
"הרגולטור שלכם השתגע–לא רוצה להשקיע בישראל "

ציטוט ממשקיע זר פוטנציאלי

פעם  . אי אפשר לעשות פה עסקים–לא רוצה להשקיע בישראל "
"ל"היום רוב עסקי בחו. רוב עסקי היו כאן

ציטוט ממשקיע ויזם ישראלי

אני חושש שהם יסגרו  , רוצה להתעסק עם ישראללא corporate-ה"
"לזההדרישות כאן דרקוניות הם לא רגילים , פה את הפעילות

של חברה טכנולוגית בינלאומיתCFOציטוט של 





בהתמודדות עם כשלי  , הרגולציה היא כלי מרכזי של הממשלה בהכוונת פעילות המשק

.לחברה ולמדינה, ובמקסום התועלות למשק, שוק

...אבל, כן



:תחומי פעילות

פועלת באזורים בהם אין כשלי שוק•

לא פועלת באזורים בהם יש כשלי שוק•

:אופיה

קיצונית•

וסודיתממדרת•

תזזיתית•

בירוקרטית•

חובבנית•

רצה אחר הגדלת עוצמתה•

:תהליך העבודה שלה

מחליטה בלי להתייעץ עם המשק•

לא מתואמת עם רגולציות אחרות בתחום•

היפראקטיבית•

דורשת הטמעה מהירה ולעיתים רטרואקטיבית•





ל רגולציה"סמנכ: תפקיד חדש בחברות•

בזבוז זמן80%בדירקטוריונים מדווחים על •

מזמנם מוקדש לרגולציה  50-60%מעידים כי CFOs-ה•

במקום עבודה אסטרטגית לפיתוח הצמיחה של החברה



רגולציה ממשלתית

:רגולציה עלולה

 לצורךשלא , כספיות ניכרותעלויות להסב

לחייב השקעת תשומות זמן מופרזות ,

קרובות בדרגי ההנהלה הבכירים  לעתים 

 לשקףתוך התעלמות מהמהות שהן נועדו , יישום טכני של הוראות הדיןלגרור

 בין היתר משום , לגרום לירידה בהיקף הפעילות בשוק ההוןהרגולציה עלולה

.  עלולים להדיר רגליהם ממנו, או שוקלים כניסה אליו, שגורמים הפועלים בשוק

2012ספטמבר , ע"מפת הדרכים של רשות ני: מתוך



?למה לא תייצר עוד מקומות עבודה
?תגדיל את הצמיחה

?תרחיב את היצוא
?מה קרה לך

???למה אתה לא עושה כלום
!!!זוז כבר

הביורוקרטיהעלותכימעריךOECDארגון
.תוצר12%–10%–כהיאהממשלתית

.יותרהרבהגבוהההעלותבישראלכיהיאההערכה

דורגה,2008–מOECD-השלהביורוקרטיהבמדד
:הפרמטריםבכלבעולםהאחרונותכאחתישראל

צעדים)!(800–מיותרלפועליוצאיםבישראל•
שנהבכלרגולטוריים

ובשקיפותבנגישותהאחרוןבמקוםדורגהישראל•
הביורוקרטיה

הזמן)עסקיםעלהמדינהשלהביורוקרטיהנטל•
הוא(הרגולציהשלהדיווחחובותלמילויהנדרש

בעולםמהגבוהים

מ"משרד רה, ח הרגולציה"דו: מתוך





התקנה לשלט את מכוניות החברה בטלפון לתלונה על איכות הנהיגה

?למה? לבטל את התקנה? להרחיב תכולה? לא יעיל? יעיל





לפעמים יש רגולציה שמחפשת בעיה

ולא בעיה שמחפשת רגולציה

:למשל

שעות נוספות



ענק ביחס למציאותרגולציתלפעמים יש 

ולעיתים העוצמה הרבה של הטיל מעקרת את יכולת  , רב הנזק מהתועלת–אזי 

.השימוש בו

אכיפה מנהלית: למשל

רגולציה קטנה מדילפעמים יש 

.היא לא יעילה ולא משיגה את מטרתה-אזי 

החרגת הרגולטורים הפיננסיים  : למשל

מהחלטת הממשלה בנושא הרגולציה



התנגשות עולמות בין הרגולטורים

שיתוף באינפורמציה-רשות ההגבלים העסקיים מעוניינת באי: למשל

שקופה-ע רוצה את כל האינפורמציה "בעוד רשות ני



לפעמים יש בעיה
רק מגדילה אותה–והרגולציה 

פרסום שכר בכירים: לדוגמא



–לפעמים יש בעיה רק בחריגים 
והרגולציה מטפלת בכולם

20תיקון : למשל



יש  , לעיתים

מעקפים  

לרגולציה 

המעקרים אותה  

ויוצרים  , מתוכן

עולמות מוזרים

:למשל

בתי הרחוב בהולנד

היקף הדוחות הכספיים של : או

החברות





יעדי המדיניותוהגדרת מטרות 

המצב הקייםאיפיון

תכנון תהליך הלמידה ואיסוף המידע

תכנון והיוועצות עם בעלי עניין ומומחים

גיבוש חלופות

ניתוח חלופות

השוואה בין חלופות ובחירה

קביעת תהליכים לבחינה עתידית של הרגולציה

דיווח על ההמלצות

משוב למטרות והיעדים

מ"משרד רה, מתוך התורה להערכת הרגולציה שיתוף הסקטור העסקי

ההערותניסוח המלצות סופיות לאור 






