חביבי :״אנינגעל
לחרם על ישראל״

מקריאות

$TS1$הכלכלנים$TS1$
הכלכ־
מאוכיברסיטת כיו יורק ,אחד
פרופ׳כוריאל רוביכי
כעולם ,השתתן? אתמול כככסהרצליה ,והזהיר
$DN2$הכלכלנים$DN2$הכולטים
לנים
אפשריות של תכועת החרם על ישראל .״אכי נג־
$TS1$נגעל$TS1$
מהשפעות
$DN2$נגעל $DN2$כאופן אישי ממה שקורה״ ,אמר ,״אכל צריך לשאול את
על
עצמכו אם התנועות האלה מתחזקות ואם הןיכולותלפגוע
כאמתבכלכלה״.
תביני

סיפר

שתיארו בפניו כי

שנפגש עם אנשי עסקים

ההשפעה של תנועות ההרם היתה מוגבלת ער כה ,״אבל
לתנועה מרכזית שתהפוך בסופו של דבר
השש שזהיכוללהפוך
לצונאמי .אתם חייבים להילחם בזה ,אבל הרבה אנשים מבינים
שפתרון לסכסוךיכוללמנוע את זה .אני לא יודע איך צריך
לפתור את הסכסוך ,זה נתון להחלטה שלהממשלה״ ,אמררוביני,
לסייע גם בפתיחה של הכלכלה
והוסיף כי פתרוןלסכסוךיכול
הישראלית כלפי מדינות אחרות במזרח התיכון .״דרושים שניים
לטנגו ,אבל אפשר רקלקוות שישראל תישאר דמוקרטיה יציבה
ושיהיה עתיד מזהיר לישראלולמזרחהתיכון״.
רוביני ציין לשבח גם את כלכלתישראל ,ואמר כי היא מציגה
הסתמכות על מגזר
חוסן גם בתקופותלחימה ,אבל התריע מפני
ההיי־טק,שעלוללהיפגע קשות אם תתפוצץ בועתהטכנולו־
$TS1$הטכנולוגיה$TS1$
יש

גיה
$DN2$הטכנולוגיה $DN2$בארה״ב או באירופה .הוא הזהיר גם מההתעוררות העממית

במדינות שכנות במזרח התיכון ,מהשעלוללפגוע גםבישראל.
״ישראל מוכיחה שגם אם חיים בשכונה רעה ,אפשרלהיות מו־
$TS1$מוגנים$TS1$.
$DN2$מוגנים $DN2$.אבל זהמוגבל אם הטלטלות יהיו חמורות״.
גנים.
הישראלית ,אבל
הוא שיבח גם את האופי היזמי של הכלכלה
אמר כי מחיריהנדל״ן הגבוהים צריכיםלהטריד .גם הפערים
בחברההישראלית מטרידים את רוביני ,שסבור כי צריך לטפל
לפגיעה בכלכלהולצמיחה חמורה של
שעלוליםלהוביל
בפערים
ופוליטית.
בעיה חברתית
רוביני ,יו״ר חברת הייעוץ רוביני גלובל אקונומיקם ,הוא
המשבר הפיננסי של 2008
אחרהכלכלנים היחידים שצפו את
ותחזיותיוהכלכליות הקודרות העניקו לו את הכינוי ״ר״ר יום
) .רוביני ביקר באתונהלפני שהגיע לישראל
Dr. Doom
הרין״
ביום שישי ,שם ערך

״מעניינותמאור״ .בביקורו
שהגדיר

פגישות

בישראל
לונדון
שטוקהולם ,דרזדן ,אנקרה,
העולמיות של המ־
$TS1$המשבר$TS1$
בנאומובהרצליה התייחס גםלהשפעות
לדבריו ,אםיוון תצא מגוש היורו ,ובסופו של דבר
$DN2$המשבר$DN2$ביוון.
שבר
גם מהאיחור האירופי ,תתחיל התפוררות של כל הגושויהיו לכך
השפעותפוליטיות חמורות.לכן,
לדבריו ,גם ארה״ב מתערבת
רוסיה
של
גוברת
במשבר .רוביני הביע גם חשש מהשפעה
על
חותם רוביני סיור בן ארבעה שבועות שבו ביקר בקאן,
ואתונה.

יוון

חברה בנאט״ו.

רוביני

חזר על

תחזיותיו כי מחירי

של יותר מ100 -דולרלחבית,
גם מהשפעות של העמקת
התיכון ,ואמר כי הוא צריך להטריד

הנפט

לא ישובו לרמות

שנרשמו בשנה שעברה .הוא הזהיר

הסכסוך בין

את ארה״ב ואירופה .״יש

להיות

הוא לא ישפיע על הכלכלה כל עור

״אבל

אם ניכנס

אתישראל,

אנשים צינים

אכפת מהעימות במזרח התיכון

למלחמה של
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הסוניםלשיעים

כמובן ,אך גם

שאומרים כי

ושצריךלהתעלם

לא

צריך

ממנו ,כי

האספקה לאנפגעת״,

שנה בין

במזרח

אמר,

הסונים
לשיעים,

זה

לאי־יציבותומיליוני אנשים יהיו מיואשיםיותר״.
יוביל
לעוני,

ישראל

פישר

