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עויעוי וור7
פלוצקר סבר

נגד הבלבלה

31טראנ
 תלוי כולנו של הכלכלי "העתיד

בארה״ב", הבחירות בתוצאות
מדהיר: ו מלניק, רפי פרופ׳ אומר

W

מסוכן סראמפ של "ניצחון
חז וספר • ולעולם״ לאמריקה

דנקנר נוחי של דרכו את מתאר
התרסקותו את ומסביר לצמרת

 המתמודדים המועמדים היו כתיקונן בבחירות
 במרחק עכשיו, מוצפים ארה״ב נשיא משרת על

תוכ על נוקבות בשאלות הבוחר, מיום נשימה
 מה המפורטות. והחברתיות הכלכליות ניותיהם

 תבריאו כלים ובאילו כיצד בכלכלה, תקדמו ואיך
 הבחירות זמן לא זה שעכשיו רק החברה. את

 של הצהוב הזמן זה עכשיו באמריקה. הרגיל
ומסוכן. פופוליסטי צעקני, אמריקה.

 מלניק, רפי פרופ׳ אומר קלינטוך, "הילארי
 נשיא סגן בעבר הישראלים, הכלכלנים מבכירי
לבוח "הציגה בהרצליה, הבינתחומי המרכז

 סדורה, כלכלית פעולה תוכנית מהתחלה ריה

 חברתיות יוזמות ושופעת מציאותית מאוזנת,
 עד טרח לא טראמפ דונלד עליהן. מברך שאני

 בנאומים הסתפק כזו, תוכנית להכין לאחרונה
 מאין מסוכנת מהם העולה התמונה וסיסמאות.

 ולעולם". לאמריקה מסוכנת כמותה,
לנשיא? ייבחר טראמם ואם

 את לממש ויילך לנשיא ייבחר "אם מלניק:
 כלכלי אסון יביא הוא שלו, הבחירות הבטחות

פחות". לא עולמי.
 של הגלוי המכתב עם מלניק מזדהה בדבריו

 פרס חתני שמונה בהם אמריקאים, כלכלנים 370
 שהוא משום בטראמפ לבחור שלא הקוראים נובל,

מו טראמפ למדינה. והרסנית מסוכנת "בחירה
 האמון את שוחק הבוחרים, ציבור את שולל ליך

 קונספירציה תורות באמצעות הציבור במוסדות
 התפקוד את טראמפ יסכן ייבחר, אם מופרכות.

 רווחתה ואת וכלכליים דמוקרטיים מוסדות של
הגלוי. במכתב נאמר המדינה", של

 פרס חתני אמריקאים כלכלנים 19 במקביל,
 הישראלי כהנמן דניאל פרופ׳ ביניהם - נובל

הש עם המזוהה שטיגליץ ג׳וזף ופרופ׳ לשעבר
 לקלינטון להצביע קורא קול על חתמו - מאל

 לטרא־ בניגוד ארה״ב נשיאת לשמש "המוכשרת
זו". משרה למלא כשיר שאינו מפ

 מבטיח הוא טראמפ? של המצע כעת כולל מה
 ומס חברות מס הכנסה, מס שיעורי את להפחית

 מבטיח גבוהות. הכנסות על במיוחד הון, רווחי
 המינימום" ואת"מס הירושה מס את כליל לבטל

 ולסגור הצבא תקציב את להכפיל מבטיח החלופי.
 לחסל מבטיח הסביבה. והגנת החינוך משרדי את
 בזיכוי ולהמירה אובמה של הבריאות רפורמת את

 ממס זיכוי פרטי. בריאות ביטוח לרוכשי ממס
 ילדים על הוצאות עבור גם תוכניתו לפי יינתן
הרך. בגיל

 לזינוק יביאו טוען, הוא הללו, הצעדים כל
 המדינה בהכנסות ולגידול בשנה) 6%בצמיחה(ל״

העו כלכלית". בפעילות "ההאצה בזכות ממסים
 טראמפ, פי על יחלחל, העשירים של הנוסף שר

 לגרש רוצה טראמפ האמריקאי. העם שדרות לכל
 לסגת עבודה, היתרי ללא זרים עובדים מיליוני

 (גם ארה״ב חתומה עליהם חופשי סחר מהסכמי
 על 35% של מכסים ולהטיל וישראל?) ירדן עם

ומסין. ממקסיקו יבוא
 העמקה "תהיה מלניק, פרופ׳ פוסק "התוצאה",

 שתגרור האמריקאי, הממשלתי בגירעון דרמטית
 חישובים לפי הממשלה". בחובות מאסיבי גידול

תו מימוש בלתי־מפלגתיים, מחקר מכוני שערכו
 האמריקאי הציבורי החוב את יגדיל טראמפ כנית

 77%מ־ הקרוב, בעשור דולר מיליארד 5300ב־
.2026ב־ 105%ל־ היום המקומי מהתוצר

 בתכלית. שונה קלינטון הילארי של תוכניתה
 הכנסות על המס שיעורי את להעלות מציעה היא

 בשנה) דולר מיליון חמישה (מעל מאוד גבוהות
 בנקים על מיוחד סיכון" "היטל ולקבוע 38%ל־

הצעו בין עוד ליפול. מכדי לגדולים הנחשבים
 בגנים מתשלום פטור מדורג, עזבונות מס תיה:

 השקעות ציבוריים, ובקולג׳ים הרך בגיל לילדים
 תשתיות לשקם רוצה טראמפ (גם בתשתיות ענק

 המינימום שכר של הדרגתית העלאה תחבורה),
 ביטוח של התחולה והרחבת לשעה דולר 12ל־

 הצעותיה: של התחתונה השורה מוזל. בריאות
 בתקציב ובהוצאות בהכנסות זהה כמעט גידול
 מלניק, לדברי הממשלתי. בחוב מזערי ושינוי

אובמה כלכלת של המשך תהיה קלינטון "כלכלת

סוציאליים". דגשים עם
בכ ואותך הכלכלנים את מפחיד במיוחד מח

טראמם? לכלת

 התקציבית הבורות רק לא "מפחידה מלניק:
 את לסגור הכוונה ובעיקר גם אלא מפגין שהוא

 יגרור כזה מהלך מתחרה. יבוא מפני אמריקה

 אמריקאית. תוצרת בפני אחרים שווקים סגירת
 הפגיעה ביוקר. כך על ישלמו והעולם אמריקה

 מיתון פירושה מתכננן שטראמפ הבינלאומי בסחר
 העיקרי המרכיב והרס להתאוששות סוף גלובלי,

 ממעגלי לצאת אדם בני מיליוני למאות שאיפשר
 על שלו ההזויות ההתקפות את לכך הוסף העוני.

 שיהיה בלי ילן, ג׳נט הפדרלי המרכזי הבנק יו״ר
 לך והנה מוניטרית, במדיניות מושג של צל לו

 מסוכן". כה טראמפ למה לשאלה תשובה
 היחסית השלווה את מסביר אתה כן, אם כיצד,

הבינלאומיים? ההון שוקי של

 אופציית את מדחיקים בשווקים "הפעילים
 ייבחר טראמפ אכן שאם בטוח אני אבל טראמפ.

 רעידת תהיה השווקים תגובת ארה״ב, לנשיאות
 מונח כולנו של הכלכלי העתיד קיצונית. אדמה

המאזניים". כף על אלו בבחירות
 סערה מעורר במאמר הכלכלי. העתיד רק ולא
 שמעון ניתח טיימם" הלונדוני"פייננשל בעיתון

קו באוניברסיטת פרופסור בריטי, יהודי שאמה,
 של ההיסטוריונים מגדולי ואחד בניו״יורק לומביה

 "בניגוד האמריקאית. הבחירות מערכת את ימינו,
 שאמה, פרופ׳ כתב בתקשורת", השולט לנרטיב
 כלכלי. אינו טראמפ בוחרי של הזעם "שורש
 התברר הרפובליקנית במפלגה הפריימריז במהלך

 72 גבוה, שכר בעלי דווקא מצביעים שלטראמפ
 מהממוצע יותר דולר אלף 20 לשנה, דולר אלף

 הסקרים לו צופים בהן המדינות כולה. באמריקה
 ואינן גבוהה מאבטלה סובלות לא הקולות רוב את

 אלו במדינות להפך, הגלובליזציה. של הקורבנות
 מהניכר. אליהן חוזרים והג׳ובים מלאה התעסוקה

 בטראמפ התמיכה מתפרצת ממנו המורעל המקור
 נוגעים ולא שכמעט הנושא אלא הכלכלה, אינו

 העניק טראמפ הגזע. נושא זה: קמפיין במהלך בו
 לא זרים, אחרים, לשנוא החירות את למצביעיו

 בחדריהם, המסתגרים הליברלים לתדהמת משלנו.
 מקבר רגליו על קם הטהור הלאומי השבט פולחן

 בעבר, קרה כבר זה הגלובוס. את ורודף ההיסטוריה

באירופה". 30ה־ בשנות
 נתון שאמה, שמעון פרופ׳ מזהיר העולם,

 מושג בה אזרחית", תרבות "מלחמת של בעיצומה

אז. כמו מכריע. תפקיד שוב משחק הגזע טוהר

ונפילתו עלייתו
 ספר איזונים. נטול אדם על מאוזן ספד זהו

 מעורר ספר אנטי־מקצועית. התנהלות על מקצועי
יצרים. מעוררות תופעות על מחשבה

 לתאר יכולה ושבר" "גאון שכותרתו הספר,
 לאיש מוקדש הישראלית, בחברה רבים תהליכים

 רנקנד לנוחי בדמותו. שעוצב אחד ולעסק אחד
 הקבוצה אז באי־די־בי, שלטונו שנות ולעשר

 לשבע בארץ. והמגוונת הגדולה הפרטית העסקית
 אחד בחיי הרזות השנים ושלוש השמנות השנים

 רחיפתו, לעלייתו, בכלכלה. המשפיעים האנשים
נראה. עוד סופית? ונפילתו. הסתבכותו

 רחימי, יניב שלו, לאור והמוציא הספר מחבר

 פיננסית בחברה בכיר בתפקיד בעבר הועסק
 ההון לשוק ופרשן כלכלי כעיתונאי עבד ואחר־כך

 את לכתוב כדי מעיסוקיו פרש הוא ב״כלכליסט".
 במאי 19 שני, "ביום דנקנר. דרמת של סיפורה

 רחימי, מספר הצהריים", אחר בשעות ,2003
 לבעלי אחזקות אי־די־בי של המניות "הועברו
 31% קיבלה דנקנר של גנוץ חדשים: שליטה

 הסתכמה בעסקה גנדן של השקעתה מהמניות.
 הפך השנה אותה בדצמבר דולר". מיליון 259ב־

יו״ר. וגם מנכ״ל גם אי־די־בי", של ל״קיסר דנקנר
 רקנאטי משפחות היו אי־די־בי של המוכרים

 בשנים הקונצרן: את לנהל ידעו שלא וקרסו
שקל. מיליארד 1.3מ־ יותר הפסיד 2003־2001
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זריםשנאתעידדטראמפ.דינלד m

שדנקנר"מיוםרחימי,כותבניסים",במעשה"כמו
לעטרחזרוםיהרווח,טהיהשלאתדיוילבליק

שדרהתחת.הקבוצהשלהכספייםהדוחותאת

אי־די־ביהציגהדנקנרשהרכיבחדשהניהולית

עםשנים,שבעלמשךנפלאותעסקיותתוצאות

אי־די־בישקל".מיליארד4.8שלמצטבררווח

הצלחה"סיפורהשניםבאותןהייתהדנקנרשל

שלתדמיתנוצרההאגדהולבעלמהאגדות",

זהב".מגע"בעלביזנסמןעסקי,גאוןמנהל־על,

לכלהתפשטההתרחבה,גדלה,אי־די־בי

כנתחתהסתופפותפארתהבשיאהכיוונים.
נכסיםכור,ביטוח,כלל,פרסלוש,םוסלקפיה

חדרהניירגב־ים,נשר,אגן,מכתשיםובניין,
הבולטותהחברותבציוןלהסתפקאםוישראייר,

דולרמיליון840מ־עלההבורסאישווייהבלבד.

נטמנושלהשבבצקעוגהכמודולר.מיליארד5ל־

עדלשנהמשנהאי־די־ביתפחהלרוב,שמרים

מהקערה.החוצהשהשתפכה
כמהועדסולידיתזוצמיחההייתהכמהעד

מןיוצאעסקיםמניהולנבעהכמהעדמלאכותית,

יוצאיםבהיקפיםאשראימלקיחתכמהועדהכלל
בר־בהןעוסקשהספרשאלותאלוהכללמן

בפנימתחנןכשדנקנרכעת,ובמקצועיות.צינות
באי־השליטהוכשמוטותקללעונשהמשפטבית

הארגנטינאי,אלשטייןאדוארדושלבידיודי־בי

מעלקופץשדנקנרמהתחלהברורהיהלומר:קל

במימוןמופקרתבמידהמשתמששהואהפופיק,
היאמעשהלאחרחוכמהפיננסי.ובמינוףחיצוני

לארחימיקטנה.חוכמהתמיד

לד־מחמיאהואבה:חוטא

מוצדקותכשהמחמאותנקנר
במקריםהתנהלותואתומבקר

בשיקולבולטותטעויותשל

שנראוקשותטעויותדעת
אמת.בזמןכברככאלה

מתמש־פטאליתטעות

חלוקת"מדיניותהייתהכת

שלאגרסיבית"דיווידנדים

דנקנר.שלכלומראי־די־בי,

השמ־השניםשבע"באותן
"חילקהרחימי,מספרנות",

שלההמניותלבעליאי־די־בי

מיליארדי5ב־דיווידנדים

הרווחיםכסךבדיוקשקלים",

החברותידיעללזכותהשנרשמוהמצטברים

ביטחון.לכריתנשארלאכלוםהבנות.

נבעהחברותשהציגומהרווחיםמשמעותיחלק

ולאשהחזיקוהנכסיםבשוויחשבונאייםמשינויים

באיםכאלהחשבונאייםרווחיםיצרנית.מפעילות

לדעתדנקנרשנוכחכפיבקלות,והולכיםבקלות
ולאשלוהדירקטוריוניםאתשיכנעכאשר

כללאשראותםלשכנעקושישלצללוהיה

ומסוכנתונריתיפנטזתהיהשלו,עסקיתהצעה

הבנקשלמניותושובשובלקנותשתהיהככל

הסכוםכדיעדסוויס,קרדיטהשווייצרי־גלובלי

הרסני","מהלךשקלים.מיליארד7שלהמסחרר

רחימי.כותב
השוויצריהבנקמניותשעריזינקותחילה

להשקיעשנבחרההבתהחברה,ר"וכ״לוביוהנ

אחר־כךשקל.מיליארד3.4ב־הוןרווחיבהן,

אותןנפלוהכלל־אירופי,הבנקאותמשברבעקבות

פהןיא.כבדיםהפסדיםלקבוצהוהסבוהמניות

ונעל־כדיווידנדחולקוכברהרווחיםסימטריה:

נשארוההפסדיםהמניות.בעלישלבכיסיםמו

אי־די־ביבמאזניחי""עסקלאזהרתוהובילו

שנוחישנוחירחימימספרבפליאה2011ב־אחזקות

מכספישקליםבמיליארדהשתמשעצמודנקנר

הקבוצהמניותשלבבורסהלקנייההדיווידנדים

ניהל.שאותה

"דנקנררחימי,כותבשווים",היווליבו"פיו

שבפיקודושהספינההאמיןשלו,בחברההאמין

איןהתוצאהבמבחןאךמהסערה.לחמוקחיתצל

כיווןנכשלשדנקנרכךעלחולק

אי־די־ביאתלמלטהצליחשלא

איןאולםחוב.הסדרממלתעות

שכמההעובדהאתלאייןכדיבכך

עי־בשלהישהושלמומהמהלכים

שנגרםהנזקאתצימצמודנקנרדן
בסוףוהנושים".המניותלבעלי
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