משרד הכלכלה והתעשייה

מטרות המשרד ויעדיו לשנת 2016
חזון המשרד:
קידום המשק הישראלי לנתיב חדשנות וצמיחה,
תוך צמצום פערים כלכליים וחברתיים ,שיפור הפריון ועידוד התחרות,
המפותחות בעולם
הכלכלות
ישראל בין
לשם
הערות
 15כולל
2014
מיקום לשנת
המשרד
מטרות ויעדי

מטרה  :1הרחבת מעגל ההשתתפות והתאמת שוק העבודה לצרכים המתקדמים המשק
יעד  :1.1שילוב אוכלוסיות בעלות שיעור השתתפות נמוך בתעסוקה
יעד  :1.2יצירת תשתיות להגדלת הביקוש ויצירת מקומות עבודה איכותיים
יעד  : 1.3עידוד השתלבות ומיצוי פוטנציאל ההון האנושי תוך פיתוח מיומנויותיו והתאמתו לשוק העבודה

מטרה  :2הקטנת הפערים הכלכליים והחברתיים במשק הישראלי
יעד  :2.1פיתוח ומינוף כלכלי חברתי של אזורי העדיפות הלאומית
יעד  :2.2קידום הפיתוח הכלכלי האזורי של מחוז הצפון
יעד  :2.3הגברת השוויון במשק תוך שיפור מעמדם הכלכלי של המועסקים

מטרה  :3הפחתת יוקר המחיה והגברת התחרות במשק הישראלי
יעד  :3.1הקטנת הריכוזיות הענפית ויצירת משק תחרותי
יעד  :3.2טיוב הרגולציה ,הפחתת נטל רגולטורי והסרת חסמים תהליכיים
יעד  :3.3קידום המסחר ההוגן לשם הגנה על זכויות הצרכנים והעוסקים
יעד  :3.4התאמת הדרישות החוקיות המוטלות על יבוא או יצור למקובל בשווקים משמעותיים בעולם

מטרה  :4פיתוח מנועי צמיחה ושיפור הפריון ,התחרותיות והחדשנות בתעשייה במסחר ובשירותים
יעד  :4.1עידוד החדשנות לשם קידום התחרותיות והגדלת הפריון במשק
יעד  :4.2קידום תעשייה תחרותית ,מתקדמת ובת קיימא
יעד  :4.3פיתוח הון אנושי מיומן ואיכותי כתשתית לצמיחת המשק
יעד  :4.4הגברת הפעילות בשווקים גלובליים מתפתחים
יעד  :4.5הגדלת היקף וגיוון היצוא בתעשייה ובשירותים
יעד  :4.6קידום יעדי המשק באמצעות משיכת משקיעים זרים ,יצירת שת"פ בינלאומיים ומינוף רכש גומלין
יעד  :4.8היערכות ומוכנות ענפי המשק לשעת חירום בהיבטים משקיים כלכליים ותעסוקתיים
יעד  :4.9עידוד פיתוח פעילות ייצור בקרב חברות מוטות מו"פ הפועלות בישראל

מטרה  :5חיזוק העסקים הקטנים והבינוניים
יעד  :5.1הסרת חסמי נגישות לאשראי והון ושיפור תזרים המזומנים של עסקים קטנים ובינוניים
יעד  : 5.2הקלת העומס הרגולטורי והפחתת הנטל הבירוקרטי על עסקים
יעד  :5.3סיוע במימוש פוטנציאל הפריון ,החדשנות ,היעילות וכושר התחרות של העסקים
יעד  :5.4יצירת תשתית תומכת להקמה של עסקים חדשים ולהתפתחותם

מטרה  :6הגנה על זכויות העובד ושמירה על בטיחותו
יעד  :6.1העמקת האכיפה ושיפור המודעות לזכויות עובדים
יעד  :6.2הגברת שוויון ההזדמנויות בעבודה והביטחון התעסוקתי
יעד  :6.3שיפור הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית
יעד  :6.4הסדרת יחסי העבודה במשק

מטרה  :7שיפור השירות ויישום מיטבי של מדיניות המשרד לטובת כלל אזרחי המדינה
יעד  :7.1שיפור השירות לציבור תוך התייעלות וחדשנות בעבודת המשרד
עד  :7.2גיבוש והטמעה של ראייה כוללת וסנכרון רב מערכתי
יעד  :7.3סיוע ליחידות המשרד בהשגת מטרותיהן על ידי מתן שירותים תומכים  -פנימי

