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 3102כנס הרצליה 

 ?ישראל כלכלת על ריחיים אבן - הרגולציה מחיר
 נייר הכנה לדיון

 
 רקע

וועדת טרכטנברג  בממצאיהמחאה החברתית הציפה את מלוא הבעייתיות הקיימת במוסד הרגולציה בישראל. 
 "כשל בסיסי ומתמשך ברגולציה הכלכלית שמפעילה המדינה.."נקבע כי קיים: 

 
להתערבות ממשלתית בהתנהלות פעילות השוק הפרטי, בשם האינטרס הציבורי. אחריות רגולציה הינה כינוי 

 הרגולטור היא לגרום להתנהלות שוק תקינה, תחרותית ומניעת כשלי שוק הגורמים נזקים לציבור.
 

בכמה מישורים: )א( הרגולטור סובל מנחיתות במידע מ"מחלות מוכרות" , סובלת, משחר ימיההרגולציה 
)ג( הממשלה היא בעצם  ;ה על ידי קבוצות האינטרסים החזקות בשוק)ב( על כן הוא מועד להטי ;ובמומחיות

)ד( הפעלת הרגולציה  ;נזקיה גדולים במיוחד –מונופול בהפעלת הרגולציה ולכן כשהיא אינה נכונה או מוטית 
הם קיימים יוצרת "מדרון חלקלק" הגורם לריבוי ברגולציה היכן שהיא קיימת אך להחטאה במקומות ב

כמו המשבר החמור  –תופעה אחרונה זו גורמת להיווצרות משברים למרות קיום הרגולציה  'ברבורים שחורים'.
 .8002שאירע בארה"ב בשנת 

 
משקים בין ולשיפור המ התקבלה החלטת ממשלה לייעול ושיפור הרגולציה הממשלתית 81.28.22ביום 

שה הודאה בכך כי הרגולציה, במתכונתה הנוכחית, סובלת היוותה למעהחלטת הממשלה  .הרגולטורים במשק
אסדרה )פיקוח ואכיפה( של מדיניות הממשלה, תוך שימוש  -מפגמים רבים ואינה מצליחה לממש את ייעודה 

 בכלים מקצועיים ובהם, ידע, ניסיון ומומחיות.
 

אחרונה. בפאנל נעסוק בשהופץ  - (RIA)הניבה מסמך "תורת הערכת השפעת הרגולציה"  החלטת הממשלה
 בשאלה האם מסמך זה יוצר שינוי מהותי ועמוק במצב הרגולציה בישראל.

 
 1:בד בבד עולות טענות יסוד כלפי הרגולציה בישראל ואלה המרכזיות בהן

 ;ובעומק ההתערבות לפרטים כמות הרגולציההפרזה ב .2
 ;מוגזמתאינטנסיביות 'החלפת כללי המשחק' ב –אי היציבות של הרגולציה  .8
3. More of the Same –  עיסוק בקיים מול אי התערבות בתופעות 'מאקרו' חמורות העלולות להוביל

 .למשבר של ממש
 

 - בשאלות אלה ואחרות נעסוק בפאנל במטרה להציף ולהביא תמונה אקטואלית בפני הציבור
 .שאלת ה'מה' ושאלת ה'איך'

 

                                                           
1
בעוד שמיקומה  ( מחזק טענות אלה.GCI) Global Competitiveness Indexמיקומה של ישראל במדד התחרותיות הבינ"ל   

ומציג התדרדרות  00-מיקומה בשאלת נטל הרגולציה יורד למקום ההרי ש(, 211מתוך  81הכללי של ישראל במדד נראה חיובי ) 
ש להדגיש כי מדובר בשאלת סקר סובייקטיבית. יחד עם זאת, בחינתה י מקומות לאורך פחות מעשור. 10-מהירה של למעלה מ 
 .בתפיסת המגזר העסקי את הרגולציה במדינהלהצביע על מגמות  הלאורך זמן עשוי 
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 לדיוןמרכזיות שאלות 

 הוכחות מהשטחעת משברים או באה אחרי ש"הסוסים ברחו מהאורוות"? האם רגולציה מונ .2

מה מניע רגולציה: צורך ציבורי אמיתי וחריף? פופוליזם? רצון "למשוך כותרות"? כיצד נדע  .8
 להבחין?

האם מוגזם או מילוי החסר?  –בישראל קיימת עליה בהיקף הרגולציה בעשורים האחרונים  .3
 ביחס לעולם המערבי? האם היקף הרגולציה בישראל חריג

האם התעורר מי "המבוגר האחראי"? מי יושב עם היד על הברז ומונע רגולציה מיותרת?  .1
 בשנים האחרונות צורך בהקמת טריבונל המתמחה בבדיקת נכונות ותקינות רגולציה?

צריך לחייב אותנו אוטומטית או שמא זו המלצה חשובה לעתיד אך לא יותר  OECD-האם ה .1
 מכך?

יוצרים כללים חדשים  –וי רגולציה לא נובע מהיעדר אכיפה? במקום לאכוף הקיים האם ריב .6
 שוב ושוב

: האם קיימת בעיה בקצב החלפת כללי הרגולציה? אם כן ממה היא נובעת? "איך"שאלת ה .7
חדשה או לשינויים  תהליך הטמעה מובנה לרגולציהלמשרדי הממשלה ולרגולטורים האם 

 ? ברגולציה קיימת

 בישראל וכיצד נאמדת יעילות זו?  הרגולציהיעילות אובייקטיבי לבדיקת האם יש מדד  .2

ואם כן באיזו מידה הפתרון אמין לאור  –פותר איזו מן הבעיות שתוארו לעיל  RIA-האם ה .0
 ?העובדה שמדובר במסמך לא מחייב )בשלב זה(
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 עודף רגולציה כמענה לבעיית תת האכיפה – שינויים בהיקפי הרגולציה בישראל

 

בתחומים רבים ובהם, בין היתר, הגנת הסביבה, רישוי נרשמה תנופת חקיקה חסרת תקדים שור האחרון בע .2

משמעותי שנוצר לאורך השנים האמורה היוותה למעשה מענה לפער עסקים, ניירות ערך ועוד. התנופה 

 "ליישר קו, כאשר במקרים רבים נדרשה ישראל "למדינות המפותחותברגולציה בתחומים שונים בין ישראל 

  . OECD-במסגרת הצטרפותה לעם הסטנדרטים 

בחקיקה  , הבאות לידי ביטוי OECD-האם עלויות ההצטרפות ל התהייהתופעה זו, מעלה בין היתר את 

 ובתקינה מואצת, מוצדקות ביחס לתועלת הצומחת מהחברות בארגון? 

 

עלו בקרב המגזר העסקי טענות  בעקבות "גל" החקיקה והתקינה - : "עודף רגולציה"טענות המגזר העסקי .8

דוגמאות לרגולציה עודפת ניתן למצוא בשפע לגבי עודף רגולציה שיש בה כדי לפגוע ברווחיות עסקיהם. 

. כך למשל, מחויבים בתי מלון בישראל באיוש מגוון ענף המלונאותם התיירות בישראל ובמיוחד בובתח

 : מציל, מדריך חדר כושר, מפעיל בריכההיתרובהם, בין , OECD-תקנים שאינם קיימים בקרב מדינות ה

ממחזור הפעילות העסקית של בתי המלון  1%-ייעודי, אבטחה וכשרות. עלויות איוש תקנים אלה היוו כ

עבודה שאינם קיימם באירופה ובכלל זה איסור -. בנוסף לכל אלה, נאכפים בישראל חוקי8020בישראל בשנת 

ן להם מקבילה באירופה )דוגמת חיוב מכוח חוק בהעסקת כוח אדם על עבודה בשבת. עלות חוקי עבודה שאי

 .8020הפעילות העסקית של בתי המלון בשנת  ממחזור 8.1%עודף( הגיעה כדי 

 2חובת דיווח רבעוני לעמיתים בדוארבדמות  שוק ההוןנוספות לעודף רגולציה ניתן למצוא גם ב דוגמאות

ולתזכר נוצר עם קופות הגמל קשר שנים בהן לא  20ר חעמיתים לאוטלת על קופות הגמל לאתר ה המחובבו

עם הבנק לקוח לא יצר קשר מקום בו  על הבנקים םדומה חלה ג חובת איתורם אודות קיומה של הקופה. אות

 .למעלה משנה

מוצרים בתוך שבועיים  חובת קבלתובהן,  תחום הצרכנותלסיום, ניתן למנות דוגמאות לרגולציה מכבידה ב

 3חובת מענה בתוך (, שאינה מעוגנת בחקיקה וולונטרית מדיניות החזרת מוצריםמ הבדילל) ממועד רכישתם

. החשש הוא כי קולנועהמהבית לבתי מזון חובה לאפשר להביא וה דקות ע"י מוקד שירות לקוחות טלפוני

 . לו על ציבור הצרכנים וכפועל יוצא יעלו את יוקר המחיההעלויות הכרוכות ביישום חובות אלה יגולג

 

לעומת בעלי העסקים, נשמעות טענות מכיוון ציבור הצרכנים על  - אכיפה"-: "תתטענות ציבור הצרכנים .3

, ערך-ניירות אכיפה בתחום-תתניכרת בישראל כך למשל, יש הטוענים כי אכיפה של רגולציה קיימת. -תת

  חברות ציבוריותשל תפקוד דירקטוריונים ו עסקאות עם בעלי ענייןיות בפיקוח על לידי ביטוי בבעיית ההבא

                                                           
2
מתחשבת בהוצאות הכרוכות בהדפסת המידע, בשליחתו ובשליחתו החוזרת )שכן עמיתים רבים אינה  בדוארת הדיווח חוב  

לא  עולה תהיה מדועם עוברים דירה(. לאור העובדה שרבים מהדיווחים האלה מוצאים דרכם לפח את קופ"ג כשהמעדכנים  
 לדיווח אלקטרוני.להקל על המפוקח ובד בבד, להמשיך ולהגן על זכויות הציבור למידע, באמצעות מעבר  
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טענות חמורות  .וכספי האג"ח( תופעת ה"תספורות"ובפיקוח על השקעות בכספי הפנסיות של הציבור ) .1

 .תחום הגנת הצרכןדומות נשמעות לגבי 

 

היעדר גוף ממשלתי חוסר תיאום בין הרגולטורים השונים ובשל  – : "חוסר תיאום"טענות הרגולטורים .1

. כיצד ניתן להתייחס נוצרת תחושה של תקיעות או של כפילות –שיכוון את הגופים העסקיים לכיוון הנכון 

  ? RIA-אין מנגנון הכרעה בלכך לאור העובדה ש

 

הטענות הנ"ל מצביעות על הצורך  - דןוממלאות את יעאינן : מערכות רגולציה רבות המסתברת התוצאה .6

בחינת כל החלופות על קביעה ברורה של גורם בכיר באשר לרגולטור האחראי, בתכנון רגולציה ובכלל זה, 

עמידה ויישום מלא ובלתי מתפשר של -רגולציה ברי-תועלת, קביעת מועדי החלת כללי-יקולי עלותבסיס ש

כללים להחיל  הרגולטורפער בין אינטרס , קיים באופן טבעי הליכי פיקוח, ביקורת ואכיפה )ובכלל זה ענישה(.

לאפשר פרק זמן  לבין האינטרס של הגופים המפוקחים, בהקדם האפשריאו לשנותם בהתאם לצורכי השעה, 

 . ולהקטין את חשיפתם הפלילית ארוך ליישום הדרישות

 

 פיקוח ואכיפה –יישום רגולציה 
 

 המדריך הממשלתית לתורת הרגולציה

 

אכיפה והיעדר מתווה שיהיה מקובל על השוק הפרטי -כשלים ביישום רגולציה ובכלל זה רגולציה עודפת, תת .7

, הביאו את משרד ראש הממשלה להוציא השנה מדריך ןלהחלתלגבי דרישות הרגולציה ופרק הזמן הנדרש 

( לשם יצירת סט Regulatory Impact assessment)  RIA-המקבילה הישראלית ל ממשלתי לתורת רגולציה,

 כללים אחידים בקביעת רגולציה, החלופות לה, עלויותיה, אכיפתה והערכת יעילותה.   

 

כי מרבית המנגנונים הקיימים סובלים לא רק מהיעדר תכנון מן המדריך הממשלתי לתורת הרגולציה עולה  .2

ראוי של רגולציה אלא בעיקר מהיעדר מנגנון אכיפה או לחילופין, מנגנון אכיפה בלתי יעיל.  לפיכך, מבקש 

 :לייצר מנגנון אכיפה מתאים המבטא שימוש מושכל במשאבים המדריך הממשלתי

צפוי להניב ערך ה, (פיקוח ואכיפה) יישוםהגנון מניוצג בניית החלופות לרגולציה כבר במועד  .א

 ;מקסימלי לעמידה במטרות הרגולציה, תוך השתת נטל מינימלי על האוכלוסייה

יצירת מדרג של כלים בהתאם לחומרת הסיכון כחלופה לשימוש בכלי אכיפה יחיד לכל ההפרות  .ב

 לה שסיכויי צעדי האכיפה הקשים יישמרו לסיכונים החמורים ביותר )א :הפוטנציאליות
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התממשותם גבוהים והנזק הצפוי בהם גדול( כאשר לגורמי סיכון נמוכים יותאמו כלי פיקוח ואכיפה 

 קלים דוגמת יידוע, פרסום והתראות

שהם משקפים. מרמת סיכון זו תיגזר  בהתאם לרמת הסיכוןבהיבט המעשי, יחולקו בתי העסק  .ג

כדי להימנע מדרישות זאת,  – וכן הפיקוחת( ותדירות הביקורת על התאגידמידת הפיקוח עליהם )

 .מוגזמות מהתאגיד

למשל, באמצעות מיחשוב  -באופן בהיר ו"ידידותי" למשתמש וייושמו כללי הרגולציה ינוסחו  .ד

 איחוד הליכים בין סוכנויות רגולציה שונות והנגשת הכללים )בהירותם( ו הליכים

 יוגבר התיאום בין רשויות שונות בנושאי פיקוח .ה

 ברוריםאינדיקטורים ת מנגנוני הביקורת והאכיפה תוערך באופן תקופתי באמצעות יעילו .ו

 

 רגולציהקביעת /שינוי תפקידה של מערכת המשפט ב

 

כניות אלה לפועל. ריבוי משרדי ממשלה מכתיב ריבוי תכניות מדיניות ובהתאם, גופי רגולציה אשר יוציאו ת .0

של כללי הרגולציה: כפל כללים, כללים מנוגדים  מצב זה מקים חשש מפני חפיפה בין תחומי העיסוק

בתחומים חופפים וכן הלאה. בנסיבות אלה נשאלת השאלה, האם זה מקומו של משרד המשפטים להכריע 

 .בבדיקת נכונות ותקינות רגולציהאשר יתמחה טריבונל במצבים אלה, למשל, באמצעות 

 

, בעיקר על רקע של העברת נושאים רבים לבית יש לנהוג בזהירות בעניין זהגישת משרד המשפטים היא כי 

טריבונל מקצועי עלול להחליף את שיקול החשש העיקרי שמעלה משרד המשפטים הוא כי המשפט המנהלי. 

דעת הרשות בשיקול דעתו שלו ולבחון כל נושא כאילו הוא בעל הסמכות. דרך פעולה זו מעלה קושי רב 

 עולה בקנה אחד עם עקרונות המשפט המנהלי.ה ואינ בחלוקת האחריות בין הרשויות השונות

 

מצד אחד, המדינה מבקשת להתאים את כללי  –שאלה נוספת שעולה בתחום היא נכונות שינוי כללי רגולציה  .20

הרגולציה למדיניות שנקבעה או לצרכים חדשים העולים מן השוק. מן הצד השני, שינויים אלה מקשים על 

ת נוספת ועלולים אף ליצור או להעמיק חשיפה משפטית. בהקשר זה, היערכות המגזר הפרטי, כרוכים בעלו

או  יש מקום לקבוע כלל לפיו שינוי כללים רגולטוריים יותנה בחלוף זמן שייקבע מראשנשאלת השאלה, האם 

? עמדת משרד המשפטים היא כי הטלת מגבלה זו עלולה לפעול כחרב שינוי נסיבות מהותיחל כי בהוכחה 

 .רגולציה טובה ויעילהלמנוע נוספת העלולה קרטיה ובירפיפיות ולייצר 
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 סיכום

 הרי שהרגולציה בישראל סובלת מבעיות  -מן יש להתמודד בעוד שהרגולציה מועדת מטבעה לבעיות ע

בראש ובראשונה: ריכוזיות המשק החריגה מביאה לכך שכשלי הרגולציה  מיוחדות שטרם זכו לטיפול.

אקרו הנופלות על ציבור הצרכנים, ציבור החוסכים ומעלות מאד את יוקר יוצרים בעיות מ –הטיפוסיים 

 המחיה.

  הרי שנראה שבפועל טרם יושמו לקחי המחאה  –בעוד שמסמכים המופצים לציבור כוללים המלצות נכונות

על הליכי יצירת ועדכון הרגולציה בישראל: כך למשל, לא אומץ הדפוס של שימועים ציבוריים כולל שמיעה 

 נותר על כנו. –והנתיב הבירוקרטי המקובל לשמיעה בכתב שאינה מכלילה  –נטלית של טיעונים פרו

  גם היבטי יוקר המחיה טרם זכו למקום נכבד בשיקולים המכוננים רגולציה: לימוד ביישום המלצות הועדה

אחר מן  נזנחו המלצות שנועדו לטובת הצרכנים וחלק –חברתי מראה כי במקרים רבים  –לשינוי כלכלי 

 ההמלצות רוכך ונותר 'על הנייר". 

  בה נעשים שינויים רבים באותם מקטעים, דבר העלול  –נראה כי קיימת מגמת "התחפרות" של רגולציה

 המעש הרגולטיבי )"ברבורים שחורים"(. -במקטעי אי –לגרום להחטאת תופעות מאקרו משמעותיות 

 ישה משאבים למה שנעשה אך פחות משאבים למה הקשב לציבור עודו סובל בעייתיות: הרגולציה מקד

 שאינו נעשה.

  בעיה נוספת עליה מדווחים משתתפים רבים בשוק היא קצב השינויים ואי הותרת מרחב זמן נאות

להיערכות טרם שמגיע השינוי הבא. יתכן כי תופעה זו נובעת מן הצורך למלא חוסרים רבים ברגולציה 

 הישראלית בתוך תקופה קצרה.

 


