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מדיניות לטיוב הרגולציה  
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oהבוחניםהבינלאומייםהמדדיםבכלנמוךמדורגתישראל

בירוקרטיונטלרגולציהאיכות

oהמדינות37מתוך34מקום-OECDהבמדד-STRI

oעסקיםעשייתקלותבמדד35מקום(Doing Business)

,  בירוקרטיה לא יעילה גורמת לאי וודאות בעשיית עסקים

פוגעת בתחרות  , מהווה מס ריאלי על הפעילות העסקית

ותורמת ליוקר מחיה

היעד של הממשלה הוא להגיע לאיכות רגולציה ובירוקרטיה 

OECD-השוות לאלו של מדינות מובילות ב
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מלאי ההשקעות לשעת עבודה של הסקטור העסקי בישראל נמוך  

*(מדינות סמן)מהמלאי במדינות מתקדמות 56%-ב
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רגולציה עודפת ונטל בירוקרטי פוגעות 

בהשקעות הפרטיות במשק 

2011בדולרים קבועים של שנת 2017נתוני . OECD-וIMFעיבודי מכון אהרן לנתוני : מקור

שוודיה, הולנד, אירלנד, פינלנד, דנמרק, אוסטריה: מדינות הסמן*
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רגולציה עודפת ונטל בירוקרטי כבד 

מעכבים את צמיחת המשק

(  $9)35%הפער במלאי ההון העסקי מהווה •

מהפער בתוצר לשעת עבודה  

מלאי  . הבירוקרטיה מעכבת גם השקעות ציבוריות•

מהפער בתוצר  30%ההון הציבורי הנמוך מהווה 

לשעת עבודה

(2017,2019,2021)בנושאהמכוןעבודות•

https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/pages/growth-strategy-2017.aspx
https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/pages/strategy-2019.aspx
https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/documents/macro_paper_for_con.pdf
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התוכנית הלאומית בתחום הרגולציה היא

צעד גדול לטיוב רגולציה והפחתת הבירוקרטיה

 הקמת גוף בקרה מרכזי על רגולציה((ROB–  צעד הכרחי

וכפי שמקובל במדינות מתקדמות

בקרה על זרם ומלאי הרגולציה

קידום ותיאום בין רגולטורים

:המלצות התואמות את עבודת המכון בשנים האחרונות

סומקין, (2016)אקשטיין ועמיתים , (2016)וגולדהמרחילף 

הוועדה לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים, (2020)

(2021)

https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/pages/pub-small-business.aspx
https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/pages/pub-business-promotion.aspx
https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/pages/-policy-of-measuring-and-reducing-the-cost-of-bureaucracy.aspx
https://www.gov.il/he/departments/PublicBodies/economic-promotion-committee
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תוכניות עבודה  
וחקיקה

זיהוי ואפיון חסם  
הצמיחה

התוכנית הלאומית בתחום הרגולציה

יישום בפועל  
ועמידה ביעדים

כדי ליישם תוכניות עבודה אפקטיביות יש לאמץ  

יעדים מדידים ברי השוואה בינלאומית

קריטריונים לבחירת היעדים

השפעה מאקרו כלכלית משמעותית על המשק

פשוטים להבנה ושניתן למדוד ולחשב אותם מתוך הנתונים

  שיש להם קשר ישיר למדיניות ושניתן לגזור מהם תוכניות

פעולה אפקטיביות

חשיבותם  , יעדים שיש עליהם הסכמה לגבי הגדרתם

וישימותם  
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המדינות10-לSTRI-הבמדדישראלשלמיקומהשיפור|1

2030שנתעדשיושגיעד,הראשונות

SCMבשיטתעסקיםעלהבירוקרטיהנטלעלותמדידת|2

ס"הבלמובשיתוף*מתקדמותבמדינותכמקובל

**רגישמזוןיבוא,עסקרישוי:למדידהבירוקרטייםתהליכים

אסטוניה,פולין,כיה'צ,לוקסמבורג,איטליה,הונגריה,צרפת,הולנד,בלגיה,פינלנד,שבדיה,נורבגיה,בריטניה,אירלנד,גרמניה,אוסטריה*

רגישמזוןיבואלתהליךSCMבשיטתמדידהאלובימיםמבצעיםהכלכלהבמשרדהיבואחוקיותעלהממונהעםיחדאהרןמכון**.ולטביה

יעדים לקידום התחרות והפחתת  

:  הבירוקרטיה
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יעדים לקידום התחרות והפחתת  

:  הבירוקרטיה

על מנת  , הגדרת יעדים מאקרו כלכליים לפיתוח דיגיטלי ציבורי|3

*לסגור פערים מול מדינות הסמן

שוודיה,הולנד,אירלנד,פינלנד,דנמרק,אוסטריה:הסמןמדינות*

, צבר ההשקעה הציבורית במערכות דיגיטליות בישראל הוא נמוך

לעומת מדינות אחרות, ויש לו תרומה שלילית לפריון
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ציבורי לנפשICTהשקעה בהון 

ישראל

מדינות הסמן

,  ממדינות הסמן63%ציבורי לנפש ICTמלאי הון 

OECD-בשלישייה האחרונה ב

שבדיה, הולנד, אירלנד, פינלנד, דנמרק, אוסטריה: מדינות הסמן*

הייתה  ICTסגירת הפער במלאי ההון הציבורי 

מיליארד שקל בשנה14-מעלה את התוצר ב
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תודה


