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   הנמר מול הדרקון
הריכוזים הגדולים נמצאים  .)57%(למעלה ממחצית האוכלוסייה העולמית מרוכזת באסיה 

יותר מוכרים בשם י אחד העתידנים ה"שנערך ע ,בימים אלו מתפרסם מחקר. כמובן בסין ובהודו

Marvin Cetron ,הוא . המשווה את סיכוייהן של שתי הענקיות הללו להצליח טוב יותר בעתיד

—שנה 20-ידה על העליונה בעוד כתיהן וחסרונותיהן והעריך מי תצא עם בחן את יתרונו
  .חברתית ופוליטית, מבחינה כלכלית

  טעות אופטית
חברה וכלכלה בבניית אך כבר ברור שמי שתנצח במרוץ , התחרות בין הודו לסין עדיין סמויה

—לתחרות זו יש כבר כינוי בספרות המחקר .פוליטיים רבים- חזקים יותר תקצור רווחים גיאו
  .והנמר הם ההודים, הדרקון הם כמובן הסינים. הדרקון מול הנמר

כי הדעה המקובלת  נדמה לפעמים. זת כיום בסיןתשומת ליבם של מרבית האנשים בעולם מרוכ

. היא כה מושרשת עד כי היא הפכה לאמת זה מזמןדאית הבאה והיא המעצמה הוסין ש האומרת

לדעת . דווקא לנמר יש סיכויים טובים יותר לנצח את הדרקון ,Cetronשל המחקר לפחות לפי 

Cetron  אם הודו תשכיל לנצל את יתרונותיה היא תוכל בנקל להפוך את הקערה על פיה

  . לטובתה

  הדרקון מוביל 
 מה. שסין מובילה בתחרות זו אינה מוטעית הטוענתכיום הרווחת הדעה 

משקלן  ומידתשל כלכלת סין חסרונותיה  אוה מדגיששהמחקר האחרון 

על  נתמכתטעות אופטית זו לדעת החוקר אינה מקרית היא . בהמשך הדרך

 נתונים המעצבים את הדעה הרווחתמדגם של הנה . ידי הרבה נתונים

  :המוטעית הזו

תוך זמן קצר היא . עמוקה המתרדמ התעשתאין ספק שסין הצליחה בעשור האחרון ל .1

של סין  הייצוא. יפן וגרמניה, ב"אחר ארה—בייצור תעשייתי 4הפכה למדינה מספר 

  . בשנה 20%של מואץ הוא ממשיך לצמוח בקצב מאז  .50%- ב 1998-2002בין , למשל, גדל

סכום זה הוא . בשנה$ 900-לדעת הבנק העולמי ההכנסה הממוצעת של הסיני היא כ .2

מליון איש סינים עדיין חיים  800- הבעיה היא שכ. מוצע ההכנסה של ההודימכפול מ

  .בכפרים במצב מחפיר

להלן מקבץ משתנים . ות אחרות הסינים מובילים כרגע על פני ההודיםמבחינות רב .3

  :הממחישים זאת
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 )נמר(הודו  )דרקון(סין  
 מיליארד 1 מיליארד 1.3 אוכלוסייה

 24 32 חציון הגילאים

 63 72 תוחלת חיים

 60% 86% קרא וכתוב

 4% 8% ג"צמיחה שנתית בתל

אחוז האוכלוסייה מתחת לקו 
 25% 10% העוני

 )מליון7( 0.7% )מליון 45( 4% משתמשי אינטרנט

  

  ביללהוהנמר בכוחו של 
צביע על מתרחש היכול לההיא שמשהו עמוק יותר , Cetronלדעת , הבעיה

יש יתרונות שיכולים  Cetronלדעת , להודים. מעוותתכך שהתמונה הזו 

להובילם להצלחה גדולה יותר על פני הסינים אם הם ישכילו לנצל את 

  :להלן ארבע יתרונות מתוך מקבץ שהוא מביא. יתרונותיהם

להודו יש מסורת של דמוקרטיה זה למעלה ממאתיים שנה לעומת סין שרק עתה פתחה  .1

שברים גדולים בממשל עובדה זו טומנת בחובה מ. את שעריה לדמוקרטיה חלקית מאוד

למשברים אלו יהיו השלכות מרחיקות לכת על יכולתם להגיב בתבונה בעת . הסיני

  .משבר

. להודים יש מנגנונים מאוד משמעותיים הנלחמים בשחיתות בהצלחה הולכת וגוברת .2

 . הסינים רחוקים מאוד מלהיות שקופים ולא כל שכן להתמודד עם השחיתות ביעילות

עובדה זו . ולות מאוד של העם ההודי דוברות אנגלית רהוטההאליטות ושכבות גד .3

 .הוכחה כקרש קפיצה משמעותי בהתפתחות כלכלית ופוליטית מהירה

יש לא פחות מאשר להודים אך , אמנם יש פחות הודים מסינים המשתמשים באינטרנט .4

יש פוטנציאל להניע תחרות שתנה זה במדינות אחרות הוכח שלמ. אינטרנט ספקי 14

שימושים אלו . ה היוצרת ביקוש לשימושים יצירתיים של שירותים מקווניםבריא

  . משלמים עבור כמה שעות שבועיות של שוטטות ברשתחשובים יותר מכמות האנשים ה

הלוואי ותהיה לנו התבונה . קשה שלא להשוות את היתרונות הללו למצבה של כלכלת ישראל

על - למעצמתטובים וכל בדרך זו להיות ידידים אולי נ. לנצל היטב גם אנחנו את יתרונותינו

   .נוספת בעוד כעשרים שנה


