פרוטוקול פרופ' ליאו ליידרמן ,הכלכלן הראשי של בנק הפועלים:
אנו במצב של אי-וודאות גדולה .זאת אי-וודאות לגבי שאלות קיומיות .גוש האירו יתקיים או לא .כיצד
תסתיים המחאה החברתית .מה יקרה ב 02-בספטמבר באו"ם .קשה מאוד לבנות אסטרטגיות ,וכל
מה שנותר זה להיות גמישים בתוכניות – לבנות תרחיש עיקרי וסביבו תרחיש אופטימי ותרחיש
פסימי.
הכלכלה ושוקי ההון בעולם נמצאים מחוץ לשיווי משקל .הדבר הזה בולט מאוד בריביות .מחיר הכסף
בטווח הקצר והבינוני הוא שלילי .נכון ליום שישי אג"ח של ארה"ב מגיעות לתשואות ריאליות שליליות.
למזלנו ,המשק הישראלי נמצא במצב טוב מאוד עם צמיחה דינמית.
צריך לזכור שאנחנו נמצאים במשבר השני בחומרתו מאז משבר  .9101הנתון שיותר מדאיג אותנו
בצד הריאלי זה נושא האבטלה .שיעורי האבטלה ישארו בין  1%ל .92%-ארה"ב ,אפילו אם הייתה
במצב של תעסוקה מלאה ,צריכה בכל חודש  982אלף משרות חדשות כדי לתמוך בגידול
האוכלוסייה .אנחנו עכשיו אחרי שעשו שימוש בכל התחמושת המוניטארית והפיסקאלית .ארה"ב
מבחינת המדיניות הכלכלית משותקת בשל הויכוח בין הקונגרס הרפובליקאי לבין הנשיא הדמוקרטי.
בתחום המטבעות  -אם אנחנו מחפשים היכן האי-וודאות הגיאו פוליטית השפיעה על ישראל – ברור
שראינו ירידות בשווקי המניות ובאג,ח ,וראינו פיחות של הש"ח .קרוב ל 8%-מאז יוני .אם יש שוק
אחד בישראל שבו הנושא הגיאו פוליטי השפיע בצורה דומיננטית זה שוק מטבע החוץ .חלק מהפיחות
נועד לראות מה יקרה בישראל בספטמבר .הסוחרים בעמדות המתנה ביחס למה שיקרה בספטמבר.
ברמת המדיניות הכלכלית בעולם .אני יכול להיות קצת יותר ביקורתי וקצת יותר פסימי .המשבר בקיץ
 0299הוא גם משבר אמינות ,וגם משבר מנהיגות ,גם בלבול וחוסר כיוון .כרגע ,המדיניות הכלכלית
נתקת באבטלה ובחובות .התוואי של היחס חוב תוצר הוא במגמת עלייה בכל העולם ,והסוף אינו
נראה באופק .מצד אחד נדרש גידול הוצאות .מצב החובות של ספרד ואיטליה הוא אינו בר קיימא.
בחודשים האחרונים רואים משקיעים זרים רבים שמכרו את הפוזיציות השקליות שלהם ,וחזרו
להשקיע בדולר" ,הסביר ליידרמן את ההתפתחויות בקרב הזרים ,ברקע המצב האזורי .תוכניות הצנע
המוחלות במדינות המחזיקות בחובות כבדים ,דוגמת איטליה וספרד ,יובילו בסוף לפיצוץ פוליטי –
ההערכה שלנו היא שגוש האירו לא יתפרק ,והמצב יצטרך להחמיר כדי לשכנע את הפוליטיקאים
לפעול.
יהיה צורך לעשות תספורת בגוש האירו .החובות אינם ברי קיימא .כי בסוף תוכניות הצנג יגרמו
לפיצוץ פוליטי .איחוד מוניטארי בלי מנגון של איחוד פיסקאלי אינו עובד .יש גם קשיים פוליטיים .זה

רגע האמת באירופה .ההערכה שלנו היא שגוש היורו לא יתפרק ,אבל המצב עוד יצטרך להחמיר
בכדי לשכנע את הפוליטיקאים שיש לפעול.
עלינו לדאוג מהתפתחות של אינתיפאדה שלישית .הסכנה השנייה היא בידוד פוליטי של ישראל
בעולם .אם פעילות של ישראל תביא לבידוד של ישראל בעולם ,זהו סיכון מאוד משמעותי.

