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דולרים ,בריונות ופוליטיקה
 10.2.2008 | 11:17אורה קורן

השילוב בין יו"ר ההסתדרות ,עופר עיני ,לנשיא התאחדות התעשיינים ,שרגא
ברוש ,הצליח להם .במשרדי הממשלה הכלכליים ,הפקידים עומדים מול משוואת
כוח שלא הכירו בעבר .המרוויח המיידי מכך הוא ברוש ,שכוחו התעצם
כשהבטיח ליווי צמוד של אופציית ההשבתות לדרישותיו הסקטוריאליות .לא
ברור מה בדיוק מרויח מכך עייני ,שהוא היחיד מהשניים הנהנה מהערכה באותם
משרדי ממשלה.
עכשיו השניים משתפים פעולה בעניין הריבית .שער הדולר שצלל בכ20%-
בשנה האחרונה ,אכן פוגע קשה ברווחיות התעשיינים ,שרוצים חגורת הצלה
מהממשלה בצורת הטבות וגם שהנגיד יוריד ריבית ובכך יחזק מעט את הדולר.
הבעיה ,שאף אחד לא מבטיח שהורדת הריבית תחזק את הדולר.
התעשיינים טוענים שהפרשי הריבית בין ישראל לחו"ל גורמים לספקולנטים
לשפוך כאן דולרים ולהוריד עוד יותר את ערכם מול השקל .חלקם של
הספקולנטים האלה בשוק אינו ברור עד הסוף .מול הורדת הריבית עומדת
שאלה של התפרצות אינפלציונית אפשרית כתגובה מיידית .האם כל הציבור
צריך לסבול מעליות מחירים ,כדי שברוש וחבריו ייהנו אולי מעליה קלילה
בהכנסות?
מול זעקות השבר של ברוש ,שמנופף בחרב הפיטורין )בשביל זה עיני איתו( אם
שער הדולר לא יתרומם ,ניצבים מנהלי הכספים של החברות המובילות במשק.
כן ,אלה אותן חברות ,שברוש מייצג את הבעלים שלהן .סקר שערך פורום ה-
 CFOבאחרונה חשף עובדה מפתיעה :רוב מנהלי הכספים דווקא תומכים
בעמדת הנגיד .הפתרון לגישתם לבעיית החברות ,שברוש מייצג ,הוא קודם כל
התייעלות ואחר כך אולי הטבות פיסקליות ,כהקלות מס.
אבל ברוש ועיני בשלהם .אחרי שבקשותיהם שהועלו בדרכים מקובלות בדיונים
מול משרדי הממשלה נדחו על ידי משרד ראש הממשלה ,משרד האוצר ובנק
ישראל ,הם איימו בהשבתת המשק ,באמצעות עיני .אחרי שהאיומים לא עזרו,
הם החליטו ללחוץ על הנגיד באמצעות חקיקה חדשה ,שתחייב אותו לשקלל את
הצמיחה והתעסוקה בחישוביו ,לא רק את יציבות המחירים .ספק רב אם הם
באמת מאמינים שיוכלו בעזרת חברי כנסת פופוליסטים ,שהבחירות נושפות
בעורפם ,לעקוף את הממשלה ולהעביר את החוק ,אבל לאיים זה לא מזיק.
שהנגיד ,סטנלי פישר ,יתחיל להזיע .אולי אז הוא יעשה משהו.
מדובר בדרך חשיבה בריונית .פישר לא ינקוט מהלך מנוגד לדעתו המקצועית.
אולם פישר הוא אדם תרבותי ובעל עקרונות ,אך זה לא אומר שהוא מחוסן
מטעויות .מה שהשניים הצליחו לעשות בינתיים ,זה לגרום לו לכנס מסיבת
עתונאים להבהרת גישתו לציבור.
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