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מדווח מסילייקון וואדי
העתידן דדר' דוד פסיג מ
http://facullty.biu.ac.il//~passig

סין
המהפכה הצהובה! העתיד הככלכלי והחבברתי של ס
שר
אותו אחד אש
הצצבע הצהוב בבמסורת הסיננית היה צבע הקיסרים בללבד .אוי לו לא
או ציורים צהובבים—ראשו היה נערף בו
לובש בגדים ועלייהם פסים ו
הייה נתפס ש
הצהובים" .רבים
ם
מקום .זו כנרראה אחת מאותן סיבות שהסינים מכוננים "
במ
יותר ויותר ישראלים מנהלים יחסים עסקייים
ה ה .-21ר
הם הכוח העוולה של המאה
חושבים ככי הצהובים ה
שבים בסין
ח עולה .הנה ררשמים מביקוור בכנס מחש
שאכן הם כוח
א להתרשם ש
עם הסיניים וקשה שלא
אורה.
מיתות זו לכא
ומספר מגמות כנגד אמ

החוויה הסינית שללי
ומאסתטיקה עשירים
ה
אין בכווננת דבריי ,חליילה ,לזלזל בעעם הסיני היוונק את תרבותו מאומנות
חון תהליכים
סטיים מורכבבים .אלא לבח
מיסודות פילווסופיים ומיס
ביופיים ,ממסורת דתיית עמוקה ,ומ
הם להשפיע עעל כולנו בעתייד הקרוב.
שווית שיש בה
הסינית העכש
בתרבות ה
קום אחר בעוולם.
את הכנס הבינ"ל שלה במק
העולמית לעיבבוד מידע ) (IFIIPמקיימת כל שנתיים א
האגודה ה
כחמשת
ת
מגיעים אליו
ם
ם של טכנולוגגיות המידע ובבד"כ
תחומים שונים
הזה כולל בתוכוו  7כנסים בת
הכנס ה
האגודה הוחללט לקיימו
ם על הנהלת ה
שנה בגלל לחצים פוליטיים
אלפים מומחים מכל ררחבי תבל .הש
טעות .הנה לכם מקצת הסיבוות לכך:
ת
אגודה ,זה היה מיקח
בבייג'ין .אבל עבורנו ,אנו ,חברי הא
•

אנו עמלים עלליהם רבות בבמשך השנה.
חקרים אשר א
בבכנסים בינ"ל אקדמיים נהוג להציג מח
תהליך קבלת מאמרים בבבמות פרסום בבינ"ל מייגע .המאמרים עווברים שיפוט על ידי צוות
ת
מחמירים של מחקר בבכדי שעבודת
ם
טים
מוד בסטנדרט
מומחים והכוותב צריך לעמ
מ
תו תתקבל
מכתב האיחוללים המבשר
שרואים את מ
את המאמר  3-5פעמים עד ש
ללפרסום .מקוובל לתקן ת
האגודה .כך היה הדבבר
ה
העת של
הכנס או כתב ת
ס
ספר של
תקבל ויודפס בבמהדורת הס
שהמאמר הת
ש
תו
הספר של הכננס ועימד אות
את מהדורת ה
בבייג'ין .צוות העורכים הכין א
ג
עעם הכנס שלננו השנה
הוא נשלח לסין להדפסה .אבבל לתדהמתננו,
 PDFבכדי להקל על המוציא ללאור .וכך א
P
בבפורמט
לדפוס!
ס
שהגשנו
תה שונה מזו ש
קה לנו בבואננו לכנס היית
הגרסה שחולק
ה
עברו
 PDFוהוסיפו מאמרים של כותבים סיניים שלא ב
המסמך בפורמט הF-
ך
הסינים פיצחו את
ה
אין דיין!
בראשיתה! ואין דין וא
ה
אלא
היחבא בסוף המהדורה ,א
שיפוט ולא בה
ש

•

ק  4תחנות איננטרנט עבור  20000משתתפפים בקונגרס
הם סיפקו רק
הם הגדילו לעעשות בכך שה
ה
הייתה מצונזררת כיד שרירות
תרים רבים ה
מיותר לציין שהגישה לאת
שי מחשבים .מ
בבינ"ל של אנש
סטי.
שטר הקומוניס
הלב של המש
ה
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•

את הכנס
כאשר 'נשיא הרפוובליקה של העם'  Jiangg Zeminפתח א
ר
שיא החוצפה הייתה
ש
מכל רחבי תבל ,ברמיזות עבוות שבני עמו
בבהתנשאות על כולנו המשתתפים 'הזריים' שבאו ל
ם
האמריקאים
מכלם ,ואם ה
טובים יותר מ
ט
הם לא כך כרגגע אזי הם יהיו כך בעתיד הקרוב! )איך
אומרים? .(Get a life! --
א

מה בקניונים,
וכוללת סיפורי מרמ
ת
ארוכה,
שהותי בסין א
תחתי בימי ש
שצברתי באמת
האנקדוטות ש
רשימת ה
א אין ספור
טוסים ,ועוד ככהנה וכהנה .ווזה עדיין ללא
מיוחדות במט
ספקת מנות מ
טקטיקות עורמה בהס
ת
מעתי )לדוג' רראה  Businesss Week 25..9.2000עמ'  .(36אך אין זה יאה לדון
סיפורי השחיתות ששמ
תר לבחון כיצצד העתידנים
שלכל עם ועם יתררונות וחסרונוות .מעניין יות
ל
בכך בציבבור כי מי כמוונו יודע
שאלות כגון :האם העתידננים חזו את ננפילתה של
מעט אני נתקל בש
את עתידה של סין .לא ט
רואים ת
שור
הסביר של רפוובליקת העם הצהובה בעש
מגמות המתארות את עתידה ה
ת
ם מספר
בריה"מ? אז הנה לכם
ם לא אמרו ככלום על סין.
שלא ילעיזו הלשונות הרעות שהעתידנים
הקרוב .ש

של סין
עתידה ש
חברה
מגמות עיקריות בח
ת
ם שתי
המומחים מזהים כיום
ם
קשים בעתיד.
ם
שברים
ובכלכלה הסינית שמצצביעים על מש
מהפכה דמוקרטית כדוגמת
ה
שתתרחש שם
ש
אין זה אוומר
מה שהתררחש בבריה"מ לשעבר ,אללא זעזועים
ה רחוק:
תיהן תשפענה
שהשלכות
•

סוציו-אקונומית.
א המגמה הס
הראשונה היא
ה
סין מחולקת לשני
מבחינה סוצייו-אקונומית ס
מ
אזורים שהפעער ביניהם הוולך ומעמיק .האזור
א
האחד כולל בבתוכו את המחוזות השוכננים לחוף האווקיינוס השקט ושורה נוספת של מחוזוות
ה
מת
את כל שאר המחוזות המערבביים של אדמ
אזור השני כוללל בתוכו ת
להם ממערב .הא
הנושקים ם
ה
את
השקעות בתשתיות מרוכזות באזור החווף .לעומת זא
מפותחות והה
התעשיות המ
סין הגדולה .ה
ס
מנותקים ,ההשכלה
ם
התשתיות דלות והכפררים
ת
חוזות הפנימייים
כככל שמעריביים לתוך המח
העולמי ,ממוצצע
מיטיבית ,והדללות זועקת .ללדעת הבנק ה
חקלאות פרימ
עיקר הפרנסה מח
ר
מועטה,
מ
השכר השנתי באזור המזררחי הוא כ $20000 -לנפש ,וואילו באזור המערבי הוא כ $200 -לנפפש.
ה
מיליוני בני אדם נעים לעבבר הערים המזרחיות ויוצררים עומסים עעל
שבמצב כזה מ
מיותר לציין ש
מ
שלהם ,ובהכררח יוצרים דללות ותופעות
נמצאים מעבר ליכוללת הקיבולת ש
ם
מילא
תשתיות שממ
ת
ביותר בסין—
ר
ה המקוריים של העיר המוודרנית
משל ,תושביה
ללוואי חברתיוות אחרות .למ
מוניציפליים,
זכות לשירותים מ
חדת המקנה ררק להם ת
שנחאי—מחזזיקים בתעודת תושב מיוח
ש
אותם  (floatiing peopleשמנייינם
ם
האחרים )הם מכנים
זזכות בלעדית לקניית נדל"ן ,ועוד .כל ה
מדינה המוכננה
צרים מהם זככויות רבות במ
מרים  6-8מלייון איש—נבצ
מיליונים רבים—יש האומ
מ
קומוניסטיים/שוויוניים!
מה כדי להגן עעל ערכיה הק
ללצאת למלחמ
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חיתות איומה שבלעדיה מיליונים רבים לא יכולים להביא לחם
בבהכרח מצב זזה מייצר שח
ם
ללפיהם .לא צרריך להיות מוומחה גדול כדדי לומר שזה מסוג החומררים
המעצבים מהפכות
שאלה 'מתי' ולא 'אם' זה יתרחש.
תידנים רק הש
תרת אצל העת
פפוליטיות .נות
•

המגמה הפוליטית .באמצע
ה
ה היא
המגמה השניה
ה
חודש ספטמבבר  ,2000הסננאט האמריקאי אישרר
ח
הסחר
הרשמית של סין בארגון ה
את חברותה ה
א
חצים כבדים עעל חברי האררגון ובראשם
האחרונות לח
 .(Wסין הפעעילה בשנים ה
העולמי )WTO
ה
חתמו )?( בעקבות זאת על
ו
ארה"ב כדי לכלול אותה בביניהם על כל המשתמע מככך .הם
א
עובדים,
ם
אקולוגיים ,בזזכויות
הסכמים של פפתיחות כלכללית .הם הסככימו לעמוד בסטנדרטים א
ה
לשנות את מבנה הממשל
ת
ם חתמו הם יצצטרכו
סכמים עליהם
וועוד .אך בכדי לעמוד בהס
קים
תחרות בשווק
הם מבקשים ללהגיע להישגים ביזמות תעעשייתית ,ובת
הקומוניסטי .מצד אחד ם
ה
טוניים
מוסדות השלט
הם מבקשים בכוח הזרוע לשמר את המ
פפתוחים בינ"ל ,ומצד שני ה
אגררית )חקללאית( של
תר לכלכלה הא
מים לכל היות
ווהניהוליים בבמבנים ארגונניים המתאימ
 .10-20%אם הם
הם להצליח בככך עומד על %
לדעת יודעי דבר ,הסיכוי שלה
ת
ה ה.20 -
רראשית המאה
שה של המאה ה.21 -
מבוקשם הם יהיו הגגאונים של הככלכלה החדש
ם
ש את
ייצליחו לממש

ב
סקים
חים השונים ככבר שנים עוס
שבר שהמומח
מתי אם ככך יפרוץ המש
בעיצוב התסריטים שלו? בזהירוות
הקדים או לאחר
העשור שזה עעתה התחלנו .הוא יכול לה
שם במחצית ה
א מחכה אי ש
שר לומר שהוא
רבה אפש
א אמרנו .התס
ואל תאמרו שלא
בשנה/שנתיים .אבל בוא יבוא .ל
סריטים הם ררבים אך הקלל מכלם מתאר
ה( .זה בלבד ייכול
ק  4-5%בתל"ג השנתי )!( )בבשנות התשעעים הוא נע ביין  7-9%בשנה
צמיחה של רק
ירידה לצ
חים כבר.
הוא מהמוכח
הדומינו בכלככלה החדשה ה
לגרור כלככלות רבות בבעולם למשבררים ,ואפקט ה

לסיום
ם
בתנופה כלכלית גדוולה
ה
הם עם
זהירות עעם הסינים .ה
החושבים את עצמם ללגאונים .הם מתנשאים
מולחים שלא
שי עסקים ממ
ה ולא תרגיש בכך .הם אנש
האצבע הקטנה
וערמומייים .הם יסובבבו אותך על ה
מהם.
ה כדי למכור ללך את מרכוללתם .הם לא ייקנו ממך כלוום כי אתה 'זר' ונחות ם
בשום טקטיקה
יבחלו ש
ואם יקנו ממך משהו זזה אומר דרש
שני .אל תתפללא אם ההסככם החתום שייש לך אתם ללא שווה את
ותוכיח לי שאני טועעה.
ח
מין סע ותהנה מתרבות מדהימה
אם אינך מאמ
הנייר .וא
חס
הפנים הסיני אם ח
ם
לפקיד משרד
ד
ממך ,מהו גודלל הקנס שיש לשלם
לכשתיסע תברר עבוריי ,במטותא מ
ע
לקבל תשובה ברוררה בנושא זה.
ל
שני? אני לא הצלחתי
וחלילה נוולד לך ילד ש

