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נתניהו בכנס  CFOבאילת" :אנחנו יכולי לצאת מחוזקי מהמשבר"
ע זאת ,יו"ר האופוזיציה הדגיש ,כי אפשר ג לצאת חלשי" ,א נמשי לדשדש לפני הצונאמי לא נצליח לצאת
מחוזקי בזמ"
אריאל אטיאס
17/09/2008 12:37:17

"אנחנו יכולי לצאת מחוזקי מהזעזועי הגדולי שפוקדי את השווקי ואנחנו יכולי לצאת חלשי" ,כ פתח
יו"ר האופוזיציה בנימי )ביבי( נתניהו בפתיחת נאומו בכנס פורו  CFOהיו באילת" .משק קט יכול לצאת מהחו
שנשט ע"י הצונאמי ,א א אנחנו נמשי לדשדש לפני הצונאמי לא נצליח לצאת מחוזקי בזמ" ,אומר נתניהו
ומוסי ,כי "לפני שיש חזו ,קוד כל צרי להבי את הבעיה".
נתניהו ,ראש ממשלה ושר אוצר לשעבר ,חזר על דברי שאמר ב! 27במארס השנה" :הממשלה פסיבית וצריכה
לנקוט בצעדי כדי לחזור לצמיחה של  .5%המשבר העולמי הוא הזדמנות ,צרי לנצל אותו כדי להגדיל את מיקומנו
בשוק העולמי .אנו יכולי לשפר את התחרות שלנו ,ולהימצא במקו טוב יותר כאשר המשק יחזור לעצמו".
נתניהו סקר את ההתפתחויות האחרונות ואמר ,כי "בנק ישראל עשה נכו שבדק את המוסדות הפיננסי בישראל
ויהיה נכו להקי ג רשת ביטחו ,כפי שמנסה ועושה ה'פד' בארצות הברית .בנוס לכ ,את בדיקת החשיפה חשוב
להרחיב לגופי אחרי ,כ שהצרכ הישראלי ידע וירגיש בטוח יותר".
"הדבר השני ,שצרי לעשות כ שנוכל לנצל את המשבר וג להיחל $ממנו שידנו על העליונה ,אנחנו חייבי לגבש
מדיניות של צמיחה מהירה ,דבר שהינו אפשרי ג שהמצב הכלכלי קשה" ,אמר נתניהו.
כדי להגדיל את הצמיחה ,קובע נתניהו  3צעדי מיידי שיש לבצע .הראשו ,הפחתת מיסי ,הפחתה רחבה ,ג
בחברות וג בקרב הצרכני" .איש לא המציא מנוע טוב יותר ובכלכלה הגלובלית זהו צעד חשוב ומתבקש" .צעד
שני ,הגדלת מיקור חו $במדינה .הדבר השלישי והאחרו ,יש להגדיל את הרפורמות לתחרות" ,דבר שהינו הכרחי כדי
לחלק את העוגה בי כול ולא רק בקרב המונופולי .אנחנו צריכי לשחרר את הריכוזיות ,כ נקבל צמיחה חזקה
מאוד" ,אמר נתניהו.
יו"ר האופוזיציה טוע ,שאנחנו לא צריכי להסתפק בקצב צמיחה של " .5!6%היעד שלי הוא להגיע ל .7%יש
טועני שזה בלתי אפשרי ורק מדיניות אסיאתיות יכולות להגיע לשיעור צמיחה כזה .אני אומר שלא ,כיוו שאנחנו
עדיי ריכוזיי וע"י פרוק הריכוזיות אנחנו נצמח בקצב מהיר יותר".
"נמחק טריליו אחד ,עוד טריליו וחצי בוודאי ג ימחק" ,אמר נתניהו בעוד הוא חוזר על כ שאנחנו צריכי לבצע
מהלכי שיקדמו את המשק ויעניקו אפשרות לצאת מחוזקי.
"אנחנו עומדי מול אתגרי גדולי מאוד .אנחנו נצטר לעשות השקעות ענקיות ,הרבה מעבר למה שהציבור
מכיר" ,אמר נתניהו בעוד הוא מתייחס לשלושת היסודות עליה נשענת מדינת ישראל – חינו ,ביטחו וכלכלה.
"חברי מפלגת קדימה נכשלו כמו הנהלת ליהמ ברדרס" ,עונה נתניהו לשאלה על השפעת הבחירות בקדימה ומוסי,
כי "ה נכשלו בכל דבר שעשו .שמישהו יבדוק מה ה עשו למע המדינה".
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