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שטייניץ" :בניגוד למדינות אחרות  -ישראל מתמקדת
"בטווח הארוך ,ולא הקצר
לשיעור צמיחה של  5%או יותר לדברי שר האוצר" ,נשאף להוביל את הכלכלה הישראלית
"בשנת 2010

שטייניץ יובל

"כדאי ששיתוף הפעולה הקיים בין חברות ישראליות לאמריקאיות יהיה קיים גם בין חברות ישראליות
לאירופיות .יש לנו הרבה מה להציע  -יוזמה ,יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה"  -כך אמר היום שר האוצר
יובל שטייניץ.

שר האוצר דיבר בכנס  Go 4 Europeהשמיני במספר ,המתקיים בתל אביב על ידי בית ההשקעות
 Co & Cukiermanוקרן הון  .Catalystבכנס משתתפים אנשי עסקים ומשקיעים מהארץ ומחו"ל,
כשמטרתו  -יצירת שותפויות אסטרטגיות והשקעות הון בין חברות ישראליות לאירופיות.

לדברי שטייניץ" ,ברצוני להציע לחברות אירופיות לפעול לא רק בתחומי שיתוף הפעולה עם חברות
ישראליות ,אלא גם לפתוח בישראל נציגויות ומרכזי פיתוח בשל היתרונות היחסיים שיש לנו על מדינות
אחרות בתחומי המדע ,המחקר והפיתוח".

שר האוצר התייחס לשני תחומים בולטים בהם הצליחה ישראל לצאת מהמשבר העולמי עם נזק מועט
יחסית .הראשון הוא האבטלה" :לרוב לוקח למדינות כמה שנים לגרום לשיעור האבטלה לחזור לאחר
משברים לרמות הראשוניות שלו"  .שיעור האבטלה בישראל עמד בסוף  2007על  ,6.2%וכעת הוא .7.9%
לדברי שטייניץ" ,אנו מעריכים כי שיעור האבטלה בישראל עוד יירד בשנה הנוכחית ,ואולי אף יגיע לרמה
של  ,7.1%שהוא אחוז אחד מעל הרמה בה נכנס העולם למשבר הכלכלי".

הנושא השני הוא שיעור החוב הלאומי יחסית לתמ"ג .שטייניץ" :בארצות רבות בעולם הוא צמח לשיעורים

מבהילים של מעל  ,100%ובארץ הוא גדל רק ב 2%-ל 79.9%-בשנת  ."2009לדבריו" ,המטרה שלנו היא
להמשיך להוריד את שיעור החוב ביחס לתמ"ג לרמה של  78%בשנת ."2010

שר האוצר הוסיף כי "הממשלות של מרבית המדינות המפותחות התייחסו למשבר כאל איום אמיתי
לכלכלה הריאלית ,ולכן התגובה הראשונה שלהן היתה לתת לכלכלות הנשמה מיידית מפה לפה,
הזרמת חמצן להחייאת הכלכלה ,שמשמעותה כסף שנשפך לשווקים" .לדבריו ,בניגוד לכך ,הממשלה
בישראל החליטה להתמקד בטווח הזמן הארוך ,ולא הקצר" :הממשלות האחרות בעולם מבינות היטב
שלהתמקדות בטווח הקצר יש מחיר כבד בטווח הארוך".

"בארץ לא התמקדנו בצעדי חירום ,אלא עשינו את ההפך" ,הוסיף שטייניץ .לדבריו ,מדינת ישראל נתנה
עדיפות מלאה לתוכניות לטווח הארוך תוך הבנה שהמשק ירוויח מהן גם בטווח הקצר" .המהלכים הללו
נתנו לקהילה העסקית את הביטחון שכלכלת מדינת ישראל תמשיך להיות יציבה" ,סיכם שטייניץ .הוא
הוסיף כי ישראל נמצאת בעמדת פתיחה טובה מאוד" :נשאף להוביל את הכלכלה הישראלית לשיעור
צמיחה של  5%או יותר בשנת ."2010

