
 שוורץאביעד  –עודף מיומנות, השימוש במיומנות והשפעתם על פריון העבודה בישראל 
 

ום ההתאמה בין מיומנות העובדים והמיומנות הנדרשת מהם במק-בעבודה זו נבחנה השפעת אי

השפעתה והשפעת גורמים נוספים על פער פריון  תוך ניתוחהעבודה על שכרם ופריון העבודה, 

( נמדדה רמת PIAACהעבודה בין ישראל והמדינות המפותחות. בעזרת סקר מיומנויות מבוגרים )

נבנה מדד אובייקטיבי לשימוש במיומנות  מהסקר המיומנות של העובדים, ובעזרת שאלות נוספות

, מאשר המדדים התאמה-עבודה אשר מאפשר לבחון בצורה מדוייקת יותר איבמקום ה

 . הסוביקטיביים או היחסיים

מהממצאים עולה כי בישראל אכן ישנם יותר עובדים מהממוצע הנמצאים בעודף מיומנות, אך 

פריון העבודה של אותם  ,כלומר .על השכר הינה נמוכה וחיובית עודף מיומנותההשפעה של 

עובדים אחרים באותה עבודה בעלי מיומנות התואמת לנדרש. מן פריון העבודה של ול מעובדים גד

מת המיומנות שלהם עבודה המנצל בצורה טובה יותר את רהצד השני אם הם היו עובדים במקום 

 עוד יותר. פריון העבודה שלהם היה גדל

ם אך שיעור גבוה של שבישראל ישנו שילוב מפתיע של רמת מיומנות נמוכה של העובדי עוד נמצא

אינדיקציה לחשיבות של רמת השימוש  מפתיע זה מהווהעובדים בעלי מיומנות עודפת. ממצא 

לרמת  במקביללאור זאת, נבחנה ההשפעה של רמת השימוש במיומנות  במיומנות במקום העבודה.

יה המיומנות ונמצא כי לרמת השימוש השפעה גדולה יותר על שכר העובדים, המהווה אינדיקצ

העבודה בדקה גם אוכלוסיות שונות והתקבלו במסגרתה תוצאות פריון העבודה. על להשפעה 

מובהקות ביחס לחברה הערבית. בפרט, נמצא כי התשואה לשיפור ברמת המיומנות אינה 

ממצא דומה לכך התקבל עבור פרטים בעלי מיומנויות בחלק התחתון של ההתפלגות  –מובהקת 

 בכלל האוכלוסייה. 

במיוחד עבור  –ת המדיניות של ממצא זה היא שלפחות בטווח הקצר, שיפור רמת המיומנות השלכ

לא יתרום לגידול בשכר. לכן על מנת לשפר  –מי שנמצא בחלק התחתון של התפלגות המיומנויות 

את שכר העובדים, בפרט בחברה הערבית, יש לשפר את הנגישות, במובנה הרחב, למקומות עבודה 

 במיומנות גבוהה יותר. הדורשים שימוש

אשר גם ממנה עולה כי ברמת הענף  בינלאומיים בבחינת נתונים תיקוף נוסף לממצאים התקבל

וכי פערים ברמת  ,לרמת השימוש במיומנות בענף השפעה גדולה יותר על פריון העבודה בענף

שירותי אירוח  של ענףניתוח מפורט  השימוש במיומנות יכולים להסביר פערים בפריון העבודה.

במיומנות הממוצעות  שגם אם רמת המיומנות ורמת השימוהעלה כי פריון גבוה הבו פער ואוכל 

ער ברמת פצביע על כך שיש מ שיעור גבוה של עובדים בעלי עודף מיומנות, בולטות לרעהבענף אינן 

 ., אשר פוגע בפריוןשל חלק מהעובדים, בפרט המנהלים בענף זהבמיומנות השימוש 

ר ברמת המיומנות של ומת שיפסימולציה שבחנה את השפעת שיפור ברמת השימוש במיומנות לעו

תביא  OECD-השימוש במיומנות במקום העבודה לממוצע ה השוואת רמתהעובדים העלתה כי 

המתקבל מהשוואת רמת המיומנות של העובדים.  1.8%, לעומת גידול של 4.1%-כלעליה בשכר של

רק  יש צורך לאהמסקנה שעל מנת להעלות את פריון העבודה בישראל תוצאה זו מחזקת את 

אף יותר, בהעלאת רמת השימוש במיומנות  וכנראה בשיפור המיומנות של העובדים אלא גם,

    במקומות העבודה בישראל.


