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האם פנינו לעולם שמרני 

יותר? שואלת המראיינת, 

וננזפת מייד: "השימוש במילה 

הזאת מראה את המסגרות 

של המחשבה שלך. ללכת 

חזרה לאלוהים זה שמרני? 

ללכת חזרה לערכים שיצרו 

אלפי שנות ציביליזציה זה 

ריאקציונרי?"

החל מן הראשון בנובמבר 

2001 התאפשר לאזרחי 

איטליה להחזיר כספים 

שהוציאו לחו"ל מבלי 

שhיאלצו לדווח על מקורם 

או לשלם עבורם מס כלשהו. 

בשלוש השנים שחלפו חזרו 

לאיטליה 59 מיליארד יורו 

לערך, סכום השווה לכ�4% 

מן התוצר הלאומי הגולמי 

האיטלקי.

גיליון סוף השבוע של גלובס מתאריך 24 
ראיון מרתק עם  פירסם   2004 בדצמבר 
אחד השחקנים החשובים בכלכלה העולמית. 
האיש הוא אדגר דה�פיצ'וטו המוגדר על ידי 
הבנקאים  כאחד  לן,  שלומית  המראיינת, 
שתורם  וכמי  בעולם  הגדולים  הפרטיים 
"סכומים בני שמונה ספרות" לאוניברסיטת 
בן�גוריון. רק לעתים נדירות ניתן לקרוא מה 
חושבים הבנקאים ואנשי הכספים הגדולים 
השולטים באופן ישיר ועקיף בשערי מטבעות 
של  חייהם  על  משפיעים  ובכך  וסחורות 
מיליארדי בני אדם. שלומית לן כותבת כי דה�
פיצ'וטו התעשר בשל יכולתו לזהות מבעוד 
ולכן היא  מועד תנודות של שערי חליפין, 
ממליצה להקשיב לו כאשר הוא חוזה ששער 
דה�פיצ'וטו  אולם,  לרדת.  ימשיך  הדולר 
אינו מסתפק בחיזוי שער הדולר. לדעתו אנו 
עומדים בפני "מהפיכה אמריקנית". התחרות 
הקשה שמציגה העבודה הזולה בסין ובהודו 
את  האירופי  הקפיטליזם  מעל  תפשוט 
של  "ההצלחה  הרווחה:  מדיניות  מעטה 
תגרום  החדשה  האמריקנית  הפילוסופיה 
לירידה בתקציבי הרווחה ובעצם לצמצום 
הפילוסופיה הסוציאל�דמוקרטית. כל מה 
שגדלנו עליו, הקפיטליזם הנאור, בדרכו לגווע. 
זה ישפיע כמובן גם על ישראל, ויאלץ אותה 

לצמצם תקציבי רווחה".

 המהפכה הערכית נוסח ג'נבה

≠‰„ ‰ÙÂˆ ˙È˙¯·Á ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰ÎÙ‰Ó‰ „ˆÏ
 ∫¢˙ÈÎ¯Ú¢ ‰ÎÓ ‡Â‰ ‰˙Â‡ ‰ÎÙ‰Ó Ì‚ ÂËÂßˆÈÙ
 ÆÈÎ¯Ú ÈÂÈ˘ ·¯ÚÓ· ‰‡¯ ˙Â·Â¯˜‰ ÌÈ˘·¢

 ¨˙ÂÈÏ¯·ÈÏ· ¨˙ÂÈ˘È‡ ˙ÂÈÂ¯ÈÁ· È„Ó ˜ÂÁ  ̄ÂÎÏ‰
 ˙„ ˘È ÌÂÈ‰ ÆÌÈÈ˙¯ÂÒÓ‰ ÌÈÎ¯Ú‰ ˙‡ ÂÁÊ‰Â
 ¯·„Ó ‡Ï È‡ ÆÌ‡ÏÒÈ‡‰ ¨‰˘„Á ˙ÈËÈÏÂÙ≠ÈÓÒ
 ¨ÏÈ‚̄  Ì‡ÏÒÈ‡ ÏÚ ‡Ï‡ ¨ÌÊÈÏËÓ„ÂÙÂ ¯Â¯Ë ÏÚ
 ÌÈ˘‡  „¯‡ÈÏÈÓÓ  ‰ÏÚÓÏ  Ï˘  ˙„‰  ‡Â‰˘
 ¨‡È‰ ÂÏ‡˘È Ì‰˘ ‰Â˘‡¯‰ ‰Ï‡˘‰ ÆÌÏÂÚ·
 ‰ÈˆÊÈÏÈ·Èˆ‰ ˙‡ ˙ÂÙÎÏ ÍÈ¯ˆ ·¯ÚÓ‰ ‰ÓÏß

 ¢ÆßøÌ‡ÏÒÈ‡‰ ÏÚ ÂÏ˘
 Â̈ËÂßˆÈÙ≠‰„ ø‰ÚÙÂ˙‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï Í¯„‰ È‰ÓÂ
 ˙‡ ‡ˆÂÓ ¨ÔÈÂÂÏ˜ Ô‡ßÊ Ï˘ Â¯ÈÚ ¨‰·ß‚ ˘È‡
 ‰·Â˘˙‰¢  ∫˙È¯ˆÂ‰  ˙¯ÂÒÓ·Â  ˙„· ‰·Â˘˙‰
 ˙Â¯Á˙Ï ÌÂÈ‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ˘ ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰
 ÏÚ ¯·„Ó È‡Â ≠ ˙„‰˘ ‡È‰ Ì‡ÏÒÈ‡‰ Ï˘
 ÌÈÎ¯Ú‰ Ï  ̆Ô·ÂÓ· ˙È˙Â¯Á  ̇‰˘ÚÈ  ̇≠ ˙Â¯ˆ‰
 Æ‰ÁÙ˘Ó‰ „Â·Î ÏÏÂÎ ¨ÌÈ˘È‰ ÌÈÈËËÒËÂ¯Ù‰
 Æ·¯ÚÓ‰  ˙‡  ÂÈÈÙ‡˘  ÌÈÎ¯Ú‰  ˙‡  Â„·È‡
 ¯˙ÂÈÓ Ò‡Ó ÌÈ˘‡Ï˘ ¯ÓÂ‡ ˘Â· Ï˘ ÔÂÁˆÈ‰
 Ì‡‰ Æ¢¯˙ÂÈ ‰·È˙ÎÓ  ̆‡È‰ ˙„‰ Æ˙ÂÈÏ¯·ÈÏ È„Ó
 ¨˙ÈÈ‡¯Ó‰ ˙Ï‡Â˘ ø¯˙ÂÈ È¯Ó˘ ÌÏÂÚÏ ÂÈÙ
 ‰‡¯Ó ˙‡Ê‰ ‰ÏÈÓ· ˘ÂÓÈ˘‰¢  ∫„ÈÈÓ  ˙ÙÊÂ
 ‰¯ÊÁ ˙ÎÏÏ ÆÍÏ˘ ‰·˘ÁÓ‰ Ï˘ ˙Â¯‚ÒÓ‰ ˙‡
 Â̄ ˆÈ  ̆ÌÈÎ¯ÚÏ ‰¯ÊÁ ˙ÎÏÏ øÈ¯Ó  ̆‰Ê ÌÈ‰ÂÏ‡Ï
 ÌÂÈ‰ ˘È øÈ¯ÂÈˆ˜‡È  ̄‰Ê ‰ÈˆÊÈÏÈ·È  ̂˙Â  ̆ÈÙÏ‡
 ‰ËÓ ÈÙÏÎ ÏÎ˙ÒÓ˘ Ì‡ÏÒÈ‡‰ ˙ÂÓ„· ˙Â¯Á˙
 ˙‡ „·È‡ ‡Â‰˘ ÌÈ·˘ÂÁ Ì‰ ÈÎ ¨·¯ÚÓ‰ ÏÚ

 Æ¢·¯ÚÓÏ „Â·Î Ì‰Ï ÔÈ‡ ÆÂÈÎ¯Ú

במה באמת עוסקים הבנקים בשוויhץ?

 ÈÂ‡¯‰  ÔÓ  È̈‡˜·Î  ÂÈ¯Â˘ÈÎ·  ˜Ù˜ÙÏ  ÈÏ·Ó
 ˜·‰ ˜ÒÂÚ Ì‰·˘ ÌÈ˜ÒÚ‰ ‚ÂÒ ˙‡ ¯È‰·‰Ï
 ‰ÓÈÈ˜˙‰ ˙ÂÎÂ¯‡ ÌÈ  ̆Í˘Ó· ÆÂËÂßˆÈÙ≠‰„ Ï˘
 ‰ÓÎÒ‰  ÏÏÎ·  ·¯ÚÓ·Â  Ë¯Ù·  ‰ÙÂ¯È‡·
 ÈËÏ˜Ó¢ Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ˙‡ ‰¯˘Ù‡˘ ‰˜È˙˘·˘

שווייץ של 
המזרח התיכון, 

סוף�סוף

 גיל מיכאלי
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 ¯˘‡ Ï„‚Â ÍÏÂ‰‰ ÈÂÒÈÓ‰ ÔÓ ˜ÓÁ˘ ÔÂ‰Ï ¢ÒÓ
 „Á‡ Æ˙ÂÓ„˜˙Ó‰ ‰ÁÂÂ¯‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙‡ ÔÓÈÓ
 ‰˙ÈÈ‰ ‰ÙÂ¯È‡· ¯˙ÂÈ· ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈËÏ˜Ó‰ ÔÓ
 ®offshore© ¢¯Â˘≠ÛÂ‡¢Ï ‰ÎÙ‰ ¯˘‡ ¨ıÈÈÂÂ˘
 ÆÁ˙Ù˙‰ ÂËÂßˆÈÙ≠‰„ ‰·˘ ‰·È·Ò‰ È‰ÂÊ ÆÈÓÏÂÚ
 ÔÎ˙È  ÆÂÏ˘ ˙Â‡˜·‰ È˜ÒÚ ÂÁÓˆ ‰˙¯‚ÒÓ·
 ˙Â¯˘Ú Í˘Ó· Í‡ ¨̄ ˘ÎÂÓ È‡˜· ‡Â‰  ̆„Â‡Ó
 ˙ÂÈË¯˜ÒÈ„‰ ‡˜ÂÂ„ ‰˙ÈÈ‰ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘‰
 Â˘˜È·˘  ‰Ï‡  ·¯˜·  ˙˘˜Â·Ó‰  ‰ÂÎ˙‰

    ÆÌÈÈ¯ˆÈÂÂ  ̆ÌÈ˜·· ÌÙÒÎ ˙‡ „È˜Ù‰Ï
 ‰Ë˜˘ ‰ÎÙ‰Ó ˙ÏÏÂÁ˙Ó ˙ÂÂ¯Á‡‰  ÌÈ˘·
 Æ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙Â‡˜·‰ ÈÙ ˙‡ ‰˘Ó‰ ¨ÌÂÁ˙·
 ˜·‡Ó‰  ‰Â¯Á‡ÏÂ  ÌÈÓÒ‰  ÈÙÒÎ·  ‰ÓÁÏÓ‰
 ˙‡  ÌÈÓˆÓˆÓÂ  ÌÈÎÏÂ‰  ¯Â¯Ë‰  ÔÂÓÈÓ  „‚
 ÔÓÂÊÓ ÛÒÎ· ˘ÂÓÈ˘ ÆÌÈÙÒÎ ÔÈ·Ï‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰
 ÌÂÈÏ ÌÂÈÓ ¯˙ÂÈ Í·ÂÒÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÙÂ¯È‡· ÍÙÂ‰
 ÏÚ È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ˙Ù˜˙ÂÓ ˙È‡˜·‰ ˙ÂÈ„ÂÒ‰Â
 ˙Ï˘ÓÓ Ô˘‡¯·Â ˙Â·¯ ˙ÂÈ·¯ÚÓ ˙ÂÏ˘ÓÓ È„È
 ÁÂÓ· ÂËÂßˆÈÙ≠‰„ ÔÂÂÎ˙‰ ÍÎÏ˘ ÔÎ˙È Æ·¢‰¯‡

 Æ¢˙È˜È¯Ó‡‰ ‰ÎÈÙ‰Ó‰¢
 ˙ÂÙ˜˘‰ ˙ÂÎÒ‰ ÏÚ ˘„Á ÌÂÈ‡ ÛÒÂ ‰Â¯Á‡Ï
 ˙·Ï‰·  ˜·‡Ó‰  ÔÓ  ˙È¯ˆÈÂÂ˘‰  ˙Â‡˜·Ï
 ˙ÂÏ˜Â˘ ˙ÂÂ˘‰ ‰ÙÂ¯È‡ ˙ÂÈ„Ó  ÆÌÈÙÒÎ‰
 Â¯˘Ù‡È ¯˘‡ ¢˙ÈÏ˜ÒÈÙ ‰ÈÁ¢ È„Ú  ̂˙ÂÈˆ¯·
 Ì‰È̇ ÂÚ˜˘‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï Ì‰ÈÈÓÏ ÒÓ ÈÓÈÏÚÓÏ
 ÏÁ‰ Æ‰ˆÂÏÁ ‰˙ÈÈ‰ ‰ÈÏËÈ‡ ÆÔ‡ˆÂÓ ˙Âˆ¯‡Ï
 ÈÁ¯Ê‡Ï ¯˘Ù‡˙‰ ≤∞∞± ¯·Ó·Â· ÔÂ˘‡¯‰ ÔÓ
 ÈÏ·Ó Ï¢ÂÁÏ Â‡ÈˆÂ‰˘ ÌÈÙÒÎ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÈÏËÈ‡
 ÒÓ Ì¯Â·Ú ÌÏ˘Ï Â‡ Ì¯Â˜Ó ÏÚ ÁÂÂ„Ï ÂˆÏ‡ÈÈ˘
 ‰ÈÏËÈ‡Ï Â¯ÊÁ ÂÙÏÁ˘ ÌÈ˘‰ ˘ÂÏ˘· ÆÂ‰˘ÏÎ
 ¥•≠ÎÏ ‰ÂÂ˘‰ ÌÂÎÒ Í̈¯ÚÏ Â¯ÂÈ „¯‡ÈÏÈÓ µπ
 ¯¯·˙Ó ÆÈ˜ÏËÈ‡‰ ÈÓÏÂ‚‰ ÈÓÂ‡Ï‰ ¯ˆÂ˙‰ ÔÓ
 ˙ÂÂ·˘ÁÓ Í˘Ó ÛÒÎ‰ ÔÓ ∑∞• ≠Ó ‰ÏÚÓÏ ÈÎ
 ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÈÙÂ¯È‡  ˙ÂÈ„Ó  ÆÌÈ¯ˆÈÂÂ˘  ˜·
 ¯Â·Ú ÆÈ˜ÏËÈ‡‰ ÔÂÈÒ‰ È¯Á‡ ˙ÂÎÈ¯„· ˙Â·˜ÂÚ
 ÈÂ˜ÒÂÏ¯· Ï  ̆‰ÈÏËÈ‡ ¨‰ÙÂ¯È‡· ÌÈ·  ̄ÌÈ¯Ó˘
 Æ˙ÂÈÏ¯·ÈÏ  ˙ÂÓ¯ÂÙ¯Ï  ¢ÌÈÈÂÒÈ  ‰„˘¢  ‡È‰
 ¨̄ ˙ÂÈ·  ‰ÏÂ„‚‰  ˙ÈÙÂ¯È‡‰  ‰ÏÎÏÎ‰  ¨‰ÈÓ¯‚
 ÌÈÂÂ˜Ó ÍÎ ¨̄ ˘Ù‡˙ ¯˘‡ ‰ÓÂ„ ‰˜È˜Á ˙ÁÂ·
 ±∞∞≠Ó ‰ÏÚÓÏ Ï˘ ‰˙È·‰ Ì·Â˘ ˙‡ ¨ÔÈÏ¯··
 ‰Î¯Ú‰‰ È̈˜ÏËÈ‡‰ ‰¯˜Ó· ÂÓÎ ÆÂ¯ÂÈ „¯‡ÈÏÈÓ
 ˙ÂÂ·˘Á· ˙ÚÎ ÌÈ‡ˆÓ ÌÈÙÒÎ‰ ˙È·¯Ó˘ ‡È‰
 ˙ÂÏ·Ò· ÌÈÈ˙ÓÓ ˙Ù¯ˆ·Â „¯ÙÒ· ÆÌÈ¯ˆÈÂÂ˘
 Æ‰ÈÓ¯‚·  ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰Ï  ®˙˙ÁÂÙÂ  ˙ÎÏÂ‰©
 ÌÈ·ÎÂ˘‰ ÌÈ„¯‡ÈÏÈÓ‰ ÏÚ ÌÈÊËÙÓ Ì˘ Ì‚
 ˘Ó˘Ï ÂÏÎÂÈ  ̆ÂÈ¯·ÁÂ ÂËÂßˆÈÙ≠‰„ Ï  ̆˙ÂÙÒÎ·
 ÔÈÈ„Ú˘ ÔÂ¯Á‡‰ ÈÙÂ¯È‡‰ ‰ÁÈÓˆ‰ ÚÂÓÏ ˜Ï„

  Æ˙ÈË¯Ù‰ ‰ÎÈ¯ˆ‰ ∫„˜Ù˙Ó
 ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ ¨‰·È„ ˙‡ˆÂ‰· ÔÎ˙Ò‰Ï ÈÏ·Ó
 ˙ÁÙ˘Ó Ï˘ ‰Ê ÂÓÎ ¨ÌÈ¯ˆÈÂÂ˘‰ ÌÈ˜·‰˘

 ∫˜È˙Ú‰ Ì‚˙ÙÏ ‰ÈÁ ‡Ó‚Â„ Ì‰ Â̈ËÂßˆÈÙ≠‰„
 Â· ‰Ï‡ ÌÈÈÒÈÙ ˙Â„ÒÂÓ Æ¢ÁÈ¯ ÔÈ‡ ÛÒÎÏ¢
 ÌÈÈ˜ÂÁ  È˙Ï·  ÌÈÙÒÎÓ  ¯˜ÈÚ·  Ì¯˘ÂÚ  ˙‡
 Í¯„· Ǣ ˆÂ Ô‰·˘ ˙ÂÏÎÏÎ‰ ÔÓ ‡ˆÂ‰˘ ÔÂ‰ÓÂ
 ˙ÓÏÚ‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î Â¯·ˆ  ̆ÌÈÙÒÎ· ¯·Â„Ó ÏÏÎ
 ÌÈÙÒÎ  Ï˘  ÌÈ·¯  ÌÈ¯˜Ó  Ì‚  Ì˘È  Í‡  ÒÓ
 ¯ÈÎÊ‰Ï ÈÏ·Ó ˙‡ÊÂ© ˙Â˙ÈÁ˘Â „ÁÂ˘ Ì¯Â˜Ó˘
 ÂÁ  ̆ÌÈÙÒÎ‰Â Ô‚̄ Â‡Ó Ú˘Ù‰Â ÌÈÓÒ‰ ÈÙÒÎ ˙‡
 ˙Â˘ Ê‡Ó ˙ÂÚÂ˙ ÂÚˆÂ· ‡Ï Ì‰· ˙ÂÂ·˘Á·
 ÌÈ‚„ Ì‰·  ̆ÌÈ¯ÂÎÚ‰ ÌÈÓ‰ Ì‰ ‰Ï‡ Æ®ÌÈÚ·¯‡‰
 Ê‡Ó ÌÈÈÂÈ·‰Â ÌÈË˜‰ ÌÈÈ¯ˆÈÂÂ˘‰ ÌÈ‡˜·‰
 ˙Â˘ Ê‡Ó ¯˜ÈÚ·Â ‰ÈÈ˘‰ ÌÏÂÚ‰ ˙ÓÁÏÓ ÌÂ˙

    ÆÌÈ˘˘‰
 Ì‚ ¨‰˘ ÌÈÈÙÏ‡ ÈÙÏ ÌÈÈÏÈÏ‚‰ ÌÈ‚ÈÈ„‰ ÂÓÎÂ
 ˙È‚ÂÏÂ‡È„È‡ ˙·Â¯Ú˙ ∫‰¯Â˘· ˘È ÂËÂßˆÈÙ≠‰„Ï
 ¨¢˙È˜È¯Ó‡ ‰ÎÈÙ‰Ó¢ ‰Ó ÌÂ˘Ó ‰ÎÓ ‡Â‰ ‰˙Â‡
 Ï„ÂÓ‰¢  Ì˘·  ‰˙ÂÎÏ  È‡„Î  ÈÏÂ‡  ¯˘‡Â
 Â̈ËÂßˆÈÙ≠‰„ Ï˘ ÂÂ˘Ï· Ì‰ ‰Ï‡ Æ¢È¯ˆÈÂÂ˘‰
 ˙ÂÈ˙Â¯Á˙ ∫¢ÌÈ˘È‰ ÌÈÈËËÒËÂ¯Ù‰ ÌÈÎ¯Ú‰¢
 ¯ÂÚ¯ÚÂ ‰ÁÂÂ¯‰ ˙ÂÈÈ„Ó ÏÂÒÈÁ ¨ÌÈ¯ÂˆÚÓ ˙¯ÒÁ
 ‰¯˘ÙÈ‡˘  ˙ÈË¯˜ÂÓ„≠Ï‡ÈˆÂÒ‰  ‰¯˘Ù‰  ÏÚ
 ÈÎ¯Ú¢Ï  ‰¯ÊÁ  ‡È‰  ‰·ÈË¯ËÏ‡‰  Æ‰˙Â‡
 Ï˘  ‰ÏÂËÈ·  ∫˙Â¯Á‡  ÌÈÏÈÓ·  Â‡  ¨¢‰ÁÙ˘Ó‰
 ˙ÂÈÂÎÊ  ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó‰ ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ˙ÂÈ¯„ÈÏÂÒ‰

 ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó‰ ˙ÈË·˘ ‰˜ÈÊ· ‰˙ÙÏÁ‰Â Ì„‡‰
 ÔÂ‚Ò· ¢‰ÁÙ˘Ó‰¢ ¨ÌÈÈ˘È‡ ÌÈ¯˘˜Â ˙ÂÂ¯ËÙ
 Ï˘ ˙ÂÂ„˜Ù ÏÚ ÒÒÂ·Ó ÂÂ‰˘ ¨̆ È‡‰ Æ¢˜„Ò‰¢
 ‡Ï  ̆‰Ï‡ ¯ÓÂÏÎ ¨ÌÈÒÈÓ ÌÂÏ˘˙Ó Â˜ÓÁ  ̆‰Ï‡
 ‰·ÂÁÎ ˙ÂÈ¯„ÈÏÂÒ‰ ÔÂ¯˜Ú ˙‡ ÌÓˆÚ ÏÚ ÂÏ·È˜
 ÛÈËÓ ¨‰ÁÂÂ¯‰ ˙È„Ó Ï˘ „ÂÒÈ Ô·‡ÎÂ ˙È˜ÂÁ

Æ‰˜„ˆ‰ ˙ËÈ˘Ï ‰¯ÊÁÏ

 ‰˘ÂÁ Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ˘ ‰‡¯ øÂÏˆ‡ Ô‡ÎÂ
 ÂÂÊÁ ˙‡ ¨‰Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈÈ„Ó· ¨˘ÓÓÏ
 ‰·Â¯˜  Ï‡¯˘È  ÈÎ  ‰‡¯  ÆÂËÂßˆÈÙ≠‰„  Ï˘
 Ï˘ ıÈÈÂÂ˘Ï ÍÂÙ‰Ï ∫ÌÂÏÁ‰ ˙Ó˘‚‰Ï „ÈÓ˙Ó

  ÆÔÂÎÈ˙‰ Á¯ÊÓ‰

בספרד ובצרפת ממתינים 

בסבלנות (הולכת ופוחתת) 

להתפתחויות בגרמניה. גם 

שם מפנטזים על המיליארדים 

השוכבים בכספות של דה�

פיצ'וטו וחבריו שיוכלו לשמש 

דלק למנוע הצמיחה האירופי 

האחרון שעדיין מתפקד: 

הצריכה הפרטית. 

גיל מיכאלי הוא 

דוקטור להיסטוריה 

של צרפת במאה 

התשע עשרה.

gilmihaely@free.fr


