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 צוות ההיגוי
  ר"יו, ר יוסי ביילין"ד
  כ דניאל בן סימון"ח
  ר ראלף הקסל"ד
  כ שי חרמש"ח
  כ מירי רגב"ח
  כ  נחמן שי"ח
2010 יולי  כ רונית תירוש"ח
  

  חברי צוות ההיגוי בעבר
  :רים לשעבר"יו

  ל "הנשיא חיים הרצוג ז
  ל"צדוק ז. מר חיים י

  מר עוזי ברעם
  :חברי צוות בעבר

  ר יהודה לנקרי"ד
  כ מיכאל איתן"ח

  ד"עו, כ יוסי כץ"ח  
  :תקציר  ר וינפריד וייט"ד
, בעשור הקרוב צפוי גוש האירו לפרישת חלק מהמדינות החברות בו •  כ גדעון סער"ח

  .בעוד שחברות חדשות יצטרפו
  שר, כ יצחק הרצוג"ח
  י לבני ד את"עו
  כ איתן כבל"ח

, הים התיכון האירו צפויות בעיקר בקרב מדינות הפרישות מגוש •  מר הרמן בונץ

  .במזרח ומרכז אירופהוההצטרפויות צפויות בעיקר 
  כ אפרים סנה"ח
  כ עמירה דותן"ח
  כ נדיה חילו"ח

: הלקח העיקרי לישראל מהמשבר הוא הצורך להמנע מהפיתוי היווני   ליטינצקי כ לאון"ח •

ללא , אשראי זול בהיקפים גדולים כתוצאה מעגינת מדיניות מוצלחת

  . כלכליות-התקדמות נאותה ברפורמות מיקרו

  כ גלעד ארדן"ח
  כ אורית נוקד"ח

   
  :בשיתוף

   קרן פרידריך אברט 
   

Steering Committee
 בעיות מבניות: גוש האירו

 
Dr. Yossi Beilin, Chair 
Mr. Daniel Ben Simon,MK  
Mr. Shai Hermesh, MK הצטרפו אליו עוד חמש 2009ועד ,  מדינות חברות11 עם 1999-גוש האירו הושק ב 

 היא הפיתוי שהעסיקה את מייסדי הגושהדילמה העיקרית . מחברות האיחוד האירופי

 לפתח גרעונות גדולים כאשר הריבית אחידה לכל הגוש נות החברותבמדישל הממשלות 

הבסיס (אוסרת אמנת מאסטריכט לשם כך . ולכן אינה מענישה את הממשלה הפזרנית

נחתמה עסקת היציבות וכן , על חילוץ ממשלות מחובותיהן) המשפטי לגוש האירו

שוב נוסף בפני אך אתגר ח. המגבילה את היקף הגרעונות הציבוריים) SGP(והצמיחה 

כלומר זעזועים המשפיעים , סימטריים-חברות הגוש הינו ההתמודדות עם זעזועים א

, גרמניה שרויה בגאות בעוד שאיטליה בשפלאם , לדוגמא. באופן שונה על החברות

בגלל (או להוריד את הריבית   ובהנתן שאיטליה אינה יכולה לפחת את המטבע שלה

או לסמוך על , כולה להגדיל את הגרעון בתקציב המדינהאיטליה י, )החברות בגוש באירו

 בתקופות של גאות .הגירת עובדים החוצהו, מנגנוני שוק כגון ירידת השכר והמחירים

 כניסת עובדיםו, או לסמוך על העלאת שכר ומחירים, יכולה איטליה לצמצם את הגרעון

  .זרים

Dr. Ralf Hexel 
Ms. Miri Regev, MK 
Mr. Nachman Shai, MK 
Ms. Ronit Tirosh, MK 

  
Former members of the 
steering committee 

גם . מחירים ובמיוחד שכרבמדינות מערב אירופה בדרך כלל ישנה קשיחות מסוימת של 

יש ( מצומצמת יחסיתבפועל היא החברות המדינות ) ואפילו בתוך(תנועת עובדים בין 

-ה, אשר לכלי הפיסקאלי.  למרות החופש לעשות זאת מבחינה חוקית)יוצאים מהכלל

SGP גם במיוחד משום ש, מחזורית-לא מותירה מרווח נאות למדיניות פיסקאלית אנטי

קל יותר מבחינה פוליטית להגדיל את  (קציבים לא מגיעים לאיזוןתהבתקופות גאות 

  . )הגרעון מאשר לצמצמו

  

  

  

  

Former Chairs: 
The Late President  
Chaim Herzog, 
The Late Mr. Haim J. Zadok 
Mr. Uzi Baram 
Former members:  
Dr. Yehuda Lankry,  
Mr. Michael Eitan, MK 
Adv. Yossi Katz, MK 
Dr. Winfried Veit 
Mr. Gideon Saar, MK 
Mr. Isaac Herzog, MK 
        Minister 
Adv. Eti Livni 
Mr. Eitan Cabel, MK 
Mr. Hermann Bünz 
Mr. Ephraim Sneh, MK 

 Ms. Amira Dotan, MK 
Ms. Nadia Hilou, MK 
Mr. Leon Litinetsky, MK 
Mr. Gilad Erdan, MK 
Ms. Orit Noked, MK 
 
In cooperation with: 
Friedrich Ebert Stiftung 



 לאחלק גדול מחברות הגוש ו,  לאט מאודמתקדמותאך הרפורמות . בכלכלה האירופית האיחוד האירופי מודע לצורך ביותר דינמיות

 על הגרעונות SGP-מגבלות ההיא שבתקופות שפל נפרצו ה התוצא.  צמיחה ושגשוג בתוך הגושלשם הנדרשותהשלימו את הרפורמות 

ובתקופות גאות נוח היה מבחינה פוליטית להעלות את , )מיומנים-בעיקר אצל הצעירים והלא(אבטלה בשילוב עם עליה בהממשלתיים 

  ).בעיקר אצל העובדים המאוגדים במגזר הציבורי(השכר 

עד  אך , גבוהות יותר על אגרות החוב שלהןי תשואות" יענישו ממשלות עם חוב גבוה עמבחינה תיאורטית ניתן היה לצפות כי שווקי ההון

תלות הגומלין הפיננסית בין , מקובל להסביר זאת באמונה הרווחת כי למרות הכל. אלו בתשואות לא ניכרו הבדלים משמעותיים 2008

עגינת המדיניות הגלומה בחברות בגוש האירו . חברהחייב התערבות למניעת חדלות פרעון של ממשלה תהמשקים והבנקים באירופה 

כלומר טיפוח הציפיות כי בעקבות החברות תשתנה מאליה המערכת הכלכלית והפוליטית של המדינה החברה ותתאים את עצמה לתנאי (

, עה הפיננסית העולמיתועל כל זאת יש להוסיף את הבו. תרמה גם היא לריבית הזולה בה יכלו ממשלות אירופיות גרעוניות ללוות) הגוש

  .הלווה לכושר ההחזר של לא נאותהת לב במהלכה השתרשו נורמות של מתן אשראי תוך שימ

 תחילתה של תקופה חדשה: גוש האירו

, בנסיון למנוע מהמשבר הפיננסי להפוך למשבר כלכלי עולמיבעולם והחובות הכבדים שנטלו על עצמן ממשלות רבות , התפוצצות הבועה

דרוג האשראי של ממשלות שונות . שומת הלב של המשקיעים למצבן הפיננסי של הממשלות וליכולתן לעמוד בהתחייבויותיהןהסיטו את ת

. אירופה זכתה לתשומת לב מיוחדת לאור הבעיות שפורטו לעיל. הן החלו להראות שונות רוחביתלוהתשואות על אגרות החוב ש, קוצץ

אמנם במאי . האיסור על חילוץ ממשלות מחובותספרד ואירלנד העמידו למבחן את , פורטוגל, ןמתקפות ספקולטיביות כנגד החובות של יוו

ובכך ,  סיכמו חברות האיחוד האירופי על חבילת סיוע בת כחצי מיליארד אירו למשך שלוש שנים עבור מדינות חברות עם קשיי אשראי2010

ואם , ללא צמיחה יקשה על הממשלות להחזיר את החובות. יחה ברת קיימאכלכליות לא יוצר בסיס לצמ-אך ללא רפורמות מיקרו. קנו זמן

  .)מה גם שהסיוע צריך להתגבר על אתגרים משפטיים (לא ניתן יהיה עוד לחלצן, ירבו המדינות אשר במצוקה

 1.דד של ישראלגם את המ, ולשם אינדיקציה, חברות האיחוד האירופיאמה לאיחוד מטבע עם גרמניה של מציגה את מדד ההת' טבלה א

בהנחה (תחת תנאי החברות בגוש האירו בטווח הארוך מדד זה משקלל משתנים כלכליים ופוליטיים ומשקף את היקף ההתאמות הנדרשות 

בהגירה גדולה של ,  בכלי הפיסקאלי ועמוק מדד גבוה פירושו שיש צורך בשימוש נרחב).שחברותה של גרמניה היא תנאי לקיום הגוש

או /מדד גדול מנבא חובות גדולים ו, על פי הניסיון האירופי. ודות שכר ומחירים גדולות על מנת לשמר את החברות בגושאו בתנ, עובדים

וכן , מהטבלה ניתן לראות כי ישנן סיבות יסוד לכך שהחברות באירו קשה במיוחד עבור יוון ומדינות נוספות בים התיכון. אבטלה גבוהה

 כמובן .אם וכאשר יצטרפו אליו, להתמיד בחברות בגוש האירוובולגריה הונגריה , כיה'צ, שה על שבדיהראה כי לא יקמצד שני נ. אירלנד

אך חלק מעלויות אלו יתחילו להתממש עבור חברות שאינן מתאימות לגוש עוד טרם , עלויות כבדותב תישאגוש האירו מדינה היוצאת מש

לכן אין לפרש את . י ההצטרפות לגוש תלויה במשתנים פוליטיים מורכביםמצד שנ. מצב שיקל את ההחלטה הפורמלית בענין, יציאתן

ומשבר האירו הנוכחי , אך הטבלה כן מראה שיש בתוך גוש האירו גרעין ופריפריה.  או הצטרפות של מדינה מסוימתיציאההטבלה כמנבאת 

, בעשור הקרוב צפוי גוש האירו לפרישת חלק מהמדינות החברות בו ניתן להעריך כי .ממחיש כי לא לנצח ניתן יהיה להתעלם ממציאות זו

  .בעוד שחברות חדשות יצטרפו

  )2009-2003ממוצע לתקופה (מדד ההתאמה לאיחוד מטבע עם גרמניה : טבלה א
  

 2010-בתוך גוש האירו נכון ל 2010- מחוץ לגוש האירו נכון ל
Sweden 2.4 Slovenia 3.9 
Czech Rep. 3.3 Finland 3.9 
Hungary 3.3 Italy 4.2 
Denmark 6.6 Austria 4.5 
Bulgaria† 7.3 Belgium 5.5 
UK 7.3 Slovakia 6.7 
Israel 8.7 France 6.9 
Estonia† 10.1 Netherlands 7.4 
Poland 10.1 Spain 7.5 
Romania† 14.0 Portugal 8.1 
Lithuania† 17.2 Ireland 8.5 
Latvia† 18.1 Cyprus† 8.7 
  Malta† 9.5 
  Greece 12.2 

 אך לא הנתון האמיתי נמוך מכך. הנתונים מוטים כלפי מעלה בגלל סוג סדרות הנתונים שבשימוש =  †:הערה
 .ניתן לחישוב

                                                 
  . וחישובי המחברSadeh (2006)לפי שיטת  1



 השלכות עבור ישראל

, ינת מדיניות מוצלחתאשראי זול בהיקפים גדולים כתוצאה מעג: הוא הצורך להמנע מהפיתוי היווניהאירו הלקח העיקרי לישראל ממשבר 

נובע בעיקר מתוחלת החיים הקצרה של ' בטבלה אגבוה של ישראל -המדד הבינוני .כלכליות-ללא התקדמות נאותה ברפורמות מיקרו

 שינויים קואליציוניים תכופים .)נמוכה בתקופה הנסקרת בהשוואה לכל אחת מחברות האיחוד האירופי (הקואליציות הממשלתיות בה

מצד שני המדד הישראלי משקלל .  היום של הממשלה ומקשים על תמיכה ארוכת טווח בפרויקט כגון חברות בגוש האירומשנים את סדר

לו תהיה , ואת ההשפעות הדינמיות כתוצאה מייצוב שער החליפין שלה מול חברות הגוש, את האינפלציה הנמוכה בה בתקופה הנסקרת

ומלמד על הקשיים בהם היתה נתקלת לו הצטרפה , דד במדינות ים תיכוניות אחרותמהמנראה כי המדד של ישראל לא שונה  .חברה בו

  .לאירו

י שינויי "מדד גבוה משקף גמישות בשוק העבודה ויכולת להגיב לזעזועים כלכליים ע .מציגה את מדד הליברליזציה בשוק העבודה' טבלה ב

כך אכן הם .  נמוך צפויה לצבור חובות רבים כחברה בגוש האירומדינה המשלבת מדד התאמה גבוה עם מדד ליברליזציה. שכר ותעסוקה

 מאימוץ האירו העכשנמנ טוב עשתה ישראל עד כה לכן. זהמדדים שילוב ב מתאפיינת ישראל גם. ספרדו, פורטוגל, קפריסין, יווןהדברים ב

   .כעוגן למדיניותה

  )7200 נתוני( הליברליזציה בשוק העבודהמדד : בטבלה 
  

 2010-בתוך גוש האירו נכון ל 2010-אירו נכון למחוץ לגוש ה
Denmark 7.7 Malta 6.9 
UK 7.2 Slovakia 6.5 
Bulgaria 7.1 Ireland 6.5 
Latvia 6.8 Netherlands 6.3 
Romania 6.4 Slovenia 5.9 
Czech Rep. 6.2 Italy 5.7 
Hungary 5.9 France 5.6 
Poland 5.7 Belgium 5.4 
Estonia 5.0 Spain 5.1 
Lithuania 5.0 Portugal 4.9 
Israel 4.7 Austria 4.8 
Sweden 4.7 Finland 4.5 
  Greece 4.4 
  Germany 4.0 
  Cyprus 3.2 

  לחירות כלכלית לקוח ממכון פרייזר.ליברליזציה רבה= מדד גבוה . 0-10טווח המדד  :הערה
  

ככל ,  הוא סוג של עגינת מדיניותOECD-גם החברות של ישראל ב: נה של מדיניותאך ניתן להרחיב את הלקח מהמשבר האירופי לכל עגי

 לכאורה ביצעה ישראל רפורמות רבות על .המושכת השקעות וצומחת מהר, שהיא מטפחת ציפיות להפיכתה של ישראל לכלכלה דינאמית

 אם התגברות זרימת .בטיחה דינאמיות במשק איננה מOECD-חברות ב' אך כפי שניתן לראות בטבלה ב. OECD-מנת להתקבל כחברה ב

  .עלולה ישראל להחשף לתנודות חריפות גם כן, ההון הצפויה לישראל לא תלווה ברפורמות הנדרשות
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