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ממשלה חדשה ברומיה .השלישית מאז הבחירות בדצמבר 2016
ב 28.1 -הצביע הפרלמט הרומי אמון בממשלה החדשה בראשות  ,Viorica Dancilaשתהיה ראש
הממשלה הראשוה שמותה ברומיה.

 Viorica Dancilaכיהה כחברת הפרלמט האירופי מטעם המפלגה הסוציאל דמוקרטית הרומית,
וחשבת אמה ליו"ר המפלגה  .Liviu Dragneaהיא מיתה לממשלה החדשה בראשותה  16שרים
חדשים )מתוך סך של  27שרים( .הישראלי לשעבר ,אילן לאופר ,אשר כיהן בממשלה הקודמת חדל
מלכהן כשר .כמו כן מוו שרי כלכלה ואוצר חדשים.
 Dancilaמותה לתפקיד לאחר שקודמה בתפקיד ,Mihai Tudose ,התפטר לאחר שלא קיבל מיו"ר
המפלגה הסוציאל-דמוקרטית גיבוי בוויכוח ביו לבין שרת הפים.
הממשלה החדשה מורכבת גם היא מקואליציה של המפלגות ) PSDהמפלגה הסוציאל דמוקרטית(,
) ALDEהמפלגה שהוקמה לפי הבחירות ב 2016 -בראשות ראש הממשלה הליברלי לשעבר Călin
 (Popescu-Tăriceanuו) UDMR -מפלגת המיעוט ההוגרי(.

שיויים בחקיקת המס שכסו לתוקף ב-
1.1.2018

 3.32%שיעור האיפלציה ב2017 -

שיעור מס ההכסה הופחת מ 16% -ל 10% -למעט
המס על דיבידד שותר בשיעור של .5%
ההפרשות הסוציאליות משולמות ע"י העובד ולא
ע"י המעסיק )האחריות להעברת התשלום ותרה על
המעביד( .במקביל הועלה השכר לרבות שכר
המיימום ב) 20% -שכר המיימום ברוטו עומד על
 1,900ליי( ,כך שלא וצר שיוי בשכר הטו.
הוטלה על המעסיקים סקציית מאסר של עד  6שים
במידה ואים מעבירים את ההפרשות הסוציאליות.
ההכסה מדיבידד ,ריבית ופעולות עצמאיות אחרות
מחוייבת בתשלום מס בריאות בשיעור של .10%
רף ההכסות לחברת מיקרו הועלה ל 1 -מיליון יורו.
חב' מיקרו המעסיקה עובד  1תשלם מס הכסה
בשיעור של  ,1%ואילו חב' מיקרו שאיה מעסיקה
כלל עובדים תשלם מס הכסה בשיעור של ) 3%יש
לשים לב שחב' מיקרו איה רשאית לכות הוצאות(.
ההפרשה לפסיה חובה הופחתה מ 5.7% -ל.3.75% -
הוחל מגון פיצול מע"מ )(split VAT system
לחברות בהליכי חדלות פירעון וחב' עם חובות
לרשויות המס.

המוסד הלאומי הרומי לסטטיסטיקה הודיע
כי שיעור האיפלציה בשת  2017עמד על
 ,3.32%כאשר קצב האיפלציה הואץ
בחודשים האחרוים של השה מספטמבר אז
עמד על  1.77%ועד לסוף השה.
 2017הסתיימה עם גרעון תקציבי בשיעור של
 2.88%מהתל"ג )מתחת ליעד הגרעון
הממשלתי של  ,(2.96%ובמסגרת הטווח
שהוגדר ע"י האיחוד האירופי )רומיה
דרשה לגרעון תקציבי בשיעור שיפחת מ3% -
מהתל"ג(.

בלומברג – הגידול הכלכלי המהיר
באירופה לא הופך את האזרחים
לעשירים יותר
למרות הגידול המהיר בתל"ג ,הרומים אים
הים מהצמיחה הכלכלית וההכסה הפויה
ותרה כמו לפי  5שים .עיקר הגידול
בהכסה הופה לצריכה .מעט מאוד הפו את
משאביהם לכסים ארוכי טווח כדירות.

 136,700חב' חדשות פתחו ב2017 -
לפי תוי רשם החברות הרומי חל גידול של 29%
במס' החברות החדשות שפתחו לעומת שת .2016

קלוז' – העיר ה"לוהטת" מבחית הדל"ן
למגורים
מאז  2015המחיר הממוצע לדירה בקלוז' גבוה
מהמחיר הממוצע בבוקרשט .לפי תוי האתר
 imobiliare.roב 2017 -רשמה בקלוז' עליית
המחירים הגדולה ביותר ברומיה בשיעור ממוצע
של  18.9%עד לסך של  1460יורו/מ"ר .בוקרשט
לעומת זאת ,רשמה את עליית המחירים המוכה
ביותר ב 2017 -מבין הערים הגדולות )7.7%
בממוצע( .יש המסבירים את העיין בכך שתושבי
בוקרשט הושפעו מעליית המחירים בתקופה שלפי
המשבר ,אולם גם היו אלו שסבלו את ירידת הערך
הגדולה ביותר בעקבת המשבר ב.2008 -
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הבק המרכזי הרומי העלה את
הריבית בתחילת דצמבר
לראשוה מאז אוגוסט  2008העלה הבק
המרכזי בתחילת  12/2017את הריבית מ-
 1.75%ל .2% -מאז  2/2009ועד 5/2015
הפחית הבק המרכזי הרומי את הריבית מ-
 10.25%ל 1.75% -במטרה לסייע לכלכלה
המקומית אחרי המשבר ,ומ 5/2015 -שיעור
הריבית ותר ללא שיוי במשך למעלה
משתיים .יש לראות את ההחלטה להעלות
את הריבית לאור האצת האיפלציה מאז
.9/17

אחרי עשור של מחיקת מאות מיליוי שקלים :לאומי מוכר את הבק ברומיה
המכירה לא צפויה להשפיע מהותית על דו"חות לאומי ,שממקד את הפעילות הבילאומית בבריטיה
וארה"ב; לאומי כס לפעילות ברומיה באוגוסט  ,2006כשרכש את יורום בק תמורת כ 60-מיליון דולר
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בק לאומי ממשיך לצמצם את הפעילות הבילאומית שלו שתתמקד רק בארה"ב ובריטיה .כך ,עם
ההתאוששות שחלה בכלכלה הרומית באחרוה ,מדווח לאומי כי חתם על הסכם עקרוות עם קרן השקעות
בריטית בשם ארגו קפיטל מג'מט ) (Argo Capital Managementלמכירת מלוא האחזקות של לאומי בבק
לאומי רומיה.
העסקה כוללת מגוי התאמה שוים ,והתמורה שצפוי לאומי לקבל מוערכת בקצת יותר מ 100-מיליון שקל
 סכום המוך במקצת מהוו העצמי של לאומי רומיה ,המוערך בקצת פחות מ 120-מיליון שקל .ההסכםכפוף ,בין היתר ,לקבלת האישורים הרגולטוריים הרלווטיים בישראל וברומיה ,כשהמכירה של השלוחה
ברומיה לא צפויה להשפיע מהותית על הדו"חות הכספיים של לאומי.
ארגו פועלת בין השאר גם בתחום הפיסים ,ומחזיקה בתאגיד העוסק במשכתאות ברומיה .מטעם לאומי
מוביל את העסקה עו"ד חן פרידמן ,ראש חטיבת אסטרטגיה ורגולציה ואחראי על פעילותה של לאומי
בארה"ב ,סין ורומיה.
מהדו"חות השתיים של בק לאומי ל ,2016-יתן לראות כי לאומי רומיה מפעיל  15סיפים ,זאת
לאחר שבמהלך  2015-2010סגרו  22סיפים של הבק .לאומי רומיה עוסק כיום בפעילות בקאית הכוללת
בין היתר בקבלת פיקדוות ,מתן אשראי ,סחר בילאומי ופעילות במט"ח .בוסף פעילות בקאות מסחרית
הכוללת מימון דל"ן ,מימון לקוחות ישראלים הפועלים ברומיה ומימון עסקים מקומיים קטים וביויים.
לאומי כס לפעילות ברומיה באוגוסט  ,2006כשרכש את יורום בק תמורת כ 60-מיליון דולר .אלו היו ימי
הגאות בשווקים ,שהתאפייו גם בהשקעות מאסיביות של יזמים ישראליים בדל"ן ברומיה ,כך שלאומי
העריך כי יוכל להרחיב שם את הפעילות .בסופו של דבר התברר כי מדובר בהשקעה כושלת ,שהסבה לבק
לאורך שים הפסד מצטבר של כמה מאות מיליוי שקלים.
המכירה של לאומי רומיה מצטרפת לשורה של מימושים שביצע לאומי בחו"ל ,מאז כיסתה של רקפת רוסק
עמיח לתפקיד המכ"לית במאי  .2012מהלכים שבעו בעיקר מהמחיר הכבד שגבה מהבק בהיקף של כ-
 1.8מיליארד שקל ,בגין חקירת המס בארה"ב ,וכן בעקבות ההערכה כי לבקים ישראליים אין יתרון ממשי
בפעילות בילאומית מסיבית.
בעקבות זאת ,במהלך  5שים האחרוות ,הוהגה בלאומי מדייות של עיסוק בכסף "לבן" בלבד .כך ,לאומי
התחיל לצאת בהדרגה מפעילות הבקאות הפרטית הבילאומית ,ומכר יותר מ 15-פעילויות ואת הבק
בשווייץ .בוסף ,החליט לאומי להפסיק את פעילותו מול לקוחות שלא יאותו לתת מעה הולם בדבר מקור
הכספים שבחשבוותיהם ,או שלא הסכימו להעיק אסמכתאות ואישורים כי על הכספים שמוחזקים
בחשבום שולם מס כחוק.
מבין הבקים הישראליים ,בלאומי רשמה ב 9-חודשים הראשוים של  2017התרומה המשמעותית ביותר
של  183מיליון שקל ,לעומת הפסד של  44מיליון שקל בתקופה המקבילה .עיקר התרומה הגיעה מבק לאומי
ארה"ב ,המוהל ע"י אבר מדלסון ,ושמצא בשתיים האחרוות בצמיחה וגידול בהיקף הפעילות ,בעוד
שהפעילות בבריטיה עדיין טעוה שיפור מבחית התרומה לריווחיות.

חג'ג' יסה לגייס כ 70-מ' ש' לפעילות ברומיה
המוסדיים יחזרו לממן דל"ן ברומיה? ■ עשור לאחר שהמשבר העולמי הפיל עשרות יזמים מקומיים
שפעלו במדיה המזרח-אירופית ,צחי חג'ג' בוחן גיוס חוב של עשרות מיליוי שקלים ממשקיעים מוסדיים
לטובת מימון של פעילות דל"ן פרטית שפיתח בבוקרשט
גלובס  ,28/1/18קובי ישעיהו

ההתאוששות המרשימה של כלכלת רומיה בשים האחרוות מחזירה יזמים זריזים לפעילות במדיה,
שהפכה שם רדף לקריסת שוקי הדל"ן של מזרח אירופה בשלהי העשור הקודם  -משבר שהוביל ,בין השאר,
להשמדת ערך של מיליארדי שקלים מכספי הפסיות בישראל ולעשרות הסדרי חוב של חברות דל"ן
מקומיות.
את הגל החדש של השקעות בשוק הרומי מבקש לצל היזם צחי חג'ג' לגיוס של כ 70-מיליון שקל מהגופים
המוסדיים באמצעות הפקת אג"ח )ככל הראה ,שקלית( ,לטובת מימון פעילות דל"ן פרטית שפיתח
ברומיה .את הגיוס של חברת חג'ג' אירופה דוולופמט ,שעליו דווח לראשוה ב"גלובס" לפי כשלושה
חודשים ,תוביל חברת דיסקוט חיתום ,בראשות צחי סולטן.
חג'ג' עצמו ,המכהן כיו"ר החברה המפיקה ,מחזיק בכ 60%-מהבעלות בחברה ,ושותפו שחר מחט ,מכ"ל
החברה ,מחזיק בעוד  .40%השיים העבירו לתוך החברה ,שהוקמה באמצע  2017וושאת הלוואות בעלים
בהיקף של כ 5.5-מיליון אירו ,את הפעילות שפיתחו ברומיה בשתיים האחרוות .צחי חג'ג' ואחיו ,עידו
חג'ג' ,הם בעלי השליטה בקבוצת חג'ג' ייזום דל"ן  -מהגופים היזמיים הבולטים בישראל בשים האחרוות
 שסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי של כ 475-מיליון שקל.מגדל יוקרה על שטח של ארמון
כספי הפקת האג"ח מיועדים לתשלום של כ 18-מיליון אירו ) 75מיליון שקל( בעבור שלושה פרויקטים
מרכזיים :פרויקט פיתוח ברחוב ויקטוריה  139בבוקרשט; פרויקט שימור ופיתוח מבה צמוד לפרויקט
הראשון )"הארמון"(; ורכישת קרקעות חקלאיות ברומיה.
פרויקט ויקטוריה  ,139שרכש בסכום של  3.3מיליון אירו ביוי האחרון ,כולל שי בייי משרדים .מהתשקיף
עולה כי לצד עבודות שיפוצים במקום ,הצפויות להסתיים עד סוף  ,2018בעלות מוערכת של  2.8מיליון אירו,
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מהלת החברה בימים אלה משא ומתן מתקדם עם שוכרים פוטציאליים ,בוגע להשכרת הכס כולו לאחד
מהם לחמש עד עשר שים ,בסכום של כ 1.2-מיליון אירו בשה ,לא כולל מע"מ.
צמוד לפרויקט זה קיים מבה היסטורי לשימור ,ששימש בעבר ארמון ,ובכוות החברה להקים על הקרקע
שבגב הארמון מגדל מגורי יוקרה משולב מסחר.
בתחום היזמי רכשה החברה במאי אשתקד מידי המכ"ל מחט כמה חלקות קרקע חקלאית מופשרת ,בשטח
כולל של כ 30-אלף מ"ר ,בשכות פיפרה שבבוקרשט ,תמורת כ 750-אלף אירו .בכוותה לבות במקום פרויקט
מגורים בהיקף של כ 840-דירות .החברה מחזיקה ב 90%-מהבעלות על הקרקעות ,ומקווה להתחיל בבייה
בקרוב.
וסף על כך ,לחברה יש קרקעות בסמוך לאגם במחוז פיפרה ,שאותם רכשה בספטמבר האחרון בכ 4-מיליון
אירו ,במטרה להקים עליהן כ 700-יחידות דיור בארבעה שלבים.
חג'ג' אירופה דוולופמט מעריכה כי תתחיל בפיתוח הקרקע ובשיווק שלב א' ,שיכלול שי בייים )כ140-
דירות( ,במהלך השבועות הקרובים ,וצופה כי הרווח הגולמי מהפרויקט ) 80%לחברה( בסיום ארבעת
השלבים ,יעמוד על כ 25-מיליון אירו )שיעור רווח גבוה של  .(38%התחלת הבייה והשיווק צפויה בשבועות
הקרובים ,שלב א' צפוי להסתיים בדצמבר השה ,והפרויקט כולו צפוי להסתיים במהלך .2020
לפי הסכם היהול של החברה ,היו"ר והמכ"ל זכאים לעלות שכר בהיקף של עד  80אלף שקל בחודש כל אחד
)עבור  100%משרה( ,וסמכ"ל הכספים זכאי לשכר בעלות של עד  50אלף שקל בחודש .וסף על כך ,השלושה
יהיו זכאים לבווס בהיקף של עד  3%מהרווח השתי.
"כל הרומים רצים לקות דירות"
בשיחה עם "גלובס" אמר היום צחי חג'ג'" :לפי כשה וחצי זיהיו את הפוטציאל של רומיה ,בעיקר מכיוון
שהמדיה בצמיחה מאוד חזקה ,ויש לו שותף מקומי .קיו כסים במיקום מרכזי בבוקרשט ,ממש במרכז
העיר ובאזורים יוקרתיים .יש לו כמה אלפי יחידות בבייה .כשהתחלו את הפרויקטים ,המחירים היו
מוכים בעשרות אחוזים לעומת המחירים כיום".
לדברי חג'ג'" ,יש חוק ,שותן  95%ערבות למי שקוה ברומיה דירה כיום .אז הרומים משלמים 3,000-5,000
אירו תשלום ראשוי ,והשאר זה משכתא בערבות מדיה ,וכולם רצים לקות דירות.
"גם שוק המשרדים ברומיה בפריחה חזקה ,כי יש חקיקה שמעודדת את הפעילות בתחום הדל"ן .יש הרבה
חברות בילאומיות שמעבירות פעילות לבוקרשט .אחו כיום במו"מ עם חברת הייטק אמריקאית גדולה,
שמעויית להעביר פעילות לרומיה .ביו מערך חזק מאוד ,ולכן יש לו יכולות הוצאה לפועל חזקות".
חזרה לימי הגאות העליזים?
זכיר כי בימי הגאות בשווקים של אמצע העשור הקודם ,הפכה רומיה לאחת המדיות הפופולריות להשקעה
בקרב עשרות יזמים וקבלים ,ובהם כמה מחברות הדל"ן המובילות בישראל .קרקעות חקלאיות ,פרויקטים
למגורים ,דל"ן מיב  -הכל הלך .הגופים מישראל השקיעו סכומי עתק ,שהצטברו לכדי מיליארדי שקלים,
במדיה המזרח אירופית ,כשחלק יכר מסכומים אלה גויסו בהפקות אג"ח לגופים המוסדיים.
אלא שתופת הפיתוח והצמיחה ברומיה עצרה באחת ,בעקבות המשבר הכלכלי העולמי של  ,2008ורוב
הפרויקטים המתהווים ותרו על הייר ,בשל חוסר יכולת וכדאיות לממן את הקמתם .מכאן ,הדרך לירידה
בשווי הכסים ומחיקת השקעות עק הייתה קצרה.
עשרות הסדרי חוב ערכו בשים הבאות בחברות ציבוריות ,שהשקיעו כספי אג"ח שלהן במיזמי דל"ן במזרח
אירופה בכלל ,וברומיה בפרט .מיליארדי השקלים שגויסו מידי הגופים המוסדיים באמצעות הפקות אג"ח,
ותרו קבורים עמוק באדמות המדיה הבלקית.
באחרוה ,לאחר שהייתה מוקצה במשך קרוב לעשור מבחית משקיעי הדל"ן הישראלים ,יש שוב מי שמהמר
על שוק הדל"ן של רומיה .בשים האחרוות חלה התאוששות בכלכלה הרומית ,שרשמה את הצמיחה
הגבוהה ביותר באיחוד האירופי ברבעון השלישי של  , 2017עם צמיחה של  8.8%בקצב שתי .הצריכה
הפרטית היא מוע הצמיחה העיקרי במדיה )עלייה של  .(7.5%על פי קרן המטבע הבילאומית ,רומיה רשמה
את הצמיחה הכלכלית הגבוהה ביותר באירופה ב.2017-
גם בשוק הדל"ן המוכה של רומיה יכרים באחרוה יצי שיוי ,והחל ב 2015-המחירים חזרו לעלות ,עם
התחזקות במגמה ב 2017-במקביל לצמיחה החזקה בכלכלה .בתחום המגורים ,שיעורי הריבית המוכים
והצמיחה בכלכלה הגדילו את הביקוש לדירות ,וכתוצאה מכך גם המחירים עולים.
תחום הדל"ן המסחרי מצא במגמה חיובית ,כשהמכירות הקמעויות במדיה ממשיכות לצמוח בשיעורים
דו-ספרתיים .מחיר השכירות למ"ר דל"ן מסחרי בבוקרשט עומד כיום על כ 70-אירו בחודש בממוצע .תחום
המשרדים ממשיך להיות חזק ,לאור ביקושים גבוהים ,אף שההיצע גדל.
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הבק העולמי העביר למעלה מ5 -
מיליארד דולר לאוקראיה מאז 2014

הבק המרכזי האוקראיי העלה את
הריבית ל 16% -בסוף יואר

באמצעות הסיוע של הבק העולמי מקדמת
הממשלה האוקראיית פרויקטים לפיתוח
בתחום התחבורה ,רשת החשמל ,הבריאות
והרווחה .בשת  2017עצמה עזרה אוקראיה
בסיוע בסך של למעלה מ 117 -מיליון דולר
מהבק העולמי.

במאמץ להוריד את קצב האיפלציה הבק המרכזי
האוקראיי החליט להעלות את שיעור הריבית ב-
 1.5%ל ,16% -במקביל העלה הבק המרכזי את
תחזית האיפלציה שלו ל 2018 -ל.8.9% -
הגרעון התקציבי של אוקראיה פחת ב 2017 -בכ-
 32%לעומת הגרעון ב 2016 -ועמד על 47.85
מיליארד גריבה.
שיעור האיפלציה ב 2017 -עמד על  ,13.7%שהיו
גבוה יותר מהאיפלציה ב ,2016 -ויחד עם זאת
מוך משמעותית לעומת שיעורי האיפלציה ב-
 (43.3%) 2015וב.(24.9%) 2014 -

תמוות ממעמד החתימה על חוזה לרכישת מקרקעין באודסה אוקראיה ,להקמת  743יחידות דיור כולל מסחר.
המחלקה הבילאומית ייצגה את גרין פארק יזמות וביה הישראלית ,אדריכל אסף שאול וחברת Merkaz Megaline
מהחברות הביה הגדולות והמובילות במזרח אירופה בעסקה.

התייצבות מחירי הדירות באוקראיה
אתר האיטרט  Global Property Guideמציין כי צפית התייצבות במחירי הדירות באוקראיה כתוצאה
מהתייצבות הכלכלית והתייצבות המטבע המקומי )גריבה( ,לאחר הירידה המאסיבית במחירים בשים
 .2014-2015מחירי הדיור בסוף  2017עדיין מצאים ברמה המוכה בכ 65% -ממחירי השיא בשת .2008
)באחוזים(

New housing
Existing housing
2016
2017
2016
2017
102,1
104,4
103,4
106,2
99,7
106,0
111,4
109,2
105,2
103,4
100,2
106,1
100,3
103,1
101,6
103,8
תוים מתוך אתר המוסד הלאומי האוקראיי לסטטיסטיקה
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Total
One-room flats
Two-room flats
Three-room flats

מי פגע ומי לא :כך ראית באמת סגירת הממשל האמריקאי
בחצות שעון ארה"ב ) (20.1.2018כסה לתוקף השבתה חלקית של הממשל האמריקאי לאחר שלא הושג
רוב להצעת התקציב בסאט .אילו רשויות ושירותים מושבתים ,אילו ממשיכים לפעול ,איך זה משפיע על
העובדים ומדוע ההשבתה הוכחית  -ה 18-במספר בהיסטוריה של ארה"ב  -היא תקדימית?
שירות כלכליסט 20.01.18

לממשל הפדרלי גמר המימון היום )שבת( בבוקר ,במה שמסמל את תחילתה של השבתה חלקית של הממשל .
עוד לרשות הקוגרס עמדו מספר ימים להימע מכך ,המו"מ על חוק התקציב כשל בשישי בלילה.
מה זה אומר עבור תוכיות פדרליות?
עבור תוכיות פדרליות המשמעות היא שכל שירותי הממשל החיויים  -כמו בדיקות ביטוח לאומי ופעולות
שקשורות לבטיחות הציבור  -ממשיכים לפעול .אך תוכיות ועפים פדרליים אחרים ייסגרו .למשל ,כל
הפארקים הלאומיים סגורים ותוכית ביטוח הבריאות ,המדיקייר ,לא מקבלת חברים חדשים.
תכיות וספות שיושפעו מההשבתה הן:
בדיקות אתרים ע"י הסוכות להגת הסביבה ומיהל המזון והתרופות ,אשר מיועדות ל"אתרים שמכילים
פסולת מסוכת ,מי שתייה ומתקים כימיים"; שירות מס הכסה ,אשר לא יוכל לבצע בדיקות אימות מספרי
ביטוח לאומי או הכסה ,מה שקרוב לוודאי יעכב מתן הלוואות והחזרי מס .ההשבתה יכולה גם להיות מזיקה
במיוחד בהיתן העומס שבו כבר תוה רשות המסים האמריקאית בעודה מתמודדת עם חוק המיסוי
הרפובליקי החדש; מוסדות רפואיים לאומיים יפסיקו לממן מלגות מחקר ומחלקת שירותי הבריאות
תפסיק להעביר כספי רווחה למדיות השוות.
מה זה אומר עבור עובדים פדרליים?
ברוב עפי הממשל העובדים יגיעו לעבודה כרגיל כיוון שהם עובדים בשירות חיוי .העובדים שכן יושפעו
לעומת זאת יישלחו לחופשה כפויה ,שבמהלכה הם לא יקבלו משכורת ולא יורשו לעבוד כלל.
במהלך ההשבתה של  2013לדוגמא , 850אלף מתוך  2.1מיליון העובדים הפדרליים שאים עובדי דואר הוצאו
לחופשה .חשוב לציין שעובדים אלה לא יהיו זכאים לפיצוי על העבודה שהוחמצה ,אלא אם הקוגרס יחליט
אחרת.
מה זה אומר מבחיה היסטורית?
זו איה הפעם הראשוה שהממשל כס להשבתה  -אבל זו הוכחית היא תקדימית בכמה מובים.
מאז שיוי תהליך חקיקת התקציב ב ,1974-התרחשו  18השבתות של הממשל ,ורובן היו קצרות .מתוך שמוה
ההשבתות שאירעו במהלך כהותו של רולד רייגן למשל ,אף אחת לא משכה יותר משלושה ימים .שתי
הארוכות ביותר התרחשו בדצמבר  21) '95יום( וספטמבר  18) 2013יום(.
אך דבר אחד שייחודי להשבתה הוכחית הוא השליטה המפלגתית בקוגרס ובבית הלבן .הרפובליקים
מחזיקים בשתי הלשכות של העף המחוקק כמו גם בשיאות ,דבר שאמור לעזור לממשלה דווקא להימע
מהשבתה .זוהי הפעם הראשוה שהממשל מושבת תחת שליטה חד-מפלגתית מאז  .1979מה ששוה הפעם
הוא גם שההשבתה תכלול הוצאה לחופשה כפויה של עובדים ,דבר שלא קרה במרבית ההשבתות בעבר -
ומעולם לא קרה בהשבתה כמו זו מ - '79-כזו שכאמור התרחשה תחת שליטה חד-מפלגתית.
בעקבות הסכמה שאליה הגיעו הרפובליקאים עם מהיג המיעוט הדמוקרטי בסאט השבתת הממשל
הפדראלי הסתיימה
כזכור ,לא הצליחו הרפובליקים להשיג רוב בסאט לאישור התקציב הזמי שאושר בקוגרס יום קודם לכן.
כתוצאה מכך ,כס ממשל טראמפ  -שה לאחר תחילת פעולתו  -להשבתה .המשמעות של המהלך היתה
הפסקת פעילותן של חלק מהסוכויות הפדראליות.
מהיג המיעוט הדמוקרטי בסאט צ'אק שומר אישר הערב ) (22.1.2018כי הוא ומהיג הרוב בסאט מיץ'
מקול השיגו הסכם להעברת תקציב זמי ,מה שיאפשר להפסיק את השבתת הממשל.
שומר הסכים לשקול את ההתחייבות שמסר לו מקול ,במסגרתה יאשרו הדמוקרטים את התקציב הזמי
לחודש ימים ,ובתמורה תובא סוגיית "החולמים" להצבעה בסאט גם היא בעוד חודש .הדמוקרטים דרשו
את המשך התוכית שמגה על מהגרים חסרי אשרות שכסו לארה"ב בילדותם
"תמוך היום בהפסקת ההשבתה ובחזרת הממשל לעבודה תקיה" ,אמר שומר זמן קצר לפי ההצבעה על
אישור החוק שיאפשר את המשך הפעלת הממשל" .אחו מצפים שחוק דו-מפלגתי על תוכית DACA
)התוכית להגת "החולמים"( יישקל ויובא להצבעה".
על פי הערכות ,כתוצאה מכך יושג רוב מספק בסאט שיביא להפסקת השבתת הממשל .

המסמך מורכב מידיעות המתפרסמות בעתונות כשהוא מתורגם וערוך לעברית.
אין להעתיק מתוך מסמך זה ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב.
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