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שוקי אורן" :אנשים לא מבינים על מה הם מדברים ,הפכו את הספקולנטים למילה
גסה וזאת טעות"
החשב הכללי במשרד האוצר טוען ,כי "אם לא יהיו ספקולנטים בשוק המט"ח ,השוק יתרוקן" .מס על תנועות הון
קצרות" :בלתי אפשרי"
אריאל אטיאס
10/09/2009 11:00:03

שוקי אורן ,החשב הכללי במשרד האוצר ,טוען כי אין דרך לזהות את הסוחר הספקולנטי בשוק המט"ח ולמסות
אותו ,וגם אם הייתה דרך זה בעצם היה להעניק סובסידיה ליצואנים .דברי החשב נאמרו ברקע להתגברות הקריאות
בימים האחרונים לעצור את תיסוף השקל באמצעות הטלת מס על משקיעים זרים הקונים שקלים.
אורן ,שהשתתף בכנס השנתי של פורום  ,CFOפתח את דבריו עם השורה התחתונה " -הממשלה לא צריכה לפעול
בשוק המט"ח" .מוקדם יותר לפניו ,יהודה נסרדישי ,מנהל רשות המיסים ,אמר במליאה כי ע"פ נתוני גביית המיסים
בישראל "הרע מהכל ומאחורינו".
"כל הזמן שומעים על ספקולנטים בשוק המט"ח ,אך מיהו אותו ספקולנט?" ,אמר אורן" ,האם כשחברה זרה עושה
גידור דרך בנק זר היא שחקן ספקולטיבי? כשחברת כיל עושה עסקת הגנה דרך דויטשה בנק ,מי עשה את העסקה?
כיל או דויטשה? הרי בספרים זה רשום כשחקן זר".
"אנשים בעניין הזה פשוט לא מבינים על מה הם מדברים .היום כולם מאשימים את הספקולנטים ,והמילה כבר
נתפסת כמילה גסה" ,אמר אורן .החשב הכללי טוען כי אם לא יהיו ספקולנטים בשוק המט"ח ,השוק יתרוקן  -לא
יהיו מחזורים ולא תהיה נזילות" .אז באמת יגיע הספקולנט השולי ויעשה נזק" ,הוא אמר.
היצואנים מודאגים מאוד מהתחזקות השקל ,ומהעובדה שבנק ישראל הודיע כי יפסיק להילחם באופן קבוע נגד
ייסוף השקל באמצעות רכישת דולרים .היצואנים נמצאים בשורה הראשונה של הנפגעים מהתחזקות השקל ,כיוון
שהם מייצרים בשקלים ומוכרים במטבע זר  -והתחזקות השקל פוגעת להם מאוד ברווחים.
אחת מההצעות שמציעים היצואנים לעשות כדי למנוע את ייסוף השקל היא למסות תנועות הון קצרות .בתגובה
אומר אורן ,כי למסות את שוק המט"ח זה בלתי אפשרי ,מכיוון שלא ניתן לזהות את השחקנים ולהבחין בין סוגי
תנועות הון קצרות .שנית ,החשב הכללי טוען כי אם סוחר קונה ומוכר באותו היום אז הוא בכלל לא עושה נזק.
"הבעיה היא לא עם הספקולנט היומי ,הפועל ביום יום ומאזן את השוק .הבעיה היא עם אלה שצוברים את הפוזיציה
לאורך זמן ואז יוצרים בעיה".
טענה נוספת של האוצר היא כי הניסיון העולמי בהטלת מס כזה מצביע על כישלון .בעשורים האחרונים מספר
מדינות ניסוי לבלום כניסת הון זר אליהן ,או למנוע בריחת הון מהן ,באמצעות מס ובכולן מדובר היה בניסיון לא
מוצלח.
אורן התייחס גם לקריאות לגדר את חובות הממשלה במט"ח כך שלא תפגע מהתנודות במטבע" .מי שאומר את זה
רוצה שהממשלה תקנה דולרים ותשפיע על השער".
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