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הכלכלנים ליידרמן ,דר ,בפמן ושראל :אין לנו מושג מה פישר
עושה בשוק המט"ח
 10.9.2009 | 08:17מאת טל לוי ואורה קורן

פישר נגד השקל << ביום שלישי הטיל בנק ישראל פצצה כאשר רכש ביום
אחד סכום של 800
מיליון דולר .על פי
הערכות בשוק ,רכישה
זו הקפיצה את שער
הדולר בכ .1%-במהלך
המסחר אתמול שמר
הדולר על יציבות,
ושערו נקבע על 3.781
שקלים .מתחילת
השבוע התחזק שער
הדולר בכ0.5%-
לעומת השער היציג
שנקבע ביום שישי.
"בדיאגנוזה שלנו ,לא
היו דברים פתולוגיים בשוק המט"ח שהצדיקו התערבות של בנק ישראל בשווי
של כמעט מיליארד דולר" ,אמר הכלכלן הראשי של בנק הפועלים ,פרופ' ליאו
ליידרמן ,שדיבר בכנס של פורום ה CFO-בכפר בלום" .לא ברור לנו למה בנק
ישראל פועל כפי שהוא פועל .אם הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים  -אולי כדאי
שיעדכנו אותנו .הבנק המרכזי לא יכול ללכת מול ההתנהלות של העולם .שום
פקיד בירושלים לא יכול לקבוע את שערי המטבע".
גם ד"ר מיכאל שראל ,ראש אגף כלכלה ומחקר בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים,
מתח ביקורת על מהלכיו של פישר" .המדיניות הכללית שבה בנק ישראל עבר
ממדיניות שקופה וברורה של רכישת  100מיליון דולר ליום למדיניות של קניית
דולרים אקראית  -אינה נכונה" ,אמר שראל בכנס" .חוסר השקיפות לא מוסיף.
אם בכוונתו של בנק ישראל להשפיע על שער החליפין ולגרום לפיחות השקל,
מה שחשוב זו הידיעה של המשקיעים שבנק ישראל מתערב ,ולא אם הוא קונה
ביום אחד סכום גבוה או סכום נמוך".
"אני מתקשה להבין את הסכום הגדול שבנק ישראל החליט לרכוש" ,אמר שראל.
"עם זאת ,ייתכן שיש דברים שאנחנו לא יודעים כמו התקפות ספקולטיביות .אם
זה קורה רצוי שבנק ישראל יתערב ,כי אז מדובר בכשל שוק ,אבל אנחנו לא
יודעים אם זה המצב .אם זה המקרה בנק ישראל צריך להגיד את זה".
ורד דר ,כלכלנית המקרו של בית ההשקעות פסגות ,הודתה כי אינה יכולה
להסביר מה המניע של בנק ישראל בביצוע רכישות הענק" .אני מתנצלת,
כשלתי" ,אמר דר ,שהשתתפה אף היא בכנס" .איני יודעת להסביר מה בנק
ישראל עושה ולמה .כששואלים אותי איך אפשר לחיות עם דולר נמוך כל כך ,אני
שואלת איך אפשר לחיות עם לחות כל כך גדולה באוויר? אין מה לעשות ,זו
המציאות".
דר הוסיפה כי בנק ישראל שינה את מדיניות רכישות המט"ח שבע פעמים בשנה
וחצי האחרונות ,ובכל פעם היה ברור מדוע" .בתחילה אמרו שישראל זקוקה
ליתרות מט"ח גבוהות ,אחר כך אמרו שצריך יתרות יותר גבוהות ולבסוף אמרו
שיתערבו בכל פעם שיהיה שינוי חריג" ,אמרה דר" .את כל הדברים האלה אני
מוכנה לקבל ,אבל לא ברור מה קרה בימים האחרונים שהצריך התערבות כל כך
אגרסיבית.
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"אותי לימדו שאי אפשר להשיג פיחות ריאלי באמצעות פיחות נומינלי; אותי
לימדו שאי אפשר להשפיע לאורך זמן על דברים שנקבעים באמצעות מגמות
עולמיות וגורמים מקרו כלכליים נרחבים .ובכל זאת ,זה מה שבנק ישראל עושה.
יש כאן עניין של הסברה :יגיעו מקבלי המדיניות או בנק ישראל ויסבירו מה הם
עושים ומה המטרה".
"השקל חזק ויציב"
"השקל אצלנו חזק ויציב ,והתנאים האלה יישמרו גם קדימה .לכן לא הייתי בונה
על זה שתנאי הרקע הבסיסיים של המשק ישתנו ויתקנו את המצב"  -כך אמר
אתמול ד"ר גיל מיכאל בפמן ,כלכלן ראשי וראש אגף כלכלה בבנק לאומי .בפמן,
שדיבר בוועידה הכלכלית השנתית של התעשייה הקיבוצית שערכו די.סי.פייננס
וברית פיקוח ,אמר כי הדולר צפוי לנוע ב 2010-סביב שער ממוצע של 3.6
שקלים ,לעומת  3.95שקלים בממוצע ב.2009-
בפמן ציין כי מלבד הקושי של היצואנים בהתמודדות עם שקל חזק ,היצוא
הישראלי לא יוכל להתבסס על תחזית לצמיחה מהירה בסחר העולמי ,מכיוון
שהצמיחה תהיה אטית .בפמן הוסיף כי האינפלציה בישראל תפגע עוד יותר
בכושר התחרות של היצואן ,מכיוון שהעלויות שלו יעלו לעומת אלה של מתחריו
בחו"ל ,שם לא צפויה אינפלציה בשנה הקרובה.
בפמן העריך כי ריבית בנק ישראל תעלה מרמה של  0.75%לשיעור של -5%
 6%בשנה הקרובה" .הפער בין ריבית ישראל לבנק הפדרלי יילך ויתפתח ,לכן
נשמע יותר על חלופה של מימון בדולרים יחסית לחלופות אחרות" ,אמר בפמן.
"האינפלציה צפויה להגיע ל 3%-בשנה הקרובה .ההתאוששות בעולם לא צפויה
להוביל לקצבי צמיחה סופר מהירים ,כמו שראינו לפני המשבר .בנקים בחו"ל
ישמרו על ריביות מאוד נמוכות".
בניגוד להנחה כי הצמיחה בישראל תתבסס על יצוא ,בפמן טען כי "התאוששות
בישראל תתבסס על ביקושי שוק מקומי ופחות על יצוא" .לדבריו ,יש סיכוי טוב
שהצמיחה במשק ב 2010-תהיה  ,2.5%-2%אולם "קיים חשש מהפתעות
אינפלציה בעיקר מכיוון מחירי הדיור והסחורות".
לדברי בפמן ,ההתאוששות בכלכלה העולמית תורגש ב - 2010-אם כי לא
בעוצמות של השנים שקדמו למשבר" .הצמיחה צפויה להיות פחות מ2%-
בארה"ב ו 0%-בגוש היורו" ,אמר בפמן" .הסיכון הוא מההאטה  -בעיקר
כשיתחילו לנתק את המשקים ממדיניות תקציבית ומוניטרית מאוד מרחיבה .מי
שחי על מכשירי החייאה נמצא במצב לא נוח בדרך לעמוד על הרגליים עצמאית,
לכן המשך הדרך פחות ורוד .זה אתגר להרפות מהמדיניות המאוד מרחיבה בלי
שייגרמו נזקים".
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