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עולהכךבסככהכמצא

"מדדיםהמקיף!מהדף׳ח

ולחדשכותלטכנולוגיהלמדע,

באפרילשפירסםבישראל",

מדיכיותלמחקרכאמןמוסד

אתשמספרבטבכיון,לאומית

הישראליההיי־טקשלסיפורו

האחרונות.השכים20ב-

והרריהגרפיםהטבלאות,

מתחבריםבדו״ההנתונים

כמהשמנפצתמורכבתלתמונה

ומעלהותיקותקונספציות

״קטרלעתידבנוגעשאלות

הישראלי״.המשקשלהצמיחה

אינההממשלהאחר,מצד

תמיכהבמדיניותממשיכה

שינוייםומנגדאגרסיבית,

שללהתעצמותהביאוגלובליים

באסיה.בעיקרמתחרות,כלכלות

לתמיכהמסודרתמדיניותבאין

בתחוםופיתוחמחקרבפעילות

ההיי־עתידהמדעי־טכנולוגי

טק

$TS1$ההייטק$TS1$

$DN2$ההייטק$DN2$בערפל.לוטהישראלי

כיכךעלעורריןאין

ההיי־טקתעשייתשלחשיבותה

היאהישראליתהכלכלהעבור

הענףהחזיק2009ב-קריטית.

העסקימהתוצר169כתפיועל

הסחורותמיצוא309וכ-

ואולםהמשק.שלוהשירותים

בעיהעלמצביעיםהךו״חנתוני

שלהמהירההצמיחהקשה:

לושהעניקה90ה-בשנותענף

צמיחה״,״קטרהסופרלטיבאת

בעשורלחלוטיןכמעטנעלמה

אם2000ה-שנותשלהראשון

ההיי־טקמשך90ה-בשנות

חלקומבחינתכולו,המשקאת

מועסקים,ומספריצואבתוצר,

חווההענף2000ה-בשנות

שניעקבבעיקרחדה,האטה

גדולים.גלובלייםמשברים

תעשייתאתההאטההפכהכך

מקטרהישראליתההיי־טק

כולההרכבתאתהמושך

קרון.לעוד

במקוםדותים

לבחינתהמקובלהמדד

מסויםענףשלהצמיחהכושר

שלו.בתוצרהגידולשיעורהוא

לקטרייחשבמסויםשענףכרי

הכלכלהאתקדימההדוחף

שלוהצמיחהשיעורעלכולה,

צמיחתמשיעורגבוהלהיות

כולו.במשקהתוצר

ענפי90ה-שבשנותבעוד

המשקפיםהמידע,טכנולוגיית

בקצבצמחוההיי־טק,מגזראת

החלהעסקי,מהתוצרמהיר

בשנתייםעצירה.חלה2000מ-

המגמה:התהפכהאףהאחרונות

בשנה,%4בכ-גדלהעסקיהתוצר

טכנולוגייתבענפיהתוצרואילו

שינוי.ללאכמעטנשארהמידע

ענפישדווקאהיאהמשמעות

הצמיחה,קטרכלומרההיי־טק,

הצמיחהאתשעיקבגורםהיווה

המשק.של

גורלואתבוחניםכאשרגם

מתוךהענףתוצרשלהיחסי

כילראותניתןבמשק,התוצר

%3.7מ-חלקועלה7991-1002ב-

העשורכלבמהלך7.9׳לל-

שמר2000ה-שנותשלהראשון

שלמהתוצרההיי־טקשלחלקו

שלרמהעלהמשקכלל

חלקו2009ל-נכון%11-%01

כללשלמהתוצרההיי־טקשל

חמהשיעור%2.11הואהמשק

תמונתגם2001ב-לחלקו

דורךהקטרכימצביעהזומצב

2000ב-לשיאהגיעמאזבמקומו

לבחינתהמשמשנוסףכלי

לצמיחתהענףשלתרומתו

הואהישראלית,הכלכלה

במספרהגידולבאמצעות

היחסיוחלקםבוהמועסקים

בישראל.המועסקיםסךמתוך

מאודצמחהההיי־טקתעשיית

ומספרהאחרונותהשנים15נ-

51.2פיעלהבההמועסקים

מאזזאת,עםאיש.אלף268ל-

המועסקיםמכללחלקם2001

.%9סביבונעקבוע,נותר

נתוניאתמחזקזהמדד

כיהואאףומצביעהתוצר

גודלואתהגדיללאהענף

ושכבתעשור,כמעטהיחסי

לשכבהמהשתייכותםהנהנים

שנייםפיהגבוהשכרהמרוויחה

קבועהכמעטנשארהמהממוצע

הגבוההשכרלאוכלוסייה.ביחס

לעתיםמוזכרבענףשהשתרש

עלהמכבידכגורםקרובות

שגםייתכןולכןהמעסיקים,

ולמניעתלהאטהתרומהישלו

נוספים,עובריםשלהעסקה

חברותשלפיתוחבמרכזיבייחוד

לעתיםהמעדיפותבינלאומיות,

שבהןבמדינותשירותיםלשכור

יותר.נמוךהשכר

לאהממשלה

מספיקעושה

במשךקפאשגודלםהמרדים

האםהשאלהאתמעליםעשור,

אוגודלו,למיצויהגיעההיי־טק

תרומתואתלהרחיבניתןשמא

אתשאיפייןקצבבאותולמשק

90ה-שנות

פוטנציאלהוא״ההיי־טק

אותו.לדחוףצריךאבלאדיר,

שאנחנושניםמאודהרבה

ד״ראומרהעבר״,אתחולבים

חברתמנכ״לשיינין,יעקב

שייניןכלכליים.מודליםהמחקר

הישראליההיי־טקאתמדמה

שללמהירותשהגיעלקטר

״הואאותו.עזבוואזקמ״ש200

הולךאבלבינתיים,ממשיך

שאנחנוהיאוהבעיהומאט,

היחסיהיתרוןאתדוחפיםלא

אנשיםהאחרונות.בשניםשלנו

ולאהזמןכלטובמרגישים

צברהמומנטוםשאתמבינים

הואומאז90ה-בשנותההיי־טק

שיינין.אומרמאט״,רק

שהמצבהןהטובותהחרשות

כיטועןשייניןהפיר.בלתיאינו

המשקשלהקטןלגורל״הורות

תבואשלנוהמרינהאםהישראלי,

נוכלאגרסיביתמדיניותעם

התוואי״.אתמאודמהרלשנות

היאמתארשהואהבעיהואולם

להסתכלנוחיותרש״לממשלה

בסדרהכלשעכשיוזהעל

האחרוןברבעוןצמחהמשק

בעודשצומחיםהיחידיםואנחנו

מביניםלאבמשבר.העולםששאר

מהבזכותולאהעברבגללשזה

עכשיו״.שקורה

מצביעשעליהןהבעיותאחת

הנמוךלנפשהתוצרהיאשיינין

״כדילארה״ב.בהשוואהבישראל

צריךהמשקהפערים,אתלצמצם

וכדיבשנה,95-069ב-לצמוח

צריךההיי־טקכזולצמיחהלהגיע

הואכיבשנה,109ב-לצמוח

כלאתומושךשרץהקטליזטור

מאחורה,ההיי־טקאםהכלכלה.

בעיה״.שישיודעאתה

לפיבהיי־טקההאטהמקור

הביקושיםהיחלשותהואשיינין,

היעדרלצדהביטחוניהמגזרשל

שלחדשנותלטיפוחמדיניות

צריכההיתה״המדינההממשלה.

שנותערהחדשנות.אתלטפח

הביטחוני,מהמגזרהגיעזה90ה-

ולאיותרהשקענולאמאזאבל

לעשורכזהאתגרלנומצאנו

בנינולא21ה-המאהשלהראשון

אחר״.קטליזטור

תוכניתאתמצייןשיינין

כדוגמההאמריקאיתהחלל

שניםלאורךשתרםלפרויקט

החדשנותוקידוםלפיתוחרבות

הממשלהשלתפקידהבארה״ב.

טכנולוגיים,גבולותלפרוץהוא

״אםכיואומרשיינין,קובע

הטכנולוגיותעלמסתכלים

והמאה20ה-המאהשלהגדולות

לוויינים,הכל?אתעשהמי21

ממשלה.הכלזהאינטרנט

ענקתקציבינדרשותמיד

החזיתאתדחפההמדינהותמיד

1-1002תקועים

במשקהשכיריםמשרותמסךההיי־טקעובדישי/\ור
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נותרולמו״פההוצאה

2000מאזקפואים

התפוצצותאחרי
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לאפרטימגזראףהטכנולוגית,

זאת״.לעשותיכול

שבההדרךשיינין,לדעת

היאלהתערבהמדינהצריכה

לדבריו,למו״פ.התקציביםהגרלת

ולאגדולפוטנציאללנו״יש

היתההמרינהכולו.אתניצלנו

תמריצים,ולתתלעודדצריכה

כיזה,אתעשתהלאהיאאבל

לעשות,צריךשלאראתההיא

בסדר״.הכלהקצרשבטווחבגלל

מואצתמצמיחה

משמעותיתלהאטה

ההיי־שלמרכזיתתרומהיצוא

טק

$TS1$ההייטק$TS1$

$DN2$ההייטק$DN2$זרמטבעבהזרמתמתבטאת

בזכותהכלכלהוהנעתלישראל

לענפיוסחורות.שירותיםיצוא

גדולמשקלהמידעטכנולוגיית

הוא2009וב-הישראלי,ביצוא

שקל,מיליארד5.81ב-הסתכם

מהמשק.היצואמכלל30׳לשהם

משתקפיםזהבענףגםואולם

אתשאיפיינוהשינויים

שנבחנוהאחריםהפרמטרים

2001עדמואצתצמיחה

לאחרמשמעותית.האטהומאז

היצואבהיקףירידההלה2000

והואהדוט.קום,משברבעקבות

2005לאחררקדומהלרמהחזר

בוחניםכאשרצומח.הואומאז

שלהיחסיבגודלוהשינויאת

המידעטכנולוגייתבענפיהיצוא

לראותניתןהיצוא,סךמתוך

שלגידולחלהאחרוןבעשורכי

2000ב-%2.72מ-בלבד39כ-

2009ב-היצואמתוך%1.03ל-

גודלו7991-0002ב-מנגד,

טכנולוגיותענפייצואשלהיחסי

בכ->«(מהרגדלהמידע

התמונהיותר.הרכהמהרכלומר

2000ה-בשנותכיהיאהמשתקפת

עלשמרכמעטאלהענפיםיצוא

רומהבשיעורוגדלהיחסיגודלו

המשק.שלביצואלעלייה

מרכזראשדוד,בןדןפרופ׳

החברתיתהמדיניותלחקרטאוב

באוניברסיטתלכלכלהופרופ׳

תשומתאתמפנהאביב,תל

ההיי־יצואבשיעורלגידולהלב

טק

$TS1$ההייטק$TS1$

$DN2$ההייטק$DN2$המשברלאחרהיצואמכלל

״בתקופה2008ב-הגלובלי

למיתוןנכנסהמערבישהעולם

השפלמאזלושהיהרציניהכי

הישראליההיי־טקיצואהגדול,

זהבזמן309ל-259מ-עלה

בעולםהמדינותשלוהיבואהיצוא

ובמדינה%03-%52ב-צנחכולו

שתלויהישראל,כמוקטנה

טובסימןזההבינלאומי,בסחר

שללכיווןהלךהפנימישהתמהיל

2008עלמסתכליםאםההיי־טק.

%02שלגידוליש2009מול

דוד.בןאומרבשנה״,

אתבוחניםאםואולם

שלהמוחלטבגורלוהשינוי

השינויכילראותניתןהיצוא,

בשיעורוהשינויכמוחדאינו

הסיבההיצוא.כללמתוךהיחסי

בשארביצואהפגיעההיאלכך

להעריךניתןולכןהמשק,ענפי

תיקוןנראההקרובותשבשנים

יותר.נמוךלשיעורוחזרה

בהשקעהלהתבשםלא

לתוצר״ביחסבמו״פ

קיומההמשךאתלהבטיחכדי

הישראלית,ההיי־טקתעשייתשל

ידעשלתשתיתעלהמבוססת

כילהבטיחישומרעי,טכנולוגי

מחקרלפעילויותמשאביםיוקצו

למדידתהמקובלהמדדופיתוח.

בתחומיבמשקהעיקריתהפעילות

ההוצאההואוהטכנולוגיההמרע

ביחסאזרחילמו״פהלאומית

בישראלזוהוצאה2009ב-לתוצר.

%3.4שקלמיליארד8.23היתה

ביותרהגבוההשיעורמהתמ׳׳ג,

oecdמדינותמבין

הדו״ח,מחברילטענת

ביחסלמו״פהגדולהההוצאה

שלחוזקהאתמבטאתלתוצר

)מקוםבעולםזהבתחוםישראל

החשובהמלוםואתראשון(

המחקרלפעילותשיש

ואולםהישראלי.במשקוהפיתוח

ההוצאהאתבוחניםכאשר

ישראללנפש,למו׳׳פהלאומית

אחריומדורגתמובילהאינה

לכךהסיבהושוודיה.סינגפור

ישראלשללנפששהתמ״גהיא

oecdלמדינותבהשוואהנמוך

בתהוםלישראלתחרותהמהוות

ההתהדרותלמרותלכן,המו״פ.

ביחסלמו״פגבוההבהוצאה

שנמדדבפרמטרמדוברלתוצר,

שהואהישראלי,לתמ״גבהשוואה

יחסית.נמוך

בהשקעהלהתבשםלנו״אל

מזהירלתוצר״,ביחסבמו״פ

הגודלפעמים״הרבהשיינין.

מפניהקובע.הואהמוחלט

יותרהרבהשלנושהתוצר

יכולארה״בכמוממדינהקטן

אבסולוטייםשבמונחיםלהיות

100פיהיאשלהםההשקעה

אצלנו״.מאשר

השתנתההתחרותזירת

בדרום־מדינותגםוכיום

מזרח

$TS1$בדרוםמזרח$TS1$

$DN2$בדרוםמזרח$DN2$בישראלמתחרותאסיה

להצליחבריבחדשנות.

וברעיונותבמוצריםלהתחרות

מסמןשייניןאחרות,ממדינות

הממשלהשבהםתחומיםשני

בחינוךלהתערבצריכה

פעם״אםבמו״פ.ובהשקעות

מיליארדשלתקציבנתנו

למיליארדירדוואזלמו״פדולר

צריכההממשלהכיוםדולר,

כשרצינודולר.מיליארדלתת

בליבהםהשקענואינטלאת

יותרנתנוישראלאזרחיסוף.

וזהמענקיםדולרממיליארד

לעשות״.הנכוןהדברהיה
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