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אומתשדווקאמתברר

מפגרתשלבוהסטארט־אפ

לעומתהמחשובבתחום

המערבשבי,מצדהמערב

שיעורמאיתבוללמודיכול

החובביןהיחסבהפחתת

לעשותאפשרמהלתוצר

לפבסיהיחסכועכייכושגםכדי

ביןהמוזרהשידוךוגם:

זליכהוירוןמרצ

וצקרבר17

מאחורהחדשנות

עוברתהבתסטארט־אפ:במדינתמהחייםתמונה

האםשכונתי,קפהביתמקיםהבןטכנולוגיה,בחברת

בדירוגוהאבהמרינהבשירותגבוהבדירוגעוברת

פרטית.קבלניתבחברהבינוניניהולי

חדישיםבמחשביםעמוסהבתשלעבודתהמקום

טכנו־טובבכלמצוירנייר,ללאמשררזהוביותר.

לוגי.

$TS1$.טכנולוגי$TS1$

$DN2$.טכנולוגי$DN2$בחשביםמשתמשיםהאבשלהעבודהבמקום

ניהוללתוכנותזכרואיןשניםמלפניובשרתים

ובאיגוםמשאביםבהקצאתהמסייעותמתקדמות

מתקבלותהעסקיותההחלטותמספקים.הזמנות

הבטןתחושותסמךועלמסדרוןבשיחותכללבדרך

הוותיקים.העובריםושלהבעליםשל

מאחורימתיישבתהיאלמשרדה,מגיעהכשהאם

כלקעור.קטןצגעם1999תוצרתכבדאפורמחשב

הפעלהבמערכותמשתמשיםבמשרדההמחשבים

ימים.כמהמרישקורסותשנים,תריסרמלפני

אינהלעבודהעמיתיהעםויעילהמהירהתקשורת

במשותףלעבודיכוליםלאהםוחומרקלאפשרית,

לאזרחיםהמיוערבאינטרנטהאתרמסמך.אותועל

אמנםהממשלתימהמשרדשירותלקבלהמבקשים

ואיטילמשתמשבלתי־ירידותיאבליפה,מעוצב

ומער־מיושןשרתיםמערךעלנשעןהואלהכעיס.

כות

$TS1$ומערכות$TS1$

$DN2$ומערכות$DN2$זו.עםזומדברותשאינן

שמ־הקפהשלביתשכרייודעכברהואוהבן?

תכננים

$TS1$שמתכננים$TS1$

$DN2$שמתכננים$DN2$הםרווחי,להיותסיכוייהיהוחבריוהוא

שלישיתאושנייהמידבמחשובלהסתפקצריכים

מוכריםשבובמקוםטכנולוגיתקדמהעללחלוםולא

בזול.העיקרבזול.ומאפהקפה

נאמנה,משקפתהיאמוגזמת,התמונהאםגם

היש־הסניףמנכלי״תהרט,שלומיתשללדעתה

ראלי

$TS1$הישראלי$TS1$

$DN2$הישראלי$DN2$גרטנר,הגלובליתוהייעוץהמחקרחברתשל

הנתוניםבישראל.המחשובשלהאומללמצבואת

בבירורמראיםהאחרונותמהשניםגרטנרשאספה

שלבהטמעהישראלשלהמצטברפיגורהאת

והשירותיםהשיווקהייצור,בענפיהידעטכנולוגיות

בהרבה״מפגרתהרט,אומרת״ישראל״,המקומיים.

העס־במחשובבהשקעהמערביותמדינותאחרי

קים

$TS1$העסקים$TS1$

$DN2$העסקים$DN2$,העיליתהטכנולוגיהענפימלברוהשירותים

המובהקים״.

טכנו־עלהשנתיתההוצאההמספרים:והנה

לוגיית

$TS1$טכנולוגיית$TS1$

$DN2$טכנולוגיית$DN2$שלהמקומימהתוצר097.3מהווההידע

%7בריטניה,שלמהתוצר%5.7לעומתישראל

ביפן,מהתוצר%6וסינגפור,ארה״בשלמהתוצר

בש־בהולנד,מהתוצר%%5׳ובררום־קוריאה,בקנדה

וודיה

$TS1$בשוודיה$TS1$

$DN2$בשוודיה$DN2$ובגרמניה.בבלגיהמהתוצר%5.4וכ־%׳ובשווייץ

כמדינתחוץ,כלפימקריניםשאנחנולרושם״בניגוד

רמת״בפועלהרט,מזהירההמתקדמת״,הטכנולוגיה

ומציבהלמערב,יחסיתמאורנמוכהבארץהמחשוב

בדירוג״.האחרוניםהמקומותבאחרישראלאת

מלאיOECDשמפרסםהנתוניםלפיגם

ניידיםמחשובהתקניהכוללהידעטכנולוגיות

מחשובשירותיארגוני,לתפעולתוכנותונייחים,

ישראליעוברשלועודוחומרהיישומיםותמיכה,

ונופלדלהעיליתהטכנולוגיהבענפימועסקשאינו

במ־עוברשללרשותוהעומרממלאימשמעותית

דינות

$TS1$במדינות$TS1$

$DN2$במדינות$DN2$ענפים.באותםאמריקהוצפוןאירופהמערב

OECDלרעתהןלכך,המרכזיתהסיבהזו

שלומיתשללרעתהוהןישראלבנקלדעתהן

בהש־נמוךכהבארץהייצורשפריוןמגרטנר,הרט

וואה

$TS1$בהשוואה$TS1$

$DN2$בהשוואה$DN2$,לקנדהלשוודיה,לאוסטריה,להולנד,לארה״ב

הייצורלפריוןבהשוואהולמעשה,לסינגפור;או

״מופיעהלרבדיה,״ישראל״,המערב.בכלהממוצע

אחרפןפנים:שניעםהעולמיתהמחשובמפתעל

שלשניופןביצוא,מתקדמתיחסיתטכנולוגיהשל

מקומי״.בשוקמפגרתיחסיתטכנולוגיה

ב״מפעליהמדכאיםביקוריהעלמספרתהרט

היאשבהםבארץ,העסקיהמגזרשלכדבריה,רגל״,

״בת־מתקדמות:טכנולוגיותשלמביכהרמהמגלה

עשיות

$TS1$״בתעשיות$TS1$

$DN2$״בתעשיות$DN2$,בסקטורלמיניהם,בשירותיםהמסורתיות

נדיר,הידעבטכנולוגייתהשימושובמסחר,הציבורי

לפינה,נדחההמחשובמופנם.ולאאקראי,חלקי,

בולהשקיעשכדאיכמשהונתפסולאלשוליים,

קריטיתטעותהיאכזאתגישהעכשיו.דווקא

הפריון,אתמורידהחיסכוןהארגון;משאביבניהול

מה־מודאגתהרטהרווח״.אתגםדברשלובסופו

עתידות

$TS1$מהעתידות$TS1$

$DN2$מהעתידות$DN2$חוקאוכפיגופיםשלהנמוכההטכנולוגית

בניהולטכנולוגיתחדשנותמהיעדרהמשטרה,כמו

במשקבסיעוד,מחשובימפיגורוהבנייה,התחבורה

ועוד.הממשלתי

רקלאמתבטאותבמחשוב״ה״חיסכוןתוצאות

לשעתהיצרניוההוןהתוצרשלבסטטיסטיקה

איןבחיינו:מקוםבכלאותןלפגושאפשרעבודה.

לעומסעצמהאתהמתאימהרמזוריםמערכתלנו

כרטיסישמקבלותחנויותלנואיןבצמתים;התנועה

דיגי־תרשיםלנואיןצ׳יפים;עםחכמיםאשראי

טלי

$TS1$דיגיטלי$TS1$

$DN2$דיגיטלי$DN2$המושגדירתנו;בקירותוהצנרתהחוטיםשל

במקומותינו.קייםלאכמעטאלקטרונית״״חתימה

רב־שנתי,ציבוריפרויקטלתכנןצריכהוכשהמדינה

ומקבלתמיליוניםמשלמתזרה,לחברהפונההיא

מתאימה.לאסחורה

זוכיםבישראלטכנולוגיהמעוטישהםמגזרים

מהוויםהםשםאחרות,במדינותמיוחדלעידור

הושקעואילוהלאומיות.המחשובמהוצאות759כ־%י

הט־החדשנותבהטמעתהנדרשיםהסכומיםבהם

כנולוגית,

$TS1$,הטכנולוגית$TS1$

$DN2$,הטכנולוגית$DN2$בישראלהעבודהפריוןהרט,משוכנעת

ראייהמקוצרהסובלתהניהולותרבותמזנק,היה

פלאים.משתפרתהייתה

הכל?סובליםאנחנואםשיושקעולמהאבל

עולמימופת

הגלו־החובהפיננסי,המשבראחרישנים״שבע

בלי

$TS1$הגלובלי$TS1$

$DN2$הגלובלי$DN2$גדלשעברהקיץוער2007מ־לגדול.המשיר

אתשהעלהמהדולר,מיליארד57ב־הגלובליהחוב

סי־%71ב־העולמילתוצרהעולמיהחובביןהיחס

בה

$TS1$סיבה$TS1$

$DN2$סיבה$DN2$לווהמפותחותבמדינותממשלותחמורה.לדאגה

פיננסייםמוסרותשלהצלהלממןכדיעצוםרבכסף

בה־המקוצצים.הממשלתייםהביקושיםאתולאזן

בשעה

$TS1$בהבשעה$TS1$

$DN2$בהבשעה$DN2$הביתמשקיושלהעסקיהמגזרשלהחוב

לגדול״.המשיך

החדשההסקירהשלהפתיחהמפרקציטוטזהו

עלמקימיהרב־לאומיתהייעוץחברתשפירםמה

החובמבהילה:קריאתהבעולם.החובותהתפתחות

תקופהבאותהעלההגלובוסשעלהממשלותכלשל

שלהחובדולר,טריליון58ל־דולרטריליון33מ־

טריליון58ל־דולרטריליון38מ־גדלהעסקים

טריליון33מ־התרחבהביתמשקישלוהחובדולר

הכייווןשלמצבההאםדולר.טריליון40ל־דולר

הלאומיהחובכלסךביןהיחסבדיוק:לאגרוע?

בשיעורזינקכביכול,החםכניתבהולנד,התוצרלבין

2007בשנת%%362׳לעומת%523ל־%׳והגיעתלול

מיוון.גבוהיותר

אנחנולטובה:דופןיוצאתהסקירה,לפיישראל,

לביןהחובביןהיחסשבהבעולםהיחידההמרינה

רו־םפר־בשיעורירדאלאעלה,שלארקלאהתוצר

תי

$TS1$רוםפרתי$TS1$

$DN2$רוםפרתי$DN2$%22הואכעתבישראללתוצרהחובביןהיחס

מהולנדחציהמערביות.המרינותמכלנמוךהכי

מצמצוםבחלקהנובעתהזוהירידהמגרמניה.ופחות

המגזרשלבחובחדמצמצוםוברובההממשלתיהחוב

במקצת,גדלהביתמשקישלהיחסיהחובהעסקי.

חברתהיאישראלמקינזי,לפיהמשכנתאות.בגלל

המפות־העולםשלהבעיותבבעייתבטיפולמופת

חות

$TS1$המפותחות$TS1$

$DN2$המפותחות$DN2$אחרים.בתחומיםשלאחבלהחובות.עומס

לחיסכון?מע״מ

חיפה,מאוניברסיטתכלכלןמלניק,אריהפרופ׳

חיסכוןלעידורוחשובהמעניינתהצעהאליישלח

חסכונםכללשבדרךנמוכות,הכנסותבעליבקרב

מלואאתשוטפתצריכהעלמוציאיםהםאפסי

ארוךלטווחאישי״חיסכוןשלהם.השוטפתההכנסה

להשתמששאפשרנכסיוצרהואכילמשפחותחשוב

למדי־חשוב״והואמלניק,פרופ׳מסבירבעתיד״,בו

נה

$TS1$למדינה$TS1$

$DN2$למדינה$DN2$השקעות״.מממןהואכי

המרי־כלולמשק,ליחידחשובהחיסכוןבהיות

נות

$TS1$המרינות$TS1$

$DN2$המרינות$DN2$הקלותבאמצעותאותוומתמרצותמעודדות

מעבירעוברכשאדםבארץ:גםכךלחוסכים,מס

מסממנוגובההמרינהגמל,לקופתמהכנסתוחלק

במקום״העוברבחםכונו.משתתפתהיאמופחת;

״זוכהמלניק,פרופ׳כותבויציב״,מסודרעבורה

ביטוחרבדים:משלושההבנויהמכובדתלפנסיה

אישיוחיסכוןחובהפנסייתזקנה(,)קצבתלאומי

החיסכוןמאוחריםבגיליםבהכנסה.התלוינוסף



ואקראי״חלקינדיר,הידעבטכנולוגייתבארץ״השימושהרס.החלשותלשכבותמגיעלאלחיסכוןהממשלתיהעידודלעתיד.לדאוגכלכלשמאלאוחופשית״״כלכלהגלאון.

לגמלאיהמסיענכבדלרכושהופךהפרטשלהצבור

סבירה״.חייםברמתלחיות

טווח,ארוךלחיסכוןהממשלתיהעירורמה?אלא

שה־למימגיעלאבשנה,שקליםמיליארדישעלותו

כנסתם

$TS1$שהכנסתם$TS1$

$DN2$שהכנסתם$DN2$הכנסה.מסמשלמיםשמעליומהסףנמוכה

מובהק:כלכליאי־צרקמלניק,פרופ׳מוכיחנוצר,כך

מםכללמשלמיםלאמהאזרחיםחצישלפחותמשום

הם״איןפעוטים.בסכומיםמסמשלמיםאוהכנסה

שניםבמשךיחסכולאוהםחיסכוןמתמריצינהנים

בגילהמרינהמקופתהנתמכיםהכנסהמעוטירבות.

העבודהלשוקהתאמהחוסרשלמסיבותצעיר

כימבוגר,בגילגםנתמכיםלהיותצפוייםהסדיר

לאלחיסכוןהתמריציםמספיק״.חיסכוןלהםאין

אליהם.מגיעים

הצעה:מלניקפרופ׳מעלההמצבאתלשנותכדי

באמצעותטווחארורלחיסכוןכספיתמריץלהעניק

בעליגםממנושייהנולהבטיחובכרמוסף,ערךמם

כלבפועל?התמריץיעבורואירנמוכות.הכנסות

לבקשחנות,שללקופהבבואויוכל,מאיתנואחר

לחשבוןישירותהחנותשגובהמהמע״מ%1להעביר

לח־תוסיףמצירההמדינהשלו.הפנםיוניהחיסכון

שבון

$TS1$לחשבון$TS1$

$DN2$לחשבון$DN2$הסבסודתקרתערהמע״מ,משווי%1עודזה

ההכנסה.מםבפקודתהנקובה

תוכלתרצהאםשקל?000,1ב־סחורהקנית

עודלהעבירשקל,170שלמע״מעליהלשלם

ולקבלשלךהמיוחדהחיסכוןלחשבוןשקלים10

שיופקדונוספיםשקלים10שלמענקמהממשלה

)שיצטבר״החיסכוןשקלים.20ב־שיגדלבחשבונך,

בכפוףבכך,העוסקיםמוסרותידיעלינוהלזו(בדרך

מלניק.פרופ׳כותבכיום״,הנהוגותלתקנות

ירועלהמוצעתהשיטהשלהמובהקהיתרון

לק־מעטההכנסהלבעליגםאפשרותבמתןהוא

בל

$TS1$לקבל$TS1$

$DN2$לקבל$DN2$הצמרתחיסכון.מעורריממשלתייםתמריצים

אתתאפשרמלניק,פרופ׳סבורלצריכה,החיסכון

ותצמצםהמדינהבתמיכתהארוךבטווחהגדלתו

לחיסכון.התמריציםבחלוקתהקייםאי־השוויוןאת

העלותשלמפורטחישובערךלאמלניקפרופ׳

מהצריכהשהחיסכוןמשוםהצעתו.שלהתקציבית

היחידבהחלטתורקאךותלוימרצוןכולויהיה

היקףאתמראשלאמורקשההבית(,משק)או

לאההצעהיישוםשלהטכניקהההטבה.שלהניצול

ערךמםממערכותמסובכתפחותולבטחמסובכת,

מצרבאירופה.כיוםהנהוגותשוניםבשיעוריםמוסף

גםאלאמתאיםתקציביסעיףרקלאיידרשהמדינה

ושכנוע.הסברהמסע

הכימלניקפרופ׳שמציעשהשיטהבטוחאיני

שפנסייתבטוחכןאניאחרות.גםייתכנוטובה;

חייםתבטיחלאכיום,מונהגתשהיאכפיחובה,

ושהחלוקהנמוכותהכנסותלבעליזקנהלעתבכבוד

אינהטווחארוךלחיסכוןהתמריציםשלהנוכחית

מספיק.שוויונית

ולשמאללומה

עימוהביא2003ב־האוצרלמשרדכניסתועם

ומבריק,צעירומשפטןכלכלןנתניהובנימין

המש־שלהכללילחשבמהזמןאחרישמונה

רד.

$TS1$.המשרד$TS1$

$DN2$.המשרד$DN2$,עמיתיוכלעםלהסתכסךשהצליחהכלכלן

לניהולחדשניתתיאוריההציגבאוצר,לעבודה

הכלכלהבחוגיזכתהשלימיםתקציביתמדיניות

המרחיב״.״הריסוןלכינוי

מעלות180ב־)המנוגדתהנ״להתיאוריהלפי

כלכלניגדולקיינם,ג׳וןשלהכלכליתלתיאוריה

במ־למשקביותרהנכונההתרופה),20ה־המאה

צב

$TS1$במצב$TS1$

$DN2$במצב$DN2$קיצוץכלומרתקציבי,ריסוןהואמיתוןשל

לש־אמוריםוהריסוןהקיצוץהממשלה.בהוצאות

כנע

$TS1$לשכנע$TS1$

$DN2$לשכנע$DN2$שהממשלהלעתידםהחוששיםהאזרחיםאת

תקציביתמשמעתלהשישבאחריות,נוהגת

ותגובתםהמלךדרךעלבקרוביעלהושהמשק

וההשקעההפרטיתהצריכהשלהרחבהתהיהלכך

ברווחהאפואייצאהריסוןשלהפסדוהפרטית.

והשא־הצעירהכלכלןהביאטענותיולאישוש

פתן

$TS1$והשאפתן$TS1$

$DN2$והשאפתן$DN2$ואיטלקיםאמריקאיםכלכלניםשלמחקרים

בהרגלי״שינויבספרובהרחבהכךאחרשצוטטו

אחרישניםלאורשיצאספר,באותוהצריכה״.

התוודההאוצר,ממשרדעזב/הועזבכברשהאיש

הבנקשלמדרשו״מביתבאהשהתיאוריההמחבר

הגרמני״.המרכזי

הסתמךשעליהםהמחקריםכיהתבררלימים

הת־המדיניותבסוגייתהאחרונההמילהאינם

קציבית

$TS1$התקציבית$TS1$

$DN2$התקציבית$DN2$להפך:ממיתון.המשקלחילוץהרצויה

צעדיםכיהראויותר,מקיפיםאחרים,מחקרים

ומ־המשבראתמחריפיםדווקאוצנעריסוןשל

קשים

$TS1$ומקשים$TS1$

$DN2$ומקשים$DN2$ראוקיינם.שחזהכפיממנו,היחלצותעל

יוון.מקרה

ושוללשללהכלכלישהשמאללצייןמיותר

המבטאבה.צידדהנלהבשהכלכלןהמשנהאת

פרםחתןהכלכלןהואהשלילהשלביותרהידוע

הכלכלןשללגישתוקרוגמן.פולפרופ׳נובל

שותפיםידוע(במכללהבכירמרצה)כיוםהמצוטט

גרמניהשלהקנצלריתובראשםיוון,שלהנושים

מרקל.

גםנמניתמעריציועםהיא:רקשלאנראהאך

אותושהביאהמרצ,הישראלית,השמאלמפלגת

שלההכלכלילמצעההשראהוכבעליושרכמליץ

זלי־ירוןפרופ׳ביןההדוקהחיבוק2015לבחירות

כה

$TS1$זליכה$TS1$

$DN2$זליכה$DN2$הואמרצוביןמדוברשבוברורכברשהרי

בחירותמערכתשלהאבסורדממחזותאחדעוד

כלכלית־חברתיתעולםהשקפתזליכהלפרופ׳זו.

ללאככלכלןאותומעריךאניכךובשלמגובשת

והמשוכללתהחופשיתהתחרותשבמרכזהחת

רווחתםלהשאתצודקתוהכינכונההכיכשיטה

זליכהלכךהוסיףאחרונותבשניםהאזרחים.של

כמוש־הישראליתהחברהשלקיצוניתדיאגנוזה

חתת

$TS1$כמושחתת$TS1$

$DN2$כמושחתת$DN2$ליותרהפךדיבורוסגנוןהעצם;עדורקובה

משתלח.ויותר

שמאלהכלכלי?השמאלוביןזהביןמהאבל

הבאיםבדבריםעקרוניתבתמיכהמתאפייןכלכלי

שכרהסכמימאורגנת,עבודהחלקית(:)רשימה

תק־הרחבהלכל,הוגןשכרקיבוציים,ועבודה

ציבית

$TS1$תקציבית$TS1$

$DN2$תקציבית$DN2$והקטנתהצמיחהלהתנעתמרכזיכאמצעי

נכסיםעלעיזבוןמםלהטלתדרישהאי־השוויון,

כת־הכנסהמבחניבירושה,המועבריםפיננסיים

נאי

$TS1$כתנאי$TS1$

$DN2$כתנאי$DN2$תגענהשאלהכדיממשלתיותהטבותלקבלת

ממשלתייםכליםשלמסיביתהפעלהלזכאים,

שלילי״,הכנסה״מםכמולעבודהיציאהלעידוד

ועוד.בפריפריההשקעותבסבסודתמיכה

הכלכליהשמאלבוחןהכלומעלובעיקר

הבנקושלהממשלהשלהכלכליתהמדיניותאת

צעדיםהאבטלה:עלהשפעתהמידתלפיהמרכזי

הש־לכןהסף.עלכמובן,נדחים,אבטלהמחוללי

מאל

$TS1$השמאל$TS1$

$DN2$השמאל$DN2$ובריביתנמוכהבאינפלציהמעונייןהכלכלי

שעלולהמסיביתמחיריםבהורדתלאאבלנמוכה,

באבטלה.מסיבילגידוללהוביל

ולפרופ׳למרצמשותפתעיתונאיםבמסיבת

לישראליםגדולבקולהאחרוןקראזליכהירון

השקפותיהםלפילאהקרובותבבחירותלהצביע

״הר־כדבריו,זליכה,נמצאשבונושאהמדיניות

בה

$TS1$״הרבה$TS1$

$DN2$״הרבה$DN2$המדינית״״האג׳נדהלפיולאממרצי׳ימינה

ממצביעיה%89ש־>מאחרהשונות.המפלגותשל

״אג׳נדהאותהבגללורקאךבהבוחריםמרצשל

זליכהפרופ׳שללקריאתוהיענותמדינית״,

מאודייצוגעםלמפלגהמרצאתלהפוךעלולה

הבאה.בכנסתמצומצם

"מלבד\:הושלומית

הטכנולוגיהבענפי

מפגרתישראלהעילית,

מערביותמדינותאחרי

במחשובבהשקעה

והשירותים"העסקים

ןליכהירוןביןהחיבוק

אותושהביאהמרצ,לבין

למצעהיושרכמליץ

עודהואשלה,הכלכלי

האבסורדממחזותאחד

הבחירותמערכתשל

היאישראלמקינזי,לפי

בעולםהיחידההמדינה

היחס2007מאןשבה

לאהתוצרלביןהחובבין

ירדאלאעלהשלארק

%22דו־ספרתיבשיעור


