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תמונת מצב–ענפי המסחר והשירותים 

עיבודי האגף לאסטרטגיה ותכנון מדיניות  , ס"למ, 2016נתוני ערך מוסף גולמי : מקור

בריאות ומנהל מקומי, חינוך: הנתונים אינם כוללים את הסקטור הציבורי

מהתוצר העסקי65%-כמהווים  מהמועסקים במגזר העסקי60%-כמהווים 

עיבודי האגף לאסטרטגיה ותכנון מדיניות  , ס"למ, 2017א"כוסקר : מקור

ענפי המסחר והשירותים מהווים נתח משמעותי מכלכלת ישראל
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מעבר הכלכלה לענפי המסחר והשירותים

גידול משמעותי בנתח המועסקים והתוצר בענפי המסחר והשירותים לאורך השנים
שינוי זה ניכר גם ביתר כלכלות המערב
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עיבוד לנתוני בנק ישראל: מקור
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אתגר הפריון

פערי הפריון בענפי המסחר והשירותים הם מהגבוהים במשק

2014, עיבודי מכון אהרון: מקור
"  מדינות הסמן"פינלנד ושוודיה והיא נקראת , הולנד, אירלנד, דנמרק, בלגיה, קבוצת מדינות זאת כוללת את אוסטריה

)Benchmark economies).
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מאופיינים בערך מוסף נמוך למשרה ביחס המסחר והשירותים ענפי 

.התעשייהוההייטקזאת לעומת  , לממוצע
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אחוז מהממוצע המשקי  , ערך מוסף גולמי למשרה
)2016בשנת ח"אש220(

ס"למ, 2016סקר תעשיה , 2016סקר ענפי הכלכלה : מקור

,  פערי הפריון גבוהים בעיקר בענפי השירותים
מקטע השילוח וההפצה והמסחר הסיטוני

OECD ,2019עיבוד מכון אהרון ונתוני : מקור



השפעת נגיף הקורונה  

ענפי המסחר והשירותים היו חשופים משמעותית למשבר הקורונה והנם הנפגעים המרכזיים של השבתת המשק
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שיעור המועסקים בענפים נבחרים שהמשיכו לעבוד בזמן המשבר  
)2020-ס אפריל"סקר למ(

ס"הלמ: מקור
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מידת הפגיעה בפדיון העסק לפי ענף כלכלי  
)2020-אפריל ס"למסקר (

ה פגיע אין  ד  25%ע 26%-50% 51%-75% 76%-100%

מענפי המסחר הקמעונאי העידו על פגיעה כמעט מוחלטת בפדיון וזאת  50%-למעלה מ
בפער ניכר מיתר הענפים שנמדדו

ענפים בפריון גבוה דוגמת הייטק ממשיכים לעבוד בשיעורים גבוהים  
בעוד שבענפים בעלי פריון נמוך דוגמת מסחר קמעוני חוו ירידה  ) 80%(

)42%(חדה בשיעור העובדים 



הוועדה לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים

.קידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים תוך שיפור פריון העבודה והפחתת יוקר המחייה

קידום  , גיבוש מדיניות ממשלתית רב שנתית המלווה בצעדים אופרטיביים לטובת הפחתת חסמים לצמיחת הפעילות העסקית

.צרכי ההון האנושי והטמעת חדשנות כוללת בסקטורים אלו
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העדר  
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רגולציה ובירוקרטיה מכבידה

המקשים על הפעילות  חסמים רגולטורים גבוהים 
הכלכלית של המגזר העסקי וכן על כניסת  

שחקנים חדשים למשק

35הינו Doing Businessבמדד מיקום ישראל 
34הינו STRI-ומיקומה במדד ה

.  OECD-ביחס למדינות ה

בעיות עיקריות–ענפי המסחר והשירותים 

ריכוזיות גבוהה וחסמי כניסה  

ולהשתלב בשווקיםקושי לעסקים קטנים להתחרות 
קבוצות גדולות שולטות על שווקי המוצרים

20%-בכרמת המחירים בישראל גבוהה -כלכלת אי 
בהשוואה בינלאומית  
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רגולציה ובירוקרטיה מכבידה

המקשים על הפעילות  חסמים רגולטורים גבוהים 
הכלכלית של המגזר העסקי וכן על כניסת  

שחקנים חדשים למשק

35הינו Doing Businessבמדד מיקום ישראל 
34הינו STRI-ומיקומה במדד ה

.  OECD-ביחס למדינות ה

בעיות עיקריות–ענפי המסחר והשירותים 

כישורים ושכר נמוך של הון אנושי

ברמת מיומנות  עובדים בענפים אלו מתאפיינים 
א"בינלבהשוואה לענפים אחרים ובהשוואה נמוכה

השכר בענפים אלו נמוך מהממוצע במשק
ריבוי של עובדי מכירות ושירותים ומיעוט בעלי  

טכנאים/משלח יד אקדמי או הנדסאים

פ"הון ומו-השקעה מועטה בחדשנות 

-בכרמות השקעה נמוכות בטכנולוגיה וחדשנות 
OECD-ביחס למדינות ה80%

בשונה מהתעשייה בה הממוצע זהה

פ הנמוכה  "ההוצאה למוישראל היא המדינה עם 
-חרף היותה מקום ראשון ב, ביותר בענף המסחר

OECDבכלל המשק

ריכוזיות גבוהה וחסמי כניסה  

ולהשתלב בשווקיםקושי לעסקים קטנים להתחרות 
קבוצות גדולות שולטות על שווקי המוצרים

20%-בכרמת המחירים בישראל גבוהה -כלכלת אי 
בהשוואה בינלאומית  
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יעדים: המלצות בתחום טיוב רגולציה וקידום התחרות

אימוץ יעדים מדידים בהשוואה בינלאומית הם כלי להורדת הנטל הבירוקרטי וקידום התחרות
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Presentation Notes
דוגמאות לקריטריונים רוחביים: הגבלות על כניסת זרים – דרישת תושבות/אזרחות מחברי דירקטוריוןרישום חברה בישראל מחייב מתן שם וכתובת של תושב ישראלהגבלות על תנועת אנשים -מגבלות על העסקת זרים – דרישת מומחיותהגבלת זמן שהיהמגבלות לגובה שכר מומחהאמצעים מפלים אחריםמתן עדיפות לרכש מקומישקיפות והליך מנהלימדדי DB – מדדים ברישום חברה, משך זמן לקבלת ויזה, שחרור ממכס וכיו"ב.  



קידום הדיגיטציה  
בשירותים  
הממשלתיים

טיפול באחריות  
הפלילית האישית 
שחלה על הרגולטור

שימוש במנגנוני  
ניהול סיכונים  

והעברת האחריות 
למפוקח

אימוץ מנגנונים  
ונורמות בינלאומיות 

תמורות ביישום: המלצות בתחום טיוב רגולציה וקידום התחרות
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Presenter
Presentation Notes
 א. אימוץ מנגנונים ונורמות בינלאומיותבהשוואת תהליכים רגולטורים מרכזיים ומשמעותיים בהיבטים של תחרותיות, פריון ויוקר מחיה עולה כי הדרישות הרגולטוריות בישראל מחמירות ביחס למקובל באירופה ובארה"ב (למשל  תהליכי אישור יבוא מזון רגיש; השוואת תהליך דרישות אכיפה בתהליך יבוא בנמל; הבדלים בדרישות רישוי עסק עבור פריטי רישוי שונים; בדרישות הרגולציה לקבלת היתר לוויזת עובד זר). הוועדה ממליצה על הנחיית הרגולטורים לאימוץ סטנדרטים ונורמות בינלאומיות בתחומי אחריותם בהתאם לרגולציה הנהוגה במדינות מפותחות.    ב. שימוש במנגנוני ניהול סיכונים והעברת האחריות למפוקחכיום, בהליכים רגולטורים מרכזיים, כדוגמת רישוי עסקים ויבוא מזון רגיש, אין דיפרנציאציה מספקת בין עסקים לפי רמות הסיכון שלהם. בהעדר האבחנה ברמות הסיכון שהעסקים מגלמים, דרישות אחידות ומחמירות מוטלות גם על עסקים שפעילותם אינה מגלמת רמת סיכון גבוהה והם נאלצים לעמוד ברף מחמיר של רגולציה ללא הצדקה.  ג. טיפול באחריות הפלילית האישית שחלה על הרגולטורהמנגנונים הקיימים כיום משמרים אחריות אישית גבוהה של רגולטורים ביחס לרגולציות עליהם הם אחראים. אחריות זאת הכוללת אחריות פלילית, אישית ונזיקית, גוררת מדיניות של מזעור סיכונים ולא ניהול סיכונים. הוועדה ממליצה לטפל באחריות הפלילית האישית שחלה על הרגולטור בפרט ברמה המשפטית באמצעות חקיקה המתייחסת מפורשות למעטפת המשפטית שנותנת המדינה ובתוך כך, בין היתר, לנושא ניהול הסיכונים וגבולות האחריות של הרגולטור.ד. קידום הדיגיטציה בשירותים הממשלתיים הטמעה דיגיטלית של התהליכים הרגולטורים בהם נדרשים לעמוד העסקים וקידום זרימת המידע בין העסקים והממשלה באופן דיגיטלי, תייעל את ההליך הבירוקרטי ותוזיל את עלותו הבירוקרטית ויש לה השפעות חיצוניות חיוביות על העסקים.   



סוגיות פרטניות: המלצות בתחום הגברת תחרות וטיוב רגולציה
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המשך הטמעת רפורמות קיימות ובפרט הטמעת  •
מפרטים אחידים ומסלול רישוי דיפרנציאליים

מדידת הנטל הבירוקרטי וקביעת יעד שאפתני  •
לים"להפחתה באמצעות וועדת מנכ

הסרת חסמים לייבוא והפחתת עלות  
הבירוקרטיה

הקלת שלבי אישור ליבוא לשיטה הנהוגה באירופה  •
הפחתת העלות הבירוקרטית של יבוא מזון רגיש•
אימוץ סטנדרטיים בינלאומיים בתקינה•
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ביטול האפליה 
הסקטוריאלית בקידום  

תעסוקה והכשרת 
עובדים

ביסוס מנגנון לחיבור 
צרכי המעסיקים ביחס 

להון אנושי

התאמת מערך הכשרה  
מקצועית למתן מענה  

לצרכים המתקדמים של 
ענפי המסחר והשירותים

המלצות בתחום ההון האנושי

משבר הקורונה הדגיש את הצורך בהכוונה והכשרה של ההון האנושי בענפי המסחר  
.   לשדרג את יכולותיהם המקצועיות ולהשתלב מחדש בשוק התעסוקה, והשירותים
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מדידה ומעקב של  
הטמעת חדשנות ידעהנגשת

סיוע ממשלתי  
מבוסס תרומה  
כלכלית וביטול  
האפליה הענפית

טכנולוגי ועידוד חדשנות, המלצות בתחום השקעות בהון פיזי

חדשנות טכנולוגית ושאינה טכנולוגית מאפשרת קפיצת מדרגה ביעילות של העסק 
ומקדמות את התחרות בענף 
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חיזוק מנגנון להיות משרד  
לעסקים  POCהכלכלה 

התאמת המבנה הארגוני 
במשרד הכלכלה כך שיהיה  
תואם למבנה המגזר העסקי

שינויים מבניים רוחביים לצד התאמת פעילות משרד הכלכלה והתעשייה  

לים "הקמת וועדת מנכ
כלכלה-מ"רה-אוצר
לדיון בסוגיות  " שולחן עגול"במסגרתה יוקם 

משמעותיות העולות מהמגזר העסקי
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תודה על ההקשבה 
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