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הדפסה
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ביטוח לאומי-המוסד הממשלתי הכי פחות יעיל ומקצועי
סקר פורום ה CFO -לשנת  2006מראה :המגזר העסקי בארץ לא מרוצה מגופי הממשל הכלכליים .הגוף
המקצועי ביותר :רשות המסים .המוסד היעיל :הרשות ניירות ערך
רונית מורגנשטרן
8:00 29/11/2006

המוסד לביטוח לאומי זוכה לביקורת קשה מצד המגזר העסקי .על-פי הסקר השנתי שערך פורום ה CFO-בקרב 120
סמנכ"לי הכספים של החברות הגדולות במשק ,ביטוח לאומי מדורג במקום האחרון בכל הקטגוריות :מקצועיות ,יעילות
והוגנות השירות.
הסקר נערך לקראת הכנס השנתי של הפורום ,וממנו עולה כי חלה ירידה חדה בציונים שמעניק המגזר העסקי לגופי הממשל
הכלכליים בשנת  .2006סיכום  3הפרמטרים מראה ,כי "מדד הסביבה העסקית" עומד השנה על  0.23לעומת ציון של 36.0
אשתקד ו 0.26-לפני שנתיים .הציון המקסימלי הוא  2והנמוך ביותר הוא .2-
לדברי נגה קינן ,מנכ"לית ה" ,CFO-בכל השנים הרמה המקצועית היתה גבוהה בהרבה מהוגנות השירות ומיעילותו ,והשנה
חלה ירידה דרמטית בהערכת רמת המקצועיות של גופי הממשל  -מ 0.65-אשתקד ל."0.36-
על-פי הסקר ,הגוף המקצועי ביותר הוא רשות המסים .רשות ני"ע ,שזכתה בתואר בשנה שעברה ,ירדה למקום השני
בדירוג ,ואחריה ניצבת הרשות להגבלים עסקיים .הגוף היעיל ביותר הוא רשות ני"ע ,שתופסת את הבכורה גם בתחום
הוגנות השירות.
רשות ההגבלים העסקיים שמרה השנה על המקום השלישי בדירוג התפקוד הכללי ,למרות ירידה בציון המשוקלל מ0.46-
בנובמבר  2005ל 0.27-השנה  .גם לשכת המדען הראשי צנחה על-פי סקר ה CFO-מ 0.55-בשנה שעברה ל 0.26-בסקר
הנוכחי .למרות מיקומו הנמוך ,חל השנה שיפור בציון המשוקלל שקיבל המוסד לביטוח לאומי ,והוא טיפס מ - 0.26-ב2005-
ל - 0.09-השנה .
ד"ר יגאל בן -שלום ,מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ,מסר בתגובה כי "התחלנו ביישום תוכנית אסטרטגית להחלפת מערכות
המחשוב ולשיפור השירות ,ותוצאותיה ייראו רק לאחר מספר שנים".
הממונה על ההגבלים העסקיים ,רונית קן ,מסרה בתגובה כי "הרשות פועלת לאור עקרונות של מקצועיות ,שקיפות ושירות,
תוך דיאלוג עם המגזר העסקי" .מלשכת המדען הראשי נמסר,כי "בשנתיים האחרונות המשכנו ביישום תוכניותינו לקיצור
לוחות הזמנים של תהליכי העבודה .אם חל עיכוב בהוצאת אישור כלשהו ,הוא נבע מפיגור החברות בהעברת החומרים".
מנהל רשות המסים ,ג' קי מצא ,מסר כי הרשות תבחן לעומק את הנתונים  -בעיקר בכל הנוגע לפקידי השומה .רו"ח חזי
צאיג ,מנהל מרכז ההשקעות ,אמר כי "במהלך השנה האחרונה נערכו שינויים והורחבו סמכויות פנימיות ,והם שהביאו
לפישוט הנהלים ולקיצור לוחות הזמנים ".
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