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ראש הממשלה ,השתלט על אגף התקציבים
 17.2.2009 | 07:04נגה קינן

<< הדבר הראשון שיהיה על ראש הממשלה הנבחר לעשות הוא להגדיר את
רשימת הרפורמות והשינויים שיאפשרו צמיחה כלכלית מתחדשת לישראל ,בלב
לבו של המשבר הכלכלי שבו מצוי העולם.
 .1פעולה ראשונה שצריך ראש הממשלה הנבחר לבצע היא בניית ממשלה קטנה וחכמה .מבנה
הממשלה צריך להיות הגיוני ,חסכוני ויעיל .התעניינותם של השרים ומקצועיותם בתחום שעליו הם
מופקדים היא קריטית.

 .2לא ניתן למשול כשממשלות קמות ונופלות כל שנתיים .לכן ,יש למנות ועדה
שתפקידה יהיה להגדיר את השינויים הנדרשים כדי לוודא שממשלות ישראל,
ראשיהן ושריהן יכהנו ארבע שנים מלאות.
 .3אישור תקציב לשנה וחצי .תקציב רב -שנתי הוא שאיפה המקובלת על המגזר
העסקי הנדחית שוב ושוב על ידי אגף תקציבים .מכיוון שעדיין אין תקציב ,יהיה
על הממשלה החדשה לאשר תקציב לשנה וחצי.
 .4יצירת תנופה כלכלית .יצירת תנופה כלכלית יכולה להסתמך אך ורק על השוק
העסקי .בעוד המגזר הממשלתי מתארגן לתזוזה קדימה ,המגזר העסקי יכול
להביא לתוצאות משמעותיות מיידיות .לכן יש לבצע שלושה מהלכים דחופים:
הגדלת השקעות המדינה במו"פ תעשייתי; מציאת פתרון למחנק האשראי של
המגזר העסקי; והגדלת הצריכה.
 .5העברת אגף תקציבים ממשרד האוצר למשרד ראש הממשלה .משרד ראש
הממשלה צריך להיות הגוף המתכנן ,ואילו משרד האוצר הוא הגוף המבצע .לכן,
יש להעביר את אגף תקציבים למשרד ראש הממשלה ולמנות את מנהל המועצה
הלאומית לכלכלה ליועץ מיוחד לראש אגף תקציבים בכל הקשור לניהול לטווח
הארוך.
יש אף להקים רשות להשקעות זרות ,שתפעל כרשות עצמאית תחת משרד ראש
הממשלה .לרשות תוקם מועצת מנהלים שבה יהיה רוב לנציגי המגזר העסקי.
בנוסף ,יש צורך ברפורמה במינהל מקרקעי ישראל והקמת רשות פיקוח שתאגד
את המפקח על הבנקים ,יו"ר רשות ני"ע וראש אגף שוק ההון ,הביטוח והחיסכון.
 .6מבנה השליטה ,הניהול והבקרה בישראל אינו עונה על המציאות ודרישותיה.
הכשל המבני הוא שיוצר את הביורוקרטיה והשחיתות .מהות הרפורמה בשירות
הציבורי היא הצמדת סמכויות למנהלים לשכור ,לפטר ולתגמל עובדים מצטיינים.
זו המלחמה היעילה בביורוקרטיה.
הכותבת היא יו"ר פורום  CFOוחברת נשיאות פורום ראשי המשק
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