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  חברה אחת –שתי כלכלות 

Two Economies – One Society 

  מחשבות ראשוניות

  ,2017לכלכלה וחברה  שלום למשתתפי כנס אלי הורביץ

שנתי שיתמקד ־פרויקט תלתבהשנה  יוצאכפי שכתב לכם יוחנן פלסנר, כנס אלי הורביץ 

 ייצורטווח ובעלי חשיבות לממשלה ולמדינה. הפרויקט ־בנושאים אסטרטגיים ארוכי

יאפשר תקשורת יעילה וגדול יותר של מומחים ישלב מגוון , ןמחקר ודיורציפות של 

 ויעוררלבטח והן  ,בכנס שנתי הפרויקט יוצגו שלתוצאות הביניים  .יותר עם הממשלה

  דיונים ערים.

   :הואשנתי ־הפרויקט התלת את המתניע נושאה

            Two Economies – One Society   חברה אחת –שתי כלכלות 

את הנושאים שיידונו בקווים כלליים ולהציג  היוזמהן את נועד לאפיישלפניכם מסמך ה

  .זוכותרת תחת 

 יםהטכנולוגי גבולותה להרחיב אתמנסה ה ,יחדשנהסקטור ה ישנוכלכלה  כלב ,כללכ

 את. חלוקה כזשאר הכלכלהלצדו יש ו ,בעולםהקיימים  החדשניים הפעולהדפוסי את ו

 כלאני טוען שבאך מאמרים אקדמיים, באו  תלאומיה קהסטטיסטיב מקובלתאינה 

הישראלית דרך  תמתבונן בכלכלשאינו . מי מתבקשתהזאת קה וחלההנוגע לישראל 

  . ותחשוב מגמותחמיץ עלול לה עדשה זו

זו. בהיעדר מונחים באינן קשורות זו ששכמעט שתי כלכלות פועלות אני טוען שבישראל 

כלכלה ו ,חדשנותעל כולה  מבוססתאשר מחדשת, כלכלה טובים יותר אקרא להן 

ים שודיח משמעותית של זקוקה לתוספתה, תקווה) לא מעט מבטא כינויה( מתחדשת

  .  כבר קיימים בעולםש

 ;גלובליתהכלכלה חלק מההיא אשר בבסיסה ובטבעה  ,מחדשתהבכלכלה  אפתח

ונקודות  קורות המימון, משלה העיקריים םמתחריהבהם היא פועלת, שהשווקים 
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2017לכלכלה וחברה  כנס אלי הורביץ

 עבודה בפריוןכלכלה זו מאופיינת  1כולם נמצאים בחו"ל.רובם כ – ההתייחסות שלה

. יתרה רביםשרונות יוכ השקעות גדולותאליה ומושכת  רב עושרגבוה מאוד, מייצרת 

פטורה  פילוא והיא ,יותר יםרגולציה קלכללי  חליםמחדשת הכלכלה העל  זו,מ

 האנשיו ,מאודניידים  מחדשתהמרגולציות מסוימות. החברות והעובדים בכלכלה 

  .הגלובלית המרגישים נוח בסביב

את  ןלמשוך אליהעל מנת  גבוהים םחברות וממשלות זרות רבות מוכנות לשלם סכומי

חרים וב האלהתמריצים הבהיעדר גם  המומחים.את  ובייחוד ,מחדשותההחברות 

מעבר לים כדי שלמדינות  םמפעילות ניכריםחלקים  להעביר (רבות) חברותמשקיעים ו

חברות יש שאף על פי . עיקרייםה מימוןהמקורות לום יותר לשווקי ותלהיות קרוב

 אינםמחדשת התמיכה ממשלתית ישירה, החברות והעובדים בכלכלה מ שנהנות

ולכן אינם חיים בתחושה שהם  מושיעה שלהםכשותפה או כ לממשלהמתייחסים 

רמת  בזכות העובדישל מאופיינת בשכר גבוה  המחדשתכלכלה ה. תלויים בנדיבות שלה

שני  כבר, כלכלה זו מהווה מזה. יתרה בעובדים מחסורבשל ו םהגבוהה שלה הפריון

  צברו רבים מתושבי ישראל. ש עושרעיקרי להמקור הברציפות עשורים 

מה שמעורר קנאה לא  ,רב לחבריה ולמדינת ישראל יוצרת ערךחדשת מההכלכלה 

שהכלכלה הזאת מתאפיינת  לכולם ברורהיות ש .פעם אצל מי שאינו חלק ממנה

אטרקטיבי ישראל חייבת להיות מקום מדינת ממשלה של ברור ,בניידות גבוהה

בה וביתרונות שהיא משיאה לכל מי שעובד עדיין תומך  שיח הציבורילכן הו ,בשבילה

כלכלה ה מתחדשת.הכלכלה הלעומת רגולציה ומיסוי פחות לנתונה  היא. משום כך בה

 םעניין רב ברחבי העול תמעוררוהישראלי ציבור ל היא מקור גאווהבישראל מחדשת ה

הכלכלה המחדשת אין שבלי הטוענים אף יש אפ". ־אומת הסטארטכ"ישראל וב

    .חודי להציע לעולםיישום דבר לישראל 

מתברר חלקה בתל"ג, את או  ,חדשתמה הכלכלהמועסקים בשיעור  כאשר בוחנים את

השוק על  ההשפעת המקרו של ולכן ,גדול מבכל מדינה אחרתחלקה כי בישראל 

כאשר עודכנה ש אפוא אין פלאמדינה אחרת.  כל עלמהשפעתה גדולה בהרבה הישראלי 

את טוב יותר שיטת החישוב של החשבונות הלאומיים (כדי להביא לידי ביטוי בעולם 

 כלפי מעלההישראלי "ג מתהנתוני  השתנו, )על התוצר השפעת התעשייה המחדשת

   .למדינות אחרותיחסית בשיעור חד 

מעין מערכת ל ןהפכה בעשור האחרוו מאודמגוונת בישראל  המחדשת הכלכלה

 בעזרת מוסדות ותהליכים תומכים. האת עצמ מתהמקיי )ecosystem( אקולוגית

 ושירותים מוצרים של להגדרה זהה מחדשת כלכלה של שההגדרה מהדברים להסיק יןא  1

 אבל), מוצלחים הם כאשר( סחירים אכן הם המחדשת הכלכלה של מוצריה רוב. סחירים

  . חדשני גם הוא שסחיר מה כל לא
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חברה אחת –שתי כלכלות 

בעשורים גם מנוע צמיחה כלכלי יציב תמשיך להוות ה של כולנו היא שכלכלה זו ותקוה

 ,התפתחותאין ערבות שזו אכן תהיה ה בה בעת. משקגדיל את חלקה בהקרובים ואף ת

משום  .חדשנות שמתהווים בעולםמרכזי משום שישראל מתמודדת עם תחרות עזה מ

מקומה לשמר את על מנת  ולהתרחב לצמוחחייבת  בישראל מחדשתכך הכלכלה ה

לתמרץ את  תחייבהממשלה בד בבד  .העניין בה מצד משקיעים ולקוחותהיחסי ואת 

  .ולהמשיך לפעול מתוכה להישאר בישראלחדשניות החברות ה

רמת ב תאפיינתמכלכלה זו אחר לגמרי.  מהווה אתגר ,לעומת זאת ,המתחדשתכלכלה ה

 . הפריון שלמחדשתפחות מזו של הכלכלה ה 50%־כ – בהערכה גסה ;פריון נמוכה מאוד

ענפים המ משמעותיתנמוך ) ועוד (שירותים, בנייה, לוגיסטיקהבישראל ענפיה העיקריים 

 מייצאתהיא גם  ךאבישראל, נמצאים מדינות מפותחות אחרות. רוב שווקיה ב יםמקבילה

. אצל גורמים בחו"ל רב עניין מצליחה לעוררהיא לא ולמרות זאת (יצוא יהלומים למשל), 

מקומית מאוד בתפיסותיה וכפופה לרגולציה מכבידה היא כלכלה מתחדשת הכלכלה ה

. היא תלויה בממשלה לא רק מזה המוטל על הכלכלה המחדשת כבד יותר מיסוילו

ים בה: כאשר משהו בה משתבש, המנהלים ררגולציה אלא גם בהלכי הרוח השורב

. שהיא תחלץ אותם ואת החברה שלהםאת הממשלה ומצפים  מאשימים והעובדים בה

 לעתים מטפלת בהולכן  אל לקוח שבויכ המתחדשתמתייחסת לכלכלה  ,מצדה ,הממשלה

שכירים ה או\ו ,עובדים חזקים וועדיב םחבריהרק  ,המתחדשת. בכלכלה בשרירותיות

משלם את שזה הוא , והציבור שכר גבוהל זוכים ממשלתיותה מונופוליסטיותהבתעשיות 

הנמוכה  רמת הפריוןבהתאם ל, יחסית נמוךבה החשבון. שכרם של כל שאר העובדים 

נתקלים  המתחדשתבעלים ומנהלים של חברות בכלכלה  ולא זו אף זו:. וריבוי העובדים

בעוינות גלויה. קמפיינים תקשורתיים  אפילוו ,מצד הציבור הרחב ביחס חשדנילעתים 

  . את היחס הזהמעודדים  מתלהמיםודיונים פוליטיים 

הוא יכול  ;גם הזדמנותהוא  המתחדשתמצבה הבעייתי יחסית של הכלכלה ואולם 

עבודה ההלי ובתנאי שהיא תאמץ את נ אבל רק מקור לצמיחה כלכלית,לשמש 

  את רמת הפריון שלה.ותשפר בעולם והטכנולוגיות המיטביות הקיימות 

מעט תוך , מבשני העשורים האחרונים התפתחו שתי הכלכלות האלו זו בצד זו

שתי הכלכלות שונות  .לבידולן זו מזושהביא  ,שונה קצב התפתחותאינטראקציה, 

אחרים  על פי רובהם  שלהןעובדים הכישורים הנדרשים מה ,. כך למשלהיבט כלבכמעט 

בעלי השכלה או גברים הם מחדשת כלכלה הבאנשי המקצוע המיומנים מרבית , לגמרי

 מתגורריםהם ו ,גבוה־בינוניהבינוני או המעמד מהמשפחות ב מוצאם, ותהכשרה גבוה

. עד לעת קטנים יותר חזקים ישוביםיכמה עוד בו בישראל ריכוזים העירוניים הגדוליםב

הפריפריה מם תושביאו מעט מאוד נשים חדשת המכלכלה ה הקיהאחרונה העס

מאגר הכישרונות  .חרדים וערביםבה  הועסקולא שכמעט ו ,הגאוגרפית או החברתית

   מאוכלוסיית המדינה. 50%־פחות מהיום נכון ל מקיף כלכלה זושל אדם הח וממנו בא כ
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2017לכלכלה וחברה  כנס אלי הורביץ

כי שתי הכלכלות נבדלות גם ברמת השכר וההטבות, תופעה שתורמת קודם ציינתי 

סכנה שרוב הציבור יש , להעמיק יוסיפוהללו הפערים  אם .במשק שוויון־איהת גדללה

ללחץ  הזאתתחושה התתורגם  בהמשך. המחדשת לכלכלהעם הזמן  יתנכרהישראלי 

. עליהן י והרגולציהוהמיס כבדתולה פוליטי נגד ההקלות הניתנות לחברות חדשניות

(לעומת הבנקים או חברות  ניידות מאוד מחדשתת בכלכלה החברוֹ השבכך בהתחשב 

העזיבה של החברות והרעת התנאים יגבירו את  כזו מצד הציבור, עוינות )למשל הביטוח

ולסכן בכך מאוד  דרדרות האקו סיסטםיהדבר עלול להביא לה .ישראלאת חדשניות ה

  חברה הישראלית.הכלכלה וה את

בין שתי  בדרותההתאיך לעצור את לבחון הוא עלינו הדבר הראשון שמשום כך, 

   .)One Society( חברה אחת בישראללהמשיך ולקיים שאיפה מתוך  ,לכלותהכ

  :עיקריים הפעולכיווני י נשאמץ יש ללשם כך 

כדי לעזור לה להתרחב  המחדשתהאנשים המעורבים בכלכלה שיעור להגדיל את  .1

הדבר גם יגדיל את מספר המועסקים מקומה היחסי בעולם.  אתר לשמו ולצמוח

יש במקביל, יותר בציבור הרחב לכלכלה זו.  חזקהנהנים מיתרונותיה וייצור חיבור 

 המחדשתכלכלה הפני הציבור ומקבלי ההחלטות את היתרונות של ללהציג 

בישראל.צומחת וה

. כלומר, על הכלכלה המתחדשת "כלכלה מתחדשת" הכינוימימוש יש לגרום ל .2

 . אחריעובדים בהה פריון שלבומתמיד  ממשי שיפורלהשיג  כדי –להתחדש באמת 

. הב המשתתפיםו העובדיםהכלכלה העיקרית מבחינת מספר זו הרי  ,לוהכ ככלות

בעת  לפעוליש  –יצירת חברה אחת בישראל  –כדי להגיע ליעד שאנו שואפים אליו 

בשום פנים וכמובן, . כפי שנברר בכנס) ,ה (ואף יותרהפעולכיווני י נשב ובעונה אחת

תגובת  ליצורעלולה  שלה שהאטהמשום  ,המחדשתואופן אין להאט את הכלכלה 

  גרום לחיסולה.תש שרשרת

 כלעלינו להבין של –חברה אחת  –העיקרית , בשעה שאנו מקדמים את המטרה עם זאת

יש לספקם באמצעות פתרונות לכן ו ,שתי הכלכלות הללו צרכים שונים לחלוטיןאחת מ

חשוב לזכור שהמטרה היא לאפשר לכלכלה החדשנית שגשגו. יששתיהן כך נפרדים 

להתרחב, ולהישאר בישראל למרות  ,להישאר בחזית הקדמה הטכנולוגית, לגדול

ן פריוהאת להעלות היא  המתחדשת כלכלהל באשר , המטרהבה בעתמחו"ל.  הפיתויים

, צמצום הרגולציה ותמתקדמ ושיטות עבודה טכנולוגיותה באמצעות אימוץ עובדי של

  .בתוכה המעכבת אותה ושיפור יחסי העבודה

תחום רלוונטי: הון  כלהפעולות הדרושות כדי להשיג את המטרות הללו שונות מאוד ב

בנפרד שלעתים המדיניות מתייחסת אף ש מתבררידע. מוקדי אנושי, מימון, רגולציה ו

באופן אחיד, שתיהן  לאמתייחסות רים החקיקה והרגולציה ברוב המק לשתי הכלכלות,

  . או על שתיהןאחת מהן  מה שמקשה על
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חברה אחת –שתי כלכלות 

שתי הכלכלות בישראל של נושא ב תמקדי 2017 לכלכלה וחברה אלי הורביץ כנס

התחומים שצוינו ן בכל אחד מ ,אחת מהן כלפני לבאמצעות הצגת האתגרים הניצבים 

. אנחנו מתכוונים להציג את התנאים םלעיל ובהתייחסות פרטנית מאוד אליה

 לקראת. בנפרד תחום כללכלכלה לחוד ו כלב –ההכרחיים הנחוצים לקידום התהליכים 

מי מכם שמעוניין  שלוש שנים. שלשיצאו למסע מרתק  עבודה צוותי הקמנוהכנס 

יצירת קרבה בין שתי הכלכלות למען או  ,אלובאחד מתחומים כישוריו מלתרום מזמנו ו

אל  – שלו תחום העניין ולציין אתמוזמן לפנות אלינו באמצעות הדוא"ל  ,בישראלהללו 

  .  litalz@idi.org.ilגב' ליטל זילכה: 

נחנו שמחים אאנו תקווה שמגוון רחב של בעלי עניין רלוונטיים ישתתפו בתהליך. 

הלאומית משרד ראש הממשלה, המועצה  – ותרלוונטישויות רוממשלה ה שנציגי

משרד האוצר, בנק ישראל, משרד החינוך, משרד הכלכלה, משרד העבודה, , לכלכלה

 ביטוח לאומי ,משרד המשפטים, רשות ניירות ערך, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תעשייה והההסתדרות לנציגי ומהאקדמיה  לחוקריםהשנה צטרפו ה –וגופים אחרים 

טווח  ארוכיבהיבטים אסטרטגיים יתמקדו  שכולם המטרה היאמשתי הכלכלות. 

  .  שעל הפרקנושאים ב מתוך ענייןו

תובנות חדשות ומקווה שתצטרפו אלינו ל יביא אותנו שהכנס השנהאני מאחל לכולנו 

  יותר לכולנו.עתיד טוב ליצירת 

  ,רב בכבוד

  יוג'ין קנדל פרופ' 

יו"ר הכנס

 מנכ"לו אוניברסיטה העבריתבנהל עסקים יספר למהבית במחלקה לכלכלה ופרופסור ב

Start-up Nation Central
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