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מנהלת הכנס, דפנה אבירם ניצן-פתח דבר    

  

  2019דצמבר 
  

בדירוגים הבילאומיים בשתיים החולפות רשם שיפור יכר במיקומה של ישראל 

הבוחים את טל הבירוקרטיה הממשלתית ואת מידת הוחות של עשיית עסקים, 

בדוח רשם מקומות  19בו דורגה ישראל במקום לא מחמיא. זיוק של שלאחר כעשור 

 54-מהמקום ה – )Doing Business- (דוח ה מיהעול וחות עשיית העסקים של הבק

   . 2019בשת  35-למקום ה, ועד 2017בשת 

בשים ממשלת ישראל של וחושה תוצאה של פעילות איטסיבית  הואשיפור זה 

 לצורך כך עשתה. הרגולציהבטיוב הטל הבירוקרטי והקלת בשהתמקדה , האחרוות

של רגולציה רכה המבוססת על וץ זהיר תוך איממלייעול התהליכים, ממשית פעילות 

צד שיפור אופן המדידה והשיקוף של המצב ב ,תהגותיתהכלכלה ההשיטות מתחום 

   .פי הגופים הבילאומיים המדרגיםל

משיכים לדווח על ציגי המגזר העסקי מ ,דירוגשיפור האולם למרות הפעילות הרחבת ו

מחקרים מראים . לציות תומורכב היעילכבד וסבוך לצד רגולציה לא  בירוקרטיטל 

לוכח פערי המידע ויוצר תחושת חוסר הוגות בכוות לציית לחוק טל כבד זה פוגע ש

  בין עסקים גדולים לקטים. והגישות 

לפי כשלוש שים קיבל המכון הישראלי לדמוקרטיה החלטה אסטרטגית להיכס 

סייע לגורמי הממשל לקדם במטרה ל ,טיוב עבודת הממשל בתחוםשתית -רבלפעילות 

משרדים ומגזרים והעשרת - תוך יצירת שיתופי פעולה חוציומ עילותם בתחום,את פ

מפת דרכים פרויקט המכון בשה שעברה את  קידםתוכית הבמסגרת  .הידע המקצועי
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משרד האוצר, , והתעשייהמשרד הכלכלה בהובלה משותפת עם  ,רגולטורית למשקיע

    .התאחדות התעשיייםמשפטים ו, משרד המשרד ראש הממשלה

במהלכו בחר הליך בירוקרטי מורכב אחד  .ראשון מסוגו פיילוט הואפרויקט זה 

גובשו המלצות לטיוב. עשה יתוח עומק באמצעות צוות מומחים לתחום ו שבעייו

אושרו במסגרת החלטת , 2018 ביוי הוצגו בכס אלי הורביץ, אשר הצוות המלצות

תוכיות ושולבו ב 2018מאוגוסט פור הסביבה העסקית לתעשייה לשי 4108ממשלה 

לעשייה ממשית תורגמה כית העבודה ות .והתעשייה שרד הכלכלהמהעבודה של 

 , אשרהצוותמוצלח של המלצות משכת עד למועד כתיבת שורות אלו. יישום ש

תהליך בממשי לשיפור ביא י, להילוך מהיר עם הקמת הממשלה הבאה צפויות להיכס

ע למשיכת משקיעים זרים ומקומיים, להאיץ את סיימת מפעל בישראל ובכך להק

   לשפר את פריון העבודה. והצמיחה והתעסוקה 

בייעוץ בשלוש השים החולפות עוסק מכון הישראלי לדמוקרטיה ה, וסף על כך

 ממשל באשר לדרכים לשיפור הרגולציה ולהקטת הטל הבירוקרטיגורמי הל

. טות מתחום הכלכלה ההתהגותית ויישום כלים של רגולציה רכהשיבאמצעות 

מעבר להצהרות  ה שלהשפעהמחקר אשר בחן את המכון  במסגרת זו ערך צוות חוקרי

על שיעור  זהמעבר ואת השפעת  וקשה להצגת אסמכתאותהככלי חלופי לדרישה 

סקותיו, ומ בושא הצהרות ם את עיקרי המחקרמציגה לעיוכחוברת זו ת. יוהרמאו

  . קשר שבין רגולציה לשחיתותהבוחת את הצד סקירה מקיפה ב

 digital one stopהקמת אהאתגר הבא שעל ממשלת ישראל להוביל הואו סבורים ש

shop.  ההלו כל (או רוב)להיא הכוויישום מערכת ממחושבת אשר דרכה ית  

וספת דרגה יביא לקפיצת מ. יישום כזה ממשקי המגזר העסקי עם גורמי הממשל

בדרך להקלת הטל הבירוקרטי, בדגש על הגדלת השקיפות וההוגות בתהליכים 

חיזוק שוויון ההזדמויות בין עסקים  ;ובממשקים של העסקים עם גורמי הממשל

או והקטת המיעים וההזדמויות להתהלות מושחתת.  ;(גדולים מול קטים)

אפ - סטארטאומת במיוחד בוכחי, הכרח בעידן ה כזאת היאמאמיים שהקמת מערכת 

  ראל.כמו יש

2019לכלכלה וחברה  כנס אלי הורביץ  
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לכל שותפיו בממשלה ובמגזר העסקי, אשר בכוחות משותפים ובצעדים  אי מודה

טל ולהקלת ה שיפור הסביבה העסקית בישראלל חושים פועלים יד בידזהירים אך 

צפוי להוביל בשים הקרובות לשיפור  המשך פעילותכם. הרגולטוריו הבירוקרטי

  של הדירוג במדדים הבילאומיים.  צד שיפור וסףבה העסקית, ורגש בסביבממשי ומ
  

  

  בברכה,

  

  יצן-דפה אבירם

  2019מהלת כס אלי הורביץ לכלכלה וחברה 

  מהלת המרכז לממשל וכלכלה, המכון הישראלי לדמוקרטיה

 האומנם? –הקלה בנטל הרגולטורי 
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