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אלי יונס :בגלל הפדיונות בקופות הגמל  -חברות יתקשו
למחזר חוב
צבי אקשטיין ,המשנה לנגיד בנק ישראל :הקשר שבין הגופים הפיננסיים שלנו
לעולם נמוך ,אך חוסר האמון של המשקיעים מגיע גם אלינו
מאת אתי אפללו

<< "טיבן של כלכלות קומוניסטיות הוא בכך שהן יציבות להפליא .הכלכלות הקפיטליסטיות
הן תנודתיות ,יש עונות של גאות ושפל .עכשיו אנחנו בשפל ,ותהיה האטה ארוכה .אבל
המגמה הממוצעת היא תמיד עלייה"  -כך אמר אמש מנכ"ל בנק מזרחי-טפחות אלי יונס
בכנס ה) CFO-פורום מנהלי כספים ראשיים( באילת.
יונס ציין כי חייב להיות קשר הדוק ככל האפשר בין יוצר הסיכון לנושא הסיכון .לדבריו:
"כשמכשירים הופכים להיות שוקיים משהו מיטשטש  -לא רק בסיכון ,אלא גם בתחושת
הנזילות .לכאורה ,הכל נזיל ואפשרי" .לדעת יונס" ,רגולציה זה דבר חשוב ומה שמבחין בין
בנקים למוסדיים האחרים בישראל זה רמת הרגולציה .רגולציה ,זו לא רק השאלה כמה
הרגולטור מחטט בספרים ,אלא האם הרגולטור מצמיח בחברות ממשל תאגידי ומערכות
ניהול סיכונים .להגיד :דווחו לי כמה אתם מחזיקים בנייר כזה או אחר ,לא מבטיח מדידת
חשיפה כוללת הרגולטור .יש להסביר למה בדיוק הוא מתכוון".
יונס הציג סקירות של הבנקים מריל לינץ' ודויטשה בנק שהעריכו כי המערכת הבנקאית
יציבה ,ובדבריו הזכיר גם את קופות הגמל" :אנחנו ,הבנקים ,נשענים על משקי בית וקופות
הגמל משקיעות בחוב קונצרני .עוד מעט החברות יבואו למחזר את החוב שלהן ,אך מכיוון
שבקופות יש רק פדיונות ,הן לא יוכלו לממן את מחזור החוב של החברות" ,ציין יונס.
משמעות הדבר היא שהחברות הקונצרניות בישראל ,שגייסו בשנים האחרונות חוב מגופים
מוסדיים ,יידרשו לחפש מקור מימון אחר על מנת להמשיך ולמחזר את החוב שלהן.
בכנס נשא דברים גם פרופ' צבי אקשטיין ,המשנה לנגיד בנק ישראל שציין" :הגופים
הפיננסיים שלנו אמנם קשורים לעולם ,אך מידת הקשר היא נמוכה והמערכת הפיננסית
הישראלית היא איתנה .ואולם ,חוסר האמון של המשקיעים בשווקים מגיע אלינו ישירות".
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