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   הממד האזרחי� לחוס� לאומי 2007מדדי הרצליה 
  סיכו� ממצאי�

 
רפי מלניק' פרופ  

2008ינואר   
 

  עיקר הממצאי�

שיפור במימד הכלכלי ובלימת ההרעה : מצביעי� על מאז� מעורב 2006מדדי הרצליה לחוס� לאומי לשנת  .1

המימד הכלכלי של החוס� הלאומי .  זאת על א# מלחמת לבנו� השנייה, פוליטי/במימדי� החברתי והמשטרי

בשנת . 2003זאת בהמש& לתפנית החיובית שהתרחשה החל משנת , שיפור משמעותי, $2007 ו2006בשני� , מראה

א& הוא מסמ� לראשונה שינוי , כמעט לא משמעותי, חברתי של החוס� הלאומי שיפור מזערי נרש� במימד ה2006

עלייה , 2006בשנת , פוליטי נרשמה/במימד המשטרי. במגמת ההרעה שנרשמה במימד זה בשני� האחרונות

 לאומי תמונה זו עולה מתו& מדדי הרצליה לחוס�.  $2005מתונה בחוס� הלאומי לאחר שיפור מסוי� שנרש� ג� ב

 מדינות 31המדדי� מאפשרי� השוואות כמותיות שנתיות בי� .   להל�1שתמצית� מוצגת בלוח , 2006לשנת 

כמו כ� השוואה של כל מדינה , )מצרי� וסוריה, ירד�,  אירא�$ וארבע מדינות האזור OECD מדינות 26, ישראל(

 .  על פני זמ�

2. �על פי האומדני� .  על שיפור ניכר במימד הכלכלימצביעי�, 2006לשנת , הנתוני� הכלכליי� המעודכני

כלכלת ישראל נמצאת בתנופת צמיחה .  מגמת השיפור צפויה להימש& באופ� מובהק2007המוקדמי� לשנת 

עלייה של המחירי� בתו& תחו� , ירידת שיעור הבלתי מועסקי�, שבאה לידי ביטוי בעליית התוצר והתוצר לנפש

.  השוט# של מאז� התשלומי� וירידה במשקל החוב הציבורי יחסית לתוצרעוד# בחשבו� , היעד של הממשלה

בפרספקטיבה .  OECD$היה גדול יותר בהשוואה לכל מדינות ה, 2006השיפור במימד הכלכלי של ישראל בשנת 

 � חזקה ביותר התפנית חדה כלפי מטה שהיית התרחשה 2003$2000של השני� האחרונות המדד מראה שבשני

תפנית זו הובלה על ידי , בתקופה זו התרחב הפער בי� ישראל למדינות המפותחות. דינות במדג�ביחס לכל המ

 2007$2003ובשני�  2003מגמה זו התהפכה בשנת .  התוצר לנפש עליית החוב הציבורי והאבטלה, ירידת התוצר

.  למדינות האזורישראל חזרה לתהלי& סגירת הפער הכלכלי בהשוואה למדינות המתקדמות והגדלתו בהשוואה 

 עדיי� לא הצליחה לעלות במיקומה היחסי והיא עדיי� 2006ישראל בשנת , מבחינה כלכלית, למרות השיפור

   .$21מדורגת במקו� ה

מדובר .  זאת בהמש& לשיפור שנרש� בשנה הקודמת לה, 2006פוליטי נרש� שיפור בשנת /במימד המשטרי .3

  המדדי� המעודכני� של הבנק העולמי מצביעי� עדיי� .2000בתפנית ביחס למגמת ההרעה שנרשמה מאז שנת 

של טיב , של שמירת החוק, )י מומחי� כחשוב ביותר"המשתנה שדורג ע(על רמות נמוכות של יציבות פוליטית 

הממוצע המשוקלל של , למרות הנאמר לעיל.  של טיב הרגולציה ושל היעילות השלטונית, הפיקוח על שחיתות

פוליטי מצביע על תהלי& /ההתפתחות של המדד המשטרי.  י המדד מראה על שיפור מסוי�ההתפתחויות במרכיב

ישראל .  של התרחקות ישראל מהמדינות המפותחת ובאופ� יחסי על התקרבות בינה לבי� מדינות האזורמתמש& 

 .OECD$א& מתחת לכל מדינות ה) כולל טורקיה( והיא מדורגת מעל מדינות האזור $26 במקו� ה$2006נשארה ב

, $23ישראל עדיי� נמצאת במקו� ה.  מצביעי� על בלימה של מגמת הירידה של ישראל במימד החברתי2006נתוני  .4

. בלימת מגמת הירידה נבעה בעיקר מעלייה בשיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של נשי� וגברי�.  הנמו& יחסית

בפרספקטיבה בינלאומית ישראל .    ויו�השיפור המזערי בתחולת העוני קוזז על ידי המש& הגידול באי השו

הרושמות שיפור ממוצע בפרמטרי� אלה בשני� , ממשיכה להתרחק מהרמות המקובלות במדינות המפותחות

 .בהשוואה למדינות האזור ניכרת מגמה ממוצעת של סגירת פערי� בי� מדינות אלה ובי� ישראל. האחרונות

נרשמה מגמה של המש& שיפור .   אפוא על תמונה לא אחידה מצביעי�2006לחוס� לאומי לשנת  הרצליה מדדי .5

 �המימד הכלכלי של החוס� .   והחברתיפוליטי/המשטריבמימד הכלכלי במקביל לבלימת ההרעה במימדי

כלכלית של ממשלת ישראל בשני� האחרונות הצליחה ונתנה $הלאומי מראה בבירור שהאסטרטגיה המאקרו

ירידה במספר , הצלחה זו נרשמה על רקע התפתחויות חיוביות בכלכלת העול�. פירות בתחו� צמיחת המשק

פיגועי הטרור והרגיעה היחסית בתחו� הביטחוני וביצוע ההינתקות שתר� לתנופת ההשקעות של זרי� באר. 

 בשונה.  החוס� הכלכלי של ישראל בא לידי ביטוי במלחמת לבנו� השנייה .ולשיפור מעמדו הבינלאומי של המשק

על כ& נית� , המלחמה האחרונה כמעט ולא הזיקה למשק, שגרמו לפגיעה כלכלית משמעותית, ממלחמות קודמות
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המימד החברתי של החוס� הלאומי .  ללמוד מבחינת הפעילות הכלכלית והיק# ההשקעות של זרי� בישראל

 כחלק ממדיניותה ,שהתבססה על צמצו� חד בתשלומי העברה, מצביע על כ& שהאסטרטגיה של ממשלת ישראל

על מנת להגדיל את שיעור , וכ� על שינוי התמריצי� למשקי הבית ליציאה לעבודה, לצמצו� ההוצאה הציבורית

בלמה אומנ� את המש& הירידה א& לא הצליחה ,  העבודה ולהגדיל את שיעור התעסוקהחההשתתפות בכו

ו אינו פותר אוטומטית את הבעיות שתהלי& הצמיחה כשלעצמ, בשלב זה נראה.   להביא לשיפור במימד זה

שכ� ניראה שבטווח הקצר , החברתיות וקיי� צור& לעצב מדיניות ממשלתית שתתמודד ישירות ע� אות� בעיות

, המדיניות החברתית חייבת להשלי� את מדיניות הצמיחה.  והבינוני אי� די בכוחות השוק בכדי לפתור אות�

תו& שמירה קפדנית על המשמעת הפיסקלית שהושגה , ה הלאומיתזאת על ידי שינוי סדרי העדיפויות בהוצא

פוליטי של החוס� הלאומי משקפת תהלי& /המשטריהמיקו� הנמו& יחסית של ישראל במימד .  בשני� האחרונות

 נורמות התנהגות של נבחרי הציבור ושל ירידה רצופה בתפקוד המוסדות השלטוניי� והפוליטיי� תשל התרופפו

ה היחסית במימד זה והתרחקותנו מהמדינות המתקדמות משקפת בעיה מערכתית ולא הנסיג.  בישראל

, שמירת חוק, פיקוח על שחיתות, יציבות פוליטית: שכ� היא באה לידי ביטוי בתחומי� רבי� כגו�, נקודתית

ד זה א& אמנ� בשנתיי� האחרונות ניכר שיפור זהיר במימ.  טיב הרגולציה וייצוגיות ואחריות, יעילות שלטונית

 מחייבת מאמ. של רפורמה OECD$התרחקותנו מהמדינות אליה� אנחנו מצטרפי� בעתיד במסגרת ארגו� ה

 .רחב היק# ומערכתי לשינוי מהותי של המגמות
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Table 1.  THE HERZLIYA INDICES 2006 

GOVERMENTAL/POLITICAL 
 

 SOCIAL  ECONOMIC 

Index Country Rank  Index Country Rank  Index Country Rank 

100.5 Canada 1  106.6 Denmark 1  110.0 USA 1 
98.0 USA 2  104.0 Finland 2  77.6 Japan 2 
96.1 Denmark 3  103.7 Sweden 3  71.1 Germany 3 
94.9 Netherlands 4  103.6 Norway 4  69.3 UK 4 
94.7 Norway 5  103.2 Netherlands 5  67.6 France 5 
94.6 UK 6  102.9 Switzerland 6  67.6 Switzerland 6 
94.5 Germany 7  102.9 Canada 7  66.5 Canada 7 
94.5 Finland 8  102.0 Australia 8  66.3 Norway 8 
94.1 Switzerland 9  101.9 Austria 9  66.2 Netherlands 9 
93.9 Sweden 10  100.6 France 10  66.1 Italy 10 
93.8 Belgium 11  100.0 New Zealand 11  64.5 Denmark 11 
92.9 Austria 12  99.9 USA 12  63.9 Belgium 12 
91.4 New Zealand 13  99.9 Germany 13  63.7 Austria 13 
91.3 Australia 14  99.8 UK 14  62.9 Australia 14 
90.4 France 15  99.6 Czech Rep. 15  62.6 Finland 15 
88.6 Ireland 16  99.5 Japan 16  62.4 Sweden 16 
87.0 Japan 17  98.3 Hungary 17  61.9 Ireland 17 
86.8 Portugal 18  98.3 Belgium 18  61.4 Korea 18 
85.5 Spain 19  97.1 lreland 19  61.2 Spain 19 
81.8 Italy 20  96.1 Portugal 20  59.8 New Zealand 20 

81.1 Hungary 21  95.6 Spain 21  59.2 Israel 21 

81.1 Czech Rep. 22  95.5 ltaly 22  53.6 Greece 22 

78.6 Greece 23  95.2 Israel 23  53.4 Portugal 23 

77.6 Poland 24  95.2 Korea, Rep 24  52.1 Hungary 24 
73.9 Korea, Rep 25  95.1 Poland 25  49.4 Egypt 25 

71.6 Israel 26  92.2 Greece 26  43.9 Czech Rep. 26 

59.1 Turkey 27  85.3 Turkey 27  43.5 Poland 27 
55.6 Jordan 28  81.8 Jordan 28  42.9 Turkey 28 
51.4 Egypt 29  78.6 Egypt 29  40.6 Iran 29 
30.6 Iran. 30  74.7 Syria  30  31.7 Syria 30 
29.1 Syria 31  73.0 Iran 31  30.4 Jordan 31 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


