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  – לאורך שניםישראל תחרותיות כלכלת 

 מסקנות והמלצות לפעולהבעיות יסוד, מגמות,      

 תקציר מנהלים

 רקע 

 

 6002בשנת  ישראל הגיעה מאז
 1התחרותיות בדירוג 51-ה למקום

 מצויה יאה ,מדינות 561 מבין
 עקבית כמעט ,משמעותית בנסיגה

 . זה בדירוג ,לגמרי

המכון הרחיב בשנים האחרונות 
התחרותיות של מגמות ובחן את 

את הגורמים המשפעים על ישראל ו
. לאורך השניםדירוגה התחרותי 

בעיות במעקב ניסינו לאבחן בין 
בין   ,נקודתיותבעיות ליסוד עקביות 

מוקדי יתרון לשיפורים ארעיים 
ולקבל תמונה ברורה ומעמיקה יותר 
על כלכלת ישראל והתחרותיות 

י שעה ומהלך שלה, במנותק מאירוע
 . רוח זה או אחר

עיקריים נעשתה ה םממצאיבחינת ה
, נוספים וידועים תחרות-מדדימול 

 Innovation Index -מדד הו INSEAD & WIPO,3של  Global Innovation Index -מדד ה IMD,2-מדד ה :בהם

ם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הדברים עאת נו עימת ,בנוסף Boston consulting Group .4של
 . , נתוני וועדות ומסמכי מחלקת המחקר של הכנסתמשרדי הממשלה השוניםמסמכי בנק ישראל ו דו"חות

                                                           
1
, הפורום הכלכלי העולמי"(, הוא המדד הוותיק של GCI)" Global Competitiveness Index-התחרותיות ה מדד  

למנהל עסקים מאוניברסיטת  , פרופסורKlaus Martin Schwabעל ידי  5795הארגון הוקם בשנת   ארגון עצמאי בינלאומי.
קידום צמיחה כלכלית מאפשרת כי  עקרונות ממשל תאגידי ויזמות ברחבי העולם, מתוך הכרה , במטרה לקדם ז'נבה

יוצא לאור על .  הדו"ח הכלכלי העולמי המרכזי של הפורום-הינו הפרסום המקצועי, GCI-של הדו"ח התחרותיות . חברתי
דו"ח עמד בשנת שנבחנו בות מתפתחות. מספר הכלכלווסוקר את מעמדן של כלכלות מבוססות  5797בסיס שנתי מאז 

 (.hard dataם כמותיים )נתונישאלות סקר ומדד מורכב מה. 521 על 6052-6502
2
( פועל בלוזאן, שוויץ ונחשב International Institute for Management Development) IMDבית הספר למנהל עסקים   

 IMD  (The IMD World-יות של הלאחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה המובילים באירופה. מרכז התחרות
Competitiveness Center )  נוסד ע"י פרופסורStephane Garelli  מדינות )נכון  20תחרותיות של  ובוחן 5717בשנת

 IMD World מוסדות בינלאומיים במסמך שנתי הקרוי  12( בשיתוף עם 62, ישראל ממוקמת במקום 6052לשנת 
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 התובנותעיקר 

במצב איתן ויציב וכי התשתיות, המוצרים מצויה כלכלת ישראל בניגוד למקובלה לפיה  .5
מצבה התחרותי  –מתקדם תחרותי ובמצב מצויים ם המוצרים והשירותי הציבוריים ושווקי

 בעשור האחרון; אמיתיבמגמת הרעה ללא שיפור מצוי אף ו ,אלה אינו בטובכל של ישראל ב
 בנקודות החוזק המיוחסות למשק. במסמך זה נדון לא רק בנקודות התורפה אלא גם

בד בבד עם הקטנת ההוצאה הציבורית ושיעור  ,משמעת תקציבית בעשור האחרון םקיו .6
עתה אנו בפתחו של עידן  ,משק. ואולםמצב הצמיחה משמעותי אפשר מראית עין סבירה ל

מצוקה יוצרות בעיות היסוד של השיטה, שלא זכו לפתרון יסודי, : אחר, מאתגר ובעייתי יותר
 –נתוני רקע כמו ההכנסות הגבוהות ממיסוי הגז הטבעי  .שהיקפו הולך וגדל ,כלכלית לציבור

 יה בגלל ההטעיה שהן יוצרות לגבי מצבו האמתי של המשק.רק מחריפות את הבע

עיקר הבעיה טמון בשיעור צמיחה יורד, מיתון בפעילות הכלכלית על רקע אי גידול מספק  .2
אי פתיחת הזדמנויות חדשות במשק, והכל על רקע של קיטוב ואי  –ברמת התחרות שמשמעו 

 שוויון בהכנסות מעבודה ויוקר מחיה הולך ומאמיר.  זהו "קשר גורדי" המחייב טיפול שורש. 

: קדקודים השלושבטיפול לכלול  תחייבוהיא  –רפורמה יסודית מתבקשת בשיטה הכלכלית  .2
ת, מהלך רוחב להגברת העסקי בבירוקרטיההפחתה מסיבית על ידי  הגדלת שיעור הצמיחה

חיזוק ל מאמץ מסיבי -ו ;שינוי יסודי בשוק העבודה ;התחרות וטיפול אגרסיבי ביוקר המחיה
 . נכרים סימני חולשה( שם) ותחדשנ–מדע –הטכנולוגיהתחרותי של ישראל: התשתית ליתרון 

צמיחה, הזדמנויות ל ,בד בבד יחדיו תוכל להביא,אלה  קדקודיםבשלושה תכנית המטפלת רק 
במשק הזדמנויות תעסוקה ההכנסה הפנויה והגדלת  ,, הפחתת יוקר המחיהשוק חדשות
  .לצמיחה בת קיימאההכרחיים הם הגורמים ש – מבוססי יתרון מוכחלטווח ארוך 

והבאתם בקהל העובדים  "עובדי הקבלןביטול מוסד " – מתחייב איזון חדשבשוק העבודה  .1
פיטורי עובדים מונעות ביטול הוראות ההרגילים, הזוכים לתנאי עבודה נורמליים, בד בבד עם 

 .במקום העבודהודה ואינה תורמת )ובמקרים קיצוניים אף פוגעת( שתפוקתם ויכולותם יר

 :טיפול במונופולים רבי זרועותלמבני -נדרש מהלך משקיויוקר המחיה בתחום התחרות  .2

 ;הפחתת מכסים וחסמי כניסה ליבואנים בתחום מוצרי צריכה הנשלטים על ידי מונופולים 
  לרשתות ותהנחות מצרפיומיגור יכולתם לדכא תחרות באמצעות קשירות ופירוק מונופולים; 

 תיקון חקיקה לקידום תשתית התחרות ברמה התכנונית והמקומיתאיסור מונופוליזציה ו; 
 

, איכותי הון אנושיבו חדשנותמאופיינת בישראל, כמדינה ה - , השכלה והכשרהחדשנות .9
 "פרויקט לאומי"ל –בחינוך, בהשכלה ובהכשרה המקצועית חייבת להפוך את הטיפול 

חסר משמעותי בעובדים,  איכות מערכת החינוך והאקדמיה בישראל.ולתמרץ את טיוב 
ת "אופק" מדאיג. במשכילים ובהכשרה בתחומים אלה בד בבד עם הידרדרות בהישגים מסמנ

 )אם בכלל(.  תמונת ה"שיפור" הנטענת היא חלקית ביותרמן ההצבר עד כה נראה כי 

 בתחומי הגברת התחרות על משרות הוראהצעדים יוצאי דופן כמו  , בין היתר,מומלץ לשקול
של משרות  אטרקטיביות תנאי התעסוקהבניכרת טבה העל ידי הוראה רלבנטיים וממוקדים 

הפיכתה של והרלבנטיים , מתן תמריצים משמעותיים ללימודים גבוהים בתחומים אלה
 .לחדשנות אף עבור זרים HUB-ישראל ל

                                                                                                                                                                                           
Competitiveness Yearbook התחרותיות של ה. מחקר-IMD תונים כמותיים ע"ב נהן , פרמטרים 200מבוסס על מעל

 . (Federation of Israeli chambers of commerceקשיחים והן משאלות סקר המופנות, בישראל, לנציגי לשכת המסחר )
3
ארגון זכויות קורנל ו אוניברסיטת, הצרפתית Inseadת אויברסיטאונ של, The Global Innovation Index 20133-ה מדד  

 526, סוקר את יכולת החדשנות של 6052, השייך לאו"ם(, המדד, שפורסם לראשונה בשנת WIPOהקניין הרוחני העולמי )
מדינה להקים תשתית המסוגלת לקלוט  תה שליכול –משנה  מדדי 6-ומורכב מ .מכלכלת העולם 71.9%מדינות המהוות 

 .נתונים אמפירייםבעיקר על  תבססיישם חדשנות. המדד מל היכולת -בנוסף חדשנות, וולהזין 
4
מדד חדשנות בינלאומי, המהווה חלק מעבודת מחקר הבוחנת את התוצר העסקי בחדשנות ואת יכולתה של הממשלה   

 NAM-נשאלים מקרב חברי ה 5000-מ לעודד חדשנות באמצעות מדיניות ממשלתית. המחקר מבוסס על סקר של יותר  
Theמדינות ארה"ב. ממצאי המדד מפורסמים בדו"ח "  10ארצות ברחבי העולם, ואת  550רנים(, ומדרג )איגוד היצ 
  Innovation Imperative in  Manufacturing: How the United States Can Restore Its Edge." 
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עיקרו בהפחתת הנטל הבירוקרטי בד בבד עם שנדרש שינוי יסודי בשיטת הרגולציה הקיימת  .1
   - רגולציה אכיפתיתהעברתה לבסיס סטנדרטיזציה בינ"ל ומעבר ל ,מיקוד הרגולציה

  יש  –בה הסתפקה עד כה השיטה הישראלית  –במקום ביקורת פנימית על תהליכי האישור
 על מהלכי הדירקטוריון. ואוכפת לעידן של ביקורת שיפוטית מהותית עבור ללשקול 

  בהחלטות שונות של הממשלה, ואולם יש להזהיר ממצב בו רגולציה ניכרת המגמה להפחתת
קיום תופחת הרגולציה החיונית ל –חלף הפחתת הנטל הבירוקרטי המעיב ומדכא יזמות 

 .(צרכניםציבור הבות הרגולציה המגינה מפני הגבלים עסקיים ופגיע)כמו  יזמות ושוק חופשי
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 פרמטרים לבחינת תחרותיות המדינות

חברתית  –תחרותיות של משק וכלכלה הפכו, במרוצת השנים, לאינדיקטור מרכזי לאיכות המערכת הכלכלית 
הרווחה החברתית של ציבור תושבי מקדמת את מאפשרת צמיחה ושל מדינה, ולמידה בה המערכת הזו 

   וכמשלמי מיסים. , כמנהלי עסקיםכצרכנים, כיזמים :המדינה

מכלול התחרותיות היא  .עושר של מדינה ברגע נתוןהתחרות או האינה רמת , בה עוסק מסמך זה, התחרותיות
שתית של היסודות ההופכים מדינה לכלכלה אטרקטיבית להשקעה, להעסקה, לעבודה ולמחיה מבחינת הת

אבחנה חשובה ה. במסגרת הכללים המודרניים המקובלים בחברות מערביות ,היכולת לשגשג לאורך זמן
הבסיסית הידועה בין עץ לפירות: שיפור התחרותיות זהה לטיפוח של עץ שמצמיח פירות בקביעות: מדובר 

חינוך, תחרותיות הכלכלה, כמכלול של תשתיות,  נקודתי.ולא בשגשוג לאורך זמן, יכולת לשגשג עצם הב
היא שקובעת את יכולתה של , שהקשרים ביניהם מזינים את זה את זה לאורך זמןיסודות נוספים ו חדשנות

בר קיימא. במילים אחרות, השיטה הכלכלית הנוהגת, יסודותיה ג ולשגש -הכלכלה לגרום לרוב הפועלים בה 
ים את היכולת לשגשג, לצמוח, להעלות פריון )ולא תגלית נקודתית של והאינטראקציה ביניהם, הם שקובע

 אינם הופכים כלכלה לתחרותית יותר, לעיתים להיפך. –אוצרות טבע, נפט או גז   משאב טבע או מטמון(.

התחרותיות ההשוואתית נמדדת על ידי מכוני מחקר בינלאומיים באמצעות מידע כמותי המתפרסם במדינות 
ת בדוחות רשמיים של הבנק המרכזי ומשרדי ממשלה(, וכן באמצעות שאלות סקר. אלה השונות )לרבו

האחרונות מעידות על פרספציה וזו לעתים נכונה לשעתה. על כן יש להישמר ממבט חד פעמי על תוצאות של 
שהיא רב שנתית ומוצלבת בחלקים  –דוח בשנה מסויימת. על רקע זה, מתחייבת הבדיקה שערכנו במסמך זה 

שלה עם דוחות ונתונים רשמיים הבאים ממקורות אמינים )בין כאלה שמקורם בישראל ובין כאלה שמקורם 

 (.OECD-במוסדות בינלאומיים האוספים נתונים כמותיים )כמו ה

"עמודי תווך"  יםהמכונ ,יםראשי אינדיקטורים 21-אמות המידה למדידת התחרותיות הכוללת באות מ

(Pillars :כשבכל "עמוד תווך" פרמטרים פרטניים המרכיבים את הציון בו. עמודי התווך הללו הם  

 ; לעסקיםומשפטית בירוקרטית שלטונית, המערכת הציבורית היוצרת את המעטפת ה – מוסדות (5)

 ; תשתיות היסוד לעסקים, בדגש על תשתיות רשת )תקשורת ותחבורה לסוגיה( – תשתיות (6)

 ; רמת החוב והגירעון הממשלתי – כלכלית-מאקרו סביבה( 2)

 ; מוצרים ציבוריים קלאסיים –; (מקצועית גבוה והכשרה תיכונית,חינוך ( 1)-ו יסודי)חינוך בריאות וחינוך  (2)

 ; יעילות שוק העבודה( 9) -ו ;מוצריםיעילות ותחרות שוק ה (2)

 ; תחכום השוק הפיננסי (1)

 ; מוכנות טכנולוגית (7)

 ; תחכום עסקי( 55) -ו; גודל השוק (50)

 . חדשנות (56)

כאשר המדינות מעמודי התווך, בהתאם לרמת ההתפתחות של המדינה מדד מעניק משקל שונה לכל אחד ה
)הרמה  טבע וכוח אדם לא מיומן-משאבימחולקות ביניהן לשלוש קבוצות עיקריות: מדינות המונעות על ידי 

  .וחדשנות טכנולוגיהומדינות המונעות על ידי  תעשיה, מדינות המונעות על ידי הנמוכה ביותר של התפתחות(
 ישראל נמנית על הסוג האחרון.

ארבעת עמודי התווך הראשונים )מוסדות, מושם הדגש על  factor driven) המכונותמהסוג הראשון ) מדינותב

, מושם efficiency driven)מהסוג השני )מדינות ; בכלכלית ובריאות וחינוך יסודי(-תשתיות, יציבות מקרו
יעילות השווקים ויכולתה של המדינה לרתום התפתחויות טכנולוגיות זמינות , חינוך על יסודיהדגש על 

, ההתפתחותי המתקדם ביותרשלב שהן ה, אליהן משתייכת ישראל, innovation drivenמדינות ; בלשימושה
מטעם זה נפתח את הסקירה בהתמקדות  .הייצור והחדשנותתחכום הליכי החינוך, מושם עיקר הדגש על 

 באלה.
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5.04 Quality of math and science education 

 פירוט עמודי התווך

 

 (  higher education and trainingחינוך גבוה והכשרה )

 

חינוך גבוה והכשרה איכותיים חיוניים לכלות המעוניינות להתקדם מעבר לייצור פשוט. בעידן הגלובאלי, 
משכילים ומיומנים שהינם בעלי מסוגלות להתאים עצמם  כלכלות מתבקשות לפתח מאגרים של עובדים

מוסדות תיכונים ו, לסביבת עבודה משתנה. עמוד תווך זה מודד את שיעורי הרישום לחטיבות ביניים
 י הקהילה העסקית בישראל(. "את איכות החינוך המוצע בהם )כפי שהוערך עאקדמיים או והכשרה מעשית ו

: בדוקטורנטיםירידה 
 5770-6000שנים בעוד שב

 670-נוספו מידי שנה כ
דוקטורנטים ובשנים 

נוספו מידי  6000-6050
, דוקטורנטים 270-שנה כ

בכמות ירידה  החל
בעשור הדוקטורנטים 

שנת מאז , כאשר הנוכחי
 11 רק ועד כה, נוספו 6050

זוהי . סה"כדוקטורנטים 
נורה אדומה מדאיגה 
המחייבת היערכות 

שימור מוחות כאינטרס ל
לצד זאת יש  ומי מרכזי.לא

לציין כי ישראל מדורגת 
בדירוג חיובי ביחס 
לאיכות מוסדות הלימוד 

 Global  Innovation Index.5-במדד ה 90מתוך  65שלה )מקום 

י חלה מלמדת כ 6בנוסף, בחינת נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: לימודים אקדמיים בתחומים ריאליים
סטטיסטיקה, , מתמטיקה: והטכנולוגיים המדעיים ללימודי אקדמיה בתחומים ברישום 65%-ירידה של כ

   המחשב ומדעים פיסיקליים באוניברסיטאות ובמכללות.  מדעי

 ברמת בתי הספר התיכוניים
אמנם נרשמה עליה בדירוג 
איכות לימודי המתמטיקה 

 61שיפור של )והמדעים 
 6007מאז שנת  מקומות בדירוג

ה של ועד היום( אך מיקומ
 91)מאד ישראל עדיין נמוך 

לשם  מדינות(. 521מתוך 
הבהירות נציין כי כאשר 
מיקומה של ישראל הוא הרחק 

                                                           
5
 . 6052לשנת  QS Quacquarelli Symonds Ltd -מבוסס על דירוג במדד ה  
6
 .6005-6055לשנים  1.27 לוח, ס"הלמ נתוני  
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גם תוצאות אחרות של ישראל בתחומי   כי אז מדובר בדירוג נמוך.  –מתחת למיקום הכללי שלה בתחרותיות 
ברור כי עדיין רחוקה הדרך וכי אין  –האוריינות והמתמטיקה מראות מגמת שיפור חשובה, אך כפי שנראה 

  להרפות מן המאמץ של שיפור הלמידה בתחומים מובילים, וניכר הצורך אף לחזקו.

שיפור יחסי במבחני פיזה כי קיים אמנם טען נ –( מתמטיקה ואוריינות פרטב)בלימודים בבתי הספר היסודיים 
תלמידי ישראל , ראשיתברורים:  ממצאיםשני כי יחסי  בביטחוןאולם ניתן לומר    7 ובתוצאו מבחני המיצ"ב,

, קרי, בהן "מתחרה" ישראלביחס לתלמידים ממדינות  רמת האוריינות והמתמטיקהבמצויים בנחיתות 
מדינות המאופיינות בחדשנות, מדע וטכנולוגיה. הציון הכללי של ישראל הוא עדיין מתחת לרמה הממוצעת 

, כאשר המדינות הבולטות בתחום התחרותיות ובמגזר בו מתאפיינת כלכלת ישראל הן  OECD-של מדינות ה
 לא ברור גם עד כמה מקיף שיפור זה את כלל התלמידים.בעלות ציונים הגבוהים באופן ניכר מן הממוצע הזה. 

 

שוויץ, עיון בתוצאות מעלה כי השוואתה של ישראל למדינות מובילות בהקשר התחרותי )גרמניה, פינלנד, 
זילנד(, מלמדת על הצורך החיוני לקפיצה מהותית בתחום זה, המהווה -סינגפור ואפילו למדינת הגירה כמו ניו

 תנאי בסיסי וחיוני להמשך המובילות של ישראל בתחומי החדשנות, המדע והטכנולוגיה(.

דים הבאים ממגזרים , לא מסתמנת סגירת פערים בין ציבור התלמידים הבא מן המגזר הכללי לבין תלמישנית
בין קהלים שונים, על פי רקע המוצא  שבה הגדול הציונים בפיזור בולטת ישראלאחרים )כמו המגזר הערבי(.  

 .(המשתתפות המדינות 22 מקרב בגודלו השני הוא -במבחני פיזה  בישראל הפיזורוהשיוך שלהם )

  

                                                           
7
: פיזה במבחני חלק נוטלים ואינם נטלו לא חרדים לבנים החינוך במוסדות תלמידיםקיימת טענה לפיה   כי לצייןחשוב   

lahinuch.co.il/?CategoryID=683&ArticleID=10806-http://www.kav לימודי לשלב אלה מוסדות של סירובם לאור 
 הידע רמת כי חשש עולה, התורניים בלימודים( וטכנולוגיה מדע, טבע, מתמטיקה לימודי היתר בין הכוללים) ליבה

 . פיזה במבחני מהנצפה יותר נמוכהאף  הממוצעת

http://www.kav-lahinuch.co.il/?CategoryID=683&ArticleID=10806
http://www.kav-lahinuch.co.il/?CategoryID=683&ArticleID=10806
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12.01 Capacity for innovation

12.02 Quality of scientific research institutions

 (Innovationחדשנות )

 

היא הגורם המבחין בין כלכלות . ה"חדשנות"
הממשלה לשתף שונות. עידוד חדשנות מחייב את 

לאפשר עם האקדמיה והסקטור הפרטי ופעולה 
, כאשר תשתית רעועה סביבה מטפחת חדשנות

להפוך לנטל על ירודה( עלולה מערכת חינוך )
בדירוג הכללי, מקבל . התפתחות העולם העסקי

גבוה סעיף החדשנות של ישראל את הציון ה
ביותר שלה, ולמעשה "נושא על גבו" את כל 

עמודי התווך בשיפורטו הכשלים והפגיעות 
 9האחרים. הציון בפרק זה מורכב מציוני 

 בהם ישראל מפגינה יכולות מכובדות. פרמטרים
בראש סעיפים אלה, ניתן למצוא את הסעיפים 

לחדשנות" ו"איכות מסוגלות הנוגעים ל"
יבלה השנה המוסדות המחקריים", בהם ק

בנוסף, מדרג  בהתאמה. 5-ו 2דירוגים גבוהים, 

את ישראל במקום  Global Innovation-מדד ה
מדינות בפרמטר העסקת עובדים  550מבין  57-ה

 טק. -בתחומי ההיי

עם זאת, ברקע של המצוינות המיוחסת לישראל 
סימנים המעיבים על כמה ניכרים  –בחדשנות 

, הירידה של ראשית: המשך ההגמוניה בתחום זה
ישראל בתחום הציונים בחינוך, ובעיקר 
במתמטיקה עלולה לגרום לצניחה ביכולת 
להמשיך ולהחזיק במצוינות בתחום זה, עליו 

חשוב  ניטשת תחרות קשה ביותר בין מדינות.
, מצוינות בחדשנות מקיימתככלל, לציין כי 

מתאם עם רמת החינוך ועם רמת ההשכלה 
 הגבוהה.  

ניכר חסר ממשי בעובדים מיומנים בשיעור של משרות רבות שאינן מאויישות, בין היתר על ידי מהנדסי , שנית
נותר לראות  8מחשב ומתכנתים בעלי איכות ומצויינות. חסר זה עמד במוקד דו"ח ממשלתי שהוגש לאחרונה.

 ונת העלית לשנים לבוא.אם אכן יינקטו צעדים נחושים ואפקטיביים לסגירתו ולעיבוי קו "ההזנה" של שוק תכ

ככל שהסגל האקדמי בישראל לא יימנה על השורה הראשונה במוסדות דומים בעולם, בתחומים , שלישית
נכס התחרותי העיקרי מזה שנים מוכר ו"מסומן" ככי אז ינבעו סדקים בתחום שהוא  –הרלבנטיים לחדשנות 

ירת איכותו הגבוהה של סגל ההוראה מכאן ברור כי קיימת חשיבות רבה ביותר, לשמ המיוחס לישראל.
המקומי. שמירת הרמה הגבוהה מחייבת, כמובן, גם רשת שיתופי פעולה עם מוסדות מובילים בעולם 

 בתחומים הרלבנטיים, אמצעי חיוני לשמירת רמה גבוהה בעולם גלובלי. 

לשכת המדען באמצעות שחיקה בתקציב הממשלה להשקעות במחקר ופיתוח  6007,9 שנת מאזניכרת , רביעית
  10.עליה בתקציב המדינהזאת, על אף   .הראשי

                                                           
8
 .6052,  אוגוסט הכלכלה משרד התעסוקה על והממונה ל"למנכ המשנה בראשות - משרדית הבין ההיגוי ועדת ח"דו  
9
 .6052לקוח ממסמך "התמורות במערך המו"פ הלאומי האזרחי", מרץ   
10
 .6056-6055התמיכה במו"פ,  תכניות(. 6056משרד התמ"ת.)-מקור: לשכת המדען הראשי  
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7.01 Cooperation in labor-employer relations Rank

7.02 Flexibility of wage determination Rank

7.05 Redundancy costs Rank

את הציונים הנמוכים )יחסית לציונים הגבוהים בהם מתהדרת ישראל בעמוד עשויים להסביר נתונים אלה 
 1-ו 7שיתוף הפעולה עם האוניברסיטאות )ובפרמטר  המעורבות הממשלתית במו"פתווך זה( בפרמטר 

מדרג את ישראל במקום השני בהשקעה  Global Innovation Index-כי מדד ה מאידך, נציין בהתאמה(.
 בלבד במדד החדשנות(.  51-במו"פ ביחס לתל"ג )אך מדרג אותה במקום ה

ציין כי חלק נכבד מהמימון בתחום המו"פ עוד נ
מגיע כיום ממרכזי פיתוח של תאגידים זרים 
גדולים, הבוחרים למקם בישראל מרכזי מחקר 

, מתוך מודעות לאיכות הגבוהה יחסית ופיתוח
 של איכות כוח האדם המקומי. 

: לתופעה זו, חיובית כשלעצמה, יש גם "מחיר"
זכויות הקניין הרוחני בפיתוחים אינן  ,ראשית

זכויות "ישראליות" אלא משוייכות לתאגידים 
שמקור התעסוקה שלהם מתמצה בעיקר בחו"ל. 

במרכזים , כוח האדם האיכותי המועסק שנית
אלה אינו תורם לפיתוח חברות ישראליות, 
שעשויות היו להניב למשק הישראלי תועלות 
רבות בהיבט של פיתוח חברות ישראליות 
משמעותיות ובנות קיימא במשק שעיקר פעילותן 

 הוא ישראלי.

 

 ( Labor market efficiencyיעילות שוק העבודה )

 

יעילות שוק העבודה נבחנת 
 –מישותו ג יסודבעיקר על 

לתגמל עובדים לגייס והיכולת 
יעילים שתפוקתם איכותית 

יכולת לפטר עובדים וה
מכבידה על ושתפוקתם ירודה 

יעילות בנוסף, נבחנת המערכת. 
שוק העבודה נבחנת גם לפי 
תחרותיות ונאותות, קרי: 

העובדים בין הזדמנויות שוויון 
בהתאם ותגמולם וקידומם 

 לכישוריהם להבדיל מקשריהם
  .או הוותק )והקביעות( שלהם

ירידה בשנים האחרונות נצפית 
בפרמטרים הנבחנים  חריפה

לענין שוק העבודה הישראלי. 
מקומות בשנה  20)ירידה של  שיתוף הפעולה בין העובדים למעבידיםבולטת מגמה זו בנושאי בין היתר, 

מקומות בשנה האחרונה  52ידה של )יר גמישות קביעת השכרובנושא מקומות בשנתיים(,  20האחרונה וסה"כ 
 ועלויות תשלומי פיצויים )במונחי שבועות עבודה(.  11(1222מקומות מאז  36וסה"כ 

                                                           
11
 העבודה אל מול העובד עצמו ולא מול גוף עובדים מרכזי.גמישות מוגדרת כקביעת חוזה   
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נתונים אלה באים על רקע העובדה כי שוק העבודה הישראלי מגלם עיוותים קשים, המקפלים לא רק מידה 
הולכת וגדלה של אי שוויון בהכנסות )שהרי אין משק המאופיין בשוויון ואין צורך לחתור לשוויון מלא(, אלא 

גמרי ובמוביליות מוגבלת מאד המאופיינים בתנאי שכר שונים ל –בהיותו בנוי מ"מעמדות" שונים של עובדים 
(, ביניהם. הכוונה היא בעיקר לאלה: עובדי קבלן, עובדים בעלי קביעות )בדגש על עובדי מונופולים ציבוריים

   12עובדים "רגילים". נושאי משרה בכירים, ו

נתונים  -חלקים ניכרים )בעיקר במגזר הציבורי ובחברות הממשלתיות(  –יש לזכור כי בשוק העבודה הישראלי 
למשטר של קביעות המשריין משכורות גבוהות לעובדים לא יעילים שלא ניתן מבחינה מעשית להחליפם 
בעובדים יעילים יותר. גם במגזר הפרטי קיימים תחומים בהם קיימת העסקה, בשכר גבוה ביותר של עובדים 

 ן להחליפם.שלמעשה לא נית

מדרג  Global Innovation Index-שוק העבודה הישראלי הינו חריג בהקשר זה. על רקע זה יש לציין כי גם ה
מדינות.  522מתוך  562 -את ישראל בכל נושא היכולת להחליף עובדים לא יעילים ועלויות הפיטורין במקום ה

  גרועים ביותר.מדובר באחד הפרמטרים הבודדים בהם ישראל מדורגת במקומות ה

יש לבחון גם את צדו מעסיקים, נקודת המבט של יזמים ומשקפים את האלה, תונים בנוסף לנהמכון סבור כי 
  גידול במספר עובדי הקבלן.ה -השני של המטבע 

: ציבור העובדים שמעמדם איתן מכוח חברותם את ציבור העובדים בישראל ניתן לחלק בחלוקה גסה לשניים
בוועדי עובדים חזקים, המוגנים בזכות מוסדות הקביעות והותק וציבור הולך וגדל של עובדי חברות השמה 

 וברוב המקרים ממתוגמלים בחסר. אשר אינם נהנים מביטחון תעסוקתי  "עובדי קבלן"הקרויים 

 

                                                           
12
 רמת הקיטוב וחוסר המוביליות מביאים למציאות של "פלנטות" שונות באותו משק.  
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7.06 Pay and productivity Rank 

  משתכר למעלה מתפוקתו, "המשוריינים"בעוד שציבור העובדים  – של השוק במקרה זה צורם במיוחדכ
תוצאות אלה, לא זו בלבד שאינן  ציבור עובדי הקבלן משתכר מתחת לתפוקה שהוא מייצר עבור המעביד.

יעילות במישור היחסי העבודה של הצדדים, אלא גם שהן מכרסמות בפריון של ישראל שבניגוד למעמדה 
יותר ויותר על כוח אדם לא מיומן שעובד שעות רבות יותר ביחס למקביליו  כמדינה מתקדמת, מסתמכת

 13בעולם ונהנה מפחות הכשרות מקצועיות ביחס אליהם.

פרמטר נוסף בו רושמת ישראל ירידות 
בניצול שוק העבודה יעילות הינו 
 62העובד. הירידה בדירוג ) כישורי

כי רבים מן מקומות( מלמדת 
ג הניהולי הנסקרים סבורים כי הדר

בהתבסס על לא נבחר  בתאגידים
 קשרים אישיים. לפיכישוריו כי אם 

מתחייבת רפורמה המכון סבור כי 
: מחד, יש בשוק העבודה בישראל

להחזיר את היכולת להחליף עובדים 
שתפוקתם ירודה ועלותם גבוהה 
ולאפשר קידומם ותגמולם של עובדים 
שתפוקתם גבוהה; מאידך, יש למנוע 
מציאות של עובדי קבלן המשתכרים 
שכר נמוך ביותר ולא הולם בעליל, 
כאשר המרוויחים העיקריים 
ממציאות זו הן חברות כוח אדם 

י המעסיקים לעקוף את המסייעות ביד
תנאי השכר המוקנים לעובדים 

 "משוריינים" הנהנים מחסינות דה פקטו מפיטורין. 

בהקשר זה ניתן לשקול גם דרכים יצירתיות וחדשניות. דרך אחת כזו היא שיתוף עובדים ברווחי התאגיד, 
ך. כמו כן ניתן להשתמש בנוסף למשכורתם. בכך יועמק הקשר שבין רווחי הקבוצה לביצועי העובד לטווח ארו

המטרה במודל ההעסקה הסקנדינבי כהשראה לרפורמה כזו, שבה יש מקום לגופים יציגים של עובדים, אך 
ולא שריון תנאי עבודה  המשותפת של המעסיק והעובדים הינה שיפור הכושר התחרותי של התאגיד

 מקבועים לעובדים ללא קשר לביצועי התאגיד. 

  

                                                           
13
 62.2.52לקריאה נוספת על פריון ראו הודעה לעיתונות של בנק ישראל מיום   

Research.aspx-2014-03-http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/26  

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/26-03-2014-Research.aspx
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/26-03-2014-Research.aspx
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6th pillar: Goods market efficiency Rank 

22 
27 

66 

95 99 

124 

141 

39 

109 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6.01 Intensity of local competition Rank

6.02 Extent of market dominance Rank

6.03 Effectiveness of anti-monopoly policy Rank

 (goods market efficiencyסחורות )מוצרים והיעילות שוק הו תחרות

 

מוצרים ההמונח "שוק 
הסחורות" מתייחס לשוק ו

-המוצרים המוחשיים
ריאליים )להבדיל משוק 
השירותים למשל(. "שוק 
הסחורות" אינו "שוק" 
במובנו בדיני ההגבלים 
העסקיים ואינו מתייחס 
למוצרים תחליפיים אך יש 

נושא להדוק לו קשר 
מדינה במובן זה שתחרות ה

עם שוק סחורות יעיל 
תמהיל מסוגלת לייצר 

 . בהםער להבטיח מסחר ואופטימלי של מוצרים בהתאם להיצע ולביקוש 

, כמו גם ליכולת המשק ליעילות השוק ולפריון העסקיםוהכרחית חשובה חו"ל(, וממקומית ) תחרות בריאה
כום הקונים והמוכרים, החשיפה ליבוא מתחרה עוצמת התחרות המקומית, תח .לצמוח ו"להגדיל את העוגה"

 . פתיחות לתחרותה -פרמטר חשוב של משק הוא מבטאים  - והקלות בפתיחת עסקים חדשים

תחרות הפנימית במשק של בין הל הבינלאומישל כלכלת ישראל במישור בין התחרותיות בהקשר זה נציין כי 
אמנם ייתכן מצב בו מדינה משפיעה על השניה. האחת  - יחסי גומליןמתקיימים כלכלת ישראל ביחס לעצמה, 

ים אחרים בהיבט במישור הבינלאומי אך בלתי תחרותית במישורבפרמטרים מסויימים היא תחרותית 
אך בתחומים , ת שלה. ישראל היא תחרותית ואף מובילה בתחומי החדשנות וההון האנושיהפנימיהתחרות 

תחרות ובעלת פריון נמוך. הניסיון מלמד כי  -קשת היא  מסויימים בתעשיית המוצרים והסחורות שלה
 בעלי מונופולין 21) ריבוי מונופוליםלכרסום בתחרות הפנימית )הבא לידי ביטוי בריכוזיות גבוהה של המשק, 

הבא לידי ביטוי בטווח  "מחיר"יש  - והגנות ממשלתיות בירוקרטייםוחסמים  (6052מוכרזים נכון לשנת 
 .    , כמו גם ביוקר המחיה של האזרח הפשוטהארוך, בפגיעה בתחרותיות הבינלאומית

מבדיקת המכון עולה כי 
דירוגה של ישראל מצוי 
במגמת ירידה נמשכת מאז 

ובאופן חד מאז  6002שנת 
 21)ירידה של  6055שנת 

שנים  2מקומות לאורך 
מדובר נדגיש כי   בלבד(.

 .קבית וברורהבמגמה ע

בהתאם ניתן לראות גם 
עוצמת ירידות בפרמטר 
 67) התחרות המקומית

מקומות ביחס לשנה 
 92הקודמת, סה"כ 

(, 6050אז שנת מקומות מ
על ההגנה בפרמטר יעילות 
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 14הריכוזיות במשק( ובפרמטר 6055מאז שנת  90-ו מקומות בשנה אחת 20)ירידה של מונופולים פני מהמשק 
גם כאן מדובר  .האחרונות( בשנתייםמקומות בדירוג  26. סה"כ ירידה של ה האחרונהמקומות בשנ 59)

 .שנים, ברורות ועקביותרבות במגמות 

ופעה לתקשורה בטבורה משק המוכחת בסוגיית הריכוזיות 
. במשק הינה, בענפים רבים, תחרות מעטההתחרות ולתחושה כי 

, חלקם כלולים עשרות מונופוליםכשהמשק נשלט על ידי 
שווקי סחורות ושירותים  קונגלומרטים שעסקיהם חובקיםב

גופי מימון דוגמת  - "צד שנילעתים גם, ב")השוק הריאלי( ו
נוצר מצב  - פיננסי(השוק הבנקים, חברות ביטוח ובתי השקעות )

  15ממועט תחרות.בו שוק האשראי 

חלשה, אלא התחרות הקיימת עוצמתה של א רק לבסביבה כזו, 
נמוך  – תחרות הפוטנציאליתנוכחותה ופועלה האפשרי של הגם 

האיום התחרותי על השחקנים הקיימים למדי. התוצאה היא ש

(incumbents)  בתגובה להפעלת כוח מתחרה חדש לכניסת בשוק
שוק נמוך ביותר. על כן גם המופעים של כניסת מתחרים חדשים 

מחירים מגוון חדש של מוצרים בבמשק הישראלי, המציעים 
. במצב זה, נפגעת יכולתו הינם דלים ונדירים יחסית מוזלים

-Selfתחרותיים )-הטבעית של השוק לתקן מצבים אנטי

Correcting Force of the Market  כאשר במקרים חמורים )
באמת נדרשת הממשלה להתערב בשוק, למשל, באמצעות פיקוח 
על מחירים. סעד זה, הינו מענה נחות לתחרות ובוודאי שאינו 

וחן הב , כנצפה בתרשיםמהווה תחליף לה בשל יעילותו הפוחתת
 הביצים והחמאה בפיקוח.את השינוי במדד מחירי 

ור מכשול בפני פתיחת זו המהווה אבן נגף וצ היאמסוימים הגנת הממשלה על ענפים מעניין לראות כי דווקא 
 והיטלי תקינה השוק לתחרות. כך למשל, מדינת ישראל קובעת באמצעות רגולטור במשרד הכלכלה, הגבלות

לא אחת, דווקא התנהלותה של הממשלה  16.להתחרות במונופול של חברת נשר מלט על יבואני המקשות היצף
 היא החסם המרתיע כניסת תחרות, בעיקר כשמדובר בתחרות מיבוא.

אשר בחן את נתחי השוק של  17,וועדת קדמי חיזוק לממצאים אלה ניתן למצוא בממצאי דו"ח הביניים של
עלית -קבוצת שטראוסומצא כי בידי קונצרן תנובה,  18יצרניות המזון מסך ההאספקה לשוק הקמעונאי,

 שוק ות בנתחיוכי חברות המזון הגדולות מחזיקהמזון השונים  דומיננטיות בשווקיוקבוצת אוסם אחזקות 
כפועל יוצא ממיעוט השחקנים  .ממש של מתחרות להן שיקומו מבלי רבים, במוצריםוכוח  מונופוליסטיים

  במחירים גבוהים.ין היתר, ברב תחומי, המתבטא, החדשים, נוצר בשוק המזון בישראל קפאון 

האופייני לכלכלה הישראלית בכללותה, נותן את  –מצב בסיסי זה של דומיננטיות בשווקים בידי מעטים 
אותותיו היטב ביוקר המחיה של אזרחי ישראל. בהקשר זה מתרחבת הבעיה מעבר לתחום המזון, ובשנים 
האחרונות אנו מוצאים כי יוקר המחיה מזנק גם )ויש יאמרו בעיקר( בגלל העליה המטאורית במחירי הדירות 

יוקר המחיה בישראל  6001(. התוצאה היא שמאז שנת 6001-6007נים )תהליך שהמכון התריע עליו עוד בש
ב. דוגמה לכך ניתן למצוא בתרשים מיוקר המחיה באירופה ובארה" בעשרות אחוזיםמאמיר והוא יקר 

  :" להלן6001"השוואת רמות המחירים בהתאם לתמ"ג לנפש 

                                                           
14
 דומיננטיות של קבוצות העסקים הגדולות במשק.  
15
 .הריאליים בעסקיו שיתחרה עסק להקים המבקש לתאגיד נוחים בתנאים אשראי יציע לא הקונגלומרט  
16
 .  52.2.6001ר. תקווה "ניתוח שוק המלט בישראל", מרכז המחקר והמידע של הכנסת,   
17
 התקדמות ח"דו - והצריכה המזון מוצרי בתחום והמחירים התחרותיות רמת לבחינת צוות  
18
 ישירות שמגיעים המכירות נתוני על מבוסס הדירוג .סטורנקסט חברת של הקמעונאיות המכירות מתוך הספקים דירוג  

 המכירה הגדולות, נקודות המכירה נקודות את וכוללים והפרטי המאורגן בשוק מכירה נקודות-2,000 מ מיותר מהקופות 
 בישראל. המבורקדים הצריכה מוצרי שוק את מייצג הדירוג .נוחות וחנויות השכונתיות, מינימרקטים, מכולות 
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בחינה כנצפה בתרשים להלן.  OECD,19-בישראל גבוהה ביחס למדינות ההפרטית מחירי הצריכה  רמת
, לחם לא אלכוהוליים, בשר, דגים, משקאות ביציםו דוגמת חלבבבחינת מחירי מוצרי מזון מעמיקה מראה כי 

  20ודגנים, הפער אף מתרחב.

  

. מחירי הדיור האמירו בישראל לאורך תקופה המזוןיוקר המחיה אינו מושפע רק מרמת מחירי כאמור 
חדרים(. המכון התריע עוד  2-2ארוכה בה נצפה חסר הולך וגדל בהיצע הדירות למגורים )בדגש על דירות 

כי שוק הדיור מגלם "רנטה" של תשלום עודף בגלל המחסור בדירות, ומאז הגיעו  6007-וב 6001בשנים 
למים בשוק הדיור מחירים גבוהים בעשרות רבות של אחוזים מעל מחיר הדברים לכלל משבר ממש. כיום משו

                                                           
19
 רכב לשימוש אישי, , מלונות, מסעדותהפרטית מורכבת, בין היתר, ממוצרי מזון, ביגוד, הנעלה, ריהוט, תקשורתהצריכה   

 .(דוגמת מקרר, תנור וכד')ומוצרים בני קיימא  
20
 ."פער המחירים בין ישראל למדינות המפותחות" 51.5.6056הודעת בנק ישראל מיום ראו   
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1st pillar: Institutions Rank

1st pillar: Institutions Score

שיווי המשקל שהיה מתקיים לו היה מסופק היצע מספק של דירות. לנתון זה חשיבות רבה בשל כובד משקלה 
.  את ההתייקרות העודפת של 61%-של ההוצאה לדיור בסל ההוצאות המשפחתי של משקי הבית בישראל: כ

ניתן לראות בגרף  (6055עד ו 5719-)מ שניםה 21מהלך ה מעבר למדד המחירים לצרכן, במחיר הדיור, הרב
 הבא )כאשר נזכיר כי בשנתיים האחרונות עלו מחירי הדיור בשיעור ניכר נוסף(:

עליית מחירי הדיור עד כדי 
היווצרות משבר של ממש, 
שסימניו ניכרים בקרב זוגות 
צעירים ומשפחות צעירות, לא 

ם. היא תוצר מתמשך אירעה ביו
של כשל ממשלתי המתבטא הן 
בהיעדר ראייה נכוחה של השוק 
והתפתחותו, והן בעובדה כי רוב 
מקרקעי ישראל מצויים תחת 
שליטה ממשלתית )המונופול של 
מנהל מקרקעי ישראל(, כאשר 
המדינה לא מצליחה לגרום 
למונופול הקרקעות לשווק 
קרקעות באופן ההולם את צרכי 

עה זו, בה המדינה השוק. תופ
עצמה מובילה את מגמת החוסר בהיצע הדירות, מבטאת גם חוסר אפקטיביות ומשילות. מעקב אחרי 
החלטות הממשלה בתחום יעדי השיווק של המינהל והשוואתם אל מול כמות הקרקע לדיור המסופקת בפועל 

 מעלה פער ניכר ועקבי, דבר אשר מזין ומלבה את מחירי הדיור. 

במצב הנוכחי, נראה כי אלא אם ישווק מינהל מקרקעי ישראל ברצף של כמה שנים קרקעות המספקות לבנייה 
לא ניתן יהיה לפתור את משבר הדיור. בצער יש לציין כי מרבית  –יחידות לשנה  20,000 – 10,000של 

 ההחלטות שנתקבלו בתחום זה הינן "קוסמטיות" באופיין.  

 ( Institutionsמוסדות )

 

האופן שבו המדינה מספקת מעטפת מוסדית 
נאותה לשוק, בין היתר באמצעות מוצרים 

, ציבוריים דוגמת בירוקרטיה, רגולציה
מוסדות שיפוט והגנה על קניין של אזרחים 

מסווגת  – תאגידיםפעולה תקינה של ו
  "מוסדות".כשייכת לעמוד התווך של 

חינה זו מהותית במיוחד מאחר שלמדינה ב
מונופול ביצירת תשתיות להגנה על זכויות 

גופי ים במסגרת פרק זה נבחנואכיפתן. 
ממשלה, יעילותם ומידת השפעתם על השוק 

  הפרטי.

ת ונקודרבות  ניכרות זה שנים פרק זהב
ודירוגה הנמוך בו בולט  תורפה של ישראלה

חשוב   .ביחס לדירוגה הכולל במדד במיוחד
-לציין כי מסקנה זו אינה עולה רק מדו"ח ה

GCI האלא גם מ- Golabal Innovation 

Index   וממשובים רבים אחרים. מדובר
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1.18 (1.17) Strength of auditing and reporting standards Rank

1.19 (1.18) Efficacy of corporate boards Rank

1.20 (1.19) Protection of minority shareholders’ interests Rank 
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1.09 (1.08) Burden of government regulation
Rank

1.12 (1.11) Transparency of government
policymaking Rank

 אפוא בממצא שיטתי חשוב שיש לייחס לו משקל ממשי.

. הכרסום נתון זה מדאיג במיוחד לאור היות הסביבה המוסדית של ישראל תשתית בסיסית להתפתחותה
מערכת הפוליטית, תחושת הביטחון של אזרחי ישראל, יעילות המערכת : הובראשם "סדותמותחום ה"ב

והרגולציה והשפעת כל אלה על הסביבה העסקית בישראל, מעלה חשש לגבי יכולתה הבירוקרטית המשפטית 
    .מקיף מדובר בתחום ברור המחייב "טיפול שורש" של ישראל להגן על דירוגה הגבוה במדד לאורך זמן.

 

 גנה על משקיעים ה

המדינה מספקת את המעטפת המוסדית לשמירה על 
. אחד במשק התאגידיםהתנהלות תקינה של 

הפרמטרים לבחינת השפעת הסביבה המוסדית 
בישראל היא בבחינת ההגנה שמספק החוק, מערכת 
המשפט והתאגידים עצמם, למשקיעים ובפרט לבעלי 

מצוי מניות המיעוט. דירוג ישראל בפרמטרים אלה 
בולטת במיוחד לרעה דיות ונאותות  21במגמת ירידה.

ראוי  נראה כי תחום זההדירקטוריונים בתאגידים ו
 .לתשומת לב של הרשויות המופקדות על הנושא

אחר שתיקונים חוזרים ונשנים של חוק החברות ל
מומלץ לשקול שינוי לא הצליחו לחולל מפנה בנושא, 

נטלים השתת מ –כיוון המאמץ הרגולטורי 
כבדים על תהליך קבלת ההחלטות בירוקרטיים 

להתערבות  - כמות האישורים בו ותיעודו בתאגיד,
, במקרים חריגים בזמן אמת בתוכן החלטות

 .בדיעבדטיות כבדות להטלת סנקציות משפו

 

  רגולציה בירוקרטיה והנטל ה

בישראל ממשיך להכביד על בירוקרטיה נטל ה
 57עסקים. בשנה האחרונה ירדה ישראל 

קדמה לה לעומת השנה שבדירוג מקומות 
ירידה השלימה ישראל ו 6055כאשר מאז שנת 

הזה רצף הירידות . לבדירוגמקומות  11של 
השקיפות בקבלת מתווספת ירידה בדירוג 

 6056ביחס לשנת מקומות  66) החלטות
(. 6055שנת אז מקומות מ 25וסה"כ ירידה של 

ירידות אלה ממקמות את ישראל כמעט 
 בירוקרטיבנטל ה 507מקום  -בתחתית המדד 

 521בסוגיית השקיפות )מתוך  92ומקום 
מיותר לציין כי מיקום נמוך זה  מדינות(.

שמור למדינות נחשלות כמו צ'אד, תימן, 

                                                           
21
לחוק החברות. מטרתו המוצהרת של התיקון, היתה להביא לאיזון בין כוחם  52אושר בכנסת תיקון מס'  2.2.6055ביום   

של בעלי השליטה בתאגיד לבין כוחם של בעלי מניות המיעוט בין היתר באמצעות חיזוק כוחה ועצמאותה של ועדת 
כוח המיעוט לכפות על בעל השליטה את המשך כהונתו הביקורת, אימוץ קוד ממשל תאגידי בשיטת "אמץ או גלה", מתן 

של דח"צ ועוד. לאורך הדיונים שקדמו בוועדת החוקה, חוק ומשפט, הציג המכון את עמדתו, לפיה התיקון אינו פותר את 
ל בעיית יחסי הכוחות הבלתי שקולים בין בעלי מניות השליטה לבין בעלי מניות המיעוט, כי אם פותח פתח לניצול לרעה ש

הוראותיו והופך את מנגנון קבלת ההחלטות הנוכחי ליקר יותר אך לא ליעיל או צודק יותר. יש לציין את הירידה הנמשכת 
 בדירוג של ישראל בפרמטרים "תאגידיים" גם לאחר קבלת התיקון לחוק החברות.  
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 .בולטת העובדה כי שיתוף הציבור בהחלטות רגולטיביות אינו ברמה תקינה וראויה .פקיסטןובנגלדש 

אך  בין רגולציה כלכלית לבירוקרטיה )שהיא לעתים תוצר של רגולציההבחין ברורות יש להכולל בהקשר 
(. עיקר ההכבדה מקורה ותיעוד מכבידים "טופסולוגיה"עניינה הוא בצורך בהליכי בקרה, אישורים, 

דווקא במדד איכות הרגולציה הממשלתית מדורגת ישראל בבירוקרטיה ולא ברגולציה של הכרעות ספציפיות. 
ל להיחשב כלא יעילה הבירוקרטיה היא זו שגורמת לישרא 22, לפני מיקומה הכללי בדירוג הכללי.66במקום 

. חוסר יעילות נוסף קיים בנושא התיאום בין סוכנויות הרגולציה Doing Business-במיוחד וכמכבידה במדד ה
נורה אדומה בקרב מקבלי ההחלטות, שכן  צריכים להדליקהדברים  ועדת טרכטנברג.ועל כך עמדה כבר 

לות הכלכלית הופכים למנוף להכבדה על המוסדות הקיימים במקום שיסייעו ביצירת עסקים והגברת הפעי
לאחרונה קיבלה הממשלה החלטה לגבי   .יצירה והגברה של פעילות עסקית ואף להכבדה ולמניעת תחרות

ואולם החלטה זו אינה  –נטלי הרגולציה וניתנו הוראות לעריכת סקר בקרב רגולטורים והסקטור העסקי 
 . צפויה לערוך "שידוד מערכות" שכן היא חסרת שיניים ואינה מצוידת בכלים החיוניים לשינוי דרך מהותי

רגולטורי מחייב שני מהלכים: ראשית, מעבר מרגולציה ממוקדת תהליך לרגולציה  –שינוי הדפוס הבירוקרטי 
רושים, העברת מרכז הכובד לעמידה בסטנדרטים ממוקדת תוצאה )דילול מאסת האישורים הפקידותיים הד

 Contestabilityבינלאומיים מוכרים, ואכיפה מוגברת וענישה כבדה במקרים של הפרות(; שנית, יצירת 
לרגולציה, באמצעות העמדת תוצרי הרגולציה למבחן של ביקורת שיפוטית מעמיקה של בית דין מתמחה 

הגברת "שפיטותה" של הרגולציה והכנסתה בעול ם העסקיים(. ברגולציה )כפי שקיימת למשל בתחום ההגבלי
מערכת המשפט עשויה להיות הוצאה המצדיקה את עצמה, הן בהטלת רסן על גבולותיה של הרגולציה, 

חשוב לזכור כי רגולציה ממוקדת היא תוצר חיוני בחברה מודרנית, אך  הכבדתה ובמידה רבה תזזיותה.
 . לציה עתירת בירוקרטיה היא "בומרנג" המכה ביזמות עסקית ובתחרותבאותה נשימה ניתן לקבוע כי רגו

שהינו תוצר של  RIAבהקשר זה, נראה כי על אף החלטת הממשלה לייעול ולשיפור הרגולציה בישראל ומסמך 

מקבלי החלטות בישראל טרם הפנימו את הצורך במנגנון בחינת החלטות בדיעבד ויעילות  23החלטה כאמור,
, 5717החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט, בולט לגבי בחינת יעילות הטבות מס הניתנות מכוח   יישומן. הדבר

, ציין מבקר המדינה בפרק העוסק בהטבות 51.50.52א שפורסם ביום 22בדו"ח שנתי לחברות שונות במשק. 
למקם  כי שיקול המס הוא אחד מני רבים בקרב חברות בבואן לבחור היכןזה, מס הניתנות מכוח חוק 

, לשם השגת מטרות החוק. המבקר לא נעשים מספיק מאמצים לבחינת חלופות להטבות המס מפעליהן וכי
אף התבטא בחריפות וטען כי "מתן הטבות בהיקף בלתי מוגבל, ללא בחינת העלות אל מול התועלת וללא 

ה יוער עוד כי אין בהקשר ז ".בחינת חלופות אחרות הוא התנהלות לא כלכלית הפוגעת באינטרס הציבורי
בחוק עידוד השקעות הון כל תעדוף לתמיכה במיזמים מקדמי תחרות במשק. נהפוך הוא, במקרים לא מעטים 

 .דווקא מונופולים הם שזכו בתמיכות כאלה

 

 יעילות המערכת המשפטית

מערכת הפוליטית יציבות של הלעומת חוסר ה
)ובמידה מסויימת גם חוסר האמון הכללי בה 

מידת לחיוב בולטת  -ר העסקי( מצד הסקטו
 ובאי תלותה. מערכת המשפטהאמון הגבוהה ב

 אולם טוהר המערכת אינו הכל.

נתפסת כאיטית בישראל מערכת המשפט 
מתן ובלתי יעילה בפתרון סכסוכים, מאד 

 .אכיפתםבעיקר בפסקי דין ו

                                                           
22
  https://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=data-analysis 
23
  http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des4027.aspx  

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des4027.aspx
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בתחום יעילות אכיפת  מדינות 282מתוך  21 מקום מדרג את ישראל ב doingbusiness.org 24  אתרה
בחינת . הוא עקבי לאורך שניםמיקום זה, הרחק אחרי הדירוג הכללי של ישראל במדד התחרותיות החוזים. 

מלמדת גם היא על פערים משמעותיים בין ישראל למדינות  OECD High Income,25-מדד הישראל ב
ימים לבירור תביעות  170ממוצע של ) אחרות, בכל הנוגע להימשכות הליכי תביעה לאכיפת חוזה בישראל

. הוא (OECD-ימים בממוצע ה 167לעומת מרגע הגשת התביעה ועד האכיפה בפועל בישראל חוזיות בבימ"ש 

וכמות הפעולות  (OECD-בממוצע ה 65%-מערך החוזה ביחס ל 61.2%-כ לשממוצע ) עלות ההליכיםהדין ב
פרוצדורות  21) את זכותו לאכוף חוזה שנחתם עמו הפרוצדוראליות להם נדרש אדם או תאגיד בבואו לממש

 . (OECD-פרוצדורות בממוצע ה 25-ביחס ל

עלולה, , שמשכם הארוך ועלותם הגבוהה חוסר יעילות של מערכת אכיפת החוזיםעל נתונים אלה מלמדים 
לרעה על להשפיע ובטווח הארוך  להרתיע צדדים שנפגעו מהפרת חוזה, ממיצוי זכויותיהםבטווח הקצר,  

בהקשר זה מן הראוי   .המוניטין של עסקים בישראל ולפגוע בנכונות משקיעים להתקשר עם חברות ישראליות

בארה"ב, לצד צעדים נוספים אחרים  הננקטת Summary Judgmentלשקול את אימוץ הפרוצדורה של 
 להגברת האפקטיביות של ההליך המשפטי בישראל.

 

  

                                                           
24
ועד  6002מדינות, החל משנת  517-אובייקטיביים לבחינת יעילות רגולציה תאגידית ואכיפתה ביחס ל נתוניםמספק מדד ה  

 .היום 
25
. מדיניות ביניהן, ארה"ב, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, אוסטריה, בלגיה, דנמרק, גרמניה, ישראל ועוד 20הכולל מדד    

 .נתוני הבנק העולמיהמדד מסתמך על  
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1.04 Public trust of politicians Rank

1.07 (1.06)  Favoritism in decisions of government officials  Rank

 בטחון אישי ואמון במשטרה

דירוגה של ישראל תחת הפרמטרים 
"עלויות הפשיעה למגזר העסקי", 

-"השפעת הפשיעה המאורגנת" ו
מציירים "אמון הציבור במשטרה" 

הכרוכות עלויות ה: תמונה קודרת
והשפעתו על  נזקי הפשע המאורגןב

המגזר העסקי בישראל, הולכות 
בעוד אמון הציבור במשטרה  וגדלות

ו ובכוחה למנוע פשעים מראש א
ניתן  .לפתור אותם בדיעבד, יורדת

לומר כיום, לאור המגמה ברורה 
ועקבית כי נושא הפשיעה וירידת 

המעיבה  לבעיההאמון במשטרה הפכו 
  .בישראלעל עשיית עסקים 

 

 

 אמון הציבור בפוליטיקאים

בדירוג ברורה ירידה זהות ניתן ל
הסטת  בתחומי השקיפות,  ישראל 

הציבור אמון ו 26כספים ציבוריים
גם כאן מיקומה של   בפוליטיקאים.

רי הדירוג וישראל הוא הרחק מאח
הכללי שלה בתחרותיות ונראה כי 
המצב בפרמטר זה הוא עקבי לאורך 

דירוגי ישראל הפער הגדול בין  שנים.
דירוגה הכללי לבין בפרמטרים אלה 

התחרותיות  ( במדדיחסית )הגבוה
המגזר אמון , מצביע כי הכולל

מערכת הציבורית נמוך בהפרטי 
ומבטא מגמת התדרדרות במיוחד 

 27.לאורך העשור האחרוןברורה 

  

                                                           
26
 צביע על אתיקה ושחיתות. סעיף שנועד לה  
27
ניתן לשער כי היעדר נטילת האחריות על ידי הדרג הנבחר וריבוי חקירות ומשפטי השחיתות המאפיינות את השנים   

 האחרונות, עשוי להסביר חלק מהירידה הניכרת בדירוג. 
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 כ תנועות בנמלי ישראל"סה -מטען כללי 
 באלפי טונות

 shipyards Eilat Ashdod Haifa All Ports

 ( infrastructureתשתיות )

תשתיות הכרחיות להבטחת תפקודה 
היעיל של הכלכלה כמו גם ככלי לבחינת 
הסקטורים הניתנים לפיתוח במשק נתון. 
תשתית מפותחת היטב מאיינת השפעות 

שינוע, כאשר מרחק ומוזילה עלויות 
פריסת התשתיות הינו בעל -איכות והיקף

השפעה עצומה על צמיחה כלכלית 
וצמצום פערים חברתיים. במובן זה, 
תשתיות תחבורה ותקשורת מפותחות הן 

-אלה המאפשרות לכלכלות בלתי
מפותחת להתחבר למרכז הפעילות 
הכלכלית. תשתיות שינוע של סחורות, 

, שירותים ובני אדם, דוגמת דרכים
תעופה -ים ונמלי-מסילות, נמלי

מאפשרים העברת סחורות יעילה 
ומסייעים לעובדים להגיע למקומות 

ככלכלת אי, לתשתיות . עבודה הולמים
מעמד קריטי לתחרותיות ולפיתוח 

 .ישראלעסקים ב

 התחרותי של ישראל בתחוםדירוגה 
התשתית התחבורתית מצוי ככלל במגמת 

 המציגה ירידה חסרת בתחום תשתית התחבורה הימיתמגמה בולטת במיוחד ה .6002ירידה עקבית מאז שנת 
, הנובעת, ככל הנקרה מהיעדר תחרות ראויה לנמלים בדירוג בחמש השנים האחרונות מקומות 12 של תקדים

תנועות המטען הכללי בנמלי  בבחינת זוכים לחיזוקממצאים אלה  הקיימים ובשירות היקר המוצע בהם.
  28:הים

הגידול על אף בחינה זו ניכר כי ב
מגמת סך ת ישראל, מצויה ייאוכלוסב

המטענים העוברים בנמלי הים של 
 5771 שנת מאז מתמדת בירידהישראל 

במגמה של  וחיפה אשדוד ינמלוכי 
זה מספר שנים כאשר  תותפוקהפחתת 
"מספנות ישראל" לתחרות ת רק כניס

לשינוי ישירה מול נמל חיפה, הביאה 
חיזוק לממצאים אלה ניתן   .מגמה זו

הנמלים המובילים  500למצוא בסקר 

 Lloydslist.29הנערך על ידי  6052לשנת 
והמתייחס  6052בסקר שנערך בשנת 

, ממקם הסקר את נמל 6056לנתוני שנת 
נמלים  501, מבין מכולות( 5,515,000) 506-ואת נמל אשדוד במקום המכולות(  5,296,607) 72-חיפה במקום ה

  30.שנבדקו

                                                           
28
" 6052 לשנת סיכום – ישראל בנמלי מטענים תנועות על דיווח" נתוני  

 http://media.mot.gov.il/PDF/SPA_HE/CARGO/cargo2013.zip 
29
 ספנות. חדשות בלונדון הפועל כיום, בין היתר, כמאגר  51-מאגר מידע לסוחרים ולחתמים שקיים מאז המאה ה  
30
  http://europe.nxtbook.com/nxteu/informa/ci_top100ports2013/index.php?startid=94#/102.  

http://europe.nxtbook.com/nxteu/informa/ci_top100ports2013/index.php?startid=94#/102
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8.03 (8.02) Financing through local equity market Rank
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8.04 (8.03) Ease of access to loans Rank

מקור  –היעדר התחרות בולט גם בתחום משאבי האנרגיה. כיום נתונה אספקת הגז הטבעי למשק הישראלי 
בידי מונופול החולש באופן טוטאלי על תגליות ומאגרי הגז  –האנרגיה החשוב ביותר בעתיד הנראה לעיין 

לקדם מבנה תחרותי יותר בתשומת  הטבעי.  ההזדמנות ליצור בענף זה פיצול של המונופול, שבוודאי היה בו
האנרגיה החשובה ביותר של ישראל )המשפיעה גם על מחיר תשומות אחרות(, אינה ממומשת לפי שעה. מדובר 
בתופעה חריגה בה מאפשרת מדינה קיומו של מונופול טוטאלי בשוק מרכזי ביותר לפעילות הכלכלית 

  )אנרגיה(.

זר העסקי בבואו להקים מפעלים כי אם גם על משקי הבית. כך היעדר תחרות בתשתיות משפיע לא רק על המג
למשל, לפי נתוני משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, כיום נשלט שוק הגז הביתי על ידי סופרגז, 

שביקשה להגביר את התחרות  6001ממנו. הרפורמה משנת  11%-פזגז, אמישראגז ודורגז, המחזיקות בכ
 .מתחרות קטנות 22הנוספים בשוק בהם פועלות  51%-בתחום, ניכרת רק ב

 

 (financial market developmentהתפתחות השוק הפיננסי )

כלכלות זקוקות לשווקים 
פיננסיים מתוחכמים המסוגלים 

הון למשקיעים מהמגזר  להנגיש
הפרטי ממקורות דוגמת 
הלוואות מבנקים יציבים, שווקי 
ניירות ערך מוסדרות ומצרים 
פיננסיים נוספים. לשם כך, על 
המערכת הבנקאית להיות 
אמינה ושקיפה וכן נדרשים 
הסדרה ופיקוח של השווקים 
הפיננסיים לשם הגנה על 

   המשקיעים, שחקנים אחרים והכלכלה בכללותה.

דירוגה של ישראל בפרמטרים 
הנבחנים תחת עמוד תווך זה 

 ירידה בזמינות ההוןמלמדים על 
וביכולת לגייס כספים בבורסה 

 20ירידה של )לניירות ערך 
 מקומות בשנתיים האחרונות(.
המסקנה המתבקשת ממצאים 
אלה היא כי שוק ההון בישראל 

עם זאת, יש לציין  אינו יעיל דיו.
ל מצביע על כי דו"ח בנק ישרא

נתונים שונים. על פי הדו"ח 
  .6052לשנת 

                                                                                                                                                                                           
מדד יעילות נמלים שנערך עם זאת, יש לציין כי . TEU - foot equivalent units twentyשנבדקו הינן מכולות  המכולות  
 ים.-נמלי 10-( של כsub sampleבבדיקה מדגמית )במקום הרביעי וזאת  חיפה נמלדירג את  OECD-עבור ה 6052בשנת  
 -http://www.oecd 

ilibrary.org/docserver/download/5k92vgw39zs2.pdf?expires=1408973868&id=id&accname=guest&check
 sum=43F6235BD6935E89B541E05467BF3485 
  
    

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k92vgw39zs2.pdf?expires=1408973868&id=id&accname=guest&checksum=43F6235BD6935E89B541E05467BF3485
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k92vgw39zs2.pdf?expires=1408973868&id=id&accname=guest&checksum=43F6235BD6935E89B541E05467BF3485
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k92vgw39zs2.pdf?expires=1408973868&id=id&accname=guest&checksum=43F6235BD6935E89B541E05467BF3485
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3.01 Government budget balance Rank

 (macroeconomic environmentכלכלית )-סביבה מאקרו

 

בחינת המערכת המקרו כלכלית ויציבותה בודקת את סך כל התהליכים הכלכליים המתרחשים במשק, תוך 
הממשלה )האחראית על חקיקה התייחסות למגזרים השונים )ציבורי, פרטי, שלישי(, משקי הבית )הצרכנים(, 

ורגולציה( ועל קשרי הגומלין בין כל גורמים אלה, הן ביחס לכלכלת ישראל ביחס לעצמה )מה קורה לתחרות 
בשווקים בתוך המדינה( והן ביחס לכלכלות אחרות בעולם )כיצד מצבה של המדינה מחזק או מחליש את 

 אגידים אליה וכד'(.יכולתה להתחרות בכלכלות אחרות על הון אנושי, ניוד ת

כלכלית חיונית לעסקים ומכאן שגם לתחרותיות של כלכלה נתונה. על אף שאין -יציבות המערכת המאקרו
כלכלית לבדה כדי להגביר פריון ברור כי יש בחוסר יציבות מערכת כאמור כדי -ביציבות המערכת המאקרו

של הממשלה להגיב  ים את יכולתה העתידיתלפגוע בכלכלה. גירעון מתמשך ושיעורי אינפלציה דוהרים מגביל
 הוא גם בעל השפעה שלילית על עסקים פרטיים. ו ביעילות חברתיים לספק שירותיםהוק ו-אדלאירועים 

 

 6005מגמה של ירידה באיזון התקציבי מאז שנת  ניכרתבבחינת תמונת המצב המקרו אקונומית בישראל 
ל התדרדרות דירוגה של ישראל בעמוד תווך זה, בעיקר המכון מבקש להתריע ע(. 552למקום  22)ממקום 

בהקשר זה המכון סבור כי . נוכח האשליה כאילו מצבה המאקרו כלכלי של ישראל הוא טוב מאד ביחס לעולם
והעובדה שישראל יצאה ממשבר זה  6001קיים בלבול בין המצב בשווקי העולם לאחר המשבר הגלובלי של 

הדברים  ה שקיימת נחיתות מבנית של ישראל שאינה נפתרת לאורך שנים.לבין העובד –יחסית במצב טוב 
 .מקומות בשנה אחת בלבד( 62הגרעון הממשלתי )ירידה של בפרמטר ירידה בדירוג ניכרים במיוחד ב


