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 .1עיקרי הדו"ח

מדד האופטימיות המשולב של ה CFOs-צנח ב 48-נקודות לשפל
שלא היה כמותו מאז שיא המשבר
 ברבעון הנוכחי חלה צניחה באופטימיות של ה CFOs-בישראל מ 75-נקודות ל 9-נקודות .זהו המדד הנמוך ביותר מאז
הרבעון הראשון של ( 9009שיא המשבר) ,וזאת הפעם הראשונה מאז היציאה מהמשבר שהמדד נמצא במגמת ירידה( .עמ' )7
 עיקר הירידה במדד האופטימיות נגרמה בשל ירידה באופטימיות של ה CFOs-ביחס לכלכלת המדינה :מדד האופטימיות ש
ביחס לכלכלת המדינה ירד לציון שלילי של ( .-6עמ' )6
 ה CFOs-צופים עלייה של  9.9%ברווחי החברות בישראל בשנה הקרובה .אחוז זה הינו נמוך יותר מאשר ציפיות הCFOs-
בשני הרבעונים הקודמים ,ונמוך משמעותית מהציפיות בארה"ב ובאירופה( .עמ' )8

חדשות טובות לתעסוקה :צפי לגידול של  12.3%במספר העובדים
הקבועים בשנה הקרובה
 ה CFOs-צופים בשנה הקרובה גידול של  39.9%במספר העובדים הקבועים ,גידול של עוד  9.5%במספר העובדים
הזמניים ,לצד גידול של  2.9%במשכורות( .עמ' )9


הגידול במספר העובדים הקבועים גבוה כמעט פי  2מהגידול שאותו הם צפו ברבעון הקודם (( .)9.2%עמ' )9

 57%מה CFOs-חושבים שהיום קל יותר לגייס אשראי מאשר בשיא
המשבר
 75% מה CFOs-חושבים שהיום קל יותר לגייס כספים מאשר בשיא המשבר .לשם השוואה ,בארה"ב רק  92%חושבים
שהיום קל יותר לגייס כספים ובאירופה רק  39%חושבים כך( .עמ' )30
 רק  33%מה CFOs-הישראלים חושבים שהיום קשה יותר לגייס כספים מאשר בשיא המשבר ,וזאת בניגוד ל 99%-בארה"ב
ו 99%-באירופה( .עמ' )30

 מצטמצם הפער בין ההעדפה לאג"ח להעדפת הנפקת מניות ,אך עדיין אג" ח קונצרניות הן הכלי המועדף לגיוס
כספים מהציבור 39% :מ CFOs-אמרו שחברותיהם ינפיקו במהלך השנה הקרובה אג"ח ,לעומת  99%שאמרו כך בסוף
הרבעון הקודם 9% .אמרו שחברותיהם ינפיקו מניות ,לעומת  5%שאמרו כך ברבעון הקודם( .עמ' )30

ה CFOs-בישראל מודאגים הרבה יותר מאשר ה CFOs-בעולם
בנושא אי-היציבות בשווקי המט"ח
 29% מה CFOs-בישראל אמרו שנושא אי היציבות בשווקי המט"ח הוא אחד משלושת הנושאים שהכי מדאיגים אותם
לעומת  99%באירופה ו 8%-בארה"ב ( .עמ' )33
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 .2מבוא
מדד ה CFOs-למצב המשק ,נערך ע"י פורום  CFOבשיתוף  .TheMarkerהמדד נערך אחת לרבעון ובוחן את עמדות והערכות ה-
 CFOsבנוגע למצב המשק הישראלי.
המדד מבוסס על תשובותיהם של מנהלי הכספים החברים בפורום  ,CFOהמאגד את כלל החברות המובילות במשק  -חברות
תעשיה ,היי-טק ,מסחר ושירותים; חברות ממרכז הארץ ומהפריפריה; חברות פרטיות ,חברות ממשלתיות וחברות הנסחרות בארץ
ובחו"ל .סה"כ מייצגים הנשאלים למעלה מ 90%-מתל"ג מדינת ישראל .חשיבותו של המדד ,בעצם חזרתו ובהשוואה הרבעונית שהוא
מייצר .תוצאות המדד מנותחות בהשוואה תקופתית ובינלאומית למדד ה CFOs-שנערך על ידי אוניברסיטת דיוק בשיתוף מגזין CFO
העולמי .התוצאות הבינלאומיות מתייחסות לרבעון השני לשנת .9030
לשאלות המדד הנוכחי לרבעון השני לשנת  ,9030השיבו  399סמנכ"לי כספים.
כאשר מפלחים את המשיבים לפי מחזור כספי של
חברתם ניתן ללמוד כי:
 98%מה CFOs-שהשיבו הם  CFOsבחברות

שמחזורן עולה על  900מיליון $
 99%מה CFOs-שהשיבו הם  CFOsבחברות

שמחזורן בין  20-900מיליון $
 36%מה CFOs-שהשיבו הם  CFOsבחברות

היי טק קטנות
 5%מה CFOs-שהשיבו משתייכים לקבוצות

אחרות

פילוח המשיבים לפי גודל
חברות
שמחזורן בין
 40ל200-
מיליון $
39%

חברות היי טק
קטנות
16%

אחר
7%

חברות
שמחזורן מעל
 200מיליון $
38%

כאשר מפלחים את המשיבים לפי מגזר ניתן ללמוד כי:
 99%מה CFOs-שהשיבו משתייכים לתעשיית

ההיי-טק
 35%מה CFOs-שהשיבו משתייכים לתעשייה

המסורתית
 33%מה CFOs-שהשיבו משתייכים למגזר

השירותים
 30%מהמשיבים הם  CFOsבחברות מסחר

ומכירות
 6%מהמשיבים הם  CFOsבתחום התקשורת

 6%מהמשיבים הם  CFOsבחברות ממשלתיות

 7%מהמשיבים הם  CFOsבמגזר התחבורה

ואנרגיה
 7%מהמשיבים הם  CFOsבמגזר הפיננסי

 33%מהמשיבים הם  CFOsבמגזרים אחרים


פילוח המשיבים לפי מגזר

מסורתית
17%

אחר
11%

ממשלתית
6%
תקשורת
6%
תחבורה \
אנרגיה
5%

היי-טק
29%

שירותים אחרים
11%

מסחר ומכירות
10%
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 .3אופטימיות ה – CFOs-מדד משולב
מדד האופטימיות המשולב* של ה CFOs-בישראל צנח ב 48-נקודות לשפל שלא
היה כמותו מאז הרבעון הראשון של ( 2009שיא המשבר).
ברבעון הקודם עמד מדד האופטימיות המשולב של ה CFOs-בישראל על  75נקודות .מדד
חיובי זה העיד על כך שכמות ה CFOs-האופטימיים הן לגבי כלכלת ישראל והן לגבי הצלחתם
חברתם ברבעון הבא הייתה גדול מאוד ביחס לכמות ה CFOs-הפסימיים .ברבעון הנוכחי צנח
המדד ל 9-נקודות בלבד .תוצאה זו הינה נמוכה יותר מאשר בקרב ה CFOs-בארה"ב (39
נקודות) וה CFOs-באירופה ( 37נקודות).
גם בקרב ה CFOs-של
ארה"ב ואירופה חלה
ירידה במדד האופטימיות
ביחס לרבעון הקודם .אך
בישראל הירידה היא
חדה הרבה יותר :המדד
ב28-
צנח
בישראל
נקודות ,למעלה מפי
שלוש מאשר בארה"ב
אשר בה ירד המדד ב37-
נקודות ובאירופה אשר
בה ירד המדד ב32-
נקודות.
כמו כן ,מדד האופטימיות
המשולב ברבעון הזה הוא
נמוך ביותר מאז הרבעון
הראשון של  ,9009שאז
הוא היה בשיאו השלילי
של  -95נקודות.

מדד אופטימיות ה CFOs-המשולב  -רבעון 2010 II
59

57

60

34

40

30

55
37
25

19
20
0

28

29

15

34
13

9

-3
-20

אירופה

ארה"ב

ישראל

-37

-40
-44
-60

-60
Q2 10

Q1 10

Q4 09

Q3 09

*מדד האופטימיות משקלל את סך הציון שהעניקו ה CFOs-בתשובה לשאלה "האם אתה יותר
אופטימי לגבי כלכלת מדינתך \ לגבי חברתך מאשר ברבעון הקודם?" תוצאה של  0מעידה על
התפלגות שווה בתשובות .תוצאה מקסימאלית של  300מעידה על כל ש 300%-מהCFOs-
השיבו הם יותר אופטימיים ביחס לרבעון הקודם ,ותוצאה מינימאלית של  -300מעידה על כך ש-
 300%מה CFOs-פחות אופטימיים ביחס לרבעון הקודם .תוצאה שלילית מעידה על כך שאחוז
ה CFOs-הפחות אופטימיים יותר גדול מאשר אחוז ה CFOs-האופטימיים ,ולהיפך.
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 .4אופטימיות ה CFOs-לגבי כלכלת ישראל ברבעון הקרוב
צניחה בציפיות ה CFOs-לגבי כלכלת המדינה לרבעון הבא :מדד האופטימיות*
של ה CFOs-הישראלים שלילי.
מאז ראשית  ,9009חלה עלייה חדה באופטימיות ה CFOs-בכל העולם ,ועלייה חדה במיוחד
באופטימיות של ה CFOs-הישראלים .מאז הרבעון השלישי של  9009ה CFOs-הישראליים
יותר אופטימיים מעמיהם באירופה ובארה"ב .ברבעון הקודם עמד ציון האופטימיות של ה-
 CFOsהישראלים על ציון  77בעוד הציון הממוצע של עמיתיהם בארה"ב היה  99ושל עמיתיהם
באירופה .95
ברבעון הנוכחי חל היפוך
מגמה מובהק וכפול:
ראשית ,לראשונה מאז
הרבעון הראשון של
( 9009שיא המשבר)
חלה צניחה באופטימיות
של ה CFOs-בישראל,
עד כדי מתן ציון שלילי של
( -6מציון של  .)77שנית,
לראשונה מאז ראשית
 9009מציגים הCFOs-
הן בארה"ב והן באירופה
אופטימיות גדולה יותר
מאשר עמיתיהם בישראל
לגבי כלכלת מדינתם.
הנתון מדאיג במיוחד
מכיוון שרק בישראל ציון
המדד הוא שלילי ,בעוד
גם בארה"ב וגם באירופה
הוא חיובי.

מדד האופטימיות* של הCFOs-
לגבי כלכלת המדינה ברבעון הבא
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חשוב לציין שגם בקרב ה CFOs-בחו"ל חלה ירידה באופטימיות לגבי כלכלת מדינתם ברבעון
זה ,אך היא הייתה מתונה מאוד ביחס לירידה באופטימיות של ה CFOs-הישראלים (ירידה של
 38נקודות בקרב ה CFOs-בארה"ב ו 99-נקודות בקרב ה CFOs-באירופה לעומת  63נקודות
בקרב ה CFOs-הישראלים).

*מדד האופטימיות משקלל את סך הציון שהעניקו ה CFOs-בתשובה לשאלה "האם אתה יותר
אופטימי לגבי כלכלת מדינתך \ לגבי חברתך מאשר ברבעון הקודם?" תוצאה של  0מעידה על
התפלגות שווה בתשובות .תוצאה מקסימאלית של  300מעידה על כל ש 300%-מהCFOs-
השיבו הם יותר אופטימיים ביחס לרבעון הקודם ,ותוצאה מינימאלית של  -300מעידה על כך ש-
 300%מה CFOs-פחות אופטימיים ביחס לרבעון הקודם .תוצאה שלילית מעידה על כך שאחוז
ה CFOs-הפחות אופטימיים יותר גדול מאשר אחוז ה CFOs-האופטימיים ,ולהיפך.
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 .5אופטימיות ה CFOs-לגבי החברות בהן הם מכהנים ברבעון
הקרוב
צניחה בציפיות ה CFOs-גם לגבי פעילות חברתם ברבעון הבא
המגמה בהערכת ה CFOs-לפעילות חברותיהם ברבעון הבא דומה להערכתם לפעילות
המדינה ,אם כי חריפה פחות .מאז ראשית  9009חלה עלייה חדה באופטימיות של הCFOs-
בכל העולם ,ועלייה חדה במיוחד באופטימיות של ה CFOs-הישראלים .ה CFOs-הישראלים
היו לכל אורך השנה וחצי האחרונות יותר אופטימיים מעמיתיהם באירופה ובארה"ב .ברבעון
הקודם עמד ציון האופטימיות של
,
ה CFOs-הישראלים על 78
מדד האופטימיות* של ה CFOs-לגבי חברתם
בעוד הציון הממוצע של עמיתיהם
בארה"ב היה  97ושל עמיתיהם
58
51
53
באירופה .93

ברבעון הבא

50

ברבעון הנוכחי חלה צניחה
הCFOs-
של
באופטימיות
הישראלים ,מציון של  78נקודות
לציון של  99נקודות .חשוב לציין
שעדיין מדובר בציון חיובי אשר
משמעותו שכמות הCFOs -
האופטימיים גדולה יותר מאשר
כמות ה CFOs-הפסימיים.
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*מדד האופטימיות משקלל את סך הציון שהעניקו ה CFOs-בתשובה לשאלה "האם אתה יותר
אופטימי לגבי כלכלת מדינתך \ לגבי חברתך מאשר ברבעון הקודם?" תוצאה של  0מעידה על
התפלגות שווה בתשובות .תוצאה מקסימאלית של  300מעידה על כל ש 300%-מהCFOs-
השיבו הם יותר אופטימיים ביחס לרבעון הקודם ,ותוצאה מינימאלית של  -300מעידה על כך ש-
 300%מה CFOs-פחות אופטימיים ביחס לרבעון הקודם .תוצאה שלילית מעידה על כך שאחוז
ה CFOs-הפחות אופטימיים יותר גדול מאשר אחוז ה CFOs-האופטימיים ,ולהיפך.
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 .6הערכות ה CFOs-לצמיחת והוצאות חברותיהם
ה CFOs-צופים עלייה של  9.3%ברווחי החברות בישראל ,נמוך יותר מאשר בשני
הרבעונים הקודמים – צפויות ירידות ביחס לרבעון הקודם גם בהוצאות הון,
דיווידנדים והוצאות מו"פ וIT-
ה CFOs-בישראל צופים בשנה
הקרובה גידול בכל תחומי
ההוצאות של החברות 30.5% :על
 9% ,ITעל מחקר ופיתוח8.9% ,
על שיווק ופרסום 2.2% ,על
חלוקת דיווידנדים ו 9.6%-על
הוצאות הון .סה"כ צופים הCFOs-
גידול של  9.9%בממוצע ברווחי
חברותיהם .הנתונים הנ"ל הם
חיוביים ,אבל הם במגמת ירידה
ביחס לרבעונים הקודמים ,למעט
תחום הוצאות הפרסום והשיווק
שהוא בעלייה ביחס לרבעון
הקודם.

מה להערכתך יהיה בחברה שלך אחוז השינוי במהלך 12
החודשים הקרובים (השוואה רבעונית)
רבעון רביעי 2009

רבעון שני 2010

רבעון ראשון 2010

19.6

18.7

18.1

18.1

12.9
11.5

10.7

9.3

11.3

11.2
9.7

9.0

8

8.3

8.2
6.8

6.8

5.7

4.4
3 2.6

רווחים

הוצאות IT

הוצאות מו"פ הוצאות פרסום יתרת מזומנים
במאזן
ושיווק

דיוודנדים

הוצאות הון

ביחס לארה"ב ולאירופה ,ה CFOs-צופים גידול יותר קטן ברווחי החברות
הערכות ה CFOs-ל 39-החודשים הקרובים בחברתם הושוו לאלה של  CFOsבארה"ב
ובאירופה :בעוד שבישראל צופים ה CFOs-בממוצע גידול של  9.9%ברווחי החברות ,באירופה
צופים עמיתיהם גידול של  39.9%ובארה"ב גידול של  - 38.3%כפול מבישראל .למרות זאת ,ה-
 CFOsצופים שיוציאו בשנה הקרובה יותר על ( ITגידול של  30.5%בישראל לעומת 5.5%
באירופה ו 5.7%-בארה"ב) ,יותר
מה להערכתך יהיה בחברה שלך אחוז השינוי במהלך 12
על פרסום ושיווק ( 8.9%בישראל
לעומת  5%בארה"ב ו2.9%-
החודשים הקרובים ,בנושאים הבאים? (השוואה בינ"ל)
באירופה) ויותר על מו"פ (9%
בישראל לעומת  7.6%בארה"ב ו-
18.1
 9.3%באירופה).
ישראל
ארה"ב
אירופה
13.2
10.7
9.3

9.6

9.5

9.0

8.3

7.7 7.5

8.2
7.1

7.0
5.6

4.9

5.3

5.8
4.2 4.4

3.1

רווחים

הוצאות IT

הוצאות מו"פ

2.6

הוצאות פרסום יתרת מזומנים
במאזן
ושיווק
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 .7הערכות ה CFOs-לתעסוקה בחברותיהם
חדשות טובות לתעסוקה :ציפיות ה CFOs-בישראל עולות באופן משמעותי ביחס
לרבעונים הקודמים :צופים גידול  12.3%במספר העובדים הקבועים ,גידול של
 3.7%במספר העובדים הזמניים ,וגידול של  4.2%במשכורות
נתונים אלה משוק העבודה
מהווים עליה משמעותית
הרבעונים
לשני
ביחס
הקודמים ,אשר גם בהם
היה גידול ניכר בתחום
התעסוקה .הגידול שצופים
ה CFOs-המספר העובדים
הקבועים ( )39.9%הוא
גבוה כמעט פי  2מהגידול
שאותו הם צפו בסוף
הרבעון הקודם (.)9.2%

מה להערכתך יהיה בחברה שלך אחוז השינוי במהלך 12
החודשים הקרובים ,בנושאים הבאים? (השוואה רבעונית)

12.3

רבעון רביעי 2009

רבעון שני 2010

רבעון ראשון 2010

5.7
4.4
3.4

4.2

3.7
3

2.4

3.1

2.7

2.1

מספר עובדים קבועים מספר עובדים זמניים

4.7

2.2
1.5

מספר עובדים מיקור
חוץoff-shore/

-0.2
פריון (תפוקה לשעת
עבודה)

משכורות

גם בהשוואה לחו"ל :ישראל מובילה בגידול בביקוש לעובדים קבועים
כאשר מודדים את נתוני ציפיות התעסוקה של ה CFOs-ביחס לחו"ל מתקבלת תמונה על פיה
ציפיות ה CFOs-לגידול התעסוקה בחברותיהם הינה טובה לאין ערוך מאשר עמיתיהם בחו"ל
בכל הפרמרטים למעט פריון.
כך לדוגמא ,במספר העובדים
הקבועים צופים הCFOs-
מה להערכתך יהיה בחברה שלך אחוז השינוי במהלך 12
בישראל גידול של 39.9%
לעומת גידול של  9.9%אשר
החודשים הקרובים ,בנושאים הבאים? (השוואה בינ"ל)
12.3
צופים עמיתיהם בארה"ב
וצמצום של  -0.3%שצופים
גם
באירופה.
עמיתיהם
ישראל
ארה"ב
אירופה
בתחום המשכורות צופים ה-
 CFOsהישראלים גידול של
 - 2.9%כמעט כפול מזה של
ארה"ב ( )9.9%ואירופה
4.4
(.)9.9%
4.2
3.7

2.2

3.4

3.3

2.0

-0.1
-0.1
מספר עובדים קבועים מספר עובדים זמניים

4.3

5.0

2.2

מספר עובדים מיקור
חוץoff-shore/

2.3

משכורות
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 .8תוכניות פיננסיות של החברות בשנה הקרובה
 57%מה CFOs-חושבים שהיום קל יותר לגייס כספים מאשר בשיא המשבר .עפ"י
ה CFOs-הרבה יותר קל לגייס אשראי בישראל מאשר בארה"ב או באירופה.
בכדי לבדוק האם היכולת לגייס אשראי התאוששה
מאז שיא המשבר ב ,9009-נשאלו ה CFOs-האם
כיום קל יותר או קשה יותר לגייס כספים בהשוואה
לשיא המשבר .סה"כ  75%מה CFOs-חושבים
שהיום קל יותר לגייס כספים מאשר בשיא המשבר.
לשם השוואה ,בארה"ב רק  92%חושבים שהיום קל
יותר לגייס כספים ובאירופה רק  39%חושבים כך.
 99%מה CFOs-אפילו חושבים שהרבה יותר קל
לגייס כספים מאשר בשיא המשבר – כמעט פי 2
מאשר בארה"ב ( )6%ופי  99מאשר באירופה (.)3%
בצד השני של הסקאלה ,רק  33%מהCFOs-
הישראלים חושבים שהיום קשה יותר לגייס כספים,
וזאת בניגוד ל 99%-בארה"ב ו 99%-באירופה.

בהשוואה לסתיו ( 2009שיא המשבר) ,האם
אתה חושב שגיוס כספים ע"י חברתך הוא:
אירופה

ישראל

ארה"ב
52 53

35

32

9

18 18

16 14

13

22

8

6

3

1

הרבה יותר קשה

מצטמצם הפער בין ההעדפה לאג"ח להעדפת
הנפקת מניות ,אך עדיין אג"ח קונצרניות הן
הכלי המועדף לגיוס כספים מהציבור

פיננסים :במהלך  12החודשים הקרובים ,האם
חברתך מתכננת( :באחוזים)

 39%מ CFOs-אמרו שחברותיהם ינפיקו במהלך
השנה הקרובה אג"ח ,לעומת  99%שאמרו כך בסוף
הרבעון הקודם 9% .אמרו שחברותיהם ינפיקו מניות,
לעומת  5%שאמרו כך ברבעון הקודם .הנתונים
מעידים על כך בקרב גיוס מהציבור העדפת הCFOs-
לאג"ח על פני מניות נשמרת ,אם כי היא מצטמצמת.
כמו כן 96% ,מה CFOs-אמרו שחברותיהם יחלקו
בשנה הקרובה דיווידנדים ,לעומת  29%שאמרו כך
בסוף הרבעון הקודם 29% .מ CFOs-אמרו
שחברותיהם יחלקו בשנה הקרובה אופציות לעובדים,
לעומת  70%שאמרו כך בסוף הרבעון הקודם.
הנתונים מעידים על כך בקרב גיוס מהציבור העדפת
ה CFOs-לאג"ח על פני מניות נשמרת ,אם כי היא
מצטמצמת.

קצת יותר קשה

בערך אותו דבר

קצת יותר קל

הרבה יותר קל

רבעון ראשון 2010

רבעוון שני 2010
50
43

42

36

22
13
9

7

להנפיק מניות

להנפיק אג"ח

לחלק דיוודינדים

גיוס מהציבור
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 .9הנושאים המדאיגים את הCFOs-
ה CFOs-בישראל מודאגים הרבה יותר מאשר ה CFOs-בעולם בנושא אי-היציבות
בשווקי המט"ח.

מהם שלושת הנושאים החיצוניים המדאיגים ביותר את
חברתך?
59

אירופה

59
50

49

48

48
38

ישראל

ארה"ב

46
41

38

37

35
31

27

24

22
17

16
8

17

14
10

7

9

7

ביקוש צרכני

אי-יציבות בשווקי
המט"ח

לחצי תמחור
מהמתחרים

מדיניות
ממשלתית

תחרות
מקומית

תחרות
מחו"ל

שוק האשראי \
ריביות

המערכת
הבנקאית

רגולציה
פיננסית

אי היציבות בשווקי המט"ח
מדאיגה מאוד את הCFOs-
בישראל בניגוד לעמיתיהם בחו"ל.
 29%אמרו שזהו אחד משלושת
הנושאים שהכי מדאיגים אותם
לעומת  99%באירופה ו8%-
בארה"ב .הנושא החיצוני המדאיג
ביותר ( )79%הינו ביקוש צרכני
(לעומת  79%באירופה ו70%-
השלישי
הנושא
בארה"ב).
בחשיבותו אשר מדאיג  28%מה-
 CFOsהוא לחצי תמחור
98%
(לעומת
מהמתחרים
באירופה ו 28%-בארה"ב) .ה-
 CFOsפחות מודאגים לגבי
המערכת הבנקאית (רק 30%
מודאגים) והרגולציה הפיננסית
( 9%מודאגים).

האתגרים הפנימיים המדאיגים ביותר את ה CFOs-הם שמירת מרווחי רווחיות
וגיוס ושימור כ"א איכותי .ה CFOs-מודאגים פחות לגבי שימור  IPואבטחת מידע

מהם שלושת הנושאים הפנימיים המדאיגים ביותר את
חברתך?

83

אירופה
66

61

ישראל

ארה"ב

55
48

42

38 41

38
29

22
15

17 14

23

24

29

33
20

23
16

שימור מרווחי
רווחיות

גיוס ושימור כ"א
איכותי

איזון תקציבי

יכולת לחזות
תוצאות

שימור המורל \
פריון העבודה

ניהול ההון

סיכונים בשרשרת
האספקה

ניהול
IT

5 5 6

4 5 4

שימור IP
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אבטחת מידע

ה CFOs-נשאלו בסקר מהם
הפנימיים
הנושאים
שלושת
ביותר
אותם
המדאיגים
בחברותיהם .על פי תשובותיהם,
כמו עמיתיהם בחו"ל ,הנושא הפנימי
המדאיג ביותר ( )89%הינו שימור
מרווחי הרווחיות (לעומת 63%
באירופה ו 66%-בארה"ב) .אך
בניגוד לעמיתיהם בחו"ל ,הנושא
השני בחשיבותו אשר מדאיג 77%
מה CFOs-הוא גיוס ושימור כוח
אדם איכותי (לעומת  99%באירופה
ו 37%-בארה"ב) .הנושא השלישי
בחשיבותו אשר מדאיג  29%מה-
 CFOsהוא איזון תקציבי (לעומת
 35%באירופה ו 32%-בארה"ב).
ה CFOs-פחות מודאגים לגבי
אבטחת מידע (רק  2%מודאגים),
ולגבי שימור  6%( IPמודאגים).

