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מאמר זה עתיד להופיע כהקדמה לספר אותו אנו כותבי ,משטר ההו :הכלכלה הפוליטית של
הכוח.

מוסד ההו  :הסדר החדש
מוסד ההו הופיע בהגות המדעית של העול המערבי בסו המאה השמונהעשרה.
הוא היה יצור חדש ומהפכני בטיבו במסכת הליברלית .עד אז ,בכל המשטרי המדיניי ,או
'התרבויות' כפי שאומרי היו – לא היה מפלט מפני העימות הגורלי בי האדנות והעבדות או
בי השליטי והנתיני .המשטרי הללו היו מבוססי על סיסטמה חקלאית בה התקיימו בסבל
ובכפיה שני 'גורמיייצור' עיקריי :קרקע ועבודה.
בלשו פוליטית היה מדובר בשני מעמדות :אצולה ואיכרות .הראשוני ה בעלי האדמה
והתוצרת שלה וכופי את מהות על האחרוני .מפע לפע פרצו מרידות איכרי אול ה לא
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הצליחו לשנות את אופי המשטר ,אלא לכל היותר לחזק את ידי הדורות הבאי של המורדי.
בכל צורות המשטר המדיני בעול ,בי א היה מדובר באיכריעבדי בקיסרויות העתיקות,
או באיכרי זעירי' ,עצמאיי' או 'חוכרי' במשטרי החליפויות במזרחהתיכו ,או 'צמיתי'
במשטרי הנסיכיי באירופה וביפא – לא היה מוצא מהקונפליקט שהיה טבוע בי שני גורמי
הייצור ,אשר התקיימו במשקי סגורי וקפואי ,בעלי פריו נמו" ,ללא תודעה של צמיחה
כלכלית ותקווה לשינוי עתידי .התודעה של השולטי והנשלטי הייתה סטטית ומעגלית.
האפשרות לעושר ,לשינוי ,הייתה יכולה לבוא מחו #לבני האד בלבד – בעזרת נס ,מאגיה ,או
שלוחי שהוטענו בכוח חיצוני.
והנה ,באירופה של המאה השמונהעשרה נוצר לראשונה נתיב חדש ,מעבר למשטרי העבודה
והאדמה :המכונות התעשייתיות ,ובעיקר ,בעליהמכונות.
הבעלי החדשי – בעלי המכונות התעשייתיות ,או הקפיטליסטי – נשאו בחוב סדר
פוליטי חדש :הסדר של הבעלות הפרטית על ההו .סדר זה ,שהוא תוצר משולב של מה שהפ"
למהפכה התעשייתית ולמהפכה הצרפתית ,הביא עמו שתי הבטחות :ראשית ,המשטר לא נשלט
על ידי קבוצה מגובשת כלשהי .כל אחד ,כלומר כל אזרחעיר )בורגני( יכול לבחור ולהיבחר
בתחו הציבורי .שנית ,לראשונה קיי סיכוי לשבירת הקיפאו הגורלי של הטבע .הסדר המדעי
החדש של ההו יביא לצמיחה מתמדת של עושר בלי להיות תלוי בחסד של שליט שמימי או
אנושי.
ההו והפיכתו לגור המרכזי במשטר הפוליטי החדש של עושר האומות הוא ההמצאה
החשובה של הבורגנות .אול כדי ללגט את הסדר החדש היה צרי" להפכו לחלק מהמסכת
המדעית החדשה .כ" נוצרה הכלכלההפוליטית – המדע החדש שהצמיח את מדעיהחברה
המודרניי.
 1ארתור קסטלר ) (1952אספרטקוס )תרגו( ,ספר שלישי' :מדינת השמש'.
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המדע החדש של ההו  :הכלכלה הפוליטית
המדע החדש – הכלכלההפוליטית – היה המש" למהפכה המכאנית של המאה השבעעשרה.
הוא ג הושפע מההתפתחות המדעית של המאה השמונהעשרה ,וכ מהתפשטות המחשבה
המטריאליסטית .א" בעיקר הוא היה השתקפות של הפיסיקה המכאנית של ניוטו.
המהפכה המדעית הייתה חלק ממהפכה פוליטית ,אשר היו אנו מכני אותה בש 'ליברליז'.
גיבוריה של המהפכה היו קפלר ,גליליאו ,הובס ,יו ,לוק ,לייבני #והחשוב מכל ,ניוטו.
ה שאפו לברוא סדר קוסמולוגי חדש .ה קראו לכ" 'חוקיטבע' ,אבל אנו יודעי – ג מבלי
לשרבט פוסטולטי יומרניי – כי הפיזיקה החדשה אינה אלא פוליטיזציה של היקו החברתי
החדש.
הדר" למדע החדש נסללה עוד בימי הפיזיוקרטי הצרפתיי ,אול הוא קיבל את התפנית
החשובה שעצבה אותו עד לזמננו ,בספרו של אד סמית ,עושר האומות ,אשר הופיע בשנת
 2.1776אד סמית היה הראשו שניסה ליצור סדר ליברלי בחוקי הטבע של החברה ,בעקבות
ניוטו שהחדיר את הסדר הפוליטי שלו לתו" היקו הפיסיקלי.
את מקו ההיררכיה הקוסמית של 'המשטר היש' מחליפה הקוסמולוגיה החברתית החדשה
של התלותההדדית בי גופי שווי ,אשר אינ יכולי להשתלט האחד על השני .הדוקטרינה
הניוטונית של התלותההדדית הדינאמית של חוקיהטבע צמחה כנגד הדוגמה של ההיררכיה
האריסטוטלית ,הסטטית ,המקודשת על ידי הכנסייה ומשטרי העריצות הנסיכיי של אירופה .שני
הכוחות הנגדיי – המשיכה והדחייה – מופיעי אצל סמית ככוחות הביקוש וההיצע;
הגרוויטציה מתגלגלת למחסור השורר ביקו החברתי; הגופי השמימיי הנעי חלקות ללא
בלמי בחזו של ניוטו ,ה אות יצורי אנושיי בודדי החיי ,לפי סמית ,למע אושר
בחברה האזרחית.
במשטר הזה ,היחסי המנוכרי בי המסות האנושיות הבודדות נראי אקראיי וארעיי –
אול קיי סדר ושיטה ,מי סדרעל השוא ל'שיווימשקל' .זהו הסדר הספונטני ,המכוו על ידי
מנגנו 'היד הנעלמה'.
כדי שהסדר הזה יתאפשר ,המציא אד סמית רעיו פוליטי מהפכני :הפוליטיקה האידיאלית
היא למעשה דהפוליטיזציה של המשק.
המשק ישגשג באמצעות הפעילות הכלכלית של הבודדי בחברה האזרחית – א ,ורק א,
המדינה המלוכנית או הרפובליקנית לא תפעיל בלמי פוליטיי .כ" נוצרה ההצדקה להפרדה בי
הכלכלה החופשיתהפרטית בשוק ,לבי הפוליטיקה הכפייתיתציבורית במדינה.
ממשל 'מתערב' הוא ממשל שתוקע טריזי בגלגלי השעו המכאני .הוא מפחית מהאנרגיה.
האלטרנטיבה הפוליטית היא משטר של '.'laissez faire
כ" יצא ,שהכוח והכוחהנגדי של ניוטו הובילו אל הכפירה בקדושת ההיררכיה הכנסייתית
והמלוכנית; ואילו הרעיו המהפכני של התלותההדדית – גר בסופו של דבר להתפתחות
האידיאל של 'איזוני ובלמי' ) ,(checks & balancesאשר הופיעו מאוחר יותר כאידיאל של
כוחותמאזני ).(countervailing powers
האידיאל הזה יובא לארה"ב על ידי בנג'מי פרנקלי ותיירי פוליטיי אמריקניי ,שספגו את
הל" הרוחות באנגליה ובצרפת של סו המאה השמונהעשרה .ה הושפעו מכותבי פוליטיי
כמו וולטר ומונטסקייה ,אשר נלחמו ב'משטרהיש' ערב המהפכה הצרפתית ,באמצעות הפצת
רעיונותיה של ניוטו ,לוק ויו.
מאוחר יותר ,במאה התשעעשרה ,ככל שדר" החשיבה הניוטונית תל" ותתפשט ,כ" תתפתח
המוסכמה ,שעל פיה כל תופעה ביקו החברתי מבוססת על 'תלותהדדית' בי שני גופי נעי,
אשר נית לתארה כ'פונקציה' מתמטית .אז ג תתמסד המחשבה ,שמחקר התלותהדדית בי
'כמות' ובי 'מחיר' הוא המפתח להבנת טבע היחסי בי בניהאד הרציונאליי.
Adam Smith (1776) An inquiry in the Nature and Causes of Wealth of Nation 2
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מהפכה מדעית אחרת שהשפיעה באותה תקופה על הכלכלההפוליטית הייתה המהפכה
הכימית .אנטוא לבואזיה המציא דר" חדשה לחשוב על סופיות החומר ביקו )'חוק שימור
החומר'( .האידיאולוגיה הזאת מובילה אל המחשבה המדעית החדשה ,לפיה אי נסי בדר" אל
העושר ואי שפע שנוצר מאי .חומרי אינ צומחי מעצמ בעזרת אמצעי רוחניי או
כנסייתיי ,אלא א התווספו לה חומרי .הכלכלההפוליטית היא המדע החדש של הערבוב
הנכו של החומרי ,אשר יוצרי עושר חדש )או 'צמיחה כלכלית' בימינו( מתו" היש.
הדוקטרינה הפרוטסטנטיתהאמריקנית של ” “no free lunchמתחילה כא.
לבואזיה היה משרתו של המל" מהשושלת הבורבונית .הוא הועסק בפנקסנות של גביית
המסי המלכותית )'חשב' בימינו( ושקד על אטימת הפרצות בחומות המכס של פאריס ,כדי
להגדיל את הכנסות אוצר המל" .מש נבעו רעיונותיו על 'הער" המוס' של החמצ שמתחבר
לברזל ומסתכ במשקל גדול יותר של התרכובת בתו" מיכל סגור בלי שהמשקל הכללי של
המיכל ישתנה .השפעת המהפכה הכימית שהוא יצר ערב המהפכה הצרפתית ,הייתה חזקה על
הכלכלההפוליטית ,בעיקר על הכלכלההפוליטית הרדיקלית של המאה התשעעשרה ,ולמעשה
עד ימינו.
המדע הבורגני :הכלכלה הפוליטית 'הקלאסית'
מדע חדש מתחיל דרכו ביוצרו טריטוריה בלעדית לו .אד סמית גידר את התחו וייסד את
גבולות המדע החדש .הכלכלה הפרטיתאזרחית הופרדה מהפוליטיקה המלוכנית ומהמוסדות
המדינייצבאיי .לראשונה ,הועמדה לחקירה באופ שיטתי 'כלכלתהשוק' .סמית ג עשה את
הצעדי הראשוני לתיאור הכוחות והמנגנוני המפעילי את השוק ואת בניהאד הנפגשי
בכלכלתשוק .בכ" הוא קבע את אופי החקירה של הכלכלההפוליטית ושל מדעי החברה
שהתפתחו ממנה :חקירת התנועה המכאנית של חלקי החברה הרציונליי התלויי זה בזה.
מכא ,יש לחפש דר" לריפוי התחלואי החברתיי ,שנוצרי מהחיכו" ,מהבלמי ומהמעצורי,
אשר הצטברו בחברות מסורתיות ,בארגוני נוקשי ובמשטרי עריצי.
מדע חדש יוצר את היחידות הבסיסית של היקו שלו ,כמו האטו ,אטו המימ ,הפרוטו,
האלקטרו ,או מנת )קוואנט( האנרגיה ,או התא האורגני ,או הצירו המרובע של הדי.א.איי.
דוד ריקרדו יצר את היחידה האנליטית של הכלכלההפוליטית :יחידת הער .הוא עשה זאת
כדי לנסח את התיאוריה המכאנית הראשונה של המחיר בשוק של החברה האזרחית.
הבסיס האידיאולוגי של תיאורית המחירי הזאת נשע על התפיסה הליברלית של ג'ו לוק.
האחרו קידש את הרכוש הפרטי הנוצר מ עבודה .הטבע הוא תחו ציבורי ,אמנ ,אול מיזוג
העבודה ע הטבע מפריט את התוצר .ומכא ,העבודה )הפרוטסטנטית( היא מקור הבעלות ,ולא
ההפקעה )הנסיכית( וא לא הגזירה )הקתולית( .העבודה מפקיעה את התוצר מ הטבע והופכת
אותו לפרטי ,משמע היא יוצרת ער נוס.
כא יצר ריקרדו את התיאוריה הראשונה של הקשר בי המחיר לבי הייצור ,ובעיקר בי המחיר
לבי הפריו  .למעשה הוא התווה את הדר" שבה הלכו מדעני הכלכלההפוליטית בשתי המאות
הבאות :חיפוש אחר הנוסחה האולטימטיבית ,שתסביר ותנבא את היחסי בי החלקיקי או
היחידות של הפריו )תפוקה ליחידת תשומה( ובי המחיר.
עד ימינו ,מנסי להטוטני התיאוריה המקובלת להראות את האיזו בי החומר התופח
והמצטבר מתוספת יחידות תועלת – ובי הרכוש שמקבל תוספת יחידות של ערכי .הקריאה
באוב 'המכפילי' והקינות על 'הבועות' בבורסה מתחילות מכא.
זאת ההמצאה הגדולה של הפנקס האומלל לבואזיה :החתירה הטבעית לאיזו שבי העול
'הריאלי' לבי העול 'המוניטארי' – אותו המאז בו מוצג ,מצד אחד ,הגידול ביחידות החומר
)'הריאלי'( – ומולו ,הגידול בערכי החליפי )או הערכי הנומינליי( .שהרי ,לא תיתכ גנבת
דעת מאזנית או 'בועה' בורסאית ,או הונאה חשבונית :ברור מאליו שתוספת אנרגיה )רווח( לא
יכולה להיות מופקת ללא תוספת חומר )השקעות 'ריאליות'(.
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ריקרדו טע שמחיר של מוצרי ושירותי – כלומר הער" של הרכוש – הינו פרופורציונלי
לזמ העבודה שהוצא על ייצור המוצרי והשירותי הללו .בדר" זאת ,העבודה לא רק יוצרת
דברי פרטיי מ הטבע הכללי ,אלא ג קובעת את ערכ של הדברי ,ומכא – היא בסופו של
דבר קובעת את היחסי של חלוקתההכנסות בחברה.
ספרו של ריקרדו היה אחד הספרי השיטתיי הראשוני במדע החדש .הוא התפרס ב1821
3
ושמו היה :על העקרונות של כלכלהפוליטית ושל מיסוי.
ריקרדו וסמית היו תוצר של בריטניה מסו המאה השמונהעשרה .יותר נכו ,ה היו תוצר של
המעמד המנצח החדש בבריטניה :הבורגנות.
יחד ע עליית הבורגנות באו שינויי לא רק בסדרי הממשל )בחירת נציגי הבורגני במחוזות
לפרלמנט והשתלטות על הממשל( אלא ג באופי המשק ובאופי האוכלוסייה.
ראשית ,בסדר הנסיכי של אירופה של ימיהביניי ,מעל ל 90%מהאוכלוסייה הייתה כפרית,
אנאלפביתית ,בעלת תוחלת חיי קצרה .פחות מעשירית מהאוכלוסייה של אירופה ישבה בערי.
מאז המאה השמונהעשרה הייתה ירידה מתמדת של אוכלוסיית האיכרי וגידול מהיר של
האוכלוסייה העירונית .בריטניה הייתה הראשונה בעול בה מספר המתגוררי בעיר עבר את
מחצית האוכלוסייה .זה קרה באמצע המאה התשעעשרה .אול כבר ב  1750מספר העוסקי
4
ישירות בחקלאות בבריטניה ירד למחצית.
שנית ,בניגוד למשק הנסיכי הקפוא ,מאז  1750החלה בבריטניה צמיחה כלכלית מהירה
ורצופה .היא לוותה בכמה שינויי חשובי :עלייה מהירה בפריו החקלאי – תהלי" שהוריד את
מחיר המזו ,מצד אחד – והפ" איכרי רבי למיותרי ככוחעבודה ,מצד שני .האיכרי החלו
להגר בהמוניה אל הערי ,ש התחילה להתפתח הסיסטמה של הייצור התעשייתי – תהלי"
שכונה יותר מאוחר בש 'המהפכה התעשייתית'.
נוצרו שני מעמדות חדשי שלא היו קיימי בסדר הנסיכי :בעליההו ששלטו בסיסטמה
התעשייתית החדשה ,ופועלי תעשייתיי שהשכירו את כוח עבודת תמורת שכר .נוצרו שתי
קטגוריות חברתיות מרכזיות בתודעה :הו ושכר .בצומת ההיסטורית הזאת עלתה לראשונה
סיסטמה של מחירי ,אשר החליפה את השיטה המוניטארית של המשק הנסיכי .סיסטמה זאת
יכלה לצמוח רק במשטר חדש שבו שולטי ההו ובעליו.
הקטע האחרו נכתב בהשראתו של קרל מרקס ,אשר העניק למשטר החדש את שמו ואת תיאור
רבי מאפיוניו הידועי כיו .הוא עשה זאת בספר שהתפרס ב 1867בש הקפיטל :ביקורת
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הכלכלההפוליטית.
בספר הזה הוא ניסה לבסס את הצעדי הראשוני למדע אלטרנטיבי חדש שיצמח על
חורבותיה של הכלכלההפוליטית .למדע האלטרנטיבי הזה הוא קרא 'סוציאליז מדעי'.
המדע האלטרנטיבי :הסוציאליז המדעי
הכלכלההפוליטית ,לפי מרקס ,צמחה יחד ע הקפיטליז כחלק מהקוסמולוגיה הבורגנית.
למרות היומרנות שלה לגלות חוקיטבע נצחיי ואידיאות אוניברסאליות – הכלכלההפוליטית
אינה מייצגת אלא ראייתהעול פרטיקולארית ,התואמת את האינטרסי של הבורגנות .היא
אידיאולוגיה שנועדה להצדיק את השליטה של המעמד העולה החדש ואת המשטר החדש שהוא
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 4לש השוואה ,בארה"ב בשנת  ,1800כ 80%מהאוכלוסייה היו עדיי חקלאיי ורק לאחר מלחמת הצפו בדרו
פחת המספר למחצית .בתחילת המאה העשריואחת ,בסי העוברת תהלי" תיעוש מוא ,#כמחצית מאוכלוסייתה
היא חקלאית .בהודו ,א היא בתהלי" תיעוש ,כשנישליש מהאוכלוסייה חקלאי .תוחלת החיי באנגליה עד 1800
הייתה  35שנה .זאת הייתה תוחלת החיי בסי עד .1960
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ממסד :המשטר של ההו ובעליו .מרקס קרא למשטר הזה 'הסיסטמה הקפיטליסטית' ,ואת
הכוח המניע שלו הוא הגדיר בש 'הצברההו '.
א שמדובר באידיאולוגיה מנוכרת ובאינטרסי פרטיקולאריי – המהפכה הבורגנית ,לפי
מרקס ,הייתה פריצת דר" מהחשובות ביותר שעבר המי האנושי .אמנ היא יצרה כבלי חדשי
בשירות ההו ,היא א פוררה את המרקמי הקהילתיי של האד והפכה את חייו לסחורה –
אול היא פתחה לראשונה נתיב לפריצת הגבולות הבלתי עבירי עד אז של הכפייה :הכפייה של
הטבע ושל האד.
משטרי שקדמו לקפיטליז חיפשו דר" להתקיי או להגדיל את משאביה באמצעות
מלחמות ,התפשטות טריטוריאלית ,שעבוד של אוכלוסיות נוספות ושוד של מחצבי ומקורות
טבעיי .המשטר הקפיטליסטי ,לעומת ,מצא את השיטה לצמיחה כלכלית מתמדת ללא שוד
וביזה חיצוניי .הוא אינו נזקק לכיבושי טריטוריאליי – א כי הוא עושה זאת ללא היסוסי
ובתירוצי ליברליי שוני.
השיטה הייחודית שלו לצמיחה מתמדת היא גידול רציונאלי של פריו העבודה וצבירתה
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כהו.
מבחינה זאת ,אי חשיבות לכ" שהסיסטמה הקפיטליסטית פילסה את דרכה לראשונה דווקא
באירופה ולא באסיה ,לא באפריקה ולא באמריקה 7.מה שחשוב הוא ,שבאזורי מסוימי –
במקרה זה ,באזורי מסוימי באירופה – נוצרה מי תרכובת שהצליחה להוליד את המהפכה
הבורגנית .ומהרגע שהיא יצאה לדרכה – היא התפשטה בעול ללא מעצור .הסיסטמה
הקפיטליסטית הינה אוניברסאלית באופייה ,היא גלובלית בהיקפה ,ובעיקר היא מצטיינת
בשבירת מבני מסורתיי ומקומיי ולו הקשיחי ביותר.
ג הדיכוי הנוקשה של הקסטות בהודו ,ג החליפויות האכזריות במזרחהתיכו וג
העריצויות המזרחיות שבמזרחאסיה וברוסיה הצארית – ייהרסו ויושלכו הצידה .ה יפנו את
מקומ לסדר הקפיטליסטי החדש ,אשר נושא בחובו את האלטרנטיבה שלו – את הדמוקרטיה
האוניברסאלית הלאנודעת.
האלטרנטיבה האחרונה תיווצר מתו" מאבק של המעמד העולה החדש – הפרולטריו .
הפרולטריו הוא מי יצור מיתי שהול" ומתגבש בתו" הסדר הקפיטליסטי .בסדר הזה שולטי,
מצד אחד ,בעלי הסיסטמה התעשייתית ,ומול הולכי ונערכי הפועלי השכירי ,העובדי על
קוויהייצור התעשייתיי .האחרוני ,ככל שה עוברי תהלי" של שיחבור פוליטי ,כ" ה
מייצגי את האינטרסי האוניברסאליי של האד.
אי מדובר בהתמרמרות 'חברתית' על טיב החלוקה הלא צודקת ,מנקודת ראות אתנית ,גזעית,
מינית או אחרת .מדובר באופיייצור חדש ,טר ידוע ,אשר בו לא עוד ישלטו ,יתכננו ,יפקחו
ויכפו הקפיטליסטי ומשרתיה את קיומ וחייה של בני האד .כל מהות הייצור תשתנה משו
שהיא לא תנוהל על ידי הקפיטליסטי ,למע האינטרסי הקפיטליסטיי ,במתודות
קפיטליסטיות )כגו ניהול ,חשבונאות ,שיווק ומימו( .כל מהות הפוליטיקה )החיי הציבוריי
האוטונומיי היצירתיי של האנושות( תשתנה משו שהיא תתבסס על מארג יחסיייצור
דמוקרטיי .לא דמוקרטיה בורגנית למע האינטרסי של ההו ,אלא דמוקרטיה אוניברסאלית.
מכא מתחילה ביקורת הכלכלההפוליטית של מרקס .היא חלק מהמאבק הפוליטי של
הפרולטריו .היא נועדה לחשו את תולדות המשטר הקפיטליסטי ואת האידיאולוגיות המדעיות
שלו.

 6זאת נקודה מרכזית אצל מרקס ,והיא עומדת בניגוד גמור לכנסיה הלניניסטית ולחסידי 'התלות' .מרקס לא ייחס
חשיבות רבה לאימפריאליז כתנאי הכרחי לצמיחת הקפיטליז .הוא ג לא היה סבור שהקפיטליז האירופי שגשג
בגלל השוד באמריקה והקיפאו בהודו ובסי.
 7א זאת נקודה חשובה אצל מרקס ,שעומדת בניגוד גמור לאופנה הגזענית )'הפלורליסטית' ו'הרבתרבותית'( של
הפוסטיסטי למיניה.
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בקוסמולוגיה של מרקס ,היחידה האנליטית הבסיסית ,סוד ההיסטוריה ,היא יחידת 'עבודה
מופשטת' ) .(abstract labourזאת היא אב היסוד של היקו המדיני .היא ניצבת מאחורי

החזית הקשוחה של המחירי .הסיסטמה הקפיטליסטית מיוסדת על המחיר .המחיר הוא
ההירוגלי של הקפיטליז שאותו מרקס ניסה לפרו .#הסחורה היא המיקרוקוסמוס של המשטר
הקפיטליסטי .היא אוצרת בתוכה את מבנה המשטר ,את החלקיקי החומריי שלו ואת יחסי
הכוח בי החלקי .הסחורה מקרישה או מקפיאה את מוסדות הסמכות הקפיטליסטיי ,את
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האנרגיה של חלקיקי העבודה הזורמת ומוקרשת למסה.
הכלכלהפוליטי הבורגני רואה מוצר ומערי" את מחירו בשוק .הוא מערי" את הביקוש עליו,
הוא אומד את מחירי התשומות השונות של ייצורו ,הוא מדמיי מגוו של מחירי אלטרנטיביי.
מרקס לעומתו משקי על סחורה ורואה סדרות מצטלבות של יחידות עבודה .הוא רואה עובדי
אפורי שהוציאו את שנות חייה בעמל כדי להחזיק עצמ בחיי ,כדי שיוכלו לגדל צאצאי
שיהפכו לעובדי ולצרכני בקווי הייצור התעשייתיי ההולכי ומתגווני .אלו ניצבי מאחורי
הסחורה.
ההיסטוריוני הבורגניי מתפעלי מהמלכי ומארמונות הפאר שלה ,מהפירמידות,
מהקתדרלות ומהאסטלות שה הקימו למע הנצחת שמ .מרקס ,לעומת זאת יודע ,שה בס"
הכל יצורי אטומי ואלימי ,אשר לא יצרו דבר בחייה.
אולי גתה ראה בקתדרלות מוסיקה קפואה – אבל מרקס מתעקש לראות יחידות אנרגיה
קפואות ,מרקמי של עבודה קרושה .הוא רואה עצמות עבדי לאלפי הטמונות בקירות
הארמונות העתיקי ,הוא מדמיי מיליוני שנות עבודה שנכפו על העובדי היצרני .העובדי
האלה עוצבו ותוכנתו על ידי המשטרי המדיניי השוני .אופניהייצור של המשטרי הללו
ועמ יחסיהייצור היו תלויי במקו ובזמ – אול העובדי היצרני היוו תמיד את אבני
היסוד ,יחידות עבודה סטנדרטיות ,שמרכיבות את קירות המשטר.
בקוסמולוגיה של מרקס ,אבניהיסוד האלה מותכות יחד על ידי מי 'כוחחזק' מרכזי ,המופיע
בשתי פני :האחד ניצול עבודה והשני עוד ערכי שנוצרי באמצעות עבודה.
בדמיו ההיסטורי של מרקס ,התקיימו בעבר חברות 'טבעיות' חסרות היסטוריה .לא היתה בה
עבודה ,לא ניצול של עבודהעודפת ולא הפקעה של עודתוצר .לא היה "תוצר".
מאז המהפכה החקלאית הראשונה קמו חברות מדיניות ,כלומר מעמדיות .ה ארגנו עובדי,
ריכזו עודפי עבודה והפיקו עודתוצר.
עודהתוצר ) (surplusהוא אותו חלק בתפוקה החברתית שגולש מעבר למה שהחברה
זקוקה בכדי ל"מחזר" את עצמה באותה רמה של יצור וצריכה; כלומר מעבר למה שנדרש כדי
לקיי וליצורמחדש את התשומות לתהלי" הייצור .התשומות הללו כוללות עובדי ,ציוד
וחומריגל שמתכלי במהל" הייצור .א" מבחינת מרקס ,מעבר לחזית ה"תשומות" מדובר א"
ורק ביחידות עבודה – עבודה ישירה ועבודה קודמת – שיצרה את הסחורות ,אות התשומות,
שאליה מתחברת העבודה הישירה.
העובד בקוייצור של 'פורד' מתחבר למכונה ,שיוצרה על ידי שרשרת עבודות קודמות ,כולל
כרייה ,הובלה ,תכנו ,התכה וכרסו .אותו עובד מזי עצמו בהפסקה מהעבודה ,שהתירו לו בעלי
המכונות ,בלח וממרח – שתי סחורות תעשייתיות ,שהופקו משרשראות מצטלבות של תשומות
עבודה קודמות .בעבודתו הוא מפיק תוצר שרובו עוד מעבר לצרכי קיומו ומיחזור כושר

 8איינשטיי היה בנעוריו מרקסיסט ,אשר חיפש דר" חדשה להתמודדות ע היקו הבורגני המנוכר של ניוטו.
הפרשנות הביקורתית ההיסטורית של הפיזיקה על ידי ארנסט מא" סיפקה לו את התנופה הראשונה .הדימוי של
אנרגיה אדירה הכלואה בחומר הדומ דומה לדימוי המהפכה המרקסית הפורצת את הכוחות הבולמי של חלקיקי
המשטר ע התגבשות הרגע ההיסטורי של המסה הקריטית .זה היה הבסיס לתיאוריות הויטליסטיות של המהפכה
מהסוג הלניניסטי :כיצד מיעוט אוונגרדי יוצר מסה קריטית בתו" החומר הדומ הכלוא במבנה הנראה לכאורה
'טבעי' ובלתי נית לפיצוח של חברות קפואות.

7

עבודתו' .עוד' זה נלקח ממנו בדרכי עלומות ושלוות ,אשר רק בטכנולוגיות הניהול של
הציוויליזציה הקפיטליסטית של 'פורד' הצליחו להשיג.
התוצרהעוד עשוי לקבל צורות שונות ,תלוי במיסוד הפוליטי של זמנו :הוא יכול לקבל צורה
של מותרות כמו קתדרלות ,פירמידות ואסטלות .בדומה ,הוא יכול להתעצב לצבא אימפריאלי,
לפיתוח כלינשק משוכללי ,לניהול מרו#חימוש ,להחזקת בתיסוהר ומחנות מעצר .הוא
כמוב יכול להופיע בהוויה האידיאליסטית כהזיה על חלוקהמחדש המפחיתה את עומס
העבודה הישירה ,כשיכלול המיטיב את איכות החיי ,כהמצאה המייפה את הסביבה והתרבות.
אבל ברור ,לפי מרקס ,כי ההיסטוריה שאנו מכירי ,התפתחה לעבר חברות מעמדיות – חברות
בעלות היסטוריה .אלו חברות המיוסדות על קונפליקט בי השולטי בעודהתוצר ובחלוקתו,
לבי היצרני הנשלטי ,אשר עוד עבודת נלקח מה על פי יחסי הניצול הנהוגי במקומ
ובזמנ.
במשטרי המדיניי העתיקי ,המיסוד הפוליטי היה מבוסס על מלוכה אלוהית .המלכי היו
בעלי גופ של בניהאד' .העוד' נסחט מעבודה של עבדי .במשטרי המדיניי של אירופה
בימיהביניי המיסוד הפוליטי היה מבוסס על אצולה ,שהייתה בעלת אחוזות קרקעיות ובתוכ
הוצמדו איכרי' .העוד' היה נסחט מעבודת האיכרי הצמיתי .המשטר המדיני של הקפיטליז
מבוסס על בעליהו השולטי בקוויהייצור התעשייתיי .האיכרי הצמיתי שוחררו והפכו
לכוחעבודה חופשי' .העוד' נסחט מ העבודה העודפת של מקבלי השכר והופ" להו שהול"
ונצבר ,הול" וגדל נגד' .העוד' מנוכס על ידי בעליההו השולטי בעבודה השכירה באמצעות
המוסדות המדיניי ובעזרת האידיאולוגיה המדעית של הכלכלההפוליטית.
סמית ,ריקרדו ,סיי ,מאלתוס ,סניור ,מיל וכל אות כלכלניפוליטיי בורגניי – מחפשי
אחר 'חוקיטבע' השולטי בחברה .ה סבורי – כמו כל כוהניהדת והאידיאולוגי של
המעמדות השליטי שקדמו לה – כי החוקי שלה נצחיי.
"...עמל רב היה דרוש כדי להוליד את 'חוקי הטבע הנצחיי' של אופיהייצור הקפיטליסטי .כדי
להפו" ,בקוטב האחד ,את אמצעיהייצור ואמצעיהמחייה החברתיי להו ,ובקוטב השני להפו" את
ההמוני לפועלי שכירי ,ל'עניי עובדי חופשיי' .כל זה הוא התוצר המלאכותי של ההיסטוריה
המודרנית .א הכס ,על פי ]העיתונאי הצרפתי[ אוגייה )...' (Augierבא לעול וכתמיד טבועי
בלחיו האחת – '...ההו ,לעומת זאת ,בא ספוג ד ולכלו" מכ רגל עד ראשMarx, 1909, ) "...
(Vol. I: 833-34

מרקס מציג חוקיות אלטרנטיבית :חוקי תנועה היסטוריי .המשטר הקפיטליסטי הוא שלב
בלבד בהיסטוריה האנושית המתפתחת .הוא שלב חשוב ,אמנ ,בתנועה ההיסטורית של שחרור
האד ממצוקת הקיו ומהעריצות ,אול הוא עתיד להתמוטט תחת הסתירות הפנימיות שבחובו.
הסתירות הללו מופיעות ,בי השאר ,כקונפליקט הול" ומתחדד בי שני המעמדות החדשי
שהצמיח המשטר הקפיטליסטי :מצד אחד הקפיטליסטי השולטי בייצור החברתי – ומנגד,
העובדי היצרני חסרי הרכוש .הראשוני ,קבוצה הולכת וקטנה ,בעלת אינטרסי
פרטיקולאריי ,שתהלי" הצבר ההו מכתיב את דרכ .האחרי כנגד ,בגלל תהלי" הצבר ההו,
הולכי והופכי לרוב האוכלוסייה בעול .ה הופכי לקבוצה הומוגנית בעלת תודעה
אוניברסאלית ,שתחולל משטר חדש ,בעל אופיייצור דמוקרטי.
"...שילוב של כלל העמי בתו" הרשת של השוק העולמי והאופי הבינלאומי של המשטר
הקפיטליסטי] .כל זאת[ יחד ע הירידה המתמדת במספר של אילי ההו ,החומסי בלעדית לעצמ
את כל היתרונות של תהלי" השינוי הזה – כ גדלי המצוקה ,הדיכוי ,השעבוד ,הניוו והניצול .א"
מנגד ,א גדל המרד של מעמד הפועלי ,שמספרו גדל בהתמדה ,והופ" לממושמע ,למאוחד
ולמאורג באמצעות המכניז של אופי הייצור הקפיטליסטי עצמו .וכ" ,שלטונו של ההו הופ"
לכבלי של אותו אופיהייצור שפרח עמו ותחת שלטונו.
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תהלי" הריכוזיות של אמצעיהייצור ותהלי" השחבור של העבודה מגיעי לנקודה שבה אי ה
תואמי עוד לקליפה הקפיטליסטית שלה .ואז תנופ #הקליפה .הגיעה שעתו האחרונה של הקניי
הפרטי הקפיטליסטי .המנשלי ינושלו(ibid: 836-37) "...

ניצחו הקפיטליז :הכלכלההפוליטית הנאוקלאסית
במחצית השנייה של המאה התשעעשרה היה ברור שהקפיטליסטי נצחו .המעמד החדש הל"
והשתלט על העול והנציח את הסדר הקפיטליסטי .אלא שסדר זה כבר היה רחוק מהמאבקי
שניהלה הבורגנות הליברלית בתחילת דרכה כנגד 'המדינה' .הבורגנות הישנה הייתה בשקיעה
פוליטית .תהליכי הריכוזיות האיצו את עלייתו של מעמד שליט חדש בעל אינטרסי חדשי,
שנזקק לסדר מדיני חדש .לא עוד סדר של אומני ,בעלי סדנאות ובתיחרושת קטני ,סוחרי,
רנטיירי ובנקאי השרויי באידיאל של 'חברה אזרחית' – אלא סדר מדיני של פירמות גדולות,
קבוצות הו ,קונצרני ,טראסטי ,השקעות בינלאומיות ושוקי אשראי וניירותער" עולמיי.
סדר זה דרש אידיאולוגיה חדשה שתתאי לשינויי במשטר .כ" נוצרה האסכולה הנאו
קלאסית של הכלכלההפוליטית.
הדוקטרינה הנאוקלאסית ,אשר התפתחה ברבע האחרו של המאה התשעעשרה ,הייתה חלק
מהמהפכה המדעית השנייה של סו המאה התשעעשרה .היא שאפה להפו" את הכלכלה
הפוליטית למדע של ממש – לחלק ממדעי הטבע .הנאוקלאסיקני מאסו באופי 'האידיאולוגי'
של הכלכלההפוליטית 'הקלאסית' ,פרי התקופה בה הבורגנות עדיי נלחמה על קדושת הזכות
לרווח כנגד המשטר המלוכני.
הקפיטליסטי כבשו את השלטו המדיני ורצו לסלק את הויכוחי 'המעמדיי' מהבמה לטובת
מדע ההו .משו כ" טרח אלפרד מרשל – אחד האידיאולוגי המרכזיי של הנאוקלאסיי –
לשנות את שמו של התחו .להעניק לו גוו מדעי .ומאז התקצר שמה של הכלכלההפוליטית
הנאוקלאסית והפ" ל  – Economicsש נוצ #לכל הדעות ,המזכיר את הסיומות המדעיות של
9
 Mathematicsאו ) Physicsבעברית 'מדעהכלכלה' או בקיצור 'כלכלה'(.
הנאוקלאסיקני הגדירו מחדש את גבולות התחו ,את הגורמי הפעילי ואת יחידות הבסיס.
ראשית ,מדובר במערכת סגורה ואוטונומית הפועלת בדומה למערכת פיסיקלית תרמודינאמית
המייצבתעצמה – ובעיקר ,מונעת על ידי כוחות עצמיי בלבד ).(self-determined
בכ" ה השיגו הפרדה מוחלטת של 'הכלכלה' מ 'הפוליטיקה' .אד סמית נת את התנופה
הראשונה והפקיע את 'השוק' מתו" החברה והמדינה .עתה ,העניקו הנאוקלאסיקני את העיצוב
הסופי :השוק ,או יותר נכו 'המערכת הכלכלית' ,פועלת על פי חוקיה הפנימיי .כל השאר ה
'גורמי חיצוניי'' ,גורמי מתערבי' ,הגורמי ל'זעזועי' ,ל'עיוותי' ,ל'יציאה משיווי
משקל'.
מכא ,מוב מאליו ש'כלכלה בריאה' היא 'כלכלה שבה מניחי לכוחותהשוק לפעול ללא
התערבות מבחו ,'#בעיקר ללא 'התערבותממשלתית' או של מיני 'בלמי מוסדיי'.
שנית ,הכלכלההפוליטית הקלאסית ראתה לנגד עיניה עול חברתי .היו בו קבוצות חברתיות
שונות :קפיטליסטי ועובדי שכירי ,רנטיירי ואיכרי ,פיננסיירי ופקידי ממשלה .בעיני
הכלכלניהפוליטיי הבורגניי ,הקבוצות החברתיות הללו נפגשו בהרמוניה בשוק .היה ג
מיעוט רדיקלי ,אשר ראה בכל מקו את זרעי הקונפליקטהמעמדי שיל" ויתחדד .אבל ה
השמרני והליברלי וה הרדיקלי ראו לפניה חברה מעמדית שלמה.

 9ספר הלימוד ) (textbookשל אלפרד מרשל משנת  ,1890עקרונות מדע הכלכלה ,לא השתנה כמעט במתכונתו
ובתוכנו מאז ועד היו – להוציא את שמות המחברי .משו מה ,ספרי 'המבואלכלכלה' או ה'מיקרוכלכלה' ,אשר
חוברו במאה השני האחרונות בעמל רב על ידי מלומדי מקוריי ,דומי להפליא לאותו ספר 'עקרונות' של מרשל.
Alfred Marshall (1920) Principles of Economics. An Introductory Volume. 8th edition
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אצל הנאוקלאסיקני התפוררה החברה ,שקעו המעמדות ,נעלמו הקונפליקטי .כול שרויי
בהרמוניה מסביב לשיוויהמשקל .החברה היא אוס של בניאד בודדי ,המכוני 'סוכני'
) (agentsולעתי ג 'שחקני' ) .(actorsלא רק שה בודדי ,אלא שנגזר עליה להיות
'רציונליי' .האפשרויות העומדות בפניה בעול החופשי הזה ה לא פחות משתיי :או להיות
'יצרני' או להיות 'צרכני' .כל אפשרות אחרת מוגדרת כ'לארציונלית'.
שלישית ,בעול האמי#החדש הזה כל היצורי הרציונליי כפויי להיות מרוצי ,או לפחות
להשתדל ככל יכולת להיות מרוצי .ה חייבי לרדו אחרי מירב העונג ולמזער עד למינימו
את הסבל .בשפה המטריאלית הפרגמטית של מדעהכלכלה החדש – למקס תקבולי ולמזער
עלויות.
הדוקטרינה ההדוניסטית הזאת מקבלת צביו מדעי כשהופכי אותה למדד של 'תועלת'.
התועלת היא הכוח הפנימי שמניע את 'המערכת' – וליתר דיוק 'התועלתהשולית'
) ,(marginal utilityכלומר הכוח האחרו שדוח ומוש" בתו" המערכת.
הפעילות הרציונלית הזאת ניתנת למדידה באמצעות יחידותתועלת ) – (utilsאלו ה אבני
היסוד האוניברסאליות של היקו הנאוקלאסי – מי מנות אושר שוות.
היצורי הרציונליי הבודדי נדחפי לחטו ככל יכולת את יחידותהאושר האלה – או
'למקס תועלת' ) (maximize utilityבלשו הפרוטסטנטית של התיאולוגי הנאוקלאסיי.
מנגד' ,אי ארוחות חינ' :כול חייבי לשל בסבל על הנאה ) .(no pain no gainוכ",
היצורי הרציונליי נבלמי על ידי ' .'¯ÂÒÁÓ‰בסופו של דבר ,לכל יצור רציונלי יש 'פונקצית
תועלת' ) (utility functionפרטית משלו .כלומר ,יש לו סדר של עדיפויות ,שבו הוא קובע את
יחידות התועלת השוליות :מה תהייה התוספת האחרונה של יחידת בירה למילוי בטנו בתמורה
לתוספת יחידת נפט למילוי מיכל מכוניתו.
ס" כל פונקציות התועלת של היצורי הבודדי בשוק החופשי מרכיבות את פונקצית
התועלת המצרפית של החברה הדמוקרטית המושלמת.
רביעית ,הכלכלניהפוליטיי הקלאסיי דיברו אמנ על 'היצע' ) (supplyועל 'ביקוש'
) (demandכחלק מהאידיאות הליברליות של הרצו החופשי .אול ה לא יכלו לומר רבות על
התנודות במחירי – מכלמקו ,לא הרבה מעבר להסברי מעורפלי ורבימשמעות.
הנאוקלאסיקני ,אות מדעניהכלכלה ,כבר התקדמו ושירטטו תמונה מדויקת של קביעת
המחירי באמצעות פונקציות )תלותהדדית( של מחיר/כמות.
נולדו שתי פונקציות יפהפיות' :פונקצית ההיצע' ו'פונקצית הביקוש' .שתיה מחליקות
לאור" השיפועי הגמישי – 'ההיצע' מלמטה למעלה ו'הביקוש' מלמעלה למטה.
אמנ ,חר התפתחות מדעהכלכלה ,טר נולד יצור נאוקלאסי שהצליח להגיד משהו פחות
מעורפל על המחירי .א" מנגד ,מוסכ שכל יצור רציונלי ביקו הקפיטליסטי חייב לדעת
לשרטט את צמד הפונקציות הללו בעיניי עצומות – א ,מכל מקו ,רצונו לעמוד בבחינות כדי
'להתקד' בשוק החופשי של העבודה לתמחירני .וזה כשלעצמו מעיד על ניצחו נאה
לדוקטרינה המדעית של הרצו החופשי בשוקהתחרותי.
אול העוק #טמו בנקודה אחרת :הדוקטרינה הנאוקלאסית ציוותה על שתי הפונקציות ,זאת
של 'הביקוש' וזאת גכ של 'ההיצע' – להיות נפרדות ו'אוטונומיות' .פשוט ,אי קשר ביניה.
זהו .בשוק החופשי של מדעהכלכלה' ,היצר' יכול להתחרות ב'יצרני' אנונימיי אחרי
באמצעות מחיריו וכמות מוצריו .הוא רשאי לגלוש לאור" 'פונקציתההיצע' בלבד .אסור לו ואי
לו יכולת לשלוט ב'פונקציתהביקוש' ,אשר לאורכה נעי רצונות ותשוקות 'הצרכני' .כ" מכל
מקו ,מצווי להאמי חסידי הפולח של מדעהכלכלה.
'הצרכני' ,לעומת זאת ,אינ יכולי ואינ מורשי להשפיע על 'פונקציתההיצע' .כ" פועל
'השוקהחופשיהתחרותי' .וא אי זה כ" ,אשמי הגורמי הכוחניי שמחו #ל'מערכת השוק'.
הבעיה היא שפונקציות ההיצע והביקוש אינ נפרדות ואוטונומיות כפי שציוו עליה – זאת
כתוצאה מ'סטיות' )' ,(deviationsבלמי' ) (constraintsו'עיוותי' ) .(distortionsרשימת
האויבי שגורמי ל'סטיות' ,ל'בלמי' ול'עיוותי' ארוכה ,אול כל יצור נאוקלאסי משנ
בתרגיליו האינסופיי את אויביו העיקריי ,הכוללי בי השאר' :מונופולי'' ,ממשלות',
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'סובסידיות'' ,התערבות'' ,מכס'' ,היטלי' וכמוב' ,איגודי מקצועיי' .בכל תפילה נאו
קלאסית נוהגי להזכיר את אויבי השוק החופשיהתחרותי בצירו אלות וחרמות .כמו כ כל
פולח נאוקלאסי )מה שמכונה 'מחקר'( מתחיל בתפילה מוזרה ,שפותחת במשפט משונה:
"...בהנחה של שוק מושל ,ללא ממשלה וללא בלמי מוסדיי."...
ההפרדה הזאת בי שתי הפונקציות ,של 'הביקוש' ושל 'ההיצע' ,מבוססת על האמונה
ש'המערכתהכלכלית' עוסקת א" ורק בסיפוק צרכי .יחסיהכוח נעלמו והוצאו מתו" המציאות
הנאוקלאסית .ממילא ,מילי כמו 'קפיטליז'' ,אופיייצור'' ,יחסיניצול' ,הינ אידיאולוגיות
מופשטות חסרות מוב – שהרי ידוע לכל ,כי מדובר ביחידי ממשיי המחפשי את אושר
בחנויות ובקניוני ולא בהסברי מעורפלי.
מכא ,שמושג כמו 'אבטלה' ,בדומה למושג 'חברה' ,אינו יכול להיות בעל משמעות פוליטית
קיבוצית .יחידי רציונליי מעדיפי 'אבטלהמרצו ' ) – (voluntarily unemploymentכל
זמ שנטיית השולית שלא לעבוד עדיי כדאית.
ס"כל היחידי הנהנתני האלה שמעדיפי לא לעבוד ,ה מה שמכני בסטטיסטיקה בש
'אבטלה' .הריפוי לעלייה במספר המובטלימרצו הוא :ראשית ,הסרת התמיכות הממשלתיות
כדי להפחית את הכדאיות השולית לבטלהמרצו .שנית ,שבירת הבלמי המוסדייחברתיי
תרבותיי של המובטלימרצו בעזרת 'חוקי בטלה' והפרטת החינו" לעבודה.
בעיד האליזבתני במאה הששעשרה היו צורבי אות בבשר המובטל המשוטט .בעיד הנאו
ליבראלי מייבאי את שכירהחרב של ויסקונסי ושוכרי בריוני מתו" מאגר המובטלי )אותו
'חילהמילואי של הפרולטריו' של מרקס( וממני אות לשוטרי הגירה ,המטילי פחד על
השכירי המהגרי.
וא את מוצאי מיני ממורמרי ,שרוצי 'מהפכה'' ,שינוי'' ,אלטרנטיבה' וכו' – דעו לכ,
שאי לה מה להציע כיצרני ,מלבד מוצרי אידיאולוגיי שאינ חותכי פונקציתביקוש
כלשהי .לכ ה נאלצי לפעול בדרכי כוח ,בעזרת תעמולה מטאפיסית ,ערפל דתי ,או הגרוע
מכל – הטפה סוציאליסטית .המציאות המוחשית ,כלומר האמיתית – היא ,שכול מחליפי
באופרצוני תועלות .את יחסיהכוח יש לחפש מחו #ל'כלכלה' ,ואת אלה מרסני בעזרת
המשטר הדמוקרטי בו שוררת פוליטיקה ליברלית ,בה מיוצגי כלל האינטרסי הציבוריי של
הבודדי הרציונליי.
ללא ספק ,ע דוקטרינה אלגנטית כזאת אפשר לכבוש עול.
ואכ ,אי פלא שהדוקטרינה של מדעהכלכלה – אשר מצאה דר" להסתיר את יחסיהעוצמה,
את שליטת הקפיטליסטי ,את האידיאולוגיות הפוליטיות ,את הקונפליקט המעמדי ,את איש
הארגו )אותו יצור אנושי האנוס להתקיי בארגוניכוח ענקיי( – הדוקטרינה הזאת שגשגה
בבריטניה האימפריאלית ,אשר כבשה את רוב העול בסו המאה התשעעשרה.
באותה תקופה ,לא נמצא מקו בגלובוס שלא בצב #בו הצבע הורוד .אכ ,עסק טוב.
אבל אי אפשר היה להותיר את יחסיהכוח כ" סת ,ללא השגחה מוסמכת.
וכ" ,עשור לאחר ההתנתקות הרשמית של 'הכלכלה' מהמציאות העגומה של הקיו ,נוסד מדע
מבטיח חדש' :מדעהפוליטיקה'.
'מדעיהחברה' של המאההעשרי
'מדעהפוליטיקה' ) (Political Scienceנוסד באופ רשמי ב 1880באוניברסיטת קולומביה
בניויורק ,שבארה"ב ,האימפריה העולה .מלכתחילה היה זה תחו צראופקי ושמרני .במחצית
10
הראשונה של המאההעשרי הוא עסק בעיקר במשפט מדיני )חוקה ,משפט קונסטיטוציוני(.

 10כ" נראה הדבר לפי זיכרונותיו של בנימי אקצי ,אשר יסד את המחלקה הראשונה של מדעהמדינה בישראל,
באוניברסיטה העברית בירושלי .על פי ספרו ,הוא הספיק לעשות שלושה דוקטורטי במדעהמדינה – אחד בווינה
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לאחר מלחמתהעול השניה 'מדעהפוליטיקה' הרחיב את אופקיו לעבר מפלגותבחירות
מצביעי ,עסקניפוליטיי ,השוואתמשטרי ופוליטיקהבינלאומית .אול אופיו השמרני לא
השתנה .ובעיקר ,הוא נותר בצל הדומיננטיות של הכלכלההפוליטית הנאוקלאסית .אבל 'מדע
הפוליטיקה' רק בישר את ההתרחבות המהירה שתתחולל במאההעשרי בקרב מה שכינו 'מדעי
החברה'.
11
כי הנה ,בתחילת המאההעשרי התגלה גור חדש המאיי על הסדר :ההמו .
זה היה יצור חדש ,אשר הליברלי והמרקסיסטי של המאה התשעעשרה לא הכירוהו.
'ההמו' הופיע כמצבורי רוחשי של בניאד ,המצופפי בכרכי הענקיי החדשי שקמו
באירופה ובמזרח הרחוק.
'ההמו' לא היה אוס של יחידי רציונליי ממקסמיתועלת ,ג לא פועליייצור תעשייתיי
ע או בלי 'תודעה' .ההמו לא התאי לגמרי לתיאוריות על 'אופיייצור' או על 'קונפליקט
מעמדי' .ג לא לאידיאות של 'קידמה'' ,חירות' ו'אמנסיפציה' .הוא לא נראה מסתפק בחינו"
יסודי חינ מתוצרת המהפכה הצרפתית .הוא לא הכיר תודה לאדוני וא לא כפ עצמו
למשמעת ולהקרבה שדרשו ממנו האוליגרכיות של המפלגות הסוציאליסטיות.
קשה היה לשיי" אותו ל'סקטורהשלישי' ,ל'סקטור השירותי' ,ל'פרולטריוהסחבות' או לכל
קטגוריה קלאסית אחרת .הוא היה מאגמה מבעבעת שאי לדעת את טיבה ,אול חשוב היה שלא
תתפר .#וכ" עלה מדע הסוציולוגיה.
הש והאופי היו קיימי עוד במחצית הראשונה של המאה התשעעשרה .אוגוסט קונט
) (Auguste Comteהמציא את הש 'סוציולוגיה' ואת הפולח 'הפוזיטיביסטי' .הסוציולוגיה,
בעיניו ,הייתה השלטת סדר תעשייתי בקרב ההמו – סדר הרמוני על פי חוקיהטבע בכל חלקי
החברה ,שיונצח על ידי טכנוקרטי ,מומחי ובעליהו .לאופי החקירה הזה ,בנוסח מדעי הטבע
של מדעהחברה החדש – הסוציולוגיה – קרא קונט בש 'פוזיטיביז'.
מעבר לבליל המילי שהוא מרח )באותה תקופה – בהעדר מתחרי כגו ספרות מהירה ,סרטי
פעולה ,תקצירי ממוחשבי וכו' – מחברי מהסוג של קונט ראו חובה לעצמ לענות את
הקוראי בספרי ארוכי מלאי מליצות(' ,הפוזיטיביז' הוא משהו שנית להגדירו בפשטות
כ'מדע הרוח החיובית' )בניגוד לרוח המהפכנית שאפיינה את כותבי העיד שלפני המהפכה
הצרפתית( .כלומר ,התבוננות חיצונית בלבד על הדברי וחלילה לא התעמקות ביקורתית,
שלילה ,חיפוש אחר סתירות ,התחקות אחר צללי שמבליטי את היש .האמת נגזרת רק מתו"
העובדות הגלויות .יש להיכנע לחוקי הסדר המדעי ולהרחיק את הפילוסופיה המטפיזית מתו"
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המחשבה החברתית.
איש ההמו של המאההעשרי נת תנופה מבטיחה לסוציולוגיה ,אול בעיקר עשה זאת
'המשבר הגדול' ) (Great Depressionשל שנות השלושי.
המשבר הזה טלטל את מרכזי הקפיטליז בעול ובעיקר את 'החלו האמריקני' ,ויחד עמו את
הכלכלההפוליטית הנאוקלאסית ,הוא 'מדעהכלכלה' .ככל שהמשבר נמש" ,היה ברור שאי
מדובר ב'סטייה זמנית משיווימשקל' ,ב'כשלשוק' ,או ב'כוחשוק' כלשהו .מדובר היה במיתו
עמוק ,שהשבית עשרותאלפי מפעלי תעשייתיי ,מכרות ,בתיעסק ,חוות ,מיתו שגר
לאבטלה של עד כרבע מכוחהעבודה בארה"ב.
אמנ משברי מיתו ואבטלה לא היו חדשי בקפיטליז האמריקני )כמו למשל ,המשבר של
שנות התשעי של המאה התשעעשרה( .אבל במשבר הזה קרה משהו חדש :בשני ,193233
ס"כל הרווח הפרטי בארה"ב היה שלילי .זאת הייתה הפע הראשונה והיחידה שארע דבר כזה

ב  ,1921אחד אצל ברטר דהז'ובנל המפורס בפאריס ב  ,1929ועוד אחד בהרווארד בבוסטו ב .1939כול
עסקו במשהו כמו משפט מדיני .ראו :בנימי אקצי ) (1987מריגה לירושלי.
Elias Canetti (1960) Crowds and Power 11
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בתולדות הקפיטליז .וכל זאת ,באר #החלומות של היוזמה הפרטית והתחרות המושלמת והשוק
החופשי והאגוסנטריז המקודש.
האקדמיה האמריקנית של שנות השלושי חיפשה בכל יכולתה דר" לעמוד מול הרוחות
הרעות שנשבו בעול שלאחר מלחמתהעול הראשונה ,ובעיקר מול המרקסיז והפאשיז.
באות שני קשות עלו משטרי חדשי ואידיאולוגיות חדשות ,ברוסיה ,באיטליה ,בגרמניה,
במרכז אירופה וביפ .אלה קראו תגר על הסדר היש של המעצמות – ובמיוחד על הליברליז
שהיה מזוהה עמ .הפאשיז במערבאירופה והבולשביז במזרחה הציגו מתכוני חדשי
לניהול מתוכנ של משקי ,בעלי דימוי של צמיחה מתמדת ,ללא משברי ,ובמיוחד – דימוי של
שליטה בהמו.
היו אלה שני של תמורות אידיאולוגיות ,אשר העלו את חשיבות הסוציולוגיה לנוכח שקיעת
התועלתנות הרציונלית ,האינדיבידואליז והאמונה בוויסותהעצמי של השוק .היה צור" דחו
בראייה חדשה של היצור האנושי – ראייה שמעבר ל'אד הכלכלי' ).(Homo-Economicus
הסוציולוגיה האמריקנית של שנות השלושי והארבעי ,הציגה יצור חדש' :האד
הקולקטיבי' ) .(Homo-Collectivusהוא לא פסק מלהיות תועלת ואינדיבידואליסט .הוא א
לא פסק להיות יצור מכאני הנתו לכוחות מאזני של שיוומשקל .אול הוא הפ" להיות לפחות
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אטו וליותר אינטראקטיבי ).(other-directed man
תועלתנותו התרחבה מעבר לצרכי גופניי וקיבלה משמעות ארגונית .המכניז הפ" לפחות
אקראי ולפחות ספונטאני וליותר 'התנהגותי' – כלומר ,ליותר צפוי ונית לבקרה .נשי לא נראו
גור מסוכ ,לכ ההתייחסות הייתה ל'הוא' בלבד ולאד בתור '.'man
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'הוא' ,א כ ,הוכנס בלי כבוד לתו" 'ההמו הבודד' .הוא נעשה 'אישמערכת'.
היו א כמה אידיאולוגי שמרני שיובאו מאירופה וגויסו לגירוש הרוחות הרעות אשר
התפשטו בקרב שכבות הביניי בארה"ב .בי הידועי היו ג'וז שומפטר (Joseph
) Schumpeterופרידרי" פוהייאק ) (Friedrich von Hayekהאוסטרי ,ווילפרדו פארטו
) (Vilfredo Paretoהאיטלקי .א" הידוע ביותר היה מקס וובר ) (Max Weberמגרמניה,
אשר ספריו תורגמו ונקלטו היטב בתו" הסוציולוגיה האמריקנית.
האחרו היה היסטוריו כלכלי שמר ,שזכה למוסכמה ,לפיה הוא העמיד תיאוריה שלמה
וקוהרנטית המתמודדת היטב ע המרקסיז )או לפחות ע הגרסה הלניניסטית שהתפשטה
15
בקמפוסי ובקרב האינטליגנציה(.
וובר הציג היסטוריה אלטרנטיבית לכאורה של התפתחות הקפיטליז .לא עוד היסטוריה
'מטריאליסטית' מעמדית על פי הדוקטרינה הלניניסטית ,אלא דווקא היסטוריה של תרבות ,על
פיה התפתח הקפיטליז מאמונה בחסכנות ,בהתנזרות ובהימנעות מבזבוז – אמונה שהופצה על
ידי הכנסייה הפרוטסטנטית ואגפיה הקלוויניסטיי.
וובר הציג מתודה אלטרנטיבית למתודה הדיאלקטית .המתודה העמידה בשוליי את
'הקונפליקטהמעמדי' המרקסיסטי ,ובעיקר היא ניתקה את 'המעמד' מהפעילות הפוליטית,
שהיא המשמעות המרכזית שלו .במקו זאת ,סלל וובר נתיב לבניית 'מערכות' נפרדות של האד
בחברה ,שמתחברות יחד לתו" הארגו החברתי השל.
במסווה של ניתוח מדעי של של חברה ,הוא פיצל את האד החברתי לספרות שונות המצויות
בקשריגומלי ביניה .האד הינו רב 'סטאטוסי' .אלה עשויי בחברה המודרנית – בניגוד
לחברה 'המסורתית' – להיות שוני ומגווני.
בניגוד לראייה הצרה של המרקסיסטילניניסטי ,התרי אחר הגורמי 'הכלכליי' – מציע
וובר ראייה נאופוזיטיביסטית רחבה ,לפיה 'סטאטוסכלכלי' )שהוא לכאורה הצברההו( הינו
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רק אחד מהמחסורי של היצורי האנושיי .קיימי מחסורי אחרי חשובי לא פחות ,של
עוצמה ופרסטיז'ה ,אשר פועלי בחברה.
החברה המודרנית אינה מאופיינת דווקא במוסד הקפיטליז ,כלומר בכלכלתשוק ,אלא בעיקר
בהשתררות הארגו הביורוקרטי .ש מצוי מרכז הכוח והפיקוד .מכא ,שארגוני מדיניי
ופקידי ומנהלי וביורוקרטי ה השולטי בחברה המודרניתהתעשייתית – ולא
הקפיטליסטי ,כלומר התעשייני והסוחרי.
מה שנותר לעשות הוא להכניס את כל ההגות הגרמנית הזאת לתו" 'מודלכללי' אמריקני
מעשי .לגלות את 'המכניז' על חלקיו הנעי.
וזאת עשה טלקוט פארסונס באמצעות המערכת החברתית ,מערכת השואפת ל'שיווימשקל'
באמצעות 'האינטראקציה' שבי 'תתהמערכות' ,המורכבות מ'שחקני'' ,תפקידי',
'סטאטוסי' .האחרוני מונעי על ידי כוחות מסתוריי בש 'פונקציות' ,שהוטלו על ידי
'המערכת החברתית' ,ועוד מיני הבלי 16.כל זאת מוגש ברצינות תהומית ,בפני חמורות ,בשפה
17
יומרנית.
בסיכומו של דבר ,המערכת החברתית – ספר אקלקטי ובלתיקריא – הפ" למרכז ההגות
הסוציולוגית של תקופת המלחמההקרה ,מי תשובה מתוחכמת להגות הסטליניסטית שהייתה
עוד יותר אווילית ושמרנית.
תרומתה החשובה של הסוציולוגיה האמריקנית )או 'הפונקציה' שלה( במלחמההקרה הייתה
בהצבת נושא חדש למחקר' :המודרניזציה'.
לימודי 'המודרניזציה' התחרו היטב ב'קונפליקטהמעמדי' שניהלו הסובייטי והגרורות
הסטליניסטיות שלה ברחבי העול' .המודרניזציה' יכלה לשמש באוניברסיטאות תחלי טוב
ל'היסטוריה של הקפיטליז'.
על פי גרסת הסוציולוגיה האמריקנית ,החברות בעול כולו 'מתקדמות' באופ אבולוציוני
מחברות 'מסורתיות' בעלות תרבות 'שיוכית'' ,פרטיקולארית'' ,רפויה' – אל עבר חברה
'מודרנית' בעלת תרבות 'הישגית'' ,אוניברסלית'' ,תכליתית' .ומה שחשוב ,החברות נעות
מהקיפאו המעמדי אל המוביליזציה הריבודית ,אל עבר התחרותיות והצריכה המונית .אל
החלו האמריקני.
כל זאת ,בתנאי שלא יתפתו להשפעה הקומוניסטית.
לימודי 'המודרניזציה' צמחו במקביל ללהיט חדש שצמח באג השני של 'מדעיהחברה':
לימודי 'צמיחה'' .הצמיחה' היא המנוע של 'המודרניזציה' .חברות 'מסורתיות' ובעלות 'מבני
קפואי' עוברות תהלי" של 'מודרניזציה' באמצעות 'צמיחהכלכלית'.
מהי נוסחת הפלא של היציאה מ'הפיגור'? של שבירת 'הקיפאו'? מה השיטות החדישות
שמחוללות 'משק מודרני'? שמקרבות את המשק אל אידיאל 'הכלכלההמפותחת'? את אלו היה
אמור לספק מדע חדש ,אשר צמח בתקופת 'המשבר הגדול'' :המקרוכלכלה'.
מדע 'המקרוכלכלה'
'המקרוכלכלה' ) (macro-economicsנחשבת היו למובנתמאליה.
היא משולבת בספרי הלימוד של הכלכלההפוליטית הנאוקלאסית ונחשבת לענ לא מזהיר,
ובעיני הסטודנטי א לא מועיל לתעסוקה בעתיד – יחסית לענפי נוצצי כמו 'ניהולעסקי'
ו'מימותאגידי' ,או א 'תיאוריתמשחקי'' ,מחירי'' ,פירמה'' ,מיקרוכלכלה' ו'חשבונאות'.
א" בסו שנות השלושי 'המקרוכלכלה' נחשבה לשיא התחכו ,א לא למהפכה מדעית.
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ואכ ,בזיכרונות של בניהדור ההוא – המנהלי ,הפקידיהבכירי והאקדמאי – היא מכונה
לא פע בש 'המהפכה הקיינסיאנית'.
היא אכ הייתה מהפכה .היא סיפקה דוקטרינה נגדית לבולשביז ולפאשיז .והיא עשתה זאת
היטב דווקא בנקודה החלשה שלה – בתחו האומד והתכנו של המשק.
המשקי באיטליה ,בגרמניה וביפא פעלו בתו" כאוס חשבונאי ,על פי גחמות השליטי,
באמצעות קפיצות במדיניות ואלתורי של הפקידי .במשק הסובייטי ,לעומת זאת ,ניסו
המתכנני בשנות העשרי לבנות מודלי חדשניי של אומד ותכנו מדורג מלמעלה ,אלא
שרוב המתכנני נרצחו על ידי סטלי וחבורתו והשאר שותקו .ממילא ,עיקר הפיתוח בבריה"מ
נעשה במחנות הריכוז ,ולמעשה ,הדרגי המרובי של המפלגה והשלטונות ידעו מעט מאד על
הנעשה במשק והשתדלו לדעת עוד פחות.
'המקרוכלכלה' נוצרה על ידי ג'ו מ .קיינס ) .(Keynesהוא פרס ב  1936ספר בש
18
התיאוריה הכללית של תעסוקה ,רבית וכס .ומכא התחילה 'המהפכה'.
המהפכה נחשבה לכזאת ,לא משו שהיא פרצה דרכי חדשות ,אלא בעיקר משו שהיא
החדירה שיטות ,אשר רוב היו בשימוש אצל הרדיקאלי ,לתו" הדוקטרינה הנאוקלאסית .היא
באה מקיינס ,נגיד בנק מדיני ,שהיה ונותר נאוקלאסיק שמרני.
'המהפכנות' של 'המקרוכלכלה' הייתה בהצגת תפישה כוללנית ,מקיפה ודטרמיניסטית .עד אז
דר"מחשבה כזאת הייתה זיכיו בלעדי של המרקסיז ונספחיו.
הכלכלההפוליטית המרקסיסטית הציגה גישה כוללנית של קפיטליז כ'מערכת' .היא הציגה
גישה כמותיתדטרמיניסטית ע תחזיות קונקרטיות על תופעות שמתחוללות בסיסטמה
הקפיטליסטית בעול כולו .היא הציגה מודל דינאמי של תשומותתפוקות מטריאליות ,אשר
נית להפיק ממנו מסקנות על תופעות מחזוריות בקפיטליז – משברי מיתו מחזוריי ,מחזורי
אבטלה והתרוששות של עובדישכירי תעשייתיי ,תנודות מחזוריות של שיעורי הרווח ועוד.
הכלכלההפוליטית המרקסיסטית הייתה 'מטריאליסטית' ,משו שהיא הדגישה את 'סופיות'
של הדברי .האד הוא ההתחלה והסו ואי בלתו .הוא מעבד את החומרי בטבע ומהתרכובת
הזאת מתפתחי החפצי ,אשר לאחר מכ ,במסכת יחסיהייצור הופכי לסחורות .הטענות
האידיאליסטיות של כוחותשוק ,תשוקות סובייקטיביות ,טעמי של בודדי ואיוודאות של
'היד הנעלמה' – כל אלה נחשבו על ידי המרקסיסטי כתירוצי רוחניי של בעלי אמצעיהייצור
ומשרתיה .אלה ה הצדקות שנועדו לנשל את העובדי היצרניי מפרי עבודת החומרית .אי
מאומה מלבד חומראנרגיהחומר .סיפורי ההצלחה של הבורגני על גאונות יוזמת ה תרמית
וניצול .אי גאונות ותשוקות של יחידי ,יש חריגות מהממוצעי' .הסביבה' החומרית היא
הקובעת .מכא ,שמשק אינו מתפתח באמצעות כוחות מיסטיי .כאשר מחירי של סחורות
במערכת קפיטליסטית מתנודדי ,בגלל תאוות הבצע של קפיטליסטי – מיליוני בניאד
יצרניי מוצאי עצמ מטולטלי ,נזרקי מיואשי משוק העבודה ,נוהרי בהתלהבות אחרי
ענפי צומחי ,נודדי מלאיתקווה לארצות ולשווקי חדשי ,משמשי טר בידיה
האכזריות של הקפיטליסטי.
מול כל המשנה הזאת ,לכלכלההפוליטית הנאוקלאסית היה מעט מאד להציע .הנאו
קלאסיקני המשיכו לדבוק בתפישה הליברלית ,אשר התבססה על 'ספונטאניות' אקראית של
השוק ועל 'הרצוהסובייקטיבי' של בודדי ,שקובעי באמצעות 'טעמיה' את התנודות של
ה'ביקוש' וה'היצע' במשק .מבחינת ,באופ עקרוני קיימת איודאות באשר ליכולת האנושית
לאמוד ולתכנ ייצור ,צריכה ,חיסכו והשקעה ,בפירמה ,בענ ,במשק ובעול.
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כיו ,כמעט ואי למצוא מדעכלכלה שטרח לקרוא את הספר ,להוציא אקדמאי שמתמחי ב'היסטוריה של
אידיאות כלכליות' – תחו הנחשב לנחות בהיררכיה האקדמית של מדעהכלכלה .הספר נחשב כיו לנאיבי ,לא
מתוחכ ,חסר משוואות וגרפי ומוב יחסית לבניאד אינטליגנטיי .רוב הדברי שכתובי בספר נחשבי
למובנימאליה ,ורוב מדעניהכלכלה א אינ יודעי שבספר הזה ה הוצגו לראשונה.
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לא הייתה לנאוקלאסיקני שו תיאוריה רצינית של רווח )עד היו אגב( ,וא לא תיאוריה
כלשהי של צמיחה כללית במשק .לא היו לה כלי כללמשקיי לצור" אומד של מיתו ,לצור"
זיהוי של משבר מתקרב – ובוודאי שלא היו בידיה טכנולוגיות כלשה שישמשו אות לצור"
התערבות במשבר .מבחינת ,הכל תלוי בתשוקות חולפות .ממילא בשוקחופשיתחרותי לא
יתכנו משברי – מכלמקו לא משברי ממושכי .וכל זאת ,אגב ,נאמר ונכתב בדבקות בעת
המשבר העמוק והממוש" של שנות השלושי.
ברור היה – לפחות למנהלי הפירמות ,לחשבי ולפקידי המדיניי – כי משקי
קפיטליסטיי ,הנשלטי על ידי קואליציות עסקיות ,קבוצות הו מרכזיות ותקציבי גדולי של
הממשלי ,לא פועלי על פי תשוקות וטעמי חולפי של צרכני ריבוניי כלשה .א" כל זמ
שהדוקטרינה התאימה לאינטרסי שלה ,לא הפריע לה שהאקדמאי יסגדו לאמונה המנותקת
מהמציאות.
אול עתה ,השתנו הנסיבות :ה נזקקו לסדר חשבונאי חדש ,לפחות מבחינה טכנולוגית .ה
נזקקו לטכנולוגיה דטרמיניסטית ,שתאפשר לה בקרה כלשהי כדי לפקח על גורמי המשבר – ג
א יסודות האמונה סתרו זאת .בסופו של דבר ,כל כוהניהדת נוהגי לרמות את מאמיניה עד
כמה שנית ,ולעתי א למעלה מכ" )למע טובת המאמיני כמוב(.
קיינס העניק לה סדר כזה .סדר שהתבסס לכאורה על הדוקטרינה הנאוקלאסית.
זאת הייתה 'המקרוכלכלה'.
הסדר הקיינסיאני
כבר בספר התיאוריה הכללית של התעסוקה ,הרבית והכס ,קיינס הציג את העקרונות של הסדר
החדש.
ראשית ,הוא הקי מסגרת מצרפית ) (aggregateאשר בה נקודת הפתיחה היא הראייה
הכללמשקית .לש כ" הוא בנה מסגרת של חשבונאותלאומית ).(national accounting
זאת הייתה חשבונאות של משק סגור המבוססת על אומד של זרמי ההוצאות וההכנסות )(flows
מצד אחד ,ושל אומד המלאי ) (stocksמצדשני.
שנית ,הוא העניק למסגרת המצרפית משמעות תיאורטית .זאת היא בעצ 'המקרוכלכלה'.
התיאוריה הסבירה כיצד המרכיבי המצרפיי השוני של החשבונאות הלאומית פועלי ביחסי
גומלי .וכא היה חידוש.
החידוש לא נבע דווקא מהראיה המצרפית .זאת החלה להתפתח באירופה מאז המהפכה
המדעית של המאה השבעעשרה 19.אול קיינס ניסח אותה באופ שיטתי ,והפ" אותה
לטכנולוגיה שנית להתאימה למשק מדיני קפיטליסטי.
שלישית ,אל 'המקרוכלכלה' התלוו כלי סטטיסטיי לצור" אומד הגדלי המצרפיי –
ובעיקר לצור" אומד הקשר ויחסיהגומלי שבי המרכיבי .למשל ,לנסות לאמוד :כמה שינוי
במרכיב אחד עשוי להשפיע על מרכיבי אחרי.
כ" התחילה להתפתח במהירות הטכנולוגיה של האקונומטריקה ).(econometrics
טכנולוגיה כזאת אמורה ,למשל ,לסייע לאומד הקשר בי שינוי באחוז הריבית המוניטארית ובי
השינוי בכמות ההשקעה הריאלית או בשיעור האבטלה.
מכא ,רביעית ,התיאוריה המקרוכלכלית בעזרת האקונומטריקה ,גויסה לשמש כטכנולוגיה
בתחזיות על מצב המשק ,ביצירת מצע ל'מדיניותכלכלית' של ממשלות ,להצגת 'חלופות לצור"
קבלתהחלטות' וכו'.
קיינס ניסה למצוא דר" לפשר בי אמונתו הנאוקלאסית ,לבי המציאות הסותרת את יסודות
האמונה .הבעיה העיקרית הייתה ,שבעול הנאוקלאסי שורר מלכתחילה מי סדר של אי
וודאות .שהרי ס"הכל ההחלטות של היחידי מבוססות על עתיד בלתיידוע ,על טעויות
19
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בשיפוט ועל פנטסיות .אמנ 'השוק' מווסת את 'התשוקות' ו'הרצונות' של היחידי הנאו
קלאסיי במשק .שהרי קיימת בסופו של דבר נטייה לאקוויליבריו בי כל הרצונות .אבל זאת
הייתה אמונה בלבד .קיינס נקלע לסתירה בי אמונה בספונטניות של היחידי ובאיודאות של
העתיד ,לבי ההכרח להשליט סדר דטרמיניסטי.
הפיתרו של קיינס היה לפצל את התודעה הכלכלית לשניי' :מיקרוכלכלה' תמשי" להתנהל
עלפי עקרונות האמונה באיודאות של 'השוקהחופשיהתחרותי' .היא תמשי" להיות
הדוקטרינה של 'הסקטור האזרחי' ,של הבעלי ,המנהלי ,העסקי ,הפירמות ו'היוזמה
הפרטית'.
'המקרוכלכלה' ,לעומת זאת ,תהייה האתיקה של הטכנוקרטי המדיניי .באמצעותה
הממשלה 'תתערב' במשק .היא תהייה מכשיר ל'וויסות' המשק ,בעיקר ל'ניהול הביקוש'.
בקונטקסט הזה של איודאות ,זיהה קיינס את מה שהוא חשב לבעיה העיקרית של המשטר
הקפיטליסטי ובמקביל לבעיה המרכזית של התיאוריה הנאוקלאסית :הבעיה של הסינכרוניזציה
הפיננסית .הקפיטליז אינו פועל כמשק חליפי טבעי )ברטר( ,אלא באמצעות תיוו" פיננסי .וש
קיימות שתי קבוצות נפרדות' :משקיעי' ו'חוסכי'.
הנאוקלאסיקני האמינו כי 'השוק' כבר יסדיר פגישה 'יעילה' בי שתי הקבוצות .אלא
שמסתבר ,כי מה שנחשב ל'יעיל' בעיני קבוצה אחת אינו כזה עבור השניה .לשתי הקבוצות
'נטיות' פסיכולוגיות שונות ,אשר יוצרות לעתי 'כשלישוק' או חוסר סינכרוניזציה בי ס"
החיסכו לבי ס" ההשקעות במשק.
התברר ,לדעתו של קיינס ,כי יתכ מצב ,בו פועלי היחידי היטב וביעילות מרבית על פי
תיאוריות 'המיקרו' ,ואילו באותו זמ ,ברמה המצרפית – היא רמת 'המקרו' – קיימת אייעילות
כרונית .קיימי מצבי שבה נוצרי יותרמידי חסכונות ,או לעתי ההפ" – יתר על המידה
השקעות.
מכא ,הוא הסיק ,כי הקפיטליז עובר משברי מחזוריי ,שמתחוללי בגלל חוסר ההתאמה
בי כמות ההשקעה לבי כמות החיסכו )ובי הצפיות לרווח לבי הצפיות לריבית(.
וכ" קורה לעתי מצב שבו המשק תקוע במצב של שיעוראבטלה גבוה באופ כרוני .זה מצב
'שיוויהמשקל' החדש ו'הנורמלי' שלו .מצב כזה קיי בניגוד לאמונה הנאוקלאסית ,הסבורה
שבאופ נורמלי )בהנחה הכלולה בתפילות נגד המזיקי( – משקי בעלי 'כלכלתשוק תחרותית'
נוטי ל'שיווימשקל' בעל 'תעסוקה מלאה'.
יתר על כ ,קיינס היה סבור ,כי המשק הקפיטליסטי יהיה באופ מתמיד בלתי יציב ויסבול
מתנודות מחזוריות של גאות ושפל ,לעתי עד כדי משבר – שוב בניגוד לאמונה הנאוקלאסית,
הסבורה שקיימות אמנ סטיות מתמידות מ'שיוויהמשקל' ,אול אלה סטיות בלבד ולא
משברי.
לכ ,מדע 'המקרוכלכלה' נועד להציל את הקפיטליז ,שהוא המשטר הטוב ביותר בעיני
קיינס' .המקרוכלכלה' תהיה האתיקה לוויסות המשק .היא תעשה זאת מבלי להתערב בתכנו
הייצור והצריכה באופ ישיר ,כמו במשטרי העריצי .היא תותיר את רמת 'המיקרו' בידי
הקפיטליסטי היעילי .אלא שברמה המצרפית' ,המקרוכלכלה' תספק ,ראשית ,אומד
לטכנוקרטי הממשלתיי ,בכמה להעלות את רמת ההוצאות במשק כדי לאז את עוד החיסכו.
שנית' ,המקרוכלכלה' תתערב בתהלי" ההשקעות המצרפי באמצעי פיסקליי ומוניטריי כדי
למת את חוסר היציבות.
הסדר הקיינסיאני הפ" לחלק בלתי נפרד מ'מדעהכלכלה' במחצית השנייה של המאה
העשרי.
השפעתו על ניהול המשקי של המדינות המפותחות לאחר מלחמת העול השניה הייתה
אדירה.
'המהפכה המצרפית' השתלטה לחלוטי על התודעה האנושית.
קיינס נחשב לגיבור באותה תקופה .התפריט שהוא הכי נחשב כחיוני לשרידות הקפיטליז.
בארה"ב לדוגמא ,הפ" 'המשבר הגדול' של שנות השלושי לסיוט הנורא של המעמד השליט
האמריקני .לאחר מלחמתהעול השניה ,כאשר היה חשש שהמשק יחזור למיתו בגלל ירידת
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ההוצאות הממשלתיות ,כתבה המועצה לביטחו לאומי מסמ" סודי ) (NSC 68שרק לאחר 25
שנה שוחרר לפרסו 20.במסמ" הזה המליצה המועצה בחו לחזור ולהשתמש בהוצאותביטחו
גבוהות כמכשיר להגדלת הצמיחה הכלכלית וכשיטה למניעת משברי מיתו.
זה היה תור הזהב של מה שכינו 'הקיינסיאניז הצבאי' ) .(Military Keynesianismהוא
שרר בארה"ב ובעול המערבי כמעט עד שנות השמוני ,ושימש את הדג הידוע כ'מדינת
21
רווחהמלחמה' ).(welfare-warfare state
מאז שנות השבעי הותק והושמ #קיינס והקיינסיאניז .הכוהני והמאמיני הנאוקלאסיי
חזרו באנחת רווחה אל החיק החמי של פולח 'השוק החופשי' .מסעות 'הדהרגולציה'
ו'ההפרטה' הדהדו בכל מקו פנוי בתקשורת ההמונית .אבל כדאי לעצור לרגע ולזכור :מאומה
לא יעזור – קיינס ניצח.
'החשבונאות הלאומית' על 'הזרמי' ו'המלאי' שלה ,מהווה בסיס הסדר החשבוני כמעט בכל
המשקי בעול ,כולל הארגוני הבינלאומיי .המשרדי הסטטיסטיי המדיניי )בישראל,
'הלמ"ס' ו'בנקישראל'( הקימו את הסטטיסטיקה הלאומית על פי הסדר הקיינסיאני ונותרו בו.
'אסכולת שיקגו'' ,המוניטריסטי' ,חסידי ההפרטה' ,התאצ'ריסטי'' ,הנאוליברלי' אנשי
השוק החופשי החדש ) ,(new marketeersכול חורקי שיניי ,א" ה נאלצי להסתמ" על
הסדר החשבונאי של קיינס .יתר על כ ,ה עוקבי – בעזרת טכנלוגיות 'המקרוכלכלה'
ו'האקונומטריקה' אשר קיינס היה בי מייסדיה )למרות הביקורת שלו על התפתחות
'האקונומטריקה'( – אחר התנודות בצמיחההכלכלית ובשיעוריהאבטלה .בלית ברירה ,כול
משתמשי בתפריט שהכינו קיינס וממשיכיו.
ואכ ,מאז שהשתרר הסדר הקיינסיאני ,בשנות הארבעי ,הממשלי ,לא רק שה מעורבי
עמוקות במשק )ג הנאוליברלי ביותר וג אלה שמעלימי זאת( – אלא שהשפעה של
המעורבות הזאת מיתנה באופ דראסטי את התנודות ואת איהיציבות במשקי.
שרטוט  1מתאר את התנודות בצמיחההכלכלית ובשיעור האבטלה בארה"ב משנת  1890ועד
.2006
למעלה ,מתואר אחוז האבטלה בתו" כוח העבודה האמריקני )הסקלה הימנית(.
בתחתית הגר מתואר אחוז השינוי השנתי של התוצרהמקומיהגולמי )הסקלה השמאלית(.
שיעור השינוי בתמ"ג ,למעלה או למטה ,מהווה מדד עיקרי לצמיחה או למיתו של המשק.
הקווי האופקיי הדקי תוחמי את גבולות התנודות סביב הממוצעי של הסדרות בשתי
תקופות שונות – התקופה שעד סו מלחמתהעול השניה והתקופה שאחריה .המרחק האנכי
בי שני הקווי מיצג שתי סטיות תק ,טווח המכיל כשני שליש מס" התנודות של כל אחת
מהסדרות.
נית לראות בגר כי לפני מלחמתהעול השניה ,התנודות בשתי הסדרות – ה של האבטלה
וה של התמ"ג – היו גבוהות .אחרי מלחמתהעול השניה ,התנודות בשתי הסדרות התמתנו
באופ משמעותי.
האינפורמציה המשמעותית ביותר כתובה בי שני התרשימי :עד מלחמתהעול השניה
הייתה מעורבותו של הממשל האמריקני במשק בממוצע כ  .5%כלומר גודל ההוצאות של
הממשל היה  5%בממוצע בתו" התוצרהמקומיהגולמי .ואילו לאחר מלחמתהעול השניה
המעורבות עלתה :גודל ההוצאות הגיע בממוצע ל  20%מתו" התמ"ג )האינפורמציה האצורה
במשפטי האחרוני ,מיוסדת על הסדר הקיינסיאני(.

U.S National Security Council (1950) NSC 68: United States Objectives and Programs 20
for National Security. A Report to the President Pursuant to the President's directive of
January 31, 1950. Top Secret
 21ראו נספח.
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התוצאה של המעורבות הממשלתית הזאת :התנודות ,ה של הצמיחה וה של האבטלה ,פחתו
עד לרבע מגודל שלפני המלחמה.
הסדר הקיינסיאני ניצח.
הסדר הקיינסיאני :צמיחה ,פיתוח ודמוקרטיה
'המקרוכלכלה' התחילה דרכה במחקרי על מיתו ואבטלה ,על מדיניות אנטימחזורית ומניעת
משברי אבטלה ,אול ע פתיחת המלחמההקרה היא עברה למחקרי על 'צמיחה' ).(growth
באותה תקופה התרכזה ארה"ב בבלימת בריה"מ באירופה המערבית ,לאחר שנחלה תבוסות
במרכזאירופה ובסי .ארה"ב הגיבה בתוכנית מרשל ,אשר הייתה מיועדת ליצור צמיחה כלכלית.
זאת הייתה אמורה למת את ההשפעה החזקה של הקומוניסטי והאיגודי המקצועיי ולהרחיק
מה את שכבות הביניי.
האליטה האמריקנית חיפשה אידיאולוגיה מדעית ,שתעמוד נגד הדוקטרינה הקומוניסטית
בעול הפריפריאלי .היה צפוי ,שהמלחמה תתרחב מעבר לאירופה ככל שתהלי" הדה
קולוניזציה יתעצ .המעצמות הקולוניאליות הישנות ייסוגו :בריטניה ממערב ומזרחאפריקה,
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צרפת מצפו וממערבאפריקה ,הולנד מאינדונזיה ,בלגיה מקונגו ,פורטוגל מאנגולה ומוזמביק –
והמאבק יתפשט ברחבי העול.
בסו המאה התשעעשרה סיימו המעצמות הישנות לכבוש את העול וא להילח בינ לבי
עצמ על השטחי שנותרו .זה היה העיד הידוע של האימפריאליז.
כדי להיטיב למשול בשטחי החדשי היה צור" להכיר את העול הלאאירופי .לש כ"
נוסדו שני מדעי חדשי :האחד היה מדע האנתרופולוגיה ,אשר חקר את מוזרויותיה של בני
האד ,שהיו נתוני בשטחי שנכבשו על ידי המעצמות .בעיקר היה נהוג להתחקות אחר
קבוצות בניאד 'פרימיטיביי'' ,שבטיי' ,לא 'מודרניי' ,חסרי 'היסטוריה' וטכנולוגיית כתב.
המדע השני שצמח באותה תקופה היה מדע האוריינטליז ,שהיה מיועד בעיקר לחקירת
השטחי הלאאירופיי 'המתקדמי' יותר בעלי עבר היסטורי מוכח ,א" לא 'מודרניי' ,כמו
22
סי ,הודו והמזרחהתיכו.
אול עתה בני האד 'הפרימיטיביי' או 'הלא מתקדמי' בשטחי העול שלאחר מלחמת
העול השנייה ,עמדו להשתחרר ,וזאת הייתה סכנה :בריה"מ תנצל את הטינה שרחש העול
הלאאירופי אל המעצמות הקולוניאליות ותשתלט על תודעת של בניאד לאמתוחכמי ,לא
מפותחי אלה – אות הפרימיטיביי של התקופה האנתרופולוגית .את מקו המרו #לכיבוש
השטחי הלאאירופיי של המאה התשעעשרה ,החלי עתה המרו #להשפעה על המושבות
לשעבר .כ" בא לעול מדע שאינו חוקר את עבר ,טבע ומסורת של הילידי אלא מתחקה
אחר עתיד :מדע 'הפיתוח' ) (Development Studiesשל שנות החמישי והששי.
העול 'הלאמפותח' ) (undevelopedבשפת 'המקרוכלכלה' – או 'העול השלישי',
בשפה הפוליטית של אינקרומה – נזקק בדחיפות למודלי של 'פיתוח' ו'מודרניזציה'.
23
אחד המודלי המבטיחי היה 'מודל ההמראה' ) (take-offשל וולט רוסטוב.
המודל טוע בפשטות חסרת פשרות ,כי כדי שמשק לאמפותח יחל #מפיגורו ויהפו" למודרני,
הוא נזקק להשקעות יצרניות גדולות – בדומה לאנרגיה הרבה שלה נזקק מטוס כדי להמריא
ולהתגבר על כוח הגרביטציה .לאחר ההמראה ,ה המטוס וה המשק משייטי באמצעות אנרגיה
מועטה אל עבר המטרה הנכספת :חברת צריכה המונית .אלא שמקורות להשקעה בגודל כזה
אינ זמיני ברוב המשקי הלא מפותחי ,בעיקר בגלל הגידול הדמוגרפי המהיר ,שמסיט את
המקורות המיועדי להשקעה לעבר צריכה .התוצאה :המשק ידרו" במקו .לא תהייה צמיחה.
כל תוספת מועטה של צמיחה תקוזז על ידי תוספת ילודה .וכ" ,העוני ישרור ויהווה ק ח
לשגשוג חתרני קומוניסטיי )בעתיד ייכתב :ק ח לשגשוג הפונדמנטליסטי המוסלמיי(.
מכא ,שכדי לחולל 'המראה' יש צור" בסיועחו ,#להגדלת המקורות לש השקעה ב'פיתוח'.
המודל סיפק הצדקה לממשל האמריקני לפתוח בתוכניות סיוע כלכלי בדרומזרח אסיה
24
ובדרוקוריאה ,כדי 'לייצב' את המשטרי הפרואמריקניי.
אבל ברור ש'פיתוח' אינו עסק מקרוכלכלי בלבד .יש צור" בהשלטת 'דמוקרטיה' ,שהיא,
כידוע ,אחת התנאי ל'מודרניזציה'.
כא נכנסו מודלי 'מקרופוליטיי' של דמוקרטיה ומודרניזציה ואלה הפכו לטקסטי יסודיי
בלימודי הפוליטיקה באוניברסיטאות המערביות .הידועי ביניה היו של סימור ליפסט,
ברינגטו מור וסמואל הנטינגטו 25.כל המודלי הללו ה בסופו של דבר עיבוד וולגארי של קרל
מרקס .המודלי מתבססי על התפתחות הקפיטליז באירופה והסטיות האפשריות ממנו.
מודרניזציה תלויה בתיעוש ,בצמיחה כלכלית ,בהתפתחות שכבות ביניי רחבות ,בנטייה

 22סקירה קצרהImmanuel Wallerstein (2004) World System Analysis: An Introduction: Ch.1 :
Walt W. Rostow (1956) The Take-Off Into Self-Sustained Growth 23
Walt W. Rostow (1960) The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto 24
Seymour Lipset (1963) The Political Man: Ch.2; Barrington Moore Jr. (1967) Social 25
Origins of Dictatorship and Democracy; Samuel P. Huntington (1968) Political Order in
Changing Societies
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לדיפרנציאציה ובהסתגלות המוסדות התרבותיי והפוליטיי לשינויי המהירי של
המודרניזציה.
זאת הייתה תפישה ששיקפה את יחסי הכוח בעול של אז ,כלומר את העליונות המוחלטת של
העול הקפיטליסטי המרכזי ,ע ויתור מסוי לסטיות 'תרבותיות' מקומיות בנוסח יפא או הודו.
אי פלא ,כי המודלי הללו היוו שק אגרו מצוי עבור המבקרי הנאומרקסיסטיי של אסכולת
'התלות' מסו שנות הששי ,אסכולת 'הסיסטמה העולמית' של שנות השבעי ,וכמוב
בעקבותיה המעתיקי הפוסטיסטי למיניה של שנות השמוני והתשעי.
כל המודלי הללו של הפיתוח ,המודרניזציה והדמוקרטיזציה ,צמחו על רקע המעורבות
הגוברת של הממשל האמריקני בעול .ה המליצו על מעורבות ממשלתית וסיועחו #כדי ליצור
תנאי של צמיחה ודמוקרטיה יציבה .ה היו חלק מצמיחת האקדמיזציה של הפוליטיקה.
קיינסיאניז מדיני
לסדר הקיינסיאני היה צד אחר ,פחות נעי ,בעיני הנאוקלאסיקני :מרכזיותה של המדינה.
על פי דוקטרינת 'המקרוכלכלה' של קיינס ,המדינה הינה הגור היחיד שמסוגל לווסת את
המשק ולנהל את הביקוש .רק לה יש את היכולת להפעיל מדיניות כלכלית חסרת פניות ,משו
שהיא חסרת אינטרסי בשוק .בידה יש את הזיכיו הבלעדי להפעיל מדיניות פיסקאלית )תקציב
ומיסוי( ומוניטארית )אג"ח ,רבית ,מטבע(.
באירופההמערבית התקבל הסדר הקיינסיאני באופ טבעי ואומ #כחלק מתהלי" השיקו מ
המלחמה .עליונות המדינה ,מרכזיותה הציבורית ומחויבויות השליטי המדיניי כלפי הנתיני
והאזרחי ,היו טבועות בהיסטוריה המדינית ,המלוכנית והרפובליקנית של אירופה .לא כ" היה
בארה"ב.
בארה"ב ,המלחמה על מרכזיותו של הממשל הפדראלי התחילה עוד בימי העצמאות בסו
המאה השמונהעשרה .אול מאז תחילת המאה העשרי התרבו והתחזקו הארגוני והסוכנויות
הפדראליות ,ולאחר מלחמת העולהשנייה הפכה המדינה הפדראלית לעובדה מרכזית בארה"ב.
נוצר צור" במדע חדש :ניהול מדיני.
הצור" בניהול מדינימקצועי הורגש בארה"ב כבר לאחר מלחמת הצפו בדרו' .הנציגות
העממית' שהייתה מושרשת בפוליטיקה של אמריקה החקלאית ,הפכה למצחיקה במקצת כאשר
בסו המאה התשעעשרה נכנסה ארה"ב לעסקי אימפריאליי.
למעשה ,ג בתקופת הזוהר של החלו האמריקני במאה התשעעשרה ,הדמוקרטיה
האמריקנית לא הייתה מעוררת התפעלות .תיאורי דהטוקוויל אינ מחמיאי במיוחד ,לא
לאמריקאי ולא לדמוקרטיה 26.אבל לקראת המאההעשרי היה ברור ,שאי אפשר לתכנ
מדיניות לטווחארו" כלשהי ,או אפילו לנהל תקציב ביטחוני לשנה אחת באמצעות קונגרס פרוע
שמורכב מנציגי בורי ומושחתי.
הדר" שבה נכנסה ארה"ב למלחמות נגד מקסיקו ,נגד ניקרגואה ,נגד המושלי הספרדי
בקריביי ובפיליפיני – הפכה לש דבר בהיסטוריה ,למשל ושנינה לאינטרסי פרטיקולאריי
של סוחרי נשק ,בנקאי ,סוחרינדל" ,סנאטורי משוחדי ובעלי עיתוני צהובי שדחפו בכוח
למלחמה.
הדר" שבה התנהלו המלחמות של ארה"ב בתחילת המאה העשרי כולל מלחמת העול
הראשונה ,שלא לדבר על מלחמת הצפו בדרו במאה התשעעשרה ,הייתה מפחידה
באווילותה .היה ברור שהנשיא ומשרד ההגנה מנהלי את הצבא בחובבנות ,בשחיתות ,בבזבוז
ובאבדות כבדות ,על פי מסורת היוזמה החופשית .כ" ג היה הדימוי של משרדהחו #וקשריו
ההדוקי ע אילי ההו.

 26אלכסיס דהטוקוויל ) (1840הדמוקרטיה באמריקה )תרגו(.
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בעיני האינטליגנציה שצמחה לאחר מלחמת הצפו בדרו היה נראה שיש צור" דחו
ב'שירותציבורי' מקצועי ,בעל הכשרה אקדמית וראייה פדראלית כוללנית.
וודרו ווילסו ,שהייה לפני היותו לנשיא ארה"ב ,פרופסור למדעהמדינה באוניברסיטת
פרינסטו ,חתר לחזק את הביתהלב והגופי הפדראליי ,להפקיע מהקונגרס את סמכותו
לקבוע את התקציב הפדראלי .הוא רצה בצוותות מומחי ,אשר מקיפי את הנשיא ושמעצבי
מדיניותחו #ומדיניות משקית לא על פי גחמות מקומיות ועסקיות.
וכ" ,על רקע כניסת ארה"ב לעיד המלחמות האימפריאליות והתחזקות הארגוני הפדראליי
– עלו מדעי הניהול למיניה .אבל רק לאחר 'המשבר הגדול' ולאחר מלחמתהעול השנייה
נכנסו לעול האקדמי מדעי 'הניהול המדיני'.
הסדר הקיינסיאני חייב את הממשל לעסוק בפיקוח על שוק ההו ,לעקוב באופ הדוק אחר
ביצועי המשק ולהתערב בחלוקתההכנסות .כל זה דרש צבא גדול של פקידי ,המיומני
27
בחשבונאותמדינית ,מיסוי ותקצוב.
המלחמה הקרה התחילה ובעקבותיה גדלה המעורבות הצבאיתמדינית של ארה"ב ברחבי
העול .נפתח מרו#חימוש גרעיני וקונבנציונאלי בי המעצמות .הפנטגו והצבא גדלו .ארגוני
משטרה ,סוכנויות לפיקוח ,לריגול ולמודיעי שגשגו .נוצר קומפלקס ממשלתיצבאי ענק שהיה
קשור בעשרותאלפי עסקי ,שייצרו ,מכרו ,ביצעו מחקרי עבור גופי הממשל.
ההוצאות הגדולות של הממשל על חימוש ,ומימו טכנולוגיות צבאיות – הגדילו את
התקציבי ואת כמות המועסקי הממשלתיי לממדי חסרי תקדי בהיסטוריה האמריקנית.
ההוצאות הביטחוניות שהיו כ  1%בלבד מהתוצר המקומי הגולמי בתחילת שנות השלושי,
גדלו לכ  12%בתחילת שנות החמישי.
היה צור" בניהול התמנו הזה ,היה צור" במנהלי ציבוריי בעלי הכשרה ולא רק באנשי
עסקי מקורבי לעסקני פוליטיי.
ואכ ב'מדעהמדינה' צמח מדע חדש בש 'ניהולציבורי'.
מדע 'הניהול הציבורי'
בספרי הלימוד של 'הניהולהציבורי' אוהבי לפתוח בסיפורי חלוצי ,אשר בעמל ובאומ#לב
הקימו את 'מדעהניהול' ,על רקע המפעלי הגדולי בארה"ב והמכרות בצרפת של סו המאה
התשעעשרה .מזכירי את תנועת 'הניהול הסיסטמטי' ,מתעכבי ארוכות על הספר עקרונות
הניהול המדעי של פרדריק טיילור 28.לבסו ,מקנחי בשרלט אחד בש אלטו מאיו.
האחרו גילה לקפיטליסטי את סוד היצור האנושי 'הלארציונלי' ,אשר נית לסחוט ממנו
עבודה בעלויות נמוכות יותר מאשר השיטות 'הרציונליות' של תגמול וסנקציות .זאת עושי
באמצעות 'יחסיאנוש' או בשפה פשוטה :באמצעות מדליות ,אותותכבוד ודגלי.
התחבולה האחרונה כבר הייתה ידועה לשליטי באירופה הרפובליקנית ,אשר גייסו חיילי
בחינ בעזרת חינו" 'יסודי' מאז המהפכה הצרפתית והמצאת היצור החדש הקרוי 'אזרח' .התברר
שא תלמד את האיכרי והפועלי קרואוכתוב בסיסי ,ה יוכשרו לקרוא עיתוני ולקלוט
תעמולה מדינית .במלחמתהעול הראשונה התברר שעסקי 'יחסיהאנוש' פעלו היטב :כששי
אל חיילי הרגו אחד את השני ביו אחד בקרב כידוני על הסו .והכל בחינ ,ולמע עסקי
מטאפיסיי כמו דגל' ,חירות' ו'מולדת' .שו חיל שכיריחרב המכבד עצמו ,לא היה מגיע
לדבקות כזאת .מאז ,כמוב המצב השתפר ,ו'האזרח' הפטריוט הוסב באמצעות חינו" זול והפ"
לקורא סיסמאות' ,חדשות' ופרסומות נלהב .הוא נשלח יויו להלח על זהותו בקניוני
ובערוצי התקשורת .הוא הפ" ל'צרכ הבוחר'.
כל ההתפתחות הזאת נטמעה על כרעה וקרביה בתו" מה שמכני 'לימודי תעשיה וניהול'.
John Kenneth Galbraith (1975) Money. Whence It Came, Where It Went: Ch. 16 27
Frederick W. Taylor (1911) The Principles of Scientific Management 28
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א" מעל לכל ברור :אי לכל זאת שמ #דבר ע 'ניהול ציבורי' ,אלא לשימוש חיצוני בלבד.
בשנות הארבעי נוסד מדע 'הניהולהעסקי' באוניברסיטת הרווארד.
הייתה זאת הודאה עקיפה של אליטתהכוח האמריקנית ,כי האתיקה הנאוקלאסית נסדקה.
היא אינה תואמת את המציאות שלאחר המשבר הגדול.
'הניהולהעסקי' הל" ונפרד 'ממדעהכלכלה' ,למרות שלכאורה הוא נשע על יסודות
תיאולוגיי משותפי :האלהת 'השוק החופשי'' ,התחרות המושלמת' 'היוזמה הפרטית' ו'הקניי
הפרטי' – וכמוב שנאה תהומית לכאורה ,ל'התערבות ממשלתית' ל'סקטור הציבורי',
'לפוליטיקאי' ול'בעיות חברתיות'.
'הניהולהעסקי' עוסק בתמחיר במציאות של קונגלומרטי ,פרסומת וממשלי גדולי .הוא
ג נפרד מניהול הייצורהתעשייתי ומתרכז בפירמה ובניירותהער".
לכל זאת ,אי ולא צרי" להיות קשר כלשהו לניהול מדיני ,לניהול ותכנו שירותי ממשלתיי
או גופי ציבוריי .וא אל פי כ ,משו מה ,הניהול המדיני והציבורי נשלטי על ידי 'רוח
העיסקיות' ).(business creed
הניהול המדיני והציבורי נשמע מאד מבטיח בזמנו ,על רקע הסדר הקיינסיאני החדש ,בעקבות
ההתפתחות המהירה של השירותי הציבוריי והצור" בתכנו ובפיקוח ציבורי על הגופי
הצבאיי.
התחו הזה היה יכול להפו" באוניברסיטאות לאלטרנטיבה ל'מדעיהניהול' ,התעשייתיי
והעסקיי ,וכמוב ל'מדעהכלכלה' .הוא היה יכול להכות בקלות את השליטה הנאוקלאסית
בתודעה .הוא היה יכול להכשיר מתכנני ונציגי ציבוריי בעלי אתיקה אלטרנטיבית ל'יוזמה
הפרטית' .הוא היה יכול לחולל שיטות חדשות בתכנו המשקי ,החברתי ,האורבני ,הסביבתי .הוא
היה יכול לפתח תיאוריות חדשות במיסוי פרוגרסיבי ,שיטות אחרות של ניהול עסקי
ממשלתייציבוריי ,תחשיבי אלטרנטיביי של בדיקת 'כדאיות'' ,תשואה'' ,תועלת' .הוא
יכול היה לסייע בתכנו ביטוחחברתי מתקד ,קופותפנסיה יעילות ,מרק בריאותי אחר .הוא
היה יכול ללמד בניאד כיצד לעשות תקצוב ציבורי אחרת ,כיצד בוני תקציב דמוקרטי .הוא
היה יכול ליצור תהלי" דמוקרטי .זה היה אפשרי בשנות החמישי כאשר התחילו בהקמהמחדש
של המשקי והשירותי באירופה.
וזאת הייתה בעיה' :ניהולציבורי' היה דגל אדו בעיני אליטת הכוח האמריקנית' .ניהול
ציבורי' בעיני הקפיטליסטי בעול נשמע יותר גרוע מסוציאליז.
באוניברסיטאות האמריקניות ,שה הד למאווי ההו ונשלטות על ידי בעליההו – לא היה
מקו אפילו להרהורי חתרניי מסוג זה .כבר נמצאו מדעני כלכלה מהסוג של מילטו פרידמ
ומרעיו שפתחו בזיו ההיסטוריה של שנות השלושי ,וחיכו לשעתכושר שתגיע בשנות
השבעי כדי לקעקע את מעט הניהול הציבורי העצמאי ,ששרד מתקופת המשבר הגדול.
מלכתחילה היו ראשי ההיררכיה האקדמית באמריקה כוהני במסדר הנאוקלאסי .ה סברו
וסבורי שכל דבר ציבורי מטבעו אינו 'יעיל' ,משו שאינו 'תחרותי' ,משו שאינו נהנה מתאוות
רווח – ומכלמקו ,שהוא פחות יעיל מתאגיד עסקי.
הנחת היסוד שה הצליחו להשליט במדע 'הניהולהציבורי' היא ,שהסקטור העסקי הוא
הסקטור 'היצרני'' ,המייצר ערכי' ומשוכ" הוא 'מייצר רווחי'.
הסקטור הציבורי ,לעומת זאת ,הוא טפיל הרוכב על כתפי היצרני .עובדה :הוא לא מייצר
רווחי ,אלא נוטל את הרווחי של 'היצרני' ,כלומר של העסקי שמשלמי מסי ,ומבזבז
אות.
נכו ,בלית ברירה' ,לטווחקצר' ,יש צור" במיסוי ובתקצוב ציבורי לנוכח אויביו המרובי של
השוקהחופשי והדמוקרטיה .אבל זה יעשה על פי ההגות הנאוקלאסית והסדר העסקיהפרטי.
ככל שנצליח להפריט יותר את התחומי הציבוריי ,כ" ייטב לדמוקרטיה ,ל'ציבור' ,כלומר
ל'צרכני'.
ה סבורי ש'הביורוקרטיה' נוטה לכוחנות ,ל'מונופוליזציה' לשחיתות .אגב ,למע הסר ספק,
אי דבר יותר ביורוקרטי מאשר תאגידיהענק העסקיי באשר ה .ביורוקרטיה היא חלוקת
עבודה קפדנית ,היררכית ,המבוססת על יחסיפיקוד תועלתנייאינסטרומנטאליי )הזוכי
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משו מה לכינוי 'רציונליי'( .כל מטה או סני של 'גנראלמוטורס' או 'מיקרוסופט' או
'סיטיבנק' ,ככל שהוא 'יעיל' יותר ,כ" הוא 'ביורוקרטי' יותר.
בכל מקו בעול האקדמי הזה ,מטיפי נגד 'ביורוקרטיה' .והמטיפי ,אמנ הינ 'הואנושי'
בעל 'שווישוק' )לא גבוה במיוחד( – אלא שה בס" הכל ביורוקרטי במדרג האוניברסיטאי,
שהוא אכ ,מצטיי ב'מונופוליזציה' על המחשבה ,כוחנות ושחיתות ,לא פחות מהסקטור העסקי.
וכ"' ,הניהולהציבורי' הפ" מלכתחילה לתחו החלש ביותר בתו" 'מדעהפוליטיקה' ,ה
מבחינה עיונית וה מבחינת כוחהאד שעסק בו .הרמה בכתביהעת שלו מדהימה בנמיכותה.
לא מפתיעה ביותר ההתעקשות של מחברי הספרי והמאמרי ,רוב מסובסדי היטב ,לברוח
כל עוד נפש ב ממחקר רציני או אפילו מדיו ,בנושאי הציבוריי המרכזיי :סדר חשבוני
אחר; כיצד בוני תקציב אחר; חלוקהמחדש של הכנסות; מחקר כלשהו על חלוקת הכנסות
הקיימת; שיטות חדשות של מיסוי דמוקרטי; מחקר חדש על מיסוי; תעסוקה ואבטלה שלא
מנקודת מבט של 'צרכי המשק' – כלומר של המדינה הקפיטליסטית; בניה המונית שלא מנקודת
מבט קפיטליסטית; מחקר כלשהו ראוי לשמו על הבניה והדיור; מחקר כלשהו על המשטרה; על
בתי המשפט )ההולכי ומופרטי בימינו(; מדיניות מטבע; אינפלציה; חובותלאומיי; מי
מנפיק אג"ח ממשלתיציבורי ,למה ,כמה ,לש מה; מטבעחו ;#מחקר אלטרנטיבי על תקציב
הביטחו; כיצד מנהלי חברות ממשלתיות; מי מחליט להפריט; א מחקר לא נעשה על הקמת
בנק ציבורי ,אלטרנטיבי למערכת הבנקאות הקפיטליסטית.
בעול הקפיטליסטי הזה ,לא תוכלו למצוא שו צוות מקצועי בעל ידע אלטרנטיבי ,המצויד
בסדר חשבוני חדש ,שיחלי את הפקידי המתוכנתי באגפי התקצוב ,ההכנסות ,המיסוי ,שוק
ההו במשרדי האוצר ,בבנקי המדיניי המרכזיי ,בקופות הפנסיה ,בביטוחהלאומי ,במרכזי
איסו הנתוני והמחקר הציבורי .מאומה.
מי שניהל ותכנ ,בסופו של דבר ,את מכלול הארכיטקטורה החשבונאית – וכמוב את דר"
איסו הנתוני ,אומדנ וניתוח ,במדינות הקפיטליסטיות )כולל אלה שנותרו ע מסגרת רווחה
ציבורית( – היו המנהלי והטכנאי העסקיי ,על פי תמונתהעול הנאוקלאסית ובשליטה
מוחלטת של הקפיטליסטי.
לניהול הציבורי אי קשר לצרכי של רוב הנתיני המדיניי .הוא בבעלות אדוני העול.
במדע 'הניהולהציבורי' אי שו ניהול ובוודאי שאי בו שמ #של ציבוריות דמוקרטית.
לעומת זאת' ,ניהולציבורי' מצא לו שני להיטי שנושאיח בעיני האדוני וא נראי
'רפורמיי'אופנתיינמרצי .האחד הוא 'ארגו ' והשני 'קבלתהחלטות'.
ספרי 'מדע הניהול' בכלל ו'הניהולהציבורי' בפרט ,מלאי בזבל ארגוני .ערמות של ספרי
מסובסדי שמלאי במילי ומשפטי חסרישחר על ארגו ,רהארגו ,רפורמותמנהלתיות,
שיטות בקרה ,רשתות פיקוד ,דהפורמציה ארגונית ועוד .הגרועי בה מפתחי 'מודלי
ארגוניי' ,ע ובלי חיצי מתוסבכי ,לבירינטי ללא כניסה וללא מוצא .ללא פשר.
התוצאה של כל זאת היא ,רוטב של 'ביקורת' ,של 'הצור" ברפורמה ממשלתית' ,של 'עיוותי
ביורוקרטיי' ו'כשליארגוניי'; וכרגיל מוסר השכל :הסקטור הציבורי חולה ,סוחב עמו
סחבת ,לוקה בטפסת כרונית ,סובל מ'התאבנות' ומ'לטיפונדיות' ,מ'מוטיבציהנמוכה' של
עובדיו ,שה בדר"כלל 'מסמר ללא ראש' ,כלומר חוטאי ב'קביעות' במקו העבודה.
כל זאת בניגוד לסקטור הפרטיעסקי היעיל ,הגמיש ,הדינאמי ,שעובדיו נמרצי ונחושי עד
עור שיניה .ה 'תחרותיי'' ,שרתניי' ,לא יושבי לרגע חלילה ,ומעל לכל ,ה ניידי,
מוביליי ,כלומר אי לה הדבר הסוציאליסטי הזה 'קביעות' ,ישמרנו יהווה .ה עובדי לפי
חוזי ,ה .zapping labor
ל'תורתהארגו' הציבורית התלוותה יומרנות של ידיעה מהו טוב ומהו יעיל .מאחר שמדובר
בכניעות לעסקיות – הכוונה ב'טוב' וב'יעיל' היא ל'רווחי' ול'קיצו #עלויות' .וכא מככבת מילת
קס שאי לעמוד בפניה' :פרמטר'.
ה'פרמטר' אמור לענות על האובססיה הקפיטליסטית לסיפוק הצור" ב'כמותיות' .פולח
הפרמטר כוו בעיקר 'להעניק כלי' להערכה ולאומד של 'ביצועי' הארגו שאינו מפיק רווח,
שאינו 'מייצר הכנסות' ,רחמנאלצל.
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ארגוני הענק ,כמו המשטרה והצבא והביטוחהלאומי ,ה 'ביורוקרטיות' שלא נית כרגע
להיפטר מה .ה חיוניי לשרידות הסיסטמה הקפיטליסטית ושלומ של בעליההו ,אול
חשוב שה יהיו כנועי .שידעו את מקומ .ה חייבי לעמוד במבח הפרמטר.
מאחר ש'הניהולהציבורי' אינו עוסק בניהול ומכוו לשרת את האינטרסי הפרטיי ,הוא יכול
להתפנות ולעסוק בלהיט השני' :קבלתהחלטות' ,ולעתי באחיו הפחות נוצ' :#קביעת
מדיניות'.
א נרתעי לעסוק בתוכ הציבורי עצמו ,תמיד אפשר להתגדר בפלפולי על הצורה .שהרי
ברור :א יקבלו החלטות במשרד השיכו ברוח הניהוליתציבורית הרציונלית ,הדירות תהיינה
מרווחות ,מתוכננות היטב ,זולות ובליווי מימו זול.
א היו מתקבלות החלטות ברוח של העסקי האמריקני בעת הפלישה ללבנו – לא היו
הדברי נראי כמות שה .מי שלא מאמי ,שישאל את הגורו מקנמרה מהפנטגו .ג עסקי
ההתנחלויות היו יכולי לשגשג א א" היו מאמצי מודלי רציונליי או כמעטרציונליי של
'קבלתהחלטות'.
ואכ ,התחו מש" אליו להטוטני לרוב :פסבדומתמטיקאי ,פארהפיזיולוגי ,נביאי
פסיכולוגיסטיי ,מומחימנטאליות ,מהמריכפייתיי ,בעלידיבוק להסתברויות ,רדופי
סימולציות ,קוראיבאוב ה'תרחישי' ,משככי'משברי' ,תיאורטיקני גיאופוליטיי וסת
חולינפש.
בשנות התשעי הגיע קיצו של 'הניהולהציבורי' .שרידי הגבולות המדומי של התחו נסחפו
על ידי הקפיטליז העולמי שאינו נזקק לו עוד .הוא הוכנס למכירת חיסול יחד ע שרידי הסקטור
הממשלתי .הוא בעצ הפ" לממונה תיאורטי על מכירתו לקפיטליסטי.
ספרי הלימוד ב'ניהולציבורי' הפכו בגלוי לנספחי ציבוריי של הניהול העסקי .מדובר
במשק ציבורי מוניטריסטי .sound finance ,המדעני עצמ ,שלחמו בחירו נפש במש"
שני כנגד ה'ביורוקרטיה' ,כנגד מוסד 'הקביעות' ,כנגד האיגודיהמקצועיי ,כנגד הפנסיות
התקציביות – מצאו עצמ הולכי ומופרטי' .הקביעות' בביורוקרטיות האקדמיות הולכת
ונשחקת ועמה ג הפנסיות התקציביות.
לא מעט מהמלומדי מוצאי עצמ כ zapping laborבחיל המילואי של שכירי 'ההו
האנושי' הציבורי .בסדר החדש הקפיטליסטי אינ זקוקי לה עוד.
'קבלתהחלטות' ו'קביעתמדיניות' הפכו במהרה ללוגו במדע שאפתני ,אשר פר #בשנות
החמישי באג אחר של 'המדעהפוליטי' :מדע 'היחסיבינלאומיי'.
מדע 'היחסי הבינלאומיי'
המלחמההקרה הגדילה את הכוחות המזויני של ארה"ב .ההתנקשויות בקוריאה ,בברלי וביוו
והתעצמות מרו#החימוש הגרעיני – הובילו לפריסת הצבאות האמריקניי ברחבי העול .נוצר
צור" במומחי מסוג חדש .המומחי הללו כונו 'אסטרטגי'' ,קלאוזביצ'יאמריקניי',
'פילוסופי של לוחמה גרעינית' ,אבל ה בדר"כלל הסתפקו בתואר 'מומחי לאלימות' .כ"
מכל מקו ,ראו עצמ מדעני מהסוג של הנרי קיסינג'ר ,תומאס שלינג ,ברנרד ברודי ,הרמ
קאה ודומיה.
ואכ ,ה היו מומחי מסוג חדש למציאות חדשה :במאה השמונהעשרה היה נית לרכוש
כמה רובי 'במבצע' ,לאסו כמה אסירי מבתיהסוהר ,או לקנות כמה צמיתי לפי קילו
מפיאודל בגרמניה ,להטעי אות על אוניות ולנצח בטרפלגר ,או א לכבוש את צפו אמריקה.
לאחר המלחמות של המהפכההצרפתית ,התפתח בפרוסיה במאההתשעעשרה 'מדע
המלחמה' הרציונלי ,אשר תר רבות להריסה ולהריסהחוזרת של גרמניה ואירופה במאה
העשרי.
עתה השתנו הזמני .במלחמות החדשות של המחצית השניה של המאההעשרי ,כבר היה
מדובר בשילוב מעמיק של צבאמשקאידיאולוגיה )או יותר נכו :עסקימדינה(.
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לשילוב הזה קראו 'ביטחו לאומי' ) – (national-securityמונח שנחשב בזמנו למהמ
במקוריותו .לא עוד 'אסטרטגיה' צרתאופק של חבורת קציני בדימוס בעלי צווארו נוקשה,
אלא מומחי מדינייביטחוניי בחליפות אזרחיות המצוידי במיטב הארסנל המדעי.
המלחמות הפכו ל'טוטליות' ועמ צצה מילה מדעית חדשה שהפכה לשגורה בפי כל אסטרטג,
עיתונאי ואישההמו' :הרתעה' ).(deterrence
הונפקו בקצב מסחרר מודלי של 'הרתעה' .מודלי רציונליי וכמעטרציונליי ,ע
הסתעפויות ל'תרחישי' ,ל'תסמיני' ,ל'איתותי' ,ל'משברי' ,ל'מאזאימה' ,ל'מכהראשונה'
ול'מכתנגד'.
לכבוד עסקי ה'הרתעה' האלה ,נוסד מדע חדש בש 'תיאורית המשחקי' ).(game theory
עד מהרה התגלגל המדע האחרו והתפשט בכל מגזרי התודעה ,בעיקר בקרב התודעה
הקפיטליסטית הלוחמת יויו באופ בלתיאמצעי את מלחמת הצברההו .וכמוב ,היא
מוצאת את ביטויה בקרב האידיאולוגי האסטרטגיי של הצברההו במחלקות
האוניברסיטאיות של 'מדעהכלכלה' ו'הניהולהעסקי'.
כל עסקי הביטחוהלאומי ,ההרתעה והמודלי של 'משחקיהמלחמה' הצטופפו תחת כנפיו
של מדע 'היחסיהבינלאומיי'.
המדע האחרו היה מדע אמריקני מובהק ,נוסד על ידי אמריקאי ושיק את המעורבות
האמריקנית בעול .הוא נועד להצדקת מדיניותהחו #האמריקנית ולהכשרת פקידי עבור עסקי
הביטחוהלאומי האמריקניי.
כש שהכלכלההפוליטית הנאוקלאסית הפכה לאידיאולוגיה דומיננטית ,נכפתה על התודעה,
והפכה להיות ש נרד בלעדי ל'כלכלה' – כ" ג מדע 'היחסיהבינלאומיי'.
המדע הזה אינו אלא אידיאולוגיה ,שנכפתה על הלומדי באוניברסיטאות .שמה המקורי של
האידיאולוגיה הוא 'האסכולההריאליסטית' ) (Realist Schoolוהיא הפכה לש נרד בלעדי
ל'יחסיהבינלאומיי'.
'האסכולההריאליסטית' נוסדה על ידי הנס מורגנתאו ,אשר פרס ספר בש :פוליטיקה בי
אומות 29.הספר קבע את גבולות המדע ,את יחידת הניתוח הבסיסית ואת הכוח המניע בעול
הבינלאומי.
ראשית ,יחידת הניתוח הבסיסית היא המדינה .אי חשיבות מיוחדת לטיב המשטר או
לאידיאולוגיה של שליטיה ,או למה חושבי ארגוני וקבוצות חברתיות על המציאות המדינית.
המדינה היא יצור עצמאי בעל חוקיות משל עצמו .המדינה היא יחידה הומוגנית ,היא השחק
הרלבנטי לניתוח .לעתי נראי ,כביכול ,אינטרסי 'מסחריי' או 'חברתיי' מאחורי מדיניות
חו #מסוימת .א" לא ,טוע מורגנתאו ,כול נכללי בתו" האינטרס המדיני.
א מתעקשי להאניש את המדינה ,נית לדבר על 'מנהיגי' ,על 'מקבליהחלטות לאומיי'
ועל 'קברניטי'; א" מנגד ,יש לזכור ,כי לדמויות 'הריאליסטיות' הללו ,אי משמעות אחרת
מלבד משמעות 'מדינית' .אי ה אלא התגלמות האינטרס המדיני.
שנית ,המדינה היא 'שחק רציונלי' .היצור הזה מציב לעצמו מטרות מוגדרות וחותר להשיג
אות בדר" הקלה ביותר .למרות הסביבה השרויה באיודאות ,במושגי לקויי ובאינפורמציה
חלקית – 'מקבליההחלטות'' ,המנהיגי' ו'הקברניטי' חותרי להשיג את היעדי בדר"
האופטימלית ביותר והפחות 'אידיאולוגית' .לעתי נראה שמדובר בהצהרות 'חברתיות',
ו'מוסריות' בנוסח 'המאבק נגד האימפריאליז' ,או 'המאבק להשלטת הדמוקרטיה' ,או 'למע
חופש המסחר' .א" אי הדברי כ" ,טוע מורגנתאו :מעבר להצהרות ,המעשי ,הדיפלומטיה
והלחצי – מדיניותהחו #מתפקחת מהר מחלומות 'אידיאולוגיי' והופכת 'ריאליסטית'
למהדרי.
שלישית ,הכוח המניע את העול הבינלאומי הוא החתירה הבלתיפוסקת לעוצמה מדינית.
החתירה הזאת נובעת מחוסר ביטחו כרוני שסובלי היצורי המדיניי .משו כ" ,מדינות
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חותרות למקס את מה שמכני 'ביטחולאומי'' .הביטחוהלאומי' של מדינה מוגדר על פי מה
ש'המנהיגי'' ,הקברניטי' ו'מקבליההחלטות הלאומיי' מגדירי כ'ביטחולאומי'.
מאחר שה 'רציונליי' ,מ הסת ההגדרה תהיה סטנדרטית ,ועל פי מיטב החוקיות של
האסכולה הריאליסטית – הוא מדע 'היחסיהבינלאומיי'.
רביעית ,התחו הבינלאומי הוא תחו נפרד מהמדעי החברתיי האחרי .הוא בעל חוקיות
משלו .הוא בעל מערכת שנושאת עצמה ).(self determined
התחו נפרד מ'מדעהפוליטיקה' משו שהאחרו עוסק בארגוני ומוסדות פוליטיי במדינה
ריבונית .בתו" מדינה שורר מצב 'תרבותי' ,כלומר קיימי יחסיסמכות שנכפי על הנתיני
אזרחי .לעומת זאת ,מחו #למדינה שורר מצב 'אנרכי' ללא ריבו שיכול לכפות סמכותו.
מכא ,מערכת בינלאומית היא 'זירה' תמידית ובלתייציבה .שורר בה 'מצב טבע' שבו כל
השחקני מאוימי ,חסרי ביטחו וחותרי לעוצמה.
אלו חוקיטבע שלא השתנו' ,מאז ומעול' .זאת המציאות המתמדת .זה הריאליז.
'האסכולההריאליסטית' ,כלומר מדע 'היחסיהבינלאומיי' ,מנתחת את החוקיות השוררת
בעול ואינה מנסה לשנות את חוקיהטבע.
אי לאסכולה אשליות ,שסבלו מה מתקניעול מסוג של וודרוווילסו ,אשר ניסה לכפות
על העול שלו נצחי ,או כמו של שרי החו #של גרמניה וצרפת ,שחתמו על הסכמי שלו מלאי
תקווה וחסרישיניי בסו שנות העשרי של המאה העשרי .כל אלה סבלו ממחלה חשוכת
מרפא ושמה 'אידיאליז'.
מאחר שמדובר במדע בעל חוקי נצחיי ,דאג מורגנתאו לגייס את מיטב ההיסטוריה המדינית.
מסתבר שכול היו 'ריאליסטי' מבלי לדעת זאת .שהרי ,לפי מורגנתאו' ,האסכולה הריאליסטית'
התחילה באסיההקטנה ההלנית ובוטאה היטב בכתיבתו של תוקידידס על המלחמות
הפילופונזיות .היא המשיכה דר" רומא והמלחמות הפוניות ,דר" המלחמות הנסיכיות באיטליה
של מקיאוולי ,דר" הובס ,גרוטיוס ,וכלה ב'ריאלפוליטיק' של טלירא ,מטרני" וביסמרק ,או
במדיניות החו #שניהלו אוסטריה ,פרוסיה ,צרפת ובריטניה של המאה התשעעשרה.
כמוב ,יש לציי ,ש'האסכולה הריאליסטית' סובלת בתוכנה מדמיו רב מדי לאטטיז
הפשיסטי.
בקיצור ,על מדיניותהחו #האמריקנית להתפכח מהחלומות האידיאליסטיי ,מהק#לנשק
ומהבדלנות .היא חייבת להיות רלבנטית.
ואכ ,ככל שהוצאות הביטחו תפחו ,הפנטגו וסוכנויות הריגול והמודיעי גדלו והצבאות
והבסיסי והנשק האמריקניי התפשטו ברחבי העול – המדע החדשיש הזה הפ" לרלבנטי.
התברר ,שתורסטיי ובל ורדיקלי אחרי בנידורו ,חזו כבר בסו המאה התשעעשרה את
הצפוי :אות מהגרי ופליטי ,אשר קצו בפוליטיקה הנסיכית של אירופה ונסו מהמלחמות
'הריאליסטיות' של בריטניה וצרפת והקימו מושבה אלטרנטיבית בניואינגלנד – מצאו עצמ
חוזרי אל מקורותיה.
מהרגע שהחוואי העצמאיי ביצרו את אחוזותיה ,השמידו את יושבי המקו ,השתלטו על
האדמות ואוצרות הטבע ובעיקר ,על גלי המהגרי החדשי שהגיעו יותר מאוחר – ה חזרו
לפוליטיקה הנסיכית אשר ממנה ברחו מאה שנה קוד לכ .לפתע גילו צאצאי הרפובליקני
נטייה אובססיבית להכחיל את דמ ,לסגל לעצמ את ההיסטוריה הנסיכית ,להקי מאחזי
אסטרטגיי ולשעבד את סביבת באופ מתפשט .ההצדקות של אירופה האימפריאלית התגלו
לה רלבנטיות ,כלומר 'ריאליסטיות'.
הגישה הריאליסטית הפשטנית החלה להשתנות בתחילת שנות השבעי ע מפולת ווייטנא,
שחיקת הדולר ונטישת הסדרי הברטווודס .הסתבר שארה"ב מצויה בשקיעה.
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על רקע זה נוצרה מ גרסה חדשה ,מתוחכמת יותר למדע 'היחסיהבינלאומיי' בש 'נאו
30
ריאליז'.
לפי גרסה זאת ,שתי המעצמות הגדולות מנסות להפחית מהמצב 'האנרכי' ששורר בעול .ה
מצויות ב'שווימשקל' או בתו" 'מאזעוצמה' ועושות מאמצי לשמור ולאכו 'סדרעולמי'.
זהו מצב 'דוקוטבי' ,שעשוי להתפרק ולהפו" למסוכ .הוא עלול ,לאעלינו ,להפו" ל'מערכת
רבקוטבית' ע מרכזי כוח מרובי.
א" אל דאגה .אמנ ההיסטוריה נראית כמשתנה במקצת מאז תוקדידיס ,אבל אלו שינויי
מחזוריי מעיקר .השינויי האלה אינ אלא 'מחזוריהגמוניות' ,שנוצרי בעקבות מלחמות
31
שבאות לאחר שמעצמות חדשות קראו תגר על הסדר ההגמוני שהשליטו המעצמות הישנות.
'מחזורי ההגמוניה' האלה היו גנבה גסה מהאסכולות הנאומרקסיסטיות ,ולמעשה מהנאו
לניניסטיות ,שעברו תהלי" אקדמיזציה ככל שה הראו סימני תשישות.
כל 'הסדר' הבינלאומי הזה ,אשר שתי המעצמות הגדולות שקדו לשמר ,הל" ונמוג בסו שנות
השבעי ככל שהתברר שלא רק ארה"ב שוקעת אלא ג בריה"מ .הדולר נשחק ובמקומו עלו
בהדרגה 'סלמטבעות'' ,יורו' G7 ,ואינדקסי אלטרנטיביי למיניה .קונצרני יפאני וגרמני
הלכו ונגסו במכירות של הפירמות שבסיס בארה"ב .אליה הצטרפו מאז שנות השמוני עסקי
מדרוקוריאה ,טייווא וסינגפור .הגרעו המסחרי האמריקני הל" והעמיק ,ועמו גדלו החובות.
משנות התשעי בלטו מרכזיכוח חדשי באסיה ובמזרחהתיכו .כל הסדר הרציונליסטי
האירופיאמריקני ועמו 'הריאליז' המדיני ,שהוכתבו מאז 'שלווסטפליה' ,לא יכול היה
להתאי למציאות החדשה.
יחד ע שקיעת המעצמות והסדר היש ,נסדק הזיכיו הבלעדי של מדע 'הריאליז'.
כבר בשנות השבעי הופיעו פרשני מתחרי של המציאות הבינלאומית .בלטו ביניה
'הליברלי' ,אשר הפקיעו את המונוליטיות של 'האינטרסהלאומי' ואת בכורת 'הפוליטיקה
הגבוהה' של החו#והביטחו על הנושאי האזרחיי.
ה אשר הביאו בשורה חדשה :המדינות אינ עוד יחידות בסיס לניתוח .ה אינ יצורי
הומוגניי וא לא רציונליי .העול הבינלאומי מורכב מערברב של ארגוני ואינטרסי
32
מדינתיי ובימדינתיי הטווי קשרי גומלי ויחסי של תלותהדדית.
ע אלה הגיעו המרקסיסטי ,שמאז שנות השבעי הלכו והשתלבו באוניברסיטאות
האמריקניות שלאחרי ווייטנא .האקדמיזציה של המרקסיז הביאה יחד ע בוגרי 'השמאל
33
החדש' את 'אסכולתהתלות' (dependency) ,אשר נשאלה מאמריקה הלטינית ומצרפת,
34
ובעיקר את הראיה הטרוצקיסטית הגלובלית ,הכללעולמית ).(world-system
הסכר נפר #ואל המדעלשעבר נדחקו אסכולות ותחומי לרוב .ביניה :פרשני תרבות,
תיאורטיקני של דמיו ,הוגי הגזע למיניה ,נאוגרמשיאני ,מטיפי פרספקטיבה מיניתנשית,
וכמוב איאפשר בלי מפצחי הטקסטי והפוסטסטרוקטורליסטיי.
העול התערער .היו שבישרו על ק #ההיסטוריה הריאליסטית אבל נראה היה שבאקדמיות
פשטה אופנה של ק#הפילוסופיה.
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וכ" ,מדע היחסיהבינלאומיי ,שהתחיל דרכו ע אטטיז פשיסטי ,סיי את תהילתו במי
פלורליז תרבותי בצל 'מות הפילוסופיה' הנציונלסוציאליסטי.
אפשר להמשי" ולדו בנפלאות הפילוסופיה הפוליטית האקדמית של המלחמה הקרה .כיצד
קמו ההוגי לאו שטראוס ,קרל פופר ,ישעיהו ברלי ,אל בלו ,יעקב טלמו ודומיה ועמדו
בפר #הטוטליטריות והצילו את ההגות הליברלית ,ואת הנפש הדמוקרטית ,בעיקר האמריקנית.
אפשר לספר על מחקרי 'המשטרי' בה הוכיחו מדעני פוליטיי באופ מדעני ,כיצד
דמוקרטיות מהסוג האנגלוסקסי הינ הטוב האפשרי לעומת המשטרי הטוטליטריי.
או על מחקרי 'המערכת המפלגתית' ,שבה הפוליטיקה איבדה את משמעותה ואת מהותה
והפכה למדע 'הבוחרי' מול 'העסקניהמנהיגי' בתו" 'השוק הפוליטי'.
א" כל זה אינו חשוב ,משו שמדעיהפוליטיקה גוועי ,כמו 'הפוליטיקה' שה מתארי.
א" אי זה אומר שתמה הפוליטיקה.
הפוליטיקה הייתה הדיו המתמיד בדר" הטובה לניהול הפוליס .וכ" היא תישאר ,למרות מדעי
הפוליטיקה.
הכלכלההפוליטית הייתה פריצת הדר" הראשונה בהיסטוריה המודרנית של דיו רציונלי
בדר" לניהול החברה .אנחנו חוזרי אליה.
אנו רק מסכמי את העול היש .אנחנו משמידי אותו.
אנחנו חוזרי אל הכלכלההפוליטית.
מאמר זה הוא כאמור הקדמה עתידית לספר משטר ההו :הכלכלה הפוליטית של הכוח .הפרקי
הבאי בספר ידונו ביתר פרוט בהתפתחות הכלכלה הפוליטית של הצבר ההו.
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נספח' :הקיינסיאניז הצבאי'
שרטוט  2מציג את היחסי בי ההוצאות הצבאיות ובי הצמיחה הכלכלית בארה"ב.
הקו הדק מראה את שיעור השינוי השנתי באחוזי של התוצר המקומי הגולמי )הסקלה
הימנית( .שיעור השינוי בתמ"ג ,גבוה או נמו" ,מהווה מדד לצמיחה כלכלית או להאטה ומיתו
במשק.
הקו העבה מתאר את רמת ההוצאות הצבאיות כאחוז מהתוצר המקומי הגולמי )הסקלה
35
השמאלית ביחידות לוגריתמיות(.
הערכי בשתי סדרות הנתוני מוצגי כממוצעי נעי של עשר שני )כדי לרכ" את התנודות
ולהבליט את המגמות הרבשנתיות(.
על פי הגר ,הקשר בי שתי הסדרות הל" והתהדק מאז שנות השלושי .נית לראות כי תקופת
ההכנות למלחמת העול השנייה וכ כניסתה של ארה"ב למלחמה לוו בצמיחה כלכלית מהירה.
בשנת  1944הגיעו ההוצאות הצבאיות לשיא 43% :מהתוצר המקומי הגולמי )הער" הממוצע
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הערה :הסדרות מבוטאות כממוצעים נעים של  10שנים.
מקור:
U.S. Department of Commerce: GDP (GDP), GDP in constant prices
(GDPR), military spending (GFML); Data for years prior to 1929 are from
Gleditsch et al. The Peace Dividend (Elsevier, 1995) and from the BCA
Research Group.

 35בסול הלוגריתמי ,מוגדלי הערכי הנמוכי שבגר ביחס לערכי הגבוהי .התצוגה הזאת מסייעת לתיאור
תנודות חריגות ,כפי שאכ אירע במלחמות העול הראשונה והשנייה :באות תקופות קפצו הוצאות הביטחו
בארה"ב מעלה באלפי אחוזי .בסקלה אריתמטית רגילה ,לא היה נית להבחי בתנודות של הערכי הנמוכי.
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המוצג בגר הוא  20%בלבד מהתמ"ג משו שהוא מביא בחשבו את הערכי של עשר השני
הקודמות( .בשנת  1942הייתה הצמיחה הגבוהה ביותר בתולדות המשק האמריקני במאה
העשרי :התוצר המקומי הגולמי גדל ב ) 18%הער" הממוצע שמוצג בגר כמוב נמו" יותר(
וממוצע הצמיחה בשנות הארבעי היה כ .6%
אחרי המלחמה ההוצאות הצבאיות ירדו אמנ ,אול נותרו גבוהות יחסית במרוצת שני
העשורי של המלחמה הקרה .הקיינסיאניז הצבאי ומחזורי המשברי והמלחמות בקוריאה,
באירופה ,במזרחהתיכו ובוייטנא ,סייעו לשמור את הוצאות הביטחו בארה"ב ברמה ממוצעת
של  12%מהתמ"ג בשנות החמישי ושל  10%בשנות הששי .הצמיחה הכלכלית – כלומר,
העלייה השנתית בתמ"ג – לאור" התקופה הזאת ,הייתה  4%בממוצע .זאת צמיחה נמוכה
מהרמה של שנות הארבעי ,א" גבוהה למדי במשק הקפיטליסטי האמריקני; גבוהה במידה
הנכונה כדי לשמור על נאמנות הנתיני ,העובדי והמשטר הקפיטליסטי בכללותו.
ה העסקי הגדולי וה העובדי המאורגני באגודי הגדולי ,יצרו את הסדר של
הקיינסיאניז הצבאי .האליטה התאגידית ראתה בהוצאה הביטחונית כורח נסבל :א הממשל
הפדראלי מתעצ בגלל המלחמה בכוחות הרשע הקומוניסטיי ,הרי מוטב שמעורבותו
התקציבית תעשה באמצעות ההוצאה הביטחונית ולא חלילה באמצעות ביטוח בריאות או
בהשקעות ישירות בייצור האזרחי .הפירמות הגדולות קיבלו חוזי ענק ,לרוב עבור פרויקטי
ארוכיטווח .זה היסוד לתלות הדדית בי מנהלי הפנטגו ,העסקי הגדולי והממשל .עסקני
האיגודי המקצועיי השתתפו בברית הזאת מסיבות אחרות :ה הסכימו שלא להתנגד
למדיניותהחו #האמריקנית ולתכתיבי הקפיטליסטי ביחסי העבודה ,תמורת שכר עבודה גבוה,
ביטוח פנסיוני ואשראי נוח לדירות ,לעובדי המאוגדי .זה היה הבסיס לברית שכונתה
'הקואליציה הקיינסיאנית' .זה מסביר את צייתנות של העובדי המאוגדי ,את אי תמיכת
האיגודי בשביתות ,את אי השתתפות בפוליטיקה מחאתית ,את היעדרות הבולטת
בהתקוממות נגד המלחמה בווייטנא .הקונצנזוס הקיינסיאני הזה היה כה חזק ,עד שריצ'רד
ניקסו ,נשיא רפובליקני ,שייצג באופ רשמי את השמרני מתנגדי הסדר הקיינסיאני ,טבע ב
 1971את האמרה..." :אנו כולנו קיינסיאניי"...
אול באותה תקופה נבעו הבקיעי ב'קואליציה הקיינסיאנית' .מדינת המלחמהרווחה החלה
להתפרק יחד ע האימפריה הסובייטית וע שיירי המלחמה הקרה .האידיאולוגיות הנאו
ליברליות והפוסטיסטיות כבר בצבצו...
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