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 מבט השוואתי 

 : GCI-בדירוג ישראל 
חדשנות מובילה על רגלים מוסדיות 

 חלשות 
 תקציר

קורא להפיכתה של ישראל לאחת מחמש עשרה המדינות המובילות באיכות  15חזון ישראל  .1
מימוש חזון זה כרוך בקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית, שתביא לסגירת  החיים של תושביהן.

  .באיכות החיים בין ישראל לבין המדינות המפותחותהפערים 

 היכולת לחולל קפיצתון שותחרותיות היא הכרחית לקפיצת המדרגה של ישראל. זאת, מכי .2
המשק הישראלי להתחרות על הון אנושי  של ביכולתואיכות החיים בישראל תלויה מדרגה ב

 ועל השקעות בזירה הגלובלית.

בשנת  19ממקום  2009בדירוג הכללי של מדד התחרותיות העולמי הבעיה: ישראל הדרדרה  .3
 .והיא מדורגת בדירוג הנמוך מזה עשור 2009בשנת  27למקום  2004

החלטות בזיהוי אתגרים  ימדדים המאפשרים השוואה בין לאומית הם כלי שימושי למקבל .4
 ובאומדן הצלחת מדיניות המכוונת לשיפור איכות החיים.

גלובלית הייחודית והפיתוח הולמי מאפשר לבחון את התשתית למדיניות מדד התחרותיות הע .5
מגמות עולמיות חזקות באמצעות מימוש  תמצוהיא לזו מדיניות תכליתה של של ישראל. 

 הפוטנציאל הייחודי הקיים במשק.

משתנים נבחרים מתוך המדד קובצו לשלושת המרכיבים של התשתית למדיניות הפיתוח:  .6
ין מגזרי, התשתית ליכולת להשתנות והתשתית לחדשנות. ביצועיה של התשתית לדיאלוג ב

 ( ובהשוואה למדינות מובילות בדירוג הכללי. 2009עד  2004ישראל נבחנו לאורך זמן )

בשני נחיתות מבמרכיב התשתית לחדשנות, היא סובלת  ובילהמישראל המסקנה: בעוד  .7
)תשתית לדיאלוג ותשומות ליכולת להשתנות( בהשוואה למדינות  המרכיבים האחרים

מצבה הנוכחי של מובילות. הואיל ושלושת המרכיבים דרושים למדיניות פיתוח אפקטיבית, 
 .מגביל את היכולת לחולל קפיצת מדרגהישראל 

 

. 2009לשנת ( GCI)לאחרונה את מדד התחרותיות העולמי  פרסם 1הפורום הכלכלי העולמי .1
בוחן את  ואההמדינות הנבחנות בסדר יורד.  133המדד מדרג את מידת התחרותיות של 

יכול ומזהה נקודות חוזק או חולשה של כלכלות  ,צמיחה בת קיימאהגורמים המשפיעים על 
תורם כמו כן הוא אפקטיבית ועריכת רפורמות מוסדיות. לגיבוש מדיניות עזר ככלי לשמש 

 להרחבה על מבנה ומגבלות המדד ר' נספח א'. .לקידום שיח בנושא תחרותיות ופריון

 

                                                 
ארגון הפורום הוא מפרסם מדי שנה את מדד התחרותיות. ,  (World Economic Forum)הפורום הכלכלי העולמי  1

 .בין מדינות עצמאי הפועל לקידום צמיחה כלכלית ושיתוף פעולה

http://www.weforum.org/en/index.htm
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  ?חשוב ניתוח המדדלמה 
על פני זמן )הדירוגים  GCI-שימוש במדד ה – מאפשר עריכת ניתוח עתי והשוואתי GCI-מדד ה .2

מאפשר בחינה עיתית והשוואתית של  של ישראל לאורך השנים( וביחס למדינות אחרות
 אפקטיביות המדיניות הממשלתית וכן של מגמות ושינויים במבנה המשק.

לפיכך, בהאצת וכרוכה,  מחייבת שינוי מהיר בהרכב התוצר והייצוא של המדינהקפיצת מדרגה  .3
 הובלת מדיניות פיתוח אפקטיבית שמבוססת עלחברתי. לכן היא מחייבת -קצב השינוי הכלכלי

 . 2טיפוח מוסדות ותהליכים שתומכים בשינוי חברתי וכלכלי מהיר

אודות רמת המוכנות של המשק הישראלי לביצוע שינויים  "מצב תתמונמספק " GCI-מדד ה .4
ניתן באמצעותו ללמוד על החסמים המונעים את היווצרותם והטמעתם של מוסדות  אלו.

 חברתיים. הכלכליים והותהליכים שאמורים לתמוך בשינויים 

 ישראל מול מדינות אחרות - 2009לשנת  הדירוג הכללי
התחרותיות רמת  2006החל משנת  – מגמת הירידה של רמת התחרותיות של ישראל נמשכת .5

ישראל  ההידרדר, 2006בדירוג הכללי לשנת  15במגמת ירידה. ממקום צאת נמשל ישראל 
 השנה בדירוג הנמוך ביותר מזה עשור. מדורגת ישראל . 2009בדירוג  27-למקום ה

 

אתגר מבחינת האטרקטיביות שלהן עבור בפניה מציבות מדינות שתחרותיות יותר מישראל  .6
 :במגמות האלהניתן להבחין  2009מניתוח מדד . םמשקיעי

רג, קטאר ובמזילנד, לוקס-ניו –מדינות עקפו את ישראל ארבע  2008בהשוואה למדד  ◼
  3הצליחו לצמצם את הפער ולעקוף אותה. 2008-ואיחוד האמירות שדורגו אחרי ישראל ב

                                                 
 .19-21, עמ' עקרונות וקווים מנחים לקפיצת מדרגה כלכלית וחברתיתלהרחבה ר' מסמך ראּות   2
  21-למקום ה 2008-ב 25-ה ממקום הרג עלתובמ, לוקס2009-ב 20לדירוג  2008-ב 24זילנד עלתה מדירוג -ניו  3

, איחוד האמירות עלתה 2009-ב 22לדירוג  2008-ב 26ודירוג  2006-ב 38מדירוג  , קטאר השלימה עלייה2009-ב
יש לסייג המדינות המובילות בדירוג(.  50)העלייה המשמעותית ביותר בקרב  2009-ב 23לדירוג  2008-ב 31מדירוג  

ולפיכך ניתן להניח כי אינה מתחרה  שנייההראשונה לרמת ההתפתחות שלב המעבר בין מצויה ב קטארולומר כי 

GCI-דירוגה הכללי של ישראל במדד ה
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שלוש מדינות שהקדימו את  – 2009-נותר לפניה גם ב 2008-מי שהקדים את ישראל ב ◼
  4נשארו לפניה בדירוג הכללי.עדיין נחלשו אך  2008-ישראל ב

את רמת  שפרשמצליחות ל 5צ'כיהלו סיןיש לשים לב ל ?ת במהירותומי מתקרב ◼
 לישראל.   נןביבדירוג התחרותיות שלהן ולצמצם משמעותית את הפער 

 מדיניות פיתוחלפי מרכיבי  2009ניתוח מדד 
מדיניות  6-ייחודית וגלובלית מדיניות פיתוחבאיכות החיים הוא קפיצת מדרגה מרכזי בנדבך  .7

זו מתמקדת במיצוי מגמות עולמיות חזקות באמצעות מימוש הפוטנציאל הייחודי הקיים 
פיתוח , מדיניות מיסוי, רגולציה, תשתיות פיזיות: כוללת בין השארבמשק. מדיניות הפיתוח 

 . והסכמים בין לאומייםקשרי סחר 

מדיניות פיתוח  – לאור מגמות ונכסיםמעודדת שינויים מהירים בהרכב התוצר  מדיניות פיתוח .8
ייחודית וגלובלית מאפשרת למשק לשנות במהירות את הרכב התוצר הלאומי ולעבור לייצר 

 . מוצרים בעלי ערך כלכלי רב יותר

 ים במשקהמהיר יםהשינויהאצת  – ריבין מגז מדיניות פיתוח: הסדרה על בסיס דיאלוג .9
חדשים מחייבת שתומכת במדיניות הפיתוח.  כך למשל, צמיחה של ענפים  הסדרה תמחייב

הגברת יכולת התגובה לנסיבות משתנות מחייבת גמישות ניהולית ו הכשרת כח אדם בהתאם
שיח בין המגזר הפרטי, שמצביע -והבטחת רשת ביטחון למפוטרים. הסדרה זו היא תוצר של דו

לשחרר לספק מוצרים ציבוריים וחסמים לפיתוח, לבין המגזר הממשלתי שאמור צרכים ועל 
 .צווארי בקבוק

מורכבת משלושה מרכיבים ייחודית וגלובלית מדיניות פיתוח התשתית ללשיטתנו,  .10
  המקיימים ביניהם יחסי גומלין: 

המדיניות הממשלתית הוא לאתר את התשומות החסרות האתגר של  – 7תשתית לדיאלוג ◼
שיח שוטף בין המגזר הפרטי -דו. או החסמים המשמעותיים ביותר למגזר הפרטי

 התשומות שיביאו למקסימום פעילות חדשה במשק. נתלהבלציבורי הוא האמצעי היעיל 

בהתנוונות של ענפי משק בהכרח מדיניות פיתוח כרוכה  – 8תשומות ליכולת להשתנות ◼
צורך בתשתיות פיזיות ואנושיות שמאפשרים ישנו ובעלייתם של ענפים חדשים. לפיכך, 

 יכולת מתמדת של שינוי והתאמה לצרכים ולמגמות חדשות. 

יכול להיעשות במספר אפיקים: שיפור התהליך  שינוי הרכב התוצר – 9תשתית לחדשנות ◼
 ; אימוץ ידע, שיטות עבודה10יווק או ניהולהקיים על ידי שיפור תהליכי ייצור, ש

                                                 
עם ישראל )המצויה ברמת ההתפתחות השלישית( על אותם פלחי שוק. להרחבה על רמות ההתפתחות על פי מדד 

 ר' נספח א'.          GCI-ה
ואיסלנד  2009-ב 25לדירוג  2008-ב 22, אירלנד ירדה מדירוג 2009-ב 24לדירוג  2008-ב 21מלזיה ירדה מדירוג   4

 .2009-ב  26לדירוג  2008-ב 20רדה מדירוג י
 2008-ב 33, צ'כיה עלתה מדירוג 2009-ב 29לדירוג  2008-ב 30, ודירוג 2006-ב 54סין השלימה עלייה ניכרת מדירוג   5

ולפיכך ניתן להניח כי אינה מתחרה  יש לסייג ולומר כי סין מצויה ברמת ההתפתחות השנייה .2009-ב 31לדירוג 
 ל אותם פלחי שוק. עם ישראל ע

 . מדיניות פיתוח ייחודית וגלובליתראה מסמך מכון ראּות:   6
 Favoritism in decisions of government officials (1.06 ;)Burden ofמרכיב זה כולל את המשתנים:   7

government regulation (1.08 ;)Transparency of government policymaking (1.11.) 
Local availability of specialized research and training services (5.07 ;)מרכיב זה כולל את המשתנים:   8

Extent of staff training (5.08 ;)cooperation in labor-employer relations (7.01.) 
 Nature of :בודדים משתנים שלוש קבוצות המתאימות לאפיקי החדשנות )ר' להלן( ושנימרכיב זה כולל   9

competitive advantage (11.04 ;)Capacity for innovation (12.01 .) 
  State of cluster development (11.03 ;)breadthValue chain משתנים:ה את תכולל קבוצת 'חדשנות בתהליך'  10

(11.05 ;)production process sophistication (11.07.) 

http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3677


4 

 ע, תש"תשריב י"ב 
 2009, ספטמברב 30

כל אפיק  12.ייצור מוצרים וטכנולוגיות חדשניים; ו11וטכנולוגיות מחו"ל והטמעתן בארץ
 מצריך יכולות שונות של המשק.

כדי לחולל קפיצת מדרגה נדרשת הצטיינות בכל שלושת המרכיבים של מדיניות הפיתוח.  .11
מתוך  –שלהן  פיתוחה יניותמצטיינות במד ותמדד התחרותיהמובילות בהמדינות  לראייה,

שלושת כל ב , ארבע מצטיינותהתחרותיותהדירוג הכללי של מדד המדינות המצויות בראש עשר 
( ושש דשוויץ, שוודיה, דנמרק ופינלנ) מהווים את התשתית למדיניות פיתוחהמרכיבים ש

גם ביתר המשתנים זוכות לדירוגים גבוהים  לרובהמרכיבים ו יתרבמהאחרות מצטיינות ב
  . (להרחבה ר' טבלה בנספח ב')

 הניתוח אופןא. 

 ליצירת תמונת מצב השוואתית של מדיניות הפיתוח של ישראל GCI-שימוש ב .12

על מנת לבחון את התשתית המוסדית  – זיהוי משתנים רלוונטיים וקיבוצם למרכיבים ◼
 GCI -ה במדדמשתנים רלוונטיים  16לקיומה של מדיניות פיתוח אפקטיבית, זיהינו 

 13.שיסייעו לבחון את שלושת המרכיבים דלעיל של מדיניות פיתוח

על מנת לבחון את מצבה היחסי של ישראל בהיבט של מדיניות פיתוח  – השוואתיניתוח  ◼
  14.המדינות המובילות בדירוג הכללי 15נבחרו 

 15ניתוח המגמות ב.

 תשתית לדיאלוג

מספר 
 2009 2008 2006 2004 תשתית לדיאלוג סעיף

 38 46 38 52 העדפה בקבלת  החלטות ממשלתית 1.06

 76 36 23 49 נטל מילוי הדרישות הממשלתיות 1.08

 91 37 18 35 שקיפות המדיניות הממשלתית 1.11

 

העדפה  )למעט המשתנה של תשתית לדיאלוגמרכיב ישראל מצויה במגמת ירידה ב 2004משנת  .13
דירוגים. ואילו בשנה האחרונה ירדה ישראל  23(, וירדה בממוצע בקבלת החלטות ממשלתית

 דירוגים. 29בממוצע 

סינגפור ניתן להבחין כי ארבע המדינות המובילות בכלל משתני מדיניות הפיתוח,  דבלמ .14
היא מדורגת במקום השני  .דיאלוג בין המגזר הציבורי לפרטימצטיינת במשתנים הקשורים ל

, ובמקום הראשון במשתנים של נטל הרגולציה העדפה בקבלת החלטות ממשלתיתבמשתנה 
 הממשלתית ושקיפות.

                                                 
vailability of latest technologiesA (9.01 ;)level -Firm משתנים:ה את תכוללקבוצת 'יכולת לקלוט חדשנות'   11

technology absorption (9.02.) 
scientific research institutionsuality of Q (12.02 ;) משתנים:ה את תכוללקבוצת 'יכולת לחולל חדשנות'   12

Company spending on R&D (12.03 ;)University-industry collaboration in R&D (12.04.) 
מדינות ולאו דווקא את מדיניות הפיתוח של אותן בחן את רמת התחרותיות של  GCI-שמדד ה יש לסייג ולומר,   13

ם במרכיבים שנוצרו לצורך הניתוח של מכון ראות אינם מספיקים במספרם מדינות. על כן ייתכן שמספר המשתני
   בכדי להעניק תמונה שלמה של כל מרכיב.

)כלומר כמצויות באותה רמת  .ככלכלות ידע GCI-מסווגות בהמובילות את הדירוג הכללי מדינות ה 15כל יצוין כי   14
 פיתוח של ישראל( ולכן ניתן להשוות בינהן לישראל.

 הם הדירוגים שקיבלה ישראל בשנים האמורות. בטבלאותהדירוגים   15
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  להשתנות תשומות ליכולת

מספר 
 2009 2008 2006 2004 תשומות ליכולת להשתנות סעיף

 28 14 10 13 זמינות שירותי מחקר והכשרה מקומיים 5.07

 35 32 23 25 הכשרה במקום העבודה 5.08

 33 49 33 43 שיתוף פעולה בין עובד למעסיק 7.01

לא ניתן  – בין עובדים למעסיקים עולהפוף תיירידה במשתנים הקשורים להכשרה; עלייה בש .15
בעוד המשתנים הקשורים להכשרה מקצועית מעידים על מגמת  לזהות מגמה במרכיב זה.

ירידה, המשתנה של שיתוף פעולה בין עובדים למעסיקים מעיד על מגמת שיפור. בסך הכל, בין 
( ונותר ללא 32בחמישה מקומות )לדירוג ממוצע  בממוצע, ירד הדירוג של ישראל 2009-ל 2004

 שינוי בשנה האחרונה.

ויפן  , נורווגיה, ארה"ב, סינגפורגם הולנדניתן לראות כי בנוסף לארבע המדינות המובילות,  .16
דורגת במקום הרביעי במשתנה זמינות של שירותי הכשרה . הולנד במרכיב זהמובילות 

ה של במשתנ מקצועית, במקום העשירי במשתנה היקף הכשרת כח אדם ובמקום התשיעי
ארה"ב מצטיינת בעיקר בזמינות הכשרה מקצועית  שיתוף פעולה בין עובדים למעסיקים.

במיוחד  ותמוביל יפןו , נורווגיהבהתאמה( ואילו סינגפור 8-ו 3ובהכשרת כח האדם )דירוגים 
, בהכשרת כח אדם ובשיתוף פעולה בין מגזרי )סינגפור מדורגת במקום השני והראשון בהתאמה

ויפן מדורגת במקומות החמישי והעשירי  רגת במקום השביעי והשישי בהתאמהנורווגיה מדו
 בהתאמה(. 

 תשתית לחדשנות 

מספר 
 2009 2008 2006 2004 תשתית לחדשנות סעיף

 7 11 12 3 מקור היתרון היחסי 11.04

 8 10 8 8 היכולת לחדש 12.01

     חדשנות בתהליך 

 16 פיתוח אשכולות 11.03
אין 

 49 32 נתונים

 25 18 17 14 מיקום בשרשרת הערך המוסף 11.05

 22 19 18 7 תחכום תהליך הייצור 11.07

     יכולת לקלוט חדשנות 

 מתקדמות תטכנולוגיוזמינות של  9.01
אין 

 נתונים
אין 

 15 16 נתונים

9.02 
ל מידת האימוץ של טכנולוגיות חדשות ע

 11 11 4 6 עסקים דיי
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HOT יכולת לחולל חדשנות     

 3 3 4 3 פיתוחהמחקר והאיכות מוסדות  12.02

 11 8 7 7 הוצאות עסקים על מחקר ופיתוח 12.03

12.04 
בין מוסדות להשכלה  עולהפוף תיש

 21 18 6 12 היגבוהה לתעשי

 

ירידה כמעט בכל חלה  2009-2004ישראל אמנם מצטיינת במרכיב החדשנות אך בין  .17
מבחינת המיקום היחסי של ישראל במדד, ישראל מקבלת במרכיב זה ציונים  – המשתנים

 12ישראל ירדה  2009-2004בין  ולם,א .האחריםשני המרכיבים דירוגים בגבוהים יחסית ל
הקבוצה של 'חדשנות בתהליך' והמשתנה של שיתוף פעולה ניתן להבחין כי . בממוצעדירוגים 

עם זאת, בשנה  יה הם בעלי דירוג נמוך יחסית ליתר המשתנים במרכיב זה.יבין האקדמיה לתעש
 דירוגים.  3היא רק במרכיב זה של ישראל  הממוצעתהאחרונה הירידה 

מדורגות וארה"ב  ,יפןגרמניה, המובילות בכלל המרכיבים ניתן לציין כי  מעבר לארבע המדינות .18
והיא מדורגת במקום  'חדשנות בתהליך'יפן מובילה מבחינת מרכיב זה. במקומות גבוהים ב

הראשון במשתנה פיתוח אשכולות כלכליים, במקום השני במשתנה שרשרת הערך המוסף 
בולטת  'יכולת לקלוט חדשנות'ובמקום הראשון במשתנה תחכום תהליך הייצור. בקבוצה 

 בולטות ארה"ב וגרמניה.  'יכולת לחולל חדשנות'צה ובקבו ארה"ב

 מסקנות
ישראל  – גלובליתהייחודית וה ישראל מצויה בנחיתות מבחינת מדיניות הפיתוח :הבעיה .19

של תשתית  מרכיביםב . אולם,התשתית לחדשנותמרכיב נמצאת בין המדינות המובילות ב
המשתנים. מרבית במצויות לפניה שנבדקו לדיאלוג ותשתית ליכולת להשתנות כל המדינות 

. בשל תשתית לחדשנותדרושות לתמיכה בשציבוריות המוסדיות התשתיות התשתיות אלה הן 
 . נמצאת בעמדת נחיתותמדיניות הפיתוח של ישראל  חולשתן,

מייצרת אמנם הקיימת תשתית החדשנות  – מדרגהלא יכולה לחולל קפיצת  לבדהחדשנות  .20
פוטנציאל לשינוי הרכב הזאת מכיוון שצמיחה אך אינה מסוגלת לבדה להביא לקפיצת מדרגה. 

על כן, על זה.  תמיכה בתהליךתשתית המוסדית הציבורית שהכרחית ללא מגובה בהתוצר 
ייחודית  מדיניות פיתוחישראל למקד את מאמציה בפיתוח המוסדות הציבוריים תומכי 

 וגלובלית. 

 

 סוף.
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 המדד בנהמנספח א': 
דרישות בסיסיות, מאיצי יעילות : 'מדדים-יתת'מורכב משלושה  עולמימדד התחרותיות ה .1

  .תוחדשנו

, כלכלה-מקרו, תשתיות, הבוחנים מוסדות 'עמודי תווך'עשר -תתי המדדים בנויים משנים .2
יעילות שוק המוצרים, יעילות שוק העבודה, יעילות  ,גבוהים והכשרהלימודים , בריאות וחינוך
  .גודל המשק, תחכום עסקי וחדשנות, מוכנות טכנולוגית, השוק הפיננסי

משתנים המרכיבים , לדוגמה. הקשורים לתחרותיות משתנים 110-מעמודי תווך אלה מורכבים  .3
, שיעור סכון הלאומייעור החשי, רמת הגרעון הממשלתי הם 'כלכלה-מקרועמוד התווך 'את 

 .חוב הממשלה ושיעור הריבית, אינפלציהה

ים משני מקורות: נתונים מגיעהנתונים מהם מורכב מדד התחרותיות  – מקור הנתונים .4
סטטיסטיים ממגוון מאגרי מידע כגון נתוני קרן המטבע העולמית והבנק העולמי, וסקר בו 

 16.היבטים שונים בהתנהלות המשקנתבקשו אנשי עסקים בכירים לדרג 

על מנת שניתן יהיה להשוות את התחרותיות של מדינות ברמת  –שקלול בהתאם לרמת הפיתוח  .5
התפתחות שונה, המדד נותן משקלות שונים לשלושת תתי המדדים. כך, במדינות עם רמת 

התפתחות גבוהה התפתחות נמוכה ניתן משקל רב לדרישות הבסיסיות ואילו במדינות עם רמת 
 17ניתן משקל רב לחדשנות.

בעת גיבוש המדד, הפורום הכלכלי העולמי נעזר במספר אמצעים כדי למנוע  –מניעת הטיות  .6
הטיות ועיוותים של המדד: ניכוי תוצאות חריגות מאד, שקלול התוצאות בהתאם למשקל הענפים 

ה הקודמת כדי למתן השונים בכל אחד מהמשקים ושימוש בממוצע הכולל גם את דירוג השנ
 תנודות חריפות בין השנים ולהבליט מגמות רב שנתיות. 

 למדד מספר מגבלות: –מגבלות המדד  .7

המדד מבוסס ברובו על סקר שנערך  – בכירים במגזר העסקיסקר דעת התבססות על  ◼
והוא משקף במידה רבה הלכי רוח של  אנשי משק בכירים בכל מדינה)בממוצע(  95בקרב 

מדינה ועל ההזדמנויות או העל בכירים במגזר העסקי עם זאת, לדעת  18קבוצה זו.
 ה.על קבלת החלטות לגבי השקעה ב המכשולים שבה, יש השפעה

כמו מרבית , מדד התחרותיות – מאפיינים ייחודייםמבטא מדד התחרותיות אינו  ◼
ם הייחודיים של המדינות רבים מן המאפייני מבטאהמדדים ההשוואתיים, אינו 

  הן.הפיתוח הכלכלי של , שמשפיעים עלגותהמדור

על נתוני לרוב מתבסס  2009לשנת דירוג ה – 2008נתוני את משקף  2009לשנת דירוג ה ◼
 שנים קודמות ופירותיה. מדיניות של שמש ככלי להערכת הומ 2008

מספר עמודי  –השוואה לאורך זמן את יכולת המבנה המדד משתנה מדי שנה ומגביל  ◼
כלל תשעה עמודי  2006התווך והרכבם עשויים להשתנות משנה לשנה. כך למשל, מדד 

גם מספר המשתנים משתנה משנה  הם עמוד תווך שעסק באיכות הסביבה.תווך וביני

                                                 
על מנת לגבש את רשימת הנשאלים, יצר הפורום הכלכלי העולמי שותפויות עם מוסדות וארגונים בכל מדינה.   16

בישראל, התאחדות התעשיינים גיבשה רשימה של משיבים פוטנציאליים, המייצגים מגוון של פירמות )גדולות 
משיבים תוך  85זו נדגמו אקראית  חוץ או מוכוונות לשוק הישראלי(. מתוך רשימה-קטנות, מוטות סחר-ובינוניות

The Global Competitiveness Report 2009-2010 שמירה על חלוקה מאוזנת בין סוגי הפירמות השונות. 

.(World Economic Forum: Geneva, Switzerland), p. 51 
ורמת  'מבוססת יעילות', רמת ההתפתחות השניה היא 'מבוססת גורמי יצור'רמת ההתפתחות הראשונה היא   17

ג לנפש ולפי שיעור חומרי הגלם . רמות ההתפתחות נקבעות לפי תמ"'מבוססת חדשנות'ההתפתחות השלישית היא 
World Economic Forum: Geneva,  2010-The Global Competitiveness Report 2009)בסך הייצוא. 

 .12-Switzerland), pp. 7 
18  rum: Geneva, Switzerland), (World Economic Fo 2010-The Global Competitiveness Report 2009

p. 50. 

http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf
http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf
http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf
http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf
http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf
http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf
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משתנים. כמו כן, מדי שנה נוספות  90נבחנו  2006-משתנים וב 180נבחנו  2004-לשנה: ב
ים אלו מקטינים את היכולת להשוות את התוצאות מדינות חדשות למדד. שינוי

 המצרפיות של מדינה משנה לשנה.
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 נספח ב': טבלה השוואתית במשתנים של מדיניות פיתוח
. GCI-המדינות המובילות בדירוג הכללי של ה 15מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית לדירוגים של הטבלה להלן משווה את הדירוגים של ישראל במרכיבי 

 ארבע המדינות המצטיינות בשלושת המרכיבים סומנו בירוק. לצורך מיון המדינות המובילות במשתנים, סימנו כל דירוג הגדול מעשר באדום.

פירוט סעיף נתונים 
-GCI 2009ממדד 

 הולנד קנדה יפן גרמניה פינלנד דנמרק שוודיה סינגפור ארה"ב שוויץ ישראל 2010
הונג 
 אוסטרליה נורווגיה בריטניה טאיוואן קונג

   תשתית לדיאלוג

העדפה בקבלת 
 13 8 25 31 23 5 15 17 12 7 3 1 2 48 10 38 החלטות ממשלתיות

נטל מילוי הדרישות 
 66 49 86 37 2 91 42 22 84 12 27 19 1 53 11 76 הממשלתיות

שקיפות המדיניות 
 15 11 40 12 3 20 14 35 28 8 4 2 1 31 7 91 הממשלתית

תשומות ליכולת 
   להשתנות

זמינות שירותי מחקר 
 17 15 9 22 20 4 11 13 2 5 6 7 14 3 1 28 והכשרה מקומיים

הכשרה במקום 
 18 7 26 19 25 10 12 5 11 9 4 1 2 8 3 35 העבודה

שיתוף פעולה בין עובד 
 43 6 25 17 8 9 31 10 24 18 3 4 1 26 2 33 למעסיק 

   תשתית לחדשנות

 38 24 15 21 19 9 48 3 1 5 4 6 13 16 2 7 מקור היתרון היחסי
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 26 14 16 13 43 10 20 1 2 5 7 4 18 6 3 8 היכולת לחדש

  
פירוט סעיף נתונים 

-GCI 2009ממדד 

 הולנד קנדה יפן גרמניה פינלנד דנמרק שוודיה סינגפור ארה"ב שוויץ ישראל 2010
הונג 
ואןוטאי קונג  אוסטרליה נורווגיה בריטניה 

   חדשנות בתהליך

 37 21 12 6 4 13 8 1 11 7 14 10 5 2 9 49 פיתוח אשכולות

מיקום בשרשרת הערך 
 78 40 15 16 10 6 38 2 1 9 8 4 12 11 3 25 המוסף

 23 12 19 15 26 6 20 1 2 5 7 4 13 8 3 22 תחכום תהליך הייצור

   יכולת לקלוט חדשנות

זמינות של טכנולוגיות 
 21 4 18 33 11 10 9 12 16 3 7 2 14 5 6 15 מתקדמות

מידת האימוץ של 
טכנולוגיות חדשות על 

 16 8 22 12 17 25 21 2 14 9 7 6 13 5 3 11 ידי עסקים

   יכולת לחולל חדשנות

איכות מוסדות 
 10 20 4 18 34 7 11 15 5 13 9 6 12 2 1 3 המחקר והפיתוח

הוצאות עסקים על 
 20 18 14 9 33 12 22 2 4 7 6 3 8 5 1 11 מחקר ופיתוח

שיתוף פעולה בין 
מוסדות להשכלה 

 14 15 7 12 27 11 9 20 10 3 6 5 4 1 2 21 גבוהה לתעשייה
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