
נשיא
התאחדות התעשיינים בישראל

חברים יקרים,

ביום חמישי האחרון הודיע נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, על שינוי מדיניות רכישת המט"ח. הנגיד הצהיר כי בשנה הקרובה 
ירכוש הבנק מט"ח בהיקף של כ-30 מיליארד דולר, סכום הגבוה ב-50% מהיקף רכישת המט"ח של הבנק בכל 2020. מדובר 
בצעד הננקט לאחר חודשים של מאבק אינטנסיבי שהובילה ההתאחדות להתמודדות עם קריסת שער הדולר. מי שקרא את 
הסברי בנק ישראל, יכול היה למצוא שם את המסרים המרכזיים של התאחדות התעשיינים בתקשורת בחודשים האחרונים - 
מהדאגה לתעשייה כמייצרת משרות בפריון גבוה, התייחסות לאפשרות של ריבית שלילית והתייחסות להיעדרות הממשלה 
מהטיפול בנושא. אנו ממשיכים להיאבק בכל חזית אפשרית כדי לאפשר לתעשייה הישראלית להמשיך ולפעול תחת איום 

קריסת הדולר.  

במסגרת פעילותנו לניהול משבר הדולר, גם יצאנו בקמפיין תקשורתי רחב, שכלל כתבות רבות בתקשורת  הארצית – ידיעות 
אחרונות, Ynet, דה מרקר, כלכליסט, גלובס ועוד, בהשתתפות תעשיינים ובכירים מהתאחדות התעשיינים, שקראו לממשלה 
לנקוט בצעדים פיסקאליים לשם מיתון ההשלכות השליליות של הדולר. כמו כן, יצאנו במודעות בעיתונים הארציים, הקוראות 

לממשלה לפעול, תחת הכותרת "ממשלת ישראל, בנק ישראל אתם אחראים לקריסת הייצוא- תתעוררו!". 

אני מודע לתקופה הקשה שכולנו עוברים, אך בטוח ביכולתנו לשרוד אותה. ברצוני לעדכן כי בכוונתנו להמשיך ולפעול בנושא 
מול כלל מקבלי ההחלטות במערכת הפוליטית והבנקאית במטרה לשמור על כושר התחרות של התעשייה ויכולתנו לשמר 

ואף להגדיל את היקפי היצוא.

להלן לקט עיתונות לעיונכם בנושא משבר שער הדולר.

שלכם,
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