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 חליפין ושערי לאומי בין מסחר שולחן עגול: מדיניות
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 עיקרי הדברים:

  של מכון אהרן למדיניות כלכלית נערך דיון בנושא הראשון במסגרת השולחן העגול

 המדיניות הפיסקאלית והמוניטארית הרצויה בישראל בנוגע ליצוא, יבוא ושערי חליפין.

  לבן" המונעת יבוא -בייצור כחולמדיניות "תמיכה ש ןטע )בינתחומי(פרופ' עומר מואב

כלכלה וברווחת הציבור, עקב הפגיעה בתחרותיות ובמיצוי היתרונות ומעודדת יצוא פוגעת ב

קבוצות היא תוצאה של שיתוף פעולה בין זו מדיניות  היחסיים של המשק הישראלי.

 בחוסר הבנה כלכלית. המחקרבחולשה וומערכת פוליטית/ציבורית הלוקה  צרותאינטרסים 

הכלכלי מראה שאין פגיעה בתעסוקה בעקבות חשיפת המשק ליבוא מתחרה, זאת משום 

שבמקביל לגידול ביבוא חל גידול ביצוא. כלומר, מדיניות התמיכה בתעשייה המקומית 

 פוגעת ברווחה וביצוא.

 מאז ונציגים נוספים של התעשייה טענו ש מהתאחדות התעשייניםניצן -דפנה אבירם

מתמודד המשק הישראלי עם מטבע חזק ומוביל לפגיעה ברווחי  0222המשבר הכלכלי של 

 , וטענו שעל ממשלת ישראל ובנק ישראל לפעול להחלשת השקל.היצואנים ולדשדוש ביצוא

 מציין כי החקלאים מוכנים לקבל תמיכה אבשלום וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,

כבדים על מוצרי חקלאות ואף  )מכסים במקום תמיכה עקיפהכמקובל באירופה,  ,ישירה

 השפעות מעוותות על המשק.  הישירה בצמצוםתמיכה איסור יבוא(. יתרון ה

  ,בשער החליפין של התעשיינים ההתמקדות טען ש, מנכ"ל חברת טבע לשעברישראל מקוב 

להתמקד בהגדלת הפריון, על היצואנים ו במקומהאיננה  -בדרישה מהמדינה לסייע ליצוא  -

 הבעיה המרכזית במשק הישראלי. בעיקר משום שהפריון הנמוך הוא 

   ,של  הייתה קיימת בארץ באופן היסטורי תפיסהטען ש ,מנכ"ל משרד הכלכלהעמית לנג

מקשה על יבואנים ורשויות, ו , החוצה משרדים, רגולטוריםעידוד יצוא והתנגדות ליבוא

 הרחב הקהל את לשתף מטרה מתוך שנערכו במסגרת השולחן העגול, הדיונים תמצית את מהווה זה מסמך
 כי ,יודגש. מלא בפרוטוקול ולא הדיון בתמצית שמדובר בחשבון להביא יש המסמך בקריאת. הדברים בעיקרי

 העמדות את מייצגים בהכרח ואינם הפורום חברי של והמקצועיות האישיות עמדותיהם את מייצגים הדברים
 הם משתייכים. אליהם הגופים של הרשמיות

 , וחלקם מופיעים מספר פעמים. הדיוןהדוברים מובאים כאן לפי סדר הדברים במהלך 
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התחיל בשנים האחרונות להתמודד משרד הכלכלה  להיכנס לשוק המקומי ולהתחרות בו.

עם תפיסה זו ולשחרר חסמי יבוא, אך הצלחתה של הפעילות תלויה בשיתוף עם משרדי 

 עקירתה של אותה התפיסה. עיקר בממשלה נוספים וב

 )היא צריכה בשער החליפין כי אם נדרשת התערבות  טען פרופסור עדי פוזנר )בינתחומי

הוא החלקת הזעזועים הנובעים מהמשבר הכלכלי  התערבות זמנית בלבד, שייעודהלהיות 

הסכימה  , ולא ניסיון לשנות את שער החליפין של שיווי משקל. נציגת התעשייניםהעולמי

שציינו את העובדה שהתעשיינים  להפתעת חלק מהמשתתפיםזאת , עם טענתו של פוזנר

 באופן עקבי דורשים התערבות להחלשת השקל. 

 

 מהלך הדיון:

 )המרכז הבינתחומי( מואבפרופ' עומר 

 עבודה מקומות ייצור בגלל לכלכלה התורם גורם כאל לייצוא מתייחסת המקובלת הדעה 

 התעשייה עם התחרות בגלל בכלכלה הפוגע כגורם היבוא ואל, חוץ מטבע לצבירת ותרומתו

 בקרב" לבן-כחול ייצור"ב התמיכה נובעת מכאן. בתעסוקה הפגיע ולכן המקומית

 תרומת למרות יבוא על למגבלות צידוק, הכלכלה משרד כגון ממשלה ומשרדי פוליטיקאים

 גם וכך, המחיה ביוקר והירידה התחרות הגדלת בגלל בעיקר, הצרכנים לרווחת היבוא

 .החליפין בשער התערבות כולל, שונות בדרכים היבוא לתעשיות לסייע הנטייה

 ובנתונים הכלכלית בתיאוריה הקיים ויצוא יבוא בין החזק מהקשר מתעלמת זו דעה .

 זמן לאורך לנוע ונוטים לזה זה דומים והיצוא היבוא שהיקף מראה בנתונים התבוננות

 נובע הקשר. בשני ירידה או עליה אחריה גוררת באחד ירידה או עליה. זהה כמעט בצורה

, גדלה למשק שנכנס ח"המט כמות מהיבוא גדול היצוא כאשר: החליפין שער ממנגנון

 את ומגדיל היצוא את מקטין זה ומנגנון, אחרים למטבעות ביחס מתחזק השקל צאהוכתו

 (.וההפך) היבוא

 מזו יתרה. אחר ערך כל ליצוא אין. יבוא לממן היא היצוא של העיקרית מטרתו, למעשה ,

 סובסידיה – שההתערבות הרי, יחדיו זזים והיבוא היצוא מתערבת מדיניות ולמרות מאחר

 כספי בזבוז אלא אינה(, הציבור רווחת במונחי עלות) היבוא על יקרות והגבלות ליצוא

 .ציבור

 איננה שכזו השפעה כי מראים אמפיריים מחקרים, לאבטלה יבוא בין הקשר מבחינת 

 את משנה אלא המשרות מספר את מפחיתה לא לאומי בין למסחר המשק פתיחת. קיימת

 משרות בעיקר נהרסו טקסטיל ליבוא נחשף הישראלי המשק כאשר, למשל. שלהן התמהיל

 תמך ביבוא הגידול, בפרט. יותר גבוה שכר בממוצע המשלמות משרות ונוצרו, נמוך בשכר

, יחסי יתרון הישראלי למשק יש בהן, היצוא ובתעשיות, היצוא בהגדלת וכך השקל בהחלשת

 .יותר גבוה הממוצע השכר
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 מיצירת חשש ללא יבוא חסמי הסרת ידי על המחייה יוקר את להקטין ניתן, לסיכום 

 סבסוד ידי על ולא יבוא עקב ח"למט ביקושים יצירת ידי על בייצוא לתמוך ראוי. אבטלה

 גבוה ומכס מכסות של בצורה החסמים עיקר. החליפין בשער ישראל בנק התערבות או ישיר

 שימוש מיסי יותר – רכב על המיסוי תמהיל את לשנות ניתן גם אבל, בחקלאות קיימים

 למרות, רבים בענפים, כן כמו. הרכב צי חידוש ולעודד – קנייה מס ופחות שנתית ואגרה

, בלעדיים יבואנים, מפלה תקינה כגון, מגוונים חסמים קיימים משמעותיים מכסים העדר

, ליבוא המשק ולחשיפת החסמים להסרת בנחישות יפעלו הממשלה שמשרדי רצוי. ועוד

 .החקלאות בענף כולל

 )התאחדות התעשיינים( ניצן-אבירםדפנה 

  התעשייה הישראלית צמחה בקצב מרשים. לאחר המשבר  0222ועד המשבר של  0222מאז

 הייתה נפילה בצמיחה, ומאז המגזר התעשייתי בישראל מדשדש. 

 .מגמות אלו משפיעות על התוצר של מדינת ישראל ועל קצב קליטת העובדים החדשים 

 לי תנודתי, אין צמיחה, ובניכוי החלק של רכיבים בשנים האחרונות היצוא הישרא

 אלקטרוניים אנחנו נמוכים בכשבעה אחוזים מהרמה שלפני המשבר.

  הגורם העיקרי שמשפיע על מגמות אלו בנוגע ליצוא הוא שער החליפין. התיסוף בישראל

חמור יותר מאשר במרבית המדינות, ומשפיע על רווחי היצרנים, על נטייתם לייצא, על 

 חרות המקומית של תעשיינים אל מול יבואנים, על פיטורים ועל שכירת עובדים חדשים. הת

 טק. -כיום מהנדס בארץ עולה יותר מאשר בארצות הברית, ישנה השפעה גם על ענף ההיי 

  על פי סקר, הגורם העיקרי שיכול להשפיע על נטייתם של תעשיינים להשאיר את הייצור

שער החליפין, יותר מאשר סיוע בעזרת תמריצים או הקלות בארץ ולא להעבירו לחו"ל הוא 

 מס. 

  ,פריון ושכר עבור יצואנים הוא גבוה יותר, ולכן חשוב לבסס את הצמיחה בישראל על יצוא

בייחוד לאור הפריון הנמוך של המשק. מדיניות זו יכולה לצמצם את הפערים במשק ולתמוך 

 בתעסוקה.

  מדיניות של סחר חופשי היא חשובה, אך נדרש לשקול אותה תוך התחשבות בהשפעה על

 התעסוקה במשק. 

 )משרד הכלכלה( עמית לנג

  בשנים האחרונות חל שינוי במשרד הכלכלה שבמסגרתו מוקדשת יותר תשומת לב לנושא

 היבוא. 

 שאין גוף  מסיבות היסטוריות המבנה של משרדי הממשלה מתאים לתמיכה בייצוא, בעוד

 יחיד שאחראי על היבוא. אנחנו עובדים על שינוי ארגוני שאמור לתקן את המצב הזה. 
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  משרד הכלכלה פועל קיום להסרת חסמי יבוא היכן שיש לו את היכולת לעשות זאת, בעיקר

 מול מכון התקנים. 

 .עמדתי ועמדת השר היא שאין צורך במכסי יבוא, בהתאם לדברים שציין פרופ' מואב 

 ד עם זאת, אינני מסכים עם עמדתו של פרופ' מואב בנוגע לעידוד הייצוא. נדרש לעודד יח

אותו על ידי המדען הראשי ועל ידי חוק עידוד השקעות הון, אך באופן שונה מכפי שנעשה 

 בעבר.

  בטווח הרחוק השיווי משקל הוא אכן כפי שהוצג כאן על ידי פרופ' מואב, אך בטווח הקצר

שנן תעשיות שנפגעות כתוצאה מפתיחת המשק ליבוא. אינני חושב שנדרשת ישנם זעזועים, י

תמיכה לתעשיות שאין להן זכות קיום עצמאית במדינת ישראל, אך כן נדרש סיוע 

 והתערבות על מנת לדחוף את המשק למקומות שבהם יש לו יתרון יחסי.  

 )האוניברסיטה העברית( פרופ' אבי שמחון

 מייצגת את כלל המגזר העסקי במדינת ישראל, יש ניגודי  התאחדות התעשיינים איננה

 אינטרסים בין התעשיינים לבין שאר המגזר העסקי. 

  בעבר היינו זקוקים לייצוא עבור תעסוקה, אך כיום זה כבר לא המצב. יצוא נדרש כיום רק

 על מנת להשיג מטבע חוץ. 

 וץ, ועל כן היצוא גבוה מדי.למדינת ישראל כיום ישנו עודף נכסים על התחייבויות במטבע ח 

  מדיניות המט"ח של בנק ישראל היא סובסידיה לייצוא על חשבון הצרכן הישראלי. אם

 היצוא גבוה מדי ביחס ליבוא אז ניתן לתת לשער החליפין לרדת במשק. 

 )אוניברסיטת תל אביב( פרופ' אסף רזין

 שער שבין בהבדל מבחין אינו אם מטרתו את מחטיא החליפין ושער, יבוא, ביצוא הדיון 

 הנומינלי השער העסקים מחזור של קצרים זמן בטווחי. ריאלי חליפין ושער נומינלי חליפין

 ידי על מושפע לכך בנוסף הריאלי השער. המוניטרית המדיניות ידי על בעיקרו מושפע

 למגבלות כפופה כשלעצמה זו. המוניטרית המדיניות של תולדה כן גם שהיא האינפלציה

 אפשרית. הבלתי הטרילמה שיוצרת

 "הון תנועות גם להשיג יכולה לא שמדינה אותנו מלמדת 1"אפשרית הבלתי הטרילמה 

 לטפל המסוגלת עצמאית מוניטארית מדיניות וגם החליפין שער ייצוב את גם, חופשיות

, הברית לארצות בדומה, ישראל מדינת. הפיננסית וביציבות, באינפלציה, הכלכלית בפעילות

 בשתי פוגע החליפין שער והשלישית. ייצוב הראשונה במטרה היסטורי באופן בחרה

                                                           
1

הבלתי אפשרית היא תוצאה תיאורטית ואמפירית במאקרו כלכלה, אשר לפיה מדינה איננה מסוגלת להשיג בו  הטרילמה 

 זמנית שער חליפין קבוע, תנועות הון חופשיות ומדיניות מוניטארית עצמאית, אלא רק שתיים מתוך השלוש. 
 : כאן לפרטים נוספים, ראו

Obstfeld, Maurice, and Alan M. Taylor. The great depression as a watershed: international capital mobility over the 
long run. No. w5960. National Bureau of Economic Research, 1999. 
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 או ממיתון ביציאה לתמוך ישראל בנק של יכולתו את מפחית הוא, האחרות המטרות

 .האינפלציה בריסון

 שתפקידו מאמין אני, ארוכים לזמנים התחרות יכולת את קובעים אשר, סחר להסכמי בנוגע 

 מכיוון במשק היעילות את לשפר גם מסוגל הייצוא. חוץ מטבע השגת רק לא הוא הייצוא של

 העולמי. במשק התחרות לתנאי חשוף שהוא

 על ישיר באופן משפיעים אינם סחר שהסכמי לזכור יש, יותר קצרים זמן טווחי לגבי 

 את גם זמנית-בו מרחיבים הם כי, במשק הפעילות רמת את קובע אשר, המצרפי הביקוש

. המקומיים לביקושים היצוא עודף של תרומתו את להגדיל מבלי, היבוא את וגם הייצוא

 הם כי אם, הקצר בטווח בתעסוקה לתמוך יכולות אינן מכסים והפחתת ליברליזציה לכן

 הארוך. הטווח של והצמיחה הכלכלית היעילות ,כאמור, תרומתם בגלל למשק חשובים

 )מכון היצוא( רמזי גבאי

  בשנים האחרונות יצוא הסחורות מישראל הולך ופוחת בזמן שיצוא השירותים גדל, ולכן

 בסך הכל אנחנו נמצאים בעודף יצוא. 

  כתעשיין עבורי שער הדולר הגבוה הוא מכה משמעותית ביותר. היבוא הזול תורם לרמת

 טק, אך הפריפריה-החיים במרכז הארץ, היכן שרבים מתקיימים בעבודה במגזר ההיי

 מתקיימת מייצור תעשייתי ונפגעת בגלל שער הדולר. 

  כיום לא נותרו עוד חסמים רבים ליבוא. הורדת מכסים תורמת בעיקר לשורת הרווח של

 היבואנים ולא להפחתת המחיר הסופי לצרכן. 

  ישנם סקטורים שראוי להגן עליהם מפני יבוא מתחרה, מכיוון שהגנה כזו מעניקה פתרון

 מייצאות שירותים.  לאוכלוסיות שאינן

 )בנק דיסקונט( נירה שמיר

  שער החליפין מושפע מאוד מתנועות פיננסיות ומהשקעות זרות ישירות, וזה משהו שהיה

 חסר בדיון עד כה. 

 נכון בהכרח לא, האבטלה על השפיעה לא' 02-ה בשנות ליבוא החשיפה שתוכנית הטיעון  ,

 שלום הסכם, מאסיבית עלייה: וספיםנ משמעותיים אירועים כמה קרו עשור באותו שכן

 .חדשים יצוא לשוקי ופריצה

 על הגנה לצורך שלא וכמעט(, רכב) פיסקאליים צרכים בשל יבוא חסמי/מיסוי כיום בישראל 

 .בחקלאות למעט, הארץ תוצרת

 ניתן האם השאלה נשאלת אך, מכך שיפגעו למגזרים לעזור ובמקביל יבוא חסמי לשחרר יש 

 .גבוהים החסמים שם, החקלאי הלובי מול להתמודד יהיה
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 )המרכז הבינתחומי( פרופ' צבי אקשטיין

  אנחנו בעודף משמעותי  0222היינו בגירעון מבני. משנת  0222מאז קום המדינה ועד שנת

 בחשבון השוטף. 

   הגירעון בחשבון השוטף שלפני השינוי והעודף שלאחר מכן נובעים מהפער בין היבוא ליצוא

 (.FDIכגון תנועות הון. זאת למרות שיש עליה בהשקעות ) –אחרים ולא מגורמים 

  אחוז, ובמידה רבה ההפתעה היא  22-ועד היום השקל התחזק ראלית בלמעלה מ 0222משנת

(. מכאן נובע החוזק 22%-ל 24%-שהיבוא לא עלה אלא ירד יחסית לתל"ג בדומה ליצוא )מ

 העודף של השקל. 

 חר()איגוד לשכות המס ישראלה מני

  הדיון כאן הוא במידה רבה דיון ערכי. באופן היסטורי התפיסה בישראל התמקדה

 בתעשייה, בחקלאות ובבנייה בתור העמודים שעליהם מדינת ישראל צריכה להיבנות.

  התפיסה הזו השתנתה כיום בעולם, וכבר אין קשר חזק בין תעשייה ותעסוקה במדינות

 מערביות.

 דוגמה, אז ברמת המיקרו ישנם אנשים שהפסידו  אם ניקח את ענף הטקסטיל בתור

מהפתיחה לתחרות אבל ברמת המאקרו המחירים ירדו, רווחת הצרכנים עלתה וגדלו 

 התמריצים להשקיע בהון אנושי.

  .יבוא אינו יוצר אבטלה אלא משנה את תמהיל העובדים 

 הנדרש. בשנים האחרונות משרד הכלכלה מבצע עבודה טובה בכל הנוגע לשינוי התפיסתי 

 .המכסים בענף החקלאות הם מיותרים ואינם תורמים למדינה 

 מ("בע ומימוני כלכלי ייעוץ )נומריקס ד"ר טל מופקדי

 .לא חייבת להיות עקביות בנוגע למדיניות מכסים ומדיניות שער חליפין 

  בנוגע למכסים ישנה השפעה בטווח הקצר על תעסוקה ועל תעשיות מסוימות. נדרש לקבוע

 מדיניות להפחתת מכסים שתיצור וודאות רבה יותר.מראש 

  ,לגבי שער החליפים, דברים של פרופ' מואב אינם מדויקים כאשר זרימות ההון אינן קבועות

 בין אינטראקציה כאן למשל כאשר ישנם אקזיטים וחברות ישראליות נמכרות לחו"ל. יש

 ח"מט זרימת) יאליתר השפעה ובין( מוצריה רכישת או חברה רכישת) פיננסית החלטה

 .לכך להתייחס ונדרש(, והיצוא היבוא בין היחס ועל החליפין שערי על המשפיעה
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 )משרד הכלכלה( אוהד כהן

  בהשוואה לאחרים יצואנים הם מעסיקים טובים יותר, הפריון שלהם גבוה יותר, יש להם ערך

 מוסף חשוב למשק הישראלי.

 המכסים אז היה רצוי שגם ישראל תנקוט  בנוגע למכסים, אם כל העולם היה מוריד את

באותה המדיניות. בפועל זה לא מה שקורה, למרות ניסיונות חוזרים ונשנים. העולם הלך 

למסלול בילטרלי, כאשר מדינות מנהלות מו"מ אחת עם השנייה, ולכן יש חשיבות לשמור על 

 רמת מכסים לצרכי מו"מ.

 ם לא קיימים. על מנת לייצר תחרות נדרש המכסים בישראל אינם גבוהים, ובענפים רבים ה

 לנקוט בצעדים נוספים מעבר לעידוד יבוא.

  מקובל כיום להסתכל בעולם פחות על יצוא ויבוא ויותר על ערכים מוספים שתעשיות כאלו

 ואחרות מסוגלות לתרום לכלכלה. 

 )לשכת המסחר( יוסי ויליגר

 .אני מעוניין לחזק את דבריה של ישראלה 

 של מוצרי הצריכה ישנם סקטורים שלמים הזוכים להגנות מצד הממשלה,  בתחום היבוא

 כגון הלובי החקלאי. 

  בתחילת העשור הקודם, כאשר בנימין נתניהו כיהן בתור שר אוצר הוא הוריד את המכסים

על מוצרי פסטה ושוקולד. בתגובה לכך היצרנים הישראלים התייעלו והשתפרו וכיום הם 

 רצות זרות. מסוגלים להתחרות גם בא

  דוגמה הפוכה לכך היא תעשיית הטונה הישראלית, שזוכה להגנות מצד הממשל ושומרת על

 מחירים גבוהים לצרכן.

 וביולייט( פארמה-)סאן ישראל מקוב

  הכלכלה הישראלית מתחרה בזירה גלובאלית, ועל מנת לעמוד בתחרות אנחנו חייבים לשפר

 את פריון העובד הישראלי.

 פתוח את התעשייה המקומית לתחרות גלובאלית, אך אין צורך להיות אנחנו חייבים ל

קיצוני בהחלטות מדיניות. יש למשל תעשיות בפריפריה שנדרש לתת להן יותר זמן על מנת 

 להתאים את עצמן לתחרות, יש תעשיות אסטרטגיות שאולי לא רצוי לפגוע בהן.

 ריון. שער החליפין הוא תוצאה, הטבות ותמריצים ליצוא צריכים להיות מכוונים לגידול הפ

 הוא פחות חשוב, ההתמקדות צריכה להיות בפריון. 

 יכולה להיעשות על ידי חדשנות, תחרות, הדרכות, השכלה גבוהה וכו'.  ןהגדלת הפריו 
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 )לשעבר משרד התמ"ת( שרון קדמי

  העיסוק בנושא בעולם כיום הוא פחות בעניין חסמי היבוא ויותר בעניין התקנים. המכסים

 פחות חשובים במרבית התחומים, מלבד בסקטור החקלאי. 

  :חברות קובעות את כל התנודתיות  0-2חשוב להזכיר שהיצוא בישראל הוא מאוד ריכוזי

 מספר קטן של חברות.  בנתונים. הכלכלה הישראלית רגישה מאוד לטבע, אינטל ועוד

  .אמנם אין לנו גירעון מסחרי, אבל מול מדינות ספציפיות כגון סין והודו אנחנו כן בגירעון

מדינות אלו מהוות את פוטנציאל הגידול העיקרי של המשק הישראלי, בניגוד לאיחוד 

 האירופאי ולארצות הברית.

 אותן מדינות שקיים גירעון נדרש לפעול על מנת לצמצם את הריכוזיות בייצוא ולהתמקד ב

 במאזן המסחרי איתן.

 )האוניברסיטה העברית( פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי

  בנוגע לשער החליפין ולחשבון השוטף חשוב להזכיר שישנו גם עודף בחשבון הבסיסי ועלייה

בהשקעות הזרות הישירות. ישנן תנועות במאזן שאנחנו לא יודעים אם הן קשורות לחלק 

 יננסי, ועל כן קשה לדעת כיצד נדרש להתערב.הריאלי או הפ

  נדרש יותר שיתוף פעולה בין בנק ישראל ומשרדי האוצר והכלכלה לשם ניהול מדיניות

 כלכלית חכמה.-מאקרו

  הפחתת מכסים היא רק אחד מהצעדים שניתן לבצע. יש את הנושא של השקעות של

 הם. ישראלים בחוץ לארץ, ישנם נושאים נוספים שיש להתייחס אלי

 )מכון התקנים( רן כהן

  ישנו מחסור בעבודה רצינית לגבי היתרונות היחסיים המרכזיים של מדינת ישראל. אף אחד

 אינו יודע מהן היתרונות האלו.

  למשל, התקציב של המדען הראשי בעבר היה גבוה יותר מהיום. הפחתת התקציבים של

אלא כחלק ממאבקי כוחות המדען הראשי לא התקבלה בתור החלטה אסטרטגית ושקולה, 

 פנימיים וכיפופי ידיים. 

  דוגמה נוספת: כאשר הייתי שר בממשלה נאבקנו מול אירלנד על הבאתה של חברת אינטל

למדינת ישראל. אני ובייגה שוחט, שר האוצר, קיבלנו את ההחלטה האסטרטגית לשלם את 

השיטה הנכונה לניהול  המחיר ולהביא את אינטל. לא היה כאן מחקר או דיון רציני. זו לא

 משק לאומי.

  בנוגע למכון התקנים, חשוב לציין שהמכון אינו מפלה בין יבוא ויצוא ובודק את כולם

 באותו האופן.
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 )האוניברסיטה העברית( ד"ר אלון אייזנברג

  חסרה לי בדיון הזה התשובה לשאלה אמפירית פשוטה: כאשר מורידים מכס על מוצר

 מת הפחתת המכס לירידה במחיר לצרכן.מסוים, באיזו מידה מיתרג

  ,נדרש לבדוק יותר מדוע המחיר לצרכן יורד במקומות מסוימים ולא במקומות אחרים

 ולטפל בריכוזיות ובכוח שוק. 

 .פתיחת לשווקים לתחרות צריכה להיעשות כך שהפירות יגיעו אל הצרכנים 

 )הרשות להגבלים עסקיים(הלר  דנה ר"ד

  רגולטורים בארץ כשלכל אחד פונקציית מטרה שונה, וכתוצאה הם מעלים ישנו ריבוי של

 חסמים רגולטוריים שונים לייבוא.

 .הרגולטורים אינם בהכרח מתחשבים בשיקולי תחרות 

  חסמים לייבוא גורמים לכך שהמשק הישראלי מפסיד את האפשרות ליהנות מחברות בין

ות המקומית ולהניע בכך גם תהליך של לאומיות גדולות ויעילות שהיו יכולות לתרום לתחר

 גידול בפריון בייצור המקומי.

 .נדרש לבנות תהליך שיאפשר לשיקולים הרגולטורים להתחשב בתחרות 

 )התאחדות החקלאים( אבשלום וילן

 המתקפות על המגזר החקלאי מוגזמות. בהשוואה לשאר מדינות ה-OECD  התמיכה

 בחקלאים בארץ היא נמוכה.

 רץ היא עקיפה, דרך מכסי המגן. אנחנו מוכנים לקבל תמיכה ישירה עיקר התמיכה בא

במקום זאת, כפי שקיימת במדינות מפותחות אחרות, ואז לתמיכה יהיו פחות השפעות 

לוואי על המשק. השאלה היא מה היא רמתה של התמיכה ועד כמה ממשלת ישראל מחויבת 

 להמשיך בה.

 ות אחרות. זו בעיה אסטרטגית. מדינת בישראל משקיעים בפריפריה פחות מאשר במדינ

ישראל חייבת לפזר את האוכלוסייה ולפתח את הפריפריה, והתמיכה בחקלאים תורמת 

 לכך.

  ,מחיריהם של מוצרים חקלאיים גבוהים בעיקר בגלל מחסור בתחרות בין רשתות השיווק

 ולא בגלל הסובסידיות לחקלאים.

 (אוניברסיטת תל אביב) פרופ' עדי פוזנר

 חוץ המתקבל כתוצאה מיצוא יכול לשמש רק לצורך יבוא. התערבות זמנית בשער  מטבע

החליפין היא סבירה, אבל התערבות קבועה תוביל להצטברות מיותרת של מטבע חוץ בבנק 

 ישראל.
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  החלקה של הירידה בשער הדולר היא עיוות של מנגנון המחירים. אם אנו יודעים ששער

ם אותו באופן מלאכותי על רמה גבוהה אנחנו עלולים הדולר אמור לרדת ואנחנו מחזיקי

 לגרום ליזמים לפעול באופן שאינו אופטימאלי. 

  .בשביל להצדיק התערבות קבועה בשער החליפין נדרש כשל שוק רציני 

  כשל שוק אפשרי מסוג זה הוא התמחות של חברות ישראליות בשווקים צרים מדי. עבור

עיה מכיוון שהם מפזרים סיכונים בעזרת חברות אחרות בעלי המניות של החברה זו איננה ב

שבבעלותם, אבל עבור המדינה התמקדות של כל המשק בענף מסוים שכרגע קיים בו יתרון 

 יחסי היא בעייתית, מכיוון שלא ניתן לדעת מה יקרה בהמשך. 

  נדרש לחשוב על סיכון מסוג זה, אם כי הפתרון עבורו הוא לאו דווקא התערבות בשער

 ליפין.הח

 )מרכז המחקר והמידע של הכנסת( ד"ר שירלי אברמי

  הלובי החקלאי הוא במידה רבה מיתוס, בכנסת הנוכחית אין כמעט חקלאים. הכוח של

 החקלאים היום מגיע מחוץ לכנסת. 

  לדיון הזה ישנו חלק כלכלי וחלק ערכי. לא כל הדברים נמדדים באופן כלכלי, נדרש לחשוב

 אילו ערכים המדינה מעוניינת להקנות לכל מני תעשיות. 

 .לא תמיד ישנה סיבה לחסל תחום שאיננו רווחי למדינה 

 וה, פריון הוא נושא חשוב, אך הוא בחלקו תרבותי. במדינת ישראל אין תרבות של פריון גב

 על מנת לטפל בכך נדרשת השקעה בחינוך ותחומים נוספים.

 )לשעבר משרד האוצר( ד"ר מיכאל שראל

  ישנה ריכוזיות משמעותית בתחום היצוא של מדינת ישראל, שמשפיעה על השחקנים

 הקטנים במשק.

  אם ניתנת הטבת מס לטבע ואינטל היצוא גדל, שער החליפין משתנה ומי שנפגעים הם

 היצואנים שלא קיבלו את הטבת המס. 

 טק נדרשת זהירות: האם אנו מעוניינים לפתור כשלי שוק או רק לחלק הטבות -בנושא ההיי

 מימון לגופים ספציפיים? הטבת מימון לחברה אחת תפגע בחברות אחרות.

  מהדיבורים בנוגע לפתרון בעיות וכשלי שוק הם לא יותר מהסוואה למתן חלק גדול

 סובסידיה שפוגעת במפעלים וענפים אחרים.

 הוצאות מפחיתה או מסים מעלה ובמקביל מכס מפחיתה המדינה אם, המחיה ליוקר בנוגע 

 לזכור צריך. משתנה בהכרח לא המחיה יוקר(, הגירעון יעד על לשמור כדי) הסכום באותו

 .הוצאות הפחתת או אחרים מיסים גביית ידי על המחסור את להשלים חייבת מדינהשה
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  על כן, המטרה של הפחתת מכסים היא לא הוזלת המחיה באופן ישיר אלא הכנסת תחרות

למשק, כאשר התחרות היא זו שמשפרת את יוקר המחיה. ההשפעה על יוקר המחיה איננה 

 ישירה אלא עקיפה. 

 חלשים בעובדים פגיעה נוצרת, השוויון אי על משפיעה לאומי בין לסחר המשק פתיחת .

, הזרים העובדים במספר ניכר צמצום ידי על סחירים לא בענפים לפחות לטפל חייבים

 .הסחירים בענפים התחרותיות להגברת במקביל, הישראלים החלשים בעובדים שמתחרים

 )המרכז הבינתחומי( פרופ' צבי אקשטיין

  ביצוא, והשאלה החשובה היא מדוע היבוא לא עלה.  0222-ל 0222השנים ישנה עלייה בין

 אני חושב שהנושא של תחרותיות וחסמים הוא משמעותי כאן.

  .בתחומים רבים ישנם יבואנים עם בלעדיות, וזו בעיה 

  במשך עשרות שנים עסק המשק הישראלי בהגדלת היצוא והקטנת היבוא, ושינוי המגמה

 ידרוש עבודה סיזיפית.

  בנוגע לבנק ישראל אני מעוניין לחזק את דבריו של פרופ' פוזנר, יש מקום להתערבות זמנית

 רק אם חושבים ששער החליפין הוא נמוך מהשער ארוך הטווח.

 )משרד הכלכלה( עמית לנג

  היבוא לא עלה מכיוון שהתזה שלפיה המשק הישראלי פתוח למסחר בין לאומי מלבד מספר

 מכסים היא לא נכונה.

  המכסים הם לא החסם. השיטה היא החסם. זו לא רק התקינה, זו תפיסה שלמה. אנחנו

 נמצאים במצב שבו ליבואנים קשה מאוד להיכנס לעסק. הרגולציה כבדה מדי. 

  נדרש לשכנע משרדי ממשלה אחרים לשנות את אופן פעולתם ולא להקשות על יבואנים טרם

 לאחר שהיבואן נכנס למשק. כניסתם לשוק. אכיפת התקנים צריכה להיעשות 

 )התאחדות התעשיינים( ניצן-דפנה אבירם

 .גם אנחנו מאמינים כי ההתערבות צריכה להיות זמנית ולא קבועה 

  .התעשייה מרוויחה גם מגידול ביבוא מכיוון שהיא זקוקה ליבוא חומרי גלם ומוצרי השקעה

 בסך הכל ישנו מכנה משותף בין שני המחנות כאן.
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 : וכחיםנ

 , התאחדות התעשיינים האגף למחקר כלכלימנהלת  גב' דפנה אבירם ניצן  .0

 מנהלת מרכז המחקר והמידע של הכנסת שירלי אברמיד"ר   .0

 האוניברסיטה העברית  ד"ר אלון אייזנברג  .2

 ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית, המרכז הבינתחומי הרצליה פרופ' צבי אקשטיין  .2

 הייצואיו"ר מכון  מר רמזי גבאי  .4

 סגנית הכלכלן הראשי, הרשות להגבלים עסקיים  דנה הלרד"ר   .6

 חבר נשיאות לשכת המסחר, בעלים של חברת ג. וילי פוד, יצרני מזון מר יוסי ויליגר  .2

 מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, תנועות ההתיישבות  מר אבשלום וילן  .2

 ראש המינהל לסחר חוץ, משרד הכלכלה  מר אוהד כהן  .0

 יו"ר מכון התקנים רן כהןמר   .02

 המרכז הבינתחומי הרצליה מר אורי כץ  .00

 יועץ למנכ"ל משרד הכלכלה  מר שי לובשיס   .00

 המרכז הבינתחומי הרצליה ד"ר נדב לוי  .02

 המרכז הבינתחומי הרצליה ד"ר אורן לוינטל  .02

 מנכ"ל משרד הכלכלה מר עמית לנג  .04

 המרכז הבינתחומי הרצליה גב' טלי לרום  .06

 המרכז הבינתחומי הרצליה עומר מואב פרופ'  .02

 נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני בע"מ ד"ר טל מופקדי  .02

 סמנכ"ל אגף כלכלה ומיסים באיגוד לשכות המסחר  גב' ישראלה מני  .00

 פארמה וביולייט-יו"ר סאן מר ישראל מקוב  .02

00.  
פרופ' מישל 

 סטרבצ'ינסקי
 האוניברסיטה העברית

 תל אביב אוניברסיטת פרופ' עדי פוזנר  .00

  המרכז הבינתחומי הרצליה פרופ' אלכס צוקרמן  .02

 לשעבר מנכ"ל משרד התמ"ת מר שרון קדמי  .02

 המרכז הבינתחומי הרצליה ד"ר טלי רגב  .04

 אוניברסיטת תל אביב פרופ' אסף רזין  .06

 נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני בע"מ ד"ר רועי שלם  .02

 האוניברסיטה העברית פרופ' אבי שמחון  .02

 כלכלנית ראשית, בנק דיסקונט נירה שמירגב'   .00

 לשעבר כלכלן ראשי במשרד האוצר וממונה על הכנסות המדינה מיכאל שראלד"ר   .22
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 :השולחנות העגולים ומכון אהרוןעל 

 בצמיחה לתמוך הוא וחזונו, 4102 מרץ בחודש פעילותו את החל כלכלית למדיניות אהרון מכון

 למדיניות מפורטות לתוכניות והצעות אסטרטגיה עיצוב ידי על בישראל חברתי ובחוזק כלכלית

 חברי ועם, אקשטיין צבי' פרופ עומד המכון בראש. מעודכן לאומי בין ידע על המבוססות כלכלית

' פרופ, ויגודמן ארז מר(, ר"יו) דוברת שלמה מר, אייכנבאום מרטין' פרופ: נמנים הדירקטוריון

 שני חיים מר, שטראוס עופרה' הגב, רגב טלי ר"ד, צידון דני' פרופ, מלניק רפי' פרופ, ירון אמיר

 .שני שאול ומר

 מפגש מקום יהוו אשר, ספציפי בנושא" עגולים שולחנות" בשנה פעמים מספר יקיים המכון

 מקיפים דיונים לערוך במטרה, והציבורי העסקי במגזר ובכירים, החלטות מקבלי, לחוקרים

 הרצאות מספר ואחריה, רקע נייר של קצרה בהצגה יחל המושב. אקטואליים בנושאים ועמוקים

' פרופ העגולים השולחנות ר"יו ידי על שינוהל, הדיון יחל מכן לאחר. מהנוכחים חלק מאת קצרות

 של לדבריהם ולהגיב בקצרה דעתו את להביע יוכל מהנוכחים אחד כל במסגרתו, מואב עומר

 סיכום נייר לתקשורת יפורסם המושב של בסופו. התקשורת לכלי סגור יהיה הדיון.  האחרים

 .הדיון במהלך שעלו והתובנות( הדוברים אישור לאחר) הנוכחים של העמדות תקציר את שיכלול


