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הכלכלה הפוליטית של ישראל 
והגידול באי-השוויון בהכנסות, 2010-1970

טלי קריסטל*

תקציר. מאמר זה בוחן כיצד הכלכלה הפוליטית של ישראל מאז שנות השבעים 
של המאה ה-20 השפיעה על חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית לעומת 
רווחי המעבידים. הממצאים מבוססים על ניתוח השוואתי וכמותי ומלמדים 
שבתקופת הכלכלה הקורפורטיסטית – שהחלה בשנות השישים המאוחרות 
בהכנסה  העובדים  של  חלקם  גדל   – השמונים  שנות  אמצע  עד  ונמשכה 
והפוליטי  הכלכלי  כוחם  בזכות  בעיקר  המעבידים,  לרווחי  ביחס  הלאומית 
תנאי  לשיפור  הציבורי  המגזר  איגודי  של  ומאבקם  העובדים  ארגוני  של 
להיחלשותה  הוביל  המאורגנת  העבודה  בקרב  הפיצול  ואולם,  השכר שלהם. 
השבעים  בשנות  העובדים  בקרב  בשכר  באי-השוויון  גידול  של  ולתחילתו 
המאוחרות. מאמצע שנות השמונים ואילך הביאו היחלשות ארגוני העובדים 
הגידול באי- הניאו-ליברלית לא רק להמשך  ועליית המדיניות הממשלתית 
של  חלקם  חשבון  על  המעבידים  ברווחי  לעלייה  גם  אלא  בשכר,  השוויון 

העובדים בהכנסה הלאומית. 

התופעה החברתית-כלכלית החשובה של העשורים האחרונים היא ללא ספק הגידול באי-השוויון 
בהכנסות. ביטוי לכך ניתן לאחרונה ב-Economist, שבועון שמזוהה בדרך כלל עם קו כלכלי ליברלי 
ברור. על פי העיתון, "הגידול באי-השוויון הוא האתגר החברתי-כלכלי-פוליטי הגדול של העת הזו" 
)Economist, 2012(. רוב הדיון על הגידול באי-השוויון בהכנסות מתמקד באי-שוויון בשכר בקרב 
עובדים, שנמצא במגמת עלייה מתמדת מתחילת שנות השמונים. אף שמגמת הגידול באי-השוויון 
משותפת לכל המדינות המערביות, קיימת שונות גדולה בין המדינות בשיעור הגידול. תרשים 1א 
מציג מדד מקובל לאי-השוויון בהכנסות בקרב עובדים המסתמך על נתוני מס מנהלתיים – חלק 
האחוזון העליון מסך כל ההכנסות מעבודה – בשבע מדינות מערביות. התרשים מלמד שבשנות 
השבעים היה חלקו של המאיון העליון בהכנסות בישראל דומה לשאר המדינות )6%-7%(. ואולם, 
בשני העשורים האחרונים בישראל, בארצות הברית ובאנגליה גורף לידיו מיעוט של עובדים חלק 
ניכר מההכנסות מעבודה )12%-14%(.  מדד זה של אי-שוויון, כמו מדדים אחרים, בהם מקדם ג'יני 
)תרשים 1ג(, מראים שבשנים האחרונות ישראל נמצאת בקבוצת המדינות הפחות שוויוניות ואינה 
בשכר,  באי-השוויון  החד  הגידול  במתינּות.  גדל  אי-השוויון  שבהן  אירופה,  למדינות  עוד  דומה 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה   *
המועילות.  הערותיהם  על  ישראלית  סוציולוגיה  של  האנונימיים  הקוראים  לשני  להודות  ברצוני   

תודה מיוחדת גם לינון כהן על עצותיו והערותיו שהיו לי לעזר רב.
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וכן הקשר ההדוק שבין הכלכלה הפוליטית לאי-השוויון בהכנסות, שבו מתמקד המאמר הנוכחי, 
מלמדים שבעבר הלא רחוק דמתה ישראל למדינות הרווחה האירופיות הסוציאל-דמוקרטיות או 

הקורפורטיסטיות, ואילו היום היא דומה יותר למדינות רווחה ליברליות כדוגמת ארצות הברית.

תרשים 1. אי-שוויון בהכנסות, 2010-1970

תרשים 1א. חלק האחוזון העליון של העובדים מסך כל ההכנסות מעבודה*

ִמנהל  נתוני מס הכנסה המופיעים בפרסומי  נע של שלוש שנים על בסיס  הסדרה על ישראל מציגה ממוצע    *

הכנסות המדינה. בשנים שבהן נתוני מס הכנסה לא היו זמינים )1976-1970, 1981-1978, 1984( חישבתי את 

חלק האחוזון העליון בהכנסות כפונקציה ליניארית של נתוני סקרי הכנסות על חלק האחוזון העליון בהכנסות. 

.The World Top Incomes Database – שאר המדינות

תרשים 1ב. התפלגות ההכנסה הלאומית בין הכנסות משכר, הטבות נלוות, 
הכנסה מעבודה של עצמאים והכנסה מהון
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תרשים 1ג. חלק העובדים בהכנסה הלאומית ומקדם ג'יני לאי-שוויון בשכר 
בקרב עובדים במשרה מלאה בגיל העבודה

ההשלכות של התמורה הגדולה בכלכלה הפוליטית של ישראל על הגידול באי-השוויון בהכנסות 
תיבחן במאמר זה בהקשר של התפלגות ההכנסה הלאומית בין רווחי המעבידים לשכר העובדים. 
הבדלים  ועל  זמן  לאורך  מגמות  על  רבות  בהכנסות משכר אמנם מלמדת  אי-השוויון  בחינה של 
בין מדינות באי-השוויון בקרב עובדים, אבל ההתמקדות בשכר העובדים מתעלמת מחלק מרכזי 
נתונים  הגדולות.  הפירמות  בעיקר  המעבידים,  שצוברים  הכבירים  הרווחים  ההכנסות:  בעוגת 
מעבידים  בין  לאי-שוויון  המקובל  המדד  את  לבחון  מאפשרים  הלאומית  מהחשבונאות  קיימים 
לעובדים: חלקן של סך כל הכנסות העובדים ביחס לסך כל הכנסות המעבידים בהכנסה הלאומית.1 
כ-34%  ניכר מעוגת ההכנסות,  הן חלק  הון  על  1ב מראה שהכנסות המעבידים מבעלות  תרשים 

בממוצע על פני ארבעת העשורים האחרונים.  
בהכנסה  העובדים  של  בחלקם  זמן  פני  על  שונות  שקיימת  מלמד  1ג  תרשים  מכך,  חשוב 
הלאומית )ובחלק המשלים של המעבידים(. בישראל, כמו בשאר מדינות המערב, חלק העובדים 
ואולם,  השמונים.  שנות  באמצע   74% של  לשיא  והגיע  השבעים  בשנות  גדל  הלאומית  בהכנסה 
מאז הצטמצם חלקם היחסי של העובדים, ובשנת 2010 הגיע לנקודת שפל של 62%. נראה אפוא 
שההתעלמות מרווחי המעבידים ומהשינויים שחלו בחלקם היחסי של המעבידים לעומת העובדים 
את  גם  אלא  במשק,  מההכנסות  גדול  חלק  רק  לא  הריבודי  מהמחקר  מעלימה  ההכנסות,  בעוגת 
אף  זאת  ועובדים.  מעבידים  בקפיטליזם:  המרכזיים  המעמדות  שני  בין  ביחסים  שחלה  התמורה 
שהיחסים בין עבודה להון הם מאפיין חשוב של הקפיטליזם בן-זמננו ובעלי השלכות על המדיניות 

הציבורית הנדרשת לצמצום אי-השוויון בהכנסות.  
הלאומית  בהכנסה  העובדים  של  חלקם  מדוע  השאלה  על  לענות  מבקש  הנוכחי  המחקר  כן,  אם 

שמיוחס  עצמאים  של  בהכנסות  והחלק  נלוות  הטבות  ומשכורת,  שכר  כוללות  העובדים  הכנסות   1
הפיננסיות  הפירמות  )כולל  הפירמות  רווחי  את  כוללות  המעבידים  הכנסות  מעבודה.  להכנסה 
והפירמות במגזר הציבורי(, וכן הכנסות מריבית, מדיבידנד ומרנטה. להסבר על הקשר שבין מעמדות 

.Kristal, 2013a חברתיים להכנסות מעבודה ומהון ראו
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בישראל גדל בשנות השבעים עד לאמצע שנות השמונים אבל ירד מאז ואילך.2 בחלק הראשון של 
המאמר אני פורשֹת את הטענה הכללית שלפיה המגמות על פני זמן בחלקם של העובדים בהכנסה 
הלאומית – במדינות מערביות לרבות ישראל – הן פועל יוצא של מבנה המוסדות הכלכליים והפוליטיים 
ושל המדיניות שהם מקדמים. אטען שמגמת הירידה בחלקם היחסי של העובדים בהכנסה הלאומית 
היא תוצאה ישירה של המהפכה הניאו-ליברלית, המתבטאת בהיחלשות ארגוני העובדים ובשינויים 
בכלכלה  תקופות  שתי  של  השוואתי  ניתוח  כולל  המאמר  של  השני  החלק  הממשלתית.  במדיניות 
הפוליטית של ישראל – כלכלה קורפורטיסטית וכלכלה ליברלית – ומציג מדדים להתארגנות עובדים 
של  השפעתם  בחינת  של  סטטיסטי  מאומדן  ממצאים  מציג  השלישי  החלק  ממשלתית.  ולמדיניות 
מדדים אלה על אי-השוויון בהכנסות בין מעבידים לעובדים, והשוואה ענפית שמספקת עדות נוספת 
מסקנות  הלאומית.  בהכנסה  העובדים  בחלק  הירידה  על  התעשייה  מפעלי  של  ההפרטה  להשפעת 

המחקר בדבר הגידול באי-השוויון בהכנסות בישראל ובשאר מדינות המערב מופיעות בסיכום.

כלכלה פוליטית וחלקם של העובדים והמעבידים בהכנסה הלאומית
של  היחסי  בחלקם  והירידה  האחרונים  בעשורים  המעבידים  רווחי  של  היחסי  בחלקם  הגידול 
העובדים בעוגת ההכנסות – למרות הזינוק בשכרם של העובדים הנמצאים בראש סולם השכר – 
החזירה למרכז המחקר הסוציולוגי והכלכלי את השאלה כיצד נקבעת התפלגות ההכנסה הלאומית 
 Atkinson, 2009; Glyn, 2006; Korpi, 2002;( העובדים  להכנסות  המעבידים  רווחי  בין 
באי-השוויון  הגידול  שנושא  אפילו  ייתכן   .)Kristal, 2010, 2013a, 2013b; Krueger, 1999
בקרב העובדים, שבו עסוקים רוב חוקרי אי-השוויון, הוא "חדשות ישנות". עתה נראה שהשאלה 
החשובה של זמננו, כפי שטוען פול קרוגמן )2012(, חתן פרס נובל בכלכלה והפרשן הכלכלי של 
New York Times, היא מדוע פערי ההכנסות בין רווחי מעבידים ובין התמורה לעובדים גדלו 

בחדּות בעשורים האחרונים. 
ובין התמורה לעובדים נתפסה עד  שאלת התפלגות ההכנסה הלאומית בין רווחי המעבידים 
לאחרונה כשאלה מרקסיסטית אנכרוניסטית ונעדרה מהספרות המחקרית ומהשיח הציבורי. ייתכן 
שההסבר לכך הוא הטענה בדבר מותו של המעמד כמושג בעל כוח הסברי במציאות החברתית 
של ימינו )Pakulski & Waters, 1996(. ההתעלמות המחקרית מהפערים בין עובדים לבעלי 
הון נובעת גם מהטענה השגורה בכלכלה הניאו-קלאסית )Kaldor, 1961( ובתזה הסוציולוגית, 
שלפיה קיימת פשרה מעמדית במדינות קפיטליסטיות דמוקרטיות )Przeworski, 1985(, כך 
שחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית קבוע על פני זמן, ומכאן שאין טעם לחקור אותו. ליתר 
דיוק, הטענה היא שגאות כלכלית מחלחלת מטה ומיטיבה עם כל המעמדות באותה המידה, ולכן 
צמיחה כלכלית תביא לאותו שיעור של גידול ברווחי המעבידים ובהכנסות העובדים. ואולם, 
העובדה שבשנות השישים והשבעים חל גידול בחלק העובדים בהכנסה הלאומית במדינות המערב, 
ואילו משנות השמונים ואילך חלה בו ירידה )Kristal, 2010( מאששת את טענתו של קרל 
מרקס שקיים משחק סכום אפס בין רווחי המעבידים להכנסות העובדים: "אין הריווח יכול לגדול 
במהירות אלא אם כן מחיר העבודה, שכר העבודה היחסי, קטן והולך באותה המהירות עצמה" 

)מרקס, 1942, עמ' 97(.  
ההסבר שמציע המחקר הנוכחי לגידול בחלקם היחסי של רווחי המעבידים בעשורים האחרונים 

ראו 2013a ,Kristal לניתוח של חלק העובדים בהכנסה הלאומית בשנות החמישים והשישים.  2
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הניאו-ליברלית.  במהפכה  מתמקד  ההכנסות  בעוגת  העובדים  של  היחסי  בחלקם  ולירידה 
בשלושת העשורים האחרונים חל שינוי בכלכלה הפוליטית של המדינות המפותחות. המהפכה 
 regulated( ידי הסדרים מוסדיים הניאו-ליברלית, שמסמנת מעבר מכלכלה מתואמת על 
economy( לכלכלה ליברלית שתומכת בכינונו ובשימורו של שוק חופשי מהסדרים מוסדיים, 
התפשטה והפכה לגלובלית. הרעיון הניאו-ליברלי שמקדם הסדרה של הפעילות הכלכלית ברוח 
התאוריה הכלכלית הקלאסית של "היד הנעלמה" – רגולציה עצמית של כלכלת השוק – עיצב 
במידה רבה את הכלכלה הליברלית של המאה ה-Polanyi, 1944( 19( ואת הכלכלה הניאו-
 Fourcade-Gourinchas & Babb, 2002; Somers & Block,( ימינו  של  ליברלית 
2005(. הרעיון הניאו-ליברלי ככוח אידאולוגי מניע, בשילוב התחזקותם של בעלי ההון ברמה 
המתבטא  הממשלתית,  במדיניות  לשינוי  הביאו   ,)Harvey, 2005( והגלובלית  המקומית 
במשיכת ידה של המדינה מהשווקים, ולשחיקת הסדרים מוסדיים אחרים לקביעת שכר בשוק 
העבודה, כמו הסכמי שכר קיבוציים עם איגודי עובדים או הסדרי עבודה שגרתיים שמאופיינים 

ביציבות תעסוקתית ובעבודה במשרה מלאה ובחוזה עבודה לטווח ארוך.
ליברלית  לכלכלה  מוסדיים  הסדרים  ידי  על  מתואמת  מכלכלה  שלמעבר  טוען  זה  מחקר 
שתומכת בכינונו ובשימורו של שוק חופשי מהסדרים מוסדיים הייתה השפעה מכרעת על 
אי-השוויון בין מעבידים לעובדים. על מידת קיומם או היעדרם של הסדרים מוסדיים בשווקים 
אפשר ללמוד רבות מחוזקם היחסי של ארגוני עובדים ומהמדיניות הממשלתית. כפי שאפרט 
מיד, ארגוני עובדים ומדיניות ממשלתית שמאפיינים כלכלה מתואמת יכולים להביא לגידול 
בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית, ולעומת זאת, ארגוני עובדים ומדיניות ממשלתית 
שמאפיינים את הכלכלה הליברלית של העשורים האחרונים עשויים לגרום לירידה בחלקם 
היחסי של העובדים. לפיכך, המהפכה הניאו-ליברלית – שכוללת ירידה בכוחם של ארגוני 
העובדים, פיצול בקרב העבודה המאורגנת ושינויים מרחיקי לכת במדיניות הממשלתית )כמו 
צמצום המגזר הציבורי, הפרטת מפעלים ממשלתיים ושירותים ציבוריים וליברליזציה של שוקי 
הסחורות( – היא האחראית העיקרית לירידה בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית. שאלת 
הלאומית  בהכנסה  העובדים  של  בחלקם  לירידה  הניאו-ליברלית  המהפכה  של  הרלוונטיות 
תיבחן בחלק השני והשלישי של המאמר לאור מקרה המבחן של ישראל משנות השבעים ועד 

ימינו. 

ארגוני עובדים

התארגנות עובדים במישור הכלכלי באיגודים ובמישור הפוליטי במפלגות מחזקת את כוחם היחסי 
של העובדים במשא ומתן מול המעבידים, ולכן יכולה להגדיל את חלקם בהכנסה הלאומית ביחס 
לרווחי המעבידים. איגודים מגייסים ומתעלים את הכוח הקולקטיבי של העובדים בדרישה לתנאי 
שכר ועבודה טובים יותר, לעתים בליווי שימוש בנשק השביתה. מחקרים מלמדים שהתארגנות 
 Freeman,( באיגודי עובדים מעלה את רמת השכר ואת התנאים הנלווים של העובדים המאוגדים
 Western &( כאחד  מאוגדים  ולא  מאוגדים  כלכלי,  ענף  באותו  העובדים  כלל  ושל   )2005
של  בחלקם  לגידול  כמביאה  התבררה  ההתאגדות  בשיעור  עלייה  ואכן,   .)Rosenfeld, 2011
 Kalleberg, Wallace, & Raffalovich, 1984; Kristal, 2010;( העובדים בהכנסה הלאומית
Rubin, 1986a; Wallace, Leicht, & Raffalovich, 1999(, ואילו ירידה מובילה לצמצום 

 .)Kristal, 2010, 2013b( בחלקם של העובדים
מלבד שיעור ההתאגדות, גם שביתות – כלי הנשק העיקרי של איגודי עובדים – התגלו כאמצעי 
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אפקטיבי להעלאת שכרם של העובדים המאוגדים )Rubin, 1986b( ולהגדלת חלקן של הכנסות 
 Kalleberg et al., 1984; Rubin, 1986a;( הברית בארצות  המעבידים  לרווחי  ביחס  העובדים 
Wallace et al., 1999( ובשאר מדינות המערב )Kristal, 2010(. ואולם, מידת האפקטיביות של 
שביתות לשיפור תנאי השכר של העובדים, גם בתעשיות שבהן נשמר כוחם של איגודי העובדים, 
כיום   ;)Kristal, 2010; Rosenfeld, 2006( ואילך  השמונים  משנות  ניכרת  במידה  נשחקה 
משמשות שביתות בפירמות התעשייתיות ובשירותים הציבוריים כצעד מניעתי אחרון שנוקטים 
העובדים כדי למנוע שחיקה בתנאי השכר הקיימים, בניגוד לעבר הלא רחוק שבו שימשו שביתות 

לשיפור תנאי שכרם של עובדים.
השחיקה של העשורים האחרונים ביכולת ההשפעה של שביתות על חלקם של העובדים בהכנסה 
הקיפו  המאורגנת: בעבר  העבודה  בתוך  וגדל  ההולך  הפיצול  של  תוצאה  להיות  עשויה  הלאומית 
הסכמי השכר הקיבוציים ברוב המדינות העשירות את כלל העובדים במשק או בענף כלכלי מסוים, 
אך בעשורים האחרונים התרבו הסכמי השכר הקיבוציים, וכל הסכם מכסה רק קבוצה מצומצמת 
של עובדים בפירמה או במשלח יד מסוים בתוך הפירמה )Western, 1997(. מדוע הפיצול בעבודה 
המאורגנת עשוי להסביר את הירידה בחלק העובדים בהכנסה הלאומית? כפי שטען מרקס, מאבק 
העובדים הוא בראש ובראשונה על גיבושם כמעמד, ורק לאחר מכן הוא הופך למאבק בין מעמדות, 
לה,  מטרות  שתי  לעולם  "ההתאגדות  העובדים:  כלל  של  המשותף  האינטרס  היא  כשההתאגדות 
האחת להשבית ביניהם ]העובדים[ את התחרות, למען יוכלו להתחרות בבעל ההון" )מרקס, 1955, 
עמ' 122(. הצלחת העובדים בהשגת תמורה גבוהה לעבודתם מהמעבידים תלויה אפוא גם בצמצום 
הם  העובדים,  בקרב  רחבות  שכבות  מלכדים  עובדים  כשאיגודי  עצמם.  העובדים  בקרב  התחרות 
עובדים  איגודי  בין  תחרות  זאת,  ולעומת  המעבידים,  על  יותר  אפקטיבי  לחץ  להפעיל  יכולים 

מחלישה את העובדים במאבקם מול המעבידים. 
התארגנות עובדים במפלגות פוליטיות, ולא רק באיגודים, יכולה גם היא לצמצם את אי-השוויון 
סוציאל- במפלגות  עובדים  שהתארגנות  מלמדים  מחקרים  העבודה.  בשוק  המובנה  המעמדי 

מביאה  אחרות,  שמאל  ומפלגות  עובדים  איגודי  בתמיכת  רוב  פי  על  שפועלות  דמוקרטיות, 
 .)Esping-Andersen, 1985; Korpi, 1983( לחיזוק כוח המיקוח של העובדים מול המעבידים
ההכנסות  את  מחדש  לחלק  כדי  המצטבר  בכוחן  להשתמש  יכולות  סוציאל-דמוקרטיות  מפלגות 
בקרב העובדים על ידי מיסוי פרוגרסיבי ותשלומי העברה נדיבים, וכן לפעול להגדלת חלקם של 
והבטחת  מינימום  שכר  כמו  בנושאים  ממשלתית  חקיקה  באמצעות  ההכנסות  בעוגת  העובדים 
הכנסה, מיסוי גבוה על רווחי פירמות ויצירת אקלים פוליטי אוהד להתארגנות עובדים באיגודים 

ולמאבק על שיפור תנאי עבודתם.

מדיניות ממשלתית

מאפיין נוסף של כלכלה מתואמת שיכול להביא לגידול בחלקם של העובדים בעוגת ההכנסות 
מצאו  מחקרים  עליה.  ובפיקוח  השוק  כלכלת  בריסון  מרכזי  תפקיד  הממלאת  מדינה  הוא 
המחקר  שרוב  אף  בהכנסות.  אי-השוויון  במידת  מרכזי  תפקיד  יש  ממשלתית  שלמדיניות 
מתמקד בהשפעתם של המיסוי הפרוגרסיבי ושל תשלומי העברה על אי-השוויון בין משקי 
בית )Moller, Huber, Stephens, Bradley, & Neilsen, 2003(, למדיניות הממשלתית 
יש השפעה מכרעת גם על אי-השוויון המובנה בשווקים, ומכאן על אי-השוויון בין מעבידים 
לעובדים. דוגמה מובהקת לכך היא גודל ההוצאה הציבורית האזרחית על שירותים חברתיים 
כמו חינוך ובריאות: ככל שההוצאה הציבורית האזרחית גבוהה יותר, כך גדל גם המגזר הציבורי, 
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ומכאן גם שיעורי התעסוקה, בעיקר של נשים, שלהן המגזר הציבורי מציע עבודה בתנאים 
נוחים )Esping-Andersen, 1990(. המגזר הציבורי גם מציע לעובדיו שכר ממוצע ותנאים 
נלווים טובים יותר מאלה הנהוגים במגזר הפרטי. ההשפעה החיובית של המגזר הציבורי על 
העובדים  של  בחלקם  לגידול  מביאה  העובדים  של  הממוצע  השכר  ועל  התעסוקה  שיעורי 

.)Kristal, 2010( בהכנסה הלאומית
על  המדינה  משפיעה  שבאמצעותם  השווקים,  פעילות  הבניית  של  נוספים  כלים  שני 
על  והגנה  מפעלים  על  ממשלתית  בעלות  לעובדים, הם  מעבידים  בין  בהכנסות  אי-השוויון 
התעשיות המקומיות מפני תחרות בינלאומית. רוב המפעלים התעשייתיים שבבעלות המדינה 
במפעלים  הנהוגים  מאלה  טובים  תעסוקתי  וביטחון  ושכר  עבודה  תנאי  לעובדים  מספקים 
בבעלות פרטית, משום שלא רק מקסום הרווחים עומד לנגד עיניהם אלא גם דאגה לתעסוקת 
העובדים ולרווחתם הכלכלית. פיקוח המדינה על ייבוא סחורות כדי להגן על הייצור המקומי 
במכסים  ביטוי  לידי  לבוא  יכולה  גלובלית  תחרות  ובינוניים( מפני  קטנים  במפעלים  )בעיקר 
מיובאות.  סחורות  על  היטלים  ובקביעת  הייבוא  רישיונות  של  מספרם  בהגבלת  גבוהים, 
סחורות, מאפשרת  ייבוא  על  פיקוח  והטלת  תעשייה  מפעלי  על  המדינה  בעלות  באמצעות 
המדיניות הממשלתית שיעורי תעסוקה ורמות שכר גבוהות בתעשייה מקומית שהיא עתירת 
עבודה, וכך יכולה להביא לגידול בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית. מכאן יוצא שמדיניות 
ממשלתית הפוכה, שבאה לידי ביטוי בהפרטת מפעלי התעשייה ובצמצום ההגבלים על ייבוא 
אינם  העבודה  וחוקי  נמוך  העבודה  שכר  שבהן  מתפתחות  ממדינות  סחורות  סחורות, בעיקר 
ולעלייה  העובדים  הכנסות  של  היחסי  בחלק  לירידה  לגרום  לעובדים, עלולה  הגנה  מספקים 

ברווחי המעבידים. 

שתי תקופות בכלכלה הפוליטית של ישראל ובאי-השוויון בהכנסות, 2010-1970
הנתונים המוצגים בתרשים 1ג מורים על קיומן של שתי תקופות באי-השוויון בהכנסות בישראל 
ב-40 השנה האחרונות. בתקופה הראשונה, משנות השבעים עד אמצע שנות השמונים, גדל אי-

השוויון בשכר בקרב העובדים, וכך גם חלקם היחסי של כלל העובדים בעוגת ההכנסות. בתקופה 
חלקן  אבל  העובדים,  בקרב  אי-השוויון  לגדול  המשיך  ואילך,  השמונים  שנות  מאמצע  השנייה, 
היחסי של הכנסות העובדים ירד, וחלקם של רווחי המעבידים גדל. כפי שאראה מיד, הבדלים אלה 
לאפיין  אפשר  הראשונה  התקופה  את  הפוליטית:  הכלכלה  במאפייני  מקורם  התקופות  שתי  בין 
ככלכלה קורפורטיסטית, ואילו בתקופה השנייה ההסדרים המוסדיים בשווקים דומים יותר לאלה 

שרווחים בכלכלה ליברלית. 

כלכלה קורפורטיסטית )1985-1970(

היסודות של הכלכלה הפוליטית של ישראל נוצקו בתקופת המנדט הבריטי בפלשתינה. 
במשך שלושת העשורים שלפני קום המדינה הביאה ההגירה היהודית ממדינות מזרח אירופה 
ומרכזה – על ההון הפרטי שהביאו עמם המהגרים ובשילוב ההון הלאומי של התנועה הציונית 
וההשקעה של המנדט הבריטי בתשתיות הפיזיות – לתהליך מואץ של מעבר מחברה חקלאית 
כפרית לחברה עם בסיס תעשייתי איתן ומשק המושתת בחלקו על שוק חופשי ותחרותי 
)Metzer, 1988(. בתקופה מכריעה זו עוצבה תנועת העבודה, ובכללה מפלגת פועלי ארץ 
ישראל )מפא"י( וההסתדרות הכללית של העובדים, שמעמדה ההגמוני השתמר בעשורים 

הראשונים לקום המדינה.
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תנועת העבודה ראתה את עצמה כאחראית לא רק לתנאי שכרו ועבודתו של העובד, אלא 
למשק בכללותו, ובעיקר למשימה של בניין הבית הלאומי. זאב שטרנהל )1995( אף טוען 
שלאידאולוגיה השוויונית של סוציאליזם-דמוקרטי לא הייתה אחיזה איתנה בקרב הנהגת 
תנועת העבודה, בניגוד לאנשים מן השורה, והיא הייתה משועבדת לאידאולוגיה הלאומית 
היהודית. הסוציאליזם הלאומי הארץ-ישראלי תמך בקדימותה של משימת בניין האומה 
לזו של יצירת חברה סוציאליסטית חלופית לסדר הקפיטליסטי, ולשם כך פעלה תנועת 
העבודה לפיתוח התשתית הכלכלית, הדמוגרפית והפוליטית של המדינה היהודית במסגרת 
מפעלים  העבודה  תנועת  הקימה  בפועל   .)Shalev, 1992( קפיטליסטית  שוק  כלכלת 
כלכליים, התיישבות חקלאית שיתופית, לשכות עבודה, מוסדות רווחה כמו קרנות הפנסיה 
ההסתדרותיות וקופת חולים כללית, מפעלי תרבות וחינוך ואת בנק הפועלים, אחד משלושת 
הבנקים הגדולים בישראל. בשנות השלושים והארבעים, בעת שמפלגת העבודה ביססה את 
ההגמוניה שלה ביישוב היהודי, החל הקפיטליזם הישראלי להרים את ראשו, והשינוי בא לידי 
 De Vries, 2010; Kalev,( ביטוי בהתרחבות המגזר הפרטי ובהתחזקות מעמד הביניים

 .)Shenhav, & De Vries, 2008
המעבר מחברה סוציאליסטית למדינה קפיטליסטית הושלם בשנים הראשונות לקום 
המדינה. גלי ההגירה הגדולים שהכפילו את האוכלוסייה היהודית בתקופה הקצרה שבין 
הקמת המדינה לסוף שנת 1951, בד בבד עם ההגירה הכפויה של הפלסטינים )כהן, 2002( 
ובשילוב המורשת הסוציאליסטית הלאומית של תנועת העבודה – כל אלה הביאו לביסוס 
מדיניות התערבותית רחבת היקף של המדינה בכלכלה הקפיטליסטית, הן במגזר הפרטי והן 
במפעלים בבעלות המדינה וההסתדרות )Levi-Faur, 1998(. הצמיחה הכלכלית המהירה 
הביאה לשיפור ברמת החיים של כלל העובדים, ואי-השוויון בקרבם היה נמוך יחסית באותן 
השנים )הלוי וקלינוב-מלול, 1968(. עם זאת, מאותה העת ועד תחילת שנות השבעים ירד 

חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית, וחלקו של ההון עלה במידה ניכרת )ברונו, 1963(. 
כיצד אפשר להסביר מגמת ירידה זו בישראל, בעוד שבשאר מדינות המערב גדל חלקם 
של העובדים באותן השנים? שני תהליכים הביאו לירידה בחלקם של העובדים בהכנסה 
הלאומית בישראל משנות החמישים ועד תחילת שנות השבעים )Kristal, 2013a(. ראשית, 
הצמיחה הכלכלית המהירה של שנות החמישים והשישים הופנתה ברובה לרווחי המעבידים 
עקב התמסדותה של פשרה מעמדית בין ההסתדרות הכללית לארגוני המעבידים. הפשרה 
המעמדית כללה ויתור של ההסתדרות על העלאות שכר ניכרות בתמורה לשיתוף העובדים 
בפירות הצמיחה הכלכלית. בכך אמנם חלה עלייה ברווחה הכלכלית של העובדים, אך גם 
ירידה בחלקם בהכנסה הלאומית ביחס לרווחי המעבידים. שנית, השקעות ממשלתיות 
אדירות בתעשייה הביטחונית מאמצע שנות השישים הניבו רווחים גבוהים למעבידים 
הגדולים )Bichler & Nitzan, 1996(. הוצאות הביטחון הממשלתיות גדלו בהדרגה מ-7% 
מהתוצר ערב מלחמת ששת הימים לשיא של 18% ב-1974, לאחר מלחמת יום כיפור. הגידול 
בהוצאות הביטחון הביא לירידה בחלקם של העובדים, מכיוון שהייצור הביטחוני, שהביקוש 
אליו באותה התקופה נדמה כבלתי מוגבל, מניב רווחים גבוהים, ואלה מגדילים את חלקם 

של רווחי המעבידים בהכנסה הלאומית. 
בשנות השישים המאוחרות אפשר כבר למצוא קווי דמיון בולטים בין הכלכלה הפוליטית 
של ישראל למודל האירופי של כלכלה קורפורטיסטית. המדינה, בהנהגתה של מפלגת 
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העבודה ששלטה בממשלה ללא עוררין מהקמת המדינה ועד שנות השבעים המאוחרות, 
הייתה מחויבת לתעסוקה מלאה ולביטחון תעסוקתי, לקיומו של מגזר ציבורי גדול שמספק 
שירותים חברתיים ותעסוקה ולביסוסה של מדינת רווחה שמִגנה על האוכלוסייה העובדת 
מפני הסתמכות בלעדית על שוק העבודה כדי להשיג תנאי חיים בסיסיים. ממשלת ישראל 
בראשות מפלגת העבודה הובילה חקיקת עבודה מתקדמת של זכויות העובדים במקומות 
ידי בית הדין  וזכו להגנה על  וזכויות אלה הובטחו מתוקף ההסכמים הקיבוציים  העבודה, 
לעבודה שהוקם ב-1969. בתוך כמה שנים הביא תהליך ההתמסדות של מדינת הרווחה 
לגידול בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית. ביסוסה של מדיניות רווחה התאפשרה 
בזכות הדומיננטיות של מפלגות העובדים במערכת הפוליטית שמגולם בתרשים 2א באחוז 
חברי הממשלה ממפלגות העובדים. משתנה זה חושב על סמך נתונים המפורסמים באתר 
הכנסת על המפלגות שכיהנו בממשלות ישראל וגודלן. מפלגות העובדים כוללות את מפלגת 

העבודה3 ומפלגות שמאל אחרות.4 

תרשים 2. ארגוני עובדים, 2010-1970

תרשים 2א. שיעור ההתאגדות ושיעור הייצוג של מפלגות העובדים בממשלה

במפלגת העבודה כללתי את מפא"י )עד הכנסת החמישית(, המערך )הכנסת השישית עד ה-12(,   3
העבודה )הכנסת ה-13 וה-14(, ישראל אחת )הכנסת ה-15(, העבודה-מימד )הכנסת ה-16 וה-17(, 

העבודה בראשות אהוד ברק )הכנסת ה-18( והעבודה )הכנסת ה-19(. 

מפלגות שמאל אחרות שנכללו כאן: )1( מפ"ם – מפלגת פועלים מאוחדת; )2( אחדות העבודה; )3(   4
מק"י - המפלגה הקומוניסטית הישראלית; )4( רק"ח – רשימה קומוניסטית חדשה; )5( רפ"י – רשימת 
פועלים ישראלית; )6( רץ – התנועה לזכויות האזרח ולשלום; )7( מרצ – איחוד של מפ"ם, רץ ושינוי; 

)8( עם עובד. המפלגות הערביות לא נכללות כאן, וייצוגן בכנסת נשאר קבוע על פני השנים.
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תרשים 2ב. שביתות וימי שביתה )ל-1,000 שכירים( 

תרשים 2ג. מספר הסכמי שכר קיבוציים שנחתמו בכל שנה* 

Kristal & Cohen, 2007 :מקור   *

כמו במדינות אירופה, הכלכלה הקורפורטיסטית שהתמסדה בישראל בשנות השישים המאוחרות 
התבססה על מידת ריכוזיות גבוהה ועל שיעור חברות גבוה של עובדים ושל מעבידים בארגוניהם. 
שיעור ההתאגדות באיגודי עובדים המתואר בתרשים 2א מחושב כאחוז השכירים החברים באיגודי 
עובדים מתוך כלל השכירים בישראל. הנתונים מסתמכים על מחקריהם של ינון כהן ואחרים )2004, 
2010(. כוחה של ההסתדרות הכללית שאיגדה באותן השנים חלק ניכר מהשכירים במשק, -85%

80%, נבע לא רק מהברית הפוליטית עם מפלגת העבודה הדומיננטית, אלא גם מהיותה מעסיק 
)דרך קרנות  וממעמדה המונופוליסטי במערך הפנסיוני  מרכזי במשק באמצעות חברת העובדים 
וקופת  הפנסיה  כללית(.  חולים  קופת  )דרך  הבריאות  ביטוח  ובהסדרת  ההסתדרותיות(  הפנסיה 
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חברת  למען  כספים  לגיוס  וכלי  ההסתדרות  לשורות  חדשים  חברים  לגיוס  אמצעים  היו  החולים 
העובדים. ביטוי למידת הריכוזיות של ההסתדרות מופיע בחוקתה, הקובעת שעובד שכיר משתייך 
קודם כול להסתדרות, שאליה הוא מצטרף ישירות ובאופן אישי, ורק לאחר מכן הוא מצורף על פי 

החלטה אדמיניסטרטיבית לאחד האיגודים באגף לאיגוד מקצועי על בסיס מקום עבודתו. 
הכוח והריכוזיות של ההסתדרות אפשרו לה לקיים משא ומתן מקיף עם המעבידים בכל הנוגע 
של  גג  כארגון  ב-1967  שהוקמה  הכלכליים  הארגונים  של  התיאום  לשכת  העובדים.  לזכויות 
מִצדה  המדינה  בישראל.  המעבידים  רוב  את  יקיף  הקיבוצי  ומתן  המשא  כי  הבטיחה  המעבידים 
מיובאות.  סחורות  על  גבוהים  ידי הטלת מכסים  על  גלובלית  מפני תחרות  על המעסיקים  הגנה 
על  השנים  באותן  התבססו  בפרט  השכר  ומדיניות  בכלל  הכלכלית  שהמדיניות  הייתה  התוצאה 
המודל הקורפורטיסטי. על פי מודל זה, המדינה נמנעת מהתערבות ישירה בשכר על דרך חקיקה 
או פעולות ממשלתיות חד-צדדיות, ומבכרת התערבות עקיפה על דרך של מיסוד שיתוף פעולה 
בין ארגוני המעבידים, העובדים והמדינה במשא ומתן הקיבוצי על השכר.5 ביטויים מעשיים של 
מדיניות השכר הקורפורטיסטית הם עסקאות החבילה של שנות השבעים והשמונים, ההסכמים 
הכלל-ארציים על תוספת שכר וההרחבה של ההסכמים הקיבוציים גם למגזר הלא מאוגד על ידי 
צווי הרחבה שהוציא שר העבודה והרווחה. מדיניות שכר זו הובילה, ככל הנראה, לגידול בחלקם 

של העובדים בהכנסה הלאומית בשנות השבעים והשמונים.
העבודה  יחסי  של  הקורפורטיסטי  המבנה  להישחק  החל  השבעים  שנות  באמצע  כבר  אבל 
בישראל. הסיבות לכך רבות: מקצתן מתייחסות לתהליכים דומים לאלה שהתרחשו ברוב מדינות 
המערב, ואחרות קשורות למאפיינים הייחודיים של ההסתדרות הכללית )כהן, הברפלד, מונדלק 
העבודה  בארגון  שינויים  נמנים  הראשון  מהסוג  הסיבות  עם   .)2002 קריסטל,   ;2004 וספורטא, 
ומתן  המשא  להתרכזות  שגרמו  פוסט-פורדיסטית,  הון  לתצורת  המעבר  עם  הייצור  ובתהליך 
ברמת הפירמה. תרשים 2ג מתאר את הגידול החד שחל מאמצע שנות השבעים במספר ההסכמים 
הקיבוציים שנחתמו בכל שנה, גידול שהוא תוצאה ישירה של מעבר ממספר מועט של הסכמים 
קיבוציים ענפיים שמכסים קבוצות גדולות של עובדים למספר רב של הסכמים שנחתמים ברמת 

מקום העבודה ומכסים קבוצות מצומצמות של עובדים.
עובדי  של  האיגודים  התחזקות  נמנית  להסתדרות,  הייחודיות  השני,  מהסוג  הסיבות  עם 
ייחודיות  נאבקו להעלאות שכר  והוועדים הארציים בתאגידים ממשלתיים. אלה  הלבן  הצווארון 
2ב מציג נתונים  ולא חששו לצאת לשביתות ארוכות כדי לשפר את תנאי השכר שלהם. תרשים 
המעורבים  העובדים  עבדו  לא  שבהם  העבודה  )ימי  השביתה  וימי  השביתות  מספר  על  שנתיים 
ישירות בשביתה( לכל 1,000 עובדים שכירים. הנתונים נאספו מהשנתון הסטטיסטי של הלשכה 
2012ב(. התרשים מלמד על הגידול הניכר בעוצמת השביתות  המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס, 
בשנות השבעים המאוחרות. רוב רובן התרחשו במגזר הציבורי. התחזקות איגודי הצווארון הלבן, 
שחלקם אף לא היו מאוגדים במסגרת ההסתדרות הכללית והוועדים הארציים, ומאבקם לתוספות 
והציבורי  הפרטי  המגזרים  בין  השכר  על  ומתן  המשא  בדפוסי  שוני  של  להיווצרותו  הביאו  שכר 

לקורפורטיזם בישראל היו גם מאפיינים ייחודיים שמקורם בכך שביסודה של תנועת העבודה עמדו   5
בישראל  שהקורפורטיזם  היא  התוצאה  לאומיים.  ערכים  גם  אלא  סוציאליסטיים  ערכים  רק  לא 
 Farjoun, 1980;( לאומיים  קווים  פי  על  העבודה  שוק  של  פילוח  מגמת  עם  בבד  בד  התקיים 

.)Shalev, 1992
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 Grinberg, 1991; Shalev,( מפוצל  קורפורטיזם  של  ולהתמסדותו  השבעים  שנות  מאמצע 
1992(. במגזר הפרטי, מדיניות ההסתדרות בשיתוף פעולה עם ארגוני המעסיקים הייתה של ריסון 
השכר. לעומת זאת, במגזר הציבורי, שרוב האיגודים המקצועיים החזקים מרוכזים בו, ההסתדרות 
נמנעה מעימות עם קבוצות העובדים שהיא מייצגת ותיווכה בינם לבין המדינה כדי להשיג העלאות 
שכר. התחזקות איגודי המגזר הציבורי ומאבקם להעלאות שכר הביאו בתחילה לגידול בחלקם של 
העובדים בהכנסה הלאומית בשנות השבעים המאוחרות, אבל הפיצול בקרב העבודה המאורגנת 
החליש את השפעתם של העובדים על חלקם היחסי בעוגת ההכנסות בשנות השמונים, ובעיקר 

בתקופת הכלכלה הניאו-ליברלית.

כלכלה ניאו-ליברלית )1985 עד היום(

בשנות השמונים והתשעים נחלשו ארגוני העובדים בישראל. כוחם הארגוני של העובדים בסֵפרה 
הכלכלית והפוליטית ירד במידה ניכרת, ולפי המדדים המקובלים )שיעור התאגדות ושיעור הייצוג 
העבודה  מפלגת  הקורפורטיסטית.  לתקופה  בהשוואה  זו  בתקופה  בחצי  נשחק  הוא  בממשלה(, 
איבדה לראשונה את השלטון למפלגת הליכוד ב-1977, ובשנות השמונים היא שלטה בממשלה 
ברוטציה עם הליכוד. גם חזרתה לשלטון בשנות התשעים עם ממשלת יצחק רבין השנייה ולאחר 
מכן עם ממשלת אהוד ברק הייתה קצרת ימים. היחלשות זו של מפלגת העבודה גרמה גם לירידה 
בכוחה של ההסתדרות הכללית בשנות השמונים. באותה העת ניצבו בפני חברת העובדים קשיים 
כלכליים שאילצו את ההסתדרות למכור את נכסיה הכלכליים ולאבד בתוך כך את מעמדה כמעסיקה 
השנייה בגודלה במדינה. שיעור ההתאגדות אמנם החל לרדת כבר בתחילת שנות השמונים, אך 
לתוקפו  שנכנס  ממלכתי,  בריאות  ביטוח  חוק  וחקיקת  לתחרות  הפנסיה  שוק  פתיחת  בעקבות 
ב-1995, צנחו שיעורי ההתאגדות עד לרמה של 45% בשנת 2000 )כהן ואחרים, 2004( והמשיכו 

לרדת עד 34% ב-2006 )הברפלד, כהן, מונדלק וספורטא, 2010(.
בד בבד עם הירידה בשיעור ההתאגדות בהסתדרות הכללית, איבדה ההסתדרות גם את המעמד 
הכמעט מונופוליסטי שהיה לה בייצוג עובדים בעקבות העזיבה של כמה איגודים פרופסיונליים 
ידי  על  עובדים  של  הכיסוי  שיעור  ב-2007.  מתחרה  גג  כארגון  לעובדים"  "כוח  והקמת  גדולים 
הסכמים קיבוציים, שכמו שיעור ההתאגדות היה כמעט מוחלט בתקופה הראשונה, קטן גם הוא 
עד לרמה של 56% ב-2006 )שם(. הירידה בשיעור הכיסוי היא לא רק תוצאה של הצמצום במספר 
החברים באיגודי העובדים, אלא גם של הירידה בשיעור ההסכמים שהורחבו למגזר הלא מאוגד 
ויצירת סטטוס של "עמית" בארגוני מעבידים,   )2002 יד צווי הרחבה של המדינה )קריסטל,  על 
הארגון  חתום  שעליהם  כלליים  קיבוציים  שהסכמים  בלי  לארגון  להצטרף  למעסיקים  שמאפשר 
מהסתמכות  והמעבר  התשעים  שנות  של  והמפוצלים  החלשים  העובדים  איגודי  אותם.  יחייבו 
על משא ומתן קיבוצי להתערבות ישירה בשכר על ידי חקיקה ופעולות ממשלתיות חד-צדדיות 
מלמדים על התבססותם של יחסי עבודה פלורליסטיים בישראל, דומים לאלה המקובלים בארצות 

.)Mundlak, 2007( הברית
בשנות השמונים, עם היחלשות ארגוני העובדים והחמרת הפיצול בקרבם, השתנתה לבלי הכר 
ניאו- ממשלתית  מדיניות  הקורפורטיסטית.  התקופה  של  הקיינסיאנית  הממשלתית  המדיניות 
 ;2001 )סבירסקי,  המאוחרות  השמונים  שנות  של  בישראל  התמסדה  חופשי  שוק  של  ליברלית 
פילק, 2004; רם, 1999( בתהליך דומה לתהליכי הליברליזציה שהתרחשו בארצות הברית ובאנגליה 
בתקופתם של רונלד רייגן ומרגרט תאצ'ר, ובמידה זו או אחרת גם בשאר מדינות המערב. הארגון 
המחודש של כלכלת ישראל על פי הדגם הניאו-ליברלי התממש בתכנית החירום לייצוב המשק 
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מיוני 1985 וברפורמות המבניות שלא איחרו לבוא בעקבותיה. מטרתה הרשמית של תכנית הייצוב 
הייתה להוריד את שיעורי האינפלציה הדוהרת, והיא כללה צמצום בהוצאות הממשלה, לרבות פיטורי 
עובדים במגזר הציבורי, הקפאת שכר כללית והחלפת היעד הממשלתי של תעסוקה מלאה ביעד של 
שיעורי אינפלציה נמוכים )ברונו, 1985(. את עיקרי התכנית ניסח נגיד בנק ישראל פרופ' מיכאל 
ברונו בשיתוף משרד האוצר, והיא זכתה לתמיכה פוליטית רחבה הן ממפלגת העבודה והן מהליכוד. 
בהכנסה  העובדים  של  חלקם  את  להקטין  התיאוריה,  פי  על  שאמורים,  הליברליזציה  תהליכי 
הלאומית, כללו את צמצום המגזר הציבורי, הפרטת מפעלים וגידול התחרות לייצור המקומי עקב 

פתיחת השערים לייבוא סחורות ממדינות מתפתחות. תרשים 3 מציג מדדים לתהליכים אלה. 
נתונים שנתיים על הוצאה ציבורית לצריכה אזרחית כאחוז מהתוצר נאספו מהחשבונות הלאומיים 
2012א(. נתונים על התפלגות התוצר התעשייתי על פי מגזר  שמכינה ומפרסמת הלמ"ס )1998, 
נאספו מסקרי התעשייה שעורכת הלמ"ס באופן סדיר מ-1955 ואילך.6 נתונים על ייבוא סחורות 
תעשייתיות ממדינות מתפתחות מבוססים על נתונים שמפרסם האו"ם על היקף הייבוא של סחורות 
.OECD-לישראל בכל שנה על פי מדינה. מדינות מתפתחות הוגדרו כאלה שאינן חברות בארגון ה

תרשים 3. מדדים למדיניות ממשלתית, 2010-1970

תרשים 3א. הוצאה ממשלתית אזרחית וביטחונית כאחוז מהתוצר

המקומיות  הרשויות  הממשלה,  בבעלות  מפעלים  כולל  הממשלתי  המגזר  הלמ"ס,  הגדרת  פי  על   6
של  קואופרטיבים  ההסתדרות,  בבעלות  מפעלים  כלל  העובדים  מגזר  הלאומיים.  המוסדות  או 
בסקרי  עוד  מדווח  אינו  העובדים  מגזר  ואילך  מ-1995  קיבוצים.  בבעלות  ומפעלים  ההסתדרות 
התעשייה. התוצאה היא שמ-1995 מפעלים בבעלות הקיבוצים נכללים במגזר הפרטי, וההנחה היא 
השאיפה  בהן  רבות,  מבחינות  הפרטית  לתעשייה  יותר  דומה  הקיבוצית  התעשייה  אלה  שבשנים 

למקסם רווחים.    
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תרשים 3ב. חלקם של המפעלים שבבעלות המדינה וההסתדרות הכללית בתוצר התעשייתי 

תרשים 3ג. ייבוא סחורות תעשייתיות ממדינות מתפתחות כאחוז מהתוצר

לגודל המגזר הציבורי במחקרים השוואתיים, קרי ההוצאה  3א מציג את המדד המקובל  תרשים 
לצריכה אזרחית – הכוללת הוצאות של המגזר הממשלתי בעיקר על תשלומים לעובדים בשירותים 
חברתיים כמו חינוך, בריאות ורווחה – כאחוז מהתוצר )לא כולל תשלומי העברה(. התרשים מראה 
שהמגזר הציבורי התרחב מאוד בשנות השבעים ונשאר קבוע יחסית בשנות השמונים ובתחילת שנות 
התשעים, למרות העלייה הגדולה מברית המועצות שהגדילה במידה ניכרת את האוכלוסייה הזכאית 
לשירותים חברתיים. הממשלה הקפיאה את גודל ההוצאה לצריכה אזרחית בתקופה זו למרות הירידה 
החדה בהוצאות הביטחון בעקבות הסכם השלום עם מצרים )זעירא וסטרבצ'ינסקי, 2001(. ממשלת 
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רבין השנייה הגדילה את ההוצאה הציבורית האזרחית, אך מ-2002 חזרה ההוצאה הציבורית למגמת 
באוכלוסייה  הגידול  ירידה הדרגתית. את צמצום המגזר הציבורי בעשור האחרון, למרות המשך 
מקבלת השירותים, אפשר להבין כחלק ממסחור השירותים החברתיים, שמשמעותו העברת הטיפול 
לאחריות המשפחה  הרווחה  מדינת  2001( מאחריות  )סבירסקי,  ובחינוך   )2000 )פילק,  בבריאות 

והפרט שיכולים, או לא, לרכוש את השירותים בשוק הפרטי. 
רווחי המעבידים גדלו מאוד מאמצע שנות השמונים ואילך. למרות הירידה בהוצאות הביטחון, 
והגלובליזציה.  ההפרטה  תהליכי  בעקבות  הון  לצבירת  חדשים  אפיקים  ההון  בעלי  בפני  נפתחו 
תרשים 3ב מציג את חלקו של התוצר התעשייתי במפעלים שבבעלות הממשלה או העובדים מסך 
בתקופה  ובעיקר  ברורה,  ואילך  השמונים  שנות  מאמצע  ההפרטה  מגמת  התעשייתי.  התוצר  כל 
הקצרה שבין 1985 ל-1995, שבמהלכה ירד חלקו של התוצר התעשייתי שהיה בבעלות הממשלה 
או ציבור העובדים מ-52% ל-15%. תהליך ההפרטה החל בחברת העובדים של ההסתדרות במחצית 
השנייה של שנות השמונים והמשיך לתאגידים הממשלתיים בשנות התשעים. משבר הבנקים של 
1983 ותכנית הייצוב של 1985 הובילו לאובדן השליטה של ההסתדרות בבנק הפועלים ולקריסה 
למכור  ההסתדרות  את  ואילצה  רחב  פיטורים  לגל  הביאה  הקריסה  מוסדותיה.  רוב  של  כלכלית 
נתחים גדולים מחברת קבלנות הבנייה שהייתה הגדולה בישראל, סולל בונה, מחברת הביטוח הסנה 
ומהמפעלים התעשייתיים, בהם הקונצרן התעשייתי כור )Grinberg & Shafir, 2000(. ב-1994 
חוסלה למעשה חברת העובדים עם מכירת כל נכסיה והעברת סכומי המכירה למימון גירעונותיהן 
של  הגדולה  ההפרטה  את  מסמנות  גם  התשעים  שנות  כללית.  חולים  וקופת  ההסתדרות  של 
הבנות  החברות  )על  לישראל  כימיקלים  כמו  פירמות  של  מכירתן  עם  הממשלתיים,  התאגידים 
שלה, כמו מפעלי ים המלח( השקם, צים, בזק ואל-על לידי תאגידים רב-לאומיים או לידיהן של 

משפחות מקומיות עתירות הון.  
תרשים 3ג מציג תוצאה נוספת של המדיניות הממשלתית הניאו-ליברלית שעודדה את פתיחת 
שערי הכלכלה המקומית למסחר בינלאומי. מדיניות זו באה לידי ביטוי בייבוא של סחורות זולות 
ממדינות מתפתחות כדי להגביר את התחרותיות ולהוריד את מחירי המוצרים בארץ במחיר של 
פגיעה בכוח העבודה המקומי והעברת מפעלים עתירי עבודה, בעיקר בתעשיית הטקסטיל, למדינות 
ממדינות  המיובאות  התעשייתיות  הסחורות  של  חלקן  את  מציג  התרשים  ותורכיה.  ירדן  כמו 
מתפתחות, כמו סין והודו, כאחוז מהתוצר. גם כאן המגמה ברורה: חלקן של הסחורות המיובאות 
בתוצר גדל מפחות ממחצית האחוז ב-1985 ל-7% ב-2005. מגמה זו היא תוצאה ישירה של הסרה 
הדרגתית של המגבלות על ייבוא סחורות ממדינות מתפתחות, שבאה לידי ביטוי בהגדלת המכסות 

והרישיונות לייבוא, בהפחתת שיעורי המכסים ובביטול היטלים )גבאי ורוב, 2000(.
המוטיבציה מאחורי המדיניות הממשלתית הניאו-ליברלית של כלכלת שוק גורפת הייתה 
האצת הצמיחה הכלכלית של המשק, כך לפחות טען הזרם המרכזי של הכלכלנים )בן-בסט, 
2001; ברונו, 1985(.7 טענה רווחת בקרב סוציולוגים היא שלאוטונומיה היחסית של המנגנון 
 Grinberg & Shafir, 2000; Maman &( המדינתי ניתן תפקיד מרכזי בעיצוב המדיניות
Rosenhek, 2007; Shalev, 1999(. החוקרים מדגישים את תפקידם המרכזי של "כלכלני 
שיקאגו" שמועסקים בשירות הציבורי בישראל בעיצוב מדיניות ממשלתית המקדמת שוק 

גישה אחרת בקרב כלכלנים שמציגה גם את החסרונות החברתיים והכלכליים בכלכלת שוק גורפת   7
מוצגת, בין היתר, על ידי זעירא )2006( וספיבק )2007(. 
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חופשי מהסדרים מוסדיים מתוך אמונה שהתערבות המדינה היא בגדר מכשול בפני מנגנוניה 
של כלכלת השוק. טענה אחרת היא שהגורם המסביר המרכזי למדיניות הניאו-ליברלית 
הוא מעמדי, כלומר היחלשות ארגוני העובדים והתחזקותם הגלובלית של בעלי ההון, אשר 
ניאו-ליברלית המאפשרת מקסום  הפעילו לחץ פוליטי והצליחו להביא ליישום מדיניות 
רווחים )Nitzan & Bichler, 2001; Shafir & Peled, 2000(. המחקר הנוכחי לא בוחן 
ישירות את הגורמים שהובילו לשינוי במדיניות הממשלתית, אבל ממצאיו בדבר השפעתה 
על  ללמד  יכולים  הלאומית  בהכנסה  והמעבידים  העובדים  על חלקם של  זו  מדיניות  של 

המרוויחים והמפסידים ממנה.

של  חלקם  על  הממשלתית  המדיניות  ושל  עובדים  ארגוני  השפעת  של  כמותי  ניתוח 
העובדים בהכנסה הלאומית בישראל

ניתוח סדרה עתית

כיצד המאפיינים של הכלכלה הקורפורטיסטית והניאו-ליברלית, ובעיקר אלה הקשורים 
לארגוני העובדים ולמדיניות הממשלתית, השפיעו על חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית? 
לצורך מתן תשובה לשאלה זו אמדתי סדרה עתית )יחידת הניתוח היא שנה( שבה המשתנה 
התלוי הוא השינוי השנתי בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית, והמשתנים הבלתי-תלויים 
המרכזיים לשאלת המחקר הם שינויים שנתיים בארגוני עובדים )שיעורי התאגדות, שיעור 
הייצוג של העובדים בממשלה ומשך השביתות( ובמדיניות הממשלתית )הוצאה אזרחית 
ציבורית, תוצר תעשייתי שבבעלות המדינה או העובדים וייבוא סחורות תעשייתיות ממדינות 

מתפתחות(.8 
משוואת הרגרסיה כוללת גם משתנים מאקרו-כלכליים של צמיחה כלכלית, שיעור האבטלה 
ושיעור האינפלציה. משתנים אלה נכללו בניתוח מכיוון שמחקרים מלמדים על ההשפעה 
 Raffalovich, Leicht, &( השלילית שלהם על חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית
Wallace, 1992(. צמיחה כלכלית ושיעורי אינפלציה גבוהים מאפשרים גידול מהיר יותר 
ברווחי המעבידים לעומת התמורה לעובדים, בגלל ההסדרים המוסדיים לקביעת שכר והטבות. 
גידול במה שמרקס כינה "צבא המילואים של מובטלים" )מרקס, 1953, עמ' 518( מקטין 
את כוח המיקוח של העובדים מול המעבידים, מאפשר לשכור עובדים בשכר נמוך יחסית, 
וכך מצמצם את חלקם היחסי של העובדים בעוגת ההכנסות )Korpi, 2002(. הנתונים על 

המשתנים המאקרו-כלכליים נאספו מהשנתון הסטטיסטי של הלמ"ס )2012ב(.9 
4 מציג את ממצאי המודל בדבר ההשפעה של שינוי במשתנים הבלתי-תלויים  תרשים 
לאפשר  כדי   .2005-1955 בשנים  הלאומית  בהכנסה  העובדים  של  בחלקם  שינוי  על 
השוואה בין גודל ההשפעה של המשתנים, התרשים מציג מקדמי רגרסיה חצי מתוקננים 

.Kristal, 2013a פירוט על המודל הסטטיסטי ראו אצל  8

הנוכחי,  במחקר  נבחנו  שלא  הלאומית,  בהכנסה  העובדים  של  בחלקם  לירידה  נוספים  הסברים   9
מתמקדים בהיבטים הבאים: )1( גידול בכוח המונופוליסטי של העסקים הגדולים, שמאפשר להם 
ניכר בפריון ההון  )2( שינוי טכנולוגי שהביא לגידול  יותר מההכנסות כרווחים;  גדול  למשוך חלק 
הברית  בארצות  תעשיות  על  נתונים  באמצעות  אלה  טענות  של  אמפירית  בחינה  לעובדים.  ביחס 

.)Kristal, 2013b( מראה שהן מסבירות רק חלק קטן מצמצום חלקם של העובדים
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חיובית  ההשפעה  אם  המלמדים  בני-השוואה   )semistandardized coefficients(
או  )גידול במשתנה הבלתי-תלוי מביא לגידול בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית( 
שלילית )גידול במשתנה הבלתי-תלוי מביא לירידה בחלקם של העובדים(. מקדמים אלה 
חושבו על ידי מכפלה של מקדם הרגרסיה בסטיית התקן של המשתנה הבלתי-תלוי ומראים 
את השינוי בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית עקב גידול של סטיית תקן אחת במשתנה 
הבלתי-תלוי. כדי לבחון את טענת המחקר, שלפיה ההשפעה החיובית של ארגוני עובדים 
יותר בשנים שבהן העבודה המאורגנת מאוחדת  על חלקם בהכנסה הלאומית תהיה חזקה 
נוסף את השפעת  )בהשוואה לשנים שבהן העבודה המאורגנת מפוצלת(, אמדתי במודל 
כוחם הארגוני של העובדים ומשתנים מאקרו-כלכליים על חלקם של העובדים בהכנסה 
הלאומית בשתי תקופות: 1984-1955 )כלכלה קורפורטיסטית – עבודה מאורגנת מאוחדת( 
לעומת 2005-1985 )כלכלה ניאו-ליברלית – עבודה מאורגנת מפוצלת(. הממצאים מוצגים 

בתרשים 5.

תרשים 4: מקדמי רגרסיה חצי מתוקננים* מאומדן של סדרה עתית** 
להסבר השינוי בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית על ידי מדדים 

לארגוני עובדים, מדיניות ממשלתית ומשתנים מאקרו-כלכליים, 2005-1955***

מקדמי רגרסיה חצי מתוקננים מאפשרים להשוות בין גודל ההשפעה של המשתנים הבלתי-תלויים.    *
המקדם מחושב על ידי מכפלה של מקדם הרגרסיה בסטיית התקן של המשתנה הבלתי-תלוי ומראה 
את השינוי בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית כתוצאה מגידול של סטיית תקן אחת במשתנה 

הבלתי-תלוי.
ידי רגרסיה ליניארית של ריבועים פחותים )OLS(. תיקון למתאם הסדרתי  המשוואה נאמדה על    **

 .)AR1( נעשה באמצעות אוטו-רגרסיה מסדר ראשון
המשתנה התלוי והמשתנים הבלתי-תלויים נמדדים כשינוי. המודל כולל גם את המשתנים: ההוצאה    ***
הביטחונית הציבורית ושיעור העובדים המועסקים בתעשייה בפירמות גדולות )+300( כמדד לכוח 

המונופוליסטי של המעבידים.



  סוציולוגיה ישראלית טו ]2[   299תשע"ד־2014

תרשים 5: מקדמי רגרסיה חצי מתוקננים* מאומדן של סדרה עתית** 
להסבר השינוי בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית בשתי תקופות, 

1984-1955 ו-2005-1985, על ידי מדדים לכוחם הארגוני של העובדים***

מקדמי רגרסיה חצי מתוקננים מאפשרים להשוות בין גודל ההשפעה של המשתנים הבלתי-תלויים.    *
המקדם מחושב על ידי מכפלה של מקדם הרגרסיה בסטיית התקן של המשתנה הבלתי-תלוי ומראה 
את השינוי בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית כתוצאה מגידול של סטיית תקן אחת במשתנה 

הבלתי-תלוי.
ידי רגרסיה ליניארית של ריבועים פחותים )OLS(. תיקון למתאם הסדרתי  המשוואה נאמדה על    **

.)AR1( נעשה באמצעות אוטו-רגרסיה מסדר ראשון
בתקופה  ההשפעות  את  לחשב  כדי  כשינוי.  נמדדים  הבלתי-תלויים  והמשתנים  התלוי  המשתנה    ***
הראשונה והשנייה יצרתי שני משתני דמה לשתי התקופות. המודל כולל אינטראקציות בין משתני 
הדמה ובין המדדים לכוחם של העובדים ומשתנים מאקרו-כלכליים. המודל כולל גם את המשתנים 
לכוח  כמדד   )300+( גדולות  בפירמות  בתעשייה  המועסקים  העובדים  ושיעור  כלכלית  צמיחה 

המונופוליסטי של המעבידים.

עובדים על  הממצאים מאששים את טענות המחקר על ההשפעה החיובית של ארגוני 
עובדים  ארגוני  כך שהשפעתם של  ועל  בהכנסה הלאומית,  היחסי של העובדים  חלקם 
תהיה חלשה יותר כשהעובדים מפוצלים, פרט לממצאים באשר לאיגודי עובדים. בניגוד 
להשערת המחקר, נמצא כי לשיעור ההתאגדות הייתה השפעה שלילית על חלקם של 
העובדים )תרשים 4(, ושאיגודי העובדים שהיו חזקים מאוד בישראל בתקופה הראשונה 
כמעט ולא השפיעו על חלקם של העובדים. ואולם, בהתאם להשערת המחקר נמצא כי 
היחלשות איגודי העובדים בתקופה השנייה קשורה בירידה בחלקם של העובדים )תרשים 
גדול בהרבה משאר  5(. המקדם החצי מתוקנן של שיעור ההתאגדות בתקופה השנייה 
המקדמים ומלמד על ההשפעה הרבה של הירידה בשיעור ההתאגדות על הירידה בחלקם 
של העובדים, בהשוואה לשאר המדדים לכוחם של ארגוני העובדים. מקדם הרגרסיה הלא 
מתוקנן של שיעור ההתאגדות בתקופה השנייה, המלמד על השינוי בחלקם של העובדים 
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עקב שינוי באחוז אחד בשיעור ההתאגדות, הוא 0.146, כלומר ירידה בשיעור ההתאגדות 
מ-78% ב-1985 ל-36% ב-2005 הורידה את נתח העובדים בחצי נקודת האחוז )בתקופה 

זו ירד חלקם של העובדים בהכנסה בכארבע נקודות האחוז(.
כיצד אפשר להסביר את הממצאים על ההשפעה השלילית של שיעור ההתאגדות לאורך 
כל תקופת המחקר )2005-1955( ועל חוסר הרלוונטיות של איגודי עובדים להסבר השינוי 
בחלוקת ההכנסה הלאומית בישראל בתקופה הראשונה )1984-1955(? קיימים שני הסברים 
אפשריים לממצא זה. ראשית, ייתכן שמאחר ששיעור ההתאגדות היה כמעט קבוע עד 
לשנות השמונים, הוא אינו יכול להסביר שינוי בחלוקת ההכנסה הלאומית. שנית, ייתכן 
ששיעור התאגדות גבוה, כפי שהיה בישראל של שנות השישים והשבעים, היה מועיל 
למעבידים אפילו יותר מאשר לעובדים. כפי שטוען אריק אולין רייט )2000(, גידול בשיעור 
מסוימת.  נקודה  עד  רק  אך  העובדים,  החומרי של  מצבם  את  אמנם משפר  ההתאגדות 
יכולים להגדיל את רווחי המעסיקים  בשיעורי התאגדות גבוהים מאוד, איגודי עובדים 
על ידי ריסון של העלאות שכר העובדים מצד אחד, וסיוע לגידול בהכנסות המעבידים 
על ידי שיתוף פעולה על רצפת הייצור, שמשפרת את היעילות הכלכלית, מן הצד האחר. 
בין שיעור ההתאגדות  )Kristal, 2010( אכן מלמדים על קשר לא-ליניארי  הממצאים 
ובין חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית, כך ששיעורי התאגדות גבוהים מ-80%-85% 
מביאים דווקא לירידה בחלקם של העובדים ולגידול בחלקם היחסי של רווחי המעבידים. 
הגדלת חלקם של  על  במיוחד  נמצאו משפיעות  בהתאם להשערת המחקר, שביתות 
העובדים בהכנסה הלאומית, גם כשהן נמדדות בימי שביתה וגם כשהן נמדדות בתדירות 
השביתות )לא מוצג בתרשים(. כלומר ריבוי שביתות מביא לגידול בחלקם של העובדים 
בהכנסה הלאומית, והתמעטות השביתות מובילה לירידה בחלקם. הממצאים מתיישבים 
גם עם הטענה שמידת האפקטיביות של שביתות מותנית במידת האחדות בקרב העבודה 
המאורגנת, שכן המקדם המתוקנן של שביתות בתקופה הראשונה גדול במובהק מהמקדם 
בתקופה השנייה. כלומר ההשפעה של שביתות על חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית 
וגדל  הולך  בפיצול  המאופיינת  השנייה,  לתקופה  הראשונה  מהתקופה  במעבר  נחלשה 

בקרב העבודה המאורגנת. 
העובדים  של  היחסי  חלקם  את  כמגדיל  הוא  גם  התגלה  העבודה  מפלגת  של  חוזקה 
בעוגת ההכנסות בתקופה הראשונה בלבד. כשהמודל אינו מפקח על המשתנים המאקרו-

כלכליים נמצא כי ההשפעה של מפלגת העבודה חזקה עוד יותר.10 ייתכן אפוא שההשפעה 
החיובית של מפלגת העבודה על חלקם של העובדים אינה רק ישירה אלא גם עוברת דרך 
השפעתה על תנאים כלכליים שמיטיבים עם העובדים. לדוגמה, שיעורי האבטלה בתקופת 
הכלכלה הקורפורטיסטית היו בממוצע כ-4%, כמחצית מממוצע שיעורי האבטלה בתקופה 

הליברלית, שעמדו על 8%. 
הממצאים תומכים בהשערת המחקר שמדיניות ממשלתית ניאו-ליברלית – כפי שהיא 
באה לידי ביטוי בתהליכים של צמצום המגזר הציבורי, הפרטה ופתיחת השערים לייבוא 
סחורות – קשורה בירידה בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית. תרשים 4 מראה את 

מדד נוסף שבחנתי לחוזקן של מפלגות העובדים הוא שיעור חברי הכנסת השייכים לאחת ממפלגות   10
העובדים.  התוצאות של האומדן הסטטיסטי בשימוש במדד זה הן זהות.
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ההשפעה החיובית של הוצאה ציבורית אזרחית על שירותים אזרחיים, כמדד לגודלו של 
המגזר הציבורי, על חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית. כלומר בתקופות שבהן התרחב 
המגזר הציבורי, גדל חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית, ובתקופות שבהן הצטמצם 
המגזר הציבורי, ירד חלקם. השפעה חיובית נוספת היא זו של שיעור התוצר התעשייתי 
שבבעלות המדינה או העובדים: בשנים שבהן המדינה והעובדים החזיקו בחלק הולך וגדל 
מהתוצר התעשייתי )שנות השבעים ותחילת שנות השמונים(, גדל חלקם של העובדים 
וגדל  הולך  חלק  החזיקו  פרטיות  ידיים  שבהן  בשנים  זאת,  ולעומת  הלאומית,  בהכנסה 
מהתוצר התעשייתי )מאמצע שנות השמונים ואילך(, ירד חלקם. הממצאים מלמדים גם 
על ההשפעה השלילית של גידול בייבוא סחורות ממדינות מתפתחות: הגידול החד בייבוא 
של סחורות תעשייתיות ממדינות מתפתחות – משליש האחוז של התוצר ב-1985 ל-7% 
ב-2005 – הביא לירידה של כרבע נקודת האחוז בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית.

השוואה ענפית

את ההשפעה של הפרטת מפעלי התעשייה על חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית 
פרטית  בבעלות  מפעלים  בין  לעובדים  בתמורה  הניכרים  ההבדלים  רקע  על  להבין  יש 
הממוצעת  התמורה  את  מתאר  6א  תרשים  וההסתדרות.  הממשלה  בבעלות  למפעלים 
לעובד )סך השכר וההטבות חלקי מספר העובדים( על פי מגזר בעלות בכל אחד מענפי 
התעשייה, על סמך ניתוח נתונים של סקרי התעשייה של הלמ"ס. המספרים מתייחסים 
לשנות השבעים, שבהן המגזר הציבורי היה דומיננטי, וכך מתאפשרת השוואה על פני 

מספר רב של ענפי תעשייה. 
לעובד  הממוצעת  התמורה  תעשייה  ענף  בכל  שכמעט  הוא  הראשון  החשוב  הממצא 
גבוהה יותר במפעלים בבעלות ציבורית )עמודה אפורה( לעומת מפעלים בבעלות פרטית 
)עמודה שחורה(. כלומר אם שני עובדים מועסקים בשני מפעלים הדומים בתהליך הייצור 
שלהם, אך עובד אחד מועסק במפעל בבעלות ציבורית והשני בבעלות פרטית, סביר להניח 
ששכרו של העובד הראשון יהיה גבוה יותר משכרו של העובד השני. ממצא מעניין נוסף 
הוא שבענפים ששיעור גבוה שלהם נמצא בבעלות ציבורית, גם התמורה לעובדים באותו 
הענף במפעלים בבעלות פרטית היא בדרך כלל גבוהה יותר. ייתכן שההשפעה החיובית 

של מפעל בבעלות ציבורית על התמורה לעובדים זולגת גם לשאר המפעלים בענף.
תרשים 6ב מתאר את חלק העובדים בהכנסה הענפית ביחס לרווחי המעבידים, על פי 
מגזר בעלות בכל אחד מענפי התעשייה. ברוב הענפים, במפעלים בבעלות ממשלתית או 
בבעלות העובדים, חלק התמורה לעובדים בהכנסה הענפית ביחס לרווחי המעבידים גבוה 
יותר מזה שבמפעלים בבעלות פרטית. לדוגמה, בענף כלי ההובלה, בפירמות בבעלות 
פרטית  בבעלות  בפירמות  ואילו   ,71.4% היה  הענפית  בהכנסה  העובדים  חלק  ציבורית 

באותו הענף חלק העובדים בהכנסות היה 57.9%. 
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תרשים 6. התמורה לעובדים בתעשייה על פי מגזר בעלות )ציבורי ופרטי( 
בכל ענף )המספרים בסוגריים בציר ה-Y הם אחוז התוצר בבעלות המגזר הציבורי(

תרשים 6א. תמורה שנתית ממוצעת לעובד 
במגזר הציבורי )ממשלה והסתדרות( ובמגזר הפרטי, שנות השבעים 

תרשים 6ב. חלק העובדים בתוצר התעשייה 
במגזר הציבורי )ממשלה והסתדרות( ובמגזר הפרטי, שנות השבעים

6 – ענף הכימיקלים וענף כריית  ניתוח לעומק של שני ענפי תעשייה המוצגים בתרשים 
חול, מלחים ומחצבים – שניים משלושת הענפים שבהם בעלות העובדים הייתה רחבת 
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היקף בשנות השבעים, מספק עדות נוספת לזו של האומדן הסטטיסטי להשפעת ההפרטה 
של מפעלי התעשייה על הירידה בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית. נתוני סקרי 
התעשייה מאפשרים לבחון את השינויים שחלו בענפים אלה מבחינת חלקם של תאגידים 
ממשלתיים ומפעלים הסתדרותיים וחלקם של העובדים בהכנסה הענפית. אין פירוש הדבר 
שהשפעת ההפרטה חשובה יותר מההשפעה של שאר המדדים של מדיניות ממשלתית ניאו-

ליברלית )תרשים 4 מראה השפעה דומה בחוזקה לשלושת המדדים(, אלא שנגישות הנתונים 
מאפשרת בחינה מעמיקה יותר של השלכות מדיניות ההפרטה על חלקם של העובדים בהכנסה 
הלאומית. עיקר הפעילות התעשייתית של ענפים אלה הייתה במסגרת חברת כימיקלים 
לישראל, שהוקמה כחברה ממשלתית ב-1968 ואיגדה בתוכה את מפעלי ים המלח וחברות 
אחרות. בעקבות הפרטת החברה ומכירתה למשפחת איזנברג בשנים 1995-1992, הפכה 
כימיקלים לישראל לתאגיד רב-לאומי )משפחת איזנברג מכרה את שליטתה לאחים עופר 
ב-1999(. תרשים 7 מציג את תהליך ההפרטה ואת השלכותיו האפשריות על חלק העובדים 
בהכנסה הענפית בשנים 2008-1970. אפשר לראות בבירור ששנים אחדות לאחר הפרטת 
ענף הכימיקלים וענף כריית המחצבים חל שינוי מגמה בחלק העובדים בהכנסה הענפית: הוא 
החל לרדת בשנות התשעים וצנח בשנות האלפיים. חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית 
נמצא במגמת ירידה בכלל המשק מאמצע שנות השמונים, אך בענפים אלה, שרובם היו 
בבעלות ממשלתית עד תחילת שנות התשעים, הירידה בחלקם של העובדים בעוגת ההכנסות 

החלה מאוחר יותר, כשאלה הפכו לחברות בבעלות פרטית. 

תרשים 7. אחוז התוצר הענפי בבעלות ציבורית )ממשלה ועובדים( 
וחלקם של העובדים בהכנסה הענפית בענפי הכימיקלים וכריית המחצבים, 2008-1970

תרשים 7א. ענף הכימיקלים
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תרשים 7ב. ענף כריית המחצבים

סיכום ומסקנות
עובדים  בקרב  בשכר  )אי-שוויון  בישראל  בהכנסות  באי-השוויון  תקופות  שתי  מתאר  זה  מאמר 
ידי  על  התקופות  בין  השונות  את  ומסביר  העובדים(  להכנסות  המעבידים  רווחי  בין  ואי-שוויון 
ועד אמצע  שנות השבעים  הקורפורטיסטית של  הכלכלה  בתקופת  הפוליטית.  הכלכלה  מאפייני 
אי-השוויון  גם  כך  אך  ההכנסות,  בעוגת  העובדים  כלל  של  היחסי  חלקם  גדל  השמונים  שנות 
בקרבם. חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית גדל בזכות חוזקה של מפלגת העבודה, ובעיקר בשל 
מחויבותה לשיעורי תעסוקה גבוהים ולכינונו של מגזר ציבורי רחב. מאבקם של איגודי הצווארון 
הלבן והוועדים הארציים של תאגידים ממשלתיים להעלאות שכר ייחודיות הביא גם הוא לגידול 

בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית. 
להיחלשות  גם  גרם  העובדים  של  בחלקם  לגידול  שהביא  התהליך  אותו  בה.  וקוץ  אליה  אבל 
העבודה המאורגנת ולגידול באי-השוויון בקרב עובדים מאמצע שנות השבעים ואילך. ההצלחה 
של מקצת האיגודים, שהתבטאה בהסכמי השכר שחתמו איגודי הצווארון הלבן והוועדים הארציים 
של תאגידים ממשלתיים )כדוגמת ועד עובדי אל-על וחברת החשמל(, יצרו סולמות שכר נבדלים 
ורמות שכר גבוהות יותר, וכך הביאו לגידול באי-השוויון בקרב העובדים המאוגדים ובין העובדים 
המאוגדים ללא מאוגדים )Kristal & Cohen, 2007(. מצב זה היה מנוגד להסכמי השכר הכלל-

ארציים והכלל-ענפיים של שנות השישים והשבעים, שמיצעו בין הדרישות של העובדים החזקים, 
המשתכרים יותר, ובין אלה של החלשים, המשתכרים פחות, וכך הביאו לאי-שוויון נמוך בשכר. 
אם כן, ייתכן שההצלחה הכלכלית של תנועת העבודה במובנה הרחב )ההסתדרות הכללית ומפלגת 
העבודה( בהרחבת המגזר הציבורי ובשימוש בנשק השביתה כדי להגדיל את נתח העובדים בהכנסה 
הלאומית הייתה מעין חרב פיפיות: בעוד שהפיתוח התעשייתי בישראל וגידול המגזר התעשייתי 
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הביאו לזהות אינטרסים של העובדים השכירים וסייעו להתחזקותם של האיגודים הענפיים, הרי 
וכך  התאגדות,  של  יותר  צרים  בסיסים  להתחזקות  דווקא  הביאה  הציבורי  המגזר  שהתרחבות 
לפיצול אינטרסים ולתחרות בקרב העבודה המאורגנת. הגידול בפיצול החליש את עמדת המיקוח 
של כלל העובדים מול המעבידים והמדינה. את התוצאות אפשר לראות בתקופת הכלכלה הניאו-
ליברלית, שבה איגודי העובדים במגזר הפרטי נחלשו מאוד, היחלשות שהביאה לירידה בחלקם 
של העובדים בהכנסה הלאומית והפכה את השביתות הארוכות של איגודי המגזר הציבורי בשנות 

התשעים לאמצעי הגנתי לשימור המצב הקיים.
אי- לגדול  המשיך  ואילך  השמונים  שנות  אמצע  של  הניאו-ליברלית  הכלכלה  בתקופת  גם 
היחסי  ירד חלקן  כמו בתקופה הקורפורטיסטית,  2001(, אך שלא  )דהן,  השוויון בקרב העובדים 
של הכנסות העובדים, ועלה חלקם של רווחי המעבידים. חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית 
והן בשל הפיצול בקרב  ירידה בשיעור ההתאגדות  הן בשל  איגודי העובדים,  ירד עקב היחלשות 
העבודה המאורגנת, שהחלישו את האפקטיביות של נשק השביתה כאמצעי להטבת תנאי השכר. 
המדיניות הממשלתית הניאו-ליברלית שמקדמת את כינונם ואת שימורם של שווקים חופשיים 
הממצאים  הלאומית.  בהכנסה  העובדים  של  בחלקם  לירידה  היא  גם  גרמה  מוסדיים  מהסדרים 
סחורות  בייבוא  גידול  פרטיות,  לידיים  מפעלים  העברת  הציבורי,  המגזר  שצמצום  מלמדים 
העובדים  של  בחלקם  לירידה  הביאו  אלה  כל   – האבטלה  בשיעורי  ועלייה  מתפתחות  ממדינות 

בהכנסה הלאומית.
פתחתי את המאמר בתיאור שלושה ממדים של גידול באי-השוויון בהכנסות בישראל: אי-שוויון 
בשכר בקרב העובדים, חלקו של האחוזון העליון בהכנסות מעבודה וחלקם של העובדים בהכנסה 
הלאומית. ציינתי שהספרות המחקרית והדיון הפופולרי התמקדו בשני הממדים הראשונים, ואילו 
את השלישי זנחו עד לאחרונה. ההתעלמות מאי-השוויון המעמדי בהכנסות הביאה חוקרים רבים 
למסקנה שבקפיטליזם המודרני של כלכלת המידע מתקיים עקרון המריטוקרטיה, ושהיכולת והידע 
שרוכשים העובדים, קרי "ההון האנושי", חשובים למקסום ההכנסות יותר מאשר בעלות של פרטים 
ופירמות על הון פיזי או פיננסי )Freeland, 2011(. הטענה היא אפוא שהמרוויחים הגדולים של 
והירידה  העשורים האחרונים בשוק העבודה הם העובדים המשכילים, הודות למהפכת המחשוב 
בהיצע היחסי של בעלי השכלה גבוהה )Goldin & Katz, 2008(. אפילו העשירים החדשים, כמו 
המנהלים הבכירים ועובדי חברות ההשקעות וההיי-טק, עשו את הונם בשוק העבודה ולא מהחזרים 
עקרון  כי  הטענה  של  האמפירי  הבסיס  ואולם,   .)Piketty & Saez, 2003( ההון  בשוק  לרכוש 
המריטוקרטיה מתקיים גם בקפיטליזם בן-זמננו הוא רעוע. הראיה החשובה לכך היא שבעשורים 
האחרונים אין שיפור בניעּות הכלכלית הבין-דורית )Chul-In & Solon, 2009(. חשוב מכך, אף 
ששכרם של העובדים המשכילים אכן גדל במידה ניכרת בעשורים האחרונים, רווחיהם של בעלי 

ההון גדלו אף יותר, והם המרוויחים העיקריים של הכלכלה הפוליטית של העשורים האחרונים. 
להנחה הרווחת בדבר חשיבות הידע להצלחה בשוק העבודה יש השפעה מכרעת על עיצוב 
המדיניות הציבורית לצמצום אי-השוויון בהכנסות. כשקובעי המדיניות מניחים שרכישת 
ידע מבטיחה הצלחה בשוק העבודה, וכשרווחי הפירמות נשארים מחוץ לתמונת אי-השוויון, 
המדיניות היחידה לצמצום אי-השוויון בהכנסות מתמקדת בהגדלת שיעורי התעסוקה ובהשקעה 
בהון האנושי של העובדים. מטרות אלה הן חשובות, אך בלא שינוי מבני בשוק העבודה ספק 
אם יביאו לצמצום אי-השוויון בקרב העובדים ובין המעבידים לעובדים. היפוך מגמת הגידול 
באי-השוויון בהכנסות מצריך מדיניות ממשלתית שתחזק את כוח המיקוח של העובדים מול 
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התעצמותם הגלובלית של בעלי ההון ותדאג לחלוקה מחודשת של ההכנסות, לא רק מעבודה, 
אלא גם ובעיקר מהון. אפשר לעשות זאת למשל על ידי הבניה מחודשת של מוסדות שוק 
העבודה שתעודד יחסי עבודה קיבוציים במגזר הפרטי )קריסטל, כהן ומונדלק, 2006(. בלימת 
הירידה בשיעורי המס על רווחי הפירמות,11 שהתרחשה בד בבד עם שחיקה בתשלומי הביטוח 
הלאומי של המעבידים ובמס המעסיקים, תאפשר גם היא חלוקה שוויונית יותר של ההכנסות 
במשק. נוסף על כך, הטלת מס עיזבון על ירושות, שכיום אינן חייבות במס ומרחיבות את 
אי-השוויון )Semyonov & Lewin-Epstein, 2011(, תאפשר חלוקה שוויונית יותר של 

ההכנסות מעבודה והון בקרב העובדים.
ואולם, לנוכח הפיצול ההולך וגובר בקרב מעמד העובדים, ההיתכנות של אמצעי מדיניות חשובים 
ניאו- לכלכלה  קורפורטיסטית  מכלכלה  לכאורה, המעבר  גבוהה.  אינה  לעין  הנראה  בעתיד  אלה 
ליברלית, שהביא לכך שרוב העובדים אינם נהנים מפירות הצמיחה הכלכלית, בעוד ההכנסות של 
המאיון העליון ורווחי המעבידים נוסקים, היה צריך לעורר דרישה פוליטית במדינות דמוקרטיות 
לכינון מחודש של קפיטליזם מתואם, כלומר מערכת כלכלית דומה לזו שתנועות העובדים הביאו 
הגדול של שנות  לאחר השפל  הברית  בארצות  גם  מה  ובמידה  בישראל,  באירופה,  להתמסדותה 
של  בחלקם  שהירידה  טוען  אף   )2006(  Economist-ה השנייה.  העולם  ומלחמת  השלושים 
ובעיקר הממצאים המלמדים שמדיניות הגלובליזציה מיטיבה רק   – העובדים בהכנסה הלאומית 
במדיניות  מהפכני  לשינוי  בדרישה  חברתית  מהפכה  לפרוץ  להביא  עלולה   – הפירמות  רווחי  עם 
היתר,  בין  הציגה,  אחרות  ובמדינות  בישראל   2011 קיץ  של  החברתית  המחאה  ואכן,  הכלכלית. 
2012(. הדרישה המרכזית של ראשי המחאה הייתה לכונן סדר עדיפויות  זו )שלו,  דרישות ברוח 

חברתי חדש שיחתור לצמצום אי-השוויון בישראל. 
רמת  בשיפור  אלא  הלאומית,  ההכנסה  של  החלוקה  בשינוי  התמקדו  לא  הדרישות  זאת,  עם 
החיים של השכבות החזקות בקרב העובדים )המכונות "המעמד הבינוני"( בתחומי הדיור, החינוך 
והצריכה, ולא נתנו מענה למצבם של העובדים בשכר נמוך ושל שאר השכבות החלשות בחברה. 
יתרה מכך, ראשי המחאה הצהירו פעמים רבות שהמחאה היא א-פוליטית ולא-מפלגתית, בניגוד 
הקפיטליזם  של  לכינונו  שהביאו  העובדים  של  הפוליטיות  ולמפלגות  החברתיות  לתנועות  בולט 
למען  עובדים שפועל  ייתכן שהיעדרו של מעמד  ה-20.  הראשונה של המאה  במחצית  המתואם 
עצמו, גם בשדה הפוליטי, הוא תוצאה ישירה של הקיטוב בקרב מעמד העובדים, קיטוב שנגרם 
עקב הגידול באי-השוויון בשכר והפיצול בקרב העבודה המאורגנת, שהביא לניגוד אינטרסים בין 
זו פוגעת בהיתכנותם של שינויים מבניים שיאפשרו צמצום באי- קבוצות של עובדים. מציאות 

השוויון בהכנסות בקרב העובדים ובין מעמד העובדים למעמד המעבידים.

בישראל  החברות  מס  המערב.  מדינות  בשאר  כמו   ,36% על  בישראל  החברות  מס  עמד  ב-1996   11
ובמדינות אחרות הופחת בהדרגה עד לרמה של 26% בשנת 2009. בשנים הקרובות מתוכננת הפחתה 

הדרגתית נוספת של עד 18% ב-2016 )מנהל הכנסות המדינה, 2010-2009(.
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