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המודל שלנו שותף לחלק 

מיתרונות היעילות של 

הקפיטליזם. כמו למקבילתה 

הקפיטליסטית, לפירמה 

בניהול–עצמי יש מוטיבציה 

לגלות ולענות–על– העדפות 

צרכנים ולהשתמש בחומרי–

גלם ובטכנולוגיה ביעילות 

מבחינת עלות–תועלת.

אנו תופשים אנשים רגילים 

כמוכשרים דיים לבחור 

ראשי–עיר, מושלים ואף 

נשיאים. אנו רואים אותם 

כמסוגלים לבחור נציגים 

שיקבעו את מיסיהם, 

שיחוקקו חוקים שהעונש 

על שבירתם הוא מאסר, 

שעשויים לשלוח אותם 

להלחם ולמות. האם באמת 

ראוי שנשאל אם אנשים 

רגילים מוכשרים דיים לבחור 

לעצמם בוסים?

בשני חלקיו הקודמים של מאמר זה תוארה 
בפירוט צורה של סוציאליזם שהיא בת–קיימא 
כלכלית ומושכת. חשוב, במיוחד כיום, 
שסוציאליסטים יוכלו להעלות מבנה חלופי 
כזה בדעתם, ולתארו לאחרים. עלינו להבהיר, 
לעצמנו ולאחרים, שהבעיה איננה בחירה 
בין תכנון לשוק, אלא לשלב מערכים אלה 

למסגרת דמוקרטית אחת.

עלינו גם להבהיר שדמוקרטיה איננה ערך 
בתחום הפוליטי בלבד, אלא ערך בעל השלכות 
כלכליות משמעותיות. כלכלה דמוקרטית היא 
לא רק דמוקרטית יותר מכלכלה קפיטליסטית, 

אלא גם יעילה יותר.
כיוון שהסוציאליזם סופג קיטונות של בקורת 
על רקע אי–יעילותו כביכול, חלק זה יוקדש 

לנושא היעילות.
נהוג להבחין בכלכלה בין אי–יעילות הקצאתית, 
קיינסיאנית, ואי–יעילות–X. אי–יעילות 
הקצאתית מתייחסת לירידה בתועלת הכללית 
הנובעת מהעובדה שהתחרות אינה משוכללת 
במידה מושלמת. זוהי אי–היעילות המוכרת 
למי שלקח קורסי מבוא בכלכלה, שם מפתחים 
תחילה את מודל "התחרות המשוכללת" � 
כאשר יש אינספור מוכרים ואינספור קונים, 
המידע הוא מושלם, ואין עלויות לביצוע 
 .externalities � עיסקה, או השפעות חיצוניות
אי–היעילות ההקצאתית מופיעה כאשר מכירים 
באי–התקיימות חלק מהנחות אלה, בעיקר מדובר 
על אי–יעילות הנובעת ממונופולים ומהשפעות 
חיצוניות � כאשר מהלכים משפיעים לרעה (או 
לטובה) על מי שאינו שותף להם. על מנת לבודד 

אי–יעילויות אלה נהוג להניח: 
א. שהטכנולוגיה קבועה; 

ב. שיש תעסוקה מלאה של משאבי–אנוש 
וחומרי–גלם בחברה; 

ג. שכל פירמה בפשטות הופכת תשומות לתפוקות  
� שאין אי–יעילות בתוך הפירמה. 

אי–יעילות קיינסיאנית היא כזו הנובעת מהעובדה 

שהנחה (ב) אינה תקפה � אין העסקה מלאה של 
משאבי החברה. ואי–יעילות X נובעת מהמבנה 
הפנימי של פירמה (המושג "יעילות X" נטבע 
על–ידי הארווי לייבנסטין במאמר מצוטט מאד 

משנת 1966).
סדרי הגודל היחסיים של שלוש צורות אי–היעילות 
הללו חשובים. הכלכלן יארוסלב ואנק מכנה 
אותן "פשפשים, ארנבים ופילים", בעקבות 
סקירת המחקר האמפירי בתחום על–ידי הארווי 
לייבנסטין שהראתה כי 0.1% מהתל"ג אובד 
 X–כתוצאה מאי–יעילות הקצאתית, אך אי–יעילות
בתוך פירמות עולה לעיתים קרובות על 50%. 
הוא מודה בקושי המתודולוגי בהשוואה אך 
טוען שאי–יעילות הקצאתית חייבת להיות 
בעלת השפעה נמוכה, כיוון שמחירים גבוהים 
"מהנכון" במגזר כלכלי אחד סביר שיאוזנו, 
בשל גמישות הביקוש, על ידי מחירים נמוכים 
"מהנכון" במגזרים אחרים. ובאשר לאי–יעילות 
קיינסיאנית, בהתחשב בחומרת האבטלה הפוקדת 
את הכלכלות הקפיטליסטיות דרך–קבע, נמצא 

שבכללה המטאפורה של ואנק הולמת.
המודל שלנו שותף לחלק מיתרונות היעילות 
של הקפיטליזם. כמו למקבילתה הקפיטליסטית, 
לפירמה בניהול–עצמי יש מוטיבציה לגלות ולענות 
על העדפות צרכנים ולהשתמש בחומרי–גלם 
ובטכנולוגיה ביעילות מבחינת עלות–תועלת. 
אך כמובן שה"רווח" תחת כלכלה דמוקרטית 
אינו זהה לאותו מושג בקפיטליזם � השכר 
נחשב להוצאה בשניה אך לא בראשונה. כיצד 
ישפיע הדבר על המשק בכללותו? שאלה זו זכתה 
להשקעה מחקרית יוצאת דופן בשנים האחרונות 
בדמות מודלים של השפעת ניהול–עצמי על 
יעילות משק, עם תוצאות לכאן ולכאן. אך אם 
ואנק ולייבנסטין צודקים בנושא סדרי–הגודל 
היחסיים, כאמור, וזו דעתנו, מדובר במהומה 
רבה על לא מאומה, ההשפעה, אם קיימת, קטנה, 
ולא נתייחס אליה כאן. יש סיבות לחשוב כי 
לפירמה כזו תהיה פחות מוטיבציה לגדול, דבר 
שבעיני התאורטיקן הקפיטליסט נראה אולי 

כלכלה דמוקרטית: 
שאלת היעילות

דייויד שווייקארט C 
תרגום, עריכה, קיצור והערות: יוני ויינריב
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שותפות–בניהול 

וברווחים נוטות להעלות 

פרודוקטיביות, ופירמות 

מנוהלות–עובדים לעתים 

קרובות פרודוקטיביות 

יותר ממקבילותיהן 

הקפיטליסטיות.

הבסיס להצלחתן 

משנהפכו לקואופרטיבים, 

של חברות קפיטליסטיות 

שהיו לא–רווחיות, הוא 

בשיפור המרשים ביעילות 

ויצרנות העובדים. כאשר 

 Weirton Steel מפעל

נמכר לעובדיו הוא הראה 

תוצאות מרשימות במשך 

18 רבעונים רצופים, בעוד 

התחום כולו שקוע בנסיגה, 

וזכה אפילו להיות מהולל ע"י 

עיתונים כלכליים.

כלא–יעיל, אך בעיניי ה'ירוק' נתפס כישועה 
פוטנציאלית.

בנושא היעילות הקיינסיאנית, המשמעותית יותר, 
כיוון שמנגנון הקצאת ההשקעה של הכלכלה 
הדמוקרטית מתמרץ יצירת מקומות עבודה, יש 
מקום להניח שתתקיים בה פחות אבטלה מאשר 
במשק קפיטליסטי. מעבר לכך (וזוהי הערה 
קצרצרה על נושא חשוב וראוי לתשומת לב), 
כפי שציין מרקס, רמת אבטלה שאינה אפסית 
היא תנאי יסוד דרוש לקפיטליזם "בריא", כיוון 
שהיא ממשמעת את מעמד העובדים. משמעת 

כזו אינה דרושה לכלכלה דמוקרטית. 

X יעילות

אתמקד ביעילות X, שככל הנראה היא בעלת 
החשיבות המכרעת לגבי כלכלות במציאות 
(נראה שהיתה קריטית בקריסת כלכלת ברה"מ). 
אני טוען שעל פירמה דמוקרטית בסביבת שוק 
פועלים תמריצים דומים לספק צרכנים ולנצל 
ביעילות טכנולוגיה ואת משאביה. בלתי נמנע 
שאֶָׁשאֵל: "האם היא תצליח לא פחות מפירמה 
קפיטליסטית? האם עובדים מוכשרים דיים לקבל 
החלטות טכניות ופיננסיות מורכבות? האם הם 
מוכשרים דיים אפילו רק לבחור נציגים שימנו 
מנהלים אפקטיביים?" שאלות אלה הוגנות ובמקום, 
אך קשה שלא להסב את תשומת הלב לעובדה 
שהן מועלות כה מהר (מניסיוני), דבר מתמיה 
בחברה שמתגאה במחויבותה לדמוקרטיה. אנו 
תופשים אנשים רגילים כמוכשרים דיים לבחור 
ראשי–עיר, מושלים ואף נשיאים. אנו רואים אותם 
כמסוגלים לבחור נציגים שיקבעו את מיסיהם, 
שיחוקקו חוקים שהעונש על שבירתם הוא מאסר, 
שעשויים לשלוח אותם להלחם ולמות. האם 
באמת ראוי שנשאל אם אנשים רגילים מוכשרים 

דיים לבחור לעצמם בוסים?
ובכל זאת, אולי דווקא בתחום זה אנשים כה 
בלתי–כשירים שאסון, או לפחות ירידה חדה 
ביעילות יפקדו אותנו אם נפקיד בחירת בוסים 

בידי עובדים?
למזלנו המפתיע, אנו יודעים לענות על שאלה זו 
בבטחון ניכר, בהתחשב במורכבותה וחשיבותה. 
קשה לדמיין שאלה אתית–כלכלית שניתן לענות 
עליה בבטחון כזה. הנתונים האמפיריים מובהקים 

במידה נדירה למדעי–החברה.
נתקדם בזהירות, כיוון שהנושא קריטי.

אין לנו צורך לבודד את השפעות ה–X של 
הגורמים השונים המעורבים בניהול–עצמי: 
בחירת הנהלה דמוקרטית, חלוקת–הרווחים, 
צורות שונות של קבלת החלטות משתפת � 

עלינו להראות שאין זה סביר שכל האלמנטים 
יחדיו יביאו לאי–יעילות.

תאורטיקנים ספקנים תוהים האם יש תמריץ מספיק 
למנהלים המתחלקים ברווחים להתאמץ, האם 
מנהלים נבחרים לא ימנעו יתר על המידה מלמשמֶַע 
את עובדיהם, וכן באשר לבזבוז הזמן והמאמץ 

הכרוכים בקבלת החלטות דמוקרטית.
אמנם תאורטיקנים העלו תהיות אלה, אך הנתונים 
האמפיריים מפריכים אותן מכל וכל, ובאופן 
שאינו משתמע לשתי פנים: שותפות–בניהול 
וברווחים נוטה להעלות פרודוקטיביות, ופירמות 
מנוהלות–עובדים לעתים קרובות פרודוקטיביות 

יותר ממקבילותיהן הקפיטליסטיות.
מחקר של משרד הבריאות, החינוך והרווחה 
בארה"ב משנת 1973 הסתכם במילים "באף מקרה 
שיש לנו עליו נתונים, לא גרם ניסיון משמעותי 
להעלות את שיתוף העובדים בניהול לירידה 
בפרודוקטיביות בטווח הארוך." (דו"ח בשם 
"Work in America") וב�1990 סיכמו טייסון 
ולוין, חוקרים שסקרו 43 מחקרים בנושא, כי:

המסקנה העולה מכלל הספרות האמפירית מתחומי 
הכלכלה, תעשייה ומנהל, התנהגות ארגונית ומדעי 
החברה האחרים היא כי השתתפות בדרך כלל 
מביאה לשיפור קטן קצר–מועד בפרודוקטיביות, 
ולעיתים לשיפורים משמעותיים וארוכי–טווח... 

כמעט לעולם אין השפעה שלילית.
ובנוסף הם מסיקים כי השתתפות מביאה לשיפור 
ביעילות ובתפוקה בעיקר כשהיא משולבת עם: 
1) חלוקת רווחים, 2) תעסוקה מובטחת לטווח 
ארוך (קביעות), 3) הפרשיות שכר נמוכה יחסית 
בין עובדים, 4) זכויות עובדים מובטחות (כגון 
פיטורים רק עם עילה מוצדקת). נציין לעצמנו 
כי כל אלה צפויים להתקיים בפירמות בכלכלה 

דמוקרטית.
האם דמוקרטיה מלאה במקום העבודה תיתכן? 
האם היא בת קיימא? נבחין כי העובדים 
בקואופרטיבים בתחום העץ בצפון מערב 
ארה"ב בוחרים את מנהליהם מאז שנות 40' 
ועובדי מונדרגון מאז שנות 60'. ב�1981 היו 
20,000 קואופרטיבים יצרניים באיטליה, אחד 
המגזרים המשגשגים בכלכלה האיטלקית. ברור 
שלא כל הקואופרטיבים מצליחים וצומחים, אך 
לא ידוע לי ולו על מחקר אחד שטוען שהצליח 
להראות שחברות מנוהלות ע"י מנהלים נבחרים 
יעילות פחות ממקבילותיהן. רוב ההשוואות 
מדגימות את ההיפך. הבסיס להצלחתן משנהפכו 
לקואופרטיבים, של חברות קפיטליסטיות שהיו 
לא–רווחיות, הוא בשיפור המרשים ביעילות 
 Weirton Steel ויצרנות העובדים. כאשר מפעל
נמכר לעובדיו הוא הראה תוצאות מרשימות 



27  

בקואופרטיבים קיימים 

תמריצים אישיים 

וקולקטיביים שסביר כי 

יביאו לפרודוקטיביות גבוהה. 

התוצאות הספציפיות 

של תמריצים אלה הן כי 

עובדים בקואופרטיבים ייטו 

לעבוד קשה יותר ובאופן 

גמיש יותר מאלה בפירמות 

קפיטליסטיות; תחלופת 

העובדים תהיה נמוכה יותר, 

וגם רמת ההעדרויות; הם גם 

יתייחסו למפעל ולציוד טוב 

יותר.

יעילות רחוקה מלהיות 

יתרונה היחיד של כלכלה 

דמוקרטית. ניתוח מדויק 

והוגן יראה שהיא פחות 

אחוזת דיבוק–צמיחה 

(growth mania), ולכן 

מותאמת יותר לעולם 

שבו על האנושות להכיר 

ולהתמודד עם העובדה 

שישנן מגבלות אקולוגיות 

על צמיחה כלכלית; שהיא 

יציבה יותר מקפיטליזם; יותר 

דמוקרטית; ויותר שוויונית.

במשך 18 רבעונים רצופים, בעוד התחום כולו 
שקע בנסיגה, וזכה אפילו להיות מהולל ע"י 

עיתונים כלכליים.
באשר לדוגמא השלילית של יוגוסלביה, מבקרו 
הפרו–קפיטליסטי החריף ביותר של המודל 
היוגוסלבי, לידול, מודה שבתקופה שבין 1950 
1979 כלכלתה פרחה, מה קרה בשנות 80'? 
"המפלגה סירבה... לצמצם את היצע הכסף 
ולהרחיב את מרחב ההזדמנויות והתמריצים 
לפירמות ולעבודה יעילה. מה שהיה דרוש 
הוא יותר חופש לקבלת–החלטות בלתי–תלויה 
של פירמות שהיו באמת בניהול–עצמי של 
העובדים בתנאים של שוק חופשי, בשילוב 
עם ריסון היצע המטבע המקומי." (הדגשה של 
שווייקארט). אחד הגורמים למשבר היה צמצום 

חופש הפעולה של מנהלים ופירמות.
אין זה מפתיע שפירמות מנוהלות–עובדים יהיו 
יעילות–X. הרי הכנסות העובדים קשורות ישירות 
לתפקודה והצלחתה הכלכלית של הפירמה שלהם, 
לכולם אינטרס בבחירת מנהלים טובים. כיוון 
שזיהוי ניהול גרוע הוא קל לנמצאים בקרבתו 
(שרואים אותו מקרוב, ומרגישים בתוצאותיו 
מיידית), חוסר–כשרון לא יסבל לאורך–זמן. 
מעבר לכך לכל אחד אינטרס ששותפיו–לעבודה 
יעבדו ביעילות (ולא להראות כמשתמט בעצמו), 

כך שיש פחות צורך בפיקוח.
[הערת העורך: תאוריה אנרכיסטית ותיקה ומקובלת 
גורסת כי בעיה בסיסית של מבנים היררכיים היא 
כי אין ביכולתו של אדם במעלה ההיררכיה לקבל 
מידע אמין על המתרחש במורדות המבנה; מערך 
האינטרסים של הכפופים לו אינו מכווין אותם 
לומר לו אמת, אלא את אשר הוא רוצה לשמוע. 
אפשר לראות במבנה ותרבות התאגידים היפנית, 
השואפת לייצר הזדהות ומחוייבות מאד גבוהות 
כלפי הארגון אצל העובד ולעודד אותו להציע 
שיפורים ושינויים, ואפילו שינויים רדיקליים, גם 
למנהלים בכירים � ובשיטת TQM שהתפרסמה 
מאד בשנות 90', וחיקתה אלמנטים של המבנה 
והתרבות הארגונית היפנית, כולל שיתוף 
העובדים ברווחים, כדי לממש את יתרונותיה 
במערב � ניסיונות לדמות קואופרטיב, ולהשיג 
את הנאמנות והאמינות היאה לקואופרטיב ללא 
מסירת הבעלות, וכך לעקוף במידה מסויימת 

את בעיית המידע והנאמנות בהיררכיה.]
הנה מסקנותיו של הנרי לוין משנת 1984, 

המבוססות על מחקר–שטח בן שבע שנים:
בקואופרטיבים קיימים תמריצים אישיים 
וקולקטיביים שסביר כי יביאו לפרודוקטיביות 
גבוהה. התוצאות הספציפיות של תמריצים 
אלה הן כי עובדים בקואופרטיבים ייטו לעבוד 

קשה יותר ובאופן גמיש יותר מאלה בפירמות 
קפיטליסטיות; תחלופת העובדים תהיה נמוכה 
יותר, וגם רמת ההעדרויות; הם גם יתייחסו למפעל 
ולציוד טוב יותר. בנוסף, קואופרטיבי–יצרנים 
מתפקדים באמצעות מספר קטן יחסית של 
עובדים לא–מקצועיים ומנהלי–ביניים, חווים 
פחות צווארי–בקבוק בתהליך הייצור ויש להם 
תכניות–הדרכת–עובדים יעילות יותר מאלה של 

פירמות קפיטליסטיות.
אין בכוונתי לטעון שדמוקרטיה במקום העבודה 
היא פתרון הפלא להאטה כלכלית. העלייה 
בפרודוקטיביות לא תמיד דרמטית. לא כל 
הקואופרטיבים מצליחים. הכישלון לעיתים 
קרובות כאוב, כמו גם כשלונן של פירמות 
קפיטליסטיות � ולא רק לבעליהן. אך נראה לי 
שהנתונים מעידים מעבר לכל ספק כי פירמות 
בניהול–עצמי הן בעלות יעילות פנימית לפחות 
כמו פירמות קפיטליסטיות. למעשה המחקרים 
המצוטטים מספיקים להוכיח יותר ממסקנה 
מינימלית זו. איש אינו יכול עוד בכנות לפקפק 
כי בהיות כל שאר התנאים שווים, קואופרטיבים 
בניהול–עובדים צפויים להיות יעילים–X יותר 

ממקבילותיהם הקפיטליסטיות.

סיכום קצר

תארתי בכלליות קווי–מתאר של כלכלה 
דמוקרטית, והבאתי קצת מפרטיו של טיעון 
שכלכלה דמוקרטית היא צורה יעילה של 
סוציאליזם � יעילה יותר, למעשה, מקפיטליזם. 
אך יעילות רחוקה מלהיות יתרונה היחיד של 
כלכלה דמוקרטית. ניתוח מדויק והוגן יראה 
 growth) שהיא פחות אחוזת דיבוק–צמיחה
mania), ולכן מותאמת יותר לעולם שבו על 

האנושות להכיר ולהתמודד עם העובדה שישנן 
מגבלות אקולוגיות על צמיחה כלכלית; שהיא 
יציבה יותר מקפיטליזם; יותר דמוקרטית; ויותר 
שוויונית. אני מאמין שניתן גם להראות, אף 
שלא אעשה זאת כאן, שהיא תואמת טוב יותר 
את ערכי–היסוד התשתיתיים של סוציאליזם 
מרקסיסטי שוחר–חרות מאשר אלטרנטיבות 
קיימות או מוצעות. מעבר לכך, אם אנו מחפשים 
באופק (כפי שיועץ לנו מרקס) אחר מוסדותיה 
של החברה העתידית קורמים עור וגידים 
ברחמה של החברה הקיימת, אני חושב שאנו 
יכולים להבחין במוסדות הכלכלה הדמוקרטית 
מתרקמים להם. אם הסוציאליזם יהיה עתידה של 
האנושות (בשום פנים אין זה בטוח), הכלכלה 
הדמוקרטית היא עתיד שאנחנו יכולים לחזות 

באופן מציאותי � ולהיאבק עליו בכבוד.


