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בנימין נתניהו :צריך להמשיך ברפורמות במשק גם אם בעלי הון
מנסים לטרפד אותן
 02.1.2008 | 12:03אורה קורן

"המפתח לצמיחה כלכלית מחייב את המשך רפורמות" ,אמר בנימין נתניהו בכנס
ה CFO-שנערך היום )רביעי(" .שלושה דברים דוחפים צמיחה כלכלית ואנחנו
צריכים לייעל את הממשלה ,להפחית מסים ולהמשיך ברפורמות להגדלת
התחרות במשק .אלה דברים שחייבים להמשיך בהם כל הזמן .זה לא נגמר ,כי
אחרים עושים את זה ובכלכלה הגלובלית ,הם ימשכו אליהם אפילו משקיעים
ישראלים" ,הוסיף.
בניגוד למצדדים במודל האירי לקידום רפורמות במשק תוך תיאום בין ממשלה,
עובדים ומעסיקים הבהיר נתניהו ,כי ממשלה צריכה לקדם בנחישות רפורמות על
פי שיקוליה .לדבריו ,זו זכותה על פי חוק ומה שקרה באירלנד הוא שהעובדים
הצטרפו לרפורמות רק לאחר שלא היתה להם ברירה ,לאחר שהבינו שבכל
מקרה הרפורמות יתבצעו.
"העברנו רפורמות על ידי הבהרה שהן יעברו בכל מקרה ואז נכנסנו למשא ומתן
עם העובדים ,לא על הרפורמה אלא על שכר וכדומה .הסיבה שיכולנו להעביר
אותן .היתה הידיעה ,שנעשה אותן בכל מקרה ,אם צריך בחקיקה .ולפי החוק
הפררוגטיווה של שינויים היא של הממשלה" ,אמר נתניהו.
לדבריו ,הרפורמות צריכות לפתוח את המשק לתחרות שמעלה את הפריון
בכלכלה" .זה כמו שאתה נכנס לכושר ולא יכול להפסיק להתאמן כי אחרת
העורקים ייסתמו ,או כמו שאתה ממלא דלק במכונית ונוסע ,וכל הזמן צריך למלא
דלק כדי לא להיתקע" ,הסביר את הצורך בהתמדה .לדבריו ,תמיד יהיו בעלי הון
ואיגודים מקצועיים או פוליטיקאים שירצו לבלום תחרות ,אבל צריך לעקוף אותם.
"המרכיבים החשובים ביותר לצמצום פערים בחברה הם כלכלה חופשית פתוחה
ותחרותית ,וחינוך" .לדבריו ,הפערים שלא נסגרו עדיין במדינה קשורים לכשלי
מערכת החינוך.
"יש לזה השלכות כלכליות .ככל שנכנסים לכלכלת ידע ויזמות .הפיגור המתמשך
של ישראל בחינוך יפגע בנו גם כלכלית .צריך להעלות את רמת מערכת החינוך
ולהבטיח שהעליה תגיע לכולם" ,אמר.
נתניהו הוסיף כי "צריך להעלות את השכר אפילו בצורה דרמטית ,אך מדובר
בפרט אחד שלא עושה את ההבדל .השכר לא יעלה את הרמה לבדו" ,אמר.
לדבריו ,יש להשקיע בבחירת המורים מקרב מאגר המצטיינים ולהכשיר אותם.
צריך לאפשר למנהלים לנהל ולקדם מורים טובים גם באמצעות תמריצים
כלכליים ולא לאפשר לילדים עם בעיה לפתוח פער מול אחרים .יש למקד
מאמצים בלימוד מקצועות הליבה ולהוסיף לימוד של ערכי משמעת אזרחות,
ציונות ומורשת .לדבריו ,כל ממשלה צריכה להוביל את הרפורמות בכלכלה
ובחינוך ,והוא עצמו מתכוון להתמקד בכך.
"ישנם לוביסטים ובעלי הון ששולטים בשוק מונופוליסטי ,שלא רוצים תחרות.
ספגנו הרבה נזקים ושילמנו גם מחיר פוליטי אבל המדינה הרויחה" ,סיכם
נתניהו.
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