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בנקאות

העולמי  והבנק  הבינלאומית  המטבע  קרן  דיוני 
בוושינגטון, בחודש אוקטובר, התקיימו השנה כאשר 
ברקע צונח שער הדולר, ריח מלחמת סחר אפשרית 
עולה באוויר והמשתתפים מתקשים לספק תשובות 
לשאלות שמעסיקות אנשי משק וכלכלה בכל העולם: 

להאם תימשך היחלשות הדולר? האם היפרדות העו
לם לשני גושים, אלה שניזוקו מהמשבר ואלה שעברו 
'מיתון  סכנת  או  חדש  משבר  מקרבת  בשלום,  אותו 

הרח תוכנית  לבצע  מסוגלת  ארה"ב  האם  לכפול'? 
ניתן  במשבר  האירופיות  במדינות  האם  נוספת?  בה 
להימנע מתוכניות קיצוצים חדשות? מה צפוי במזרח 

להצומח, בעיקר בסין ובהודו? האם הפצצה המתקת
קת הבאה היא יפן? ומה יקרה בישראל - האם עדיין 

היחלשות הדולר היא 
חדשות טובות לעולם

מגובה לוויין 

עננת  זניחה,  אינה  למיתון  נמוכה  לגלוש מצמיחה  בארה"ב  הסכנה 
מלחמת הסחר עם סין לא התפזרה ותם עידן תוכניות ההרחבה. המשבר 
החמור הבא עלול לצוץ ביפן, ואירופה, כמו כל העולם, תמשיך להיות 
יש  השקל,  להחלשת  קמפיינים  במקום  וישראל?  לשניים.  מחולקת 
להפנות את התעשייה הישראלית למזרח אסיה, בשוק הדיור יש בועה 
או אולי לא, ובשנה הבאה נחזור לעסוק במטרד נשכח: האינפלציה. 
הבוערות השאלות  עם  להתמודד  מנסה  מאקרו  כלכלני  פאנל 

מתקיימים אצלנו תנאים שמאפשרים לעבור בשלום 
 ?2011 שנת  תיראה  איך  נוספים?  עולמיים  זעזועים 
ושאלת השאלות - האם הגיע הזמן להכריז על בועה 

בשוק הדיור?
למגזין "בנקאות" כינס שלושה כלכלני מאקרו שעו
לסקים בנושאים אלה ואחרים מדי יום, בניסיון לשר

טט תמונת מצב ותחזית לשנה הקרובה. השתתפו: ד"ר 
גיל בפמן, כלכלן ראשי, ראש אגף בכיר לכלכלה בבנק 
,לאומי ד"ר מיכאל שראל, כלכלן ראשי, ראש אגף כלל
כלה ומחקר בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, יונתן כץ, 

כלכלן מאקרו בלHSBC שמכסה את ישראל.
נראה שהמשך התחזקות השקל לעומת הדולר היא 

כבר עובדה. איך מתמודדים עם המגמה הזו?
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הסיפור  קודמות,  לפעמים  בניגוד  "הפעם,  שראל: 
להגדול הוא לא ישראל, אלא ארה"ב. לפני מספר שבו

מדי,  נמוכה  בארה"ב  שהאינפלציה  הצהיר  הפד  עות 
נו מוניטרית  הרחבה  של  במהלך  יתחיל  שהוא  לוכן 

ספת, כלומר הדפסת כסף וקניית אג"ח ממשלתיות. 
לההצהרה הזו גרמה לתגובה די חזקה בשווקים: המ

ניות עלו בכל העולם, התשואות של האג"חים ירדו, 
כל  מול  חד  בשיעור  נחלש  והדולר  בארה"ב,  בעיקר 

המטבעות האחרים בעולם.
"התגובה של העולם נחלקה לשניים - היו מדינות, 

לכמו גוש האירו, שלא התערבו - מהלך שגרם להתח
זקות של האירו מול הדולר בל10%, והיו מדינות, כמו 
סין, שהתערבו, והמטבע שלהן כמעט לא התחזק. רוב 

יותר  שהתערבו  היו  באמצע:  היו  האחרות  המדינות 
והיו שהתערבו פחות. ישראל היתה אחת אחת מהן. 
לא  גם  אבל  בסין,  כמו  לא  התערבות,  אצלנו  היתה 
מדיניות של חוסר התערבות כמו באירופה. כתוצאה 
מכך השקל התחזק בל4%ל5% מול הדולר, תוך שמירה 

על יציבות מול יתר המטבעות בממוצע".
לרמת  הביאה  ישראל  בנק  של  ההתערבות  האם 

שיווי משקל שיכולה להישאר בתקופה הקרובה?
שראל: "ההתערבות אפקטיבית בטווח הקצר, אבל 
לא בטוח שתהיה אפקטיבית גם בטווח הבינוני יותר. 
ייתכן שהיא רק דוחה את המגמות הבסיסיות בשוק 
המט"ח. האם הטווח הקצר הוא ימים או חודשים - זו 

שאלה.

כץ:
"קיימת סקפטיות לגבי 

יכולת ההשפעה של 
תוכניות ההרחבה. 

התחושה היא שבגלל 
שנאת סיכון, הכסף 

שמוזרם למערכת 
הבנקאית לא מתגלגל 

הלאה כאשראים לסקטור 
העסקי"
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בנקאות

בעיני  נראה  הישראלי  המשק  מסכים.  "אני  בפמן: 
המטבע  כאלו  ובנסיבות  ואטרקטיבי,  מעניין  העולם 

לנוטה להתחזק מול מטבעות העולם; אין מדובר במ
מת האם  השאלה  עולה  הדולר.  מול  ספציפית  לגמה 

מודדים עם זה באמצעות כלים קצרי טווח או כלים 
יותר ארוכת טווח.  אחרים שההשפעה שלהם הרבה 
אינו בפעולות של  כלים שמקורם  כלומר, באמצעות 
יותר של המדיניות  בנק ישראל, אלא בראייה רחבה 
ונוחים יותר  הכלכלית, במטרה ליצור תנאים טובים 
לסקטור העסקי, כך שגם אם שער החליפין של השקל 

ליהיה חזק, עדיין התעשייה והיצוא הישראל יוכלו לה
תחרות בעולם".

זה  את  רואים  בוערת'.  עדיין  ה'אש  הזה  "בשלב 
בתנועות ההון לישראל - התגברות מתחילת השנה 
של תנועות ההון קצרות הטווח מצד משקיעים זרים, 
שמנסים לנצל את המצב ולרכוש שקלים רבים, ומצד 
זו  ובמסגרת  להתמודד  שמנסה  ישראל  בנק   - שני 

לשינה לפני כשנה את חוקי המשחק של היקף ההתע
2008, ההתל  רבות שלו בשוק. בראשית הדרך, בשנת
דולר  מיליון  מל25  - התחילה  מוגבלת  היתה  ערבות 
ליום ואז עלתה לרמה של 100 מיליון דולר ליום. כיום 
אין הגבלה כזו ובנק ישראל יכול לפעול כראות עיניו 

מבחינת היקף רכישות המט"ח".
רמת  נניח  שקל־דולר,  של  מסוימת  רמה  קיימת 
השפל של 3.20, שבה צריך לשנות את כללי המשחק, 

בהנחה שהדולר ימשיך להיות חלש בעולם?
מספר  על  האצבע  את  לשים  קשה  "מאוד  בפמן: 
כלשהו, כלומר מהו שער החליפין ה'נכון' או מהי רמת 
יתרות המט"ח שאסור לעבור. בנק ישראל בוודאי לא 
יצהיר בפומבי מהן הרמות האלה, גם אם יש לו כאלה, 

זה עלול להגביר את הסיכון של מתקפה ספקול לכי 
טיבית. קל יותר להתייחס לנושא הזה בראייה ארוכת 
טווח ולשלב בתמונה גם כלים שתואמים התייחסות 

לטווח ארוך ולא רק לטווח קצר".
הדולרלשקל,  ברמת  מתמקדת  "התקשורת  כץ: 
יותר תולדה של ההתפתחויות בדולר בעולם,  שהיא 
סטנלי  של  לתפקודו  הבינלאומית  ההערכה  כל  ועם 

ההתפ על  להשפיע  יכולים  לא  כמובן  אנחנו  לפישר, 
ההסתכלות  אבל  בעולם.  המטבעות  בשוקי  תחויות 
המטבעות,  סל  על  להיות  צריכה  שלנו  נכונה  היותר 

יש בנק  כאשר  היצוא שלנו.  להתפלגות  גם  לשקשור 
הוא מנסה למתן את התנודתיות  רוכש מט"ח,  ראל 

לבתחום הזה, ואם מסתכלים על השקל מול סל המט
בעות, אז מתחילת השנה השקל התחזק רק בל4%. זה 

לנותן תמונה קצת יותר ממותנת שמתאימה להסתכ
לות מאקרו כלכלית.

"כולנו למדנו במבוא לכלכלה שמשק עם עודף יציב 
בחשבון השוטף של כל3% ויותר במונחי תוצר, כלומר 
הארוך  בטווח  מאופיין  מהיבוא,  יותר  חזק  שהיצוא 
במגמה של התחזקות המטבע. בנק ישראל מבין את זה 
והציפייה שלו היא להתחזקות השקל בטווח הארוך. 
הבעיה יכולה להיות בקצב השינוי. אם שואלים לגבי 
3.30 שקללדולר, אני לא בטוח שזה יפריע לסל  רמת
טנלי פישר אם נגיע לרמה הזו תוך עשר שנים, כי זה 

הכיוון המאקרולכלכלי הבלתי נמנע".
איך נערכים לכך?

: "השאיפה של בנק ישראל היא למתן את המל ץכ
תוך  להיערכות,  זמן  העסקי  לסקטור  לתת  כדי  גמה, 
באסיה,  כגון  חדשים,  שווקים  ומציאת  התייעלות 
אבל כמובן שאין כוונה למנוע את המגמה או לשנות 

אותה".
כלומר, המסר ליצואנים הישראלים אמור להיות: 
קמפיינים למען פיחות לא יעזרו לכם, תיערכו לשנים 

ארוכות של שקל חזק.
ההשפעות  גם  לכך  מוסיף  והייתי  נכון,  "זה  בפמן: 
של תגליות הגז שנמצאו בחופי ישראל. הגז שהתגלה 
למפעלי  גם  ויתרחב  לשרת את חברת החשמל  החל 

לתעשייה במשק, כלומר הוא יחליף חלק מיבוא האנ
רגיה, יגדיל עוד יותר את העודף בחשבון השוטף של 
לתיסוף  הלחץ  את  להגביר  ועשוי  התשלומים  מאזן 
של השקל. אולי צריך לחשוב כבר היום על הקמת קרן 

לשתעשה שימוש בתמלוגים שיתקבלו מהגז, כדי לפ
צות סקטורים אחרים במשק שאינם נהנים מהתיסוף 
דומים  מהלכים  ראינו  ומכירתו.  הגז  מהפקת  שינבע 

בנורווגיה בעקבות תגליות הנפט בים הצפוני".
עד כמה המשך חולשתו של הדולר מקרבת משבר 

חדש בעולם?
כי  עולמיים,  במונחים  לדבר  אפשר  "אי  בפמן: 
שונים  באזורים  שונה  הדולר  חולשת  של  ההשפעה 

לבעולם. בארה"ב, למרות שסקטור היצוא לא גדול יח
סית לגודלו של המשק כולו, הדולר החלש הוא דווקא 
האמריקאים.  של  התחרות  יכולת  את  ומשפר  טוב 

ההיח יותר,  החלשות  במדינות  ובמיוחד  לבאירופה, 
לשות של הדולר מול האירו יוצרת מצב בעייתי, כי זו 

מכה על מכה".
שראל: "אני חושב שגיל צודק. המגמה של העשור 

היפ היא  בשנתיים האחרונות,  להאחרון, שהתחזקה 
הנדל"ן  בועת  של  המדינות   - לשניים  העולם  רדות 

שראל:
"אם יהיה זעזוע שלילי 

בארה"ב שידחוף אותה 
למיתון, אני לא בטוח 

שהממשלה תלך לכיוון 
של הרחבה פיסקלית 
נוספת, כי האפשרות 

הזו כבר לא קיימת. ייתכן 
שארה"ב תיאלץ לנקוט 
בצעדים כפי שעשתה 
יוון, כלומר להגדיל את 

הקיצוצים - מהלך 
שיחריף את המיתון"
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וחלק  אירלנד  בריטניה,  ארה"ב,  כולל  והפיננסים, 
לממדינות אירופה, וכל שאר העולם, שכולל את הש

ישראל,  את  גם  וכמובן  גרמניה  המתעוררים,  ווקים 
שבו לא היה משבר, לא היתה בועת נדל"ן ובנקים לא 

פשטו רגל.
"בהסתכלות קדימה, במדינות שעברו את המשבר, 

האח למדינות  יחסית  להיחלש  צריך  החליפין  לשער 
רות. אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך התאמה, של 
גם  לכן  וקודם  האירו  של  ובחלקו  הדולר  היחלשות 

וב כללי  באופן  מתעוררים  משקים  כנגד   - לבפאונד 
למיוחד מזרח אסיה. גם ישראל מבחינה זו היא בקבו

צת המשקים המתעוררים.
מהמשבר  כתוצאה  גם  מתרחש  הזה  "התהליך 

לותואם מגמות שהיו לפני המשבר, של עודף גדול בח
שבון השוטף של אסיה, גרעון גדול בחשבון השוטף 
של ארה"ב ושיעורי חיסכון נמוכים בארה"ב שחייבים 
לעלות. כך שההתאמה הזו של היחלשות הדולר היא 
זה מקטין  העולמית.  הכלכלה  מצוין מבחינת  תהליך 

לאת חוסר האיזון ואת ההסתברות למשברים. מבחי
נת הכלכלה העולמית, כאשר מסתכלים מגובה לוויין 
חדשות  היא  הדולר  היחלשות   - הארץ  כדור  כל  על 

טובות".
איך זה משפיע על תוכניות ההרחבה בארה"ב?

לל כניסה  של  סכנה  על  מדברים  פחות  "כיום  כץ: 
Double-dip ולמשבר כלכלי, בטח לא לאחר קבלת הל
צמיל על  אלא   ,)2 מוניטרית  להקלה  )התוכנית   QE2
חה איטית יותר בשיעור של 1.5%ל2%. ייתכן שדווקא 

להאמריקאים, שהם יותר אקטיביים בתחום המוניט

לרי, פחות חוששים מגרעון תקציבי ולא מבצעים קי
לצוצים כמו שעושות מדינות כמו גרמניה. ייתכן שד

ווקא הם, בזכות חולשת הדולר, יוכלו לצאת מהמשבר 
יותר מהר מהאירופים, ולטווח הארוך נראה סימנים 

להתאושושות חזקה יותר בארה"ב.
יכולת ההשפעה  לגבי  קיימת סקפטיות  זאת,  "עם 
שנאת  שבגלל  היא  התחושה  ההרחבה.  תוכניות  של 

מתג לא  הבנקאית  למערכת  שמוזרם  הכסף  לסיכון, 
לגל הלאה כאשראים לסקטור העסקי. קיימים סימני 

לשאלה לגבי השימוש בכסף הזה, ורבים טוענים שה
מהלך הזה לא יסייע בתוואי היציאה מהמיתון".

למשבר  סימנים  שאין  היא  "התחושה  בפמן: 
בהשוואה  מהרגיל  איטית  לצמיחה  אלא  בארה"ב, 
לרמות שהיו בעבר, למשך פרק זמן של לכל הפחות 

שנהלשנתיים".
כשמקשיבים להסברים שלכם, אפשר אולי להבין 

מדוע המניות נמצאות ברמות שיא.
ורוכשים  בפמן: "כן, כאשר יש התערבות כמותית 

ובת מוסדיים,  גורמים  של  בידיים  והן  חוב  לאגרות 
נזילות,  כלומר  כסף,  מקבלים  האלה  לאגרות  מורה 
הכסף הזה לא ממוחזר חזרה כולו להשקעה באגרות 
חוב אלא הולך גם להשקעות אחרות, כולל במניות. 
אבל צריך להיזהר, כי ריבית ריאלית שלילית לאורך 

לזמן רב מדי, שמלווה מצב של הרחבה מוניטרית ני
שו בשווקים  בועות  להיווצרות  לגרום  עלולה  לכרת, 

נים, ובועות כידוע לא מסתיימות בטוב. זה לא חייב 
ויכול להיות בשווקים שונים,  להתרחש בשוק הדיור 
מריבית  להיזהר  יש  ובמניות.  בסחורות  לדוגמה  כמו 

בפמן:
"בארה"ב, למרות 

שסקטור היצוא לא 
גדול יחסית לגודלו 

של המשק כולו, 
הדולר החלש הוא 
דווקא טוב ומשפר 

את יכולת התחרות 
של האמריקאים. 

באירופה, ובמיוחד 
במדינות החלשות 
יותר, ההיחלשות 

של הדולר מול האירו 
יוצרת מצב בעייתי, 
כי זו מכה על מכה"

"הסתברות של 30% למלחמת סחר". מימין: מיכאל שראל, גיל בפמן, יונתן כץ

פי
מצ

ר 
מ

ת
ם: 

לו
צי
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בנקאות

ריאלית שלילית. זה נכון לא רק לגבי העולם המערבי 
לשמאופיין בכך, אלא גם אצלנו, וצריך להמשיך בתה

ליך הנורמלזיציה שנוקט בנק ישראל".
־הזכרת את מחירי הסחורות, ובאחרונה יש כות

רות על חשש ממשבר מזון עולמי.
בפמן: "חלק מזה נובע מאסונות טבע, כמו השרפות 

להגדולות שהיו ברוסיה, אבל קיימים גם גורמים בשו
קי ההון שמחפשים אלטרנטיבות לעודפי הכסף שהם 

למחזיקים, ולאור חשש מהרמה הגבוהה של שוקי המ
ניות, מפנים כספים להשקעה בסחורות. כלומר, חלק 

למהעלייה במחירי הסחורות נובעת לא מביקוש בסי
סי, אלא בגלל ספקולציות פיננסיות. צריך לקחת את 

זה בחשבון ולהיזהר מכך".
שנחלש  דולר  בין  ישיר  קשר  יש  כלל  "בדרך  כץ: 

שה כך  דולר,  במונחי  שהם  הסחורות,  מחירי  ללבין 
מחיר הריאלי לא השתנה באופן מהותי. הייתי מחבר 
כולם  כלומר  לזה את הציפייה להרחבה המוניטרית, 
מצפים לתוספת ביקוש בגלל ההרחבה. אם מנתחים 
עודף  צפוי  וביקוש,  היצע  של  טווח  ארוכות  מגמות 
ביקוש מאזורים בעולם שבהם רמת החיים משתפרת, 
כמו סין והודו, מאחר שחלק מהשיפור ברמת החיים 

מתבטא במזון מגוון יותר".
איך אתם רואים את אירופה?

שמתחלק  כולו  העולם  על  שאמרנו  "כפי  שראל: 
המ לשניים:  עכשיו  מתחלקת  אירופה  גם  ללשניים, 

גרעונות  צברו  קשה,  משבר  שחוו  הבעייתיות  דינות 
ועדיין לא יוצאות ממנו, בעיקר מדינות דרום אירופה 
בתוספת בריטניה ואירלנד, וכל שאר המדינות, כולל 
שלא  צרפת,  גם  רבה  ובמידה  אירופה  צפון  גרמניה, 
חוו משבר כללכך עמוק. מדינות אלה נמצאות אמנם 

שנ לפני  המשבר  ערב  היו  מאשר  טוב  פחות  לבמצב 
בטווח  למשבר  להביא  שעלול  במצב  לא  אבל  תיים, 

הקצר.
'מיתון כפול', אני  "לגבי השאלה בדבר סכנות של 
חושב שהתרחיש המרכזי הוא שלא צפוי מיתון כזה, 
והצפי הוא לצמיחה בשיעור נמוך יותר מהרמה לפני 
המשבר. עם זאת, אין להתעלם מסיכוני מיתון. ככל 
שקצב הצמיחה יותר נמוך, הדרך לגלישה ממצב של 

לצמיחה נמוכה למיתון היא הרבה יותר קצרה, וכל זע
זוע שלילי יכול לדרדר משקים למיתון.

"גורם נוסף משמעותי יותר: במצב כזה, למדיניות 
הב את  רואים  אנו  גמישות.  יותר  אין  להפיסקלית 

עיה הזו כיום ביוון - למרות המיתון, היוונים עדיין 
חייבים להקטין את הגרעון, להעלות מיסים ולהקטין 

הוצאות. כך גם בספרד ובאירלנד. המרחק של ארה"ב 
ובריטניה מהמצב הזה הוא לא גדול. כלומר, אם יהיה 
זעזוע שלילי בארה"ב שידחוף אותה למיתון, אני לא 
פיסקלית  הרחבה  של  לכיוון  תלך  שהממשלה  בטוח 
נוספת, כמו בתחילת 2009, כי האפשרות הזו כבר לא 
ייתכן שהארה"ב תיאלץ לנקוט בצעדים כפי  קיימת. 
יוון, כלומר להגדיל את הקיצוצים - מהלך  שעשתה 

שיחריף את המיתון.
"מכל הסיבות האלה, אני מעריך שהסיכון למיתון 
יותר גדול מאשר בעבר, אבל עדיין התרחיש המרכזי 

הוא לצמיחה מתונה בלי מיתון".
־לגבי המזרח, מהן ההערכות שלכם ואיך זה מת

קשר לצורך של ישראל להגביר את היצוא לאזורים 
האלה. אנו עדים, למשל, באחרונה להתעניינות של 

חברות סיניות ברכישת חברות ישראליות.
: "התופעה של חברות סיניות שרוכשות חבל ןבפמ
רות מחוץ לסין כבר קיימת, ואפשר לראות למשל את 
שנמצאת  וולוו,  השבדית  הרכב  חברת  של  הדוגמה 
כיום בבעלות חברה סינית. התופעה הזו אינה מקרית 
- זו הדרך של הסינים לרכוש ידע, כי בסופו של דבר, 
שלהם  היכולת  את  להגביל  שעלולים  הגורמים  אחד 
להתפתח הוא רכישת ידע. זה קשור גם לשיפור ברמת 
הסחורות.  לתחום  בהקשר  קודם  שהזכרנו  החיים, 
בנוסף לכך, יש סחר תוךלאזורי, למשל בין סין ליפן, 
שמקטין את התלות במדינות המערב ומאפשר לסין 

ללהמשיך לצמוח בקצבים גבוהים גם אם הצרכן המ
ערבי רוכש פחות.

מדי של  שמשקלן  היא  המטבע  קרן  של  ל"הערכה 
BRIC )ברזיל, רוסיה, הודו וסין( בתוצר העול לנות ה

למי יעלה בתוך כחמש שנים על משקלה של אירופה. 
בתחזית  משקלה  על  יותר  או  פחות  שומרת  ארה"ב 
המשק  מצב  האלה,  התחזיות  רקע  שעל  כמובן  הזו. 
את  מתאימים  היינו  אם  יותר  טוב  היה  הישראלי 
20% מהסחר בסל  משקל היצוא שלנו בהתאם. כיום,
לחורות הוא עם אסיה. מדובר בגידול בהשוואה לשי

עורים של כל15% שהיו לפני עשר שנים, אבל הגידול 
הוא  שלנו  מהיצוא  כל75%  ועדיין  איטי  בקצב  הוא 

לעולם המערבי.
ל"מדיניות כלכלית נכונה יכולה לסייע לחברות יש

דרושה  בעיקר  במזרח.  הפעילות  את  לפתח  ראליות 
תמיכה בפירמות קטנות ובינוניות שאין להן משאבים 
לפתח מרכזי עסקים במזרח וניתן לסייע להן בליווי 
ובפתיחת דלתות באזור הזה. זה מתקשר גם לשאלה 
איך תומכים בהתפתחות היצוא והצמיחה במשק גם 

שראל:
"אם מסתכלים על 
רמת מחירי הדירות 

כיום, היא נראית 
סבירה. היתה עלייה 

מהירה מרמת 
מחירים נמוכה מדי 

לרמה שהיום נראית 
יותר קרובה לשיווי 
משקל של הטווח 

הארוך"
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בתנאים של שער חליפין של השקל פחות תחרותי".
כץ: "השאלה היא איפה המשבר הבא. בהסתכלות 
הוא  אחד  מדאיגים.  מוקדים  שני  קיימים  אסיה  על 
המטבע  בקרן  הדיון  יפן.  הוא  והשני  הסיני  המטבע 

להבינלאומית נועד לאלץ את הסינים לנייד את המט
בע שלהם. קיים לחץ כבד מאוד בקונגרס האמריקאי 
להטיל מכסות מגן, כל עוד הסינים אינם מוכנים לנייד 
את המטבע. הסינים משתמשים במגוון כלים לסבסד 

את היצוא שלהם - לא רק באמצעות המטבע".
מהי ההסתברות למלחמת סחר?

כץ: "אני נותן למלחמת סחר הסתברות לא זניחה 
של 30%, כלומר לתסריט שבו הסינים מתעקשים לא 
דוחף  בארה"ב  פוליטי  ולחץ  המדיניות  את  לשנות 
למלחמת סחר ולעימות בין הגושים. תסריט כזה, אם 

הג ובצמיחה  העולמי  בסחר  כמובן  יפגע  ליתממש, 
לובלית, כולל של ישראל, וההסתברות להתרחשותו 

גדלה.
לא תמיד  יפן. התקשורת  הוא  "כאמור, מוקד שני 
על  הסתכלנו  כולנו  ההתפתחויות.  את  נכון  מאירה 
התפתחות החובות במדינות כמו יוון ופורטוגל, אבל 

להתעלמנו ממדינה לא זניחה כמו יפן, שנמצאת במ
לכוד לא פשוט של שיעורי חוב גבוהים מאוד במונחי 
תוצר. בעבר היה מקובל שזה בסדר, לאור התשואות 
לטווח ארוך. ההנחה היתה שהיפנים קונים את החוב 
של הממשלה ואין חשש למשבר, כי הכל נשמר בתוך 
הבית, בניגוד ליוון, לדוגמה, שבה החלק העיקרי של 
האמון  את  שאיבדו  זרים  גופים  ידי  על  נקנה  החוב 

במדינה.
רואים  ארוך,  לטווח  במגמה  מסתכלים  אם  "אבל 
 ,30% שנה   20 לפני  שהיה  ביפן,  החיסכון  ששיעור 
מזל באוכלוסיה  מדובר   .4% מ פחות  על  כיום  לעומד 

ויגיע שלב שבו  דקנת שאוכלת את החסכונות שלה, 
יחזי היפנים  איך  עצמו  את  לשאול  יתחיל  להעולם 

רו את החובות שלהם, כך שקיים פוטנציאל לזעזוע 
מאוד משמעותי, שישפיע על כל השווקים".

שראל: "דיברנו על היצוא ועל שער החליפין, וקיימת 
עוד דרך שכולם מכירים, אבל לא נוקטים בה - שילוב 
של המדיניות הפיסקלית בנוסף למדיניות המוניטרית. 

לבמלים אחרות: הממשלה יכולה לעשות צעדים שיג
אם  הגרעון.  הקטנת  באמצעות  המטבע  לפיחות  רמו 
הממשלה מקטינה את הגרעון על ידי העלאת מיסים 
או הקטנת הוצאות המשלה, בנק ישראל יכול להעלות 

לאת הריבית בקצב הרבה יותר מתון, או אפילו לא לה
עלות בכלל. משום מה אומרים שבפועל קשה לעשות 
זה, אבל אני חושב שזה אפשרי. צריך את הכוח  את 

הפוליטי להחליט על מהלך כזה".
מגוון  יש  המדיניות.  תמהיל  לזה  "קוראים  בפמן: 
דרכים להגיע לתוצאה הרצויה עם תמהיל שונה ועם 

לפחות תופעות לוואי, אבל קיימת בתוך כך הרבה פו
ליטיזציה".

למל מחובר  שלא  אקדמי  פתרון  זה  "לדעתי,   : ץכ
ציאות הפוליטית".

קודם  כאן  דובר  חשוב.  הוא  בנושא  "הדיון  בפמן: 
לעל הסתברות גדולה מהרגיל למשבר. כאשר אנו בו

חנים את הגורמים שעלולים לסכן אותנו במקרה של 
פוליטיז הוא  מהם  אחד   - עולמי  משבר  להתפרצות 

ציה של הבעיה הכלכלית, וראינו תופעות כאלה ביוון 
ובצרפת. כלומר, תרחיש שבו העם מתנגד לקיצוצים 
כואבים. זה מצב שעלול להביא להחמרה של בעיות 
של  כרוניים  בגרעונות  טיפול  לדוגמה  כמו  כלכליות, 

להממשלה; בסופו של דבר מדובר במשטרים דמוקר
לטיים והעם מצביע ומחליט, ולכך יכולות להיות מש

בפמן:
"אולי צריך לחשוב 

כבר היום על הקמת 
קרן שתעשה שימוש 
בתמלוגים שיתקבלו 

מהגז, כדי לפצות 
סקטורים אחרים במשק 
שאינם נהנים מהתיסוף 

שינבע מהפקת הגז 
ומכירתו. ראינו מהלכים 

דומים בנורווגיה בעקבות 
תגליות הנפט בים 

הצפוני"
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מעויות כלכליות".
התחזיות  מהן  הזו,  הבינלאומית  הסביבה  תחת 

שלכם למשק הישראלי בשנה הקרובה?
בשיעור  לצמיחה  הן  המקובלות  "התחזיות  בפמן: 
של 3%ל4% בשנה הבאה והתחזית של בנק ישראל אף 
בעלי  נוספים,  גורמים  שקיימים  מאחר  יותר.  גבוהה 
אופי מקומי, שמשפיעים לטובה על הצמיחה, אנחנו 
פחות תלויים בטווח הקצר בביצועים של היצוא. אחד 
התופעה  למגורים.  הבנייה  הוא  המקומיים  הגורמים 
שאנו רואים, של עליית מחירים, החלה בגלל מחסור 
לכך  התגובה  את  רואים  אנו  ועתה  דיור  בפתרונות 
דרך האצת הבנייה שיוצרת פעילות כלכלית. בנוסף, 
כמו  שונים,  בתחומים  ריאליות  השקעות  מתבצעות 
תשתית הגז. כלומר, קיימים במשק הישראלי גורמים 
יחודיים שמאפשרים לנו לעבור יותר טוב את המצב 

מאשר מדינות אחרות".
מיכאל, מבדיקה שערכת באחרונה עלה שהשקעה 
בדירת מגורים מסוכנת לא פחות מהשקעה במניות.

שראל: "הסתכלנו על התנודתיות של התשואה על 
הכסף  כל  את  משקיעים  שבדירה  ומאחר  ההשקעה, 

התנוד מסוים,  וברחוב  מסוימת  בעיר  אחת,  לבדירה 
תיות )סטיית התקן( גבוהה ודומה להשקעה במניות 
ולא באג"ח, במיוחד מכיוון שבהשקעה במניות אפשר 

ללפזר את ההשקעה בין הרבה מאוד מניות, דבר המק
טין את תנודתיות תיק ההשקעות.

במחירי  שהעלייה  ישראל,  בנק  עם  מסכים  "אני 
היא  תימשך,  היא  ואם  מהירה  מאוד  היתה  הדירות 

הב המערכת  וחשיפת  היציבות  מבחינת  למסוכנת 
רמת  על  מסתכלים  אם  אבל  למשכנתאות.  נקאית 
את  לבחון  יש  סבירה.  נראית  היא  כיום,  המחירים 

לעו גבוהה  מאוד  מחירים  כרמת  כיום  שנראה  למה 
מת הרמה לפני שנתייםלשלוש שהיתה מאוד נמוכה. 
כלומר, היתה עלייה מהירה מרמת מחירים נמוכה מדי 
של  משקל  לשיווי  קרובה  יותר  נראית  שהיום  לרמה 

הטווח הארוך.
בועתיות  תופעות  רואים  לא  אנחנו  הזה  "בשלב 

עליות המחי אבל אם  בארה"ב,  אלה שראינו  למסוג 
רים בשנתייםלשלוש הקרובות יימשכו בקצב שראינו 

יש בנק  לכן,  כזו.  לבועה  נגיע  לבשנתיים האחרונות, 
ראל צודק בהתערבות שלו, כולל באמצעות העלאת 

ריבית".
בועה  יש  שכבר  חושב  אני  שקט.  פחות  "אני  כץ: 
בשוק הנדל"ן. מודדים בועה לא רק על ידי החוב של 
קיימת  המחירים,  עליית  תוואי  לגבי  הבית.  משקי 

מחלוקת מהי רמת שיווי משקל ומהו הבנצ'מרק. בנק 
לישראל לא מודאג משיעורי המימון, שמוגבלים ביש
לראל, אלא מהעובדה שהזינוק במחירי הדירות בשנ

וזהו  אפסית,  ריבית  ידי  על  מוכתב  האחרונות  תיים 
גורם שתלוי בבנק ישראל.

"חלק גדול מהציבור עדיין מתקשה להבין מה יקרה 
להחזר החודשי של המשכנתא שלו במקרה שהריבית 
ולא   5% נורמלית של  לרמה  הקרובות  בשנים  תעלה 
תישאר ברמה של 2%, כאשר השכר לא יעלה באותו 
קצב. זה יכול לגרום לכך שלווה שלקח משכנתא כאשר 
ההחזר החודשי שלה הוא 25% מסך ההכנסה, ימצא 
את עצמו עם החזר ברמה של 50%ל60% מההכנסה. 
למיתון  להביא  יכולה  לבדה  הזו  הבועה  התפוצצות 
את  להקטין  חייב  יהיה  הציבור  כי  הישראלי,  במשק 
הצריכה הפרטית ולמכור את הדירות. אני אמנם קצת 

חלו שקיימות  לכך  ומודע  הזה  התסריט  את  למקצין 
פות, לעבור ממסלול של ריבית משתנה לקבועה, אבל 

הציבור הרחב לא מודע לכך".
בבנקים  רבה  עירנות  שקיימת  חושב  "אני  בפמן: 
כפי  למשבר  נגיע  שלא  כדי  כאלה,  תרחישים  לגבי 
שהיה בארה"ב, שבה ניתנו משכנתאות בצורה מאוד 

ללא אחראית. השמרנות של מערכת הבנקאות היש
שכך  מאמין  ואני  בעבר  עצמה  את  הוכיחה  ראלית 

יהיה גם בעתיד".
מדברים פחות על האינפלציה.

: "ראיתי הרבה התבטאויות בחודשים האחל לשרא
רונים על כך שאין אינפלציה בישראל ושהיא קיימת 

לרק בשוק הדיור. כאשר בוחנים את העבר, אכן מת
ברר כי רוב העלייה באינפלציה נבעה מסעיף הדיור, 
המדיניות  תכנון  לצרכי  החשובה  ההסתכלות  אבל 
הסתכלות  מחייבת  ההון  בשוק  והתנהגות  הכלכלית 
שנמצא  משתנה  היא  אינפלציה  לעבר.  ולא  לעתיד 
והשינויים  השכר  האבטלה,  הצמיחה,  אחרי  בפיגור 
במחירי הדירות. לוקח זמן עד שכל השינויים האלה 

מתגלגלים לאינפלציה.
"אנחנו נמצאים בתחילתה של תקופה שבה נראה 
את ההשפעות של כל הדברים שקרו בשנהלשנתיים 
האחרונות, כולל העלייה במחירי הדירות והריבית 
בהסתכלות  האינפלציה.  על   - השלילית  הריאלית 
רחבה  יותר  הרבה  האינפלציה  של  הבעיה  קדימה, 
ומשמעותית מסעיף הדיור. אני צופה שהאינפלציה 
הקרובה  לשנה  השוק  מתחזית  גבוהה  יותר  תהיה 

נוס ריבית  יונתן, העלאות  יצריך, כמו שאמר  לוזה 
 פות". 

כץ:
"אם מסתכלים במגמה 

לטווח ארוך, רואים 
ששיעור החיסכון ביפן, 

שהיה לפני 20 שנה 30%, 
עומד כיום על פחות 

מ־4%. מדובר באוכלוסיה 
מזדקנת שאוכלת את 
החסכונות שלה, ויגיע 

שלב שבו העולם יתחיל 
לשאול את עצמו איך 

היפנים יחזירו את החובות 
שלהם"



11

בנקאות לעסקים קטנים

עתיד גדול עסק קטן, 

 שירותי בנקאות לעסקים 
קטנים, הניתנים במערך 

הסניפים, הם אחד מתחומי 
הפעילות המורכבים בבנקים. 

בנקאים מוצאים עצמם 
מייעצים ללקוחות איך 

להתמודד עם בעיית תזרימי 
המזומנים, מזהירים מסיכונים 

מיותרים ומדברים על הקו 
שבין  סיוע להגשמת החלום 

למניעת חלום בלהות

ישראלים רבים ממשיכים לראות 
נאות למימוש  בעסק הקטן פתרון 
בתקופה  המשפחה  ופרנסת  עצמי 
שוב  השכירה  העבודה  מודל  שבה 
אינו מבטיח קביעות ויציבות. כמה 

מו קטנים  עסקים  אלפי  לעשרות 
יותר  קמים בישראל מדי שנה, אך 
נתוני המרכז  לפי  כך   - ממחציתם 

ללטיפוח יזמות )מט"י( - אינם שו
האתג בין  משנתיים.  יותר  לרדים 

רים המרכזיים שאיתם מתמודדים 
רבים מבין העסקים הקטנים נמצא 
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תיים. הם זקוקים לבנקאי ולידע שלו לעיתים קרובות 
יותר מאשר עסקים גדולים, כי אינם מעסיקים יועצי 
כספים ואפילו ניהול החשבונות שלהם מוגבל יחסית 
עצמו",  העסק  בעל  ידי  על  קרובות  לעיתים  ונעשה 
אומר מוחמד עווד. "ברגע שאני מכיר את המאפיינים 

לשל העסק אדע טוב יותר איפה יש לו סיכוי לקבל מי
מון נכון מבחינתו ומה עלול להקשות עליו".

: "אופייני לבעל עסק קטן שהוא מתל םחיים הייבלו
פקד כמי שחובש את כל הכובעים. הוא גם המנכ"ל, 
הגבייה,  מנהל  גם  השיווק,  ואיש  המכירות  איש  גם 
שלו.  העסק  של  האסטרטג  ובוודאי  הכספים,  מנהל 
בכל התחומים  להיות מושלם  יכול  לא  כמובן שהוא 

האלה". 
ביותר  החשובים  המרכיבים  "אחד  שטרית:  עמי 
בפעילות הבנקאי מול עסק קטן הוא בהכוונה ובסיוע 
לניהול חכם של תזרים המזומנים של העסק, ולמנוע 
שימוש בתזרים השוטף למימון השקעות לטווח ארוך. 
הדוגמאות הפשוטות יכולות להיות נהג מונית שקונה 
מונית חדשה וזקוק להלוואה, או כל משרד המעוניין 
ברכישת ציוד או שיפוץ המבנה ונזקק לתכנון אשראי 

לטווח בינוני וארוך. 
עסקים  שמשרתים  בנקאים  של  המשימות  "אחת 
קטנים בעלי מסגרות אשראי היא להדריך אותם איך 
שונות,  שיטות  קיימות  לחריגה.  מגלישה  להימנע 

מסגרת  כלומר  כפולה,  במסגרת  שימוש  כגון 
שגדלה בין הל1 ולל10 בחודש, כדי לגשר 

לעל פערים שנוצרים בתזרים המזו
מיוחדים  אשראים  או  מנים, 

 עמי שטרית:
"עסקים גדולים מוכרים 

לבנקים באמצעות 
הדוחות הכספיים שלהם. 

לעומת זאת, בעסקים 
קטנים המקום של 

הבנקאי, כמי שאמור 
לספק תשובות מהירות 
ללקוח, משמעותי מאוד"

המימון, שטיפול לא נכון בו מקשה על פיתוח העסק 
ואף עלול לגרום לקריסתו. 

הגדרת "עסק קטן", הנמדדת בדרך כלל לפי היקפי 
ומחזורי הפעילות שלו, שונה  האשראי שהוא מקבל 

בע שמדובר  הוא  המרכזי  העיקרון  אך  לבנק,  למבנק 
סקים המטופלים על ידי הסניף ואנשי האשראי שלו 
על  המטופלים  וגדולים,  בינוניים  מעסקים  )בשונה 
העליון  הסף  העסקיים(.  האגפים  או  החטיבות  ידי 
של היקף האשראי של עסק קטן יכול להגיע לשישה 
עולם העסקים  ויותר, אבל מיפוי של  מיליון שקלים 
הקטנים במערכת הבנקאית מלמד על מגוון די רחב, 
הכולל עצמאים קטנים בעלי צרכי אשראי מצומצמים 

לשל עשרות אלפי שקלים, בעלי עסקים בתחום המ
אלפי  מאות  של  בהיקפים  אשראים  המנצלים  סחרי 

משפח עסקים  בודדים,  שקלים  מיליוני  או  לשקלים 
תיים, שותפויות, יועצים במגוון תחומים ועוד. 

של  המרכזי  האתגר  את  להגדיר  צריך  אני  "אם 
שמדובר  אומר  הייתי  הסניף,  ברמת  קטנים  עסקים 
חיים הייב־  בניהול נכון של תזרים המזומנים", אומר
־לום, מנהל אגף לקוחות עסקיים בחטיבה הקמעו

נאית של בנק דיסקונט. "בנושא זה אנו מנסים לעזור 
התזרים  בעיית  קטן,  יותר  שהעסק  ככל  יכולנו.  ככל 

מעיקה יותר". 
מוחמד עווד, ראש אגף אשראי וניהול סיכונים של 
"נקודה  ומחדד:  מוסיף  בלאומי,  הבנקאית  החטיבה 
חשובה היא התנודתיות. לעסקים כאלה יש רגישות 
רבה מאוד לכל תנועה במכירות. כשהמחזור קטן, הוא 
לא יכול לספוג הרבה זעזועים. אם אנחנו מבינים את 
התנודתיות ומכירים אותה, המימון הנכון יכול לסייע 

מאוד". 
מנהל סניף כפר סבא של בנק הפו־  , תעמי שטרי

לעסקים  בנקאיים  שירותים  במתן  כי  מדגיש  עלים, 
ולקשר  הבנקאי  למעורבות  רבה  חשיבות  יש  קטנים 

לשלו עם הלקוח. "עסקים גדולים מוכרים לבנקים בא
למצעות הדוחות הכספיים שלהם. לעומת זאת, בעס

קים קטנים המקום של הבנקאי, כמי שאמור לספק 
תשובות מהירות ללקוח, משמעותי מאוד". 
מזהים  שוחחנו  שאיתם  הבנקאים  כל 

הקט העסקים  בעלי  של  הצורך  לאת 
נים בסיוע בתחום ניהול הכספים. 

"העסקים האלה נוטים להיות 
משפח וגם  למקומיים 
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משי ללפריסת 
כות יתר חריגות".

את  מכיר  עווד  מוחמד 
עסקיים  לקוחות  של  הקושי 

מפור כספיים  דוחות  לערוך  לקטנים 
טים היכולים להקל על ניתוח העסק והתכנון 

ללטווח הארוך. "אנו שואפים לכוון את הלקוח לה
וזמינים בלי להעמיס עליו  שתמש בנתונים פשוטים 
נוספות. אחד הדברים שאני ממליץ עליהם  הוצאות 
החושפים  החודשיים,  המע"מ  בדו"חות  שימוש  הוא 

לאת מחזורי המכירות. כאשר אני רואה דו"ח עם מכי

טובות,  רות 
מיד  מבין  אני 
להיות  צפוי  שהמע"מ 
גבוה, ועוד מעט העסק יהיה 
זקוק למימון כדי לשלם מע"מ. אני 
יודע לומר לו שהוא צריך הלוואה, כדי לא 

להיכנס למינוס. 
את  מלמדת  במחזורים  ירידה  גם  ההפוך,  "במצב 
את  לממן  כסף  בקרוב  יצטרך  העסק  שבעל  הבנקאי 
תשומת  את  להסב  מעדיף  ואני  השוטפת,  הפעילות 

ללבו לכך מראש, כדי שיוכל להתארגן. לבנק אין אינ
לטרס להגיע למצב שבו לקוח מקבל צ'ק לפרעון 'בה

לשלם  אם  מיידי,  באופן  להחליט  חייב  והוא  פתעה' 
מהקופה או לקחת אשראי - או להסתבך ולדחות את 

התשלום". 
המוזל התחומים  אחד  "מנסיוננו,   : הייבלו םחיים 
נחים ביותר אצל לקוחות קטנים הוא תחום הגבייה. 
איש לא יכול להחליף את בעל העסק ביצירת הקשר 
עם החייבים והבאתם לתשלום. לרוב, התמורה בגין 
השרות או המוצר אינה ניתנת בסמוך למועד העסקה. 
עובדה זו גורמת לבעל העסק לפעול לקבלתה, בהתאם 
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לתנאי התשלום שסוכמו עם הלקוח מראש. לעיתים 
התשלום  למועד  מעבר  )אף  רב  זמן  נמשך  זה  הליך 
שבעל  מצב  נוצר  לעיתים  וכך  מלכתחילה(,  שסוכם 
לבעיות  ונקלע  בהתחייבותיו  לעמוד  מתקשה  העסק 

תזרים בחשבונו".
לבנקאים המתמחים במגזר העסקים הקטנים מחל

קים את הבעיות בתזרים המזומנים לשנים: 1. עמידה 
2. שמיל  בהתחייבויות ושמירה על מסגרות האשראי;

רה על תמהיל אשראי נכון. 
מסגרות  עם  שפועלים  עסקים  הרבה  רואים  "אנו 
אשראי לזמן קצר ומשיכות יתר, ופחות יודעים לנתב 
השקעות טווח ארוך מול אשראי לטווח ארוך. הוראת 
האשראי,  ממסגרת  חריגות  האוסרת  ישראל,  בנק 
הציפה את הבעיה הזאת בצורה ברורה, ואנו פועלים 

ללסייע ללקוחות להקפיד על מסגרות האשראי ומשי
כת היתר שלהם, אך לא תמיד בהצלחה מלאה", אומר 

הייבלום. 
לצד בעלי עסקים המתמודדים עם אתגרי המימון, 
יש בעלי עסקים עם גב פיננסי איתן. מה יש לבנק 

להציע להם? 
עמי שטרית: "במקרים רבים אנחנו מסבירים להם 
backלtoל הלוואה  לקבל  האפשרויות  את  לנצל  איך 
בצורה  להשתמש  כלומר,  שלהם.  הכסף  מול   back

שה כך  הלוואה,  לקבלת  אישיים  בבטחונות  לחכמה 
תמיכה העיקרית היא בתזרימי המזומנים של העסק. 
לדוגמה, הגיעה אליי רופאת עיניים שרצתה להרחיב 
הפיננסי,  מצבה  את  ניתחנו  כאשר  הקליניקה.  את 

יכול לקבל הלוואה מבלי שהח להסברנו לה שהעסק 
ברה תספק בטחונות עצמיים, אלא מול פיקדון שיש 
לה בבנק בחשבונה הפרטי. המשמעות: היא נשארת 
עם הכסף בחשבון הפרטי ומצד שני מקבלת הלוואה 
עיסקית בחברה, מוכרת במס, ובכך נמנעה מהלוואת 

בעלים לעסק".
האם ללקוח עסקי קטן, ללא גב פיננסי, יש סיכוי 

לקבל גיבוי ותמיכה מהבנק?
עסק  להקים  שמבקש  אדם  "לגבי  עווד:  מוחמד 
קטן מאפס קיימת רגישות מיוחדת. במגזר הזה אנו 
פעילים ביחד עם קרן קורת, שלקחה על עצמה לסייע 

בת וסיוע  עזרה  תמיכה,  מעניקה  הקרן  הזה.  ללמגזר 
הראשונית  הערבות  עם  הראשונית.  העסקית  כנית 
שלהם, אנו יכולים להתמודד עם יזם חדש, והתקווה 
היא שתוך תקופה קצרה נוכל לראות איך העסק שלו 

מתפקד. 
בצורה  רואים  שאנו  לומר  אפשר  אצבע,  "ככלל 

נקו עסקים.  שנות  שלוש  ששרדו  עסקים  לחיובית 

יותר  הרבה  שנים  הרבה  הזינוק של עסק שקיים  דת 
גבוהה כשבא הזמן לקבל אשראי משמעותי. פרמטר 
נוסף הוא צניעות - גם בהתנהלות של הבעלים. אם 
העסק צנוע, אין מקום לצרכנות ראווה יקרה ומנקרת 

עיניים". 
עמי שטרית: "בנקודה הזו באה לידי ביטוי התרומה 

להמקצועית של הבנקאי והיכולת שלו להבין את הצר
כים של הלקוח. באחד התפקידים הקודמים שלי, הגיע 
אליי בחור בן 25 שעבד בפיצרייה. המעסיק שלו היה 
לו את הפיצרייה, והבחור  אדם מבוגר שרצה למכור 
היה זקוק לל150 אלף שקל. למשפחה לא היתה יכולת 
לסייע לו, והוא ביקש להתייעץ מה לעשות. התחלתי 
לתחקר אותו איך הוא עובד, איזה כמות גבינה צריך 
מחשבים  איך  המרכיבים,  כל  של  המחיר  מה  לשים, 
ומיד ראיתי שהוא  וכד',  את הכמויות של התוספות 
מבין מצוין איך צריך לנהל פיצרייה ואיך להפוך אותה 

לעסק רווחי.
רואי  שני  אליי  הגיעו  יום  באותו  ממש  "במקרה, 

לה הצעה  וקיבלו  הסניף  של  לקוחות  שהיו  לחשבון 
'למד' את המא כמי שכבר  בפיצרייה אחרת.  לשקיע 

פיינים של הכנת פיצות, יכולתי לשאול אותם שאלות 
דומות והבנתי מיד, על פי התשובות, שאין להם מושג 
לעסוק  שימשיכו  להם  המלצתי  כזה.  עסק  בניהול 

לבראיית חשבון. העדפתי לתמוך בבחור הצעיר ולה
עמיד לו הלוואה לרכישת הפיצרייה. לרואי החשבון 

הימנ תוך  הרחבת המשרד,  למימון  הלוואה  להצעתי 
עות מכניסה לתחום ההשקעה שתיכננו".

איך מתגברים על קשיים מיוחדים? 
או  הבנקאי  מסויימים  "במקרים  הייבלום:  חיים 

למנהל הסניף מזהה לקוח טוב עם קושי בניהול הכס
לפים, ואנו מאוד ממליצים על ליווי עסקי. יש לנו שי

תופי פעולה עם גופים שונים בתחום זה, כולל מט"י, 
חינם.  ואנו מציעים אפילו שעה התייעצות ראשונה 
לדעתי,  מיותרת.  הוצאה  שזו  סבורים  רבים  לצערנו, 
עסק  להציל  יכול  נכון  ליווי  מסויימים,  גודל  בסדרי 

שעלול להגיע לסכנת קריסה או נפילה רצינית. 
"כמובן, בהסתכלות על עסקים קטנים במשק, כמו 
בכל דבר, ככל שמתרחקים מהמרכז הקשיים הם יותר 
הקטנים  העסקים  של  הפגיעות  שרמת  כך  גדולים, 
יותר גבוהה. הן בצפון והן בדרום ראינו גם השפעות 
ויש מקומות  של מלחמות ומצבים בטחוניים קשים, 
ומורגשות  נגררות  אלה  קשות  מתקופות  שהצלקות 

עד היום".
מוחמד עווד: "אתן דוגמה לתנודתיות שבנקאי יכול 

ללחזות: בעסקים לכלי בית יש כידוע גידול ניכר במ

 חיים הייבלום:
"אנו רואים הרבה עסקים 

שפועלים עם מסגרות 
אשראי לזמן קצר 

ומשיכות יתר, ופחות 
יודעים לנתב השקעות 
טווח ארוך מול אשראי 

לטווח ארוך"
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כירות לפני החגים. בנקאי רגיש יפנה ביוזמתו ללקוח 
כזה, יציע לו להצטייד באשראי כדי לבנות מלאי גדול 
להקטין את האשראי  צריך  הוא  ואילו אחרי החג   -
לחג הבא  יגיע  בעל העסק  כך,  ולהקטין את המלאי. 

במצב יותר טוב. 
החשובים  הדברים  אחד  האלה  לעסקים  "בייעוץ 
של  ההוצאות  בין  מלאה  הפרדה  על  להקפיד  הוא 
בצורה  ולהשתמש  המשפחתיות,  וההוצאות  העסק 
מושכלת במשאבים כדי שיהיה הון עצמי בעסק. גם 

ללרכישת ציוד, רכבים וכו' אפשר להציע פתרונות טו
בים, המבוססים על סיכונים סבירים".

להתחרות בין הבנקים בתחום העסקים הקטנים כו
לללת גם שכלול של מגוון הפעולות שניתן לבצע בערו

צים הישירים. עמי שטרית: "בבנק הפועלים מבצעים 
באמצעות  שלהם  הפעילות  רוב  את  קטנים  עסקים 
שירותי אינטרנט לעסקים, אבל אנחנו לא מוותרים 
על פגישות אישיות עם עסקים קטנים, ולפעמים גם 

מגי עסקים  בעלי  מסוימים,  במקרים  אותן.  ליוזמים 

29 מיליון עסקים קטנים ורול  בארה"ב פועלים
בם צורכים מגוון רחב של שירותים פיננסיים, כך 

הבנ מערכת  בעיני  חשוב  סקטור  מהווים  לשהם 
משמעותי  בגידול  לראות  ניתן  לכך  עדות  קאות. 
הבנקים  של  בחלקם  האחרונות  בשנים  שנרשם 
שבעבר  לאחר  הזה,  בסקטור  בארה"ב  הגדולים 
העדיפו יותר להתמקד בעסקים בינוניים וגדולים. 
במחצית הראשונה של 2010 נרשם גידול בהיקף 
האשראי שניתן על ידי הבנקים לעסקים קטנים, 
לאחר שבתקופת המשבר הם נאלצו לצמצם את 

להפעילות בסקטור הזה. עם זאת, בארה"ב הסק
לטור הזה עדיין סובל משיעור גבוה יותר של פשי

טות רגל בעקבות המשבר הפיננסי.
כי  מציינים,  האמריקנית  הבנקאות  במערכת 
לעסקים  בנקאות  בשירותי  העתידיים  הכיוונים 
מקוונת,  בנקאות  שירותי  פיתוח  כוללים  קטנים 

לבנקאות מסחרית, אשראי, השקעות, שירותי בי
טוח וייעוץ בתחום משאבי אנוש.

הוא  שמתפתחים  הפעילות  מתחומי  אחד 
הקטל מהעסקים   40% מ יותר  אשראי.  לכרטיסי 
לצד האשראי  בכרטיסי אשראי,  נים משתמשים 

מציעים  והבנקים  הבנקאי האחר שהם מקבלים, 
כיום מגוון גדול יותר של כרטיסי אשראי עסקיים 

לשוק הזה.
לפרוייקט מעניין בתחום הבנקאות לעסקים קט

נים מופעל על ידי Bank of America, אחד הבנקים 
הגדולים בארה"ב. במסגרת התמקדות בתחום זה, 
יזם הבנק הקמה של קהילת עסקים קטנים ברשת 

.Small Business Online Community -
להשתמש  הוא  הזו  היוזמה  מאוחרי  הרעיון 
עסקים  לבעלי  לאפשר  כדי  החברתית  במדיה 
קטנים להיות שותפים לקהילה שבה יוכלו לספר 
על ניסיונם, לתת ולקבל טיפים בתחומים שונים 
לפעילותם.  שרלוונטי  נושא  בכל  אחרים  ולשתף 
מגוון הנושאים רחב וכולל, בנוסף כמובן לתחומי 
גם עצות להקמת עסק חדש,  ובנקאות,  פיננסים 
טכנולוגיה ומחשוב לעסק, טיפול בעובדים, שיווק 
בנק  ועוד.  האינטרנט  באמצעות  העסק  וקידום 
אוף אמריקה מנצל כמובן את הבמה כדי להגביר 
את החשיפה של בעלי עסקים קטנים לשירותים 

מש שיוצרים  לתכנים  אחראי  אינו  אבל  לשלו, 
תתפים בקהילה הזו.

חיזור נוסח אמריקה

עים לפגישות בבנק עם רואה חשבון או מנהל כספים 
גם  ולבקר  חיצוני של העסק. אנחנו מקפידים לצאת 

בבתי העסק, כדי להעמיק את ההכרות. 
"בתחומים מסוימים עסקים קטנים יכולים ליהנות 
מהמומחיות הנצברת במחלקות האשראי המתמחות 

לשל הבנק. כך למשל, יש יבואנים קטנים, שאינם מע
לקבל  יכולים  והם  חוץ,  בסחר  מקצוע  אנשי  סיקים 
תמיכה משמעותית מהרפרנטים במחלקות העסקיות 

של הבנק המתמחות בתחום זה." 
הב יכולים  שבהם  נוספים  תחומים  קיימים  להאם 

נקים לפעול בשירות לעסקים קטנים? אחד היעדים 
שמגדירים בבנקים הוא ייעוץ פנסיוני, כלומר להיות 
מעורבים בתכנון הפנסיוני של בעל העסק ומשפחתו. 
העסק  בעל  של  לבו  על  להתחרות  גם  למדו  בבנקים 

להקטן כאשר הוא או ילדיו זקוקים למשכנתא. הדוג
מאות האלה מלמדות, כי השירות לבעלי עסקים יכול 
מראיית  כחלק  עצמו,  העסק  צרכי  מגבולות  לחרוג 
 הלקוח במרכז הפעילות של הבנק. 

 מוחמד עווד:
"לעסקים קטנים יש 

רגישות רבה מאוד 
לכל תנועה במכירות. 
כשהמחזור קטן, הוא 
לא יכול לספוג הרבה 

זעזועים. אם אנחנו 
מבינים את התנודתיות 
ומכירים אותה, המימון 
הנכון יכול לסייע מאוד"
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הפיקוח מטיל קנסות על בנקים 
בבריטניה

Royal Bank of Scotland נקנס על־ידי 
 ,FSAה־ בבריטניה,  הפיקוח  רשות 
בגין  ליש"ט  מיליון   5.6 של  בסך 
 ITה־ מערכת  בפעילות  מחדלים 
למימון  פעילויות  לאפשר  יכלו  אשר 

טרור.
הכספים  בסינון  נכשל  הבנק   ,FSAה־ על־פי 
מול  אל  בדיקות  ובעריכת  וקיבלו  העבירו  שלקוחותיו 
האוצר,  משרד  של  העולמית  הסנקציות  מדיניות 
מחוץ  ונשלחו  שהתקבלו  תשלומים  כלל  סינן  ולא 
לבריטניה. תופעה זו הביאה ל־"סיכון בלתי מתקבל 

על הדעת" אשר אפשר והביא למימון פעילות טרור.
עוד לפי ה־FSA, הבנק הזין למערכת ה־Swift באופן 
ידני כ־14 אלף הוראות תשלום בשווי מוערך של 2.5 
מערכת  של  בפועל  לעקיפה  וגרם  ליש"ט  מיליארד 
הסינון האוטומטית. כמו כן, המערכת כשלה באיתור 
שמות דומים, אשר אויתו באופן שגוי או תורגמו לא נכון 

ולא הצליחה להתאימם לשמות שהופיעו ברשימה.
בתחום אחר, הטיל ה־FSA קנס על הסניף הבריטי 
מיליון  כ־2.3  של  בסכום   Zurich Insurance Plc של 
אלף  כ־46  של  חסויים  פרטים  אובדן  בגין  ליש"ט 
לקוחות החברה. זהו הקנס הגבוה ביותר שהוטל אי 

פעם על חברה בודדת על רקע אובדן נתונים.

ביפן מזהירים את דויטשה בנק
באוסקה  הבורסה  על־ידי  הוזהר  בנק  דויטשה 
ביפן )שנייה בגודלה לבורסה בטוקיו(, עקב בעיה 
של  האוטומטי  המסחר  במערכת  באלגוריתם 
וגרמה  ביוני  שנתגלתה  )אלגו־טריידינג(  הבנק 
 16.7 של  בסך  שגויות  מכירה  פעולות  לביצוע 

טריליון ין )כ־182 מיליארד דולר(. 
בתחילת יום המסחר של ה־1 ביוני שלח הבנק פקודות מכירה 
אותרה  הטעות   .225 בניקיי  עתידיים  חוזים  על  הנ"ל  בסכום 

במהירות ורק 0.3% מכל הפקודות התבצעו בפועל.
משגיאה  כתוצאה  נגרמו  הטעויות  כי  מכן  לאחר  אישר  הבנק 
במערכת האלגו־טריידינג שפותחה במיוחד עבור יחידת המסחר 
שליפת  בתהליך  לכשל  גרם  במערכת  שהתבצע  שינוי  באסיה. 
והעברתם למאגר המידע הכללי אשר מרכז  המחירים האמיתיים 
לא  המערכת  באסיה.  השונות  מהבורסות  הנתונים  מכלול  את 
הצליחה לשלוף את המחירים ולכן הגדירה אותם באופן אוטומטי 
שליחת  וגררה  האלגוריתם  את  התניעה  אשר  פעולה  אפס,  על 

פקודות מכירה עצומות.

ועדת באזל פרסמה באחרונה הצעה חדשה אשר מיועדת להגביר את הוודאות כי מכשירי הון מפוקחים יוכלו לספוג 
הפסדים במקרה שהבנק המנפיק מגיע לחדלות פירעון, כלקח מתוצאות המשבר הכלכלי האחרון. 

כדי להבטיח את התוצאה הרצויה, הוועדה מציינת שלוש אופציות אפשריות לפעולה:
בנקים  ע"י  המונפקים  המכשירים  לכל  הפסדים  הקצאת  שתאפשר  ובינלאומית  לאומית  מסגרת  של  פיתוחה   .1

שהגיעו לחדלות פירעון.
2. לזהות בנקים בעלי חשיבות מערכתית ולאסור עליהם להכליל את המכשירים שנמצאים בהון הליבה המשני, כהון ראשי.

3. הצבת דרישה כי המכשירים יכללו תנאים חוזיים שיבטיחו שהבנק המנפיק יספוג את ההפסדים במקרה של חדלות פירעון.
בהצעה, הוועדה מפרטת מדוע נקיטה בשתי האופציות הראשונות תוביל לביצוע איטי ולא יעיל ומציינת כי מסקנתה היא שיש לנקוט 

בדרך הפעולה השלישית.
להכליל  יחוייבו  בינ"ל  בשווקים  הפעילים  המכשירים  כל  לפעול:  הבנקים  צריכים  פיהם  על  אשר  הסף  כללי  את  קובעת  ההצעה 
בתנאים החוזיים מול הצרכנים פסקה הקובעת כי במקרה של אירוע מכונן, החוב יימחק. הפיצויים שיועברו למשקיעים יועברו מיידית 
כמניות סחירות או בנכס שווה ערך. הבנק חייב לוודא מראש כי יש בידיו את כל האישורים להעברת המניות הסחירות או את הנכסים 

שווי הערך.
אירוע מכונן מוגדר כאירוע המוקדם מבין אלו: החלטה על־ידי הרשות המפקחת על הזרמת הון ציבורי לבנק אשר בלעדיו הבנק 

יהפוך לחדל פירעון, החלטה על־ידי הרשות המפקחת כי אם חובות הבנק לא יימחקו הוא יהפוך לחדל פירעון.

באזל: לחזק עמידות של מכשירי הון מפוקחים
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פיקוח על משווקי משכנתאות בארה"ב
הרשויות בארה"ב פרסמו את ההנחיות 
 S.A.F.E. Act דרישות  ליישום  הסופיות 
משכנתאות.  משווקי  על  לפיקוח 
ההנחיות מחייבות משווקי משכנתאות 
מקומיים  בנקים  ע"י  מועסקים  אשר 
לחקלאים,  אשראי  מוסדות  חיסכון,  מוסדות  ומדינתיים, 
איגודי אשראי וחברות דומות הנמצאות בפיקוח, לעמוד 

בדרישות הרישום בחוק.
על  המפקח  משרד  ע"י  פורסמו  הסופיות  ההנחיות 
המוסד  הפד,  של  המנהלים  מועצת   ,)OCC( המטבע 

לביטוח פיקדונות ומנהלות שונות של איגודי אשראי.
המשכנתאות  משווקי  את  מחייב   S.A.F.E. Act
להירשם  מפוקחים,  מוסדות  ע"י  מועסקים  אשר 
במאגר מידע אחוד וכולל, אשר מתוחזק ע"י איגוד 

מפקחי הבנקים המדינתיים והאיגוד האמריקאי 
למשווקי משכנתאות לדיור.

משווקי  הרישום,  מתהליך  כחלק 
המשכנתאות מחויבים להעביר מידע אישי 
בדיקות  ביצוע  לטובת  אצבע  וטביעות 

על  אוסר   S.A.F.E. Act י רקע.  ד ב ו ע
לשווק  המפוקחים  הגופים 
דיור  לצורך  משכנתאות 
במאגר  שירשמו  מבלי 

המידע. 

האיחוד מקים גוף רגולציה כלל אירופי
יוביל  האיחוד האירופי החליט על הקמת גוף רגולציה כלל־אירופי בתחילת שנה הבאה, אשר 

מהלך של הקשחת הפיקוח על המגזר הפיננסי, כולל בנקאות, ביטוח והשקעות.
האיחוד  ברמת  הפיקוחית  המסגרת  יצירת  ברנייר,  מיכאל  באיחוד,  הפיננסים  נציב  על־פי 
בגבולות  בעיקר  פועלים  ושווקים  פיננסים  "חברות  נוסף.  פיננסי  משבר  למניעת  אמצעי  היא 
הפיננסיים,  והשווקים  סיכוני המאקרו  על  לפיקוח  יציבים  גופים  ארבעה  לנו  יש  וכעת  האיחוד, 

בנקים וחברות הביטוח".
האיחוד הגיע להסכמה על יצירת גוף לניהול סיכונים מערכתיים )ESRB( ושלוש סוכנויות פיקוח נוספות. גוף 
ניהול הסיכונים יפתח מערך שיאפשר את דירוגם האחיד של הסיכונים שמהווים מוסדות פיננסיים. הגופים יתחילו 

בעבודתם בחודש ינואר 2011.
כל אחת מסוכנויות הפיקוח הנוספות תקנה סמכות פיקוח על המגזרים השונים:

הראשונה על תחום הבנקאות, השנייה על תחום הביטוח וקרנות הפנסיה והשלישית על תחום ניירות הערך.
על־פי סוון גיגולד, פוליטיקאי גרמני אשר היה מעורב בשלבי המו"מ, "חולשתם של גופי הפיקוח המדינתיים 

בתקופת המשבר הוביל אותנו ליצירת המערך".
המהלך הינו שנוי במחלוקת, וזאת לאור חששן של מספר מדינות ובראשן בריטניה וגרמניה, מהחלשת מעמדם 

של גופי הפיקוח שלהן.

בנקים זרים בארה"ב יעבירו מידע 
לרשויות המס 

רשויות המס בארה"ב פרסמו הנחיות ליישום 
חוק חדש המחייב בנקים זרים להעביר מידע 
אודות אזרחים אמריקאים לממשלת ארה"ב 
של  בשיעור  המס  את  בעצמם  לספוג  או 

.30%
ה־IRS פרסם את העיקרים במטרה לקבל תגובות מהציבור 
שיהיו  הגופים  הם  מי  כגון  במחלוקת,  שנויים  נושאים  אודות 

פטורים מיישום החוק החדש.
החוק הוא חלק ממגמת התמקדות רשויות המס בבעלי הון 
אמריקאים אשר מסתירים כספים בחשבונות מחוץ למדינה, 
בנק  עם  הפשרה  והסכם  בחקירה  ביטוי  לידי  שבאה  מגמה 
UBS אשר זכה להצלחה לאחר ש־15 אלף מחזיקי חשבונות 

דיווחו על הכנסות שמקורן בחו"ל. 
במסגרת החוק החדש, בנקים זרים ייאלצו לחשוף פרטים 
מס  בעצמם  לספוג  או  אמריקאים  חשבונות  מחזיקי  אודות 

בשיעור של 30% על הכנסות שמקורן בנכסים אמריקאיים.
הממוצעת  החודשית  שיתרתם  חשבונות  על  תקף  החוק 

עומדת על לפחות 50 אלף דולר. 
בנקים זרים וגופים נוספים מפעילים לחצים כדי לרכך את 

יישום החוק בתואנה כי עלויות יישומו הינן גבוהות במיוחד. 
קרנות  גידור,  קרנות  על  גם  מסוימים  במקרים  חל  החוק 
חברות  על  גם  מהמקרים  ובחלק  נאמנות  קרנות  השקעה, 

שאינן גופים פיננסים.
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בנקאות

ז
אב אבלס מלווה את מערכת הבנקאות ארבעה עשורים 
בתפקיד המפקח  כולל  ישראל,  בבנק  כשלושה מהם   -
1998-1992, ובל11 השנים האחרול  על הבנקים בשנים
לנות הוא עומד בראש הדירקטוריון של בנק אגוד, השי

התמודד  השונים  הכובעים  תחת  במערכת.  בגודלו  שי 
אבלס לאורך התקופה הזו עם לא מעט משברים. "בכל 
תקופה יש התמודדות עם בעיות ותמיד נדמה לנו שאלה הבעיות 
הקשות ביותר, אבל זה נכון שבמהלך כהונתו של המפקח הנוכחי 

לפוטנציאל האיום על המערכת היה קיומי", הוא אומר בראיון למ
גזין "בנקאות" ומתייחס לכמה מהנושאים שמעסיקים כיום את 

המערכת הבנקאית.
איך אתה רואה את המהלכים של המפקח על הבנקים לצינון 
שוק הנדל"ן? האם הפיקוח צריך להתערב בשוק מעבר לצעדים 

שמתחייבים מדאגתו ליציבות המערכת הבנקאית?
"למפקח שני תפקידים עיקריים - שמירה על יציבות הבנקים 
ושמירה על יחסי בנקללקוח הוגנים במערכת הבנקאות. הצעדים 

לשהוא נקט בתחום הנדל"ן, הן בתחום קבוצות הרכישה והן בת
לחום המשכנתאות, נועדו להגביר את היציבות של המערכת הב

נקאית. יש ויכוח אם מה שקורה בענף הנדל"ן הוא בועה או לא. 
בדרך כלל יודעים אם קיימת בועה רק אחרי שהיא מתפוצצת, אבל 
מה שחשוב הוא שרמת הסיכון בתחום האשראים בענף הנדל"ן 
עלתה. תפקידו של מפקח, כאשר הוא נוכח לדעת שרמת הסיכון 
יכול לעשות זאת באמצעים  עולה, לנטרל את הסיכון הזה. הוא 
שונים והוא בחר לפעול באמצעים שגרמו לעליית המחירים על 

השימוש באשראי.
90, כאשר כיהנתי כמפל ל"אני רוצה להזכיר שבאמצע שנות ה

הבנקים 
הבינוניים 

התמודדו טוב עם המשבר
יו"ר בנק אגוד, זאב אבלס, מדבר על התמודדות הבנקים הבינוניים בעולם של הכבדה 
רגולטורית ותפעולית ומזהיר מפני קושי גובר של המשק להישאר אי בודד של צמיחה. 
כמפקח לשעבר, הוא תומך במהלכי חזקיהו בתחום המשכנתאות ומזכיר איך מנע 
היה  "כיום מבינים מה  לישראל.  רוסים  ובנקים  אוליגרכים  נהירה של  בשנות ה־90 

קורה לבנקאות בישראל, אם לא היינו בולמים אותם" 
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ראיון

 אבלס:
"ישראל היא מדינה 
קטנה מדי כדי 
שתהיה זכות קיום 
לבנק נישה עצמאי"
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בנקאות

קח על הבנקים, התפתחה תופעה של עלייה חדה במחירי הנדל"ן, 
שנבעה גם מהגברת הביקושים בעקבות העלייה מרוסיה בתחילת 
שנות הל90. התופעה לוותה בכניסה מסיבית של הבנקים למימון 
הבנייה. הצעד שנקטתי היה הטלת מגבלה על הבנקים, כך שהיקף 
האשראי בתחום הנדל"ן לא יעלה על 20% מתיק האשראי. גם אז 
מהלכים אלה עוררו טענות מצד גורמים שונים, כולל בממשלה, 
אבל אחרי כמה שנים הודו כל המבקרים, כי צעדי הפיקוח מנעו 

תו שיש  רואה  הבנקים  על  מפקח  כאשר  בועה.  של  להתפוצצות 
כזו שתשפיע  או  יציבות  בעיות  או  לנזקים  לגרום  פעה שעלולה 
על רווחיות הבנקים, תפקידו לפעול, ובעניין הזה המפקח הנוכחי 

פעל כפי שצריך לפעול".
־האם העלייה בהיקף הממוצע של המשכנתאות, בהשוואה לע

אמורה  אינה  במשק,  הממוצע  בשכר  יותר  הרבה  מתונה  לייה 
להדאיג את המערכת הבנקאית?

"סיכון בתחום כושר הפירעון של נוטלי המשכנתאות הוא סיכון 
שהבנקים מתחשבים בו. ברור שיש לפערים כאלה השלכה לגבי 

לגובה החשיפה של הלקוחות לאשראי שהם נוטלים. קיימת במע
רכת הבנקאית, וגם אצלנו בבנק אגוד, מגבלה לגבי גובה התשלום 
החודשי שלקוח משלם יחסית להכנסה שלו. זה אחד הפרמטרים 

שמנחים בנק כאשר הוא נותן משכנתא.
כיום בתחום המשכנתאות הוא בתחום  "אבל הסיכון העיקרי 
של  הפירעון  כושר  על  להשפיע  שיכולים  הדברים  אחד  הריבית. 

לעלייה בהחז ריבית, אם תהיה, שתגרום  עליית  הוא  להלקוחות 
רים החודשיים של המשכנתא. כידוע, מרבית הלקוחת לקחו את 
המשכנתא בריבית הפריים, ופוטנציאל הסיכון בתחום הזה גבוה 
בשכר  הגידול  קצב  של  הדבקה  באי  שקיים  הסיכון  מאשר  יותר 

הממוצע את קצב הגידול בהיקף המשכנתאות".
בנק אגוד היה פעיל מאוד בשנים האחרונות בקבוצות רכישה. 

איך הבנק מתייחס לשינויים בתחום זה?
ל"בנק אגוד אכן פעיל בקבוצות רכישה. ההשפעה על הבנק, שנו
לבעת משינוי הסיווג של האשראי )מאשראי ללקוחות פרטים לא

שראי עסקי(, היא מינורית. בנק אגוד שינה את ההתייחסות שלו 
לקבוצות רכישה עוד לפני שיצאה הוראת המפקח. התחלנו לבחון 
משתתפים  שבהם  הפרויקטים  כמות  ואת  הרכישה  קבוצות  את 
חברי קבוצות רכישה. מרבית המשתתפים בקבוצות רכישה קונים 
את הדירות לצורך השקעה ולא לצורך מגורים. התופעה הזו, שגם 

להדאיגה את המפקח, היא שאנשים נכנסים למספר קבוצות רכי
שה, וקיים סיכון שכושר הפרעון שלהם לא יוכל להדביק את גובה 

האשראי שהם לוקחים".
אז מה עשיתם?

ל"ביקשנו מידע מכל חבר בקבוצות רכישה לגבי סך קבוצות הר
כושר  את  לבדוק  יהיה  שניתן  מנת  על  בהם,  שותף  שהוא  כישה 

הפירעון הכולל שלו מול האשראי שהוא לוקח".
ואתם רגועים ביחס לתיק האשראי שלכם בתחום הזה?

ניתן לקבוצות רכישה לאחר  כיוון שהאשראי  "אנחנו רגועים, 

שבחנו היטב את הקבוצות עצמן וכן את מארגני הקבוצות - את 
לגבי  להשליך  שיכולים  הגורמים  אלה  שלהם.  והיכולות  הניסיון 

סיכויי ההצלחה של קבוצת רכישה".
איך נראה השוק הזה בהמשך?

ל"כיום השוק הזה מתמתן ויש הסטה לכיוון ארגון קבוצות רכי
שה מסוג אחר לבניית משרדים. לדעתי, סיכויי ההתפתחות של 
תחום זה נמוכים, מאחר שמדובר בשוק שונה לחלוטין. במשרדים 
יחידות השטח. לא  יותר גמיש מבחינת  אתה חייב להיות הרבה 
וגם היקף ההון שנדרש  דירות  כמו  ביחידות סטנדרטיות  מדובר 

בתחום המשרדים מקשה על משקיעים פוטנציאליים".
בשוק  להתפתחויות  ביחס  שלך  הכללית  ההערכה  מהי 

הנדל"ן?
ל"גם אם הביקוש לצרכי השקעה יפחת, עדיין קיים מחסור בדי

רות, ולהערכתי העלאת הריבית לא תצנן במידה משמעותית את 
להביקושים, כי היא פועלת רק על ביקושים שנובעים מצרכי הש

זאב אבלס
גיל: 63

מצב משפחתי: נשוי + 3 ילדים ו־10 נכדים
מגורים: רעננה

השכלה: רו"ח ותואר ראשון בחשבונאות וכלכלה
תפקידים קודמים: בין 1970 ל־1998 בבנק 

ישראל, 6 שנים אחרונות כמפקח על הבנקים
עוד משהו: יו"ר הוועד המנהל של האוניברסיטה 

הפתוחה

קעה ולא על ביקושים שנובעים מצרכי מגורים. לכן, הפתרון אינו 
לנמצא במגרש של בנק ישראל. הכלים שיש לבנק ישראל הם מוגב

לים וההשפעה שלהם מוגבלת. הפתרון הוא על ידי הגדלת ההיצע 
בתחום הזה, וזה תלוי יותר בממשלה ובמשרד השיכון שחייבים 

להפשיר קרקעות בעיקר באזורי הביקוש".
במספר  מעורב  אגוד  בנק  במשק?  אחרים  בענפים  קורה  מה 

סקטורים עסקיים, כולל תחום היהלומים.
"המשק הישראל נראה כמו אי בודד ביחס למה שקורה בעולם. 
רובם  ישראל  של  הכלכליים  הפרמטרים  את  מנתח  אתה  כאשר 
ככולם חיוביים - הצמיחה, האינפלציה, יחס חובלתוצר, הגירעון 
בתקציב שנמצא בשליטה ובמתווה יורד. זה מתבטא גם בתחזיות 

לעתיד שצופות צמיחה של 3%ל4% ואולי אף יותר".
נוכל להמשיך להיות אי בודד לאורך זמן?

מנת  על  שננקוט  בצעדים  תלויה  והתשובה  טובה,  שאלה  "זו 
לפתחנו.  להתגלגל  המערב  במדינות  שקיימות  מבעיות  למנוע 
צריך לזכור שכמעט מחצית מהתוצר הישראלי תלוי בסחר חוץ, 
ועיקר היצוא של ישראל הוא לאירופה ולארה"ב. בשווקים האלה 
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מותרות,  מוצר  זה  יהלומים  בפניו.  נסגרו  אליהם  לייצא  שהורגל 
לזכותם  כלכלי.  משבר  של  בתחילתו  שנפגעים  המוצרים  מסוג 
של היהלומנים ייאמר שהם ידעו להיערך למצב הזה, ובפועל לא 
ראינו הסתבכויות בענף. הם השכילו לבנות חגורות הגנה לאורך 
כיום  לתחומים אחרים.  גם  פיזרו את ההשקעות  וחלקם  השנים 
הענף ממונף בהיקף לא מוגזם, והיהלמנים ידעו להתאים את רמת 
המינוף לצרכים שנגזרו מהמשבר. האשראי לענף בתקופה שלפני 
המשבר הסתכם בל2.7 מיליארד דולר. במשבר הוא ירד לרמה של 
היהלומנים,  ביוזמת  והן  הבנקים  בעידוד  הן  דולר,  מיליארד   1.5

וכיום הוא עומד על 1.6 מיליארד דולר". 
איך משפיעה ההכבדה הרגולטורית על ההתנהלות היום־יומית 
בינוניים וקטנים? אולי המסקנה היא שצריך לחזור  של בנקים 
לבנקים נישתיים, כדי לאפשר התמודדות טובה יותר עם דרישות 

הרגולציה.
"השאלה האם יש מקום לבנקים בינוניים תחת מערכת רגולציה 
כפי שקיימת אינה מתייחסת רק לרגולציה, כי מעבר לכך יש עוד 

להוצאות שנעשות כבדות יותר ויותר, כמו מיחשוב. לבנקים בינו
ניים יש לא מעט יתרונות, וזה בלט גם במשבר האחרון בארה"ב. 
בארה"ב פועלים כל8,000 בנקים, מתוכם 19 שמוגדרים כגדולים, 
18 מתוך 19 הבנקים הגדול  וכל השאר בינוניים, קטנים ומקומיים.
לים נזקקו במשבר לסיוע ממשלתי, חלקם מוזגו ולחלקם הממשלה 

לנאלצה להזרים כמויות גדולות של כספים ועל יד כך הפכה לבע
ללת השליטה בהם. לעומת זאת, שיעור הנפילות מתוך אלפי הב

נקים האחרים היה הרבה יותר נמוך. בבנקים גדולים יש גם סיכון 
מערכתי, ולכן גם עלתה הצעה, במסגרת באזל 3, לדרוש מבנקים 

שמהווים סיכון מערכתי להחזיק הון ספציפי בגין הסיכון הזה.
"לבנקים בינוניים יש יתרונות. אם אתה מתנהל בצורה נכונה, 

להיכולת שלך להתגמש ולהתאים את עצמך לתנאים משתנים גדו
לה יותר, בגלל מוטת השליטה והיכולת המהירה לקבל החלטות. 
ראינו את זה גם בישראל בתקופת המשבר, בהשוואה בין השפעת 

להמשבר על חלק מהבנקים הגדולים לבין השפעתו על בנקים בי
נוניים. 

"הפתרון לבעיית ההכבדה הרגולטורית והתפעולית הוא באיגום 
להוצאות - כלומר לאפשר לבנקים הבינוניים להתבסס על פלט

פורמה משותפת של הוצאות. אין סיבה שלא יהיה מחשב אחד 
ספציפיות  אפליקציות  של  התאמה  עם  הבינוניים,  הבנקים  לכל 

ללכל בנק. זה קיים למשל בחלק מארצות סקנדינביה. הגישות המ
II מחייבות שיהיה לבנק מאגר גדול של נתול  תקדמות של באזל

נים על ביצועים עסקיים של לקוחות. לבנקים הבינוניים יש בעיה 
להתמודד עם זה וצריך לדאוג לכך שיהיה מאגר משותף שיאפשר 
להם לבנות מודלים לגבי התנהלגות של לקוחות. זה יאפשר לתת 
דירוג ללקוחות, כדי לדעת כמה הון יש לרתק במתן אשראי ללקוח 
הבודד. גישתו של המפקח על הבנקים בנושא זה היא חיובית, אבל 

זה מעוכב אצל הממונה על ההגבלים העסקיים.
להם  שאין  חושב  אני  נישתיים,  לבנקים  ביחס  לשאלה  "אשר 

"היהלומנים ידעו להיערך למשבר וכיום הענף 
ממונף בהיקף לא מוגזם: האשראי ירד 

מ־2.7 מיליארד דולר ל־1.6 מיליארד דולר"

יש פגיעה קשה מאוד בצריכה, הן הפרטית והן הממשלתית, ויש 
למדינות הנמצאות על סף חדלות פרעון ברמה הממשלתית. האב

טלה, בניגוד לישראל, מאוד גבוהה, כושר הקנייה והצריכה נמוכים 
מאוד, וזה עלול לפגוע בעתיד בכלכלה הישראלית ולגרום לירידה 

ביצוא.
"לכן, יש להיערך לשינוי התמהיל של היצוא הישראלי, כך שהוא 

ליופנה יותר למזרח - לסין, הודו ולקוריאה. אלה מדינות עם פו
טנציאל צמיחה של 7% ומעלה וקיים פוטנציאל להגברת היצוא 

למישראל למדינות האלה, כולל באמצעות עידוד היצוא על ידי שי
מוש בכלים של ביטוח סיכוני סחר חוץ".

"לגבי היהלומים, הענף היה במשבר מכיוון שהשווקים שהענף 
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מקום. ישראל היא מדינה קטנה מדי כדי שתהיה זכות קיום 
נישה שהוא חברה בת  בבנק  נישה עצמאי. אם מדובר  לבנק 
של בנק גדול, שמקבל שירותים תפעוליים מהחברה האם שלו, 
עצמאי  נישה  לבנק  גדול.  בבנק  מעין מחלקה  למעשה  זה  אז 

לחלוטין אין מקום".
הבינוניים  הבנקים  של  היכולת  על  שמשפיע  נוסף  גורם 

־להתמודד הוא הסינוף. בשנים האחרונות יש מגמה של פתי
ידי הבנקים הגדולים.  חת סניפים רבים במערכת, כולל על 
האם לבנקים הבינוניים יש יכולת להתמודד בתנאים האלה?

סניפים  מרביתם  אבל  סניפים,  מעט  לא  שפתחו  נכון  "זה 
במ קמעונאית  לבנקאות  בעיקר  מענה  לתת  שנועדו  לקטנים 

קומות שבהם יש מחסור בשירותי בנקאות. היתרון בסניפים 
בה שלהם,  וסגירה  בפתיחה  יותר  רבה  גמישות  הוא  להאלה 
לתאם לצרכים. זה נכון שחשיבות הסניף לא ירדה בקצב שח

הבנקאות  אני מעריך שככל ששירותי  שבו שהיא תרד, אבל 
מרחוק ימשיכו להתפתח, חשיבות הסניפים תלך ותרד".

־איך אתה רואה את שוק ההון לאחר רפורמת בכר? לדו
־גמה, הרפורמה היתה אמורה לסייע לבנקים הבינוניים בת

חום הייעוץ הפנסיוני, אבל לאור הקשיים הרבים, כגון היעדר 
מסלקה, נראה שאתם כבר לא מתלהבים לפתח את הייעוץ 

הפנסיוני.
ל"יש כמה סיבות שחברו יחדיו בנושא הייעוץ הפנסיוני: הר
לגולציה משתנה חדשות לבקרים וקשה לך להתאים את מע

כמו  נוספת,  בעיה  האלה.  לשינויים  והייעוץ  המיחשוב  רכות 
לשציינת, היא המסלקה. עוד גורם חשוב שמעכב את התפת
לחות התחום הזה הוא שהחיסכון הפנסיוני הוא נכה, כי הבנ

קים לא יכולים לייעץ בביטוח מנהלים. כל עוד הבעיות האלה 
בבנקים  רק  ולא  יתרומם  לא  הפנסיוני  הייעוץ  ייפתרו,  לא 

הבינוניים אלא גם בגדולים.
ל"רפורמת בכר לא ענתה על הציפיות. הוועדה התיימרה לפ

תור שתי בעיות - היעוץ האובייקטיבי והריכוזיות. את הבעיה 
הראשונה היא פתרה חלקית, כי למעשה הייעוץ האובייקטיבי 
קיים רק בבנקים, ובכל הגופים האחרים שפעילים בשוק ההון, 
כמו סוכני ביטוח, יש ייעוץ לא אובייקטיבי, אבל אף אחד לא 
אומר שהוא לא אובייקטיבי. הלקוח לא מודע לכך שהייעוץ 

אצלם לא אובייקטיבי ולכן נוצרה תחרות לא הוגנת.
"בנושא הריכוזיות הוועדה טענה שהיא רוצה להשפיע על 

הנאמ וקרנות  הגמל  קופות  הוצאת  באמצעות  להריכוזיות 
נות מהבנקים, ובמישור הזה היא לא פתרה כלום. הרפורמה 
מהבנקים  כולל  הבנקים,  מכל  והקרנות  הקופות  הוציאה את 
הבינוניים, ותמונת הריכוזיות לא השתנתה. בנוסף, הלקוחות 

לט והחיסכון  הגמל  קופות  בניהול  שהעלויות  מכך  לניזוקו 
ווח ארוך עלו באופן דרסטי וגם הסיכון של ניהול התיק הזה 

עלה".
בשנים  הבנקים  על  הפיקוח  תיפקוד  רואה את  איך אתה 

הבנקאות,  בתחום  הרגולטורית  ההכבדה  לאור  האחרונות, 
בהשוואה לתקופה שבה כיהנת כמפקח.

לנו  נדמה  ותמיד  בעיות  עם  התמודדות  יש  תקופה  "בכל 
נכון שבמהלך כהונתו של  זה  ביותר.  שאלה הבעיות הקשות 
קיומי  היה  המערכת  על  האיום  פוטנציאל  הנוכחי  המפקח 
ויסות המניות בל1983 - אבל  - איום שלא היה מאז משבר 
איומים  עם  להתמודד  מפקחים  נאלצו  אחרות  בתקופות  גם 
לא פשוטים. אחד מהם, שהיה בתקופת כהונתי כמפקח, היה 
נושא הנדל"ן וההנחיות שלי בלמו סכנה של התפתחות בועה. 
איום משמעותי נוסף שאיתו התמודדתי, שריחף לא רק מעל 

ני היה  כולה,  המדינה  כלכלת  מעל  אלא  הבנקאות  למערכת 
זה,  את  שכחו  היום  הרוסית.  הבנקאות  של  הכניסה  סיונות 
אבל באמצע שנות הל90 היתה נהירה של בנקים רוסים ושל 
אוליגרכים מרוסיה שרצו לפתוח בנקים בארץ. ההתמודדות 

לאנ נחשבו  הם  תקופה  באותה  שכן  קלה,  היתה  לא  למולם 
שי עסקים לגיטימיים כלפי חוץ ונתמכו על ידי פוליטיקאים, 
הן ישראלים והן רוסים, שעודדו פתיחה של בנקים כאלה. גם 
בהם.  ותמכו  הגדולה  הסכנה  את  הבינו  כולם  לא  בעיתונות 
כיום אנו יודעים שאם היינו מאפשרים אז לבנקים רוסים או 
הישראלית  הבנקאות  בישראל,  לפעול  להתחיל  לאוליגרכים 
 היתה היום במקום אחר לגמרי". 

"שוק קבוצות הרכישה מתמתן ויש 
הסטה לארגון קבוצות רכישה לבניית 
משרדים. לדעתי, סיכויי ההתפתחות 

של תחום זה נמוכים"



ברוטו  טונ

החייבת".  ה"הכנסה  על  כידוע  מוטל  הכנסה  מס 
להאם ההכנסה החייבת זהה לרווח על פי כללי הח

על  למס  הדברים:  פני  אלו  אין  בפועל,  שבונאות? 
על  אמנם  המתבססים  משלו,  כללים  יש  ההכנסה 

החשבונאות, אבל עם "התאמות" מסוימות.
מתקשים  החשבונאות  שכללי  לכך  העיקרית  הסיבה 

לדור יחד עם כללי המס היא שכללי החשבונאות נועדו לתת 
ללקוראי הדוחות הכספיים )בעלי מניות, נושים, הנהלה ואח

יחסית  ומוצגים  הפיננסי של החברה  על מצבה  רים( תמונה 
לבשמרנות. לדעת המחוקק, כללי החשבונאות נוהגים בשמר

נות יתרה, שכן בעיניו אין זה סביר שאם קיים ספק לגבי רווח, 
אזי אותו רווח לא ירשם, ואם קיים ספק לגבי הפסד - הוא 

ליירשם. לצרכי מס, רוצה המחוקק לראות את ההכנסה האמי
תית של החברה.

המס  דיני  בו  שבמקום  לומר,  מקובל  הישראלית  בפסיקה 
שותקים, מסתמכים על כללי החשבונאות המקובלים, אך גם 

לכאן אין קונסיסטנטיות. בתי המשפט לא היססו לסטות מכ
יביא,  הדבר  כי  במקרים שסברו  ללי החשבונאות המקובלים 

שלא בצדק לעמדתם, לעיוות תמונת ההכנסה החייבת.
סיבה נוספת לכך שכללי המס מתקשים לדור יחד עם כללי 
החשבונואות היא שכללי החשבונאות אינם מביאים בהכרח 

ללאותה תוצאה בקרב סוגים שונים של חברות. לדוגמה, חב
רות ציבוריות יעדיפו להציג למשקיעים רווח גדול כלל הניתן 
קטן  רווח  המיסים  לרשות  להציג  יעדיפו  הפרטיות  וחברות 
ככל הניתן. קיימות גם חברות הכפופות לתקנים בינלאומיים, 

לכללים אמריקאים או להנחיות של בנק ישראל.
המחוקק קבע רובד נוסף של כללים - חוקי המס, הנשען על 

לכללי חשבונאות מקובלים. אבל מה קורה כשהכללים מסתב
כים? באחרונה, אימץ המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, 
בתקן חשבונאות מספר 29, את כללי התקינה הבינלאומית. 

לקודמים  ביחס  שינוי  מהווים  החדשים  הכללים 
המיסים  רשות  עמדת  את  תואמים  בהכרח  ואינם 
בתיקון  לכן,  עליו.  ולדיווח  הרווח  למדידת  ביחס 
נקבע   2010 בפברואר   4 מיום  הכנסה  מס  בפקודת 
כי בקביעת הכנסה החייבת לא יחול תקן חשבונאות 
מספר 29 שקבע המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, 
אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות המס 2007, 2008 
חברות  הכספיים,  הדוחות  שמלבד  היא  המשמעות  ול2009. 
על  המבוססים  מס  לצרכי  נוספים  כספיים  דיווחים  יערכו 
 3( שעה  הוראת  היא  ההוראה  תקפים.  לא  חשבונאות  כללי 
לבצע  המיסים  לרשות  לתת שהות מספיקה  מנת  על  שנים(, 

את ההתאמות הנדרשות בחוק למצב החדש.
סוגיות  זה  בתחום  עולות  הבנקאית  המערכת  של  בהקשר 
לשיטת  ביחס  המיסים  רשות  של  השגות  ובמיוחד  שונות, 
הבנקים  על  המפקח  פרסם   2007 בדצמבר  בל31  ההפרשות. 

אש סיכון  פגומים,  חובות  של  וגילוי  "מדידה  בנושא  לחוזר 
היתר,  בין  מבוסס,  זה  חוזר  אשראי".  להפסדי  והפרשה  ראי 
על תקני חשבונאות בארצות הברית ועל הוראות רגולטוריות 
ערך  לניירות  הרשות  ושל  הבנקים  על  הפיקוח  מוסדות  של 
בארצות הברית. העקרונות המנחים שבבסיס החוזר, מהווים 
בנושא סיווג חובות  הנוכחיות  להוראות  ביחס  שינוי מסוים 

בעייתיים ומדידת הפרשות להפסדי אשראי בגין חובות אלו.
לסיכו בהתאם  המס  בנושא  פועלת  הבנקאית  להמערכת 

מים שהושגו במהלך השנים עם רשות המיסים, לרבות "דוח 
בין  ראוי  איזון  מהווה  הקיים  המנגנון   .1990 משנת  גבעולי" 
הצדדים. רשות המיסים מקבלת פיצוי על כל גבייה של חוב 

לשהופרש בעבר והתברר כחוב ברלגבייה, כך שלכאורה ההפ
רשה לא הייתה מוכרת למס מלכתחילה. עקב השינוי האמור, 
מתקיימת חשיבה נוספת לגבי מידת ההתאמה של ההסכמות 
 ודרך יישומן בעתיד.  

יובל כהן

 מערכת היחסים בין כללי החשבונאות לכללי מס הכנסה
יוצרת לעיתים קרובות תסבוכות ופרשנויות שונות. הדוגמה הבנקאית
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הכותב הוא רואה חשבון, כיהן כמנהל במחלקה המקצועית ברשות המסים ומשמש כיום, בין היתר, כיועץ לאיגוד הבנקים
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 הצד הנסתר
של הביטוח הלאומי

גל
עו"ד יפית מנ

המע מציבור  לאומי  לביטוח  המוסד  גובה  שנה  למדי 
שנייה  גבייה  זרוע  ומהווה  מיליארד שקלים  כל25  סיקים 

של  השנים  ארוכת  בפעילותו  אבל  המסים,  רשות  אחרי 
מתמשכת  לפגיעה  הגורמים  מובנים  עיוותים  השתרשו  המוסד 

במעסיקים.
כידוע, המוסד לביטוח לאומי פועל מכוח חוק הביטוח הלאומי 
מבצע  הוא  תפקידו,  במסגרת   .1995  - התשנ"ה  משולב(  )נוסח 
מהדין  גם  יסוד  לעקרונות  כפוף  ולפיכך  משפטיות  מעין  פעולות 
פועל  ממעסיקים  הגבייה  בתחום  שונות  בסוגיות  אולם  הכללי, 
המוסד בניגוד מפורש לחוק, בניגוד להלכות ביה"ד הארצי לעבודה 
ועל פי מדיניות בה שולטות נורמות שעברו חלפו מן העולם. להלן 
שחלקם  כשלים   - זו  בפעילות  הקיימים  מהכשלים  חלק  יפורטו 
לידיעת  או  לבחינה בערכאות משפטיות  הובא מעולם  לא  הגדול 

הציבור הרחב. 
בנושאים רבים בתחום הגבייה ממעסיקים פועלים עובדי המוסד 
לביטוח לאומי בלא הוראות נוהל כתובות ושאלות בעלות השלכה 
כלכלית על המעסיקים לא הוסדרו מעולם. כך, למשל, אין לעובדי 

להמוסד הנחיות מוסדרות כיצד עליהם לפעול בתחום השבת תש
לומי יתר למעסיקים. שאלות כגון אופן ביצוע ההחזר, מי הפקיד 
המוסמך לברר את דרישת ההחזר, זמן מקסימלי לביצוע ההחזר, 
בהנחיות  מוסדרות  אינן   - וכו'  להחזר  הרטרואקטיבית  התקופה 
עקב  המגיעים  גמלאות  להפרשי  בנוגע  גם  כך  לסניפים.  כתובות 

לעדכון שכר רטרואקטיבי, שאלות כגון: אילו הפרשים מגיעים למ
עסיק )למשל בפריסות שכר( ואילו לעובד? מי אמור להגיש תביעה 

להפרשי דמי פגיעה, העובד או באמצעות המעסיק?

לאומי  ביטוח  דמי  מעסיקים  שילמו  השנים  במהלך 
ביתר. רק בשנת 2002 החליטה מנהלת המוסד לביטוח 
לאומי להסדיר את התחום, אלא שהוחלט כי עד להסדרת 

לעצור לחלוטין את הפעילות בת יש  ברורות  להנושא בהנחיות 
מודע  המוסד  בו  זה,  מצב  וכך,  למעסיקים.  ההחזרים  ביצוע  חום 
של  יתר  בתשלומי  חודש  מדי  מתעשרת  שקופתו  לכך  אחד  מצד 
המעסיקים, ומצד אחר מונע מהמעסיקים את החזר תשלומי היתר 
במהלך  שנים.  כשמונה  של  סבירה  בלתי  תקופה  נמשך  ששילמו, 
השנים האלה לא טופלו דרישות החזר של מעסיקים, תוך פגיעה 

חמורה בזכות הקניין שלהם.
בחוק הביטוח הלאומי אין כל התייחסות למועד המקסימלי בו 
על המוסד להחזיר תשלומי יתר של מעסיקים, ולאחר שמונה שנים 

יחזיר את הכס לשל עיכוב בהחזרים למעסיקים, טוען המוסד כי 
פים בצירוף הצמדה בלבד. לכאורה, עמדה זו מעוגנת בסעיף 362 
לחוק, אך הואיל והמוסד כפוף לעקרונות יסוד מהדין הכללי, ספק 
אם עמדתו תתקבל בבית המשפט. העיוות בעניין שיערוך הכספים 
בולט על רקע העובדה כי הכספים ששולמו למוסד ביתר מושקעים 
כעתודות בבנק ישראל ומזכים אותו בריבית שנתית מועדפת של 

.5.5%
לחוסר ההדדיות בין המוסד לביטוח לאומי לבין המעסיקים מש

ווע גם על רקע העובדה, כי כאשר המעסיק חייב כספים למוסד, 
הדדיים  בחובות  למצב  בניגוד  זאת   - גבוהה  ריבית  משלם  הוא 
במס הכנסה, שם יתרות זכות ויתרות חובה לנישום משוערכים על 

בסיס ריבית שנתית זהה של 4%.
לבאחרונה יצא המוסד לביטוח לאומי בפרסום לפיו פיתח מער

 מערכת היחסים שבין המוסד לביטוח לאומי לבין המעסיקים במשק 
חושפת לא מעט כשלים בפעילות המוסד

פבדלתיים      תוחות
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הכותבת היא עורכת דין המתמחה בייצוג מעסיקים בנושא מיסוי שכר עבודה והפחתת עלויות השכר בארגון

כת אוטומטית להחזרי תשלומי יתר למעסיקים. לכאורה, יוזמה זו 
מבורכת, אלא שעיון במאפייני המערכת מעלה כי המערכת לוקה 
בין  במעסיקים,  הפיכה  בלתי  לפגיעה  לגרום  העשויים  בכשלים 

להיתר לנוכח כוונת המוסד להעביר חלק מהכספים ישירות לעוב
דים מבלי לאפשר למעסיק לערוך את ההתחשבנות הפנימית עם 
עובדיו. פעולה זו, הגם שאינה ישימה )אין למוסד מאגר מידע על 

לפרטי כתובות וחשבונות העובדים השכירים( - היא בניגוד מוח
לט לקביעת בית הדין הארצי לעבודה, לפיה חוק הביטוח הלאומי 
הטיל על המעסיק חובה מהותית לשאת בתשלום דמי ביטוח בגין 

עובדיו.
כידוע, אופיו של תשלום דמי הביטוח הוא ביטוחי בעיקרו ודינו 
לתקנות   8 בנפרד. תקנה  עובד  כל  בגין  "פרמיה" המשולמת  כדין 
המוסד  את  מחייבת   1954  - התשי"ד  )גבייה(,  הלאומי  הביטוח 
ועובד  עובד  לכל  הביטוח  דמי  לייחס את תשלום  לאומי  לביטוח 
בנפרד. ייחוס זה נדרש לצורך תשלום גמלאות מחליפות שכר בגין 
מלוא השכר ממנו שולמו דמי ביטוח לאומי. בפועל, אם משיקולי 

ליעילות ואם משיקולי תקציב, גובה המוסד את דמי הביטוח מה
לייחס את התשלומים  ניתן  גלובלית, לפיה לא  מעסיקים בגבייה 
בגין כל עובד בנפרד. התוצאה היא קיפוח מתמשך של העובדים 
מהמעסיקים  המוסד  גבה  השנים  במשך  שכן  כאחד,  והמעסיקים 
מבלי  ניכויים,  בביקורות  בעיקר  ביטוח,  כדמי  שקלים  מיליארדי 
לשלם בגינם את מלוא הגמלאות מחליפות השכר )מילואים, דמי 
פגיעה, דמי לידה וכו'( כמתחייב בחוק. סוגיית ה"גבייה הגלובלית" 
והעיוותים שהיא יוצרת פורטו במספר דו"חות של מבקר המדינה 

בעבר וטרם תוקנה.
חו לעיקרון  כפוף  מנהלית,  ככל רשות  לאומי,  לביטוח  להמוסד 

קיות המנהל, לפיו אין סמכות לרשות מנהלית אלא אותה סמכות 
שהוענקה לה לפי חוק. בתחילת שנות הל90 הקים המוסד מיוזמתו 
אגף הנקרא "ביקורת ניכויים", לאחר שהחליט להעתיק מודל דומה 

להקיים במס הכנסה, אבל מנגנון זה הוקם מבלי לעגן את אופן פעו
לתו בתיקוני חקיקה. "מבקרי הניכויים" במוסד הוסמכו כ"פקידי 
גבייה ראשיים", ובפועל הם נכנסים לחצרות המעסיקים, דורשים 
מסמכים, כרטיסי עובדים, הנהלת חשבונות, נתוני שכר וכו', ובכך 
מבלי  מתאימה,  הכשרה  שעברו  מבלי  כחוקרים  למעשה  פועלים 

בכך, הם חו יפורסם ברשומות.  ומבלי ששמם  כנדרש  לשהוסמכו 
רגים למעשה מסמכותם, תוך פגיעה בזכויות מוגנות של העובדים 

והמעסיקים כאחד.
372 לחוק הביטוח הלאומי מחייב את המוסד להקים ועל  סעיף
דות שומה חיצוניות, בפניהן יוכלו המעסיקים לערער על קביעות 
ואולם משום מה  ניכויים,  ביטוח, למשל בביקורות  לתשלום דמי 
מתעלם המוסד מחובתו זו: ועדות שומה כאלו לא מונו וכלל לא 
גבייה"  כ"פקידי  שמונו  שעובדים  לכך  גורם  הזה  המצב  קיימות. 
ערכאות  כשלוש  בולזמנית  משמשים  ניכויים"  כ"מבקר  ופועלים 

מעין שיפוטיות: כפקיד גבייה, כערכאת ערעור וכמוציא לפועל.
לכשלים שפורטו כאן ולאחרים ישנה משמעות כלכלית מהותית 

לעל המעסיקים והעובדים כאחד. עד לשינוי שיבוא, מוצע למעסי
לקים לבחון כל החלטה בעניינם לאור הנורמות המשפטיות העד

כניות, ובמקרה הצורך אף להביא את הסוגיות לבחינה משפטית 
- שם ילובנו העקרונות מחדש וייקבעו מסמרות בדין, תוך הצבת 

לנורמות משפטיות ראויות לפיהן יחויב המוסד לביטוח לאומי לה
 תנהל מול כלל המעסיקים במשק.  
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ספר  את  עמום,  באופן  אם  גם  זוכרים,  מאיתנו  רבים 
וגם  המאקרו כלכלה הראשון שלהם. תמ"ג, תל"ג, צמיחה 

הבנקים  בראש  למשק.  כסף   - - מעשה קסם  בנקים שמייצרים 
עומד הבנק המרכזי, האמור להיות מנצחה הכל יכול של התזמורת 

המוניטרית.
בגרסת ספר הלימוד הקיינסיאני מופיע הבנק המרכזי כגוף חזק 

לויציב, המנווט את כמות הכסף במשק בעזרת משחקי ריבית והגב
לות רזרבה. אבל במציאות חייו של הבנק המרכזי אינם פשוטים כל 
כך. הוא נתון להתקפות מבית ומחוץ, ולא תמיד מצליח להשיג את 
התוצאות המצופות. החיים היו קלים הרבה יותר בימים שבהם היו 
בתוקף הסכמי ברטון וודס שנחתמו בשנת 1944 וקיבעו את מנגנון 
שערי החליפין של מטבעות בין המדינות המפותחות. המטבעות 
ערך  פי  על  נקבע  הדולר  של  וערכו  בדולר  תלויים  היו  העולמיים 
הזהב. זה גם היה עידן השיא של מדינת הרווחה הקיינסיאנית, של 

התעשיה הכבדה ושל איגודי העובדים.
ועם  השבעים  שנות  משברי  עם  לנשוב  החלה  החדשה  הרוח 
עלייתם לשלטון של רונלד רייגן בארצות הברית ומרגרט תאצ'ר 
בבריטניה. נקודת הפתיחה הסמלית לבלגן הגדול שבו מתנהל שוק 
הגדול"  "המפץ  יום  הוא  סוציולוגים,  קובעים  כך  הגלובלי,  ההון 
הוסרו שם  היום שבו   ,1987 באוקטובר  בל27  לונדון  בבורסה של 

פי מוצרים  ופורח.  עולה  השוק  מאז,  ההון.  שוק  על  להרגולציות 
ננסיים חדשים ומתוחכמים מעצימים את נפח המסחר ומנתקים 

את תעשיית ההון מהתעשייה הקלאסית הישנה.

האמריקאי  והסופר  העיתונאי  שמכנה  מה  נוצר  כך 
תומאס פרידמן בשם "העדר האלקטרוני"; עשרות מליוני 
משקיעים, שחקנים עצמאיים, קרנות, עסקים - כולם מתרוצצים 
בשוק העולמי. מוסדות "קונסנזוס וושינגטון", הבנק העולמי וקרן 

להמטבע הבינלאומית, מפיצים ברחבי העולם את בשורת הליבר
ליזציה של השווקים ואף משתמשים בכוחם כדי לכפות אותה על 

מדינות רבות שעדיין לא בשלות להתמודדות כזו.
מהווה  העולם  ברחבי  כספים  של  האדירה  החופשית  הזרימה 
שאנחנו  נניח  השונות.  במדינות  המרכזיים  לבנקים  חמורה  בעיה 
דרך  לפעול  מחליט  שלנו  המרכזי  והבנק  כלכלי  במשבר  נמצאים 
במשק  הכלכלית  הפעילות  את  לתמרץ  במטרה  הריבית,  הורדת 

ישרא חוסכים  של  אדיר  שהון  בכך  מסתכן  הוא  למעשה  לשלנו. 
לים, זרים ומשקיעים מוסדיים, יוטס מיד למקומות אחרים בעולם. 
גם ההיפך נכון. נניח שהכלכלה שלנו משתוללת ונגיד הבנק חושש 
הכלי  היא  הריבית  העלאת  אינפלציוני"?  ל"סחרור  מהתדרדרות 
המסורתי לצינון הפעילות הכלכלית: הכסף ייספג בבנקים ובבנק 

להמרכזי, פחות כסף חופשי יגיע לשוק והצריכה האינפלציונית תצ
טמצם. כל זה לא יפעל היום, כששוק ההון עצמאי וחסר גבולות. 
אם נעלה ריבית במשק הלאומי שלנו אנחנו צפויים לגל אדיר של 

לכסף שישטוף את המדינה שלנו. גם מתקני הקטרים הדנים שמו
שקעים בברזיל וקרן הרופאים והאחיות מסיביר ימהרו להטיס את 

הכסף שלהם מסין ישר אלינו.
אין מדובר באפשרויות תיאורטיות מופשטות. כל מה שתיארנו 

ס
או

קר
ד"ר אושי שהם־

הבנקים המרכזיים
 כבר לא שולטים
על כמות הכסף

תעל שולחן הני     וחים



27

ד"ר אושי שהםלקראוס מלמד פילוסופיה והיסטוריה של הכלכלה בבית הספר לכלכלה במכללה למנהל ובחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב

למעלה התרחש במציאות. בספרו המרתק של הכלכלן הנובליסט 
ג'וזף שטיגליץ "לתקן את הגלובליזציה"1, הוא מתאר את המשבר 

הכלכלי של מזרח אסיה בסוף שנות התשעים.
התאילנדי  הבאט  נסחר  שנים  עשר  במשך  כי  מספר,  שטיגליץ 
בל25%.  לילה  בן  הבאט  נפל  כך  אחר  לדולר.  באט   25 של  בשער 

לספקולציות המטבע התפשטו והיכו את מלזיה, קוריאה, הפיליפי
נים ואינדונזיה. הספסרים העריכו מראש שערך המטבע המקומי 
)הבאט( עומד לרדת, והחלה בריחה מסיבית אל הדולר. תאילנד, 
שרצתה לשמור על ערך המטבע שלה, החליפה את הבאטים של 
המשקיעים הבורחים בדולרים מהבנק המרכזי - אבל בסופו של 
דבר נגמרו הדולרים של אוצר המדינה התאילנדית, והמטבע קרס, 

כפי שהיה צפוי מראש. 
זו היתה שעתם הגדולה של ספסרי המטבע; תארו לכם: הבאט 
24 באט לדולר. ספסר שנכנס לבנק תאילנדי, לווה 24 מיל לנסחר ב
ליארד באט, וממיר בשער החליפין המקומי למיליארד דולר. כעבור 
שבוע נופל המטבע. השער עכשיו 40 באט לדולר. הוא מביא איתו 
עכשיו 600 מיליון דולר, מחליף אותם חזרה לבאטים, ומקבל 24 

מיליארד באט. החוב נסגר והספסר הרוויח 400 מיליוני דולרים. 
ומי הם הספסרים? לא מדובר רק באנשים מפורסמים כמו ג'ורג' 
סורוס הידוע, שהצליח לכופף את "בנק אוף אינגלנד". הספסרים 
האלה הם אנחנו, החוסכים. קרן הפנסיה שלנו )ולא חשוב באיזו 
והקרן מושקעת  ניהול מסוימת  מדינה אנו חיים( מושקעת בקרן 

לבמגוון מדינות ותחומים. לפעמים, אם יש לנו מזל, מנהליה השקי
עו בזמן הנכון ובמקום הנכון במדינה אומללה, על חשבון תושביה 

שכלכלתם מתמוטטת. כך גם אנו תורמים למוטט שם את הבנק 
המרכזי. 

ללא רק מחוץ גוברים הלחצים על יכולת התפקוד של הבנק המ
רכזי. מתברר שגם השליטה הפנימית בכמות הכסף בתוך המדינה 

אינה פשוטה, בוודאי לא כמו שמציגים ספרי הלימוד.
שפותחה  הסירקואיסטית,  התיאוריה  בעלי  של  מחקריהם  לפי 
על ידי כלכלנים וחוקרים באירופה, הבנק המרכזי שוב אינו מצליח 

לשמר בידיו שליטה מלאה על שוקי הכסף. 
המורכבת  הכסף,  יצירת  של  )חיצונית(  האקסוגנית  המערכת 
מפירמות, משקי בית ובנקים, כאשר הבנק המרכזי נמצא מחוץ לה 
)אקסוגני( ומנצח על כמות המטבע העומדת לרשותה באמצעות 
מתקיימת  בפועל  עוד.  קיימת  אינה   - לרשותו  שעומדים  הכלים 
"משחק"  המרכזי  הבנק  שבה  מערכת  כלומר  אנדוגנית,  מערכת 
ביחד עם השחקנים האחרים במשק ונפעל על פי צרכיהם. הבנק 
אלה  תלויים  הבית  ומשקי  הפירמות  הבנקים,  עם  ביחד  המרכזי, 

לבאלה כמו חרוזים על שרשרת מעגלית שהמניע אותה הוא הדרי
שה לכסף שמגיעה מתוך המערכת עצמה.

הזקוקים  הפירמות  בעלי  המערכת  את  מפעילים  למעשה  הלכה 
הם  הייצור.  את  להתניע  וכדי  משכורות  לשלם  כדי  הכסף"  ל"סימני 
עובדות  "קובעים  הבנקים  ואילו  הלוואות,  מקבלים  לבנקים,  פונים 
על  מוגבלת  בצורה  רק  להשפיע  היכול  המרכזי,  לבנק  ביחס  בשטח" 

להתנהלותם של הבנקים והפירמות. שליטתו המוחלטת של הבנק בכ
מות הכסף - ליבה של המדיניות המוניטרית - אבדה כבר מזמן במשק 
 של ימינו. הכמות הזאת מתנהלת באופן כמעט חסר שליטה. 

1  ר' סקירת ספרים במגזין "בנקאות" מס. 1, ינואר 2009



28

בנקאות

עמסלקה      ולמית
הבנקים התאוששו - אך הגדילו סיכונים

אוזבקיסטן: הכלכלה מתקדמת, הבנקים פחות

ללמרות השפעות המשבר על הבנקאות המערבית, מת
ברר כי הבנקאות המערבית לא נחלשה מול הבנקאות 
של ענקי המזרח הרחוק. מרשימת 25 הבנקים הגדולים 
בעולם נפלטו בנק סיני אחד ובנק יפני אחד, ובמקומם נכנסו שני 
המיזוגים שאחרי  כתוצאה מתנופת  אירופיים שהתעצמו  בנקים 
הבנקאות  עולה מסיכומים שנתיים של מפת  כך  הגדול.  המשבר 
ההשל המדד  את  הכולל   ,The Banker המגזין שפרסם   העולמית 
1000 הבנקים הגדולים בעולם על פי שורה של פרמל  וואתי של

טרים.
הבנקאות  בענף  ביותר  מהמדכאות  היתה   2008 ששנת  לאחר 
מציינים  מדהימה,  התאוששות  על  הצביעה   2009 ושנת  העולמי 
בכתב העת כי ענף הבנקאות עדיין לא הגיע לרווחיות שידע בשנת 

 .2007

שהיא  מראה  הניתוח  להטעות.  עלולה  במערב  ההתאוששות 
נובעת בעיקר מהעליות החדות בשוק ההון. בו בזמן, חלה עלייה 
משמעותית ומדאיגה בשיעור של נכסים בסיכון בתוך סך הנכסים 

במאזני הבנקים.
לרשימת הבנקים עם יחס גבוה של נכסי סיכון דומה למדי לרשי

2009, ובתוך אלה בולטת נול  מת הבנקים שרווחיהם צמחו בשנת
כחותם של בנקים גדולים ברוסיה המשלבים - כמו גולדמן סאקס 
במערב - חשיפה גבוהה לסיכונים ורווחים נאים. השאלה היא מה 
יקרה לרווחים בסיכום שנת 2010, שבה שוק ההון הפגין עד כה 

חולשה יחסית לשנה הקודמת. 
בין המסקנות: הבנקים ימשיכו לגלות בשנה הקרובה עניין רב 
יותר בתחומים המסורתיים של הבנקאות - פקדונות והלוואות 

עם בטוחות טובות. 

בתהליך הפרטה ותיעוש זהיר הצליח שליטה הקשוח 
כלכלת  את  לקדם  קרימוב,  איסלם  אוזבקיסטן,  של 
יחסית  האוכלוסין  מעוטות  משכנותיה  יותר  המדינה 

- סבו וטורקמניסטן  קזחסטן  לבחבר העמים הסובייטי לשעבר, 
The Banker. אולם מערכת הבנקאות של המדינה  רים תחקירני 
נותרה מאחור. רק 29 בנקים קיימים באוזבקיסטן, מתוכם שמונה 

הבנ נעזרים במערכת  אין התושבים  כמה  עד  לבבעלות המדינה. 
17%, של ההלל  קאית אפשר להסיק מהשיעור הנמוך במיוחד, רק

וואות מתוך התוצר הלאומי הגולמי. 
הבידוד של אוזבקיסטן מהמערך הפיננסי הגלובלי סייע לה עם 
שידה  הממשלה,  העולמי.  הפיננסי  המשבר  מפגעי  להימנע  זאת 

לבכל, נקטה אמצעי זהירות מרשימים, הזריקה הון עצמי אדיר למ
ערכת הבנקים בבעלותה, העלתה את דרישות ההון העצמי מכל 

שאר הבנקים והנהיגה ביטוח פיקדונות מלא. 
המימון  שרוב  לכך  גורמת  הממשלה  מעורבות  השלילה,  בצד 
שנותנים הבנקים שלה מגיע למפעלים ולפרויקטים הממשלתיים, 
פרטיים.  פרוייקטים  של  בקצב  לצמוח  מצליחים  תמיד  שלא 
ביותר  משמעותית  היא  הממשלה  התערבות  אנליסטים,  לדעת 
גם בבנקים הפרטיים כביכול, בכל הנוגע להרכב ההלוואות ורמת 

הריבית על עסקאות האשראי. 

צרתם הגדולה ביותר של הבנקים האוזבקים היא הוראתו של 
הנשיא, שכל מפעל המגיע לחדלות פירעון לא ייסגר, אלא יהפוך 

המדי של  הלאומי  הבנק  עצמו  מצא  למשל  כך  הבנק.  של  ללנכס 
נה כמנהלם של 13 מפעלים כלכליים, שאותם הוא אמור להעביר 
לרווחיות באמצעות טכנולוגיה חדשה יותר, בסיס מוצרים נרחב 

ליותר ו"רעיונות חדשים". לא פלא שבנקים זרים אינם נוהרים בי
נתיים למדינה. 
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האיום החדש על הבנקים: וולמארט

הבנקאים הבכירים חזרו להיות אופטימיים 
לשישה מתוך כל עשרה מנהלים בכירים במוסדות פי

ננסיים שרואיינו עבור סקר של מחלקת המחקרים של 
הסיכו ניהול  אסטרטגיית  כי  סבורים,  להאקונומיסט 

לנוהלי  נים בארגוניהם היא ברמה סבירה ומשוכנעים שעדכונים 
מסודרת  בצורה  נעשים  הסיכונים  בדיקת 
מהבנקאים   40% רק  הדעת.  את  ומניחה 
שעדיין  בארגונים  עובדים  שהם  מודים 
הסיכונים  בדיקת  מערך  את  השלימו  לא 

שלהם. 
בכיל בנקאים   346 רואיינו שבו   הסקר, 
רים, הצביע על רמה גבוהה של אופטימיות 
בבנקים ובחברות הביטוח ברחבי העולם. 

האקונו חוקרי  לדעת  החולשה,  לנקודות 

מיסט, ממשיכות להיות המחסור בבדיקה רוחבית של הסיכונים 
ל- יותר ממחצית המשיבים לסקר הודו כי חסר להם מידע על הש

פעות הגומלין שבין מחלקות שונות בארגון אחד ותקשורת טובה 
יותר בין חלקי הארגון. 

האופ מרמת  הפתעה  הביעו  הסקר  לעורכי 
פחות  הפיננסית  בתעשייה  השוררת  טימיות 
את  שטלטל  הגדול  המשבר  אחרי  משנתיים 

הרגו גובר של  עניין  על  מדווחים  הם  להענף. 
במוסדות  רק  ולא  המערכת  בסיכוני  לטורים 

יח הגדול  מספרם  על  ומתריעים  להפרטניים, 
לסית של מוסדות פיננסיים בעולם שטרם הפ

נימו את לקחי המשבר וטרם בנו מערך משביע 
רצון של ניהול סיכונים.

עם  להתמודד  סיימה  לא  המסורתית  הבנקאות  בעוד 
US Banker מדווח על תחילתה של  המשבר האחרון, 
הברית  לארצות  הפיננסים.  למערכת  רצינית  תחרות 

לטרם הגיעה המגמה במלוא עוזה, אך הבנקאים עוקבים אחר הצ
וולמארט האמריקנית, שעשתה  לחותיה של ענקית הקמעונאות 
את צעדיה הראשונים בתחום הבנקאות מעבר לגבולות ארה"ב, 

אח במדינות  בסופרמרקטים"  "בנקים  של  ההתפתחויות  לואחר 
רות. 

זיכיון לנהל מוסד בנ לוולמארט קיבלה כבר לפני שלוש שנים 
"בנקו  של  הסניפים  בל160  במקסיקו.  קאי 

מצי היא  אדלנטה"  מקסיקו  דה  לוולמארט 
וכרטיסי  חיסכון  חשבונות  ללקוחותיה  עה 
ובנוסף  האמריקאי,  לגבול  מדרום  אשראי 

למאפשרת גם הפקדת פיקדונות וקבלת הל
וואות ואף משכנתאות. 

ביוני השנה נפתח גם "וולמארט קנדה בנק". עכשיו גם מצפון 
וככל  לארה"ב אפשר לקבל בחנות הקמעונאית כרטיסי אשראי, 

הנראה ההלוואות יתחילו לזרום בקרוב. 
לבבריטניה החלה רשת הקמעונאות בנטונוויל ארק בשיווק הל

ופוליסות ביטוח דרך רשת הסופרמרקטים אסדה. טסקו,  וואות 
מה  זמן  מזה  מפעילה  בבריטניה,  הגדולה  הסופרמרקטים  רשת 

מערך בנקאי שלם ומשגשג בסניפיה.
לבארצות הברית עצמה ההתפתחות עדיין איטית, אולם יש סי
למנים לכוונות רציניות של הקמעונאים להסתער על התחום. וול

 ,)Money Centers( "מארט פותחת בימים אלה "מרכזים כספיים
תשלומים  וביצוע  צ'קים  פדיון  כספים,  העברות  המאפשרים 
הברית,  ארצות  ברחבי  "סופרסנטרים"   3,000 לוולמארט  שונים. 
ועד סוף השנה "מרכזים כספיים" יהיו בל40% מהם. בנוסף, אחת 
מחברות הבת של וולמארט משתפת פעולה בפרוייקט נסיוני עם 

לקבוצה פיננסית חוץלבנקאית המאפשרת הלוואות אוןלליין בס
כומים עד 25 אלף דולר לעסקים קטנים, בריבית של 7.5% למשך 
10 שנים. וולמארט גם שותפה בחברת גריןלדוט המשווקת כרטיל

סי חיוב )פרהלפייד(, שגם היא קשורה בחברהלבת המבקשת לקבל 
רשיון בנקאי. 

האווירה  לצד  האלה,  ההתפתחויות  כל 
כיום  המסורתית  לבנקאות  אוהדת  הבלתי 
בארצות הברית, מעוררות משקיפים לחשוב 
וולמארט" עם אלפי סניפים  "בנק  שהקמת 
בכל רחבי ארצות הברית כבר איננה שאלה של "האם זה יקרה" 

אלא "מתי". 
יתחי שלא  בנקים  כי  הבנקים,  את  המזהירים  מומחים  ללצד 

לו להתכונן לכניסה של וולמארט לתחום שלהם, עלולים לגלות 
שכבר מאוחר מדי, מצביעים מומחים אחרים על הידוק הרגולציה 
האמריקנית על מוסדות פיננסיים וטוענים כי המגבלות החדשות 
דווקא יקשו על השחקנים החדשים בתחום. אחרי הכל אין סיבה 

שנכש במקום  תצליח  וולמארט  כמו  קמעונאית  שרשת  ללהניח 
AIG וג'נרל מוטורס, שכניסתם לתחום הבנקאות  לו ענקים כמו 

גרמה להם נזק עצום. 



פס   רים

חייזר בקצב הפיבונאצ'י
הקוד הטכני

שיטה חדשנית לניתוח טכני
מאת זיו סגל 

הוצאת גלובס, הספריה, 251 עמודים 

לניתוח טכני, מלמד זיו סגל בסבלנות את קוראיו, הוא "זיהוי תב
ניות שחוזרות על עצמן על גרפים של ניירות ערך, של מדדים, של 
סחורות ושל מטבעות, הנעשה מתוך כוונה לחזות תנועת מחירים 
עתידית". הגדרה פשוטה לכאורה לשיטה מסובכת שאלפי אנשים 
הרחב"  "הציבור  בעוד  משגשגות,  קריירות  סביבה  עשו  מבריקים 
בה  לראות  מאוד  עד  מתקשה 

שלפע פוקוס  מהוקוס  ליותר 
מים מצליח ולפעמים לא. 

מומחה  ספק  ללא  סגל, 
שי בעשרות  השוחה  למיומן 

טות ומודלים שהמציאו פעילי 
סבלנית  עבודה  עושה  השוק, 
פרטני  בהסבר  לשבח  וראויה 
הקורא  ומושג.  מונח  כל  של 
הבלתי מקצועי ילמד על אזורי 
תמיכה והתנגדות, על נקודות 

מס על  היפרבוליות,  להיפוך 
של  סוגים  ועל  פיבונאצ'י  פרי 

לתצורות גרפיות במהלך המס
חר המוכרות למומחים כ"נרות יפניים" עם שמות אקזוטיים כמו 
דוג'י ומרובוזו - כולם, כמו סימנים בקפה, בחול ובגרמי השמיים, 
איתותים סבירים לכך שהשוק עומד "לעשות מהלך" שאם נחזה 
אותו נכון, חשבון הבנק שלנו או של לקוחותינו יצמח או לפחות 

לא יתכווץ בהתאם. 
"חוקי הטבע מטביעים את חותמם על כל ההתנהגות האנושית", 
טכניים  מונחים  הם  והכאב"  החרטה  "הזיכרון,  ולכן  סגל,  מזכיר 
בסיסיים, שאם נדע לשייך אותם לתבניות המסובכות המתארות 
את המסחר בעבר, נצליח )אולי( לנחש כיצד ייראה מחר בבוקר. 
מבוסס על ההנחה שניתן לזהות מגמות לט־ "שכן הניתוח הטכני 
ווחי זמן שונים, לעקוב אחריהן ולזהות תפנית כשזו מתרחשת". 
אבל האם "תבניות של המשך מגמה הן תצורה של הפוגה במגמה, 
או שכאשר יש הפוגה במגל  המלמדת על סיכוי להמשך המגמה"
מה, פירוש הדבר שהמגמה בעצם הסתיימה ומגמה חדשה החלה? 

נחוצות מן הסתם אלפי שעות של שקידה על טבלאות המסחר וגם 
נטיה וכשרון מולד כדי לשחות היטב בים המסובך של הניתוחים 

הטכניים. 
סגל ראוי לכל שבח על "סיפור המסגרת" הנחמד שטווה סביב 
הספר המאוד מתמטילטכנילסטטיסטי הזה. כמורה טוב הוא בנה 
את דמותו החביבה של חייזר בשם פיבו, המגיע לכדור הארץ על 
מנת ללמוד איך להשיג תשואה טובה על כספי הפנסיה של תושבי 

להכוכב שלו. פיבו לא רק כשרוני וחרוץ, הוא גם בעל הכשרה בפ
סיכולוגיה ורבים ממטופליו על הכוכב הם מנהלי השקעות שניסו 
דילמות קשות שהשוק מציב לפניהם. תיאורי  ביחד איתו לפתור 
בתי הקפה האופנתיים בניו יורק ושגרת יומם של פועלי שוק ההון 

למקלים על מי שיקרא את הספר הזה במטרה להבין פעם אחת ול
תמיד איך להכות את השוק, או לפחות להימנע ממכותיו. 

קשה להיות דירקטור 
דירקטורים ונושאי משרה

בעידן הממשל התאגידי
מאת פרופ' יוסף גרוס

בהוצאת תאגידים בע"מ וההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, 519 עמודים

די נחמד להיות דירקטור בחל
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ברה ציבורית, ולא במקרה יש 
לקופצים רבים על חברּות במו

החברות  של  המנהלים  עצות 
להמובילות במשק. לצד הכיבו

גם  הדירקטורים  והכבוד  דים 
הקד על  בנדיבות  למתוגמלים 

שת זמנם היקר לחברה. ספרו 
מה גרוס,  יוסף  פרופסור  לשל 

בישראל  המובילים  משפטנים 
התאגידי,  הממשל  בתחום 
הנדחקים  לכל  להזכיר  אמור 
בתור לחברות בדירקטוריונים 

כרו המרופדות  המשרות  לכי 
עלולים  הם  מעטים  לא  ובמקרים  מאוד,  רבה  באחריות  גם  כות 
להיקלע למסכת לחצים וביקורת שבמקרה הקיצוני יש גם ענישה 

בצידה. 
שהיו  נושאים  של  מלאה  סקירה  ומציע  ביותר  מפורט  הספר 

לבראש עמודי חדשות הכלכלה בשנים האחרונות. הוא מחדד ומ
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דגיש שורה של דילמות לא פשוטת שעלולות לצוץ על שולחנו של 
חבר מועצת המנהלים, הנמצא לא פעם בצומת שבו צריך לקחת 
בחשבון גם את האינטרסים המנוגדים לעיתים קרובות למדי של 
החברה, בעלי המניות שלה, העובדים, הלקוחות, ובעת פשיטת רגל 

לגם הנושים. מה צריכים להיות יחסי יו"ר ומנכ"ל ואיך ינהג דירק
לטור כשעל שולחנו מונחת עיסקה של בעלי עניין? מי יסייע לו לה

חליט החלטות כואבות בתקופת דמדומי פירוק, ולמי עליו לשמור 
אמונים כאשר הוא יודע שהחברה על סף חדלות פרעון? 

גרוס אינו מתיימר לתת עצות לדירקטורים בכל הנוגע לתפקידם 
העיקרי שהוא התוויית האסטרטגיה של החברה. אבל הוא מציע 
ארגז כלים לדירקטור שכולל קוד אתי ובקרה פנימית. ברקע מככב 

לתמיד - ובעיקר בעיתות משבר - אלמנט האחריות הפלילית שי
כול להיות מוטל על דירקטור שלא פעל על פי החוק. 

סעיפי  כל  את  לשנן  שיתקשו  דירקטורים  התחתונה,  בשורה 
החוק אינם צריכים להתייאש. להיפך, יש להם גם זכויות. אפשר 
לרכוש עבורם ביטוח, ופרופסור גרוס מזכיר בפרק מיוחד שמותר 
להם בהחלט להעסיק יועצים, כולל יועצים משפטיים שימנעו מהם 

לטעויות בשיפוט או לפחות יסלקו מעל כתפיהם את האחריות לה
חלטות שגויות. שהרי על פי אחד הציטוטים המובאים כבר בפרק 
לישון  להם  שקשה  היא  דירקטורים  של  הבעיות  אחת  הראשון, 

בלילה. 

מבני עניים לא תצא תורה 
מצויינים

ממה עשויה הצלחה 
מאת מלקולם גלדוול

הוצאת כינרת זמורה ביתן, 2009, 272 עמודים

לאיש  ביותר  גטי טבע את העצה המפורסמת  פול  המיליארדר 
לצעיר שרוצה להצליח בחיים כמוהו: צריך לקום מוקדם בבוקר, לע

בוד קשה ולמצוא נפט. מלקולם גלדוול מביא את הבשורה שאפילו 
זה לא מספיק טוב, כי כדי שהבחור יקום בבוקר ויעבוד קשה הוא 
צריך להיוולד בנסיבות המתאימות, ורצוי בחודשים מסויימים של 

השנה. 
מסקנתו הנחרצת של הכותב, ספק משעשעת ספק מדכאת, היא 
לא  לחיים  מוצלח  "סיפתח"  קיבל  שלא  מי  לכאורה:  טריוויאלית 
20. מוצרט, טוען גלדל  יצליח להדביק פערים אחרי שיעבור את גיל
וול, היה ללא ספק גאון מוסיקלי - אולם ייתכן שהיו עוד ילדים עם 
כישרון מוסיקלי גאוני לא פחות שלא הצליחו לפתח אותו מפני 

שלא היה להם אבא כמו ליאופולד מוצרט שהושיב את הילד על 
לפסנתר בגיל שלוש ולא חדל להשמיע לו מוסיקה. ביל גייטס וס

טיב ג'ובס לא היו סתם גאוני מחשב אלא כאלה שהיתה להם בגיל 
העשרה הזדמנות )מקרית למדי( לעבוד אלפי שעות על מחשבים 
בתקופה שסתם בני תמותה לא היו יכולים לקבל שעת מחשב בלי 

לעמוד בתור שבוע. 
בצד השני של הסקאלה נמצא המקרה העצוב של כריס לנגן, מי 
גידולו  נסיבות  באמריקה".  ביותר  האינטילגנטי  "האדם  שהוכרז 
במשפחה עניה, חוסר המיומנות החברתית שלו וחוסר כל תמיכה 
מוסדית לא איפשרו לו לסיים 
יותר משנה וחצי בקולג', והוא 
שהתפרנס  בודד  אדם  נשאר 
משמירה בבארים לצד כתיבת 
טקסטים פילוסופיים שלא זכו 

לשום תהודה. 
 - ומפתיעים   - משכנעים 
על  המחקרים  הם  במיוחד 

בקבו מצליחים:  לספורטאים 
מתברר  כדורסל  או  הוקי  צות 
רובם  שהשחקנים המצטיינים 
עד  ינואר  החודשים  ילידי 
אסטרולוגי:  יתרון  שום  מרס. 

הבוג הילדים  היו  פשוט  להם 
לרים יחסית - ולכן החזקים ביותר בכיתה בגיל חמש או שש. המא

מנים מיד קידמו אותם לראש הנבחרת, הקטנים נשרו, והדפוס הזה 
הונצח לאורך שנים! 

פרק  בעתיד.  הצלחה  לחוסר  גורם  בהכרח  אינו  "נמוך"  מוצא 
דין  עורכי  של  שלמה  שכבה  של  נסיקתה  את  סוקר  בספר  מרתק 
ה"אריסטוקרטיות"  שהפירמות  משום  דווקא  יורק,  מניו  יהודים 
שהתגלו  שוליים  לתחומים  אותם  ודחפו  בצעירותם  אותם  דחו 

במת מצליחים  אסיאנים  ילדים  ואילו  בהמשך.  ביותר  לכרווחיים 
מטיקה יותר מילדים מערביים לא מפני שיש להם גנטיקה טובה 
יותר, אלא מפני שהתיאור המילולי של מספרים ופעולות החשבון 

לבשפות אסיה יותר פשוט והגיוני מהתיאור המקביל בשפות מער
ביות. לדעת גלדוול רמת בית הספר, מספר שעות הלימוד ותכנית 
הלימודים משפיעים פחות על התפתחות התלמידים מאשר אורך 
לסביבתם  הודות  האמידים  ילדי  רק  מתקדמים  שבהן  החופשות, 
הוויכוח המתנהל  סביב  הזה  הטיעון  לבדוק את  שווה  המעשירה. 

בעצם הימים האלה על החופש הגדול בישראל. 
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