"ישראלים לא רוצים לעבוד"
ראיון  TheMarkerצביקהאורן ,נשיא התאחדותהתעשיינים ,סבור כי יש לקדם את החינוך המקצועי כדילהתמודד עם המחסור בידיים עובדות
אינטרסים״/וחולק עלעמדותיו של שר
בהתאחדות בעיה של הרבהניגודי
עליו(״אני מסכים שיש
שנמתחת
בתעשייה אורן מגיבלביקורת
הכלכלהנפתלי בנט למשל,בנוגעלרפורמה במכון התקניםולהורדת המכסים :״בנט לא מבין שהוא צריךלייצג את התעשייהמול הממשלה״

באחרונה פתח בנט חזית נו־
$TS1$נוספת$TS1$,
וזרותי־סובר
אורה קורן טלי
וטלי
$DN2$נוספת $DN2$,כשהצהיר כייפעללביטול
ספת,
דמיהטיפול התשלום שמשלמים
שכה הלמה מאז
'< כמעט
כלכליים ,ובהם
עסקיםלארגונים
 %%שהפתיע שר הכלכלה,
התאחדות התעשיינים .״אם אני
נפתלי ככט ,ושיכה את שמו של
מגיש עתירותלבג״ץ בנושא הפח־
$TS1$הפחתת$TS1$
המטהר והת־
$TS1$והתעסוקה$TS1$
משרד התעשייה,
$DN2$הפחתת$DN2$תשלומי ארנונה,כולםירוויחו
תת
קה( $DN2$תמ״ת) למשרדהכלכלה.
עסוקה
מזה לא רקתעשיינים.לכן,כולם
כתפש
כעיכי התעשיינים ,הצעד
בעלויות״ ,אומר
צריכים להשתתף
כסימן ראשון ,ולא אהרון ,לכך

שהשר האמוןעלעכייכיהם כעצם

אורן .״השר רואה את זה אחרת .אם

מאוד

יציע חוקלביטולהתשלום,נילחם

לא

אחרת ייווצר מצב אבסורדי,

אותם .״אכהכו

איכו מייצג

כועסים על החלפת
סמכטי .אכהכו

עכיין

שככט מכין

כממשלה״,
כשיא

השם ,זה

לא

שהוא כציג
אומר

כטוחים

התעשייה

צכיקה אורן,

התאחדות

בזה

שנגדל פה פרזיטים.יטפלובבעיות

של

אנשים ,ומישהו

זה .אנחנו גם לא מעריכים את העו־
$TS1$העובדה$TS1$

$DN2$העובדה $DN2$שרגע אחרי
בדה
התעשיינים

$TS1$הכלכליים$TS1$
הכלכ־
וראש נשיאות הארגונים
($DN2$לשעכר לשכת התיאום של
ליים
הארגונים
הכלכליים).

ראשון בנושא,

לספר

שיוצאים מדיון

מתקשריםעיתונאים

שהשר בנט

על

החליט״.
כבר

אף הכעס,

מודה אורן כי

״ככלל,
בממשלה.
גם כשמדובר בתעשייה מסורתית.
$DN2$פלאפון $DN2$הטריף לחברותהגדולות את
פון
התעשייה המקומית,לבין הטבות
כולנו צריכיםלהבין שזה מחיר
בה.
$DN2$טובה$DN2$.
להסדיר בחקיקה את מערכת היח־
$TS1$היחסים$TS1$
אנשים שחלקם לא מנוסים למ־
$TS1$למשל$TS1$
הממשלה לוחצתלהעלאת הפריון
החושים .צריך לשחרר חסמים רגו־
$TS1$רגולטוריים$TS1$
המם שניתנות בעיקרלחברות רב־
$TS1$רבלאומיות$TS1$.
לפעמים צריכיםלהת־
$TS1$להתגמש$TS1$
ההתאגדות.
$DN2$היחסים $DN2$בין הארגוניםלחבריהם המש־
$TS1$המשלמים$TS1$.
סים
 $DN2שר האוצר ,יאיר לפיר אבל
של
בתעשייה ,שהוא מהנמוכים במדי־
$TS1$במדינות$TS1$
$DN2$רגולטוריים$DN2$ולהפוך את ישראל
לטוריים
5.7
$DN2$רבלאומיות $DN2$.״אם המדינה הוציאה
$DN2$להתגמש $DN2$עם החלטות שאינןמקובלות לאומיות.
גמש
הוא
במקביל,
למים.
$DN2$המשלמים$DN2$.
שלו
ברצון
אני
לידי־
$TS1$לידידותית$TS1$
מציע הצעת
לעשות
משוכנע
מהפריון
%05
המפותחות וכ-
נות
$DN2$במדינות$DN2$
בינלאומיים״.
לגורמים
$DN2$לידידותית $DN2$יותר
דותית
ליצואנים,
על כל אחר ואחר .אני לא חושב מיליארד שקל הטבות
ולהצליח.ואולם מישהו צריך
טוב
חוק חרשה ,שלפיה ״כל ארם ,עובר
ומה תהיה המלצתכםלכ^ היצוא?
מיליון שקל למ־
$TS1$למענקים$TS1$
ומתוך זה רק 350
פילוג״.
שקיימת עכשיו סכנה של
או מעסיק ,חייבלהיות חבר באר־
$TS1$בארגון$TS1$
לומר סביב שולחן הממשלה את
בתעשייה האמריקאית .העלאת
עלולה להתבטא שוב במיכון
פריון
למפעלים קטנים
״את סף היצוא
זה לאמאוזן״,
$DN2$למענקים $DN2$מקומיים
חוק עירור השקעות הון הוא
$DN2$בארגון$DN2$כלכלי על פי בחירתו .מי שלא
גון
עמרות התעשייה .בנט רוצה לטפל
ענקים
על חשבוןעוברים ,והצורך למצוא
%51
להוריד .אני לא בטוח ש-
הוא אומר .״המענקים המקומיים נציע
ביוקר המחיה ,אבל זה תפקידה של יהיה מרוצה מהתנהלות הארגון ,אכן הנושא החם המונח כיום על
עולה .מנ־
$TS1$מנגר$TS1$,
לעוברי כפיים
זה מספיק נמוך .נעשה סקר שהוכיח
צריכיםלהיות הרבה יותר גבוהים.
ההתאחדות .החוק שונה
שולחן
יוכל לבטא את רעתובבחירות״.
כל הממשלה.
תעסוקה
גר,
שהפדיון של עסק קטן שחשוףלי־
$TS1$ליצוא$TS1$
לשביעות רצונם של הת־
$TS1$התעשיינים$TS1$.
ב2011 -
״תפקידו של שר הכלכלהלה־
$TS1$להסביר$TS1$
$DN2$מנגר $DN2$,חסרים בתעשייהבעלי מקצוע
אנחנו נציע שיינתן שיעור קבוע
גם מכם לא כולם מרוצים .תע־
$TS1$תעשיינים$TS1$
מסגרים וכרסמים,
כמו רתכים,
$DN2$ליצוא$DN2$עולה דרמטית .לא בטוח שנ־
$TS1$שנציע$TS1$
צוא
מהתמ״ג
$DN2$התעשיינים $DN2$.בעקבות ביקורת ציבורית
$DN2$תעשיינים$DN2$גדולים שקלו
שיינים
יר $DN2$מה תהיה ההשפעה של כל
סביר
למענקיםלפיתוחעסקים.
כאחרונה עשיינים.
$DN2$שנציע$DN2$להעלות את השיעור של יצוא וחלק מהתעשיות מכשירות כאלה
במיליארדי שקלים
על הטבות מס
מההתאחדות.
מהלך שנבחן על התעשייה וזה לפרוש
ציע
זה יהיה שיעור נמוך משמעותית
בהכשרה פנימית נקודתית.
אני חושב
%53
הגדולותל-
החברות
oecd״.
מהמקובל במדינות
״תעשייניםגדולים באו אלי
לא קורה .בנט לא מבין שהוא צריך
שהמדינה מעניקה לחברות ענק,
של
הראשונה
זה
את
המט?
הטכות
מכלול
לגכי
ומה
שאינם
קטנים
שאני
חורשים
כמה
לפני
הממשלה,
לייצג את התעשייהמול
התעשייה
״הבעיה
שטעיתי כשהצעתי
עו־
$TS1$עוברים$TS1$
בעודמפעלים
וטענו
בעבר״.
הישראלית היא שיש ירידה דרמ־
$TS1$דרמטית$TS1$
בכוונת התעשיינים לבקשלה־
$TS1$להגריל$TS1$
חברות רב־
$TS1$רבלאומיות$TS1$,
״צריך למשוך
המכירותלחו״ל
$DN2$עוברים $DN2$את סף%52
ברים
הקטנים
את
מייצג
הת־
$TS1$התקנים$TS1$
במכון
למשל,בנוגעלרפורמה
התעשיינים
טית
מהתק־
$TS1$מהתקציב$TS1$
%1.0
$DN2$להגריל $DN2$את המענקים מ-
$TS1$להציע $TS1$גריל
$DN2$רבלאומיות $DN2$,ואנחנומתלבטים מהלה־
בוחנת לאומיות,
כמעט שאינם נהנים מהן
ים $DN2$אובעניין הורדת המכסים״.
קנים
$DN2$דרמטית $DN2$בהשקעותולא קמיםמפעלים
ואותםלא ,כי בין השאר ,חוק עי־
$TS1$עירור$TS1$
%3.0
$DN2$מהתקציב $DN2$ל-
ציב
$DN2$להציע $DN2$כך שסביבת המסעדיין תמשוך
בראשות מנכ״לית האוצר,
$DN2$עירור $DN2$השקעות הון נמצא עלהשולחן
רור
לאלחינם מזכיר אורן את שני
חדשיםבישראל .היזמים מצביעים
ציע
ועדה
בחו״ל״.
הקמת
הנושאים שבנט קידם חרף התנג־
$TS1$התנגרותה$TS1$
ומעורר תסיסה .אני מסכים שיש יעל אנרורן ,את שינוי החוק ,והתע־
$TS1$והתעשיינים$TS1$
ברגליים ומקימיםמפעלים
מפעלים .מה שיותר משפיע
עמיתלגג,מנכ״ל משרדהכלכלה,
עלההחלטה אםלהקיםמפעל ביש־
$TS1$בישראל$TS1$
שיינים
שמתבטאת בהר־
$TS1$בהרבה$TS1$
רותה
מתכווצת
״התעשייה
$DN2$והתעשיינים $DN2$נערכים להצגתעמדותיהם.
תה $DN2$של התאחדות התעשיינים.
בהתאחדותבעיה,
שהתכווצות התעשייה היא
אמר
הרגולציה .כדילהקים
$DN2$בישראל$DN2$זו דווקא
$DN2$בהרבה$DN2$ניגודי אינטרסים :הברות קטנות בלחץ החברותהגדולות כבר נסוגה ראל
בה
מטרת השר היתהלעורר הורדת
ואיש לא מוטרד"
אין חולק על העובדה שה־
$TS1$שהתעשייה$TS1$
ההתאחדות מהצעהלהעלות את
ולקוחות ,יבואנים
$TS1$בתעשייה $TS1$וגדולות ,ספקים
פה עסק אתה צריךלהיותבעל שבע
עולמית.
תופעה
מחירים תוך חיזוק תחרות בתע־
מתכווצת.
$DN2$שהתעשייה $DN2$הישראלית
נשמות ,כי יוציאו לך את הנשמה.
 %53יצואלחברותגדולות
הרף ל-
המקומית באמצעות יבוא ,ותעשיינים .מאירך ,הכוחשלנו בא
שייה
יה$DN2$
עולמית,
״נכון ,מדובר בתופעה
תעשייה
אבל בישראל איש לא מוטרד מכך
ההמשך של התעשיינים קטן,
דור
הרב־לאומיות,למשל,
״החברות
 %51לקטנות.
תמורת הורדתו ל-
מתוך איחורהכוחות״.
מיותרים והכרה
תקנים
צמצום
ולא מטפל בזה .באירופה יש תוכ־
$TS1$תוכניות$TS1$
חרשים כמעט לא מו־
$TS1$מוקמים$TS1$.
לדברי אורן ,החוק החרש יצ־
$TS1$יצטרך$TS1$
הפילוג התפוגג?
אז איום
בבדיקה של מעברותבחו״ל .לת־
$TS1$לתפישת$TS1$
לא אוהבות את העובדה שחוקי הע־
$TS1$העבודה $TS1$ומפעלים
אסטרטגיותלשינוי המגמה,
ניות
$DN2$תוכניות$DN2$
$DN2$מוקמים $DN2$.התעשייה עוברת תהליך
קמים.
$DN2$העבודה $DN2$פה כל כך נוקשים ושיש זכות
בודה
$DN2$יצטרך $DN2$לבטא אתהשילוב הנכון בין
טרך
שאומר
״אני בא מבית ספר
ישת $DN2$התעשיינים ,צעדים אלה
פישת
אבלאצלנו משרד הכלכלה לא מס־
$TS1$מסעל$TS1$
מיכון ,שמחליף עוברים במכונות,
התארגנות לכל אחד .פסק דיןפלא־
$TS1$פלאפון$TS1$
שמצמיחים את
שהפשרה היא ההחלטה הפחות טו־
לפגוע בהם.
$TS1$טובה $TS1$.מסלולי המענקים
עלולים
יש

עם

מי

אמנם יושבים

לדבר

אחר ישלם על

שם כיום

בנט״צילצלבפעמון״
הארגוניםהכלכליים,

על
$DN2$מסעל$DN2$

שהעיר את
שצריכים

ההסתדרות:

״המעסיקים
וההסתדרות
צריכים
מראש

״היי־טק זה

לא

לבוא
עם

עמדה

משותפת ולאלץ
את הממשלה
לקבל החלטה
שהיא לא רוצה״

התאחדות

נשיא

התעשיינים,
או

ן:״היי־טק

צביקה
זה

מושג זוועתי"
אורה

וטלי

קורן
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על

תעשיית

ציונים

על נמלי

ההיי־טק:
מושג זוועתי.

כמו High

או Low

לא
אף

צריך

לתת

מטוס

מישהו צריך
לא טס על אלקטרונים.
מטבחים ומושביםוגלגלים.
לבנות לו
תעשייה אחת ,שיש בה הרבה מסלולים.
אינטל היא תעשייה רב־לאומית ,לא
אבל יש
חברות
אותנטית
ישראלית

יש

תוכנה

וחומרה

אותנטיות״

הים:

״לא נסבול
בנמלים ,אפילו לא
של יום .תמיד
אפשר
לפנות לבית הדין
לעבודה כדי לעצור
מהלכים
שביתה

מזיקים״
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