יו"ר פורום  CFOלרה"מ :אל תמנה שר אוצר כ"אתנן פוליטי"
נגע קינן פתחה הערב את כנס פורום  CFOבאילת בהתקפה על מצב הממשלה ובעיקר על השיתוק של
משרד האוצר" :הכלכלה הישראלית מופקרת כבר תקופה ארוכה והצלחתו הכלכלית של המשק
מתקדמת על אדי הדלק האחרונים של תקופת בנימין נתניהו"
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"כולם מדברים על הביטחון אולם הכלכלה הישראלית מופקרת כבר תקופה ארוכה והצלחתו הכלכלית של
המשק מתקדמת על אדי הדלק האחרונים של תקופת בנימין נתניהו" כך אמרה נגה קינן ,יו"ר פורום ה-
 ,CFOבפתיחת הכנס השנתי של הפורום שמתקיים השבוע באילת .לדברי קינן ,דומה שייחודו העיקרי של
הכנס השנה ,על פני הכנסים הקודמים ,הוא היעדר הממשלה והיעדר מנהיגות כלכלית" .בשנה האחרונה
גדל עד מאוד המרחק בין תל-אביב וירושלים ,בין העשייה הכלכלית של המשק והנבצרות המתמשכת של
הנהגת המדינה .מישהו צריך להתחיל לקחת אחריות .מישהו צריך להתחיל לעשות מעשים " אמרה קינן.
לדברי קינן ,משרד האוצר משותק כבר חודשים ארוכים ,כאשר אין שר אוצר ,אין מנהל רשות מסים ,מנהל
אגף התקציבים עם רגל וחצי בחוץ ,לא הוחלט האם רשות המסים תפוצל או תישאר במתכונתה ,אין
החלטה סופית בנוגע לרפורמות כמו שווי רכב שישפיעו על מהלכים אסטרטגיים של חברות ועל מאות אלפי
עובדים ,אין החלטה לגבי מס הכנסה שלילי ונושאים נוספים אינם מטופלים.
קינן קראה לראש הממשלה למנות מייד שר אוצר שינווט את הכלכלה הישראלית .יחד עם זאת ,התריעה
קינן מפני מינוי שר האוצר כ" -אתנן פוליטי"" .אם אנו רוצים לשמור על המשק הישראלי ,ראש הממשלה
חייב למנות לתפקיד שר האוצר אישיות כלכלית בכירה שיכולה להמשיך את תנופת הרפורמות הריאליות
והפיננסיות שבוצעו במשק הישראלי בשנים האחרונות ולא להשתמש בתפקיד כמקור לחלוקת כיבודים
פוליטיים".
בפתיחת הכנס השנתי של פורום ה CFO-שנערך בהשתתפות כ 150-סמנכ"לי כספים של החברות
המובילות במשק אמרה קינן כי ישראל הוזמנה להצטרף כחברה בארגון ה ,OECD-אולם אירוע זה שעתיד
להשפיע ביותר על המשק הישראלי בפרט ועל מדינת ישראל בכלל עבר כמעט ללא תשומת לב ציבורית.
וכך" ,בעוד אנחנו כולנו מרוכזים בקסאמים ,ועדות חקירה ,שביתת הסטודנטים ותאונות דרכים ,התקבל
בדממה השינוי המשמעותי ביותר ,שעתיד ,להשפיע לא רק על הכלכלה ,אלא על כל אורחות חיינו –
הכלכליים ,הפוליטיים ,המשפטיים ואפילו החברתיים".
לדברי קינן ,שקיפות ,אתיקה ושיתוף אזרחי בתהליך הדמוקרטי – הוא חלק חשוב במחוייבות המדינות
החברות ב .OECD-בנושא זה ,הדגישה קינן ,את הצורך בשקיפות התחשיבים עליהם מתבססים גורמי
הממשל" .התחשיבים עליהם מסתמכים גורמי ממשל שונים ,בהקשר לדברים אשר ברצונם לקדם – אינם
פתוחים לציבור – והדיון – בין אם הוא בכנסת ובוועדותיה ,ובין אם הוא בציבור – אינו לגופם של נתונים
אלא מתמקד בסיסמאות .כך לדוגמא – אנו דורשים מרשות המיסים להציג בפני הציבור את התחשיבים
עליהם היא מבססת את קביעתה כי העלאת שווי רכב תכניס למדינה  2.5מיליארד  .₪עמימות יוצרת עימות
אמוציונאלי מיותר .רק שקיפות תקדם את הדיון לבסיס רציונלי .ממנו ניתן להגיע לפתרונות" אמרה קינן.
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