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עו"ד ישראל מימון
מזכיר הממשלה

ניתן בזה אות הוקרה לשר האוצר ,בנימין נתניהו ,על תרומתו למדיניות
החברתית והכלכלית של ישראל .על הצלחתו להביא לתפנית כלכלית
חברתית ועל הנהגת מהפך שהציל את המשק מקריסה והעלה אותו על פסי
צמיחה ושגשוג.
תוכניתו הכלכלית של שר האוצר ,בנימין נתניהו ,ובמיוחד הנחישות שבהגשמתה ,הביאה
למהפך במצבו של המשק הישראלי .שר האוצר קיבל לידיו את המשק בשיא הטלטלה ,בשיאו של
המשבר והסערה .כקברניט מנוסה ניווט את הספינה לחוף מבטחים.
תוצאות המדיניות כבר נראות לעין :מגמת האבטלה השתנתה ובשנה האחרונה היא ירדה בכ.1%-
הנהגת המדיניות של עידוד אזרחי ישראל לצאת לעבודה במקום לחיות על קיצבאות כבר הוסיפו
כ 90-אלף ישראלים למעגל העבודה; צמיחת התוצר ,שהייתה שלילית ,עלתה לכ ;4%-הרפורמה
במס ,שמוסיפה עשרות ומאות שקלים למשכורות השכירים; הרפורמה בנמלים שתפתח את
התחרות והיעילות בשינוע סחורות יצוא ויבוא; הרפורמה בשוק ההון )ועדת בכר( שפותחת אותו
לתחרות אמיתית .בתקציב  2005נוספו  140מיליון שקל לסל הבריאות ו 4%-לקצבאות זקנה
המשולמות לקשישים שחיים רק מקצבה זו.
שר האוצר נתניהו נוקט בצעדים שדורשים אומץ לב ציבורי ,נחישות ועקביות .לעיתים קרובות
הותקף נתניהו אישית בשל המדיניות הכלכלית שקידם .שר האוצר לא ויתר והמשיך לשבור
מונופולים ששנים רבות שלטו בלעדית במשק .פתיחת המשק לתחרות והפרטה הן שתים מאבני
היסוד החשובות של משק חופשי ומודרני.
השר נתניהו נוקט במדיניות אמיתית ורצינית של צמצום פערים בחברה הישראלית .כך
לדוגמא פיתוח תשתיות הרכבת ,בהיקף של  20מיליארד שקל ,יגרום תוך פחות מחמש שנים
למחיקת המושג של פריפריות בישראל.
המדיניות הכלכלית ,המקצועית ,האחראית והאמיצה ,שמוביל שר האוצר ,היא המתכונת הנכונה
להמשך הצמיחה ,ליציבות ולעשייה חברתית נכונה .כלכלה צומחת וחופשית ושמירה על אחדות
העם היא הדרך הבטוחה ביותר ,להובלת ישראל לשלום ובטחון מבית ומחוץ.

שר האוצר קיבל את הערכת חברי פורום ה ,CFO-בשני הסקרים לשנת
 ,2004בהיותו מוביל בתרומתו למשק הישראלי ,בקביעת מדיניות כלכלית,
שתרומה רבה לה למשק ,וביישומה .בשל כל אלו מוענק לשר האוצר,
בנימין נתניהו ,אות הוקרה מיוחד על תרומה יוצאת דופן למשק
הישראלי.
בשם ועדת השופטים
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