פעילות פורו ה CFO
מדברי נגה קינ ,יו"ר פרו CFO

"האירוע הזה ,כמו ג המגזי לכבוד מקבלי אותות ההוקרה השנה ,הוכנו והופקו לפני אשפוזו של ראש הממשלה
אריאל שרו .לפני שישבנו כולנו מול הטלויזיה ,דואגי וחרדי לשלומו .קיוינו ,שהדחיה תביא אותנו לקיי את
האירוע לאחר החלמתו של ראש הממשלה .ולא היא" ,אמרה נגה קינ יו"ר פורו  ,CFOושלחה ,בש הפורו איחולי
להחלמתו המלאה של ראש הממשלה אריאל שרו.
בסקרה את פעילות הפורו בשנה האחרונה ,התייחסה קינ ראשית לכל לביטול מס בולי" .רבי מחברי הפורו
תרמו לפעילות הפורו בנושא זה שהסתיי ע ביטולו של המס  בישיבות פורו ,בישיבות ועדת הכספי של הכנסת,
במפגשי ע בכירי רשות המיסי ובעבודה יחד ע יועצינו המשפטיי לעני זה – משרד גרוס .במיוחד ברצוני
להודות ,בש כול ,לאיל קליגר CFO ,אלו חברת הדלק ,שהקדיש לנושא שעות רבות ומיומנויות מקצועיות ברמה
גבוהה".
עוד פעל הפורו בשנה האחרונה בנושא הרפורמה במס .חמש קבוצות עבודה של הפורו בראשות של CFOs
ובסיוע של יועצי משפטיי וחשבונאיי ,הכינו את נייר העמדה של הפורו בנושא הרפורמה שלא מעט הערות ממנו
אומצו ע"י רשות המיסי .הפורו שיבח את מנהל רשות המיסי הנוכחי ג'קי מצא על הרמה המקצועית הגבוהה
שהפגינה רשות המיסי בניסוח הרפורמה ובאופ הפתוח לדיאלוג של העברתה בכנסת.
בנוגע למאבק הארו והמוצלח של הפורו בנושא סקר עמיתי ,חזרה קינ והדגישה כי "למע הסר ספק ברצוני
לאמר באופ חד משמעי :פורו  CFOבעד ביקורת ובעד בקרה על תהליכי הביקורת .יחד ע זאת ,הפורו סירב
לאפשר לחשו! את החברות לסיכוני של חשיפת סודותיה המסחריי ולאפשרויות של ניגודי ענייני מול סוקר
אנונימי שיפתח את תקיה – בלא שתהיה אחריות לנזק אפשרי מהגורמי המעורבי .הפורו הצליח להפו את
המכתב החד צדדי שהוגש לחברות לחתימה ,למכתב דו צדדי ,בו נוספו הגנות על החברות החותמות ,עלתה רמת
ההתחייבות לשמירה על סודיות המידע של החברות וקט הסיכו של ניגוד אינטרסי .הצלחנו להביא לפרסו פומבי
של נהלי הסוקרי ונוסח מכתב ההתחייבות שלה .הצלחנו להביא את רשות ני"ע להצהיר על פטור מסקר עמיתי
לחברות הדואליות .רצינו יותר א השגנו לא מעט .תודות מיוחדות ברצוני לשלוח בש כולנו ליועצינו המשפטיי
משרד מיתר ,ליקוורניק ,גבע & לש ברנדווי ,ובמיוחד לדרור ברנדויי וצוותו שהשקיעו זמ ,עבודה וחוכמה רבה
בתהלי".
"ברצוני לשת! אתכ בשתי מהשגותי האישיות לתהלי זה" ,אמרה קינ "והראשונה בה נוגעת לתרבות הדיו
והעשיה הציבורית .פעולות נכונות נעשות מתו שמירה על דיו ענייני ומקצועי .המאבק בנושא סקר עמיתי הפ
להיות מאבק אגו רב יצרי .וחבל .הייתה זו רק מעורבות המקצועית והשקולה של ראשי המשרדי הגדולי 
השותפי האסטרטגיי בפורו – יצחק פורר ומוטי זינגר מ ,E&Yאבי ברגר מ PwCושלמה זיו מ ,BDOשהצליחה
להביא את המו"מ להתקדמות עניינית .הערה שניה לעני סקר עמיתי נוגעת ללקח החשוב שלמדנו בדבר העוצמה
הרבה שיש לפעילות המאורגנת של ה .CFOsהפורו העביר מידע מוקד ועדכני לחברות בדבר כוונותיה והחלטותיה
של חברות אחרות בנוגע להסכמת לסקר עמיתי .דבר זה איפשר להגיע להתנגדות של  84%לסקר ,וכתוצאה מכ
להשגי החשובי בשיפור נהלי סקר עמיתי .שיתו! המידע בי ה CFOsוהעדכו המתמיד של כול ,היו כלי עבודה
חשובי ביותר" סיכמה קינ.
עוד פעילות חשובה של הפורו היו סקרי ה CFOsלתפקוד גופי הממשל הכלכליי .את תוצאות הסקר לגבי
הגופי השוני – ראו כול – א קינ התייחסה למסקנה הכללית הנובעת ממנו – ההערכה הנמוכה ביותר מוענקת
בקביעות ליעילות השירות" .ג מנתוני הבנק העולמי אנו רואי תמונה דומה :מש הזמ להקמת עסק בישראל עומד
על  34ימי ,במדינות ה 25 – OECDימי .אכיפת קיו חוזה לוקחת ש  229ימי ובישראל – יותר מפי שניי  585
ימי .רישו נכס לוקח  34ימי בממוצע במדינות ה ,OECDוכא אצלנו – יותר מפי ארבע   144ימי .יעילות
השירות היא עקב אכילס של תפקוד גופי הממשל הכלכליי".
פעילות חשובה ביותר של הפורו השנה ,תוצאת יוזמתו של גונ ביבר CFO ,כלל תעשיות ומנהל הכספי של ,IDB
הייתה כנס הפורו באילת ,בו הציגו  CFOs 21את ה Best Practiceהמקצועי שלה .היה זה כנס מרתק במיוחד.
בהתייחסה לאתגרי שנת  – 2006אמרה קינ כי אי כל סיבה לירידה החזויה בקצב הצמיחה" .כ ,יש חמס ,ויש
בחירות בפתח ,ואי תקציב מאושר ,אבל – יש כא ע מדהי של יזמי )לא רק טכנולוגיי( ,ע חזק ואופטימי ע
יכולות גלובליות יוצאות דופ היודעי לנצל את ההזדמנויות שהגלובליזציה מעניקה לה .ה סוחרי טובי .מנהלי
טובי .לא פועלי תעשיה כל כ  אבל יזמי טובי .בכל הענפי ובכל המדינות .כיצד מדינת ישראל יכולה לנצל
במלוא את יכולות הע המופלא הזה שחי כא? מה מנועי הצמיחה החדשי?".
עד כה התמקדה מדיניות העידוד הממשלתית בישראל בשתי קבוצות בלבד :מהנדסי ופועלי יצור ,אמרה קינ
והוסיפה כי למשק הישראלי יש יתרונות רבי ביצוא שירותי למשל .נסיו ראשו ,בתנאי לא טובי מספיק ,נעשה
במסגרת הרפורמה במס האחרונה ,בפטור השתתפות לחברת אחזקות תושבת ישראל ,להקמת מרכזי שליטה וניהול
כא .הפורו יעקוב אחר המימוש בפועל של נסיו זה ,ואחר יוזמות נוספות בנושא ,היכול להציב את מדינת ישראל
במקו אחד מול הולנד אשר השכילה ,להפו את ענ! השירותי לענ! היצוא השלישי בגודלו במדינה.
נושא נוס! שיכול לתרו רבות למשק הישראלי הוא עידוד צמיחת של חברות הישראליות מקטנות בהשוואה
בינלאומית – לגדולות ,ע"י רכישת חברות אחרות .כיו אנו נמצאי בעול בו החברות הישראליות נקטפות באיב,
ופירות הבשלת ניתני לאחרי .הפורו יעשה השנה להקמת צוות חשיבה למדיניות העידוד הנדרשת להביא לצמיחת
של החברות הישראליות.

