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 מבט השוואתי

העסקת  תת המדדדירוגה של ישראל ב 
"Doing Business"  עובדים ב-  

 

 Doing Businessמדד  -ההקשר 
1Doing Business  הוא מדד של הבנק העולמי אשר משווה את תפקוד המערך הבירוקרטי של

המדידה חברות קטנות ובינוניות כאשר המדד מתמקד ב .מנקודת ראותו של המגזר העסקי ,מדינות
 על בחינת האפקטיביות של החקיקה בהשגת יעדיה. והןקיימת חקיקה ההניתוח על  הןמתבססת 

  מקיפים את הרגולציה המשפיעה על מעגל החיים של חברה.המחולק לעשרה מרכיבים שונים, המדד 

שנים האחרונות, כאשר חל שיפור קל בשנה ארבע הבמגמת ירידה דירוגה הכללי של ישראל נמצא ב
 האחרונה. 

 

 2007 2008 2009 2010 

 29 30 29 26 דירוגה של ישראל

 

 העסקת עובדים -תת מדד 
בוחן את היעילות שבה הרגולציה מאפשרת לעובדים ולמעסיקים תת המדד בנושא העסקת עובדים 

בקנה אחד עם דרישות ארגון  עולההאם הרגולציה  ודקהמדד ב. הםיבינ עבודההיחסי  את לנהל
 שמירה על זכויותיהם. ללמניעת ניצולם של עובדים ו ILO-העבודה העולמי ה

 ערכים גבוהים יותר מייצגים קשיחות רבה יותר., כאשר 100-ל 0הדירוגים בכל תת קטגוריה נעים בין 

 2007 2008 2009 2010 

 11 11 11 0 2העסקהב קושי

 40 60 0 60 3שעות העסקה קשיחות

 0 0 0 20 4לפטרקושי 

 2007 2008 2009 2010 

                                                 
   .http://www.doingbusiness.org להרחבה ר':  1
מודד את גמישות חוזי העסקה והיחס בין שכר המינימום לבין הערך ( Difficulty of hiring indexמשתנה זה )  2

 . המוסף הממוצע של עובד

החלות על עבודה בלילות ובסופי שבוע, הגבלות מודד את ההגבלות  Rigidity of hours index))זה  משתנה  3
 הקשורת למשך זמן העבודה ולשבוע העבודה, כאשר חוקים מיוחדים לעסקים קטנים ובינוניים נלקחים בחשבון.

, כולל הסיבות הלגיטימיות מודד את ההגנות שיש לעובדים מפני פיטורים Difficulty of firing)) משתנה זה  4
וסדרי עדיפויות להודעה מראש או לאישור, דרישות להכשרה או להצבה מחדש יכי פיטורים: דרישות ותהל

 .לפיטורים

http://www.doingbusiness.org/
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 17 24 24 27 5בהעסקהקשיחות 

 91 91 91 91 6פיטוריםהעלות 

 

 OECD-הממוצע מדינות השוואה בין דירוגה של ישראל ל
  OECD:-מדינות הממוצע בהשוואה ל 2010להלן דירוגה של ישראל בשנת 

 

 OECD-ממוצע ב ישראל 

 21.3 11 קושי בהעסקה

 40.0 40 קשיחות שעות העסקה

 30.0 0 קושי לפטר

 24.5 17 קשיחות בהעסקה

 53.4 91 עלות הפיטורים

 

                                                 
ממוצע שלושת האינדיקטורים הראשונים המצוינים בטבלה: הוא ( Rigidity of employment index) משתנה זה  5

במדד  Rigidly of employment משתנה זה דומה למשתנה קושי בהעסקה, קשיחות שעות העסקה וקושי לפטר.
 133מתוך  35-במקום ה  2009-2010-של הפורום הכלכלי העולמי, אשר בו ישראל דורגה ב התחרותיות העולמי

 מדינות. 
מודד את עלות ההודעה המוקדמת, דמי פיטורים ועונשים   Redundancy costs (weeks of)(salary) משתנה זה  6

 Firing) ד התחרותיות העולמיפיטורים, במונחים של שכר לשבוע.  משתנה זה מופיע גם כן במדהניתנים בגין 

costsמדינות. 133מתוך  109-דורגה במסגרתו במקום ה  2010-2009-ב ( וישראל  

http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf
http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf
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