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האם מתחילה להיוולד פרדיגמה כלכלית חדשה? 
בגיליון הקודם פרסמנו את מאמרו של פרופ' 
דייוויד הרווי, גיאוגרף ומן הבולטים שבהוגים 
המרקסיסטיים בזמננו, שקרא להיחלץ ממנגנון 
החברה  את  הקפיטליסטי שמדרדר  הצמיחה 
העולמית ולחתור במקומו לפיתוח אנושי. הרעיון 
של "מגבלות הצמיחה" אינו חדש, הוא נידון – 
בעיקר בהקשרים סביבתיים – מאז ראשית שנות 
השבעים. הגדרה אחרת של מושג הצמיחה הציע 
פרופ' אמרטיה סן, כלכלן זוכה פרס נובל, במושג 
"כלכלת הרווחה". לאחרונה נראה כי גרסאות 
שונות של רעיונות אלו חודרות יותר ויותר אל 
הדיון הכלכלי-חברתי, בין השאר דרך גל המחאה 

החברתי. 
מכיוון אחר, מראה פרופ' ריצ'רד וילקינסון, 
 ,The Spirit Level אפידמיולוג ומחבר רב המכר
כי המדד בו משתמשים בדרך כלל למדידת שגשוגן 
של מדינות – התוצר לנפש – אינו מנבא הצלחה באף 
פרמטר חשוב של שגשוג: תוחלת חיים, בריאות, 
רמת החינוך, רמת האושר, רמת הפשיעה, שכיחות 
מחלות נפש ועוד. המדד שמנבא בהתאמה גבוהה 
דירוג טוב בכל הנושאים האלה הוא דווקא רמת 
השוויון הכלכלי בתוך המדינה )הנמדד באמצעות 

מדד ג'יני(. 
בדומה, ועדה שהקים ניקולא סרקוזי בראשות 
פרופ' אמרטיה סן ופרופ' ג'וזף שטיגליץ )אף הוא 
כלכלן זוכה פרס נובל(, ביקרה את מדידת הצמיחה 
המקובלת ובמיוחד את התעלמות מדדי הצמיחה 
הקיימים מנושאים כמו אי-שוויון וקיימות, והציעה 
מדדים שמשקללים את עלות הפגיעה הסביבתית 
ואת מחיר הפערים החברתיים. בין הקריאות 
המרכזיות שלהם נמצאת הקריאה לשנות את 
מוקד המדידה מייצור לרווחה אנושית, ולכלול 
בה גורמים כמו חינוך, סביבה, דמוקרטיה וחופש 
פוליטי, פעילות פנאי, חוסר ביטחון כלכלי וגופני 

ואפילו מערכות יחסים. 
המגמה, אם כן, מתחילה להתבהר. יש, כמובן, מקום 
לבקר את המגמה הזאת. ניתן לשאול האם הקריאה 
להיגמל מהצמיחה אינה אלא הסתגלות למשבר 

החמור שהביא הניאו-ליברליזם. כמובן שניתן 
לשאול זאת למול קריאות ניאו-ליברליות לגמילה 
מצמיחה, שהחלו גם הן להופיע. מול טענתו של 
וילקינסון יש מקום לשאול – האמנם אי-השוויון 
בין המדינות אינו חשוב אלא רק אי-השוויון בתוך 
כל מדינה? וילקינסון עצמו מתרכז באי-השוויון 
בתוך מדינות מפותחות ומדגיש שהעיקרון לא 
נכון כשמשווים בין מדינות מפותחות למדינות 
מתפתחות. ואכן נראה כי כיום אי-השוויון בין 
המדינות ה"מפותחות" ל"מתפתחות" הוא פרמטר 
קריטי בעיצוב המציאות הכלכלית העולמית. אך 
על אף כל זאת, בהחלט יתכן שאנו חוזים בראשית 
התעצבותה של פרדיגמה כלכלית חדשה שבמרכזה 
מדדים חדשים, ומן הסתם קווי מדיניות חדשים.

* * *

לפני מספר שבועות השביתה ההסתדרות הכללית 
את המשק למשך חמישה ימים על רקע תופעת 
ההעסקה של עובדי קבלן במגזר הפרטי ובמגזר 
הציבורי. השביתה הסתיימה בהישגים דלים ואף 
מביכים, אך עצם קיום השביתה – יחד עם התמיכה 
הציבורית הרחבה לה היא זכתה – הוכיחו ששינוי 
תודעתי מסוים הכה שורש בתודעה הישראלית, 
והדרישה ל"צדק חברתי" )יחד עם דרישות יותר 
מידיות של בחירות בהסתדרות( מאלצת גם את 
עופר עיני להפעיל את נשק השביתה. תוצאות 
השביתה וההישגים החלקיים שהשיגה מלמדים 
יותר מכל ששינוי אמיתי במעמד עובדי הקבלן 
יגיע בסופו של דבר רק כאשר ינוהל המאבק יחד 
עם עובדי הקבלן, ולא "מעל ראשם". על מנת 
להביא לשינוי במעמד עובדי הקבלן יש לעודד 
את התארגנותם במקומות עבודתם, כפי שעושה 
ארגון כוח לעובדים יחד עם מורי הקבלן של קרן 
קרב והיל"ה, עובדות הניקיון והמאבטחים, עובדי 
הקבלן בבנקים ובשירותים ציבוריים נוספים. ///

יתקיים  תשע"ג,  הלימודים  שנת  לקראת  חכמ"ה,  לתכנית  מתענינים    יום 
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