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המשנה לנגיד :השוק זקוק לרפורמות זהירות
פרופ' אקשטיין אומר כי חוק בנק ישראל החדש חיוני ליציבות המשק" .
עם משברים הודות לרגולציה ושמירה על מסגרת התקציב"
 nrgמעריב | 16:42 18/9/2008

הטענות על חוסר רגולציה והפקרות בשוק האמריקני שהובילו למשבר הפיננסי לא נופלות
אוזניים ערלות בישראל" .הצלחת המשק בשנים האחרונות להתמודד עם משברים נובעת
רבה מהשמירה על מסגרת התקציב ועל יציבות המחירים ,המושגת על ידי המדיניות המוניטרית
הסביר היום המשנה לנגיד בנק ישראל פרופ' צבי אקשטיין בכנס ה CFO-באילת.
"קיום מדיניות כלכלית יציבה חשוב ביותר במשק הנמצא לעתים קרובות במשברים ביטחוניים
ומושפע מהזעזועים הכלכליים הגלובליים" ,הוסיף אקשטיין .לדבריו המשבר הנוכחי נובע מכשל
רגולטורי בארה"ב ,שאפשר יצירת משכנתאות בסיכון יתר ,עליית מחירי דיור מתמשכת עם ריביות
נמוכות וששכלול משמעותי בשוקי הכספים ושוק ההון תוך יצירת ניירות ערך מורכבים ולא
שקופים.
התוצאה ,אמר אקשטיין ,היתה קריסה של שוק משכנתאות הסאב-פריים שיצרה תהליך מתמשך
של הדבקה בין מוסדות פיננסים וחוסר אמון יוצא דופן בחלק נוסף של השווקים ,שגרם להם לא
לתפקד.
לדבריו
בישראל לא נוצרו שווקים כאלו ולא היה
כשל רגולטורי" .גם אצלנו היו מחירי סיכון
נמוכים שעלו משמעותית מאז תחילת המשבר" ,אמר אקשטיין" .הגופים הפיננסים שלנו אמנם
קשורים לעולם ,אך מידת הקשר הישירה היא נמוכה ולכן המערכת הפיננסית הישראלית היא
איתנה .ואולם ,חוסר האמון של המשקיעים בשווקים מגיע אלינו ישירות".
בהתייחסו לחוק בנק ישראל ,הנמצא כעת בדיונים מתקדמים בין הבנק לבין האוצר ,אמר פרופ
אקשטיין כי חקיקת חוק בנק ישראל חדש חיונית לחיזוק יציבותה הכלכלית של ישראל
והשתלבותה במשק הגלובלי.
המשנה לנגיד מסביר כי החקיקה צריכה להיות מבוססת על כמה עקרונות :הגברת העצמאות של
הבנק המרכזי בניהול המדיניות ובניהול הבנק; הגדרת יעדי מדיניות לבנק ,ובראשם יעד יציבות
המחירים ,לצד יעדי משנה כמו תמיכה בתוצר ובתעסוקה ושמירה על יציבות המערכת
הקמת ועדה מוניטרית ומועצה מנהלת; הגברת השקיפות ועומק הדיווח בהתנהלות הבנק
ובניהולו.
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