
מדד התחרותיות הבינלאומי
ישראל ומדינות ייחוססקירה של 



והיא  עוסקת  , מצגת זו מתבססת על מדד התחרותיות הבינלאומי שפותח במכון הישראלי לתכנון כלכלי
היות שאלו  –זילנד ופינלנד -ניו, הולנד, דנמרק, אירלנד, אוסטריה: בהשוואה בין ישראל למדינות הסמן

.מדינות שמקובל להשוות את ישראל אליהם

:כך למשל
.מדינות אלו הינן עם משטר מערבי וסחר חופשי•
(.מיליון איש10-פחות מ)כל המדינות למעט הולנד הינן בעלות אוכלוסייה קטנה •
.בדומה לכלכלת ישראל" כלכלת אי"כלכלת ניו זילנד היא •
.צפיפות האוכלוסייה בהולנד דומה לצפיפות האוכלוסייה בישראל•

.לה" דומות"מטרת ההשוואה למדינות הסמן היא לראות מה מצבה של ישראל ביחס למדינות ש



זה הציון הגרוע ביותר0. זה הציון הטוב ביותר1



:אכיפת חוזה
(ימים)משך זמן לאכיפת חוזה •
(כאחוז מערך התביעה)עלות אכיפת חוזה •

:פתיחת עסק
(ימים)משך זמן לפתיחת עסק•
מספר תחנות לפתיחת עסק•

:אינטרנט
איכות התשתית האינטרנטית•
אבטחת אינטרנט•

:שוק העבודה
פריון•
(כלל המשק)שיעור ההשתתפות בכוח העבודה •
שיעור השתתפות גברים בכוח העבודה•
שיעור השתתפות נשים בכוח העבודה•

:יוקר מחיה ואי שוויון
יני'גמדד •
OECD-רמת מחירים ביחס לממוצע ה•

:חינוך
ג"מהתמשיעור ההוצאה הלאומית על חינוך •
הוצאה לחינוך פר תלמיד•
מספר התלמידים בכיתה•
מבחן פיזה•
בריאות
איש1,000-מספר אחיות ל•
איש1,000-מספר סטודנטים לסיעוד ל•
איש1,000-מספר רופאים ל•

:סביבה מאקרו כלכלית
ג לנפש "תמ•
אבטלה•
דירוג אשראי•
יחס חוב תוצר •

:מיסוי
מס חברות•
מס הכנסה אפקטיבי להכנסה החציונית•

:טכנולוגיה וחדשנות
פ"השקעה במו•
בקשות פטנטים•
פטנטים בתחומי טכנולוגיית מידע ותקשורת•
תוצר ענפי טכנולוגיית מידע ותקשורת•
יצוא ענפי טכנולוגיית מידע ותקשורת•

סיכום נקודות מרכזיות העולות מהמצגת

:מקרא
גרוע–אדום 

מאוד גרוע–אדום מודגש 
בינוני–כתום 
טוב–ירוק 

מאוד טוב–ירוק מודגש 



אינטרנט

יוקר מחיה     
ואי שוויון

טכנולוגיה  
וחדשנות

פתיחת עסק

שוק העבודה מיסוי

אכיפת חוזה

סביבה מאקרו 
כלכלית

חינוך

הנושאים מהמדד הבינלאומי בהם המצגת עוסקת

בריאות



סביבה מאקרו כלכלית
ג לנפש"תמ•
אבטלה•
דירוג אשראי•
תוצר-יחס חוב•





(בדולרים)ג לנפש "תמ



אבטלה





דירוג אשראי



תוצר-יחס חוב



סביבה מאקרו כלכלית
.  וכן נמוך יותר מכל מדינות הסמןOECD-לנפש בישראל נמוך ממוצע הג"התמאך , ישראל נמצאת במגמת עלייה–ג לנפש "תמ•

.ניו זילנד גם יחסית נמוכה וכמעט זהה לישראל▪

והיא נמוכה יותר מכל מדינות הסמן  , האבטלה בישראל נמצאת במגמת ירידה. ישראל נמצאת במקום טוב באבטלה–אבטלה•
.OECD-ומממוצע ה

.האבטלה בניו זילנד דומה מאוד לאבטלה בישראל▪
.ומאז היא חווה שיפור בשיעור האבטלה2012האבטלה באירלנד הייתה במגמת עלייה עד ▪

.והוא נמוך יותר מכל מדינות הסמן למעט אירלנד, OECD-דירוג האשראי של ישראל דומה לממוצע ה–דירוג אשראי •
.היא התחילה להתאושש מהמשבר2014-ורק ב, 2013עד לשנת 2008-דירוג האשראי של אירלנד נשאר נמוך מהמשבר ב▪

למעט ניו  , ומרוב מדינות הסמןOECD—הוא נמוך מממוצע ה. תוצר של ישראל נמצא במגמת ירידה-יחס חוב–יחס חוב תוצר •
.זילנד ודנמרק

.ולאחר מכן חווה שיפור2013תוצר של אירלנד היה במגמת עלייה עד -יחס חוב▪
.תוצר של ניו זילנד נמוך באופן משמעותי-יחס חוב▪
הוא נמצא במגמת  2008אולם החל מהמשבר הכלכלי בשנת . תוצר של פינלנד היה נמוך מאוד בתחילת העשור-יחס חוב▪

.עלייה עד היום



שוק העבודה
(פריון)תוצר לשעת עבודה •
השתתפות בכוח העבודה•
השתתפות גברים בכוח העבודה•
השתתפות נשים בכוח העבודה•





פריון



שיעור השתתפות בכוח העבודה





שיעור השתתפות גברים בכוח העבודה



שיעור השתתפות נשים בכוח העבודה



שוק העבודה
.וממדינות הסמןOECD-הפריון בישראל נמצא במגמת עלייה איטית מאוד והוא נמוך באופן משמעותי מממוצע ה–פריון •

.ככל הנראה צמיחתה העתידית של כלכלת ישראל תלויה בשיפור הפריון בעתיד▪
.הפריון של אירלנד נמצא במגמת עלייה משמעותית▪
.הפריון של ניו זילנד מאוד דומה לפריון של ישראל▪

OECD-שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בישראל נמוך מעט מממוצע ה–( כלל המשק)שיעור ההשתתפות בכוח העבודה •
.ונמוך יותר מכל מדינות הסמן למעט אירלנד שהיא בעלת שיעור השתתפות בכוח העבודה זהה לישראל

ומכל  OECD-שיעור ההשתתפות של גברים בכוח העבודה בישראל נמוך מממוצע ה–שיעור השתתפות גברים בכוח העבודה •
.מדינות הסמן

.  OECD-הולנד ודנמרק גבוה באופן עקבי מממוצע ה, שיעור השתתפות גברים בכוח העבודה בניו זילנד▪
.OECD-בעשור האחרון דנמרק חווה ירידה בשיעור ההשתתפות של גברים בכוח העבודה והיא מתקרבת לממוצע ה▪

אך נמוך , OECD-שיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה בישראל זהה לממוצע ה–שיעור השתתפות נשים בכוח העבודה •
.מכל מדינות הסמן למעט אירלנד שהיא בעלת שיעור השתתפות נשים בכוח העבודה נמוך יותר



יוקר מחיה ואי שוויון
יני'גמדד •
OECDרמת המחירים ביחס לממוצע •





יני'מדד ג



OECD-רמת מחירים ביחס לממוצע ה–יוקר מחיה 



יוקר מחיה ואי שוויון
.  ומכל מדינות הסמןOECD-של ישראל גבוה יותר מממוצע היני'גמדד . של ישראל נמצא במגמת ירידהיני'גמדד –יני'גמדד •

.  של ישראל ובין מדינות הסמןיני'גקיימים פערים גבוהים בין מדד ▪
היות שלעיתים השוואה בין מדינות לא משקפת את השוני רמת השוויון ביניהם  , הוא בהשוואה פנימית על פני זמןיני'גנציין כי השימוש המרכזי במדד ▪

(.ניתן להשיג את אותו ציון במדד במצבים שונים שלא בהכרח משקפים רמה זהה של אי שוויון, כך למשל)

והיא נמצאת במגמת עלייה  . OECD-מממוצע ה20%-רמת המחירים בישראל גבוה ב–OECD-רמת מחירים ביחס לממוצע ה•
.כך שנראה שהמחאה החברתית לא הצליחה להשיג את מטרותיה, 2012-ברורה מ

.אירלנד והולנד נמצאות במגמת ירידה והן נמוכות יותר מרמת המחירים של ישראל, רמות המחירים של אוסטריה▪
.OECD-רמת המחירים של דנמרק נמצאת אף היא במגמת ירידה אך היא עדיין גבוהה יותר מממוצע ה▪
.רמת המחירים של פינלנד וניו זילנד זהות היום לישראל▪



חינוך
ג"מהתמשיעור ההוצאה הלאומית על חינוך •
הוצאה על חינוך לתלמיד•
מספר תלמידים בכיתה•
מבחן פיזה•





הוצאה לאומית על חינוך



הוצאה על חינוך לתלמיד





מספר תלמידים בכיתה



מבחן פיזה



חינוך
בישראל הוא גבוה יותר מהממוצע  ג"מהתמשיעור ההוצאה הלאומית על חינוך –ג"מהתמשיעור ההוצאה הלאומית על חינוך •

למעט ניו זילנד שהיא זהה לישראל ודנמרק ששיעור ההוצאה הלאומית שלה על חינוך , ויותר מרוב מדינות הסמןOECD-ב
.גבוה יותר משל ישראלג"מהתמ

.ומכל מדינות הסמןOECD-ההוצאה על חינוך לתלמיד בישראל נמוכה מממוצע ה–הוצאה על חינוך לתלמיד •
.OECD-דנמרק והולנד גבוהה משמעותית מהממוצע ב, ההוצאה על חינוך לתלמיד במדינות אוסטריה▪
.OECD-ההוצאה על חינוך לתלמיד בניו זילנד זהה לממוצע ה▪
.OECD-ההוצאה על חינוך לתלמיד בפינלנד נמצאת במגמת עלייה והיא מעט מעל ממוצע ה▪
.OECD-במגמת ירידה והיא ירדה אל מתחת לממוצע ה2012-ההוצאה על חינוך לתלמיד באירלנד נמצאת מ▪

.ומכל מדינות הסמןOECD-מספר התלמידים בכיתה בישראל גבוה משמעותית מממוצע ה–מספר התלמידים בכיתה •

.ומכל מדינות הסמןOECD-הציון של ישראל במבחן פיזה נמוך באופן משמעותי מממוצע ה–מבחן פיזה •
.OECD-ציון פיזה של דנמרק ואוסטריה מאוד קרוב לציון הממוצע ב▪
.OECD-הולנד ואירלנד גבוה יותר מממוצע ה, ניו זילנד, ציון פיזה של פינלנד▪

מספר התלמידים בכיתה גבוה  , ההוצאה לחינוך פר תלמיד עדיין נמוכה, ג"מהתמלמרות שיעור גבוה של הוצאה לחינוך ❑
.והתוצאות במבחן פיזה נמוכות באופן משמעותי



מיסוי
מס חברות•
מס הכנסה אפקטיבי להכנסה החציונית•





מס חברות



מס הכנסה אפקטיבי להכנסה החציונית



מיסוי
מס  , ועד היום2011משנת . שיעור מס החברות הסטטוטורי בישראל היה במגמת ירידה2006-2011בין השנים –מס חברות •

.27%-23%החברות הסטטוטורי נע בטווח 
אולם היום שיעור מס  , OECD-שיעור מס החברות הסטטוטורי בישראל היה גבוה מממוצע ה, 2006-2018במהלך השנים ▪

.OECD–החברות הסטטוטורי קרוב מאוד לשיעור מס החברות הממוצע ב
ובשנים האחרונות הוא  , שיעור מס החברות הסטטוטורי בישראל נמוך יותר משיעור מס החברות הסטטוטורי של ניו זילנד▪

.נמוך יותר משיעור מס החברות הסטטוטורי בהולנד ובאוסטריה
ובשנים  , שיעור מס החברות הסטטוטורי בישראל גבוה באופן משמעותי משיעור מס החברות הסטטוטורי באירלנד▪

.אך עם מגמת צמצום הפער–האחרונות הוא גבוה יותר משיעור מס החברות הסטטוטורי בפינלנד ובדנמרק 

שיעור מס ההכנסה האפקטיבי להכנסה החציונית בישראל נמוך באופן משמעותי  –מס הכנסה אפקטיבי להכנסה חציונית •
.נטל מס ההכנסה על המעמד הנמוך ועל המעמד הבינוני הוא נמוך–וכן מכל מדינות הסמן , OECD-מממוצע ה



טכנולוגיה וחדשנות
פ"השקעה במו•
(מספר בקשות פטנטים למיליון איש)בקשות פטנטים •
(למיליון איש)פטנטים בתחומי טכנולוגיית מידע ותקשורת •
תוצר ענפי טכנולוגיית מידע ותקשורת•
יצוא ענפי טכנולוגיית מידע ותקשורת•





פ"השקעה במו





מספר בקשות פטנטים למיליון אנשים-בקשות פטנטים 



למיליון איש–( ICT)פטנטים בתחומי טכנולוגיית מידע ותקשורת 





(ICT)תוצר ענפי טכנולוגיית מידע ותקשורת 



(ICT)יצוא ענפי טכנולוגיית מידע ותקשורת 



טכנולוגיה וחדשנות
.ומכל מדינות הסמןOECD-בישראל גבוה מהשיעור הממוצע בג"מהתמפ "שיעור ההשקעה במו–פ "השקעה במו•
וממדינות הסמן למעט ניו זילנד  OECD-מספר בקשות הפטנטים למיליון איש בישראל גבוה יותר מממוצע ה–בקשות פטנטים •

.אך הוא נמצא במגמת ירידה, בה מספר בקשות הפטנטים למיליון איש גבוה באופן משמעותי
למיליון איש בישראל גבוה באופן  ICTמספר הפטנטים בתחומי –( ICT)פטנטים בתחומי טכנולוגיית מידע ותקשורת •

למיליון איש גבוה באופן  ICT-למעט פינלנד בה מספר הפטנטים בתחום ה, ומדינות הסמןOECD-משמעותי מממוצע ה
.משמעותי

וממדינות  OECD-בישראל גבוה מממוצע הג"מהתמICTשיעור תוצר ענפי –( ICT)תוצר ענפי טכנולוגיית מידע ותקשורת •
.הסמן

-מיצוא שירותים וסחורות בישראל גבוה מממוצע הICTשיעור יצוא ענפי –( ICT)יצוא ענפי טכנולוגיית מידע ותקשורת •
OECDומרוב מדינות הסמן.

.מסך יצוא סחורות ושירותים של הולנד זהה לשיעור של ישראלICTשיעור יצוא ענפי ▪
.מסך יצוא סחורות ושירותים של אירלנד גבוה משיעור היצוא של ישראלICTשיעור יצוא ענפי ▪



בריאות
איש1,000-מספר רופאים ל•
איש1,000-מספר אחיות ל•
איש100,000-מספר סטודנטים לאחיות ל•





איש1,000-מספר רופאים ל





איש1,000-מספר אחיות ל



איש100,000-מספר סטודנטים לסיעוד ל



בריאות

.פינלנד ודנמרק, וכן מתחת לאוסטריה, OECD-מעט מתחת לממוצע ה, איש1,000-מספר הרופאים בישראל ל•
.איש בניו זילנד ובאירלנד1,000-די דומה למספר הרופאים ל1,000-מספר הרופאים בישראל ל▪

.ומכל מדינות הסמןOECD-מספר האחיות בישראל נמוך מממוצע ה•

.ומכל מדינות הסמןOECD-איש בישראל נמוך מממוצע ה100,000-מספר הסטודנטים לסיעוד ל•
.וכן בין ישראל ומדינות הסמן ילך ויחריףOECD-שהפער הקיים בין ישראל וה: המשמעות היא▪



אכיפת חוזה
(ימים)משך זמן לאכיפת חוזה •
(כאחוז מערך התביעה)עלות אכיפת חוזה •





משך זמן לאכיפת חוזה



עלות אכיפת חוזה



אכיפת חוזה
.ומכל מדינות הסמןOECD-משך הזמן לאכיפת חוזה בישראל גבוהה באופן משמעותי מממוצע ה–משך זמן לאכיפת חוזה •

למעט ניו זילנד בה עלות אכיפת  , וממדינות הסמןOECD-עלות אכיפת חוזה בישראל גבוהה מממוצע ה–עלות אכיפת חוזה •
.החוזה גבוהה יותר

.משך זמן אכיפת חוזה של ניו זילנד נמוכה באופן משמעותי אולם עלות אכיפת החוזה בניו זילנד גבוהה יותר מכל מדינות הסמן❑



פתיחת עסק
(ימים)משך זמן לפתיחת עסק•
מספר תחנות לפתיחת עסק•





משך זמן לפתיחת עסק



מספר תחנות לפתיחת עסק



פתיחת עסק
למעט פינלנד  , ומרוב מדינות הסמןOECD-משך זמן לפתיחת עסק בישראל גבוה מממוצע ה–משך זמן לפתיחת עסק •

.ואוסטריה
.משך הזמן לפתיחת עסק בניו זילנד נמוך באופן משמעותי▪
.משך הזמן לפתיחת עסק באוסטריה גבוה באופן משמעותי▪

למעט  , ומחלק ממדינות הסמןOECD-מספר התחנות לפתיחת עסק בישראל נמוך מממוצע ה–מספר התחנות לפתיחת עסק •
.פינלנד וניו זילנד, אירלנד

.מספר התחנות לפתיחת עסק בניו זילנד נמוך באופן משמעותי▪
.מספר התחנות לפתיחת עסק באוסטריה גבוה באופן משמעותי▪

התחנותמספרביןישירקשרקיים:בגרףלראותשניתןכפי
פחותשישככל.עסקלפתיחתהזמןלמשךעסקלפתיחת

.יותרקצרהעסקלפתיחתהזמןמשךכךעסקלפתיחתתחנות



פתיחת עסק

הזמןמשךביןוכן(שחורגרף)לנפשג"לתמעסקלפתיחתהזמןמשךביןחזקהפוךקשרקיים:בגרףלראותשניתןכפי
.(כחולגרף)לפריוןעסקלפתיחת

.גדללנפשג"התמוכןגדלהפריוןאזייותרקצרעסקלפתיחתהזמןשמשךככל



אינטרנט
איכות התשתית האינטרנטית•
אבטחת אינטרנט•





איכות תשתיות האינטרנט



אבטחת אינטרנט



אינטרנט
איכות תשתיות  . איכות תשתיות האינטרנט נמדדת באמצעות רוחב פס לשנייה פר משתמש–איכות תשתיות האינטרנט •

.למעט ניו זילנד ואוסטריה, ומרוב מדינות הסמןOECD-האינטרנט של ישראל נמוכות מממוצע ה

.ומכל מדינות הסמן OECD-מספר שרתי אינטרנט מאובטחים למיליון איש בישראל נמוך מממוצע ה–אבטחת אינטרנט •



המלצות מדיניות
מחסור באחיות ומספר נמוך של  , מספר תלמידים בכיתה גבוה, פריון נמוך: הפערים המרכזיים בין ישראל ומדינות הסמן הינם

.אבטחת אינטרנט נמוכה ומשך הזמן לאכיפת חוזה, סטודנטים לסיעוד

:צעדים מומלצים לפריון
.צמצום הבירוקרטיה בפתיחת עסקים•
.שיפור הפריון של העובדים מהאוכלוסייה החרדית והערבית•
.צמצום הכלכלה השחורה•
.פתיחת ענפים ליבוא•
.השקעה בהכשרות עובדים•

:צעדים מומלצים לשיפור חינוך
יש  . יש להגדיל את ההשקעה בחינוך פר תלמיד•

יש לוודא שהכסף מושקע בשיפור איכות ההוראה ולא  ▪
.במערכת המסועפת והבירוקרטית של משרד החינוך

.יש להקטין את מספר הכיתות בבתי ספר•

:צעדים מומלצים לשיפור אבטחת האינטרנט
.יש להקים שרתי אינטרנט מאובטחים נוספים•

:צעדים מומלצים לשיפור הפער במספר אחיות ובסטודנטים לסיעוד
.יש לתמרץ סטודנטים ללימודי סיעוד•
גברים  )ניתן לתמרץ אוכלוסיות שלא נמצאות היום בכוח העבודה •

שילמדו סיעוד ולהציג זו כעבודה עם ערך ( חרדים ונשים ערביות
ובכך גם נעלה את שיעור ההשתתפות  , גבוה בגלל התרומה לקהילה

בכוח העבודה של אוכלוסיות אלו וגם נצמצם בעתיד את המחסור  
.באחיות

:צעדים לשיפור משך הזמן לאכיפת חוזה
.יש לקצר את משך ההמתנה בין דיון לדיון בבתי המשפט•


