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חיים שני ,מנכ"ל משרד האוצר :בעולם של אי-
ודאות ושינויים תכופים אנו מסתכלים לטווח הארוך
חיים שני ,מנכ"ל משרד האוצר ,הציג באירוע את תוכניותיו של משרד האוצר לעידוד תעשיית ההיי-טק
בישראל .בין היתר ,הציג שני את התוכנית להקמת מרכזי מו"פ פיננסי ואת תוכנית התמריצים למשיכה
חזרה של אקדמאים ישראלים שעזבו לעבוד בחו"ל .לצד זאת ,שני הציג תוכנית אשר תאפשר לאנשי היי-טק
לעבור לקריירה שנייה בתחום הוראת המתמטיקה והפיזיקה ,אשר גובשה בשיתוף עם משרד החינוך.
בנוסף ,שני הציג תוכנית המאפשרת לבעלי  IPלקבל פטור ממס בעבור פיתוח המוצר במדינת ישראל ומתן
מענקים שונים לפיתוח על ידי קרנות לנושא זה .תכונית נוספת שהוצגה נועדה לעודד השקעה בחברות
בשלבי ה SEED-באמצעות קרנות ואנג'לים העביר האוצר חוק המאפשר למשקיעים להשקיע בשלבים
הראשונים ולקבל הנחות ממס באמצעות ההכרה בהשקעה של עד  5מיליון שקל כהוצאה למשך שלוש
שנים .כמו כן ,שני הציג את תמיכת האוצר במתן אפשרות לגופים מוסדיים להשקיע בהיי-טק הישראלי
באמצעות השקעתם בקרנות הון סיכון.
שני התייחס גם לחשיבותה הייצוא לסין באומרו כי "הנתונים מראים על העובדה כי היצוא הישראלי
נמוך באחוזים משמעותיים מהיבוא" ,והציג את תוכנית האוצר לסייע לחברות קטנות לשלוח את הנציג
הראשון לסין כדי לפרוץ את הדרך.
יוסי טנא  CFOאורמת שאל אודות תוכניות האוצר לעידוד מקורות אנרגיה ירוקה .שני השיב
שלאחרונה אושרה תוכנית עבודה של כ 0-מיליארד ש"ח להפחתת פליטות גזי חממה ,שבעיקרה כוללת
התייעלות אנרגטית .כמו כן ,שני אמר כי במסגרת עידוד התעשייה הישראלית בתחום האנרגיה יסייע האוצר
במימון משלב המעבר מהאלפא-סייט להתקנה המסחרית הראשונה.
אלי כרמון  CFOמייקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח שאל אודות פעולות האוצר לאור החלשות שער
השקל .שני השיב שמשרד האוצר מברך על צעדי הנגיד ,והסביר שהאוצר בוחן את הפעילות לניצול פערי
הריבית לטווח קצר והוא מודע לעלייה הדרמטית של החזקת המק"מ לטווח קצר ע"י זרים ,אשר לאורה
הוחלט על ביטול הפטור על המק"מים בבעלות זרים.

רח' קויפמן  4תל-אביב 68086
טל'  03-5804555פקס 03-5870988
www.cfo-forum.org
com@cfo-forum.org

