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ולעוסקיםעגמומי,מדעשלשםיצאלכלכלה

משהו:בזהישעגמומיים.אנשיםשלשםיצאבו

והם״לקצץ׳/היאהכלכלניםעלהאהובההמילה

ג׳פריפרופ׳שמחה.כללהשביתבקלותמסוגלים

מאלה.אחדאינוזקס

קו־באוניברסיטתכלכלילפיתוחבכירכמרצה

לומביה

$TS1$קולומביה$TS1$

$DN2$קולומביה$DN2$,ולמז־רבותלממשלותכיועץבניו־יורק

כ״ל

$TS1$ולמזכ״ל$TS1$

$DN2$ולמזכ״ל$DN2$,המשפיעיםהכלכלניםמעשרתוכאחדהאו״ם

אופטימיותשללהבהעלשמרהואבעולם,ביותר

שנותלפנילראשונהאותוראיינתיחושך.בימיגם

מזרחשלעתידההקומוניזם.קריסתבימידור,

היפר־אינפ־כמותו:מאיןקודראזנראהאירופה

לציה,

$TS1$,היפראינפלציה$TS1$

$DN2$,היפראינפלציה$DN2$,שווקיםמושבתים,מפעליםעוני,אבטלה

שיישומן,תוכניותרקםכברזקםאבלאבודים.

הפוסט־קומוניםטיותלמדינותיאפשרחזה,כך

כתבהאחרונותבשניםבימינו.במהרהלהתאושש

ומ־ממחסורהארץכדוראתלהצילאיךספרים

רעב,

$TS1$,ומרעב$TS1$

$DN2$,ומרעב$DN2$קבוצותמציפורניאמריקהאתלהצילואיך

אביבבתלשהשבועאלאהטורפות.האינטרסים

״המ־האופטימיות.מלאילושנגמרכלכלןפגשתי

צב

$TS1$״המצב$TS1$

$DN2$״המצב$DN2$,שבתיאוריה״ואףזקס,פרופ׳ליאמרבכי־רע״

לכאוסמהידרדרותהעולםאתלהצילעדייןניתן

אמרסיכוי״.לזהנותןלאאניבפרקטיקהכלכלי,

קמטים.נחרשושלפתעפניואתאלייוהרים

האםשלך.הפסימיותלמקורותברשותך,נלד,

יתפרק?האחידהמטבעשגושאוישרודהיורו

אבליתפרק,לאהיורושגושמקווהמאוד״אני

כמעטאנילמעשה,בכספי.כךעלמהמרהייתילא

תומךועדייןשהייתיאףישרוד,לאשהואבטוח

גובריםיתרונותיוהאחיד.המטבערעיוןשלמובהק

למענו.להילחםוראויכדאיחסרונותיו,עלבהרבה

מנהיגותחסרתאירופהשיילחם.מישאיןרק

קליםפתרונותמחפשיםראשיהמנהיגים,וחסרת

שקיעתאמת.בעיותעםמהתעמתותובורחים

ארם״.גזרתהיאמהשמיים,גזרהאינההיורו

מגושלפרושתיאלץיווןאםמגזים?לאאתה

קטנהכהכלכלהשלשפרישתהלמההיורו,

לא?בורג,רקהיאכולו?המבנהאתתפורר

תהיינהיווןפרישתשלההשלכותלא.״הו,

אמורההייתההיורולגושההצטרפותנוראיות.

מצטרפתמרינהחזרה.ממנושאיןצעדלהיות

יווןעזיבתשלה.הלאומיהמטבעעללנצחויתרה

הפנימיההיגיוןכלעללפיכךתערערהגושאת

למהלעזוב,יכולהיווןאםהאחיד.המטבעשל

גרמניה?דווקאואולילא?איטליהלמהלא?ספרד

שרידותבדברהספקותתפרוש,שיווןמהרגע

הדבקבאמינותבהכרחיכרסמוהיורופרויקט

המערכת.בלבתפגעהפרישהחלקיו.אתהמחזיק

גוששלבאי־הפיכותוהאמונהמקרה,בכל

פרישתעלהדיםוריםמעצםהתערערההיורו

יוון.

העובדהנסדק.כברעמוקמשהומאוד,״נכון

עלרמזיםמפזריםבאירופההמדינאיםשבכירי

הםחלחלה.בימעוררתהיורולפירוקהכנותיהם

דוחפיםהגוש,קיוםעלהגרזןאתמרימיםעצמם

חזור״.אלנקודתאלהפחת.פילעבראותו

הכל־םמחלתההטיפולאתכהעדהכשילמה

כלית

$TS1$הכלכלית$TS1$

$DN2$הכלכלית$DN2$יוון?של

כספםאתמושכיםהמפקידיםוחציכשנה״מזה

הייתיבהם.האמוןאתשאיברומשוםביווןמבנקים

שהת־איטי,בהילוךבנקאיתכבהלהזאתמתאר

גברה

$TS1$שהתגברה$TS1$

$DN2$שהתגברה$DN2$לעצירתלפעולבמקוםאךבאחרונה.מאור

ראשיפועליםההון,בריחתלבלימתהדימום,

כאילויוון.ממשלתבתקציבילקיצוץהיורוגוש

הקיצוץחמורה.טעותזוהכל.חזותהואהקיצוץ

חלשים,היורוגושמוסדותעצמו.אתמכשילרק

מהםמצפהלאכבראניובלתי־יעילים.עייפים

אחרוןברגעאםלטובהמופתעאהיהדבר.לשום

הצלי־שלאמהפעולה,לשיתוףהאירופיםיירתמו

חו

$TS1$הצליחו$TS1$

$DN2$הצליחו$DN2$אירופה״.לרעתהםהסיכוייםכללכןכה.ער

עלזקספרופ׳שלביקורתואמריקה:ולרעת

קו־שהואהקטילהמולמחווירהאירופהמדינאי

טל

$TS1$קוטל$TS1$

$DN2$קוטל$DN2$עלבארה״ב.הכלכליתהמדיניותקובעיאת

דמוקרטיםעלגמור,בבוזמדברהוארפובליקנים

מבפניםקרועהלדעתו,אמריקה,עמוקה.באכזבה

המשת־קיצוניותאידאולוגיותמחלוקותעל־ירי

קות

$TS1$המשתקות$TS1$

$DN2$המשתקות$DN2$.אותה

ההכרתיתהמחאהאתרואהאתהביצר

וול־מטריט?כיבושתנועתאתםארה״ב?

לזמןחישמלההיאלרגע,השפעהלה״הייתה

כשהעיריותחלףהאפקטאבלהקהל,דעתאתקצר

ציבורייםממקומותהמפגיניםאתלפנותהצליחו

אז.שנאמרכפיהפארקים,אתלטהרחשופים.

חברתית,מחאההייתהבישראלשגםיודעאני

אתהקימהבתבונה,הגיבההממשלהשאצלכםרק

אצלנוהמלצותיה.אתואימצהטרכטנברגועדת

לד־להתייחסאפילוטרהלאהממשלבאמריקה,

רישות

$TS1$לדרישות$TS1$

$DN2$לדרישות$DN2$,חוקיםלחוקקהמשיךוהקונגרסהמחאה

הציבוריהסיועהעניים.ונגדהעשיריםלטובת

הם.גםקוצצולעשיריםוהמסיםקוצץ,לעניים

שתיביןבולטיםהבדליםרואהלאאניכולל,במבט

לשתיהןוהדמוקרטים.הרפובליקניםהמפלגות,

חזון״.ואיןפתרוןאין

הישועה?תכואמשםאולילאסיה?באשרמה

אניגםחשבתיקצרזמןלפניעד״מסופקני.

אסיהומדינותהודוסין,שלהמהירהשהצמיחה

ובאמריקה.באירופההמיתוןעלתפצהנוספות

סיןאליהן.גםהתפשטהשהחולשהמסתברכעת

הורווכלכלתמעמיק,פוליטישקטובאיבהאטה

החברהשלהידועיםתחלואיהכלעל־ידירדופה

מהתח־המצטבריםהנזקיםאתלכךהוסףההודית.

ממות

$TS1$מהתחממות$TS1$

$DN2$מהתחממות$DN2$אתהסביבתית,ההידרדרותאתהארץ,כדור

הפאשיזםהתגברותואתהמאמיריםהמזוןמחירי

כהלהיותהסיבותלךוהנהבאירופההחדש

מדוכדך״.

נמנע?כלתיהעולמיהמשכר

חייביםדבריםמאודהרבהנמנע.בלתי"כמעט

עצמי,אתשואלואנייימנע.שהואכדילקרות

אותו?לבלוםעימו?להתמודדיידעמישהוהאם

ברצינותלקחתצריךמסופקני.בתוצאותיו?לטפל

הגדול,המשברויתפרץשבמקרההאפשרותאת

להתייצבוכלכליתפוליטיתמנהיגותתימצאלא

ויסבול״.יושפעהעולםכלמולו.

קודרנותרזקסג׳פריפרופ׳שלמבטונפרדנו.

בגלללאזהאוליעצמי,אתניחמתינפולות.ופניו

לג.הג׳טבגללאלאהכלכלה

מסיןמסקנות

התכנוןועדתיו״רטרכטברג,מנואלפרופ׳

מסיןחזרגבוהה,להשכלההמועצהשלוהתקצוב

״התרשמותישם.הראשוןסיורוזההיהנפעם.

עדייןכשההתפעמותמספר,הואאדירה״,מסין

מתפת־ארצותמעטבלא״ביקרתיבקולו,ניכרת

חות;

$TS1$;מתפתחות$TS1$

$DN2$;מתפתחות$DN2$מאוזנת,לאצמיחהבהןראיתיתמידכמעט

מהאוכלוסייה.גדוליםחלקיםמאחורהמשאירה

מודרנייםשחקיםגוררילצדנוראייםעונירובעי

בסין,ראיתילאהללוהסתירותאתלעשירים.

כפילשמייםזועקמידהקנהבאותולאלפחות

אח־אסיהבמדינותאוהלטיניתבאמריקהשקיים

רות.

$TS1$.אחרות$TS1$

$DN2$.אחרות$DN2$דואגיםוהשלטונותשוויונית,יותרהצמיחה

אתההמוחלשות.השכבותגםייהנושמפירותיה

אתהמשפרותממשלתיות,ביוזמותזאתרואה

ענקהשקעותהחזית:רוחבלכלהאזרחיםמצב

למרכז,פריפריההמחברותתחבורתיותבתשתיות

שהקו־לאחרפוסט־קומוניסטיתבריאותבמערכת

מוניסטית

$TS1$שהקומוניסטית$TS1$

$DN2$שהקומוניסטית$DN2$,ועוד״.לכלבחינוךקרסה

הקפיטלי־שהמהפכהאתהגםהתרשמתהאם

סטית

$TS1$הקפיטליסטית$TS1$

$DN2$הקפיטליסטית$DN2$מאותחילצהקומוניסטיתהנהגהתחת

מהעוני?מיניםמיליוני

כבומבייאינןסיןשלהגדולותעריה״בהחלט.

מיליוניםבתוכההמסתירהמודרניתעירההודית,

וגםמואצתגםהיאהצמיחהמרודים.ענייםשל

מכילה.

אנשישלמשלחתבראשעמדטרכטנברג

הקשריםאתלהעמיקכדילסיןשנסעהמקצוע,

התמריץ״אתהמרינות.שתיביןהאקדמאים

עשרותכשהקציבהאוצרשרלנונתןלנסיעה

טרכטנברגאומרזו״,למטרהשקליםמיליוני

עלהביקורבמהלךחתמנוסין.ממוקד״שטייניץ

לנוהפותחיםרבים,אוניברסיטאייםביןהסכמים

הסינית״.הגבוההההשכלהלמערכתשער

חתמתם?מהעל

ממשלתיותקרנותלכינוןהסכםעלכל,״קודם

עודמדעיים.מחקריםומימוןלקידוםמשותפות

לשלושמלגות100למתןהסכםבביקורנחתם

ובואםבישראל,סיניםלפוסט־דוקטורנטיםשנים
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הקהיליותשתיביןהקשריםאתיהדקארצה

ישראליםלמוסדותיאפשרנוסףהסכםהמדעיות.

לתוארסיניםסטודנטיםלמשוךגבוההלהשכלה

סיניםסטודנטיםאלף300ראשון.ואפילושני

בכמות,להתחרותנוכללאלארצם;מחוץלומדים

ללימודיםלהביארוציםאנחנובאיכות.רקאלא

האיכו־התלמידיםאתהמוביל,המיעוטאתבארץ

תיים

$TS1$האיכותיים$TS1$

$DN2$האיכותיים$DN2$.לעזורהבטיחווהסיניםבררניים,נהיהביותר

מוכרחהצמיחהשלהבאשהגליודעיםהםבכך.לנו

הוןטכנולוגיה,מדע,עלמבוססאצלםגםלהיות

וכוחהטבעאוצרותעלשנשעןהנוכחי,הגלאנושי.

שעלמביניםהסיניםהמלא.למיצויומגיעהאדם,

חוץ,להשפעותלהיפתחשלהםהאוניברסיטאות

מחפשיםוהםיצירתית,ביקורתשלפרציםלרוח

האליטהבקרבישהמתאים.המודלאתאצלנו

ללאהיהורי־ישראלי,למוחעצומההערכההסינית

שלאאדיר,נכסזהואנטישמיים.רגשותשלשמץ

מצי־יצטרכו,בארץהאוניברסיטאותאותו.נבזבז

רן,

$TS1$,מצירן$TS1$

$DN2$,מצירן$DN2$באנגלית״.לימודיםתוכניותשלקשתלפתח

טר־פרופ׳שלבקולונשמעהסוחפתהתלהבות

כטנברג,

$TS1$,טרכטנברג$TS1$

$DN2$,טרכטנברג$DN2$שאלתיבשאלותיי.בהלפגוםרציתיולא

המציאותעלגםנדבראוליבזהירות,אפואאותו

שתקטרכטנברגמסין?חזרתאליההישראלית

אפשרעמוקה.יהודיתאנחהנאנחואחר־כךרגע,

המציאותשבגללואפשרהשאלההצגתשבגלל

מעציבה.כהוהיאחזר,אליה

שתקציבהזדמנויותבבמהאמרהאוצרשר

עלרומזיםהאוצרבכיריקשה.יהיה2013

מעלהאתההאםכואםימ.םקיצוצימהצורך

הגדולההרפרומהשלהשעיהאוביטולבדעתך

המ־הרכ-שנתיתשעלותההגבוהה,בהשכלה

צטברת

$TS1$המצטברת$TS1$

$DN2$המצטברת$DN2$שקלים?מיליארד

אחרילדרךיצאהגבוההבהשכלה״הרפורמה

אשתקדשלה.האבודהעשורבצדק,שמכונה,מה

הר־במסגרתממנו.להתאוששהתחילורקוהשנה

פורמה

$TS1$הרפורמה$TS1$

$DN2$הרפורמה$DN2$והבטחנוהמצוינותמרכזימערךאתהקמנו

חוזריםישראליםלמדעניםדופןיוצאיתנאים

התוכניות,אתתאםהביצועכה,עדמחו״ל.

עמדוהאוניברסיטאותגםבדיבורו.עמרוהאוצר

תיפסקשהרפרומההדעתעליעלהלאבדיבורן.

אנושה״.תהיההגבוההבהשכלההפגיעהכעת;

כסף.חסרלאוצראכל

שלהםוהאמינותהחלטותמקבלישל״הרצינות

בשניםולאתקציבייםלחציםשלבשניםנבחנות

בהשכלההרפרומהתקציבאםתקציבי.שפעשל

ישראליםלמדעניםנגידמהעכשיו,יקוצץגבוהה

נאמרמהמובטח?שעתידםבידיעהארצהשחזרו

שמהבמקרהלאבקרוב?לחזורשהתכוונולמי

שלה;העדיפויותסדרבראשההשכלהאתהמדינה

מובןולאמובטחלאישראלשלהאיכותיהיתרון

בעצמנו״.אותולשחוקלנואלמאליו.

מונ־גםוההההשכלהתקציםימעלרקלא

פת

$TS1$מונפת$TS1$

$DN2$מונפת$DN2$הנדרשהתקציםמעלגםהקיצוצים,גרזן

הנושאתהמפורסמתהוועדההמלצותליישום

שמך.את

תקציבית.מאוזנותהיוהוועדהשל״ההמלצות

אתפרצנולאהרילהקפיאן,סיבהרואהלאאני

לגבשבקושילזלזלבליזאתאומראניהמסגרות.

החזויהגירעוןהבאה.לשנההמדינהתקציבאת

אליו״.להגיעשלאלהיזהרוצריךמריעמוק

מעליםלהםומחוצההממשלהםמשרדיםכירים

אתהבאהבשנהלבטלההצעהאתכאחרונה

לפישמךאתהואאףהנושאהתקציבי,הכלל

2013ב־לגדולהתקציביתההוצאהצריכההכלל

לעצמנו,זאתלהרשותנוכללאניכר.בשיעור

אומרים.הם

היאלחוק.שהפכהזו,לנוסחהלהיצמד״צריך

והשפלהגאותבימיהתקציבמסגרתאתמתווה

עליהמוותריםהראשוןהקושילנוכחאםכאחר.

פניםלהעמידטעםעוראיןאותה,ו׳מתקנים׳

פתוחאזנהיההתקציביהקרבמקוימת.שהנוסחה

יכולתך״.ככלתפוסשלמשחקלגמרי,

הבי־שוביהיההעיקריהתקציביהקרבשדה

טחון.

$TS1$.הביטחון$TS1$

$DN2$.הביטחון$DN2$ב-שגיבשהברודט,בוועדתחברהיית

הםיטחוןתקציכלתוואימוסכמתנוסחה2007

רלוונטי?עדייןהתוואיעשור.למשך

קובעישלעיניהםלנגרנשקףלאשכיום״ברור

שנים.חמשמלפניהבהירהאופקאותוהמדיניות

הגלובלי,הכלכליבמשברלהתחשבצריךכיום

הערביבעולםבתהפוכותהאיראני,הגרעיניבאיום

עלתה,אי־הוודאותחברתית.המחאהובתוצאות

התמרוןמרחברב.זמןעודעמנותישארוהיא

כךמשוםדווקאהצטמצם.ההחלטותמקבלישל

תקציבקביעתשלושקוףסדורתהליךכעתדרוש

ברודט.ועדתשלהמתווהעלבהתבססהביטחון,

ואנשיהמדינאיםלרגלינרלהיותחייבתהשקיפות

מלהיותרחוקעדייןבפועלהתהליךאךהצבא.

סדור.

איתנו.עדייןבקיצור,התקציבית,החלטורה

ב׳סוגמחאה

הד־השכונותתושבימפגיניםימיםחודשמזה

רומיות

$TS1$הדרומיות$TS1$

$DN2$הדרומיות$DN2$,כלכלית,ומוחלשחלשציבורבתל־אביב

נגדמפגיניםהםהממשלה.שלידהאוזלתנגד

הר־הכלכלימצבםאתלדרדרהמכוונתמדיניות

עוע.

$TS1$.הרעוע$TS1$

$DN2$.הרעוע$DN2$להגדילהמאיימותתופעותנגדמפגיניםהם

המצוייםהשכיריםשכראתולשחוקהאבטלהאת

ספונט־ברובןההפגנותהסולם.בתחתיתממילא

ניות,

$TS1$,ספונטניות$TS1$

$DN2$,ספונטניות$DN2$מנסים,מסוימותמפלגותשלשנציגיםאף

עלשלהםהפוליטיתהעוגהאתלאפותכרגיל,

המחאה.אש

לאובממדיםחזרה,כברכן,אםהמחאה,

הקיץשלהמחאהאותהלאהיאאבלמבוטלים.

הקהלדעתעל־ידיבבוזנדחיתהיאולכןשעבר,

פרשניםועל־יריכנאורהעצמהאתהמגדירה

למטיפים.שהפכו

חברותנגרלאיוצאהמפגיניםשלכשכעסם

כשבא־העבודה,ומהגרימסתננינגראלאהמזון

חדות

$TS1$כשבאחדות$TS1$

$DN2$כשבאחדות$DN2$יהבכתבהמרוחותנושאים,שהםמהכרזות

ברור״סודני״,במילה״טייקון״המילההתחלפה

למחאהתיחשבנהולאפסולותשלהןשההפגנות

שלשמםעלרשוםעליההתקןתקנית.חברתית

שהמעמרהעובדההגבוה.הבינייםמעמדילדי

מאסי־כניסהיריעליותרהרבהמאויםחשהעני

בית

$TS1$מאסיבית$TS1$

$DN2$מאסיבית$DN2$מגוריולשכונותומסתנניםזריםעובדיםשל

חטיפיייקורידיעלמאשרעבודותוולמקומות

החברתיתהמחאהאתמעניינתלאהשוקולד

רה־לוקס.

מאורלמצוקהביטויוהיאחזרה,כברהמחאה

המצוקהמתנסחתשבאמצעותוהשיחאמיתית.

קרו־לעתיםבלתי־אנושי,קרובותלעתיםמקומם,

בות

$TS1$קרובות$TS1$

$DN2$קרובות$DN2$רוח־השיחלפנימתחתאךלהחריד.גזעני

שת

$TS1$רוחשת$TS1$

$DN2$רוחשת$DN2$כלכלייםבמחקריםשנחשפהכפיהמציאות

לארץהמאסיביתהכניסהרבים:אובייקטיביים

אחתהייתהתעסוקההיתריללאזריםעובריםשל

להעמ־ה־סיבהלאאםהעיקריותהסיבות

קת

$TS1$להעמקת$TS1$

$DN2$להעמקת$DN2$הגיעהבישראלהישראלית.בחברההפערים

עםמשפחותשלהעניים,העובדיםשלהתופעה

לממדיםהעוני,בתחתיתהשקועותאחדמפרנס

ובראשונהבראשלכךגרמובמערב.כמותםשאין

אתשמכרוהזריםבאשמתםשלאכמובן

הןהביאוובכךהזול,בזילשלהםהעבודהכוח

מעוטיהישראליםהעובדיםשלהשכרלירידת

העבודה.לכוחמחוץאללדחיקתםוהןההשכלה

ועדותכךעלעמדולמנצלים.רקהשתלםהניצול

ה־ארגוןשלוהסקירותישראליותממלכתיות

oecd

$1ST$הoecd$1ST$

$2ND$הoecd$2ND$הבינלאומית.המטבעוקרן

מפגינישלהמניעיםאתלהביןלנסותבמקום

כל־תוכניותעםלקראתםלצאתבמקוםהדרום,

כליות־הברתיות

$TS1$כלכליותהברתיות$TS1$

$DN2$כלכליותהברתיות$DN2$שלהם,האמתבחרדותשיטפלו

הסמוייםהמנגנוניםאתבפניהםלחשוףבמקום

הע־2012הצפוןמחאתמצוקתם,אתהמעצימים

דיפה

$TS1$העדיפה$TS1$

$DN2$העדיפה$DN2$מהם.להתנערלהם,לבוזעליהם,להתנשא

הראשון.הסולידריותבמבחןנכשלההיא

"חולשתזקס:פרופ'

ואמריקהאירופה

הוסףלאסיה.התפשטה

הסביבתית,ההידרדרותאת

ואתהמזוןמחיריאת

והנהבאירופה,הפאשיזם

מדוכדך״כהלהיותהסיבות

טרכטנברג:פרופ׳

האליטהבקרב"יש

עצומההערכההסינית

היהח־י־ישראלי,למוח

רגשותשמץללא

נכסזהאנטישמיים.

אותו״נבזבזשלאאדיר,

להביןלנסותבמקום

מפגינישלהמניעיםאת

לקראתםולצאתהדרום,

שיטפלותוכניותעם

שלהם,האמתבחרדות

העדיפההצפוןמחאת

עליהםלהתנשא


