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  נספח: מבנה הממשלה בשבע דמוקרטיות

  

  הולנד

  מיליון  17.2אוכלוסייה: 

  בעולם) 7( 0.924מדד הפיתוח האנושי: 

  בעולם) 11( 8.89ת: מדד הדמוקרטיּו

 10.7%: (בית תחתון) שיעור השרים מכלל חברי הפרלמנט

  

מפלגות.  4ומתבססת על קואליציה של  2017של הולנד הושבעה לתפקידה באוקטובר  הממשלה הנוכחית

משרדי ממשלה. על שמונה מתוך משרדי הממשלה מופקד שר אחד, אך על  12- ב שרים 16מכהנים בה כיום 

ארבעה נוספים מופקדים שני שרים. במשרדים האלה קיימת הירארכיה פנימית בין שני השרים: אחד מהם 

הראשי, זה שמופקד על המשרד בעוד השני מופקד על תחום מסויים. לדוגמא, במשרד החוץ מכהן  הוא השר

עם זאת, גם השר הראשי וגם השר ה"משני" הם  חוץ, ושר נוסף לענייני סחר חוץ, שיתוף פעולה ופיתוח.השר 

   חברים לכל דבר בממשלה (קבינט).
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  שוודיה

  מיליון  10אוכלוסייה: 

  בעולם) 14( 0.913האנושי: מדד הפיתוח 

  בעולם) 3( 9.39ת: מדד הדמוקרטיּו

  6.6%שיעור השרים מכלל חברי הפרלמנט: 

 

מתבססת על . מדובר בממשלת מיעוט ה2019בינואר הממשלה הנוכחית של שוודיה הושבעה לתפקידה 

מתוך משרדי  שנייםעל רק משרדי ממשלה.  12- שרים ב 23מפלגות. מכהנים בה כיום  שתיקואליציה של 

. במשרדים האלה קיימת בלבד. בשאר המשרדים פועלים שניים או שלושה שרים הממשלה מופקד שר אחד

) לבין השר או שני השרים departmentschefהשר הראשי, המוגדר כ"ראש המשרד" (הירארכיה פנימית בין 

האוצר (שהוא מכהן שר  אוצרה. לדוגמא, במשרד ם בתוך המשרדתחומי פעולה מוגדריעל  יםשמופקדהנוספים 

ראש  עם זאת, גם ושני שרים נוספים: שר לדיור ושווקים פיננסיים ושר למנהל ציבורי וצרכנות., ראש המשרד)

  הם חברים לכל דבר בממשלה (קבינט). ים האחרים באותו משרדהשרוגם  המשרד
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  פינלנד

  מיליון  5.5אוכלוסייה: 

  בעולם) 23( 0.895מדד הפיתוח האנושי: 

  בעולם) 8( 9.14ת: מדד הדמוקרטיּו

  9.5%שיעור השרים מכלל חברי הפרלמנט: 

 

מפלגות. מכהנים בה כיום  5ומתבססת על קואליציה של  2019הממשלה הנוכחית של נכנסה לתפקידה ביוני 

משרדי ממשלה. בשבעה משרדים פועל שר יחיד ובחמישה אחרים פועלים שני שרים. בנוסף  12- שרים ב 19

מכהנים בממשלה שני שרים שלא משתייכים למשרד יחיד אלא ממונים על תחום פעולה מסויים שנוגע לכמה 

השר לשלטון מקומי שואב את הסמכויות שלו ממשרד ראש הממשלה וממשרד האוצר.  –משרדים. למשל 

  השר לשיתוף פעולה נורדי ולשוויון שואב סמכויות משלושה משרדים.
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  אוסטריה

  מיליון  8.8אוכלוסייה: 

  בעולם) 24( 0.893מדד הפיתוח האנושי: 

  בעולם) 16( 8.29ת: מדד הדמוקרטיּו

 6.6%שיעור השרים מכלל חברי הפרלמנט (בית תחתון): 

  

, לאחר נפילת הממשלה 2019אוסטריה היא ממשלת ביניים שנכנסה לתפקיד ביוני הממשלה הנוכחית של 

הקודמת בהצבעת אי אמון, והיא צפוייה לכהן זמן מוגבל בלבד, עד לכינון ממשלה חדשה לאחר הבחירות 

(כולל מתוך השרים  10משרדי ממשלה.  12- שרים ב 12מכהנים בה כיום . 2019לסוף חודש ספטמבר שנקבעו 

, ושרה אחרונה מופקדים, כל אחד, על משרד ממשלתי אחד. שר נוסף מופקד על שני משרדי ממשלהר) הקאנצל

מספר משרדי הממשלה ותחומי ומכהנת בתור שרה בלי תיק.  פעולה אינה מופקדת על משרד או על תחום

  ).Bundesministeriengesetz 1986השרים הפדראליים (  פעולתם מוסדרים בחוק
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  נורווגיה

  מיליון  5.4אוכלוסייה: 

  בעולם) 1( 0.949מדד הפיתוח האנושי: 

  בעולם) 1( 9.87ת: מדד הדמוקרטיּו

  13%שיעור השרים מכלל חברי הפרלמנט: 

 

. מדובר בממשלה המתבססת על קואליציה 2017הממשלה הנוכחית של נורווגיה הושבעה לתפקידה באוקטובר 

משרדי ממשלה. על עשרה מתוכם (כולל משרד ראש  15- שרים ב 22של ארבע מפלגות. מכהנים בה כיום 

 –, כאשר לא קיימת הירארכיה ביניהם הממשלה) מופקד שר יחיד. על שישה נוספים מופקדים שני שרים

  שניהם במעמד שווה במשרד, שניהם חברים מלאים בממשלה.
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  דנמרק

  מיליון  5.8אוכלוסייה: 

  בעולם) 5( 0.925מדד הפיתוח האנושי: 

 בעולם) 5( 9.22ת: מדד הדמוקרטיּו

  11.2%שיעור השרים מכלל חברי הפרלמנט: 

  

. זוהי ממשלת מיעוט של מפלגה יחידה, אשר 2019הממשלה הנוכחית של דנמרק נכנסה לתפקידה ביוני 

 18- שרים ב 20נסמכת על תמיכה חיצונית של שלוש מפלגות נוספות, שאינן חברות בממשלה. מכהנים בה כיום 

שר אחד. משרדים (כולל משרד המדינה המקביל למשרד ראש הממשלה) מופקד  13על משרדי ממשלה. 

  בשלושה משרדים פועלים שני שרים בכל אחד, ושרה נוספת מופקדת על שני משרדים.
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  אירלנד

  מיליון  5.1אוכלוסייה: 

  בעולם) 8( 0.923מדד הפיתוח האנושי: 

 בעולם) 6( 9.15ת: מדד הדמוקרטיּו

  9.5%שיעור השרים מכלל חברי הפרלמנט (בית תחתון): 

  

, והיא ממשלת מיעוט הכוללת נציגים ממפלגה אחת ועוד 2017הושבעה ביוני הממשלה הנוכחית של אירלנד 

משרדי ממשלה. החוקה של אירלנד מגבילה את מספר  17- שרים ב 15כמה שרים עצמאים. מכהנים בה כיום 

, ואילו מספר המשרדים ופירוט תחומי פעולתם מוסדרים בחוק השרים לכל היותר 15- חברי הממשלה ל

מבין חברי הממשלה ממונים כל אחד על משרד  sters and Secretaries Acts 1924 to 2017Mini( .13והמזכירים (

יחיד. בנוסף, ראש הממשלה מכהן כיום גם בתפקיד שר ההגנה, ואילו שר האוצר מכהן גם בתפקיד שר 

  להוצאות ציבוריות.
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  סלובקיה

  מיליון  5.4אוכלוסייה: 

  בעולם) 40( 0.845מדד הפיתוח האנושי: 

 בעולם) 44( 7.1מדד הדמוקרטיּות: 

  10%שיעור השרים מכלל חברי הפרלמנט (בית תחתון): 

  

. מדובר בממשלה המתבססת על קואליציה של שלוש 2018הממשלה הנוכחית של סלובקיה הושבעה במרץ 

סף, ממשרדי הממשלה מכהן שר אחד. בנו 13- משרדי ממשלה. ב 14- שרים ב 15מפלגות. מכהנים בה כיום 

 במשרד ראש הממשלה פועל, מלבדש ראש הממשלה, גם סגן ראש ממשלה המופקד על ענייני השקעות ומידע.

בחוק ארגון פעילויות הממשלה ומבנה המנהל המרכזי  יםמוסדר ותחומי פעולתם מספר משרדי הממשלה

  .)Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy( 2001משנת 

  

  


