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"התשובה הסוציאל-דמוקרטית להון הגדול ולממשלות הימין הדורסניות היא ארגון הציבור - שרובו 
נפגע מהסדר הקיים - לפעולה משותפת כנגד הסדר הניאו ליברלי. ההתקדמות הטכנולוגית משנה 

את האמצעים שבעזרתם ניתן לארגן ולהניע לפעילות אזרחים, עובדים וסטודנטים." 
מתוך: שינוי חברתי ורשתות חברתיות, עמ' 9

יסו"ד
ישראל סוציאל–דמוקרטית

>>

הצעת החוק של עמיר פרץ להעלות את שכר 
המינימום ל-4600 ₪ אמנם עברה את ועדת 
השרים לחקיקה, אך עדיין נתקלת בהתנגדות 
עיקשת, בעיקר מצד משרד האוצר. המשפטים 
המוכרים נשלפו, כמו תקליט חוזר אשר מושמע 
פעם אחר פעם, מאז הימים בהם שלטה הכלכלה 
הניאו-קלאסית בראשית המאה ה-20. במשרד 
האוצר הסבירו את התנגדותם בכך ש"העלאת 
שכר המינימום תייקר את עלויות האחזקה 
ותביא בסבירות גבוהה לפיטורי עובדים" 

)גלובס, 23.5.10(. 
סוגיית שכר המינימום נראית לרבים כסוגיה 

כלכלית סבוכה. גם אלה המצדדים בהעלאת 
השכר מטעמים מוסריים וערכיים נותרים 
פעמים רבות ללא מענה כאשר נשלפת הטענה 
כאילו העלאת שכר המינימום נוגדת את 'חוקי 
הכלכלה', ומביאה בהכרח לפיטורי אלה עליהם 
הם מבקשים להגן. אל מול המנטרות הקבועות 
יש לחזור ולהזכיר כי למעשה, למדע הכלכלה 
לא היתה מעולם תשובה חד-משמעית בנוגע 
להשפעות שכר המינימום. בעוד מודלים כלכליים 
מסויימים מראים מדוע העלאת שכר המינימום 
'אמורה' להוביל לפיטורים, מודלים אחרים, 
המבוססים על הנחות הכלכלה הקיינסיאנית, 
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מראים מדוע העלאת שכר מינימום אמורה 
דווקא להגדיל את כוח הקניה של האוכלוסיה 

ואיתו להצמיח את המשק כולו.
במקום בו נכשלים המודלים, נכון יותר לבדוק 
את הנתונים עצמם. ממצאים אמפיריים 
ממשיכים להראות כי העלאת שכר מינימום 
אינה מובילה לפיטורים המוניים. גם בישראל, 
בה הועלה שכר המינימום בעשור האחרון 
)גם את היוזמה הזו הוביל עמיר פרץ(, לא 
היינו עדים לפיטורים המוניים, אלא אפילו 
לצמצום מסויים באבטלה. נתונים מרשימים 
יותר נמצאים כאשר משווים בין מדינות 
שונות. בניגוד לתסריטי הבלהות אשר מפיצים 
מתנגדי העלאת שכר המינימום, ניתן לראות 
שמדינות המתאפיינות בשכר מינימום גבוה 
)ביחס לשכר הממוצע( הן גם אלה המאופיינות 
במדדי שוויון גבוהים ובפערים חברתיים-

כלכליים נמוכים.
בסופו של דבר יש לזכור כי הוויכוח על שכר 
המינימום אינו דיון אקדמי-תיאורטי של 'מי 
צודק', אלא הוא במהותו מאבק בין מרוויחים 
ומפסידים. העלאת שכר המינימום טובה 
לעובדים וטובה למדינה, אך היא פוגעת בכיס 
של בעלי-ההון. אלה האחרונים מגייסים את 
כל כוחם הפוליטי והיחצנ"י על מנת להאבק 

ביוזמה. 

במציאות בה כמעט מחצית מהעניים במדינה 
הם עובדים שכירים, מרוויחי שכר מינימום או 
פחות, העלאת שכר מינימום היא צעד מתבקש, 
נכון וצודק, אך יש בו גם פוטנציאל עמוק 
יותר. אנו שואלים את עצמנו לא מעט אילו 
מאבקים יכולים "לרקוד על שתי החתונות" 
של קידום הסוציאל-דמוקרטיה. אנו מחפשים 
מאבקים שמצד אחד יהיו במהותם מאבקים 
לכינון סדר סוציאל-דמוקרטי, ומצד שני 
יכוננו את הציבור הרחב שיתמוך בסדר 
הזה. דומה שהמאבק על שכר המינימום - 
שרלוונטי לחלקים הולכים וגדלים מהציבור 

הישראלי - הוא מאבק כזה.
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