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זאב וורמברנד – כן בוכים על חלב שנשפך
שוק המזון בישראל מרוכז מאוד –  6יצרנים הם  60%מהשוק ושתי רשתות השיווק הגדולות מהוות 00%
מהשוק.
ההוצאה למשפחה על מזון נמצאת במקום השלישי ,אבל הפער במזון בין החמישון התחתון לעליון זהו הפער
הנמוך ביותר ,ועדיין המחאה התרכזה בתחום המזון .גם לפי ועדת טרכטנברג ,ההוצאות על המזון עלו לאורך
השנים האחרונות הרבה פחות מכל תחום אחר.
למה מזון?
 .1המזון הוא הצורך הבסיסי הברור ביותר של האדם.
 .1אין כמעט פערי מידע בין הקונה למוכר .כולם יודעים הכל .בהשוואה לכל תעשיה אחרת ,אין בשום
תעשיה מצב שבו ללקוח יש מפגש בלתי אמצעי עם מה שהוא רוכש.
 .3מעורבות הקניה גבוהה מאד – כל אחד מאתנו מבקר בסופר באופן תכוף.
למה תנובה?
 .1היא ישראלית 100% ,ישראלית .כחול לבן .מגדלים את החומרים בארץ ,מייצרים אותם בארץ,
משווקים בארץ וכו' .והקוטג' הוא שיא הישראליות.
 .1היא החברה המובילה בתחום המזון – כמעט כפולה משטראוס ואסם.
הצרכן הצביע בקופות .הלקוח צרך פחות בתקופת המחאה הן כמותית והן כספית – הסל הממוצע קטן ב-
 . 1.2%מגזר המזון ספג הפסדים בטווח הקצר ,אבל אינו מצליח לרצות את המחאה .אין שוק תחרותי יותר
מהמזון .היצרנים לא עשו כלום בהתחלה (בהמשך התפכחו) ,אבל רשתות השיווק שכן הורידו מחירים הבינו
שאי אפשר לרצות את המוחים.
חודשיים וחצי אחרי המסקנה מאד ברורה לנו – אנחנו רוצים לרצות את הצרכנים שלנו ,אבל גם ברור לנו שאם
מוזילים  10-10-30מוצרים ופוגעים לעצמנו ברווחיות ברבעון ,זה לא מה שירצה את המוחים .ברור לנו
שהתעשייה בלבד ,יצרנים ורשתות שיווק ,לא יכולים לתת תשובה למה שקורה פה.
מה העביר את המחאה לעולם האמתית?
התקשורת תמכה .מאד .העשירונים הגבוהים –  2-10הם שהובילו את המחאה ויצאו לרחובות .המחאה
הובלה על ידי גופי התקשורת ,וכל גוף הפנה את האג'נדה לכיוון אחר .דה מרקר הפנה את הזעם כלפי בעלי
הרשתות – טייקונים וכו' .גלובס הפנה את האצבע המאשימה כלפי הרשתות ויצרני המזון .הממשלה רק
הוסיפה שמן למדורה ,בהדלפות המגמתיות מהוועדות השונות.
לכן לדעתי ,המחאה פוספסה .התשובות אליה לא יכולות לבוא מהתעשייה עצמה .תעשיות לבד לא יכולות
לרצות ולספק את השוק.
היו לה את כל הפרמטרים להצליח :הפגנות ענק ,צרכנים מעורבים ,שיח ציבורי פעיל ,תקשורת תומכת,
התמדה לאורך זמן.
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אבל  ,הרגולטור יודע בדיוק במה צריך לטפל :מסים ,מכסים ,יבוא וריכוזיות .יש לוועדות את כל מרכיבי הטיפול
ביד .אבל ללא פתרון .ובפועל ,הרגולטור כיוון את האש למגזר העסקי .הרגולטור כבר הוכיח שהוא יודע מה
לעשות כשהוא טיפל בשוק הסלולר ,שעשה קולות של תחרות ,אבל באופן מעשי לא הייתה בו כל תחרות.
הרגולטור עשה מעשה מוצלח.
המחאה החלה בקול תרועה אבל הועדות לא מצליחות לייצר הישגים והממשלה מעקרת מתוכן גם את מה
שהושג.
רק לשם הדוגמא ,סימון מחירים על המוצרים באקדחי מחיר מעלה את מחירי המוצר ב .1%-בישראל ניסו
לעשות דבר הדומה לאירופה וארה"ב – שהסימון מגיע על האריזה או שהוא דיגיטלי .ניסו לשנות את החוק,
אך ללא הצלחה.
המדינה איבדה הזדמנות לעשות שינוי ,המחאה אבדה ,והאשמים ידועים...

חשבונאות בפתח שנת הכספים  – 1011רונן זיסר וגיל ברק
נושאים בוערים:
.1

.1

.3
.0

.2
.6
.7

מגזרי פעילות – סביר שהנושא ימשיך להעסיק את החברות ,שכן כל חברה צריכה להגדיר מיהו
מנהל העסקים הראשי ,ואיך החברות מדווחות אליו – על פי הדיווחים האלה ייקבעו מגזרי הפעילות
ולפרסם אותם בדוחות .יותר מ 20%-מהחברות במשק קיבלו מכתבים מרשות ני"ע על גילוי
המגזרים.
הערכות שווי ואומדנים – למעשה מרבית המאזן היא בשווי הוגן ,והביקורת כפי שהיא הייתה פעם,
כמעט אינה רלוונטית היום .אבל הרשות מבקשת לתמוך בהערכת השווי ,ואז מתחילים הקשיים.
הדגש לשנה הזו הוא לתת גילוי מלא על ההנחות הבסיסיות ששימשו ליצירת הערכות השווי.
דיווחי פרופורמה – אפשר לבקש מהרשות פטור או אורכה לפרסום הנתונים ,ויש להקפיד לדווח אם
לא.
ירידות ערך וקובננטים – במיוחד בשנה המאתגרת הצפויה לנו ,יש לבחון את העמידה בכל התנאים.
הדבר המהותי הוא שאם מכשיר החוב מהותי ,הסיווג לזמן קצר בגלל אי עמידה בקובננטים בתאריך
החתך ,יכול להביא את בעל החוב לקרוא לכסף בזמן הקצר ועלול לגרום לנושא של סכנת עסק חי.
כדאי איפה לפנות לבעלי החוב ולבקש ווייברים ל 11-חודש.
 ,9 IFRSמדבר על נכסים והתחייבויות פיננסיות .ככל הנראה יידחה ל .1012-הוא חשוב בעיקר השנה
בגלל שמאפשר כשיש מכשיר פיננסי המשוערך לקרנות ,ההפסד מהמכשיר לא יפסיד על העודפים.
מס על הכנסה – חברות רבות שרשמו בהורדת שיעור המס רווחים אדירים בשל העתודות למס,
בעיקר נדלן ,יצטרכו השנה לרשום אותם בכיוון ההפוך.
הרשות מבקשת לנקות את הדוחות ממידע לא רלוונטי .מה שלא מהותי או כבר לא רלוונטי – נא
לסדר!

תקינה חדשה:
.1
.1
.3
.0

תיקונים ל 1 IAS -ו19-
מסים נדחים בגין נדלן להשקעה הנמדד בשווי הוגן
 10 IFRSייכנס לתוקף ב ,1013-ומכסה את כל הנוגע לדוחות מאוחדים – מתי לאחד וכו.
 – 11 IFRSאין יותר איחוד יחסי .ההשקעה תטופל או לפי אקוויטי או כנכס פיננסי ,למעט מקרה בו
לחברת האם יש זכויות בנכסים ובהתחייבויות עצמם.
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 ,13 IFRS .2מדידת שווי הוגן
רשות ני"ע הישראלית וה ,SEC-נותנות את אותם הערות ושאלות לחברות .בעיקר על מכשירים פיננסיים,
הצגת הדוחות הכספים ,אימפיירמנטס ,איחוד דוחות והכרה בהכנסות.
חקיקה חדשה של רשות ני"ע:
 .1חוק ייעול הליכי אכיפה – גובה הקנסות בהפרות החמורות גבוה מאוד ומגיע עד מיליון  ₪ליחיד,
ומאפשר שימוש בהליכים מקוצרים לטיפול בבעיות .ניתן להכין תכנית ציות שתסייע במידה ויהיה
תהליך מול הרשות.
 .1תיקון  16לחוק החברות – בכל הנוגע לאישור עסקאות עם בעלי שליטה.
 – ISOX .3הרשות פרסמה לפני מספר שבועות מסמך המתאר את הכשלים ביישום בשנה הראשונה –
אנא תשומת לבכם.

הערכות אופטימלית למעבר בין שתי שנות המס – אבי נוימן ואוסקר אבו ראזק
לאור העלאת שיעור מס החברות ל ,12%-אנא תשומת לבכם לפעילות הרלוונטית השנה.
גם בכל הקשור לחלוקת דיבידנדים בדצמבר  ,1011היו פרסומים מסיביים על חלוקות וגם דיונים רבים עם
הרשות כדי לענות על סוגיות שונות.
בכל הנוגע לדיבידנדים יש לזכור כי עצם פעולת רישום בחברה לטובת בעל המניות ,נחשבת על פי הפסיקה
לדיבידנד שנתקבל ויש לשלם מס בגינו .שאלות רבות עדיין נותרו פתוחות – האם ניתן לחלק דיבידנד מחברה
שיש לה הפסדים חשבונאיים?
חקיקה צפויה – מס יסף ,מיסוי חברות ארנק ומיסוי אופציות לעובדים.
לגבי חברות הארנק ,חברות בעלי שליטה המשלמות מס מופחת על רווחים ולא מחלקות דיבידינד :ככל
הנראה ,חלק מהפתרון יהיה סעיף  77לפקודה המאפשר לרשות לכפות חלוקת דיבידנד .הוא לא הופעל
לאחרונה אבל אפשר להפעילו.
הפער בחברו המס בין המצב לפני התיקון לשינוי נטל המס למצב הנוכחי הוא של ! 9%
חשוב לשים לב שתיקון  182לפקודה יחול מיום  11.8.11ומכסה את עסקאות האשראי ברמה בינ"ל.
כמו כן ,חשוב לשים לב לפס"ד אלישע שבו בימ"ש אומר שסעיף  3ט' לא יחול כשהלקוח מקבל הכנסה מרבית
רעיונית ,ולכן זו הוצאה אצל החברה.
הדיווח למע"מ באופן מקוון סיים את הפעימה השלישי ומגיע לכל עסק כמעט.
תמריצי מס לשנה הקרובה –
 .1חוק האנג'לים – להשקעה בחברה מזכה ,מאפשר שסכום הרכישה ששולם בידי החברה הרוכשת
לרכישת השליטה בחברה המזכה ,בניכוי ההון העצמי של המזכה ,יותר בניכוי .זו לא הוצאה ,אלא
ניכוי ,כלומר הנישום יכול לבחור מאיזו הכנסה לנכות אותה.
 .1תיקון  68לחוק עידוד השקעות הון – מאפשר מסלול מס מופחת לפי הפריפריה ( )6%מול המרכז
( ,)11%שגם הוא משמעותי מאוד מול  12%מס חברות רגיל ...זה למעשה חוק לעידוד התעשייה.
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 .3חוזר קיזוז הפסדים שפורסם לפני שנה .הוא מאד ליברלי.
IFRS
תיקון  188מאריך את הוראת השעה גם לגבי  .1010-1011לצרכי מס ה IFRS-עדיין אינו מקובל לחישוב
הכנסה חייבת.

פאנל  - CFOsמימון בעידן של תמורות כלכליות
דרור מורן :בתקופה האחרונה יש עליות בשוק ,אבל הסיכונים שמרחפים מעל השווקים עדיין גדולים ויכולים
להחזיר אותנו לירידות .שוק ההון סובל ממצב רוח שלילי בזמן האחרון עם ריבוי אג"חים נכנסים להסדרים.
התחושה היא שהשוק מפצה על כך שהתפתח יותר יפה מהכלכלה.
לכך מתווספת ההחלטה הדרמטית של בנק ישראל לדרוש הלימות הון של  11%מהבנקים – שכדי לשמור על
התשואה שלהם יצטרכו להעלות את המרווחים.
ב עיה משמעותית אף יותר היא זו של ביקושים שלא יפגשו עם ההיצעים .אשראי גדול שצריך להיות מגויס
השנה לגרעון הממשלתי ,למחזור חוב ולהתפתחות המשק ,קשה לראות את שוק ההון שאחרי ועדת חודק
וועדת הריכוזיות ,ואת הבנקים מאידך ,מאפשרים את היקף הגיוס הזה .לכן עלולה להיווצר בעיה משמעותית.

נטפים גלובלית ופועלת במספר רב של מדינות – נשמח לשמוע על היבטי המימון.
נעמה זלדיס :נטפים ,כמו שדרור הזכיר ,היא חברה ישראלית גלובלית הפועלת במדינות רבות באמצעות
מספר רב של חברות בנות ,יצרניות ושיווקיות .הפיזור הזה מייצר אתגרים לא מעטים למחלקת הכספים
באיסוף הדיווח ,בתכנון ותחזית ,בחשיפה מטבעית ומימון ההון החוזר בחברות.
המימון מנוהל בצורה מבוזרת היכן שאפשר ,ואם יש חוסר יכולת מקומית – בצורה ריכוזית מישראל .צורה
מבוזרת מאפשרת לנצל את הנכסים המקומיים לטובת קווי אשראי מקומיים .לאחרונה כל המערך עבר שינוי
משמעותי – מעבר למימון בצורה ריכוזית לחלוטין.
 1008הייתה שנת צמיחה מואצת בנטפים ,כל הגורמים המאקרו כלכליים והסביבתיים תמכו בעליית החברה.
התכוננו לצמיחה של  30%אורגני ועוד רכישה שהייתה בסוף  .1007באוגוסט  1008התחלנו להרגיש את
סמני המשבר שהיה מאוד חריף על נטפים .הלקוחות הפסיקו לקנות ,המטבעות ברחבי העולם עברו פיחות,
מימון פרויקטים כמעט נעצר .במצב הזה החברה תפסה את עצמה עם מערכים מאד רחבים שלא התאימו
לפעילות שיורדת בצורה משמעותית ,וחוב בנקאי גבוה 1008 .הייתה שנת הפסד והפרת קובננטים .מכאן
והלאה בתהליך מהיר ,ביצענו התייעלות וקיצוץ דרסטי בהוצאות והגדלת הרווחיות .ביצענו שיפור והקטנה של
ההון החוזר בצורה משמעותית ,וסגירה של התניות בנקאיות ל 3-שנים מראש .החל מ 1009-אנחנו עומדים
בכל ההתניות ואפילו עם מרווח.
לקחים – למדנו לנסות לקבל התחייבות של הבנקים לקווי האשראי .מעט חברות עובדות בישראל עם
קומיטמנט של האשראי לטווח ארוך וקצר .אנחנו סומכים על הבנקים שיהיה בסדר .כולם עבדו כך ,וחלק עדיין
עובדים .נכון שהקומיטמנט יקר ,אבל הוא כדאי .הבנקים בישראל עמדו לצד נטפים ולא קראו לכסף אבל היה
סיכון משמעותי שחברה מאד מצליחה הייתה תלויה ברצון הטוב של הבנקים.
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לגבי התניות ,כשסוגרים אותן צריך לקחת בחשבון גם תרחישי קיצון .כשיש ירידה בפעילות העסקית צריך
לעמוד בהתניות.
אלון רווה ,צים:
ב 1008-החברה הייתה בעיצומה של תכנית הצטיידות שתאמה לחלוטין דברים שעשו חברות אחרות בענף.
למעשה היה תור של  2שנים לקבל אניות שהזמנו בגלל הזמנות של חברות אחרות .בסוף  1008השילוב של
משבר האשראי עם התגובה האגרסיבית של הצרכנים .ב ,1009-לראשונה בהיסטוריה האנושית ,הצריכה
הצטמצמה בבת אחת ב !!!10%-זה גרם למשבר גדול מאד בענף הספנות .צים עשתה הסדר חוב בנקאי
בעיקר ב ,1009-שהגיע הרבה מאד לתקשורת הישראלית ,בגלל ההיבט של מחזיקי האג"ח .אילולא היו לנו
מחזיקי אג"ח ,זה היה פחות תקשורתי .השלמנו את ההסדר במהלך  1009בהנחה שהענף מתאושש
הדרגתית על פני  2שנים .עד לפני מספר חודשים ,הכלכלה העולמית בסקטור שלנו הראתה תוצאות טובות,
אבל אנחנו סקטור שמושפע ישירות מהכלכלות המקומיות תוך ימים ספורים .הצרכנים מיד מהססים ברכישה
ובהוצאת הכסף .העולם עוד לא יצא מהמשבר.
היום ברור שאנחנו לא היינו במשבר  ,Vאנחנו ב W -או ב .L-בענף שלנו כולם חזרו להפסדים .התמודדות עם
משבר ענפי קלה אמנם יותר ממשבר נקודתי ,כי אין בעיית אמון בהנהלה ,ולכן המימון המבוסס על האמון
ביכולת ההנהלה להביא את התוצאות ,אפשרי .אנחנו עמלים כל הזמן להראות קבלות על מה שהחברה
מסוגלת לעשות :להתחרות בשוק גלובלי ולתת תוצאות .כל החברות בענף הציגו הפסדים ברבעון האחרון.
אנחנו רואים בשנתיים שלוש האחרונות שמדינות המערב ,בעיקר ארה"ב ואירופה ,נוקטות גישה אקטיבית
בסיוע לחברות שהמדינות חושבות שיש להן משמעות אסטרטגית :משיקולי תעסוקה ,חשיבות או משקל כבד
בכלכלה המקומית ,חשיבות ביטחונית וכו' .בנקים  ,חברות ביטוח ,חברות ספנות ,חברות תעשיה ,שקיבלו
סיוע מהמדינות שלהם .לדעתי ,ישראל קצת נחה על זרי הדפנה .לא רק לגבי צים .אין לנו מותרות כמדינה
לחכות מה יקרה עם חברות שמספקות שירות חיוני ואסטרטגי כמו חברת חשמל ,הנפט ,בנקאות ,תחבורה.
המדינה צריכה לנקוט בגישה אקטיבית ולקיים דיון רציני על המדיניות הנחוצה כדי לתמוך במה שאסטרטגי
לה .עד היום זה לא נעשה .במקרה אגרקסקו המדינה רק הוכיחה שהיא יודעת גם לנטוש חברה .האם היא גם
יודעת מתי ואיך לתמוך? צרפת ,שוויץ ,גרמניה ,עושות את זה ,לא ברור למה ישראל לא מקבלת החלטות.
אלון גרנות ,פרוטרום
החברה שמה לעצמה מטרה להכפיל כל  0שנים את המכירות שלה ונמצאת השנה מעל חצי מליארד דולר .יש
לנו אסטרטגיה של גידול עצמי ורכישות .בשבוע שעבר השלמנו את הרכישה ה 30-בעולם .הרכישות הן
הזדמנויות ,בטח בתקופות כאלה .יש מוכרים והמחירים נוחים.
נניח שאתם בקניון ורואים משהו שאתם רוצים בחצי מחיר ,אבל שכחתם את הארנק בבית ...זו המשמעות של
משבר מימון .יש משבר אמון עולמי בין יבשות ,בין בנקים ,בין חברות .האג"ח של גרמניה לחצי שנה נסחר
בתשואה שלילית .כלומר ,אנשים מעדיפים לתת כסף בהפסד למדינה ולא להסתכן בבנק ...הכסף גם לא עובר
ממדינה למדינה ומיבשת ליבשת .המדינות ,אם הן יכולות ,משקיעות בתוך הבית .בישראל יש משבר מט"ח.
האשראי בשקלים עוד נוח יחסית למה שקורה במט"ח.
לחברה שעושה רכישות וצריכה מימון לעתים תוך ימים ,זה מסובך.
העולם ניסה לממן השקעות לטווח הארוך בהלוואות לטווח קצר .זה לא אפשרי .לכן יוון ואיטליה נמצאות איפה
שהן נמצאות.
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כמה מסקנות מגיוס האשראי של פרוטרום ,ואיך ממממנים עסקה לפעמים בהתראה של יום יומיים:
.1
.1
.3
.0
.2
.6

תזרים – מה צפי ההחזרה מההשקעה לאורך זמן ,לבחון נקודות שמרנות ,ולבנות תזרים מימון .כדאי
לתכנן גם תכנית ב'...
תקופת ההחזר – לנסות לפור את כל תנאי ההלוואה כולל אפשרות לפרעון מוקדם .פרוטרום בד"כ
מממנת תוך יום יומיים הלוואה לרכישה לכמה חודשים ואז מחפשת בנקים שילוו לטווח הארוך.
זהות המלווה – כדאי שלא ייכנס לבעיית נזילות שירצה לקרוא לכסף.
התניות פיננסיות – צאו מנק' הנחה שאתם עכשיו במצב הכי טוב שיש.
מטבע ההלוואה – מפתה לקחת בדולרים .הבנקים האמריקאים נזילים .אבל לא כדאי לקחת בארה"ב
ולקנות באירופה .החשיפה המטבעית עלולה לפעול לרעתנו.
עידוד הקשרים – תקופת האישור האירופית היא כמה חודשים .האמריקאים דרקוניים בטופסולוגיה.
הישראלים זריזים .כדאי לקדם ולטפח קשרים עם כולם כל הזמן .ברוב העולם זה לוקח בין 3-2
חודשים.

דרור מורן :התפקיד שלנו הוא להיצמד למה שנכון ועובד וגם לתמוך בהנהלה .סממני מחנק האשראי כבר פה,
הבנקים לוחצים חזק על הבלם .הכיוון של שוק ההון הוא גם לבררנות .בחמש שנים הקרובות יש צורך במחזור
חוב של כ 100-מיליארד  .₪איך נערכים לזה?
נעמה :אנחנו במהלך לשינוי כל מבנה האשראי של החברה ,שנולד כתוצאה מתהליך חיצוני לחברה של שינוי
בהרכב הבעלות .לפני פחות מחודש נסגרה העסקה במסגרתה הקרן האירופית פרמירה רכשה  61%ממניות
החברה .הם בגישה אירופית שמרנית .לפיכך אנחנו בשינוי משמעותי שמכתיב סגירת קווי אשראי לכל
החברות הבנות ,קו אשראי עם בנק ישראלי ל 7-שנים לכל סוגי האשראי והסכם קובננטים חדש .היקף
המסגרות עם הבנק הישראלי אמור לשרת את כל התרחישים כולל צמיחה מואצת וצרכי הון חוזר גדולים מאד.
יש לזה עלויות משמעותיות אבל גם יצירת וודאות ללא אפשרות לבנק לקרוא לכסף .יש לנו בטחון מלא בקווי
האשראי .זה מהלך קיצוני שוודאי לא מתקיים בהרבה חברות .בהסתכלות על מצב האשראי ולאן הוא הולך,
זה בהחלט צעד מבורך.
שנית ,מימון אלטרנטיבי במימון עסקאות .יש לנו צוות שאחראי למצוא דרכים לממן עסקאות לא ע"ח החברה
אלא בעזרת גופים חיצוניים בכל העולם (דוגמת אשראי בישראל) .יצרנו ביטוח אשראי טווח קצר של תיק
הלקוחות שלנו באמצעות סוכנות ביטוח אשראי גרמנית .זה מאפשר לנו לעשות פקטורינג ולממן עסקאות
לאחר הביצוע שלהן .הקמנו  NBFCבהודו ,גוף מימוני שמנצל את המימון ההודי לסקטורים מועדפים בעזרת
הבנקים ההודים .יש עוד המון ערוצים למימון אלטרנטיבי .מהותו בניגוד לאשראי בנקאי ,כי הוא משחרר את
המאזן ,מאפשר להוריד הון חוזר ,נון ריקורס ,ומעודד עשיית עסקים.
אלון רווה :מחנק האשראי הוא ברור בעיקר באירופה ,פחות בארה"ב .שוק הספנות מסורתית הוא במימון
אירופי ולכן מאז סוף  08אנחנו במחנק אשראי ברור .כשמדובר על מימונים בהיקפים גדולים ,כדי שהמימון
יהיה בעל משמעות ,אנחנו מרגישים בעיית מקורות קשה .זו הסיבה שממשלות נכנסו לתמונה בתחום שלנו.
אנחנו עסוקים מאד בהתניות פיננסיות מול הבנקים .החשבונאות מכתיבה לנו את סדר היום .דרישות הIFRS-
שבעיני קצת מנותקות מהמציאות על יום החתך ,מאוד מקשות על הניהול .הרי אירוע ההפרה לא קורה ביום
החתך ,ולכן החשבונאות כאן טועה .ב USGAAP -זה לא ככה .זה מכניס הרבה מתח למערכת .גם הדרישות
של רשות ני"ע לפרסם תחזיות שמה אותנו חברת הספנות היחידה שמפרסמת .אנחנו כל הזמן במגננה בלי
לדעת מאיפה תקרה הדרישה הבאה .במחנק אשראי היכולת שלנו לייצר באפרים היא מוגבלת .החברות
שהצליחו בחלון ההזדמנויות של שוק ההיי-יילד (אג"ח מתחת ל )BBB-עשו לכאורה עסקה טובה כי יצרו
תקופת החזר ארוכה.
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אלון גרנות :כשהמשבר התחיל לזרום מיוון לכלל אירופה גיבשנו מדיניות של  3חלקים ליצירת מקורות אשראי
בכל הזדמנות :העברנו את כל האשראי גם בטווח קצר גם ע"ח גידול בריבית לטווח בינוני של כ 3-שנים.
במקביל ביטלנו את כל השעבודים בחברות .יכולנו לפתוח את המימון לבנקים אחרים בלי מגבלות מול בנקים
קיימים .עשינו מו"מ עם בנקים בכל העולם ,העברת נתונים ויצירת קשרים שיאפשרו מימון עתידי לרכישות
שיהיו .ב 1011-נקפיד יותר על התזרים השוטף מול ספקים ולקוחות .אף פעם לא קל עם בנקים .אבל כשאתה
בא עם תכנית כוללת ,ונותן שנה צפי קדימה ,אפשר לעשות גם הסרת שעבודים .אני מניח שנשלם בהתניות
אבל גם לבנקים נוח שיש עוד בנקים שנכנסים והחברה שקופה להם.
דרור :בהחלט חשוב לגוון את המקורות .הלוואות מול המוסדיים – כולם הקימו מחלקות אשראי והם עושים
עסקאות מהר ובשקט .החיסרון הוא שלא מקבלים את הבנצ'מרק של השוק.
אלון :לבנקים הייתה כרית בטחון ,האג"חים הונפקו בלי בטחונות .הם ידעו תמיד ששליש הם יוכלו לגבות והם
ראשונים .אחרי חודק לבנקים אין את זה ,ולכן הם מהססים יותר במתן אשראי וזה יגרום למחנק אשראי בתוך
מספר חודשים .אני מניח שיתפתחו הלוואות של חברות לחברות ולא בהכרח דרך בנקים.
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