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 81מס'  נקודת ראות

 אש הממשלה:רמועצה הלאומית לכלכלה במשרד ה
 המוח המרכזי של קפיצת המדרגה

 

 

)להלן: אש הממשלה במשרד רמועצה הלאומית לכלכלה בהציג המטה לתכנון אסטרטגי  לאחרונה
 המטההקמת  .על הכלכלה הישראלית האסטרטגיים םהאיומיניתוח את ( לתכנון אסטרטגי המטה

קפיצת מדרגה כלכלית  לקידוםהכרחי  'מוח מרכזי'להיות שהוא עשוי היא בשורה חשובה משום 
 . 15חזון ישראל ימוש וחברתית ולמ

 כדי לחולל קפיצת מדרגה?באיך מתארגנים הסוגיה: 

אימצה הממשלה את היעד האסטרטגי של הפיכתה של  2011שנת ב 
יעד זה מהווה עשרה המדינות המובילות בהכנסה לנפש. -לאחת מחמשישראל 

עשרה המדינות -פוך את ישראל לאחת מחמשששואף לה, 15 - חזון ישראל אימוץ חלקי של 
 .אותו מקדם מכון ראות, ואשר עשרה שניםהמובילות באיכות החיים של תושביהן בתוך חמש 

 חזון זה מחייב קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית. 

חד המכנים המשותפים בין מדינות שחוו קפיצת מדרגה הוא קיומו א 
בדרך כלל בצמוד לראש הרשות המבצעת, שתפקידו לעצב את  של 'מוח מרכזי',

ן בי שגת היעדים הלאומיים.האסטרטגיה למימוש  החזון הכלכלי והחברתי של המדינה ולה
יצירת ב, הגדרת סדרי עדיפויותב, עולמיותהערכה של מגמות בסק בזיהוי ווהשאר, גוף זה ע

 .מחקר שממוקד ביעדים הלאומייםבו זרועות הממשלה השונות,בין שיתופי פעולה 

מוח המרכזי של ממשלת היך צריך להיראות א :יאהוגיה סהפיכך, ל 
  ?ישראל

 חשוב? למה עכשיו?למה זה 

הוקמה המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש  2006ספטמבר ב 
בתהליכי קבלת החלטות בתחומי הכלכלה והחברה ה"מ כדי לסייע לר הממשלה
 ,מהמועצה הלאומית לכלכלהכחלק  לתכנון אסטרטגי הוקם המטה 2012בשנת  בישראל.

ידי -עלכלכלי -במטרה לתמוך בתהליכי קבלת ההחלטות האסטרטגיות בתחום החברתי
 . הממשלה

ציפה את הבפעם הראשונה,  ,פורסמה לאחרונהשחזית המטה ת 
 עקרונותהציעה ושמולם מתמודדת הכלכלה הישראלית, האיומים האסטרטגיים 

 . פעולה לאורם

ל קידום קפיצת מדרגה שולל כעד יעבודה שהוצגה לא הציבה הולם, א 
  .15ומימוש חזון ישראל  כלכלית וחברתית בישראל

 כיווני חשיבה ופעולה

עד לאומי בדמות הפיכתה של יריך לפעול לאור צרכזי' מהמוח 'ה 
היעדים  המדינות המובילות באיכות החיים של תושביהן.חמש עשרה ישראל לאחת מ

, וניתוח מפת האיומים 'מוח המרכזי'האסטרטגיה, המבנה ומדדי הביצוע של ההלאומיים, 
 צריכים להתעצב בראי יעד זה. וההזדמנויות, 

http://www.themarker.com/news/macro/1.2023384
http://www.themarker.com/news/1.1841467
http://www.themarker.com/news/1.1841467
http://www.themarker.com/news/1.1841467
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=2864
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3558
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3558
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2012/Pages/des5208.aspx
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פיצת מדרגה לאומית מחייבת ק: בנה הממשלה ולא רק מדיניותמ 
שינוי בהיערכות הממשלה והמוסדות הציבוריים כדי להשיג את היעדים הכלכליים 
והחברתיים. לפיכך, עבודה המטה לתכנון אסטרטגי חייבת להתייחס גם להיבטים ארגוניים, 

 מבניים ומוסדיים. 

 

 סוף.
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