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סמו
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צדדיים

$TS1$חדצדדיים$TS1$

$DN2$חדצדדיים$DN2$האוצרשרשלשבסמכותו

בה־הסתייםהואהשבועלהנפיק.

סכמה
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נודע

$TS1$לאנודע$TS1$

$DN2$לאנודע$DN2$.אפשריבלתיעדקשהעצום
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בסדרנסבלת,הקרובות,השניםבחמשתהיה,

בשנה".שקליםמיליון150שלגודל

ערבויותשלקרןהקמתעלהוסכםעוד

שלחריגותהתייקרותשללמקרהממשלתיות
הליךשלמחודשתבחינהועלותשומותמים
בשטחימדיחדהירידהשלבמקרהמכסיםהורדת

לרפורמהמחוץבארץ.הירקאוהפרישלהגידול
הח־משקשלהתכנוןנוספות:הבנותשתיגובשו

לב
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$DN2$החלב$DN2$והת־לפחותשניםשלושעודבתוקפויישאר

כנון

$TS1$והתכנון$TS1$

$DN2$והתכנון$DN2$הבאות.השניםל־31יישמרהביציםענףשל

כ"ההימורההסכםאתמגדירדלןאבוזאתובכל

הישראלית".החקלאותשלביותרהגדול
הימור?למה

בחוריםמלאההרפורמהזהבשלבגם"כי

היבואענפים:שניעלרקהסתכלשחורים.

מקפרי־ביםבכלוביםדגיםשלמוגבלהבלתי

סין

$TS1$מקפריסין$TS1$

$DN2$מקפריסין$DN2$הישראליהדיגאתלגמרימחסלוממצרים
אתמציףבאיכותווהירודהזולהסיניוהשום

ואי־ודאותעצומהשלנואי־הוודאותהשווקים.

חקלאות".בפיתוחמרכזיחסםהיא
מלאה:מכסמהפחתתשניצלוהגידוליםבין

בעודעליהם,הסופישהמכסואגסיםעץתפוחי

וענפיהיוםמשיעורוכחצייישארשנים,חמש

שלייחודיתתקציביתלתמיכהשיזכוודבשזית
וירקותכפירותאךענף.לכלשקלמיליון30

לימונים,שזיפים,אפרסקים,ענבים,אחרים
החשיפהועודבטטותמלפפונים,עגבניות,

נפתרולאעדייןזהבהקשרמלאה.כמעטתהה

תוצ־שליבואמפניההגנהסביבהמחלוקות

רת

$TS1$תוצרת$TS1$

$DN2$תוצרת$DN2$תקנותומחלות.במזיקיםנגועהחקלאית
השירותיםמופקדיםעליההנוכחית,הרגולציה

יבואמאפשרתהחקלאות,במשרדהצומחלהגנת

מוקדמתהערכהאחרירקוירקותפירותשל
החלטתונגעים.מזיקיםלכניסתהסיכוניםשל
כלאתלשנותמבקשתשנהמלפניממשלה
היבוא.עלדרמטיתולהקלהרגולציהשיטת

עמוד 1



מקצה"עשינווילן:אבו
מעע,לאהשגנושיפורים,
עומדיםהחקלאיםאבל

עצום.לא־נודעבפניעדיין

אפשריבלתיעדקשה

שליבואכמהלהעריך
ייכנסירקואידהפריאיזה

מחירים"ובאילולארץ

"ענףמלניק:רפיפרופ,
ולאבמשברלאההייסק

לקחרקבמשבר.יהיה
אחרמהמרוץדמןפסק

ומהאופוריההקלהכסף

הצינוןסביבו.המלאכותית
רקההייסקיססיםבשכר

אחרים"לענפיםיועיל

הישראלית?מהעגבנ"הניפרדבקרוב

תוצרתשללארץחופשית"כניסהוילן:

מזיקיםבקרתבהןשאיןממדינותחקלאית

תייבאוטורקיה,ירדןמצרים,כמומתקדמת,

החקלאותכלאתלסכןהעלוליםמזיקיםארצה
ולעגללוותראסורפהלדורות.הישראלית
לאתוצרתלארץמתגנבתהיוםכברפינות.

מהסביבה".מבוקרת

יותרחודשמדימוציאהממוצעתמשפחה

מ־9002טריים.ופיקותירקותעלשקלמ־024

ירדהלנפשוצריכתםם־%52עלומחיריהם

ותאפשראותםתוזילהרפורמההאםם־%02.

עשורמלפניהכריאלתפריטלחזורלצרכן
וחצי?

תובילאכןליבואשהפתיחהביטחון"אין

המרכולים.מדפיעלוהפירותהירקותלהוזלת

שלהכוחניתהשליטהבעינהנשארתעודכל

חק־תיווךשלביבכלהגדולותהמזוןרשתות

לאי,
$TS1$,חקלאי$TS1$

$DN2$,חקלאי$DN2$הוזלהיבוא,כוללהחנות,ועדמהשדה

המדפיםעלוהמחיריםכאןתהיהלאממששל

ולאהרשתותשללאינטרסיםבהתאםייקבעו

הצרכנים".של

מית1ן,"אין
אינפלציה"יש

המרכזייםהבנקיםשלהריבית"מדיניות

שחלפהבשנהיצאהישראל,בנקכוללבעולם,

מתחילההיאהאחרוניםבחודשיםורקמהאיזון

ועדייןהייתהשלנוהריביתהנכון.לתוואילחזור
המ־לצורכיומתאיםשנכוןממהבהרבהנמוכה

שק,

$TS1$,המשק$TS1$

$DN2$,המשק$DN2$נמרצים",בצעדיםמהעלאתהמנוסאיןלכן
אוני־שלהטריהנשיאמלניק,רפיפרופ׳אומר

ברסיטת

$TS1$אוניברסיטת$TS1$

$DN2$אוניברסיטת$DN2$הבולטיםמכלכלניהבהרצליה,רייכמן

המוניטאריתהמועצהחברובעברישראלשל

שמרן.כלכלןלאהואולא,ישראל.בנקשל
הקורונה,מגפתשלהראשוניםבשלביםכבר
אתלהרחיברקלאמלניקהמליץשנתיים,לפני

עלההרחבהאתולממןבוהגירעוןואתהתקציב
גםאלאכסף,והדפסתהציבוריהחובהגדלתידי

שפלשל"במציאותלאפס.הריביתאתלהוריד

בתקציב"הגירעוןמלניק,פרופ׳אמרמעמיק",
המחלה".ולאהתרופההכישלון.ולאהפתרוןהוא

במלואן.אומצוכידוע,המלצותיו,
וגםהשינויתכליתהשתנתההמציאותמאז

להש־צריכהוהמוניטאריתהכלכליתהמדיניות

תנות,

$TS1$,להשתנות$TS1$

$DN2$,להשתנות$DN2$רואהמלניקפרופ׳עכשיו.ליאומרהוא

באובדןהישראלילמשקהעיקריתהסכנהאת
ההאצהעםוהשלמההאינפלציהעלשליטה

הואשכך,מפניואבטלה.במיתוןולאשלה

"להעלאתלהתכווןישראללבנקכעתממליץ
המרכזיהפדרליולבנקלפחות",3%עדריבית

מ־%4,הגבוהלשיעור"להעלותהפד,האמריקאי
שהגיעשםהשנתיהאינפלציהבקצבבהתחשב

".ל־%1.9ביוני

השמרניהכלכליהעיתוןכתםהשכועדווקא

הראשי;כמאמרוטיימספייננשלהכריטי

מפניכחששמתחלףאינפלציהמפני"החשש

כתכודומיםפרשנותדכריומיתון".נסיגה

מכיןאנילכלכלה.נוכלפרםחתנישלושה
כרקםלשיםהעתהגיעטרםדעתךשלפי
וכארץ.כארה"םריכיתלהעלאות

ישאםלהאטה,הסימניםלא."בהחלטמלניק:

המ־במצבמהותישינויעלמעידיםלאכאלה,

שקים

$TS1$המשקים$TS1$

$DN2$המשקים$DN2$אצלנו.לאבמערב,לאהעבודה.ובשווקי

והשכרטובההצמיחהנמוכה,עדייןהאבטלה

היאנבלמת.לאזאת,לעומתהאינפלציה,עולה.

פתעירידתנראהאםגםגבוההלהיותתמשיך

וחומריחקלאיותסחורותשלבמחיריםמסוימת

ריביתמהעלאותמנוסלפיכךאיןאחדים.גלם

כךרקשוליות.לאקטנות,לאובמנותנוספות,
בטרםהאינפלציהלהבותאתלכבותיהיהאפשר

מתפשטת".לתבערהתהפוך

שי־ידיעלנגרםהנוכחיהאינפלציהגלאכל

כושים

$TS1$שיכושים$TS1$

$DN2$שיכושים$DN2$הפלישההאספקה,כשרשראותקשים
נוקשיםקורונהוסגרילאוקראינההרוסית

שלריכיתהעלאותיועילומהזה,כמצםכסין.

פד?שלאפילואוישראל?כנק

מדינמוכהכשהריביתיועילו.גם"יועילו

הצרי־אתמדרבןבוהגידולמדי,זולוהכסף

כה

$TS1$הצריכה$TS1$

$DN2$הצריכה$DN2$אותה.לצנןבמקוםהפרטית

במקוםמחיריםהעלאותמאפשר

הוד־עלהסתכלעליהם.להקשות

עות

$TS1$הודעות$TS1$

$DN2$הודעות$DN2$כבררובןאצלנו;ההתייקרות

חומ־שלנוסףייקורמשקפותלא

רי

$TS1$חומרי$TS1$

$DN2$חומרי$DN2$ממשיים,אספקהקשייאוגלם
האינפלציהאווירתאתבעיקראלא

יכולעדייןישראלבנקהכללית.

פחותתוךולהחזיר,אותהלבלום

בליהמחירים,יציבותאתמשנה,

ובצמיחה".בתעסוקהפגיעה

כת־פיטוריםעלמדווחיםכשטח

עשיות

$TS1$כתעשיות$TS1$

$DN2$כתעשיות$DN2$והידע.הטכנולוגיה

יהיהולאבמשברלאשלנוההייטק"ענף

מהמרוץלאתנחתאזמןפסקלקחרקבמשבר.
סביבו.המלאכותיתומהאופוריההקלהכסףאחר

הפרנסהאתבאמתאיבדומעטיםהייטקיסיטים

רקימומש,אמנםאםבשכרם,הצינוןשלהם.

אחריםופרודוקטיבייםחשוביםלענפיםיועיל

זוהייטק.בשיאנילהתחרותיכלושלאבכלכלה

היסודותמתבקשת.והתאמהרצויההתפתחות

חזקים.מאודבארץהריאלייםההייטקענפישל
ויתרחבו".יגדלוהםדאגה,אל

יקרהמהקורס.והיורומלךשוםהואהדולר

לשקל?
גלובלימטבעלהיותשבוהדולרצלל"היורו

נרדםלגמריהמרכזיהאירופיהבנקכידומיננטי

למרותשלוהאפסמריביתזזוטרםבשמירה

דו־ספרתי,שנתילקצבשםהנושקתאינפלציה
נשאבתמדינות,19היורו,גושכלכלת.10%של

לאאינפלציונית.ספירלהשלמסוכןלתחום

נחלשהואלשקל,באשרקורס.שהיורומפתיע

מטבעסוחרישלספקולציותבגללקצרלזמן

הדולר.שלכלליתמהתחזקותכתוצאהוגם

בשקל.לייסוףחזרהדווקארואהאניבאופק
עודפיםצפוייםהישראלילמשק

הוןותנועותחוץמטבעשלניכרים
נתחזק".רקיימשכו.אליוחיוביות

קראכאמור,קורונה,בימי
בהרחבהלפתוחמלניקפרופ׳

לנוכחכעת,התקציב.ברזיאת

התחזיותמול)הגדוליםהעודפים

המדי־בהכנסותהשנה(בראשית

נה

$TS1$המדינה$TS1$

$DN2$המדינה$DN2$ביחסהחדהוהנפילהממסים

מקומילתוצרהממשלתיהחובבין

מציעהואלתחזיות(בניגוד)שוב,

לאלבטחבתקציב,לגעת"לא

מכלשוללהואלבחירות".קרוב

מלאכותיים"אנטי־אינפלציוניים"צעדיםוכל

עלבלושלנוספתחד־פעמיתהפחתהכמו
בסיסיים.מזוןמוצריעלמע"מוהורדתבנזין

רצויים.לא"ממשמזהיר,הואזה,מסוגתרגילים

טווחקצרתהקלהשלאשליהרקיוצריםהם

ופו־תוקף,במשנהכךאחרהחוזרתבאינפלציה,

געים

$TS1$ופוגעים$TS1$

$DN2$ופוגעים$DN2$הציבורי".המגזרשלההתנהלותבנורמות

מחייבותמלניק,פרופ׳מוסיףהללו,הנורמות

שקוף,ריביתהעלאות"לתהליךישראלבנקאת
מראש".וברורהדרגתי

אשליות.בליוגםהפתעותבליכלומר,

מלניקרפיפרופ'

צילומים:
צביקה
טישלר,
גלעד

קוולרצ׳יק,אוראל
כהן
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