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קבוצת שטראוס

על פעולתו ותרומתו המשמעותית למשק בישראל בסביבה כלכלית מאתגרת
תוך מאבק בלתי מתפשר על מסגרת התקציב.
עם הקמתה של ממשלת ישראל ה 32-בראשות בנימין נתניהו ,מונה ד"ר יובל שטייניץ לשר האוצר .שטייניץ נכנס לתפקידו בעת שהמשק
הישראלי והמשק העולמי נמצאו במשבר כלכלי עמוק .המדיניות שאומצה על ידי מרבית הכלכלות המערביות הייתה של הזרמה תקציבית
מאסיבית .שטייניץ ,פעל ליישום מדיניות אחרת ,המתבססת על אחריות ומשמעת תקציבית.
התקציב הדו-שנתי אותו קבע שטייניץ ,איפשר בשיא הבהלה העולמית ,בטחון בהתנהלות מחושבת וארוכת טווח של ממשלת ישראל .בנוסף,
עשה התקציב הדו-שנתי לשיפור מערכות התכנון והביצוע.
תחת שר האוצר שטייניץ גובש החוק החדש לעידוד השקעות הון ,חוק הקובע מס חברות הנמוך ביותר בעולם המערבי ,תוך מתן דגש לצורכי
הפריפריה ועוצבה תוכנית מקיפה לעתיד התעשיות המתוחכמות בישראל .בכך הפכה ישראל למדינה המערבית היחידה שהצליחה להביא
להגדלת היקף ההשקעה בה.
שטייניץ מוביל מהלך של שילוב חרדים וערבים .הדגל אותו הוא נושא נועד להגדיל את ההשתתפות בכח העבודה בישראל ולמלחמה בכיסי
העוני המתמקדים באוכלוסיות אלו ,כל זאת בהתבסס על אמונתו כי שילובם הכלכלי יביא גם לשילוב חברתי ולהשתתפות אוכלוסיות אלו
בשרות הצבאי ,האזרחי והלאומי.
יובל שטייניץ מקדם את הגדלת היצוא וקשרי המסחר של ישראל עם מדינות המזרח .המשקל של הודו סין ודרום אמריקה בעוגת היצוא
הישראלית ,עלה בשלושים אחוזים בשנתיים האחרונות .שטייניץ יצר מעטפת רחבה המשרתת הגדלה של נפח הייצוא לטווח הקצר ושל שת"פ
כלכליים וטכנולוגיים לטווח הבינוני והארוך עם מדינות ענק אלו.

בשל מדיניותו העקבית והנחושה לשמירת המסגרת והמשמעת התקציבית ,בשל תרומתו לעידוד קשרי הסחר מול המזרח,
בשל חיזוק כלכלת ישראל מול אתגרי הכלכלה העולמית ,בשל כל אלו ,מוענק לד"ר יובל שטייניץ ,שר האוצר,
אות הוקרה לאיכות ומצויינות.
בשם ועדת השופטים,
נגה קינן
יו"ר
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