
222006 הדמוקרטיה הישראלית 23מדד הדמוקרטיה מדדי

accountability 
מבוססת שהדמוקרטיה הנורמטיביים העקרונות אחד

בוחריהם את לייצג אמורים שהנבחרים הוא עליהם

עד במציאות להעריך קשה  אמנם  למענם. ולפעול

אולם הבוחרים, להעדפות הנבחרים קשובים כמה

על לציבור לדווח ציבורי תפקיד ממלאי של חובתם

באחריות ולשאת חובותיהם מילוי ועל תפקודם אופן

במדד אחריותם. בתחום דופן יוצאי ולאירועים לכשלים

הראשון אחריותיות: מדדי שני בוחנים אנו הדמוקרטיה

Military in) בפוליטיקה' הצבא מעורבות 'מדד הוא 

נע זה ICRG.18 מדד הוא בידי אף Politics), שפותח

של מאוד  רבה מעורבות מציין 0 הציון ל־6: 0 בין 

במדד מעורבות. חוסר - 6 והציון בפוליטיקה, הצבא

במקום ניצבת והיא ,2.5 הציון את ישראל קיבלה 2006

עומד הזה הנתון שנבחנו. הדמוקרטיות ב־36 האחרון

גבוהה מעורבות על מעיד והדבר ,2003 מאז בעינו

בוחן השני המדד בישראל. בפוליטיקה הצבא של

ההחלטות מקבלי את להחליף הציבור של יכולתו את

Competitiveness of) ממוסדת  בחירות במערכת

Polity ידי על שפותח מדד ,(Executive Recruitment
19.2003 מאז עודכן לא אך

הייצוגיות במדד נמצא לאחריותיות  נוסף בוחן

שמפרסם (Voice and Accountability) והאחריותיות

מבסס העולמי הבנק לשנתיים.20 אחת העולמי הבנק

מחקר מכוני של  סקרים  כעשרה  על  הערכותיו  את

אחד כל הבוחנים, מומחים הערכות ועל בין־לאומיים

ההערכות השונות. במדינות האחריותיות את בתחומו,

ככל :100 לציון 0 הציון בין הנע למדד מאוגדות

גבוהות והאחריותיות הייצוגיות יותר, גבוה שהציון

יותר.
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מידות טוהר

 

   
TI   

4 �����

7.7
8

7.1
6.8

6.6

7.6
7.3

7

6.4
6.3

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 פחות2005
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http://www.countrydata.com הפרויקט: אתר ראו נוסף למידע 18
http://www.cidcm.umd.edu/inscr/polity ראו ל־2003 קודמים לנתונים 19

הציונים של שילוב על מבוסס מקבלת מדינה שכל מאז 1996. הציון מתפרסמות מדינות ל־209 העולמי הבנק הערכות 20
ראו להרחבה למדד. עדכון הבנק העולמי יפרסם 2006 במאי .2004 לסוף השנה נכונים שמפורסמים הנתונים השונים.

http://www.worldbank.org/wbi/governance/govdata
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