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 ,2006הבא להוקיר את פעולותיו של פרופ'
ניתן בזה אות ראש הממשלה ,לשנת 2006
סטנלי פישר ,נגיד בנק ישראל ,ותרומתו לשיפור הסביבה העסקית בישראל.
פרופ' סטנלי פישר ,אחד מתריסר הכלכלנים החשובים והמשפיעים בעולם ,מונה לנגיד
בנק ישראל ב 1-למאי  .2005הוא עלה באותה עת לישראל וקיבל אזרחות ישראלית לפי חוק
השבות .פרופ' פישר הגיע לישראל לא רק כמי שהצליח בעולם האקדמי אלא גם כמי
שעשה קריירה מוצלחת בעולם העסקים .מאז מינויו מקפיד פרופ' פישר לדבר עברית בלבד בכל
הופעותיו הפומביות בארץ ובישיבות המתנהלות בבנק ישראל.
פרופ' סטנלי פישר הביא לכלכלה הישראלית את יתרונו

כאישיות בכירה בכלכלה

הגלובלית ,וסייע רבות להביא את נוכחותו של המשק הישראלי לבמות החשובות בעולם .חברותו

אבי בן אסאייג
משנה למנכ"ל וCFO-
קונצרני שטראוס עלית

של פרופ' פישר ב ,G-30-מעמדו בקרן המטבע הבינלאומית ,קשריו בבנקים הזרים ובבנקי
ההשקעות הגדולים כמו גם בחברות הדירוג מסייעים למשק הישראלי להטביע את נוכחותו
הגלובלית.
פרופ' פישר נכנס לתפקיד כנגיד בנק ישראל לאחר שנים רבות של סכסוך מתמשך בכל

דורון בירגר
נשיא ומנכ"ל אלרון

הנוגע להסכמי העבודה והשכר בבנק ,תפקידו של הבנק במשק הישראלי ועצמאותו .פרופ'
פישר לקח על עצמו את המשימה לפתור סכסוך ארוך זה ולחוקק מחדש את חוק בנק ישראל
שלא תוקן מאז נקבע בשנת  .1954סטנלי פישר משקיע רבות מזמנו בנושא זה.

עו"ד יגאל גדרון
מרכז בכיר באגף הכלכלה
במשרד רה"מ

תפיסת עולמו של פרופ' סטנלי פישר המדגישה את חשיבות הצטרפותה של ישראל
לארגון ה OECD-כשלב חשוב בתהליך השילוב של המשק הישראלי בכלכלה העולמית בתור
משק מפותח ומודרני .פרופ' פישר הביא את הנושא לראש סדרי העדיפויות של כל הגופים
המעורבים ,תוך קידום הנושאים השונים הנדרשים לכך.

פרופ' מנואל טרכטנברג
ראש המועצה הלאומית
לכלכלה

התנהלותו השקולה והחכמה של פרופ' פישר בכל הנוגע לניהול הריבית ,גם בעת ירידת
האינפלציה מתחת לתואי ,ובמיוחד בעת מלחמה ,אותתה למשקיעים יציבות ושליטה וסייעה בכך
לצמיחתו של המשק בשנה זו.

עו"ד רם כספי

בשל פעולות אלו לחשיפת המשק הישראלי על מפת הכלכלה הגלובלית בדרגים הבכירים

כספי ושות'

ביותר ,להכנת הרקע להצטרפות ישראל למדינות ה ,OECD-לתיקון חוק בנק ישראל,
ותרומתו לשמירה על נתוני הצמיחה של המשק בעת הלחימה בצפון,

עו"ד ישראל מימון

בשל כל אלו מוענק לפרופ' סטנלי פישר אות ראש הממשלה
מטעם הפורום למנהלי כספים ראשיים )(CFO

מזכיר הממשלה

ובחסות משרד ראש הממשלה
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