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מנכ"ל ואוליה ישראל פחות מודאג מהמשבר ,יותר מודאג מהגישה:

גלית שפיר וגליה שילה

ל

"המניה לא אומרת כלום"

Ĭò÷úóîóĬĈ÷÷þü

אם בעבר קונסורציום היה צריך להביא הון עצמי
של  25%-20%כדי לקבל אשראי ,היום דורשים
ממנו  .44%-40%בתנאים שנוצרו אני אקח
פרויקטים שארוויח עליהם  30%ולא "10%

דשי הירידות היה גם עידן עופר ,מבעלי
חברה לישראל ,שמימש חלק מאחזקותיו
בחברה" .כשאתה מוכר בהפסד ,זה אומר
שאין לך תקווה שהכסף יחזור" ,אומר שט
רקמן" .אני מצטער בשבילו כי אני יודע
שהוא מכר במחיר לא טוב ,אבל מבחינתו
היו לו סיבות טובות .זה כסף פרטי שלו,
ואני לא אגיד לו מה לעשות".
אתה חושב שעופר עשה טעות כשמ
כר את המניות?
"ברור".
אם המצב כל כך טוב ,איך הגעתם לק
ריסה כזו של המניה?
"המניה לא אומרת שום דבר .חשוב
להבין את ההיסטוריה של החברה .ב1998
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גלית שפיר

האם אפשר להעריך את העלות
הכספית של מחלתו או מותו של אדם
הנגרמים מזיהום אוויר? עבודה חדשה
שהכין המשרד להגנת הסביבה מנסה
לעשות זאת ,ומעריכה שהעלות הכל
כלית של המזהמים העיקריים הנפלטים
מארובות גבוהה פי שניים מהחישובים
הקודמים.
"חשוב שמקבלי ההחלטות יפנימו
את העלות החיצונית של נזקי זיהום",
אומר נחום יהושע מאגף הכלכלה במ
שרד להגנת הסביבה" .אם הדו"ח יאומץ
על ידי הרשות לשירותים ציבוריים
— חשמל ,יצרנים פרטיים של אנרגיה
מתחדשת יקבלו תעריף גבוה יותר מה
מדינה".
בעבודת המחקר ,שהוכנה על ידי
חברת פארטו הנדסה ,ניתן תג מחיר
לארבעה מזהמים :פחמן דוחמצני —
 20.17דולר לטונה ,תחמוצת גופרית

אורי שטרקמן ,מנכ"ל ואוליה ישראל ,חושב שאנחנו לא מעצמה
בתחום המים ,שהאמריקאים לא מבינים כלום באיכות הסביבה,
ושאנרגיית תירס זה שטויות .הוא כן מאמין בתחום הסולרי ובמימן.
בראיון ל"כלכליסט" הוא מסביר איך שמר השנה על מחזור
של  1.5מיליארד שקל וגייס עוד  700עובדים ,ומה לנפוליאון ולכל זה

2008 ĤČđĜĕ
ĕĔĘĕĘč ěď :ęđĘĕĢ

החליט המנכ"ל ז'אןמרי מסייה שהעתיד
זה אינטרנט .הוא לקח הלוואות וקנה חב
רות )בשנה זו החברה ,ששמה המקורי היה
,Générale d’Entreprise Automobiles
ערכה שינוי מבני ,ותחת השם ויוונדי
הוקמו שתי קבוצות :ויוונדי איכות סבי
בה וויוונדי יוניברסל ,הבעלים של חברת
המוזיקה הגדולה בעולם ,יוניברסל מיוזיק
— ג"ש( .ב ,2001עם התפוצצות הבועה,
מניית ויוונדי התחילה ליפול ואנחנו
נפרדנו מהם )מויוונדי יוניברסל( והק
מנו את ואוליה .היה לנו חור במזומנים
של  50מיליארד דולר ,והבנקים הסכימו
לתת לנו כסף רק בתנאי שניכנס לבור
סה .עם פרוץ משבר הסאבפריים ,מכרו
קרנות מניות בהיקף גדול .אנליסטים ראו
שהחוב שהיה לואוליה ,אף על פי שצמ
צמנו אותו בשני שלישים )החוב של 50
מיליארד דולר — ג"ש( ,לא נעלם ,וגם
זה גרם למכירות המניה .בחודש האחרון
המניה עלתה בצורה משמעותית .לחברה
העולמית יש כיום הזמנות בשווי  500מי
ליארד יורו ,עם חוזים ל 10.5שנים".
איך תיראה השנה הקרובה?
" 2009תהיה שנה בהקפאה .לא יהיו
פרויקטים גדולים ,ובואו נעבור אותה.
יש לנו תוכניות ,אבל זה תלוי במצב הכ
לכלי בשוק ואם יהיה כסף לפרויקטים.
נעשה מה שאפשר ,ונחכה כמו כולם .אין
לי סגירה פיננסית שמצריכה קבלת מימון
לפרויקטים ,וזה מזל ,כי התנאים של היום

26.3

מיליארד יורו

אני מאמין בתחום הסולרי .יש לנו את המעבדה
הטובה בעולם — בנגב ,ויש לנו אנשים טובים.
העתיד לדעתי זה מימן ,אבל עדיין לא יודעים איך
לטפל בזה .התחום נמצא בשלב האוניברסיטה"

"אירופה הכי מתקדמת"
הכנסות ואוליה בתשעת החודשים הראשונים של 2008
— עלייה של  15.3%לעומת התקופה המקבילה ב2007

לא מאפשרים לאף אחד לעשות סגירה פי
ננסית גם כשזוכים במכרז".
אחד הפרויקטים המתוכננים של החברה
הוא הקמת מתקן הפסולת הגדול בעולם.
בשנה החולפת ניגשה ואוליה לשני מכר
זים גדולים :הקמת תחנה סולרית באשלים
שבנגב והקמה של מתקן התפלה בשורק.

"לא מפטרים עובדים"
אתם מעסיקים כיום  2,500עובדים,
ובעבר הודעתם כי אתם צופים שעד
 2012תצמחו ל .6,000לשם כך הק
מתם ברופין מכללה ללימודי סביבה.
האם במצב כיום יש מקום להכשרת
עוד כוח אדם?
"אין לנו תוכנית לפטר עובדים .במכ
ללת רופין נעביר הכשרה לעובדים שלנו,
ואני מניח שעד שכולם יסיימו ייקח שנ
תיים וחצי .נמשיך לקלוט עובדים ,אבל
לא בקצב שחשבנו .לפני שאקלוט מישהו
חדש ,אנסה לקחת מישהו ממחלקה חלשה
ולהעביר אותו הכשרה".
מה אפשר לעשות כדי להיחלץ מהמ
צב הכלכלי?
"הבורסה היא הצורה היחידה היום

להתקדם בתעשייה ובמסחר .במשבר הזה
הבורסה בגדה במשקיעים .צריך להחזיר
לאנשים את הביטחון שבורסה זה מקום
טוב להשקיע בו ,כי אם לא ,נהיה בצרות
צרורות .בנוגע לתשתיות ,מדינת ישראל
צריכה לתמוך ,אם באמצעות ערבויות
ממשלתיות או על ידי מענקים .אין ספק
שצריכה להיות הידברות בין התעשיינים
לאוצר בנושא הזה".
מה למדת מהמשבר הזה?
"מה שאנחנו רואים במשבר זה שאי
אפשר להעריך חברות לפי הערך הבור
סאי שלהן ,כי זה לא אומר דבר .מה שהולך
לקבוע זה כמה כסף יש לחברות בקופה .מי
שיהיה לו כסף מזומן יהיה מלך ,ומי שלא,
עומד לעבור ימים קשים".
איזה שינוי אתה מרגיש כמנהל בנו
שא קבלת החלטות על רקע המשבר?
"אם בעבר קונסורציום היה צריך להביא
הון עצמי של  25%-20%כדי לקבל אשראי,
היום דורשים ממנו  .45%-40%בסיטואציה
כזאת ,התשואה חייבת להיות גבוהה יותר.
בעבר התשואה שדרשו היתה בשיעור של
 ;12%היום הדרישה היא לפחות .17%-15%
בתנאים שנוצרו אני אקח פרויקטים שאר
וויח עליהם  30%ולא ."10%
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האם ישראל ממוקמת גבוה בתחום
איכות הסביבה?
"אני הולך להגיד משהו לא יפה ,אבל
אני מוכרח להגיד את זה .ישראל היא לא
מעצמה עולמית בתחום המים .אנחנו מדי
נה קטנה עם כמה הצלחות ענקיות כמו
השבת מי קולחין ,שם אנחנו המובילים
בעולם .תקציב איכות הסביבה בישראל,
כולל קלינטק ,יותר קטן מתקציב הפיתוח
של ואוליה ,וכשאני אומר יותר קטן ,אני
מתכוון בחצי .זה אומר הכל".
מי כן מוביל בתחום?
"אירופה מקדימה את העולם ב20
שנות אור".
וארצות הברית?
"ארה"ב עובדת באיחור של  50שנה .הם
מבינים בקלינטק כמו שאני מבין סינית.
עובדים שם עם מכונות ישנות ואין להם
מושג באיכות סביבה .ראיתי מטמנות בא
רצות הברית וזו בושה".
באיזה תחום קלינטק אתה מאמין?
"אני מאמין בתחום הסולרי .יש לנו את
המעבדה הכי טובה בעולם בנגב ,ויש לנו
אנשים טובים .העתיד לדעתי זה מימן ,אבל
עדיין לא יודעים איך לטפל בזה .התחום
נמצא בשלב האוניברסיטה".
מה דעתך על האנרגיות המתחדשות
של ביודיזל ,רוח וגיאותרמי?
"ייצור דלק מתירס זה לדעתי שטויות
— לעשות חשמל מאוכל של אנשים .אנר

גיית רוח ,פרט לבעיות ,יוצרת אחוז מאוד
קטן מהאנרגיה החלופית — אז בשביל מה
להשקיע מיליארדים? צריך להשקיע בתע
שייה שתביא תשובה של  20%מכלל האנ
רגיה ,למשל הפתרון הגיאותרמי".
האם חשבתם להיכנס לתחום של הת
קנת פנלים סולריים על גגות?
"ואוליה מטפלת במאקרו ולא במיקרו.
פרויקט מסוג זה לא מתאים לנו .אני מאמין
בייצור חשמל סולרי במערכות גדולות".
הראיון עם שטרקמן נערך בימים הרא
שונים של מבצע "עופרת יצוקה" ,וכבר אז
הוא הספיק לבקר את עובדיו )כ (600במ
תקנים בדרום" .אני לא יכול לחיות בהרג
שה שיש לי שם עובדים ואני לא איתם".
איך משפיעה המלחמה על הפעילות?
"בינתיים כולם עובדים .הפגיעה היחי
דה היא בירידה של  30%בנסיעות בקווי
התחבורה הציבורית שלנו בדרום".
כמי שחי שנים בצרפת ועובד עם מאות
אנשי מקצוע בעולם ,שטרקמן מרגיש
שיש לו תפקיד" :יש לי כבוד ומזל להיות
אחד המגשרים בין ישראל וצרפת" .ב17
השנים האחרונות הגיעו מאות מהנדסים
לארץ ,והם יכולים להגיד שישראל זה לא
מה שרואים בטלוויזיה ,ולהפך".
מה אתה מאחל לעצמך ל?2009
"בריאות ,ואני רוצה גם שלום ביש
ראל .בתחום העסקי אני מאחל שבשנת
 2009יחזירו לאנשים את הביטחון בכל
כלה ובתעשייה".

אחריות מקומית
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—  4,326דולר לטונה ,תחמוצת חנקן
—  3,257דולר לטונה ,וחלקיקים מסוג
 4,329 — PM25דולר לטונה .מחירים
אלו מתייחסים אך ורק לפליטות מא
רובות בגובה של מאה מטר לפחות .הנ
זקים הגדולים יותר נגרמים מפליטות
נמוכות יותר ,למשל מכלי רכב .מחי
רים אלו מחליפים את התחשיבים הקו
דמים ,הנמוכים בהרבה ,שאותם קבעה

בתחילת המאה ה 21ועדה ביןמשרדית
לפי נתונים של האיחוד האירופי.
המחירים שנקבעו משקפים את הנזק
הבריאותי לאדם ואת הנזק שנגרם לכ
דור הארץ כאשר המזהמים נפלטים
לאוויר וגורמים להתחממות .המחירים
מבוססים על פרמטרים כגון הערכת
מספר האנשים שעתידים להיחשף
לזיהום ותרגום הנזקים הבריאותיים
לעלות כספית )מחיר אשפוז ,מחיר
אובדן שנת חיי אדם ,אובדן הכנסה
למעסיק ועוד(.
תגי המחיר החדשים עדיין נמוכים
לעומת עלויות הזיהום במרכז ובצ
פוןמערב אירופה .מחיר הזיהום של
 PM25במדינות אלו הוא  20,690יורו
לטונה בממוצע .לדברי כותבי המחקר:
"המסקנה היא שבמדינות הנמצאות
באזורים שבהם צפיפות האוכלו
סייה גדולה יותר ,כך עלויות הזיהום
גבוהות יותר".
galit.shafir@calcalist.co.il

עברי ורבין
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ימים אלו ,כאשר כל עם
ישראל עוקב בדאגה אחרי
המבצע בעזה ,וכאשר סו
גיית הגיוס הנרחב של אוגדות
המילואים עומדת שוב על הפרק,
זהו זמן טוב לבחון את היחס שלנו
למילואים.
הנטל אינו מתחלק בחברה הישרא
לית בצורה שווה ,והדבר נכון גם מעבר
לבדיחה השחוקה כי שליש עושה מי
לואים ,שליש משלם מסים ושליש מת
נדב — הבעיה היא שמדובר תמיד באותו
שליש .אותם אחוזים בודדים שתורמים
לכוח העבודה הציבורי והפרטי מתנד
בים גם לכל משימה לאומית.
על פי נתונים של צה"ל ,רק אחוזים
בודדים מאזרחי המדינה עושים שי
רות מילואים משמעותי יותר משבוע
בשנה .תופעת ההשתמטות משירות
מילואים הולכת וגדלה ,כל אחד מסי
בותיו הוא — משפחה ,פרנסה ,לימודים
וכו' ,והשאלה היא איזה יחס אנו כחברה
בכלל וכמעסיקים בפרט נותנים למש
רתי המילואים ,מעבר לקבוע בחוק.
במדינה כשלנו הארגונים עצמם,
ולא רק הממשלה ,צריכים להוביל
מדיניות שאינה מגבילה אלא מעודדת
ומחזקת עובדים ,לקוחות וספקים שנ
קראים למילואים .הבעיה כמובן אינה
בתקופה של מבצע צבאי — אז מנכ"לים
רבים תומכים במגויסים ואוספים תרו
מות וחבילות — אלא בשגרה האפורה
והארוכה ,שבה אין מלחמות.
כחבר במועצה הציבורית למען
המילואים ,הייתי עד למכתבים של
מעסיקים שמאיימים במניעת קידום
ואפילו בפיטורי עובדים שמשרתים
ימים רבים במילואים .אני מכיר,
לצערי ,את כפל הלשון שבו נוהגים
לעתים מנהלים בכירים ,שמצהירים

כמה חשובה הלכידות בעם .כשעוב
דים או ספקים שלהם נקראים למי
לואים ,אותם מנכ"לים פטריוטים
מתחילים להעביר לפתע מסר שונה
לחלוטין ,גם אם בצורה לא פורמלית.
בכך הם מעמיסים עוד על כתפיו של
המילואימניק ,ומגדילים את המתח
שבו הוא שרוי בין אחריותו לעבו
דה ,למשפחה ולמדינה .חברות עס
קיות ,ובמיוחד כאלו המגדירות את

תרומות וממבצעים נקודתיים.
כדאי לכל הארגונים שמקיימים
דירוגים של אחריות תאגידית ,כמו
מדד מעלה בבורסה ,לתת ציון גם על
סעיף חשוב זה .לפני כשנתיים הכנ
סנו ,בשיתוף קצין מילואים ראשי,
סעיף דומה לפרק הישראלי בתקנון
ה,gri — global reporting initiative
אשר מרכז את הכללים לדיווחים חב
רתיים וסביבתיים.

צילום :אי.פי.איי

בדיוק לפני שנה ,בסוף  ,2007סיימה
ואוליה את השנה הטובה ביותר מבחינ
תה .מחיר המניה ,שנסחרת בבורסות בניו
יורק ) (NYSEובפריז ) ,(CAC-40הגיע
ל 66יורו ,והחברה הודיעה כי היא צופה
ש 2008תהיה טובה לפחות כמו  2007ואף
תעלה עליה ב .10%אלא שבשנה החולפת
המשבר הכלכלי העולמי היכה גם בואוליה,
שמנייתה נפלה ב 71%מינואר עד סוף
אוקטובר .מאז חלה התאוששות משמעותית
במניה ,שזינקה מ 27באוקטובר ב.38.5%
בין אלו שמכרו מניות של ואוליה בחו

מצב משפחתי :נשוי 2 +
ילדים ו 6נכדים
מגורים :תל אביב
השכלה :תואר שני
במנהל עסקים
מקום עבודה קודם:
חברת אייזנברג

צילומים :אוראל כהן ,צפריר אביוב

אורי שטרקמן ,מנכ"ל
ואוליה ישראל ,לא היתה
שנה טראומתית כמו להר
בה מנכ"לים אחרים .למרות
הצניחה הדרמטית במניית
החברה העולמית השנה ,הוא מצהיר כי
ואוליה במצב מצוין — מספר העובדים
בארץ עלה ב 2008מ 1,800ל2,500
— עלייה של  ,38%והיא שמרה על מחזור
של  1.5מיליארד שקל" .יש לנו מחזור מו
בטח של  1.5מיליארד שקל ל 10.5עד 12
שנים" ,הוא אומר" .זה לוקסוס שאין להרבה
חברות ,מה גם שהלקוחות שלנו משלמים,
לא כולם בזמן ,אבל הכסף מגיע".
ואוליה ישראל שייכת לתאגיד ואוליה
העולמי שהוקם ב .1853במשרדו של שט
רקמן בהרצליה פיתוח תלוי מסמך היס
טורי — העתק של האישור של נפוליאון
השלישי מ 1853להקמת חברה .ואוליה
פועלת כיום ב 105מדינות ומעסיקה
 310אלף עובדים .החברה עוסקת בארב
עה תחומים :מים ,איכות סביבה ,תחבורה
ואנרגיה .ב 1993הוקם הסניף הישראלי על
ידי שטרקמן .עסקי החברה בארץ כוללים
את מתקן ההתפלה באשקלון )העובד בשי
טת האוסמוזה ההפוכה ,והוא הגדול מסוגו
בעולם( .כמו כן שותפה החברה בפרויקט
הרכבת הקלה בירושלים ובתחנת מעבר
הפסולת בחירייה .תחתיה פועלות ארבע
חברות :אמניר ,שאוספת אשפה ביתית
ותעשייתית מ 48רשויות מקומיות; קונ
קס — שלה  200אוטובוסים באשדוד ,יבנה,
טבריה ומודיעין; אקוסול ,שמפעילה את
המשרפה לחומרים מסוכנים ברמת חובב;
וליפודן ,שעוסקת באיסוף שפכים שומניים
ובטיפול בהם .הלקוחות של חברות אלו
— עיריות ,ממשלה ונוסעי אוטובוס — הם
העומדים מאחוריי הצהרתו של שטרקמן כי
הלקוחות שלו משלמים ,מתישהו.

תקציב הפיתוח
של ואוליה כפול
מתקציב הסביבה
של ישראל

הזיהום מארובות עולה פי שניים
מאשר בחישובים הקודמים

"אני מכיר ,לצערי ,את כפל הלשון שבו נוהגים לעתים
מנהלים בכירים שמצהירים כמה חשובה הלכידות
בעם .כאשר עובדים או ספקים שלהם נקראים לשירות
מילואים ,הם מתחילים להעביר מסר שונה לחלוטין"
עצמן כחברות הנוהגות באחריות
תאגידית ,לא רק שצריכות להימנע
מהעברת מסרים כפולים כאלה ,אלא
יכולות וצריכות להעניק הטבות
למילואימניקים ,ולסייע למשפחתם,
שנשארת עם מעמסות גידול היל
דים ואחזקת הבית .ואמנם ,יש במשק
חברות כמו מזרחי טפחות או ,DSPG
שנותנות למילואימניקים שלהן חופ
שת התאווררות ואפילו פיצוי כספי.
כמו בכל סוגיות האחריות התא
גידית ,גם במקרה זה ,התנהגות עק
בית וערכית חשובה הרבה יותר ממתן

לאחרונה הוציא צה"ל כרטיס
מילואימניק פעיל ,המיועד למי
לואימניקים קרביים שמשרתים יותר
מעשרה ימים בשנה ,והמועצה הצי
בורית עושה מאמץ לרתום בתי עסק
למתן הטבות לאוכלוסייה זו.
המילואימניקים הקרביים רואים
לרוב את גיוסם כחובה שהיא זכות,
ומגנים על קיומנו כמדינה וכחברה ,וזו
לא פרפרזה.
הכותב הוא מנכ"ל goodvision
יועצים לאחריות תאגידית ,ומשרת
כסא"ל במיל' בשריון כ 40יום בשנה

