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המשבר –נקודת המוצא 
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הפחתת רגולציה הביאה לקריסה:הבנה•

גל של הגברת רגולציה  : תוצאה•
למעשה החל עוד לאחר אנרון•



גל הגברת הרגולציה כלל
–בישראל •

: לחוק החברות16תיקון •
זכות ווטו למיעוט בעסקאות בעל •

ענין

צ"דחזכות ווטו במינוי •

: לחוק החברות20תיקון •
הליכים מורכבים של אישור תנאי •

שכר לבכירים

גל של חוזרים ותיקונים  •
בשוק ההון

–עשרות תיקוני חקיקה וחוזרים –
2011-12בטווחים קצרים 

:ב"בארה•

הסרבנס"SOX"חקיקת ה•
רגולציה אדירה  –אוקסלי

בתחום התאגידים ובקרתם

–חקיקת הדוד פרנק •
•Dodd–Frank Wall Street

Reform and Consumer
Protection Act

ע  "רגולציה נוספת בתחום ני•
(2010)



בעקבות המחאה–גל נוסף 
בישראל אחרי המחאה ומסקנות 

:מתווספיםוועדת טרכטנברג 

הפרדה בין  –מסקנות דוח ועדת הריכוזיות •

ריאלי לפיננסי

נעשתה חלקית –הורדת מכסים •

תגבור רשות ההגבלים העסקיים•

הצעות חוק חדשות בתחום התחרות : בקנה•

(ספק ניכר בהתממשות).. מלט ועוד, בנקאות, במזון



?האם הגזמנו

:  (מפי איגוד לשכות המסחר)הטענה 

, מגמה זו חורגת מכל גבולות ההיגיון"

שוברת דפוסי עבודה מקובלים ומאלצת  

את המגזר העסקי לספוג ולעכל כמויות  

שלא  , תקנות ונהלים, אדירות של הוראות

."ניתנים כלל לעיכול והפנמה בהיקף כזה



הידרדרות מהותית של ישראל במדד הנטל הרגולטורי בעולם  •

גם הציון כשלעצמו יורד-לא רק מיקום •

GCI-ההשפעה על התחרותיות 
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Burden of government regulation
How burdensome is it for businesses in your country to comply with governmental administrative 

requirements (e.g., permits, regulations, reporting)? 

GCI 2006-2007 Burden of government regulation



השוואה לעולם–נטל הרגולציה 

אנגליה וגרמניה, ב"הנטל הרגולטורי בישראל גבוה מזה שבארה•

GCI ,2012-נתוני ה: מקור•

,  ב"ארה

,  בריטניה

גרמניה

ישראל



?האם הנטל הרגולטיבי גדל גם בתחרות

GCI ,2012: מקור•
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Effectiveness of anti-monopoly policy
To what extent does anti-monopoly policy promote competition in your country? 

GCI 2006-2007 Effectiveness of anti-monopoly policy



:השאלות המהותיות
אינפלציה מוגזמת או השלמת –הרגולציה בישראל •

?האם לא מבלבלים בין רגולציה לבירוקרטיה? חסר

כיצד יש לא פחות תלונות על רפיסות  –Overאם יש •
?"הירדמות בשמירה"על ? הרגולציה

ולא  More of the Same-האם יתכן שהרגולטור עוסק ב•
?"תמונה הגדולה"מתמקד מספיק ב

האם הרגולציה לא נכונה או שהתהליך הטמעתה  •
ב"וכיוצאי מתן זמן להיערכות , תזזיתיות? בעייתי



דיון ברגולציה כמכלול–הסכנה 

:  רגולציה של כשלי שוק•
:תחרות והגנת הצרכן

אינה מתחזקת ובפועל אף  •
נחלשת  מסתמן ש

המימצאסכנת התמוססות של •
–העיקרי של ועדת טרכטנברג 

יוקר המחיה

:  אבסורד רגולטורי–התוצאה •
נשכח ומה –מה שחשוב 

זוכה  –שפחות חשוב בהרבה 
לעיגון ברזל מוגזם ומכביד

ושוק  רגולציה של תאגידים •
התגברה מאד–ההון 

–אוסף של כללים התנהגותיים •
יוצר בירוקרטיה כבדה בעבודת  

התאגידים

–חברות ציבוריות לא נרשמות •
רק נמחקות



המשתתפים בדיון

:שוק•

ר  "יו, י'מר אלעד בנבג•

(ב"ל)איגוד לחברי הבורסה 

ר פורום  "יו, נגה קינן' גב•
CFO

:ממשלה•

ל  "מנכ, מר שרון קדמי•

ת"משרד התמ

קארו  -אלונה שפר' גב•

הגנת הסביבה. ל מ"מנכ

ל  "מנכ, ניר-מר נועז בר•

משרד התיירות


