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המפלס היומי
-4.0%

12.11.08 | 25ąČ"Ħ

13.11.08
.1

חדשות

בבנק ישראל מעריכים שההשקעות הפיננסיות של
תושבי חוץ בישראל יימשכו ושהשקל יתחזק )עמ' (6
מאחורי הקלעים של הרפורמה בתשלומי
משכנתאות בארצות הברית )עמ' (12

.2

מדורים

כיצד ישפיעו פרסומות בכבלים ובלוויין על ערוץ
 2ולערוץ ) ?10פוש ,עמ' (15
כיצד פועלים קבלנים ויזמים כדי לטרפד התנגדויות
לבנייה? )נדלניסט ,עמ' (20
כך מקטינים את דמי הניהול בחיסכון הפנסיוני
)איפה הכסף ,עמ' (22
הרגשות שמניעים את ההחלטות הכלכליות הלא
הגיוניות שלנו )השראה ,עמ' (24

.3

12.11.08

חוששים לפרנסה,
דואגים לפנסיה

708

+72%

2008

שטיח לחורף :החידושים שתפרסו על הרצפה )עמ' (36

קריקטוריסט  /יונתן וקסמן

על אילו נושאים חשוב לך
לשמוע מהמועמדים לראשות
הממשלה?
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כ

בין הבעיות הכלכליות ,מטרידות את
הציבור בעיקר אלה הנוגעות באופן
ישיר לפרנסתם כיום ולרווחת חייהם בע
תיד :שיעור האבטלה והחסכונות לגיל
פרישה .הידיעות על פיטורים במשק הן
כנראה הסיבה לכך שחרף העובדה ששיעור
האבטלה הוא עדיין מהנמוכים בהיסטוריה,
שליש מהציבור סבור שזו הבעיה הראשונה
שבה צריך לטפל ראש הממשלה שייבחר.
התשואות האיומות של קרנות הפנסיה
באחרונה גרמו לכך שכרבע מהציבור סבור
שזו הבעיה הראשונה שבה יש לטפל.

צפוי ,השיעור הגדול ביותר מקרב
הבוחרים ,36% ,טרוד בראש וברא
שונה בבעיות הביטחון והיה מצפה מרא
שי המפלגות להציג בפניו את עמדותיהם
בנושא .עם זאת ,שיעור גבוה מבעבר,28% ,
מעיד שכלכלה היא הנושא שהכי חשוב
לשמוע את עמדות המתמודדים ביחס
אליו .הכלכלה מקדימה את המשא ומתן
עם הפלסטינים ) ,(15%הפילוג בעם )(14%
או נושאי דת ומדינה ) .(6%כאשר בדקנו
בשאלות המשך ,התברר באופן מובהק כי
אצל כשני שלישים מהבוחרים הכלכלה
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ĎđĘĕĠĐ
ęĞč ĕĦĤčēĐ

תהיה נושא מרכזי בבחירות הבאות .הנ
תונים הללו מלמדים על השפעה ניכרת
של המשבר העולמי ,שהופך את הבחירות
הבאות ל"כלכליות" הרבה יותר מבעבר.
בבחירות הקודמות למשל ,שהתרחשו לאחר
השלמת ההתנתקות מעזה ,השסעים בעם
הטרידו את הבוחרים הרבה יותר מהכלכלה.
ועדיין ,כאשר הנסקרים נדרשים להחליט
איזה נושא ישפיע יותר על החלטתם ,הפער
בין הביטחון לכלכלה מתרחב 37% :יושפ
עו מהטיפול בביטחון ,לעומת  21%שנושא
הכלכלה יכריע כיצד יצביעו.

עובדה ששר האוצר לשעבר בנימין
נתניהו עומד בראשות הליכוד מסייעת
לרשימה להוביל בפער גדול מהאחרות בכל
הקשור ליכולת ההתמודדות עם המצב הכל
כלי 30% :מהנסקרים סבורים שהליכוד תטפל
טוב יותר בכלכלה ,יותר מקדימה ) (16%והע
בודה ) (8%גם יחד .עם זאת ,שאלות המשך
מלמדות שכאשר מדובר בדפוסי ההצבעה ,רק
כמחצית ) (54%מאלה שסבורים שהליכוד הכי
טובה לכלכלה גם מתכוונים להצביע בעבו
רה .מקרב אלה שסבורים שקדימה תטפל הכי
טוב בכלכלה יצביעו  .78%העבודה תקבל,
כמו הליכוד ,רק  54%מקולותיהם של מי שס
בורים שהיא המתאימה לטיפול בכלכלה.

+110%

ĕďė ęĕĥĤďĜ
ČĕĥĘ ĤđĒēĘ

7,162

ĘĠĥĐ ĦďđģĜ
27.10.08

-52%

ČĕĥĐĚ ĕđĜĕĥ
9.07.07

+62%

ĕďė ęĕĥĤďĜ
ČĕĥĘ ĤđĒēĘ

3,852

ĘĠĥĐ ĦďđģĜ
27.10.08

-38%

ČĕĥĐĚ ĕđĜĕĥ
15.06.07

12.11.08

+75%

1.1.07

ĕďė ęĕĥĤďĜ
ČĕĥĘ ĤđĒēĘ

4,295

ĘĠĥĐ ĦďđģĜ
24.10.08

-43%

ČĕĥĐĚ ĕđĜĕĥ
16.07.07

באין נתניהו ,אבישי
ברוורמן לאוצר
מי מבין האישים הבאים מתאים
ביותר לתפקיד שר האוצר?

בהשוואה למצבך היום ,מה אתה
צופה שיהיה מצבך הכלכלי
בעוד כשנה?
 čđĔ ĤĦđĕ ĐčĤĐ



,ęĕĠĝėĐ ĦďĕĞđ Ĥ"đĕ
ěĚĤđđĤč ĕĥĕčČ 'ĠđĤĠ

 čđĔ ĤĦđĕ

סקר
כלכליסט
ומכון דחף

 ĤčďĐ đĦđČ

בראשות ד"ר מינה צמח
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Ğďđĕ ČĘ

ל

אור תוצאות השאלה הקודמת ,מפ
תיע שדווקא נציג העבודה אבישי
ברוורמן הוא המועמד המועדף לכהן
כשר האוצר .ההסבר טמון ככל הנראה
בהעדפה של הציבור לשרים "מקצו
עיים" במשרדים מקצועיים .כך עוקף
הפרופ' לכלכלה את שר האוצר המכהן
רוני בראון ואת שר האוצר לשעבר
סילבן שלום .חשוב לציין שבשאלה זו
הסוקרים לא ציינו את שמו
תיהם של בנימין נתניהו ,ציפי
לבני או אהוד ברק ,משום שהם
עומדים בראש רשימות הרצות
לכנסת.

פרשנות

ע

וד אינדיקציה להשפעת המשבר
הכלכלי ניתנת בתשובה ל"שאלת
האופטימיות" .בניגוד למסורת של תח
זיות ורודות ביחס למצב הכלכלי האישי
בעתיד ,הסקר הנוכחי חושף פסימיות
זהירה .כמחצית מהנשאלים ) (52%סבו
רים שמצבם הכלכלי לא ישתנה .מספ
רם של אלה שסבורים שמצבם ישתפר
זהה כמעט לאלה הסבורים שמצבם יורע
—  20%מהנשאלים.
הסקר נערך ב 6וב 8בנובמבר ,בקרב
 500איש שמהווים מדגם מייצג של
האוכלוסייה הבוגרת בישראל .טעות
הדגימה המרבית .4.4%±

עידן גרינבאום

מדיניות ההשקטה הכלכלית עובדת
 73%מהציבור סבורים באמת ובתמים שמצבם הכלכלי
בעוד שנה מהיום יהיה במקרה הרע אותו הדבר ובמקרה
הטוב אף ישתפר באופן קיצוני .לקרוא את ממצאי הסקר
ולא להאמין .כנראה קריסת הבורסות בעולם ואצלנו לא
קשורה למחצית הישראלים ,כנראה גם מבחינתם המיתון
הקשה שאליו נכנסת ארה"ב ואחריה מדינות רבות נוס
פות לא יגיע לכאן .אולי  73%הללו לא קוראים עיתונים,
לא גולשים באינטרנט או צופים בטלוויזיה ופשוט לא
שמעו על המשבר שמתחולל בחוץ.
ואולי הקרדיט על המספרים המרשימים מגיע בכלל
למשרד האוצר ולבנק ישראל .הנה למשל ההודעה מיום
שלישי על הפחתת הריבית הדרמטית שעליה הודיע
הנגיד סטנלי פישר .ההודעה ,כהרגלו של בנק ישראל,
מפורטת למדי .אבל מה שמטריד הוא מה שלא נכתב
בה .ומי שקורא אותה בעיון לא יכול שלא לחוש שבבנק

ישראל יודעים יותר ,אבל לא ממש רוצים לספר.
דוגמה אחרת לניתוק שכופים קברניטי הכלכלה מצוי
באוצר .כמעט שבועיים חלפו מאז סוף אוקטובר ואף אחד
לא מוכן למסור את התשואות של קופות הגמל .הן רק
יגיעו לאוצר ב 15בחודש .לעיכוב הבלתי נסבל הזה אין
ולא יכול להיות שום תירוץ הגיוני ,למעט זה שידין ענ
תבי ואנשיו לא לוחצים דיים ,או פשוט מקווים שהציבור
ישכח מהנושא .בתקופה האחרונה עולה וגואה התחושה
שקברניטי המשק מתייחסים לכולנו בפטרונות השמורה
למוגבלים ורפי שכל ושומרים את המידע קרוב לחזה.
"עדיף שלא יידעו מה המצב האמיתי" ,הם אומרים בינם
לבין עצמם" ,הם בכל מקרה לא מסוגלים לקבל החלטות
נבונות" .אבל אז מתפרסם הנתון הקובע ש 73%מהציבור
עדיין אופטימיים באשר למצבם ,ולנו לא נותר אלא לה
סיר את הכובע ולקבוע שהמדיניות הזו עובדת.

מ"הצונאמי הכלכלי" ועד ל"קפיטליזם החזירי" ,האם ברק,
נתניהו ולבני יכולים להנהיג בישראל קמפיין בחירות כלכלי?
שאול אמסטרדמסקי

1

המשבר הכלכלי העולמי אינו פוסח
על אהוד ברק .מלבד הירידה הצ
פויה במחיר דירתו במגדלי אקירוב ,נדמה
שברק זיהה כי אפשר והנושא הכלכלי יע
מוד בלב מערכת הבחירות הקרובה .בשל
ההתמודדות ההכרחית מול נתניהו בזירה
זו ,החליט ברק למתג את עצמו מחדש ,כמר
כלכלה .וכך ,לאחר שלפני כמה שבועות
טבע את מטבע הלשון "צונאמי כלכלי",
הרהיב ברק לפני שבועיים עם "הקפיטליזם
החזירי" .כעת רק נותר לשאול אם ישראל
 2009מוכנה לקמפיין בחירות כלכלי.

2

בסביבתו של ברק סבורים שה
תשובה חיובית .גורם המעורה
באסטרטגיית הבחירות שלו גילה בשיחה
עם "כלכליסט" כי "ישנם הנושאים הק
לאסיים שלא יירדו מסדר היום — שלום
וביטחון ,השיחות עם סוריה וכדומה
— אולם הגיע הזמן לדבר גם
על כלכלה" .על פי הגו
רם ,אי אפשר להתעלם
מהמשבר העולמי ,ולכן
הכלכלה תעמוד במרכז
הקמפיין ובשבועות הקרו
בים נתוודע למטבעות לשון
כלכליים נוספים.
לא היתה מקריות באמירה של ברק,
אומר אותו גורם; הוא פועל להוספת הפן
הכלכלי לתדמיתו הציבורית זה תקופה
ארוכה :החל בדיונים על תקציב המדינה,
עבור בהתייחסויותיו הפומביות למש
בר — לרבות שליחת מאמרו של הזוכה
הטרי בפרס נובל לכלכלה פול קרוגמן
לבכירי ההנהגה הכלכלית — וכלה בה
תבטאות של השבוע שעבר .לדבריו ,אף
שהוא נתפס כמר ביטחון ,הכלכלה לא
זרה לברק" .העובדה שברק הצליח במגזר
העסקי הפרטי עד שחזר לפוליטיקה רק
מוכיחה שהכלכלה מעניינת אותו לא רק
במישור האינטלקטואלי ,אלא גם במישור
הפרקטי" ,הסביר הגורם .עיקר המאמץ
לפיכך יהיה לבדלו מנתניהו בזירה זו .לא
בכדי הכוורת הכלכלית של ברק מור

לבני ,ברק ונתניהו .הגיע הזמן
לדבר על כלכלה

כבת מעופר עיני ,אבישי ברוורמן ושלי
יחימוביץ' ,שינסו להתברג במיקום גבוה
ברשימת העבודה.

3

מקור נוסף במערכת הפוליטית
סבור שהאסטרטגיה של ברק
היא דווקא אחרת" .ברק יודע שהמלחמה
האלקטורלית המרכזית שלו היא מול קדי
מה ולא מול נתניהו והליכוד .הוא מעוניין
להחזיר הביתה את כל האוכלוסיות הח
לשות שנוטות לשמאל והצביעו לקדימה
בבחירות האחרונות .לכן הוא נקט באסטר
טגיה של תקיפת צד ג' :הוא תוקף את נת
ניהו ומבקש להציג אלטרנטיבה חברתית
בזירה הכלכלית בשביל לגנוב את הקולות
דווקא ללבני ,שאינה מציגה כל אג'נדה
בתחום זה" ,אומר המקור.
לתפיסתו ,קדימה תנקוט בקמפיין
אישי שיבוסס על דמותה של לבני ,בזמן
שמפלגת העבודה תבסס את שלה על
עמדותיה בנושאים מרכזיים ,ופחות על
אישיות מרכזית אחת" .זו גם
הסיבה שבגללה הם מנסים
לעטוף את ברק בפרסונות
שמזוהות עם אג'נדה כלכ
לית מסוימת" ,אומר המ
קור .הליכוד ,לשיטתו,
מעוניין ליצור סינתזה בין
שתי הגישות ולשזור את עמ
דות המפלגה בסוגיות שעל הפרק סביב
דמויות ההנהגה .במילים אחרות ,להראות
שנתניהו הוא המנהיג היחיד שיש לו ני
סיון הן בגזרה המדינית ,כראש ממשלה,
והן בגזרה הכלכלית ,כשר אוצר.

4

כך או כך ,כלל לא בטוח שני
סיון להעמיד את הנושאים הכ
לכליים במרכז סדר היום הפוליטי עשוי
להצליח .לדברי השר לשעבר פרופ' אמ
נון רובינשטיין ,כיום מרצה במרכז הבינ
תחומי בהרצליה" ,הנושא הביטחוני נמצא
במקום הראשון בסדר היום הישראלי ,אף
על פי שאין הצדקה לדחיקת הנושאים
הכלכליים לקרן זווית .חלק מן החוסן
המדיני שלנו מקורו בכלכלה".
המשך בעמ' 10

צילומים :גיא אסיאג ,אלכס קולומויסקי ,מאיר אזולאי

מערכת והנהלה :רח' הברזל  ,38תל אביב69710 ,
טלפון • 077-7350735 :פקסmail@calcalist.co.il • 077-7350755 :

ĐĘėĘė

ה

איזו מפלגה תתמודד בדרך הטובה ביותר עם המצב הכלכלי?

מו"ל :יואל אסתרון
עורכת :גלית חמי
מנכ"ל :סטיב שומכר



Ħď ĕČĥđĜ
ĐĜĕďĚđ

ęĞ Ě"đĚ
ęĕĜĕĦĥĘĠĐ

ģĜč ĦĝĕĤģ ĦĞĕĜĚ
ĘđďĎ ĕĘėĘė ğđĎ đČ

Ħď ĕČĥđĜ
ĐĜĕďĚđ



ĐĘėĘė

ĦĤčĞĐ
čĕĢģĦ
ĐĜĕďĚĐ



ĦđĤģĕĕĦĐ
ęĕĤĕēĚ





12.11.08

12.11.08

פסימיות כלכלית
זהירה

איזה נושא הכי ישפיע על
החלטתך עבור איזו רשימה
להצביע?
ěđēĔĕčč ĘđĠĕĔ

1.1.07

3,000

1.1.07

4,000

מר ביטחון ואדון כלכלה

,ĤčĞĥĘ ĤĢđČĐ Ĥĥ
ęđĘĥ ěčĘĕĝ



הליכוד הכי מתאים לטיפול בכלכלה

המו"ל האחראי :ידיעות אחרונות בע"מ

-42%

ČĕĥĐĚ ĕđĜĕĥ
31.10.07

7,000

איורים :יונתן וקסמן

פתרון לחברות שאין להם את מי לקנות :לחלק
דיבידנדים במיליארדי דולרים )עמ' (12

1,000

13,000

5,000

6,500

המועמדים נזכרו ש"זו הכלכלה ,טמבל"

הכלכלה הכי חשובה ,מיד אחרי הביטחון

מה הבעיה הראשונה בתחום
הכלכלה שעל ראש הממשלה
שייבחר לטפל בה?



השוק

1,300

19,000

7,000

1.1.07

ĘĠĥĐ ĦďđģĜ
28.10.08

12.11.08 | ĕĝĔđĠ

9,000





כיצד הצליחה מנורה ת"א 25בינארית להינצל
מהמשבר? )עמ' (10

.4

לראשונה זה שנים ארוכות ,הכלכלה עומדת לתפוס מקום מרכזי במערכת הבחירות
הקרובה .סקר כלכליסט ומכון דחף בראשות ד"ר מינה צמח חושף כי בקרב כשני
שלישים מהבוחרים הכלכלה תהיה נושא מרכזי בבחירות ,קצת אחרי ביטחון והרבה
לפני הסוגיות החברתיות הפנימיות שהעסיקו בעבר את הבוחרים .הדאגה העיקרית
היא למקום העבודה כיום ולכספי הפרישה בעתיד .הליכוד היא כרגע המפלגה
הנתפסת כמתאימה ביותר להתמודד עם הבעיות הכלכליות

12.11.08 | ĕĕģĕĜ

700

ĕďė ęĕĥĤďĜ
ČĕĥĘ ĤđĒēĘ

העם מוכן
לבחירות כלכליות

-1.3%

-1.8%

12.11.08 | ĝģČď

-2.9%

