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בנקאות

הנוף  במיוחד,  אביך  תל־אביבי  ביום 
מחדרו הגבוה של גיורא עופר, מנכ"ל בנק 
דיסקונט, משקף את מצב המשק: עכירות 
בטוח  נראה  בלתי  ואופק  הקצר  בטווח 

הארוך.
עופר )56(, המכהן בתפקיד מנכ"ל הבנק 

בנ פחות  לעסוק  משתדל  שנים,  ־כשמונה 
בואות. הוא אינו מתעלם מעוצמת המשבר, 
השחורות.  לרואי  מהצטרפות  נמנע  אבל 
עם זאת, הוא מותח ביקורת על התנהלות 

־מקבלי ההחלטות בירושלים. "הרעיון הב
סיסי הוא נכון, אבל הביצוע הוא איטי ולא 
מתי  שכחו  כבר  בארה"ב  החלטי.  מספיק 
ואצלנו  השמינית,  התוכנית  את  עשו  הם 

לפו הראשונה  התוכנית  יצאה  לא  ־עדיין 
על", הוא אומר על תוכנית הערבויות שיזם 

"אפשר  הבנקים?  ותדמית  האוצר.  משרד 
לקטר על העמלה ועל הבנקים, אבל בסופו 
שבו  במקום  הכסף  את  שם  אתה  דבר  של 
הוכיח  והציבור  ובטוח,  נוח  מרגיש  אתה 
בגדול למי הוא מאמין", אומר עופר בראיון 

מיוחד למגזין "בנקאות".
לשנת  הבנקים  של  הכספיים  הדוחות 
המשבר  במהלך  אירועים  משקפים   2008
ללמוד  ניתן  מה  אליהם.  נחשפנו  שכבר 

לגבי 2009?
כל  אבל   ,2008 לסוף  אכן  הם  "הדוחות 
ליום  עד  שיש  שלילי  מידע  או  התפתחות 
הכספיים.  בדוחות  מופיע  המאזן  פרסום 
שהדוחות  לומר  ניתן  רבה  במידה  כלומר, 
 2008 דצמבר  לסוף  הבנקים  של  הכספיים 
מרץ  סוף  עד  הבנקים  מצב  את  משקפים 

יותר  מסופקים  חובות  גילית  אם   .2009
גדולים או שתיק האחזקות הריאליות שלך 
נפגע או שחברה־בת פרסמה תוצאה פחות 

התו לכלל  מצטבר  הכל   - מהצפוי  ־טובה 
צאה הסופית. סימני המשבר נותנים כמובן 
את אותותיהם בדוחות הכספיים, אבל 'לא 
כצעקתה' בהיבט של הכלכלה הישראלית. 
הביטוי למשבר הוא הרבה יותר בהיבט של 

־המחירים בשווקים והצורך החשבונאי לע
שות התאמות שונות. כלומר, נראה הרבה 
וההשקעות  ההשקעות  בתיק  פגיעה  יותר 

הריאליות מאשר בתחום האשראי."
מה זה אומר לגבי עומק המשבר השנה? 
דרישות  שתי  עם  להתמודד  תוכלו  איך 
אחד  מצד   - סותרות  לכאורה  שנראות 
להיענות לצורך להגדיל את האשראי ומצד 

בתקופת  בנקאות  על  מדבר  דיסקונט,  בנק  מנכ"ל  עופר,  גיורא 
לבחור,  צריך  אני  )"אם  לעסקים  לאשראי  בביקוש  הירידה  האטה: 
אבחר קודם לסייע ללקוח קיים ורק אחר־כך אפנה לחדש"(, התחרות 
הגוברת על הלקוחות הפרטיים, העמלות והתגמול למנהלים ועובדים. 
ולמה תמיד מאשימים את הבנקים? "כי אין מישהו אחר להאשים"

הציבור הוכיח בגדול 
למי הוא מאמין

ראיון
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שני לשפר את הלימות ההון.
אבל  המשבר,  עומק  את  מנבא  לא  "אני 

־יוצא מתוך הנחה שתהיה שנה קשה. זו כו
תרת תוכנית העבודה שלנו. לגבי האשראי, 
 2008 שנת  הערכות,  פי  שעל  לזכור  צריך 

־תצביע על גידול אשראי משמעותי במער
כת הבנקאית, בשיעור של כ־10%. לקראת 
נותרו  המחצית השנייה של 2008 הבנקים 

הבנ במערכת.  היחידים  האשראי  ־נותני 
קאות הבינלאומית והאשראי החוץ־בנקאי 
נסגרו ללווים, וכל דרישות האשראי הגיעו 

־למערכת הבנקאית. כאשר מסתכלים קדי
־מה, רואים קודם כל ירידה בביקושים לא

שראי. כאשר המשק מאט, יש פחות עסקות 
ופירושו של דבר פחות ביקוש לאשראי."

זה מאפיין ענפים מסוימים?

אני  הענפים.  בכל  קיימת  הזו  "המגמה 
לו דרישות  כיום ענף שיש  לא חושב שיש 
נוקטות בזהירות  אשראי חריגות. פירמות 

להשק להיכנס  ממהרות  לא  יותר,  ־רבה 
ופעי רכישות  לא  בוודאי  חדשות,  ־עות 

רגילים.  ימים  שמאפיינות  אחרות  לויות 
היחי האשראי  נותני  כמעט  הם  ־הבנקים 

דים. באחרונה נפתח סדק מאוד צר בשוק 
שהוא  מקווה  ואני  הקונצרניות,  ההנפקות 
ויותר חברות  יותר  ונראה  ב־2009  יתרחב 
טובות שמגייסות בשוק החוץ־בנקאי. אני 
יכול דבר רק על עצמנו, והנטייה שלנו היא 
לשמור את כל המשאבים והרזרבות לליווי 
יש בשוק  גם אם לכאורה  הלקוחות שלנו. 
רווחיות,  ויותר  מעניינות  יותר  הזדמנויות 
אנחנו מתמקדים בליווי הלקוחות הקיימים 

ומסייעים להם לעבור את התקופה הזו."
אתה אומר למעשה שאין ניסיון להרחיב 

פעילות בעסקות אשראי?
"יש, אבל הוא יותר שולי ומסונן מאשר 

כלו העסקות.  בסוג  תלוי  ומאוד  ־בעבר 
קנייה  מימון  בין  לבחור  צריך  אני  מר, אם 
ידיים בקניון מסוים לבין ליווי  או העברת 
לקוחות בהון החוזר שלהם, אז ברור שאני 

־אלווה אותם בהון החוזר. אם אני צריך לב
חור בין לקוח חדש ללקוח קיים, אני אבחר 
ורק אחר־כך  קיים  ללקוח  לסייע  כל  קודם 

אלך לחדש."
אז למה לדעתך מאשימים את הבנקים 

שהם יוצרים את מחנק האשראי?
מי  את  להאשים.  אחר  מישהו  אין  "כי 

בעו הבנקים  את  שיאשימו?  רוצה  ־אתה 

צילומים: תמר מצפי גיורא�עופר:�"אין�בתוכנית�הערבויות�חידוש�גדול�וגם�הסכומים�הם�מאוד�קטנים"�
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בנקאות

לם שהפסיקו לתת אשראי, או את הגופים 
אשראי  נתינת  על  עטו  שפעם  המוסדיים 
ועצרו בחריקת בלמים? היחידים שקיימים 
בשוק האשראי הם הבנקים, וכאשר הם לא 

לת טובה  הזדמנות  זו  בקשה,  לכל  ־נענים 
וסביר  קוף אותם. אני מעריך שלקוח טוב 
במערכת הבנקאית של היום ממשיך להיות 
מלווה על ידי הבנק שלו בצורה מלאה. אני 

הר בכל  אצלנו  המדיניות  שזו  לומר  ־יכול 
בינוני  גדול,  בלקוח  מדובר  אם  בין  מות, 
או קטן. הלקוחות זקוקים להון חוזר יותר 
גבוה, כי תנאי התשלום מתארכים, הגבייה 

־אצלם נעשית יותר קשה ולפעמים גם המ
לאים עולים.

בעניין  הדרישה  את  רואה  אתה  איך 
הלימות ההון?

שה־ לזכור  צריך   .12% ל היא  ־"הכוונה 
וכל   9% עדיין  היא  הרגולטורית  דרישה 

הדירקטו של  הן  לזה  מעבר  ־ההחלטות 
ריונים של הבנקים. אני יכול לדבר בהקשר 
הזה רק על דיסקונט. אם הזכרנו קודם את 
מע־ אני  אז   ,2008 בשנת האשראי   גידול 
ריך שבשנת 2009 נראה שיעור גידול מתון 
יותר. אחת ההנחות בתוכנית העבודה של 
וגם  סביר  לגידול  להגיע  שנוכל  היא  הבנק 
להלימות ההון הכוללת הנדרשת, של 12%, 
תחת ההנחות שנוכל לגייס הון. בספטמבר 
 2008 ובסוף  שקל,  מיליארד  גייסנו   2008
בתקופה  להנפקות.  לחלוטין  נסגר  השוק 

האחרונה הוא שוב נפתח."
מה לגבי ערבויות המדינה?

"נצטרך לבחון את זה. אם נראה שהשוק 
הדירוג  מבחינת  ערך  לכך  מייחס  המוסדי 
אז  ההנפקה,  עלויות  את  להוזיל  והיכולת 
הבסיסי  הרעיון  בערבויות.  שימוש  נעשה 
מספיק  ולא  איטי  הביצוע  אבל  נכון,  הוא 

כעז הערבויות  את  לצייר  מנסים  ־החלטי. 
רה לבנקים, אז קודם כל צריך להבהיר שאף 
אחד לא עוזר לבנקים. אם עוזרים למשהו, 

לתפ תמשיך  האשראי  שמערכת  לכך  ־זה 
קד. בארה"ב כבר שכחו מתי הם עשו את 
התוכנית השמינית, ואצלנו עדיין לא יצאה 
התוכנית הראשונה לפועל. חברות הדירוג 

הער את  לדרג  יודעות  לא  שהן  ־אומרות 

שהם  אומרים  והמוסדיים  המוצעת  בות 
הערבות  אם  אותה.  לתמחר  יודעים  לא 
לא מורידה את עלות הגיוס לרמה קרובה 
לאג"ח ממשלתי, אין לה משמעות. הבנקים 
מגייסים מיליארדי שקלים וימשיכו לגייס. 
אין בתוכנית חידוש גדול וגם הסכומים הם 
דיסקונט  קבוצת  של  החלק  קטנים.  מאוד 
בערבויות הוא 940 מילין שקל, בעוד שבכל 

שנת 2008 גייסנו כ־2.5 מיליארד שקל."
החב ומצב  עסקי  אשראי  על  ־דיברת 

רות. מה קורה בקמעונאות? כבנק שנמצא 
מתחת לשני הגדולים, אולי יהיה לכם יותר 

קשה להמשיך לצמוח.
בק מהיר  מאוד  בקצב  צומחים  ־"אנחנו 

ולא עוצרים לרגע. השאלה היא  מעונאות 
לא האם זה קשה, כי כל הזמן קשה לצמוח. 

־השאלה היא האם המצב הכלכלי צריך לה
־שפיע ולהאט את קצב הצמיחה. נכון לעכ

שיו אני לא מרגיש את זה. אנחנו מנהלים 
בקמעו גדולים  מאוד  פרויקטים  ־מספר 

נאות, כולל בקרב עובדי המדינה והמורים, 
ורושמים גיוס מאוד משמעותי של לקוחות 
חדשים. אני מעריך שיהיה יותר מאבק על 
יש  מהבנקים  בחלק  הפרטיים.  הלקוחות 

בהש הזה,  בתחום  בפעילות  ־התעוררות 
יותר  התחרות  את  יעשה  וזה  לעבר,  וואה 

מורכבת."
קשורה  הקמעונאי  בתחום  ההתפתחות 
עם  מתמודדים  איך  הסינוף.  להתרחבות 
שמחייבת  כזו,  בתקופה  להתרחב  הצורך 

קיצוצים בהוצאות?
"אכן, הקשר בין הסינוף והנוכחות לבין 

החלו היינו  מזמן.  כבר  הוכח  השוק  ־נתח 

סניפים  בפתיחת  הבנקאית  במערכת  צים 
השנים  בשלוש  פתחנו  ייחודי.  בקונספט 
עם  וביחד  סניפים,  מ־40  יותר  האחרונות 
200 סניפים, כך שמ־  מרכנתיל יש לנו מעל

מאוד  לא  אנחנו  הסניפים  מספר  בחינת 
זאת,  הגדולים. עם  רחוקים משני הבנקים 
ונתח  מאוד,  גדול  עדיין  הוא  מולם  הפער 
השוק בוודאי לא מבטא את מלוא הפריסה 
האטה  אצלנו  תהיה  הקרובה  בשנה  שלנו. 
נפסיק  לא  אבל  חדשים,  סניפים  בפתיחת 
את המהלך. הסניפים החדשים מאופיינים 
מצומצם  עובדים, בשטח  של  קטן  במספר 

קמעו בבנקאות  מרוכזים  ורובם  ־יחסית 
בסניפים  ההשקעה  החזר  תקופת  נאית. 

החדשים היא מאוד מהירה."
־אחד הנושאים בתחום הקמעונאי שה

עסיקו את המערכת בשנה האחרונה היה 
יישום  לאחר  ביקורת  ונשמעה  העמלות, 
שמתחת  הבנקים  על  בעמלות,  הרפורמה 
לשני הגדולים, שלא ניצלו את המהלך הזה 

כדי להציע תעריפים יותר תחרותיים.
"מי שציפה שהתחרות תתבטא בירידת 
יש בתחום הזה  מחירים, כנראה התאכזב. 
שונות בין הבנקים והשינויים בוודאי פגעו 
בהכנסות מעמלות בחלק מערוצי הפעילות. 
לקוחות  גיוס  דרך  גדול  פיצוי  היה  אצלנו 
חדשים, ובחלק מהשירותים העסקיים היו 
התייקרויות. בסופו של דבר אנחנו מנהלים 
עסק וצריכים למצוא את דרכנו גם כאשר 
מטילים עלינו רגולציות וחוקים למיניהם. 

־ניסינו לצמצם למינימום את הפגיעה מה
כתוצאה  בעיקר  להיפגע  לא  והצלחנו  חוק 
לזכור  יש  הכל  בסך  בפעילות.  מהגידול 

הע ורמת  גבוהה  מאוד  השקיפות  ־שרמת 
והלקוח  הבית  משקי  על  השוטפת  מלות 
הפרטי בישראל אינה גבוהה בהשוואה לכל 

מקום בעולם."
גובה העמלות במ ־באיזה מקום נמצא 

ערכת השיקולים של הלקוחות, כאשר הם 
משווים בין בנקים?

־"במקום לא גבוה. לפי כל הסקרים, הע
מלות נמצאות בין המקום השלישי לשישי. 
השירות, הקרבה הגיאוגרפית והזמינות הם 

הנושאים הקובעים בעיני הלקוחות."

באיזה מקום נמצא 
גובה העמלות במערכת 

השיקולים של הלקוחות, 
כאשר הם משווים בין 

בנקים? עופר: "במקום 
לא גבוה, בין המקום 

השלישי לשישי"
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הבנקים  כניסת  את  רואה  אתה  איך 
לייעוץ פנסיוני?

־"אני מאוד מאמין בעולם הזה של החיס
כון ארוך הטווח. לבנקים יש עדיין מגבלות 
משמעותיות, בהשוואה לשחקנים אחרים, 
כלכלית, אלא  בו אינה  והעמלה שמוגדרת 
זאת, אין  נובעת מחוקי רפורמת בכר. עם 
בקשר  לא  בפריסה,  לא   - לבנקים  תחליף 
עם הלקוח ולאחרונה, כמו שהוכח במשבר, 
גם לא באמון שהלקוח רוחש להם. בסופו 
של דבר, אחרי כל הקיטורים, המקום שבו 

־הלקוח מרגיש בטוח הוא הבנק. ברמת הע
־מלות הקיימת, הבנקים צריכים להגיע לנ

פחים מאוד גדולים, כדי שהפעילות בייעוץ 
־הפנסיוני תהיה מאוזנת. אני מעריך שאצ

2010. לט־ נוכל להגיע לאיזון עד סוף  לנו 
ווח ארוך, כאשר יצטרף לפעילות הקיימת 
יהיה אפיק  גם הביטוח, אני משוכנע שזה 
מאוד משמעותי בבנקאות. מה שחשוב זה 
שללקוח יהיה מקום אחד שייתן לו יעוץ על 

כלל נכסיו."
דיסקונט הוא כיום המממן הגדול ביותר 

של ענף היהלומים. מה קורה בענף הזה?
ירידה משמעותית  יש  היהלומים  "בענף 

גם במחירים,  ובחלק מהמוצרים  במכירות 
בפרופורציה  הענף  את  לראות  צריך  אבל 
הישראלי,  ליצוא  חשוב  ענף  זה  הנכונה. 
קטן  הוא  הבנקאי  המימון  מבחינת  אבל 
את  לצבור  יודעים  בו  והעוסקים  יחסית, 
יש  כאשר  טובים.  בימים  שלהם  הרזרבות 
את  להוריד  יודעים  היהלומנים  האטה, 

אש ולצמצם  פחות  לקנות  המלאי,  ־רמות 
ירד  ראי. האשראי לענף היהלומים במשק 
אין  שעברה.  בשנה  שלו  מהשיא  ב־20% 

להב אוהבים  מאוד  כאלה.  ענפים  ־הרבה 
שהסת בודדים  יהלומנים  בעיתונות  ־ליט 

בכו, אבל רובם המכריע מתפקדים בצורה 
לא  אבל  ומלווים,  עוקבים  אנחנו  מצוינת. 

רואים סיבה לדאגה ממצב הענף."
העובדים  תגמול  בנושא  עמדתך  מה 
והמנהלים הבכירים? האם צריך לשנות את 

מנגנון הבונוסים?
שצ כנראה  מהעולם,  לומדים  ־"אם 

היא  בעולם  ריך. חלק מהבעיה שהתגלתה 
מוטיבציה  יוצרת  טווח  קצרת  שמדידה 
תוכנית  סבירים.  בלתי  סיכונים  ללקיחת 
התגמול אצלנו של היו"ר והמנכ"ל מורכבת 

־ממרכיבים שונים שקשורים לתוכנית הע

ולא  תפעוליים  וליחסים  לסיכונים  בודה, 
נגזרת מפרמטר בודד. יש בה מרכיבים של 
תגמול לטווח ארוך. יש לנו נטייה להעתיק 
חושב  לא  אני  אבל  בעולם,  שקורה  ממה 
להגדלת  מוטיבציה  בין  קשר  היה  שבארץ 
בעולם.  שראינו  כפי  התגמול,  לבין  סיכון 
המדיניות  את  לבחון  נצטרך  מקרה,  בכל 

־בתחום הזה. היתה לנו מערכת תגמול לעו
־בדים שהתבססה על התשואה להון ונצט

רך להוסיף לכך עוד פרמטרים."
המדיניות  על  משפיע  המשבר  האם 

שלכם בתחום התרומה לקהילה?
"לא, התחום היחיד שלא יקוצץ בתקציב 
לא  אבל  הקהילה.  למען  זה התקציב  שלנו 
מדובר רק בעניין כספי. הגאווה האמיתית 
עובדים  מאלף  שלמעלה  בכך  היא  שלנו 
למען  קבוע  בסיס  על  מתנדבים  הבנק  של 
תחומים.  של  מאוד  רחב  במגוון  הקהילה 
רוב התקציב מוטה חינוך ובתוכו הפרויקט 
המוביל הוא 'הזנק דיסקונט' שפועל ביותר 
ליותר  ומאפשר  בפריפריה  מקומות  מ־50 
בגרות.  תעודת  להשלים  ילדים  מ־5,000 

הפ של  שני  בשלב  כבר  נמצאים  ־אנחנו 
רויקט, שמאפשר לרבים להמשיך ללימודים 

אקדמאים." 
בין  הדיסוננס  את  מסביר  אתה  איך 
על  סומכים  שהם  לקוחות  של  האמירות 
הבנק, לבין תמונה שמצטיירת של שנאת 

בנקים?
"שנאת בנקים היא תופעה כלל עולמית, 
נובעת מכך שהמוצר הפיננסי אינו  שאולי 
בישראל  הוכח  הזה  במשבר  אבל  מוחשי. 
שהגורם שמאמינים לו הוא הבנקים. אפשר 
לקטר על העמלה ועל הבנקים, אבל בסופו 
שבו  במקום  הכסף  את  שם  אתה  דבר  של 
הוכיח  והציבור  ובטוח,  נוח  מרגיש  אתה 
בגדול למי הוא מאמין. כשרואים איך גדלו 
הפקדונות בבנקים ולאן הציבור נהר אחרי 
שהתיימרו  אלה  מכל  קשה  כוויה  שנכווה 
לנהל את הכסף שלו בצורה אחראית - זה 
מאוד ברור. אנחנו רואים את זה גם באמון 
בכל  להפקיד  התפתו  שפעם  לקוחות  של 
הכסף  את  והחזירו  בעולם  מקומות  מיני 
 למערכת הבנקאות הישראלית."  


