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מי מפחד מכלכלת בחירות

זמן לא רב לאחר פרישת נתניהו מן הממשלה, 
הפחתה  על  הודעה  האוצר  ממשרד  יצאה 
הדרגתית של המיסוי על רכב חדש. בסמוך 
לפרסומה יצאו ממלא מקום שר האוצר, אהוד 
אולמרט, וכמה מראשי משרדו, לסיור בדרום 
כדי "לראות את העוני מקרוב". כמה מפקידי 
האוצר אמרו לאחר הסיור שמדיניות הקיצוצים 
לעוני  שהביטו  ולאחר  רגישה  היתה  לא 

בעיניים, הם מבינים טוב יותר את הבעיה.
הפחתת המיסוי על הרכב וההבטחה להקצות 
כספים לעוני, נכרכו במדורי הכלכלה בחבילה 
אחת והוגדרו כ'כלכלת בחירות', זאת למרות 
מעטים  מפוקפק.  השניים  בין  שהקשר 
מדי שמו לב לבעייתיות הכרוכה בהורדת 
המיסוי לרכב שמשרתת בעיקר בעלי רכב 
עם נפח מנוע גדול. ספק גם אם יש ממש 
בסיבה שניתנה להחלטה � החלפת רכב ישן 
בחדש ובטוח תצמצם את הקטל בכבישים. 
יש כסף עדיף להשקיע בשיפור  אם כבר 
הכבישים המשרתים את כל הנהגים, שהרי 

גם הכבישים הם סיבה לתאונות.
האפילה  בחירות'  'כלכלת  השאגה  אבל 
הפרשנים  שוועת  את  והעלתה  הכל  על 

השמיימה. 
לתודעה  פרץ  בחירות'  'כלכלת  המונח 
הציבורית בראשית שנות השמונים, כששר 
האוצר דאז, יורם ארידור, הוריד ערב הבחירות 
את המס על שורה של מוצרי צריכה, דבר 
הללו  הצעדים  קניות".  ל"חגיגת  שהוביל 
זו  אבל  בבחירות,  לנצח  לממשלה  סייעו 
עליהם.  להתנפלות  משנית  סיבה  היתה 
הסיבה הראשית היתה הפרה של 'טאבו': 
ארידור "חטא" בצעדים שהביאו להגדלת 
הצריכה בקרב השכבות הלא נכונות. כמה 
מן הממשלה, הסביר  שנים לאחר שפרש 
ארידור בשיחה עמי, כי חשב שנכון שבכל 
בית תהיה טלוויזיה צבעונית שעד אז נחשבה 
למותרות, מה גם שהמדינה לא הפסידה מכך 
� את הורדת המס ליחידה כיסה הגידול הרב 

במספר היחידות שנרכשו. 
בחירות'  'כלכלת  המונח  ותפח  הלך  מאז 

ונעשה לאימתני ממש. 
מורתנו אסתר אלכסנדר, שתמכה במהלכיו 
אלה של ארידור (לא בכל מה שעשה כשר 
יש  שבישראל  בסרקאזם  הסבירה  אוצר), 
כלפיה  היחס  תמידית.  בחירות  כלכלת 
תלוי תמיד בשאלה עם מי היא מיטיבה. 
כשהיא מיטיבה בין מערכות הבחירות עם 
ההון והעשירונים העליונים, היא נחשבת 
למקצועית. כאשר ערב בחירות היא מיטיבה 
במשך מספר חודשים עם שאר האוכלוסיה, 
צריכה.  ולחגיגת  לפופוליזם  נחשבת  היא 

ככזו היא בלתי לגיטימית. 
מה למדנו? הפחתת תשלומי ביטוח לאומי 
למעסיקים, קביעת מס מגוחך על רווחי הון 
(לאחר איומים שעצם הטלתו תמוטט את 
לעשירונים  והורדת תקרת המס  הבורסה) 
העליונים הם "מנועי צמיחה". הפחתת מס 
על מוצרי צריכה עממיים, תביעה להגדלת 
שכר מינימום וסיוע לחלשים הם "כלכלת 

בחירות". זו כל התורה על רגל אחת.

תרופה שהיא מחלה

750 מיליון דולר שקיבלו  הפיצוי על סך 
יהודית וקובי ריכטר, בעלי השליטה בחברת 
'מדינול', מחברת 'בוסטון סיינטיפיק' בגין 
הפרת חוזה וקניין רוחני (המדובר בסטנט, 
קפיץ זעיר המרחיב את העורקים), מאפשר 
עולם  של  הקלעים  מאחורי  אל  הצצה 
הקשיים  על  משהו  מלמד  וגם  התרופות 

בקביעת גובה סל הבריאות.
את  להאשים  מרבים  'הסל'  על  בוויכוח 
יד  על  שומרות  שהן  בטענה  הממשלות 
קפוצה. נראה שלמטבע הזו יש צד שני והוא 
מחיר התרופות החדשות. המחיר הזה כולל, 

לבד מעלויות "רגילות" של מחקר, פיתוח, 
הרוחני  הקניין  גם את ערך  ושיווק,  יצור 
שהוא עצום ורב. הקניין הזה כבר מזמן הפך 

לסוג של דיקטטורה.
הנפט  במחיר  כמו  התרופות,  בתעשיית 
לחבית וכמו במחיר הכסף בבנק, יש צירוף 
ושל  שליטה  בעלי  של  אינטרסים  של 
אידיאולוגיה המאדירה את תעשיית הרווח 
המקסימלי, מה שמציב את מחיר התרופות 
בגובה שאיננו בר השגה לרבים מהחולים. 
הקניין הרוחני ממציא תרופות, אבל גם קובע 
מי יהיה זכאי להן (בעיקר בעלי האמצעים) 
ומי לא. מי שיש לו ייתה ויקנה; מי שאין לו 
� אולי ימות. הסוגיה הזו עולה בכל חריפותה 
בימים אלה, בהקשר של תרופה לסרטן המעי 
הגס שהשימוש בה כרוך בתשלום של עשרות 

אלפי שקלים בחודש. 
אין ספק שיש ערך לקניין רוחני. אבל ראוי 
לשאול אם הערך הזה מתחשב למשל בעובדה 
את  רכשו  המפתחים  ושאר  שהמהנדסים 
השכלתם במוסדות המסובסדים גם על ידי 
מסים שגבתה המדינה מחולים המשוועים 
היום לתרופה. האין זה ראוי שתהיה אמנה 
תרופות  למחירי  הגיונית  תקרה  שתקבע 
ולקניין רוחני, באופן שיאפשר את הכללתן 
על  מלחמה  זו  גם  שהרי  התרופות?  בסל 

חייהם של אזרחים.
אחד הפרשנים שסיקר את הפרשה הסביר 
(כ�3.4  דולר  מיליון   750 של  שפיצוי 
מיליארד ₪) מקפח את הזוג ריכטר שהיה 
ראוי לפיצוי של מיליארד דולר. מבלי לרחם 
על 'בוסטון סיינטיפיק' ששילמה את הפיצוי, 
אני תוהה מה היה עושה הזוג ריכטר עם עוד 

מיליארד והאם בכלל יש סוף לאינסוף. 
חולי כל העולם התאחדו.

אם כל כך טוב 

אז למה כל כך רע?
>>> עזרא דלומי על המצב

אופניים לכל פועל
בליון שבצרפת רישתו את כל העיר בתחנות אופנים אותם ניתן לשכור במחיר 

מצחיק � פחות מכרטיס לרכבת התחתית � באמצאות כרטיס אשראי. את האופנים ניתן 
להחזיר בכל אחת מהתחנות הפזורות בעיר. (מתוך האתר 'חדשות הרשת' של 'רשת ערים 

בריאות', אוקטובר 2005)
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