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פרוטוקול מפגש הפורום – אתגרי הCFO-
יהודה לוי ,מנכ"ל  HSBCישראל
מה הפורום יכול לצפות מהבנקאות הזרה בישראל בתקופת הקרובה? כולנו חווינו את המשבר
האחרון 4הבנקאות הזרה היום נראית אחרת לגמרי מבחינת מובילי הדרך העולמיים 4הרוב המכריע
של השמות הכי טובים ,לולי עזרה של ממשלות במשבר ,מצבם היה אחר לגמרי היום4
אנחנו גם יודעים שחוץ מהשוק למערכת הפיננסית הבינלאומית נכנסנו בשנתיים האחרונות למשבר
באירופה ,שחלחל למערכת הבנקאות האירופית 4בנקים מקומיים רבים סובלים חזק מהמשבר הזה,
וחלקם אפילו סגרו את האופרציה בישראל בשל המשבר4
מה שצריך לציין הוא מה שנוגע להלימות הון 4תקנות בזל  3דורשות לרתק כמויות גדולות יותר של
הון וממילא משפיעות על יכולת מתן האשראי שלהן 4מחזור האשראי ב 21.2-הוא כ 31-מיליארד ,₪
וגם אחרי ההקלות בדרישות ההוניות של המפקח על הבנקים ,רק חלק מזה יוכל יהיה להיות ממוחזר
על ידי המערכת בישראל 4גם השוק החוץ בנקאי נפגע די קשה ,הסדרי החוב וועדת חודק משפיעים
חזק 4הדיווח העדכני בדוח בנק ישראל מניח ששוק האגח של החברות הוא מוקד סיכון לישראל4
הבנקאות הזרה בהשוואה – ההערכות לבזל  3כבר בעיצומה ,ורמות הלימות ההון כבר גדולה לעין
שיעור ממה שיש בישראל 4למשל ל HSBC-יש הרבה יכולת עדיין לתת מימון ולהתפתח 4יש ניסיון
בינלאומי רב שמאפשר לתמוך במימון פרויקטים וחברות מסוגים שונים ,גם אם אין בישראל עדיין את
הניסיון המימוני הרלוונטי הזה4
הנקודות הרלוונטיות לפירמות ישראליות גדולות הן סינדיקציות זרות 4הסינדיקציה הכי גדולה בישראל
ניתנה לטבע ע"י  4HSBCאשראים דוקומנטריים ונטוורקינג עולמי – שהוא נכס קריטי לחברות
ישראליות בכל מקום4
לגבי סין ,כולנו ראינו את הקפיצה הדרמטית של סחר החוץ של ישראל עם סין 4כל נושא המטבע
הסיני בחיתוליו בישראל ,אבל אפשר כבר לסחור בו ולבצע אשראים דוקומנטריים באמצעותנו4
ההשקעות הפרטיות של חברי ההנהלה ושלכם – גם מוצר חזק שאנו מאפשרים לכם להנות ממנו4
לסיכום – בסיס ההון גדול לעין שיעור ,התיאבון והיכולת לתת אשראי מאד משמעותית ,ונכון שיש ענין
של גודל ,אבל רוב רובכם לקוחות שלנו4
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