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מטרות הסקר
בשנים האחרונות דובר רבות על קידום ייצוא השירותים הפיננסים
מישראל .מנכ"ל משרד האוצר חיים שני אף הציב זאת כאחד מיעדיו
בתפקיד .התעשייה הפיננסית בישראל גדלה מאוד ,אך עדיין אין לה
דריסת רגל משמעותית בחו"ל ,וכמעט כל משאביה מופנים לפעילות
פנים ישראלית .תוצאות הסקר והדיון שיערך כאן בנושא-ישמשו
אינדיקציה לגבי הערכת ה CFO'S-את יכולתם של הגופים הפיננסים
בישראל לשנות מצב זה.

הרמה המקצועית הגבוהה ביותר  -במשרדי רואי
החשבון והבנקים
מהי הערכתך לרמה המקצועית של סוגי
המוסדות הפיננסים הבאים?
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מהי הערכתך לרמה המקצועית של סוגי המוסדות הפיננסים הבאים?
( - 1נמוכה - 4 ,גבוהה)
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העלות הגבוהה ביותר – גופים מוסדיים וגופי חיתום
מהי הערכתך לעלות שקבוצות המוסדות הפיננסים הבאים גובים עבור פעילותם? ( - 1נמוכה- 4 ,
גבוהה)

מהי הערכתך לעלות שקבוצות המוסדות
הפיננסים הבאים גובים עבור פעילותם?
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בחינת עלות ביחס לביצועים מקצועיים
השוואת מקצועיות לעלות
עלות

רמה מקצועית
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סיוע לקבלת ההחלטות של הCFO-
עד כמה מסייעים נציגי מוסדות פיננסים אלה לחברתך ולך כ CFO -לקבל החלטות עסקיות
ואסטרטגיות? ( - 1סיוע מועט - 4 ,סיוע רב)

עד כמה מסייעים נציגי מוסדות פיננסים אלה
לחברתך ולך כCFO -לקבל החלטות עסקיות
ואסטרטגיות?
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פעילות גופי הרגולציה בעידוד ייצוא פיננסי
עד כמה להערכתך ערוכים גופי הרגולציה הבאים לעודד ייצוא של שירותים פיננסיים מישראל
לחו"ל?

עד כמה להערכתך ערוכים גופי הרגולציה
הבאים לעודד ייצוא של שירותים פיננסיים
מישראל לחו"ל?
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סכום הנתונים
•  86%מסמנ"כלי הכספים :הגופים המוסדיים וחברות החיתום
גובים עמלה גבוהה עבור שרותיהם.
•  90%מעריכים שהבנקים ומשרדי רואי החשבון יכולים להוביל
את הפיכת ישראל למרכז עולמי לייצוא שירותים פיננסים.
• על פי תוצאות הסקר ,כל המוסדות הפיננסים בישראל נתפסים
על ידי סמנכ"לי הכספים כיקרים.
•  61%מסמנכ"לי הכספים מעריכים :בנק ישראל הוא גוף
הרגולציה היחיד שערוך לעודד ייצוא של שירותים פיננסיים
מישראל לחו"ל.

סכום הדברים
אין סיבה שתל אביב לא תהפוך למרכז לייצוא שירותים פיננסים
ברמת לונדון או הונג קונג ,גם אם בהיקף קטן יותר .יחד עם זאת,
הפילוח של הנתונים מראה גם כי יש תחומים בהם אנחנו כנראה
יכולים להתחרות במדינות בעולם – בפרט בנקאות וראיית חשבון,
בעוד שלדעת ה CFOs-המוסדות הפיננסים האחרים עדיין לא
התפתחו לרמה הנדרשת לתחרות במישור הגלובלי".

