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 וטועימב ערה

 יזוקרסב רוחבלו ףאה תא םותסל םיתפרצה לע עודמ
 ןובנ לאונמע

 יריע שאר היה יזוקרס אלוקינ :ירובע רוזחמ תשיגפ ומכ היה תפרצ תואישנל תוריחבה לש ןושארה בוביסה
 יסיבוקסומ רייפ ,הטיסרבינואב ילש לגרתמ היה ןאיניא-טנופוד אלוקינ יטסילוגה דמעומה ,תפרצב יתררוגתהשכ
 רסח וניא םהמ שיא ,תאז תורמל ."ירוביצ להנמ" סרוקב ילש ךירדמה היה )דנלוה האוסנרפ לש ןייפמקה להנמ(
 ןאיניא-טנופוד לש תומימשמה םהיתואצרה לשב טעמ אל– תפרצב רתוי יח יניאש לזמ-רב שיגרמ ינאו ,יל
 לולע וריאהו ,לגר תטישפ ינפב תפרצ דומעת ,םירקסה םיאבנמש יפכ ,תוריחבב דיספי יזוקרס םא יכ .יסיבוקסומו
.וב ךומתל ארוק ינא ,ובש ךוחיגה יתוא ןבצעמש תורמלו יזוקרסמ יתבזכא תורמל .דורשל אלש

 שיפכמ אוהשכ הטמל םייסנכמה םע ספתנש ירחא ,הפירח תרוקיב וילע יתחתמ"רמגנ הז יזוקרס" ירמאמב
 לארשיל וסחימ חור תרומ יתעבה ,ולש ץוחה-תוינידמ "יגשיה"ל יתגעל .2011 רבמבונב יתלשממ שאר תא
 תא יתמתח .חיטבהש םיפחוסה םייונישה ןמ בר קחרמ תוקוחר ולש תולדה תוילכלכה תומרופרה יכ יתנעטו
 חיוורה אוה תפרצב תובורקה תוריחבב יופצה ודספה תאו ,ידוהיה לוקה תא דביא יזוקרס" :העיבקב רמאמה
 ויגשיה חכונו ,בוש רחביהל עיגמ אל יזוקרסל :יתבתכש הלימ לכ ירוחאמ דמוע ינא ."c’est fini ,יזוקרס .רשויב
 האוושהב ,תאז םע .וילע םחרל לגוסמ יניא תונורחאה םייתנשב לארשי יפלכ אשנתמה וסחיו םיקפקופמה
.ורובע עיבצהלו ףאה תא םותסל יתפרצה םעה לע .וטועימב ערה אוה ,הביטנרטלאל

תוילכלכ תומרופר ינברס

 הבוח ,הכומנה תילכלכה התחימצ לשב ,םורדמ היתונכש לש הז ומכ תויהל רתויב בורק תפרצ לש התלכלכ לרוג
 ןוגראה לש רתויב תינזבזבה הרבחה איה תפרצ .םיפסכה יקוש םילגמש תקדצומה תונבצעה לשבו םוצעה
 ימואלה רצותה ןמ זוחא56 לש איה תיתפרצה תירוביצה האצוהה .)OECD( ילכלכ חותיפלו הלועפ ףותישל
 ירחא תפרצ התנב ,תויפוריאה היתונכש ומכ .ןוגראה תורבח לצא זוחא43 לש עצוממל האוושהב ,הלש ימלוגה
 החימצה תא הלטיב1970-ה תונשב קשמב הפירחה הטאהה ךא .הבידנ החוור תנידמ היינשה םלועה תמחלמ
– תיפוריאה היפרגומדה ינותנ וליאו .תיפוריאה החוורה תנידמ תא ומייקש ,םיסיממ תוסנכהה תאו תילכלכה
 םהש דועב ,םיסימה ימלשמ לש םרפסמ תא םיתיחפמ חרכהב– םיכומנ הדולי ירועישו םייחה תלחותב היילעה
 יתבלו ףסכל תרשפאמה ,היצזילבולגה תלכלכ תא ךכל םיפיסומ םא .םיאכזה םירנויסנפה לש םרפסמ תא םילעמ
 הניא תפרצ תלשממ עודמ ןבומ ,תייוסימ הניחבמ תויתודידי תונידמל תוישפוחב םמצע תא ענשל תשורח
.םיפסכ תוולהל הכישממו ,התושרל םידמועה םימוכסה םע רדתסהל תלגוסמ

 תומרופרה .היצזילבולגל וא היפרגומדל היתואצוה תא המיאתה אל םלועמ תפרצ ,ןופצמ היתונכשל דוגינב
 םלועמ ,1990-ה תונשב הינמרגב רדרש דרהרג לשו ,1980-ה תונשב הינטירבב ר'צאת טרגרמ לש תוחלצומה
 םיקבד )בושו בוש םירקסה םיחיכומש יפכ( םיתפרצה :הנשחרתת אל םלועמש יאדוול בורקו תפרצב ושחרתה אל
 לש ןהיבשותש דועב .ןועריפ תלדח תויהל הלוכי הניא םעפ ףא הנידמה יכו ,ער אוה םזילטיפק יכ םתנומאב
 עצבל םהירחובל וחיטבהש םיגיהנמלו תוגלפמל תונורחאה םייתנשב ועיבצה דרפסו לגוטרופ ,דנלריא ,הינטירב
 תאו היצזילבולגה תא םימישאמה םידמעומל םלוק תא לירפאב22-ב ונתנ םיתפרצה ,תובאוכ תוילכלכ תומרופר
.הל הקוקז הכ תפרצ תלכלכש המרופר םוש םיחיטבמ םניאו תפרצ לש םיילכלכה היאולחתב םיפסכה יקוש

 ןמ זוחא90 לע דמוע הלש ימואלה בוחה יכ ןה תילכלכה תואיצמה םע דדומתהל תפרצ לש הבוריס תואצות
 לש יללכה בשחה תוכרעה יפל2015-ב זוחא100-ל עיגיו תולעל ךישממה רפסמ( ימוקמה ימלוגה רצותה
 םיילנימונ םיחנומב רתויב לודגה ש"ועה ןועריג שי תפרצל .1974 זאמ הירפס תא הנזיא אל תפרצ יכו ,)תפרצ
 םיזוחא10 לש תינבמ הלטבא רועישמ תלבוס תפרצ .קיפסמ וניא תפרצב םיקנבה לש ימצעה ןוהה .וריאה שוגב
-יפ םימלשמ תפרצ יקיסעמ( ידמ הובג תפרצב הדובעה תולעש ינפמ וקלחב ,)הינמרגב םיזוחא5.8 תמועל(
 .)םהידבוע לש תוילאיצוסה תויוכזה רובע םיינמרגה םהיתימעמ םיינש
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 םיסכנ תפרצ תלכלכל שי ןיידעש תויה ,יארשא לע םייקתהל תפרצ הלכי ,2008-ב ץרפש יסנניפה רבשמל דע
.ןווי לש הזל ההז תויהל טלחהב לולע תפרצ לש הלרוגו ,םת תולקה תואוולהה ןדיעש אלא .םיבר

 תמאה תא רמול תואישנל הידמעומ לעו ,ידמ רחואמ היהיש ינפל ,תואיצמה ינפ תא םדקלו ררועתהל תפרצ לע
.דנלוה האוסנרפ יטסילאיצוסה דמעומה דחוימב ,ךפהה קוידב םישוע םהש אלא .םהירחובל

 עציבש62-ל60-מ היסנפה ליג תאלעה לש יקלח לוטיב ,תירוביצה האצוהה תלדגה ללוכ דנלוה גיצמש עצמה
 םייוושש םיסכנ לע הנשב םעפ לטומה רשוע לע יתנשה סמה תאלעהו םירישעה לע סמ יזוחא75 תלטה ,יזוקרס
 שמח ינפ לע וריא דראילימ20 תפרצ תלשממל דנלוה לש ויתועצה ולעי ,ויבושיח יפל .וריא ןוילימ1.3 לע הלוע
 ,הזמ רומח .רתוי ףא הלידגהל דמוע דנלוה ,הפוחד הטאידל הקוקז תפרצ לש תירוביצה האצוההש דועב .םינש
 תעמשמ ליטמהו ,םיבורמ םיישק רחאל לבקתהש ,יפוריאה ןומימה קוחב ןוידה תא שדחמ חותפל עבשנ דנלוה
.וריאה שוגב תיביצקת

 .וריאה לש תוביציה רסוח תא קימעיו ,תוחומ תחירבלו יארשאה תוטטומתהל ליבוי דנלוה לש ונוחצנ ,רוציקב
 וריאה תאו ,לגר תטישפל תפרצ תא דנלוה איבי ,תיתפרצה הלכלכה לש תוינבמה תויעבה םע דדומתהל םוקמב
.וציקל–

 ,היינש הנוהכ תפוקת ךא ,ותואישנ תונש שמח ךשמב רתויב תולד ןכא ויה יזוקרס לש תוילכלכה תומרופרה
 תלכלכ תא וליציש םיירלופופ יתלבהו םיצוחנה םידעצה תא טוקנל ותוא ליבוהל הלוכי ,םירחובה ןמ ששח אלל
 אלא ,תינש רחביהל יואר וניא ףא יכ ןכתייו ,קפסה ןמ תונהיל יואר וניא יזוקרס יכ ןכתיי .לגר תטישפמ תפרצ
 דצב חינהל םיתפרצה לע ,דבלב וז הביסמ .הפוריא לעו תפרצ לע תילכלכ הפורטסטק איבת דנלוהב ותפלחהש
.םעפה םג ורובע עיבצהלו ,יזוקרסל קדצומה םתביח רסוח תא
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