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נשלח ליו"ר המפלגות
הנדון :מחויבות מפלגת  ....לתעשייה הישראלית כמנוע לצמיחה במשק

אנו עומדים בפני מערכת הבחירות לכנסת ה ,01-אשר בסיומה תידרש הממשלה הבאה לאשר תקציב מדינה
חדש ולהתמודד עם אתגרים לא פשוטים כתוצאה מהמצב הכלכלי העולמי.
אנו רואים לנגד עינינו כיצד נפגעו מדינות כמו יוון ,ספרד ,צרפת ופורטוגל אשר המשותף להן הוא שחלקה
של התעשייה המקומית בפעילות הכלכלית הוא נמוך מ 01% -מהתוצר.
בעשור האחרון ירד חלקה של התעשייה באירופה כולה מ 01%-מהתוצר ל 01%-וכעת יוזמת הנציבות
האירופית שינוי חד במדיניות התעשייתית לצד השקעת משאבים נרחבת .מטרת התכנית היא להעלות את
חלקה של התעשייה ל 02%-מהתוצר ולהפוך את התעשייה לגורם מרכזי בכלכלה ,ליצור מקומות תעסוקה
ולהוות מנוע צמיחה אמיתי.
חלקה של התעשייה בישראל נמוך באופן מדאיג ,נמצא במגמת ירידה ועומד על כ 01%-תוצר .סקרים
שערכנו ,מעלים צפי מדאיג להמשך העברת פעילות ייצור לחו"ל .בתוך פחות משנתיים צפוי כי למעלה מ-
 02%מהפעילות הייצורית של מפעלים ישראלים תתבצע מחוץ לישראל.
בידי ממשלת ישראל שתיבחר ,היכולת לשפר באופן משמעותי את הסביבה העסקית בה פועלת התעשייה
הישראלית ,להגדיל את הפעילות ואת הצמיחה במשק ולעודד יצירת מקומות תעסוקה ישירים ועקיפים
בענפים השונים.
תקופת הבחירות היא תקופה מתאימה ללבן ביחד את עמדתך ועמדת מפלגתך ,כמבקשים לקבל עמדות
השפעה במדינה ,את הנושאים הנוגעים לתעשייה.
לפיכך ,אנו בנשיאות התאחדות התעשיינים קוראים לך ולמפלגתך לשמור על המשך קיומה וצמיחתה של
התעשייה הישראלית – "כחול לבן" ,לתמוך במתן כל הכלים הנחוצים לשיפור יכולתה להתחרות בשווקי
העולם ולאמץ את חזון הנציבות האירופית תוך התאמתו למשק הישראלי כפי שמופיע בדגשי התאחדות
התעשיינים:

 .0פעולה אפקטיבית לשיפור קלות עשיית העסקים בישראל תוך בחינה מערכתית של הבירוקרטיה
והרגולציה הפועלת בסביבת התעשייה בהשוואה בינלאומית
 .2עידוד השקעות במחקר ,פיתוח וטכנולוגיות ייצור חדשניות תוך זיהוי ענפי תעשייה בעלי פוטנציאל
צמיחה ותעסוקה גבוה .צמצום פער הפריון בתעשייה באמצעות עידוד חדשנות ועיצוב .עידוד
השקעות במיכון מתקדם באמצעות תמריצים להשקעות הון.
 .0שיפור הסחר הבינלאומי :ייעול משמעותי והוזלה של מערך ההובלה הימית ,גיבוש הסכמים
בינלאומיים שיאפשרו גישה נוחה לחומרי גלם ,הגנות מפני סחר לא הוגן וסיוע להגדלת היצוא
וחדירה לשווקים חדשים של מפעלים קטנים ובינוניים
 .4הגדלה כמותית והקלה רגולטורית בגישה למקורות המימון לרשות מפעלים קטנים ובינוניים
 .1חיזוק ההתאמה של ההון האנושי לאתגרים התחרותיים באמצעות בניה מחדש של מערך הכשרות
מקצועיות תוך התאמתו המתמדת לאתגרים המשתנים בשווקים
 .1שיפור והתאמת סביבת העלויות של התעשייה למתחרותיה בעולם ,במטרה לשמור על כושר
התחרות של התעשייה הישראלית
 .7הקמת שולחן עגול לשיתוף פעולה והדברות בין השחקנים העיקריים :ממשלה ,תעשייה ועובדים
לצורך הנעה אפקטיבית של היוזמות.
מתוך תחושה של אחריות ,החליטה נשיאות התאחדות התעשיינים ,המייצגת כ 022,222 -עובדים ישירים,
לפעול בכל דרך העומדת לרשותה ולעשות ככל שביכולתה על מנת לקדם את רעיונותיה שיביאו להגברת
הצמיחה במשק ולקידום התעשייה והתעסוקה .יחד ,נוכל להגשים ולבסס את חזון העצמאות הכלכלית
והרווחה הכלכלית במדינתנו.
אשמח לשמוע את מחויבותך לרעיונות הנ"ל ולקבוע מפגש משותף עם תעשיינים לליבון עמדותיך .
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