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חיים ישראל ממריל לינץ'" :אם ישראל תוגדר כשוק מפותח הזרים
יברחו מכאן"
ישראל ,שדיבר בפני  150מנהלי כספים בכנס ה CFO-באילת ,הוסיף" :השוק בישראל יקר
יותר מהשווקים המתעוררים האחרים .קשה למצוא כאן מציאות"
מאת נתן שבע

"ברגע שישראל תוגדר כשוק מפותח על ידי הזרים הרבה פוליטיקאים יתבשמו מכך ,אבל המשקיעים הזרים
יברחו מכאן" ,מזהיר חיים ישראל מבנק ההשקעות מריל לינץ' .ישראל דיבר אתמול בכנס ה CFO-באילת,
בפאנל "המשק הישראלי בראי העולם" ,בהשתתפות כ 150-מנהלי כספים של חברות במשק .בפאנל
השתתפו גם טל ליאני המסקר את תחום הטלקום במריל לינץ' ויושב בניו יורק ודארן שואו ,אנליסט .UBS

ישראל ,המסקר את השווקים המתעוררים עבור מריל לינץ' ,אמר כי אם ישראל תוגדר בעתיד כשוק מפותח,
משקלן של השקעות הזרים כאן יקטן משמעותית .לדבריו ,אם ישראל תצטרף לתיק השווקים המפותחים,
חלקה היחסי בעוגת ההשקעות העולמית של הזרים יירד ל 0.2%-בלבד" .כך קרה ,למשל ,בפורטוגל
שמוגדרת כעת כשוק מפותח" ,ציין.

ישראל הוסיף כי ישראל נמצאת זה תקופה ארוכה במשקל חסר" .על אף העליות בשווקים המתעוררים,
ישראל יקרה יותר ,המכפיל גבוה יותר .חלק מזה נובע מהנזילות הגבוהה בשוק המאלצת את המוסדיים
להזרים עוד ועוד כסף לשוק .אנו רואים זאת גם בכמות ההנפקות; קשה למצוא כאן מציאות ,וכבר בתקופה
הקרובה נראה עוד ועוד חברות בעייתיות שמגיעות לשוק" ,אמר.

אז למה כדאי בכל זאת למשקיע הזר לבצע השקעות בישראל? "ישראל נותנת תשואת חסר כשהשווקים
המתעוררים עולים ,אבל ברגע של ירידות היא יורדת פחות .ישראל היא שוק דפנסיווי ומעין אופציית קול
) (Callשאתה רוצה להיות בה בכל מקרה כאשר השווקים עולים" ,אומר ישראל.

טל ליאני ממריל לינץ' ציין כי העובדה שהזרים מעדיפים שווקים כמו הודו או סין נובעת מכך שהכלכלות
שלהם רצות חזק יותר מישראל" .בסופו של דבר ,אנו מייצרים טכנולוגיות .למרות שמספר החברות
הישראליות שנסחרות בנאסד"ק הוא רב ,יש לנו רק כמה חברות ענק ,כמו טבע ,צ'ק פוינט או אמדוקס.
אנחנו צריכים לייצר עוד חברות כאלה".

כנס ה CFO-שימש במה גם לאלי יונס ,מנכ"ל בנק מזרחי טפחות ,כדי לשוב ולתקוף את הבקשה של
הבנקים הגדולים שלא לתת לבנקים הבינוניים-קטנים להיכנס לפניהם לתחום הייעוץ הפנסיוני  -רעיון שאותו
מתווים באוצר" .העדפת הבנקים הבינוניים בתחום הייעוץ הפנסיוני היא בבחינת 'הזדמנות אחרונה' לחולל
שינוי במבנה מערכת הבנקאות ובאופיה הריכוזי" ,אמר יונס" .מתן היתר לבנקים הגדולים להיכנס לתחום
במקביל לבנקים הבינוניים יחמיר את בעיית הריכוזיות לא רק בהיבט הייעוץ הפנסיוני ,אלא בכל תחומי
הפעילות הבנקאית" ,הוסיף.

יונס טען כי הממונה על ההגבלים העסקיים איפשר הנחות או הקלות בלא מעט מקרים בתחומי התקשורת,
האנרגיה והמזון כדי לאפשר כניסה של שחקנים חדשים .לדבריו ,כך צריך להיות גם בענף הבנקאות בתחום
הפנסיוני" .הבנקים הגדולים מבקשים לקבל פיצוי על כך .לא מגיע להם שום דבר ,כמו שלא מגיע לפז דבר
עם כניסת מתחרה לענף" ,אמר יונס.

יונס מציין כי שליטתו של הדואופול )הפועלים ולאומי( בתחום האשראי העסקי משמשת לו מנוף במרבית
החברות והמוסדות העסקיים בישראל ,וכתוצאה מכך הוא נהנה מנגישות רבה לחלק גדול מהמעסיקים
ודרכם לעובדיהם" .במציאות שכזו ברור כי כניסת הבנקים הבינוניים לאותם מקומות עבודה תהיה כמעט
בלתי אפשרית ,מה שיוביל להגברת עוצמתם של שני הבנקים הגדולים" ,ציין.

בערב הפתיחה ביום שלישי תקפה נגה קינן ,יו"ר פורום ה ,CFO-את המדיניות הכלכלית של הממשלה
שמתנהלת לדבריה כמו טייס אוטומטי" .הכלכלה הישראלית מופקרת כבר תקופה ארוכה ,והצלחתו
הכלכלית של המשק מתקדמת על אדי הדלק האחרונים של תקופת בנימין נתניהו" ,אמרה" .בשנה
האחרונה גדל עד מאוד המרחק בין תל אביב לירושלים ,בין העשייה הכלכלית של המשק והנבצרות
המתמשכת של הנהגת המדינה .מישהו צריך להתחיל לקחת אחריות .מישהו צריך להתחיל לעשות
מעשים" ,הוסיפה.

קינן קראה לראש הממשלה ,אהוד אולמרט ,למנות מיד שר אוצר שינווט את הכלכלה .עם זאת ,קינן
התריעה מפני מינוי של שר אוצר כאתנן פוליטי" .ראש הממשלה חייב למנות לתפקיד שר האוצר אישיות
כלכלית בכירה שיכולה להמשיך את תנופת הרפורמות הריאליות והפיננסיות שבוצעו במשק הישראלי
בשנים האחרונות ,ולא להשתמש בתפקיד כמקור לחלוקת כיבודים פוליטיים" ,אמרה.
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