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הדפסה

חזרה

אלי הורביץ :פגישת הנגיד עם הבנקים
התבצעה יומיים מאוחר מדי
יו"ר טבע תקף את התנהלות האוצר במשבר" :האוצר לא מתנהל נכון ניהולית
זה כאילו שהיו נותנים למנהלי הכספים בחברה לנהל את החברה" .הודיע כי
בכוונת החברה לתבוע את בנקי ההשקעות שהפסידה בגללם "וגם נקבל פיצוי
רונית מורגנשטרן | 12:09 18/9/2008
"נגיד בנק ישראל היה צריך לצאת ביום הראשון בהודעה ,והוא עוד יום קודם על המשבר המגיע
ולשבת עם הבנקים ,לשמוע מהם אם יש בעיות ולצאת לציבור .כשהוא עשה את זה אתמול
עשה את זה יומיים מאוחר מדי" .כך טוען אלי הורוביץ ,יו"ר טבע ,בדברים שנשא הבוקר בכנס ה
 CFOהמתקיים במלון דן באילת.
בשיחה עם -NRGמעריב אמר הורביץ ,כי הפאניקה היתה נמנעת בחלקה אם המסר המרגיע היה
מגיע מוקדם יותר ,גם מכיוון הממשלה .לדבריו ,אין בעיה עם יציבות הבנקים בישראל
אומר שלא יהיו בעיות לבנקים ,אבל אין סכנה ליציבותם" ,אמר.
עוד אמר ,כי לדעתו אי אפשר כרגע לטפל בפאניקה בשוק ההון ,אבל מי שקונה היום איגרות חוב
שנזרקו ,בודק לעומק ,קונה מתוחכם ,הולך להרוויח בעוד שנה שנתיים.
לדבריו ,טבע תתבע את בנקי ההשקעות שהפסידה בגללם "וגם נקבל פיצוי" הדגיש.
בטבע היה דיון אינטילגנטי בהשקעות שלה בבנקים שנפלו ,כשהובטח להם סל אג"ח טריפל
אבל "כשברוקר למטה קובע מה לעשות ,ואני לא יודע שבארה"ב אפשר לקבל משכנתא
מ 100%-מערך הנכס  -הרי זה חוסר
אחריות של המערכת שם ועקיפה חמורה
של הרגלוציה האמריקנית.
"המשבר הפיננסי בארה"ב הוא קודם כל משבר של הרגולציה .המציאו שם פטנט איך
הרגולציה הבנקאית הממוסדת הקלסית ,והתוצאה היא פשיטת הרגל שלהם" ,אמר.
הורביץ גם תקף בדבריו בכנס את משרד האוצר וטען" :האוצר לא מתנהל נכון ניהולית
שהיו נותנים למנהלי הכספים בחברה לנהל את החברה .אגף התקציבים באוצר הוא גזבר
לא מתנהל כמו  CFOמבחינת ההשקפה שלו .גזברים מסתכלים דרך החור שבגרוש,
את הרבעון הקרוב".
על אי השתתפות החרדים בכוח העבודה אמר הורביץ" :זו שחיתות לא יותר קטנה מהשחיתויות
שכותבים עליהן בעיתונים .זו ותרנות ממשלתית לאורך כל השנים ,שקיבלנו אותה כמובנית מאליו
לצערי גם אין מפלגה שמתייחסת לכך במצע שלה".
דוד ברודט ,היום יועץ כלכלי בכיר ,ובעבר מנכ"ל משרד האוצר ,אמר בכנס ה CFO-על החרדים
"הפגיעה שלהם כפולה  -הם גם לא תורמים למשק וגם מקבלים תשלומי העברה שאין לנו
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