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שלישי
ספטמבר

שלחו להדפסה
גודל פונט

הכלכלן הראשי של בנק הפועלים נגד הנגיד" :אין הצדקה
לבנק ישראל לרכוש מיליארד דולר ביום"
"בנק ישראל פתח במשחק מסוכן" ,טען פרופ' ליאו ליידרמן בכנס מנהלי
כספים .אורי יוגב" :הכפלת תקרת התשלומים לביטוח לאומי היתה
פופוליסטית"
אמנון אטד
10:03 ,10.09.09
 3תגובות

"לא קרה שלשום שום דבר במסחר במטבע חוץ ,ופתאום בנק ישראל נכנס לשוק ופתח
במשחק מסוכן מול הספקולנטים .לא היתה שום דרמה שהצדיקה התערבות ורכישות
של קרוב למיליארד דולר ביום אחד" .כך אמר אתמול פרופ' ליאו ליידרמן ,הכלכלן
הראשי של בנק הפועלים ,בכנס מנהלי כספים ראשיים בכפר בלום.
"אנחנו לא בדיוק מבינים מה המדיניות של בנק ישראל לפעול בסדרי גודל כאלה" ,אמר
ליידרמן" .אם בנק ישראל יודע משהו שאנחנו לא יודעים ,כדאי בעידן השקיפות שנדע
זאת" .לדבריו ,ניסיון העבר מלמד כי בנק ישראל אינו יכול לפעול נגד המגמה היסודית
של שער החליפין" .אם באמת יש בעיה של רווחיות היצוא ,זה שייך יותר למדיניות
התקציב של האוצר".
נושא אחר שעלה בכנס הוא פרשת ההלוואות
שנתנה חברת מנורה מבטחים" .רק בעוד כמה
שבועות נראה את כל התמונה ואז נהיה יותר
חכמים" ,אמר הממונה על שוק ההון באוצר ידין
ענתבי ,והבהיר כי אין כל סיבה מבחינה מימונית
שהממשלה תזרים כספים לחברות במשק.
לדבריו ,אין כיום שום גוף שהתמוטטותו תהיה כל
כך משמעותית.
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מה חושבים הגולשים ?
73%
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לדף מניית פועלים

גם מנכ"ל בנק מזרחי טפחות אלי יונס הביע
בכנס את תקוותו שהמשבר לא יחייב מתן סיוע ממשלתי ,אבל אמר כי הוא מקווה
שבשעת הצורך המדינה תדע להתייצב במקום ובזמן כדי להעניק את הסיוע הנדרש.
יונס מתח ביקורת על הודעת האוצר בשבוע שעבר ,שלפיה ההפסד המרבי לחוסכים
לטווח ארוך עקב פרשת אפריקה ישראל יהיה  1%ולא יחול על הגופים המנהלים" .מי
שלוקח על עצמו לנהל כספי ציבור ,צריך שיידע גם לספוג הפסדים" ,הוא אמר.
הכרזה מפתיעה נשמעה מפיו של אורי יוגב ,יו"ר הוועדה המייעצת למועצה הלאומית
לכלכלה ומקורבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו" .המטרה של הכפלת תקרת
התשלומים לביטוח הלאומי היתה פופוליסטית .היו צריכים לקחת משהו מהעשירים ,אז
לקחו מהעשירים" ,טען בפני מנהלי הכספים.
הצהרה זו מתייחסת להחלטת הממשלה
להעלות את גובה תקרת התשלומים מכ־
 38אלף שקל ברוטו בחודש לכ־ 77אלף שקל .בשיחה עם "כלכליסט" הסביר יוגב כי
הסיבה למהלך השגוי נבעה מ"נראות ציבורית" ,לדבריו" .לא תמיד הכל כלכלי נטו .לכן
אם מעלים את המע"מ ,צריך היה לעשות גם משהו שמחינה כלכלית הוא מאוד לא
נכון" ,אמר יוגב.

http://www.calcalist.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-... 22/09/2009

