
 שותפות ולא זירה ללחץ פוליטי
 

הזהיר  ,מזכ"ל ההסתדרות, עופר עיניבחודשים האחרונים חלה התחזקות משמעותית בשער השקל לעומת הדולר. 
שער הדולר. לדבריו, על רקע חוסר ירידת כי ישבית את המשק ליממה אם הממשלה לא תתערב במשבר בלאחרונה 

  לעורר את הרשויות להגיב.המעש של הממשלה, אולי השבתה תצליח 

 

שמפציר בממשלה להתערב כדי לצמצם את הפגיעה שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים, מצטרף לעיני בכך 
לחוק בנק משותפת הצעה בפעולה בין שני שחקנים מרכזיים במרחב הציבורי בא לידי ביטוי גם השיתוף  .ביצואנים

 ישראל. 

 

הציעו  היעד המרכזי של בנק ישראל הוא "יציבות מחירים", החוק שבהצעת  בעוד נגיד הבנק סטנלי פישר מקדם
שלושה יעדים שווים: "שמירה על יציבות מאזנת בין ראשי ההסתדרות והתאחדות התעשיינים הצעת חוק ש

הוועדה המוניטארית שמציעים הם בנוסף ". ומיצוי פוטנציאל הצמיחה של המשק המחירים, עידוד התעסוקה
שלושה מבנק ישראל וארבעה חברים חיצוניים )אנשי משק  -שתחליט על גובה הריבית תמנה שבעה חברים 

 כך שלנגיד לא יהיה רוב אוטומטי אם יתפתחו חילוקי דעות על גובה הריבית.  -ואקדמיה( 

 

יך של שיתוף פעולה על בסיס מופע נוסף בתהלשיתוף פעולה זה בין נציגי המעסיקים ונציגי המועסקים הוא 
שיתוף הוא מוגבל לקידום אינטרסים של הטווח הקרוב. נכון לעכשיו אולם,  הצדדים.שותפים של שני אינטרסים מ

ויהווה זירה לשיח על סוגיות והמגזר השלישי את הממשלה גם פעולה זה יהפוך לשותפות כאשר הוא יכלול 
במרחב המרכזיים של כל השחקנים ארוך הטווח קידום האינטרס המשותף . השותפות מתבססת על אסטרטגיות

 הציבורי. 

 

  :מכון ראּות טוען כי

על של גופים אלו פעילותם  - גופי התכנון במשרד ראש הממשלהבאמצעות מגזרית -יש לקדם שותפות בין ◼
דיונים משותפים של נציגי הגופים המרכזיים במשק מסד לתאפשר  'חברתי-כלכליה מרכזיהמוח 'ה פי היגיון

קדם ל וא יכולכן משום שהולמנדט ישיר של ראש הממשלה שהמוח המרכזי זוכה ל בסיס קבוע. זאת מכיוון ע
 . כלכליות-ראייה רב תחומית של סוגיות חברתיות

השותפות האירי כולל מודל  - אינטרסים לטווח רחוק ולא רק לטווח הקצרמקדמת מגזרית -שותפות בין ◼
הורדת לכיום בישראל צים דוגמת הלחץ המופעל מצד המעסיקים והמועסקים עקרון שנועד למנוע לח

הבאות. שנים השלוש לתכנון אסטרטגי  –טווח הרחוק מתמקד בשמובילה המועצה באירלנד השיח  הריבית.
 . 'כאן ועכשיוה'של הצרה השפעה הפוליטית הנמנע מובדרך זו השיח עוסק בסוגיות אסטרטגיות 
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