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שתי כלכלות − חברה אחת

האם אפשר להיות אסטרטגיים, והאם אפשר שלא להיות כאלה?
בעולם של אי
ודאות תמידית המּונעת על ידי שינויים מהירים ודרסטיים בטכנולוגיה ועל ידי חוסר יציבות 
פוליטית, רבים הם הטוענים כי חשיבה אסטרטגית היא משאלת לב בלבד. לדעתם, במקום להתמקד במה 
שיקרה בעתיד הרחוק, עלינו - כחברה - לדרוש מממשלתנו לנווט את המדינה בחוכמה משנה לשנה ובעת 
והם  טווח?  ארוכת  לראייה  סבלנות  או  הבנה  שואלים,  הם  זמן,  יש  בכלל  למי  לטוב.  לקוות  המשברים 

משיבים: ודאי לא לציבור הבוחרים, ולפיכך גם לא לרוב הפוליטיקאים. 

אם   משמיים.  גזרה  אינה  זו  אך  ארוך,  לטווח  מסתכלים  לא  הפוליטיקאים  ורוב  שהבוחרים  הדבר  נכון 
ממשלות ישראל יחשבו אך ורק לטווח קצר, די בטוח שבתוך עשור נמצא את עצמנו במצב גרוע בהרבה 
ממצבנו היום. הדמוגרפיה בישראל אינה מבשרת טובות, התחרות מולנו גוברת מיום ליום, ובלי מדיניות 
בעלי  אנשים  תצמיח  המיושנת  החינוך  מערכת  להתהפך".  עלולה  "הספינה  למרחוק  שרואה  מושכלת 
הישראלית,  הכלכלה  את  המניעה  ההיי
טק,  תעשיית  להתחרות;  מסוגלים  שאינם  מיושנות  מיומנויות 
עלולה שלא להיות כאן בעוד עשור; הביטוח הלאומי יפשוט את הרגל, עשרות אלפי חולים גריאטריים 
חדשים לא יקבלו טיפול הולם, ומערכת הבריאות כולה תקרוס; והמעבר של המוני נשים וגברים למרכז 
בפריפריה. ההאטה  היישובים  ולהתרוקנות  צירי התחבורה  מוחלטת של  לסתימה  ויגרום  יימשך  הארץ 
לרבים  אטרקטיבית  מדינה  להיות  שנחדל  לכך  תביא   - אלו  תהליכים  של  תולדה   - הכלכלית  בצמיחה 

מאזרחינו היצרניים, וייתכן אפילו שלא נהיה מסוגלים עוד להגן על עצמנו.

אירועים אלו לא יתרחשו מחר, אך הם בהחלט עלולים להתרחש בעתיד הלא רחוק, וכשזה יקרה – יהיה 
חוסר  כל  עם  לפיכך,  דהיום.  הטווח  קצרת  חשיבתנו  של  התוצאות  את  לתקן  אפשרי  בלתי  עד  קשה 
חשיבה  ללא  להתנהל  לעצמה  להרשות  יכולה  אינה  ישראל  מדינת  הצפויים,  והשינויים  הוודאות 
אינה  גם  היא  זה  עם  קיצוני.  ראייה  סובלת מקוצר  אינה  ישראל  למרבה השמחה, ממשלת  אסטרטגית. 

אסטרטגית דייה. דרוש מאמץ רב בכיוון זה. 

כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה 2019 מתמקד בכמה סוגיות אסטרטגיות בוערות. ידונו בהן יחדיו נציגים 
מהממשלה ומהתעשייה, מהאקדמיה ומן המגזר השלישי. רק אם ננסח בצוותא רעיונות טובים ורק אם 
למציאת  ההכרחי  האסטרטגי  הפעולה  שיתוף  ייווצר  אז  רק   - ליישומם  הנדרש  הלחץ  את  יחד  נפעיל 

הפתרונות הטובים בעוד מועד לכל הבעיות הצפויות. זו משימתנו העיקרית בכנס זה.
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