עובדי ההיי טק ישלמו את העלאת שווי הרכב מכיסם
פורום  CFOמזהיר מפני העלאת שווי השימוש ברכב" :חברות ההיי-טק הבינלאומיות
לא יאפשרו לחברות הבנות בישראל לגלם במשכורות אלפי העובדים את העלאת שווי
הרכב שנגזרת מהרפורמה של שר האוצר"" .ההחלטה תשפיע על יכולת התחרות של
ישראל בעולם"
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פורום  CFOבו חברים סמנכ"לי הכספים של עשרות חברות בינלאומיות הפועלות בארץ ,הזהיר
היום )ג'( כי חברות ההיי-טק הבינלאומיות לא יאפשרו לחברות הבנות שלהן בישראל לגלם
במשכורות אלפי העובדים את העלאת שווי הרכב ,שנגזרת מהרפורמה המוצעת של שר האוצר
הירשזון.
"אם רשות המיסים הישראלית רוצה לגבות יותר כסף מעובדים – זה לא מעניין את חברות
האם" ,נאמר בפגישה .במילים אחרות  -העובדים יאלצו לספוג בעצמם את העלאת שווי הרכב או
לקנות רכבים משומשים באופן פרטי.
"להחלטה זו משמעויות נרחבות על כל המשק ,כיוון שחברות ענק אלה הן הסמן הימני בכל הקשור
לתנאי עבודתם של עובדי ההיי-טק .בעקבות ההחלטה ,ייתכן שגם חברות ההיי-טק הישראליות
ינקטו בצעד דומה ולא יגלמו את שהעלאת שווי הרכב לעובדיהן" ,הוסיפו המשתתפים בישיבה.
חברי הפורום הזהירו בנוסף כי ההחלטה תשפיע על יכולת התחרות של ישראל מול מדינות
זרות ,ובעיקר למול מפעלים דומים בהודו ובסין" .במידה והרפורמה המתוכננת תביא להגדלת
עלויות השכר לעובדים הישראלים ,הדבר יפגע בכושר התחרות של המשק הישראלי ועלול להביא
להחלטה של הנהלות החברות להעדיף הקמת מפעלים נוספים במדינות אחרות ,בשל עלויות
השכר".
ומה באשר לפריפריה? לטענת חברי ה CFO-חלק גדול מהחברות הבינלאומיות המעסיקות עשרות
אלפי עובדים בארץ פועלות דווקא מהפריפריות כגון מגדל העמק ,יקנעם וקריית גת ,ובמידה ויועלה
שווי הרכב ,הן עשויות להתקשות בלמצוא עובדים שלא יוכלו להגיע לאזורים אלה ,ויעדיפו לעבוד

דווקא בחברות הפועלות במרכז הארץ.
במהלך ינואר הציג שר האוצר תוכנית הכוללת רפורמה בתחומים מרכזיים במשק שנועדו לדבריו
לצמצום את הפערים החברתיים בארץ ולעודד את התעסוקה .כחלק מהרפורמה מוצע ,כי שווי
השימוש ברכב הצמוד יועלה בהדרגה ,על פני שלוש שנים ,בסכומים שבין  1,140שקל בקבוצה ל-
 3,870שקל .הרפורמה אושרה על ידי הממשלה בתחילת החודש.

