
  למספרים חושבים מעבר –פורום סטודנטים לכלכלה 
il.co.blogli.ecoforum://http 

 

  י נטע משה"הוקלד ע
 9 מתוך 1עמוד 

 

  11.6.2008                ח" תשססיוון' ח', דיום 

  

  'לסמסטר בשנייה  הרצאה -כלכלהסטודנטים לפורום 

   מדינת הרווחה-י וטורימר ע"ד

  

 אפשרויות לשינוי -יעמוד בסימן אלטרנטיבותשל פורום סטודנטים לכלכלה זה הסמסטר ה

 במודל תמחהשמ, ריר עמי וטו"דנתחיל השבוע בהרצאה של . ולמידה ממודלים של מדינות אחרות

   .הסקנדינבי

 מרצה וחבר הוועד המנהל של המכללה החברתית כלכלית 

 מייסד ארגון כוח לעובדים 
  אוניברסיטת מ תואר השני ה,האוניברסיטה העברית בכלכלה ומנהל עסקים מתואר ראשוןבוגר

ההשוואה בין : " במסגרתו הגיש את המאסטר  בנושא, בבית הספר להיסטוריהתל אביב

את עבודת ". 1933-1918דמוקרטים השבדים בשנים -דמוקרטים הגרמנים והסוציאל-הסוציאל

נושא . 2004הגיש את עבודת הדוקטורט בשנת . גוריון בנגב-אוניברסיטת בןהדוקטורט עשה ב

הסוציאל דמוקרטים הגרמנים בסקנדינביה מדוע לא הצליחו הגולים : "הדיסרטציה היה

 של הסוציאל דמוקרטים הסקנדינבים על ידי המפלגה םוהאידיאלי הרעיונותלהביא לאימוץ 

  .ווינה בדוקטורט-פוסטעשה ". 1945הסוציאל דמוקרטית הגרמנית לאחר 

  

  

  

לפעמים אומר המודל השבדי לפעמים , יבנ הולך לדבר על המודל הסקנדיאניבהרצאה זו 

.  המודל הכלכלי שלהן מאוד דומה, דנמרקםג ת גם שבדיה גם נורבגיה גם פינלנדמעשי. הסקנדינבי

 משפיעות על שלוש והאידיאולוגיות שהתגבשו שם, מבחינה רעיונית המודל גובש בשבדיה

  . המדינות האחרות

אלא על המודל הסקנדינבי שהוא עמוק יותר , במובן הצרהולך לדבר על מדינה רווחה אני לא 

מעבר , מודל סקנדינבי כולל דברים נוספים. מהאלמנטים הרגילים שאנו מייחסים למדינת רווחה

  .  רק המרכיב השלישי של המודל למעשהזהו ,למיסים גבוהים ותשלומי העברה גבוהים

  

  ללא היסטוריה אין לכלכלה מה לשבת עליו

 הפוליטי םא הזרויאל דמוקרטיה השבדי ה הסוצ.גות סוציאליסטית והיסטוריהתחיל בהאאני 

ההבדל המהותי הוא בין .  שנגזר מהתפצלות בסוציאליסטיםיזםסוציאלבא ענף וה, המניע

 לבין ,השינוי לחברה סוציאליסטית הוא תהליך ארוך שניםכי  שמאמינים םהרפורמיסטיי

הזרם של .  וריכוזיים ביותר הם לגיטימייםאמצעים כוחנייםהבולשביקים שמאמינים שגם 

עד .  חברה ללא מעמדות שלה היא זו תנועה פוליטית שהמטרה-סוציאליזם דמוקרטי סקנדינבי 

לשם כך צריך לדעת . "חברה ללא הבדלי מעמדות"המטרה מוגדרת כ, היום בתוכניות המפלגה

יש להם כמה הגדרות מאוד מקוריות ומעניינות למושגי יסוד בסוציאליזם . מעט על ההגות

של החוג  םזה אחד הפגמים הגדוליו, וג לכלכלהם בחהם עליכשאולי לא דיברו אית, וכלכלה
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,  לא מלומד יחד עם ההיסטוריההתוצאה היא שענף שהוא למעשה נגזרת של היסטוריה. לכלכלה

בלי .  המודלים בכלכלה יש קשר קלוש למציאותבלרו. ללא היסטוריה אין לכלכלה מה לשבת עליו

 הגדיר אידיאולוג החשובים בכלכלההמושגים את . היסטוריה אין מה לדבר על כלכלה ברצינות

הוא התווה את ) Nils Karleby( קרלבי נילס -בשנות העשרה והעשרים במאה שעברהשחי 

  אך 1926 אמנם נפטר בגיל מאוד צעיר ב הוא. האידיאולוגיה הפוליטית כלכלית מאז ועד היום

סוציאליזם בפני  "ספרו .וסוציאליזם, קפיטליזם, הון :חשובות מאוד להתחיל בהגדרות 

 הפך לספר יסוד בתיאוריה הפוליטית ,)’Socialismen infÖr verkligheten‘" (המציאות

  .דיםבהש" הסוציאליסטים דמוקרטים"כלכלית של 

מה זה אומר ,  מסמלים הון אלא זכויותשקלים או לא הדולרים.  הזכויות על פירות הייצור-הון

הזכות   אם אני בעלים של מכונית יש לי את.שוטה היא צורת הבעלותפ למשל הצורה הכי ?זכויות

 .ישהו נוהג בה לא ברשותי הוא גנב אני מחזיק בה ואם מ,מישהו ייצר אותה. על פרי הייצור הזה

יהנה מרכב י אבל אני יכול להחליט מי , אין לי בעלות ממש-אם אני בעל תפקיד, השנייאפשרות 

דה הון מתוקף תפקיד או עמדה במסגרת העבו, כלומר. מי יגור בבית של המפלגה, ששייך לעבודה

הפקידים הבכירים בקומוניזם בברית המועצות היו מעשית הבעלים של . פוליטיתהפעילות האו 

י הון מסוג אחר אך לא  בעל הם היו.קחו לעצמםומה הם יי, הם החליטו מי יקבל מה, המדינה

  . באופן מהותי ממדינה שאנו מגדירים לא קומוניסטית םכאלו ששוני

בחברה ? מה ההבדל. או קפיטליסטית יש בעליםבכל חברה סוציאליסטית  -קפיטליזם

לדוגמא , בחברה רכושנית קלאסית. תמ בחברה מצומצותקפיטליסטית הזכויות על הייצור מרוכז

אחוזים שישים .  והמניותהזכויות מחזיקים ברוב המהאוכלוסיי עשרה אחוזים ,בארצות הברית

 היא ,לבי לפי ההגדרה של קרארצות הברית. מההכנסה מרוכזים בשלושת העשירונים העליונים

בהעדר דמוקרטיה כאשר . תגם ברית המועצות תהיה קפיטליסטי, אבל. חברה קפיטליסטית

  . לא שונה מבעל ההון במערב, מי שמקבל החלטה, האדם שמקבל החלטות הוא לא נבחר

אבל בעקרון הזכויות על פירות , 1990הטקסט קצת שונה לאחר . ר ההפוך זה הדב-סוציאליזם

  . כנגזרת מכך נוצרת חברה ללא הבדלי מעמדות. יצור וחלוקתם בידי הכללהי

  

  אין סוציאליזם ללא דמוקרטיה

זה האני מאמין של הסוציאל דמוקרטיים , זה מעבר למצע, תוכנית מפלגה זה לא מצע

כל בן אדם אסור לו לפעול בניגוד לערכים אם הוא רוצה להיות חבר ו, זו החוקה. בסקנדינביה

הכוונה לדמוקרטיה .  אין סוציאליזם ללא דמוקרטיה-ים  אחד הדברים הנוספים שנגזר.במפלגה

בכל האידיאולוגיות .  במקומות העבודה, לדוגמא,בגופים המדיניים וגם, מלאה ואקטיבית

.  ודמוקרטיה לא סותרים אחד את השני אלא הם משלימים והכרחייםןששוויומדגישים 

התנהלות , וגם לגבי התנהלות הכלכלה, בי אלף ואחד דברים לגבזכויות שוויון היאדמוקרטיה 

את ו, זה הסוציאל דמוקרטי האותנטי הסקנדינבי, סוציאל דמוקרטי רדיקלי. 'דמקום העבודה וכ

בארצות הברית כשאומרים .  אחרות כדוגמת הדרך השלישית של בליירמגרסאות אני מבדיל זה

 -סוציאלי דמוקרטי רדיקלי.  שתומך בזכויות מי- לשמאל המתון הליברליליברלים הכוונה היא

  .מטרות ואמצעים יותר רדיקלים

, אנו מכירים שני סוגים כללים של חופש,  אין סתירה בין חופש ושוויון- דמוקרטיה במקום עבודה

החופש . לגנוב, לרמוס,  החופש לרצוח-החופש ל. "-החופש ל" ו"-החופש מ" -אנושיתכל חברה ב
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 זו -'ולחזק את החופש מ,  יעדיפו לוותר על חופש לדמוקרטים-וציאלס. ימעונ,  החופש מרעב-מ

  . הערובה הטובה ביותר לכך שאנשים יהיו חופשיים מעוולות אפשריים של החברה

 הסוציאל דמוקרטיה בסקנדינביה - בניגוד לדימוי האנכרוניזםסוציאל דמוקרטי הסקנדינביה

כולל שביתה , ולעיתים גם הרוגים, ללהשיגה את מה שהשיגה על ידי מאבק לא פשוט בכ

, ללא דמוקרטיה, אלו חברות שהתחילו מנקודת מוצא פיאודלית. שהסתיימה בחמישה הרוגים

לא , בסוף המאה התשע עשרה הייתה חרפת רעש של ממש בסקנדינביה. פערים כלכלים גדולים

  .ב עם שמות משפחה סקנדינביים"סתם יש מיליוני אנשים בארה

  

התבססות על הכוח הקיבוצי ולא  - הכוח מלמטה ללמעלהעיקרון בנוי על ינבינדהמודל הסק

אני אתחיל את הדברים באופן מסודר כפי . בהכרח על חקיקה מדינתית מלמעלה למטה

  .  הדבריםשהסוציאל דמוקרטיים הסקנדינביים רואים את

 להתאגד כל חבר אנשים יכול. זו זכות קדושה,  הזכות של אנשים להתאגד-זכות השביתה

אין התערבות חיצונית בהגדרה עצמית של ארגון ובלבד שהם מקיימים . ולהכריז על עצמו כקבוצה

.  זה מעמד של זכות חוקתיתנדינביותבארצות סק. בחירות הוגנות והגנה וקידום זכויות עובדים

, אבל ישראל לא במקום מאוד טוב. ב"ארה, אוסטרליה,  בריטניה-יש מדינות גרועות מישראל

 .נדינביהבוודאי לא בהשוואה לסק

עובדים שאין להם הסכם קיבוצי עם המעסיק או שפג תוקפו ' קב -זכות לשביתה רגילה  .א

אסור לתבוע את העובדים נזיקין , אסור לפטר את העובדים בתום השביתה, של ההסכם

אסור ללשכות התעסוקה להפנות אנשים למקומות עבודה . למה שנגרם בזמן השביתה

, בישראל יש כמה סייגים. ל מה שאמרתי עד עכשיו נכון גם לישראלכ. בשביתה

. בישראל צריך מחצית מעובדים,  כפי לפתוח בשביתה מספיק שלושה עובדיםנדינביהבסק

 . סקטורים עם זכות שביתה מוגבלתבישראל וכן יש 

 תסולידאריו לעובדים של מפעל מסוים מותר לשבות שביתת -תסולידאריוזכות לשביתת   .ב

שביתה כזאת .  כזאת לא מוגבלת למשך או להיקףשביתה.  עובדים במפעל אחרןלמע

  עם חבריםתסולידאריומותר לשבות . והיא לגיטימית, יכולה להתרחב לכל המשק

,  הייתה שביתת עובדי עץדבפינלנ,  לדוגמא.אפילו במדינה אחרת, בארגונים אחרים

דינה שבה אין זכות לגיטימית  אם מדובר במ.והארגון השבדי שבת שביתת סולידאריות

, בדומה לרוב מדינות המערב, בישראל .מותר לשבות גם אם השביתה לא חוקית, לשבות

גם זכות זאת מתקיימת . למשך כמה שעות בלבד, מותר לקיים שביתה סמלית. אסור זאת

 .בצרפת

יכול לתבוע ארגון עובדים . נדינביה למדינות סקתייחודי שלגמריזכות  -שביתת חרם  .ג

כלומר הארגון לא יבצע עבודות . ואף לשבות , לחתום על הסכם, ממעביד של ארגון אחר

נעשה בזה . וייסענהגים לא ,  לא יבואו לתקן תקלותחשמלאים. כלפי החברה המוחרמת

 .  כדי לאכוף הסכמים קיבוצייםייומיומשימוש 
  

דים הוא דמוקרטי המבנה של ארגוני העוב,  שנותן את הכוח הוא המבנה הפנימיהדבר הנוסף

אין הטבה ייחודית שניתנת לחברים . בצורה כזאת שהם רואים זאת כמשהו שנותן להם חוסן

  . בניגוד לישראל בעבר, בארגון ועדי עובדים
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מועדון בדרך כלל הוא כל עובדיו של מקום . או לחילופין המחלקה,  המועדון– יחידת הבסיס

כל אלא ,  לחודקבלןעובדי  , לחודארעייםעובדים , קבועים לחודהתאגדות של עובדים  אין -עבודה

,  צווארון כחול- יש הפרדה כללית בין הפדרציות.ל מאוגדים יחדהעובדים שמועסקים בפוע

כולם שייכים , אבל בתוך אותו מקום עבודה.  תואר שני ומעלה לרוב-ואקדמאיים, צווארון לבן

. 'ואין הגבלות של ותק וכ, חור ולהיבחרמהיום הראשון לחברות כולם זכאים לב. לאותו המועדון

מה על הסכם קיבוצי חתיכמו , מעבר לזה יש החלטות מסוימות שהמועדון יש לו זכות וטו

ל לגבי "כנ, השביתה נמשכתאז  שמסרב לשבות יםאם יש רוב של שני שליש. והפסקת שביתה

 בעיקר מתקשר -מחלקה.  שני שלישי יכולים לשלוח את המזכירות לנסח מחדש-הסכם קיבוצי

המחלקה תכלול את כל העובדים של בתי , מסעדות ובתי קפה, לדוגמא. למקומות עבודה קטנים

  . הקפה והמסעדות באזור גיאוגרפי

מעליהם יש את ,  כל המועדונים והמחלקות שנמצאים במחוז מסוימים-מעליהם קיימת החטיבה

אם שומר עובד במפעל מתכת . ועמבוססים על ענף לא על מקצשארגוני עובדים החטיבה שמאגדת 

  . סולידאריות של העובדים-הסיבה. הוא שייך לארגון הענפי של המתכת

  

,  באמצעות זכות השביתה הרחבה,ארגונים אלו.  אחוז מהשכירים חברים בארגונים80 בשבדיה

 קיבוצייםהסכמים . והם אלו שמגדירים את שכר המינימום, חותמים על הסכמים קיבוציים

 להכיל את ההסכם גם על אלו שלא בהמעסיק חיי.  אחוזים מהאוכלוסייה90יר חלים על באופן יש

  . חותמים על הסכמים – 100לגבי המעסיקים . חברים בארגון

  

  ?מה קורה עם עובדים לא טובים: ש

הסכם קיבוצי לרוב מתעסק עם שכר ותנאי עבודה וגם בעניינים שקשורים בזכויות של ארגון 

. ועליו אדבר בנפרד, נושא הקביעות מוגדר גם כן בהסכם קיבוצי ארצי. ודההעובדים בתוך העב

שאי אפשר אבל זה לא אומר , אי אפשר לפטר באופן שרירותי משמעה שקביעותחשוב להבין ש

  . לפטר כלל

  

  אין דבר יותר פוליטי מארגון עובדים

ון עובדים בעצם ארג. מפלגה יכולה לא לעשות כלום. אין דבר יותר פוליטי מארגון עובדים

הם יכולים להחזיק בדעות . 'ו כוח זכויות וכ-הוא מאגד ומפעיל עובדים, ההגדרה הוא גוף פוליטי

בדרך כלל פדרציות . מבחינת הגדרה של מדע מדינה, אבל הם פוליטיים תמיד, מדיניות או לא

פלגות שהן תומכות במ, באופן עצמאי, הצווארון הכוחל מחדשות כל קונגרס את הזיקה שלהן

פדרציות צווארון לבן ואקדמאיים לרוב לא מביעים . הסוציאל דמוקרטיות בארצות סקנדינביה

ארגוני העובדים . בישראל הרבה פעמים מבלבלים בין עסקנות לפוליטיקה. תמיכה באופן מפורש

שאנו מה , מהבחינה הזאת. נשלטים על ידי העובדים ולא על ידי הבירוקרטיההסקנדינביים 

  .  במודל בסקנדינביהמגדירים כעסקנות מוגבל באופן הגדרתי ביכולת שלו לתפוס נפח

  

 מטעמם שאוכפים פקחיםיש להם אלפי  פקחים -יש לארגוני העובדים עוד כמה זכויות מיוחדות

במקום עבודה שבו אין הסכם קיבוצי ומסרבים לתת לפקחים להיכנס סביר שיוטל . את ההסכמים
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יש בשבדיה עשרת . פקחי הארגוןאך הפיקוח נעשה גם על ידי , פקחים של המדינהיש . עליו חרם

  .על שבעה מליוןפקחים  19בישראל .  אזרחיםאלפים פקחים על תשעה מליון

 מטעמו שרשאים להפסיק פקחיםארגון העובדים ממנה .  בסמכותו של ארגון העובדים -בטיחות

  . ת חיים לעובדיםאת העבודה בכל רגע כאשר הם מרגישים שיש סכנ

,  העובדים המקומי את המידע הרלוונטילארגוןהמעסיק חייב להעביר  - מידע עסקישקיפות

אבל חייבת , חברי המועדון לא יכולים להוציא זאת למתחרים. ובמילים אחרות המידע העסקי

  . להיות שקיפות

יש ,  עובדים25מ בכל חברה של יותר , במסגרת חוק החברות בסקנדינביה -ןחברות בדירקטוריו

שליש מחברי , במחברה של מעל למאה עובדים. דירקטוריון עם שני נציגי ארגון עובדים

, ארגוני העובדים אוסרים על הדירקטורים שלהם להחזיק מניות. הדירקטוריון הם נציגי העובדים

 25 דבפינלנ, בנורבגיה ובדנמרק מוגדר כשליש.  שלא יהיה משהו שישפיע על ההחלטותכדי

  .חוזיםא

  

  "עובדים עניים"אין דבר כזה 

אחוז . 6000בנורבגיה פינלנד ודנמרק גם כן מעל , בישראל ₪ 6500המינימום בשבדיה שקול ל שכר 

אבל אם נבדוק על פי . בנורבגיה פחות,  אחוזים בשבדיה6האבטלה על פי המדדים המקובלים הוא 

 לא 40בישראל . מקבלים מלגהשבהם יש סטודנטים שלא עובדים ו,  העבודהבגילאיהאנשים 

  . אחוזים30בסקנדינביה , מובטלים

 ץלגבי מישהו מחו. מקבל את אותם התנאים, כל מהגר שמגיע לעבוד, במסגרת האיחוד האירופאי

  . לצורך עבודהלהיכנסלאיחוד יש הגבלות 

  

נויה פירמה מודרנית ב.  בעלות על מניות אגרות חוב-פיננסיבמושג   כפי שמגדירים היום-ההון

להון . ובין הון פיננסי, שהם במידה מסוימת מתווכים בין נתונים של עלויות עבודה, מהנהלה

מצד אחד שכר , בהסתכלות של המעסיק.  צריך לשלם דיבידנד או ריביתהם שלהם הפיננסי

וריביות להון דיבידנד יך לשלם  הוא צרבגלל שהמשק העולמי פתוחמצד שני , העובדים גבוה

 הוא פי נדינביהלכן השכר הממוצע של מנהלים בכירים בסק. כל מדינה אחרתב הפיננסי כמו

   .חמישה משכר המינימום

או של ארגוני עובדים או  אחוזים מההון הפיננסי השבדי שייך או לקרנות פנסיה ממשלתיות 60

בישראל ההון הפיננסי . משפחות,  אחוז מתחלק בין גופים פרטיים40. קרנות אחרות של עובדים

מה ההבדל בין גוף . כיום כל ההון הפיננסי נמצא בידיים של משפחות. 0 –ל גופים מוסדיים ש

לכל הקרנות יש קוד . הרווחים הולכים חזרה אל העובדים ב.  א: בפרטי? מוסדי ציבורי לפרטי

זה כלי שמכתיב לחברה בצורה .  למי נותנים את הכסף באמצעות רכישה של המניות ולמי לא-אתי

 הקוד האתי אומר שלא יושקע כסף בחברות שמפרות אמנות של .ת את ההתנהגות שלהחד משמעי

מצד אחד ארגון . ות לחברותקרן הפנסיה מכתיבה קוד התנהג. אמנות אקולוגיותאו , התאגדויות

ההון הפיננסי של הקרנות או של המדינה או של , הזרוע מלמעלהמצד שני ו, פועל מלמטה םהעובדי

שיוצר כבר בברוטו , על כל המבנה הזה. וכף צורה מסוימת של תרבות ניהוליתארגוני העובדים שא

ורווחי הון חוזרים לציבור " עובדים עניים"אין דבר כזה . רמה שוויון יותר גבוהה בחלוקת הכנסות

לממשלה יש כמות שווה של חובות . באמצעות הגדלת קרנות הפנסיה או הגדלת תקציב הממשלה
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על כל המבנה הזה מצטרפת מדינת הרווחה . יש עודף לרווחים, הפנסיה בצדיש עם קרנות , ונכסים

, נוךיח, הם נותנים יותר תשלומי העברה.  אחוזים45-40 נע בין קנדינביהנטל המס בס. במודל הצר

היינו , ת ההכנסות בסקנדינביהאם בישראל היו רוצים את רמת השוויון וחלוק. 'ו וכבריאות

  . ח מאלו שיש להם ולהעביר לחלשים"ליארד ש מי70ת צריכים על בסיס קבוע לקח

קצבאות ילדים שעולות עם מספר , חינוך, טיפולי שיניים חינם? ים תשלומי העברהמה זה כולל

  .מלגות, רו לילדי א200הילד הרביעי והחמישי מקבלים , הילדים

  

  : היא" הגדלת חלקם של המעמדות העובדים בפירות היצור" קרלבי לפי-להדרך הנכונה ע

כלומר מס הכנסה גבוה החוזר כשירותים " (בעלי ההון הפורמאלים" הטלת מיסים גבוהים על הכנסותיהם של .א

   .)ציבוריים ותשלומי העברה

   .ביחס למה שניתן לעשות בחברות העסקיות שלהם" בעלי ההון הפורמלי" הגבלת הסמכויות של .ב

  .ים במקומות עבודתם הרחבת סמכויות הניהול של האיגודים המקצועי.ג

  .יםב קולקטיארגונים קידום בעלות משותפת באמצעות .ד

  . גופים ציבורייםידי- ל רכישת מניות ע.ה

  

  

  שאלות ותשובות

  ?ריכוזיות כוח אצל אנשי הועדלא יכולה להיות : ש

מועצות הפועלים  . פורמאלית העובדים לא בוחרים את מי שמנהל אותם, בישראל דבר ראשון. א

אין לו זכויות , ועד דמוקרטיוגם אם ה. לא איפה שאני עובד, אני גרבו  על פי המקום שנבחרות

הם לא יכולים לחתום .  על זכויות פוליטיות פנימיותותהזכויות שיש לועדים מבוסס. בהסתדרות

התקנון קובע שלבחור יכול מי . דמוקרטית בצורה בנוייםהועדים לא . על הסכם קיבוצי לבדם

היכולת להשפיע , לכן.  להיות חבר חמש שניםצריך, אך כדי להיבחר, חודשיםשעובד שלושה 

דים שיכולים לזמן אסיפה זה רק יהיח. אין חובה לשתף את הציבור הרחב בהחלטות. ב. מוגבלת

בשבדיה גם אם מפטרים אנשים הם . יש המון דרכים להוציא אותך מהוועד. ג. העובדים הקבועים

מיני תרגילים כל זה לא מאפשר . ברים למקום העבודה החדששייכים למועדון עד שהם עו

  . פוליטיים

  

  ? שמאוד קרובה מבחינת גיאוגרפית, אסטוניהאיזה מודל יש ב: ש

יש הרבה השקעות של אמנם .  כמעט הכי קיצוני שאפשר באיחוד אירופאיליברליזה מודל ניאו 

במינימום באה לידי ביטוי ביתה זכות הש. אבל המודל שונה,  כי היא קרובהנדינביותחברות סק

 שלוקח שנים כי זה גם דבר היסטורי, אין הון פיננסי ציבורי. איחוד האירופאיהאפשרי במסגרת  ה

  . אבל זה אפילו לא מתחיל באסטוניה, לצבור אותו

  

  ? עדיף לי בתור יזם להקים עסק במדינות סקנדינביה: ש

אם אתה . ת זהיםו והריביםוהדיבידנדיניות המ, אם אתה מנהל קרן הון פנסיה אין לכך משמעות

לגבי מי שרוצה להקים סדנת . אבל יש לך רשת ביטחון, נכון שתשלם יותר כסף לעובדים, יזם קטן

  .היחיד בעולם, מקדונלדס לדוגמא בסקנדינביה יש איגוד עובדיםל. זה לא המקום, יזע בשבדיה
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  ?האם אפשר לפטר עובדים :ש

ובאותו ענף כלכלי , כמו שכר מינימום זהה, ם שהם מחוץ לתחרות מגדירים דברינדינביהבסק

 בעניינים אלו אין .זכויות העובדים, התנאים הנלווים,  לבעלי אותו תפקיד זההשכר זההה

 בנורבגיה ודנמרק אין חוק אך יש הסדר .פינלנד קיים חוק קביעותבבשבדיה ו. אפשרות לתחרות

בכל מקום זו קביעות אחרת על פי , תל אין חוק קביעובישרא.  קיבוצי כללירף הסדקקביעות מתו

. באופן זהה יש קביעות שמוכלת על כל הענפים נדינביהבסק. ההסכם הקיבוצי של מקום העבודה

 בגלל - עד חצי שנה ניתן לפטר אותו מכל סיבה שהיא למעט סיבה פלילית אסורהעובד שמועסק

לחברה בשבדיה .  לתת לו את ההתרעה הנכונהצריך. 'ו וכ למימוש זכות ההתארגנותןניסיו, מינו

 מותר לפטר או בגלל -עובד רגיל .במצב ארעי" מתלמדים"אסור להחזיר יותר מחמישה עובדים 

כי הוא , אי אפשר לפטר עובד כי הוא מבוגר מדי. או אי עמידה בגלל בדרישות,  כלכלייםצמצומים

הסיבות היחידות שמותרות הוא צריך אם המעסיק רוצה לפטר עובד משתי . 'ושמן מדי לטעמי וכ

 שהמעסיקאם ארגון העובדים מגיע למסקנה . לשבת מול נציג ארגון העובדים ולשכנע אותו

 וארגון העובדים ייצג את ,ולרוב זה יועבר לבית דין לעבודה, הוא יכול לאיים בסנקציות, משקר

   .העובד

את ההסכם הקיבוצי לטובתו ומפרש והמעסיק מנצל , היה ואי אפשר לשבות, נדינביותבארצות סק

העובדים יכולים . אך בפועל מפר אותו, הוא לא אומר שהוא מפר אותו. אותו כפי שהוא רוצה

. שאפשר לפטרם אבל אי אפשר לתבוע אותם נזיקין, לא מוכרת אמנם, מזורזתלשבות שביתה 

דים בעלויות בג שהייתה לא מוכרת היה אפשר לתבוע את העו"בשביתה בנתב, לדוגמא, בישראל

ת במקום טוב מבחינת שלילת זכויות וקמישראל לא ממ. משמע ללכת לכלא, של מיליונים

  . התאגדות והתארגנות

  

  ? אפשרי בישראלהמודל הסקנדינביהאם : ש

ברו אותה י דבאיטליה לדוגמאגם ,  מאשר שאר ארצות אירופהתהומוגניואלו לא ארצות יותר 

,  התרחש שם בשלב מאוחרשהתיעו תהליך -נדינביהנות בסקושני יתר. בעלי אותה דתהיו שפה ו

 לקחת לנו יש דוגמאות ותיאוריות, וזה נכון גם לנו. לאחר שהתיאוריות הכלכליות התגבשו כבר

משום , אני חייב לומר שאני לא מאמין גדול בהסתדרות הכללית, הדבר השני. ממדינות אחרות

.  בארגון עובדים היא לא ממלאת את תפקידה.היא נבנתה מבחינה היסטוריה כמדינה שבדרךש

הבעיה היא . ולא שהיו בה הרבה חברים, כלומר הון, מפעלים הסתדרות לא שהיו להיא הבעיה 

  .  שאין בו דמוקרטיהשזה ארגון

  

 ןארגוראוי לצור מודל ילהמטרה היא . ארגון עובדים חדש שאני שותף להקמתו -ח לעובדיםוכ

? איך זה ישפיע על ההסתדרות.  הוא רדיקלי יותר כךדמוקרטי יותרככל שהוא . דמוקרטי םעובדי

וגם , אבל המטרה היא לצור אלטרנטיבה. אני לא יודע? האם זה יגרום לה להיות יותר דמוקרטית

אם ארגוני העובדים לא מתפקדים אבל , אני לא מאמין בקיצורי דרך. לגרום להסתדרות להשתנות

   .כדי לאפשר מדיניות רווחהצריך לעשות רפורמות , כמו שצריך

  

  ?מה השייכות הפוליטית של ארגוני העובדים: ש

 של מתמיכה הקומוניסטים והירוקים נהנים ,נדינביה הסוציאל דמוקרטייםת בסקימבחינה פוליט

והשמרנים המקומיים שהם עדיין מקבלים את רוב , מפלגות המרכז מצווארון לבן, צווארון כחול
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גם לבעלי החברות יש , דרך אגב.  ובעלי החברותהאקדמאייםם זה הבסיס שלה, המודל השבדי

   .ארגון

  

  ?האם ארגוני עובדים יכולים למנוע סגירה של מפעל: ש

כדי שהמעסיק לא יחסוך . ארגון עובדים יכול להפעיל לחצים כדי לקיים השקעות בתוך המפעל

די העובדים והם יכולים יש הרי שקיפות לוע. את כסף ההשקעה בפחת וכך יגרום לסגירת המפעל

ענפים שיכולים לעבוד נגיד ב אי אפשר למנוע העברה כאשר מדובר .להתריע על כך מבעוד מועד

ארגוני עובדים . שלא איכפת להם לספוג את ההפסדים, ששם כוח העבודה כה זול, בסין

  . למען ארגוני העובדים בסיןהשנה  ובאירופה קיימו את עצרות אחד במאי נדינביהבסק

  

  ?מה לגבי צמיחה כלכלית: ש

. הצמיחה וגידול התוצר לנפש לא נופלים מארצות אחרות מתועשות, הסטטיסטיקה היבשהעל פי 

יש  נדינביהבסק. לא מצליח לחשב הוצאות ציבוריות, המדד המקובל, לגבי רמת החיים הריאלית

  . וזה לא נלקח בחשבון, חינוך, בריאות יעילה וזולה

הן קיימו את ב צמחו צמיחה יפה בתקופה שנדינביהארצות סק.  סוגי צמיחהצריך להבדיל בין שני 

צמחה , גם בישראל שהיה בה משק ריכוזי בשנות החמישים והשישים. המודל הסוציאל דמוקרטי

? אבל מה קורה כאשר התשואה להון קטנה, קל מאוד לצמוח כשאתה עני. יותר מהר מאשר היום

  . ר החברות שהובילו לצמיחה היו בבעלות ממשלתיתבישראל עיק, הממשלה משקיעה כספים

. זה לא יעיל לעשות ביזור במחקר ופיתוח. אנשים מבלבלים בין המושג תחרות למושג הפרטה

יש את חברת החשמל . אבל הם בבעלות ממשלתית,  זה לא שאין הרבה שחקניםנדינביהבסק

והן פועלות , דנית\ והפיניתויש את זו הנורבגית, השבדית הממשלתית בבעלות הממשלה השבדית

  . כשוק תחרותייחד 

  

אם חברה נמצאת במצב שבו העלויות גבוהות . את המדינה צריך לעניין הערך המוסף ולא הרווח

אני כסוציאליסט אעדיף , אבל כאשר היא מגיעה למצב כזה, אז היא צריכה לחזור לאיזון, מרווח

  . שהרווח יהיה קטן ויספיק לתשלומי ריבית

   

האם הם בכיוון של הפרטה . רים'צוווא החלו במדיניות של חלוקת  השבדיתמערכת החינוךב: ש

  ? של מערכת החינוך

 ללמד יםורוצ,  ביוזמה של עמותהמיםבתי ספר שק, יש מסורת של קיום בתי ספר עצמאיים

וכדי ,  את העניין הזהאפשרו הבשבדי. ם את מקצועות הליבהמי מקייםבשיטה אחרת כל עוד ה

בדיעבד . ואסור לבקש כסף,  להציב דרישות קבלהנאסר עליהם, לא יהיו בתי ספר למיוחסיםשהם 

 הסוציאל דמוקרטיים.  אחוזים12-13זרם שמקיף , במקום עמותת קמו חברות לתועלת הציבור

.  מלבד העובדה שהן עצמאיותיחוד םת אין להן שווהם מגלים שרוב העמות, היום קצת מתחרטים

 השכר הוא אותו - וזה אותו הסכם קיבוצי אין שום דבר שאפשר להתחרות בוצריך לזכור שמאחר

  ?ר להתחרותאעם מה נש. השכר

  

  ?  בשבדיהמה לגבי המגזר השלישי: ש
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ת הן ובישראל העמות. יש קרנות הון, יש מדינה, יש ארגונים. זה לא מושג מאוד מקובל בשבדיה

. כה לספק ולמעשה זה חברות קבלןהרבה פעמים תנאים כדי להתחמק מתנאים שהמדינה צרי

  . משרד הרווחה אבל בפועל זו חברת קבלןזה עמותה של , ם לדוגמא"אקי


