
"גלובס׳ראיון

נישרוןבריאותית,הצלחה
טרכטנברגמנואלפרופ׳כלכלי:חדשות

הקורונה""פרדוקסאתמסמן
מתמשךכשלבסימןעמדהכלכליתהמדיניותניהולאבלגדולחברתיתלתסיסההפוטנציאל
שעמדנוחושבהכולולמרותנוספתחברתיתמהאהמריחהמאקרו,לנתוניחרדטרכטנברגמנואלפרופ׳

עת׳פסובסקי,אורימכאןלהמשיךצריךלדעתואיךוגם,המגפהשלהבריאותיהצדבניהולבכבוד

סרכטנברגמנואל

הפרומו.רקזהשראינומה
העוצמהבמלואמייצגלאזה
לכלכלה"המכהאת
אבטלהבתוצר,התכווצות

תסיסהשלסכנהגבוהה,

שלוממשלהחברתית,
לאשרובםשרים34

ניהוליבתפקידהחזיקו

אומרל"גלובס"בראיון

כיטרכטנברגמנואלפרוס׳

בריאותיתהצלחהלמרות

הקורונהעםבהתמוררות
בפןטוטאליכשלהיה
והואוהניהולי,הכלכלי

כיצרמהשאלהחרר

בחורשיםהמשברינוהל

פסובסק•אור•הקרובים

בפןבכבודעמדהישראלמדינת//
הקורונה,משברשלהבריאותי

פרופ׳אומרהניהולי",הכשלאףעל

המבחן"אבלטרכטנברג.מנואל
זה.אתלהביןוצריךלפנינו,הגדול

הואחברתיתלתסיסההפוטנציאל

להיותעלולותוההשלכותגדול,מאוד

אבלקשהמבחןשעתזומאוד.קשות
ואניזה.עםלהתמודדיכוליםאנחנו

אתתכשיללאשהפוליטיקהמקווה

הזאת".ההתמודדות

בראיוןאומרטרכטנברגקדימה,במבט

כבדים,אתגריםלזהותאפשרל"גלובם",
לאהמשברשפגיעתהעובדהובהם

מסתכל"כשאתהשווה.באופןמתחלקת

היום?מושבתאומובטלמיהנתונים,על

הממוצעהשכרהאלה?האישמיליוןמי
הממוצעמהשכרב־%33נמוךשלהם

ויותרנשיםיותרבהםישבמשק.

כאןישהכול.אתאומרזהצעירים.

מרגישיםכולםאםדיפרנציאלית.פגיעה

אפשראזמידה,באותהנפגעושהם

החגורהאתמהדקיםכולנו׳אוקיי,לומר

ככה".לאזהאבלהסערה׳.אתועוברים

העדכנייםהנתוניםהתפרסמוהשבוע

אתבמספריםשמתאריםהלמ"ס,של

בחישובהמשק.נקלעאליוהמיתוןעומק

הראשוןברבעוןהתכווץהתוצרשנתי,
לרבעוןהתוצאותהרב"לצעריב־%1.7.
בוודאות",כמעטגרועותיותריהיוהשני
שהמכה"מכיווןטרכטנברג.אומר

הכלכלי,המצבובכללהסגר,שלהגדולה
ברבעוןהשני.ברבעוןביטוילידייבואו

במחציתשקרהמהאתתפסנוהראשון

השניברבעוןאבלמרץ,שלהשנייה

החודששהואאפריל,ביטוילידייבוא

כלומרממאי.מחציתולפחותגרוע,הכי
שסבלזההואהשנימהרבעוןמחצית

WSBEEB3
יחזורלאהאבטלהשיעור

גםהמשברערבלרמתו

האבטלהתחזיתהבאהבשנה
ישראלבנקשל

8.5%

202120202019

מהולכןהסגר.שלהחמורותמההשלכות

במלואמייצגלאזהפרומו.זהשראינו

לכלכלה".המכהאתהעוצמה

ישראלבנקהלמ"ס,לנתוניבמקביל
מעודכנת,צמיחהתחזיתהשבועפירסם
ב־%5.4.כולהבשנהיתכווץהמשקלפיה

מאשריותרתחושותשלעניין"הכל

חושבאניאבלמדויקים,חישוביםשל

כולהלשנהישראלבנקשלשהתחזית
"אניטרכטנברג.אומרמדי",אופטימית

גרועה,יותרתהיהשהתוצאההושב
האלההמספריםכךאוכך.6%בסביבות
חסרתבצורהשידענו.מהאתמאוששים

ישראל,מדינהשלבהיסטוריהתקדים
שלהתוצרשבהכשנהתיזכר2020

ניכרים".באחוזיםצנחהמדינה

נותים,מעטאחד"מצד
כנעמי"ניהולעונימצד

הייתהזובישראל".הקורונה"פרדוקס

בכנסטרכטנברגשנשאההרצאהכותרת

הורביץבמכוןשבועותכמהלפנישנערך
ע"שלניהולבפקולטהאסטרטגילניהול

עסקהכנסאביב.תלבאוניברסיטתקולר
משברבניהולאסטרטגייםב"היבטים

אותווהפרדוקסשאחרי",והיוםהקורונה

בנקודהבדיוקנוגעטרכטנברגמזהה
תוצאותשלצידוניהולי,כשלהזאת:

הואהזה,והכשלטובות.בריאותיות

מהלאוראותנולהטרידצריךמסביר,

בפתח.שעוד

המתיםמספרעלמסתכל"כשאתה

ללאוזהנמוךמאודהמספרמקורונה,

שלהניהולשנימצדהצלחה.ספק

איךביותר".כושלניהולהיההמערכה
טרכטנברג,פרופ׳הסתירה?אתמיישבים
שמואלומוסדאביבתלמאוניברסיטת

גורמים.שלושהמצייןבטכניון,נאמן

השתנתההצמיחהתתזית

בתמ"גהשינויתחזיותלדעה

ישראלבנקשל

?2021?2020

אפרילמאי

מאוד,טובותהחלטותהתקבלו"בהתחלה
בשלבלארץהכניסהסגירתבעיקר

העובדהשנית,ההדרגתי.והסגרמוקדם,

עדייןאצלנוישהביקורתכלשעם
בכירה.פקידותשלטובהממששכבה

מערכתשגםהואהשלישי"הדבר

אנילמעלה.מלמטההתגייסההבריאות

מקרוב.חלקםואתהדברים,אתמכיר
וגםהשומרבתלשהייתהההתארגנות

יוזמתוגםמדהימה,היאבאיכילוב

תלובאוניברסיטתויצמןבמכוןהבדיקות
שבעצםמלמטההתגייסותהייתהאביב.

ההתערבותולצידםהוואקום.אתמילאה

הביטחון,מערכתשלהנמרצתוהפעולה

מתישהובעצםהםצה"ל.שלובעיקר

הקימוהניהולי,הצדעלפיקודלקחו
זהזהאתשניהלומיגרטנר,במכוןהמ"ל

מעורב".היההמוסדוגםהצבא,
תניתולי?תבשלתיתמת
בהתחלה,אספקטים.מגווןיש"למשבר

ובצדק.דומיננטי,היההבריאותיההיבט

טובותהחלטותהתקבלווכאמור,

כבראבלמאוד.טובותואפילובהתחלה,

אמרוהחלטות׳.׳כאילוהיו

80איזהשקל.מיליארד80

אתהמהעלשקל?מיליארד

צריךהיההרובבכלל?מדבר
הלוואות,שלבצורהלהיות
קרהלאמועדפים.בתנאים
מספרבהתחלה.כלום

אפסי"היהשניתנוההלוואות

בפורים.האדירההפאשלההתרחשהאז

חדהוראהלתתבמקוםניהולי.כשלזה

והתקהלויות,התכנסויותשאיןמשמעית
הפךכךשאחרלמההיתרניתןנקודה,

במגזרההתפרצותאחת:מספרלבעיה

אניהחרדים,אתשמאשיםמיישהחרדי.

שאיפשרמיאתאלאאותם,מאשיםלא

מפורש.היתרהיהזה.את

ערבמדיהאבות.בתיזהשני"דבר
שלנואשתקריאהבטלוויזיההייתה
פה׳קורהואמרובחוץשעמדומשפחות

כלום.עשולאיום.אחרייוםרע׳.משהו
כיאותי,מקפיציםשהכיהדבריםאהדזה

בפעולהחייםלהצילהיהשאפשרברור
אלולבודד.לבדוקשזהמסובכת,לא
כמומשהושלבאיחורהגיעוהאבותבתי

שבועות".שלושה
הכלכלי.התחוםשלישי,"דבר
כשלהיהזההיוםועדמההתחלה
׳כאילוהיומענה.ניתןלאטוטאלי.
איזהשקל.מיליארד80אמרוהחלטות׳.

מדבראתהמהעלשקל?מיליארד80

שלבצורהלהיותצריךהיההרובבכלל?

קרהלאמועדפים.בתנאיםהלוואות,
שניתנוההלוואותמספרבהתחלה.כלום

גילולעצמאים:המענקיםאואפסי.היה

לאהמענקשבעצםחודשאחרירק

שמשלמיםחברהבעלילעצמאיםניתן

העצמאיםרובאבלמשכורת.לעצמם

לעצמך,אומראתהכזו.בצורהפועלים
אמנםהכלכליהסיועהזה?׳.הדברזה׳מה

חודשיים.לקהזהתחשוב,אבלמשתפר,

ניהולי.כשלזה
בתחוםניהוליכשלהיה"ולמה

השינוישיעורוצרפתמגרמניהגר1ו1פחותבתוצר:הפגיעה

ישראלבנק,2020שנתשלהראשוןברבעוןשנתיבחישובבתמ"ג

ארה"ביעודאלגרמניהבלגיהספרדצרפת

%9ו־-20.09%

-23.1%

הלמ"סישראל,בנקמקור:השנהשלאחרנןרבעון

הערה




טרכטנברגמנואל

סייםהאוצרשרפשוט.מאודהכלכלי?

לאשנה.לפניזהעםוגמרתפקידואת

הואבאוצר,תפקידואתסייםשהוארק

מהעכשיובפוליטיקה.תפקידואתסיים

מאשיםלאאניאדם?מהבןרוציםאתם

ימשיךשהואלהיותיכוללאאבלאותו,

הזאת.בסיטאוציהלכהן

עכשיו,רקחוזרתהחינוך"מערכת
באופןחוזריםכיגדולה,חכמהשזה
מהיוםהסיפור?אתלנהלאיךאבלכללי.

שבהםהתחומיםאהדזההיוםעדהראשון

החינוך?שרהיהמיושוב,כשלנו.הכי
תוחלת".חסרארעיפוליטימינוי

פרופסור,69בן

אביבתלבאוניברסיטת

נאמןשמואלומוסד

לישראלעלהבטכניון

את16בגילמארגנטינה

כתבבכלכלההדוקטורט

הרחארדבאוניברסיטת

המועצהאתהקים

ועמדלכלכלההלאומית

2009־2006בשניםבראשה

החברתיתהמחאהבעקבות

הוועדהבראשעמדב־1ו02

כלכלי:חברתילשינוי

חברכיהןטרכטנברגועדת

הציוניהמחנהמטעםכנסת

(2017־2015!ה־02בכנסת

בהתחלה,ר7!"אנחם
ניה1ל"1איןבד1ר.שיהיה

טכרטנברג,אומרקדימה","במבט
כלכלי.למשברבעיקרוהופך"המשבר
ואיןברור.שיהיהבהתחלה,רקואנחנו
להיות:שהולךמהתראהזה.שלניהול
היולאמעולםשמחציתםשרים34יש

היולאככולםרובםשר.שלבתפקיד

למנותצריכיםוהםניהולי.בתפקיד
צריכיםכךכדיותוךשלהם,הצוותאת

זה,רקולאמדינה.תקציבלהעביר
שנקראהגוףאיךלהביןצריכיםהם
חסרתממשלהזוהרימתנהל.ממשלה

בהסכםגםאלאבגודלהרקלאתקדים

המוחלטהאמוןבחוסרהקואליציוני,

הכלכליהמשברינוהלאיךהצדדים.בין
מסתכלאניהבאים?בחודשיים־שלושה

TS1$$חרסTS1$$חר־ואניזהעל

$DN2$חרס$DN2$זאתנתון.דברהיאהממשלהאבל

שהושבעה.הממשלה
הממשלהגםאבלהממשלה."זאת

ניהולימנגנוןלהקיםיכולההזאת
צריךאחר.מסוגמשברזההרילמשבר.

להתמודדשיידעמנגנוןשלשלדלהקים

חוששאנישני.גלמעיןאושניגלעם

מיישכיהיתרביןיקרה.לאשזהמאוד

הממשלה.ראשוזההזה,מהמצבש׳נהנה'
מנגנון,ואיןשרים34שלפיזורכשישכי
וזהלמעלהעולהדברשלבסופוהכלאז

לקודקוד".כוחהמוןנותן
תקלה,פשרה,הואהממשלהגודל

שבעצםכוחפיזורבאמתכאןשישאו
רה"מ?בידיהבוחאתמרכז

זוזה.בגללקרהשזהחושבלא"אני

אבלהדברים.שלהתגלגלותהייתה
הסופית.התוצאהעלביקורתלייש

נתניהושמאל.אוימיןביקורתלאזה

הנזקקיבלנו.בסדר,הממשלה.ראש

מתייחםשאתהמכךכתוצאהשנגרם

לחלקיםגםאלאלמשרדיםרקלא
מסדר,שאתהלגוכאבנימשרדיםמתוך

ולאפוליטיהואהמסדרכשהעיקרון
ולאסינרגיהולאלתפקידהתאמה

טובהלהיותיכולהלאהתוצאהאזכלום,

שלהאופקזהובתוךישראל.למדינת
אתהאזוחצישנהבקושיהואהשרים

נכון,אזמזה.לצאתיכוללאטובמבין,
אבלרביעיות.בחירותלעצמנוחסכנו

במאוחראובמוקדםאליושנכנסוהברוך

בפרצוף".לנויתפוצץ
מתשלתנפרדתתכוגיתאתויש

תנכונת.כלכליתתמאקרוהמדיניות

כמהעדלהביןצריכים"אנחנו

רוצהאנידופן.יוצאתהסיטואציה

לאמעולםה־03שנותמאזלהזכיר:

כולוהעולםשלהכלכלישהתוצרקרה

יודעלאאחדאףאחוזים.בכמההתכווץ
יהיהזהאבלב־0202,יסתכםזהבכמה

הסחרשלהתכווצותיש.3%לפחות

משמעותיים.מאודבממדיםהבינלאומי,

זהישראל.למדינתזוםעושים"אם

מעולם.איתההתמודדנושלאסיטואציה
כשהדבריםכזאת.סיטואציההייתהלא

יכולשאתהלאזהדופןיוצאיכךכל

שאתהידועיםמדיניותכליעללהישען

פחות".אויותרבאומץ,מפעיל

בנקנגידהשבועהממשלהבישיבת
הצורךאתהדגישירוןאמירישראל
אתמהרשיותרבמהלפועללהוציא

לאהןאםגםהנוספות,הסיועתוכניות
שלך?למסרמתקשרזהמושלמות.

בנקשנגידשמחתיכן."לחלוטין
עדיםעדייןאנחנוזאת.אמרישראל

בעיקר,באוצרביורוקרטי,לקיפאון

גברילחילופיהיתרביןשקשור

גורמיםפהישהמשרד.בהנהלת

WW
עדלהביןצריכים"אנחנו

יוצאתהסיטואציהכמה

להזכיר:רוצהאנידופן.

לאמעולםה־03שנותמאד

שלהכלכלישהתוצרקרה

בכמההתכווץכולוהעולם

התכווצותישאחוזים.

הבינלאומי"הסחרשל

חוסרשלענייןלאזהאובייקטיבים,

מהכלהשלכות.לכךישאבלרצון,

היתהשלאהפוליטית,בזירהשקרה

עכשיוורקתקציב,ואיןממשלה

באבסוףזהכלהממשלה.אתהקימו

קיפאוןבאותוהיתר,ביןביטוי,לידי

לסיועדחוףצורךמולביורוקרטי
ולעסקיםלעצמאיםבעיקרותמיכה,
בעיקר.שסובליםאלהשהםהקטנים,

דמימקבליםאבלסובלים,"השכירים

המגזרכלשלמים,מגזריםוישאבטלה.

מדוברמענה.לואיןשבכללהשלישי,

אושפוטרועובדיםאלפיעשרותעל

להביןוצריךמהעמותות.לחל"תיצאו
האלההעמותותכיכפולההפגיעהשפה
בחלשים".לתמוךאמורות

רוצתתייתמהניהול.עלדיברנו

עושה?הממשלהאתלראות

ביןברורההבחנהלעשות"צריך
חולהעלתחשובשונים.חלקיםשני

להגידרוצהלאאניהמור,במצבשמגיע

המצבזהחולים.ביתמיוןלחדרקריטי,

חווההמשקכרגע.ישראלכלכלתשל

אותוומביאיםהקורונה,דרכים,תאונת

קודםמיוןבחדרעושים?מהמיון.לחדר
צריךכלקודםהמצב.אתמייצביםכל
ממהשונהמאודפעולהזויחיה.שהאדם

יותרדיאגנוזהשזהכך,אחרשיבוא

אורקעמחלותלוהיוהאםעמוקה,

השלבים".אלהשיקום.תהליך

מצבייצובשלבשלבאנחנו"כרגע

מספקת.בצורהנעשהלאוזההפציינט,

לאהשכירים,מולבעיקרצעדים,נעשו

נעשהולאהעצמאים,מולמספיקנעשה
השלישי.המגזרלגביכלל

השלביםאתלתכנןצריךבזמן"בו
שלפיאבטלה,מולעושיםמההבאים.

השנה.בסוףל־%01תרדההערכות

זה?מולעושיםמהמסה.עלמדובר

מנועימהםלחשובלכך,"מעבר
צריךישראל.שלהחדשיםהצמיחה

שלהרעיוןאתמהלקסיקוןלמחוק
מחזירלאאתהבו.שהיינולמצבלחזור

לשםלחזורדרךאיןלשם.המשקאת
המשקאתמביאאתהרצוי.לאוזה

אחר".למקום

לשריםעצהמוסיףטרכטנברג
"לאהחדשה.בממשלההכלכליים
מחרשלבעיתוןלכותרותלהתפתות

סקטורעםש׳מיטיב׳מעשהעלבבוקר
נשכחתהיוםשלהכותרתאחר.אוכזה

שלפיהןהכלכליות,התוצאותאבלמחר.
להתפתותולאיישארו.יישפטו,הם
ילד,פרהמענקכמוטעויות,עללחזור
וחצי,חודשלפניעליוהכריזשנתניהו
לטפלכדיכלום,זה,כהואעשהשלא

מקום.באותושהיוהמיידיותבבעיות

שמיכהבהגדרההואהמדינהתקציב

הנוכחיתובסיטאוציהמדי,קצרה

לשמורצריךעוד,התקצרההשמיכה
בצורהבהולהשתמשהתחמושתאת

מישכלת".

הערה



