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שרון קדמי ,מנכ"ל משרד התמ"ת – מדינת ישראל לאן
בואו נחשוב יחד איך תראה כלכלת המדינה עוד  5-01שנים.
עוד חמש שנים מהיום ,חצי מהתלמידים בישראל יהיו חרדים וערבים .יש הבדל בשיעורי הילודה ...ו01-
שנים אח"כ נרצה שהם יהיו חלק מכח העבודה היצרני בישראל .אם אנחנו ממשיכים כמו היום ,לא רק
שכלכלת ישראל תהיה במקום  ,11-10אנחנו נסגור למטה את רשימת ה .OECD-אנחנו בכיוון הנכון להיות
ביעד של רה"מ ,להיות ב 5-מקומות הראשונים.
לפני שנתיים-שלוש התקבלנו ל ,OECD-וקיבלנו שני דוחות – כחול ,שהוא דוח המאקרו המצביע על
כלכלתנו המדהימה ,יחס חוב-תוצר יורד .הדוח הצהוב הוא הבחינה של הועדות השונות שהסתכלו עלינו,
והוא שם לנו מול הפנים את העו בדה שיש שתי חברות בישראל ,שתי כלכלות ,ואם לא נפתור את הבעיה
הזו ,אנו נדונים בוודאות למקום רע .מהדוח אפשר להתרשם שמדד ג'יני הומצא עבורנו – הפערים רק
מתרחבים ועד לפני שנים ספורות לא נעשה דבר שגרם לשינוי .להבנתנו ,מה שיניע את גלגלי הכלכלה,
הוא שוק התעסוקה .וככל שהוא בריא ,חזק ופעיל יותר ,זה יתגלגל הלאה .יותר עובדים שמייצרים יותר,
בכל סקטור ,מניע את שאר המעגלים .הפוטנציאל לשינוי חברתי כלכלי נמצא שם והממשלה שואפת
והתחילה לפעול בכיוון.
המפתח הוא ליצור את הבסיס – ערב כניסתך לשוק העבודה כבוגר ,עליך להיות בעל הכלים הרלוונטיים.
אנחנו לא שם.
 011,111מקומות עבודה שהמשק יצר בעשור האחרון ,והגיעו לפה השקעות .צריך לייצר עד סוף העשור
הקרוב עוד כמספר הזה ,ואנשים שיעבדו שם – ראו הנקודה לעיל .מאיפה זה יגיע?  011,11ערבים,
 011,111חרדים 111,111 ,משאר האוכלוסייה 51,111 ,מועסקים מהארכת גיל הפרישה.
מה שיעור הגידול באוכלוסיות ומה שיעור ההשתתפות בכח העבודה שלהם?
 - 5.5%השקעת מדינת ישראל במו"פ כאחוז מהתוצר .הייתה .המספר הזה היה נכון ,וכבר לא .הוא
מדבר על מה שעשו הרבה לפנינו .פעם השקיעו  5.5%מהתוצר –  111מיליארד בערך  -במו"פ .המספר
נשחק .התוצר גדל והאחוז יורד .אף אחד לא מחכה לנו .סין השקיע  0.5%לפני  5שנים ,והיום כמעט .0%
תוך חמש שנים ! כמתו את המספרים מתוך  01טריליון .זה לא נתפס.
חשיבות המו"פ ברורה .ישראל לא יכולה להתחרות בארה"ב או סין .יש לנו  HIGH ENDשאנחנו יכולים
להתחרות בו טוב ,אבל צריך לשמר אותו .אנחנו במצב לא רע בכלל .הסתכלו על מניות הבלו צ'יפ בנסדק,
וכמעט כולן מחזיקות מרכז פיתוח בישראל ,השני אחרי ארה"ב .המו"פ מתחיל למטה ,בתשתיות .בבסיס.
אם ה 1.5%-למעלה ירצה לעסוק במו"פ הוא צריך תשתית ,וחלקה מגיע מהמדינה .בעבר עשינו את זה
לא רק ,כשאלי יונס היה באוצר התחילו התכניות הגרנדיוזיות כמו יוזמה .תכניות שעשו פה תעשיות
חדשות – הון סיכון ,חממות וכו' .גל עליה של מיליון איש מברה"מ שהציל את כלכלת ישראל .אבל אני לא
רואה עוד מיליון עולים מגיעים .זה נגמר .צריך לעבוד על גורמים אחרים.
תקציב המדע"ר נשחק .זו עובדה .זה פחות כסף לפחות חממות ,פחות סטרט אפים ,פחות הון סיכון
והגלגל ממשיך .החיבורים בין האקדמיה לתעשייה – ישראל מובילה בעולם בזה .אבל ככל שזה לא יימשך
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ויתעצם ,יש מי שיעקוף אותנו.
 ,5..4%מהבנים החרדים ישתתפו בכח העבודה עוד  5שנים ,לעומת  0..1%ב .OECD-ואצל נשים
ערביות  .14.5%בנטרול חרדים וערבים אנחנו בערך ב 41%-השתתפות בשוק העבודה .לפני שלוש שנים
זה היה הרבה פחות – יש שינוי מגמה .אנחנו צריכים לדאוג שזה לא יהיה טרנד אלא כיוון ברור .זה לא
מגיע מהעסקנים החרדים .זה מגיע מלמעלה – מהרבנים ומהחצרות ,וכשזה מגיע משם ,אפשר לקוות
שזה שינוי פרדיגמה .כשיושבים עם ראש חצר ואין לו בעיה שהחבר'ה ילכו לעבוד ,זה עולם אחר .הבעיה
היא לא רק אצלם .היא גם אצל המעסיקים .אנחנו כמעסיקים לא עושים מספיק .חלק לא מבוטל
מהחסמים אצלנו – זה אתגר שהמעסיק צריך לשנות תפיסה .כי להעסיק חרדי דורש התאמת מקום
עבודה .להעסיק אישה ערביה דורש התאמה.
המטרה המרכזית של התמ"ת והממשלה הוא להעלות את שיעור ההשתתפות .זה גלגל כלכלי .אבטלה
היא מספר נקודתי .לא רלוונטי .בימים האחרונים היו פרסומים אבל זו סערה בכוס תה .אפשר לעשות
מ ניפולציות בלי סוף .שירות התעסוקה בודק משהו אחד ,הלמ"ס בודק אחרת ,ולכן זה לא רלוונטי.
מעניינת המגמה .והשנה האחרונה מאד חיובית – שיעור ההשתתפות בשוק העבודה גדל משמעותית.
חרדים וערבים מחפשים עבודה.
 54.5%הוא שיעור העסקים הקטנים והבינוניים מתוך העסקים במדינת ישראל .יותר מ 51%-מכח
העבודה .ישראל ,בשנותיה הרבות לא כל כך התייחסה אליהם .זה אחד ממנועי הצמיחה הגדולים במשק,
ואפשר לראות מה המערכת הבנקאית עושה בעניין – זה פוטנציאל גדול ולא מנוצל .אפשר לפזר סיכון לא
רק בקונצרנים הגדולים .זה יחולל צמיחה .גם הממשלה צד בזה .לעסקים קטנים יש שני חסמים – אשראי
ורגולציה .רגולציה – לעשות עסקים בישראל זה נורא .במדדים עולמיים אנחנו הרחק למטה .אנחנו
עובדים קשה על זה אבל אנחנו ממש עוד לא שם .חוק העסקים הקטנים זו התחלה ,וצריך לצקת בו תוכן.
הממשלה מזרימה כסף ע"י המערכת הפיננסית ,בשיעורים גדולים ,ודיפולטים קטנים.
 41%הוא היקף הסחר מהתוצר .אם בארה"ב מתעטשים ,אנחנו חשים רע בריאות .הרגישות שלנו למשק
הישראלי היא אבסולוטית ,זה הביא אותנו למגמה שהיתה מחוייבת המציאות אחרת נעמוד במקום .זה
מאד וולטילי ומאד רגיש ,וכך צריך להתייחס אליו.
לסיום – היינו אומת הסטרט אפ ,אבל אף אחד לא מבטיח שזה יהיה .היסודות הם בחינוך ,בשוק
העבודה ,באיתור היתרון התחרותי ,בפתיחת מפעלי תעשיה .אבל תעשיה כמו שהייתה לא תהיה .אנחנו
לא יכולים להתחרות ב $011-לחודש שכר בקמבודיה או בהודו .חתמנו הסכם אתמול שהמו"פ הישראלי
ישמש מכפיל כוח לטקסטיל ההודי .טקסטיל היום זה היי טק ,המתקדם בעולם .מישהו שם את ההיי טק
הזה בפנים – זה המקום שלנו.
עלינו להמשיך לאתר יעדי סחר חדשים ,עד לפני שנתיים שלוש ,שותפי הסחר הגדולים שלנו היו האיחוד
האירופי ,ואסיה הייתה מיעוט .היום סין היא שותפת הסחר מספר  1שלנו ,אחרי ארה"ב ,ולפני גרמניה.
הסחר מתחיל לזרום לשם וטוב שכך .צריך ליצור גיוון ותחרותיות .היעד הבא היא יבשת אפריקה.
פוטנציאל אדיר .ראו איך סין מסתכלת על אפריקה .כח העבודה הכי גדול בעוד  11שנה יהיה שם .הודו
וסין יש להן אתגרים מאד גדולים .אפריקה היא הפוטנציאל הבא .אבל יש לנו אתגרים פוליטיים מקומיים
שעוד אי אפשר לחזות .אנחנו מבינים את זה כממשלה.
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