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הערכת איכות האשראי של הסקטור המוניציפלי
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גורמי דירוג מרכזיים
המסגרת האנליטית לדירוג רשויות מקומיות ואזוריות בנויה משמונה גורמי דירוג:

 .1מסגרת מוסדית
 .2כלכלה
 .3ניהול פיננסי
 .4גמישות תקציבית
 .5ביצועים תקציביים
 .6נזילות
 .7עומס חוב
 .8התחייבויות תלויות
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 .1מסגרת יציבה הקובעת את הטון לדירוגי האשראי
מה אנחנו בוחנים?
• יכולת החיזוי של שינויים והשפעותיהם
• איזון ההכנסות וההוצאות

• כללי שקיפות וגילוי נאות

בישראל:
מסגרת מוסדית יציבה שכוללת:

• שינויים הדרגתיים במערכת ,עם יכולת חיזוי טובה של התוצאות
• הקצאה הולמת של מקורות ההכנסה ויכולתן לכסות על תחומי האחריות וההוצאות
• ניטור מספק מצד הרגולטור
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 .2כלכלה חזקה ,אשר תומכת בתקציבים העירוניים
מה אנחנו בוחנים?
• השפעתם של גורמים כלכליים על הוצאותיה של הרשות ועל יכולתה לייצר הכנסות.

בישראל:
• תנאים כלכליים חזקים ברמה הארצית – תמ"ג לנפש בשנת  38,800 :2016דולר.
• ההבדל העיקרי – אשכול סוציו-אקונומי.
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 .3ניהול פיננסי
מה אנחנו בוחנים?
• איכות הניהול הפיננסי של הרשות:
• חוזק פוליטי וניהולי
• תכנון ארוך טווח של הון ומימון
• ניהול ההכנסות וההוצאות
• ניהול החוב והנזילות
• ניהול גופים קשורים

בישראל:
• איכות הצוותים הפיננסיים עומדת בממוצע הבינלאומי
• תכנון פיננסי לטווח קצר
• קיימת שונות במאפיינים השונים ,שמשתקפת בדרך כלל בנתונים הפיננסיים
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 .4ביצועים תקציביים
מה אנחנו בוחנים?
• הרמה והתנודתיות של תזרים המזומנים הצפוי מפעילות שוטפת ומהשקעות.

בישראל:
• תוצאות מגוונות
• שיטת הרישום וניהול התקציבים בפועל מובילה לרוב לעודף לאחר תקציב רגיל ,אך
גרעון לאחר תקציב בלתי רגיל
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 .5גמישות תקציבית מוגבלת ,בעיקר בצד ההכנסות
מה אנחנו בוחנים?
• מידת יכולתה של הרשות
להגדיל את הכנסותיה או

לצמצם את הוצאותיה במידת
הצורך

בישראל:
• חלק גדול מההכנסות אינו ניתן
לשינוי (העברות ממשלתיות

וארנונה).
• חלק גדול יחסית של הוצאות
לפיתוח ,שאנו רואים כניתנות

לדחייה במידת הצורך.
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 .6רמות חוב נמוכות ויורדות
מה אנחנו בוחנים?
• הרמה ,המבנה והיציבות של
החוב

בישראל:
• רמות חוב נמוכות בממוצע
• פרופיל חוב שמרני
• התחייבויות פנסיוניות גבוהות
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 .7נזילות חזקה בממוצע,
עם שונות בין הרשויות

 .8התחייבויות
תלויות מרוסנות

מה אנחנו בוחנים?

מה אנחנו בוחנים?

• מקורות הנזילות הפנימיים

• התחייבויות מפורשות או עקיפות

והחיצוניים ,והשפעתם על יכולת

של הרשות אשר עשויות להתממש

שירות החוב של הרשות.

בנסיבות מסוימות

בישראל:

בישראל:

• מקורות המזומנים נזילים יחסית,

• תביעות תלויות –מטופלות לרוב על

ואחזקתם נתונה לכללים קפדניים.

• היעדר קווי אשראי בנקאיים גדולים
• גישה מוגבלת למערכת הבנקאית
תיתכן ברשויות חלשות

ידי הפרשות לתביעות לפי הערכות
עורכי דין
• חברות עירוניות עצמאיות אשר
ייתכן ויזדקקו לתמיכה תחת תרחיש
לחץ

10

Private & Confidential

איכות האשראי במגזר המוניציפאלי בישראל
• גורמים חיצוניים ומבניים:
• מסגרת מוסדית יציבה
וכלכלה מקומית חזקה
•

גמישות הכנסות מוגבלת,
אופק תכנון פיננסי קצר

• מאפיינים מגזריים:
•

רמות חוב נמוכות ונזילות
חזקה בממוצע

•

שונות בין הרשויות
המקומיות תושפע במקרים
רבים מהמדיניות הפיננסית,
שתושפע ותשפיע על גורמי
דירוג אחרים
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תודה על ההקשבה
נועה פוקס
אנליסטית בכירה
972-3-7539728
972-52-7333969
Noa.Fux@spglobal.com
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