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שלחו להדפסה

שוקי אורן :הדולר נחלש  -עד מתי נתמוך באובמה?

שוק המט"ח

החשב הכללי במשרד האוצר אמר היום כי הוא מתנגד לפעולה ממשלתית בשוק
המט"ח" .אם לא יהיו ספקולנטים בשוק המט"ח – לא יהיה שוק" .לדבריו" ,לא צריך
להכנע ללחצים של בעלי עניין" וש"הדולר הוא מטבע בעייתי בעולם"
גיל קול
החשב הכללי במשרד האוצר ,שוקי אורן ,הביע את התנגדותו לפעולה ממשלתית בשוק המט"ח,
ומניעת המסחר הספקולטיבי " .אם לא יהיו ספקולנטים בשוק המט"ח – לא יהיה שוק .עוד הוסיף אורן
ש"צריך לזכור שהדולר הוא מטבע בעייתי בעולם .וזה לא עתיד להשתנות .עד מתי נמשיך לתמוך
בברק אובמה?" אורן אמר את הדברים בכנס ) CFOמנהלי כספים בכירים( המתקיים בכפר בלום.
לדעת אורן "לא צריך להכנע ללחצים של בעלי עניין ברור וספציפי" ושמסוי שוק המט"ח לטווח הקצר
)סוחרים שקונים ומוכרים באותו יום( ,יגדיל את התנודתיות במסחר" .אני טוען כי אלו סוחרים המגדילים
את השוק ומקטינים את הוולטיליות ) תנודתיות( של השוק" ,אמר .לדבריו" ,הממשלה לא צריכה לפעול
בשוק המט"ח" ,יתרה מכך ,היציאה נגד הפעילות הספקולטיבית מעלה שאלות בנוגע למהי פעילות
ספקולטיבית.

החשב הכללי במשרד
האוצר ,שוקי אורן צילום:
ששון תירם
לחצו כאן להגדיל
הטקסט

"איך מזהים ספקולנט? מהי פעולה
ספקולטיבית? כאשר חברה מגנה על
עסקאות יצוא – זה לא ספקולנט ? האם
הכוונה שספקולנטים הם הזרים? –
האם כאשר חברה עושה הגנה דרך
דויטשה )דויטשה בנק( – זה פעילות של
זרים? כאשר קרן זרה עושה פעילות
דרך בנק ישראלי – זה ישראלי?" ,שאל
החשב הכללי.

לא להלאמה

אתמול:
"צריך ללמוד לחיות עם הדולר כמו עם
הלחות"  /גיל קול
"איננ י יוד עת לה סב יר מ ה בנק י שרא ל ע וש ה
ולמה ,מהם יעדיו ,מה המטרה  ,ולמה הם חושבים
שז ה יע בו ד" ,אמ רה הכל כלנ י ת ה ראש ית ש ל
פסגות ,ורד דר בכנס פורום  .CFOעל רקע דברי
האנליסטים א מר בכיר ביורוקום" :אנו ממלאים
טוטו של יום ראשון"

אורן מתנגד לרכישת הבעלות על עסקים
הנמצאים במצוקה  -על ידי
הממשלה".עקרונות הטיפול הממשלתי
בשוק האשראי ,כוללים לדעתי כמה סעיפים - :לא להלאמה .לא של עסקים ולא של השוק או פעילויות
בו .חשוב שהממשלה תייצר מכפילי כוח .כוחות הממשלה להתערב קטנים יחסית .מכפילי הכוח
מחייבים שותפות בחלוקת הסיכונים .אני כממשלה יודע להשתתף בסיכון אבל אני חייב שותף
לתפעול".
לכתבה המלאה

עם זאת ,אומר אורן ,ש"הממשלה צריכה לתת עזרה לכוחות השוק ,אך בעת משבר צריכה הממשלה
לשמר את הישגי הרפורמות שבוצעו בעבר .כך למשל לשמר את רפורמת בכר ,שכמו גם רפורמות
אחרות ,השיגו תוצאות טובות וחשובות למשק הישראלי ...ההתערבות צריכה להיות ממוקדת ,מושכלת
ומדודה .והסעיף האחרון הוא כי הממשלה צריכה לעשות שימוש זהיר בכלי הערבויות תוך תמחור
הסיכון".

חזרה
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