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הדפסה

חזרה

נתניהו :עם מדיניות נכונה אנחנו יכולים
להרוויח מהמשבר העולמי
יו"ר האופוזיציה אומר כי ישראל יכולה להיות יעד לטריליוני דולרים שמסתובבים
עכשיו בעולם בעקבות המשבר הפיננסי בארה"ב" .על הממשלה להוריד מסים
לרסן את התקציב ולהרחיב את הרפורמות" ,אמר נתניהו" .זעזוע ומשבר הם
הזדמנות לשינויים מבניים ,בעיקר למשק קטן שיכול להגיב בזריזות"
רונית מורגנשטרן | 14:19 17/9/2008
"אנחנו יכולים לצאת מחוזקים מהזעזועים שפוקדים את השווקים  -ואנחנו יכולים לצאת חלשים
תלוי באיזו מדיניות ננהג .זעזוע ומשבר הם הזדמנות לשינויים מבניים בעיקר למשק קטן
להגיב בזריזות בגלל גדלו" ,כך אמר היום בנימין נתניהו ,שר האוצר ורוה"מ לשעבר,
 - CFOמנהלי הכספים הראשיים במשק  -המתקיים באילת.
"ברגע זה טריליונים של דולרים מסתובבים בעולם ומחפשים הזדמנויות להשקעות בגלל המשבר
בשווקים .ישראל יכולה להיות אותה הזדמנות – מדינת מופת .מספיק אם חלק קטן מהטריליונים
האלה יגיע אלינו ,וזה יתרום לצמיחה מואצת" ,הוסיף.
לדברי נתניהו ,כדי לנצל את ההזדמנות ולהביא לצמיחה מהירה ,על ישראל לנקוט שלוש פעולות
בבת אחת :להוריד מסים ,לרסן את תקציב הממשלה ולהרחיב את הרפורמות.
"תרומת החברות להכנסות ממסים היא קטנה יחסית ,אבל תרומתן לצמיחה היא ענקית
קטנות שמתחרות בנו הורידו מסים ,וישראל חייבת להתחשב בכך ולהפחית מסים כדי לצמוח
אמר נתניהו.
באשר להרחבת הרפורמות לתחרות אמר" :המונופולים והאוליגופולים חונקים את הצמיחה
והפריון .מאז  2005אין רפורמות משמעותיות במשק .הריכוזיות של המשק היא הזדמנות
לצמיחה .המשקים שיכולים לצמוח הכי מהר הם אלה שאתה משחרר אותם בבת אחת
הוא  7%צמיחה ,וזה אפשרי במשק שעדיין ריכוזי".
לדברי נתניהו ,בנק ישראל צריך להבטיח רשת ביטחון לבנקים בישראל ,רשת נקודתית
שנעשה בארה"ב" .אם נעשה את הצעדים האלה נקבל כלכלה צומחת ,שרק היא תוכל להתמודד
עם האתגרים הבטחוניים שניצבים בפנינו ב 10-השנים הקרובות".
בהתייחסו לבחירות בפריימריס אמר נתניהו" :לא משנה מי ייבחר בקדימה .שרי קדימה נכשלו
כמו ראשי ליהמן ברדרס בכל התחומי – חינוך ,כלכלה ובטחון".

פרקר :ההאטה הגלובלית תתפוגג"
רוברט פארקר ,סגן יו"ר חטיבת ניהול הנכסים בקרדיט סוויס ,אמר בכנס" :היום אנו מרגישים
בהאטה גלובלית שלהערכתי תתפוגג בתקופה הקרובה .הצמיחה צפויה לחזור לכיוון חיובי
לקראת סוף  2009ותחילת ."2010
פארקר התייחס להלאמת חברת הביטוח  AIGואמר כי הבוקר ,קיבלה החברה הלוואה בסך
מיליארד דולר מהפדרל רזרב האמריקני בתמורה לקבלת  79.9%מהשליטה בחברה
הועמדה לשנתיים ואמורה לעזור לחברה למכור חלק מנכסיה במחיר הוגן ולא במכירת חיסול
"החדשות הרעות ,שארה"ב ,אנגליה ויפן הולכות להתמודד עם עוד שנה קשה ,על סף של מיתון
החדשות הטובות הן שבעיית האינפלציה הולכת ונגמרת .אנחנו נראה את האינפלציה מתמתנת
ואת כולם מתפנים לטפל בבעיית הצמיחה .הדבר החיובי השני הוא שהצמיחה בכלכלות
המתפתחות ממשיכה להיות טובה מאוד .עדין יש סיכונים בשוק המניות אך הם יפחתו משמעותית
לאור צעדי הפדרל ריזרב לקראת אמצע ."2009
עוד התייחס פארקר לשוק האג"ח ואמר" :היום ניתן לראות קנייה מאסיבית של חובות של חברות
שוק האג"ח העולמי
ספג פגיעה ,אך לא עקב הרעת מצב
החברות ,אלא עקב משבר משכנתאות
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הסאב-פריים .אנו מאמינים שצפויה התאוששות יפה בשנים הקרובות".
"אני לא מאמין שנראה עוד ליהמן ברדרס ,למרות המצב בשווקים" .לדעתו ,בשנים הקרובות
יתבצעו יותר רכישות של בנקים אמריקאים ואירופאים .הבנקים במזרח ,מחזיקים בהון גדול
בעיקר מאחר שלא נפגעו משמעותית מהמשבר בשווקים" ,אמר.
פארקר התייחס גם לשוק הסחורות והשפעתו " .למרות הירידה במחירי האנרגיה אנחנו דווקא
מעדיפים השקעות חברות אנרגיה ,אך בעיקר אנרגיה חלופית .למה מחיר הנפט הגיע ל
דולר לחבית? גם מפני שסין הייתה הצרכנית העיקרית לקראת האולימפיאדה .וגם משום שהיו
כספיים אדירים שזרמו לסחורות בשנה האחרונה".
בקרדיט סוויס שמים דגש על השווקים המתעוררים" .נתוני הצמיחה בשווקים אלו נראים טוב
מדובר בההאטה אל היא עדיין לצמיחה מאוד גבוהה .סין צפוייה להאט מ 11%-ל9%-
מ 9%-ל .7.5%-ברזיל צומחת ב" .6%-העולם רואה הבדל עצום בצמיחה בין הכלכלות
המתפתחות לכלכלות המפותחות".

ורד דר" :אין בועת נדל"ן בישראל"
ורד דר ,כלכלנית ראשית ב"פסגות אופק" ,אמרה בכנס ,כי המשבר בארה"ב ומעקב אירופה
והמיתון הצפוי בהן ישפיע על הצמיחה בישראל ,משום שהוא יוסיף לפגיעה ביצוא עקב
הדולר.
"היצוא מהווה  45%מהצמיחה ,כש 65%-מהיצוא מיועד לארה"ב ומערב אירופה" ,אמרה דר
לדבריה ,האשראי יחזור לבנקים בעקבות המפולות בשוקי ההון" :הגיוסים יחזרו לבנקים
הבנקים לא ממש ירוויחו מזה" ,אמרה.
לדבריה ,ירידת מחירי הסחורות בעולם היא נקודת האור היחידה ,משום שהיא תבטיח שלא תהיה
בעיית אינפלציה במשק הישראלי בשנה הקרובה.
להערכתה ,התאוששות הדולר בישראל קרתה בעיקר בגלל התערבות בנק ישראל" :מעניין מה
יקרה ביום שבנק ישראל יפסיק לקנות  100מיליון דולר בכל יום" ,אמרה דר והעריכה כי שוק ההון
צפוי לדשדש בחדשים הקרובים .לדבריה ,אין בועת נדל"ן בישראל ,והמחירים לא יירדו
כשבפריפריה הם עוד יעלו.
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