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. אל בעשרים השנים האחרונותנושא הספר של תמר הינו המעבר לשוק חופשי בישר  
יש , כדי ללמד כלכלה בצורה נכונה. של שוק חופשי והתערבות ממשלתית, תמיד היה מודל של כלכלה מעורבת

וזאת משום שהמציאות לא תמיד , לעקוב כמה שיותר אחר מה שנמצא בשטח, להיכנס כמה שיותר לפרטים
.מסייע להבין את המודליםמעקב אחר מה שקורה במציאות , כמו כן. חופפת למודלים  

?כיצד המציאות מתיישרת עם המודלים: השאלה שנשאלת היא  
חשוב . היעד לא היה ידוע דיו. וזאת בצורה מהירה מדי, המשק הישראלי עבר בשנים האחרונות לשוק חופשי

יש . יותרואף באופן חלקי ב, אך במציאות ההנחות של שוק חופשי אינן מתקיימות במלואן, לעבור לשוק החופשי
בישראל . המבנה הוא שונה מעצם היותו משק קטן. ב" ארה-במקרה זה, הבדל ניכר בין משק קטן למשק גדול

.10% -ב מדובר רק בכ"בעוד שבארה, ג הם יבוא ויצוא" מהתמ45%  
 

?מהו שוק חופשי  
. 19 -ה הטבע מושג זה במא' אדם סמית". היד הנעלמה"ומונחה על ידי , שוק שאין בו התערבות חיצונית  

?מהו שוק חופשי במציאות המודרנית  
 

רוב הפעילות . הוצאות ממשלתיות קטנות ככל הניתן.  הממשלה גובה כמה שפחות מסים- מהצד הכמותי.1
.הממשלה נותנת מרחב גדול לשוק הפרטי. היא פרטית ולא ממשלתית  

  
יש פחות פיקוח . ר מתבטא בפיננסיםבעיק. בבנקים ועוד,  כיום רואים זאת בקופות הגמל-יציאה מרגולציה. 2

. על חברות  
 

ללא התייחסות לגבולות , הפיכת הכלכלה למשהו שמתפקד במרחב גלובלי.  הגלובליזציה-אספקט חיצוני. 3
. הדבר מתבטא ביבוא סחורות ללא מכסים או מגבלות אחרות ובתנועות הון חופשיות ללא כל הגבלה. הלאומיים

  
קביעת : לדוגמא(סגורות " נישות"אך תמיד היו בו , 50 -תוח מאז שנות ההמשק הישראלי שאף להיות פ

היציאה לחול התאפשרה רק במסגרת . המשק היה סגור לתנועות הון, בשנות החמישים, כמו כן ). תקנים
. מסוף השמונים השוק נפתח לחלוטין בהיבט זה. שליחות  

 
שהגיעה בעקבות האינפלציה " ית לייצוב המשקתוכנ"ביולי הייתה בישראל . 1985שנת המעבר בישראל היא 

. 3% -וכיום למימד של כ, 20% -התוכנית הורידה את האינפלציה ל. שטיפסה במימדים אדירים שנים קודם לכן  
מינון יתר של תרופת השוק החופשי לאינפלציה "לדעת בר יוסף היה זה .  נעשו שינויים רבים שהיו מרחיקי לכת

חלק מהדחף להפרטה היה .  קיצוצים בתחומים רבים כגון התעשייה הביטחוניתנעשו". שכבר נגמרה מזמן
ישנו גם . והצליחו להעביר את תהליכי ההפרטה, במשק" התעוררו"כוחות שונים . חלקו אידיאולוגי ועוד, פוליטי

הוכנס .  הקרקע הייתה מתאימה לביצוע השינויים בשל טראומת האינפלציה-טראומה-היבט של פוסט
ההשפעה האמריקאית הייתה . זוס הוושינגטוני לאחר התערבות של אקדמאים ואנשי ממשל אמריקאיםהקונצנ

. רבה  
 

ישנה גישה . 1985 או לשנת 1977מייחסים זאת לשנת , פעמים רבות כשמדברים על שוק חופשי בישראל
תקרבות למודל של הה. דבר זה לחלוטין אינו נכון. י אפשרה קיום של משק מפגר"סטריאוטיפית שגורסת שמפא

בשנים אלו המשק הישראלי נכנס למשבר שגרם לחשיבה . שוק חופשי התחילה כבר בשנות החמישים
הכניס , שר האוצר דאז, פנחס ספיר. כבר החל משנות החמישים הבינו שצריך לשחרר את המשק. מחודשת

ניהול הכלכלה הלך . היעד המרכזי של הכלכלה היה תעסוקה מלאה בתנאים נאותים. מודל של שוק חופשי
מה שהיה לנגד עיניהם של מעצבי . דבר שהיה הדדי, ספיר נתן כבוד רב לכלכנים. והתקרב לכלכלה חופשית

היה להם ברור שהמשק הישראלי לא יכול לייצור . המשק דאז היה להביא את המשק למצב של משק מודרני
ספיר פעל להצלחת . וויון בין היבוא והיצואהרעיון היה להביא לש. ל"ולכן יש צורך במסחר בינ, הכל בעצמו

. המשק הישראלי החל להיפתח ליבוא ולתנועות הון. והיה איש פרגמטי ביותר, יוזמות פרטיות  
 
 
 



?80 -אז מה השתנה החל משנות ה  
חלק מהחשיבה . של צעדים איטיים" יניקית"שיטה המפא"בניגוד ל, ורה מהירה יותרהמשק נפתח בצ

ישראל כיום היא אחד המשקים הפתוחים ביותר . בהתקדמות המהירה היה כדי לנטרל התערבות פוליטית
.  יבוא עובדים זרים-ואף פתוח במידה רבה לתנועות עבודה, המשק פתוח לחלוטין לתנועות הון. ליבוא  

ישראל הגיעה לפסגת השוק החופשי . ציין שהמהלכים לא לוו בהערכות מצב ותיקונים כפי שנדרשחשוב ל
. אך זאת תחת מחיר כבד, והגלובליזציה  

 
:השלכות השוק החופשי  

אלא נקבע על ידי השוק , שער החליפין כבר לא נותר בידי הממשלה. העברת שליטה מהממשלה למגזר העסקי
 הגדלת היבוא חשפה את השוק לתחרות -ה איבדה את השליטה בתעסוקההממשל. בהתאם לתנועות ההון

היא כבר לא יכולה לקבוע יעדים . איבדה שליטה בתחומים רבים, למעשה, הממשלה. שגוזלת מהתעסוקה
על יעדי , שנתיים-הממשלה ויתרה על הצבת יעדי צמיחה רב. לכך יש השפעה על הדמוקרטיה. ולעמוד ביישומם

כך למעשה איבדה את יכולה לעצב את דמותה של הכלכלה . ייבים ועל יעדים מבנייםתעסוקה ואבטלה מח
.חברות מסוימות ועוד,  פיתוח אזורים מסוימים-שיקולים הכרחיים לא נלקחים בחשבון. והחברה בישראל  

. וזאת בשל הצורך בהמשך ההשתלבות הפיננסית הגלובלית, על יש האינפלציה לא ויתרו כלל, מאידך  
 

התכנון הכלכלי התנהל כך שבכל משרד ממשלתי . הממשלה ויתרה על כלים ניהוליים כגון כלי התכנון, לבמקבי
היא , המערכת הזו כללה הידברות". יחידת על"מעין , הייתה יחידה מתאמת, מעליהן. הייתה מחלקה כלכלית

.  והיה לכך משקל רב,כל משרד היה מאד מעורה במערכת. לרבות ביקור במפעלים, דרבנה לבדוק את הפרטים  
עשו זאת על ידי העברה . מסוף שנות השבעים החלישו את אגפי התכנון וביטלו את הרשות לתכנון כלכלי

המעבר מסעיף לסעיף הפכה ללא . מוחלטת של השליטה בסעיפי תקציב מהמשרדים לאגף התקציבים באוצר
אם למשרדים אין כל יכולת . ב בכךמבלי שלמשרדים הייתה יכולת להתער, האוצר החל לקבוע הכל. חוקית

. המשמעות היא שלמשרדים אין כל יכולת כלכלית, לשלוט בתקציב שלהם  
 

:בכך איבדנו מספר דברים  
אלא גם גלשה לעיתונות , השקיפות לא נשארה רק בתחומי הממשלה.  בקביעת סדרי העדיפויותשקיפות. 1

. סת והציבור כולוחברי הכנ, התכנון היה כלי להבאת מידע לשרים. ולציבור  
. בעבר המשרדים היו מדברים זה עם זה ומחליפים דעות.  בין משרדית וציבוריתהידברות. 2  
. בקרה ויכולת לתיקון. 3  
כך לא מסיקים מסקנות . הדבר משפיע על הבנת הכלכלה על בוריה.  פעם אחר פעםבדיקת המערכות. 4

. חשובות  
 

 מכאן מסיקים לאן המשק שואף -עצם קביעת היעד הינו חשוב. וי מדויקזהו לא חיז. התכנון תמיד בנוי על הנחות
. כל הגופים הרלוונטיים התכווננו לתכנון זה. כיוון ההתקדמות הינו ברור. ובה בכוונתו לעשות  

. פ"התמיכה במו: לדוגמא. (ומסגרתו עולות שאלות חשובות לכלכלה, התכנון עוסק בהקצאת משאבים נבונה
ל ולא שירתו את " רב החברות נמכרו לחו-איבדה מחשיבותה, תמיכה מאזנת בהשקעות הוןבשל אי תכנון של 

). המשק הישראלי  
 

לחזרה לתכנון יש . יש לחזור למצב שהיה בעבר בו התקיים תכנון, בשל חשיבותו הרבה של תכנון, לכן
ההידברות . צוניים ועודחזרה לפתרונות שאינם קי, חזרה להידברות, חזרה ללימוד הפרטים: משמעויות חשובות

. ולא אפשר זחיחות שלהם, "חינוך של הכלכלנים"בין המשרדים אפשרה בעבר   
 

ונימנע " אמצע"כך שנחתור לפתרונות , מה שצריך לחתור אליו הוא להקים בחזרה את המוסדות שחייבו תכנון
. מהמשך בהקצנה  

 
:שאלות לאחר ההרצאה  

?במדינות אחרות כיצד התמודדו עם המצב של היעדר תכנון   
לא כל , כמו כן. המדינות הצרו על איבוד התכנון. כגון אירלנד, כיום מדינות רבות מצטערות על ההקצנה שביצעו
השפעות , יתר על כן. אימוץ המודל נעשה בצורות שונות. המדינות אימצו את המודל של שוק חופשי במלואו

על פי תנאי היסוד של אותה , שתתאים לה" חליפה"ה לכל מדינ" לתפור"יש . המעשים הן שונות ממקום למקום
. מדינה והעדפותיה הלאומיות  

מה תהיינה ההשלכות ? ליתאב בימים שהנהיגה כלכלה ברוט"האם אנו רוצים להיות כמו ארה: עולה השאלה
. ברור שיש לכך השפעות בהיבט של היעדים הלאומיים? לכך  

 
 


