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 מונח

לאומי לניהול -יה"ס הביןשל ב מדד התחרותיות
 בלוזאן

 הגדרה
מדווח על מידת התחרותיות של מדינות  (IMD -הלאומי לניהול בלוזאן )-בית הספר הבין של מדד התחרותיות

  .שונות, תוך ניתוח הגורמים היוצרים את התנאים לסביבה תחרותית

 רלוונטיות
את ישראל  הפוךשת כלכלית-והפעולות הכרוכות בקפיצת מדרגה חברתית תמכלול הסוגיועוסק ב '15הטופ חזון '

  1.המדינות המובילות בעולם מבחינת איכות החיים של תושביהן 15 -לאחת מ

בעולם קיימים מספר מדדים שניסו להעריך  את  מגורמים שונים ומתפיסה סובייקטיבית. תמושפעאיכות חיים 
 Quality of)איכות החיים במדינות שונות. המדדים הבולטים בהקשר זה הם מדד איכות החיים של האקונומיסט 

Life Index) מדד ההתפתחות האנושית של האו"ם ,(Human Development Index)פרק איכות החיים באוגדן , ו
דדים נבדלים בשיטות האמידה ובמרכיבים שאותם הם בוחנים על מנת להעריך את המ OECD.2 –הנתונים של ה 
   איכות החיים. 

ממשלת ישראל לזהות את המרכיבים המשפיעים על איכות החיים בישראל. לשם על , 15כדי ליישם את חזון הטופ 
ועל השוואתה למדינות אחרות   3שמשפיעים על איכות החיים בישראלתחומים עיקריים  ארבעה כך, מכון ראות זהה

 : והם

 חומרית הווחרומתבסס על  כולתו של הפרט לתמוך בעצמו ובמשפחתוירכיב זה מתייחס למ – יטחון כלכליב 
 . סביבה תומכת צמיחהקיומה של פתח הון אנושי, ולו תמצוהיכולת ל, )רמת הכנסה(

כון ראות מ הזדהות ולהיות חלק מחברה.לפרט השל  וויכולת רכיב זה מתייחס לרצונומ – ווחה חברתיתר 
בין פרטים בחברה וביכולתה של אמון מידת ה הרווחה החברתית:משפיעים על ששלושה גורמים מזהה 
עומקה של ו; ת הפרטיורויעל זכויות האדם וח מידת ההגנהלעצב, לתכנן ולבצע מדיניות; שלטון ה מערכת

 .תחושת השייכות לקהילה ולמדינה

כנות הנשקפות לחייו ולרכושו. ספרט מהל שמרכיב זה מתייחס למידת ההגנה  – פיזי-ישיאיטחון ב 
על רקע לאומי  בריאות, איכות הסביבה, והגנה מאלימותפיזי הם -הגורמים המשפיעים על הביטחון האישי

 .או פלילי

תייחס לרמת הסיפוק שאדם יהודי בישראל מפיק מהיותו חלק ממימוש מרכיב זה מ –רך מוסף יהודי ע 
 החזון הציוני. 

בוחן שניים ממרכיבי ביטחון כלכלי: צמיחה והון אנושי. הוא מתמקד בהבטים שונים  IMD-מדד התחרותיות של ה
חומים אלה של סביבה תומכת צמיחה: ביצועים כלכליים, יעילות הממשלה, תשתיות ויעילות המגזר העסקי. בת

 . (GCI)מכסה המדד תחום משתנים רחב יותר מאשר מדד התחרותיות העולמי 

                                                      
 .15חזון הטופ ר' מושג מכון ראות:   1
 ,רמת הבריאות, איכות פנאי, פעילות חברתית :התורמים לרווחתו של האדם פרק זה כולל נתונים המצביעים על המשתנים 2

  Economic, Environmental, and Social Statistics -OECD Factbook 2006 .. ר'  שוויון, בטחון אישי, ותחבורה-מידת האי
  . מדדים השוואתיים להערכת איכות החיים:ר' מסמך מכון ראות 3

http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=984
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=984
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=984
http://oberon.sourceoecd.org/vl=10049802/cl=12/nw=1/rpsv/fact2006/
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 מובילותמדינות הישראל לעומת ה
 מגמת שיפור, לאורצביע על זה מ נתון 4המדינות. 55מתוך  21-הבמקום מדורגת ישראל  2007שנת נתוני על פי 

-ארצות הברית, סינגפור, והונג שלוש המדינות המובילות בסדר יורד הן:. 2003בו דורגה ישראל בשנת  29-המקום ה
 קונג.

 הגוף המפרסם
 בספר התחרותיות העולמיהמדינות  מפרסם את נתוני התחרותיות של (IMD)הבינלאומי לניהול בלוזאן  בית הספר

(Global Competitiveness Yearbook)  1989.5המתפרסם מדי שנה מאז 

 ומגבלות  מבנה
   6:משתנים 323המתחלקים לעשרים עמודי תווך ומאגדים  מדד-תתימדד התחרותיות מורכב מארבעה 

  דד מייצג  הערכה מאקרו כלכלית של המשק המקומי.מה-תת –יצועים כלכליים ב 
לאומיות', -'השקעות בין לאומי',-ביןמדד זה הם: 'כלכלה מקומית', 'סחר -עמודי התווך המרכיבים תת

 ו'מחירים'. 'תעסוקה'

  ייצג את המידה בה מדיניות הממשלה תורמת לתחרותיות.מדד מה-תת –עילות הממשלה י 
'מסגרות מוסדיות', 'חקיקת ', 'מדיניות פיסקלית', מימון ציבורי' מדד זה הם:-עמודי התווך המרכיבים תת

  ו'מסגרות חברתיות'. עסקים'

ייצג את המידה בה הסביבה הלאומית מעודדת עסקים להתנהל באופן מדד מה-תת –עילות העסקים י 
מדד זה הם: 'פריון', 'שוק התעסוקה', 'פיננסים', -עמודי התווך המרכיבים תתאחראי, רווחי וחדשני. 

  'מיומנויות ניהול' ו'עמדות וערכים'. 

עונים  –כנולוגיים, אנושיים או בסיסיים ט–ת המידה בה משאבים שונים אייצג מדד מה-תת –שתיות ת 
  לצרכיהם של עסקים.

מדד זה הם: 'תשתיות בסיסיות', 'תשתיות טכנולוגיות', 'תשתיות מדעיות', -עמודי התווך המרכיבים תת
  'בריאות וסביבה' ו'חינוך'.

הסופי ודרוגה העולמי. בנוסף, הוא מפרט את  מפרסם עבור כל מדינה את ציונה לאומי לניהול-בית הספר הבין
 המדד, עמודי התווך והמשתנים.-של תתי םציוניהם ודירוגיה

למרות שהמדד מודד מרכיבים רבים של ביטחון כלכלי, הוא מודד באופן חלקי בלבד את היבט הביטחון החברתי, 
 פיזי. -ולא מודד כלל את מרכיב הביטחון האישי

 נתוניםלמקורות ה
-לאומיים שונים. שליש מהנתונים מקורם בסקר בין-ביןממאגרים שני שלישים מהנתונים מקורם בסטטיסטיקות 

 7ל מנהלים מומחים.לאומי ש

 שימוש
בוחן  ;מספק תמונה השוואתית של הפוטנציאל הכלכלי והעסקי במדינות המדורגות IMD -מדד התחרותיות של ה

תורם לקידום שיח בנושא  ;מזהה מנועי צמיחה או חסמים על הצמיחה ;את הגורמים המשפיעים על הפריון במשק
 .הגוף המפרסםתחרותיות ופריון בזכות מיצובו הגבוה של 

 .סוף

                                                      
 . 2007ספר התחרותיות העולמי לשנת ר' לדרוג המדינות   4

 בלוזאן. (IMDאתר בית הספר הבינלאומי לניהול )לפרטים נוספים ר'   5
 .2007תחרותיות העולמי לשנת ספר הר'  החלוקה לרמות השונותואת   פרוט המשתניםל  6
 'שקיפות המערכת הפיננסית' נמדד בסקר.  3.3.17דוגמא, משתנה מספר ל  7

http://www.imd.ch/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf
http://www.imd.ch/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf
http://www.imd.ch/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf
http://www.imd.ch/about/index.cfm?nav1=true
http://www.imd.ch/research/publications/wcy/upload/All_criteria_list.pdf
http://www.imd.ch/research/publications/wcy/Factors_and_criteria.cfm?bhcp=1
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