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יו"ר פורום ה" :CFO-הכלכלה הישראלית מופקרת
ומתקדמת על אדי הדלק האחרונים של תקופת נתניהו"
דבריה של נגה קינן נאמרו בכנס השנתי של פורום ה CFO-שנפתח באילת
מאת נתן שבע

"כולם מדברים על הביטחון ,אולם הכלכלה הישראלית מופקרת כבר תקופה ארוכה .הצלחתו
הכלכלית של המשק מתקדמת על אדי הדלק האחרונים של תקופת בנימין נתניהו" ,כך אמרה
נגה קינן ,יו"ר פורום ה ,CFO-בפתיחת הכנס השנתי של הפורום שמתקיים השבוע באילת.

"המרחק בין תל אביב לירושלים גדל עד מאוד בשנה האחרונה .המרחק הוא בין העשייה
הכלכלית של המשק לבין הנבצרות המתמשכת של הנהגת המדינה .מישהו צריך להתחיל
לקחת אחריות .מישהו צריך להתחיל לעשות מעשים" ,אמרה קינן.
בפתיחת הכנס השנתי של פורום ה ,CFO-הנערך בהשתתפות כ 150-סמנכ"לי כספים של
החברות המובילות במשק ,אמרה קינן כי "משרד האוצר משותק כבר חודשים ארוכים  -אין
שר אוצר ,אין מנהל רשות מסים ,מנהל אגף התקציבים עם רגל וחצי בחוץ ,ולא הוחלט האם
רשות המסים תפוצל או תישאר במתכונתה .כמו כן ,אין החלטות סופיות בנוגע לרפורמות
כמו שווי רכב ,מס הכנסה שלילי ,ונושאים נוספים".
קינן קראה לראש הממשלה למנות באופן מיידי שר אוצר שינווט את הכלכלה הישראלית .עם
זאת ,התריעה קינן מפני מינוי שר האוצר כאתנן פוליטי" .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".
עוד אמרה קינן כי ישראל הוזמנה להצטרף כחברה בארגון ה ,OECD-אולם האירוע ,שעתיד
להשפיע רבות על המשק הישראלי בפרט ועל מדינת ישראל בכלל ,עבר כמעט ללא תשומת
לב ציבורית" .בעוד כולנו מרוכזים בקסאמים ,ועדות חקירה ,שביתת הסטודנטים ותאונות
דרכים ,השינוי המשמעותי ביותר ,שעתיד להשפיע לא רק על הכלכלה ,אלא על כל אורחות
חיינו  -הכלכליים ,הפוליטיים ,המשפטיים ואפילו החברתיים  -התקבל בדממה".
קינן יזמה והקימה את פורום מנהלי כספים ראשיים המאגד את סמנכ"לי הכספים של 600
חברות במשק .היא משמשת כמנכ"ל הפורום מאז הקמתו בספטמבר .1997

