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 מבט ביקורתי –( GCIמדד התחרותיות של הפורום הכלכלי העולמי )

GCI (The Global Competitiveness Index ,)-מדד התחרותיות של הפורום הכלכלי העולמי, ה

 Global Innovation-וה IMDלצד מדדים דוגמת  ,בעולםנחשב לאחד ממדדי התחרותיות המובילים 

Index .ידי פרופסור קלאוס שוואב-על 1971הוקם בשנת  , הוא גוף אשרהפורום הכלכלי העולמי, 

מדד התחרותיות הוא הדו"ח . במטרה לחזק את המשילות ולעודד יזמות בקהילה הגלובלית

מטרת המדד לספק תמונת  צה רחבה בעולם.י הפורום והוא זוכה לתפויד-המפורסם ביותר המופק על

כל ה פנימית של הכלכלית במדינות שונות, הן באמצעות השווא יותמצב מהימנה של רמות התחרות

 בין כלל המדינות הנבחנות והמדורגות בו.השוואה פני זמן, והן ב-מדינה לעצמה על

התייחסות מצדם של קובעי כלל ל-גם בישראל, המדורגת במדד, מעוררים ממצאיו עניין וזוכים בדרך

גרר פרסום , בה נרשמה עלייה חדה בדירוגה של ישראל במדד, 2017המדיניות והציבור הרחב. בשנת 

המדד התייחסויות רבות, בין היתר מצד גורמים שביקשו לזקוף לזכותם את ההישג שבשינוי דירוגה 

 (.2018-2017לשנת  GCI) של ישראל שמעיד, על פניו, על עלייה ברמת התחרותיות בה

חתירה ב, המכון הישראלי לתכנון כלכלי בהם עוסקהליבה  מנושאיאחד  הינוהתחרותיות  תחום

של כלכלת ישראל המשתנה התחרותיות רמת כחלק ממאמץ זה, חוקר המכון את  .ההגברתלמתמדת 

על בסיס ניתוח זה, מזהה המכון חסמים . במשק עם התחרות הפנימית ההגומלין שלואת יחסי 

-ה .מםקידוהמלצות לונקודות תורפה ומציע פתרונות, לצד זיהוי תחומים בעלי פוטנציאל צמיחה ו

GCI ובעולם בכללבנושאי תחרותיות בישראל  הוא אחד המדדים עליהם נסמך השיח המחקרי. 

העניין הגלום בבחינה ביקורתית שלו הוא, לפיכך, כפול: ראשית, משום המקום שהוא תופס בשיח 

והרלוונטיות הממשית שלו לשיח זה ולהבנת מצב הכלכלה בישראל; ושנית, משום  הציבורי

 מפותחותסוקר מגוון רחב של כלכלות,  המדד מחקרי.-לשיח הכלכלי הרלוונטיות שלו ככלי מתודולוגי

ניתן  המצורף בתרשיםהעולם. כלכלות שונות מרחבי  137 המדד כולל ,נכון להיוםחות כאחד. ומתפת

 ועד היום. 2001לראות את דירוגה של כלכלת ישראל ביחס ליתר הכלכלות במדד החל משנת 

 

24

19 20 19

15
17

23

27
24

22
25

27 27 27
24

16

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

1תרשים 
2001-2017, כלכלת ישראל במדד התחרותיות(Rank)דירוג 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/


3 
 

 
 

, תחומי הליבה של התחרותיותמה שמוגדרים כ סוקרים אתש( Pillars)נדבכים  12-המדד מורכב מ

 נדבכיםכל אחד מעבור פקוד המוסדות הציבוריים, שווקים פיננסים, חינוך, חדשנות ועוד. ביניהם: ת

(; Score)"אישי" עבור הביצועים שלה ביחס לעצמה  ציונים: ציוןמקבלת הכלכלה הנבחנת שני  אלו,

 (. Rankביחס ליתר הכלכלות במדד )נדבך זה מיקומה ב"יחסי" שמסמן את ודירוג 

-Factorמונעות גורם )כלכלות  התפתחות:בין הכלכלות בחלוקה לשלוש רמות  המדדכמו כן, מבדיל 

driven( מונעות יעילות ,)Efficiency-driven( ומונעות חדשנות )Innovation-driven .) סיווג זה בא

 לידי ביטוי בשקלול הנדבכים באופן הבא: 

I.  מתחרות בעיקר על משאבי טבע וכוח אדם בלתי מיומן.  גורם מונעתמדינות שכלכלתן

על מחיר , כך שהן למעשה מתחרות רמות במדינות אלו מוכרות מוצרי יסוד וסחורותהפי

השכר הנמוך במדינות אלו משקף את הפריון הנמוך שמאפיין את . ים והשירותים בהןהמוצר

 הכלכלה המקומית. 

II.  רמת שכר גבוהה ועולה. בכלכלה מפותחת ובמאופיינות  יעילות מונעתמדינות שכלכלתן

. מנועי הצמיחה המוצרכלכלות אלו מתחרות על ייעול תהליכי הייצור ושיפור איכות 

השכלה גבוהה, הכשרה מקצועית, התייעלות שוק הסחורות, התייעלות  ן הםלהש והתחרות

 ה. שוק העבודה, התייעלות השווקים הפיננסיים ושילוב אמצעים טכנולוגיים בתעשיי

III.  מתחרות על חדשנות וייחודיות המוצרים. פירמות במדינות  חדשנות מונעתמדינות שכלכלתן

אופיינות . כלכלות אלו מעל טכנולוגיות ייצור מתוחכמות ומוצרים חדשנייםאלה מתחרות 

ל נמנית ע , מזה שנים רבות,כלכלת ישראלהן ברמות שכר גבוהות והן ברמת חיים גבוהה. 

 . קטגוריה זו

במגמת ירידה,  נמצא GCI-על פי ה (Rankהבינלאומי ) מיקומה של ישראל בדירוג ,בעשור האחרון

מן הפרסום האחרון  ,אולםבחמש השנים האחרונות.  24-27עם התייצבות מסוימת סביב מקומות 

 ,ספטמבר האחרוןב שהתפרסם 2018-2017בדו"ח  :תפנית דרמטיתלאחרונה חלה רה ולכאנראה כי 

מקומות ביחס לשנה  8, עלייה של 16-היא דורגה במקום הובמידה ניכרת מיקומה של ישראל השתפר 

נעו בטווחים  תה במקום זה לפני למעלה מעשור, לשנה אחת, אך ככלל ציוניהיישראל כבר הישעברה. 

 ירודים יותר.
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האחרונות תנודתיים השנים  16-, הציון והדירוג של ישראל ב2תרשים רור ביכפי שניתן לראות בב

אינם מתרחשים ואינם נוטים להשפיע על מצבן של כלכלות  תהליכים כלכלייםלרוב  עם זאת,למדי. 

 אפיינתתמ בהשדתיות האם התנו היא העולה מעיון בממצא זה השאלה כך.-בתדירות גבוהה כל

את המציאות משקפת  ,לעומת מדינות אחרות מבט ההשוואתיבביחס לעצמה והן  במדד, הן ישראל

 םאינש, GCI-המזינים את הסקרים עליהם מתבסס הרוח  כיאו שמא היא משקפת הלהכלכלית 

 . "בשטח"עם מה שקורה  יםמתיישב

עדכנית של רכיבים במדד ואופן מדידתם, שאלה זו ניצבת במרכז מסמך זה, המבוסס על בחינה 

בקש להציג דיון ביקורתי, תוך הצבעה על מספר חסכים מהמסמך  בהקשר של כלכלת ישראל.

ין היתר, ב תבססים ממצאי המדד.אפשריים הקיימים באופן מדידת חלק מהמשתנים שעליהם מ

מציג מדד מוביל דומה לבין מגמות שמסוימות שמציג המדד  נצביע גם על היעדר המתאם בין מגמות

)המסתמך על משתנים ועל אופני מדידה דומים(. חוסר המתאם בין המגמות שעליהם מצביעים שני 

, ובפרט על פגם אפשרי הם מסתמכיםהמדדים מרמז על בעייתיות באמצעי המדידה עליהם 

 של חלק מהמשתנים. במהימנותם

 איתר המכון מספר פערים ואי דיוקים ,ישראלבתיות ותחרה בחקרהמכון  במהלך תקופת עיסוקו של

( מתבסס על מחקרים GCI-המשק הישראלי. דו"ח התחרותיות )ה ו את, בכל הנוגע לניתוחבמדד

כלכליים אמפיריים ותיאורטיים שנשענים ברובם על סקרי דעה רחבים שמבוצעים במדינות הנבחנות. 

עם הטיה בתוצאות, דבר שעשוי זהות הנסקרים ואירועים סמוכים למועד קיום הסקר יוצרים לא פ

הרכב ירה" שלא משקפים נכונה את המציאות בשגרה. כמו כן, ולהפוך את הסקרים למעין "סקרי או

משחק גם הוא תפקיד משמעותי, במיוחד בתחומים בהם קיימים הבדלים מהותיים בין  האוכלוסייה

ת מדגם שאינה לוקחת למשל, קבוצ ,תתי הקבוצות שמרכיבות את האוכלוסייה המקומית. בישראל

בחשבון את ההבדלים בין המגזר החילוני, הערבי והחרדי, תייצר תפיסת מציאות שטוחה אשר אינה 

 מכירה במורכבות קריטית לטיפול בבעיות יסוד ועידוד צמיחה. 

הם אותם תחומי ליבה אשר נעדרים מהמדד, כגון  סוגיה נוספת שיש לתת עליה את הדעת בהקשר זה

-כלכלות ברחבי העולם, ישראל )המיוצגת על 113, מדד שכולל Economist-לפי מדד ה. יוקר המחיה

אביב( ממוקמת סמוך לעשירייה הפותחת ברשימת הערים המאופיינות ביוקר המחיה -ידי העיר תל

, כמו יתר המדדים המובילים בעולם למדידת תחרותיות, נוטה להתמקד CGI-הגבוה בעולם. ה

ובכך מפספס לא פעם תחומי ליבה מהותיים בעלי השפעה רבה על המשק, בפעילות הסקטור העסקי 

עבור  גם הוא תוצר לוואי ישיר של רמת התחרותיות, במקרים רבים(.הווה כגון יוקר המחיה )המ

הכלכלה הישראלית, השמטת רכיב זה ממדד התחרותיות פוגמת בשלמותו וביכולת לבסס דיון מקיף 

 .ומכוון מדיניות על סמך ממצאיו

בכל הנוגע לניתוח המשק הישראלי, תוך התמקדות  GCI-במסמך זה נבקש לבחון את מהימנותו של ה 

( של ישראל Scoreהשוואה בין הציון ) :בו ובמאפייניו הספציפיים. הניתוח ייעשה בשני רבדים

 GCI-( כלכלת ישראל בRankוהשוואה בין דירוג ) למציאות בשטח באמצעות נתונים אמפיריים

 ג שלה במדדים בינלאומיים אחרים. לדירו
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 GCI-חוסר המתאם בין מגמות שינוי התוצר לבין תנודתיות ציוני ה: קודת המוצאנ

השנים  16-שיעור הצמיחה של כלכלה מהווה אינדיקטור כמותי מהימן לתפקודו של המשק. ב

דבר אשר מצביע על מגמת צמיחה יציבה, רציפה ועקבית.  ,האחרונות התמ"ג הישראלי נמצא בעלייה

, הציון הכללי של ישראל ביחס לעצמה מאופיין בתנודתיות רבה 3רשים מס' כפי שניתן לראות בת

עיד, כביכול, על חוסר יציבות בכלכלה בתקופה הנבחנת. העדר הקורלציה בין אלו מהווה האמורה לה

 בסיס ראשוני להטלת ספק במהימנות התמונה התנודתית שעולה מהמדד. 

 

 

  בהשוואה למציאות בשטח ( של ישראל Scoreהציון ) בחינת

I. כלכליתמאקרו  סביבה (Macroeconomic environment) 

שורת פרמטרים מהותיים שהם נתונים כמותיים קשיחים )ולא את יציבות המשק ב בוחןנדבך זה 

תקציב סקרי דעות והלכי רוח(. המדובר בפרמטרים קשיחים וברורים שאינם ניתנים למניפולציה: 

 אשראי.הודירוג  ציבוריהחוב רמת האינפלציה, ריבית, שיעור החיסכון הלאומי, ההממשלה, 

-ל 0את הציון שקיבלה ישראל במשתנה "דירוג האשראי", דירוג שנע בין  ניתן לראות 4בתרשים מס' 

ומסמל את יציבות המשק לפי ההסתברות של המדינה הנבחנת לא לפשוט רגל. ניתן לראות כי  100

המדד ניתח את דירוג  2016. בשנת 2017-ו 2010קיימת תנודתיות רבה במשתנה זה בין השנים 

  .האשראי בכלכלת ישראל ללא ציון
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ניתן לראות את דירוג  5מס' בתרשים דירוג זה של ישראל במדד התחרותיות מעלה קושי ניכר: 

מעיון . S&P -ו Moody'sשתי חברות הדירוג המובילות בעולם, לפי לאורך זמן, האשראי של ישראל 

לא ניכרת תנודתיות , 2010בשנת  P&Sלפי  ,ד פעמית בדירוג האשראיפרט לעלייה חבתרשים עולה כי 

, כפי 2013שנת שינוי משמעותי בכל לא נראה כי התרחש . כמו כן, בדירוג האשראי של ישראל

 ותנחשבות לאינדיקטור מהימן לדירוג האשראי של כלכלהדירוג חברות . 4שמתואר בתרשים מס' 

 .דירוגיהןפירמה להשקיע על סמך או  מדינה באיזובפועל  נוהגים להחליטמשקיעים מוסדיים שו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רי מחולק לחוב פנימי ואת יציבות המשק מנקודת המבט של החוב הציבורי. החוב הציב כעת נבחן

 של המדינה התושביםשנוצר על ידי הלוואות מ בטא את החוב הציבורימוחוב חיצוני. החוב הפנימי 

והוא ניתן ברובו במטבע המקומי. החוב החיצוני הינו החוב כלפי מי שאינם תושבי  לאותה המדינה

  חדלות פירעון.להגיע לל עשוי להוביהוא והיות  ,החוב החיצוני הינו החוב המסוכן למשק המדינה.
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נבחן את השינויים בחוב הציבורי ובפרט בחוב החיצוני של המשק לעומת השינויים שחלו בציון כעת, 

שיעור החוב הציבורי , 6מס' . כפי שניתן לראות בתרשים GCI-כלכלית לפי ה-מקרוישראל בסביבה 

 מהתמ"ג קטן, ובפרט שיעור החוב החיצוני מהתמ"ג קטן, מה שמצביע על התחזקות מגמתית של

. אם GCI-ציבות המשק מנקודת מבט מקרו כלכלית. אולם דבר זה לא משתקף בציון של ישראל בי

 משקף באופן מהימן את יציבות המשק. אינו GCI-כך, נראה כי ה

 

II. ( מוכנות טכנולוגיתTechnological readiness) 

משתנים שיחד מייצרים אומדן למידת המוכנות והמסוגלות של המשק לאמץ  7-נדבך זה מורכב מ

ינדיבידואלים שמשתמשים נמצא שיעור הא בנדבך זה בין המשתניםטכנולוגיות ברמות שונות. 

ITU (International Telecommunication Union ,)באינטרנט. משתנה זה נלקח ישירות מתוך מדד 

מדינות,  175( בין ICTבוחן את ההתפתחויות בטכנולוגיית המידע והתקשורת )ש מדד כמותי

"אחוז משתנה יתן לראות את הציון של ישראל בנ 7מס'  בתרשים. אינדיקטורים 11באמצעות 

שעשו שימוש . משתנה זה מודד את שיעור האינדיבידואלים GCI-משתמשי האינטרנט" לפי ה

  מדידה.שקדמו ל, לפחות פעם אחת, בשלושת החודשים באינטרנט
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6תרשים 
בהשוואה לחוב הציבורי ( GCI)כלכלית לפי מדד התחרותיות -ציון הסביבה המקרו

(ח"מט)ולחוב החיצוני (ח"ש)

ציון סביבה 
-מקרוכלכלית 

GCI  

שיעור החוב  
החיצוני 

ג"מהתמ

שיעור החוב  
הציבורי 

ג"מהתמ

 ולחוב החיצוני )מט"ח( )₪(בהשוואה לשיעור החוב הציבורי  GCI-ישראל ב ימני( Y, ציר Scoreציון )

 2008-2016שמאלי(,  Yביחס לתמ"ג )ציר 

46.6

24.4
27.7 28.9

51.3

67.2 70
73.4 70.8 71.5

78.9 79.8

20

40

60

80

2006 2008 2010 2012 2014 2016

7תרשים 
( GCI)שיעור משתמשים פרטיים באינטרנט לפי מדד התחרותיות 

 GCI ,2006-2016-בישראל במשתנה שיעור המשתמשים באינטרנט  (Score) ציון
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ניתן  9-ו 8 בתרשימיםבישראל מעידה על מגמה שונה. בדיקת עומק של שיעור משתמשי האינטרנט 

לראות את שיעור משקי הבית המנויים לאינטרנט ואת שיעור משקי הבית בעלי שני מכשירי טלפון 

השיעור המינימלי של משקי בית מנויים לאינטרנט מתוך סך ניתן לראות כי  נייד או יותר )בהתאמה(.

ממנה ואילך שיעור ו 2006בשנת  54.6%על  עמד (2006-2016משקי הבית לתקופה הנתונה )

המשתמשים נמצא בעלייה רציפה. לעומת זאת, שיעור האינדיבידואלים המשתמשים באינטרנט, לפי 

 . 2012עד שנת  54.6%-נמוך מ, GCI-ה

 

מתייחס למדידה  GCI-על אף שאנחנו מודדים את המשתנה ביחס למשקי בית מנויים לאינטרנט וה

ואלית, אין ביכולתו של הבדל זה להסביר את פער של העושים שימוש באינטרנט ברמה האינדיביד

המגמות. על פניו, ייתכן כי תנודות שיעור משתמשי האינטרנט נובעות מקפיצה בשימוש באינטרנט 

הסלולרי בטלפונים הניידים שהפכו לנפוצים במהלך תקופה זו. בחינת שיעור משקי הבית שבבעלותם 

( מעידה גם היא על עלייה עקבית, כך שלא ניתן 9 מס' תרשים) שני מכשירי טלפון ניידים או יותר

 .GCI-להסביר באמצעותה את התנודתיות הניכרת בציון ב

 

III. ( מוסדותInstitutions) 

נדבך זה מודד את מוסדות השלטון, הרגולציה והבירוקרטיה ומערכת המשפט וכן את אמון הציבור 

במוסדות אלה. אחד המשתנים בנדבך זה הוא אמון הציבור בפוליטיקאים. כפי שניתן לראות 

בעשור האחרון נשמר די יציב עם עלייה קטנה  GCI-( של ישראל בScoreהציון ) 10מס' בתרשים 

( של ישראל מאופיין בתנודות משמעותיות יותר ובירידה חדה בין Rank, בעוד הדירוג )2015בשנת 

היציבות בציון לעומת התנודתיות בדירוג משמעותה שלמרות שאמון הציבור  .2010-2015השנים 

התנודתיות בדירוג נובעת, ככל הנראה, מכך ( יציב באופן יחסי ואף עולה במעט, Scoreכשלעצמו )

-וירד שוב ב 2010-2015שאמון הציבור בפוליטיקאים במדינות אחרות השתפר משמעותית בשנים 

2015. 
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8תרשים 
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9תרשים 
שיעור משקי בית בעלי שני טלפונים  

ניידים או יותר

 . 2006-2015שיעור משקי הבית בישראל בעלי מנוי אינטרנט, 
 לסטטיסטיקה.מקור: הלשכה במרכזית 

שיעור משקי הבית בישראל בעלי שני טלפונים ניידים או 
 . מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2006-2015יותר, 
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לבחון את מידת האמון בפוליטיקאים בכל הכלכלות הנכללות במדד, לצורך מאחר ואין ביכולתנו 

( מתנהג על פני זמן באופן שתואם Scoreבקרה נרצה לבחון האם הציון שקיבלה ישראל ביחס לעצמה )

מס' בתרשים ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה )-לשם כך, נסתכל על סקר שבוצע על .מקורות נוספים

של החברה הישראלית, תוך הבחנה בין המגזר היהודי למגזר  מדגם מייצג סקר זה מתבסס על(. 11

באמון הציבור בממשלה, במגזר  ירידהרור כי בשנים האחרונות דווקא חלה יהערבי. ניתן לראות בב

 . 2014ובמגזר הערבי כבר משנת  2015היהודי משנת 

לא נלקח בחשבון המגוון של דוגמא זו ממחישה כיצד זהות הנסקרים עשויה להטות את התוצאות כש

כמובן שכאשר מדובר בסקרים זווית הראיה של הנסקרים קובעת גם את האוכלוסייה המקומית. 

 1התוצאה, אולם הדבר רק מצביע על חוסר רגישותו ובעייתיותו של מדד הנשען על סקרים.

 

 

 

                                                           
הבדלים יתכנו גם בשל אופי הנושא הנסקר. כך למשל אמון הציבור בצעדי הממשלה בתחום הכלכלי אינו זהה בהכרח לאמון  1

. עם זאת יש לצפות ששינוי משמעותי באמון הציבור ימצא הביטחוני )מדינתי ו/או אישי(הציבור בממשלה בתחום המדיני או בתחום 
 ביטוי כלשהו במדד תחרותיות.
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11תרשים 
אמון הציבור בממשלה בחלוקה למגזרים  

אמון הציבור  
-בממשלה 

המגזר 
היהודי

אמון הציבור  
-בממשלה 

המגזר הערבי

 2006-2016שיעור אמון הציבור בממשלה, בחלוקה למגזרים, 
 הישראלי לדמוקרטיהמקור: המכון 
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שמאלי( כלכלת ישראל באמון  Y, ציר Rankודירוג ) (ימני Y, ציר Scoreציון )
 .2006-2016הציבור בפוליטיקאים, 
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IV. ( תשתיותInfrastructure) 

נדבך זה מודד את איכות התשתיות של הכלכלה הנבחנת כגון כבישים, מסילות רכבת, תעופה, חשמל 

והאם מדידה זו  GCI-זה נבקש לבחון את האופן שבו נמדדת איכות נמלי הים בוטלפוניה. במקרה 

משקפת את איכות הנמלים בפועל. הבחירה לבחון דווקא את תחום נמלי הים נובעת ממרכזיותה של 

תשתית זו עבור מדינה כמו ישראל אשר מתאפיינת ב"כלכלת אי" שלנמלי הים תפקיד מרכזי בה. 

קל  .2001-2016הציון והדירוג של ישראל במשתנה איכות נמלי הים בשנים מציג את  12מס' תרשים 

. קל גם 2010-2014לאיכות נמלי הים של ישראל בשנים  GCI-להבחין בירידה החדה המיוחסת ב

 איכות נמלי הים נמצאת בעלייה. 2015-להבחין כי החל מ

 

מלי הים במדינה בסקאלה של נציון זה נשען על סקר רחב בו המשתתפים מתבקשים לדרג את איכות 

בו איכות שמשמעות הדבר היא שמשתנה זה מודד את האופן הוא הציון הנמוך ביותר.  1-שכ, 1-7

או פרמטרים כמותיים קשיחים  ולא את איכות הנמלים בפועל נתפשת בקרב הציבורהנמלים 

ואף מאפשרת לעיתים  . פרקטיקה זו מתאימה עבור משתנים מסוימיםהמבטאים איכות בתחום זה

להתגבר על פערי נתונים ולמדוד משתנים ייחודיים כמו מידת השחיתות במדינה. עם זאת, במקרה 

יש לבחון את  ,בו קיימים מדדים ברורים ומוסכמים ברמה הבינלאומיתששל נמלי הים, תחום 

 איכות הנמלים בפועל. מהימנה של בכדי לקבל תמונה באמצעיים כמותיים הדברים 

 GCI-ערכנו השוואה בין הציון שקיבלה ישראל במשתנה זה בעשור האחרון לפי ה 13מס'  שיםבתר

במונחים של תפוקה נפרקת לשעה, מדד מקובל בעולם למדידת  2לבין תפוקת הנמלים אשדוד וחיפה

בור מטען מסוג מכולות, סוג המטען המרכזי בנמלי את התפוקה הנפרקת מדדנו ע .איכות נמלי הים

 הים בישראל. 

                                                           
לו מרכזים את הרוב המוחלט של תנועת המטענים בישראל, כך לפי דיווח משרד התחבורה. נמלים א 2

http://media.mot.gov.il/PDF/SPA_HE/CARGO/TotalCargo2016.pdf 
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 GCI-ידי הציבור ומיוצגת ב-משמעותי בין איכות נמלי הים כפי שזו נתפשת עלקיים פער ניכר כי 

בכדי לבחון את הפער שנוצר בין המדדים, בדקנו את רמת הקורלציה לאיכות נמלי הים בפועל. 

לבין שורה של מדדי איכות נוספים, מעבר  GCI-)מתאם( בין הציון שניתן לישראל במשתנה זה ב

נמל חיפה ונמל  –למכולות נפרקות לשעה. הבדיקה נעשתה עבור שני הנמלים המרכזיים בישראל 

)תרשים מס'  בטבלה המצורפת אשדוד. מדדי השירות הינם מדדים רשמיים ונלקחו מרשות הספנות.

 GCI-בעם ציון איכות הנמלים  שלילית קורלציהעבור רוב מדדי השירות קיימת ניתן לראות כי (, 14

בדיקה זו מחזקת את המסקנה שמתקבלת . למדיהיא חלשה  ,בהם הקורלציה חיוביתשוכי במקרים 

 אינו תואם את המציאות בשטח.  GCI-בלפיה הציון שניתן למשתנה זה הגרף מ

 

 14תרשים 

 ואיכות הנמלים לפי מדדים מקובלים  GCI-קורלציה בין איכות הנמלים לפי ה

 0.11- מטען כללי )ח.נ. אשדוד( -תפוקה ממוצעת לשעת שהייה 

 0.03- מטען כללי )ח.נ. חיפה( -תפוקה ממוצעת לשעת שהייה 

 0.28- צובר חופנים )ח.נ. אשדוד( -תפוקה ממוצעת לשעת עבודה 

 0.23 צובר חופנים )ח.נ. חיפה( -תפוקה ממוצעת לשעת עבודה 

 0.08 זמן שהייה ממוצע של אניית מטען כללי )ח.נ. אשדוד(

 0.06- זמן שהייה ממוצע של אניית מטען כללי )ח.נ. חיפה(

 0.06 זמן שהייה ממוצע של אניות צובר )ח.נ. אשדוד(

 0.26- זמן שהייה ממוצע של אניות צובר )ח.נ. חיפה(

 0.53- אשדוד(זמן המתנה ממוצע של אניית מתקנים אוטו' )ח.נ. 

 0.30- זמן המתנה ממוצע של אניית מתקנים אוטו' )ח.נ. חיפה(
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בהשוואה לתפוקה בפועל(GCI)איכות נמלי הים בישראל לפי מדד התחרותיות 

תפוקה ממוצעת  
לשעת עבודה

ציון ישראל  
באיכות נמלי הים 

 GCI-ב

Linear ( תפוקה
ממוצעת לשעת  

(עבודה

Linear ( ציון
ישראל באיכות  

-נמלי הים ב GCI 
)

בהשוואה לאיכות  (GCIימני( ישראל במשתנה איכות הנמלים לפי מדד התחרותיות ) Y, ציר Scoreציון )
 שמאלי(, לפי נתוני הרשות לספנות.  Yהנמלים בפועל )מכולות נפרקות לשעת עבודה, ציר 
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V. פיתוח ( השווקים הפיננסייםFinancial Market development) 

אפקטיביות השוק נמדדת באמצעות שורה של משתנים שמעידים על התנהלות השוק כגון מימון 

באמצעות שוק ההון המקומי, נגישות להלוואות, הון זמין, חוזק הבנקים, רגולציה של הבורסה 

 ין השנים ב GCI-מציג את הציון והדירוג של כלכלת ישראל ב 15מס'  וזכויות משפטיות. תרשים

.  נראה כי אלה נמצאים במגמות דומות בשנים המאופיינות בעליות וירידות תכופות. כמו 2001-2016

כן, נראה מן הגרף כי חלה עלייה בשנתיים האחרונות, משמע קל יותר לקבל הלוואה בתקופה זו. 

 לאורך כל התקופה נראה כי המגמה יציבה עקרונית. 

 

 

ו התוקף שניתן לייחס למדד הבוחן את הקלות בקבלת הלוואה השאלה המקדמית הנשאלת היא מה

באופן כללי, שעה שקיימים הבדלים מהותיים ואף קיצוניים ביכולת קבלת הלוואות בקרב ציבור 

הלווים עצמו. על כן, ייתכן כי מוטב למדוד את יכולת קבלת ההלוואות בחלוקה לפי סקטור )עסקים 

בניתוח תחת ההנחה כי ישנה משמעות גם למדידה כללית של קטנים מול גדולים(. עם זאת, נמשיך 

 הקלות בקבלת הלוואה.

בכדי לנתח את מהימנות המשתנה ועד כמה הוא משקף את המצב במשק, יש להבין תחילה מדוע 

עבור כל מי שהוא לא עסק מודדים את הנגישות להלוואות, מה היא מייצגת ועל מה היא משפיעה. 

מה שהופך אותן למקור מימון מרכזי עבור  ,הלוואות הן הדרך הנפוצה ביותר לגיוס אשראי ,גדול

ניכרת ירידה משמעותית בציון של  2014-ל 2006ניתן לראות כי בין השנים עסקים קטנים ובינוניים. 

לראות ירידה בסך האשראי אם מגמה זו משקפת את המציאות בפועל, נצפה ישראל במשתנה זה. 

 עבור הסקטור העסקי. הבנקאי 
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15תרשים 
(  GCI)נגישות להלוואות לפי מדד התחרותיות 

ציון

דירוג

 . GCI-ציון ודירוג של כלכלת ישראל בנגישות להלוואות, לפי ה – 15גרף 
 (.Rankאת הדירוג ) ( של ישראל, בציר השמאליScoreבציר הימני ניתן לראות את הציון )
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עסקים  :מוצגים נתוני האשראי הבנקאי בסקטור העסקי בישראל בחלוקה למגזרים, 16בתרשים מס' 

סך האשראי לעסקים קטנים ובינוניים נמצא דווקא  2008החל משנת גדולים, בינוניים וקטנים. 

נובעות בין  הנציין כי מגמות אלבמגמת עלייה ואילו סך האשראי לעסקים הגדולים נמצא בירידה. 

כמו  .השאר מכך שבנק ישראל הגביל את שיעור חשיפת תיק האשראי של הבנקים לעסקים גדולים

כן, לווים משמעותיים מהבנקים בסקטור העסקים הגדולים מחקו חובות והקטינו את תיק האשראי 

שלהם בצורה משמעותית. כך, לבנקים התפנו סכומים משמעותיים, שבעבר הוקצו לעסקים הגדולים, 

 ועברו לעסקים קטנים ובינוניים, וכן למשקי הבית. מכאן ניתן להסיק שאין הכרח ששינוי המגמות

 נובע מקלות קבלת ההלוואות, וייתכן כי הוא נובע משינוי תמהיל האשראי של הבנק. 

 

 

VI. ( חדשנותInnovation ) 

מדדת רמת החדשנות של הכלכלה המקומית. נדבך החדשנות כולל שבעה משתנים, במדד נבפרק זה 

יך את שישה מהם מתבססים על נתוני סקרי דעה, הלקוחים מתשובות לשאלות כגון "כיצד אתה מער

האיכות המדעית של מוסדות המחקר במדינה" וכדומה. משתנה כמותי אחד מודד את מספר 

הפטנטים שהוגשו במדינה על כל מיליון איש. כדי לבחון את מהימנות המדד בנדבך החדשנות, ערכנו 

השוואה בין הציון הכללי של ישראל בנדבך זה לבין הציון של ישראל במשתנה "מספר הפטנטים 

ן איש", שהוא כאמור המשתנה הכמותי היחיד בנדבך. על כן,  יש להניח כי ציון הנדבך בכללותו למיליו

ניתן לראות  (17הבא )מס' יעמוד בקורלציה חיובית עם המשתנה הכמותי היחיד שהוא מכיל. בתרשים 

 כי מדובר במגמה דומה, אך קיימת שונות בלתי מבוטלת בין השניים.
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 . 2008-2015סך האשראי הבנקאי לעסקים קטנים, בינוניים וגדולים במיליארדי שקלים, 
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מפורטים הציונים של כלכלת ישראל בעשור האחרון בליווי חצים  (,18בטבלה המצורפת )תרשים מס' 

המורים על המגמה בכל אחד מהמשתנים עבור כל אחת מהשנים. חץ המורה מעלה מצביע על עלייה 

ולהפך. החצים הירוקים מורים על מגמה משותפת ואילו החצים האדומים מורה על מגמה שונה. 

 בלבד. 44.4%מד על בשנים אלה, המתאם בין מגמות המדדים עו

 

הבדל בין המגמות עשוי לנבוע מן העובדה שיתר נדבך החדשנות מתבסס על סקרי דעה, אשר תלויים 

הנסקרים ובמועד עריכת הסקר והלך הרוח שמלווה את אותם ימים. נשווה כעת במידה רבה בזהות 

-לדירוגה וציונה של כלכלת ישראל לפי ה  GCI-בין ציונה ודירוגה של כלכלת ישראל בחדשנות לפי ה

GII (Global Innovation Index .מדד ממוקד האומד את החדשנות של הכלכלות בעולם ,) 

 18תרשים 

 ומספר הפטנטים למיליון איש בישראל GCI-קורלציה בין ציון ישראל בחדשנות לפי ה

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

158.1 166.6 195 249.2 235.5 218.8 230 239.1 246.6 247.1 
מספר הפטנטים 

למיליון איש 
 בישראל 

5.3 5.1 5.3 5.5 5.57 5.6 5.6 5.6 5.7 5.8 
ציון ישראל 

 בחדשנות 

 ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ - - ↑ ↑ 

שינוי הציון 
בכמות 

הפטנטים 
 למיליון איש

 ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 
שינוי הציון 
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ציון במספר 
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שהוגשו  

למיליון איש

ישראל במדד החדשנות וציון ישראל משתנה מספר בקשות פטנטים שהוגשו   (ימני Y, ציר Scoreציון )
 . 2008-2017(, GCIלמיליון איש לפי מדד התחרותיות )

 

 

 
 

 



15 
 

 
 

ובין ציון ישראל  GCI-ניתן לראות כי קיימת מגמה שונה בין ציון ישראל בחדשנות ב 19מס' בתרשים 

 . GII-ב

 

וכן ציונה  GCI-ישראל בנדבך החדשנות במפורטים ציונה של כלכלת  (,20בטבלה הבאה )תרשים מס' 

, בליווי חצים המורים על המגמה בכל אחד מהציונים עבור כל אחת מהשנים. GII-הכללי של ישראל ב

חץ המורה מעלה מצביע על עלייה ולהפך. החצים הירוקים מורים על מגמה משותפת ואילו החצים 

המדדים העידו על מגמה משותפת  2011-2017האדומים מורים על מגמה שונה.  מסתמן כי בשנים 

מתבסס  GCI-רק בשנתיים מתוך שש. ההבדל בין המגמות עשוי לנבוע מן העובדה שנדבך החדשנות ב

 בעיקר על סקרי דעה, אשר תלויים במידה רבה בזהות הנסקרים ובהלך הרוח במועד עריכת הסקר. 

 

 

 20תרשים 

 GII-ו GCIישראל בחדשנות לפי המדדים ( Rankודירוג )     (Scoreקורלציה בין ציון )

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

 (GIIדירוג ישראל במדד החדשנות ) 17 21 22 15 14 17 14

6 3 3 3 3 2 3 
דירוג  ישראל בנדבך החדשנות של מדד 

 (GCIהתחרותיות )

 GCI -כיוון שינוי הדירוג בחדשנות ב ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑  

 GCI -כיוון שינוי הדירוג בחדשנות ב ↑ ↓ - - - ↑  

 (GIIציון ישראל במדד החדשנות ) 53.88 52.3 53.5 55.5 56 56 54

5.5 5.57 5.6 5.6 5.6 5.7 5.8 
ציון ישראל בנדבך החדשנות של מדד 

 (GCIהתחרותיות )

 GII -כיוון שינוי הציון ב ↑ ↓ ↓ ↓ - ↑  

 GCI -כיוון שינוי הציון בחדשנות ב ↑ ↑ - - ↑ ↑  
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-בחדשנות ב

GCI

ציון ישראל 
GII-ב

 Y( וציון )ציר GCIבמדד החדשנות של מדד התחרותיות ) (ימני Y, ציר Scoreציון )
 . GII )2008-2017שמאלי( ישראל במדד החדשנות )
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VII.  סיכום ביניים 

הנדבכים הנוספים כוללים  ששת. GCI-עשר הנדבכים מהם מורכב ה-מתוך שנים שישהעד כה סקרנו 

, יעילות שוק הסחורות, יעילות שוק העבודה, תחכום ההכשרה והשכלה גבוה בריאות וחינוך יסודי,

  גודל השוק.ו השוק העסקי

בבואנו לבחון את מהימנות המדד והאם הוא משקף נכונה את מצבה של כלכלת ישראל, בחרנו 

להעמיק בעיקר במשתנים שניתן למדוד באמצעות כלים אמפיריים כמותיים, הן מבחינת להתמקד ו

ממחישים את הפער  ההפערים שהתגלו במשתנים אל המתודולוגיה והן מבחינת זמינות הנתונים.

תמונה מדאיגה בכל  גבשיםומ ,המדד לבין המציאות בשטח מייצריאות שת המצהקיים בין תפיש

כשמדובר במשתנים שנמדדים בכלים דאגה זו תקפה במיוחד  אלה. הנוגע לתוקפם של משתנים

 איכות נמלי הים(.דוגמת היטב ) מוגדרים כמותייםבכלים  הלמדוד את אללמרות שניתן איכותניים, 

שלא נבחנו בסקירה זו, מורכבים ממשתנים איכותניים וכמותיים,  היתר המשתנים במדד, אל

  כשהמשתנים האיכותניים מהווים כשני שליש מהמדד כולו.

 

 באמצעות מדדים בינלאומיים  GCI-תיקוף ה

ממדדי התחרותיות המובילים  (, נחשב לאחדGCIמדד התחרותיות של הפורום הכלכלי העולמי )

 IMD-מדד ה .אחריםומדדים  IMD ,Global Innovation Index-בעולם, לצד מדדים נוספים כגון ה

 International Institute forמדד התחרותיות של בית הספר למנהל עסקים בלוזאן, שוויץ ) הוא

Management Development), לאירופה. בדומה אחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה המובילים ב-

GCIה ,-IMD  מורכב גם הוא מנתונים קשיחים ומסקרים. בשל הדמיון בין המדדים, הן מבחינת

השוואה בחלק זה , נבקש לערוך ואופן הגדרת ומדידת המשתנים מבנההוהן מבחינת  שלהם סטטוסה

-ישראל לפי הניתן לראות את דירוג  21מס' בתרשים השניים בכדי לבחון את מהימנותם.  ממצאי בין

GCI וה-IMD  מספר המדינות שנכללו ב 2017בעשור האחרון. בשנת-GCI  כלכלות  137עמד על

 .61עמד על  IMD-ומספר המדינות שנכללו ב
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מאחר והמדדים אינם כוללים מספר שווה של מדינות ומספר המדינות שנכללות במדד משתנה משנה 

ולא על סמך הדירוג בתרשים מה המתוארת לשנה, נבקש לבחון את התיאום ביניהם על סמך המג

 בערכים מספריים. 

 (22)תרשים מס'  בטבלה המצורפתכפי שניתן לראות, קיימת שונות בלתי מבוטלת בין המגמות. 

אחרון בשני המדדים בליווי חצים המצביעים על המפורטים הדירוגים של כלכלת ישראל בעשור 

אדומים מורים על מגמה הירוקים מורים על מגמה משותפת והחצים ההמגמה באותה השנה; החצים 

 הפוכה. 

בלבד. סביר להניח כי  30%בעשור האחרון המתאם בין המדדים, מבחינת כיוון המגמה, עומד על 

יים ועל סקרי דעה, אשר נהדבר נובע מהסתמכותם של המדדים במידה רבה על משתנים איכות

ומועד עריכת הסקר יותר מאשר במציאות הכלכלית באותה  תלויים במידה רבה בזהות הנסקרים

משמעות הדבר היא כי קיימת, למעשה, בעיית מהימנות במשתנים עצמם, הנובעת מאופן  שנה.

, וכל מדידה מדידתם. כלומר, אין אפשרות לצפות לקבלת ערכים עקביים במשתנים במדידה חוזרת

 ם ממשיים בתכונה שאותה נעשה ניסיון למדוד.עלולה להניב תוצאות שונות, גם ללא קשר לשינויי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22תרשים 

 IMD-ו GCIישראל במדדים  (Rankדירוג )

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

17 23 27 24 22 25 27 27 27 24 16 GCI 

21 20 24 17 17 19 19 24 21 21 22 IMD 

שינוי  ↑ ↑ − − ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ 
GCI 

שינוי  ↓ − ↑ ↓ − ↓ − ↑ ↓ ↑ 
MD 
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 סיכום

בדו"ח האחרון של המדד זינק מקומה של ישראל בשמונה מקומות בדירוג הבינלאומי )דורגה במקום 

לאור מגמת הירידה שאפיינה את העשור האחרון עם התייצבות לכאורה, (, שינוי דרמטי 16-ה

בחנו את הציון והדירוג של ישראל כדי לבדוק את אמינות המגמה המוצגת . 24-27מסוימת במקומות 

 .ותקפותה עשר הנדבכים במטרה לזהות את מקור העלייה-בכל אחד משנים

בחינה זו העידה על עלייה בציון ובדירוג של ישראל עבור הרוב המוחלט של הנדבכים, למעט "בריאות  

לא היה שינוי ביחס לשנה שעברה, ונדבך ה"חדשנות"  בהםשוחינוך יסודי" ו"השכלה גבוהה והכשרה" 

בו נרשמה ירידה של מקום אחד בדירוג הבינלאומי. העלייה המשמעותית ביותר נרשמה בנדבך ש

מקומות ביחס לשנה שעברה ודירוג כלכלת ישראל במקום  15ה"מוכנות הטכנולוגית", עם זינוק של 

 השביעי בעולם )ראה נספח א'(.

, מורכב GCI-טכנולוגית", עליו נשענת עיקר הקפיצה בציון ובדירוג של ישראל לפי הנדבך ה"מוכנות ה

כפי שנטען במסמך זה,  שלושה משתנים איכותניים וארבעה משתנים כמותיים. משבעה משתנים:

 משקפיםהם במהותם  מדידה איכותנית של משתנים מסוג זה אינה מהווה אינדיקציה אמינה, שכן

ממדד ישירות ארבעת המשתנים הכמותיים הנכללים בנדבך זה נלקחו  המדידה.עת הנכון להלך רוח 

התפתחות הכלכלה המקומיות בכל הנוגע לטכנולוגיית מידע ותקשורת. את אשר מודד  ITUבשם 

את היקף השימוש באינטרנט בקרב האוכלוסייה ומדים באופן ספציפי, המשתנים שנדגמו א

 המקומית. 

נראה כי (, Technological readinessפרק המוכנות טכנולוגית )במסגרת כפי שנדון בהרחבה 

לבין בדיקות  ITU-קיימים פערים לא מוסברים בין המדידה הכמותית שנעשית במסגרת מדד ה

המכון אשר מבוססות על נתונים רשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בכל הנוגע להיקף 

כי יהא זה בעייתי להסתמך על לאור האמור לעיל, נראה השימוש באינטרנט על צורותיו השונות. 

להסביר קפיצה כה משמעותית בדירוגה של כלכלת ישראל, ביחס לעצמה וביחס  נדבך זה כדי

 לעולם, כפי שהוצגה במדד זה. 

בשני הרבדים שנבחנו במסמך  GCI-של מדד ה ספקו לגבי מהימנותו ותמעל הבדיקות שתוארו לעיל 

על קיומם של  בדיקות אלו מעידותזה: בדיקה פרטנית של משתנים ובדיקה כללית של מגמות המדד. 

פערים רבים ומשמעותיים בין הציון שניתן לכלכלת ישראל במדד לבין המציאות בשטח, כפי שזו באה 

תנים כמותיים במהותם, אשר לידי ביטוי בבדיקה אמפירית. הדבר צורם אף יותר כאשר מדובר במש

קיימים עבורם מדדים כמותיים מוגדרים היטב שהשימוש בהם מקובל ונפוץ ברמה הבינלאומית. 

דוגמא לכך היא מדידת איכות נמלי הים באמצעות סקר דעת קהל, כאשר קיימים מדדים אמפיריים 

כוללים  ,GCI-ה םובראש. ברור לכל כי מדדי התחרותיות, בפועל כמותיים למדידת פעילות הנמל

 נראה כי גם. אולם, בעלי משקל משמעותי במדידת תחרותיות המשקמשתנים איכותניים במהותם 

המדד אינו לוקח בחשבון מאפיינים  כפי שראינו במדידת האמון בפוליטיקאים, משתנים מסוג זה,ב

 המקומית. מהותיים של הכלכלה הנבחנת, כגון חלוקה למגזרים השונים מהם מורכבת האוכלוסייה 

בדיקה זו שנעשתה עבור מחצית מהנדבכים מהם מורכב המדד מעידה על פערים בלתי מבוטלים בין 

מציאות בשטח, כפי שעולה מבדיקה אמפירית כמותית. בין הל ,המציאות כפי שזו מתוארת במדד
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פערים משמעותיים לים אינדיקציות ל, מעIMD-ל  GCI-, לצד העדר קורלציה בין ההממצאים אל

מדדי תחרותיות בינלאומיים מובילים וביחס ב בתפישת המציאות התחרותית של המשק הישראלי

 למציאות בשטח. 

לפתח מדד תחרותיות ישראלי שבוחן נתונים על רקע זה מתגבשת המסקנה כי קיים צורך ומקום 

 אמפיריים ומתייחס לייחודו של המשק הישראלי כדי לאפשר טיפול נכון וממוקד בפיתוח המשק

  בישראל.

 טין ועדן אבריאל ובניהו בול :כתיבה ועריכה


