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אלי יונס :המערכת הבנקאית מוטרדת מהתכווצות האשראי
מחשש שתגרום להתמוטטות קשה בכלכלה הריאלית
 06.4.2009 | 14:06אורה קורן

" את המערכת הבנקאית מטריד האם תהליך התכווצות האשראי במשק לא
יגרום להתמוטטות קשה ונוראה בכלכלה הריאלית" .כך אמר היום אלי יונס,
מנכ"ל מזרחי טפחות  ,בכנס פורום  CFOשנערך בשיתוף עם האגודה למען
החייל.
" אנחנו מגיעים לשלב בו מה שמטריד את המערכת הפיננסית זו המערכת
הריאלית .את המשבר הפיננסי חווינו לפני חצי שנה ועוד לא סיימנו אותו .אבל
מה שעומד בפנינו בעיקר הוא משבר אפשרי בתחומים הריאלים" ,הוסיף.
יונס אמר כי " המשבר הפיננסי בשוק החוץ -בנקאי הוא סיכון מרכזי על הפירמות
ועל יכולת הצמיחה של המשק והמערכת הבנקאית ,זה נושא תשתיתי" .לדבריו,
הממשלה לא צריכה לתת לבנקים ערבויות לגיוס הון ,אלא לדאוג לשוק המשני.
משרד האוצר הציע באחרונה להעמיד לבנקים ערבות מדינה לגיוס הון בסך 6
מיליארד שקל ,וצוות מאה הימים שלהקים ראש הממשלה בנימין נתניהו שקל
להכפיל את הסכום.
יונס הדגיש ,כי הממשלה "לא צריכה ללכת לפי הלכי רוח פופולריים בשאלה במי
לתמוך ,ולא לדון בשאלה מיהו אוליגרך ומיהו טייקון .היא צריכה לשאול את
עצמה מי מסוגל לקחת חברות ולהוביל אותן לצד השני של המשבר ,ויש לעשות
הסדרים כדי להחזיר אותו חצי שוק מימון לפעולה" ,הוסיף .יונס ציין כי חידוש
פעילות שוק המניות תאפשר לחברות לגייס כסף" .כך יירד חלק מסיכון
הפירמות ,ואנו צריכים להחזיר את שוק הפירמות לפעולה" ,אמר.
יונס הזכיר כי כשהיה בעבר חלק מהצוות הבכיר של משרד האוצר נהג גם הוא
להתנגד לתמיכה בתעשיות שלא היה להן סיכוי לשרוד ,אולם היום יש לעסוק
בשאלת שימור היכולת הכלכלית של המשק .לכן ,גם אם ישנה התלבטות לגבי
עסק כלשהו ,אם ישרוד את המשבר ,יש לעזור לו" .כי תשתית כלכלית שתהרס,
יקח שנים לבנות אותה מחדש ,אם בכלל .אלה אינם ימים רגילים" ,אמר.
יונס סיפר כי בבוקר היה בדיון בו ציין אחד הרגולטורים ,כי המשבר בחו"ל נבע
בעיקר מאובדן היכולת של המערכות הפיננסיות להתכנס לרמות אשראי יותר
נמוכות .הוא ראה צמיחה עצומה בחשיפת בנקים לאשראי ,מ 20-טריליארד דולר
לפני  15שנים ול 60-55-טריליארד דולר בתחילת  .2008לדבריו ,צמיחה לא
מבוקרת זו היא שחוללה את המשבר הגדול ,שנבע מכך ,שעכשיו השווקים חזרו
והתכווצו לרמות אשראי נכונות ומותאמות יותר לתוצר בעולם.
" במשבר בארץ יש וריאציה" ,אמר יונס" .עיקר הבעייה של המערכת הפיננסית
היא התכווצות ,או שאלת היכולת של חברות לכווץ פעילותן במהלך שניתן
לשליטה ,לרמות האשראי האפשריות להן .ההתכווצות נדרשת כיוון שהשוק
החוץ בנקאי לא קיים ,הוסיף.
יונס הוסיף כי אין להמתין ליציאת ארצות הברית מהמשבר בהנחה ,שהיא
תמשוך למעלה גם את המשק הישראלי " .בעיקר בקרב צעירים מקובל לחשוב
שמוטב שלא נעשה הרבה ,כי כשארצות הברית תצא מהמשבר ,גם אנחנו נצא.
אבל זו מחשבה חסרת אחריות" ,אמר.
" המשבר החמיר אצלנו בגלל כשלים שהיו לפניו וכשלים בטיפול בו כשכבר היה
לפתחנו .יכולנו לפעול לצמצום השפעתו ,אולם היום אנחנו בנקודה מאוד כואבת
של משבר ריאלי .ייבאנו קשיים שלא היינו צריכים לייבא .ארצות הברית ואירופה
עשויות להתאושש ולהשאיר אותנו מאחור ,אם לא נעשה כלום .כולם יודעים היו
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בעבר תקופות בה ארצות הברית שיגשגה ואנחנו היינו מאחור .אנחנו צריכים
לנהוג על פי מאפייני המשק שלנו והם יחודיים לנו .המשבר פגע בנו פחות,
ואנחנו יכולים להיחלץ מהר יותר כי אנחנו כלכלה קטנה" ,הוסיף יונס.
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