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אדוארד קוקרמן,
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והאירו יתאושש׳;

הרפתקת האיחוד
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תיק

ופורטוגל,
המשבר החמורביוון ,ספרד
למשבר בו נתונות כלל מדינות האיחוד ,הביא ללא
מילטון
מעט פרשנויותבעולם שתמכו בתחזיותיו של

מת־
$TS1$מתנדבים$TS1$
000,4
מדי שנה

פרידמן ,שטרם מותו בשיבה טובה הימר שייתכן שעוד

הפרויקט

$DN2$שבראשה $DN2$עומד יאיר שמיר,
ראשה

המתווסף

אחד

עמותת שר־אל המביאה לארץ
נדבים
$DN2$מתנדבים $DN2$מחו״ל למחנותצה״ל.
המשלמים
מתנדבים,
000,721
לארץ
הביא
הזה
על
כל ההוצאות שלהם בעצמם .כך שברור שלא רק כסף
מעניין אותנו בעשייההזו״ .אבל מבחינה עסקית
פעילותו בשוק
קוקרמן מתגאה בכך שמאז תחילת

בתקופת חייו האיחוד האירופאי יקרום.

כך

חשב ועשה בית

המתמחה בגיוס הון,

היקף הגיוסים

אלפי

באירופהעלה על

היקף הגיוסים בא־
$TS1$בארה״ב$TS1$.

$DN2$בארה״ב $DN2$.״מאז  2005יש יותר כסף המגויסלטובת
$TS1$חברות$TS1$
חב־
רה״ב.
$DN2$חברות$DN2$ישראליות מאירופה,
רות
היא שכיוםלישראלים קל יותרלהנפיק

מאשר מארה״ב .העובדה

קוקרמן ושות',

באירופה

מאשר בארה״ב״.

השקעותוייעוץ לחברות יש־
$TS1$ישראליות$TS1$

ראליות
ת$DN2$מול השוק האירופאי .קוקרמן רכש עשרות
אירו,

שמרכז שמיר ,הוא מיזם

במסגרת

מאז 1982

אך דווקא קריסת כלכלתיוון ,שהביאהלצניחת
הדולר ,השקל וסל המטבעותבכלל ,נר־
$TS1$נראתה$TS1$
האירו מול
להצטייד באירו,
לםפקולנטים רבים הזדמנות פז
אתה
$DN2$
לדעתם ,המשבר הנקודתיביוון לא יהיה
בשער נמוך.
הקש שישבור את האיחוד,ולכן כשיימצא הפתרוןלמ־
$TS1$למשבר$TS1$
 $DN2$המקומי הזה ,האירו ישובלזקוף ראשמולהדולר
שבר
וסל המטבעות.
ההשקעות

הפרויקטים

בפרויקטים התנדבותיים.

מתוך ביטחון

בכך

שהוא יניב

וככל

זאת ,בכנות ,האם האירו היום

מפוכן מדי ,גם

תשואה

לדולר?
כהשוואה

״המשבר הזה

יפה כבר בטווח הקצר.

ניצלנו את ההזדמנות הזו ,ואת העובדה

הואלא

הימור

באירופה הוא
בר־חלוף .הגירעון

התקציבי בארה״ב הוא הרבה יותרגדול
קצב הצמיחה בצרפת ,למשל,
$DN2$יחסית $DN2$,והגירעון שלהם הרבה יותר נמוך מארה״ב
סית,
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מאירופה.

בחודש זה ,בית ההשקעות יקיים כנםאליויוזמנו בכי־
$TS1$בכירים$TS1$

הוא קצב טוב יח־
$TS1$יחסית$TS1$,

 $DN2משוק ההון ומשקיעים אירופאים ויפגשו יזמים וב־
$TS1$ובעלי$TS1$
רים

עלי
$DN

מניות

לראיין
ישראליות ,כדי
בחברות

אי

את אדוארד

אלטרנטיבה לכל
לא אומר שהאירו צריך להחליף
ההשקעות ,אבל לא הייתי בונה

קוקרמן ,מייסד בית ההשקעות.
״ייסדנו

את
הפעילות

הבנקים

ב־  93עם חזון

שצריךלהיות

בית השקעות בישראל
אז השוקהישראלי כמעט לא פנה
לאירופה״,

שממוקד בשוקהאירופי .עד

רים ,או רק עם אירו ,וכך

אומר

מה הביא

המרכזייםבעולם.

אני

אתהדולר
תיק רק עם דול
עושים כל המשקיעים

בתיקי

הגדולים
בעולם".

אדוארד קוקרמן.

אותךלעסק

קוקרמן,בעל

אפשר

להתעלם

מהמטבע הזה והוא

מהווה

הזה?

אדוארד

איך האיחודיוכל להישאר
לגרמני,
מה הקשר כיןהיווני

קוקרמן

וגינונים אירופאים,
מבטא צרפתיחינני

עכ מדינות כמויוון?

חוץ

מהמטכע?

לפיו
מסביר שהיה ברורלו שהמצב
פוטנציאל לא ממומשמול העולמי הנוכחי קשור אף הוא
בעיקרמול
ליהודים.
ארה׳׳ב ,מצביעעל
שתקיים ב־  15במרץ יהיו כ־
בכנס הבא
כוח רבמדיי .וראה זהפלא ,דווקאבישראל המצב טוב,
אירופה .אך הוא חושף גם רקע אישייותר :״אבאשלי היה
איש.
000,1
כן ,אכל לחכ יש ממשלה אחת שקובעת את החו־
$TS1$החו״זו$TS1$
מאירופה.
המשתתפים מגיעים במיוחד
מחצית
יחסית
רוטשילדבפריז,שהזרועשלובישראל היה
עובד של בנק
להגביראצלם את החשש...
לעולם .זהעלול
$TS1$הכדאיות $TS1$קים...
אנחנו עובדים קשה כדי להראות להם את הכד־
״כן ,אבל אנחנו דווקא חושפים צד אחר של
(לימים אינווםטק וכיום  Bankע״ב) .הוא
כללי׳
בנק
ישראל.
$DN2$החו״זו $DN2$באמת בעיה .הבעיה של האיחוד היא שהם לא
$DN2$הכדאיות$DN2$הכלכלית של העבודה עם חברות
איות
הם כל הזמן שומעים עלישראל בהקשר שלמלחמות
מילא שורה של תפקידים בבנק משנת  1957ועדלפני
״זו
ישראליות.
פוליטית
מאוחדים מבחינה
הקמנוה צוות
כעשור .בתפקידו האחרון הוא שימש גםיו״ר של בנק וסכסוכים עםהערבים .אנחנו חושפים אותםלישראל של
ומדינית...״
הכיגדולבישראל בתחוםהייעוץ הפיננסי המורכב
יזמות ,של קדמה .אנחנו מראים להם פוקוס אחר .השנה
בישראל .אנחנו ראינו שתי קבוצות של שחקנים:
כללי
למרות שכיהודי אני
מחלקה של  27אנשים.
יורופ׳ השמיני .אנחנו
אנחנו מקיימים את הכנס׳גו פור
התל־אביבי וקבוצה של שחקנים
כאלו שהתמקדו בשוק
לחוד...
מעדיו?לראות אותם
Finance
Corporate
נדל״ן ,שוק
כוללים
הפעילותשלנומגוונים והם
מביאיםלכאן בכירים בשוק ההון האירופאישמעולם לא
אמריקנים ,כמוליהמן ברדרס ואחרים ,אבל אף אחד לא
״אני חושב שגם כיהודים טובלנו שהם יהיו
תחומי
מאוחדים .הם לא היויכולים לצאת בעמדה רש־
$TS1$רשמית$TS1$
וליוויפיננסי .אנחנו מבצעים עסקאות בשווי
התמקד בשוק
האירופאי״.
היו כאן .בפעם שעברה הגיעלכאן אחד הבכירים מבנק הון,ייעוץ
מאוחדת בעד איראן .עכשיו הם נהנים מחופש
מית
$DN2$רשמית$DN2$
של יותר מ־מיליארד אירו.
קוקרמן מספר שב־  97הוא חיפש חברהישראלית גרמני ,שהיה בטוח שהואהולךלטייל על הריסות של
בתים ,ברחובות בהם כדורים שורקיםמעל הראש .הוא היה
לשווא.״לכן הנפק־
$TS1$הנפקתי$TS1$
המתאימהלהנפקה באירופה אך
ומעלימים עיין מחברות שעושות עסקים
בעניין
ומהבעיניך נחשבלהישגהגדול כיותר שלכם?
נורמאלית .צריךלחשוף
בהלםלהסתובב ברחוב באווירה
 $DNחברה של עצמי בדצמבר  1997זה יצר תפנית .זה
תי
עם איראן ומדינותטרור״.
למציאות,ולאלהתמקד בשיח הזה שהם שומעיםכל
אותם
לאירופאים .הנשיא
אפשרלי לחשוף הי־טקישראלי
״יש בעשייה שלנו הרבה מעבר לפן העסקי.
להגיע לכנם
כשיהודים עובדים בחו״ל חשוב להם למכור את
של דויטשה בנק אמר בזמנו שכל החברות שם מקו־
$TS1$מקומיות$TS1$,
היוםבחדשות״.
למי מקוראינויכוללהיותמעניין
גם
אנחנו
של
התדמית
 $DN2$ואנחנועשינו היסטוריה בכך שהיינו הזרים הר־
$TS1$הראשונים$TS1$.
מיות,
שלכם באמצע החודש?
רבות
ישראל.
לע־
$TS1$לעלייה$TS1$.
מסייעים
״לכל מי שרוצה לחשוף את עצמו לשוק האי
$DN2$לעלייה $DN2$.אנחנו מראיםליהודים שגם מבחינהכלכלית
ליין
אלקטרוניקס
את
הנפקנו
בהמשך
איך אתםמצליחיםליצורענייןבישראל .זה לא לייה.
אשונים.
ים$DN2$.
ועוד״
שחושב
כדאי להםלעלות ארצה .אנחנו מותנים שירותים רופאי .לכל מי שמחפש שותפים שם,ולמי
נזכר קוקרמן.
מפחיד את האירופאיםלהםתכטך עםהערבים?
למשפחות
חברות שיש
״יש חברות שלא יתקרבו לכאן
עולות .המעברלישראל חוסך להם כסף להנפיק את החברה שלו באירופה .גיוס אג״ח לא
מוזר שדווקאהישראלים היו הזרים הראשונים
להן הרבה מה להפסיד בשוק הערבי .אנחנו לא
בגרמניה...
בתשלום מס ,בהשוואה למס שהם חייבים באירופה .מעניין את האירופאים ,אבל הנפקת מניות מע־
$TS1$מעניינת$TS1$
ניינת
מתעסקים אתן .אבל חברות אחרות מבינות את כעולם חדשים הם זכאים לפטור ממס ל־  10שנים.
פוטנציאל .יגיעו
$DN2$מעניינת $DN2$אותם ,אם החברה בעלת
״כן ...אבל למה לא בעצם?״
$TS1$פועלים $TS1$לכאן נציגים מכל הבורסות של אירופה ,נציגים של
אנחנו נותנים את שירותי הייעוץהאלה .אנחנו פו־
$TS1$בניברית $TS1$.הפוטנציאל ,ובסופו של דבר השיקול הוא איפה
הליגה נגד השמצה שלבני־
לעיין בסקר של
יצאלי
השותפה שלנו שב־
$TS1$שבראשה$TS1$
׳קטליסט',
$DN2$פועלים $DN2$יחד עם קרן
להרוויח כסף.
אפשר
 $DN2$הם מספרים שם ששיעור גבוה מאוד מהציבור בג־
$TS1$בגרמניה$TS1$,
ברית.
חברות תרופותועוד״.
עלים
רמניה,
השוק
$DN2$בגרמניה $DN2$,בצרפתובמדינות נוספות באירופה סבור
הישראלי עובד

שהמשבר

שהיהודים מרכזים

לכנס
 50אנשים.לפני

הראשון

שעשינו ,ב־  99הצלחנו להביא
שנתיים

"ומה

הקשר בין איש העסקים מטקסס לאיש העס־
$TS1$העסקים$TS1$

$DN2$העסקים$DN2$מניו־יורק? גם ביניהם
קים
השתתפו בו  800איש.

ישהבדלים
עצומים...״

