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  סטנלי פישר' פרופ -פורום סטודנטים לכלכלה

  

 ,תלמיד החוג, מורי החוג, ה לכלכלהראש המחלק, ערב טוב לנגיד בנק ישראל: טל וולפסון

סכים הוא אחד הכלכלנים הבכירים בעולם הנפל בחלקנו כבוד גדול שהנגיד ש. אורחים נכבדים

  . להתארח בפורום סטודנטים לכלכלה

ודנטים לכלכלה היא יוזמה עצמאית של סטודנטים שנועדה לעורר את מי שלא מכיר אז פורום סט

, לסוגיות בוערות בחברה הישראלית, הסטודנטים, לחשוף אותנו, השיח הכלכלי במחלקה לכלכלה

  . כ להעשיר את הלימודים שלנו לאורך התואר"לקשר את הלימודים למה שקורה בפועל ובסה

ואף , ים לביקורת שיש על לימודי הכלכלה בארץ ובעולם אנחנו מודע–אנחנו לא פועלים בחלל ריק 

על פי כן אנחנו מנסים לתקן ולשפר בשביל להצמיח דור של מנהיגות כלכלית שתפעל מתוך 

  . תחושת שליחות ואחריות לחברה הישראלית

  

בערב שבת האחרון התארחתי אצל הלל שלומד איתנו , לפני שנתחיל רציתי לספר לכם משהן קטן

 לבסוף ? כלכלה מה מדברים אם לא על אחרי זמירות שבת עליהודי טובוכמו כל , תלארוחת שב

כלכלים הם חסכניים בכל " :מוזכר שם משפט,  1'י לשבת לקרוא ספר של גלבריתהלל הביא ל

 אם ."יקים להם לכל החייםספו באקדמיה מהרעיונות שהם רכש. רעיונות חדשיםהקשור ל

אני מקווה שהערב נלמד דברים שילוו אותנו גם , הוא צודקאבל אם .  אשרינו–טועה ' גלברית

  תודה רבה. בהמשך

  

  נסוב' דיוויד ג'פרופ, ראש החוג לכלכלה

 כבוד גדול ועונג רב .לכלכהזאת יוזמה ברוכה וחשובה למחלקה , ילכלכתודה לפורום ה, ערב טוב

 ת חשיבות שכןא דמות רבנגיד הו.  סטנלי פישרסור בנק ישראל פרופהוא לי להציג לפניכם את נגיד

ואני , ו בקורסים שלנומדלת למדתם ועל כךשה  מקוו.בנק ישראל הוא גוף בלתי תלוי בממשל

תפקידי היום לדבר יותר על .  יותר מעניין לשמוע על כך מנושא המשרה עצמוהבמשוכנע שהר

בין מספר בנק ישראל הוא הבנק האחרון מ. רשיסור פקצת קשת לדבר בקצה על פרופ. סטנלי פישר

ל ראשון של קרן המטבע "סמנכ, 2הוא היה סגן סיטי גרופ.  הוא פעלרב של זירות בהן

 4 הראשי של הבנק העולמיככלכלןכיהן . ניהול המשבר הרוסילקח חלק מכריע ב ו3הבינלאומית

 פישר שיחק תפקיד מרכזי בניהול מספר לא קטן של משברים סורפרופ. כמה שנים לפני כן

המשותפת ישראלית אמריקאית עדה והיה חבר בו. תרומתו היא תרומה ישירה. םפיננסים וככללי

                                                
 כלכלן ,(2006 באפריל 29 - 1908 באוקטובר John Kenneth Galbraith;  15 :אנגליתב) ,ון קנת גלבריית'ג 1

הוא היה גם דוקטור  .קיינסיאנית ודגל במדיניות כלכלית ,הכלכלה המוסדית גלבריית השתייך לזרם .אמריקאי-קנדי
כתב עשרות ספרים בנושאי כלכלה . במשך שנים רבות אוניברסיטת הרווארדבפילוספיה ודוקטור במשפטים ולימד ב

 הברית ארצות שגריר ובמשרת, נשא בכמה תפקידי כלכלן בשירות השלטון האמריקאי. ואלפי מאמרים, וחברה
 .מדליית החירות הנשיאותית היה אחד מהאנשים המעטים שקיבלו פעמיים את .הודוב
ל זוהי החברה המסחרית הגדולה בעולם ע .ניו יורקשבסיסה ב שירותים פיננסייםהיא חברה אמריקאית ל סיטיגרופ 2

  (ובשנים קודמות) 2007 בשנת פורבס פי דירוג הירחון
המפקח על המערכת  ארגון בינלאומי יאה (International Monetary Fund, IMF) קרן המטבע הבינלאומית 3

 .וטכני בעת הצורךומתן סיוע כלכלי  מאזן התשלומיםו שערי החליפין באמצעות בקרה של, הפיסקלית העולמית
 -וודס שנערכה כחצי שנה קודם לכן ב- בעקבות ועידת ברטון1945 בדצמבר 27-נוסד ב (world bank)  הבנק העולמי4
אירופה שלאחר  פעילותו של הבנק נועדה בתחילה לתאם את המפעל האדיר של שיקומה הכלכלי של.1944 ביולי 1

אירופה לפיתוח מדינות העולם השלישי וכיום  לותו משיקוםאך עד מהרה הפך מוקד פעי, מלחמת העולם השנייה
  .צמצום העוני ואי השוויון הבינלאומי הבנק שם לעצמו כיעד מרכזי את
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רופסור פל. גיבשה את המדיניות שעצרה את האינפלציה המהירה ש, 1985 המשק בשנת בולייצ

הוא בילה . בפרט הפישר גם קשר הדוק רב שנים עם האוניברסיטה העברית ועם המחלקה לכלכל

ן מן השורה שלא ללכלכ.  להיות לנו לעזר לתחומים שוניםכמה פעמים שנת שבתון אצלנו ושמח

 עבודתו על חוזים. ים המובילים במאקרו כלכלהד החוקרחאהוא ידוע כ, חש כאןעוקב אחר המתר

וחיבר , MITים ב לימד שנ. ש השלכות על המשקילהבנה מדוע לנגיד של בנק מרכזי מהווה בסיס 

במדפים עמוסים במשרדי מופיע רק . לכלהספר שהוא הטקסט בלימודים מתקדמים במאקרו כ

אבל ברור לי מה זה אומר , לא יודע מה זה אומר עליי. והוא אותו ספר, ספר אחד במאקרו כלכלה

  . על סטנלי פישר

  

  5פרופסור סטנלי פישר

 םאני לא יודע בדיוק איך אתם קוראיאני חושב שהיוזמה שלכם ביחס למועדון , תודה רבה טל

ף שנמצא שם באמצע התמונה של ואני במיוחד אוהב את הגו, שהו מרשים זה מ,לארגון שלכם

נסוב שהיה עמית שלי ' גדדייווי אני גם מודה לפרופסור. תאוניברסיטה העברי ביט הטיפוסנדהסטו

הייתי שלוש פעמים  יאנ. וניברסיטה העברית באמספר שנים ואני שמח שהוא נמצא כאן MITב 

משום  שנה אחת ביליתי בבניין הזה.  לכלכלה כאורח בשבתון העברית במחלקהכאן באוניברסיטה

שהוא עכשיו פרופסור אלן בליינדר והצוות כלל גם את ,  של כלכלנים במכון טרומןשהיה כאן צוות

  . ועודיועץ חשוב אצל אובמה, ר הפד"סגן יו,  פרינסטוןידוע מאוד באוניברסיטת

  

  המשק הישראלי

 אבל אי אפשר לדבר עליו כעת בלי לדבר על המשק הנושא שלי הערב הוא המשק הישראלי

זו .  יודעים שיש בעיהכשאומרים שמשהו מעניין בדרך כלל. תאנו נמצאים בעת מעניינ, העולמי

גם מבחינת , ת הכי סוערות מבחינה כלכלית מאז אולי סוף מלחמת העולם השנייהאחת התקופו

לאחרונה שהפך להיות משבר מיתן בעצם  ו2007משבר פיננסי שהתחיל פחות או יותר ביוני יולי 

ר כך חם מספר שקפים על המשק הישראלי ואאתחיל ע. עולמי ביחס לפעילות ריאלית במשק

בעיות שעומדות ,  הדרך אדבר על בעיות בכלכלהלכב.  הפיננסי והריאלי במשק העולמי לצדרואעב

 מדבר בהנחה שלפחות ואני, ית במשק הישראלילכלכמקבלי החלטות בתחום המדיניות ה, לפנינו

                                                

הוא למד לתואר ראשון ולתואר שני .1943-ב) כיום זמביה(ה הצפונית הבריטית רודזי קולוניה סטנלי פישר נולד ב5
מכון הטכנולוגי ולתואר שלישי בכלכלה ב ,1966 עד 1962 בין השנים ,(LSE) בית הספר לכלכלה של לונדוןבכלכלה ב

, 1973עד  אוניברסיטת שיקגולכלכלה ב (Assistant Professor) הוא היה מרצה .1969-ב ,(MIT) וסטס'של מסצ
פישר הוא גם מרצה אורח ' פרופ. וסטס'חבר במחלקה לכלכלה במכון הטכנולוגי של מסצ-ומאותה שנה היה לפרופסור

 של אקונומטריקהפישר הוא עמית באגודה ל' פרופ. סטנפורדובמכון הובר ב אוניברסיטה העברית בירושליםב
 חבר חוקר בלשכה הלאומית למחקר כלכלי ,G-30-חבר בקבוצת ה ,האקדמיה האמריקאית לאמנויות ולמדעים

(NBER) הוא שירת במועצות המנהלים של המכון לכלכלה בינלאומית כן. ועוד (IIE), נשות הבנקאות  ושל ארגון
נמנה  1985ב־.(NES) לכלכלה של מוסקבה ובמועצה המייעצת הבינלאומית לבית הספר החדש ,(WWB) העולמית

 עד 1988 ינוארמ .תוכנית הייצוב  על היועצים הכלכליים האמריקאים שנשלחו לסייע לישראל ביישוםסטנלי פישר
ש "לאחר מכן מונה לראש הקתדרה ע .הבנק העולמי שימש כסגן נשיא לפיתוח כלכלה וכלכלן ראשי של 1990 אוגוסט
 ועד סוף 1994בין ספטמבר .(MIT) וסטס'מכון הטכנולוגי של מסציימס קיליאן וראש המחלקה לכלכלה ב'וג' אליזבת
פישר סגן ' היה פרופ 2005 ועד אפריל 2002 מפברואר.קרן המטבע הבינלאומית ל"כיהן כמשנה למנכ 2001 אוגוסט

יושב ראש , הציבורי קטורפישר שימש בין היתר כראש קבוצת הס. החברה המסחרית הגדולה בעולם ,סיטיגרופ ר"יו
הוא עלה  .בנק ישראל  מונה פישר לנגיד2005 במאי 1-ב.אינטרנשיונל ונשיא סיטיגרופ, הוועדה לסיכון מדינה בתאגיד

  .חוק השבות בל אזרחות ישראלית לפיבאותה עת לישראל וקי
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. ז לא למדו את הקורס אחו20לא נהנו ו  30, ו כלכלה אחוזים מכם נהנו מקורס במאקר50

 5של מעל  רבשיעו היו לנו חמש שנים של צמיחה בעשור הזה. מתחילים עם צמיחת המשק

 ם אחוזי5 בכל תקופה היה גידול של כמעט, 2008 עד אמצע 2003יל באמצע ח זה הת.אחוזים

הייתה צמיחה , לבנון השנייהת  מלחמ2006ברביע השלישי של , 2006 שנה מרשימה היא .בתוצר

 2008 אמצע מאז.  אחוזים5 לצמוח בקצב של מעל ל בכל זאת המשק הצליחואבל סך הכשלילית 

 2008ע יכול להיות שברביע האחרון של ובס מלפני ש"למהלפני נתוני . אנו צומחים בקצב איטי

 לא מעודכנת מאז שקיבלנו את הנתונים 2009התחזית של בנק ישראל ל . המשק לא צמח כלל

הם כבר הודיעו שהם יורידו את . נחכה קצת לתחזית קרן המטבע לסחר עולמי, לרביע הרביעי

אנו . 2009ות ל התחזיות שלהם למשק העולמי אז זאת אומרת שאנו נצטרך להוריד את התחזי

תוך שלושה .  אחוזים3לנו יעד אינפלציה של אחוז עד יש , עור האינפלציהישב. במצב מאוד קשה

ית אנו מנסים להבין האם האינפלציה מאוד תנודת. ארבעה חודשים לדעתנו נהיה מתחת ליעד

 עד 5שהציפיות לטווח של , אבל מה שכן טוב, זה לא טוב. ורם לתנודתיותעושים משהו שג ואנחנ

המדיניות . תמוניטאריה של מדיניות  שנים הן מאוד קרובות לאמצע היעד וזו כן הצלח10

, ם בכוונה לירידה אחוזיה ארבע2004בהתקציב המתוכנן היה . יבית הייתה מאוד מוצלחתהתקצ

לכאורה , ג" של התמ1.6%ה ית מגבלת הגרעון הי2008ב . אבל זה ממש ירד כל עוד שהמשק צמח

כאשר המשק צומח אנו אתם יכולים לראות ש.  ולא נשיג את היעד2%בסוף זה היה בסביבה של 

ר המשק לא צומח כששא. הגרעון קטן יותר ומוצלח יותרלא רק משיגים את יעד הגרעון אלא גם 

, לא עדכנו את התחזית הגרעון, 2009 ל ביחס. ם עצמנו עם גרעון יותר גדולבקצב הצפוי אנו מוצאי

  . 2.7וזה . כמעט ובטוח שזה יהיה מעל לתחזית שהייתה לנו לפני חודשיים

  

  לית אהמדיניות הפיסק

הצלחנו מאז אמצע . ג שיש לנו"שלנו מאוד מוגבלת כתוצאה מיחס חוב תמהמדיניות הפיסקאלית 

אבל לצערי זה יתחיל שוב . 2008 בסוף 77% לקצת פחות מ 100%ג של " לרדת מיחס חוב תמ2003

אלית יות פיסקנידב על דרגות חופש שיש לנו במ" וארצה לדבר על ההבדל בינינו לבין ארה,לעלות

נצטרך , ו לנו חמש שנים מאוד טובות ואם יהיו לנו שני רביעים של צמיחה שליליתיה. תקציבית

 או בקצב 2009צמח ב י, הודו, סין, יפאן, אירופה, ב"רהא,כל העולם ,  כולנו.לומר שהיינו במיתון

.  נדמה לי 70 ה לא הייתה שנה עם צמיחה של רק חצי אחוז מאז שנות. שלילי או בקצב מאוד נמוך

אבל בלי ספק לפי כל אפשרות אנו נמצאים במיתון , אין הגדרה מוסכמת מה זה מיתון עולמי

וקשה , ג" מהתמ45%הייצוא שלנו זה ? למה זה משפיע עלינו. וזה משפיע עלינו, במשק העולמי

  .שלא להיות מושפעים

  

  משק עולמי 

 וזה ימשיך, 2008ה יחסית מהר במשך קר, ב רואים עלייה מאוד מהירה בשיעור האבטלה"בארה

זה , פיננסים של המשבר םאני רוצה להתייחס להיבטי. העולמישם מוקד הבעיות במשק . לעלות

מה . אבל שיעור דולארי, בנקאי בלונדון  שיעור ריבית בין-לייבור. המרווח בין שני שיעורי ריבית

בשלב מסוים . יהיה קרוב לאפסשבעצם בדרך כלל לפני המשבר היה צפוי שהפער , שאתם רואים

זה מתייחס לריבית שבין בנק אחד שצריך לשלם לבנק .  אחוז3.5בספטמבר קפץ מחצי אחוז ל 

בנק . מה שאנו רואים זה מדד של חוסר האמון של בנקים ובנקים אחרים. אחר כדי לקבל הלוואה

שהבנק השני היה  מהריבית 3.5%בריבית שעמדה על א היה מוכן להלוות לבנק אחר חוץ מאשר ל
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.  במערכת הפיננסיתיסיסם האמון בין הבנקים וזה האמון הבכלומר פשוט נעל. 6יכול לקבל מהפד

הם גם נתנו ערבויות על כל מיני , בסוף. אז הפד נכנס והוציאו מצבי נזילות שעוד מעט נראה

עט הסימן  כמזה. 0בשבועות האחרונים הצליחו להוריד את המרווח הזה לקרוב שוב ל . הלוואות

ים של הפד להחזיר את החלקים של המערכת הפיננסית למשהו יותר צמהראשון של הצלחה במא

  . ליאנורמ

  

 שונות גלומה באופציות בשוק -התנודתיות של השווקים של אופציות הנסחרות בשיקגואומדן 

ירופה עוד סימן שהפד והבנקים המרכזיים בא. תהגיע בנובמבר לשיא וזה גם מתחיל לרד, בשיקגו

  . אבל בכל זאת יוצא מן הכלל, למצב פחות יוצא מן הכלל םמתחילים להחזיר את המשקי

  

  ?יג את התוצאותמה עשה הפד כדי להש

 . אז קרס ליימן, עד אמצע ספטמבר,  מיליארד דולר800 על דמ ע2007ר ן של הפד בספטמבהמאז

שיש אפשרות לקריסה של אז הם הבינו .  הזה למשהו דרמטיזו הייתה המכה שהפכה את המשבר

קונגרס לבקש כסף ואמר הלך ל, יה סטודנט של המיתון הגדול שה7ננקיר בןב.המערכת הפיננסית 

מישהו אמר לי שראה אותו יוצא מהפגישה עם . שמערכת האשראי אולי יכולה לקרוס תוך שבוע

 הפיננסית אמרתי שלו הייתי נגיד של בנק מרכזי שהמערבת. ט והוא לא נראה בטוח בעצמואהסנ

ני ניירות שהסתובבו יל מהפד התחילו לקנות כ. י בטוח בעצמילא היית, שלה עומדת לקרוס

 : שאמר במשך אחד המשברים 19-יש ציטוט מנגיד בנק אנגליה במאה ה. במערכת הפיננסית

אותו דבר "  מדי מדויקים ביחס למה שקנינורתלא היינו יו, ירות שיכולנו למצואקנינו כל מיני ני"

 שגודל המאזן עלה םלכן אתם רואי. רצו להזרים נזילותפשוט , לא היו יותר מדי מדויקים, פדה

זה לא רק הפד זה בנק , כשאומרים שהפד עשה דברים. כמעט פי שלושה תוך שלושה חודשים

ש לבנק י. הם עשו דברים שאין להם תקדימים בשוק הפיננסי. הבנק המרכזי האירופאי, אנגליה

איך . שלו בלי מגבלותך שהוא יכול לקבוע את גודל המאזן ד בכחהוא מיו. דמרכזי יתרון אח

אבל זה , זה כסף משום שכולם חושבים שזה כסף. ק על עצמם'כותבים צ? ל המאזןמשנים את גוד

קים 'זאת הסיבה שצריך להפריד בין הבנק המרכזי והיכולת שלו לכתוב צ. הקסם של בנק מרכזי

, ברגע שיש לממשלה את היכולת לממן עצמה דרך הדפסת כסף. תכך אומרים זא, ולהדפיס כסף

זה מעשה דרמטי של קניית ניירות אבל בינתיים לא . 85נכנסים לבעיות שהיו במשק זה בישראל ב 

  . ראינו הצלחה

כאן אתם רואים מה עשה . פרידמן אמר שהסיבה למיתון הגדול שהפד לא נתן לבסיס הכסף לגדול

   30- שהם עשו בשנות הזה לא מה, 200%דול של בסיס הכסף כמעט יעור הגי ש.2008הפד ב 

  

  היבטים בינלאומיים למשבר בישראל

  שער חליפין

                                                
והמטה הראשי שלו נמצא  ,1913 נוסד בשנת .ארצות הברית של בנק המרכזיה - (Federal Reserve) פדרל ריזרב 6

  .וושינגטון בעיר הבירה
 יהודי אמריקני כלכלן הוא (1953 בדצמבר 13-נולד ב) (Ben Shalom Bernanke :אנגליתב) בן שלום ברננקי 7

 נשיא ארצות הבריתר היועצים הכלכליים ל"בעברו יו, האמריקני בנק המרכזיה ,פדרל ריזרבר הנוכחי של ה"והיו
 אלן גרינספן להחליף את בוש הבן' ורג'ג  הוא מונה על ידי2005 באוקטובר 24-ב. ירקטוריון בפדרל ריזרבוחבר ד

  .2006 בינואר 31-ב סנאטהושבע לתפקיד לאחר שמינויו אושר ב 2006 בפברואר 1-ר הפדרל ריזרב וב"בתפקיד יו
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וההיבט הבינלאומי , בינלאומייםואני מדבר על היבטים , עכשיו אנחנו עוברים למשק הישראלי

, ם לשלומיכולם שואלי, יר דייג הים ומככשאני רץ בחוף. ים זה שער החליפיןהראשון שאנו רוא

מעניין שאנו " ?מה עם הדולר" :שפט האחרוןאבל זה תמיד מוביל למ, ע למה זהיוד לא יאנ

בעצם יש לנו שער חליפין מול היורו ויש לנו . חושבים ששער החליפין זה שער החליפין של הדולר

 ד שנותןזה מד, המדד לשער חליפין ריאלי לשותפות בסחר. ב"יותר מסחר עם אירופה מאשר ארה

חליפין רואים שם שלמרות העובדה ששער ה. םלנו איתמשקל לכל מטבע לפני רמת אחוז הסחר ש

זה לא קורה בממוצע משום שיש ,  שנים אחרונות5-6מול הדולר התחיל לחזור לממוצע של 

ה שיש לנו עודף יתהסיבה לזה הי. בשנה וחצי האחרונות, היה לנו ייסוף. שינויים גם מול היורו

שלוחצים , לא חשוב מה, יורו, מגיע לארץ זרם של דולרים.  של מאזן התשלומיםבחשבון השוטף

הסכום שנכנס ויוצא , הם רק לוחצים משום שאם בנק ישראל לא קונה כסף. על שער החליפין

אם אתם רוצים לדעת למה המשק הצליח ,  מאוד פתוחאנחנו משק מאוד. צריך להיות שווה

אתם . 45% ל 35%צוא הישראלי בעשור האחרון שעלה מ זה הצלחה של היי,בשנים האחרונות 

אבל הותיקים שנמצאים כאן לא היו חושבים שעודף בחשבון זה דבר שיהיה , ליאחושבים זה נורמ

  . םהבימי חיי

  

  ל"השקעות מחו

 23ל הגיעו ל "השקעות מחו, 2006השיא היה ב . ל"אנו מקבלים כל שנה זרם של השקעות מחו

, ג" של התמ16%זה היה מעל ,  מיליארד דולר180-200 שלנו הוא בסביבות ג"התמ, מיליארד דולר

וישראלים , כי לא קנינו דולרים, הסכום שיצא היה שווה. וזה סכום אדיר בהשוואה בינלאומית

זאת יש נה הבש. ל"עו בבניינים בחויקניירות ערך אבל גם קנו חברות והשל גם ב"עו בחויקהש

משום שחלק ממה . ח של בנק ישראל"ות מטוזה הבדל מרכיש, ישייע השלהבדל גדול עם סוף הרב

  .זה מוריד את הלחץ על שער החליפין, שמגיע אנו בבנק ישראל קונים

  

  יישראלמשק האתגרים ב

 את ראיתם. פרטיםעל השעומדים לפנינו ופחות  םהאתגרי, לדבר קצת על המצב הנוכחירוצה אני 

 צריכים לחשוב אנחנו. יני שמתחיל אולי לצאת מזהמשק עולמי במשבר פיננסי מאוד רצ, המשק

ביחס . יש לנו מערבת בנקאית מאוד איתנה. יש לנו מזל בשני מובנים. איך להתמודד עם זה

לא היו  םהבנקאי, מזלחלק זה תוצאה של . אנו איתנים יותר, למערכות בנקאיות אחרות בעולם

מכללים שיש לנו ובמיוחד שמערכת כחלק .  להיכנס לשווקים שהם לא הכירומתוחכמיםמספיק 

אבל עכשיו אנו נמצאים . אתם בגילכם אולי לא מעריכים זאת,  בארץ מאוד שמרניתהמשכנתאות

 כמו משכנתאותכולנו מעריכים את העובדה שהבנקים לא נתנו  אנובאחת התקופות הקצרות בהן 

זאת . חשבון השוטףוגם עודף ב, מערכת בנקאית איתנה.  מערך הבית100%ב לדוגמה מעל "בארה

משום שתופעה שרואים לעיתים קרובות שמשק , אומרת שאין לחץ גדול על כיוון פיחות השקל

, צריכים להעלות ריבית כדי להגן של שער החליפים, יש בעיות בשער החליפין, מוצא עצמו בלחץ

יות לצד המדינ. ילות כלכליתעו להוריד את הריבית כדי לתמוך בפמשום שיכולנ, וזה מזלנו

זה תפקיד של מדיניות . ליתוזה מעודד פעילות כלכ,  אפשר להוריד את הריביתתהמוניטארי

אנו , אנו מקבלים החלטה ביום שני בסוף כל חודש. מרכזי יתרון גדול קיש לבנ. מונטארית

באוצר כשמגבשים תוכנית . אומרים שמורידים את הריבית ולמחרת אנו מורידים את הריבית

.  יש יתרון גדולמוניטאריתולכן למדיניות , כנסת והממשלה וזה לוקח הרבה זמןצריך לשכנע את ה
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פין משום שכאשר שבנק מרכזי אומר  לשער החליאבל אין לנו יעד, ח"יש לנו פעילות בשוק המט

 כולם יודעים כיצד לשחק את אז, ר לכן מהי זאתלא אומ, וון לקבוע את הרמה הזאתכתשהוא מ

 את ההיצע ויודעים שאם מעלים את הביקוש, קורס הראשון הכלכלהאנחנו השתמשנו ב. המשחק

הרזרבות של , ורם המרכזיוזה הג, וחוץ מזה חשבנו. יון ליום במאה מילוהעלנו את הביקוש, עולה

ת פיסקאלית וזה הרבה עכשיו אנחנו נכנסים למדיניו. בנק ישראל היו נמוכות בהשוואה למשק

אם אתם קוראים את הניו יורק . ג" אחוז של התמ80, ם את החוב הלאומייתאר. יותר קשה

אין סיבה לא , ן מגבלות תקציביאהם אומרים ש,  אמריקאי בימים אלו או כל כלכלןטיימס

 אחוזים 7ל  תגיע תהפיסקאלייש מספרים שאומרים שהתוכנית . להוציא כל מיני סכומים

 תב עומד"ית לעשר שנים בארההריב. אבל לנו יש שוני. ב"הם יכולים לעשות זאת בארה. ג"מהתמ

אצלנו .  אחוזים2עור ריבית של יכסף בשב יכולה לגייס "ממשלת ארה.  אחוזים2.1היום על 

 בימים האחרונים התחילה לעלות הריבית לעשר שנים, 1.75הריבית לטווח הקצר עומדת על 

אנשים  -הסיבה מאוד ברורה.  זה עלה מרמה של מתחת לחמישה אחוזים5.3%עה היום ל יגוה

והם כבר התחילו להפנים את העובדה שהממשלה , יודעים שנצטרך לשלם עבור הפעולה בעזה

אם ננסה לצאת למדיניות תקציבית מאוד . הריבית לעשר שנים עלתה. לגייס יותר כסףתצטרך 

ו ב נצטרך לגייס כסף בשעורי ריבית שיהיו מאוד גובים ושיהי"מאוד מרחיבה בגודל של ארה

לית אאנו מוגבלים ביחס למדיניות פיסק. לית כה מרחיבהאקהצדיק מדיניות פיסגבוהים מדים ל

לא . אבל לא כמו הביקוש לדולרים,לצערי יש ביקוש יפה לשקלים. הרבה יותר מהאמריקאים

ן אנו נצטרך להתנהג ולכ, אנו לא הכי בטוחים. כמקום הבטוח לשים בו את הכסףרואים אותנו 

אבל אנו נצטרך להיות , שהגרעון יעלה,  להגדיל הוצאות ממשלתיותאין ספק שנוכל .יותר בזהירות

, זה ישפיע פחות על הריבית, כל עת שנוכל לשכנע אנשים שזה לטווח זמני ולא ארוך, מאוד זהירים

אנו רואים תמיד את החלק . יןימאוד מענ, וכמו שאמרתי, לכן זה מצב פחות נוח. אבל ישפיע

למשל . ים שקורים כתוצאה מהאירועים בחודשים האחרוניםיש דברים טוב. השחור של כל מצב

וזה אפילו יותר טוב , כתוצאה מהנפט, ג" מהתמ2%ירדה בערך של , או אנרגיה, עלות ייבוא נפט

 רוסיה,  איראן-זה משפיע על שלוש מדינות מעניינות, משני אחוזים שמשפיעים על משקי בית

להוציא כסף בתחומים שיתרמו ם הממשלה תוכל א, ע יותריקעד שאנשים יתחילו להש. וונצואלה

, מכיוון שאנו תלויים במשק העולמי. נוכל לתרום להתאוששות של המשק', תשתיות וכ, הלתעסוק

  .עד שזה הוא לא יצמח יהיה קשה למשק בישראל לחזור למצב בריא

  

  ?מתי תהיה התאוששות

ויש , 2010שבים שזה יהיה ב הפסימיים חו, 2009האופטימיים חושבים שזה במחצית השנייה של 

למדתי להיות אופטימי כתוצאה מהעבודה בכל . אני לא חושב זה יקרה, 2011אפילו שאומרים 

ופתאום ,  ידענו שיכול להגיע משבר2007מאמצע . למשברים לוקח הרבה זמן להגיע. משברים ימינ

ו הם מתחילים יעג להם זמן אבל להתפתח אבל מרגע שהלוקח. בבת אחת התחיל המשב ברצינות

ואני מקווה שזה יהיה הניסיון , זה הניסיון שלי,  מהיר ממה שאנשים חושבים בקצבםלהסתיי

  . שלי

  

  .'וזה לא סימן טוב לאדם שנותן דוגמה למשמעת של המשק וכ,עברתי על כל מגבלת זמן 

  

  :שאלות
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הורדת ני ד שצמ, משכנתאות בארץ מאוד עזרה לנולא חילקו אמרת שעצם העובדה שהבנקים : ש

מה הדרכים לגרום לאשראי להתרחב לציבור . ריבית לא משתקפת במרווח שהם נותנים לציבור

  ולא רק לבנקים

 אחוזים 13 ב 2008קאי גדל ב נבהאשראי ה. וקראתי שגם הפד מנסה לטפל בזה, בהשאלה טו: ת

ו שתיים יש לי כל שבוע פגישה א. הם התחילו רק לרדת. אבל המרווחים שלהם לא ירדו בהרבה

יש תלות .אבל מסוכן לקבוע להם ולהחליט , אפשר לדבר איתם. ר בנק ומנכל בנק"עם צוות של יו

  .אז אפשר לגרום לשכנוע מוסרי, הדדית בין בנק מרכזי ובנקים

  

  מה עמדתך לגבי עמלות הבנקים  :ש

פלו הנתונים אומרים שלרוב הלקוחות העמלות ירדו והמפקח מבקש לדרוש מהבנקים שהם יט: ת

לדומה לאלו שמשתמשים , יםיאפשר לזהות בעמלות חלקים בעיית . בעייתייםבכמה היבטים 

לתת חבילות ומסלולים ללקוחות שסובלים . הוא רוצה שיתנו חבילה של להשתמש בפקיד. בפקיד

  .בממוצע הייתה ירידה אבל יש חלקים שעוד דורשים טיפול. מהמצב הנוכחי

  

  ?י החוץ בנקאיתשראל דרך להתמודד עם בעיית האשראהאם יש לבנק י: ש

ניסיתי .  האוצריחד עם םאנו עובדי. ואנו יכולים לתת עצה לממשלה, יש לנו מעמד של יועץ: ת

. שה כשהגעתי משום שאני לא מאמין שהיועץ שצועק הכי הרבה הוא היועץ הכי טוביגלשנות את ה

אני לא . יש כלים לתרום למאמצים של האוצראנו נותנים עצה בדיונים פנימיים ובודקים האם 

 אבל אנו לא יכול להיות שיש לנו כלים לעזור. תיכול לדבר על כל האפשרויות אנו בודקים זא

ולשם האוצר יצא עם מספר תוכניות חשובות כולל תוכנית למה שהם . יכולים להוביל עניינים אלו

ויש להם מה שקוראים לזה ,  שוק משני,הן מתכוונים להתערב במחזור חוב" קרן מינוף"קוראים 

  .אנשים שיעזרו לטפל במחזור החוב של חברות בבעיות, קציני אשראי

  

  ?ב תוביל לייסוף השקל"ם לא דואגים שמדיניות ארהא ה:ש

, המיתון מטפל בכך בחלק. ב גרעון גדול בחשבון השוטף"אני חושב שאין מנוס מזה כי יש לארה:ת

 ההדינאמיק.  אין לי ספק שהערך הממוצע של הדולר צריך לרדתאבל, כי הביקוש לייבוא ירד

בים שהמשק האירופאי מאוד חוש, בימים האחרונים הדולר התחזק מול היורו. מאוד מעניינית

אנחנו הרווחנו כבר הרבה מקניית ,  אבל.ק האירופאי צריך להוריד את הריביתנבחלש ושה

לא נגיע לרמות רזרבות שיש בסין . ולי נפסידממה שא, ויותר חשוב זה השפעה על המשק, דולרים

  . יכול להיות שיהיו הפסידם אבל לא בממוצע. ג השנתי" אחוז מהתמ100 ל קרוב

  

  .ג לא ממש משקף צמיחה כרווחה"יש טענה שהמושג תמ:ש

יש חסכונות לאומיים ירוקים שהתחילו לפתח . 'יש היבטים של נזק שנגרם לאיכות הסביבה וכ: ת

אבל אני לא הייתי , צריך לנסות להכניס ממדים של אושר לחשבונות הלאומים. ותבשנים האחרונ

באותו  ם נתוניאמר שנתנו לנו שתי עיניים כדי להסתכל על שני,  שלי סמואלסוןהמרצה. עושה זאת

סה גבוהות נכבעצם זה נכון ברמות ה, רמת לאושרביחס שכל צמיחה לא גו. זה אפשר לעשות. רגע

 ראינו שרמות העוני התחילו סוף סוף, בתוך המשק שלנו. תרמת הכנסה מסוימבמדינות שהגיעו ל

כמעט .  עלתה בהרבהרמת השתתפות בשוק העבודה, ה עלו הרבהרמות התעסוק. 2007-8לרדת ב 

התחילו להשתפר כתוצאה של , החברתיים םאו כל נתון שמתייחס להיבטי, כל גורם חברתי
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אבל זו כן נכון לומר , ומוצדק להתמקד רק בצמיחה שזה הדבר היחידזה לא אומר . הצמיחה

אם משתמשים בפרות . שבעצם צמיחה היא כוח מאוד מאוד חשוב להשתפרות המצב החברתי

  . בצמיחה באופן הנכון

  

סה מגיבה בצורה כי אנו רואים שהבור? פה שזה ישפיעאיך אתה צו, טחוניילגבי המצב הב:ש

  ?חיובית

הגורם היותר חשוב הוא . שאלת שתי שאלות. במשבר כלכלי עולמי לא היינו 2006 שב חושבאני :ת

יקח יזה תלוי כמה זמן זה , מה תהייה ההשפעה של מה שקורה בעזה. מצב המשק העולמי לדעתי

משקיעים . אומיטחון הליהתוצאה צריכה להיות השתפרות של ממש במצב הב. וכמה זה יעלה 

. ת בשנתיים האחרונוודונות ובייחחראשנים ה תחת אש בשמונה ההיודעים שחלק של המדינה הי

את הנטייה , כולל אותי, יש לכולנו. המצב הביטחוני משפיע על רמת ההשקעות שמגיעות למשק

בעצם רוב ההשקעה זה ההשקעות של . לומר על כל דבר זה משפיע על המשקיעים הזרים 

העצמי של המשקיעים  הביטחוני משפיע על הביטחון בצהמ. וזה גם משפיע עליהם, מקומייםה

  .לים ההשפעה לא תוכל להיות רק חיוביתאם לא תהיה הצלחה במובנים כלכ. םהישראליים והזרי

  

  ןה ולתוכנית ויסקונסי בקשר למעגל האבטל:ש

נק ישראל תומך בכך וחושבים שהתוצאות הראשוניות היו מוצלחות ומקווים שעוד מעט  ב:ת

  . נשתמש בכל בכל המשק

  

  שהשפעות הכיבו: ש

משום שאני כמעט לא מצאתי נתונים על כל מיני היבטים . זו שאלה שמאוד קשה לענות עליה: ת

וח אני לא ראיתי נית. של מה שקורה במשק של מה שקורה בתוך בקו הירוק ומחוץ לקו הירוד

  . לא בטוח שזה מה שביקשת ואני, נות במונחים כלכליםמשכנע שנותן לי את האפשרות לע

  

 20 כלכלית בעינייך ואיפה היית רוצה לראות את הסטודנטים של היום עוד  מהי מנהיגות:ש

  ?שנה

גם , ולא פחות חשוב, גם להגיע למסקנות, מנהיגות כלכלית טובה זה היכולת גם לנתח מצב: ת

תפקיד של נגיד בנק מרכזי זה הרבה פחות פוליטי כי . יכולת ליישם את התוכניות שהחלטת עליהן

מנהיג כלכלי בממשלה צריך לשכנע את . ם להחליט בתוך הבנק המרכזיעל הכלים אנו יכולי

. אבל פחות בארץ, לא באף מקום, זה לא קל בארץ. רטיהקרוולעבור דרך הבי, את הכנסת, ציבורה

 םאם מאזיני. צריך להאזין לציבור. צריך לשכנע את הציבור שזה תורם לפתרון הבעיות שלהם

מי שמצליח הוא . לבעיות שהחברה צריכה להתמודד איתןלנסות לגבש פתרונות צריך , מספיק

  . מנהיג כלכלי

. לא חושב שנוכל להגיע לזה, אני לא מקווה שכולכם תהיו כלכלנים שיעבדו באוצר ובבנק ישראל

שחלק מכם יעבוד . וביחס לכלכנים, יהיו מדענים, יהיו אנשי רוח,  כלכלניםכםבשיהיו אני מקווה 

לתרום הרבה  םלמשק הפרטי משום ששם את גם יכולי מכם יצא אבל חלק, בסקטור הציבורי

. הצלחה גם בתחום הזה,  לפוליטיקהלהכניסאני אפילו מאחל לאחוז שמתכוון . ולחברה, למשק

  .תודה רבה


