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 .1מבוא
פורום ה CFO-מאגד את כלל המשק הישראלי – חברות תעשיה ,מסחר ושירותים ,חברות היי-טק ותעשיה
מסורתית ,ממרכז הארץ ומהפריפריה ,חברות פרטיות ,חברות ממשלתיות וחברות זרות רב לאומיות ,חברות
הנסחרות בבורסה בארץ ובחו"ל .סה"כ מייצג הפורום למעלה מ 90%-מתל"ג מדינת ישראל .הפורום אינו מאגד
את בעלי החברות אלא את הדרג הניהולי המקצועי הבכיר.
כתוצאה מכל אלו ,מייצג הפורום ,יותר מכל גוף אחר ,את ההיבטים המקצועיים של כלל המשק הישראלי ללא
הטיה סקטוריאלית או אינטרסנטית זו או אחרת.
לרמתו המקצועית ועצמתו האישית של ה ,CFO-כמו גם לפורום עצמו ,תרומה חשובה למשק הישראלי :כמי
שמסייע להטמעת החשיבה הכלכלית במדינה ,כתומך ומייעץ לממשל בתחומים הכלכליים ,כמי שממוקד באיכות
הניהול ובאמינות ושקיפות הדיווח ,כגורם בעל ידע והתמחות בניהול משאבים וכספים וכגורם בעל ידע
בניהול קשרי משקיעים וחשיפה תקשורתית-כלכלית.
סביבה עסקית יעילה ,נורמטיבית ,יציבה ושקופה המתבססת על מדיניות ברורה ויעדים לטווח הארוך הינה התנאי
הבסיסי לצמיחה במשק ,להשתלבותה של ישראל בגלובליזציה העולמית ,במשיכת השקעות זרות ובתפעול
תחרותי של החברות הפועלות בה .הפורום שם לעצמו למטרה להביא ליצירתה של סביבה עסקית כזו.
בין שאר הפעולות אותן נוקט הפורום לשיפור הסביבה העסקית בישראל ,עורך הפורום מדי שנה סקר בקרב ה-
 CFOsלתפקוד גופי ממשל המשפיעים ויוצרים את הסביבה העסקית .הסקר נערך בקרב חברי הפורום וכלל 103
משיבים .מתוכם 43% ,חברי מועצת הפורום –  CFOsבחברות שמחזורן עולה על  200מיליון  44% ,$חברי
הפורום הכללי –  CFOsבחברות שמחזורן עולה על  40מיליון  $ו 13%-חברי תא חברות היי טק שמחזורן נמוך
מ 40-מיליון .$
הנשאלים ביקשו לתת את הערכותיהם לגבי גופים הנסקרים ,ולדרג את תשובותיהם לפי ארבעה ציונים החל
מהטוב ביותר )ציון  (+2ועד הגרוע ביותר )ציון .(-2

ניתוח המשתתפים בסקר

חברות במחזור
מעל  200מיליון
$
43%

חברות היי-טק
בהן מכהן CFO
במ שרה מלאה
13%

חברות במחזור
 40-200מיליון $
הנסחרות וסגנים
44%
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 .2עיקרי תוצאות הסקר
 2.1מדיניות כלכלית וביצועה – משרד האוצר ,בנק ישראל ומשרד התמ"ת
כללי
א .נמשכת המגמה של ירידה בהערכת ה CFOs-המדיניות הכלכלית .הציון הכולל עומד בסקר זה על ,0.01
ירידה של  0.11נקודות מאז נובמבר  2007וירידה של  0.54מאז שיא ההערכה לקובעי המדיניות הכלכלית
בנובמבר .2005
ב .מבין שלושת הפרמטרים שנבדקו ,הירידות החדות ביותר היו בסוגיה באיזו מידה מבוצעת המדיניות ומהי
תרומתה של המדיניות הזו למשק ) 0.11ו 0.16-בהתאמה( .גם בשאלה האם קיימת לגוף מדיניות
מגובשת ,מצאנו ירידה של ).(0.06
ג .בנק ישראל ומשרד האוצר הם המשפיעים והמוערכים ביותר בקביעת מדיניותה הכלכלית של ישראל,
יישומה ותרומתה למשק .ההערכה למשרד התמ"ת נותרה שלילית ,והמשרד איננו מורגש בשטח.
בנק ישראל
בנק ישראל שמר על מעמדו כגוף המוביל בהערכת ה CFOs-אליו .ה CFOs-חושבים כי לבנק יש מדיניות
מגובשת למדי ) 0.8מתוך ציון  2מקסימלי( ,המבוצעת ) (0.74ותורמת למשק ) .(0.55עם זאת ,יש לשים לב כי
בכל הנושאים אנו מוצאים ירידה בהערכה ביחס לשנה קודמת .הערות ה CFOs-התייחסו בעיקר לטיפול הבנק
בנושא הריבית ושער החליפין של הדולר.
משרד האוצר
חל שיפור בהערכה לה זוכה משרד האוצר .שיפור זה ) 0.27השנה לעומת  0.08בשנה שעברה( נובע בעיקר
מהעליה בהערכת ה CFOs-לכך שלמשרד מדיניות מגובשת .אולם ,ה CFOs-העירו רבות בנוגע לאופן התנהלות
המשרד ,ומצפים לעמדת מנהיגות בולטת יותר של המשרד נוכח המשבר העולמי בו אנו נתונים.
משרד התמ"ת
משרד התמ"ת ממשיך לקבל הערכה שלילית בציון הכולל למדיניותו ,תוך ירידה של  0.17נקודות משנה שעברה.
תרומתה של מדיניות המשרד למשק זוכה לירידה משמעותית של  0.28נקודות .ההערכה להיותה של המדיניות
מגובשת כמו גם לביצוע המדיניות יורדות אף הן )ירידה של  0.13ו 0.09-בהתאמה( .ההערכה למשרד התמ"ת
נמוכה משמעותית מההערכה לגופי הממשל הכפופים לו כמו רשות ההגבלים העסקיים ומדען ראשי" .המשרד לא
מורגש" טוענים ה.CFOs-
 2.2מדיניות גופי הממשל הכלכליים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

רשות ני"ע ,שומרת על המיקום הראשון בהערכת ה CFOs-למדיניותה ,וניתן לראות אף עליה בהערכה מ-
 0.6בשנה שעברה ל 0.9-השנה.
אחרי רשות ני"ע ,הגופים הזוכים להערכה הגבוהה ביותר למדיניותם הם :אגף שוק ההון הביטוח והחיסכון
) ,(0.56אגף תקציבים ) (0.55והחשב הכללי ,שההערכה למדיניותו עלתה בשיעור גבוה ביותר ,מ-0.01-
בשנה שעברה ל 0.48-השנה.
המוסד לביטוח לאומי שומר על המקום האחרון בהערכה לה זוכה מדיניותו ) ,(-0.7וזאת למרות שיפור מאז
השנה שעברה.
הגופים שההערכה למדיניותם עלתה ביותר בשנה האחרונה הם :החשב הכללי ) (+0.47הרשות לני"ע
).(+0.3
הגופים שההערכה למדיניותם ירדה ביותר בשנה האחרונה הם :רשות ההגבלים העסקיים ) ,(-0.17ועדת
כלכלה בכנסת ) (-0.15ומרכז ההשקעות ).(-0.14

עמוד  3מתו 30

בית שרבט ,רח' קויפמן  ,4תל-אביב 68012
טל'  03-5104555פקס 03-51070918
mr@cfo-forum.org

 2.3תפקוד גופי הממשל הכלכליים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

אין שינויים מהותיים בהערכה לכל שלושת הפרמטרים של תפקוד גופי הממשל הכלכליים .כך ברמה
המקצועית ) ,(+0.02כך ביעילות השירות )אין כל שינוי( ובהוגנותו ).(-0.03
פורום  CFOשב וקורא לכל גופי הממשל לכתוב ,לפרסם וליישם קוד אתי.
הגופים שקבלו את ההערכה הכוללת הגבוהה ביותר הם רשות ני"ע ,ואחריה רשות ההגבלים העסקיים,
ואגף שוק ההון הביטוח והחיסכון .ההערכה הנמוכה ביותר מיוחדת למוסד לביטוח לאומי ולמרכז
ההשקעות.
הרמה המקצועית הגבוהה ביותר מיוחסת לרשות ני"ע ),(0.8אחריה בהפרש ניכר רשות המיסים ),(0.37
רשות ההגבלים העסקיים ) ,(0.33ואגף שוק ההון הביטוח והחיסכון ) .(0.30הרמה המקצועית הנמוכה
ביותר מיוחסת למוסד לביטוח לאומי ) (-0.27ולמרכז ההשקעות).(-0.08
הגוף היעיל ביותר הינו רשות ני"ע ) .(0.62היעילות הנמוכה ביותר מיוחסת למוסד לביטוח לאומי )(-0.48
ולרשות המיסים ).(-0.24
הגופים ההוגנים ביותר :רשות ני"ע ) (0.48ולאחריה בהפרש ניכר רשות ההגבלים ) .(0.27ההוגנות הנמוכה
ביותר מיוחסת למוסד לביטוח לאומי ) (-0.27ולמרכז השקעות ).(-0.11

 2.4ניתוח תפקוד גופי הממשל )לפי סדר ההערכה הכוללת לתפקודם(:
רשות ני"ע
רשות ני"ע שומרת על המיקום הראשון בין כל גופי הממשל בכל שלושת הפרמטרים )מקצועיות השירות ,יעילותו
והוגנות( .אנו מוצאים עליה בהערכה הן לתפקודה והן לרמה המקצועית של הרשות .סה"כ הציון המשוקלל של
הרשות עלה השנה לאחר שנתיים של סטגנציה.
רשות ההגבלים העסקיים
רשות ההגבלים העסקיים עומדת במקום השני בהערכת ה CFOs-לתפקודה ,אולם בהפרש ניכר מתוצאות
רשות ני"ע הממוקמת במקום הראשון .ניכרת סטגנציה כל הפרמטרים שנבדקו.
אגף שוק ההון הביטוח והחיסכון
לראשונה ,התווסף לסקר אגף שוק ההון הביטוח והחיסכון ,זאת בשל חשיבותו כאחד הגורמים הכלכליים
במשק הישראלי .חשיבות האגף ניכרת במיוחד לאור המשבר בשוק ההון ובענף הביטוח והחיסכון .הציון
המשוקלל שקיבל תפקוד האגף עומד על  .0.11בהשוואה לגופי הממשל האחרים ,ניתן לראות כי אגף שוק
ההון הביטוח והחיסכון ממוקם במקום השלישי.
לשכת המדען הראשי
לשכת המדען הראשי נמצאת בירידה מתמשכת בהערכת ה CFOs-לתפקודה )מ 0.55-בשנת  ,2005ל-
 0.26בשנת  ,2006ל 0.12-בשנה שעברה וכעת ל .(0.06-עיקר הירידה הוא תוצאה של הערכה פוחתת
והולכת ליעילותה של לשכת המדע"ר ).(-0.14
רשות המיסים
למרות שניתן לראות בלימה בהידרדרות רשות המיסים ,הרשות עדיין מושפעת מהזעזוע העמוק שעברה.
ההערכה הכוללת לתפקודה של רשות המיסים ,ירדה מ 0.04-ל .0.02-בבחינת הציון המשוקלל של שירותי
פקידי השומה ,הפרה רולינג והמסלול החלופי )החוק לעידוד השקעת הון( ,עולה כי חלה ירידה דרסטית
בתפקוד פקידי השומה .לעומת זאת במסלול החלופי ניכרת עליה משמעותית בהערכה ,אך יש לציין כי
למרות העליה ההערכה עדיין שלילית .ציון הפרה רולינג עלה.
מרכז ההשקעות
מרכז ההשקעות ירד דרסטית בהערכה הכוללת כלפיו ,שהייתה נמוכה עוד בשנה שעברה .מרכז ההשקעות
קיבל הערכה שלילית בכל שלושת הפרמטרים שנמדדו.
המוסד לביטוח לאומי
שומר על המקום הנמוך ביותר ,למרות עליה קלה בכל שלושת הפרמטרים.
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 .3מדיניות כלכלית וביצועה
 3.1כללי
במסגרת הסקר של פורום  ,CFOנמדדו שלושת הגופים
המופקדים על המדיניות הכלכלית במשק :בנק ישראל ,משרד
האוצר ומשרד התמ"ת .גופים אלו נמדדים בסקר זה בשלושה
קריטריונים :עד כמה לגוף המדובר יש מדיניות מגובשת ,האם
המדיניות הזאת מבוצעת והאם היא תורמת למשק.
בהנחה כי שלושת הקריטריונים הללו שווים ,נבדקה ההערכה
הכוללת לגופים אלו .ממוצע ההערכות לשלושת גופים אלו
מציג בפנינו את הערכת ה CFOs-למדיניות הכלכלית.
דומה שהערכת ה CFOs-את המדיניות הכלכלית ,הידרדרה
מאוד במהלך  3השנים האחרונות .כך ,מציון כולל של ) 0.55מתוך ציון  2מקסימלי( ,בנובמבר  ,2005ירדה
ההערכה למדיניות הכלכלית השנה ל .0.01-ירידה תלולה ומתמשכת.
את ההסבר לירידה בין נוב'  05לנובמבר  06נתנו כבר בדו"ח של אותה שנה ,והגדרנו אותו בפער בין האתגרים
השלטוניים מחד ובין הצמיחה הכלכלית העולמית מאידך .החלפת שלטון פתאומית עקב מחלתו של אריאל שרון,
בחירות ,ומלחמה מצד אחד מול שגשוג בכלכלה העולמית בכלל ובשווקי הטכנולוגיה בפרט ,מצד שני .ההסבר
לירידה בין נוב'  06לנוב'  07הובא בדו"ח הקודם ,והוגדר בהתעצמות האתגרים השלטוניים עם החשדות לשחיתות
בפרשיות האחרונות במשרד האוצר וכנגד ראש הממשלה ,דו"ח ועדת וינוגרד ,והאכזבה מהתמשכות ירי
הקאסמים על שדרות ואיזור עוטף עזה כולו.
המשך ההידרדרות בין נוב'  07להיום ,נובעת מהעובדה שאין ממשלה שתבצע את תפקידה ,כמעט לאורך כל
השנה .התפטרות ראש הממשלה לאור החשדות העומדים נגדו ,גררה אחריה אי יציבות שלטונית ,הבאה לידי
ביטוי בהיעדר קבלת ההחלטות ומדיניות הממשלתית ברורה .גם השינויים במצב הכלכלה העולמית והשפעתם על
המשק הישראלי מעצימים את הצורך בממשלה יציבה ומתפקדת – ואין כזאת בנמצא .הירידה החדה בשער הדולר
הציבה אתגרים לא מבוטלים בפני החברות
ציוני תקן לקריטריונים שנבחנו
הפועלות בשוק הגלובלי ועוררה את הצורך
0.7
0.66
08
נוב
בהצגת מדיניות כלכלית רלוונטית .המשבר
נוב 07
0.6
0.53
0.53
נוב 06
הכלכלי הנוכחי רק חיזק את ההבנה כי
נוב 05
0.5
הממשל העסוק בעצמו ,לא יכול לתת
0.4
0.32
פתרונות לחברות ולמשק .כך לדוגמא,
0.28
0.3
ברור כי תקציב המדינה לא יעבור בזמן
0.20 0.19
0.2
0.11
הקבוע ,מדיניותה הכלכלית של הממשלה
0.08
0.06
0.05
0.1
)כמו גם החברתית( מעוכבת וכו' .מזה
0
שלוש שנים שחוסר היציבות השלטונית
-0.1
-0.10
פוגעת במשק.
-0.2
תרומת המדיניות למשק
ביצוע המדיניות
מדיניות מגובשת
בחינת הקריטריונים השונים ,מעלה תמונה
עגומה של הידרדרות מתמדת בהערכת ה-
 CFOsאת המדיניות הכלכלית בכל שלושת הקריטריונים .בשאלה האם המדיניות הכלכלית של גופים אלו
מגובשת – ירדה הערכת ה CFOs-מ 0.53-בנוב'  ,05ל 0.05-בסקר זה .בשאלה האם הגופים הכלכליים מבצעים
את מדיניותם ,ירדה הערכת ה CFOs-מ 0.53-בנוב'  05ל 0.08-השנה .בשאלת התרומה של המדיניות למשק,
ירדה ההערכה מ 0.66-בנוב'  05ל -0.10-בנובמבר .2008
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 3.2השוואה בין קובעי המדיניות הכלכלית
בהשוואת ההערכה הפרטנית לקובעי המדיניות ,אנו מוצאים כי הירידה התלולה ביותר ) (0.23-היא של בנק
ישראל ,וזו השנה השניה ברציפות .למרות ירידה זאת הערכת ה CFOs-לבנק ישראל עדיין גבוהה מאוד ביחס
לשאר קובעי המדיניות.
הערכת ה CFO-למשרד האוצר עלתה השנה ,ביחס
לשנה הקודמת ב.0.07-
ההערכה הנמוכה ביותר ,באופן קבוע זה חמש
שנים ,מוענקת למשרד התמ"ת ,שאף הוסיף
והדרדר בסקר זה.
לא נותר לנו אלא ,לחזור על אמירתנו הקשה בשנים
הקודמות כי את המדיניות הכלכלית במדינת ישראל
מגבשים ומבצעים בעיקר משרד האוצר ובנק
ישראל .משרד התמ"ת הינו שחקן שולי.
בנק ישראל
בנק ישראל הוא הגוף המוערך ביותר בין שלושת
הגופים .יחד עם זאת ,בשנה האחרונה חלה ירידה
בכל שלושת הפרמטרים שנבדקו.
הערכה למדיניות מגובשת ) 0.8לעומת  1.03בשנה
שעברה( ,תרומת המדיניות למשק ) 0.55לעומת
 0.76בשנה שעברה( ביצוע הלכה למעשה 0.74
)לעומת  1.00בשנה שעברה(.
הערות ה CFOs-לבנק ישראל:






הערכות כלליות" :טוב משאר הגופים הממשלתיים"" ,חבל שנושאים לא רלוונטים כמו שכר והטבות
עובדים מקלקל את העבודה הנכונה"" ,בנק ישראל מקצועי מאד ונראה היחיד שעומד במערכה נגד
האינפלציה וירידת שער הדולר ,אך אינו תקיף מספיק"" ,נראה כי חסרה בהגדרת תפקידו של הבנק,
התייחסות ליעדים אחרים החשובים למשק כמו צמיחה ותעסוקה .ריסון האינפלציה לא יכול להיות יעד
יחידי".
המשיבים לסקר הביעו ביקורת על מדיניותו של בנק ישראל ,בכל הקשור להתנהלותו בנושא שער החליפין
והריבית" :זיגזוג בנושא שער הריבית"" ,טיפול לא מספק בשער הדולר .לעיתים אפילו מהלכים לא עקביים
וסותרים"" ,אם לא יצליח בנק ישראל להביא את שער הדולר ל 4-שקלים יגרם למשק נזק ארוך טווח שלידו
האינפלציה אינה מהותית"" ,ההתערבות בשערי המטבע רצויה והייתה צריכה לקרות עוד לפני שהגענו
למשבר הנוכחי"" ,פעולותיו לייצוב שער הדולר היו בגדר מעט מידי ומאוחר מידי"" ,בנק ישראל היה צריך
להתערב מוקדם יותר ובאופן נחרץ יותר כתגובה להחלשות הדולר".
הפיקוח על הבנקים" :יש להגביר את הפיקוח על הבנקים בכלל ואת הפיקוח על העמלות בפרט".
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משרד האוצר
נראה כי ה CFOs -מעריכים את תפקודו של רוני בר-און כשר אוצר .העליה בהערכת מדיניות משרד האוצר
משקפת זאת במדויק ,במיוחד הובעה הערכה למדיניותו המגובשת של משרד האוצר.
בשנה שעברה היה משרד האוצר – בירידה
חדה בכל שלושת המדדים .השנה ,אנו עדים
לעליה במדד המדיניות המגובשת ) 0.27לעומת
 0.08בשנה שעברה .עליה חדה של ,(0.19
ובלימת הירידה בשני המדדים האחרים.
הערות ה CFOs-למשרד האוצר הן:








מדיניות ויישומה – "אין הרגשה שיש
מישהו שמנווט את הדרך ,בעוצמה
הנדרשת ,במשבר הכלכלי העולמי",
"תחושה של אדישות לפגיעה הקשה
בכלכלה ובצמיחה לאור השפעות קריסת שער הדולר"" ,חשוב שלא יתייאשו באוצר לשמור על הקופה
ושלא ייכנעו לכל הפופוליסטים המסתכלים רק לטווח הקצר"" ,אסור לוותר בנושא תקציבים שאינם מעודדי
צמיחה ,אך יחד עם זאת אסור לפגוע בביטחון"" ,יש לשנות את העיוותים במס הבריאות"" ,כל נושא
הביטוח פרוץ ביותר ,מה שנעשה עד היום עדיין איננו מספק"" ,לגבש ולבצע מדיניות עקבית ללא זעזועים
בתחום הורדת מיסים ועידוד משקיעים זרים"" ,יש להוריד את נטל המס על שכבת הביניים".
תכנון ארוך טווח  -בראש ובראשונה להכנת תקציב ותוכניות עבודה ,לא פוליטיות ,ולא תלויות בהחלפת
הדרג הפוליטי ,לטווח ארוך של מספר שנים תוך שימת דגש אמיתי על חינוך ועידוד הצמיחה והמשק.
רפורמות " -לממש רפורמות יותר במהירות ,ובכלל זה הרפורמה בחינוך ובתשתיות לאומיות כגון:
התפלות מים ,רכבות בתוך הערים".
אופן התנהלות המשרד " -להקפיד על שקיפות נתונים"" ,לעבוד מתוך שיתוף פעולה עם גופים אחרים
במשק כמו ההסתדרות ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים"" ,החלטות מתקבלות ללא שיקול דעת
מספיק ולא על בסיס ניתוח מידע"" ,התוצאה היא כי משרד האוצר נאלץ לחזור בו מהחלטות פזיזות ויוצר
חוסר עקביות וחוסר אמון של הציבור".
בירוקרטיה – על משרד האוצר לטפל באופן משמעותי בבירוקרטיה במשק המכבידה על צמיחתו ושגשוגו,
הן בתחומי משרדו והן בייזום פתרונות בתחומי המשרדים האחרים".

עם זאת מדגישים ה CFOs-את הערכתם למשרד האוצר הפועל תחת משטר פוליטי לא יציב ,שבו תדירות
תחלופת הממשלות ,ראשיהן ושריהן ,גבוהה ואינה מאפשרת רצף שלטוני.
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משרד התמ"ת
כאמור ,משרד התמ"ת ממשיך ,לאורך שנים ,לקבל
הערכה נמוכה ביותר .הסקר הנוכחי מראה ירידה
קשה נוספת ,של  ,0.28בתרומת המדיניות למשק,
ירידה של  0.09בביצוע המדיניות וירידה של 0.13
בהערכה למדיניותו המגובשת.
משרד התמ"ת בולט בהיותו לא רלוונטי למשק ,זאת
על אף שהוא המשרד האמור לטפל בחברות
התעשייה ,המסחר והשירותים על ענפיהם השונים,
ועל אף העובדה שכפופים למשרד התמ"ת גורמים
רבים המעורבים ומשפיעים רבות על החברות והמשק
כגון :רשות ההגבלים העסקיים ,מדען ראשי ומרכז
ההשקעות )וראה פירוט בפרקים המוקדשים לגופים אלו – להלן(.
פורום  CFOשב וקורא למשרד התמ"ת לגבש מדיניות כלכלית ברורה שתסייע לחברות להתמודד עם
הטלטלות שעובר המשק הישראלי.
ה CFOs-המשיבים לסקר מציינים את אי הרלוונטיות של משרד התמ"ת לכלכלת ישראל:
 "משרד חשוב שלא משפיע כלל על השיח הציבורי"
 "אין מדיניות ברורה .אדישות או חוסר מעש למתרחש"
 "דרושה תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח עם יעדים ברורים בשיתוף האוצר והסקטור העסקי"
 "משרד התמ"ת נראה אנמי .המשרד אינו יוזם כמעט .לא יתכן שבמשטר המיסוי הנוכחי ,חוק עידוד
השקעות הון לא מתוקן ,מה גם שרוב יישומו הועבר למשרד האוצר".
 "המשרד לא ממש מבין את צרכי המשק ובעיקר מתקשה להתמודד עם החוק לעידוד השקעות הון – חוק
שנמצא באחריותו".
 "מדיניות לא ברורה בתחום התמריצים".
 "על המשרד להרחיב חוקי העידוד והתמיכה במו"פ בישראל בייחוד בימים אלה".
 "שר התמ"ת מתעסק עם קצבאות ילדים במקום עם עידוד הצמיחה"
 "על המשרד לגבש מדיניות עצמאית ולשמש גורם מאזן לאוצר"
 "הסיוע לחברות מוטות ייצוא מוגבל ביותר ,ההטבות להשקעות בפרט באזורי הפיתוח אינן אטרקטיביות"
 "המשרד לא מורגש בשטח"
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 .4גופי הממשל הכלכליים  -מדיניות
לגופים הנסקרים להלן ,יש חשיבות רבה הן בקביעת המדיניות והן בביצועה .פרק זה בסקר ,מתייחס למידת
ההערכה לה זוכה המדיניות שאותה מציגים גופי הממשל הכלכליים השונים .הערכותיהם של המשיבים בנוגע
למדיניות גופי הממשל מובחנת ממדיניות מקבלי ההחלטות שנסקרו בחלק א' למעלה ,באשר היא מכוונת בעיקרה
ע"י הפקידות הבכירה ו/או יו"ר ועדות הכנסת .חלק זה שונה מהחלק הבא של הסקר ,בהיותו עוסק במדיניות
הגופים הכלכליים ולא באופן תפקוד הגופים.

בהשוואה בין הגופים נמצא שלוש קבוצות עיקריות:
הרביעייה הפותחת :הגוף שמדיניותו מוערכת ביותר ע"י חברי הפורום היא רשות ני"ע ,אשר חלה עלייה בהערכה
אליו )מ 0.6-ב 2007-ל 0.9-השנה( .אחרי רשות ני"ע ,נמצא אגף שוק ההון ,הביטוח והחסכון במשרד האוצר,
הנמצא זו הפעם הראשונה בדו"ח זה .אגף תקציבים ,גם הוא בעלייה מתוצאות השנה שעברה ) 0.55השנה
לעומת  0.5בשנה שעברה( ,והחשב הכללי שההערכה עליו עלתה באופן משמעותי מ -0.01-בשנה שעברה ל-
לתגובת החשב הכללי עמ' 25
 0.48השנה.
השלישייה שמסביב לאפס :קבוצה זו נפתחת עם הרשות להגבלים עסקיים עם ירידה בהערכה אליה ).(-0.17
רשות המיסים בעלייה קלה מההערכה לה זכתה בשנה שעברה ,אך עדיין שומרת על מיקומה הנמוך .לשכת
המדען הראשי ,כמעט ללא שינוי )מ -0.04-ל.(0.06-
הרביעייה עם הערכה שלילית :על קבוצה זו נמצא את מרכז ההשקעות עם ירידה בהערכה )מ -0.26-ל,(-0.40-
ועדת הכספים בכנסת וועדת כלכלה – שתיהן במגמת ירידה .המוסד לביטוח לאומי ,שומר על מיקומו בתחתית
הדירוג ,אם כי במגמת השתפרות קלה.
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ניתוח השינויים בשנת  2008לעומת שנת  ,2007מעלה כי חמישה מגופי הממשל ירדו בהערכת ה CFOs-אותם.
חמישה אחרים ,כולל את החשב הכללי )עם שיפור של  ,(0.49רשות ני"ע )שיפור של  ,(0.3המוסד לביטוח לאומי,
אגף תקציבים ורשות המיסים .הירידה הגדולה ביותר בהערכת ה CFOs-שמורה לרשות להגבלים עסקיים
) (-0.17לועדת הכלכלה בכנסת ) (-0.15ולמרכז ההשקעות ) .(-0.14אצל המדען הראשי השינוי הוא מינורי.

ניתוח השינויים  2008לעומת 2007
רשות הגבלים עסקיים

-0.17

ועדת הכלכלה בכנסת

-0.15

מרכז ההשקעות

-0.142

ועדת הכספים בכנסת

-0.05

המדען הראשי

-0.02

רשות המיסים

0.04

אגף תקציבים

0.05

המוסד לביטוח לאומי

0.13

רשות ני"ע

0.3

החשב הכללי

0.49

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

-0.1

-0.2

-0.3
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 .5גופי הממשל הכלכליים  -תפקוד
 5.1עוצמת הקשר של ה CFO-עם הגופי ם הנבדקים
כגורם העסקי הבכיר ביותר העומד מול גורמי הממשל הכלכליים נתקל סמנכ"ל הכספים ,לעיתים קרובות
במכשלות הבירוקרטיות ,בחוקים בעייתיים ,בדיווחים מיותרים ובנהלים מסורבלים כמו גם במאמציהם של ראשי
הגופים הללו לייעל תהליכים ,לשפר את יעילות השירות ולהשביח את הרמה המקצועית.
ל CFO-קשרים עם כל גופי הממשל הכלכליים.
כל אחד מהמשיבים ציין עם מי מהגופים היה לו
קשר בשנה האחרונה .מתוך סה"כ של 360
תשובות )לעומת  368בשנה שעברה(,
התקיימו עיקר המגעים עם רשות המסים ),(84
ובסדר יורד עם המוסד לביטוח לאומי ),(62
רשות ני"ע ) ,(56ולשכת המדען הראשי ),(40
רשות ההגבלים העסקיים ) (43ומרכז
ההשקעות ) . (36השנה ,בדקנו גם את אגף
שוק ההון הביטוח והחיסכון ,אשר גם עימו
קיימו ה CFOs-מספר לא מבוטל של מגעים
).(39
 5.2מאפייני רמת השירות בסביבה העסקית
גופי הממשל נבדקו על פי ההערכה לשלושה מדדים :הרמה המקצועית של הגופים הנסקרים ,יעילות השירות
הניתן על ידם והוגנות השירות.
סה"כ בכלל השירות של גופי הממשל הכלכליים לסקטור העסקי ,אנו מוצאים הרמה המקצועית עלתה מעט
מאוד ל ,0.23-אך עדיין שומרת על רמה נמוכה ביחס ל ,2005-יעילות השירות נותר כבשנה שעברה והינה
שלילית ) (-0.04והוגנות השירות ירדה ל.0.07-
באופן תדיר בחמשת
השנים האחרונות נמצא
במקום המוזנח ביותר את
יעילות השירות ,אם כי יש
שני
גם
כי
לציין
הפרמטרים האחרים -
אינם מרשימים.
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 5.3השוואה רב שנתית בין הגופים
בנסיון למצוא את ההסבר למצבה העגום של ההערכה
לתפקוד גופי הממשל הכלכליים ,מוצגת בגרף להלן
התמונה בהתייחס לכל אחד מגופים אלו בנפרד.
הגוף המוערך ביותר ,היה לאורך כל הדרך ,ועדיין,
רשות ני"ע .השנה ניכרת עליה משמעותית בהערכת ה-
 CFOsאת תפקודה של הרשות לני"ע ) 0.64מתוך
מקסימום  ,(2אם כי עדיין לא חזרה הרשות לרמת
ההערכה לה זכתה בשנים .2005-2003
במקום השני ,אם כי בהפרש ניכר ) ,(0.25נמצא את
ההערכה לרשות ההגבלים העסקיים .רמת הערכה זו
היא כמעט קבועה בשלוש השנים האחרונות.
הגוף השלישי ברמת ההערכה הוא אגף שוק ההון,
הביטוח והחסכון ) .(0.11מאחר וכאמור גוף זה צורף
לסקר רק השנה ,אין בידינו להציג נתוני השוואה לשנים
קודמות.
רמת ההערכה למדען הראשי ירדה )מ 0.12-ל,(0.06-
רמת ההערכה לרשות המיסים ירדה )מ 0.04-ל,(0.02-
ולמרכז ההשקעות )ירידה מ 0.01-ל.(-0.11-
בציוני הביטוח הלאומי חלה עלייה קלה ,אך רמת
ההערכה עדיין שלילית ונמוכה מאוד )עלייה מ -0.39-ל-
.(-0.34
גרף מגמת השינוי ,להלן ,בא לתת תשובה לשאלה
האם גופים אלו לומדים ומשתפרים או נסוגים .לצערנו,
נמצא כי בטווח של חמשת השנים האחרונות ,יש נסיגה
קשה בכל הגופים.

מגמות השינוי
מגמת שינוי בשנה האחרונה
0.20

מגמת שינוי נוב  - 03נוב 08

0.15
0.05

0.10
0.00
-0.01

-0.02

-0.10

-0.06

-0.07

-0.11

-0.12

-0.20
-0.30

-0.26
-0.31

-0.33

-0.34

-0.40
הר שות לניירות
ערך

ר שות לה גבלים
עיסקיים

המדען הרא שי

ר שות המיסים*

מרכז ה שקעות

ביטוח לאומי
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 5.4ציוני ההערכה לתפקוד גופי הממשל הכלכליים
כאמור לעיל ,נבדקה רמת השירות הכוללת של גופי הממשל הכלכליים בשלוש קטגוריות :הרמה המקצועית ,יעילות השירות
והוגנות השירות.
הרמה המקצועית:
הרמה המקצועית הגבוהה ביותר מיוחסת גם
ב 2008-לרשות ני"ע .רשות המיסים,
נשארה אף היא במקומה השנה ,והיא
ממוקמת במקום השני .ולאחריה ,בסדר
יורד ,רשות ההגבלים העסקיים ,אגף שוק
ההון הביטוח והחסכון ,ומדע"ר.
מרכז ההשקעות בציון שלילי כמו גם המוסד
לביטוח לאומי.
פורום  CFOקורא לכל גופי הממשל
לעשות להעלאה דרסטית של הרמה
המקצועית.
יעילות השירות:
בשני גופים בלבד ,קיימת הערכה חיובית
ליעילות :רשות ני"ע ) (0.62ורשות ההגבלים
העסקיים ).(0.15
בכל יתר ארבעת הגופים נתקבלו ציונים
שליליים ליעילות השירות.
הגוף הגרוע ביותר ביעילות השירות ,ממש
כמו ברמה המקצועית הוא המוסד לביטוח
לאומי.
פורום  CFOקורא לכל גופי הממשל לשפר
את יעילות השירות ולהסיר חסמים
בירוקרטיים.

הוגנות השירות:
בקריטריון זה ,מצאנו הערכה חיובית
לארבעה גופים .ההערכה הגבוהה ביותר
להוגנות השירות מוענקת לרשות ני"ע,
ולאחריה לרשות להגבלים עסקיים ,למדע"ר
ולאגף שוק ההון והביטוח.
שלושת הגופים עם הערכה שלילית הם:
רשות המיסים ,מרכז ההשקעות והמוסד
לביטוח לאומי.
פורום  CFOקורא לכל גופי הממשל
לכתוב ,לפרסם וליישם קוד אתי.
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 5.5ניתוח תוצאות גופי הממשל הכלכליים
 5.5.1הרשות לני"ע
ממש כמו העליה בהערכה למדיניותה של הרשות ,הרי גם בהערכה לתפקודה אנו רואים שיפור ,זאת לאחר
שנתיים של ירידה .הציון המשוקלל לתפקוד רשות ני"ע עומד על ערך של  0.64המהווה עליה מהערכת ה-
 0.49שהייתה לה בשנתיים האחרונות .עדיין
אין בכך חזרה להערכה הגבוהה שקיבלה
הרשות בשנת .(1.18) 2005
קיימת עלייה בכל הפרמטרים שנבדקו .העלייה
הגדולה ביותר ניתנה לרמה המקצועית של
הרשות ,אולם ניתן לראות עליה מתונה יותר גם
ביעילות השירות וגם בהוגנותו.
רשות ני"ע עומדת בראש הסולם בכל המדדים
שנבדקו ,הן בהערכה למדיניותה והן בהערכה
לתפקודה על שלושת מרכיביו.
הערות ה CFO-לרשות ני"ע התייחסו בעיקר ללוחות
הזמנים הצפופים מאוד של הרשות ,שאינן מספיקים
להיערכותן של החברות להיענות לדרישותיה .כך
לדוגמא מביאים ה CFOs-את פרקי הזמן הקצרים
שנקבעו ליישום ה ,IFRS-ועדת גלאי על שינוייה,
איסור על רואי חשבון להכין דוחות כספיים וכד'.
"שיקחו דוגמא מארה"ב ואירופה שם תקופת המעבר
הייתה סבירה" ,טוענים ה.CFOs-

רשות ני"ע  -פירוט הקריטריונים
2.00
רמה מקצועית
1.63

הוגנות השירות
1.50
1.26
1.07
0.96

1.00

על השיפור
הפורום מברך את רשות ני"ע
בהערכה ,הן ברמה המקצועית ,והן ביעילות
השירות ובהוגנותו .עם זאת ,נתקבלו הערות
נוספות של משיבים ,המסתייגים מדרך טיפול
הרשות במשבר הנוכחי.

יעילות השירות

0.85

0.81

0.7
0.63

0.62
0.48

0.50

0.65

0.52
0.51
0.41 0.44

0.65
0.52
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0.00
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 5.5.2רשות ההגבלים העסקיים
על אף שהרשות ממוקמת במקום השלישי בהערכה
למדיניותה )לאחר ירידה השנה של  ,(0.17הרי היא
שומרת על המקום השני בהערכת הCFOs-
לתפקודה ,זאת כמעט ללא שינוי ) 0.25השנה,
לעומת  0.26בשנה שעברה(.
יש להסב את תשומת הלב לכך ,שמגמת העליה
שהייתה בשנים  ,2003-2005נבלמה ,והתחלפה
בסטגנציה .הרמה ,בשלושת השנים האחרונות,
נמוכה יחסית להערכה אליה בשנת  2004או .2005
בהתייחסות לפרמטרים שנבדקו בעניין ההערכה
לתפקוד הרשות התמונה מורה על שמירת אותה
ההערכה ,פחות או יותר ,כמו בשנה שעברה.
ההערכה לרמה המקצועית עלתה במעט )מ0.32-
בשנה שעברה ל 0.33-השנה( ,היעילות ירדה )מ-
 0.22בשנה שעברה ל 0.15-השנה( וההוגנות
המיוחסת לה עלתה )מ 0.24-ל.(0.27-
הפורום קורא לרשות ההגבלים העסקיים לרכז
מאמץ בהחזרת ההערכה לרמה המקצועית לרמה
שהייתה בשנת  ,2005ולהעלות את יעילות השירות
לתגובת הרשות עמ' 27
והוגנותו.
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 5.5.3אגף שוק ההון הביטוח והחיסכון
השנה ,נתווסף לסקר אגף שוק ההון הביטוח
והחיסכון במשרד האוצר .יש חשיבות רבה
לפעילותו של האגף כאחד הגורמים הכלכליים
המרכזיים במשק .חשיבות האגף ניכרת במיוחד
לאור המשבר בשוק ההון ובענף הביטוח
והחיסכון.
הציון המשוקלל להערכת ה CFOs-את תפקוד
האגף עומד על  .0.11זהו ציון נמוך ביחס
לרשות ני"ע ורשות ההגבלים העסקיים.
הרמה המקצועית של האגף מוערכת במיוחד
ביחס לקריטריונים האחרים ) .(0.30עם זאת
זוהי איננה רמה מקצועית מספקת לגוף האחראי על כספי החוסכים במשק ,טוענים המשיבים .קיימת הערכה חיובית
אך נמוכה להוגנות השירות ) .(0.08יעילות השירות של האגף זוכה להערכה שלילית של ה.(-0.05) CFOs -
עם זאת ,נשמעו גם הערות שליליות לאגף שוק ההון ,הביטוח והחסכון ,שעיקרן בקצב לא סביר בהוצאת תקנות חדשות
בנושא ביטוח פנסיוני ,הגורר הידרדרות השירות הניתן ע"י הגופים המטפלים.
בהשוואה לגופי הממשל האחרים ,בהערכה לתפקודו ממוקם האגף שוק ההון הביטוח והחיסכון במקום השלישי בציון
משוקלל של  .0.11במדיניותו ,ממוקם האגף במקום השני ,אחרי רשות ני"ע.
לתגובת האגף עמ' 26
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 5.5.4לשכת המדען הראשי
משרד התמ"ת
לשכת המדען הראשי ,יורדת מעט בהערכה לה זוכה מדיניותה .זאת לעומת ירידה מתמשכת בהערכת הCFOs-
לתפקודה )מ 0.55-בשנת  ,2005ל 0.26-בשנת  ,2006ל 0.12-בשנה שעברה וכעת ל.(0.06-
ירידה זו נובעת מירידה חדה בהערכה ליעילות השירות
)מ -0.06-בשנה שעברה ל -0.14-בסקר הנוכחי( ,וירידה
בהוגנות המיוחסת ללשכה )מ 0.21-בשנה שעברה ל-
 0.12השנה(.
שני קריטריונים אלו ,הינם תוצרים ברורים של העובדה
שללשכת המדען הראשי יש תקציב דל לעומת הצרכים
של המשק .יחד עם זאת ,ה CFOs-אינם רואים
במחסור התקציבי משום הסבר מספק להערכה הנמוכה
לה זוכה הלשכה בפרמטרים אלו .אין כל סיבה שתיפגם
ההערכה לרמה המקצועית של לשכת המדען.
פורום  CFOקורא לאוצר להגדיל את תקציב המדע"ר,
במיוחד בתקופת משבר פיננסי וכלכלי זה ,שיפגע
במקורות המימון של התעשייה המתוחכמת .מאידך,
קורא הפורום לשר התמ"ת ולמדען הראשי להמשיך
להלחם על הגדלת התקציב.
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 5.5.5רשות המיסים
למרות שניתן לראות בלימה בהידרדרות רשות המיסים ,הרשות עדיין מושפעת מהזעזוע העמוק שעברה.

ההערכה למדיניות רשות המיסים עלתה במעט ל .0.05-אולם ההערכה הכוללת לתפקודה ירדה מ0.04-
ל.0.02-
בחלוקה לפי הקריטריונים שנבחנו ,ניכרת ירידה ברמה המקצועית מ 0.42-בשנה שעברה ל 0.37-השנה.
ההערכה ליעילות השירות קטנה )מ -0.20-ל ,(-0.24-ורק בהוגנות השירות ניכרת עליה קלה )מ-0.09-
ל.(-0.07-
הפער בין הנהלת הרשות ,הקשובה לצרכי המשק
והחברות ,ובין הדרגים הביצועיים בשטח  -גדול.
הערות קשות משמיעים ה CFOs-בנוגע לעובדי
הרשות ,ובעיקר מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ,שם
נמצאים ,בין היתר ,גם "עובדים ממורמרים ולא
יעילים שאינם קשובים לעזור ואינם עושים
מלאכתם"" .רשות המסים אף שהיא מקצועית,
תהליך הוצאת שומות הוא כזה שלא נותנים לחברות
זמן מספיק להגיב על ביקורת ולקראת  31בדצמבר
של כל שנה יוצאות שומות לפי מיטב שפיטה ללא
מתן אפשרות לחברות לנהל עם הרשות דיונים
ענייניים".
לגבי עבודתה של הנהלת הרשות ,מלינים המשיבים
כי "תהליך חקיקת חוקי מס ותקנות בתחום המיסוי,
רשלני לעיתים  -קודם מוציאים חוק או תקנה ורק
חודשים לאחר מכן חושבים על השאלות שהיא
מעלה ונותנים תשובות"" .שינויי חקיקה תכופים
מאוד"" .לעיתים קיימות גישות מתנגשות לאותו
נושא ,במיוחד באגף המע"מ".
לתגובת הרשות עמ' 28
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מתוך ניסיון להעמיק ולחקור את משמעות התוצאות
הנוגעות לרשות המיסים ,בדקנו בסקר ,זו השנה השלישית,
גם את חוות דעתם של ה CFOs-בהתייחס לשלושה סוגים
מהשירותים הניתנים ע"י רשות המיסים :פקידי שומה ,פרה
רולינג והיחידה לטיפול במסלול החלופי בחוק לעידוד
השקעות הון .כך עולה כי בבחינת הציון המשוקלל היו אלה
פקידי השומה השנה אשר היוו משקולת על ההערכה
הכוללת לרשות המיסים ) .(-0.14בעוד המוסד לפרה רולינג
משך את הציון הכולל כלפי מעלה ).(+0.09
בבחינת הרמה המקצועית ,מוענקת ההערכה הגבוהה
ביותר למוסד לפרה-רולינג ) ,(+0.41ולאחריו בצמוד
ליחידה המטפלת במסלול החלופי בחוק לעידוד השקעות הון ).(+0.37
ביעילות השירות קיבלו כל השירותים הנ"ל ציון שלילי,
כאשר המשקולת שוב מסורה בידי פקידי השומה
) (-0.41וכך גם בהוגנות השירות ).(-0.23
פקידי שומה
הערכת תפקוד פקידי השומה ירדה בכל הפרמטרים,
ובמיוחד בולטת הירידה בהערכה ליעילות השירות
והוגנותו 0.51 .בשנה שעברה לעומת  0.23השנה
ברמה המקצועית 0.31 ,בשנה שעברה לעומת -0.41
השנה ביעילות השירות ו 0.43-בשנה שעברה לעומת
 -0.23בהוגנותו.
נתונים קשים המחייבים התייחסות מיוחדת של רשות
המיסים.
המוסד לפרה רולינג
ההערכה למוסד לפרה-רולינג ניכרת עליה בשניים מבין
שלושת המדדים ביחס לשנה שעברה .הרמה המקצועית
מראה שיפור ניכר בהערכה מ -0.07-בשנה שעברה ל-
 0.41השנה ,יעילות השירות הוסיפה לרדת מ-0.09-
בשנה שעברה ל -0.21-השנה .הוגנות השירות עלתה
מ -0.06-ל +0.06-השנה .יש לשבח על ההתקדמות
במוסד לפרה רולינג ,ובמקביל לשים לב ליעילות
השירות והוגנותו.
הערות ה CFOs-למוסד לפרה רולינג ,כללו קריאה לקצר
את לוחות הזמנים ממועד קבלת בקשה לרולינג ועד
למועד הנפקת ההחלטה .יש לדאוג לקצר את התהליך,
כמקובל במדינות אחרות למספר שבועות בודדים.
היחידה לטיפול במסלול החלופי
בכל שלושת הפרמטרים ,ניכרת עליה משמעותית
בהערכת ה CFOs-את עבודתה של יחידה זו .נראה
שזמן ההתארגנות היה ארוך ,אך הסתיים בהצלחה .יש
להוסיף ולפתח את תפקודה של היחידה העומדת
בקשר עם משקיעים ,החשובים כל כך למשק הישראלי ובמיוחד בתקופה זו.
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 5.5.6מרכז ההשקעות
ההערכה הכוללת לתפקודו של מרכז ההשקעות הוסיפה לרדת בשנה האחרונה ,מ +0.01-ל .-0.11-גם ההערכה
למדיניות מרכז ההשקעות הוסיפה לרדת השנה ,מ -0.26-ל.-0.4-
הירידה בהערכה לתפקוד מרכז ההשקעות נובעת
מירידה בכל שלושת הפרמטרים .ההערכה לרמה
המקצועית של מרכז ההשקעות ירדה מ 0.01-בשנה
שעברה ל -0.08-השנה ,ההערכה ליעילות השירות
ירדה מ -0.09-בשנה שעברה ל -0.15-השנה,
ההערכה להוגנות השירות ירדה מ 0.1-בשנה
שעברה ל -0.11-השנה.
דומה ,שעם ההעברה של הטיפול במסלול החלופי
לרשות המיסים ,והחקיקה הנוגעת למסלול ירוק ,יכול
היה מרכז ההשקעות לשפר את תפקודו ,יעילותו
והרמה המקצועית של אנשיו המיועדים להתמקצע
בטיפול במסלול המענקים ,ולא היא.
אין ספק ,כי בדומה ללשכת המדע"ר ,חלק מההערכה
השלילית ,נובעת מהמחסור התקציבי השגור בכל
הנוגע למענקים ,אולם ,בדומה ללשכת המדע"ר צריך
גם כאן מאמץ מיוחד להשפעה על הגדלת התקציב
המיועד למסלול זה.

מרכז ההשקעות  -פירוט הקריטריונים
2.00
רמה מקצועית
יעילות השירות

1.50

הוגנות השירות
1.00
0.47

0.50
0.23

פורום  CFOקורא למרכז השקעות לדאוג להגדלת
תקציבי המענקים ,ייעול הטיפול בלקוחות,
התמקצעות וטיפוח ההוגנות.
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 5.5.7המוסד לביטוח לאומי
לאורך כל התקופות הייתה ההערכה למוסד לביטוח לאומי – נמוכה ביותר.
ציוניו במדיניות שליליים ,תוצאותיו בסקר התפקוד –
שליליים .הוא שומר על המקום האחרון בין כל גופי
הממשל הכלכליים בכל הפרמטרים שנבדקו.
השנה ,ניכרת עליה קלה בהערכת הCFOs -
למדיניות המוסד לביטוח לאומי -0.7 .השנה לעומת
 -0.83בשנה שעברה.
גם עלתה מעט ההערכה הכוללת לתפקודו .מ-0.39-
בשנה שעברה ל -0.34-השנה.
ניתן לראות עליה קלה בכל שלושת הפרמטרים
שנבדקו .הרמה המקצועית ,יעילות השירות
והוגנותו.
יחד עם זאת ,השיפור קטן ביותר והמדדים עדיין
נמוכים ביותר.
הפורום שב וקורא למוסד לביטוח לאומי לבצע
חשיבה מחודשת לגבי מדיניות ותפקוד.
לתגובת בטל"א עמ' 30
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 6.1תגובת החשב הכללי
שלו,
להל התייחסותינו 
"החשב הכללי מייחס חשיבות גדולה להכנסת נורמות עסקיות בפעילות הממשלה ובכלל זה יעילות ,שקיפות ושיוויניות ורואה
בתוצאות הסקר הוכחה כי מדיניותו בתחו זה היא נכונה וחשובה.
ג במסגרת חזו החשב הכללי שהכנתו מושלמת בימי אלה מהווי ערכי אלה את בסיס החזו ואת היסוד לפעילותו כמנוע ליישו
מדיניות משרד האוצר וממשלת ישראל ובכלל זה קיו יכולת ביצוע גבוהה של תקציב המדינה ,השגת מירב הער מכל שקל בתקציב
לטובת אזרחי המדינה וייעול התהליכי הכספיי בממשלה והממשקי ע גופי חו( ממשלתיי ,תו בקרה על קיו מינהל תקי,
שקיפות ,שוויו ותחרות בפעילות הממשלה"
בברכה,
יאיר טל
עוזר החשב הכללי
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 6.2תגובת הממונה על שוק אגף ההון הביטוח והחיסכון
נגה שלו!
ראשית ,תודה על הדוח.
אני מבר אות על כ שכללת השנה ג את אג +שוק ההו בדוח של.
צרי להיות ערניי לעובדה שהאג ,+בניגוד לרשויות אחרות ,עובד מול מספר יחסית מצומצ של חברות ציבוריות )ג לפי הסקר
שלכ רק לאחד עשר אחוזי מהגופי היה קשר עמנו בשנה האחרונה .זה המספר הקט ביותר שדווח בסקר שלכ( .לכ ,בעוד שאנו
משפיעי מאוד בנושאי מדיניות ,תפקודו של שוק ההו ,היק +הפעילות וכו' ,רק מעט מהחברות הציבוריות ה גופי מפוקחי
המקבלי מאיתנו שירות.
שוב תודות!
ידי ענתבי
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 6.3תגובת רשות ההגבלים העסקיים
שלום רב,
תודה על פנייתך לקבלת תגובת רשות ההגבלים העסקיים לתוצאות סקר גופי הממשל של פורום .CFO

פעילותה של רשות ההגבלים העסקיים ,על כל היבטיה ובכל הנוגע לממשקי העבודה מול המגזר העסקי ,נסמכת על ערכי יסוד של
מקצועיות ,שקיפות והוגנות .עשייתה של הרשות ,מקצועיותה ועצמאותה ,זוכות להכרה ולהערכה מרובה בארץ כמו גם בקרב רשויות
תחרות זרות וארגונים ביו-לאומיים ובהם ה .OECD-הרשות מייחסת חשיבות רבה בקיום דיאלוג ישיר ופתוח עם ציבור העסקים ובעלי
העניין אשר עובדים מולה במהלך העסקים השוטף .כחלק ממאמציה לשפר את השירות ולהגביר את הזמינות לסקטור העסקי ,נוקטת
הממונה והנהלת הרשות מדיניות של "דלת פתוחה" .ההידברות מתבצעת ישירות מול החברות או באמצעות עורכי דין ומומחים מקצועיים
מתחום ההגבלים העסקיים ולא באמצעות גורמי תיווך למיניהם.
בשנת  2008המשיכה הרשות ביישום הנוהל הפנימי לסיווג מיזוגים לשם זירוז וייעול הטיפול בבקשות המיזוג .בקשות מיזוג המגיעות
לפתחה של הרשות מסווגים עם הגעתם למיזוגים שעל פניו אינם מעוררים חששות תחרותיים )"מיזוגים ירוקים"( ולכאלה שדורשים עיון
מעמיק יותר של הכלכלן המטפל .המיזוגים הירוקים עוברים למסלול בדיקה מהיר על ידי כלכלני הרשות ולאחר מכן עוברים לדיון בוועדה
לפטורים ולמיזוגים .המסלול ה"ירוק" נועד לסייע לממונה להכריע במהירות בבקשות מיזוג שאינן בעייתיות באופן שמאפשר העברת
החלטות לצדדים במהירות האפשרית .מנתונים עדכניים לחודש נובמבר  2008עולה כי בשנה החולפת 47% ,מסך בקשות המיזוג אושרו
תוך שבועיים בלבד ואילו  83%מהמיזוגים אושרו תוך חודש .זמן הטיפול הממוצע בבקשות מיזוג ממשיך להתקצר והוא עומד כיום על
 22.3ימים למיזוגים שקוטלגו במסלול בדיקה ירוק.
רשות ההגבלים ממשיכה לאכוף את החוק ולפעול לקידום התחרות במשק הישראלי ,בכל האמצעים העומדים לרשותה ,תוך יעילות
מרבית ושמירה על הסטנדרטים המקצועיים והמנהליים הגבוהים ביותר.
בברכה,
אילן שטיינר
עוזר בכיר לממונה
רשות ההגבלים העסקיים
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 6.4תגובת רשות המיסים

תגובה לסקר ה CFO-לתפקודי גופי ממשל
קיבלתי בברכה את דו"ח סקר  2008 CFOלמדיניות כלכלית ותפקוד גופי ממשל.
כעומד בראש מערכת אשר אחד מיעדיה המרכזיים הינו הסרת חסמים בירוקרטים ופישוט הליכים,
אני רואה חשיבות רבה בסקר שבוצע על ידי הארגון שהינך עומדת בראשו ,ארגון אשר לו ולרשות
המסים קשרי עבודה פורים וטובים.
ראשית ,שמחתי לראות בסקר כי תהליך הפקת הלקחים לגבי המוסד למתן החלטות מיסוי ברשות
המסים נותן את אותותיו והשירות אשר ניתן על ידי מוסד זה משתפר וזוכה להערכה בקרב מנהלי הכספים.
אין ספק כי המוסד להחלטות מיסוי הינו מוסד חשוב ונחוץ המביא להגברת היציבות והוודאות העסקית מהווה מכשיר חיוני
למשק.
הסרת חסמים ,התייעלות והפיכת מערכת המס ליעילה יותר תבוא באמצעות פישוט החקיקה ,פרסום הוראות ביצוע
וחוזרים מקצועיים ברורים ככל שניתן ,אשר יביא ליצירת מסלולים ירוקים בעבודת הרשות מול ציבור הנישומים והמייצגים.
אנו שוקים בימים אלה על נושא זה.
כך למשל ,בתיקון  – 168רפורמת העולים הוסר חסם משמעותי כאשר רשות המסים קבעה בין היתר בחקיקה את נושא
התנתקות תושב ישראל מפורשות בחוק.
עם זאת ,הופתעתי מתוצאות הסקר ביחס לפעילות פקידי השומה ,בייחוד לאור העובדה כי בסקר שערכתם לשנת 2007
היו דווקא אלו פקידי השומה אשר זכו להערכה רבה על תפקודם ופעילותם.
אין לי ספק כי תוצאת הסקר ביחס לפקיד השומה הינה תוצאה ישירה מכך כי במשך תקופה לא קצרה ,משרות רבות לא
היו מאויישות ,הן בהנהלה המצומצמת והן בהנהלה המורחבת.
פקידי שומה רבים שימשו בכפל תפקידים ,דבר אשר היקשה על התפקוד השוטף במשרדים.
אני בטוח כי שורת המינויים שנעשו על ידי במהלך התקופה האחרונה לאורך כל שדרת הניהול של רשות המסים ,הן
בהנהלה הבכירה – מינוי סמנכ"לים מר אהרון אליהו לתפקיד סמנכ"ל בכיר לשומה וביקורת ,מר אבי ארדיטי לתפקיד
סמנכל"ל בכיר לחקירות ומודיעין ,מר דורון ארבלי לתפקיד ראש מינהל מכס ומר יוסי יהודה לתפקיד סמנכ"ל בכיר
למינהל ומשאבי אנוש והן שורת מינויים חדשים של בכירים ביחידות רשות המיסים שנבחרו לתפקידם במכרזים שנערכו
או במסגרת סבב מינויים :מר אבי בכר לפקיד שומה ת"א  ,5מר אהרון ניצינסקי לתפקיד פקיד שומה חקירות ירושלים
והדרום ,מר אהרון עוז לתפקיד מנהל היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות ,פסח הלפרין לתפקיד ממונה אזורי
מע"מ פתח תקוה ,בני ארז לתפקיד ממונה אזורי מע"מ ומס קניה חיפה )בפועל( ,ציפי יוסף לתפקיד פקיד שומה
אשקלון ,יונתן )ג'וני( פיטוסי לתפקיד ממונה אזורי חקירות מכס ומע"מ ירושלים )בפועל( ,אלי יצחקי לתפקיד פקיד
שומה כפר סבא ,יהושע חבר לתפקיד פקיד שומה פתח תקווה ,סמי ג'רוש לתפקיד ממונה מיסוי מקרקעין נצרת.
בנוסף ,בימים אילו ממש מתקיימים מכרזים למינויים של פקידי שומה נוספים ואני פועל לביצוע סבב מינויים של מנהלי
תחנות מע"מ.
המינויים נעשים בשקיפות ,בהוגנות וללא משוא פנים – העובדים הטובים ביותר המוכשרים והראויים ביותר יבחרו.
כמו כן ,מינויים אילו יוצרים "תגובת שרשרת" של מינויים נוספים בכל שדרת התפקידים היחידות השדה )סגנים ורכזים(.
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מעבר לכך ,לאחרונה נעשתה עבודה יסודית במטה לבחינת מצבת כוח האדם ברשות המיסים .ובימים אילו ממש אני
מקווה להתבשר כי אושרו לנו חלק מן הדרישות ,כאשר הדרישה העיקרית הינה לצורך תיגבור העובדים במשרדים –
מבקרי חשבונות ,מפקחים ,חוקרים ,עובדי ביקורת ואכיפה ,עובדי גביה.
בנוסף לכל ,לאחרונה חידשתי את השימו בכלים שפותחו ברשות המסים לגבי הביצועים וההישגים של כל יחידה ויחידה
מול תוכנית העבודה.
במהלך חודש יוני קיימתי כנס פקידי שומה בנוגע למדדי פעילות משרדי השומה ובמהלך חודש יולי התקיימו כנסים כאלו
גם למנהלי תחנות מע"מ למנהלי משרדי מיסוי מקרקעין.
אין לי ספק כי כל מערכת חייבת לבחון את עצמה ,עמידותה ביעדיה והישגיה וזאת אני עושה יחד עם ההנהלה
שבהנהגתי.
אני סמוך ובטוח כי פעילות זו תצעיד את רשות המסים קדימה.
בברכה,
יהודה נסרדישי
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 6.5תגובת המוסד לביטוח לאומי

שלום רב,
הנדון :סקר  CFOSלתפקוד גופי ממשל
מכתבך מ11.11.08-

קיבלתי את מכתבך שבסימוכין .אעיר בפתח הדברים כי מהאמור במסמך שצרפתם לא ברור לנו עד כמה הסקר שערכתם מייצב ומשמש
מדגם מתאים.
מכל מקום ,עם כניסתי לתפקידי כמנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ,ולאחר שלמדתי את המערכת הקיימת בתחומיה השונים ,קבעתי יעדים
שנועדו ,בראש ובראשונה ,לשפר את מערך השירות לציבור.
בתוך כך גיבשנו תכניות רציניות המקיפות את כל תחומי העשיה של המוסד ואשר מגלמות בתוכן פעולות וצעדים לשיפור מערכים
קיימים ,פיתוח מערכים חדשים וקביעת דפוסי חשיבה ועבודה שיתנו מענה לבעיות המרכזיות הקיימות במערכת.
תקוותי שבתוך זמן לא ארוך יוחל בהפעלת התכניות שגיבשנו ותהא לכך השפעה ,מיידית וחלקה לטווח הארוך יותר ,בכיוון של שיפור
משמעותי בשירות לאזרח.
בברכה,
אסתר דומיניסיני
המנהלת הכללית
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