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ביצר

אתה

רואה

את

המחאה

ההכרתית

םארה״ב? את תנועת כיבושוול־מטריט?
״הייתה לה השפעהלרגע ,היא חישמלהלזמן
קצר את דעתהקהל ,אבל האפקט חלף כשהעיריות
הצליחולפנות את המפגינים ממקומות ציבוריים
שנאמר אז.
הפארקים ,כפי
חשופים .לטהר את
 tPunFשל
דאגה
חברתית,
אני יודע שגם בישראל הייתה מחאה
רק שאצלכם הממשלה הגיבה בתבונה ,הקימה את
ועדת טרכטנברג ואימצה אתהמלצותיה.אצלנו
ולעוסקים
לכלכלה יצא שם של מדע עגמומי,
באמריקה ,הממשל לא טרהאפילולהתייחס לד־
$TS1$לדרישות$TS1$
בו יצא שם של אנשיםעגמומיים .יש בזה משהו:
$DN2$לדרישות $DN2$המחאה ,והקונגרס המשיך לחוקק חוקים
רישות
״לקצץ׳ /והם
המילה האהובה עלהכלכלנים היא
מסוגלים בקלות להשבית כל שמחה .פרופ׳ ג׳פרי
לטובת העשירים ונגדהעניים .הסיוע הציבורי
זקס אינו אחדמאלה.
לעניים קוצץ ,והמסיםלעשירים קוצצו גם הם.
כולל ,אני לא רואההבדליםבולטים בין שתי
במבט
כמרצה בכירלפיתוחכלכלי באוניברסיטת קו־
$TS1$קולומביה$TS1$
המפלגות,הרפובליקנים והדמוקרטים .לשתיהן
$DN2$קולומביה$DN2$בניו־יורק ,כיועץ לממשלות רבותולמז־
$TS1$ולמזכ״ל$TS1$
לומביה
אין פתרון ואיןחזון״.
כ״ל
$DN2$ולמזכ״ל $DN2$האו״ם ,וכאחד מעשרתהכלכלנים המשפיעים
בעולם ,הוא שמר על להבה של אופטימיות
ביותר
מה באשרלאסיה?אולי משם תכוא הישועה?
״מסופקני .עדלפני זמן קצר חשבתי גם אני
גם בימי חושך .ראיינתי אותולראשונהלפני שנות
שהצמיחה המהירה של סין ,הודו ומדינות אסיה
דור ,בימי קריסת הקומוניזם .עתידה של מזרח
אירופה

נראה אז קודר מאין כמותו :היפר־אינפ־
$TS1$היפראינפלציה$TS1$,

לציה,
$DN2$היפראינפלציה $DN2$,אבטלה,עוני,מפעלים

מושבתים ,שווקים

הפוסט־קומוניםטיות

BTiBi^pjBgifj

שחור

בעיניים
עם

פרופ' גיפרי זקס,

מבכירי הכלכלנים בעולם
ואופטימיסט

מושבע

בדרך

כלל :״המשבר העולמי
כמעט בלתי נמנע״
פרופ'

טרכטנבח; חזר

נפעם מסין

/גס:

ההתנשאות של
מחאת הצפון

התפשטה גםאליהן.
כעת מסתבר שהחולשה
בהאטה ובאי שקטפוליטי מעמיק ,וכלכלת הורו
על־ידי כלתחלואיה הידועים של החברה
רדופה
המצטברים מהתח־
$TS1$מהתחממות$TS1$
ההודית .הוסף לכך את הנזקים
סין

אבודים .אבל זקם כבר
כך חזה ,יאפשר למדינות
להתאושש במהרה בימינו .בשנים האחרונות כתב
$DN2$מהתחממות $DN2$כדור הארץ ,את ההידרדרות הסביבתית ,את
ממות
ספרים איך להציל את כדור הארץ ממחסור ומ־
$TS1$ומרעב$TS1$,
התגברות הפאשיזם
מחירי המזון המאמירים ואת
$DN2$ומרעב $DN2$,ואיך להציל את אמריקה מציפורני קבוצות
רעב,
והנה לך הסיבות להיות כה
החדש באירופה
האינטרסים הטורפות .אלא שהשבוע בתל אביב
מדוכדך״.
פגשתיכלכלן שנגמרלו מלאי האופטימיות .״המ־
$TS1$״המצב$TS1$
המשכר
בכי־רע״ ,אמרלי פרופ׳ זקס ,״ואף שבתיאוריה
צב
$DN2$״המצב$DN2$
העולמי כלתי נמנע?
"כמעט בלתי נמנע .הרבה מאוד דברים חייבים
ניתןעדיין להציל אתהעולם מהידרדרות לכאוס
בפרקטיקה אני לא נותן לזהסיכוי״ .אמר
כלכלי,
לקרות כדי שהואיימנע .ואני שואל את עצמי,
האם מישהו יידע להתמודד עימו? לבלום אותו?
והריםאליי את פניו שלפתע נחרשו קמטים.
לטפל בתוצאותיו? מסופקני .צריך לקחת ברצינות
הפסימיות שלך .האם
נלד ,ברשותך ,למקורות
היורו ישרוד או שגוש המטבע האחיד יתפרק?
את האפשרות שבמקרה ויתפרץ המשברהגדול,
לא תימצא מנהיגותפוליטיתוכלכליתלהתייצב
״אני מאוד מקווה שגוש היורו לא יתפרק ,אבל
ויסבול״.
מולו .כלהעולם יושפע
לא הייתי מהמר על כך בכספי.למעשה ,אני כמעט
נפרדנו .מבטו של פרופ׳ ג׳פרי זקס נותר קודר
בטוח שהוא לא ישרוד ,אף שהייתיועדיין תומך
נפולות .ניחמתי את עצמי,אולי זה לא בגלל
ופניו
מובהק שלרעיון המטבע האחיד .יתרונותיו גוברים
הכלכלה אלא בגלל הג׳טלג.
בהרבה על חסרונותיו ,כדאי וראוילהילחם
למענו.
חסרת מנהיגות
רק שאין מישיילחם .אירופה
וחסרת מנהיגים ,ראשיה מחפשים פתרונות קלים

רקם תוכניות שיישומן,

ראיון

נוספות

תפצה

על

המיתון

באירופה

ובאמריקה.

ובורחים

מהתעמתות

היורו אינה גזרה

עם בעיות

אמת.

שקיעת

מהשמיים ,היא גזרת ארם״.

אתה לא מגזים? אם יוון תיאלץ לפרוש
קטנה
שפרישתה של כלכלה כה
היורו ,למה
תפורר את המבנהכולו? היא רק בורג ,לא?
מסקנות מסין
פרישת יוון תהיינה
״הו ,לא .ההשלכות של
טרכטברג ,יו״ר ועדת התכנון
פרופ׳ מנואל
ההצטרפות לגוש היורו הייתה אמורה
נוראיות.
והתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה ,חזר מסין
מצטרפת
להיות צעד שאין ממנו חזרה .מרינה
נפעם .היה זה סיורו הראשון שם .״התרשמותי
ויתרה לנצח על המטבעהלאומי שלה .עזיבתיוון
מספר,
הוא
אדירה״,
מסין
את הגוש תערער לפיכך על כל ההיגיון הפנימי
כשההתפעמות עדיין
מתפת־
$TS1$מתפתחות;$TS1$
בקולו ,״ביקרתי בלא מעט ארצות
ניכרת
לעזוב ,למה
של המטבע האחיד .אם יווןיכולה
$DN2$מתפתחות; $DN2$כמעט תמיד ראיתי בהן צמיחה לא מאוזנת,
ואולי דווקא גרמניה?
ספרד לא? למהאיטליה לא?
חות;
מהאוכלוסייה.
המשאירה מאחור חלקיםגדולים
שרידות
בדבר
הספקות
תפרוש,
מהרגע שיוון
רובעי עוני נוראיים לצד גוררי שחקים מודרניים
הדבק
באמינות
בהכרח
יכרסמו
פרויקט היורו
הסתירות הללו לא ראיתי בסין,
לעשירים .את
המחזיק את
חלקיו .הפרישה תפגע בלב המערכת.
לפחות לא באותו קנה מידה זועק לשמיים כפי
באי־הפיכותו של גוש
האמונה
מקרה,
בכל
שקיים באמריקההלטינית או במדינות אסיה אח־
$TS1$אחרות$TS1$.
פרישת
היורו התערערה מעצם הדיםורים על
$DN2$אחרות $DN2$.הצמיחה יותר שוויונית,והשלטונות דואגים
רות.
יוון.
מגוש

שמפירותיה ייהנו גם השכבותהמוחלשות.
״נכון מאוד ,משהו עמוק כבר נסדק .העובדה
רואה זאת ביוזמות ממשלתיות,
שבכירי המדינאים באירופה מפזרים רמזים על
הכנותיהםלפירוק היורו מעוררת ביחלחלה .הם
מצב האזרחים לכל רוחב החזית :השקעות ענק
בתשתיות תחבורתיות המחברות פריפריהלמרכז,
עצמם מרימים את הגרזן על קיום הגוש ,דוחפים
במערכת בריאות פוסט־קומוניסטית לאחר שהקו־
$TS1$שהקומוניסטית$TS1$
אותולעבר פי הפחת .אל נקודת אלחזור״.
$DN2$שהקומוניסטית $DN2$קרסה ,בחינוך לכל
מוניסטית
מה הכשיל עד כה אתהטיפול םמחלתה הכל־
$TS1$הכלכלית$TS1$
ועוד״.
האם
שהמהפכההקפיטלי־
$TS1$הקפיטליסטית$TS1$
התרשמת גם אתה
$DN2$הכלכלית $DN2$שליוון?
כלית
מאות
סטית
״מזה כשנה וחצי המפקידים מושכים את כספם
$DN2$הקפיטליסטית $DN2$תחת הנהגה קומוניסטית חילצה
מבנקיםביוון משום שאיברו את האמון בהם .הייתי
מיליוני מינים מהעוני?
״בהחלט .עריההגדולות של סין אינן כבומביי
מתאר זאת כבהלה בנקאיתבהילוך איטי ,שהת־
$TS1$שהתגברה$TS1$
מיליונים
המסתירה בתוכה
ההודית ,עיר מודרנית
גברה
$DN2$שהתגברה $DN2$מאור באחרונה .אך במקוםלפעוללעצירת
מואצת וגם
הצמיחה היא גם
של עניים מרודים.
ראשי
הדימום ,לבלימת בריחת ההון,פועלים
מכילה.
גוש היורולקיצוץ בתקציבי ממשלתיוון.כאילו
אנשי
טרכטנברג עמד בראש משלחת של
הקיצוץ הוא חזותהכל .זו טעות חמורה .הקיצוץ
הקשרים
מקצוע ,שנסעהלסין כדילהעמיק את
רק מכשיל את עצמו .מוסדות גוש היורוחלשים,
התמריץ
האקדמאים בין שתי המרינות .״את
ובלתי־יעילים .אני כבר לא מצפה מהם
עייפים
כשהקציב
האוצר
שר
לנו
נתן
לשום דבר .אהיה מופתע לטובה אם ברגע אחרון
עשרות
לנסיעה
טרכטנברג
אומר
מיליוני שקלים למטרה זו״,
פעולה ,מה שלאהצלי־
$TS1$הצליחו$TS1$
יירתמו האירופיםלשיתוף
$DN2$הצליחו $DN2$ער כה.לכן כל הסיכויים הם לרעת אירופה״.
חו
״שטייניץ ממוקד סין .חתמנו במהלך הביקור על
הסכמים בין אוניברסיטאיים רבים ,הפותחיםלנו
ולרעת אמריקה :ביקורתו של פרופ׳ זקס על
שערלמערכת ההשכלה הגבוהההסינית״.
מדינאי אירופה מחווירה מול הקטילה שהוא קו־
$TS1$קוטל$TS1$
חתמתם?
על מה
טל
$DN2$קוטל $DN2$את קובעי המדיניות הכלכלית בארה״ב .על
לכינון קרנות ממשלתיות
״קודםכל ,על הסכם
רפובליקנים הוא מדבר בבוז גמור ,על דמוקרטים
לדעתו ,קרועה מבפנים
באכזבה עמוקה .אמריקה,
משותפותלקידום ומימון מחקרים מדעיים .עוד
נחתם בביקור הסכם למתן  100מלגות לשלוש
המשת־
$TS1$המשתקות$TS1$
אידאולוגיות קיצוניות
על־ירי מחלוקות
לפוסט־דוקטורנטים סיניםבישראל ,ובואם
שנים
קות
$DN2$המשתקות $DN2$אותה.
אתה

המשפרות

את

פרופ׳ מנואל

טרכטנברג

הפגנה נגד

המסתננש

בדרום ת״א

״המצבבכי־רע".

פרופ׳ ג׳פרי זקס

השבוע בתל־אביב

מדיניות המכוונת לדרדר
ארצה יהדק את הקשרים בין שתיהקהיליות
מאליו .אללנו לשחוק אותובעצמנו״.
$DN2$הרעוע $DN2$.הם מפגינים נגד תופעות המאיימותלהגדיל
המדעיות .הסכם נוסף יאפשרלמוסדותישראלים
לא רק מעל תקציםי ההשכלה גםוהה מונ־
$TS1$מונפת$TS1$
עוע.
את האבטלהולשחוק את שכר השכירים המצויים
להשכלה גבוהה למשוך סטודנטים סינים לתואר
הנדרש
התקצים
פת
$DN2$מונפת $DN2$גרזן הקיצוצים ,גם מעל
בתחתיתהסולם .ההפגנות ברובן ספונט־
$TS1$ספונטניות$TS1$,
ממילא
שניואפילו ראשון 300 .אלף סטודנטים סינים
הנושאת
המפורסמת
ליישום המלצות הוועדה
$DN2$ספונטניות $DN2$,אף שנציגים של מפלגות מסוימות מנסים,
ניות,
לארצם; לאנוכל להתחרות בכמות,
לומדים מחוץ
את שמך.
הפוליטית
את
לאפות
כרגיל,
תקציבית.
מאוזנות
של
״ההמלצות
ללימודים
להביא
רוצים
אנחנו
באיכות.
אלא רק
שלהם
היו
הוועדה
על
העוגה
אש המחאה.
להקפיאן ,הרי לא פרצנו את
אני לא רואה סיבה
המוביל ,אתהתלמידים האיכו־
$TS1$האיכותיים$TS1$
בארץ את המיעוט
המחאה ,אם כן ,כבר חזרה ,ובממדים לא
המסגרות .אני אומר זאתבלילזלזל בקושי לגבש
תיים
ים $DN2$ביותר .נהיה בררניים ,והסינים הבטיחו
לעזור
המחאה של הקיץ
מבוטלים .אבל היא לא אותה
את תקציב המדינה לשנה הבאה .הגירעון החזוי
לנו בכך .הםיודעים שהגל הבא של הצמיחה מוכרח
שעבר,ולכן היא נדחית בבוז
אליו״.
על־ידי דעת הקהל
טכנולוגיה ,הון
עמוק מרי וצריךלהיזהר שלאלהגיע
להיות גם אצלם מבוסס על מדע,
פרשנים
כנאורה
אנושי .הגל הנוכחי ,שנשען על אוצרות הטבע וכוח
המגדירה את עצמה
ועל־ירי
םכירים םמשרדי הממשלה ומחוצה להםמעלים
שהפכולמטיפים.
הבאה את
כאחרונה את ההצעה לבטל בשנה
למיצויוהמלא .הסינים מבינים שעל
האדם ,מגיע
כשכעסם של המפגינים יוצא לא נגר חברות
הכלל התקציבי ,הנושא אף הוא את שמך לפי
האוניברסיטאות שלהם להיפתחלהשפעות חוץ,
המזון אלא נגר מסתנני ומהגרי העבודה ,כשבא־
$TS1$כשבאחדות$TS1$
התקציביתלגדול ב־ 2013
מחפשים
לרוח פרצים של ביקורת יצירתית ,והם
הכלל צריכה ההוצאה
חדות
בשיעור ניכר .לאנוכל להרשות זאת
אצלנו את המודל המתאים .יש בקרב האליטה
$DN2$כשבאחדות $DN2$מהכרזות שהם נושאים ,המרוחות בכתב יה
לעצמנו,
התחלפה המילה ״טייקון״ במילה״סודני״ ,ברור
הם אומרים.
היהורי־ישראלי ,ללא
הסינית הערכה עצומהלמוח
שההפגנות שלהןפסולות ולא תיחשבנה למחאה
״צריך להיצמדלנוסחהזו,
שמץ של רגשות אנטישמיים .זהו נכס אדיר ,שלא
שהפכהלחוק .היא
חברתית תקנית .התקןעליה רשום על שמם של
מתווה את מסגרת התקציב בימי הגאות והשפל
האוניברסיטאות בארץ יצטרכו ,מצי־
$TS1$מצירן$TS1$,
נבזבז אותו.
באנגלית״.
 $DN2$לפתח קשת של תוכניותלימודים
רן,
שהמעמר
ילדי מעמד הביניים הגבוה .העובדה
כאחר .אםלנוכח הקושי הראשון מוותריםעליה
העני חש מאוים הרבה יותר על ירי כניסה מאסי־
$TS1$מאסיבית$TS1$
ו׳מתקנים׳ אותה ,אין עור טעםלהעמיד פנים
התלהבות סוחפת נשמעהבקולו של פרופ׳ טר־
$TS1$טרכטנברג$TS1$,
$DN2$מאסיבית $DN2$של עובדים זרים ומסתנניםלשכונות מגוריו
בית
שהנוסחה מקוימת .הקרב התקציבי נהיה אז פתוח
בשאלותיי .שאלתי
נברג $DN2$,ולא רציתילפגום בה
כטנברג,
ולמקומות
יכולתך״.
ככל
תפוס
של
משחק
לגמרי,
המציאות
גם
אולי
בזהירות,
אפוא
אותו
מאשר על ידי ייקור חטיפי
נדבר
על
עבודותו
החברתית
המחאה
את
שתק
הישראלית אליה חזרת מסין?
התקציבי העיקרי יהיה שוב הבי־
$TS1$הביטחון$TS1$.
שדה הקרב
טרכטנברג
השוקולד לא מעניינת
רה־לוקס.
שגיבשה ב-
$DN2$הביטחון $DN2$.היית חבר בוועדת ברודט,
טחון.
רגע ,ואחר־כך נאנח אנחה יהודית עמוקה .אפשר
המחאה כבר חזרה ,והיא ביטוי למצוקה מאור
שבגלל הצגת השאלה ואפשר שבגלל המציאות
מוסכמתלתוואי תקציכ הםיטחון
 2007נוסחה
המצוקה
מתנסחת
רלוונטי?
אמיתית .השיח שבאמצעותו
אליהחזר ,והיא כה מעציבה.
למשך עשור .התוואיעדיין
בלתי־אנושי,לעתים קרו־
$TS1$קרובות$TS1$
מקומם,לעתים קרובות
שתקציב
אמר
שר
בבמה הזדמנויות
האוצר
״ברור שכיום לא נשקףלנגרעיניהם של קובעי
$DN2$קרובות$DN2$גזענילהחריד .אך
בות
המדיניות אותו האופק הבהירמלפני חמש שנים.
מתחת לפני השיח רוח־
$TS1$רוחשת$TS1$
 2013יהיה קשה .בכירי האוצר רומזים על
$DN2$רוחשת $DN2$המציאות כפי שנחשפה במחקריםכלכליים
שת
הגלובלי,
כיום צריך להתחשב במשבר הכלכלי
הצורך םקיצוצימ כואםימ .האם אתה מעלה
אובייקטיביים רבים :הכניסה המאסיבית לארץ
בתהפוכות
האיראני,
באיום
בדעתךביטול או השעיה של הרפרומההגדולה
בעולם הערבי
הגרעיני
של עוברים זרים ללא היתרי תעסוקה הייתה אחת
אי־הוודאות
חברתית.
המחאה
ובתוצאות
הרכ-שנתית המ־
$TS1$המצטברת$TS1$
עלתה,
בהשכלה הגבוהה,שעלותה
מרחב התמרון
והיא תישאר עמנו עוד זמן רב.
טברת $DN2$מיליארד שקלים?
צטברת
אם לא ה־סיבה להעמ־
$TS1$להעמקת$TS1$
הסיבות העיקריות
קת
של מקבלי ההחלטות הצטמצם .דווקא משום כך
״הרפורמה בהשכלה גבוהה יצאה לדרך אחרי
$DN2$להעמקת $DN2$הפערים בחברההישראלית .בישראל הגיעה
דרוש כעת תהליך סדור ושקוף של קביעת תקציב
אשתקד
מה שמכונה ,בצדק ,העשור האבוד שלה.
התופעה של העובדיםהעניים ,של משפחות עם
מפרנס אחד השקועות בתחתיתהעוני ,לממדים
בהתבסס על המתווה של ועדת ברודט.
הביטחון,
והשנה רקהתחילו להתאושש ממנו .במסגרת הר־
$TS1$הרפורמה$TS1$
שאין כמותם במערב .גרמו לכך בראש ובראשונה
השקיפות חייבתלהיות נרלרגלי המדינאים ואנשי
רמה $DN2$הקמנו את מערך מרכזי המצוינות והבטחנו
פורמה
שמכרו את
הזרים
באשמתם
כמובן שלא
הצבא .אך התהליךבפועל עדיין רחוק מלהיות
תנאים יוצאי דופןלמדענים ישראלים חוזרים
כוח העבודה שלהםבזיל
סדור.
את התוכניות,
תאם
הזול ,ובכך הביאו הן
מחו״ל .עד כה ,הביצוע
החלטורה התקציבית ,בקיצור,עדיין איתנו.
לירידת השכר של העובדים הישראלים מעוטי
והאוצר עמר בדיבורו .גם האוניברסיטאות עמדו
שהרפרומה תיפסק
ההשכלה והן לדחיקתם אל מחוץ לכוח העבודה.
בדיבורן .לאיעלה על הדעת
הניצול השתלם רק
כעת; הפגיעה בהשכלה הגבוהה תהיה אנושה״.
למנצלים .עמדו על כך ועדות
oecd$1ST$ה$1ST$ה־
והסקירות של ארגון
ממלכתיות ישראליות
אכל לאוצר חסר כסף.
הבינלאומית.
״הרצינות שלמקבליהחלטות והאמינות שלהם
oecd
oecd$2ND$ה $2ND$וקרן המטבע
במקוםלנסותלהבין את המניעים של מפגיני
נבחנות בשנים של לחצים תקציביים ולא בשנים
הדרום ,במקום לצאת לקראתם עם תוכניות כל־
$TS1$כלכליותהברתיות$TS1$
של שפע תקציבי .אם תקציב הרפרומה בהשכלה
$DN2$כלכליותהברתיות $DN2$שיטפלו בחרדות האמת שלהם,
כליות־הברתיות
מחאה סוג ב׳
למדעניםישראלים
גבוהה יקוצץ עכשיו ,מה נגיד
במקום לחשוף בפניהם את המנגנונים הסמויים
שחזרו ארצה בידיעה שעתידם מובטח? מה נאמר
מזה חודש ימים מפגינים תושבי השכונות הד־
$TS1$הדרומיות$TS1$
שמה
במקרה
למי שהתכוונולחזור בקרוב? לא
המעצימים את מצוקתם ,מחאת הצפון  2012הע־
$TS1$העדיפה$TS1$
$DN2$העדיפה $DN2$להתנשא
דיפה
בתל־אביב ,ציבור חלשומוחלשכלכלית,
רומיות
$DN2$הדרומיות$DN2$
עליהם,לבוז להם,להתנער מהם.
המדינה את ההשכלה בראש סדרהעדיפויותשלה;
נגד אוזלת ידה של הממשלה .הם מפגינים נגד
היתרון האיכותי של ישראל לא מובטח ולא מובן
הסולידריות הראשון.
היא נכשלה במבחן
את מצבםהכלכלי הר־
$TS1$הרעוע$TS1$.
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