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החל משנת 2009 עוסק המכון הישראלי לתכנון כלכלי בראשות עו"ד דרור שטרום בחקר התחרותיות 
של כלכלת ישראל ביחס למדינות העולם. המכון מזהה חסמים לתחרות, מתריע על נקודות תורפה 

ומציע פתרונות יישומיים ודרכי פעולה אפשריות.

בשנתיים האחרונות עמל המכון על פיתוח מדד תחרותיות פנים־ישראלי המבוסס על 157 משתנים 
לתמונת  משלים  מהלך  יהווה  אשר  משק,  של  תחרותיות  למדידת  המקובלים  בתחומים  כמותיים, 
התחרותיות החסרה כפי שהיא עולה מהמדדים הבינלאומיים המובילים, ביניהם ה־GCI של הפורום 

 .IMDוה־ )WEF( הכלכלי העולמי

המדד פותח על־ידי המכון על מנת לאמוד את מידת התחרותיות והיעילות של המשק הישראלי, תוך 
התייחסות למאפייניה הייחודיים של כלכלת ישראל. בכך מאפשר המדד לזהות מגמות ישראליות 
שנעלמו מהמדדים הבינלאומיים ולבצע ניתוחים מתקדמים המאפשרים לאמוד את מידת התחרותיות 

של המשק הישראלי ביחס לעולם וביחס לעצמו על פני זמן. 

המדד סוקר את כלכלת ישראל החל משנת 2006. ניתוח ראשוני של הממצאים מעיד על מספר מגמות 
מרכזיות ושורה תחתונה משמעותית אחת – אמנם חל שיפור במצב המשק, אך שיפור בלעדי, באופן 

כמעט מוחלט, לעשירונים הגבוהים.

https://www.iep.org.il/
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מסמך זה מרכז את עיקרי הממצאים בכל אחד מנדבכי המדד.
ניתן לראות פירוט נוסף בלחיצה על הנדבך: 
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 סביבה מאקרו־אקונומית  – חל שיפור במדדי המאקרו של ישראל, אך יוקר המחייה 
נמצא במגמת עלייה.

אך  גבוה,  מדורגים  ישראל  והחדשנות של  – מדדי הטכנולוגיה  וחדשנות    טכנולוגיה 
קיימים סימנים מטרימים לשינוי במגמה.

ג'יני(, אך קיימים פערים גדולים   אי שוויון  – חל שיפור באי השוויון בהכנסה )מדד 
ומתרחבים בתחומי יסוד כגון חינוך ובריאות.

 הון אנושי  – ההשקעה בחינוך נמצאת בעלייה, אך ישראל עדיין מדורגת במקום נמוך 
.OECDבהשוואה למדינות ה־

 שוק העבודה  – על אף ששיעור האבטלה נמוך למדי, קיימות בעיות יסוד בשוק העבודה, 
כגון פריון עבודה נמוך והעדר נוכחות של מגזרים משמעותיים, אשר מחייבות טיפול.

 סביבה עסקית  – למרות מאמצים רבים שנעשו כדי לטפל בנושא, המשק הישראלי נותר ריכוזי 
מאוד בחלק משמעותי מהענפים. כמו כן, מדיניות המיסוי אינה מדרבנת סביבה תחרותיות. 

 מוסדות  – אמון הציבור במוסדות המדינה נמוך וקיימת בירוקרטיה עודפת רבה והפערים 
בתחומים אלה ביחס למדינות אחרות עמוקים למדי. 

 תשתיות  – למעט תשתית הטלפונים הניידים, כלל התשתיות בישראל נמצאות במצב רע 
 .OECDמאוד ביחס למדינות ה־

 מסחר בינלאומי  – המשק ספג מכה קשה בתחום זה ב־2008 ונראה שבשנים האחרונות 
נמצא בעלייה בכל הנוגע להשקעות זרות. בחינת הייצוא מעידה על תמונה מורכבת יותר.



  סביבה מאקרו־אקונומית 
המשק השתפר ברמת המאקרו אך יוקר המחייה נמצא במגמת עלייה.

נתוני מאקרו – התמ"ג בעלייה, יחס חוב־תוצר בירידה והאבטלה נמוכה מאוד.	 

 יוקר המחיה בישראל נמצא במגמת עלייה בדגש על מוצרי מזון בשווקים לא תחרותיים.	 
.OECDיוקר המחיה בישראל גבוה ב־20% מממוצע ה־

ב־4.7% 	  בישראל  האחרון  בעשור  ריאלית  עלו  המזון  מחירי  כי  מצא  הכנסת  מחקר של 
לעומת עלייה ריאלית של 3.1% במדינות האיחוד האירופאי. כלומר המחירים בישראל עלו 

ב־50% יותר מהעלייה במדינות האיחוד האירופאי.

שבהן 	  משפחות,   466,400 בעוני  חיו  ב־2017  הלאומי,  הביטוח  של  העוני  דוח  פי  על 
1,870,500 נפשות, ומתוכן 814,800 ילדים )המהווים 29.6% מהילדים בישראל(.

 	 OECDוהיא נמצאת במקום שני ב־ ,OECDישראל מובילה בשיעור העוני בקרב נפשות ב־
בתחולת העוני בקרב ילדים לפי הכנסה פנויה.  

 טכנולוגיה וחדשנות 
הטכנולוגיה והחדשנות של ישראל מדורגת כיום במקום טוב מאוד, אך עתידה אינו מזהיר 

ועננה מעיבה עליו. 

דירוג האוניברסיטאות נמוך – ממוצע דירוג חמשת האוניברסיטאות המובילות בישראל 	 
הוא 219. לעומת זאת בשנת 2006 ממוצע דירוג חמשת האוניברסיטאות המובילות היה 182 
)האוניברסיטאות הנבחנות הן: הטכניון, האוניברסיטה העברית, מכון וייצמן, אוניברסיטת 

תל אביב ואוניברסיטת בן גוריון(.

בקשות פטנטים – בקשות הפטנטים נמצאים במגמת ירידה בעשור האחרון. מספר בקשות 	 
הפטנטים הוא 6,813 ואילו בשנת 2006 מספר בקשות הפטנטים היה 7,547.

במידה ונושאים מרכזיים בתחום )דירוג שוקע של האוניברסיטאות בישראל ובקשות פטנטים, כמו 
גם תשתיות אינטרנט ראה להלן בנושא תשתיות ושיפור ההון האנושי( לא יטופלו, ישראל עלולה 

לאבד את היתרון התחרותי המרכזי שלה בחדשנות.
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https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/ecbd146c-1a4d-e811-80dd-00155d0a0b8d/2_ecbd146c-1a4d-e811-80dd-00155d0a0b8d_11_10821.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2017.pdf


 אי שוויון 
ישראל משתפרת במדד ג'יני אשר משקף את השיפור באי השוויון בהכנסה, אך קיימים 

פערים גדולים ומדאיגים במיוחד בתחומי היסוד – חינוך ובריאות. 

חינוך – קיים פער עצום בחינוך לרעת העשירונים הנמוכים ובמגזר החרדי. 	 

הפער במבחני מיצב בין החמישונים גדל. במגזר היהודי הפער בין החמישון התחתון  -
לעליון הוא 26%, ובמגזר הערבי הפער בין החמישון התחתון לעליון הוא כ־38%.

-  33.9% והוא  ירידה  נמצא במגמת  שיעור הזכאות לבגרות מהנבחנים במגזר החרדי 
לעומת 74.1% בכלל האוכלוסייה.

בריאות – קיים פער בנגישות לאחיות ולרופאים ובמספר מיטות אשפוז לרעת הפריפריה.	 

נגישות לרופאים – מספר הרופאים ל־1,000 איש במטרופולין הוא 3.9 ובפריפריה הוא  -
2.7 )הפער הוא 31% לרעת הפריפריה(.

3.1, בעוד שבעשרת המדינות הטובות	   מספר הרופאים ל־1,000 איש בישראל הוא 
ב־OECD מספר הרופאים ל־1,000 איש הוא לפחות 3.7.

נגישות לאחיות – מספר האחיות ל־1,000 איש במטרופולין הוא 5.3 ובפריפריה הוא  -
3.9 )הפער הוא 27% לרעת הפריפריה(.

ביותר	  הנמוך  איש  ל־1,000  האחיות  מספר  בעלות  המדינות   5 בין  נמצאת   ישראל 
ב־OECD. מספר האחיות ל־1,000 איש הוא 5 בעוד שמספר האחיות ל־1,000 איש 

בעשרת המדינות הטובות ב־OECD הוא לפחות 111.6. 

נגישות למיטות אשפוז – מספר מיטות האשפוז ל־1,000 איש במטרופולין הוא 2.1  -
ובפריפריה הוא 1.4 )הפער הוא 35% לרעת הפריפריה(.

תחומים אלה משפיעים באופן מובהק על עתידה של ישראל, וגורמים לכך שאי השוויון ימשך בדור 
הבא וייתכן שהוא יהיה גדול יותר. אי שוויון בחינוך משפיעה גם על ההשתלבות של הדור הצעיר 
בשוק העבודה העתידי ועל פוטנציאל הגידול במנוע החדשנות והטכנולוגיה. הכרחי לצמצם פערים 
אלו ולהקנות לעשירונים הנמוכים ולמגזר החרדי כלים שיאפשרו להם להשתלב בשוק העבודה כראוי.
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1. בעתיד, בעיה זו של חוסר באחיות תלך ותחריף היות שמספר הסטודנטים לסיעוד ל־1,000 איש בישראל הוא גם נמוך מאוד. 
מספר הסטודנטים לסיעוד ל־1,000 איש בישראל הוא 24, בעוד שבעשרת המדינות הטובות ב־OECD הוא לפחות 62.

השקת מדד התחרותיות של ישראל
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 הון אנושי 
עלה  מהתמ"ג  לחינוך  הלאומית  ההוצאה  שיעור  האחרון.  בעשור  עלתה  בחינוך  ההשקעה 
דרושה חשיבה   .OECDה־ לעומת  נמוך  בדירוג  עדיין  אנו  בתוצאות  אך  ל־4.3%,  מ־3.9% 

מחדש על האופן בו משקיעים במערכת החינוך ועל שיפור החינוך בישראל.

שינוי 	  ללא  נשאר   )39 )דירוג  פיזה  במבחני  ישראל  של  הממוצע  הדירוג   – פיזה  מבחני 
במהלך העשור האחרון. למרות מאמצים רבים שנעשים בשיפור החינוך, ישראל לא מצליחה 

.OECDלהדביק את הפערים הקיימים בחינוך לעומת ה־

זאת 	  לעומת   27.4 הוא  בישראל  בכיתה  התלמידים  ממוצע   – בכיתה  תלמידים  צפיפות 
ממוצע התלמידים בכיתה בעשרת המדינות הטובות ב־OECD הוא לכל היותר 21.5. הבעיה 
המשמעותית של צפיפות התלמידים בכיתה בישראל היא ש־44% מהתלמידים לומדים בכיתה 

של 30 תלמידים ומעלה.

ההשקעה בחינוך פר תלמיד היא כ־63% מההשקעה בחינוך לתלמיד ב־OECD. ההוצאה על 	 
חינוך לתלמיד בישראל היא $6,728 ואילו בעשרת המדינות הטובות ב־OECD היא לפחות 

.$10,739

 שוק העבודה 
בעוד ששיעור האבטלה נמוך, קיימות בעיות יסוד בשוק העבודה כגון פריון העבודה הנמוך 

בישראל ואי שילוב מגזרים מסוימים בשוק העבודה.

 פריון העבודה — התוצר לשעה בישראל הוא 35.7 דולר בעוד שבעשרת המדינות הטובות	 
ב־OECD פריון העבודה הוא לפחות 56.9 דולר לשעה.

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשים ערביות הוא 27.1% בעוד ששיעור ההשתתפות 	 
של נשים בכוח העבודה באוכלוסייה הוא 59%.

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של גברים חרדים הוא 45.2% בעוד ששיעור ההשתתפות 	 
של גברים בכוח העבודה באוכלוסייה הוא 69%.

ועדי עובדים — כוח עודף לוועדי עובדים בתשתיות החיוניות למשק — ר׳ סעיף תשתיות.	 
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 סביבה עסקית 
מסוימים,  בענפים  מאוד  ריכוזי  נותר  הישראלי  המשק  רבות  ורפורמות  מאמצים  למרות 

וסביבת המס אינה תואמת סביבה תחרותית.

רשות 	  ידי  על  מוכרזים  מתוכם   71 רק  מונופולים,   112 זיהה  המכון  כה  עד   — מונופולים 
ההגבלים.

יציבות ההטבות — חוסרו של סעיף יציבות ההטבות בחוק עידוד השקעות הון פוגע באמינות 	 
המשקיעים בהטבות שהממשלה מבטיחה למשקיעים, ופוגע בהשקעות במשק.

שיעור מס רווחי הון ושיעור מס דיבידנדים )שרלוונטיים למשקיעי חוץ( גבוהים ביחס 	 
לעולם.

 מוסדות 
קיימת בירוקרטיה עודפת בישראל ואמון הציבור במוסדות המדינה נמוך. המדינה השקיעה 
ממדינות  והפערים  הצלחה  ללא  אך  הבירוקרטיה  נטל  על  להקל  מנת  על  רבים  משאבים 

אחרות נותרו עמוקים.

הטובות	  המדינות  בעוד שבעשרת  ימים   12 הוא  עסק  לפתיחת  הזמן  משך   —  פתיחת עסק 
ב־OECD הוא 4 ימים.

הטובות	  המדינות  שבעשרת  בעוד  ימים   81 הוא  נכס  להעברת  הזמן  משך   — נכס   העברת 
ב־OECD הוא 5.5 ימים.

אכיפת חוזים — משך הזמן לאכיפת חוזה הוא כפול מן העולם )975 ימים – שזה 2.67 שנים( 	 
בעוד שבעשרת המדינות הטובות ב־OECD הוא 402 ימים )1.1 שנים(.

אמון הציבור במוסדות המדינה נמוך מאוד.	 

אמון הציבור בממשלה — במגזר היהודי 30% ובמגזר הערבי 22.5%. -

אמון הציבור במשטרה — במגזר היהודי 42% ובמגזר הערבי 29%. אמון הציבור במשטרה  -
נותר נמוך למרות ששיעור החשיפה לפשיעה ירד.

חזרה לתוכן העניינים ^
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 תשתיות 
ככלל התשתיות בישראל גרועות )למעט תשתית הטלפונים הניידים(. ישראל אינה מצליחה 

.OECDלהדביק את הפער בתשתיות לעומת מדינות ה־

אורך הדרכים הסלולות לנפש — אורך הדרכים הסלולות )ק"מ( לנפש בישראל הוא 2.24 	 
ק"מ בעוד שבעשרת המדינות הטובות ב־OECD הוא לפחות 18.9 ק"מ.

מונופולים וועדי עובדים בתשתיות חיוניות:  	 

קיים מונופול שאינו טבעי ב־7 )מתוך 9( תחומים המהווים תשתיות חיוניות למשק2.- 

קיים כוח עודף לוועדי עובדים ב־6 )מתוך 10( תחומים המהווים תשתיות חיוניות למשק.- 

יעילות נמלי הים — נמלי הים אינם יעילים, כך למשל תפוקה לשעת שהייה בנמל של אוניית 	 
מכולות היא 31.8 מכולות לשעה בעוד שבעשרת הטרמינלים הטובים באירופה מזרח תיכון 

ואפריקה )ישראל מתחרה בנמלים אלו( היא לפחות 87 מכולות לשעה. 

אבטחת האינטרנט — מספר שרתי אינטרנט מאובטחים )שרתים המשתמשים בטכנולוגיות 	 
שבעשרת  בעוד   254.3 הוא  בישראל  איש  למיליון  באינטרנט(  הנעשות  בעסקאות  הצפנה 

המדינות הטובות ב־OECD הוא לפחות 1548.2.

איכות תשתיות האינטרנט — רוחב פס קילובייט לשנייה פר משתמש בישראל היא 98.4 	 
בעוד שבעשרת המדינות הטובות ב־OECD היא לפחות 218.9.

 מסחר בינלאומי 
תחום זה ספג מכה קשה בעקבות משבר 2008 שהוריד משמעותית את ההשקעות הזרות 

בישראל.

השקעות זרות — בחינת היקף ההשקעות הזרות בעשור האחרון מעידה על עלייה. עלייה זו 	 
מתגלה גם בבחינת כלל ההשקעות ביחס לתמ"ג וגם בבחינת ההשקעות משמעותיות ביותר – 

משקיעים המחזיקים מעל 10% מהון המניות, כפי שמקובל לבחון השקעות זרות בעולם.

ייצוא — ניתן לבחון יצוא במונחי כמות או מחיר. בכל הענפים, או שבחינה במונחי כמות נמצאת 	 
במגמת עלייה בעוד שבחינה במונחי מחיר נמצאת בירידה, או להיפך. החריג היחיד הוא ענף 
הטכנולוגיה העילית )היי־טק(, אשר נמצא במגמת עלייה הן מבחינת כמות והן מבחינת מחיר.

2. התחומים המהווים תשתית חיונית למשק: רכבת, נמלי אויר, נמלי ים, חשמל, מים, גז טבעי, תשתית אינטרנטית, ספקי 
אינטרנט, טלפוניה וסלולרי. יצוין כי הולכת מים זהו מונופול מקומי טבעי.
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