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! קפיצת מדרגה היא הכרחית
38-ישראל במקום ה: האקונומיסט
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מימוש החזון כרוך בקפיצת מדרגה כלכלית 

וחברתית שתביא לסגירת הפערים באיכות  

החיים בהשוואה למדינות המפותחות

קורא להפוך את ישראל  15חזון ישראל 

לאחת מחמש עשרה המדינות המובילות  

באיכות החיים של תושביהן  
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(1950-2007)ב"צמיחה כלכלית ביחס לארה
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צמיחה מואצת וקפיצת מדרגה, הבדלים בין צמיחה

 Prof. R. Hausmann et al., Growth Accelerations: מקור

'ניסים כלכליים'

מדינות13רק 

קפיצת מדרגה

כמעט כולן: צמיחה
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הסדרת שוק העבודה
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השיח בישראל מתמקד בצמיחה

מוסדותמדיניות

מדיניות תעשייתית מקומית

אמנה לצמיחה: שוק העבודה
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