
כסוס שיש לרכוב עליו כדי להתמודד עם 
ההון עד שנוכל להעביר גם אותו אל תוך 
ספרי ההיסטוריה. הזהות שהובטחה לכל 
הייתה הזהות המעמדית הכלל עולמית. 
הכלכלה הבורגנית הגשימה את נבואתו 
של מרקס והפכה להיות יותר ויותר 
גלובלית תוך שהיא ”מנתצת את חומות 
סין באמצעות סחורות ולא באמצעות 

ארטילריה”.

והסוציאל־  -  הסוציאליסטים 
דמוקרטים בפרט - היו תמיד חשדניים 
המקום  את  שהניחו  תפיסות  כלפי 
הגיאוגרפי ואת הזהות הקהילתית במרכז 
התיאוריה הכלכלית חברתית, וכנגזר 
מכך כחלק מובנה בפעילות הפוליטית 

שחוללו. 
זהות אחוזת מקום גיאוגרפי בכלל, 
והלאומיות בפרט, נתפסו במקרה הטוב 

רן רביב  הוא חבר ביסו“ד ובכוח לעובדים וחוקר את ההיסטוריה של 
ran@tamuz.org.il :המחשבה הכלכלית /// דוא“ל

התפיסות הסוציאל�דמוקרטיות הקלאסיות תמיד היו 

חשדניות כלפי תפיסות מקומיות וקהילתיות, פעמים 

רבות בצדק, אך דווקא בהן, כשהן כרוכות ברעיונות 

הקיימות, יש פוטנציאל להתקדמות של הסוציאל�

דמוקרטיה לשלב הבא שלה

רן רביב

מקומיות, 
קהילתיות 

ותפיסות סוציאל־
דמוקרטיות

<<<

Burns Library, Boston College :צילום

22



<<
<

Robert Scoble :צילום

הייצור 
העולמי, שינוע 

הסחורות, 
האחדת אויני 

הייצור וכל 
המשמעויות 

הנגזרות 
מכך נתיסים 

בכלכלה 
הסוציאל־

דמוקרטית של 
המאה ה-20, 

איילו לא כרע 
הכרחי, אלא 

כרוח הקידמה

שינוע הסחורות, האחדת אופני הייצור 
וכל המשמעויות הנגזרות מכך נתפסים 
בכלכלה הסוציאל־דמוקרטית של המאה 
ה-20, אפילו לא כרע הכרחי, אלא כרוח 
הקידמה - כדרך לארגן את העובדים בכל 
העולם. היאחזות בייצור מקומי וחוסר 
נכונות לאמץ את אופני היצור החדשים 

ביותר, נתפסו כשמרניים. 
הייצור  דרכי  להטמעת  ההתנגדות 
של המדינות המתועשות - בארצות 
במדינות  פינה  ובכל  המתפתחות 
כשריפת  נתפסה   - המתועשות 
הנולים המכניים מן המאה ה-19: צעד 
אנכרוניסטי, שאינו מעיד אלא על קוצר 

רואי. 
ניתוחים חלופיים שהבחינו בין סוגי 
טכנולוגיה שונים והטילו ספק ביתרון 
בהטמעתם במקומות שונים, כמו זה 
שהציע א.פ. שומאכר בשנות השבעים, 
נשארו מחוץ לשיח הסוציאל־דמוקרטי, 
אך פותחו בשיח הסביבתי. שומאכר 
הצביע על כך שאופני ייצור חדשים הם 
עתירי הון, ובכך מקנים יתרון קודם כל 
להון הגדול המתרכז בחלקים העשירים 
של העולם בידי גורמים מתמעטים 
והולכים. במקרים רבים מתברר בדיעבד 
שיתרון זה להון הגדול, שאינו מקומי, 
התווה את כל כיוון ההתפתחות הכלכלית 
של המשק הנתון, בניגוד לאינטרס של 

רוב האנשים החיים במקום. 
הייצור,  של  המקומיים  למאפייניו 
לקהילה שהקיפה אותו על כל טעמיה, 
מסורותיה ותרבותה לא נותר מקום בתוך 
תהליך זה. העובדים ממילא מתניידים 
בעקבות העבודה; הייצור והשיווק מצדם 
משמשים כגורם ממצע ומאחד של כל 
התרבויות, שאף לא אחת מהן מצליחה 
לעמוד בפני קוקה קולה ומקדונלד’ס, 
וגם לא בפני אריגים ומוצרים המיוצרים 
במקום אחר; ומה שנותר הוא לארגן את 
העובדים - שפעמים רבות נוידו מאות 
ואלפי קילומטרים ממקום הולדתם 
למפעל - כדי לשמור על זכויותיהם 

בתהליך הייצור. 
התגובה הסוציאל־דמוקרטית לשונות 
בין הפועלים הייתה מאבק על השוויון 
ובזכויותיהם  שלהם  האדם  בזכויות 
אלו  זכויות  להשיג  הדרך  כעובדים. 

עוד יותר כשאתוס מקומי־אזורי היווה 
קרקע למגמת התבדלות של חלקים 
עשירים בחברה ובמדינה, השואפים 
יותר.  העניים  מהחלקים  להתנתק 
דוגמה טובה לכך היא האתוס הצפון 
איטלקי שהעלה על נס את כל המרכיבים 
המקומיים־אזוריים, כדי לנמק את רצונו 

להתנתק מהדרום העני. 
לחשדנות זו יש, אם כן, שורשים עמוקים 
והסוציאליסטית  המרקסית  בהגות 
בכלל, כמו גם אישושים מהפוליטיקה 
ומהאידיאולוגיה השמרנית שנאחזות 
בסמלים שונים של המסורת כדי להצדיק 

התנגדות לקידמה מסוגים שונים. 

העובדים לצד ההון בצד 
השמרני?

במחשבה הסוציאליסטית, הביקורת על 
הניצול נוסח המאה ה-19, או על עומק 
הניצול, המשיכה לתפוס את הניצול 
עצמו כשלב הכרחי. הייצור העולמי, 

זהויות ותרבויות מקומיות הלכו ונמחקו 
תחת אופני הייצור המודרניים שדרשו 
וניוד של חומרי גלם,  אוניברסליות 
סחורות ואנשים. הסנטימנט לתרבויות 
אלו מחוץ למוזיאון הושאר לרומנטיקנים 

ושמרנים. 
דומה כי הזרות בין תפיסות סוציאל־
דמוקרטיות וטיפוח קהילות וזהויות 
מקומיות הגיעה לאחד משיאיה ברבע 
האחרון של המאה ה-20. פוליטיקת 
הזהויות, שייצגה קבוצות אוכלוסייה 
מודרות, התיימרה לאתגר משמאל את 
הסוציאל־דמוקרטיה. אלא שהתברר 
שבמקרים רבים היא משמשת ככלי של 
הפרד ומשול בידי הפוליטיקה הניאו־

ליברלית. 
 >> >החשדנות הסוציאל־דמוקרטית הועמקה 
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Eileen M. Kane :צילום

העובדים מצאו 
עצמם נאבקים 

למען ייצור 
הגורם נזק 

ישיר ועקיף 
לאותה חברה 

בה הם חיים 
כי זו הדרך 

היחידה שראו 
לשמור על 
משרותיהם

לעובדים להתמודד איתו באופן יעיל 
לאורך זמן. כלכלת הפיתוח הקיינסיאנית 
קודשה תוך התעלמות מהנזקים של ייצור 
היתר הנעשה בשם הצמיחה הכלכלית, 
מה שהציב את העובדים בצד השמרני 
של המחלוקת, כשהדרך היחידה לממש 
את האינטרס שלהם לעבודה בשכר 
הוגן הוא המשך הרחבת הייצור לעוד 
ועוד סחורות מיותרות. העובדים מצאו 
עצמם נאבקים למען ייצור הגורם נזק 
ישיר ועקיף לאותה חברה בה הם חיים 
כי זו הדרך היחידה שראו לשמור על 

משרותיהם. 

קיימות - משהו חדש?
המונח קיימות, שהוא תרגום של המילה 
האנגלית Sustainability, הוא רב 
פירושים במידה שמקשה למצוא את 
משמעותו. ובכל זאת הפרספקטיבה 
על החברה האנושית שמציעים המחקר 
והכתיבה של התחום קושרים מחדש שני 
היבטים של החיים האנושיים - הכלכלה 
והחברה - ומחדדים את התלות של 
מרכיבים אלו בסביבה. מפרספקטיבה 
זאת, כדי להניע שינוי מהותי בחברה יש 
לקחת בחשבון את ההיבטים החברתיים, 
הסביבתיים והכלכליים של הבעיה, של 
מהלך השינוי ושל דמותו של הפתרון.

מחקריות  השלכות,  יש  זו  לתביעה 
ותיאורטיות, בצד כיווני פעולה מקוריים 
ופורצי דרך. חלק מהם נוגעים בחיבור 

מגויסים בדרך כלל על ידי הפוליטיקה 
השמרנית(. 

הכוח שהלך והצטבר בידי ההון הגדול, 
קלות  ביתר  מתרכז  הוא  שממהותו 
לעומת הייצור, העמיד אתגר הולך וגדל 
מול העובדים, שהתארגנות גלובלית 
שלהם היא מורכבת הרבה יותר. לעיגון 
במקום הגיאוגרפי ולקשר גיאוגרפי בין 
הייצור לקונים ולעובדים, לא היה מקום 
בתיאוריה ובפעולה הסוציאל־דמוקרטית. 
כך טיפחה התיאוריה והאידיאולוגיה 
הסוציאל־דמוקרטית את יריבה, שאומנם 
יצר בכל מקום בעולם פרולטריון שאפשר 
לאגדו, אך באותה נשימה הגדיל את 
כוחו ואת ריכוזו באופן שאינו מאפשר 

היא איגוד משותף של העובדים, שככל 
שהיא דמוקרטית יותר, היא מתעלמת 
מהאספקטים התרבותיים ומהשונות 
בין העובדים ומשאירה אותם מחוץ 
להתארגנות, שצריכה להיות ניטרלית 
ואוניברסלית מבחינת זהותה התרבותית 
ככל האפשר, כך שלא תיצור מחסום 

בפני עובדים להתאגד.
צורת ההתמודדות הסוציאל־דמוקרטית 
הזו זנחה למעשה את ההתמודדות על 
יצירת חברה שאינה מבוססת על יחסי 
מסחר בלבד בין חבריה. כל המהלך היה 
להשגת חלק הוגן מהעושר החברתי, 
בעוד הסדר החברתי הבסיסי, בדמותה 
של חברת השוק המודרנית, הוטמע 
והתקבל כחלופה היחידה. בתוך כך נזנחו 
כל אותם כוחות חברתיים השואבים את 
כוחם מהזדהות, מתרבות ייחודית ועוד 
מרכיבים שאינם באים לידי ביטוי בתהליך 
היצור האנונימי )בפועל כוחות אלו 

< << 
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יירוק המרקם 
החברתי 

בתהליך הייצור 
משתלם רק 

אם מתעלמים 
מחלק גדול 

מהעלויות 
החברתיות 

והסביבתיות 
שלו ומשליכים 
את תשלומן על 
הדורות הבאים 

או על חלקים 
אחרים של 

העולם

של ההובלה ושל חלקים אחרים של 
הייצור, מפנה את המבט מחדש אל 
חלופת הייצור המקומי. הדגש הוא על 
ייצור מקומי של מקסימום המוצרים 
האפשרי, באופן המאתגר את עיקרון 
היתרון היחסי על פי המחשבה הכלכלית 

הסטנדרטית. 
הדגש  את  מחזירה  כזו  מקומיות 
מקום,  באותו  החיים  לסובייקטים 
למבנים החברתיים שעליהם ובשבילם 
נבנית הכלכלה. החזרת הכלכלה לממדים 
אנושיים נועדה לאפשר לאותם בני 
אדם להתארגן באופנים שונים, שאינם 
תלויים בהון, כדי לשלוט בייצור ולעצב 
אותו לצרכי החברה והאנשים החיים בה. 
באותה מידה שזו מטרתו של המהלך 
הכלכלי החדש הוא תלוי בהתארגנויות 
הקהילתיות המקומיות שייתבעו לעצמן 
את השליטה בתהליך הייצור, ולא רק 

במחיר המוצר הסופי. 
כדי להצליח בכך, דרוש שינוי בציפיותיהם 
של האנשים, הן מסוג הקשרים האנושיים 
שהם רוצים לפתח והן מתהליך הייצור 
ואיזה סוג מוצרים הם מעוניינים לקבל 
ממנו. כך עולות שאלות כמו: האם אנחנו 
רוצים להכיר את אופה הלחם ואת החקלאי 
שגידל את המזון שלנו? האם צריכים 
להיות לנו איתם קשרים נוספים על 
תשלום עקיף עבור הסחורה שהם ייצרו? 
לאיזה רווחים נזכה בזכות כך באיכות 
המזון שלנו? האם אנחנו מוכנים להכיר 
את הנגר שמייצר את חלקי המטבח בו 
אנחנו משתמשים, וכמה אנחנו מוכנים 
לשלם עבור ההפרש בעלות עבודתו לבין 
מקבילו הסיני המייצר את המטבח של 
איקאה? האם יש לנו עניין בעיצוב שהוא 
מקומי? האם עיצוב כזה יכול להיות יותר 
נכון לנו? לסביבתנו? לאפשר לנו לעצב 
מחדש את זהותנו המלאה כבני אדם ולא 
רק כמוכרי עבודה וצרכנים בשוק? לעצב 
את החברה שלנו מחדש כבני אדם החיים 
במקום מסוים, בעל היסטוריה ומאפיינים 
עכשוויים, מסורות ותרבות מתפתחת? 
כיצד אלו יכולים להפוך מציפוי ”לעולם 
האמיתי” - הכלכלה - לגורמים המעצבים 
אותה ומתעצבים ממנה? אילו ערכים אנחנו 
מקבלים מחיזוק הקשרים החברתיים שלנו 
בעזרת הפעילות הכלכלית שלנו? איך 

הפוליטיקה  עיקר  שכאמור,  אלא 
ה-20  במאה  הסוציאל־דמוקרטית 
התמקדה בהעברת מוקד הכוח הכלכלי 
לידיים ציבוריות. אם לצטט את סעיף 
4 מתוך מצע הלייבור הבריטי המשקף 
את רוח הדברים בחצי של המאה ה-20: 
“הלאמת כל אמצעי הייצור, החלוקה 
והחליפין והפעלתם על ידי שיטה 
של פיקוח עממי למען  האינטרסים 

של העובדים“
המפלגה  ממובילי  מיראדל,  גונאר 
הסוציאל־דמוקרטית השבדית ראה את 
תהליך הבנייה והצביע על החלק החסר:
“לא אוכל להאמין כי אחרי שבני 
האדם נהיו ריבוניים הם ירצו להשאיר 
את מדינת הרווחה שלהם כמנגנון 
ריכוזי  ביורוקרטי,  למדי,  שטחי 
מאוד וממוסד, נתון למניפולציות 
על ידי גורמים פרטיים בעלי עוצמה 
ואינטרסים משוריינים, כפי שהיא 
מוכרחה להתפתח אם לא יצליחו 
להחיותה על ידי השתתפות האזרחים 

במידה הולכת וגוברת“.

אתגר זה, המסומן כבר בראשית שנות 
השישים, דומה שנותר בלי מענה גם 
המדיניות  המשיכה  בהם  במקומות 
הסוציאל־דמוקרטית להתקדם. לא נוצרו 
מענים חדשים לשאלות הניכור והיחסים 
החברתיים, שהן בעיות מהותיות בחברה 

המודרנית.
בערוצי הפעולה שנחשפים מתוך המחקר, 
בתחום  הפרקטיקה  ובעיקר  ההגות 
הקיימות, עולות תשובות )חלקיות 
אומנם( לשאלות אלו. תשובות אלו 
מחוברות למחשבה כלכלית חדשה, 
שאינה סותרת את ההנחות והמסקנות 
הסוציאל־ של  הסוציאליסטיות 

דמוקרטיה, אלא יכולה להוות את המשכן 
במקום בו נעצרו.

כחלק מפיתוח תפיסות ודרכי עבודה 
מקיימות, מושם דגש גדול על החזרת 
הכלכלה לממדים אנושיים. הדרכים 
לעשות זאת נוגעות בשני המרכיבים 
הבסיסיים של הכלכלה המודרנית - 

ההון והייצור. 
התובנה שיש להטמיע את המחירים 
הסביבתיים של הייצור במחיר המוצר, ולא 
ניתן יותר להחצין את המחיר הסביבתי 

המחודש בין החברה לכלכלה, או ליתר 
החיים  )האנשים  הקהילה  בין  דיוק 
במקום מסוים(, המקום )הסביבה על 
כל מרכיביה( והכלכלה )המפרנסת את 

האנשים החיים במקום(. 
אחד המאפיינים של כלכלת הצריכה 
שהתפתחה במאה הקודמת היה מהלך 
קבוע להוזלת המחיר של המוצרים, תוך 
יצירת מעגל חוזר של צריכה של עוד ועוד 
מוצרים. הן ההוזלה והן הצריכה החוזרת 
התבססו על ייצור ושיווק ריכוזיים ברמה 
עולמית, תוך ניתוק מההקשר המקומי 
הסוציאל־ הפוליטיקה  והקהילתי. 
דמוקרטית קידמה באופן מסורתי את 
הוזלת העלויות של כל המוצרים. ההוזלה 
נתפסה כמיטיבה עם בעלי הכנסה נמוכה 

וכמעלה את רמת חייהם. 
בעשורים האחרונים התחדדה התובנה 
שהוזלת המוצרים והייצור במקום הזול 
ביותר האפשרי תוך ניצול היתרון היחסי 
של כל משק, הם בעייתיים לא רק בגלל 
האיום המתמיד שהם יוצר על מקומות 
העבודה בכל העולם - אותם ניתן להעביר 
לאתר הייצור הבא המציע תנאי ניצול יותר 
חריפים - אלא גם בגלל המחיר הסביבתי 
שהפלנטה ודייריה משלמים על הובלת 
סחורות מקצה העולם האחד למשנהו. 
מתברר שפירוק המרקם החברתי כחלק 
מתהליך הייצור הוא כדאי כלכלית רק 
אם מתעלמים מחלק גדול מהעלויות 
החברתיות והסביבתיות שלו ומשליכים 
את תשלומן על הדורות הבאים או על 
חלקים אחרים של העולם במקום על 

הצרכנים.

כלכלה בממדים אנושיים
אם את התשובה לשאלה ”מה ייצרו, היכן 
ועבור מי?”, ייתן השוק, יובטח עושר 
לכל - כך הבטיח אדם סמית במאה ה-18 
)וכך שבים ומבטיחים לנו מאז(. אלא 
שמתברר שניהול השוק טומן בחובו 
כשלים סביבתיים קשים ומחסור ודלות 
לחלקים שלמים של העולם. והבעיות 
מחריפות ככל שהשאלה הופכת עולמית 
ומנותקת מחברה קונקרטית שיש לה 
כלים אמיתיים לתחום ולנהל את השוק 

 >> >לתחומים להם הוא מתאים. 
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מתברר שהדרך 
הרציונלית 

לנהל את 
הכלכלה 
העולמית 

מתלכדת עם 
הדרך שתיצור 

סביבה נוחה 
הרבה יותר 

לעובדים 
להיאבק על 

זכויותיהם

היחידה לנהל כלכלה שאינה משמידה 
את כוכב הלכת, וזו הדרך לבנות חברה 

אנושית שטוב לחיות בה. 
מתברר שהדרך הרציונלית לנהל את 
הכלכלה העולמית מתלכדת עם הדרך 
שתיצור סביבה נוחה הרבה יותר לעובדים 
להיאבק על זכויותיהם. במשק שיטמיע 
את עיקרון הייצור המקומי יהיה הרבה 
יותר קשה להעביר את הייצור לאתר בו 
העבודה זולה ביותר, משום שהמוצרים 
שיידרשו בכל מקום יהיו שונים, ומשום 
שדרישה לשקף את מלוא המחיר - כולל 
המחיר הסביבתי - על הסעת חומרי 
הגלם והסחורות במחיר המוצרים לצרכן 
יקטין או יבטל את כדאיותה. העובדים, 
שתהליך הייצור בו הם שותפים יחבר 
אותם למקום בו הם חיים, יוכלו לבנות 
קהילה המחוברת ומחויבת למקום בו 
היא חיה, כחלק מהמחויבות שלה לחיים 
הוגנים עבור כל חלקיה. לעובדים כאלו 
יהיה עניין ואפשרות לבסס כוח פוליטי 
המעצב משק כזה, כחלק משמירה על 

זכויות העובדים. 
התלכדות התיאוריה והפרקטיקה, של 
הסוציאל־דמוקרטיה והקיימות מאתגרת 
את שניהם תיאורטית ופרקטית, קודם 
כל בכך שהיא מציעה לשניהם פתרונות 
או לפחות התחלה של פתרונות לבעיות 
מהותיות איתן הם מתמודדים בעשורים 

האחרונים.  ///

רמות  בכל  דמוקרטית  והתנהלות 
החברה - הן מעמיקות, מחדדות ויוצרות 
מיקודים נוספים אותן חסרה הפוליטיקה 
הסוציאל־דמוקרטית בעשורים האחרונים. 
הן מטמיעות בה שוב את השאלות הנוגעות 
ליחסים החברתיים בין בני האדם בנוסף 
ליחסי המסחר ביניהם. פוליטיקה הנובעת 
מהן מחזירה שוב את הייצור - ואת הכלכלה 
בכלל - למידות אנושיות, לא רק כדי 
שהעובדים יוכלו להתמודד על חלקם 
בעושר החברתי, אלא גם משום שזו הדרך 

צריכים לעצב יחסים אלו כדי שהם יהוו 
בסיס מתאים ליצירת כלכלה המוכפפת 

לצרכי בני האדם?
שאלות אלו ואחרות מאירות מחדש 
את הנחת הייצור העולמי, שהייתה 
הנחת מוצא לכל חשיבה כלכלית במאה 
וחמישים השנים האחרונות. התשובות 
עליהן אינן יכולות להישאר רק במישור 
הרצון הטוב של אנשים אלא חייבות 
להישען על מדיניות שתעצב מציאות 
כלכלית שתעגן את רצונם הטוב של 

האנשים בחקיקה ותקינה.
הן אינן מחליפות את הסוגיות המסורתיות 
של הסוציאל־דמוקרטיה - התארגנות 
עובדים, ביזור הכוח הכלכלי והפוליטי, 

////////////////////////////////////////////////////////////////// ן  ו ח ר ק ה ה  צ ק  ////

דה מרקר (28 במרץ 2014) מביא מקרה של חברה נדלנית שדרך בקשות חוזרות ונשנות להקלות 
בירושלים, הקלות שבוטלו  עיר)  בניין  (תכנית  ניסתה לערוך שינויים מרחיקי לכת בתב"ע 
בסופו של דבר בידי ועדת הערר המחוזית. מקרה זה מצטרף למקרים רבים אחרים, בהיקפים 

שונים שבהם חברות פרטיות מנסות באופן שיטתי לעקוף ולשנות מנגנונים רגולטוריים. 

בעוד שרגולציה היא פתרון קסם בעיני רבים לבעיות תכנון וסביבה, חשוב לזכור שבניגוד 
לאזרחים עבורם הגשת בקשה "לסגירת מרפסת" לוועדת תכנון נעשית על חשבון זמנם הפרטי 
חייהם, עבור חברות מדובר בעוד  ועל  ביתם  ליצור השפעה ממשית על  ונועדה  המצומצם 
מהלך עסקי, שנעשה ע"י עובדים בשעות העבודה ובתשלום, תוך ניהול סיכונים והתייחסות 
לעקיפה ושבירת הרגולציה כהזדמנות לרווח. ההתייחסות המקובלת בעולם הקפיטליסטי 
לחברה כאל אדם יוצרת פוטנציאל מסוכן לשבירת הרגולציה, שלעתים קרובות היא המחסום 

http://bit.ly/QsBdEC :היחיד בפני חברות דורסניות. /// מקור
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