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בתחילת המאה מימנה משפחת רוקפלר את הקמת בית הספר לכלכלה באוניברסיטת 

או בגלגולה , קלאסיתהספר הזה כמעוז הדוקטרינה הנאועד היו ידוע בית. שיקגו
מבית הספר הזה יצאו מיטב הממציאי של אסכולת . 'ליברליזהנאו '–הפוליטי כיו 

' קלאסייהניו'כא התחילו את דרכ . 'התחרות המשוכללת'ו', ת השוליתהתועל'
מכא יצאו ראשי הכנסייה ומקבלי פרס ; של שנות השבעי' הצפיות הרציונליות'ואנשי 
אי(פראנק נייט ) ציפיות רציונליות(רוברט לוקאס , )הו אנושי(גארי בקר : הנובל
נאוהיסטוריה מוסדית( דאגלאס נורת ,)היסטוריה תועלתנית(סטיגלר ' ורג' ג,)ודאות

ו קלארק את ההצדקה 'פה המציא ג). עלויות חליפי(ורונאלד קואס ) קלאסית
את , או יותר נכו, את פונקצית הייצור: המתוחכמת ביותר למשטר הקפיטליסטי
עד היו משמשת הצדקה זאת חלק הכרחי . האידיאולוגיה של הפריו השולי של ההו

כא טיפח . וניברסיטאות כנדב בהפיכת של התלמידי למאמיניבלימודי בא
, המאמיני.  הכת המוניטריסטית–מילטו פרידמ את הכת המנצחת של ימינו 

הפיצו את הבשורה המוניטריסטית ברחבי העול ורשת ', נערי שיקגו'הידועי כ
באזורי ה הולכי ומשתלטי על התודעה . פרושה כיו מסנטיאגו ועד למוסקבה

אימפריאליסטיות בעבר ראשי מחתרות אנטי. אפריקה מסי ועד לדרו–' המתעוררי'
  . הולכי ונכנעי לתכתיביה– מויטנא ועד לפלסטי –

ואת ' השחק הרציונלי'שמרבה לממ את פולח , יש לציי שמשפחת רוקפלר
מצאות ובמגוו עשרה בשפע ההצטיינה מאז סו המאה התשע', השוק החופשי'בשורת 

בתמרו טעמ של הצרכני , בהורדת התפוקה, חידושי בכל הנוגע להגבלת התחרות
בקידו , הפרסו של המשפחה בא בי השאר מהתמחותה בהרצת מניות. הרציונליי
במימו הצבאות הלבני בעת המהפכה , ב"של ארה' הסחר החופשי'מדיניות 

בחיסול מפיקי ומזקקי , ת בגרמניההסובייטית ברוסיה ובמימו המהפכה הנאצי
בהשתלטות אלימה על אדמות , בשבירת איגודי מקצועיי, ב"עצמאיי של נפט בארה

 –ב "החו של ארהב ובאמריקה הלטינית ובמעורבותה העמוקה במדיניות"נפט בארה
  .התיכוובעיקר בתרומתה למלחמות במזרח

 מיליו דולר 45אשר תר , פלררוק. ו ד'שמייסד השושלת ג, אי להתפלא מכא
זאת ההשקעה הטובה : "... טע, ו קלארק לימד בה'בזמ שג, לאוניברסיטת שיקגו

 2..."ביותר שהייתה לי בחיי
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ביד ע האימפריה האמריקנית ככל שתפחו נכסי הרוקפלרי ועסקיה התרחבו יד
בי העול קלאסית משיקגו והופצה בקרב הילידי ברח כ התפשטה הבשורה הנאו–

 . בנוס לסחר ולדגל חייב לבוא המיסיונר, בסופו של דבר. הפריפריאלי
המנהלי :  לא נראתה מקו מבטיח במיוחד1948ישראל שלאחר העצמאות ב

הציוניי של הארגוני המדיניי והציבוריי בפלסטינה של תקופת המנדט לא הראו 
, תקופת המשבר הגדול, ימה עוד ששנות השלוש, התלהבות מהקפיטליז האמריקני

, דמוקרטי של אירופהה היו קרובי יותר לניסיו הסוציאל. עוד היו טריי בזיכרו
רק החלה , ישראל כמדינה חדשה. ולעתי א פיתחו שיטות ניהול מפתיעות במקוריות

להתגבש והתנאי המקומיי הוליכו להתפתחותה של יוזמה ציבורית בעלת ביצועי 
, בי היוזמות הציבוריות החשובות היו בניה מסיבית עבור המוני מהגרי. יעילי למדי

  .תכנו חקלאי ופיתוח של סקטור צבאי חזק
זאת הייתה תקופת . קלאסיתאבל כל זה לא הרתיע את מפיצי הבשורה הנאו

התיכו וההשקעה בישראל נראתה כדאית המלחמה הקרה שהלכה והתקרבה למזרח
הזרעי הראשוני נטמנו , מכל מקו).  הנמוכי של ההשקעהאולי ג בגלל המחירי(

אז הוק בירושלי מכו למחקר : בעת מלחמת קוריאה, כבר בתחילת שנות החמישי
בראש המכו התמי הזה הועמד דו ). תור אמריקני כמוב(ש מוריס פאלק "כלכלי ע

 לראש החוג שהפ מאוחר יותר, פטינקי פרופסור לכלכלה מאוניברסיטת שיקגו
 . לכלכלה ולנשיא האוניברסיטה העברית בירושלי

בואקו . 'נערי פטינקי'פטינקי גידל במכו שורה של תלמידי מחקר שנודעו כ
ששרר ה הפכו תו זמ קצר לדמויות מרכזיות באקדמיה ובעמדות ניהול ציבוריות 

 . בישראל
ושמו , דו פטינקיהתפוקה הראשונה בעלת משמעות של המכו הייתה ספר מאת 

זה היה ספר אקדמי שסיכ לראשונה את המשק  3.'המשק הישראלי בעשור הראשו'
כמה שני יותר מאוחר הפיק המכו ספר . כלכליותהישראלי על פי מתודות מקרו

:  לשני הספרי הללו הייתה בעיה4.שסיכ את העשור השני של המשק הישראלי
לטו כמעט לחלוטי בתהלי ההשקעות הממשל והגופי הציבוריי בישראל ש

ואולי דווקא (, קלאסיתובניגוד לתיאוריה הנאו, ולמרות זאת; ובהקצאת המקורות
במש שני העשורי הללו הייתה הצמיחה בישראל מהמהירות ביותר , )משו כ

, ג"אחוז השקעה מהתמ, לנפשג"תמ, ג"תמ(בעול בכל האינדיקטורי האפשריי 
, שוב בניגוד לתיאוריות הקונבנציונליות של צמיחה, יתר על כ. )לנפש ועודהשקעה

 העליו זכה בהכנסות פי שויחמה( ביותר ימבנה ההכנסות בישראל היה יחסית שוויונ
ג א מניחי שהסטטיסטיקה הרשמית לא הכילה , ) התחתוחמישושלושה בלבד מה

 . 'אחרות'אוכלוסיות 
במסווה של כתיבה . לס דרכ בזהירותהמציאות אילצה את מחברי הספרי לפ

המסורת 'במשק שנוצרו באשמת ' עיוותי'אובייקטיבית ה הרבו להצביע על 
ה יצרו רוש שהצמיחה המהירה הינה מובנת מאליה והיא תהיה . 'הסוציאליסטית

שנית היה למנוע , אי לנו כל ספק: "... במשק' ליברליזציה'מהירה יותר אילו תהייה 
ההקצאה כאשר וותי בהקצאת המקורות אילו נלקחו בחשבו כל השפעותרבי מהעי

 ).184' מלול עמלוי וקלינוב..." (תמריצי הצמיחה נשקלו ונקבעו על ידי הממשלה
הספר  5.'נערי פטינקי'עוד אחד מ, פורת בעריכת יור ב1989הספר הבא יצא ב

ישראל נמצאת ..: ".הפע המצב השתפר. מסכ את עשורי השבעי והשמוני
, בעיצומו של ניסיו להתגבר על מצוקה כלכלית חמורה שהתבטאה באינפלציה דוהרת

                                                 
 

  

בעשור הראשו) 1965. (ד, פטינקי 3  .מכו פאלק: ירושלי. המשק הישראלי
ישראל) 1968(מלול קלינוב. ור. נ, הלוי 4 הכלכלית של  .אקדמו: ירושלי. התפתחותה
 .עובד ומכו פאלקע: אביבתל. המשק הישראלי בחבלי צמיחה) 1987) (ורע. (י, פורתב 5
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, ש(פורת מבשר לנו ב, ..."בעצירת הצמיחה הכלכלית ובהצטברות חוב לאומי גדול
  .)1' עמ

עולמי והגידול בנטל הביטחוני משבר האנרגיה הכלל"...הסיבות למשבר היו עדיי 
:  אבל המסקנה המתבקשת כבר מרומזת בגלוי;)7' עמ( ..."כיפורעקב מלחמת יו 

ממאמרי הספר משתמע הצור בשינוי במבנה ובכללי המשחק של המשק "...
  ).1' עמ..." (הישראלי

ואכ זה שמו של הספר של מכו . עבר עוד עשור והפע הגיע הניצחו המתוק
שיכפול מי  –בסט אבי בער את הספר . 'ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק': פאלק

 . היה מנערי פטינקי הבולטיר שא, לשעבר נגיד בנק ישראל, של מיכאל ברונו
ואכ זה היה . זה יותר נראה כמו אלבו ניצחו. האמת היא שזה לא בדיוק ספר

הייצור של אוניברסיטת שיקגו  תוצר פס,בבנק ישראל ישב אז יעקב פרנקל :ניצחו
 של מרושעחסיד, אזרח אמריקני, ת הממשלה היה בנימי נתניהובראשו. והבנק העולמי

חלק , נאצייניאוחלק , ובעיקר של אנשי עסקי בינלאומיי' כוחות השוק'בעלי 
משרד האוצר היה מלא עד אפס מקו בפקידי מתוכנתי . אנשי הפשע המאורגסת 

 . מה שנותר ממוחעד השבב האחרו של באוניברסיטאות 
 היסטוריה בנוסח :יש צור לשכתב את ההיסטוריה עבור הילידי, למנצחיכראוי 

 . רוקפלר
עד לבואו של כי  ,יופתע לגלות, למי שמכיר את ההיסטוריה הקודמת של ישראל

, משברי, ובוהובשנות התשעי היה בישראל תמיד רק תוהו' הסדר האמריקני החדש'
המפלגות הפוליטיות , בולשביקיתוכל זאת באשמת המסורת ה. אינפלציה ומיתוני

 . והביורוקרטיה הממשלתית
עמלו קשות ר שא ,בצורת נערי פטינקי, וחיל הפרשי הגיע, 1985והנה באה שנת 

את המשק מידי ' לשחרר'ולהשפיע עליה ' קברניטי המשק'לאל בינה את 
 .'לאז את התקציב, 'וכמוב', הביורוקרטיה'

 ולפיה מי ,הספר חוזר ללא הר על הטענה. קוראכא נכונה הפתעה יותר גדולה ל
הוריד את , את ישראל מציפורני הביורוקרטי וממלתעות הפוליטיקאי' חרריש'ש

היו לא פחות מאשר מחבר הספר וחבריו במכו  – האינפלציה והעלה את הצמיחה
 . פאלק

השינוי הדרמטי הזה בהתפתחויות הכלכליות  "...:על פי ההיסטוריה המשוכתבת
... הוא בראש ובראשונה תוצאה של שינוי עמוק בתפישה הכלכלית של קובעי המדיניות

הייתה חשיבות מכרעת ] שבראשה עמדו נערי פטינקי [1985תוכנית הייצוב ביולי "...
אול היא היוותה ג נקודת מפנה בתפישה , בייצוב המשק ובחילוצו מהמשבר
לממשלה מעורבות ניכרת כמעט בכל ממשק שבו : הכלכלית של שתי המפלגות הגדולות

לכלכלה המבוססת יותר ויותר על , ה במישרי וה בעקיפי, תחומי הפעילות הכלכלית
  ).1' עמ..." (כלכלת שוק

צרי באמת להיות אטו לחלוטי כדי להאמי שכמה פקידי ממשלתיי בבנק 
שינוי עמוק "באמצעות ', ליברלית'באוצר ובאוניברסיטאות מבצעי מהפכה , ישראל

  ".בתפישה הכלכלית של קובעי המדיניות
הרפורמות המבניות , צמצו גודלה של הממשלה: "... אלבו הניצחו ממשי

והתהליכי המדיניי באזורנו תרמו להאצת הצמיחה של המשק ובמיוחד להתרחבות 
 59%כ גדל משקלו של התוצר העסקי מאז תכנית הייצוב בהתמדה מ. התוצר העסקי

 גדל – אול הצמיחה והעלייה ברמת החיי גבתה ג מחיר. 1998ב 67%ל 1984ב
 ). 2' עמ..." (שוויו בחלוקת ההכנסות במשקהאי

 .  משכתבי את ההיסטוריה ומוחקי וטועני מחדש את הזיכרו המנוכרכ
אי ". גבתה מחיר" שהצמיחה בשנות התשעי ,אגבכא לפתע מסופר לנו בדר

אבל  .שוויואנחנו כולנו נשל באי: אי ארוחות חינ, ומרי מדעני הכלכלהא, ברירה
 . בתוכו מגול עול ומלואו: החלק הראשו של המשפט הוא הפנינה
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' התהליכי המדיניי'ו' הרפורמות המבניות', 'צמצו גודלה של הממשלה'בגלל 
 .  אלא מואצת,ולא סת צמיחה – התחוללה צמיחה

, חלילה במספר השרי בממשלהנעשה אינו ' גודלה של הממשלהצמצו ': תרגו
הוא נעשה באמצעות אלא , טפילי שהתרבו לאחרונההשאר במקורביה וב, עוזריהב

 תשתיתשנותר ממעט הפירוק באמצעות  ;חיתו חד בהוצאות לשירותי הציבוריי
ביטוי יפה וא ה' הרפורמות המבניות '.ת הנתיניהרווחה ונטישת המחויבות לאוכלוסיי

הו שוד הנכסי שבבעלות הציבורית לטובת בעלילחינ למקורבי והפרטה בחציל
הסרת ההגנה מהחקלאי ומהתעשיות הרפורמות כוללות ג ; מקומיי ובינלאומיי

וכדי , כחלק מהרפורמה, ליתר ביטחו; של אסיה' השוק החופשי'הקטנות לטובת 
תיסו מתמיד של השקל וריבית הגבוהה פי סיפו הו –לרפות את ידי העובדי היצרני 

 הסדר ה' התהליכי המדיניי באזורנו' .שניי מהממוצע במדינות המפותחות
כ גדל משקלו של התוצר : "והקצפת מצויה במשפט האחרו. הוושינגטוני החדש

א מלכתחילה תה מיועדת יבסט ושאר המשרתי הישהרי כל הרפורמה של ב" העסקי
  .י זהרק לתהל

ובעיקר , בשנות התשעי היה שינוי באופי ההצבר הקפיטליסטי בעול, בקיצור
בכול . מדינה אחר מדינה נכנעה לשינוי זה. במדינות הקפיטליסטיות המפותחות

השקעות בכול ירדו ה . על שירותי ציבורייות באופ דראסטי ההוצאהופחתו
 ההפרטה הזולה של עמדות המפתח בכול החלה. 'השינוי המבני'לנוכח הממשלתיות 

ברוב עלו לשלטו הפורמלי .  הבינלאומיההוובכול עלה זר תנועת, המשקיות
: היא מקרה מיוחד, כמוב, אבל ישראל. שיראק וברלסקוני, טיפוסי פליליי כמו שרו

אלא מדובר במדיניות אמיצה , לא מדובר חלילה בשינוי באופיו של הקפיטליז העולמי
  .שבנוס לכל בטוחי שה מהפכני מקוריי' החלטותמקבלי'של 

 :וכא נכונה לנו הפתעה. הצמיחה: עתה ניגש לתוצאות. הבנו את הסיבות, טוב
 .מודרניתהאופורית התגלתה כאגדה פוסטכ ג הצמיחה , ב"טק בארהיכמו בועת ההי

 .כאילו צמיחה, שהרי הכל ממילא נראטיבי כזה
 בחמישי השני את ההיסטוריה המשקית של ישראלבוח  5בעמוד הגר 
. מכו פאלקב' שותבסט ווהסיפור נראה שונה לחלוטי מהסיפור של ב, האחרונות

שיעור השינוי השנתי באחוזי של התוצר , האחת:  שתי קטגוריותותצגוגר מב
 'פיריו' ב ביותר לצמיחההמקובלהיא נחשבת למדד המצרפי  (המקומי הגולמי לנפש

 . מכוח העבודהאחוז האבטלה, השנייה; )'החיירמת'לשינויי בו
של שנות החמישי והששי ' הבולשביקית'שבתקופה , על פי הגר, מסתבר

 עלייתע ,  והשמוניבשנות השבעי. 6%ההכנסה לנפש צמחה בממוצע בשיעור של 
הצבאי ' הליברליז'והתחלת ההחדרה של  ממשלהל' הליכוד'כניסת  ,'הכלכלה הגדולה'

ע הניצחו הסופי של , בשנות התשעי. 2.3%שיעור הצמיחה נפל עד לרמה של  –
צלל מטה שיעור הצמיחה לנפש עד לרמה ' החדשההכלכלה'ליברליז והשתררות הנאו
היה ' טקההי'עת , 2001עד השני כאשר מדובר על האופוריה של  אתזכל  ו;1.9%של 

, מאז ועד היו. אביב טר קראו בועהורק ותליבשיאו ולמכפילי בבורסות של ניו
 ).0.2מינוס  (0.2 ירד הממוצע השנתי לרמה של, אגב

וזאת מצויה בקו . הוא האבטלה, הצד הקשה, הצד השני. זה הצד האחד של החיי
עד ו באמצע שנות השבעישל בגי ' הליברליז' שהגיע תור התקופהעלייה מתמדת מ

 קטגוריות המחושבות ציגהגר ממשו ש. אופוריות בשנות התשעי ה9%לרמה של 
נבצר מהקורא  –) כדי למת את הקפיצות ולזהות מגמות(טווח ארוכיממוצעי על פי 

אבל ג כ המצב נראה ; לראות את נתוני האבטלה המבהילי של השני האחרונות
  .רע למדי

ת כתובות כל הסיסמאו: הספרכל שלמעשה אי צור לקרוא את , כא יש לציי
ל ש שאד משכיל המעוניי לקבל תמונה ,האמת היא. כבר בשני עמודי הראשוני
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ניצחונה של 'הכלכלה החדשה'
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שיעור השינוי השנתי
של התמ"ג לנפש

אחוזים
שיעור האבטלה

הערה: הסדרות מבוטאות כממוצעים נעים של 10 שנים.
מקור: לשכה מרכזית לסטטיסטיקה.

 –ולו משוכתבת , שלא לדבר על ההתפתחות ההיסטורית של ישראל, המשק הישראלי
 . לא יבי מאומה – שוק החופשיהמעורבות ממשלתית לכוחות 

ה וש סימני פ, בעלי משפטי מסובכיפלצניי הוא יקבל אוס של מאמרי 
הוא לא יקבל , לעול לא, וחלילה. קריאותמתמטיי וטבלאות רגרסיה בלתיפסבדו
ידע ובנליות תחת שיעורי של שיעורי תמיד טוב להסוות אי. נתוני גולמייטבלת 

. כל הערמה הזאת נראית כאילו היא שיא ההגות המדעית. תזוזה מעובדי ומקודדי
מדעי'ולמעשה של רוב ,  הכלכלייהעתכתבימרבית זה מחלה הרווחת ב: אל דאגה
 של זעירא המרכזי בספרכ למשל המאמר . שנועדה להסתיר חוסר יכולת', החברה
הקטנת גודלה היחסי של הממשלה בישראל "מסביר את תהלי המאמר  .ינסקי'וסטאבצ

 ושימו לב...  מירידת הוצאות הביטחו]לא פחות ולא יותר[כתוצאה , "1985אחרי 
מהירידה ברמת "כתוצאה ) לאחר עיו מדעי כבד(שהירידה בהוצאות הביטחו היא 

 תו , והכל, מסוג זה והברקותפנינימלא ב הספר .)51' עמ... ("הערביהסכסו הישראלי
רק עי פשוטה ובלתי מיומנת של ילד או . מתאמיוקורלציות , סטטיסטיימבחני 

 .מכוערמ וש, נייטיב יכולה להבחי שהמל עירו
לא בישראל ולא בעול , לא פחתה' הציבורית' שההוצאה ,האמת העצובה היא

השאלה היא רק מה עשו . ג"כאחוז מהתמגדלה הממשלתית ההוצאה  :ההפ. המערבי
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ההכנסה של לסעיפי וצאה זאת מועברת באופ גובר שה, נראה .בה ולמי העבירו אותה
 .קוקי למדעני כלכלהאי זניתוח מסוג זה  אבל ל.הסקטור העסקי

, הכל שחוק. דבר אחד חדשאפילו  בספר לא מופיע ש,עצובה עוד יותר העובדהו
 . שיכתוב ותעמולה: שהרי זה מטרתו של הספר. נאמר פעמי רבות

 –לנצנ ואפילו לרגע , שעשויי להכות בתודעה, הדברי החשובי, זאתלעומת 
מהצד השני של , אבל אנו. 'י תודעהמחסומ'כינה זאת ' לוקגיאורג : תמיד מועלמי

זאת האטימות . כבר מכירי את המחסומי האלה שהלכו וגבהו ע הכיבוש, החיי
 . המפורסמת של המנצחי

לא מעז לגעת בעסקי הגדולי ששולטי ' בסט ושותשל במשו כ הספר הזה 
הפשע הוא לא שמע על .  את התעמלני והמשכתבי, בי השאר,ומממני, בישראל

ובתקשורת הישראלית המאורג הבינלאומי שהגדיל את אחיזתו במשק הישראלי 
הספר מתיימר לעסוק באופ . נתחי לא מבוטלי של הפוליטיקה הישראליתשולט בשו

 אבל ברור שהוא ;של ישראל ובמאז התשלומי שלה' בעיות המוניטריות'כבד ביותר ב
.  הגדולי בעול של הלבנת ההו שישראל הפכה לאחד מהמרכזי,משתדל לא לדעת

. מחדש של ההכנסות והתרוששות השכירי בישראלהספר לא שמע על החלוקה
אובד היכולת , אובד היכולת לרכישת דירהובעיקר הספר אינו עוסק בזוטות כמו 

הרשות , הפלסטיניהפליטי , הפלסטיני בשטחי הכבושי, לקבל פנסיה לעת זקנה
. י מהווי שבריר אחוז בתמונה הכוללת של חזו השוק החופשיאלו הר; הפלסטינית

 לא בשטחי ;הלאומי בישראלהפוליטית של הביטחוהספר אינו עוסק בכלכלה
 ,אלו נושאי מלוכלכי. הכבושי ולא בכלכלת ההתנחלויות ועלויות הכיבוש

  .דחוק אות מתודעתלמוטב לה , היודעי נפש אדוניהאקדמאיי שכלכלני 
המשק ,  מאושרי האדוניומשרתי, וכוחות השוק פורחי, כשהכל משגשג, וכ

לראשונה בהיסטוריה . הישראלי מצוי במיתו הכבד ביותר ששרר אי פע בישראל
ובעזרת ממשלה ימנית , בעזרת כוחות השוק בלבד,  שנה55הישראלית הקצרה בת 

רכי הרוסיי וראשי הנתמכת על ידי האוליג, אוהדת קנאית של היוזמה העסקית
  .האבטלה הגיעה לשיא הגבוה ביותרו התוצר הלאומי הגולמי ירד – הממשל האמריקני

באותה שנה בה הכנסות : הרפורמה ניצחה. יכולי לחיי' בסט ושותאול ב
 . במאות אחוזי' כלכלה הגדולה' פרחו נכסי ,השכירי ירדו בשמינית

 הצמיחה תשואת ענקהעשרי  המאהבתחילתרוקפלר ו 'גההשקעה הקטנה של 
  .העשרי ואחתבסו המאה
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