יו"ר פורום ה CFO -לרה"מ" :אל תמנה שר אוצר כתוצאה
מקומבינות פוליטיות"
נגה קינן מותחת ביקורת קשה" :הממשלה הנוכחית חיה על האדים שהשאיר נתניהו ,זו
ממשלה בנבצרות"
שי ניב 19/6/2007
"אני רוצה להבהיר שלא נקבל מינוי שר אוצר כתוצאה מקונקטורה פוליטית" .כך אומרת
ל"גלובס" נגה קינן ,יו"ר פורום ה) CFO -סמנכל"י הכספים( ,בתגובה להודעת ראש
הממשלה ,אהוד אולמרט ,לפיה ימסור בשבוע הבא את זהותו של שר האוצר החדש.
לדבריה" ,שר אוצר יכול להיות אדם פוליטי ,אבל אחד שיש לו נגיעה לתחום ומינויו נעשה
מהסיבות הנכונות" .על הידיעות על פיהן אולמרט פנה בעבר לנגיד סטנלי פישר וליו"ר בנק
הפועלים לשעבר ,שלמה נחמה ,אמרה" :מינוי אנשים מקצועיים לתפקיד שר האוצר יכול
להוות גם חיסרון ,בשל חוסר יכולתם לעתים להתרגל לפוליטיקה הישראלית ,בדרך להעברת
החלטות חשובות" .עם זאת היא מחדדת את המסר" :אני קוראת לרה"מ שלא ימנה שר אוצר
כתוצאה מקומבינות פוליטיות".
מחר )ג'( יפתח כנס ה Best Practice -השנתי של הפורום שיתקיים באילת ,אולם בניגוד
לשנים קודמות ,לא יתארח בכנס שר האוצר ,ולא מבחירה .בכנס הקודם לא חששה קינן
להזהיר לעיני כל את שר האוצר דאז ,אברהם הירשזון ,פן יקדם את הרפורמה להעלאת שווי
השימוש ברכב צמוד .היום היא טוענת כי בכנס הקרוב יבלוט במיוחד "מי שלא יהיה בו",
כהגדרתה.
"הממשלה הנוכחית חיה על האדים שהשאיר נתניהו" ,טוענת קינן" .זו ממשלה בנבצרות,
במיוחד בתחום הכלכלה ,ללא שר אוצר ,ללא מנהל רשות מסים ועם ראשי אגפים
שמתחלפים" ,היא מסבירה" .נכון שאנחנו תמיד אומרים שטוב לנו כשהממשלה לא מפריעה,
אבל כשממשלה לא קיימת זה כבר לא ייתכן .צמיחה היא תוצר של מדיניות פיתוח
ממשלתית ,השקעה בתשתיות ומדיניות מסים נכונה  -וכל הדברים האלה לא קיימים היום",
היא טוענת.
גם הפעם קינן לא שוכחת לבוא חשבון עם רשות המסים ,בעניין הרפורמה בליסינג" :גופי
ממשל שונים זורקים מספים וטוענים שהמדינה יכולה לחסוך כך וכך .אבל מאחורי המספרים
אין גילוי נאות ולא ניתן להוכיח את אמיתות המספרים" .הדברים נאמרים בהמשך ישיר
לדרישתה של קינן מרשות המסים ,לחשוף כיצד הגיעה לתחשיב לפיו המדינה תחסוך כ2.5 -
מיליארד שקל מן הרפורמה.

