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חלקומואט:הצמיחהקצב

המשקמכללההיי־טקשל

קבוענותר

העולמיתההיי־טקבועת

ההיי־טקמתפוצצת:

הילוךמורידבישראל

המואצת:הצמיחהתקופת

גדלחלקתופסההיי־טק

מהכלכלהוהולך

נאמןשמואלנחסדמקךר:

סייגאמיר סייגאמירמאת

"קטרהמושג

מלווההצמיחה"

המקומיתההיי־טקתעשיית

הואלפחות.עשוריםשגיכבר

והתקוותהשאיפותאתמשקן?

החדשנותבתעשייתשנתלות

שתעשייההשאיפההישראלית:

למקוםכולוהמשקאתתובילזו

שתעשייתהתקווהיותר;טוב

וחברותהמשגשגתהיזמות

קדימהימשכוהגדולותההיי־טק

רקולאהמשק,חלקיכלאת

עוכדיהן;אל[*051-052את

שתעשייההרבשהערךהתקווה

לעודיחלחללמשקמניבהזו

הישראלית,מהחברהחלקים

הפעראתלצמצםלנוויאפשר

המפותח;העולםמדינותמול

לספקהשאיפהמהכלויותר

הייםרמתהמדינהאזרחילכלל

יותר.טוכה

הישראליההיי־טקקטר

במשךביושר.שמואתהרוויח

עמראכןהוא90ה-שנותמרבית

תעשייתבו:שנתלובתקוות

מואץ,בקצבצמחהההיי־טק

והלךגדלהמשקמכללוהלקה

יותרהעסיקההיאבעקביות;

ערךיותרייצרהעובדים,

בתוצרהלקהאתוהגדילה

גדולותהברותוביצוא;המקומי

היטבלהתמודדוהצליחוקמו

והיוזמההגלובליים;בשווקים

לצדהישראלית,והיצירתיות

מוכחות,פיננסיותהצלחות

סיכוןהוןכספילכאןמשכו

הכרחיתנאישהיוורבים,

כולוהמשקהמואצת.לצמיחתה

היהולכולםמהיר,בקצבצמח

מושךההיי־טקקטרכינחר

עוצמתו.במלוא

90ה-בשנותההיי־טקהצלחת

הישגשלמסוכנתתחושהיצרה

שהקטרהיתההגישהבר־קיימא.

כדימהרמספיקנוסעכבר

חייו.המשךאתבעצמולתחזק

הידלדלוהממשלתיותהתמיכות

קטנוההמשךבדורההשקעות

יזמיםשלהטווחארוכתוהגישה

אחרבמרוץהתחלפהומשקיעים

כמעטלנולקחהמהיר.האקזיט

ההיי־שתעשייתלהביןכדיעשור

טק

$TS1$ההייטק$TS1$

$DN2$ההייטק$DN2$מקומהאתוהולכתמאבדת

צמיחה.כמנוע

מוסדפירסםבאחרונה

מדיניותלמחקרנאמןשמואל

שמנתחחשובדו״חממשלתית

בתעשייתהמגמותאת

והחדשנותהטכנולוגיה

שנעשההמחקרהישראלית.

מספקוהטכניוןהלמ״סבשיתוף

עלטווחארוכתראייהזווית

נקודהעולהמהמחקרהתעשייה.

השניכחוטשחוזרתמדאיגה,

שבוהכלכלייםהנושאיםברוב

ההיי־טקתעשייתטיפל:הוא

ומזהצמיחה,קטראינהכבר

מושכתשאינהעשורכמעט

המשק.אתאחריה

מתוךהבולטיםהנתונים

היתה2000כימצביעיםהדו״ח

שנהאותהעדהמים.פרשתשנת

בקצבההיי־טקתעשייתצמחה

הואטאחריהאךיחסיתמהיר

לקצבוהשתווההצמיחהקצב

כתוצאההמשק.כללשלהצמיחה

ההיי־טקתעשייתשלחלקהמכך,

זההכמעטהמקומיהתוצרמכלל

2000שללזוכיום

הואנוסףבולטנתון

לאחר2005ב-שהחלהקיפאון

2000ב-הבועההתפוצצות

בחלקומירידהההיי־טקסבל

הצליחה2005עדאךמהתוצר,

עםלעצמה.לחזורהתעשייה

אתהמשיךלאההיי־טקזאת,

משנהוהחלהשיפורמומנטום

זההבשיעורצומחהואזו

לאהואכלומר,המשקלכלל

הצמיחה.אתהמזרזגורםמהווה

ניתןזההכמעטדינמיקה

תעשייתשלבחלקהגםלראות

ובשיעורהיצואמכללההיי־טק

ביחסבתעשייההמועסקים

במליםבמשק.השכיריםלכלל

מושך.לאכברהקטראחרות,

אינושההיי־טקעשורכבר

אינוישראל,שלהיצואאתדוחף

מכלוחשובהתוצר,אתדוחף

שדוחףגורםמהווהלאכברהוא

בישראלהחייםרמתאתקדימה

בנושא28בעמודכתבה)ראו

האםכלכלית־חברתית(.זווית

הצמיחהאתשתדלקוהמקורות

ההיי־טקתעשייתשלהמהירה

שריריםעדיין90ה-בשנות

ומסוגליםבישראלוקיימים

החיי־קטראתמחרשלהתניע

טל?

$TS1$?החייטל$TS1$

$DN2$?החייטל$DN2$להתערבותמלוםישהאם

מחדשלרתוםכדיממשלתית

צמיחתלטובתאלהמקורות

בתהליכיםשמדובראוהתעשייה

האםמעצמם?שיקרוטבעיים

היתרוןאתמחדשלתדלקניתן

אתשהניףהגלובליהתחרותי

90ה-בשנותהזאתהתעשייה

לדוןננסההבאותבכתבות

כיהבנהמתוךאלהבנושאים

החדשנותלתעשייתתחליףאין

פריחתהוכיהישראלית,והידע

בעלתמטרההיאזותעשייהשל

לאומית.חשיבות

המשותף:המטה

חדשנות

להיי־טקההתייחסות

מעטאחתמקשהכאלהישראלי

בנויהענףלמציאות.חוטאת

מסוגיםחברותמאודמהרבה

בעלותבחברותהחלשונים:

שמייצרותנמוך,סיכוןפרופיל

מיליוניםמאותשלרווחים

ללאבחברותוכלהשנה,מדי

שמישהושמקוותעסקי,מורל

בשבילאותןלרכושמוכןיהיה

שלהןהנוכחותאוהטכנולוגיה

האלההחברותלכלאךברשת.

חדשנותאחד:בולטמשותףמכנה

החדשנותלמעשהטכנולוגית.

היזמותלצדהטכנולוגית,

שהעניקהזוהיאהמקומית,

היתרוןאתהישראלילהיי־טק

ומעולם.מאזשלוהתחרותי

ההיי־טקשלהתחרותיות

הגלובלייםבשווקיםהישראלי

לביצועיםבטבורהקשורה

השנים20ב-התעשייהשל

החדשנותעודכלהאחרונות.

בחזיתהיתההישראלית

התעשייהצמחההגלובלית,

עמהולקחהבמהירותהמקומית

מאזכינראהאךהמשק.כלאת

ישראלשלהתחרותיות2000

והולכת.נשחקתהיי־טקכאומת

חוסרהואלכךהעיקריהסממן

הישראליההיי־טקשלהיכולת

האחרוןבעשורמתוכולהוציא

דוגמתמהותית,גלובליתחברה

צ׳ק־פוינט,אונייסאמדוקס,

בשווקיםבהצלחהשמתחרות

הגלובליים.

התחרותיותנשחקהמדוע

היי־טקכאומתישראלשל

אתשתבעמיהאחרון?בעשור

שלתחרותיות״יתרונותהמושג

פורטר,מייקלפרופ׳הואאומות״

המחקרממוביליאחדשנחשב

העסקיתהאסטרטגיהבתחום

שפירסםבמאמרוהתחרותיות.

ביזנס״הרווארדבמסגרת1990ב-

הצעות

הענףלעידוד

השקעהלעודד

אנוש,בכישורי

פיזייםונכסיםחדשנות

מחקרמרכזילהקים

ממשלתי■במימון

בתחומיםהמתמחים

יישומיים

חברותמנהליעל

אתלהקריב

הקצרבטווחהתוצאות

תחרותייתרוןלמען

הארוךבטווחבר־קיימא

תשמורלאהישרדות

תחרותכושרעל

נדרשהבינלאומית.בזירה

תמידישינוי

יכולהלאהממשלה

השוקעללסמוך

ליתרוןשידאגהחופשי

לכןהענף,שלתחרותי

להתערבעליה

הממשלה:תפקיד

לטפחשינוי,לעודד

המקומיתהיריבותאת

בחברותחדשנותולדרבן

תקציביאתלהגדיל

הראשיהמדען

gm
חמיםלעודד

חברות©■להצמיח

מהיראקזיטפניעלגדולות

תחרותיות"יתרונותהמאמר־למבוסס

פורטר77מייפרום'שלאומות"של
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תחרותיותכיפרטרקבעריוויו",

שלהיכולתהיאהלאומיתברמה

אתעקביבאופןלהגדילמדינה

שלוהפרודוקטיביותהיעילות

אחרותבמליםאושלה,העוברים

פריון.

העיקריהגורםהוא״הפריון

שלהחייםרמתאתשקובע

המשפיעוהואזמן,לאורךאומה

הלאומיתההכנסהעלהעיקרי

אתשקובעזההפריוןלנפש.

התשואהרמתואתהעובדיםשכר

עלההוןבעלישמקבלים

פורטהכתבהשקעתם״,

הואהיי־טקעובדשלהפריון

הממוצעמהעובדמהותיתגבוה

היאלכךאינדיקציהבישראל.

שעובדכךעלהמצביעהנתון

שנייםפימרוויחממוצעהיי־טק

במשק.הממוצעמהשכריותר

אלאבפריון,לאהיאהבעיהאך

כיטעןפורטרשלו.במגמה

מאוד.דינמידברהיאתחרותיות

משקשלהתחרותיתהיכולת

כללשדרגשלוביכולתתלויה

עובדיו.שלהפריוןרמתאתהזמן

שיפורמשמעותובפריוןשיפור

מתמדתעלייההחיים.ברמת

המשמרתזוהיאהפריוןברמת

משק,שלהתחרותיהיתרוןאת

כההמשתניםבתחומיםבמיוחד

הטכנולוגיה.תחוםכמומהר

הירידהביןלקשורניתןואכן,

הישראליהמשקשלבתחרותיות

היחסבו.הפריוןמגמותלבין

היי-טקעוברשלהתפוקהבין

במשקממוצעעובדשללתפוקה

עשור,זהיציבנותרהישראלי

והכי2000שלמהשיאירדואף

היי־טקלעוברהתפוקהחשוב,

חמשכברנמצאתכ<ה-)ענף

כשיחסניכר,שינויללאשנים

שנרשםמהשיאנמוךעדייןזה

2000ב-

שהפדיוןהיאהמשמעות

דורךהמקומיההיי־טקענףשל

שלוהיכולתגםוכךבמקום,

הגלובלית,בתחרותלהתמודד

כלכלותשלמכיוונןבעילר

משתפרהפריוןשבהןמתפתחות

גבוה.בקצב

שהופכותהתמנות

לתחרותיתאומה

נעימהלאתמונהלמרות

המקומיתהחדשנותתעשייתזו,

הנדרשיםמקורותשופעתעדיין

תחרותיתתעשייתליצורכדי

מצייןפורטרגלובלי.מידהבקנה

אומה,שלאופיתכונותארבע

אותהלהפוךכדישהכרחיים

היאאחתתכונהלתחרותית.

והתשתיותהעבודהכוחאיכות

משליכיםאלהגורמיםהפיסיות.

שלהייצוריכולתעללמעשה

תנאיהיאשנייהתכונההמשק.

השוקאםכלומר,המקומי,הביקוש

ביקושיםליצוריכולהמקומי

אתשיעודדוותחרותרלוונטיים

תחרותייםמוצריםלפתחהחברות

כולו.העולםעבורגם

היאשלישיתתכונה

תומכים,ענפיםשלהימצאותם

אקו־שייצרוענפיםכלומר,

םיסטם

$TS1$אקוםיסטם$TS1$

$DN2$אקוםיסטם$DN2$שתעודדהדדיתוהפריה

הואהרביעיהגורםחדשנות.

כפיהחברה,שלהאסטרטגיה

שלמהמטרותנגזרתשהיא

המניות.ובעליהיזמים

הישראליתההיי־טקתעשיית

מתכונותאחתבכלניחנת

הואבישראלהעבודהכוחאלה.

לעולם.בהשוואהגםאיכותי,

מתקדםנחשבהמקומיהביקוש

החברותעבורלסמןויכוליחסית,

עולמיות.כללמגמותהישראליות

ידעמרכזינוצרובישראל

האבטחהבתחוםכמוספציפיים,

שמעודדים(,storageוהאחסון

הדדית.והפריהמקומיתתחרות

והזרהמקומיהמימוןתשתית

מפותחתהיאבישראלהפעילה

שכבריזמיםהרבהלצדיחסית,

מחפשיםועכשיואקזיטעשו

כן,אםטווח.ארוכותהשקעות

התחרותיותמדועהבעיה?מה

הישראליתההיי־טלתעשייתשל

בעשורנפגעה

האחרון?

כתבשפורטרכפי

הואשחשובמהבמאמרו,

הטכנולוגיהחינוךהשינוי.קצב

וקצבשמריועלקופאבישראל

שנהמדילשוקהנפלטהמהנדסים

26בעמודכתבה)ראוצומחלא

המחקרכן,כמוחינוך(.בנושא

תקופהזהמשברחווההאקדמי

במרכזייותרתומךואינוארוכה,

וקלינטק.ביוטקכמוחדשיםידע

שירותיוכןהתקשורתתשתיות

מפגריםבישראלהאינטרנט

בזכותהרבהלעולם,בהשוואה

וחוסראלהשווקיםשלהריכוזיות

גדולהחברהאףמספקת.תחרות

יותרכברבישראלקמהלא

מרכזסביבהיצרהולאמעשור,

חדש.וידעהתמחות

סיכוןההוןקרנותולבסוף,

האחרוןבעשורמסיכוניםנרתעו

חדשותהשקעותלבצעומיעטו

בעמודכתבה)ראוהישראליבשוק

תקציביגםמימון(.בנושא30

הראשי,המדעןשלההשקעות

גבוהיםסיכוניםלקחתשתפקידו

יחסיתבאופןצומצמויותר,

הנטייהכן,כמוהאחרון.בעשור

הכסףאתלקחתקמיםשל

בהקמתלהשקיעולאולברוח,

פוגעתהיאגםגדולות,חברות

הישראלי.המשקשלבתחרותיות

תעשייתשלבתחרותיותדיון

לאהואהישראליתההיי־טק

התעשייהפוסט־מורטם.ניתוח

ונהניתמאור,חזקהעדיין
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