית מכיוון שהטיית היצוא של המשק וחשיבותו המעבר לחולשת הדולר בעולם ויש צורך 
 . לכלכלת המדינה עולים על הסיכונים האינפלציוניים

  . להלן6בפרק , פים אחרים מענCFOsפירוט הערות 
  

  : טיפול מיקרו. 2.4

    השיבו כי הפעילות שנקטה החברה היא בהגנות מטבע וניהול סיכונים53% •
 חלקית/מבצעים מעבר לשקליזציה מלאה/השיבו כי הם שוקלים    7% •

 השיבו כי אין בידי החברות את הכלים להתמודד באופן משמעותי עם משבר השער  40% •
  
  
  

 : המכהנים בחברות יבואניות בלבדCFOs-הבקרב תוצאות הסקר  .3

 

  :עוצמת הפגיעה בחברות ובמשק. 3.1

  השיבו כי עוצמת הפגיעה תהיה גבוהה18% •

   השיבו כי עוצמת הפגיעה תהיה בינונית46% •

  השיבו כי עוצמת הפגיעה תהיה נמוכה36% •

•   
  :עוצמת הפגיעה בחברה בה אני מכהן . 3.2

 רה תהיה גבוהה השיבו כי עוצמת הפגיעה בחב9% •

   השיבו כי עוצמת הפגיעה בחברה תהיה בינונית18% •

   השיבו כי עוצמת הפגיעה בחברה תהיה נמוכה73% •
  

  :טיפול מאקרו. 3.3
בשני .  ביותר לירידה בשער הדולרהקשיחהיה , יבוא ממוקדות בחברות CFOs-אחוז התמיכה של ה

  . ם במדיניות הנגיד בחברות אלו על תמיכתCFOs- מבין ה100%הסקרים הצביעו 
  . להלן6 בפרק – למדיניות הנגיד CFOs-הערות ה

  
  : טיפול מיקרו. 3.4

    השיבו כי הפעילות שנקטה החברה בה אני מכהן היא בהגנות מטבע וניהול סיכונים91% •
 חלקית/מבצעים מעבר לשקליזציה מלאה/השיבו כי הם שוקלים    0% •

  להתמודד באופן משמעותי עם משבר השערהשיבו כי אין בידי החברות את הכלים    9% •



  

  

  

  68012אביב - תל4קויפמן ' רח
 -517091803   פקס -510455503' טל

mr@cfo-forum.org  
  

5

www.cfo-forum.org 

  

  
 

  
  

 :הפועלות בשוק המקומי המכהנים בחברות CFOs-הבקרב תוצאות הסקר  .4

 

  :עוצמת הפגיעה בחברות ובמשק. 4.1

 השיבו כי עוצמת הפגיעה תהיה גבוהה  36% •

   השיבו כי עוצמת הפגיעה תהיה בינונית50% •

 השיבו כי עוצמת הפגיעה תהיה נמוכה  14% •

•   
  :צמת הפגיעה בחברה בה אני מכהןעו . 4.2

 השיבו כי עוצמת הפגיעה בחברה תהיה גבוהה  14% •

 השיבו כי עוצמת הפגיעה בחברה תהיה בינונית    7% •

   השיבו כי עוצמת הפגיעה בחברה תהיה נמוכה79% •
  

  :טיפול מאקרו. 4.3
בעוד . הדולר לירידה בשער ירד בהתאם, הפועלות בשוק המקומי בחברות CFOs-אחוז התמיכה של ה
הרי תמיכה ,  מקרב המשיבים85% של בשיעור זכתה מדיניותו של הנגיד לתמיכה 3.8שבשער ממוצע של 

  . 3.6 עם ירידת השער לממוצע של 73%-זו ירדה ל
  . להלן6 בפרק – למדיניות הנגיד CFOs-הערות ה

  
  : טיפול מיקרו. 4.4

  בהגנות מטבע וניהול סיכונים  השיבו כי הפעילות שנקטה החברה בה אני מכהן היא 73% •
 חלקית/מבצעים מעבר לשקליזציה מלאה/השיבו כי הם שוקלים    0% •

 השיבו כי אין בידי החברות את הכלים להתמודד באופן משמעותי עם משבר השער  27% •
  

 : המכהנים בחברות מעורבותCFOs-תוצאות הסקר ה .5

 

  :עוצמת הפגיעה בחברות ובמשק. 5.1

 הפגיעה תהיה גבוהההשיבו כי עוצמת   50% •

   השיבו כי עוצמת הפגיעה תהיה בינונית34% •

 השיבו כי עוצמת הפגיעה תהיה נמוכה  16% •
  

  :עוצמת הפגיעה בחברה בה אני מכהן . 5.2

 השיבו כי עוצמת הפגיעה בחברה תהיה גבוהה  39% •

   השיבו כי עוצמת הפגיעה בחברה תהיה בינונית37% •

 ה תהיה נמוכה  השיבו כי עוצמת הפגיעה בחבר24% •
  

  :טיפול מאקרו. 5.3
בעוד שבשער ממוצע .  לירידה בשער הדולרירד בהתאם, המעורבות בחברות CFOs-אחוז התמיכה של ה

 63%-הרי תמיכה זו ירדה ל,  מקרב המשיבים67% של בשיעור זכתה מדיניותו של הנגיד לתמיכה 3.8של 
  . 3.6עם ירידת השער לממוצע של 

  . להלן6 בפרק –ת הנגיד  למדיניוCFOs-הערות ה
  

  : טיפול מיקרו. 5.4

    השיבו כי הפעילות שנקטה החברה בה אני מכהן היא בהגנות מטבע וניהול סיכונים69% •
 חלקית/מבצעים מעבר לשקליזציה מלאה/השיבו כי הם שוקלים    8% •

 השיבו כי אין בידי החברות את הכלים להתמודד באופן משמעותי עם משבר השער  23% •
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 :רות נוספות למדיניותו של הנגידהע .6

  

מענפים  בחברות CFOsלהלן הערותיהם של , )2 פרק ( בחברות הממוקדות יצואCFOs-בנוסף להערות ה
  :אחרים

  
  : היא כיבהמשך מדיניותו הזהירה של הנגידהטענה העיקרית של התומכים 

 .   לעשות את שלהם,החזקים מאיתנו, יש לתת לכוחות השוק  •

 . על חשבון משלם המיסים,  בכוחות שגדולים ממךאין טעם לעסוק •

  .מדובר במשבר עולמי שאין לנו השפעה עליו ברמת המקרו •

 ת העולמיהמגמהאת היכולת ללכת נגד אין לנגיד  •

  באופן טבעי על ידי השוקיתבצעוהתיקון וההתייצבות  •

שימשיך .  רוח ואחריותהוכיח את עצמו כמי פועל בקור. כל הכבוד לפעילות השקולה והאחראית של הנגיד •
במדיניות זו שכן לעניות דעתי כל התערבות חדה ומהירה תהווה אם בכלל השפעה לזמן קצר מאד ואשר 

  .תבוטל על ידי כוחות השוק
  

  : טוענים כי, שעל הנגיד להעצים את התערבותוהמצדדים בדעה , יחד עם זאת
החוב  הגדלת –התוצאה . יגדיל את הייבואפגע אנושות בתעשיית הייצוא וי לאורך זמן 4-כל שער מתחת ל •

  .החיצוני באופן משמעותי

 .ככול שהנגיד יתמהמה כך יהיה יותר קשה לתקן את הנזקים לייצוא •

י האילוזיה של שער הדולר והנגיד חושש מאוד להוריד את הריבית שהיא לא "יש לנו אינפלציה שכבושה ע •
 . יהיה גדול יותרתתפרץ ככול שהוא יתמהמה יותר הנזק במועד ההיפוך

ראה מחירי , כ רלבנטי משום שהתיסוף בשקל מביא להורדת מחירים"התרוץ של הטיפול באינפלציה אינו כ •
שנובעת בעיקר (נראה לי שבאם רוצים לשמור גם על האינפלציה  .'הדלק או מחירי הטיסות וכיוב

 עלויות היצור לחברות כדאי לבצע פעולה משולבת להוזלת)  המוצרים הבסיסיים בעולםתמהתייקרויו
בכל מיקרה חייבים לשמור על התעשייה  .יחד עם הורדת ריבית )ייצור/כגון הוזלת עלויות עבודה(המייצאות 

  .הישראלית לבל תיפגע

זה יחזק את . ב"כדי לשמור על הפער היחסי מול שער הריבית בארה 0.75%- על הנגיד להוריד את הריבית ב •
 . ויאזן במעט את הבעיה שנוצרה ליצואני שוק הדולרהדולר מול השקל במידה מסוימת

 .י הורדת ריבית ואפילו התערבות במסחר" ע– 4העלאת השער מעל : המטרה •
  

ובכלל ,  היא תמיכה ממשלתית אחרת בחברות ובענפים הנפגעיםCFOs- המציגיםאותה האלטרנטיבית האופציה 
 בגין תמורות יצוא 4-4.2נוכחי לשער דולר של $ ער  בהפרש שבין ש35%פיצוי של  –עידוד ממשלתי ליצואנים זה 

  .'הורדת מיסים וכו, ייצור/הוזלת עלויות עבודה, בלבד
  

  

  


