Print

Page 1 of 1

www.haaretz.co.il

עודכן ב20/08/2008 02:42 -

מופז קורץ למעסיקים :יש לבצע הפחתה רצינית במיסוי -
בדגש על מס חברות
שר התחבורה אמר במפגש עם אנשי עסקים 2009" :צפויה להיות שנת האטה
כלכלית .עלינו להגביר את ההשקעה בתשתיות ,בדגש על שיתוף המגזר
הפרטי"
מאת אורה קורן

<< "צריך לבצע הפחתה רצינית ומדורגת בשיעורי המס ,בדגש על מס החברות .אנחנו
חייבים למשוך משקיעים לישראל .הביורוקרטיה ,עודף הרגולציה ומדרגות המס הגבוהות
מבריחים את המשקיעים"  -כך אמר בסוף השבוע שר התחבורה שאול מופז ,המתמודד גם
על ראשות מפלגת קדימה ,במפגש עם אנשי עסקים בביתה של נגה קינן ,יו"ר פורום CFO
)מנהלי כספים ראשיים(.
מופז הוסיף כי " 2009צפויה להיות שנת האטה כלכלית .לכן בשנה זו עלינו להגביר את
ההשקעה בתשתיות ,בדגש על שיתוף המגזר הפרטי .הפרויקטים מוכנים ,רק צריך לקבל
החלטה".
עוד אמר מופז" :תקציבי מחקר ופיתוח )מו"פ( הם פרח מוגן ,ויש לשמור עליהם גם בזמנים
קשים .גם בתקופות הכי קשות במערכת הביטחון לא נתתי יד לפגיעה בתקציבי המו"פ .אלה
התקציבים שמחזירים את ההשקעה ,ומבטיחים את חוסנה של ישראל .אלמלא עליונותו
הטכנולוגית של צה"ל ,ספק אם היה ניתן לשער את מצבנו הביטחוני".
מופז ציין כי אינו רואה לנכון להחזיר את קצבאות הילדים ,וכי על המדינה לסייע למשפחות
במצב סוציו-אקונומי בינוני ומטה בדרכים אחרות ,כמו חיזוק מערכת החינוך .בנוגע לתקציב
אמר כי "בישראל פועלות כל המערכות בתת-תקצוב .עם זאת ,לא נכון להציג את ההחלטה
כבחירה בין ביטחון לרווחה .לשיטתי ,משרד הביטחון זקוק לסכומים גבוהים בהרבה ממה
שהוא פועל אתם כעת כדי להבטיח הגנה מקסימלית לתושבים .לכן צריך לפזר את הקיצוץ
ולייעל את המערכות".
מופז התייחס לסוגיית קשרי ההון-שלטון ולשחיתות בקרב הבכירים במערכת הפוליטית,
ואמר כי "מי שיש לו שלדים בארון ,שלא ייכנס לפעילות ציבורית".
המפגש נערך כחלק ממפגשי פורום  CFOעם פוליטיקאים בכירים ,שבהם השתתפו בעבר
אריאל שרון ,אביגדור ליברמן ,בנימין נתניהו ושלום שמחון .במפגש עם מופז השתתפו בין
השאר יו"ר גרינסטון אביגדור קלנר; המשנה למנכ"ל ו CFO-פז אהוד לוריא;  CFOחברת
הדלק אלון אילן קליגר; מנכ"ל פרטנר דוד אבנר; מנכ"ל נשר יואל פלדשו ומנכ"ל  yesרון
אילון.
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