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שלישי
ספטמבר

שלחו להדפסה
גודל פונט

אורן" :מס על הספקולנטים אינו יעיל ואינו מעשי"
החשב הכללי באוצר מגיב ללחצים שהפעילו היצואנים" :אלו שמדברים
על שוק המט"ח פשוט לא מבינים כיצד הוא פועל"
אמנון אטד
07:01 ,13.09.09
 6תגובות

"אין כל אפשרות מעשית לזהות תנועות קצרות טווח במטבע חוץ ,ולכן הטלת מס על
פעולות מסוג זה אינה מעשית ואינה יעילה והיא לא תגרום לכל תוצאה" .כך אמר
ל"כלכליסט" בסוף השבוע החשב הכללי באוצר שוקי אורן ,בתגובה לקריאות שנשמעו -
בעיקר מצד היצואנים  -להטיל מס על פעולות ספקולטיביות במטבע חוץ כדי למנוע את
המשך היחלשות הדולר.

-

אורן הוסיף כי בניגוד לדעה הרווחת ,הגופים הזרים וקרנות הגידור ,שאליהם מופנית
האצבע המאשימה בעניין הפעילות הספקולטיבית ,אינם פועלים בישראל בהיקפים
גדולים ,שכן פער הריבית בין השקל לבין הדולר אינו גדול כיום ,ואינו מעודד הזרמת הון
זר לארץ .לדברי אורן ,הסוחרים המבצעים פעולות יומיומיות במט"ח כמעט ואינם
משפיעים על מגמת שער החליפין ,ומי שגורמים לתיסוף המתמשך בשער השקל הם
דווקא היצואנים ,שמזרימים דרך קבע הון זר רב לארץ.
בהרצאה שנשא בכנס פורום  CFOבכפר בלום התווכח אורן עם אלו שקוראים לאחרונה
לממשלה ולבנק ישראל להתערב ולנקוט פעולות מינהליות בשוק המט"ח" :אפשר כמובן
לחזור לאחור ,לשער חליפין מנוהל" ,אמר אורן" ,אבל צריך לזכור שיש לנו היום משק
פתוח .לכן צריך לבחון את כל השיקולים ולחשוב היטב אם זה לטובת המשק".
החשב הכללי הגיב על העצות הרבות שמופנות לאחרונה לאוצר ולבנק ישראל בנושא
שער החליפין .על הקריאות להטיל מס על פעולות ספקולטיביות אמר" :השורה
התחתונה היא שהממשלה לא צריכה לפעול בשוק המט"ח .אומרים לנו שישראל
חשופה למתקפת ספקולנטים .מישהו בכלל יודע איך מזהים ספקולנט ומהי פעולה
ספקולטיבית? האנשים שמדברים על כך פשוט לא יודעים על מה הם מדברים .הם לא
מבינים כיצד השוק הזה פועל .אלה שנקראים ספקולנטים ,שקונים מטבע חוץ בבוקר
ומוכרים אותו בערב ,למעשה מצילים את השוק — הם מהווים גורם מאזן ומגדילים את
נפח המסחר .בלעדיהם שוק המט"ח יהיה צר ,עם מחזורים נמוכים ותנודתיות גדולה".
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על ההצעות שבנק ישראל ידרוש מהבנקים הזרים ביטחונות גדולים יותר לביצוע
עסקאות עתידיות במט"ח אמר אורן" :בנק ישראל לא דורש ביטחונות לביצוע עסקאות
במט"ח ,והנוהג הוא להציג ביטחונות בשיעור של  10%מגובה העסקה .ההוראות
החדשות במסגרת אמנת באזל  2עומדות לפעול באופן הפוך ,והן יקטינו את דרישות
ההון בעסקאות אלה .אם תהיה בעתיד מתקפת ספקולנטים ,אני בטוח שבנק ישראל
יידע לפעול בעניין הזה".
על הקריאות לאוצר לבצע פעולות גידור
לחוב החיצוני כדי לתמוך בשער הדולר
השיב אורן" :המשמעות של תמיכה בדולר היא מתן סיוע ליצואנים ,אבל קיימים במשק
מגזרים נוספים ,ולא כולם מפסידים מהיחלשות הדולר .הממשלה למשל מרוויחה ,כי
החוב החיצוני שלה מצטמצם והיא נדרשת לשלם פחות ריבית".
אורן הוסיף כי "מבחינתי ,הנקודה החשובה ביותר היא לא להיכנע ללחצים שמגיעים
מבעלי עניין .חלק מהבעיה נובע מהדולר עצמו ,שלפי ההערכות ימשיך להיחלש בעולם,
ואז מה נעשה? עד מתי אנחנו יכולים לעזור לאובמה?" ,סיכם החשב הכללי.
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