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הקדמה
במרץ  2020הכריז ארגון הבריאות העולמי שהקורונה היא מגפה גלובלית ,ומאז מנסים מעסיקים בכל מדינות
העולם למצוא את דרכם בנוף החדש .ארגונים מכל הגדלים ומכל הענפים נדרשו לנקוט צעדים בלתי צפויים שלא
הוגדרו בתוכניות מגירה.
כוחות עבודה שלמים עברו לפעולה מרחוק בן-לילה .היו ארגונים שנאלצו לבצע קיצוצים קשים ,והיו אחרים
שנדרשו להגדיל מידית את מספר העובדים .הביקוש למיומנויות טכנולוגיית מידע התומכות בעבודה מרחוק ,כגון
אבטחת סייבר ,מוסיף להיות גבוה ,וכך גם הביקוש לעובדים "חיוניים" בתחומי הרפואה ,התפעול והלוגיסטיקה.
תפקידים ומערכי מיומנויות חדשים לגמרי באו לעולם ,והביאו לגידול יציב של כוח העבודה הזמני במודלים
עסקיים מחודשים.
למרות אי-הוודאות באשר למסלול הקורונה ,ארגונים נחושים בדעתם להתאושש ולהמציא את עצמם מחדש.
מעסיקים חושבים לטווח ארוך כשמדובר בכל כוח העבודה שלהם .הם בוחנים את כל תחומי הפעולה שלהם כדי
להבין גם את הדרישות מבוססות המיומנויות וגם את הצרכים מבוססי המיקום  -וכך לקבוע מי יכול להמשיך
לעבוד מרחוק ומי צריך להימצא באתר .הם גם מעריכים את אמצעי הבטיחות וההגנה הדרושים להבטחת
ההמשכיות .הזיהוי של הדברים בני-הקיימא בשגרה חדשה זו ,של התמהיל הטוב ביותר של אוכלוסיות עובדים
לעומת אוכלוסיות של מי שאינם עובדים ,של המיומנויות והטכנולוגיות שיידרשו בעתיד ושל דרך הפעולה הטובה
ביותר בסביבות הרגולטוריות המשתנות ,הם רק מקצת השאלות הדחופות המונחות לפתחם כיום.
באמצעות השילוב הנכון בין נתונים ותובנה ,חברות יכולות להבטיח שאסטרטגיית כוח העבודה שלהם תעלה
בקנה אחד עם האסטרטגיה העסקית שלהם Total Workforce Index™ .של  Talent Solutionsמבית
 ManpowerGroupבוחן השנה באופן מעמיק יותר את זמינות הטאלנטים ,ועורך השוואה בין שווקים שונים
מבחינת אחוז כוח העבודה המוכן לעבודה מרחוק ,וכמו כן בוחן את הזמינות של משאבי אבטחת סייבר שיסייעו
לארגונים לעמוד בקצב השינויים שמביאה איתה השגרה החדשה.
 ,Total Workforce Index™שזו שנתו השביעית ,הוא המדד היחיד מסוגו המנתח יותר מ 200-גורמים ב76-
שוקי כוח עבודה בעולם ומביא בחינה מקיפה והשוואתית של ארבעה גורמים עיקריים :זמינות כוח העבודה,
יעילות עלויות ,רגולציה ופרודוקטיביות של כוח העבודה.
איש אינו יכול לחזות לחלוטין מה יקרה ,אך  ManpowerGroupהקדישה עשרות שנים לפיתוח אסטרטגיות
וכלים המאפשרים לארגונים לפעול בגמישות נוכח שינויים Total Workforce Index™.הוא משאב אמין לצורך
חיזוי שחברות יכולות למנף לצורך קבלת החלטות לקראת העתיד המתחדש.

בקי פרנקביץ'
נשיאת  ,ManpowerGroupצפון אמריקה
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 5התובנות החשובות ביותר
התובנות העיקריות המפורטות להלן מבוססות על
השגרה החדשה של ימינו ועל כך שארגונים חייבים להכין
אסטרטגיות חדשות לגבי כוח העבודה לאור המגמות
הנמשכות הקשורות לעבודה מרחוק והדרישות המשתנות
למיומנויות.
1.בעת שיותר מעסיקים בעולם בוחנים אסטרטגיות
כוח עבודה מרחוק ,המוכנות של שוק כוללת הרבה
יותר מאשר רק ניתוח עלויות.
2.בעוד שמיומנויות כוח עבודה ממשיכות להיות הגורם
המניע את הערך והכיוון של כוח העבודה ,ההגדרה
של דרישות הקשורות לתפקידים ,מתפתחת בתגובה
לתנאים השוררים בשוק.
3.מעסיקים אינם יכולים להמשיך ולהסתפק בתמהיל
העובדים הזמין .עליהם לקבוע באופן יזום את
התמהיל המיטבי של עובדים קבועים וזמניים
בארגוניהם על סמך הקדימויות העסקיות שלהם.

כיצד לנצל את Total Workforce IndexTMלתכנון כוח
העבודה
דירוגי( Total Workforce Index™ )TWIמספקים נקודות מבט ותובנות
חשובות שיש בהן כדי להשפיע על אסטרטגיות תכנון כוח העבודה של
ארגונים ,לטווח הקצר ולטווח הארוך .הדירוגים מסייעים לטפל בשאלות תכנון
כבדות משקל ,כגון:
היכן נמצאים המקומות הטובים ביותר למציאת עובדים בעלי המיומנויות
הדרושות ,בייחוד בתפקידים החדשים הנוצרים כשהטכנולוגיה מאפשרת
למעסיקים ליישם אסטרטגיות אגרסיביות יותר של עבודה מרחוק?
•מהי האסטרטגיה הנכונה לעבודה מרחוק לעומת עבודה באתר?
•אילו שווקים יעמדו באופן הטוב ביותר ביעדי גיוון והכללה?
•מהם הגורמים שעל ארגונים להביא בחשבון בעת בחירת אתר חדש
לחברה?
•כיצד יכולים ארגונים לתכנן תמהיל כוח עבודה לפי מיקום  -עיר ,מחוז
ו/או מדינה?

-אסטרטגיית מיקום

-השקעות בשווקים

-הקצאת עבודה מרחוק

-שינוי המבנה הארגוני

-תכנון קיבולת

-תמהיל כוח העבודה

-חיסכון בעלויות

-אסטרטגיית מיקור

דור הZ-
שיעור האוריינות

מבט על הגורמים המרכיבים את
TOTAL WORKFORCE INDEX TM

דור המילניום

פיצויי פיטורין

מסי מעסיק

שבוע עבודה מקובל

מדד יעילות בשוק העבודה

מסים על רווחים

ניקוד חופש התנועה
מדד הדרכונים

קו רשת ברוחב פס קבוע
מנויים  /ל 100-תושבים
מגבלות משמעותיות על עבודה בלילות

פער מגדרי

שכר מרבי לעובד לפי חוזה

ממוצע שכר חודשי

עובד בשכר ועובד במשכורת

שיעור האבטלה

5.למרות השיפור בנתוני האבטלה במחצית השנייה
של  ,2020יש עדיין מגזרים גדולים של כוח העבודה
שלא חזרו למקומות עבודתם הקודמים ,דבר
המהווה הזדמנות למעסיקים להגדיר מחדש דרישות
תפקידים והזדמנויות.

ניתוח  TWIמותאם לארגון שמבצעת  Talent Solutionsמבית
 ManpowerGroupמספק לארגונים תובנות עמוקות המבוססות על
הגורמים החשובים ביותר לארגון לצורך תכנון כוח עבודה לטווח קצר ולטווח
ארוך ,כולל:

מספר מרבי של שעות נוספות בשנה
אחוז כוח העבודה הזמני

אחוז דוברי אנגלית

מדד יעילות תשתיות
אחוז כוח העבודה הקבוע

פרמיות על עבודת שעות נוספות

חופשות

4.עם הופעתם של תפקידים ומערכי מיומנויות
חדשים לגמרי ,לחץ השכר התעצם ,וכמוהו גם הצורך
למצוא או לבנות טאלנטים בעלי המיומנויות הדרושות
למילוי התפקידים החדשים והמתפתחים.

•כיצד משפיעים שינויים ברגולציה ובשכר על מיקום מסוים?

שוויון מגדרי בשכר
כוח עבודה כולל
גיל הפנסיה לגברים

שימוש באינטרנט
לעסקות בין עסק
ללקוח

שרתי אינטרנט מאובטחים  /מיליון תושבים

דירוג הסיכון הכספי של המדינה

קלות עשיית עסקים

אומדני מספר הנשים שיש להן סידורי השגחה על ילדים
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 10השווקים המובילים בדירוג ל2020-
 The Total Workforce Index™מדרג כל שוק על פי יותר מ 200-גורמים ייחודיים .כל אחד מארבעה גורמים סטטיסטיים אלה משוקלל בקפידה
ונכלל באחת מארבע הקטגוריות הבאות :זמינות ,יעילות עלויות ,רגולציה ופרודוקטיביות.
השווקים בעלי הדירוג הגבוה ביותר ב Total Workforce Index™-הם השווקים שביצועיהם הם הגבוהים ביותר באופן יחסי בכל ארבע הקטגוריות.
מדינות שביצועיהן טובים הגיבו בהצלחה על מגמות ,כגון מוכנות כוח עבודה מרחוק ,אוטומטציה ,סגירת פערי מיומנויות ,שינויי רגולציה והקצב
המהיר של הטכנולוגיה .הן הראו יציבות בשווקים ,שדרגו את מיומנויות כוחות העבודה הקיימים והן מקנות לכוחות העבודה החדשים את
המיומנויות הדרושות כדי לעמוד בדרישות התפקידים המשתנות .בשווקים שקיבלו דירוג גבוה קיימת סביבה רגולטורית חיובית .גורמים אלה
מיטיבים עם ארגונים המעוניינים להשקיע בבניית כוח עבודה בעל מחויבות (כלומר גיוס ושימור של טאלנטים).
ארצות-הברית עולה מהמקום החמישי אשתקד למקום הראשון השנה הודות להתמקדות רבה יותר במדדים של כוח עבודה מוכן לעבודה מרחוק,
כגון תשתית טכנית ,כישורי שפה וזמינות מיומנויות .וניו-זילנד עולה מהמקום השלישי למקום השני .קנדה מצטרפת לראשונה מאז  2017לחמש
המובילות ,הודות להוספה למדד של גורמי זמינות מיומנויות לעבודה מרחוק ,בין התאמות שקלול אחרות שנעשו לגבי .2020

השווקים המובילים בחמש השנים האחרונות
מדי שנה נעשית התאמה של השקלולים ול Total Workforce Index™-נוספים גורמים חדשים על סמך הצרכים והמגמות הגלובליות המשתנות.
גם לאחר הכנסת שינויים אלה ,מספר שווקים מופיעים בהתמדה בעשרת הראשונים שנה אחר שנה.
הונג-קונג ,ארצות-הברית ,ניו-זילנד ,סינגפור וקנדה הופיעו בין עשרת השווקים המובילים בחמש השנים האחרונות .דפוס זה מראה יציבות בשווקי
כוח עבודה בשלים יותר אלה וכן זמינות מיומנויות ,כישורי שפה וסביבות רגולטוריות גמישות במידה מסוימת.
לארגונים העוקבים אחר מגמות אלה ומבצעים ניתוחים מבוססי-נתונים המותאמים לנסיבות ולשווקים שלהם יש הזדמנות אדירה למצות את
הפוטנציאל ולהבטיח שכוח העבודה שלהם והאסטרטגיות העסקיות שלהם יעלו בקנה אחד.

0.68

 #1ארצות-הברית

0.59

0.75

0.69

0.47

0.80

0.79

0.72

#3קנדה

0.56

0.68

0.77

0.66

#4אירלנד

0.46

0.79

0.82

0.58

 #5בריטניה

0.58

0.73

 #2ניו-זילנד
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0.73

#2

#4

0.60

#1

#3

#5

עדכונים עיקריים למדד 2020
במדד Total Workforce Index™לשנת  2020ניתן משקל רב
יותר לפריסת כוח עבודה מרחוק ולכן הוא כולל כיום מדדי מוכנות
לעבודה מרחוק לגבי כל אחד מ 76-השווקים הכלולים בו .מדדים
אלה מייצגים יותר מ 20-גורמי שוק ייחודיים המסבירים את
הזמינות של מיומנויות המאפשרות עבודה מרחוק ,כגון ההשפעה
של אילוצי השגחה על ילדים; היכולת הטכנית ויכולת אבטחת
הסייבר המאפשרות גישה לכוח עבודה מרחוק; כלי קישוריות
ותקשורת; ביקוש לעובדים מרחוק ברמת שוק וזמינות של עובדים
עם מיומנויות רכות חדשות ,כגון ניהול עצמי ויכולת להתמודד עם
אי-בהירות.

כחלק מהאמצעים למלחמה בהתפשטות מגפת הקורונה.
זאת ועוד ,משקל נוסף ניתן לאיכות ולעומק של מיומנויות בתוך
המרכיב של זמינות הטאלנטים ,וגם להשפעה של גורמים מסוימים
בתחום החקיקה (הגבלות על גבולות ,לדוגמה) המשפיעים במידה
רבה על הביצועים של כוח העבודה ועל תהליכי הגיוס .גורמים
אחרים כגון כישורי שפה ,גודל כוח העבודה הזמני ,שיקולים
הקשורים להבדלים דוריים ,גיוון ופער מגדרי הם עדיין גורמים
חשובים לגבי המעסיקים .עקב כך ,לשקלול של גורמים אלה יש
עדיין השפעה מורכבת חזקה על הדירוגים.
כדי להיטיב להבין אילו שווקים הם המתאימים ביותר ליכולת עבודה
מרחוק או למיטוב עבודה מרחוק ,על ארגונים לבקש ניתוח מותאם
לצורכיהם באמצעות .TWI

0.58

 #6הולנד

0.69

0.70

0.64

 #7שוודיה

0.57

0.71

0.75

0.56

0.56

 #8דנמרק

0.69

0.79

0.50

 #9הונג-קונג

0.49

0.82

#9

0.57

#6

#8

#10

0.67

#7

רגולציה

 #10סינגפור

זמינות

פרודוקטיביות

0.61

יעילות עלויות

REGULATION

0.49

YTILIBALIAVA

REGULATION

NOITA LUGER

VAILABILITY

0.73

NOITA LUGER

YCNEICIFFE TSOC

YTILAVAILABILITY
IBALIAVA

PRODUCTIVITY YTIVITCUDORP

COST EFFICIENCY

0.71

ניתוח של הגורמים האלה יחד עם המרכיבים הרגילים של
ה - TWI-זמינות ,עלות ,רגולציה ופרודוקטיביות ,מאפשר למעסיק
לקבל החלטות מבוססות-נתונים ולדעת באילו שווקים טמונה
ההזדמנות הגדולה ביותר לשיפור יעילות העלויות והפרודוקטיביות
של הקצאת כוח עבודה מרחוק לחיזוק כוח העבודה במשרדים
הפיזיים .כמו כן ,בעת ביצוע הניתוח של שנה זו ,קטגוריית
COST EFFICIENCYYTIVITCUDORP PRODUCTIVITYYCNEICIFFE TSOC
הרגולציה הביאה בחשבון הגבלות על גבולות מדינות שהופעלו
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 5הראשונות –

זמינות

מתודולוגיית הזמינות

כימות המיומנויות הזמינות בשווקים נעשה
מורכב יותר ויותר בשל כוחות העבודה
הרב-דוריים ,הופעתם של תפקידים חדשים,
התחלופה המוגברת ורמות התחרות הגבוהות.
דורות שונים של עובדים גם נוטים לצפות
לדברים שונים ממעסיקיהם ,בהתחשב בכך
שגיל ותרבות יכולים להשפיע על הציפיות
והיעדים הקשורים לקריירה .שימוש במדד
להערכת כוח עבודה מזדקן ,תמהיל כוח עבודה
(לדוגמה ,מגדר ,מוצא אתני ,גיל) וכדי לנצל
את כוח העבודה המשתתף בכלכלת  ,Gigיכול
להיות אפקטיבי לארגון בעת גיבוש אסטרטגיית
כוח העבודה שלו .כיום ,כשיותר מעסיקים
מיישמים אסטרטגיות של כוח עבודה מרחוק,
הם יוכלו להגיע לטאלנטים יותר מגוונים
ומיומנים ,מבלי שאילוצים גאוגרפיים מסורתיים
יגבילו אותם.

ארצות-הברית

איחוד האמירויות
לוקסמבורג

סינגפור

עלות יחסית

בקטגוריית "זמינות כוח העבודה" נעשית
השוואה יחסית בין שווקים מבחינת כוח
העבודה המיומן הנמצא כעת בכל שוק ומבחינת
הסבירות שכוח עבודה זה ימשיך להתקיים כפי
שהוא ,בהתבסס על מגמות דמוגרפיות כגון גיל
וכניסת מהגרים .בשווקים הזוכים לדירוג גבוה
בקטגוריית הזמינות ,זמינות העובדים המיומנים
השולטים היטב באנגלית או בשפות נדרשות
אחרות ,כגון ספרדית או צרפתית היא גבוהה
ביותר ,יש בהם כוח עבודה עם מוכנות גבוהה
לעבודה מרחוק וכוח עבודה זמני גדול ומגוון
יחסית .שווקים המקבלים דירוג חיובי בקטגוריית
הזמינות אינם בהכרח הגדולים ביותר או
הבשלים ביותר.

השוואה בין חמשת השווקים המובילים
מבחינת זמינות כוח העבודה

שווייץ

פרודוקטיביות יחסית
גודל הבועה משקף את גודל כוח העבודה בכל שוק ,והצבע משקף את הרגולציה היחסית:
השפעה רגולטורית מינימלית

השפעה רגולטורית בינונית

השפעה רגולטורית מגבילה

ממצאים עיקריים
שני גורמים עיקריים השפיעו במידה רבה על דירוגי ה"זמינות" לשנה זו )1 :תעדוף גבוה יותר
של מוכנות כוח עבודה מרחוק וכישורי שפה מגוונים (רב-לשוניות) ו )2-ותעדוף נמוך יותר
של דרישות השכלה לתפקידים שונים ,בייחוד לגבי מועמדים למשרות בתחום טכנולוגיית
המידע ,מאחר שמעסיקים התמקדו במה שדרוש בפועל ולא במה שנדרש בעבר באופן מסורתי
(לדוגמה ,תואר אקדמי ספציפי) .כמו כן ,לא כל הטאלנטים הזמינים הצטרפו מחדש לכוח
העבודה במחצית השנייה של  ,2020בעיקר בשל חששות בריאותיים או מגבלות הקשורות
לסידורי השגחה על ילדים ,דבר שגרם להעלאות שכר בתגובה לתמריצים ממשלתיים שונים
ולחצי ביקוש ברחבי העולם.
חמשת השווקים המובילים מבחינת זמינות מיומנויות הם ארצות-הברית ,סינגפור ,שווייץ ,איחוד
האמירויות ולוקסמבורג .ארצות-הברית מדורגת ראשונה וחוזרת לחמש המובילות בזמינות
לראשונה מאז  ,2017שנה שבה דורגה חמישית .סינגפור יורדת למקום השני ,בעוד שהשווקים
הנותרים מדירוגי הזמינות של  - 2019אירלנד ,נורווגיה ,בריטניה וניו-זילנד  -נותרו מחוץ
לרשימת חמש המובילות.

חברת ביטוח אירופית משתמשת ב TWI-כדי לקבוע את המיקום המיטבי למטה שלה בארה"ב
חברת ביטוח אירופית רצתה להקים מטה שמקום מושבו בארה"ב במיקום מיטבי שיענה על צורכי הלקוחות והלקוחות הפוטנציאליים ובה בעת
יימצא בקרבת נמל תעופה בינלאומי .החברה פנתה ל Talent Solutions-של  ManpowerGroupוביקשה תמיכה בהכנת אסטרטגיית מיקום.
 Total Workforce Index™שימש לניתוח האפשרויות הקיימות בשוק ולמציאת האפשרויות המתאימות ביותר ליעדים העסקיים של החברה
ולזמינות כוח העבודה .הבנה של הנושאים החשובים ביותר לחברה הביאה לבחינה מעמיקה יותר של השווקים שיוכלו לסייע בהשגת יעדי הגיוון
וההכללה ,וגם להוות סיכון סביבתי נמוך ,כגון זיהום Total Workforce Index™.סיפק המלצות לגבי מיקומים שהתאפיינו ב"קידום זכויות אדם"
(לדוגמה ,הגנה על נתונים ושיעור פשעי השנאה) עם מאגרי טאלנטים בני-קיימא ועם אזורים שיש בהם סיכויים נמוכים לאסונות טבע העלולים
להשפיע על נסיעות ובטיחות ולגרום לשיבושים בעסקים.

סיפור הצלחה
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 5המובילות -

יעילות עלויות

מתודולוגיית יעילות העלויות

עלויות ההעסקה המשתנות והנטל הסטטוטורי
בשילוב עם הביקוש הגובר לטאלנטים,
בייחוד לעובדים חיוניים (במערכת הבריאות,
במחסנים ,לדוגמה) ,הביאו לתנודות שכר
בכל קטגוריות העובדים .השכר גם עלה
בתגובה לתמריצים ממשלתיים שונים וללחצי
ביקוש בכל רחבי העולם .מעקב אחר העלות
הכוללת של העובדים והשוואה בין עלויות
תורמת לדיוק בחיזוי ובתקצוב והיא מרכיב
בעל חשיבות מכרעת בתכנון כוח עבודה,
כשארגונים משתדלים לאזן בין משאבים
באתר למשאבים מרוחקים.

הפיליפינים

קרואטיה
מרוקו
תאילנד

עלות יחסית

בקטגוריית "יעילות עלויות" נעשית השוואה
יחסית של שכר ,הטבות ,מסים ומדדים
תפעוליים המצביעים על יעילות עלויות
פוטנציאלית .מסורתית ,השווקים שעלותם
הנמוכה ביותר נוטים להיות הפחות בשלים
ובדרך-כלל יש בהם פחות תקנות מגבילות
וזמינות גבוהה יותר של כוח עבודה.

השוואה בין חמשת השווקים המובילים
מבחינת זמינות כוח העבודה

וייטנאם
פרודוקטיביות יחסית
גודל הבועה משקף את גודל כוח העבודה בכל שוק ,והצבע משקף את הרגולציה היחסית:
השפעה רגולטורית מינימלית

השפעה רגולטורית בינונית

השפעה רגולטורית מגבילה

ממצאים עיקריים

“

דירוגי יעילות העלויות השנה הושפעו במידה רבה מהשינויים בדינמיקה של המדינות  -כלומר
השכר ,עלות העובדים והרגולציה .למדד זה לא נוספו גורמים משמעותיים ולא נעשו שינויים
משמעותיים בשקלולים שיכלו להשפיע על דירוגי יעילות העלויות.

עלויות ההעסקה המשתנות
והנטל הסטטוטורי יחד עם
הביקוש הגובר לטאלנטים,
בייחוד לעובדים חיוניים
(במערכת הבריאות,
במחסנים ,לדוגמה) ,הביאו
לתנודות שכר.

“

חמשת השווקים המובילים מבחינת יעילות העלויות הם הפיליפינים ,קרואטיה ,מרוקו ,וייטנאם
ותאילנד .את השווקים האלה מניעים הגורמים לדינמיקה החיובית של המדינה ,כגון עלות
העובדים והרגולציה .קרואטיה מופיעה לראשונה בין חמשת השווקים המובילים מבחינת יעילות
העלויות .בעוד שהפיליפינים משלימים את עלייתם היציבה בשלוש השנים האחרונות וזוכים
במקום הראשון ,מרוקו נותרת במקום השלישי .וייטנאם מעפילה למקום הרביעי ואילו תאילנד
יורדת בשנה החולפת מהמקום הראשון למקום החמישי.

 TWIמנחה חברה בבחירת המיקום המרכזי שלה בתגובה למגפת הקורונה
בעקבות הקורונה רצתה חברה גלובלית עם יותר מ 50,000-מסעדות ביותר מ 150-מדינות וטריטוריות למרכז תחומי פעילות עיקריים כדי
לתמוך טוב יותר במותגים שונים ובפעולות שונות Total Workforce Index™.של  Talent Solutionsמבית  ManpowerGroupשימש
למדידת שווקים בני-קיימא שהתחרות בהם מוגבלת והם יכולים לתמוך בשימור סגל עובדים של  50עובדים מרכזיים עם פוטנציאל להכפיל
את מספרם פי ארבעה ,ולהשוואה בין שווקים אלה .לגבי כל אחד מהמקומות שנבחנו ,הוכן פרופיל מפורט המציג תובנות לגבי תחרות ,ניסיון
ומומחיות של כוח עבודה ,מגמות שימור עובדים ,ציפיות שכר ורגולציה לגבי הסוגים השונים של תפקידים .ניתוח שהתקבל מTotal Workforce-
 Index™הביא לכימות הערך של מקום אחד לעומת אחר ,ובסופו של דבר זיהה את השוק הטוב ביותר למיקום הממורכז של מרכז ניתוח
הנתונים והפעילות הפיננסית.

סיפור הצלחה
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 5המובילות -
מתודולוגיית הרגולציה

השוואה בין חמשת השווקים המובילים
מבחינת זמינות כוח העבודה

בקטגוריית "רגולציה" נעשית השוואה יחסית
המראה עד כמה התנאים והפרקטיקות של
התקשרויות עם כוח עבודה זמני הם מגבילים,
בהתבסס על סדרה סטנדרטית של מדדי
רגולציה .סביבות רגולטוריות חיוביות נוצרות
כשסוגים רבים של התקשרויות עם כוח עבודה
ושל עבודה פורמלית ובלתי פורמלית עומדים
לרשות ארגונים ,וכשהמשך המרבי של חוזים,
תקופות ההודעה מראש והדרישות לגבי
פיטורים הם מינימליים או שאינם דרושים.

“

משרדי עבודה ממשלתיים
ממשיכים להגדיל את
המורכבות ואת הספציפיות
של חוקי עבודה.

“

ניו-זילנד

עלות יחסית

בעת שיותר מעסיקים מעוניינים להשקיע
במודלים של כוח עבודה גמיש ,כגון עבודה
מרחוק ,משרדי עבודה ממשלתיים ממשיכים
להגדיל את המורכבות ואת הספציפיות של
חוקי עבודה .כך לדוגמה ,תקנות לגבי קטגוריות
שונות של עובדים וסוגי חוזים עשויות להשפיע
במידה רבה על מעסיקים .הכרת שינויים
בתקנות או שינויים עתידים בתקנות עשויה
להקטין את הסיכון לאי-ציות ,ולאפשר לארגונים
לתמוך באופן יזום באסטרטגיית מיקום באופן
המאזן את אסטרטגיית ההעסקה מנקודות
הראות של עלות ושל מדיניות כאחת.

אירלנד

דנמרק
נורווגיה

פינלנד

פרודוקטיביות יחסית
גודל הבועה משקף את גודל כוח העבודה בכל שוק ,והצבע משקף את הרגולציה היחסית:
השפעה רגולטורית מינימלית

השפעה רגולטורית בינונית

השפעה רגולטורית מגבילה

ממצאים עיקריים
הדירוגים לשנה זו בקטגוריית הרגולציה מיוחסים להגבלות בגבולות שפגעו בגישה לעובדים בעת
עריכת הניתוח ,וכן לדרישות המחמירות יותר לגבי הקצאה/מכסה של עובדים (כלומר הקצאות של
כוח עבודה מקומי לעומת כוח עבודה זר והיחסים בין קטגוריות עובדים קבועים לעובדים זמניים).
גורם תורם אחר הוא השינויים באופן שבו שווקים מגדירים סוכנויות ,יועצים ,פרילאנסרים וסוגים
אחרים של עובדים לא קבועים ,דבר המביא לתהליכי חקיקה ולתהליכים מינהליים נוספים.
חמשת השווקים המובילים בקטגוריית הרגולציה הם אירלנד ,פינלנד ,ניו-זילנד ,דנמרק ונורווגיה -
שינוי לעומת שלוש השנים האחרונות שבהן חמשת הראשונות בקטגוריה זו היו סינגפור ,דנמרק,
ניו-זילנד ,הונג-קונג ואוסטריה .הגורמים לשינויים אלה ,שכללו את עלייתה של אירלנד למקום
הראשון ,היו הגבלות על גבולות ושינויים בדרישות הקשורות להקצאת עובדים.

ניתוח  TWIבהתאמה לארגון מסייע לחברה גלובלית ללימוד שפות להתרחב
ארגון גלובלי ללימוד שפות עם אתרים פיזיים במדינות רבות החליט לשדרג את מוצרי הלמידה מרחוק שלו על-ידי הוספת מדריכים לפורטל
המקוון שלו .הארגון פנה ל ManpowerGroup-וביקש עזרה בתיקוף אסטרטגיית המיקומים הפיזיים שלו ובמציאת דרכו בסבך גורמי הרגולציה,
הציות וזמינות מערכי המיומנויות הקשורים לגיוס מדריכים משווקים שונים ברחבי העולם .ניתוח מותאם לארגון באמצעות Total Workforce
 Index™גילה את המקומות שבהם נמצאו מאגרי הטאלנטים האיכותיים ביותר התואמים כישורי שפה ספציפיים .הניתוח העמיק את החקירה
לתוך השווקים המועילים ביותר בהתבסס על הערכה של הרגולציה ושל המשמעות של סיווג העובדים לגבי העלויות .תובנות אלה אפשרו לארגון
להגדיר במדויק שווקים שבהם יימצא המספר הדרוש של מדריכים רב-לשוניים מנוסים לתמיכה בכיתות לימוד מקוונות ,ומתוך כך מספר גדול
יותר של לקוחות-תלמידים .הניתוח גם הכין את הארגון לשינוי פתאומי ללמידה וירטואלית ברחבי העולם במהלך מגפת הקורונה.
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 5הראשונות -

פרודוקטיביות

מתודולוגיית הפרודוקטיביות

השוואה בין חמשת השווקים המובילים
מבחינת זמינות כוח העבודה

קטגוריית הפרודוקטיביות מודדת את
הפרודוקטיביות הפוטנציאלית היחסית של כוח
עבודה ,בהתבסס על מספר השעות שמעסיק יכול
לשלם לעובד שכר בסיס בעבורן.

מעסיקים מקבלים פעמים רבות החלטות
המבוססות בראש ובראשונה על שיקולי שכר,
מבלי להביא בחשבון את מספר העובדים
האפשרי מבחינה חוקית ואת המנהגים המקומיים
(כגון חגים ושבועות עבודה שונים) בשוק
מסוים Total Workforce Index™.מציע כיום
למעסיקים ניתוח מפורט של העלות והיעילות
התפעולית האמיתית ,המתאפשר באמצעות
הערכה של השינויים בשוק ושל הגבלות השוק.

ישראל

מקאו

עלות יחסית

פרודוקטיביות היא קטגוריה המושפעת מכל
שלוש הקטגוריות האחרות (זמינות ,יעילות
עלויות ורגולציה) .כשהתמהיל המושלם תואם
את יוזמות תכנון כוח העבודה ,ניתן להשיג
את יעדי הפרודוקטיביות המיטבית או יעדים
גבוהים יותר .אולם ייתכן שחמשת השווקים
המובילים בפרודוקטיביות אינם בהכרח חמשת
השווקים הפרודוקטיביים ביותר לארגונים בכל
ענפי התעשייה ומגזרי העסקים .ההפחתה
בדרישות התפקיד לתפקידים מבוקשים ביותר
שנרשמה ב ,2020-נעשתה נפוצה יותר בעת
שארגונים פעלו ליצירת כוחות עבודה יותר יעילים
ופרודוקטיביים ובה בעת להשיג יותר מיומנויות
מבוקשות.

הונג-קונג

סינגפור
ארצות-הברית

פרודוקטיביות יחסית
גודל הבועה משקף את גודל כוח העבודה בכל שוק ,והצבע משקף את הרגולציה היחסית:
השפעה רגולטורית מינימלית

השפעה רגולטורית בינונית

השפעה רגולטורית מגבילה

ממצאים עיקריים
דירוגי הפרודוקטיביות לשנה זו מושפעים משינויים במספר שעות העבודה הממוצע ביום עבודה
ובשבוע עבודה ,וכן מהמספר הממוצע של ימי עבודה בשנה .גם תשתית כוח העבודה (לדוגמה,
התשתית הטכנית התומכת בכוח עבודה מרחוק) היא גורם תורם.
חמשת השווקים המובילים בהשפעה על הפרודוקטיביות הם סינגפור ,ארצות-הברית ,ישראל,
מקאו והונג-קונג .בשל הגורמים המוזכרים בפסקה הקודמת ,הונג-קונג מאבדת את אחיזתה
האיתנה בראש הדירוג בקטגוריית הפרודוקטיביות ,ויורדת למקום החמישי .מקאו ,שכנתה
של הונג -קונג ,נכנסת לראשונה לרשימת חמש המובילות .קנדה לעומת זאת ,נפלטה לגמרי
מרשימת חמשת המובילות בשל השינויים בקדימויות החינוכיות ובהגבלות בגבולות שהשפיעו
על הזמינות ,וכן בשל שינויים חקיקתיים שהשפיעו על השימוש בכוח עבודה זמני.

שילוב של נתוני חברה הנדסית עם התובנות של  TWIלצורך ניתוח אסטרטגיית מיקום משרדים
ספקית מובילה של שירותי הנדסה מקיפים בחנה שני שווקים לצורך הקמת מרכז הנדסי חדש בהתבסס על דרישות טכניות במידה רבה ועל
הצרכים מבחינת הטאלנטים הדרושים  -טאלנטים בעלי התמחויות מסוימות .החברה גם שקלה להעביר את אחד ממשרדיה למיקום אחר ,מתאים
יותר למותג שלה .שילוב הנתונים הפנימיים של החברה עם הגורמים החיצוניים לגבי כוח העבודה שהתקבלו מ,Total Workforce Index™-
איפשר ל ManpowerGroup-לספק תובנות עמוקות לשיקולים הקשורים לכוח העבודה ברמת השוק והעיסוק .בניתוח נעשתה השוואה בין
היכולות של כל שוק לעמוד בדרישות המיומנויות הטכניות כיום ובעתיד .בניתוח גם נבדקו ההתאמה התרבותית ,ההתאמה לארגון הגלובלי של
הלקוח וכן יותר מ 200-נקודות נתונים אחרות במטרה לקבוע באיזה מקום קיים המאגר בר-הקיימא הגדול ביותר של טאלנטים המבטיח יציבות,
כשמביאים בחשבון את סגל העובדים הקיים ואת התחלופה האפשרית עקב מעבר למקום אחר .עם הנתונים שנצברו ועם הבנה ברורה של
היתרונות והחסרונות של כל תרחיש המנחה קבלת החלטות ,העריכה החברה את המקומות המתאימים ביותר מנקודת הראות של נסיעה לעבודה
וממנה ומבחינת הנגישות ללקוחות והימצאותם של מאגרי טאלנטים הגדלים והולכים.

סיפור הצלחה
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סיכום
האירועים של  2020האיצו את השינוי למעבר לעבודה מרחוק שהחל הרבה לפני מגפת הקורונה .עם המשך ההופעה של מציאות
חדשה ושל דרכי עבודה חדשות ,אנחנו עשויים לראות אפילו עניין גובר והולך בעבודה מרחוק מצד מעסיקים ועובדים כאחד .מעסיקים
עשויים להפיק מכך תועלת על-ידי שחרור מיומנויות ממקומות פיזיים וניצול  TWIונתוני הערכה כאחד לבחירת טאלנטים ,דבר
שיאפשר לארגונים להגדיל את הגיוון של כוח העבודה שלהם ולגייס טאלנטים תוך חיסכון עלויות .יתרה מכך ,ההעדפות של מעסיקים
בקשר לעבודה מרחוק והרצון להשיג גמישות רבה יותר מצביעים על כך שהעבודה מרחוק תימשך הרבה מעבר לכך.
מסקר צפי התעסוקה של  ManpowerGroupלרבעון הרביעי של  2020עולה ,שיותר ממחצית ( )59%מהמעסיקים מתכננים להציע
אפשרויות עבודה גמישות לטווח הארוך 20% ,מציעים את האפשרות לעבוד מרחוק ב 100%-מהזמן ,ו 39%-מתכננים לתמוך
בעבודה מרחוק בחלק מהזמן.
פריסת כוח עבודה מרחוק מאפשרת חיסכון ניכר בעלויות ,ולכן חשוב לזכור את ההיבטים האחרים שלTotal Workforce Index™
כשמדובר בפרודוקטיביות ובחקיקה כדי לקבוע את הכדאיות של שווקים מסוימים .ככל שנטייתם של ארגונים להתמקד בחיסכון
בעלויות גדלה ,החלטות קשות מתקבלות בנוגע לגורמים אחרים הקשורים לזמינות (לדוגמה ,דרישות השכלה נמוכות יותר ובעיות של
סידורי השגחה על ילדים) ,פרודוקטיביות (לדוגמה ,מספר שעות העבודה הממוצע ביום/בשבוע ותשתית טכנית) ורגולציה (לדוגמה,
הקצאות/מכסות של עובדים והגבלות על גבולות) יחד עם איכות המיומנויות .הכרת הנתונים המתאימים לתמיכה בהחלטות
אסטרטגיות רחבות יותר לגבי כוח העבודה ,כגון אסטרטגיית מיקום ,תמהיל כוח העבודה ותכנון הקיבולת ,יסייעו להגביל הוצאות ומה
שאולי חשוב יותר ,ימקסמו את אסטרטגיות כוח העבודה וייצרו את הגמישות העסקית הדרושה לצמיחה בת-קיימא.
עם המשך ההתפתחות של יוזמות "חזרה למקום העבודה" Total Workforce IndexTM,מסייע לארגונים למצוא את דרכם בעולם
משתנה עם נתוני זמן אמת ותובנות המשמשים כבסיס להחלטות  -ללא קשר לאשר צופן לנו העתיד.

השלבים הבאים

משאבים וגילויים

בקרו בכתובת  www.totalworkforceindex.comכדי:

מקורות המידע העיקריים של מדד זה מבוססים כולם
על נתונים סטטיסטיים שהתקבלו ממשרדי העבודה של
המדינות שנכללו בו ,מסוכנות המודיעין המרכזית (ארה"ב),
מבנק הנתונים העולמי ,מ ,Trading Economics-ועל
נתונים פנימיים שנאספו כחלק מפעילות הדיווח הגלובלית
של  .ManpowerGroupלקבלת מידע נוסף על המתודולוגי
בקרו בכתובת .www.totalworkforceindex.com

לבדוק נתונים מקיפים :לגשת לנתונים מפורטים ,כולל פרופילי
שוק של  76שווקים.
1.לבקש ניתוח  TWIבהתאמה לארגון :לקבל ניתוח TWI
מותאם (ברמת העיר ,המחוז או המדינה) לניתוח ממוקד
ועמוק יותר המבוסס על הגורמים החשובים ביותר לעסק
שלכם.
2.לשוחח עם יועץ לפתרונות טאלנטים :ליצור קשר עם
מומחה שילמד יותר על בעיות ויעדים ייחודיים וימליץ על
פתרונ(ות) מותאמים לצרכים הייחודיים של הארגון.
3.לגשת לתכנים קשורים :למצוא תשובות לבעיות כוח
העבודה שלכם באמצעות צפייה בדוחות שוק ,בלוגים,
סיפורי הצלחה ועוד.
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הצהרת אי-אחריות
דוח זה מיועד לספק סקירה כללית של מידע עסקי כללי
הנוגע לתנאים ולשיקולים בקשר לתעסוקה גלובלית .אין
לראות בו ייעוץ משפטי .כדי לוודא ציות לכל החוקים
החלים ,יש להתייעץ עם הגורמים המשפטיים הרלוונטיים.

על Talent Solutions
 Talent Solutionsמשלבת את המוצרים הגלובליים המובילים
שלנו  TAPFIN-MSP ,RPOו Right Management-במטרה
לסייע לארגונים לענות על צורכי כוח העבודה המורכבים
שלהם Talent Solutions .ממנפת את המומחיות הרבה
שלנו בענף ואת ההבנה העמוקה מה רוצה הטאלנט ,להקניית
יכולות מקיפות ,מבוססות נתונים במשך כל מחזור חיי
הטאלנט .ממשיכה וגיוס של טאלנטים ועד שדרוג מיומנויות,
פיתוח ושימור עובדים ,אנחנו מספקים את שירותינו באופן
פשוט וברור ,ממנפים את הטכנולוגיות הטובות מסוגן
ומציעים תובנות נרחבות לגבי כוח עבודה במדינות רבות.
talentsolutions.manpowergroup.com
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