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"הדבר החשוב ביותר שקורה הוא הזעזוע הנוכחי בשווקי בעול " ,כ אמר היו שר האוצר לשעבר ,ח"כ
בנימי נתניהו ,בכנס פורו ה CFOבאילת" .אנחנו יכולי לצאת מחוזקי ממנו וג מוחלשי ממנו .זה
תלוי במדיניות בה ננהג .משבר הוא הזדמנות לרפורמות והנעת תהליכי  ,במיוחד במשק קט ,שיכול
לצאת מהחו שנפגע מהצונאמי במהירות לגבעות.
"לש כ צרי חזו ,כוח פוליטי וכמוב אומ לב .לפני חצי שנה אמרתי את הדברי הבאי  :הממשלה
פסיבית ועליה לנקוט מהלכי אקטיביי כדי לחזור לצמיחה של  .5%6%הממשלה יושבת ביציע.
המשבר העולמי הוא הזדמנות לפעולה שתגדיל את התחרותיות בשוק" ,אמר נתניהו.
"אי מתחזקי ? מה צרי לעשות נוכח הזעזוע? הדבר הראשו הוא בדיקה יסודית של בנק ישראל
למוסדות הפיננסיי על מידת החשיפה שלה למשבר .וא צרי להכי רשת ביטחו להכי אותה מראש.
באופ נקודתי היא יכולה לעזור ,כפי שכרגע מנסה הפד לעשות בארה"ב .ממשלת ישראל צריכה לדעת היכ
קיימות הבעיות ומה עומק .אני סבור שהמשק הישראלי פחות חשו ממשקי אחרי למשבר .הבנקי
והמגזר העסקי התחזקו בשני האחרונות ומצב המדינה טוב משהיה לפני חמש שני .
"אבל זה לא יספיק כדי לטפל במשבר ,א יבוא ,ובוודאי שלא כדי לנצל את המשבר להתחזק .כדי
להתחזק חייבי לאמ מדיניות של צמיחה מהירה ,שאפשרית ג במצב כלכלי קשה .ב 2003היינו על ס
קריסה והשינוי החל מיד ע שינוי הכיוו והמדיניות לצמיחה מהירה".
לדבריו" ,צמיחה זו מחולקת לשלושה צעדי שצרי לנקוט בבת אחת .הפחתת מסי  נחושה ,רחבה
ועמוקה ג בחברות וג במסי האישיי  .הדבר השני שיניע צמיחה הוא שליטה בתקציב .ריסו תקציבי
הוא חשוב .הדבר השלישי ולא פחות חשוב הוא הגדלת הרפורמות לתחרות .מונופולי ודואופולי חונקי
את הצמיחה ,היעילות והפריו".
"שחרור הריכוזיות הוא כמו הסרת מג כבד מקפי דרו  הוא יעלה מיד .אנחנו יכולי לצמוח בקצב
מהיר מאוד .אני לא חושב שצרי להסתפק בקצב צמיחה של  .5%היעד שלי הוא להגיע ל .7%אמרו לי
שזה בלתי אפשרי ,כי זה אופייני רק למדינות אסייתיות .אבל אני מאמי שזה מתאי ג לשווקי
מפותחי .
"הדבר הנוס העיקרי שאנחנו צריכי לעשות הוא לא בתחו הכלכלי והוא ג לא ישפיע עליו מיידית,
אבל בטווח הבינוני והארו הוא ישפיע על כל התחומי וזאת מהפכה בחינו .החינו הוא המרכיב
האמיתי של צמצו חוסר השוויו בחברה .מערכת חינו לא טובה מגדילה את הפערי כל הזמ .צמצו
הפערי בחברה והכשרת העתיד מחייבי שינוי יסודי במערכת החינו".
נתניהו סיי את דבריו בנימה ביטחונית" .לצד האצת הצמיחה בכלכלה ושיפור החינו חייבי לחזק את
הביטחו .האצת הכלכלה היא צור הכרחי מסיבה אחת .אנחנו צריכי את זה כדי להבטיח את החיי
שלנו .ישראל תצטר משאבי גדולי כדי להג על עצמנו ,להדו את הסכנות ולהפיל אות בעשור הקרוב.
הדבר הזה יעלה לנו ממו עתק .הדר היחידה לממ את צורכי הביטחו הוא בכלכלה שצומחת בקצב של
 5%7%מדי שנה בעשור" ,אמר נתניהו* .
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