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אלי יונס ,מנכ"ל מזרחי טפחות – אסטרטגיה של צמיחה
כמה הערות לדבריו של שרון קדמי –



שיעור התעסוקה – אנחנו עוברים מהפכות רבות בתחום הזה ,לרבות במה אנחנו עוסקים.
הספר אומת הסטרט אפ ,אם נמשיך כך ,יימכר בעתיד כמדע בדיוני.

אני רוצה לדבר על מקורות ,שימושים וניהול גרעון כדי להשיג צמיחה .הדפסת כסף תביא לאי יציבות
ואינפלציה ,אז איך שומרים על מימד של איתנות במערכת הפיננסית? איך מממנים שימושים ממקורות
מוגבלים? זו השאלה הכבדה ביותר המשמעותית ביותר .כששרים מדליפים מתוך ישיבת ממשלה
ועוסקים בסוגיות מבהילות אבל לא בדרך של הפתרון פה מחר ,אלא בדרך של הבהלה ,בסופו של דבר
גם ההון שצריך להיכנס פנימה כדי לפעול במשק גלובלי ,עלול להפסיק לבוא.
כדי לצמוח צריך תכנון ארוך טווח .יש לזהות כיווני פעולה ,ורב השינויים הגדולים אורכים זמן ממושך.
שאלה ראשונה היא ממה יוצרים צמיחה .מהו הקטר של המשק הישראלי? אנחנו לא סין .לא נייבא
טכנולוגיה ונייצר בזול .לכן מה שאנחנו טובים בו הוא להיות מוטי טכנולוגיה ויזמות עסקית – פעילות
ששורשיה בישראל והיא מתפרסת בחו"ל .זה עובד מ.5891-
שאלה שניה  -אחרי איתור הקטר צריך לראות אם הוא רלוונטי ,האם תקף גם היום ,וכשאני מסתכל
קדימה – האם יש לנו בעיה של חור בעוצמתו של קטר הצמיחה .מהו הקטר האלטרנטיבי 8009 .היה
משבר גדול ,ולא היה אנליסט אחד שלא העריך שאירופה וארה"ב לקראת מיתון .אנחנו התבשמנו
בהצלחות של עצמנו ,כי מערכת הבנקאות הייתה בסדר ולא קרסה ,והכלכלה שרדה את המשבר.
הכתובת הי יתה על הקיר ,מה יקרה ליעדי הייצוא שלנו? לאירופה עוד יקח זמן ,וגם ארה"ב עוד מגמגמת,
אבל נורא מכ ל ,מחוללי הצמיחה העולמית ,סין ,הודו ,דרום אמריקה ,לא מתנהגים כמו שתכננו .אז מהו
הקטר האלטרנטיבי ואיך תומכים בו שיוביל אותנו דרך המשבר.
שאלה שלישית – האם כל מה שיכול לתרום לצמיחתנו ממוצה ,ואם לא האם המשאבים שלנו יכולים
להתפתח לסייע לקטר הצמיחה העתידי שלנו? כשמדובר על ניהול מדינה ,חשוב לבנות תשתיות בסיסיות
המסייעות למיצוי הפוטנציאל האנושי כדי שכולם יהיו שותפים בכלכלה .שותפות במאמץ הכללי .נתוני
התעסוקה בישראל מוטים ביחס ל OECD-בגלל תעסוקת נשים יהודיות ,שהיא גבוהה ,ודוחפת הכל
למעלה .שיעור ההשתתפות בכח העבודה בישראל נמוך .התרבות כאן היא של הימנעות –  10%נכנסים
למערכת חינוך ולומדים לחיות בדרך חיים אלטרנטיבית ולא לקחת שותפות במה שקורה כאן .אנחנו
בבעיה גדולה .מומלץ לקרוא את הספר של משה פרל ,בעינים פקוחות .הוא מתאר עיתונאית מה יתפתח
בתחום התמיכה בעיקר קצבאות ילדים ואיך זה הוריד השתתפות בעבודה .אחת המהפכות החשובות
בכלכלה הישראלית הייתה ע"י ביבי כשר אוצר ,שהעביר משאבים מהמדיניות הזו לטובת המשק כולו.
השכלה .כל אחד יכול ללמוד מה שהוא רוצה ,אבל האם חובתנו לסבסד את הלימוד ואורך חייו של מי
שלומד משהו שאינו תורם לכלכלה .האם אנחנו תומכים במנועי צמיחה של המשק או של עוצמה
קואליציונית? צריך להעדיף חינוך מדעי ,ולתת אותו בחינם בישראל .צריך ודאי לא לעודד את מה שלא
כולל בתוכו לימודי ליבה.אנחנו מדינה טכנולוגית .אחת הסיבות הבולטות ביותר בפערי הכנסה בין המרכז
לפריפריה ,הלמעלה והלמטה ,היא הקרבה לקטרי הצמיחה של המשק .מי שבמרכזים האורבניים בהם
ההיי טק פועל ,שותף לפריחה ולצמיחה .היתר – לא עומדים בזה ולא נהנים מזה .צריך לדאוג גם להם .אי
אפשר להניח שרק בגלל זה שיש קטר שמושך מהר קדימה ,שאר הרכבת תרוץ אחריו אם היא לא
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מחוברת אליו ...ועדת שני ממליצה לרתום גם את הקרונות האחרונים ,צריך להכשיר אותם ולסבסד סיוע
למי שרוצה להשקיע במשק הישראלי .אם מוכרים מפעל טכנולוגי לגורם בינלאומי ,צריך שהוא לא רק
יעסוק במרכזי המחקר והפיתוח ,אלא גם יקים חוות עבודה .אינטל זו דוגמא מצוינת – כי יש עבודות
היקפיות .אין יותר חינוך טכנולוגי בישראל .זו מכה כבדה על התעשיות עצמן ,שצריכות להכשיר כוח אדם.
צריך לדאוג גם  51-80שנה קדימה – קידום מדעי במחקר בסיסי ,ידע עילי שיגרור את המפתחים קדימה
ולמעלה.
מה עושים בינתיים כדי לשמר צמיחה ולכידות חברתית? הקטר האלטרנטיבי הוא צריכה פרטית .זה מה
שיש .איך מייצרים הכנסה פנויה? כשמדובר על המונים שמחפשים מקום עבודה – יכול להיות שיש
אלטרנטיבות למשרדים השונים ,למשל ,עסקים קטנים ויזמות ,אבל אלה מצריכים אומץ ותמיכה ,שתקטין
את הסיכון האישי .צריך לשחרר את ההכנסה הפנויה כדי שנקנה יותר כדי שהכלכלה תנוע .עד ששווקי
הסחר יתאוששו.
מדיניות מיסוי – מה שנאמר בוועדת קדמי ,והזעם מוכיח שההגנה על התעשייה והכשרות ודברים נוספים
ממין זה תגרום להורדת מחירים בתעשייה הישראלית.
ריווח מדרגות המ ס כדי שהאנשים ישלמו פחות הוא חשוב ,ואין מניעה להטיל מס על רווחי הון .לא בגלל
זה אין מחזורים בבורסה .זה בגלל רגולציה.
השאלה הגדולה מכל – מאיפה?! מאיפה יבוא הכסף?!
התשובה המורכבת היא שחלק חשוב מהמקורות בידינו ,אך מחייבים החלטה של מי שנדרש לקבל
החלטות קשות – הממשלה .האם רוצים לממן פעילות חברתית או אורך חיים של מי שאינם חלק ממנגנון
הצמיחה הכלכלי? צריך לקבל החלטה שאינה נגזרת מאי עשיה .הקצאת קרקע – אם מחירי הדירות ירדו,
תהיה יותר הכנסה פנויה .למה אי אפשר להקצות קרקע בקלות ,לתכנן בקלות ,כמו בשנות ה 80-עבור
העלייה הרוסית – באר שבע ,עכו .מה לגבי תקציב הביטחון .האם הוא היעיל ביותר ואין בו כמה
מיליארדים מיותרים שאפשר להפנות לצרכים דחופים של המשק הישראלי?! יש בו כיסים כבדים של
שומנים שצריך לטפל בהם באומץ .מה לגבי יו"ש? החלטה כאן תקבע יעד וכיון.
צריך לתקן את הטייס האוטומטי של הגדלת התקציב .חלק חשוב מהגרעון נובע מהגדלה אוטומטית של
התקציב .זה לא הולך אף פעם לאן שצריך – אלא למי שמבקש ולוחץ או מחולק לכולם .זה לא סביר.
מותר ללוות אם יש לך תכנית השקעות ברורה המסמנת את העתיד .אסור ללוות כדי להקים בריכת שחיה
בחצר המפעל ...בחינת הגרעון בתקציב השאלה אינה נומרית .אם מתכננים ומשקיעים בתוואי שבקצהו
הכנסה נוספת ,מותר ללוות היום כדי להנות בעתיד .כך עושים בעסקים ובכל משק .באירופה לוו כדי
לצרוך וזה אסור לעשות .זה הגרעון שאנחנו מדברים עליו היום .מותר ליצור גרעון כחלק מתכנית השקעה
ברור לעתיד.
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