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18/5/09נערכה בתאריך: 

. האונ‘ עברית המחלקה לכלכלה, פרופ‘ נתן זוסמן,המרצה: 

תמללה: מיכל גלברט

כשרוצים לשאול על כל מיני מדדים לגבי ההתפתחות הכלכלית יש לבדוק כמה פרמטרים:
 גודל הממשלה, מבנה השווקים (תחרותיות והפרטה), תשלומי העברה וביצועים כלכליים (צמיחה, שוויון, עוני

ועוד).
 ההבדלים האידיאולוגיים באים לידי ביטוי מועט יחסית בביצועים הכלכליים, משום שקשה להשפיע על מה

שקורה בעולם. ההשפעה אינה חד חד ערכית. 

 - ירידת מפא"י ועליית הליכוד. המשנה הכלכלית1977נקודת המפנה האידיאולוגית הכלכלית היא שנת 
 השתנתה לגמרה. נוצר גוש די גדול של מפלגות שחיפשו אידיאולוגיה כלכלית אחרת- ניאו ליברלית.

 אידיאולוגיה זו מאפיינת את הכלכלה מזה שלושים שנה. לכן, ניתן כיום לערוך השוואות בין האידיאולוגיה
הקודמת (סוציאל-דמוקרטית) לבין האידיאולוגיה הקיימת כיום. 

  ישראל1977חשוב לציין שהמהפך האידיאולוגי לא הביא לתוצאות כלכליות שונות ומרחיקות לכת. בשנת 
הפסיקה להתכנס מבחינת התוצר. (בדומה למדינות נוספות במערב). 

 והשנה. 2003, 1990, 1985, 1977, 1967ניתן לראות כי ישראל חוותה מספר פעמים ירידה בתוצר: 
  יש התכנסות לכיוון מדינות77. עד 1977כמו כן, ניתן לראות כי קצב הצמיחה היה גבוה מאד יחסית עד שנת 

 . מדינות אחרות הצליחו לצאת מהמשבר הזה, בעוד שישראל70המערב, וזאת חרף המשבר בשנות ה- 
 הפסיקה התכנסות זו. 77"סחבה" אותו במשך כעשרים שנה. לאחר שנת 

 דווקא בשנים האחרונות, ישראל דווקא מתרחקת באופן יחסי ממדינות מערביות אחרות. נתון זה מדאיג
ביותר.

 לפיכך, אפשר לחשוב ש"משהו התקלקל" בדרך, שכן, מצמיחה מהירה ושימוש כמודל לחיקוי, הצמיחה
 הואטה ואף מדינה לא רואה את ישראל כמודל לחיקוי. מהרצת רגרסיה, ניתן לחשוב כי הקלקול נבע

. 77בעקבות המהפך ב- 
 ניתן להסתכל על מדד אחר- פריון עבודה (שעדיף במידה מסוימת על התוצר לנפש, שכן יש סיפוק גבוה

 יותר יחסית לאירופה מהולדת ילדים). אך גם כאן ניתן להצביע על אותן מגמות. ניתן לראות כי ישראל
  בנושא של פריון. בשנים האחרונות ניתן למצוא עדות אפילו לירידה. יתרה מכך,1976"דורכת במקום" מאז 

אם מגזרים שכיום לא משתתפים בשוק העבודה יצטרפו לשוק, פריון העבודה אפילו ירד מטה. 
 הבעייתיות טמונה בעובדים עצמם. אין בישראל בעיה של טכנולוגיה, וכן לא של הון. כלומר, איכות העובדים

 ירודה, ייתכן בשל החינוך. מדד נוסף הוא הפריון המצטבר- גם כאן ניתן לראות שישראל פותחת פערים
 גדולים כלפי מטה. התופעה של בריחת המוחות הולכת וגדלה. יש פער גדול מאד בפריון המצטבר, שגורם

למוחות רבים להעדיף לעבוד מחוץ לארץ. 

נשאלת השאלה האם מדובר כאן באידיאולוגיה כושלת או בניהול כושל?
 ניתן לראות שהביצועים של מדינות בעלות אידיאולוגיות שונות דומים מאד. עדות לכך ניתן למצוא בבחינת
 הכלכלות של בריטניה ושוודיה. מדובר במדינות בעלות אידיאולוגיות הפוכות, אך דווקא עם נתונים דומים

מאד. מכאן, שכנראה הניהול היה כושל…

נקודות מפנה בכלכלה:

 - הקמת המדינה. אין לישראל מטבע חוץ. הרס כתוצאה ממלחמת העצמאות. גלי עלייה גדולים מאד49-51
 וקושי בקליטתם. הנהגת מדיניות של צנע על מנת להתמודד עם האתגרים הללו. חשוב לציין כי לא מדובר

 כאן בתופעה ייחודית, מדינות נוספות היו צריכות להתמודד עם השלכות מלחמת העולם השנייה ולנסות
 להשתקם. בן גוריון וספיר רצו להפריט את חברת האשלג, ים המלח ועוד. עם זאת, הם לא הצליחו להרים

 ון בישראל, משום שהיה קושי רב בגיוס כספים. הקושי נבע מבעיות שאפיינו את רב כלכלותאת שוק הה
המדינות. לכן, היה צורך לפנות להלאמה. ההלאמה הייתה מכורח הנסיבות.

 - נחתם הסכם השילומים. ההסכם הזה שחרר את ישראל ממגבלת מטבע חוץ שהייתה לה. הון גרמני רב53
 הגיע לארץ. דבר זה היווה הגורם המרכזי להנעת גלגלי הצמיחה בארץ. חשיבות השילומים הייתה גדולה

מאד.
 - מתחיל מיתון יזום על ידי הממשלה שמתבטא בהקפאות שכר, גיוס עובדים לסקטור הציבורי ועוד. היה66

 חשש "מהתחממות יתר" של המשק- חשש מאינפלציה וגידול בגירעון. מדובר בטעות שהשלכותיה נראו עוד
מספר שנים לאחר מכן. 



- בעיית המיתון די נפתרה בעקבות המלחמה. 67
 -  המהפך. המשק הלך והדרדר בצורה מהירה ביותר. מבחינת הפרמטרים המקרו-כלכליים, המשק יצא77

מכלל שליטה. 
- תוכנית הייצוב. נולד חוק ההסדרים. הופעלו תקנות לשעת חירום כדי ליישם את התוכנית. 85

 - עלייה גדולה. מדובר בשוק שלילי, אך שהפך לבעל השלכות חיוביות בהמשך. התווספות הון אנושי91-92
שמוסיפה לצמיחה הכלכלית בסוף שנות התשעים. 

התפתחות הוצאות הממשלה והאבטלה-  
 בעקבות העלייה ותקופת האינתיפאדה. 91, 66שיעור האבטלה: עלייה באבטלה במספר תקופות: 

 תשלומי העברה: עליה מתונה לאורך השנים. שמירה על אחידות בשנים האחרונות. קפיצה ניכרת בסעיפי
. ירידה בסובסידיות ותמיכות לייצור אחרי תוכנית הייצוב. 70העברות תמיכות וסובסידיות במהלך שנות ה- 

הוצאות אזרחיות- עלייה מסוימת, ואז התייצבות. יש פער עצום ממדינות הרווחה האירופאיות. 
. ירידה בהוצאות אחרי תוכנית הייצוב.73הוצאות ביטחון: קפיצה ניכרת אחרי 

 הממשלה הסתלקה ממעורבות בשוק, אך לא היינו עדים לתוצאות חיוביות בעקבות כך. הדבר מראה, שאין
מתאם מובהק בין האידיאולוגיה לתוצאות. 

  אחוז המיסוי מהתוצר עולה מאד. אחר כך יש ירידה קלה ואז78אחוז המסים מהתוצר-  משבעים עד 
התייצבות. ניתן לראות כי יש הבדל עצום משוודיה, שם אחוז המיסוי הוא גדול מאד. 

מדד ג'יני לאי שוויון הוא גבוה מאד בישראל. 

?77מה הסיבה לחוסר היכולת של ישראל להדביק את המדינות המפותחות מאז המהפך ב- 
ייתכן בשל המצב הביטחוני או שיעורי ההשתתפות הנמוכים בשוק העבודה. 

כמו כן, ייתכן שזה בשל ניהול מדיניות מיקרו ומקרו כלכלית כושלת. 
 ישראל, עד תוכנית הייצוב, התאפיינה בשינויים קיצוניים מאד בתקציב הממשלה- עליות וירידות חדות מאד.

מאז יש התייצבות ברמה של גרעון. 
 . 400% לאינפלציה של 1984האינפלציה: ישראל הגיע בשנת 

 הנקודה המרכזית: האידיאולוגיה לא משנה, אלא הניהול המוצלח הוא התנאי להתפתחות. חשוב לשמור על
.   אלית אחראית ויציבה  מדיניות מוניטארית ופיסק

 ניהול המדיניות המיקרו-כלכלית: שוודיה ובריטניה חושפות עצמן פחות ופחות ליבוא של ענפים מסורתיים.
 לישראל יש ירידה במועסקים, משבר בענף הטקסטיל. החל משנות השמונים, ישראל הגדילה את מספר

 המועסקים והפריון ירד. אנשים לא יעילים נכנסים לענף הטקסטיל, וזאת בניגוד למדינות אחרות שמבינות
שמדובר בסקטור "אבוד". 

 מס חברות- בשוודיה, שהיא מדינת רווחה, דווקא יש מס חברות נמוך יותר מאשר בישראל. שוודיה ירדה מ-
).  28 (בשנת 28) ל- 1984 (בשנת 52

 . השנה ניתן לראות2005 בשנת 34 ל- 1985 בשנת 61ישראל שמרה על שיעור מס חברות גבוה- ירדה מ- 
.   25שיפור בנושא- ירידה ל- 

מסקנות:
 נראה שלא חייב להיות קשר בין תפיסת עולם חברתית- כלכלית לבין אופן ניהול המדיניות המקרו-כלכלית

 והמיקרו-כלכלית. משרדי האוצר בשוודיה ובריטניה עובד על פי אידיאולוגיה שונה, ועדיין התוצאות הן דומות.
  היה מלווה בהידרדרות ניהול המדיניות הכלכלית. התופעות השליליות של שוק חופשי באו1977המהפך של 

לידי ביטוי, בעוד שהתופעות החיוביות הצפויות לא התממשו. 


