26.6.3
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אטיאס משה  CFOמטריקס
אצלאן קרן  CFOרכבת ישראל
אקרמן לארי  CFOפלאפון
בוטויניק זאב HP CFO
ביתן גיורא ECI CFO
בלומנפלד פנחס עדי  CFOהמשביר  2.3אחזקות
בלשר דורון  CFOשיכון ובינוי
בן סירה איל  CFOשמן תעשיות
בר חנה  CFOתרו פרמצבטיקל
בריק יורם  CFOכלמוביל
הוכמן מיכל  CFOריט .
הימן רוני  CFOחברה לנכסים ובנין
הרפז אלון  CFOאפריקה ישראל תעשיות
וייסלר גיל  CFOווישיי ישראל
וינטראוב אריה סמנכ"ל כספים נשר מפעלי מלט
חבושה צחי  CFOרשות שדות התעופה
טוקר אילן  CFOמלם תים
טנא יוסי  CFOאורמת
כהן פליקס  CFOקבוצת יורוקום
כהן שלי  CFOקבוצת ONE1
לאור מייק  CFOמוטורולה ישראל
לוי אלי  CFOמבטחים קרן פנסיה מקיפה
מורן דרור  CFOאלון החזקות ברבוע כחול ישראל
נחשון יואב סגן נשיא לכספים ואדמיניסטרציה החברה המרכזית למשקאות קלים
סובול חני  CFOאי די בי תיירות ותעופה
עוז רן משנה למנכ"ל חבר הנהלה ו CFO -בנק הפועלים
פלטי דגנית סמנכ"ל כספים גרנית הכרמל השקעות
קליגר אילן  CFOאלון חברת הדלק לישראל
קלמן שמעון ראש חטיבה המטה ופיננסים משנה למנכ"ל הפניקס
שגב עופר  CFOומנכ"ל נס טכנולוגיות
שפונגין יצחק UMI CFO
שריד אופיר  CFOמליסרון




קינן נגה יו"ר פורום CFO
לביא עפר מנכ"ל מרכז ההשתלמויות פורום CFO

יאיר סרוסי יו"ר בנק הפועלים
הלחצים על רווחיות ויציבות המערכת הבנקאית העולמית מגיעים מ 4-חזיתות:
 6.לחצי מאקרו – הסיפור האירופאי מתקדם ומתקדם כל יום לכיוונים חדשים 6לא מעט מדינות
אינן עומדות בשום כלל של גרעון או יחס חוב לתוצר 6ישראל ירדה ביחס הזה מאד בשלושים
השנה האחרונות אבל אירופה הולכת ועולה 6היקף המשבר כל כך גדול שיש התנגדות
עצומה של הציבור במדינות השונות למהלכים אפשריים של תיקונים כלכליים ממשלתיים6
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הבעיות הדמוגרפיות ממשיכות לעלות ,ואנחנו כל הזמן במאבק פוליטי – הגרמנים מול כל
השאר ,לעתים עם הצרפתים ,והשאר – נזקקים ,בעיקר יוון וספרד 6הצנע שמדברים עליו
לגבי אירופה – החיתוך בהוצאות ,יהיה דרמטי 6הריביות מאד נמוכות ובעצם העולם לא
מצליח להתרומם חזרה לצמיחה ,וזה משפיע על האבטלה הגואה 6התופעה המשמעותית
היא הורדות הדירוג של המדינות ,מה שמערער את היציבות הפיננסית מאד ,ומכניס אלמנט
סיכון למערכות הבנקאיות 6אנחנו עוקבים כל הזמן אחרי ה CDCs-של המדינות כדי להבין מה
מצבן בכל רגע נתון 6בהיבט הזה ישראל בינתיים יחסית יציבה 6התייחסנו לארה"ב כבעלת
הסיכוי הגדול להתאושש ,אבל גם שם זה לא פשוט 6זה עדיין כך – יש מדינה אחת ,נשיא
חזק ,וזה יאפשר להם להתאושש 6במזרח הצמיחה ממשיכה ,למרות ירידה קלה בהיקפיה6
אחד הדברים שצריך לחשוב עליו הוא הדמיון שלנו כישראל למדינות המתפתחות 6יש
התחזקות של הדולר – מן סוג של תיקון אחרי השקעות הכספים למזרח 6שר האוצר לא
רואה בעיות אשראי כי בנקים זרים יתנו פה אשראי 6הבנקים לא יעשו את זה ,הם חוזרים
לבסיס ההון שלהם ,וראינו כבר את  BNPשסגרו כאן ועוד ועוד 6אנחנו מסתכלים על מדינות
ובנקים כדי להבין את הסיכון6
 63רגולציה והון – ההישג הישראלי הוא שלא חווינו משבר פיננסי ב 6'80-היינו לידו 6היו עוד
מדינות כאלה ,כמו טורקיה ומדינות המזרח 6להיפך ,ניצלנו את היתרון והמצב השתפר6
יציבות המערכת והנדל"ן הישראלי ברמות המינוף הקיימות כולל במשכנתאות ,הן עדיין
מהיציבות בעולם 6אנחנו עדיין ברמה טובה 6בעולם כולו אנו רואים שהאמריקאים והאירופאים
מעלים שורת כללים רגולטוריים כדי להעלות את ההון ,כולל החמרה בכללים החשבונאיים
הרלוונטיים 6הצורך להעלות בהלימות ההון גרמה באירופה להצעה למכירה של טריליון וחצי
אירו של הלוואות בשוק 6עצירה מוחלטת של האשראי הבנקאי וניסיון למכור אחוזים ניכרים
מהתיקים 6השאלה היא מי נמצא בצד השני 6קרנות מנסות לקנות את זה ב 38-28-סנט
לאירו – מחיר חיתוך גדול מאד 6המטרה הייתה להעלות את ההון הבסיסי של בנקים וכל
המערכת מצטמקת 6בארה"ב לוחות הזמנים ליישום הכללים מאפשרים גמישות של הכללים
למציאות ולצורך האמיתי בשוק – בניסיון לטפל בעיקר באבטלה 6בארץ אנחנו בד"כ מנסים
להקדים את הפתרונות – בואו נגביל את מגבלות ההון על הבנקים קודם 6מהר 6למרות
שלמערכת לא קרה כלום ,מלחיצים אותה 6אנחנו עדיין לא בבעיה 6המשק יותר איטי ,אבל
המערכת עומדת בפני הלחצה  6המערכת תעבור לעסוק בתקציב ,ויהיה קיצוץ בגידול שיבוא
ממקורות פוליטיים ולאו דווקא רציונליים 6שמרנו על גרעון ויחס חוב תוצר בשיפור ,והיו לנו
בנקים חסונים ועמידים 6עכשיו אנחנו פוגעים בזה6
 62סטגנציה במנועי ההכנסה – יש לחצים על המרווחים ,המחייבים התייעלות ופניה וחיזור
למקורות שיאפשר שמירה על רמת הרווחיות 6אנחנו בעצם עושים מהלכים של back to
 , basicsנשמור על מצב של רווחיות דו ספרתית נמוכה 6זה לא פשוט 6בעולם בנקים רבים
נמצאים מתחת אבל מול המשקיעים אנחנו מנסים להיות במצב של דו ספרתיות 6הלחץ על
שוויי הבנקים בכל העולם וירידת המכפילים בכל העולם קיים6
 64שינויים טכנולוגיים – שינויים כאלה מתרחשים בכל תחום בעולם 6אנחנו עוקבים אחרי
ההתפתחויות בתשומת לב 6בבנק  .288עובדים רק בתחום הטכנולוגי ,מתוכם 088
בפיתוח 6הבאנו חבר הנהלה חדש – מאמדוקס ,ובנינו לו יחידה שלמה של אנשים צעירים
ומבריקים 6ההסתכלות הרב שנתית היא לתמוך בפיתוח 6יש לנו תכנית של  ,FINTECHשבה
הבנק בוחן חברות המפתחות טכנולוגיות בתחום הפיננסי ,לפי מה שמתאים לתכניות של
הבנק ,כולל השקעות של קרן פנימית של פועלים שוקי הון שמשקיע בחברות סטארט-אפ
בתחום6
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פרופ' ליאו ליידרמן ,כלכלן ראשי ,בנק הפועלים
באתי לתת לכם תחזית לגבי העתיד:
 6.בתחום הגלובאלי – הנתונים האחרונים מאכזבים ,בעיקר בנתוני מקומות עבודה חדשים 6עוצמות
הצמיחה מאוד נמוכות 6יש הדבקות מהמצב באירופה לארה"ב וחזרה 6הצפי שלנו שבחודשים
הקרובים קרן המטבע והבנק העולמי יעשו תיקון מטה של תחזיות הצמיחה הגלובליות 6מ263%-
לשנה זו ו 46.%-לשנת  ,38.2אנו נתקן מטה בכחצי אחוז בערך(!)6
 63ישראל בצד הריאלי – התמונה שאנו רואים היא צמיחה חלשה יותר ממה שראינו בתחילת
השנה ,בעיקר בייצוא 6בתחום ההשקעות בתשתית לא תהיה ירידה ,בהשקעות בנדל"ן העיקר
יהיה במה שהוחלט לפני שנה שנתיים ועכשיו מבוצע ,ופרויקטים של השקעה חדשים שיבואו לידי
ביטוי במאקרו הישראלי בשנה הבאה – לא נראה 6אנו חוזים צמיחה של  2%השנה ו 263%-שנת
638.2
 62גוש היורו – הבלבול רב וחוסר המנהיגות משווע 6המדינה שהייתה אמורה להוביל ,גרמניה ,לא
שם ועסוקה בפוליטיקה פנימית 6ברמה הפוליטית ,מנהיגי צרפת ,גרמניה ,איטליה וספרד מזוהים
עם הפרו יקט של היורו ,ולכן אלא אם יהיה משבר קולוסאלי ,שאנו רחוקים ממנו ,הם ינסו לשמר
את הגוש ,כולל במחיר של הדפסות כסף 6יוון היא באמת בעיה ,כי גם אם היא נשארת בגוש
היורו ,אלה חדשות לא פחות רעות מאשר אם היא יוצאת ממנו 6המדינה פשטה רגל ,ולא תוכל
לעמוד בהסדר החוב אחרי תספורת של  08%באג"חים שלה 6אמור להיות מעבר קשה ליציאה
של מדינה מגוש היורו ,אבל לא בטוח שהישארות שלה בגוש תעזור 6הפניקה הבנקאית סביב זה
יכולה ליצור קטסטרופה 6אנשים מושכים כבר היום יורו ביוון כי זה יהיה שווה זהב בקרוב6
 64תקציב המדינה – נוצר חור של  .63%ומעלה ותקציב  38.2אמור להיות מאתגר מאד 6אבל
הנושא החברתי לא יורד מהפרק 6מקובל על כולם שהעלאת המע"מ זה צעד רגרסיבי שפוגע
קודם כל בשכבות הנמוכות והבינוניות 6ברור לכולנו שקיצוץ בהוצאות הביטחון הוא התשובה אבל
מעמדו של ברק חזק 6הדילמות לא פשוטות והאוצר ינסה לעשות מהלכים 6ממשלה עם  28שרים
ו 0-סגני שרים שלא תנסה לחסוך בהוצאות ותנסה להעלות מסים – תשלח מסר שלילי לעם6
 63בנק ישראל – הצפי הוא לריביות נמוכות 6היום  363%בישראל ,והיו דיבורים על הורדות נוספות6
אין לנו מידע נוסף בנושא 6הצפי לאינפלציה היום הוא בתחום הצפוי –  ,363%-364%ואין לבנק
ישראל בעיה עם זה 6ברקע – אי ודאות בעולם ,פיחות מואץ של השקל 6היום ברמות שלא ראינו
כבר  2שנים ביחס לדולר ,ובנוסף – אי ודאות פיסקאלית – כי הנגיד לא יודע לחזות 6לדעתי
מוקדם לדבר על הפחתת ריבית של בנק ישראל – שצריך לשמור על היציבות6
 6.שוק הנדל"ן – לא תהיה ירידה דרמטית 6התיקון הגיע 6קשה לראות כרגע ירידות מחירים נוספות
בתחום הנדל"ן ,הרבה גורמים בעמדת המתנה 6התחלות הבניה במגמת ירידה 6מ 42-אלף ל48-
אלף 6אם מישהו מתכנן עודפי היצע גדולים ,זה לא קורה 6בבנק ישראל שוקלים להגביל עוד יותר
את המשכנתאות לזוגות צעירים ,אך לדעתנו זה לא הכיוון הנכון 6צריך להרחיב את ההיצע ולא
להגביל את הביקושים6
 60הסתכלות מאקרו על מינוף חברות – חברות אחזקה ממונפות שמתומחרות ע"י השוק כאילו
עומדות להיות חדלות פירעון 6כרגע אנחנו מסתכלים על זה יותר כבעיית מיקרו שלא גלשה
למאקרו 6בתחום ההנפקות יש פעילות גדולה ,וחברות כן מצליחות להנפיק עצמן בתשואות
סב ירות 6השוק בוגר וסלקטיבי 6השוק מתמחר חלק מהחברות שיש להן מזומנים בקופה
בתשואות כן סבירות ,ולכן – יכולת השוק לפעול בסלקטיביות ,מעודדת אותנו לחשוב שזו בעיית
מיקרו6
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דיון משתתפים
תחום הנדל"ן – אנו לא רואים קריסת מחירים בנושא המגורים 6יש מחנק אשראי גם על החברות וגם
על לוקחי המשכנתאות 6אנחנו למשל כבר לא קונים קרקעות באופן ישיר 6שוק ההון מממן נכסים
פעילים והבנקים כבר לא משקיעים בתחום 6הפתח הוא עסקאות קומבינציה "מתוחכמות" – פינוי
בינוי 6הקרקע כמעט לא מוגבלת 6עולים על הקרקע כנגד התחייבות ולא צריך לתת כסף 6הבעיה היא
לא עם המפונים – שרובם מסכימים לזה 6כבר התחלנו פרויקטים רבים עם יחידות דיור רבות בכל
המרכז – ראשל"צ ,אור עקיבא ,פתח תקוה 6מחירי הדירות לא יירדו כי אין מספיק קרקע 6בתחום
המסחרי אנחנו בתפוסה מלאה אבל יש חשש מתחום המשרדים 6ההיצע עומד להיות גבוה מדי
במיוחד במרכז 6אנחנו מנסים לשמור על דיירים – שמירה על הקיים 6המימון משוק ההון קל יותר
בתחום הנכסים המניבים 6תהיה ירידת מחירים לדעתי ,אבל לא קריסה 6בשנים הבאות .8-.3%
ירידה בשכירויות משרדיות6
בתחום הביקוש למלט – יש גידול בהשוואה לשנה קודמת ,שלכאורה סותרת שיש פחות התחלות
בניה ,אבל נראה לנו שזה בגלל התחלות הבניה של שנים קודמות ,ולא של השנה הזו 6גידול בביקוש
 38.3שקרוב לדו ספרתי6
בתחום הנדל"ן המסחרי – יש אצלנו קניונים ונדל"ן למשרדים ,ואנו רואים את המצב דרך הפדיונות6
הרבעון הראשון היה מצוין ,שיעורי גידול יפים בפדיונות של כמעט  ,.8%וצמיחה יפה ב,ROI-
שתשפיע גם על הרווח הנקי בגלל אינפלציה אפסית 6אבל התחושה שלנו היא שהגידול בפדיונות יקטן
וייעצר ,גם כתוצאה מאבטלה 6האבטלה גדלה וזה משפיע על הפדיונות ורווחיות החברות 6המימון זז
מהבנקאי למוסדי – על כל היתרונות (גיוסים יפים כנגד נכסים מניבים) והחסרונות 6יש אפילו קיצוניות
בתנועה למוסדי 6הבעיה היא שכשהמחזורים ישתנו ,ויהיו ירידות ,יהיה קשה לעבוד מול המוסדיים
בהשוואה לבנקים ,בעיקר כי העבודה היא מול אנשים לא מקצועיים ,הנמנעים מלהגיע לאספות
כלליות של בעלי אג"ח או מגיעים ולא יודעים את החומר וכו'6
בתחום הסלולר – שני השינויים המשמעותיים בחיינו הם הקישוריות שירדה מאד – ומקלה על
מתחרים להיכנס לשוק ,ודמי היציאה – שמקל על העזיבה לחברה מתחרה 6ברגע שהחסמים האלה
ירדו לאפס – נפתחה התחרות 6הקישוריות – פגיעה של כמיליארד שקל לכל חברה להכנסות ,שחיקת
המחירים – עוד כמיליארד שקל לכל חברה לשורה התחתונה 6זו תקופה דרמטית 6אנחנו מושקעים
מאד בתשתיות שזו לא הוצאה שפשוט מוחקים 6אנחנו בעצם חברות טכנולוגיה לא קטנות ,וזה עולה
הרבה כסף 6הפגיעה בנו פוגעת בתעשיית ההיי טק והסטארט-אפ הישראלית בשרשור 6הנזק המרכזי
הוא לאו דווקא איבוד מנויים ,אלא שחיקת הכנסות ,בגלל פניות של המנויים להוזלת המחירים6
בתחום הטכנולוגיות – המזל הגדול שלנו הוא שלא ייבאנו חברות זרות גדולות מחו"ל – ככה פחות
הרגשנו את הלחץ הכלכלי העולמי 6בארץ אנחנו רואים מעט מאד התייעלות  ITשל המערכת הבנקאית
וזה חבל6
שוק התעסוקה בהיי טק במצב לא רע 6גם אנשים שפוטרו מוצאים יחסית מהר מקום חדש 6הצד השני
הוא שחסרים מהנדסים בוגרי אוניברסיטה וזה נובע ממדיניות ממשלתית שגויה ,שתגרום לגוויעת
ההיי טק הישראלי 6המחסור במהנדסים כבר מורגש 6מחירי המהנדסים בארץ מאד יקרים 6המהנדסים
ההודים יהוו תחרות לא קטנה לחוכמה הישראלית6
בהודו ,שהיא שוק ייצוא ענק של ישראל ,יש קצת האטה בשני הרבעונים האחרונים 6סה"כ הרבעון
הראשון השנה היה לא טוב6
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צריך לערב את האוכלוסיות המיוחדות ,לשלב נשים חרדיות וגברים ערבים – זה טוב גם לחברה וגם
ללקוחות ,שלא נדבר על העובדים ,שהפכו פתאום לעשירים בקנה מידה של המגזר שלהם6
רכבת ישראל ותשתיות – הקטר של הרכבת ממש דוהר 6יש השקעה גדולה מאד בתשתיות תחבורה
מכל הסוגים כולל הרכבת ,עד כדי כך שקשה למצוא קבלנים שיתחרו במכרזים בדרום כי עיר
הבה"דים לוקחת את כל כוח העבודה6
רשות שדות התעופה ותשתיות – אנחנו בעיצומו של בניית שדה התעופה בתמנע ,בהיקפים
משמעותיים ,כולל פיתוח העיר אילת במלונות נוספים ומגורים 6מבחינת הכנסות קמעונאיות – אנחנו
רואים האטה מסוימת בשקל ,וצריך לזכור את הפיחות בדולר 6יש גידול קל בתנועת הנוסעים 6סה"כ
עדיין לא רואים האטה6

שמעון גל ,משנה למנכ"ל ,מנהל החטיבה עסקית בנק הפועלים
המשבר שבפתחנו אינו כורח 6העוצמה שלו תלויה בהתנהלות הרגולטורים והממשלה 6אנחנו כבנק לא
עוצרים 6אנחנו זהירים וסלקטיביים יותר ,אבל לא בעצירה 6אנחנו תומכים בלקוחות גם בשעות
הקשות שלהם 6נדרשת יצירתיות רבה ,והפעלה משמעותית יותר של סינדיקציה 6הפרויקטים
התשתיתיים בעיקר בדרום הם המנוע שיביא לכך שהמשק לא יעצור6

רשמה :עו"ד מיכל קורן ,מנהלת תוכן וקשרי ממשל ,פורום CFO
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