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21.4.20
לכבוד
ראש הממשלה בנימין נתניהו
שר האוצר משה כחלון
שר הכלכלה אלי כהן
שר המשפטים אמיר אוחנה
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים אופיר אקוניס
נגיד בנק ישראל ,פרופ' אמיר ירון
מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד
ערן יעקב ,מנהל רשות המסים
מ"מ מנכ"ל משרד רה"מ רונן פרץ
מנכ"ל משרד הכלכלה שי רינסקי
מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים סיגל יעקובי
מנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ד"ר אביגדור קפלן
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,ד"ר משה ברקת
יו"ר רשות החדשנות ,עמי אפלבום
מנהל רשות החדשנות אהרון אהרון
המפקחת על הבנקים ,חדוה בר
הנדון :נייר עמדה שישי :המלצות להתמודדות כלל משקית עם השלכות וירוס הקורונה
נכבדי,
בשם סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק ,הרינו להגיש לכם את המלצותינו המעודכנות בנוגע
להתמודדות הכלל משקית עם השלכות וירוס הקורונה.
אנו מודים על היענותכם לבקשותינו ומבקשים להוסיף את הנקודות המפורטות במסמך הרצ"ב.
תהליך הכנת ניירות העמדה על ידנו ,משתף את הדרג המקצועי הבכיר ביותר בחברות בישראל ( CFOsהחברות
המובילות במשק) .התהליך פתוח ורב משתתפים ובמהלכו נסקר הנושא שבנדון ,מתקיים דיון עומק בו מועלות
נקודות מרכזיות לנייר העמדה ,והוא נשלח להערות ותגובות כלל החברים לגיבושו של הנייר הסופי המוצג בפניכם.
כך שנייר העמדה שבפניכם הוא המצרף המקצועי של כלל המשק על ענפיו השונים.

בברכה חמה,
מיכל קורן
עו"ד (חשבונאית) ,מנכ"לית עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק

העתקים:
חברי העמותה
נייר עמדה זה גובש ע״י העמותה לאחר התייעצויות החברים המשתתפים במסגרות הדיון השונות.
אין בנייר זה משום ייצוג עמדתו של כל חבר וחבר באופן אישי.
ע"ר מס' 580567451
בר כוכבא  ,23בני ברק
טל'  03-5104555פקס 03-5170918
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מכתב  :6המלצות בנוגע להתמודדות הכלל משקית עם השלכות וירוס הקורונה
נכבדי,
במסגרת ההתמודדות הכלכלית עם וירוס הקורונה והשלכותיו ,להלן כמה נושאים שעולים מהחברות במשק
ודורשים את טיפולכם הבהול.
משרד האוצר ,משרד העבודה והרווחה
האסטרטגיה שננקטה בישראל ,לתשלום לעובדים שיצאו לחל"ת ,אינה שקולה ,מהרבה בחינות ,למתן מימון
לחברות בגין השארת עובדים ו/או קליטתם מחדש .מעדויות ה CFOs-עולה כי כמות העובדים העומדים להיות
מפוטרים (במקום חל"ת) תגדל מאוד ,ועל כן נושא זה אקוטי ,ויש לטפל בו בדחיפות.
ההבדל הדרמטי בין שתי השיטות ,אינו תקציבי למדינה ,אלא הגדלת הפריון של עובדים הממשיכים
בעבודתם לעומת אלו הנמצאים בחל"ת או שפוטרו ואינם תורמים למשק.
אוכלוסיית העובדים המועמדת לפיטורין הינה ברובה במעגל של עובדים וותיקים ומקצועיים עם תרומה גבוהה
לתוצר ולתעסוקה מחד ומאידך עם סיכון נמוך להתפשטות המחלה בזכות הקפדת המעסיק על כללי משרד
הבריאות ("תו סגול") ,ועל כן קיים אינטרס מובהק למדינה ולמשק בהמשך העסקתם .פליטתם של עובדים אלה
ממעגל התעסוקה עלולה להיות סופית דווקא בשל גילם ומצבם הסוציו אקונומי ,לא רק אך גם בהיבט הפסיכולוגי
השלילי שיהיה בשליחתם הביתה פגועים.
הפתרון של מתן עידוד למעסיק לא לפטר אומץ על ידי מדינות רבות ומתקדמות :ארה"ב ,חלק גדול ממדינות מערב
אירופה ואף מדינות במזרח אירופה (סרביה למשל).
הצעתנו ,המקובלת גם בעולם :חלופה לחל"ת באמצעות סיוע לעובדים דרך המעביד – כך ,חברות שימשיכו
להעסיק עובדים במקום להוציאם לחל"ת או לפטרם ,יקבלו תגמול מהמדינה או באמצעות החזר ישיר על עלות
השכר בהיקף של  70-80%משכר העובד שאמור היה להיות מפוטר או בחל"ת (למשל בדומה לתכנית בארה"ב:
.)Payment Protection Program - PPP
מהלך זה מאפשר להמשיך להעסיק אנשים במקום שיהפכו למובטלים .יש כאן יתרון סוציאלי אדיר גם לאחר
המשבר והכול בעלות זהה למדינה והשגת פריון גבוה יותר מאשר בשחרור לחל"ת.
משרד הפנים
הנחיית משרד הפנים להנחה בארנונה השנתית של  ,25%תועיל לעסקים בטווח השנתי ,אולם תקשה עליהם כיום
כאשר התזרים המזומנים המידי הינו קריטי .הרינו לבקש להנחות את הרשויות המקומיות שלא לפרוס את ההנחה
על כל חודשי השנה ,אלא לממש את ההקלה באופן מידי ולבטל את הגביה לשלושת החודשים הקרובים.
משרד האוצר ,רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון
 .1חוק מתן אשראי כי מתן הלוואות מחברות ללקוחותיהן מחייב קבלת אישור של המפקח על שוק ההון  .מוצע
להורות בהוראת שעה על פטור מהצורך באישור כך שחברות להן עודפי מזומנים יניעו את הכלכלה מכספן.
 .2בחלק מהחברות בוצעה הורדת שכר ,שהשפיעו גם על ההפרשות הסוציאליות כמובן .לפיכך יש לוודא כבר
כעת ,בהנחיה לחברות הביטוח ,כי בעת העלאת השכר חזרה ,לאחר תום המשבר ,לא יחוייבו עובדים אלה
במילוי מחדש של הצהרות בריאות.
בנק ישראל ,הפיקוח על הבנקים ומשרד האוצר
 .1תיקון ההקלה על הגבלות בשיקים ללא כיסוי .ההקלה הנה לטעמנו גורפת מדי ,ועלולה להביא את המשק
לעברי פי פחת .אנו מציעים לרכך את ההקלה ולהתאימה לצורך האמיתי – לקוחות פרטיים ,באופן הבא:
 .1.1ההקלה תחול על לקוחות פרטיים ועצמאים בלבד (לא תחול על חברות).
נייר עמדה זה גובש ע״י העמותה לאחר התייעצויות החברים המשתתפים במסגרות הדיון השונות.
אין בנייר זה משום ייצוג עמדתו של כל חבר וחבר באופן אישי.
ע"ר מס' 580567451
בר כוכבא  ,23בני ברק
טל'  03-5104555פקס 03-5170918
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 .1.2ביחס ללקוחות פרטיים ההקלה תחול רק מקום שהשיקים חזרו לאחר ה 15.3-וכן שבאותו משק בית לפחות
אדם אחד שהוצא לחל"ת לאחר ה( 15.3-שהרי אם לא נפגעה הכנסת משק הבית אין צורך בהקלה).
 .2הקלה על סקטורים במצוקה .משבר הקורונה אינו פוגע באופן אחיד בכלל ענפי המשק .לפיכך ,ביחס
לסקטורים שנפגעו קשות מהמשבר ,אנו מבקשים –
 .2.1להורות כי הבנקים לא יקטינו אובליגו או קווי אשראי לענפים בחברות אלו.
 .2.2להורות כי הבנקים לא יעצרו תשלומים נכנסים לחשבונות חברות בסקטורים אלה ,ויעמידו אותם כנגד
האובליגו ,אלא יאפשרו שימוש בכספים אלו לתזרים המזומנים השוטף של החברות.
 .3קצב האישור של הלוואות המדינה איטי ולא נותן מענה לצורך של החברות לתזרים .יש ליצור תמריץ לבנקים
לתת את ההלוואות במהירות ,ובכלל זה להעלות את יחס המינוף שנתנו לבנקים כדי לשפר את ההלוואות.
משרד האוצר ,רשות המסים
יש לעצור את החיוב של העובדים מהבית או אלו שהוצאו לחל"ת בגין שווי הרכב .כל עובד שלא השתמש ברכב
בתקופת הסגר גם אם לא החזיר את הרכב לחניון החברה (ניתן לחייב בתצלום הספידומטר ו/או בהצהרת עובד)
– לא יחוייב בשווי רכב לתקופה היחסית .תיקון זה הוא מן הצדק ,שכן שווי רכב הוא תשלום העובד בגין הנאה
אישית שהוענקה לו ,אולם אם יש סגר של המדינה (או אפילו המלצה ממשלתית גורפת לעבודה מהבית) – אין
העובד יכול להשתמש בהנאה זו ומכאן שאין לגבות בגינה מס.
משרד הכלכלה ורשות החדשנות
 .1בהגדרה שפורסמה בתקנות שעת חירום  -מפעל חיוני הוא לפי לשון חוק עבודה בשעת חירום  .1967יחד עם
זאת אמרו שמפעל מוע דף יהיה גם מפעל חיוני .מפעל מועדף הינו מפעל תעשייתי אשר מייצא לפחות 25%
מהמחזור שלו.
רשות המחקר (בכל אוניברסיטה) מפעילה מחקרים רבים ,אותם מנהלים חוקרים בפקולטות השונות ועוזרי
מחקר .המחקרים ממומנים .חלקם על ידי המדינה ,חלקם על ידי התעשייה אך חלקם ממומן מחו"ל (האיחוד
האירופי לדוגמא) .מדובר בכסף זר שזורם לארץ בזכות המחקר .מאוד דומה לייצוא .רק שלא נחשבים מפעל
מועדף כי אין תעשייה.
על כן ,מוצע להגדיר גם את המחקרים בארץ ,במוסדות בהם יש יותר מ 25%-כסף זר שזורם בזכות המחקר,
כחיוני .בזכות זה לאפשר לרו ב החוקרים להמשיך בעבודתם (מהבית בלבד כמובן) בלי חוק  30%שחל על כל
המוסדות האקדמיים בארץ היום בתחום המחקר.
 .2תקנות לשעת חרום ,לעניין החרגת כמות העובדים ,קובעות ״מפעלים שהפסקת פעילותם עלולה לגרום....״ -
ונאמר מפעל *מועדף* כהגדרתו לחוק עידוד הון ,צריך היה להיות כתוב מפעל מאושר  -מוטב  -מועדף,
שהרי התכלית של כולם הינה אותו התכלית .דרושה הבהרה בנושא.
 .3נבקש תקציב יעודי לחברות במצוקה שנשענות על גיוסי כספים ממקורות שהושפעו מהקורונה .שכן
אישורים לתוכניות חדשות כעת נמצאים בעצירה עד אשר לא תתכנס ממשלה מחד ,ומנגד התקציבים הללו
מותנים בהשגת מימון משלים (מהסקטור העסקי) ,אשר לאור המצב יהיה קשה עוד יותר לגייסו.
משרד האוצר – גיבוי לביטוח אשראי ,הלוואות מגובות בערבות מדינה ,כיסוי ביטוחי מאשרא ,הצלת
הקמעונאות והנדל"ן המניב
 .1יש לטפל בנושא ביטוח אשראי .חברות ביטוחי האשראי החלו להודיע על ביטול והקטנת כיסויים ביטוחיים
ללקוחות שלנו .בתקופה כזו בה הביטוח חשוב מתמיד ההתנהלות הזו גורמת להאטה נוספת .חשוב למצוא
פתרון כדוגמת ערבות חלקית של המדינה לחברות ביטוח האשראי.
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בתקופות שכאלו גיבוי ממשלתי הינו צעד מתבקש כפי שנעשה בהצלחה רבה במשבר של  2008ובאירועים
פוליטיים בשנים שחלפו מאז .שתי תכניות ,הראשונה – ערבות חלף הפחתת סיכון של המבטח וצימצום
קווים לעסקים והשנייה – כיסוי עילי נוסף לפתרון מיידי במקרי קצה .שתיהן כבר פעלו בעבר ב2008-
ובמשברים פוליטיים לאחר מכן והדרך למימושן קצרה ביותר.
להבדיל מהלוואות מדינה בהן יש רכיב של סיכון שהבנק צריך לאשר על הלקוח (והלקוח צריך להעמיד
בטחונות מספקים) ,במקרה של ביטוח אשראי :מדובר על הון חוזר מאשראי ספקים על פעילות שוטפת ללא
ריבית; מהווה בסיס להגדלת מימון הון חוזר בבנקים ובמוסדות פיננסים; כלי קיים ,נגיש מיידית למאות רבות
של חברות ויצואנים המשתמשים כבר היום בביטוח ללא צורך בהליך בירוקרטי -לא נדרש לפרוצדורה
מיוחדת וישים מיידית.
צורך מידי הוא הלוואות גישור תזרימיות ,לא רק לחברות קטנות .בהקשר זה ,על המדינה לאפשר להלוואות
אלה להיות מגובות בערבות מדינה ,וכך גם לוודא כי הריביות לא ירקיעו שחקים בשל הסיכון המידי ,אלא
ישקפו את עוצמת המשק הישראלי כפי שממשלת ישראל רואה אותו .כמו כן יש להאריך את תקופת ההחזר
הנהוגה כיום ולתת תקופת גרייס להחזר ההלוואות.
 .2יש לדאוג לכיסוי ביטוחי של אשרא על נזקי  force majorהנגרמים כתוצאה מהצעדים של המדינה שמונעים
עמידת חברות בהתחייבויותיהן (בדומה להפעלת הקרן לנזקי טבע).
 .3יש לטפל בענפי הקמעונאות והנדל"ן המניב באמצעות ביטול הפטור ממע"מ להזמנות מחו"ל מתחת ל.$75-
התרסקות ענפים אלה במצב הנוכחי הינה ודאית ויש לנסות ולהציל את מה שנשאר.
משרדי המשפטים ,הכלכלה והעבודה והרווחה
אנו מבקשים להעביר הוראת שעה שתאשר את צעדי ההתייעלות הבאים במטרה לסייע בשימור תזרים מזומנים
לחברות במשק למניעת קריסה :דחיית  /ביטול תשלומים סוציאליים ללא שהדבר ייחשב עברה על החוק או
הרעת תנאי העסקה (השתלמות ,פיצויים ותגמולים).

בברכה בריאות,
מיכל קורן ,עו"ד (חשבונאית)
מנכ"לית עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק
העתקים :חברי העמותה

נייר עמדה זה גובש ע״י העמותה לאחר התייעצויות החברים המשתתפים במסגרות הדיון השונות.
אין בנייר זה משום ייצוג עמדתו של כל חבר וחבר באופן אישי.
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