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פרוטוקול ארוחת בוקר מועצה באירוח מזרחי-טפחות
אלי יונס ,מנכ"ל הבנק
הבוקר קראתי מאמר על צפון אירופה ,דנמרק ,שבדיה ,נורבגיה ,שהולך להיות שם לא פשוט .הם הפעילו
מדיניות מרחיבה מאוד של הוצאות ובתחום המוניטרי ואשראי זמין ,ומכך התפתחה בועת נדלן וחוסר איזון
תקציבי לאורך זמן.
אחת משתי ההצלחות הכלכליות הבולטות ביותר בניהול מדיניות אסטרטגית תקציבית כלכלית של הממשלה
לאורך שנים ,זו הגישה של פתיחת הכלכלה לתחרות ,ליברליזציה ,הפרטת נכסי ממשלה .זו הייתה קפיצת
מדרגה בכל מה שקשור למיצוי היכולות של המשק הישראלי .הנושא האחר הוא הקטנת מעורבות הממשלה
ושמירה על איפוק תקציבי .איפוק בניהול הגרעון ,בגובה התקציב ובסגירה מתמדת של הגרעון .אי אפשר
לחיות על גירעונות לאורך זמן .כיון שאין יש מאין ,העובדה שהיום אפשר ללוות כי יש שם טוב בחו"ל ,זה לא
בהכרח יספיק למחר.
איך בכל זאת יוצרים מקורות? מה צריכה לעשות המדינה כדי שזה יקרה? ניהול תקציב המדינה .ניהול סדרי
העדיפויות בתקציב המדינה.
אתמול ביקרתי בנצרת .היו"ר שלנו שהוא עמוד תווך של קשרים עם המגזר הערבי ,שסדרי העדיפויות לאורך
שנים ארוכות שמו אותו בצד .אלה אנשים שרוצים להשתלב .הם לא יודעים איך .הם מאבדים את הילדים
שלהם .גדל והולך משקלם של הדרוזים ,שמרגישים שהם אפילו יותר פראיירים ,כי הם כן משרתים בצבא
ובסופו של דבר חוזרים אחורה לתוך מקום מופלה ולא הוגן.
קרן המטבע חושבת שאם נשכיל לשלב ערבים וחרדים בכוח העבודה יש לנו פוטנציאל גידול של  51%בכוח
העבודה .זה נכון ,אבל יש בעיה נוספת 12% .מהכנסות המס של ישראל אינן משולמות (העלמות מס) .כבנק
שחזק במשכנתאות אני אומר לכם שיש פעילות כלכלית שנעשית מתחת לקו ,ולא משלמים עליה מס .יש שם
יכולת החזר משכנתא שהיא ללא תלוש שכר .יש כאן מעגל קסמים ואנחנו לא עושים את הצעדים הדרמטיים
שנעשו בתחילת שנות השמונים כדי להיגמל מהבעיה הזו .אין לנו אומץ אבל אולי משבר גדול יעזור לנו לצבור
אומץ לעשות את מה שצריך.
אתמול התקשרו מהאוצר לשאול האם נכון שהולכת להיות מצוקת אשראי .שאלו אם אני צריך זמן לחשוב על
זה .התשובה היא ברורה .יש כבר בעיה בתחום האשראי .נדמה לי שרובכם לא רואים את זה אבל זה בקלות
יכול להתפתח למשהו חמור .תולים את הבעיה בשני דברים :האחד  -אשראי חוץ בנקאי מוסדי ,בגלל הסדרי
חוב ,רגולציה מכבידה וריכוזיות התיק שלהם במשק הישראלי שצריך לגוון אותו בחו"ל וזה לא חכם לשים הכול
במקום אחד .השני – אשראי בנקאי ,והבנקים תולים את הדברים בבזל  ,3ובצורך להגדיל את הלימות ההון
בשנים הקרובות ,והבנקים יפסיקו לתת אשראי כדי לבנות הון ,להקטין את נכסי הסיכון ע"י אי-הגדלתם
ובמקרים רבים אף להקטינם.
יש למשוואה הזו כמה תוצאות אפשריות .לא חייב לבוא משבר אשראי .הצמצום בבנקים הוא מלאכותי ולאו
דווקא כי כך צריך להיות .אם הסטנדרט העולמי יהיה  ,55%אני תומך בכך שהבנקים הישראלים יהיו באותו
מקום .אנחנו לא יכולים להיות במערכת בנקאית מסוג ב' .אני מאוד נהנה להיות במערכת בנקאית שמחזרים
אחריה לפתוח קווי אשראי לאחרים ,שמקבלת אשראי לתקופות ארוכות יותר מכמעט כל בנק בעולם .ברור
שזה טוב לבנקים וטוב למשק – הבנקים שלובים במה שקורה במשק .הבנקים צריכים ורוצים לתת אשראי.
מזה הם חיים .כל הבנקים רוצים לצמוח .לנו יש גם קווי אשראי וגם מספיק הון כדי לגדול אבל בנק אחד לא
יכול להחזיק את המערכת.
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מה שחסר הוא הצד המשלים למשוואה .בישראל הולכת ונבנית רגולציה כלכלית ורגולציה בנקאית שהיא עולם
עם חיים משלו ,שלא דומה למה שקורה בחו"ל .ריכוזיות ובה נושא חברות הפער ועוד דברים כגון זה .הבנקים
הישראלים בקטגוריה בפני עצמה .הם נכשלים בהדיפה של החרגות רבות הנוגעות לאופי פעילותם ביחס למה
שנעשה בעולם .למשל שאין אפשרות לפנות מביתו מי שלא משלם משכנתא .עיסוק שלא נגמר בשאלה כמה
ישלם משק בית ב דמי ניהול חשבון לחודש .יש עלינו הכבדות מיוחדות במינן .יש גם תחומים אחרים הנוגעים
לאותו עניין ,ההפרדה במערכות המחשוב .ההשקעה השנתית שלנו בטכנולוגיה היא  542-512מש"ח
במערכות מחשוב ועוד כסכום הזה בתחזוקה.
מה שאמור ליצור הכנסה ,ולהקל על גודל ההון זה הייעוץ הפנסיוני .כל הבנקים השקיעו בזה כי זה היה אמור
להיות תחום מצוין .ועדת בכר ,הנהלת משרד האוצר והשר הבטיחו שהבנקים יהיו היועצים העצמאיים הבלתי
תלויים בתמורה ללקיחת הניהול של הנכסים הפיננסים .אין אפשרות להגיע לחברות המשפיעות דרמטית על
ההחלטות הפנ סיוניות של העובדים .אי אפשר למכור פנסיה בלי ביטוח חיים ,זו וריאציה של אותו דבר .כשאת
המשא ומתן מול חברת הביטוח מנהל בנק ,הפרמיות יורדות .כשעושה את המו"מ מנהל הסדרים ,הפרמיות
עולות ...הפוליטיקה הישראלית לא תפתור את זה .לא יאפשרו לבנקים לעסוק בעוד תחומים של שירותים
פיננסיים מעבר למה שיש היום ,כמו שלא יפתרו את שילוב האוכלוסיות המדוברות לעיל בשוק העבודה.

אלדד פרשר CFO ,וחבר הנהלה ,מזרחי-טפחות
אנחנו מזהים את הבעיה הקריטית ביותר של ישראל ,שמשפיעה על פוטנציאל הצמיחה והתוצר של המדינה,
שאם לא תטופל מהר...
אם נחסוך בתקציב הביטחון אנו עלולים להיות בטעות מסוג שני (לא ניקח לעבודה עובד שהוא מאד מאד
מתאים לעבודה) – לא נפתח היום את הנשק שנזקק לו במלחמה השנייה .בגלל העיסוק בביטחון ,אנחנו
שוכחים להתעסק במבט על התעסוקה.
אנחנו נוטים לחשוב על עצמנו כעל מדינה קטנה .אבל מעל  122מיליארד דולר תוצר זה ממש לא מדינה
קטנה ,והתוצר לנפש הוא מעל  12אלף דולר .זה לא נמוך .אנחנו מדינה עשירה יחסית ,עם תוצר גבוה יחסית.
קצת מעל  42%הוא יצוא ואותו דבר היבוא .אנחנו כולנו חיים מסחר חוץ .אנחנו היינו כל הזמן בגרעון,
שהתחיל בשנות השבעים ,אבל לצורך הענין ,איפשהו בשנות ה 1222-עברנו לעודף במאזן סחר החוץ שלנו.
הרבעון  3בשנת  1255היה הרבעון הראשון שבו חזרנו לגרעון בסחר חוץ .זה מייצר סיכון עודף על שער
החליפין כלפי מעלה.
נושא אחד שיש בו הצלחה גדולה הוא שיעור האבטלה .אנחנו כבר הרבה זמן ב! 1.5%-
ההכנסות ממסים מראות את הכניסה והיציאה מהמשבר .רואים את היציאה המהירה מהמשבר בשנת .1252
 1252-1255היו שנים מעולות בכלכלה הישראלית ,ברמה מאקרו כלכלית .בשנות ה 02-למעלה מ12%-
מהתל"ג הוחזק ע"י הממשלה .הממשלה העבירה אותו לסקטור הפרטי ואנחנו ב 1252-עומדים על .41.5%
לכן ,מה שגרם למשק הישראלי להתמודד יפה עם המשבר זה הסקטור הפרטי .שר האוצר אכן לא עשה כלום.
נטל המס ברוטו כאחוז מהתמ"ג ,למעשה ,לא כל כך גבוה כמו שאנחנו חושבים .המהלך של עצירת הורדת
המסים ברמה המאקרו כלכלית הוא נכון וצודק.
ובסופו של דבר ,חברות הדירוג שבחנו את המדינה במהלך המשבר של  ,1220לא הורידו את הדירוג וב-
 1255חברת  S&Pאף העלתה אותו.

2

השאלה בנושא האבטלה היא לא רק מה שיעור האבטלה ,שירדה מ 8%-ל ,1.1%-אלא גם ששיעור
ההשתתפות עלה בשיעור כבד של  .1%מה שיותר חשוב הוא עליה במשרות המלאות וירידה במשרות
החלקיות .בד"כ כשיוצאים או נכנסים למשבר יש נטייה למשרות חלקיות ,אבל דווקא בישראל יש עליה
פרמננטית בכמות המשרות המלאות .המשרות החלקיות נותרות והעליה בשיעור התעסוקה נובעת ממשרות
מלאות.
גם כשמשווים אותנו למדינות ה , OECD-שיעור המשרות החלקיות אצלנו היה גבוה יותר בתחילת שנות ה-
 1222והפך להיות נמוך היום .גם הגידול בכל העבודה אצלנו עקבי ופרמננטי בעוד שבמדינות האחרות יש
ירידה בכמות המועסקים.
אחת התוצאות של סקטור פרטי אקטיבי וממשלה קטנה היא שהמחזורים העסקיים בישראל אגרסיביים
וצפופים .המשבר של הדוט קום קרה על פני כמה רבעונים ולקח שלוש שנים עד שנת  .1224המשבר האחרון,
שהיה קשה ,לקח  3רבעונים כולו .הסייקל הכלכלי היה מזורז מאוד .כשנכנס עוד פעם לסייקל זה יהיה מהר
ואלים וצריך להתחשב בזה.
אז מה רע?
גילאי  11-54לפי אוכלוסיות נבחרות מראה כך שגברים חרדים ונשים ערביות אינם עובדים .הבעיה אינה
מגזרית אלא בתת מגזר.
אם נסתכל על הגברים ,ככל שאתה משכיל יותר ,יכולת התעסוקה שלך טובה יותר .זה נכון ליהודים וערבים.
אבל ,אצל נשים ,הפער בין יהודים לערבים בהשכלה הוא דרמטי .בנשים משכילות יש פער מינורי שנובע
מהפליה מובנית במקומות עבודה .ככל שההשכלה במגזר הנשי הערבי יורדת ,שיעור התעסוקה צונח דרמטית
עד שב 52-שנות לימוד מדובר ב 8%-תעסוקה בלבד!
מחלקת המחקר של בנק ישראל הגדירה אישה מודרנית כבעלת  53שנות לימוד ומעלה או פרודה או גרושה
עם פחות מ 1-ילדים עם מחשב ורישיון נהיגה .מסורתית היא ערביה בעלת עד  52שנות לימוד או נשואה עם
שלושה ילדים לפחות ללא רישיון נהיגה ולא משתמשת במחשב .אישה מודרנית במגזר הערבי שיעור תעסוקה
הוא  ,51%לעומת מסורתית במגזר שהוא  5%בלבד.
בהשוואה עולמית ,בכל מדינות העולם ,השכלה על תיכונית מנבאת תעסוקה .השכלה תיכונית ויסודית מנבאות
פחות תעסוקה אבל בישראל הפער בולט עוד יותר .זה נובע מהעדר השכלה מקצועית יסודית ותיכונית
שמאפשרת לאנשים למצוא תעסוקה.
מה זה אומר על המשפחה? בכלל האוכלוסייה  53%יש עוני .זה בינוני .אבל תחולת העוני אצל ערבים וחרדים
הולכת ועולה .מעל  .15%כשמסתכלים על זה לפי מפרנסים .כשיש  1מפרנסים ,גם אצל האוכלוסיות
המופלות ,תחולת העוני נמוכה יותר –  .52-53%במפרנס בודד מגיעים למעל  12%וכשאין מפרנס יש 02%
עוני .מה שמטריד בזה הוא שחילונים ודתיים מסורתיים יגיעו בשנת  1210ל 12%-מהאוכלוסייה בלבד (ב-
 5082זה היה  82%מהאוכלוסייה) .החרדים גדלים באחוז הגידול הרב ביותר ,ואצל הערבים זה מתמתן .יש
התמערבות של האוכלוסייה הערבית בישראל וקיטון בקצב הגידול של האוכלוסייה –  1.4%היום ,וזה יירד עוד
עד  .5.4%אצל חרדים יש  4%גידול .זה קונסיסטנטי 38% .מהילדים בכיתה א' הם בחינוך ממלכתי ב.1220-
 11%כשמסתכלים גם על ממלכתי-דתי .זה החינוך שיביא השכלה ראויה לשוק התעסוקה .כבר היום 12%
מהילדים במערכת השכלה לא אופטימלית .חמור מכך ,בגלל ששיעור הגידול באוכלוסייה הכללית עדיין גדול
יחסית ,יש  1.1עובדים על כל פנסיונר ,אבל כשמגיע ל ,1210-במצב האוכלוסייה הכללית יהיו רק  3עובדים
על כל פנסיונר.
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ברמת מאקרו כלכלה ,מול העולם ,יש מתאם רב בין שיעור תעסוקה לתוצר לנפש .לכן כשישראל עם שיעור
תעסוקה נמוך ,היא לא ממצה את הפוטנציאל ,והוא עוד ילך ויפחת.
ועדת טרכטנברג מתגלגלת הכי מהר בנושא הזה .את פרק הפתיחה צריך להכניס ללימוד אצל כולם – מסביר
את מצב החברה בישראל .ההמלצות פשוטות וקלות ואם ניישמן – נגיע רחוק .החסמים להשתתפות
האוכלוסיות בשוק התעסוקה ברורים –
.5
.1
.3
.4
.1
.5

כדאיות כלכלית נמוכה להשתלב בתעסוקה (הטבות והנחות למי שלא עובד)
רמת השכלה נמוכה
אפליה בקבלה לעבודה
העדר פתרונות מספקים לטיפול בילדים בגיל הרך
העדר תחבורה ציבורית יעילה למרכזי התעסוקה
מערכת חברתי ותפיסת עולם שאינן מעודדות תעסוקה מחוץ לישוב (לנשים ערביות)

עלית מחירי הדיור הביאה לחיזוק הפריפריה באופן ששנים של מדיניות ממשלתית לא עשתה !
לפיכך עיקרי המלצות טרכטנברג לעידוד תעסוקת מיעוטים צריכות להיכנס – סבסוד מעונות יום ,הכוון
תעסוקתי ,הרחבת טיפול בגיל הרך ,הכנסת חינוך מקצועי וכו'.
אם זה ייכנס ,אומר התמ"ת שעד  1258נוכל להגיע לאחוזי תעסוקה .התוצאה היא שכל גידול של 5%
בתעסוקה ,משמעו  15מיליארד  ₪תוצר .זה גידול מסיבי בתעסוקה ולכן זו יכולת להגדיל ב 12%-את התוצר
בלי לעשות כלום .רק לטפל בשוק העבודה בצורה נכונה.

על בנק מזרחי – אנחנו שונים מאוד 52% .מהמאזן והרווחים מגיעים ממשקי הבית (תמונת הראי של שאר
הבנקים בישראל) .למרות שבבנקאות יש יתרון לגודל ,אנחנו הבנק שכבר  5שנים הכי יעיל בישראל בהרבה.
מתחת ל 11%-יעילות (הוצאות תפעוליות לסך הכנסות) ,וזה כבר טוב ברמה עולמית .לפני  5שנים בנינו
תוכנית לפיה לתשואה על ההון של  51%ב .1253-אנחנו מאוד קרובים לשם .המפקח על הבנקים בדוח לשנה
הזו ,בסיכון מול תשואה ,בנק מזרחי מייצר את הסיכון הנמוך ביותר (פחות מ 5/3-הסיכון של פועלים).

דורון קלאוזנר ,מנהל החטיבה העסקית ,מזרחי-טפחות
הבנק בדגש קמעונאי אבל בשנים האחרונות הרחבנו משמעותית את הפעילות העסקית .יחסית לבנקים
האחרים אנחנו בפעילות העסקית גדלנו בכמעט  .12%יחסית לתחום האשראי ,באחוזים מהמאזן ,עברנו את
דיסקונט .והשנה ,אולי נגדל אף יותר מהמערכת ,כי חלקה כבר בקיפאון.
לגבי הנדלן ,אנחנו שחקנים גדולים ,ויותר ויותר חברות שלא עבדו איתנו בעבר פונות אלינו להעמדת אשראי.
אנחנו לא עושים כל עסקה ולא בכל מחיר ,אבל יש לנו נפח לגדול .הקשר עם הלקוחות שלנו ארוך טווח
ונשתמש בהון הפנוי שלנו לעומת שאר המערכת ,להעצמת פעילותנו העסקית לאורך זמן.
המיקוד שלנו הוא בסחר חוץ ,שהמערכת לא נותנת לו משקל מספיק חשוב .זיהינו בתחום הזה ואקום של מתן
אשראי במדינות מיוחדות וחריגות .יש לנו פעילות פקטורינג משמעותית ביותר .החלטנו להיות מקשרים בין
צרכי החברות בארץ לגופים בעולם שיש להם תאבון לסיכונים מיוחדים .לשם כך אנו פועלים עם מספר גופים
עולמיים ובנקים שיודעים לתמוך בכך ,לרבות הפעילות עם אשרא.
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אנחנו מחפשים לתת פתרונות ייחודיים שיש להם ערך שונה מהפתרון הגנרי .למשל ,לקוח שלנו ביקש למכור
בתחום התקשורת בניגריה ,מדינה שכמעט אף אחד לא יודע לעבוד איתה .הצלחנו לתפור עסקה שבה היצואן
קיבל את כספו במזומן עם המשלוחים ,והסיכון נוטרל .עסקה נוספת ,לקראת סגירה ,למכירת ציוד טלקום
לחברה בעלת סיכון פיננסי בקנדה ,והצלחנו לבנות פוליסה לביטוח שטרות בעזרת אשרא ולסייע ליצואן
להתחרות בחברות סיניות.
משבר החובות הריבוניים באירופה נובע מרמת חוב עצומה .אין יכולת לגייס חוב נוסף .הריביות נושקות לאפס
ואי אפשר להוריד את הריבית כדי לאושש את המשק .הפתרון של אירופה הוא סיוע של בנקים מרכזיים וגופים
חיצוניים כמו הבנק העולמי וקרן המטבע .בשנים הקרובות נראה קיצוצים תקציביים נרחבים באירופה .אנשים
חיים מעבר ליכולתם ליצר ,ותהיה נסיגה ברמת החיים .זה ישפיע גם עלינו .ישראל מוכרת לאירופה 58
מיליארד דולר כל שנה .אם זה ירד ב 52-51%-זה בעייתי.
יש להערך.
המערכת הבנקאית בעולם ,בעיקר באירופה ,נמצאת במשבר חריף .לפני  12שנה BNP ,סופסוף בא לארץ ,עם
הכי הרבה פעילות מול אשרא מכל הבנקים בעולם ,ונמצא היום במשבר .הוא נקלע לקשיים וסגר לחלוטין
פעילות במדינות בעולם ,לרבות ישראל .התיאבון לסיכון יורד בכל הבנקים בעולם .לדעתי אין פה פתרונות
קסם .הנזילות בורחת מאירופה וזה משפיע על כולם.
המשבר הזה ישנה את סדרי העדיפויות של הסחר בעולם.
שמרו את מערכות היחסים שלכם ,כי להרחיבם לגופים בנקאיים חדשים בתקופה זו יהיה קשה עד בלתי
אפשרי .חלק מהבנקים הישראלים ,מחוסר הון או מתחזית מעשי הרגולטור ,כבר סגרו ברזים.
העסקה שתמכנו בה לרכישת הבנק לפיתוח התעשיה ע"י קבוצת בי .ג'י .איי נעשתה באופן מהיר ומזורז
למרות מורכבותה ,אך גם יצאנו ממנה מהר.
הבנק פעיל במימון עסקאות כבדות לטווח קצר ,דוגמת הרכישה של פרטנר.
פעילות הפקטורינג שלנו הוקמה לפני  4שנים ,שהיא היום הגוף המוביל בתחום בארץ .זה תחום שתופס
תאוצה למרות שעדיין רמת השימוש בו קטנה מאוד ביחס למקובל בעולם .אנחנו נותנים גיבוי לעסקאות של
מיליארד  ₪בישראל וביצוא ישראלי בשנה ,בניכיון חייבים.

אלי יונס ,מנכ"ל הבנק
עוד עצה שחשבתי עליה היא שתקראו את הספר של משה פרל – בעיניים פקוחות ,המתאר את הדרדרות
מדיניות הרווחה בישראל.
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