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 כך נישאר בטופ של 
הטכנולוגיה העולמית

דפשר היה לחשוב שמא
היה  לא  מעולם  צבנו 

טוב יותר. 
נכון לשנת 2018, תעשיית 

דהטכנולוגיה והחדשנות היש
ראלית מצויה על ציר רב-שנתי 

דעתיר-הישגים, עם הצלחות מו
כחות במיליארדים רבים. ומעבר 

דלכך, דומה שאנחנו ערוכים לה
משיך ולעמוד בחזית החדשות 

הגלובלית.
דכך, ישראל היא מובילה עו

למית בהוצאה לאומית על מו"פ 
אזרחי כאחוז מהתוצר )4.3%, 
לעומת ממוצע OECD העומד על  
2.4%. הרוב המכריע של ההון 

דהזה מגיע מכיסו של המגזר הע
סקי ולא ממקורות ממשלתיים( 
ובהשקעות הון סיכון כאחוז 
מהתמ"ג )קרוב ל-0.4%, נתון 
גבוה אפילו מזה של ארה"ב ופי-
דכמה מכל מדינה אחרת(. יש בי

שראל מאות חברות רב-לאומית 
וכל שנה מגיעות לכאן חברות 

חדשות ופותחות משרדים.
 2017 והתוצאות בהתאם: 

24 מיליארד דולר, תוספת של חברות סטרט-אפ חדד -הראתה אקזיטים ב
שות וגיוסים בהיקף של יותר מחמישה מיליארד דולר לסטארט-אפים, 

דולצד זה - המשך במגמת עליית השווי במחיריהן של החברות הישרא
ליות הנסחרות בוול סטריט ובשווקים אחרים. ובתמונה הרחבה: 8% 
מהישראלים מועסקים בהיי-טק, המהווה 12.5% מהתמ"ג ולא פחות 

מ-43% מהיצוא הישראלי.

ישראל מאבדת צמיחה עתידית 
דכאמור, נראה שמצבנו מעולם לא היה טוב יותר, אבל האיומים על תע

שיית הטכנולוגיה הישראלית הולכים ומחריפים ככל שנוקפות השנים. 
הראשון והמיידי שבהם הוא הקושי שלנו להביא עוד ועוד מהנדסים לשוק 
התעסוקה. כך, למרות הצמיחה האדירה של העשורים האחרונים, משקל 
ההיי-טק מתוך סך כל המועסקים במשק הישראלי לא צומח כבר מזה זמן. 
המשמעות היא עלייה בביקושים, עלייה בשכר ואי-יכולת למלא עוד ועוד 
תקנים בחברות הישראליות ורב-לאומיות, תקנים שמקבלים מענה במקום 

אחר.
בטווח הארוך זה אומר, שיותר חברות, זרות וישראליות כאחד, יוצאות 
מישראל כדי לחפש את העובדים הבאים שלהן. ישראל מאבדת צמיחה 
עתידית, ולעתים אפילו חברות שלמות, שמוצאות את העובדים הדרושים 

להן במדינות אחרות.
לצד הקושי העצום הזה, וגם לנוכח העובדה שהתעשייה הלא-
טכנולוגית בישראל מתאפיינת ברמת פריון הנמוכה בהרבה ממתחריה 
באירופה וארה"ב, סובלת ישראל מאיום נוסף, והוא העלייה המתמשכת 
בהשקעה הממשלתית בתעשיות הטכנולוגיות במדינות אירופה וקוריאה. 
ההשקעה במדינות אלה )כשיעור מתוך התמ"ג( גבוהה בהרבה מזו הנהוגה 

בישראל, ונותנת לחברות שם יתרון של ממש על פני גופים ישראלים.
דולבסוף, גם סוגיות מס ורגולציה מאיימות על ההיי-טק הישראלי. רפו

רמת המס של טראמפ מחזירה חברות אמריקאיות לארה"ב ומושכת לשם 
גם חברות ישראליות, והמאבק הבינ"ל בתכנוני מס פוגע ביכולת להעניק 

הטבות למשקיעים ולמשוך אותם להשקיע בתעשייה המקומית.

להשקיע בפיתוח כוח אדם
פירות השוק הטכנולוגי מתוקים עבור כל כלכלה, ולכן  כלכלות בכל 
רחבי העולם נאבקות בנו כדי למשוך את החדשנות הישראלית אליהן. כדי 
להיערך להתמודדות עם אתגרים מורכבים כל כך, הממשלה והתעשייה 

בישראל חייבות לשלב ידיים ולקדם שורה של מהלכים.
דבראש ובראשונה, ישראל צריכה לשים את נושא כוח האדם שלה במ

רכז ולהשקיע בפיתוחו בכל האמצעים: בתיה"ס, אקדמיה, הסבות, קורסים 
דמקצועיים וכל כלי שיכול להכשיר עוד ידיים עובדות ומענה לצרכי הת

עשייה. במקביל, יש להשקיע במרכזי המחקר והאקדמיה שאחראים על 
ההכשרות הללו.

המדינה צריכה לחזק גם מערכים תומכים אחרים בתעשייה, ובכלל זה 
דמרכזי תעסוקה בפריפריה, תוך הגדלה של הפריון בתעשייה ומתן תמ

ריצים שונים למגוון כלי מימון והאצה בשוק. בין היתר, יש לבחון כלים 
כמו ערבויות והלוואות לאקסלרטורים, משקיעים ומשקיעים במשקיעים, 

שממשיכים להזרים את הדלק בעורקי התעשייה.
דולבסוף התעשייה המקומית, שידעה תמיד לזהות את מוקדי הח

דשנות הבאים, את הדבר הגדול הבא והדבר הגדול הבא-הבא, צריכה 
דלשוב ולהתמקד בשווקים שיניעו את העולם בעשורים הקרובים:  בי

נה מלאכותית לסוגיה, רפואה מותאמת, אישית ודיגיטלית, טכנולוגיות 
קוונטיות )ובכלל זה מחשוב, תקשורת, סנסורים וחומרים( ומוביליות 
אוטונומית - ביבשה, באוויר ובים. אם נהיה בתחומים האלה, נמשיך 
להנפיק הצלחות משמעותיות שישפיעו על כל בית וכל משתמש ברחבי 

העולם.

להביט אל העתיד
במהלך העשורים האחרונים, התעשייה הישראלית הראתה שוב ושוב 
יכולת להביט הרחק אל העתיד ולבצע בזמן השקעות בשווקים בתוליים 

דשיצמחו וישגשגו. תבונת הכפיים הזו והניתוח החכם הזה של שווקים עתי
דיים הולידו חברות שזינקו לשוויים היסטוריים והשפיעו על מיליארדי 

דמשתמשים ברחבי העולם ועל כל תושב בישראל. הסימון הנוכחי של טכנו
לוגיות עתידיות הוא יריית הפתיחה של נצחונות העתיד. היזמים הישראלים 
הטובים ביותר כבר מצויים בתחילתן של דרכים חדשות עם הטכנולוגיות 

הללו.
אנחנו נמשיך להיות לצידם, להיות יד ימינם של קרנות וסטארטד

אפים, חברות מקומיות וסניפים של חברות רב-לאומיות ; לסייע ולדחוף 
את הממשלה לקבל את ההחלטות הנכונות ולבצע אותן ; ולהבטיח אקו-
דסיסטם משוכלל ואפקטיבי עבור אשכולות הטכנולוגיות העתידיות, שע

ליהן נשענת צמיחתן העתידית של התעשייה והמדינה.
ונכון, מצבנו מעולם לא היה טוב יותר. לכן, אנחנו חייבים לעשות הכל 

דכדי לשמר ולפתח את המעמד הייחודי של הטכנולוגיה הישראלית על המ
פה הגלובלית.

הכותב הוא יו"ר משותף )היי-טק( באיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( ויו"ר 
אינפיבונד בינה מלאכותית
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נראה שמצבנו מעולם לא היה טוב יותר, אבל האיומים על תעשיית 
הטכנולוגיה הישראלית הולכים ומחריפים ככל שנוקפות השנים. מה 
נדרש לעשות כדי לשמר ולפתח את המעמד הייחודי של הטכנולוגיה 
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