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:קוש תלכלכל תיתלשממ תוברועממ ףרוע)טסב־ןב יבא 

.1998-1985 ילארשיה קשמה 
.םידומע 656 .2001 .דבוע םע :ביבא־לת 

ךות ,1985 תנש ןמל תילארשיה הלכלכב ולחש תורומתה תא ךירעמו ראתמ רפסה 

<רפסב םיפתתשמה ןושלב ,"תיתלשממ") תיתנידמ תוברועממ רבעמה יכילהתב תודקמתה 

.תילכלכה תוליעפה יבצעמב תוינושאר שי קושה תוחוכל הבש הלכלכל הפיקמו הקומע 

הנבמ לש ירשפא טביה לכב טעמכ םינד רפסה תא םיביכרמה םירמאמה רשע־השימח 

,ןוהה יקוש ,תירטינומ תוינידמ ,תיביצקת תוינידמ :הלש הלועפה תונורקעו הלכלכה 

תויטילנאה דוסיה־תוחנה תניחבמ .תוסנכהה תקולחו הדובעה קוש ,םירצומה יקוש 

הפיסומ וז הדבוע .הברהב םצמוצמ ןווגמה ,םינושה םיחותינה תא תוחנמה תויגולואידיאהו 

,םיילכלכ םיכילהת לע בושח עדימ קפסמ קר אל אוה .רפסה לש ותועמשמל בושח ךבדנ 

הלכלכה "עדמ" תא ןייפאמה טעמכ יתילונומה הבישחה יפואל רהוצ חתופ םג אלא 

קלחש הדבועה חכונל תובישח רתי תלבקמ רפסה לש וז תנווכמ־יתלב המורת .לארשיב 

־יטרקורויבה ןונגנמב םיריכב םידיקפת ואלימ וא םיאלממ םירבחמהמ לטובמ־אל 

,רעשל ןתינ .לארשי קנבבו רצואה דרשמב תוילכלכה תוטלחהה תלבק לש ילנויספורפה 

םרוג תווהמ רפסב יוטיב ידיל תואבה תויגולואידיאהו תויטרואיתה דוסיה־תוחנהש ,אופיא 

תבצעמ תילארשיה הנידמה התועצמאבש תילכלכה תוינידמה לש המושייבו החוסינב בושח 

תאו הלכלכה תנילפיצסיד לש הדיקפת תא ןיפיקעב דעתמ רפסה ,ךכ .הלכלכה הנבמ תא 

.לארשיב יטילופ,ר־ילכלכה רטשמה בוציעב תויטננימודה היתוחנה 

לש היצזילרבילה יכילהת תא ךירעהל ןויסינה אוה רפסה לש וכרואל רבועה ינשה־טוח 

ףקיה תא םינחוב םינושה םירמאמהו ,םינורחאה םירושעה ינשב תילארשיה הלכלכה 

םימוחתב ויתואצות תאו הנידמה לש הרישיה תוברועמה םוצמצ תא ,רמולכ ,היצזילרבילה 

לשמל ,הפיקמ היצזילרבילה התייה םהבש םימוחת םתואב :ידמל הדיחא הוותמה .םינוש 

,הז תמועל ;"קשמ"ל היתונורתי תא םישיגדמו וז הדבוע "םיגגוח" םירבחמה ,ןוהה קושב 

הטרפהה תוינידמ ןוגכ ,"יוצד"ה בצקב תומרופרה ומדקתה אל םהבש םימוחת םתואב 

יכ ןייצמ טסב־ןב .וריבסהל םיסנמו "ןולשיכ"ה תא םיכבמ םירבחמה ,םיירוביצה םיתורישב 

דדמה יפ־לע> תורחא תונידמל האוושהב ,לארשיב היצזילרבילה ךילהת לש יללכה ןזאמב 

 Economic Freedom of the World), ילכלכה שפוחב תומצעתה 1985 תנש ןמל תרכינ

תוליעפה תוסיו לש םייטילופ םינונגנמ ןובשח־לע ומצעתה קושה תוחוכ ,רמולכ ,הב 

היצזילרבילה בצקמ לפנ לארשיב יונישה רועישש ךכ לע ןנולתמ אוה ,הז םע .תילכלכה 

יפ־לע ,בגא .הקירמא םורד תונידמ תא רקיעבו ,הצחמל תושעותמה תונידמה תא ןייפאש 

ןיב ילכלכה שפוחב רתויב הובגה (רוקמב ךכ)"רופיש"ה רועיש ,(36 'עב)גצומה חולה 
.הניטנגראב היה 1997-1990 םינשה 

ובש ןפואה דחוימב ןיינעמ ,היצזילרבילה תומגמב תפרוג־טעמכה הכימתל רבעמ 

תומרופרה תוגצומ ,המגודל ,טסב־ןב לש חתופה ורמאמב .וז הכימת םיגיצמ םירבחמה 

תאו תילכלכה תוליעיה תא ריבגהל דעוימה יביטקייבוא עדי לע תוססובמכ תוילכלכה 

עוציב םיבייחמה םינלכלכה ןיב אוה הז רשקהב דיחיה "יעדמ"ה חוכיווה .ללכה תחוור 

ןיב קר איה תקולחמה ,רמולכ .יתגרדה עוציב םיפידעמה הלא ןיבל תומרופרה לש ריהמ 
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םירפס תרוקיב קהנזור באז 504 

םידגנתמה םינקחש ,הז תמועל .תחא "תיעדמ" תמא םושייל תונוש תויגטרטסא יתש 

לש ודידל .םיירלוקיטרפ םיסרטניא םודיקל תולעופה תולודשכ םיגצומ תומרופרל 

חותיפה־תורייע תלודש ןה ,קשמב רתויב תוקזחה ןניהש ,הלאכ תולודש יתש ,טסב־ןב 
תוליעפ לש הרואכל תיטילופ־אלה תוהמל סחיב המוד הייאר .(39 'ע> םידבועה תורדתסהו 

תוסחייתהב יוטיב ידיל האב הנידמה לש ילנויספורפה־יטרקורויבה ןונגנמב םיחמומה 

,וז הייאר יפל .תירטינומה תוינידמה תעיבקב לארשי קנב לש תואמצעה תרבגה ךילהתל 

יזכרמ קנב ,תינלכלכה תימטסיפאה הליהקב תטלשה המגידרפב יזכרמ ביכרמ הווהמה 

םירצ םיסרטניא םיגציימה םייטילופ םימרוג לש תוינסרהה תועפשהה ינפמ ןגומ יאמצע 

תא םשיילו עובקל םילוכי יזכרמה קנבב עוצקמה־ישנא ,םתואמצעמ האצותכ .רצק חווטל 
.ללכה תבוטל תמרותש הנוכנה תוינידמה 

םירמאמה ירבחממ קלח ,ןהיתואצות תאו הלכלכב יונישה תומגמ תא הז חרואב םגיצהב 

ישנאמ בכרומ אוה וליאכ ילכלכה־יטילופה הדשה תגצהב םיליעפ םינקחשכ םיפתתשמ 

רתי־תויוכז םדקל תושקבמה תוצובקמו ,דחא דצמ ,יביטקייבוא עדיב םיקיזחמה עדמ 

היצזיטילופ־הד ךורעל הז ןויסינ .רחאה דצה ןמ ,םיארחא־אל םיאקיטילופו תוירלוקיטרפ 

וניה יעדמ עדי ילעב םיילנויספורפ םיחמומל ןיינעכ הגיצהלו תילכלכה תוינידמה לש 

.לארשיב תיטילופה הלכלכב םינושה םינקחשה ןיב חוכה יסחי בוציעב יזכרמ םרוג 

רטשמב יונישה תומגמ בוציעב בושח םרוג ןרותב תווהמ הלא חוכ יסחי לש ןזאמב תורומת 

הלכלכב יונישה יכילהת לש חותינ קר וניא רפסה ,וז הניחבמ .יטילופה־ילכלכה 

.היצזילרבילה לש הקיטילופב רישכמ םג אלא ,תילארשיה 

הלכלכה תנילפיצסידב תויטננימודה תוסיפתה תא דעתמה ךמסמ קר וניא רפסה םלוא 

ושחרתהש םיילכלכ םיכילהת לש םינוש םיטביה לע ינויח עדימ קפסמ םג אלא ,לארשיב 

תומגמ שוביגלו תולאש תאלעהל בושח סיסב תווהל לוכי הז עדימ .1985 תנש ןמל ץראב 

,לארשיב יטילופה־ילכלכה רטשמה לש הקימנידב םיניינעתמה םיגולויצוסל חותינ 

יכ איה רפסב וללה םיכילהתה רואיתמ הלועה הנושאר הנקסמ .היתוכלשהו היתורוקמ 

.וירקבמ ןהו ויבייחמ ןה ןועטל םיטונש יפכמ הברהב בכרומ וניה היצזילרבילה ךלהמ 

תילארשיה תיטילופה הלכלכה לש היצזילרבילה ,םיארמ רפסב םינושה םירמאמהש יפכ 

רקחמל הבושח היגוס הלעמ וז הדבוע .םינוש םימוחתב הנוש הפקיהו ,תפרוג הניא 
תא ריבסהל םילוכיה םירחאה וא/ו םיידסומה ,םייטילופה םימרוגה םהמ :יטילופ־יגולויצוס 

תפסונ תיטילופ־תיגולויצוס הלאש ?תילארשיה הלכלכה לש תילאיצנרפידה היצזילרבילה 

תויונכוס ןיבו ,םייתרבח םינקחש ןיבל הנידמה ןיב םיסחיב תעגונ רפסהמ הלועה 

תוילכלכ תומרופרש ךכ לע םיעיבצמ םידחא םירמאמ ,המגודל .ןמצע ןיבל תויתנידמ 

רקיעב ,תונוש תויתנידמ תויונכוס ןיב המצועה יסחיב תוידוסי תורומתב תוכורכ 

המכוחה לש הנוחצנ - םירמאמהמ עמתשמה ךכל רבסהה .יזכרמה קנבה תומצעתה 

־םייטילופה םיכילהתהו תוחוכה תלאשל הבושת קפסלמ קוחר ־ תינלכלכה תיעדמה 

חותינה תמרב םנמוא .יתנידמה ןונגנמב יזכרמה קנבה םוקימ תא שדחמ ובציעש םיידסומה 

,םיידסומ־םייטילופ םיכילהת לא תיחטשו תיקלח תוסחייתה םיניגפמ רפסה ירמאמ בור 

םתואב םינותנהו םירואיתה םלוא ,הלכלכל סחיב םיינגוסקא םימרוגכ םתוא םגיצהב 

תיטילופה הלכלכב תורומתה תייגוס לש הקימעמ הניחבל בושח עדימ םיווהמ םירמאמ 
.תילארשיה 

,םיילכלכ םיכילהת לע לבגומ ךא ינויח עדימ רוקמכ - יתנייצש תוניחבה יתשמ 
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הליהקב םייטננימודה םייגולואידיאה תונורקעהו דוסיה־תוחנה תא דעתמה ךמסמבו 

םיקסועה םיגולויצוסל הבוח־תאירק הווהמ רפסה ־ ץראב תינלכלכה תימטסיפאה 

.ןהיניב רשקב רקיעבו הקיטילופב ,הלכלכב 

קהנזור באז 
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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