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ומייחסי� לו את חמש " 2003המפנה של "חסידי� שוטי� מרבי� לאחרונה לטפח את מיתוס 
, מארקר�דה, "העול� ההפו� של מרכז אדוה", שטרסלר(שנות הצמיחה האחרונות 

16.12.2008 .(  
  

�תוצר של התפוגגות בועת ההיי טק ב,  עמוקישראל היתה שרויה אז במיתו&? 2003�מה קרה ב
  .  2003 ושל ההתקוממות הפלסטינית שנמשכה עד 2000

  
חר( " נורמלית"שביקשה לחדש את הצמיחה ולמצב את תדמיתה של ישראל כאר) , הממשלה

חומת "תחת הש� . החליטה להקל ככל האפשר על המגזר העסקי, ההתקוממות הפלסטינית
הצבאי ונועד לשדר תחושה של שעת חירו� " חומת מג&"צע שנלקח ממב" (מג& כלכלית

היא הגבילה את  הגידול : הו& בידי המגזר העסקי�העמידה הממשלה עוד ועוד משאבי) כלכלית
לפנות מקורות לטובת "כדי , )1.7%� ומאוחר יותר ל1%�ל(עצמה �בהוצאה התקציבית שלה

כדי להותיר עוד הו& , החברותהיא הפחיתה את המסי� הישירי� ואת מס ; "המגזר העסקי
היא הגדילה מאוד את האשראי העסקי כאשר , ובעיקר; תאגידי ואישי בידי המגזר העסקי

כשמכרה את קרנות הפנסיה , העבירה את החסכו& הפנסיוני מידיי� ציבוריות לידיי� פרטיות
ות באמצע" לשכלל את שוק ההו&"מאוחר יותר פעלה הממשלה עוד . החדשות לחברות ביטוח

  . הפרדת קופות הגמל מהבנקי�
  

אחד ועוד אחד ה� , א� כ&.  צמח המשק בשיעורי� נאי�2003מאז המחצית השנייה של 
זה מה שמספרי� לנו כלכלני ? צעדי סילב& שלו� ובנימי& נתניהו ה� שהובילו לצמיחה? שניי�
זר� הג� שחלק ממנו (האשראי הרב והזול בוודאי סייע לחידוש הצמיחה , ובכ&. החצר

אלא שבנק ישראל ציי& שוב ושוב כי מאחורי הצמיחה המחודשת ). ל ולא באר)"להשקעות בחו
�בראש הרשימה עומדת הרגיעה בחזית העימות הישראלי: ולא אחד, עומדי� שלושה גורמי�

  . המדיניות הממשלתית, ורק במקו� האחרו&; אחריה באה התרחבות הסחר העולמי; פלסטיני
  

, אבל הסוגייה המרכזית. המהולל פחותה מזו שמבקשי� לייחס לו" נההמפ"חשיבות , א� כ&
הפרטת החסכו& ; הפחתות המסי� הגדילו את האי שוויו&: היא סוגיית המחיר, לטעמי

�ח ממשלתיות מ"באמצעות הפחתת ההשקעה באג(הפנסיוני והסרת הגיבוי הממשלתי ממנו 
; כפי שמתברר בימי� אלה, �פגעו בביטחו& הכלכלי של העובדות והעובדי) 30%� ל70%

, "לפנות מקורות למגזר העסקי"שנועדו , והקיצוצי� חסרי התקדי� בתקציב הממשלתי
בבריאות וברווחה ומעל לכל בחינו� , הרחיבו את העוני ופגעו ברשת הביטחו& הסוציאלי

על החזרה ולו חלקית , למשל, עד עצ� היו� הזה נאבקות האוניברסיטאות. ובהשכלה הגבוהה
חידוש הצמיחה היה כרו� במחיר כבד של פגיעה במשאביה .  התקציבי� שקוצצו לה�של

  .האנושיי� של ישראל לעתיד לבוא
  

אבל החברה הישראלית פחות . אולי? ישראל נכנסת אל המשבר הנוכחי כשכלכלתה איתנה
 . וזה ישלי� על כלכלתה בעתיד– 2003�2002איתנה משהיתה לפני 


