
  2014-3-12, אבישי ברוומן שיחה עם

  .הדיווח העיתונאי יוצר רושם מוטעה וחצי אמת יותר גרוע משקר

אף פעם לא בחרתי תפקיד אלא , א"והייתי קצין באכ, הייתי עתודאי למדתי כלכלה וסטטיסטיקה, גדלתי ברמת גן
. זוכה פרס נובל, המנחה שלי יוסף סטיגליץ. הלכתי ללמוד דוקטורט בכלכלה מתמטית". חכם השביל מההולך בו"
וקיבלתי הצעה , אירגונים מאוד גדוליםהבנק העולמי וקרן המטבע הבינלאומי היו . סיימתי את הדוקטורט' 76ב

וחזרתי לישראל להיות נשיא אוניברסיטת בן גוריון והצלחתי , הלכתי לבנק העולמי ועבדתי בכל העולם, משניהם
והכי חשוב . נפתח את האוניברסיטה גם לאוכלוסיות החלשות, סטודנטים 20,000להביא את אוניברסיטת חיפה ל

  . אם יתייחסו בשיוויון ובחכמה לבדואים המצב רק יהיה יותר טוב. יבואו דרומהלחמנו להביא צעירים ומדענים ש

אני בפוליטיקה כי אני מאמין שצריך חבורה הגונה ורצינית שתהיה . לפני מספר שנים עברתי לפוליטיקה
  .בפוליטיקה

חצי אמת  -אומרים שזו אחת הכלכלות הכי טובות בעולם, אחד הדברים שמפריעים לי בשיח הכלכלי הישראלי
, יחס חוב תוצר לא נורא, התוצר לנפש לא רע, האבטלה מאוד נמוכה, בצמיחה אנחנו מרשימים. שגרועה משקר
המטרה של כלכלה לראות שאתה מייצר ומקבל . סטרט אפים מקום שני בעולם אחרי סיליקון ואלי, גירעון לא נורא

כשאני גדלתי היינו , עניה ביותר בעולם המפותחזו המדינה ה₪  6,400אבל בישראל החציון בישראל , את התוצר
אז . מהנמוכות בעולם, אם מורידים קצת את ההיי טק) תפוקה לעובד(הפיריון . המדינות השוויוניות ביותר 4בין 

  אם זה כלכלה טובה והעובדים המשכילים לא גומרים את החודש ולא מצליחים להגיע לדירה

מבחינה , מוסדות, צרכנים, יש יצרנים, יכים דינמיים עם אי וודאותיש תהל, הוא מוגבל, יש בעיה עם כלכלה
  .  אז צריך הרבה צניעות. מתמטית כשרוצים להגדיל את המשפטים משלושה לארבעה המשפטים כבר לא עובדים

וגם שמאלניים קיצוניים הם " השוק קדוש"מילטון פרידמן הוא קיפוד  -ישעיהו ברלין הגדיר קיפודים ושועלים
  . לראות איך להגיב לכל מקרה באופן אחר, אני חונכתי כשועל, יםקיפוד

אני רוצה להציע ? השאלה האם אפשר אחרת, אם הכלכלה בישראל היא כזו שרוב האנשים לא נהנים ממנה
איך היא יכולה לבנות תוואי צמיחה , איך ישראל שהיום בחלק מהפרמטרים היא מדינת עולם שלישי, אלטרנטיבה

  . ותהיה מדינה למטרה שהיא נוצרה עם שיוויון גבוה, מכובד וחציון יותר גבוהעם תוצר לנפש 

   ?מה קובע את הרווחה של אדם בחברה

 השכר הנומינלי .1
 מחיר הדיור ומחיר המוצרים –יוקר המחיה  .2
 ) רווחה, חינוך, בריאות(מה הוא מקבל מהממשלה  .3

  . המרכיב השלישי מאוד חסר 

אז אם לא מחברים את זה , עם סטרט אפים שקבוצה קטנה עושה מכה גדולההבעיה , ישראל מובילה בסרט אפים
ורוב , בדרך כלל זו אותה חברוה שמשחקת בינה לבין עצמה. לתעשייה אז כל הערך המוסף עובר לסיון או להודו

  . ובמיקרה של וייבר אפילו מסיים לא תמיד משלמים, הציבור לא נהנה מזה

, לכבד את המקצוענות והטכנאות, להשקיע מחדש לחינוך טגנולוגי, ם תעשייהבגלל זה מה שצריך עכשיו זה להקי
  כבדו לבעלי מקצוע , כי הם משקיעים בבנייה לטווח ארוך, גרמניה זה המודל שהייתי הולך עליו

המטרה שלי . טבע עוד מעט תימכר, מכתשים כבר נמכרה, את תנובה מוכרים לסינים: אני התחלתי מאבק ציבורי
  .ר תעשיה בארץהוא להשאי



אנחנו מוקד , סין הולכת להיות המעצמה הגדולה ביותר בעולם, אני נורא שמח שיש שיתוף פעולה בין ישראל לסין
בעבר השקיעו הרבה מאוד כסף . אבל הצעירים הישראלים לא פחות מוכשרים מהצעירים הסינים, לחדשנות

טייק דה "בסין חושבים למאה שנה כאן . מתוחכמות בצעירים ובאוניברסיטה ואז צעירים קיבלו לנהל מערכות מאוד
  .ואז נהפוך להיות חוטבי עצים ושואבי מים, "מאני אנד רן

אם לא נותנים לצעירים שלנו בריאות חינוך ורווחה , ושמים על זה כסף, אם לא נחליט שאנחנו משקיעים בתעשיה
  .אז אנחנו נהיה מדינת עולם שלישי דואלית

, אפשר לשמור על יחס חוב תוצר, יש הרבה כסף בארץ, אני אמרתי לשר האוצר, כסףכדי לעשות את זה צריך 
ואז גם מנהל מקרקעי , כיום כשהגירעון עולה לוקחים עוד מס ערך מוסף? אבל מאיפה לוקחים את הכסף בארץ

  .ישראל לוקחים הרבה כסף על כל אדמות

צריך לעשות מהפכה במערכת המיסים .יש פה עשרות מליארדי שקלים אצל החזקים ביותר ואצל הרמאים
  .כיו םזו פקודה מנדטורית שבנויה טלאי על טלאי, הישראלית

  .כי רואי חשבון חיים מזה שהעשירים לא משלמים מיסים, במערכת המס האמריקאית המצב יותר פשוט

  . 25%למרות שכיום מס החברות הוא , 10%הגדולות ביותר צריכות לשלם לפחות 

  .מהחברות הגדולות 10%מבקשים  והיום גם באירלנד

  . ב מחברים את ההכנסות ולוקחים עליהם מס"בארה

אבל צריך , פקידים לא יביאו אגורה 50מלשינונים ו 100אמרתי לשר האוצר . של הון שחור₪ מליארד  40יש פה 
לא (' נץתופשים מישהו עושים בו לי, יש מבחן מדגמי. ב שכל אחד מדווח על ההכנסות שלו"לעשות כמו בארה

  . ואז יבוא כסף) במובן פיזי

גם להם צריך לתת לעוף , צריך לשחרר אותם, הורסים אותם בעודף רגולציה, עסקים קטנים ובינוניים 97%יש פה 
  .אבל לתת כללי משחק

  ?למה דברים כאלה לא קורים

  , הבעיה הקשה ביותר בישראל היא בעיית המשילות

 400ואז הם משחררים ] ש"את משל העגלות לש בן גוריון וחזון אימספר . [הדבר האמיתי זה חרדים לעבודה
  .בן גוריון מבין שהוא טעה. חרדים מהצבא

  ). לא עובדים(רק בארץ יש כזו חברת לומדים . חרדים שעובדים 80%יש ' 77כשבגין עולה לשלטון ב

אבל יש , ם במדינות השכנותנכון שהערבים פה מכניסים יותר מערבי. הייתי שר לענייני מיעוטים, לגבי הערבים
  .לא רק שזה צודק זה גם חשוב לכלכלה, אפליה רצינית נגד ערבים בישראל

  ?למה המשילות פה היא כל כך גרועה

  ?למה מחירי הדיור בישראל הם מהגובים בעולם

התפקיד , להיות נגיד זה חשוב אב ללא יותר מידי חשוב, אומרים שהנגידה צריכה להשפיע ולהעלות את הריבית
. לעלות את הריבית ולקנות דולרים: כי לנגיד בנק יש רק שני כלים, המשמעותי של מה ששר אוצר צריך לעושת



בעית הדיור היא . ל קרנית הוא קטןדרגות החופש ש. ב כשהיא קובעת דברים זה משנה עולמות"נגידת בנק בארה
  בעיית הצע

הוא צריך ? גם בנצי ליברמן טוען שמה בוא יכול לעשות, בעית המשילות היא שצריך לעבוד ארבעה אנשים ביחד
  . בכל מה שקשור לפיתוח מדינת שיראל היא בעולם השלישי. אישור של ארבעה שרים

פה , כמו שרבין עשה, ביחד הולכים על פרויקטים ומתקדמיםאם השרים היו עובדים , הצלחה יא רק של צוות ודרך
היום להיות . כשהכל היום בעולם המודרני זה איך להופיע. רבין הושיב שרים לעבוד כצוות. כל אחד עובד לחוד

היום חברי כנסת זה כמה שיותר , אבל היה חשוב לו מה יקרה לציבור, ומס לא חוקק הרבה'ג? חבר כנסת טוב
אחד הקריטריונים למדינה גרועה זה כמות ". ככל שיש יותר חוקים המדינה יותר מושחתת", חוק חוקים והצעות

  . וגם כאן ההצע יוצר את הביקוש, בישראל יש הכי הרבה עורכי דין בעולם ביחס לאולכוסיה, ערוכי הדין

, בר הכי הרבההעיתונות והתקשורת הויבלה את הקו שמי שמד, צריך כמה שפחות חוקים וחוקים משממעותיים
כים הכי מוכשרים הובילו את הקו הזה לדוגמה דב חנין "ודווקא הח. ומי שמציע הכי הרבה חוקים הוא הכי טוב

כים פחות מוכשרים "אבל יש עוד הרבה מאוד ח, עכשיו זה בסדר כי הוא מוכשר. הצעות חוק 900הגיש 
. ולא יכול לשפוט את הדברים האלה והציבור לא מבין את הדברים האלה. שמעבירים הצעות של לוביסטים

רובם לא ישובים בישיבות ורק , כ יושב בחמש ועדות"ואז כל ח, לדוגמה בועדת הכלכלה רוב האנשים לא מגיעים
היום . פעם היה שר החקלאות חיים וקנין שלא דיבר רק עשה. ועיתונאים במקום לכתוב על תוכן. באים להצבעות
  צים אנשים עם תוכן במערכת הציבוריתהיום אנחנו לא רו. כולם מקשקשים

הילל היה זה שעיצב את תפשית עולמי הכלכלית כשהוא אמר אם , גם בכלכלה, אופטימיות זה לא עניין של נסיבות
  ? וכשאני לעצמי מה לי ואם לא עכשיו אי מתי, אין אני לי מי לי

   כשהכל זה אחרי המבול? אבל כשאני לעצמי מה לי, אני מאמין בשוק ותחרות

, הבעיה היא שהם לא מגיעים לטופ של העסקים והפוליטיקה, אני אופטימי גם בגלל הרמה של הצעירים בישראל
  . כי בשביל זה צריך דברים אחרים

כי .  של אנשים שמבינים שיש להם התפתחות תודעתית ורגשית לעבוד למען העתיד. ציבור זקוק לאליטה משרתת
אבל בסרטים , היא הרי הורסת שיניים? הוא המשקה הכי נמכר בעולם למה קולה. לציבור אפשר לטוף את המח

  . שרואים על זה רואים ספורטאים ושנים יפות

כשלמיעוט כזה אין מקום , אבל השליחות של מספר אנשים קטן שמבינים שלהיות אדם רציני ולחשוב לטווח ארוך
  .אנחנו בבעיה, בטופ

  ואז השאלה היא איך למרות , אבדים את מעמד הבינייםאנחנו בתהליכים של ההרצה לגאונות העסקית מ

  

  :דברים שעל הפרק עכשיו

  כשתנובה הולכת להימכר לסינים אני מתחיל את הדיון הציבורי ועכשיו אני מניח הצעת חוק 

חשוב שכשבונים חברה שתהיה לטווח . ברוב המדינות בעולם החברות הדולות דואגים שהשליטה תישאר המדינה
בעל , מה יקרה כשיהיה משבר גיאו פוליטי, נים את זה למישהו זר אחרי שהוא לקח את רוב הידעכשנות, ארוך

  .הבית יכול להוציא את הייצור



. לא כי הם ניהלו יותר טוב כי שוק שבוי, והם עשו מכה, הוא מכר לאייפק, תנובה הייתה ספינת דגל קואופרטיבית
ברגע שאתה חושב על טווח ארוך ובן המקום אתה לא מוותר על גם בקפיטליזם , אבל גם בארצות הברית וגם בסיו

  .בעלות כל כך מהר

אני פתחתי מאבק למה אסור לאבד שליטה , יש הרבה כסף בארץ, בבורסה, אני רוצה שאת תנובה ימכרו בארץ
  . בחברות הגדולות בארץ

  תי מחלותכי כשמוצאים גז או נפט יש ש, שנים לא מצאו בו גז 64אנ מודה לאלוהים ש, הגז

 שחיתות .1
, והרסת את הייצור, כשאתה פתאום מקבל בוננזה של גז או נפט אתה מקבל דולרים -המחלה ההולנדית .2

 . אתה חי נהדר אבל כשהגז נגמר אתה הופך להיות מדינת עולם שלישי

  .ולא תדפוק את שער החליפין, צריך לבדוק שהכסף שנכנס יכנס לקרן שתטפטף לאט

, לגבי הגז לא הצלחנו עם חברות ישראליות כי זה סכומי עתק, שמשאבי הטבע שייכים לנובישראל יש חוקים 
, ואז היא אמרה שאם יגבו מהם מיסים הכל ייהרס, היא השקיעה והטרפה לתשובה, י'באה נובל אנרג

  .שישינסקי הגיע ואמר שמגיע תמלוגים למדינה, כשהביאו את זה לפרלמנט

לא מעבירים , ושוב בגלל שאין תיאום בין רגולטורים. ה פינציה שמחכה לגזכמו לדוגמ, אבל אין גז בשיראל
  .לשם את הגז

חברת ? מה מחיר העלות שקיבלתי לגבי ייצור גז, י ודלק'תמר וליוויתן בעלי הבית הם נובל אנרג, יש עוד בעיה
עשיה והעלאה שיכול להביא לפריחה של הת, אבל בשביל לבנות תעשיה צריך גז זול, חשמל מקבלת גז זול

 .אנחנו רוצים שחלק מהרווחים יקבלו גם האזרחים ולא רק השחקנים הגדולים. של הפיריון

הדבר העיקרי שהחברות הגדולות , זה לא היה ככה 2005ב, מחירי המזון בישראל הרב יותר יקרים מאירופה
  :בשביל להתמודד את זה הלכנו על שלושה דברים. הפכו למפלצות) תנובה אסם(

 הם טענו זה יוביל תיאום מחריים אבל הדולים במילא מתאמים מחירים  -תשקיפו .1
מהמדף צריך להיות פנוי ליצרנים  50%אז , יש פה הרבה יצרנים קטנים שלא עולים על המדפים בסופר .2

 הקטנים 

  

ה כלכלה הוגנת חתירה לשלום ואני מקוו, אור לגויים מנהיגות מוסרית, אני מאמין שצריכה להיות חברת מופת
  .יבנו פה אלטיה משרתת שהיא יותר טובה מהאליטה המשרתת של עכשיו, שהדור שלכם כמו שאני עשיתי

  

כלכלה זו תפשית עולם ופילוסופיה ולצערי היום מלמדים כלכלה . יש גם אתגר אדיר ללמוד כלכלה בצורה רצינית
תקופה ארוכה מידי עשו , ביחדהגשיה היא ללמד כלכלה עם פילוסופיה , בלי תפישה רחבה יותר, בצורה שטחית

  לא רק חברתי, הכל זה כלכלה, שמסתכל על כל הספקטרום, כאילו כלכלה זה מקצוע צר

  יש פה חומר אנושי הכי טוב בעולם 

  



אנחנו  !לא? האם יש לזה סיבה כלכלית? למה מנהלי בנקים וחברות גדולות מקבלים כל כך הרבה מליונים
  .אבל כל יושבי ראש הבנקים, מורה שלו התפוקה השולית שלומגדירים שאדם מקבל תמורה בגלל הת

כל כך , כח רוב האנשים יש להם פונקצית תועלת דווקא מכח ולא רק מהכנסה, פונקציית תועלת שימו בה הכנסה
ואז אנשים אומרים , אז זה קורה כי אפשר, ח"אש 50הרבה אנשים היו רוצים להיות מנהלי בנק הפועלים גם עבור 

שמתחילה לקחת את הכל , זה חבורה קטנה מאוד  זה רנטה של כח, ואין לזה שום צידוק כלכלי, םשמגיע לה
ה בעולם אנחנו מפסידים את אלא אומרים ככה ז, ומרגשיה שהיא הכל והיא לא מסתכלת על עצמה על האמת

 .הבסיס


