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סקר סמנכ"לי הכספים :מצבה של ישראל טוב משאר העולם -
אבל היא תצא מהמיתון אחרי כולם
 18.2.2009 | 07:02מאת יובל מעוז

אילו אתגרים פיננסיים עומדים בפני החברות בישראל ,מתי צפויה להתחיל
ההתאוששות במשק והאם יש סכנה ליציבות הבנקים המקומיים? שאלות מסוג
זה נשאלות פעמים רבות בתקופה האחרונה ,והתשובות שונות ומגוונות כמספר
המומחים .ואולם מי שבקיאים יותר מכולם במספרים של החברות ,ולכן יכולים
אולי להעריך נכונה את הצפוי להן ,הם סמנכ"לי הכספים.
האנשים המכהנים כסמנכ"לי כספים הם אלה שאחראים להציג למנכ"ל
ולדירקטוריון את הסיכונים הפיננסיים העומדים בפני הארגון .שיקול הדעת
שלהם קריטי ודעתם היא בעלת משקל רב מאוד בתהליכי קבלת ההחלטות
בחברה .אם לשפוט על פי מדד  CFOsלמצב המשק ,הרי שסמנכ"לי הכספים
הישראלים אופטימיים לגבי עתיד החברות שבהן הם עובדים  -אך מעודדים
הרבה פחות בנוגע ליכולתו של המשק להתאושש בקרוב .מדד  CFOsלמצב
המשק
מתבסס על
סקר שנערך
בראשונה
בישראל
בקרב
סמנכ"לי
הכספים.
הסקר בוצע
בידי פורום
 CFOבשיתוף
TheMarker
וחברת ,SAP
והוא ייערך
מעתה אחת
לרבעון ויבחן
את
עמדותיהם
והערכותיהם
של סמנכ"לי
הכספים
בנוגע למצב
המשק הישראלי והחברות הפועלות בו .בסקר הנוכחי לרבעון הראשון של 2009
השתתפו  160סמנכ"לי כספים החברים בפורום  ,CFOשמאגד את כל החברות
המובילות במשק .הנשאלים שהשיבו לסקר עובדים בחברות האחראיות יחדיו
ליותר מ 90%-מהתל"ג של ישראל.
מדדים הבודקים את דעתם של סמנכ"לי הכספים קיימים בעולם כבר כיום -
למשל ,מדד האופטימיות של  CFOsשעורכת אוניברסיטת דיוק בשיתוף מגזין
 CFOהעולמי .תוצאות המדד הישראלי המפורסמות כאן ינותחו בהשוואה למדד
בינלאומי זה.
בכנס הכלכלי העולמי שהתקיים בינואר בדאבוס שבשווייץ פורסמו תוצאות המדד
הבינלאומי האחרון ,שהצביע על כך שהביטחון של סמנכ"לי הכספים לגבי עתיד
עסקיהם צנח ,וכי הם צופים התאוששות אטית והדרגתית בשלוש השנים
הבאות .בישראל ,לעומת זאת ,סמנכ"לי הכספים חושבים קצת אחרת.
התאוששות רק ב2010-
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שנה לפחות  -זה פרק הזמן שיחלוף ,להערכת רוב סמנכ"לי הכספים בישראל,
עד שהכלכלה המקומית תחזור לעצמה .מהסקר עולה כי  51.9%סבורים
שכלכלת ישראל תתאושש רק במחצית הראשונה של .2010

בהיבט הזה ,הישראלים הרבה יותר פסימיים מעמיתיהם באירופה ובארה"ב,
שם שיעור ה CFOs-הצופים התאוששות רק במחצית הראשונה של  2010הוא
 .28.2%כ 30%-מהסמנכ" לים האמריקאים מאמינים כי ההתאוששות בכלכלת
ארה" ב תהיה אפשרית כבר ברבעון השלישי של .2009
גם כשנשאלו כמה חודשים יחלפו עד להתאוששות הכלכלה המקומית מהמשבר,
גילו הישראלים פסימיות רבה יותר .להערכת סמנכ"לי הכספים במדינות
שהשתתפו בסקר העולמי ,משך הזמן הממוצע שיחלוף עד לתחילת החלמתה
של הכלכלה במדינתם הוא כ 14-חודשים .לעומת זאת ,בקרב הסמנכ"לים
הישראלים ההערכה היא שמשך הזמן הממוצע שיחלוף עד להתאוששות
הכלכלה הישראלית הוא  16חודשים .ייתכן שההסבר לכך טמון בעובדה
שהמשבר הגיע לישראל מאוחר יותר מבארה"ב ובאירופה
הכי אופטימיים
סמנכ"לי הכספים הישראלים אמנם אופטימיים פחות מעמיתיהם בעולם המערבי
לגבי מצב הכלכלה במדינתם לעומת הרבעון הקודם ,אך בכל שאר המשתנים
שנבדקו העידו תשובותיהם על אופטימיות רבה יותר .זאת ועוד ,הירידה
באופטימיות שלהם נמוכה משל מקביליהם במדינות העולם.
המשתתפים בסקר התבקשו להעריך את מידת האופטימיות שלהם בנוגע
לכלכלת ישראל ,בהשוואה לרבעון הקודם .ניתוח התוצאות מלמד כי 64.2%
מהמשיבים אופטימיים פחות משהיו ברבעון הקודם לגבי מצבה של הכלכל
הישראלית 15.7% ,אופטימיים יותר ו 20.1%-אופטימיים במידה זהה .בעולם,
המגמה בתחום זה אופטימית פחות באופן מובהק.
סמנכ"לי הכספים בישראל ובעולם התבקשו בנוסף לדרג את רמת האופטימיות
שלהם באמצעות ציון שבין  0ל .100-גם כאן הפגינו הישראלים את האופטימיות
הגבוהה ביותר ,עם ציון ממוצע של  62.44נקודות  -הגבוה בכשליש מהציונים
הממוצעים בארה"ב )  (41.8ובאירופה ).(43.5
תוצאות אלה משקפות את העמדה הרווחת ,לפיה ישראל הצליחה להגן על
עצמה במידת מה מפני השפעות המשבר הגלובלי .דבר זה הושג בזכות הניהול
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השמרני בבנקים ובכמה מהחברות ,שהוכתב על ידי רשויות הפיקוח והוכח כיעיל
במזעור נזקי המשבר וסיכוניו.
איו הדבר אומר שהמשבר לא הגיע גם לישראל .הכלכלה המקומית מושפעת
מאוד מהפגיעה בשוקי היעד של היצוא הישראלי ,מצמצום בהיקף ההשקעות
הזרות ומירידת הערך שספגו משקיעים ישראלים בהשקעותיהם בעולם .בנוסף,
העובדה שאין ממשלה יציבה בישראל מאז פרוץ המשבר העולמי בספטמבר
 ,2008מקשה על ההתמודדות עמו.
האנשים שמסתכלים למספרים בעיניים
סמנכ"לי הכספים הישראלים אופטימיים יותר מעמיתיהם בארה"ב ובאירופה גם
בכל הנוגע לחברות שבהן הם מכהנים .כשנשאלו המשתתפים בסקר הישראלי
מה מידת האופטימיות שלהם בנוגע לחברה שבה הם עובדים ,בהשוואה לרבעון
הקודם ,ענו  44.3%כי הם פחות אופטימיים;  20.3%השיבו כי הם יותר
אופטימיים; ו 35.4%-אמרו כי הם אופטימיים באותה מידה.
לעומת זאת ,בקרב ה CFOs-האמריקאים רק  14.7%השיבו כי הם יותר
אופטימיים לגבי החברה שלהם לעומת הרבעון הקודם ,ובקרב האירופים היה
שיעור ה"יותר אופטימיים" נמוך עוד יותר  .8.6% -פער דומה בין ישראל לעולם
המערבי נרשם בשיעור הסמנכ" לים שהשיבו כי הם פחות אופטימיים בנוגע למצב
החברות שלהם לעומת הרבעון הקודם  65% -בארה"ב ו 59.9%-באירופה,
לעומת  44.3%בישראל.
הנשאלים התבקשו לדרג את רמת האופטימיות שלהם בנוגע לעתיד החברה
שבה הם מכהנים בציון שבין  0ל - 100-וגם בסעיף זה התגלו הישראלים
כאופטימיים יותר לעומת עמיתיהם בעולם .הציון הכולל של סמנכ"לי הכספים
הישראלים היה  72.91נקודות ,בעוד שהציון הממוצע בארהב ובאירופה היה
 - 53.17פער של כ 20%-בממוצע.
מסקנה נוספת העולה מנתוני הסקר היא שסמנכ"לי הכספים בישראל מגלים
אופטימיות רבה יותר בכל הנוגע לחברות שבהן הם עובדים ,מאשר לגבי כלכלת
המדינה .הדבר נובע אולי מהעובדה שהם מצויים יותר במספרים כשהדבר נוגע
לחברות שלהם ,בעוד שעל מצב המשק הם לומדים מכלי התקשורת ומהשיח
הציבורי.
לכאורה הערכה אופטימית כללית בנוגע למצב החברות במשק הישראלי היתה
צריכה להוביל להערכה אופטימית לגבי כלכלת המדינה ,כולה ,אך תוצאות הסקר
מלמדות שלא כך הם פני הדברים .בשל כך אפשר להסיק שסמנכ"לי הכספים
בישראל מעריכים את כלכלת המדינה בחסר.
"סמנכ" לי הכספים מסתכלים למספרים בעיניים" ,אומרת נגה קינן ,יו"ר פורום
 " .CFOכשהם צריכים להעריך את החברה שלהם הם אופטימיים יותר ,על סמך
בקיאות בנתונים  -אך כשהם מעריכים את מצבו של השוק כולו מידת
האופטימיות שלהם פוחתת .המסקנה המתבקשת היא שבהסתמך על המידע
שממנו הם ניזונים בשיח הציבורי ,הם מעריכים בחסר את כלכלת המדינה".
מאמינים ביציבות הבנקים
בזמן שבנקים בארה"ב ובאירופה עומדים במוקד המשבר הכלכלי  -חלקם
קורסים ,חלקם נזקקים לסיוע ממשלתי וחלקם אף מולאמים  -בישראל שומרים
הבנקים על יציבות יחסית עד כה .המדיניות השמרנית באופן יחסי של הבנקים
בישראל ,לצד פיקוח הדוק עליהם מצד הרשויות ,הביאו לכך שהבנקים
הישראלים הגיבו למשבר באופן שונה לחלוטין מבנקים בארה"ב ובאירופה.
הדבר משתקף גם בתוצאות סקר  CFOs: 49.1%מסמנכ"לי הכספים בישראל
השיבו כי אינם מודאגים כלל מיציבותם של המוסדות הפיננסיים שעמם הם
עובדים )רובם ישראלים(  -שיעור כמעט כפול מבארה"ב ובאירופה ).(26.45%
גם שיעור הסמנכ"לים הישראלים המודאגים במידה בינונית מיציבותם של
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המוסדות הפיננסיים נמוך משל עמיתיהם בעולם המערבי  48.4% -לעומת
 59.3%בארה"ב ו 63%-באירופה.
קינן מסבירה את האמון הרב שרוחשים סמנכ"לי הכספים לבנקים בישראל
וליציבותם בלקחי העבר " :האמון במוסדות הפיננסיים נובע מביטחון עמוק בכך
שמוסדות השלטון לא יניחו לשום בנק ליפול  -זאת על פי ניסיון העבר" ,היא
אומרת " .יש הטוענים כי הבנקים המקומיים לא היו מתוחכמים ולכן לא נפגעו,
ויש הסבורים כי הם פשוט היו זהירים ושמרנים יותר בתקופה שלפני המשבר -
כך או כך ,התוצאה אחת :מזעור הנזקים שנגרמו להם עקב המשבר".
האתגר המשמעותי :אשראי מהבנקים
למרות ביטחונם המלא ביציבות הבנקים המקומיים ,האתגר הפיננסי הגדול
ביותר שעמו נאלצים להתמודד סמנכ"לי הכספים הוא מצוקת המימון.
המשתתפים בסקר התבקשו לציין מהם האתגרים הפיננסיים הניצבים בפניהם,
ומהתשובות עולה כי האתגר המשמעותי ביותר הוא גיוס אשראי מהבנקים )
 ,(31.4%אחריו מדורג האתגר של מיחזור אשראי חוץ-בנקאי ) ,(19.2%ובמקום
השלישי ניצב הצורך בגיוס אשראי חוץ-בנקאי ).(18.3%
" נוצר לחץ אדיר על הבנקים לממן את החידלון של שוק האשראי החוץ-בנקאי",
אומרת קינן" .עם זאת ,הבנקים נדרשים להלימות הון מסוימת )היחס בין היקף
הנכסים להון העצמי ,י"מ( ,ולכן לא יכולים לכסות את כל הבעיות בשוק החוץ-
בנקאי".
בפורום ה CFO-מסבירים את התוצאות בכך שבקרב החברות מתגברת
התחושה שהיקפי האשראי הבנקאי קטנו באחרונה ,והמימון של הבנקים נעשה
בקריטריונים מחמירים יותר מבעבר .הקושי להשיג מימון מתגבר עוד יותר,
לנוכח העובדה ששוק האשראי החוץ-בנקאי )למשל ,גיוסים והנפקות באמצעות
אג"ח( אינו מתפקד  -מה שמגביר את מצוקת האשראי של החברות.

" בעבר היה פשוט לקבל אשראי ,אך כיום סמנכ"לי הכספים צריכים להיות
יצירתיים מאוד ולחשוב באופן מעמיק יותר" ,אומר גלעד גנס ,מנכ"ל SAP
ישראל" .הם צריכים לחשוב על פתרונות יצירתיים בסיכון נמוך .הסביבה
המערכתית מסתכלת על סמנכ"ל הכספים ושואלת אותו  -איך אתה יכול לחסוך
לי עוד כסף".
האם הם יצליחו למחזר את החוב?
אתגר נוסף העומד בפני חברות בעת הנוכחית הוא מיחזור אשראי חוץ-בנקאי.
היקפו של שוק איגרות החוב הקונצרניות בישראל הוא כ 50-מיליארד שקל .ב-
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 2009צפויות להיפע איגרות חוב בסכום של כ 20-מיליארד שקל ,וב2010-
ייפרעו אג"ח בסך של כ 30-מיליארד שקל.
שוק האשראי החוץ-בנקאי כולל שלושה סוגי חברות :כאלה שיוכלו לפרוע את
איגרות החוב במועד פירעונן המתוכנן וללא כל בעיה; כאלה שלא יוכלו לפרוע
את איגרות החוב כתוצאה ממצבן הקשה ,והן מועדות לפשיטת רגל; וקבוצה
שלישית ,הגדולה ביותר ,של חברות שתיכננו לפרוע את איגרות החוב באמצעות
מיחזור החוב  -אך מחנק האשראי שינה את יכולתן לממש תוכנית זו.
סמנכ" לי הכספים סבורים כי יש צורך בהסדר כולל בשוק ,שיחזק את החברות
הזקוקות למיחזור של חובן ,אך לא יסייע לחברות המועדות לפשיטת רגל .הסיוע
לחברות שצריכות למחזר אשראי יעשה כנגד תשלום ריבית קנס על דחיית מועד
פירעון החוב.
לטענת קינן ,התחום של מיחזור איגרות חוב קונצרניות הוא האתגר הגדול של
המשק הישראלי בתקופה הקרובה .גם היא מציעה לפתור את הבעיה באמצעות
פריסה של תשלומי האג"ח ,שעליה ישלמו החברות קנס .לטענתה ,מהלך כזה
יוביל לכך שחברות טובות שיכולות לשלם את האג" ח במועד לא ירצו לפרוס את
התשלומים ,חברות טובות עם קשיי מיחזור חוב יפרסו את החוב אך ישלמו על
כך קנס במועד מאוחר יותר ,ואילו חברות שפעילותן אינה טובה ואין להן אופק
יציב לא יוכלו לבצע את פריסת התשלומים מכיוון שבכל מקרה לא יעמדו
בתשלום הקנס.
המצוקה של חברות ההיי-טק
סמנכ"לי הכספים בישראל ציינו גם את מחיר האשראי הבנקאי ,מימון המו"פ
והערבויות כגורמים המקשים על פעילותם .מחיר האשראי הבנקאי עולה ככל
שחסרונו בשוק מורגש  -והדבר מקשה עוד יותר על פעילות החברות .בכל הנוגע
למימון המו"פ ,הרי שאתגר זה מאפיין בעיקר את חברות ההיי-טק.
ענף ההיי-טק דל הערבויות נהנה מקניין רוחני רב אך לא מנכסים מוחשיים.
בנוסף לקשיים המכבידים על כלל המשק סובל הענף מקשיי מימון ייחודים
בתקופה זו .כדי להתגבר על מצוקה זו הציגו סמנכ"לי הכספים דרישה להעלות
ב 400-מיליון דולר את תקציב המדען הראשי ממקורות המדינה .זאת ,בנוסף
להעלאת תמיכתו של המדען לשיעור של  50%מהפרויקט ,לעומת ממוצע של
 30%כיום.
" מבנה המימון של תעשיית ההיי -טק הישראלית מבוסס על קרנות ההון סיכון,
המבוססות על אקזיטים" ,מסבירה קינן " .המשבר הנוכחי מאפשר לשנות את
בסיס המימון של הענף .תמיכת המדען הראשי יכולה להוביל לצמיחה של חברות
ישראליות גדולות ,שלא ירצו להימכר לחברות גדולות מהן בעולם .בתקופה של
פיטורים ,המדינה משלמת למובטלים דמי אבטלה ,ובמקביל מפסיקה לקבל מהם
תשלומים למס הכנסה .לפיכך הגדלת התקציב למדען הראשי היא בעצם מהלך
ללא עלות".
סמנכ"לי הכספים בישראל ציינו עוד שורה של אתגרים העומדים בפניהם
בתקופה הקרובה :ירידה חדה בפעילות העסקית ,הצורך במימון מלאים גדולים
כתוצאה מירידת ביקושים ,קושי לשלם לספקים ,גיוס אשראי לטווח ארוך ,גביית
חובות ,מחסור בתזרים מזומנים ,עמידה בתחזית ההכנסות ,קבלת מענקים
ותמיכות ממשרדי ממשלה ,שולי רווח נמוכים ,התאמת מערך ההוצאות לתקופה
תוך שמירת יכולת התגובה בשוק העתידי ,החמרה במוסר התשלומים שתביא
לקושי לעמוד בהתחייבויות ושער חליפין נמוך.
להערכת גנס ,המשבר מוביל את סמנכ"לי הכספים להציף את בעיותיהם יותר
מבעבר " .אנחנו רואים כיום יותר סמנכ"לים שבאים אלינו בניסיון למצוא
טכנולוגיה או כלים אחרים לניתוח עסקי וקבלת החלטות ,שיוכלו לעזור להם
במצב הנוכחי" ,הוא אומר" .זו תופעה שלא היתה קיימת קודם לכן".
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