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  יעדי גלובליזציה בישראל 
מקומות ביחס  השלוש תישראל יורד. 2004בחודש האחרון התפרסם מדד הגלובליזציה לשנת 

ומה צריך וניתן לעשות כדי להמשיך ? היכן נקודות התורפה של מדינת ישראל. לשנה שעברה

  ?ביעילות את מגמות הגלובליזציה שישראל נתונה בהם

  עולמיותמגמות 
על אף הצרות שהעולם  ,בחובווהוא טומן  מדד הגלובליזציהמתפרסם , רביעיתבפעם ה, החודש

התאפיינה  2003בניגוד לנתונים המראים כי שנת . רוח די אופטימית ,עובר

השימוש באינטרנט  נתוני המדד מראים כי, בהאטה כלכלית גלובלית

במדינות עניות והגידול בתעבורת הנוסעים בין מדינות וגבולות העמיקו את 

יש  ,ח"ת מחברי הדולדע, השנה .הקשרים הגלובליים בין האנשים בעולם

כדי להצביע על מגמה שנראה את פירותיה ביתר שאת ככל  אלו ניםבנתו

  .שהשנים יעברו

של הדירוגים מסקירה כללית ). הראשונותמדינות בפעמים  65- בניגוד ל(מדינות  62השנה נמדדו 

צל התלולה ביותר נמדדה א העלייה. מדינות עלו בדירוג שלהם 30. עולה תמונה מעניינתהפעם 

מדינות אחרות ירדו  30ובדיוק . 33- מקומות למקום ה 21הם דילגו כלפי מעלה . הפיליפינים

מקומות  18הם נפלו כלפי מטה . הנסיקה התלולה ביותר נמדדה אצל המרוקאים. בדירוג שלהם

  .במקום הראשון נשארה אירלנד ובמקום האחרון גם השנה מככבת אירן. 47- למקום ה

  שראלמגמות הגלובליזציה בי
בארבעת השנים האחרונות מבט מהיר על הצעדים שישראל עשתה בסולם הדרגות של המדד 

, )1999ששיקף את שנת (שנת מיסוד המדד , 2000מדד שנת ב. מראה משחק שלבים מעניין

עלינו  ,האינתיפאדהאשר שיקף את השנה הראשונה של  ,2001מדד שנת . 19-התחלנו במקום ה

ואילו . 19-שבנו למקום ה 2003בשנת  .מיוחד באותם ימים בטורעל כך דיברנו ! 18- למקום ה

  .22- ירדנו שלושה מקומות למקום ה ,)2003אשר משקף את שנת (מדד של השנה הנוכחית ב

  :כולותכידוע המדד מחשב משתנים שונים המקובצים בארבעה אש

זו ניתנת . של אזרחי המדינה עם כלכלות המדינות האחרות האינטגרציה הכלכליתרמת  .1

י שקלול נתוני תנועת הסחורות והשירותים המתרחשת בתוך המדינה ועם "למדידה ע

י בדיקת רמת החדירות הפיננסית של גבולות "ניתן לעשות זאת ע. גורמים מחוצה לה

 . הסחורות המיובאות והמיוצרות בההמדינה והתמזגות רמת המחירים של 
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של אזרחי המדינה עם אנשים אחרים ממדינות שמעבר לגבולות  הקשר הבין אישירמת  .2

שיחות , ל"את רמת הקשר הזה ניתן למדוד על ידי שקלול נתוני הנסיעות לחו. הלאומיים

 . התשלומים והעברות הכספים מעבר לגבול, כמו גם, לאומיות- הטלפון הבין

את . של אזרחי המדינה זה עם זה ועם אחרים מחוץ למדינה ריות הטכנולוגיתהקישורמת  .3

רמת הקשר הזה ניתן למדוד על ידי בחינה מדוקדקת לא רק של מספר המשתמשים ברשת 

, י מספר השרתים המאובטחים דרכם הקהילייה העסקית מתקשרת"האינטרנט אלא בעיקר ע

  .אקציות- מחפשת מידע ועושה טרנס

את רמת המעורבות הפוליטית ניתן למדוד על ידי . הגלובלית הפוליטית המעורבותרמת  .4

מספר התרומות שהמדינה מעבירה למשימות , מספר החברויות בארגונים בינלאומיים

המאושררים וההעברות שהממשלות עושות מספר ההסכמים  ,ם מארגן"בינלאומיות שהאו

  .עבור הפעילות הבינלאומית

טבלה המציגה את ערכתי כאן ות המאפיינות את מדינת ישראל כדי לבחון את הנקודות החלש

  :המיקום שלנו בכל קטגוריה ותת קטגוריה

שינוי לעומת  קטגוריות -תת קטגוריות של משתנים
2003 

מיקום לפי 
 2004נתוני 

מיקום לפי 
 2003נתוני 

 ממוצעי תת הקטגוריות

  31 אינטגרציה כלכלית
  7 קשר בין אישי
  19 טכנולוגיה
  44 מעורבות פוליטית

 אינטגרציה כלכלית

 33 23 +10סחר
 35 34 +1פורטפוליו
 17 30 -13השקעות חוץ
 32 26 +6הכנסות מהשקעות

 קשר בין אישי

 11 8 +3טלפון

 16 27 -11נסיעות

 20 5 +15העברות אישיות

 טכנולוגיה

 23 21 +2משתמשי אינטרנט

 19 18 +1ספקים

 20 17 +3שרתים מאובטחים

 מעורבות פוליטית

 61 61 0ל"ארגונים בינ
 54 24 +30ם"או

 -  61 - ל"בינ הסכמיםאשרור 
 20 3 +17תשלומים ממשלתיים
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אך המצב לא כל כך גרוע כפי שאולי היה נדמה במבט . לשפר בהם את מצבנווכדי להמשיך 

  . עליה בדירוג בשנה הבאהמגמת בטוחני שהנתונים מצביעים על  .ראשון


