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מה  : פריון נמוך ועוני גבוה

?עושים

15-כנס הרצליה ה

צבי אקשטיין' פרופ

,  לכלכלהטיומקיןספר בית ספר אריסון למנהל עסקים ובית דיקן 

המרכז הבינתחומי הרצליה, מכון אהרן למדיניות כלכליתראש 

2015ביוני 9
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ואוכלוסייהצמיחה•

רמתאך,מעטגבוההבישראללנפשהצמיחה,הסמןלמדינותביחס

.משמעותיתנמוכה,החייםרמתלאמידתכמדד,בישראללנפשהתוצר
ואירלנד,פינלנד,שווייץ,אוסטריה,הולנד,דנמרק,שוודיה*)=סמןמדינות

0.6%סמןבמדינות1.8%צמיחהבישראל-אוכלוסייה•

עוני•

בהשוואהשנייםפי,18.6%-כעל2013בשנתעמדבישראלהעונישיעור

.יחסיתגבוהבישראלהשוויון-איגם.9%-המקבילותבמדינותלשיעור

אוכלוסייה ועוני, צמיחה

OECDהסמןמדינותישראל

PPP33.54639תוצר לנפש במונחי 
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ותעסוקהאבטלה•

,לעומת5.9%–2014-בלשפלוהגיעירדבישראלהאבטלהשיעור

גבוהשיעור.76.5%-להגיעהתעסוקהשיעור.הסמןבמדינות7.4%

–הסמן-מדינותמממוצענמוךאך,OECD-הבממוצעהשוררמזה

80%.

הפריון•

דולרים55לעומת,עבודהלשעתדולרים30-בכנאמדבישראלהפריון

הואהנמוךהפריון,התעסוקהשיעוריבהינתן.הסמן-במדינות

הפער,בנוסף.יחסיתנמוךבישראללנפששהתוצרלכךאינדיקציה

.גדולבישראלענפי-הבין
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?מה עושים
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רפורמה בתחומי התעסוקה ובפריון עובדים

:אוכלוסייהקבוצותלפיתעסוקהיעדי

ח"דו)תעסוקהלמדיניותהועדהבדוחהמופיעיםהיעדיםהעלאת

:(אקשטיין

עד80%-ל76.4%-מ25-64בגילאיםהתעסוקהשיעורהגדלת

2020.

עד70%-ל67.7%-מ20-24בגילאיםהתעסוקהשיעורהגדלת
2020.

:שכריעד(3

יותר10%-בהתחתוןהחמישוןשלהריאליתההכנסההעלאת

הקרובותהשניםבמהלךהחציוניתההכנסהשלמזה
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הכשרה מקצועית

הרחבת מערך ההכשרה  -הכשרות מקצועיות במסגרת מכללות

.                        המקצועית הקיים למערכת של מכללות מקצועיות וטכנולוגיות

בהיקף שנתי דומה ואף  מותנה בקבלת תמיכה ממשלתית < =

כולל , הניתן לסטודנטים במערכת ההשכלה הגבוההגבוה מזה 

העבודהתמיכה בהכשרה במקומות 

מתן מענקי עבודה לחברות שיכשירו עובדים
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וטיפולתעסוקהבחנימ-לתעסוקהמרווחה•

לתוכניותבהמשך.מוגבלויותבעליבאוכלוסיית

.לתעסוקהאורות,ב"מהל

.(שליליהכנסהמס)המענקיםהגדלת-עבודהמענק•

הכנסהלמסהתקציבהגדלת,אלאלוףועדתלפי<=

שלמהעונילחילוצןתביאח"שמיליארד0.8-בשלילי

.נפשות30,000-כ
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תמיכה בפריון העבודה של הענפים המקומיים

בין כל הענפים במשק( הון)השוואת מס חברות •

(  מטמיעות שיפורים טכנולוגיים)עידוד השקעות הון תומכות פריון •

ללא תנאי יצוא

עידוד מעסיקים להשקעה בהכשרת מועסקים ישראלים לשימוש  •

בענפי ובהכנסת מכשור מתקדם ותיעוש בטכנולוגיות מתקדמות 

הבנייההשירותים ובמיוחד בענף 

ברישיון לעבודה בענפי הבניין הבאתם של עובדים זרים הפסקת •

ומניעת העסקה של עובדים ללא רישיון בכל ענפי  , והחקלאות

*השירותים
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מחקר ופיתוח

ג  "פ ביחס לתמ"העלאת חלקה של התמיכה הממשלתית במו•

המשקוהרחבת פעילות המדען הראשי לכלל ענפי 
התעשייה  ההמלצות של הוועדה לבחינת האמצעים להעצמת יישום •

(1ועדת מקוב )המסורתית 

הקצאת משאבים לתמיכה ממוקדת ומבוקרת בענפי תעשייה •

מסורתית/מעורבת

יצירת מנגנונים חדשים לתמיכה בחדשנות והגדלת השקעות תומכות  •

בכל ענפי המשק ובמיוחד בענפי השירותים, עלייה בפריון
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עסקים קטנים ובינוניים ובירוקרטיה

במשרד האוצר או משרד ממשלתי אחר  כוח משימה הקמת •

דירוג ישראל במדד של  שתפקידו יהיה לשפר את ( נוסף)

למיקום כולל בעשר  Doing Businessהבנק העולמי של 

המדינות המובילות

תמיכה בעסקים קטנים ובינוניים על ידי הסרת חסמים בתחום  •

בירוקרטיים בתוכניות  חסמים והסרת ( דירוגי אשראי)הפיננסי 

(ערבות אישית)–ערבויות מדינה 

איגוח•
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JUST Do It!


