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תודות
ספר זה הוא תוצר של עבודת מחקר שנמשכה כעשור .במהלכה למדתי וקיבלתי
השראה מחוקרים ,מורים ועמיתים רבים ולהם אני מבקש להודות .ראשיתו של הספר
בעבודת דוקטור שכתבתי במכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדע באוניברסיטת
תל אביב ,בהנחייתם המסורה של פרופ' רבקה פלדחי וד"ר יובל יונאי .במהלך תקופת
המחקר הצגתי חלקים ממנו בפני חברי פורום החוקרים הצעירים של המכון לחקר
הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן באוניברסיטת תל אביב בראשותה של פרופ'
אניטה שפירא ובניהולה של ד"ר אורית רוזין .אני מבקש להודות במיוחד לפרופ' דני
גוטווין ,ד"ר אבי בראלי ,ד"ר אורי כהן וד"ר גילי גופר על הערות ושיחות מועילות.
תודתי לפרופ' אלכס צוקרמן אשר לא חסך זמן בשיחות אישיות וחלק עמי את
מומחיותו .תודה מיוחדת לפרופ' דוד לוי־פאור שליווה אותי במהלך תקופת הכנתו
של כתב היד לפרסום בעצה ,עידוד והדרכה וממנו למדתי רבות .הכנת כתב היד
לפרסום הושפעה מחוקרים שאתם ניהלתי שיחות והתכתבויות על נושאים הקשורים
למחקר .אני מבקש להודות לפרופ' פרי מרלינג ( ,)Perry Mehrlingפרופ' פיטר הול
( ,)Peter Hallפרופ' יורגן רן ( )Jurgen Rennופרופ' מיכאל שלו .חברים ועמיתים
קראו את כתב היד והגיבו על חלקים ממנו ,ואני מבקש להודות להם על כך :פרופ'
ליאו קורי ,ד"ר סנאית גיסיס ,ד"ר רונן מנדלקרן ,ד"ר ארי בראל ,ד"ר אורית רפפורט,
ד"ר ענת לייבלר ,תום פסח ,רוי ליבנה ,אולג קומליק ויאיר ברק.
אני מבקש להודות להוצאת מאגנס על הטיפול המסור והמקצועי בספרי .בפרט,
לפרופ' קובי מצר ,העורך האקדמי ,לפרופ' נתן זוסמן ופרופ' אריה ארנון אשר קראו
גרסאות שונות של כתב היד וסיפקו הערות מועילות ,וכן לד"ר עדי ברנדר ממחלקת
המחקר של בנק ישראל על הערותיו .תודה מיוחדת לעריכתה היסודית והסבלנית של
ד"ר אילנה שמיר ולעריכה הלשונית של נועם לסטר .תודתי לרם גולדברג על הטיפול
בהפקת הספר.
לכל מחקר וכן לפרסומו נדרשים משאבים כלכליים לא מבוטלים .מחקר זה נפרש
על פני תקופה ארוכה במהלכה זכיתי למימון ממספר מוסדות .אני רוצה להודות
למכון כהן ולבית הספר להיסטוריה של אוניברסיטת תל אביב ,אשר אפשרו לי
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להתפנות למחקר ולכתיבת הדוקטורט ,למכון מקס פלנק להיסטוריה ופילוסופיה
של המדעים בברלין ( ,)MPIWGלמכון דיוויס ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה
העברית ,ולקבוצות המחקר ’ ‘The Transformative Power of Europeבאוניברסיטה
החופשית של ברלין ,בראשותם של פרופ' טניה בורצל ( )Tanja Borzelופרופ' תומאס
ריסה ( ,)Thomas Risseשם שהיתי כעמית פוסט־דוקטור במהלך הכתיבה .כמו כן,
תודתי נתונה לבנק ישראל על השתתפותו במימון ההוצאה לאור של הספר.
עבודת המחקר התבססה על חומרים המצויים בארכיונים רבים .אני רוצה להודות
לארכיון יד יערי בגבעת חביבה ,לארכיון תנועת העבודה ,לארכיון בן־גוריון ,לארכיון
הכנסת ,לארכיון הציוני המרכזי ולגנזך המדינה .תודה מיוחדת ל־Economist
 Papers’ Projectשל אוניברסיטת דיוק ,דורהם ,קרולינה הצפונית ,שסיפק משאבים
לביקור בארכיונו של פרופ' דן פטינקין.
אריה קרמפף ,קיץ 2014
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ִעם הספר
גיא רולניק
הקפיטליזם הישראלי נכשל? מתי נוסה כאן בדיוק קפיטליזם?
זאת הייתה התגובה של דניאל דורון ,אחד מחסידיו הבולטים של המודל
הקפיטליסטי כאשר הוצגו בפניו כשלי השוק והכלכלה הישראלית בתקופת המחאה
החברתית .התגובה ,שהתפרסמה ב־ The Markerב־ 11ביוני  ,2013מאפיינת מאוד
את הדרך שבה פוטרים רבים מתומכי מודל השוק החופשי את הביקורת החריפה
שמוטחת נגדו בישראל מאז המשבר הפיננסי הגלובלי שפרץ בשנת .2008
הדיון במודל הקפיטליסטי בכלל ובמודל הכלכלי הישראלי בפרט החל לתפוס
חלק מרכזי בשיח הציבורי והפוליטי בישראל בעיקר אחרי המחאה החברתית של
קיץ  .2011המחאה שינתה בן לילה את הנרטיבים השולטים לגבי אופיו של המודל
הכלכלי הישראלי .רעיונות שהיו בשוליים או זכו לתשומת לב מועטה יחסית ,נכנסו
תוך חודשים ספורים למרכז השיח ולא ממהרים לצאת ממנו.
ד״ר אריה קרמפף לא יכול היה לבחור לעצמו עיתוי טוב יותר לחזור לשורשיו של
המודל הכלכלי הישראלי מאשר קיץ  ;2014ספק רב אם הקהל הרלוונטי היה בשל,
סקרן ועירני לשיחה הזאת לפני שנתיים או לפני עשור.
בין אם אתה תומך בכלכלת שוק או לאו – מעטים חולקים על כך שהקפיטליזם
במתכונתו הנוכחית הוא במשבר עולמי .רבים מייחסים זאת לעודף רגולציה ,אחרים
לרגולציה חלשה; חלק למעורבות ממשלתית גדולה מדי ואחרים להיעדרה של
מעורבות כזאת – אבל הנרטיב ש'השיטה עובדת' הולך ומאבד מהעוצמה שהייתה לו
בחמישים השנים האחרונות ,ובעיקר בשני העשורים שלאחר קריסת ברית המועצות.
השיח הכלכלי בעולם ובישראל נוטש בהדרגה את המיקוד בשאלה 'הגדולה'
שאפיינה את המאה העשרים :האם קפיטליזם או סוציאליזם? הדיון הולך ומתמקד
ביתרונות והחסרונות של סוגים שונים של משטרים קפיטליסטים ,במבנים שונים
של יחסים בין הממשלה והסקטור העסקי ,ובכשלים המובנים בפעילות הממשלה
והשוק החופשי .דיון זה גם שופך אור חדש על האופן שבו אנו מבינים כיום את
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ההיסטוריה של הקפיטליזם הישראלי .את המיתוסים ההיסטוריים על סוג המשטר
הכלכלי שהיה קיים בישראל מאז תחילת היישוב צריך לבחון מחדש על בסיס יותר
עובדות היסטוריות ופחות על סמך רטוריקה פוליטית .האומנם ישראל הייתה גן עדן
סוציאליסטי ,שוויוני ומשגשג שנהרס בעשרים שנות קפיטליזם ימני? האם מדיניות
הליברליזציה אכן מימשה את ההבטחה הגלומה בכלכלת השוק?
ד"ר אריה קרמפף מביא לקוראים ,הן המקצועיים והן ההדיוטות ,מידע ,ניתוח
ונרטיב מפתיע .רבים מהקוראים יופתעו ללמוד שמתכנני הכלכלה הישראלית היו
הרבה פחות 'סוציאליסטים' ממה שנהוג היום לספר מחד ,ושתהליך ההתהוות של
הקפיטליזם הישראלי החל הרבה לפני תקופת הליברליזציה והגלובליזציה לפני
כשלושה עשרים ,מאידך.
מחד יגלה הקורא שעל אף כי נרטיבים היסטוריים רבים מדגישים את עברה
הסוציאליסטי של הכלכלה הישראלית – המשטר הכלכלי שהוקם בה היה תמיד
מבוסס על קניין פרטי וכלכלת שוק .התפיסה שלפיה הכלכלה הישראלית הייתה
סוציאליסטית מקורה גם במקורות האינטלקטואליים של אנשי העלייה השנייה,
אך לא פחות מכך מקורה בביקורת כנגד מדיניות הממשלה מצד כלכלנים ליברליים,
אשר גינו את הנטייה לכאורה של הממשלה להתערב במשק משיקולים אידאולוגיים.
בפועל ,הרעיון של כלכלה קומוניסטית מתוכננת אף פעם לא נשקל ברצינות.
הכלכלה הישראלית הייתה מחוברת בטבורה להון שמקורו בעולם החופשי ,ובתלות
הכלכלית והפוליטית של ישראל במדינות אלו ,בעיקר בגרמניה המערבית.
מאידך ,מתאר ד״ר קרמפף את ההבדלים העמוקים ,בעיקר האידאולוגיים,
בין המודל הקפיטליסטי הישראלי והמודל של כלכלות השוק הליברליות ,שבהן
לעקרונות הליברליים של זכויות קניין וחופש כלכלי היה מעמד כמעט מקודש .עבור
המדינות הליברליות ,כלכלת השוק לא הייתה רק מכשיר יעיל להקצאת הון ,אלא
היה לו גם ערך משל עצמו כביטוי לאתוס ליברלי של הוגנות ,צדק ,קניין פרטי ,חופש
כלכלי ,יזמות פרטית ושוויון הזדמנויות .לעומת זאת ,בישראל אומצו פרקטיקות של
כלכלת שוק משיקולים פרגמטיים ולאומיים ,אך לא אומצה התפיסה כי השוק מייצג
ערכים שיש לשמרם.
הבנת התפתחותו של המודל הכלכלי הישראלי מאז הקמת המדינה אינה רק
תרגיל היסטורי ואקדמאי ,אלא חלק חשוב בניתוח הדרך הצפויה לו מכאן והלאה .בין
אם אנחנו רוצים לתת תחזיות או לקחת חלק בשינוי המודל הישראלי או בתיקונו –
חובה עלינו להבין תחילה את שורשיו המגולמים בערכים ,בתפיסות וברעיונות,
בכוחות הפוליטיים ,ובניסיונות המצליחים והכושלים.
ג׳ון מיינרד קיינס אמר פעם ,שלרעיונות כלכליים ,גם כשהם נכונים וגם כשהם
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שגויים ,יש עוצמה גדולה יותר מכפי שנהוג לחשוב .למעשה ,טען ,קובעי מדיניות
מעצבים את תפיסתם על סמך רעיונותיו של כלכלן מת כלשהו ,גם אם הם עצמם
לא שמעו עליו .תפיסת העולם שלנו על המשבר החברתי והכלכלי הישראלי נעוצה
ברעיונות של אותם כלכלנים גדולים – רובם בריטים ,צרפתים ואמריקנים – אך גם
בהרבה רעיונות וויכוחים והחלטות שהתקבלו כאן במאה שנות היישוב האחרונות.
תהליכי הגלובליזציה ,ופריצת האינטרנט והרשתות החברתיות גורמת לרבים
לחשוב שהעולם נעשה יותר ויותר הומוגני ,שכלכלות הולכות ונעשות דומות זו לזו,
וכי ההיסטוריה הכלכלית והפוליטית המקומית פחות ופחות רלוונטית.
ספק רב .להיסטוריה המקומית ,לתרבות ,ולמבנים החברתיים והפוליטיים
המקומיים של היהדות ושל ישראל ,תהיה השפעה לא פחותה ,כנראה גדולה יותר,
על התוואי העתידי של הקפיטליזם הישראלי ,מאשר לפייסבוק ולטוויטר ,והדיון
בשאלות האלה יצבור מעתה משקל ,נפח ועניין גדול בהרבה ממה שהיה עד עתה.

