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עיני" :אשבית המשק בגלל משבר הדולר"
קרא לממשלה לטפל במשבר "הגורם לפיטורי עובדים"; סמנכ"ל הכספים של
אל על :צפוי גל אזהרות רווח ,הפגיעה ברווחיות כבר יותר מ5%-
מאת אורה קורן

<< מזכ"ל ההסתדרות ,עופר עיני הזהיר אתמול כי ישבית את המשק ליממה אם הממשלה
לא תתערב במשבר בשער הדולר .לדבריו ,על רקע חוסר המעש של הממשלה ,אולי
השבתה תצליח לעורר את הרשויות להגיב.
עיני אמר את הדברים במפגש תעשיינים עם שר התמ"ת ,אלי ישי .במפגש דיווחו תעשיינים
כי כבר החלו בפיטורי עובדים בשל ההפסדים שנגרמו להם מירידת שער הדולר מול השקל.
קריאות התעשיינים להתערבות הנגיד או הממשלה לא הועילו עד כה.
נשיא התאחדות התעשיינים ,שרגא ברוש ,קרא לבנק ישראל להוריד ריבית בשיעור של אחוז
בשתי פעימות ,כדי למנוע תנועות הון ספקולטיוויות לישראל המורידות עוד יותר את שער
הדולר .אלי ישי ציין כי יתמוך במיסוי תנועות הון ספקולטיוויות כשהנושא יעלה בממשלה.
"צפוי גל של אזהרות רווח בחברות במשק ,כתוצאה ממשבר הדולר"  -כך אמר אתמול
סמנכ"ל הכספים של אל על ,נסים מלכי ,בעקבות סקר שערך פורום  ,CFOשמלכי מכהן גם
כיו"ר ועדת המימון שלו .על בסיס שיחות עם מנהלי כספים ראשיים העריך מלכי כי אזהרות
רווח בגין שינוי תחזיות של רווחיות כלפי מטה צפויות בחברות גדולות ,שלא השכילו למזער
את נזקי שער החליפין בהגנות מטבע ובהתייעלות .בחברות קטנות ,שלא ביצעו הגנות
פיננסיות ,עלולות אזהרות רווח להיות בהקשר של קריסת חברה.
"ייתכן שיש חברות שנתנו תחזיות ,ועם סטייה של  5%-10%מהתחזיות הן יצטרכו לפרסם
אזהרת רווח .בחברות גדולות זה יכול להיות בהקשר של תחזית ,לא בהקשר של קריסת
חברה" ,אמר מלכי .לדבריו ,אזהרות מהסוג הקשה יותר יכולות להיות "אצל יצואנים קטנים,
אם הם לא נערכו בצורה נאותה באמצעות הגנה פיננסית".
מלכי העריך כי השחיקה ברווחיות החברות כבר קיימת בשיעורים של  ,5%-10%וחברות
רבות פועלות להקטין אותה באמצעות התייעלות והגנות מטבע" .הקטנת הנזקים נעשית על
ידי הוצאת עובדים לחופשה ,בדיקת תמהיל קווי ייצור ,ביטול חלק מהם ושינויי היערכות
נוספים בייצור" ,אמר.
לגבי המדיניות הזהירה של נגיד בנק ישראל ,שאינו ממהר להוריד ריבית בעקבות עמיתו
האמריקאי ,אמר מלכי" :הנגיד לא יכול להישאר אדיש למתרחש .למשק אמנם יש חוסן
כלכלי ,אבל בשער דולר של  3.6שקלים הוא חייב להתערב".
חיים 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 להביא בחשבון ,שהדולר יכול להיחלש עד לשער של -3.30
 3.00שקלים .מי שקורא להורדת ריבית ,הוסיף ,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 והחשש מהתגברות האינפלציה מוצדק",
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ציין כהן" .מצב של מיתון עולמי ואינפלציה בישראל יהיה גרוע מאוד".
כל הזכויות שמורות ",הארץ" ©
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