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יונס מגיב לענתבי" :לא הייתי מרים דגל שלא יהיה סיוע ממשלתי לחברות
שיזדקקו"
מנכ"ל בנק מזרחי-טפחות בכנס " :CFOבהפסדים של חברות ,צריך שישאו הבעלים ולא החוסכים" .לגבי בנק
ישראל" :עושה עבודה נאמנה .קונה זמן ליצואנים"
אריאל אטיאס
09/09/2009 13:00:08

ידין ענתבי ,הממונה על שוק ההון והביטוח במשרד האוצר ,טוען כי הממשלה לא צריכה לממן גופים שלא מצליחים
להחזיר הלוואות .בתגובה ,אלי יונס ,מנכ"ל בנק מזרחי-טפחות ,אמר" :לא צריך להרים דגלים שלא יהיה סיוע
ממשלתי לחברות שיזדקקו .אני מקווה שלא נזדקק לסיוע זה ,אבל אם נגיע לשם ,אני רוצה לקוות שהממשלה תדע
לנהוג כמו ממשלות אחרות  -ולסייע".
בהתייחסות עקיפה לחובות אפריקה ישראל המחזיקה בכ 60%-מתוך סך של  12.8מיליארד שקלים הנמצאים כיום
בהסדרי חוב אמר היום )ד'( ענתבי ,בכנס השנתי של פורום  ,CFOכי אין צורך להתערב ולסייע.
"בהפסדים של חברות ,צריך שישאו הבעלים ולא החוסכים" ,אמר יונס" ,אמרו שבאפריקה יפגעו אחוז נמוך מנכסי
המשקיעים  -לא נכון לחשוב כך" .יונס ,השתתף במליאת הצהרים והעביר הרצאה על לקחי המשבר ובראשם הצורך
בתמחור נכון של סיכונים.
בהתייחסות לניהול המשבר ע"י בנק ישראל אמר יונס כי בנק ישראל את תפקידו מילא .הוא סיפק נזילות למערכת,
הוא עשה הרבה מאוד באיסוף במידע ובניתוח מידע .הוא בנה באופן לא מתפשר כרית ביטחון בבנקים" .נכון שחשבנו
מדי פעם שבנק ישראל מנדנד יותר מדי והוא מן אמא פולניה כזאת .אבל היתרון של אמא פולניה ,הוא שהיא בכל
זאת אמא" ,אמר יונס.
"הממשלה גם חייבת לעזור .משאבים יש  -חילקו אותם בזמן המשבר אבל הם לא הגיעו ליעדם ונשארו בלא מימוש.
כך גם בנוגע לקרנות המעוף  -הם היו לא רלוונטיות .השוק התאושש מהר יותר ולכן המשאבים לא נוצלו .כעת ,יש
להשתמש בזאת למטרות של צמיחה".
"אני הייתי מטפל בקטרי הצמיחה של המשק .הקטרים נמצאים בתחומי הטכנולוגיה .הבנק המרכזי מנסה לעזור
ליצואנים בתמיכה בשערי המט"ח אבל הוא לא יכול ולא אמור לשמור על רווחיות היצוא .הוא יכול לקנות זמן ,וזה
מה שהוא עושה".
"הסיכוי היחיד למשק הוא בתחומים הטכנולוגיים עתירי הרווח .וזאת ע"י הגדלת מכוני המחקר והפעילות
המחקרית .עוד חייבים לדאוג לעיכוב תהליכי מכירת החברות החוצה ,האקזיטים למיניהם ,והשארת ערכים מוספים
בישראל"
לסיכום אמר ,יונס ,כי אחד המרכיבים המרכזיים ביציאה מהמשבר היא צריכה פרטית .צריכה פרטית נוצרת בין
השאר באמצעות יצירת הכנסה פנויה  -דהיינו מערכת המס" .האבסורד" במהלכי הממשלה" ,הוא למשל העלאת
תקרות הביטוח הלאומי".
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