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סגור חלון

בעיות באיכות הסביבה העסקית
 121סמנכ"לי כספים התבקשו לדרג את הרמה המקצועית ,יעילות השירות והוגנות השירות של גופי הממשל
הכלכליים המרכזיים במשק .התוצאות מעידות שיש עוד מקום לשיפור
הדס מנור 29/11/2006

חשבתם שמצבנו במדד השחיתות השלטונית הולך ומחמיר בעוד שהמינהל הציבורי בישראל שומר על מעמדו
המקצועי המוצק? יכול להיות שכדאי לכם לחשוב שוב .סקר גופי הממשל של פורום  CFOמעיד על כך שגם גופי
הממשל הכלכליים המרכזיים בשירות הציבורי לא זוכים להערכה רבה מדי מצד המגזר העסקי ,לפחות לא מצד
מנהלי הכספים של החברות הגדולות במשק.
מדי שנה עורך פורום ה ,CFO-שמאגד את מנהלי הכספים של החברות המובילות במשק ,סקר שבודק את
ההערכה כלפי הרמה המקצועית ,יעילות השירות והוגנות השירות של גופי הממשל הכלכליים המרכזים :רשות
ניירות ערך ,רשות המסים ,רשות ההגבלים העסקיים ,הביטוח הלאומי ,המדען הראשי בתמ" ת ומרכז ההשקעות
במשרד התמ"ת .אפרופו התמ"ת 64% ,ממנהלי הכספים כלל אינם מכירים את מדיניותו ,לעומת  13%בלבד
שהשיבו כך לגבי משרד האוצר ו 23%-ביחס לבנק ישראל.
סקר מדד הסביבה העסקית בה פועלות החברות ל ,2006-שמתפרסם כאן לראשונה ,מציג ירידה חדה בציונים
אותם מעניק המגזר העסקי לגופי הממשל הכלכליים השנה.
הרמה המקצועית של גופים כלכליים אלה )שירדה( ,יעילות השירות )שעלתה מעט( והוגנות השירות )שירדה(,
קובעים במידה רבה את מידת הנוחות בעשיית עסקים בארץ ומשפיעים באורח משמעותי על תפקודן היום יומי של
החברות.
הסקר ,בהשתתפות  121סמנכ"לים כספים 26% ,מהם בחברות במחזור מעל  200מיליון דולר 52% ,בחברות
שמחזורן מעל  40מיליון דולר והשאר חברות היי טק בצמיחה מהירה נערך לקראת הכנס השנתי של הפורום
שיתקיים בחודש הבא ,כנס שבמהלכו יוענק אות ראש הממשלה לעידוד הצמיחה.
כל אחד מהגופים הנסקרים ,היה רוצה להיתפס כמעודד צמיחה .בפועל ,אנשי המגזר העסקי לא מרוצים מתפקודם
של הגופים האמורים וביחס ל)כמעט( כולם נרשמה ירידה תלולה בשביעות הרצון ,זאת בהשוואה לציונים שהופיעו
בסקר הקודם ,שנערך בנובמבר .2005
פחות מקצועי ,יותר סבוך
מדד הסביבה העסקית ,כשקלול ציוני שלושה הפרמטרים )הרמה המקצועית של כל גוף ,יעילות השירות והוגנות
השירות( ,בגופים אלה יחד) ,בדירוג מ 2-ל ,(-2-הגיע השנה ל 0.23-לעומת  0.36ב 2005-ו 0.26 -ב.2004-
מנכ"ל פורום  ,CFOנגה קינן ,גורסת כי המשמעות היא שגופי הממשל השונים ,שהתאפיינו בעבר ברמה מקצועית
גבוהה יחסית ,הוגנות ברמה בינונית וביורוקרטיה כבדה ,סובלים כעת גם מירידה תלולה במקצועיות :ממוצע של .0
 65בגופי הממשל הכלכליים אשתקד וממוצע של  0.60בשלוש השנים האחרונות ,ל 0.36-ב.2006-
"סביבה עסקית יעילה ,נורמטיבית ,יציבה ושקופה ,שמתבססת 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" ,אומרת קינן .לצורך שיפור רמת גופים אלה ,עורך הפורום את הסקר המדרג
אותם ,בכוונה ליצור מוטיבציית שיפור וחשיפה של ירידות או עליות.
מהשוואה רב תקופתית של מדד הסביבה העסקית עולה כי בכל השנים הרמה המקצועית בגופי הממשל הכלכליים
בישראל הייתה גבוהה בהרבה מהוגנות השירות ומיעילותו .ירידת הרמה המקצועית השנה ,משמעותה ,אומרת
קינן ,ש"הסביבה העסקית בישראל ,שעד כה הייתה מאופיינת ברמה מקצועית גבוהה יחסית ,הוגנות ברמה בינונית
וביורוקרטיה כבדה ,סובלת כעת גם מירידה תלולה באיכות המקצועית של גופי הממשל".
אז מי מוביל ומי מדשדש? רשות המסים נבחרה על ידי מנהלי הכספים כגוף המקצועי ביותר והביטוח הלאומי
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במקום האחרון .רשות ני"ע ,שאשתקד הוגדרה כמקצועית ביותר ,ירדה למקום השני במקצועיות ונותרה במקום
הראשון בהוגנות השירות וביעילות )קריטריון שגם בו הגיע הביטוח הלאומי למקום האחרון(.
בבדיקת הגופים האחראים על המדיניות הכלכלית וביצועה :משרד האוצר ,בנק ישראל ומשרד התמ"ת ,נבחרו בנק
ישראל ומשרד האוצר כמשפיעים וכמוערכים ביותר .השנה אף עקף לראשונה בנק ישראל את האוצר והוערך יותר
ב"מדיניות מגובשת התורמת למשק ביישומה" .בנק ישראל זכה לציון הערכה כולל של  1.06לעומת  0.80אשתקד,
תוך שב"מדיניות מגובשת" קיבל  ,1.1ב"תרומת המדיניות למשק"  1.05וב"ביצוע המדיניות" .1.03
בהערכה כלפי משרדי האוצר והתמ"ת ,לעומת זאת ,נרשמה נסיגה .כלפי האוצר ,ההערכה ירדה ל 0.50-לעומת
 0.91אשתקד ,אך נותרה חיובית .ההערכה לאוצר ירדה בכל שלושת הפרמטרים שנבדקו :מדיניות מגובשת ,0.58
תרומת המדיניות למשק  0.64וביצוע המדיניות .0.29
ההערכה כלפי התמ"ת גם ירדה וגם נותרה בציון שלילי ,כשרוב החברות אף הגדירו את מדיניות התמ" ת כ'לא
מוכרת' או ש'אינה רלוונטית' .ציון ההערכה הכולל שנתנו מנהלי הכספים לתמ"ת הוא מינוס  ,0.61לעומת מינוס
 0.07אשתקד .על "מדיניות מגובשת" קיבל התמ"ת מינוס  ,0.56על " תרומה למשק" מינוס  0.7ועל "ביצוע
המדיניות"  -מינוס .0.56
רשות ני"ע שמרה על המקום הראשון בהערכת מנהלי הכספים למדיניות ,תוך עלייה בהערכה כלפיה ל.1.1-
המדיניות המוערכת ביותר אחריה ,היא זו של החשב הכללי באוצר ,ירון זליכה שקיבל ציון  ,0.81לאחר עלייה
גדולה של  0.60נקודות )מעניין מה אולמרט ודינור חושבים על זה( .אחרי זליכה מעריכים ביותר את מדיניות אגף
התקציבים  ,0.77 -מדיניות רשות המיסים  0.75ומדיניות רשות ההגבלים .0.43
בניגוד לכך ירדה ההערכה למדיניות ועדת הכלכלה של הכנסת )מינוס  0.75לעומת מינוס  0.22אשתקד( ,מדיניות
ועדת הכספים )מינוס  0.64לעומת מינוס  0.17אשתקד( ומדיניות מרכז ההשקעות )מינוס  0.08לעומת פלוס 0.32
אשתקד ,למרות שיפור כולל בתפקודו( .כגופים המקצועיים ביותר דורגו רשות ני"ע ואח"כ רשות ההגבלים והמדען
הראשי .כיעילים ביותר ,רשות ני"ע ואחריה רשות ההגבלים והמדען הראשי וכהוגנים ביותר ,רשות ני"ע ואחריה
לשכת המדען הראשי ומרכז ההשקעות.
משה טרי מוביל .בקושי
משה טרי הגיע למקום הראשון בצליעה יחסית .אמנם ניכרה ירידה חדה בהערכה כלפי רשות ני"ע ,שזכתה
אשתקד ל 1.18-והשנה רק ל ,0.49-אולם היא עדיין מובילה .בתוך כך צנחה ההערכה לרמתה המקצועית מ1.63-
אשתקד ל 0.51-השנה .ירידה חדה נרשמה גם ביעילות השירות ,מ 1.07 -בנובמבר  2005ל 0.52-בסקר הנוכחי
וכן בהוגנות השירות ,מ 0.85-ל .0.45-הירידה השנה נרשמה לאחר עלייה רצופה בכל שלושת המדדים ,החל
מנובמבר .2003
ג'קי מצא נהנה מחולשת המתחרים
רשות המיסים רשמה עלייה בדירוג ,מהמקום הרביעי לשני ,אך תוך ירידה בכל הפרמטרים לציון  0.29לעומת 0.32
אשתקד ותוך שגם בתחום קביעת מדיניות היא ירדה )מהמקום השני לרביעי( .לפיכך אומרת קינן כי "אין לנו אלא
להניח כי עלייתה למקום השני ,אינה נובעת מחוזקה של רשות המסים אלא מחולשתם הגדלה של רשות ההגבלים
העסקיים ולשכת המדען הראשי".
עם זאת ,הרמה המקצועית של רשות המיסים זכתה השנה להערכה הרבה ביותר בהשוואה להערכה כלפי שאר
גופי הממשל הנסקרים )שאינם משווים למשרדי הממשלה( .בסך הכל ירדה רשות המיסים מהערכה של 0.83
אשתקד ,ל 0.67-השנה ,לאחר שלוש שנים של עליות רצופות .גם יעילות השירות בה נמצאה בירידה קלה.
בין תחומי הפעילות של רשות המסים ,קיבלו פקידי השומה את הציון הנמוך ביותר ) .(0.01ביעילות השירות
ובהוגנות קיבלו פקידי השומה ציונים שליליים .לעומתם הגורמים המטפלים במסלול החלופי של מס חברות לפי חוק
עידוד השקעות הון ,שיפרו מאוד את ציונם ,ל 0.14-ומסלול פרה-רולינג )החלטות מקדמיות לתשלומי המס הצפויים
בעסקאות( קיבל את ההערכה הגבוהה ביותר .0.35 -
רונית קן פחות מקצועית
הערכת המגזר העסקי כלפי תפקוד רשות ההגבלים העסקיים ירדה מ 0.46-אשתקד ,ל ,0.27-אך הרשות שמרה
על המקום השלישי בדירוג .הירידה החדה נרשמה עקב צניחה בהערכה לרמתה המקצועית של הרשות )מ0.90 -
אשתקד ל 0.35-השנה( ותוך יציבות בהערכה ליעילות השירות ולהוגנות.
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לדברי קינן" ,קיים טעם לפגם בכך שרשות ההגבלים העסקיים ,שעיקרה פעילות למען הוגנות ומקצועיות ,זוכה
להערכה נמוכה בנושאים אלה .הרשות צריכה לרכז מאמץ להחזרת ההערכה לרמתה המקצועית ולהעלות את
הוגנות השירות ויעילותו".
אלי אופר בצניחה תלולה
ההערכה כלפי מדיניות לשכת המדען הראשי בתמ"ת ,אמנם השתפרה מעט ,אך ההערכה הכוללת כלפיה ירדה מ-
 0.55בשנה שעברה ל 0.26 -בסקר הנוכחי .הצניחה נובעת מירידה בהערכה לרמתה המקצועית ,מ 0.63 -ל,0.32-
ירידה חדה עוד יותר בהערכת הוגנות השירות ,מ 0.83-ל 0.27-וירידה זעירה ביעילות השירות ,מ 0.20-ל.0.18-
בהערות שכתבו המשיבים לסקר הם קבעו כי למרות החשיבות בקבלת מענקי מו"פ מבחינת החברות ,המגבלות
שהחברות צריכות לקבל על עצמן לצורך קבלת המענקים ,מפריעות מאוד להוספת משקיעים זרים לבעלי המניות
בחברה .כן הושמעה טענה כי חודשיים לאחר תשלום התמלוגים מצד החברות )החזרי מענקי המו"פ למדען ,על
פרויקטים שהצליחו ,כתשלומים מתוך המכירות פרי הפיתוח(  -טרם התקבלו המענקים.
חזי צאיג נמוך אך משתפר
מרכז ההשקעות ממשיך להציג ציונים שמשקפים ביצועים גרועים ,אך במקביל נמצא בסקר כגוף הכלכלי היחיד
שמציג שיפור רציף מזה שנתיים :מ -0.14-ב 2004-ל 0.03-ב 2005-ול 0.17-ב .2006-העלייה נובעת בעיקר
משיפור ביעילות השירות )מ -0.50-ל (0.01 -ועלייה קלה ברמה המקצועית )מ 0.13 -ל.(0.23-
יגאל בן שלום מתקרב לאפס
גם בשנים הקודמות הערכת מנהלי הכספים למקצועיות ושירות הביטוח הלאומי ,הייתה נמוכה ביותר .הערכתם
כלפי מדיניותו ותפקודו הסתכמה בציון שלילי ולפיכך הוא שומר בבטחה על המקום האחרון בסקר זה.
עם זאת ,השנה עלתה הערכתם לביטוח הלאומי ממינוס  0.26למינוס  0.09השנה ,בעיקר עקב שיפור ברמה
המקצועית מ -0.27-ל ,0.09 -שיפור ביעילות השירות מ -0.57-ל 0.29 -וירידה קלה בהוגנות השירות " .השתפרנו,
נבדוק ,נשתדל יותר
רשות המסים" :התוצאה המשוקללת של רשות המסים בהשוואה הרב שנתית מוכיחה יציבות ברורה לאורך זמן.
גם השינוי המינורי לעומת הסקר הקודם )ירידה של  0.03נקודות( הינו הקטן ביותר ביחס ליתר הנסקרים .אף על
פי שניכרת ירידה קלה ולא משמעותית ביעילות השירות ,אנו משוכנעים שמגמת השינוי ורוח השירות שמאפיינת
את גישת רשות המסים ,תוכניות העבודה שלה ,מדידת והערכת ביצועי המשרדים והלך הרוח של הארגון ,יבואו
לידי ביטוי ביתר שאת בהמשך .ביחס לציונים הנמוכים לרשות בכללותה ,בשל ציון נמוך במיוחד לו זוכים פקידי
השומה ,אנו מתכוונים לבחון בצורה מקיפה את הנתונים ולתת את מלוא כובד משקלי לשיפור התוצאות בנושא זה".
רשות ההגבלים" :הרשות פועלת במקצועיות ,שקיפות ויעילות בשירות ,כדי לקבל החלטות מושכלות בלוחות זמנים
קצרים ככל הניתן .כ 80%-מבקשות המיזוג הוכרעו השנה תוך  30יום  -הזמן הקצר ביותר בין המדינות
המפותחות .הרשות פועלת בשיתוף ודיאלוג ישיר עם ציבור העסקים הרלוונטי ומשקיעה מאמצים רבים בכוח אדם
והכשרתו המקצועית .החלטות הרשות ניתנות לערר בפני ערכאות שיפוטיות ועל כן היא מחויבת בסטנדרטים
גבוהים ביותר של מומחיות ויושרה .דלתה של הרשות והממונה רונית קן פתוחה בפני המגזר הפרטי להיוועצות
פורמלית וא-פורמלית בכל עת".
המדען הראשי" :שיפור תהליכי העבודה הביא לקיצור לוחות הזמנים במתן תשובות לחברות זו השנה השלישית
ברציפות ,עם יישום תוכנית לייעול מערך הבדיקה ,קיום בקרות פנימיות ושדרוג מערך הבודקים וראשי התחומים.
לשכת המדען המשיכה בתוכנית לקיצור לוחות הזמנים באמצעות איתור צווארי בקבוק ונטרולם .העברת תקציבי
המו"פ בזמן על ידי האוצר )בהתאם להסכם בין המדען הראשי והאוצר( ,הביאה להעברת כתבי האישור
והתשלומים בלו"ז קצר מאוד ביחס לשנתיים הקודמות .העיכוב בהוצאת האישורים נבע ב 95%-מהמקרים מפיגור
החברות בהעברת החומר הנדרש לצורך הוצאת האישור .לשכת המדען מתכננת מהלך נוסף לקיצור משך הזמן עד
לתשלום לחברות".
מרכז ההשקעות" :בשנה האחרונה נערכו שינויים שהביאו לפישוט הנהלים ,על מנת לקצר את לוחות הזמנים
לטיפול בבקשות ולייעל את הטיפול השוטף בבקשות לשינויים ועדכונים בתוכניות מאושרות .הורחבו סמכויות
גורמים כך שחלק מהבקשות ניתן לבחון ולאשר ללא כינוס המנהלה ,כך שבקשות רבות יותר זוכות למענה מהיר
יותר .כן הושלמה הכנת טפסי בקשות שניתן להוריד באינטרנט ,ללא סיוע יועצים חיצוניים .לצורך שיפור השרות אף
מוגדרים עתה 'זמני תקן' לכל סוגי הבקשות ושלבי הטיפול ,שייצרו שקיפות ויקצרו זמני המתנה .כן אנו פועלים
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בעיות באיכות הסביבה העסקית

להגדלת תקציב מרכז ההשקעות".
הביטוח הלאומי" :הביטוח הלאומי החל ביישום תוכנית אסטרטגית להחלפת מערכות המחשוב ולשיפור השירות.
יישום תוכנית כזו אורך זמן ותוצאותיו נראות רק לאחר מספר שנים .אנו שמחים שהסקר הנוכחי מגלה שיפור
משמעותי ברמה המקצועית ועלייה משמעותית ביעילות השירות ,פרי הצעדים בהם התחלנו לנקוט .הדרך בפנינו
עוד ארוכה ורבה .עם זאת ,אנו סבורים שבתום התהליך יראו הסקרים שיפור משמעותי בכל התחומים".
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