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 מנכיחים את הגלובלי: 
בנק ישראל ופוליטיקת ההכרח של הניאו–ליברליזם

דניאל ממן* וזאב רוזנהק**

הפוליטית  הכלכלה  של  הטרנספורמציה  את  בוחנים  אנו  זה  במאמר  תקציר. 
של  הפעילות  ובין  גלובליים  תהליכים  בין  הגומלין  ביחסי  ומתמקדים  בישראל 

שחקנים פוליטיים מקומיים. לעומת התפיסה המניחה שקיים קשר סיבתי ישיר בין 

גלובליזציה ובין ההתעצמות של עקרונות ניאו–ליברליים, אנו טוענים שיש לבחון 

את האופנים שבהם לוגיקות גלובליות מונכחות בשדה המקומי על ידי שחקנים 

פוליטיקת  של  ניהול  הוא  הגלובלי  להנכחת  מרכזי  מנגנון  מקומיים.  פוליטיים 

ההכרח, המציגה את האימוץ של פרקטיקות ניאו–ליברליות כנכפה באופן בלתי 

נמנע על ידי תכתיבי הגלובליזציה. אנו מראים איך במטרה להציג את הפרויקט 

הניאו–ליברלי כהכרחי, וכך לקדם את מיסודו, בנק ישראל מגייס שלושה ממדים 

מרכזיים של הגלובליזציה: העוצמה הנורמטיבית של תבניות מוסדיות דומיננטיות 

בשדה הגלובלי, עוצמת הכפייה של הארגונים הפיננסיים הבינלאומיים והעוצמה 

המבנית של השווקים הפיננסיים הגלובליים.

שבעידן  בכך  להכיר  צריכים  ומשמאל  מימין  והכלכלנים  הדעות  הוגי  המדינה, 
ואינם משפיעים על חלוקת ההכנסות בטווח הקצר,  הגלובליזציה, מנהיגים כמעט 
שרון  נתניהו,  ברק,  רבין,  האם  התקופות.  בכל  כמעט  זהה  הינה  המקרו  ומדיניות 
ואולמרט, כראשי ממשלה, היו שונים זה מזה בתחום הכלכלי? לא ממש. כך יהיו גם 
מנהיגי העתיד: כולם יהיו “עבדי” הגלובליזציה ־ יקיימו את הנחיותיה התקציביות 
)יורם גבאי, לשעבר הממונה על הכנסות  ויתנו לשוק לקבוע את חלוקת ההכנסות 
 4  ,The Marker הכנסות”,  וחלוקת  ארביטרז‘  “צמיחה,  האוצר,  במשרד  המדינה 

בספטמבר 2007, עמ‘ 7(.

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  *
המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, האוניברסיטה הפתוחה  **

מאמר זה מבוסס על מחקר שמומן במענק של האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך )מענק האגודה   

2002(. אנו מודים לקוראים האנונימיים על הערותיהם המועילות. שמות המחברים מופיעים לפי סדר 

אלפביתי.
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אמירתו של יורם גבאי משקפת היטב את התפיסה הרווחת בזירה הציבורית בישראל שעיצוב 
הכלכלה הפוליטית על פי עקרונותיה של הדוקטרינה הניאו–ליברלית הוא כורח בלתי נמנע 
של הגלובליזציה. הנחת היסוד של השקפה זו ־ שבאה לידי ביטוי גם בספרות מחקרית, אם 
כי בדרך כלל באופן מורכב ומתוחכם בהרבה ־ היא שהשינויים שחלו בכלכלות הפוליטיות 
שמקורו  דטרמיניסטי  תהליך  של  ישירה  תוצאה  הם  השמונים  שנות  מאז  הקפיטליסטיות 
בהתפתחויות שמתחוללות ברמה הגלובלית. העוצמה החובקת כול של הגלובליזציה, הפועלת 
על השדות המקומיים ככוח אקסוגני, משנה מן היסוד את מערך היחסים בין הפוליטי לכלכלי 
וכופה את נסיגת המדינה מהזירה הכלכלית. פירוש הדבר שבעידן הגלובלי המדינות מאבדות 
הכלכליים  היחסים  בניהול  אוטונומיות  כישויות  לפעול  והפוליטית  המוסדית  יכולתן  את 
יוצרת. על פי טיעון  בחברה ונאלצות להתאים את עצמן לתנאים החדשים שהגלובליזציה 
זה, כדי לאפשר את הפעילות התקינה של הכלכלות הלאומיות ולהבטיח את כושר עמידתן 
בתחרות הגלובלית, המדינות מוכרחות לאמץ מודלים מוסדיים ותבניות מדיניות שתואמים 
מגמות אלה  סביבם. משמעותן של  ולהתכנס  הגלובלי  הניאו–ליברליזם  את העקרונות של 

ברורה: המדינה נסוגה מהזירה הכלכלית, וזו מתנהלת לפי עקרונות שוק א–פוליטיים.
על בסיס בחינה של המקרה הישראלי אנו מציעים במאמר זה מבט חלופי על הקשר שבין 
גלובליזציה לשינויים בכלכלות הפוליטיות המקומיות, שמתמקד ביחסי הגומלין בין השדה 
הגלובלי לזה המקומי, ובעיקר באופנים הפוליטיים שבהם עקרונות אידיאולוגיים, מודלים 
מוסדיים ודפוסי מדיניות של הגלובליזם הניאו–ליברלי מונכחים ומוטמעים בשדה המקומי 
בכלל ובמנגנון המדינה בפרט. תהליכים אלה הם שהופכים את הלוגיקות הגלובליות לגורם 
מתחוללת  לוגיקות  אותן  של  ההנכחה  המקומית.  הפוליטית  בכלכלה  עוצמה  רב  אנדוגני 
באמצעות פעילות של שחקנים מקומיים שמתחרים עם שחקנים מקומיים אחרים על מעמדם 
בשדה הפוליטי–כלכלי. כלומר יותר מכוח חיצוני שמכתיב את יישומן של פרקטיקות ניאו–
ליברליות, תהליכים וכוחות גלובליים הם בעצם משאב בידי שחקנים מקומיים שמבקשים 
לקדם ולמסד את פרדיגמת המדיניות הניאו–ליברלית. מנגנון מרכזי להנכחה ולהטמעה של 
הצגת  היינו  ההכרח”,  “פוליטיקת  מכנים  שאנו  מה  של  ניהול  הוא  טוענים,  אנו  הגלובלי, 
שאין  באופן  הגלובלית  המציאות  ידי  על  כנכפה  ניאו–ליברליות  פרקטיקות  של  האימוץ 
להתנגד לו. כפי שנראה בניתוחנו, פוליטיקת ההכרח מתייחסת לשלושה ממדים מרכזיים של 
הגלובליזציה ומציגה אותם ככוחות שמחייבים עיצוב מחדש של הכלכלה הפוליטית: העוצמה 
תקן  תו  של  למעמד  שזוכים  ניאו–ליברליים  מוסדיים  ומודלים  תבניות  של  הנורמטיבית 
מחייב בשדה הגלובלי; עוצמת הכפייה ההולכת וגוברת של ארגונים פיננסיים בינלאומיים; 
והעוצמה המבנית והכוח הממשמע של השווקים הפיננסיים הגלובליים. כל אלה מגויסים על 
ידי שחקנים מקומיים לקידום הפרויקט הניאו–ליברלי. כוחה של פוליטיקת ההכרח טמון בכך 
שהיא מחוללת דה–פוליטיזציה של המדיניות הכלכלית ושל ההסדרים המוסדיים שקובעים 
את דפוסי המעורבות של המדינה בכלכלה. כלומר ההצגה של דפוסי הפעולה של סוכנויות 

המדינה כהכרחיים נוכח הגלובליזציה מטשטשת ומסווה את האופי הפוליטי שלהם. 
הספציפיים  השחקנים  איתור  מרכזיות:  מחקריות  משימות  שתי  עולות  גישתנו  מתוך 
המשתתפים בתהליכי ההנכחה וההטמעה של הלוגיקות הגלובליות, ובחינת מקורות העוצמה 
שלהם לעשות כן. בהקשר זה אנו מראים שבשל מיקומם המוסדי בתפר שבין השדות הגלובלי 
והמקומי ־ הנשען על שזירתם ברשתות טרנס–לאומיות ממוסדות היטב ־ בנקים מרכזיים 
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ממוצבים בעמדה עדיפה כדי לגייס, לעבד ולהחדיר עקרונות אידיאולוגיים ותבניות מוסדיות 
של הגלובליזם הניאו–ליברלי לתוך השדה המקומי ולתוך מנגנון המדינה. בשל היותם חוליה 
שבפרקטיקות  ההכרחיות  אודות  המרכזיים  הבנקים  של  קביעותיהם  השדות,  בין  מקשרת 
שקשה  מאליו  למובן  והופכות  הפוליטית  בזירה  מיוחדת  לאמינות  זוכות  הניאו–ליברליות 
ניזון  וממנו  בנקים מרכזיים  נהנים  זהו אחד ממקורות העוצמה העיקריים שמהם  לאתגרו. 
תפקיד המפתח שהם ממלאים בתהליכי הטרנספורמציה של הכלכלות הפוליטיות המקומיות 

במדינות רבות בעולם. 
בישראל  הפוליטית  הכלכלה  של  הטרנספורמציה  את  בוחנים  אנו  זו  גישה  בסיס  על 
ולמסד  כדי לקדם  ישראל  בנק  בפוליטיקת ההכרח שעשה  ומתמקדים בשימוש האסטרטגי 
הסדרים מוסדיים וקווי מדיניות ניאו–ליברליים. בחלק הבא אנו מרחיבים את הדיון התיאורטי 
בקשר שבין גלובליזציה ובין התחזקותה של פרדיגמת המדיניות הניאו–ליברלית ומפתחים את 
טענתנו אודות הצורך בניתוח שבוחן את תהליכי ההנכחה וההטמעה של לוגיקות גלובליות 
בשדות המקומיים. באותו חלק אנו מתייחסים גם למקורות המוסדיים של העוצמה הסגולית 
של הבנקים המרכזיים בהקשר זה, ולאחר מכן אנו פונים לניתוח המקרה הישראלי. ראשית אנו 
מציגים בקווים כלליים את המאפיינים המרכזיים של הטרנספורמציה של הכלכלה הפוליטית 
בישראל המגולמת במעבר ממודל של מדינה מפתחת למודל ניאו–ליברלי. בשלושת החלקים 
הבאים מוצגים האופנים שבהם בנק ישראל ניהל את פוליטיקת ההכרח באמצעות פנייה אל 

שלושת ממדי הגלובליזציה המרכזיים שהוצגו לעיל, גיוסם והשימוש בהם. 
המידע האמפירי שעליו נסמך הניתוח מורכב בעיקר מחומרים כתובים שנאספו במסגרת 
פרויקט מחקרי רחב היקף על הכלכלה הפוליטית של בנק ישראל בשנים 2005-1985 וכולל 
מסמכים פנימיים, פרסומים והודעות לעיתונות של בנק ישראל, התבטאויות פומביות של 
ראשי הבנק, פרוטוקולים של ועדת הכספים של הכנסת, דו“חות של קרן המטבע הבינלאומית 
וכתבות בעיתונות. חומר עשיר זה מספק תמונה מקיפה של אסטרטגיות הפעולה בהן נקט 

בנק ישראל במאמציו לקדם פרקטיקות ניאו–ליברליות.

מהפכות ניאו–ליברליות, גלובליזציה ובנקים מרכזיים

מאז שנות השמונים של המאה העשרים מתחוללות תמורות דרמטיות בכלכלות הפוליטיות 
הקשור  בכל  מדינה–חברה  ליחסי  נוגעת  זו  טרנספורמציה  העולם.  ברחבי  הקפיטליסטיות 
הפוליטי של תהליכי הקצאת  ולניהול  פעילותם של השווקים הכלכליים  ולוויסות  לעיצוב 
מעורבות  שביסודה  מדיניות  מפרדיגמת  כמעבר  לאפיין  אפשר  הזה  השינוי  את  משאבים. 
ישירה של המדינה בזירה הכלכלית לפרדיגמת המדיניות הניאו–ליברלית, שעל פיה המדינה 
 Fourcade-Gourinchas( צריכה להצטמצם ולפנות את הזירה לפעילותם של כוחות השוק
שנות  של  הכלכליים  למשברים  שנלווה  הלגיטימציה  משבר  רקע  על   .)& Babb, 2002
להיות  החלה  בכלכלה  המדינה  של  הישירה  המעורבות  השמונים,  שנות  וראשית  השבעים 
מוצגת בשדה הפוליטי לא כפתרון לאי היציבות ולפוטנציאל המשבר הטמונים בקפיטליזם 
במקום  וכך,  הרעות.  כל  כמקור  דווקא  אלא  מודרנית,  כלכלה  לפיתוח  חיוני  כאמצעי  ולא 
מעמידה  הקפיטליסטית,  הכלכלה  של  פוליטיים  וויסות  הכוונה  של  הקיינסיאני  העיקרון 
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ה“חופשית”  הכלכלית  והפעילות  השוק  לוגיקת  את  הניאו–ליברלית  המדיניות  פרדיגמת 
של  התקין  לתפקוד  הכרחיים  בעיקר  אלא  ראויים,  רק  שאינם  כיסודות  בו  השחקנים  של 
הכלכלה. תפקידה הנאות של המדינה בכלכלה, לפי תפיסה זו, הוא רק ליצור את תנאי היסוד 
המאפשרים לשווקים ולשחקנים שבתוכם לפעול ביעילות. נסיגת המדינה מהזירה הכלכלית 
וקווי  מוסדיים  הסדרים  באמצעות  להתממש  אמורים  הפוליטיקה  מכבלי  השווקים  ושחרור 
ליברליזציה  הפרטה;  כלומר  פרטית,  לבעלות  ציבוריים  נכסים  של  העברה  כגון  מדיניות, 
בינלאומית של  תנועה  בפני  הסרת מחסומים  הפיננסיים;  בעיקר  הכלכליים,  השווקים  של 
מעניקה  שהמדינה  ההגנה  צמצום  כלומר  העבודה,  שוק  הגמשת  והון;  שירותים  סחורות, 
למעמד העובדים מפני כוחות השוק; הפחתת מסים, בעיקר להון ולבעלי הכנסות גבוהות; 
וצמצום הפעילות המדינתית של חלוקה מחדש והקצאה ומימון של שירותים חברתיים, כלומר 
צמצום מדינת הרווחה. מרכיב מרכזי נוסף בפרדיגמת המדיניות הניאו–ליברלית הוא ההגדרה 
של יציבות מחירים כיעד מרכזי של הניהול המקרו–כלכלי, שאמור להיות מושג באמצעות מה 

שהדוקטרינה הניאו–ליברלית מכנה משמעת פיסקלית ומשמעת מוניטרית.
ברמת התצורה המוסדית של המדינה, אחד הסממנים העיקריים של משטר ניאו–ליברלי 
בשדה  עוצמה  רבי  לשחקנים  שהופכים  מרכזיים,  לבנקים  ועוצמה  עצמאות  הענקת  הוא 
 Carruthers,( הפוליטי–כלכלי ופועלים במרץ ליישום ולמיסוד של הפרדיגמה הניאו–ליברלית
Babb & Halliday, 2001; Polillo & Guillen, 2005(. בנקים מרכזיים אוטונומיים נוטים 
ליישם מדיניות מוניטרית מרסנת גם במחיר של האטת הפעילות הכלכלית ועלייה באבטלה. 
על  ללחוץ  ביכולתם  גם  ביטוי  לידי  באה  הניאו–ליברלי  בעידן  שלהם  העוצמה  ועוד,  זאת 
הממשלות לפעול על פי ציוויים ניאו–ליברליים אחרים, כמו הפחתה של מסים ושל גירעונות 
תקציביים בו בזמן, פעולה שמחייבת קיצוץ ניכר בהוצאות הממשלה, הפרטה וליברליזציה 
של השווקים הפיננסיים. לפיכך מגמת ההתחזקות של הבנקים המרכזיים בעולם אינה רק 
הביצור  בתהליך  חשוב  גורם  גם  אלא  הניאו–ליברלית,  המדיניות  פרדיגמת  לאימוץ  ביטוי 
 Babb, 2001; Loriaux, Woo-Cumings, Calder, Maxfield & Perez,( והמיסוד שלה 

 .)1997
התפיסה המקובלת הן בשיח הציבורי והן בחלק מהספרות המחקרית קושרת סיבתית את 
ההתפתחויות המוסדיות בכלכלות הפוליטיות הקפיטליסטיות עם כוחות וגורמים שמתהווים 
ניאו– מהפכות  גלובליסטיים,  הסברים  שמציעים  חוקרים  לדעת  הגלובלי.  בשדה  ופועלים 
היבטיו,  שלל  על  הגלובליזציה  תהליך  של  נמנעת  בלתי  ואף  ישירה  תוצאה  הן  ליברליות 
שמחליש את יכולתן של המדינות לקבוע הסדרים מוסדיים ולנהל תהליכים כלכליים באופן 
אוטונומי. על כן תהליכים גלובליים מביאים להתכנסות )convergence( של המדינות סביב 
תזת  של  החזקה  הגרסה  פי  על  שווקים”.  יותר  ממשלה,  “פחות  של  הניאו–ליברלי  המודל 
הגלובליזציה, בתנאים של כלכלה גלובלית טווח האפשרויות של המדינות מצטמצם במידה 
העומדת  היחידה  הברירה  נעשה  הניאו–ליברלית  המדיניות  פרדיגמת  של  והיישום  ניכרת, 
בפניהן )Strange, 1996(. גם גרסאות עדכניות ומורכבות יותר של תזת הגלובליזציה נוטות 
להדגיש את ההשלכות הסיבתיות הישירות של התעצמות הכוחות הגלובליים על הכלכלות 
הפוליטיות המקומיות. ספרות זו מתייחסת בעיקר לשלושה ממדים של הגלובליזציה כגורמים 
שמובילים את המדינות לאמץ פרקטיקות מוסדיות וקווי מדיניות ניאו–ליברליים: העוצמה 
הישירה  הכפייה  עוצמת  הגלובלי;  בשדה  שמתפשטים  מוסדיים  מודלים  של  הנורמטיבית 



111    סוציולוגיה ישראלית י )1( תשס“ח–2008 

והעקיפה של הארגונים הכלכליים הבינלאומיים; והעוצמה המבנית ההולכת וגדלה של ההון 
הגלובלי בשווקים הפיננסיים הבינלאומיים.

מחקרים מסוימים מתמקדים בתהליכי התפשטות במרחב הבינלאומי של דפוסים מוסדיים 
ניאו–ליברליים, כמו הפרטה, ליברליזציה של השווקים, שילוב עקרונות שוק בפעילות של 
 Dobbin, Simmons & Garret, 2007;( מדינת הרווחה ומתן אוטונומיה לבנקים המרכזיים
Polillo & Guillen, 2005(. הטענה המרכזית היא שההתהוות וההפצה של תבניות מוסדיות 
כחלק  אותן.  לאמץ  המדינות  על  נורמטיביים  לחצים  יוצרות  הגלובלי  בשדה  דומיננטיות 
מתהליך ההתגבשות של “חברה עולמית”, מודלים מוסדיים מסוימים מוגדרים בשדה הגלובלי 
בלגיטימציה  לזכות  שמבקשת  ורציונלית  מודרנית  מדינה  שכל  וככאלה  וחיוניים  כראויים 
חיקוי  של  ותהליכים  נורמטיבית  גלובליזציה  של  תהליכים  כך  לאמצם.  חייבת  בינלאומית 
 Meyer,( מכתיבים את התצורה המוסדית, את הפונקציות ואת אופני הפעולה של המדינות
ניאו–ליברליים  מדיניות  וקווי  מוסדיות  פרקטיקות   .)Boli, Thomas & Ramirez, 1997
מקבלים מעמד של מעין תו תקן עולמי, ומדינות רבות נאלצות לאמץ אותם כדי לשמור על 
הלגיטימציה ועל המעמד הבינלאומי שלהן. בתהליך שמזין את עצמו, ככל שמדינות רבות 
יותר מאמצות את הפרדיגמה הניאו–ליברלית, כך הולך וגובר הלחץ הנורמטיבי על מדינות 

אחרות להצטרף למגמת ההתכנסות.
של  פעילותם  את  מדגישה  הקודמת,  את  להשלים  יכולה  רבה  שבמידה  אחרת,  גישה 
כשחקנים  העולמי,  והבנק  הבינלאומית  המטבע  קרן  כמו  בינלאומיים,  פיננסיים  ארגונים 
הניאו–ליברלית  המדיניות  פרדיגמת  של  ההתפשטות  תהליכי  את  שנושאים  מרכזיים 
במדינות  הפוליטיות  הכלכלות  של  הליברליזציה  על  מחקרים  והפצתה.  ניסוחה  באמצעות 
פריפריאליות, פריפריאליות למחצה וקומוניסטיות לשעבר טוענים שגורם מרכזי בתהליך 
הוא עוצמת הכפייה הישירה שמופעלת על ידי המוסדות הפיננסיים הבינלאומיים, בעיקר 
קרן המטבע הבינלאומית. לעתים קרובות שינויים מוסדיים שנועדו להבטיח קווי מדיניות 
ניאו–ליברליים היו חלק מחבילת הרפורמות שקרן המטבע כפתה על המדינות הללו באופן 
ישיר וגלוי באמצעות התניית הסיוע הפיננסי, ובאופן בוטה פחות באמצעות מתן ייעוץ טכני 
)שטיגליץ Kahler, 1992 ;2004(. גם במדינות שאינן תלויות בסיוע של הארגונים הפיננסיים 
בסיס  על  הליברליזציה  של  בפוליטיקה  חשוב  תפקיד  לשחק  יכולים  הם  הבינלאומיים, 
)Pauly, 1997(. במקרים  תפקידי המעקב והפיקוח על הכלכלות הלאומיות שהם ממלאים 
הדוקטרינה  של  ההפצה  באמצעות  השפעתם  את  הבינלאומיים  הארגונים  מפעילים  אלה 
הניאו–ליברלית וניסוח של כלים כביכול טכניים ליישומה, אגב הישענות על המוניטין שלהם 
 Barnett & Finnemore, 2004;( כמומחים מקצועיים בעלי סמכות בענייני ניהול הכלכלה

.)Woods, 2006
פרדיגמת  להתפשטות  סיבתית  כקשור  שמוצג  הגלובליזציה  של  שלישי  ממד  לבסוף, 
הבינלאומיים,  הפיננסיים  השווקים  של  ההתרחבות  תהליך  הוא  הניאו–ליברלית  המדיניות 
הנתפס כמרכיב יסודי של הסדר הגלובלי הניאו–ליברלי העכשווי וכמקור עיקרי להצבר הון בו 
)Harvey, 2005(. לפי נקודת מבט זו, ההתרחבות האדירה של הפעילות הפיננסית הגלובלית, 
שאין  אילוצים  המדינות  בפני  מציבים  מכך  הנובעת  והתחזקותו  ההון  של  התנועה  חופש 
לעמוד בפניהם, שמחייבים אותן לאמץ פרקטיקות ניאו–ליברליות שתואמות את האינטרסים 
ממשלות   .)Andrews, 1994; Strange, 1996( הזרים  והן  המקומיים  הן  המשקיעים,  של 
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נאלצות ליישם דפוסי פעולה ניאו–ליברליים כדי לחזק את אמינותן בעיני השחקנים באותם 
שווקים פיננסיים גלובליים שבהם הן תלויות לחלוטין לצורך גיוס הון ושמירה על היציבות 
והצמיחה של הכלכלה המקומית. יישום של רפורמות ניאו–ליברליות, כגון הענקת עצמאות 
לבנק המרכזי, הוא אפוא מכשיר לאותת למשקיעים שהמדינה מחויבת לניהול כלכלי שתואם 
את האינטרסים של ההון הגלובלי לפי התכתיבים הניאו–ליברליים של משמעת פיסקלית 
ומוניטרית ושל ליברליזציה של השווקים )Maxfield, 1997(. אם כך, בשל העוצמה המבנית 
מזה,  יותר  ועוד  ־  ניאו–ליברלית  מדיניות  יישום של  מניידותו,  ישירות  הנובעת  ההון  של 
אימוץ של הסדרים מוסדיים שנועלים אותה ־ הוא הברירה היחידה העומדת בפני המדינות 

המבקשות למשוך אליהן משקיעים ולהבטיח שההון לא יברח לכלכלות ידידותיות יותר. 
הגלובלי  בשדה  שמתחוללים  והכלכליים  הפוליטיים  המוסדיים,  שהתהליכים  ספק  אין 
ממלאים תפקיד חשוב באימוץ פרדיגמת המדיניות הניאו–ליברלית ברמה המקומית. ברם, 
ובין המהפכות הניאו–ליברליות יש  לגישות המשרטטות קשר סיבתי ישיר בין גלובליזציה 
כמה מגבלות יסודיות. אחת המרכזיות שבהן היא הנטייה לראות את הקשר הזה כמכניסטי 
ואף דטרמיניסטי ולהתעלם מיחסי הגומלין שבין השדות הגלובלי למקומי ומהאינטראקציות 
 .)Campbell, 2004; Weiss, 2003( הפוליטיות הקונקרטיות שבין השחקנים הפועלים בהם
על  כמשפיעים  כלומר  אקסוגניים,  ככוחות  אלה  גישות  לפי  מוצגות  הגלובליות  הלוגיקות 
המדינה ועל הכלכלה הפוליטית מבחוץ. ואולם, כפי שטוענת חוקרת הגלובליזציה ססקיה 
ססן )Sassen, 2006(, דינמיקות שמקורן בשדה הגלובלי אינן משפיעות על השדות המקומיים 
כגורמים מכניסטיים ואקסוגניים אלא ככוחות שעוברים תהליך של אנדוגניזציה באמצעות 
הפעילות הפוליטית של שחקנים בשדה המקומי. במילים אחרות, אם הלחצים הנורמטיביים, 
ביחסי  מוסדי  שינוי  של  תהליכים  על  משפיעים  הגלובליזציה  של  והכלכליים  הפוליטיים 
מדינה–חברה, הרי זה רק בעקבות החדרתם לתוך השדה המקומי ועיבודם הפוליטי על ידי 
הפוליטיות  לפיכך שאלה מרכזית בחקר הטרנספורמציה של הכלכלות  שחקנים מקומיים. 
העכשוויות היא מי הם השחקנים שמנכיחים ומטמיעים עקרונות גלובליים בשדות הפוליטיים 

המקומיים ובאילו אופנים הם עושים זאת. 
מוסדיות,  לוגיקות  שבאמצעותו  המרכזיים  המנגנונים  אחד  בהמשך,  שנמחיש  כפי 
הוא  המדינה  ולמנגנון  המקומי  לשדה  לאנדוגניות  הופכות  גלובליות  וכלכליות  פוליטיות 
הניהול של מה שאנו מכנים “פוליטיקת ההכרח של הניאו–ליברליזם”. המסר הפשוט העומד 
ביסוד פוליטיקת ההכרח הוא שבמציאות של כלכלה גלובלית, האימוץ של פרקטיקות וקווי 
הכלכלה  של  מתמשכת  ולצמיחה  תקין  לתפקוד  הכרחי  תנאי  הוא  ניאו–ליברליים  מדיניות 
הלאומית. אימוץ של תבניות מוסדיות ושל קווי מדיניות כאלה מוצג לא כתוצאה של תהליכים 
פוליטיים של בחירה בין אפשרויות ־ המשקפים יחסי כוח, עמדות אידיאולוגיות ואינטרסים 
־ אלא כהיענות רציונלית, היחידה האפשרית, להכרח כלכלי שנובע ישירות מהגלובליזציה 
)Hay, 2007(. בהקשר זה חשוב להדגיש שמחקרים רבים מעידים שהשפעות הגלובליזציה 
על הכלכלות הפוליטיות המקומיות הן מורכבות ומגוונות ביותר, ולכן האימוץ של פרקטיקות 
לעומת מה שעולה מהתפיסה  תולדה הכרחית של תכתיביה. ראשית,  אינו  ניאו–ליברליות 
הפשטנית בדבר תהליכי התכנסות סביב מודל ניאו–ליברלי אחיד, הגיוון המוסדי בין כלכלות 
 ,)Kitschelt, Lange, Marks & Stephens, 1999( פוליטיות קפיטליסטיות שונות לא נעלם
וחברות מגיבות ללחצי הגלובליזציה באופנים שונים לפי המאפיינים המוסדיים והפוליטיים 
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שלהן )Weiss, 1998(. כמו כן, ההון הבינלאומי, אף שלכאורה הוא נייד לחלוטין, נוטה להגיב 
מהתפיסה  שמצטייר  ממה  בהרבה  מתונה  בעוצמה  הלאום  מדינת  ברמת  מדיניות  לדפוסי 
המציגה את השווקים הפיננסיים ככוח אימתני המכתיב את מהלכי המדינות )לדוגמה ראו 
Mosley, 2003(. כל זה מלמד שההבניה וההצגה של פרקטיקות ניאו–ליברליות כהכרחיות 

נוכח הגלובליזציה הן בראש ובראשונה מהלך פוליטי.
כפי שנראה בהמשך, פוליטיקת ההכרח מתנהלת על בסיס גיוס, עיבוד והחדרה לשדה 
המקומי של לוגיקות גלובליות שקשורות לשלושת ממדי הגלובליזציה שפורטו לעיל. היא 
מכוונת להשליט בשדה הפוליטי המקומי תפיסה שלפיה אימוץ של פרדיגמת המדיניות הניאו–

ליברלית הוא היענות בלתי נמנעת, ולכן א–פוליטית, לתכתיבים רבי עוצמה מצד תהליכים 
גלובליים שמעבר לשליטת המדינה. במילים אחרות, פוליטיקת ההכרח מבקשת לטשטש את 
האופי הפוליטי של הפרויקט הניאו–ליברלי ולחולל דה–פוליטיזציה של הכלכלה הפוליטית, 
 Watson & Hay,( וכך מצמצמת את מבנה ההזדמנויות של שחקנים שמנסים להציב חלופות

 .)2003
משרדי  כגון  מדינתיים,  ולא  מדינתיים  שחקנים  ידי  על  מנוהלת  ההכרח  פוליטיקת 
את  ולמסד  לקדם  חותרים  אשר  ההון,  של  שונים  סקטורים  של  האינטרסים  ונציגי  אוצר 
בשימוש  במיוחד  מרבים  מרכזיים  בנקים  זאת,  עם  הניאו–ליברלית.  המדיניות  פרדיגמת 
פרקטיקות  נקיטת  יכול שמחייב  כל  ככוח  הגלובליזציה  את  בטיעונים שמציגים  אסטרטגי 
הוא  הניאו–ליברלי  המשטר  של  היסודיים  המאפיינים  אחד  שציינו,  כפי  ניאו–ליברליות. 
והפיכתם לשחקן מפתח בשדה הפוליטי–כלכלי. תהליך  התחזקותם של הבנקים המרכזיים 
תפקיד  למלא  נוטים  מרכזיים  בנקים  הניאו–ליברליזם:  התעצמות  של  ביטוי  רק  אינו  זה 
וקווי  מוסדיים  שינויים  וקידום  ייזום  באמצעות  זה  משטר  של  במיסוד  השפעה  ורב  פעיל 
לתוך  ומטמיעים  מחדירים  שנושאים,  כשחקנים  זאת  עושים  הם  ניאו–ליברליים.  מדיניות 
וכן מגייסים את העוצמה  השדות המקומיים מודלים מוסדיים דומיננטיים בשדה הגלובלי, 
השווקים  המבנית של  העוצמה  את  ומבליטים  לטובתם  בינלאומיים  כלכליים  ארגונים  של 
הגלובליים. טענתנו בהקשר זה היא שהמיקום המוסדי של הבנקים המרכזיים בתפר שבין 
ולהטמיע  פוליטית  לגייס, לעבד  כדי  יתרון  והגלובלי מציב אותם בעמדת  השדות המקומי 

לוגיקות גלובליות בשדה המקומי בכלל ובמנגנון המדינה בפרט. 
בשני  מתבטא  לגלובלי  המקומי  שבין  בתפר  המרכזיים  הבנקים  של  המוסדי  מיצובם 
של  העיקרון  את  שמקדם  מפתח  שחקן  הם  מרכזיים  בנקים  ראשית,  עיקריים:  מישורים 
שילוב הכלכלות הלאומיות בקפיטליזם הגלובלי, בעיקר בהקשר של תנועות הון חופשיות 
זו, בנושאם את האידיאולוגיה של  והשתלבות בשווקים הפיננסיים הבינלאומיים. מבחינה 
גלובליזם פיננסי, בנקים מרכזיים הם בבחינת גורם עיקרי במערך המוסדי של המדינה שפועל 
לקדם את סדר היום של הגלובליזציה הניאו–ליברלית )Sassen, 2006(. שנית, וקשור לכך, 
במישור המוסדי–ארגוני הבנקים המרכזיים הם אחת הסוכנויות המדינתיות המשולבות ביותר 
בשדה הגלובלי, בהיותם שזורים ברשת טרנס–לאומית ממוסדת היטב של בנקים מרכזיים, 
 Marcussen,( ארגונים פיננסיים בינלאומיים ונציגי הזרם הדומיננטי בקהילת הידע הכלכלני
פעולה  אתרי  ושל  בינלאומיים  ארגונים  של  מוסדית  תשתית  על  נשענת  זו  רשת   .)2006
זירות מפגש וחליפין, דוגמת ה–Bank for International Settlements, המאגד  שמהווים 
את הבנקים המרכזיים בכל העולם ומשמש זירה חשובה לגיבוש ולהפצה של רעיונות ומידע 
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)Seabrooke, 2006(. יתר על כן, בנקים מרכזיים מקיימים ביניהם התייעצויות פורמליות 
ובלתי פורמליות, מרבים לארגן כנסים שבהם משתתפים נציגים של בנקים מרכזיים אחרים, 
נציגי ארגונים בינלאומיים וכלכלנים מהאקדמיה, וכן מפרסמים ספרים ודו“חות שמופצים 
בתוך הרשת. יחסים הדוקים אלה משתקפים לעתים במעברים של ממלאי תפקידים בכירים 
בין התחומים.1 רשת טרנס–לאומית זו היא אפוא אתר של ייצור והפצה של ידע, של מודלים 
בשדות  מוטמעים  ואלה  כלכלית,  למדיניות  ומוסכמים  מוסמכים  מתאר  קווי  ושל  מוסדיים 
הפוליטיים–כלכליים המקומיים על ידי הבנקים המרכזיים הלאומיים. כפי שנראה בהמשך, 
ועוצמה  גם לגיטימציה  ורעיונות אלא  ידע  בנקים מרכזיים שואבים מרשתות אלה לא רק 
פוליטית. לסיכום, עצם היותם של הבנקים המרכזיים ארגונים מדינתיים בעלי אוריינטציה 
שלהם  המקצועי  והמוניטין  ממוסדות  טרנס–לאומיות  ברשתות  שזירתם  חזקה,  גלובלית 
כסוכנויות א–פוליטיות שנושאות ומיישמות מומחיות שנשענת על ידע מדעי, מציבים אותם 
כסוכנים עיקריים של הנכחת הלוגיקות הגלובליות בשדות הפוליטיים–כלכליים המקומיים 
)ראו תרשים 1(. על בסיס זה הם מצליחים למצב את עצמם בשדה כקול מוסמך של הרציונליות 
הכלכלית בעידן הגלובלי, מיצוב שמעניק אמינות ועוצמה מיוחדות לטיעוניהם אודות ההכרח 

שבאימוץ פרדיגמת המדיניות הניאו–ליברלית. 

תרשים 1. בנקים מרכזיים והנכחת לוגיקות גלובליות

נגידי  מארבעת  שלושה  הפרסונלית.  ברמה  השדות  בין  לזיקות  מאלפת  דוגמה  הוא  הישראלי  המקרה   1

הבנק בשני העשורים האחרונים ־ מיכאל ברונו, יעקב פרנקל וסטנלי פישר ־ היו פרופסורים לכלכלה 

בעלי מוניטין בינלאומי. פרנקל ופישר מילאו טרם כהונתם בבנק ישראל תפקידים בכירים ביותר בשני 

הארגונים הפיננסיים הבינלאומיים המרכזיים, הבנק העולמי וקרן המטבע הבינלאומית, וברונו התמנה 

לתפקיד בכיר בבנק העולמי מיד עם פרישתו מבנק ישראל. כמו כן, פישר הגיע לבנק ישראל מתפקיד 

בכיר בסיטיגרופ, הקונגלומרט הפיננסי הגדול בעולם, ופרנקל התמנה לתפקיד בכיר במריל לינץ‘, אחד 

מבנקי ההשקעות הגלובליים המובילים, מיד עם סיום תפקידו כנגיד.
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הטרנספורמציה של הכלכלה הפוליטית בישראל

הפוליטית  הכלכלה  עוברת  השמונים  שנות  מאמצע  אחרות,  קפיטליסטיות  חברות  כמו 
הישראלית תהליך הדרגתי אך עקבי של שינוי מן היסוד. עד שנות השמונים נבנה והתפתח 
הקפיטליזם הישראלי בהתאם להיגיון של דגם המדינה המפתחת, שעל פיו מדינה ריכוזית 
נוקטת מגוון פרקטיקות להתערבות ישירה ועקיפה בזירה הכלכלית במטרה להבטיח רמה 
גבוהה של פעילות כלכלית, פיתוח תעשייתי ותעסוקה מלאה לאוכלוסייה )היהודית(. לצורך 
וחיצוניים  פנימיים  ממקורות  הון  גיוס  של  בתהליכים  הדוקה  שליטה  המדינה  שלטה  זה 
ובהקצאתו לגורמים ציבוריים ופרטיים לפי מדיניות מרכזית של סחר חוץ, דפוסי השקעה 
אוכלוסיות  של  האינקורפורציה  ודפוסי  וניהולו  העבודה  שוק  עיצוב   ,)Levi-Faur, 1998(
משאבים  הקצאת  של  אלה  תהליכים   .)Rosenhek, 2003( שלו  השונים  בסקטורים  שונות 
להבטיח  שנועדו  פוליטיים  משיקולים  ניזונו  הכלכליים  היחסים  ושל  הפעילות  של  וויסות 
של  יותר  רחבה  פוליטית  מלוגיקה  וכן  הדומיננטית,  המפלגה  של  ההגמוניה  המשך  את 
חיזוק המדינה הציונית. מלוגיקה זו נבעו המטרות של התחמשות ובניית כוח צבאי, קליטת 
מהגרים יהודים ופיזורם במרחב, תיעוש מואץ ופיתוח מדינת רווחה מפולחת שמבטיחה רמות 
שונות של הגנה חברתית–כלכלית לאוכלוסיות שונות על פי אזרחות, לאום, אתניות ומגדר 
)סבירסקי, 2005; רוזנהק, Shafir & Peled, 2002; Shalev, 1992 ;2007(. כמו במקרה של 
מדינות מפתחות אחרות, דוגמת דרום קוריאה, יעדים אלה, שנוסחו והוצגו במונחים של בניית 
עוצמה לאומית, היו קשורים לתהליך רחב של בניית מדינה ונבעו מאינטרסים אוטונומיים 
שלה בהגברת כוחה הכלכלי, הפוליטי והחברתי כלפי פנים ובחיזוק כוחה הכלכלי והצבאי 

.)Levi-Faur, 1998( כלפי חוץ
התמורה  אחרות,  למחצה  פריפריאליות  במדינות  שהתחוללו  מקבילים  בתהליכים  כמו 
של  המודל  שקיעת  את  משקפת  עשורים  שני  לפני  שהחלה  בישראל  הפוליטית  בכלכלה 
המדינה המפתחת ואת האימוץ והמיסוד ההדרגתיים של פרדיגמת המדיניות הניאו–ליברלית. 
עיקרון מרכזי שעמד ביסוד הטרנספורמציה הוא ההגדרה מחדש של מערכת היחסים הראויה 
בין המדינה ובין הזירה הכלכלית. מבחינה אידיאולוגית ורטורית הפך העיקרון הניאו–ליברלי 
של נסיגת המדינה מהזירה הכלכלית ופינוי המרחב לפעולה חופשית של כוחות השוק ושל 
השחקנים הכלכליים הפרטיים ־ לדומיננטי בשדה הפוליטי הישראלי. אך מבחינת הסדרים 
מוסדיים ודפוסי מדיניות, התמורות מורכבות יותר ומלמדות לא על נסיגת המדינה דווקא 
אלא על שינוי בדפוסים ובמטרות של מעורבותה: המעורבות הישירה בהקצאת הון ומשאבים 
אחרים שנועדה לפתח כלכלה קפיטליסטית מנוהלת וליצור שחקנים כלכליים, הן פרטיים והן 
ציבוריים, הומרה במעורבות באמצעות כלים עקיפים של הסדרה וויסות, ולעתים גם מימון 
וסבסוד, שמטרתה לכונן שווקים “חופשיים”, לתמוך בפעילותם ולסייע לשחקנים פרטיים 
לצבור הון באמצעותם. עיקרון זה בא לידי ביטוי, אם כי בצורות ובעוצמות שונות, בממדיה 
השונים של המדיניות הכלכלית–חברתית, כמו הפרטה של חברות ונכסים אחרים בבעלות 
חברתיים  שירותים  אספקת  של  הפרטה  הפיננסיים,  השווקים  של  ליברליזציה  ציבורית, 
)אייזנשטדט  אדם  כוח  וחברות  קבלני משנה  באמצעות  הציבורי  בסקטור  עובדים  והעסקת 

 .)Shalev, 2000 ;2004 ,ורוזנהק, 2001; פילק
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בשינוי בדפוסי המעורבות של המדינה כרוכות תמורות יסודיות בתצורה המוסדית שלה 
וביחסי הכוחות בין סוכנויותיה. כך התחזקו במידה ניכרת הסוכנויות המדינתיות העוסקות 
הבנקים  על  הפיקוח  העסקיים,  להגבלים  הרשות  כגון  הכלכלית,  הפעילות  של  ברגולציה 
והפיקוח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון. כמו כן, הנוכחות של הזרוע המשפטית של המדינה 
בשנים  והתרחבה  הלכה  הכלכלית  בזירה  ־  לממשלה  המשפטי  והיועץ  המשפט  בתי  ־ 
האחרונות, בייחוד בנוגע לקביעה ולאכיפה של כללי משחק חוקיים שמיועדים, לפי הגישה 
הניאו–ליברלית של משפט וכלכלה, ליצור סביבה חוקית שמאפשרת ומעודדת את פעילותם 
היעילה של השווקים ה“חופשיים” )Maman, 2004(. סוכנויות אלה מגלמות בפעילותן את 
התפקיד החשוב שנועד למדינה בעידן הניאו–ליברלי: מנגנון חיוני לשמירה על הפעילות 

הסדירה של השווקים והבטחת תנאים להצבר הון. 
המעמדות,  בין  הכוח  ביחסי  בסיסי  שינוי  גם  כרוך  היה  הניאו–ליברלי  למודל  במעבר 
וביניהם לבין המדינה. שקיעתה של ההסתדרות, הן כאיגוד מקצועי והן כבעלים של תאגידים 
היחלשות  עובדים,  בייצוג  המונופוליסטית  עמדתה  איבוד  מרכזיים,  ופיננסיים  תעשייתיים 
המערכות של משא ומתן קיבוצי על שכר ותנאי עבודה, התרחבות ההעסקה על פי חוזים 
שונים,  כלכליים  בסקטורים  שמועסקים  עובדים  בין  וגוברת  הולכת  פרגמנטציה  אישיים, 
צמיחת צורות העסקה חדשות באמצעות חברות כוח אדם וחברות קבלניות, גידול בשיעור 
העובדים  על  חוקיות  הגנות  הסרת  של  מדיניות  חלקיות,  במשרות  המועסקים  העובדים 
וצמצום ההגנה מפני כוחות השוק שמדינת הרווחה מעניקה להם ־ כל אלה הביאו למגמה 
ברורה של היחלשות ארגונית ופוליטית של העובדים, הן מול המעסיקים והן מול המדינה 
)פילק, 2006; רם, Grinberg & Shafir, 2000; Shalev, 2000 ;2005(. בד בבד הלך ההון 
הפרטי והתעצם, תוך כדי מגמה חזקה של הגברת ריכוזו. הפרטתם של תאגידים תעשייתיים 
ופיננסיים ענקיים על ידי המדינה וההסתדרות, וכן רפורמות בתחום הבנקאי והפיננסי, כגון 
ההחלטה לחייב את הבנקים למכור את הנכסים הריאליים שבבעלותם, ומאוחר יותר ההפרטה 
של קרנות הפנסיה, פתחו אפיקים חדשים להתרחבות ולהתחזקות של הקבוצות העסקיות 
הוותיקות שבבעלות פרטית ולהתגבשות קבוצות עסקיות חדשות בבעלות משפחות אחדות 
ששולטות בחלק ניכר מההון בישראל )ממן, 2004(. גורם נוסף שתרם רבות להתחזקות ההון 
בינלאומיות.  הון  לתנועות  ופתיחתם  הפיננסיים  השווקים  של  הליברליזציה  מדיניות  הוא 
המסיבית של  הכניסה  ישראל.  הפוליטית של  בכלכלה  הדרמטיות  באחת התמורות  מדובר 
הון פרטי זר, הן להשקעות ישירות והן להשקעות במכשירים פיננסיים, בולטת בייחוד נוכח 
תנועות  בצד  המפתחת.  המדינה  בתקופת  זרים  פרטיים  משקיעים  של  הזניחה  המעורבות 
רחבות של ייבוא וייצוא הון, גם האוריינטציה העסקית והפיננסית של תאגידים ובעלי הון 
מקומיים הלכה ונעשתה גלובלית יותר. חברות ישראליות גילו את האפשרות לגייס מימון 
לפעילותן מבנקים זרים ומבורסות בעולם, תאגידים ישראליים רבים בחרו להתאגד במדינות 
)רם,  שונות  במדינות  חברות  ולרכוש  ייצור  קווי  להקים  החלו  מקומיים  ותאגידים  אחרות, 
Shalev, 2000 ;2005(. תהליכים אלה של שילוב ההון המקומי בזירה הכלכלית הגלובלית 
יצרו בסיס מוצק להתחזקות מעמדו בשדה הפוליטי–כלכלי המקומי. מן הסתם יש לתמורות 
המבניות, המוסדיות והפוליטיות הללו השלכות חלוקתיות מרחיקות לכת, שמשמעותן רמות 
גבוהות ביותר של אי שוויון וקיטוב מעמדי הולך וגובר. בצד הצמיחה וההתחזקות של מעמד 
בעלי ההון, המנהלים הבכירים והפרופסיונלים, שמקור עושרם קשור בעיקר לליברליזציה 
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של הכלכלה הפוליטית הישראלית ושילובה בקפיטליזם הגלובלי, ירד במידה ניכרת הביטחון 
הכלכלי והחברתי של חלקים רחבים ממעמד הביניים, ואוכלוסיות גדולות, בעיקר אך לא רק 
בקרב תושבי הפריפריה היהודים והפלסטינים אזרחי המדינה, נדחקו לשוליים )רם, 2005; 

.)Shafir & Peled, 2002
לעוצמה  המקומית  הפוליטית  בכלכלה  שחלו  התמורות  את  קושרים  שונים  חוקרים 
הגוברת של תהליכים וכוחות גלובליים, שמעצבים מחדש את האינטרסים ואת יחסי הכוח 
 Shafir & Peled, ;2005 ,בין השחקנים בשדה, מעמדות ושחקנים אחרים )פילק, 2006; רם
אחרות,  בחברות  כמו  בישראל,  והפוליטיים  המוסדיים  המבניים,  השינויים  אכן,   .)2002
התחוללו בהקשר של שילוב הולך וגובר במערכות כלכליות פוליטיות גלובליות. עם זאת, 
כפי שהבהרנו בסעיפים קודמים, אנו סוברים שיש לחשוף ולבחון את המנגנונים הספציפיים 
הפוליטיות  בכלכלות  תמורות  ובין  גלובליות  וכלכליות  מוסדיות  דינמיקות  בין  המחברים 
קונקרטיים  שחקנים  של  בפעילות  הניתוח  את  למקד  חשוב  אחרות,  במילים  המקומיות. 
ובאופנים שבהם הם מנכיחים את הלוגיקות של הגלובליזציה הניאו–ליברלית בשדה הפוליטי 
המקומי והופכים אותן לכוחות אנדוגניים בעלי עוצמה. כאן עולה החשיבות של הבנק המרכזי 
בישראל כאחת הסוכנויות המדינתיות החשובות ביותר במהלך הטרנספורמציה של הכלכלה 
הפוליטית ובמשטר הניאו–ליברלי המתהווה. בתהליך הדרגתי שהחל באמצע שנות השמונים 
צבר בנק ישראל עוצמה פוליטית ומוסדית רבה כשחקן שנושא, מפיץ ומקדם את העקרונות 
האידיאולוגיים של פרדיגמת המדיניות הניאו–ליברלית, ויוזם ומוביל את האימוץ של תבניות 
מוסדיות וקווי מדיניות שהם מרכיב מהותי שלה )Maman & Rosenhek, 2007(. החשובות 
שבפרקטיקות אלה היו הליברליזציה של השווקים הפיננסיים והסרת מגבלות לתנועות הון, 
הגמשת משטר שער החליפין והסדרים מוסדיים שמיועדים לנעול מדיניות פיסקלית ומדיניות 
מוניטרית מרסנות, כמו חוק הגירעון הפוחת, הסדר יעד האינפלציה והגברת העצמאות של 
האוצר  ובין משרד  הבנק  בין  חריפים  תוך מאבקים  שינויים אלה התחוללו  הבנק המרכזי. 
־ שלמרות ההסכמות העקרוניות ביניהם, שנבעו מאמונתם המשותפת בדוקטרינה הניאו–

ליברלית ־ התחרו על מעמדם במנגנון המדינתי ובשדה הפוליטי–כלכלי בכלל. כפי שנפרט 
כעת, אסטרטגיה מרכזית שבה השתמש בנק ישראל כדי לקדם ולמסד את פרדיגמת המדיניות 
הניאו–ליברלית הייתה הניהול של פוליטיקת ההכרח. בדרך זו הטמיע הבנק את הלוגיקות 

הגלובליות לא רק בשדה הפוליטי–כלכלי המקומי, אלא בעיקר במנגנון המדינתי עצמו.

כך עושים בכל העולם

אחד המנגנונים החשובים לשינוי בדפוסי פעולה של מדינה הוא אימוץ מודלים ופרקטיקות 
שמקורם בחברות אחרות )Wejnert, 2002(. ואולם, כאמור, תיאוריות של התפשטות מוסדית 
מסוימות  מוסדיות  פרקטיקות  המייבאים  המקומיים  השחקנים  של  מתפקידם  מתעלמות 
בהתאם לאינטרסים שלהם. אותם שחקנים מרבים להשתמש ברטוריקה של הידמות מוסדית 
לגיטימציה  ולהעניק  עוצמה  לצבור  במטרה  העולם”,  בכל  עושים  “כך  הגלובלית,  ברמה 
לסדר היום שלהם. בנקים מרכזיים נמנים עם השחקנים העיקריים המשתמשים בכלי זה כדי 
להחדיר לשדה המקומי ולמנגנון המדינה מודלים מוסדיים ודפוסי מדיניות ניאו–ליברליים. 
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המסר הרטורי שהם מפיצים הוא שמודלים אלה חייבים להיות מאומצים ברמה המקומית 
לא רק מפני שהם נכונים ויעילים, אלה גם מפני שהם מיושמים בכל מדינות העולם, בעיקר 
זה טמון הרעיון שעצם העובדה שהם מיושמים  באלה המפותחות. למעשה, במהלך רטורי 
במדינות המפותחות הופכת אותם לראויים. זאת ועוד, כדי לחזק את התפיסה שאימוץ דפוסי 
פעולה ניאו–ליברליים הוא הכרחי, הם מוצגים כתו תקן גלובלי שהמדינה חייבת לאמץ כדי 
להיחשב מודרנית וכדי להשתייך למועדון המדינות המתוקנות. כפי שנראה, מהלך ההטמעה 
של  הלגיטימציה  את  לחזק  רק  מיועד  אינו  הגלובלי  בשדה  שמקורן  מוסדיות  תבניות  של 
 Meyer et al.,( המדינה במערכת הבינלאומית, כפי שטוענת תיאוריית ה“חברה עולמית” 
את  להעצים  ישראל,  בנק  כמו  מקומיים,  שחקנים  בידי  כלי  גם  משמש  הוא  אלא   ,)1997

מעמדם בשדה אל מול שחקנים מקומיים אחרים.
במהלך המאבקים עם שחקנים אחרים בשדה הפוליטי–כלכלי, בעיקר עם משרד האוצר, 
יעילות,  כמגלמים  והציגם  אחרות  במדינות  שנהוגים  מוסדיים  לדגמים  ישראל  בנק  פנה 
רציונליות וניהול כלכלי נאות וכתו תקן שהכרחי לאמץ. הוא הדגיש שבעולם קיים קונצנזוס 
נרחב בדבר החיוניות של הסדרים מוסדיים ודפוסי מדיניות ניאו–ליברליים שמטרתם להבטיח 
פעילות כלכלית תקינה ורווחה לכלל החברה, כמו צמצום תקציבי, ליברליזציה של השווקים 
הפיננסיים ומתן עצמאות לבנק המרכזי. דוגמה בולטת לכך היא מאמציו של בנק ישראל 
בראשית שנות התשעים לחוקק חוק שיבטיח צמצום לאורך זמן של הגירעון התקציבי. המודל 
של חקיקת תקציב רב שנתי על פי תוואי פוחת של הגירעון כהסדר מוסדי שאמור לנעול 
מדיניות פיסקלית ממושמעת לא היה המצאה של אנשי בנק ישראל. מדינות אחרות יישמו 
מודל זה במהלך שנות השמונים: ארצות הברית, קנדה, רוב מדינות מערב אירופה, מדינות 
המאוזן  התקציב  חוק  חקיקת  של  האמריקאי  המקרה  זילנד.  וניו  אוסטרליה  סקנדינביה, 
 )Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act( ופיקוח החירום על הגירעון
ב–1985 הוא ששימש את אנשי הבנק כמודל עיקרי בבואם לנסח, לנמק ולקדם את הפרקטיקה 
המוסדית החדשה. זאת ועוד, כדי לחזק את הלגיטימציה של המודל המוצע פנו אנשי הבנק 
גם למקרה הגרמני ויצרו אנלוגיה מעניינת בינו ובין המקרה הישראלי. נגיד בנק ישראל, 

פרופ‘ מיכאל ברונו, טען בוועדת הכספים של הכנסת:

אגב זה לא רק בארה“ב, אני יכול להביא גם את הדוגמא של גרמניה, שבה איחוד 
גרמניה הוא בעיה מאוד דומה לשלנו בקליטת עלייה, אם כי יש שם דיור ואצלנו 
אין. אבל יש להם בעיה של מציאת תעסוקה ושמירה על יציבות. הם עשו בדיוק את 
הדבר הזה. הם הצהירו מראש על גודל הגרעון המותר... גם הגרמנים נוקטים את 
הגישה של התחייבויות על מסגרת רב–שנתית של גרעון, והם, אגב, עשו את זה דרך 
קיצוץ הוצאות בלבד, לפחות עד עכשיו... )הכנסת ה–12, מושב שלישי, פרוטוקול 344 

מישיבת ועדת הכספים, 26 בדצמבר 1990, עמ‘ 8(.
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מקרית.  הייתה  לא  ודאי  והגרמני  האמריקאי  המקרים  על  דווקא  ישראל  בנק  של  ההסתמכות 
כלכלות אלו נתפסות כמודרניות ומוצלחות, ולכן ראויות לחיקוי.2 באופן דומה, במסגרת מאבקיו 
להשליט את הרעיון הניאו–ליברלי שיציבות המחירים חייבת להיות מטרה מרכזית של המדיניות 
המקרו–כלכלית, בנק ישראל הרבה להציג את המדינות שבהן רמת האינפלציה הייתה נמוכה 
המוסדיות  הפרקטיקות  את  הציג  הוא  להן.  להידמות  ההכרח  ומכאן  כלכלית,  ליעילות  כמופת 
האנטי–אינפלציוניות שאומצו במדינות אלה כהתגלמות של מדיניות נאותה. לדוגמה, נגיד הבנק, 
פרופ‘ יעקב פרנקל, הדגיש שכדי להבטיח יציבות מחירים והצלחה כלכלית, ישראל חייבת לאמץ 
את המודל האירופי, המבטיח ניהול של מדיניות מוניטרית ממושמעת, כלומר אנטי–אינפלציונית.3 
יתר על כן, הבנק קישר בין אימוץ המטרה של יציבות מחירים ובין השאיפה לליברליזציה של 

שוק מטבע החוץ, דבר שיאפשר את הצטרפות ישראל ל“מועדון המדינות המפותחות”.4 
מוסדית  לעוצמה  כמקור  הגלובלי  לשדה  המרכזי  הבנק  של  האינטנסיבית  הפנייה 
ישראל.  בנק  בחוק  לשינוי  באשר  האוצר  משרד  עם  במאבקו  מאוד  בלטה  וללגיטימציה 
כבר בשלבים הראשונים של העימות, באמצע 1995, השתמש הבנק ברטוריקה של הידמות 
במנגנון  מעמדו  את  שיחזק  חוק  שבאימוץ  ההכרח  את  להוכיח  כדי  המדינות  בין  מוסדית 
המדינתי, בעיקר ביחס למשרד האוצר. בנק ישראל בחר להדגיש בייחוד את הכללים שנקבעו 
בהסכם מאסטריכט, המחייבים מתן עצמאות רחבה ביותר לבנקים המרכזיים של המדינות 
מוחלטת  האירופי עצמאות  לבנק המרכזי  והמעניקים  האירופי  המוניטרי  באיחוד  החברות 
ומאחר שישראל  והן מהמוסדות האחרים של האיחוד האירופי.  הן מהממשלות הלאומיות 
התקן  את  לאמץ  חייבת  היא  הבנק,  אנשי  טענו  האירופית,  במסגרת  להשתלב  מעוניינת 
שנקבע במאסטריכט. בפנייה למודלים מוסדיים מסוימים כתקן מחייב טמון תמיד אלמנט של 
בחירה וסלקציה. ברור שהבחירה במודל של הבנק המרכזי האירופי כדגם שיש לפעול לפיו 
תאמה את האינטרסים המוסדיים של בנק ישראל, מפני שהוא מגלם את האבטיפוס של בנק 
מרכזי עצמאי ובעל עוצמה.5 אנשי הבנק התייחסו גם לגל העולמי של שינויים במעמד החוקי 

שמשתמע  כפי  אחרות  במדינות  קיים  שהיה  מוסדי  מודל  של  פשוטה  בהעתקה  כאן  מדובר  שאין  ברור   2
 .)Wejnert, 2002( העולמית  התרבות  של  התיאוריה  בעיקר  מוסדית,  התפשטות  אחדות של  מתיאוריות 

מודלים מוסדיים אינם מועתקים אלא עוברים תהליכים של תרגום ושילוב עם מודלים מקומיים, שבמסגרתם 

 Campbell,( הם עוברים תמורות בהתאם למאפיינים הפוליטיים והמוסדיים של השדה שבו מיושם המודל

2004(. ההצעה של בנק ישראל התבססה על החוק האמריקאי ועל החוק הגרמני להפחתת הגירעון התקציבי, 
אך היא לא הייתה העתק מדויק שלהם. ראשית, היא לא קבעה הגבלה פורמלית על הוצאות הממשלה, כפי 

ובחוק בגרמני. שנית, ההצעה של בנק ישראל נמנעה מלקבוע  שנקבע בתיקון לחוק האמריקאי ב–1990 

מנגנון אכיפה. בהקשר של המחויבות היסודית של המדינה הישראלית להוצאות צבאיות גבוהות ולהוצאות 

לקליטת ההגירה ההמונית, הצעה לכלול בחוק מנגנון אכיפה אפקטיבי הייתה עלולה להכשיל את המהלך 

כולו, בשל הסבירות הגבוהה של התנגדות תקיפה מצד שחקנים פוליטיים שונים. 

הכנסת ה–12, מושב רביעי, פרוטוקול 509 מישיבת ועדת הכספים, 17 בדצמבר 1991, עמ‘ 8.  3

בנק ישראל, יחסי ציבור והסברה כלכלית, 20 ביולי 1993.  4

בנק ישראל יכול היה לבחור דגמים אחרים, דוגמת המודל האמריקאי, שבו הבנק המרכזי עצמאי פחות   5

מהדרג הפוליטי הנבחר, ויעדיו כוללים לא רק השגת יציבות מחירים אלא גם עידוד התעסוקה. הדגם 

האמריקאי נדחה משום שסתר את האופן שבו בנק ישראל הגדיר את האינטרס המוסדי שלו בהרחבת 

האוטונומיה שלו מהממשלה. 
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של בנקים מרכזיים מאז ראשית שנות התשעים והדגישו שישראל אינה יכולה להיות יוצאת 
ולכן עליה לערוך רפורמה כוללת בחוק בנק ישראל בהתאם לאותה מגמה. במכתב  דופן, 
נגיד בנק ישראל לאמץ את הצעת החוק שהגיש  ולשר האוצר דחק בהם  לראש הממשלה 
הבנק המרכזי בטיעון שהכרחי שישראל תשתלב במגמת ההידמות המוסדית בנוגע לחיזוק 
מעמדם של הבנקים המרכזיים.6 כדי להעניק לגיטימציה נוספת לתביעתו לשינוי מקיף בחוק 
שיבטיח את העצמאות של בנק ישראל הוסיף פרנקל שהצעות הבנק מבוססות על סקירה 
של שינויי החקיקה שנערכו במדינות אחרות שהוכנה על ידי קרן המטבע הבינלאומית על 

פי בקשתו של הבנק.7 
באותו אופן, כדי להביא לדה–לגיטימציה של הצעות חוק שנועדו להגביל את עוצמתו, 
הבנקים  של  העצמאות  הגברת  של  למגמות  מוחלטת  בסתירה  עומדות  שהן  הבנק  הדגיש 
המרכזיים בעולם, ולכן חייבים להוריד אותן מיד מסדר היום, שמא אימוצן, ואף הדיון בהן, 
יפגע במעמד הכלכלה הישראלית.8 כשבשנת 2002 אישרה הממשלה את הצעת החוק שהוכנה 
על ידי משרד האוצר, שלדעת הבנק נועדה להגביל את עצמאותו, הדגיש הבנק שהיא סותרת 
את העקרונות של עצמאות הבנק המרכזי המקובלים בכל העולם והזהיר שבשל כך היא בלתי 
ראויה ואף מסוכנת לכלכלה הישראלית. בהרצאה שנשא הנגיד דוד קליין ביום עיון על חוק 
בנק ישראל באוניברסיטת בר אילן ־ שכותרתה הייתה לא פחות מאשר התיקון המוצע לחוק 
בנק ישראל: חירותו הכספית של האזרח על כף המאזניים ־ הוא טען שקבלת התיקון לחוק 
בנק ישראל שאושר על ידי הממשלה משמעותה “...הוצאת המשק הישראלי מחוץ לגדר של 

המדינות המפותחות...“9
יכולתו של בנק ישראל לטעון בשם מה שנעשה בכל העולם, ובעיקר במדינות המפותחות, 
גלובלי מחייב העמידה אותו בעמדה עדיפה לעומת שחקנים אחרים בשדה  ולהציגו כתקן 
היישום  סביב  שהתנהלו  קונפליקטים  במסגרת  זה,  בסיס  על  המקומי.10  הפוליטי–כלכלי 
של הסדרים מוסדיים ניאו–ליברליים, הצליח הבנק למצב את עצמו כסוכן שמנכיח בשדה 
המקומי ובתוך מנגנון המדינה את העוצמה הנורמטיבית של תבניות מוסדיות ניאו–ליברליות 

ולשר האוצר פרופ‘  נתניהו  בנימין  יעקב פרנקל, לראש הממשלה  ישראל פרופ‘  נגיד בנק  מכתב של   6

יעקב נאמן, 29 ביולי 1997, עמ‘ 1, נספח 4 בדין וחשבון מסכם, הוועדה לבחינת חוק בנק ישראל, דצמבר 

.1998

הכנסת ה–14, מושב שני, פרוטוקול 118 מישיבת ועדת הכספים, 3 באפריל 1997, עמ‘ 41-37.  7
לדוגמה, בנק ישראל, קשרי חוץ והסברה, הודעה לעיתונות, 18 ביולי 1995.  8

דוד קליין, התיקון המוצע לחוק בנק ישראל: חירותו הכספית של האזרח על כף המאזניים, הרצאה שנשא   9
ביום עיון על חוק בנק ישראל באוניברסיטת בר אילן, 11 באפריל 2002; ההרצאה פורסמה בעיתון הארץ 

ב–12 באפריל 2002.

בעקבות הפנייה לשדה הגלובלי על ידי בנק ישראל, החלו גם שחקנים אחרים כמו משרד האוצר לגייס   10

את הניסיון של מדינות אחרות והסתמכו על מודלים קיימים בעולם כדי להשיג לגיטימציה לעמדותיהם. 

כך למשל, ב–1995 תמך שר האוצר אברהם שוחט בהצעת חוק פרטית שמטרתה להגביל את הסמכות 

הבלעדית של נגיד בנק ישראל בקביעת המדיניות המוניטרית ונימק את תמיכתו בטיעון: “אני רואה 

בחיוב יצירת גוף מקצועי ־ כמו שנהוג במדינות מערביות דוגמת יפן, גרמניה וארה“ב ־ שכן מוטב 

שהחלטות מוניטריות כה חשובות למשק לא תהיינה של איש אחד” )ג‘ודי מלץ וצבי זרחיה, “שוחט תומך 

בהעברת המדיניות המוניטרית למועצה עליונה”, הארץ, 21 ביולי 1995(.
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שמקובלות בעולם. כפי שנראה בחלק הבא, אסטרטגיה זו לוותה בגיוס התמיכה של הארגונים 
הפיננסיים הבינלאומיים, שהם שחקן מרכזי בתהליכי הייצור, ההפצה והענקת הלגיטימציה 

לדוקטרינה ולפרקטיקות הניאו–ליברליות.

קרן המטבע ממליצה

לעתים  מתוארים  העולמי  והבנק  הבינלאומית  המטבע  קרן  כמו  בינלאומיים  ארגונים 
למחצה  ופריפריאליות  פריפריאליות  מדינות  על  לכפות  שבכוחם  עוצמה  רבי  כשחקנים 
הסדרים מוסדיים ודפוסי מדיניות ניאו–ליברליים, בעיקר באמצעות התניית הלוואות וסיוע 
באימוץ פרקטיקות אלה ובאמצעות מתן ייעוץ טכני לממשלות. עם זאת, מעורבותם לעתים 
מקומיים.  שחקנים  עם  פעולה  ושיתוף  תיאום  של  גומלין  יחסי  על  ונשענת  יותר  מורכבת 
סוכנויות מדינתיות, ובראשן בנקים מרכזיים, עשויות להזמין את ה“כפייה” של הארגונים 
הבינלאומיים כדי לחזק את יכולתן הפוליטית לקדם שינויים מוסדיים וקווי מדיניות שעלולים 
כן, בנקים מרכזיים ושחקנים  )Remmer, 1986; Vreeland, 2003(. כמו  לעורר התנגדות 
אחרים מגייסים את התמיכה של הארגונים הבינלאומיים בעמדתם כדי לחזק את מעמדם 
 Broome & Seabrooke, 2007; Pauly, 1997;( בשדה המקומי אל מול שחקנים מתחרים

 .)Woods, 2006
בסיוע  תלויה  הייתה  לא  היא  הברית,  מארצות  מקבלת  שישראל  הנדיב  הסיוע  בשל 
כספי של המוסדות הפיננסיים הבינלאומיים, ועל כן הם לא כפו עליה במישרין רפורמות 
ניאו–ליברליות. נוכחותם בשדה הפוליטי המקומי באה לידי ביטוי בעיקר בפעילות המעקב 
והפיקוח שלהם, דוגמת הדו“ח השנתי שקרן המטבע הבינלאומית מפרסמת על הכלכלות של 
המדינות החברות בה )Pauly, 1997(. משמעות המעקב של קרן המטבע הבינלאומית כגורם 
ובראשם  מקומיים,  ששחקנים  מהעובדה  נובעת  ניאו–ליברליות  רפורמות  של  בפוליטיקה 
בנק ישראל, מגייסים את ההערכות, את העמדות ואת ההמלצות שלה למאבקים שמתנהלים 
מומחיות  על  מבוססים  הקרן  שדו“חות  הדגשה  מתוך  נעשה  זה  שימוש  המקומי.  בשדה 
מקצועית מהאיכות הגבוהה ביותר ושהם בגדר אמת מידה מרכזית שלפיה שופטים השווקים 
כגורם  הקרן  המלצות  את  ישראל  בנק  מציג  זה  באופן  המקומית.  הכלכלה  את  הפיננסיים 
שחובה להתחשב בו. חשוב לציין שיכולתו של הבנק לגייס את תמיכת קרן המטבע ולהשתמש 
בה מבוססת לא רק על הִקרבה האידיאולוגית ביניהם, אלא גם על מארג של יחסים הדוקים 
ביניהם המעוגן ברשתות טרנס–לאומיות ממוסדות. ברמה הפורמלית, בנק ישראל מייצג את 
המדינה על פי חוק במוסדות הפיננסיים הבינלאומיים שבהם היא חברה, כמו קרן המטבע 
הבינלאומית. לפיכך הוא מנהל את המגעים עם הארגונים האלה מטעם המדינה, ואנשי הבנק 
לקרן  הבנק  בין  הקשרים  מכך,  חשוב  פחות  לא  בפורומים שלהם.  קבוע  באופן  משתתפים 
המטבע מעוגנים גם ברמה הפרסונלית, בין היתר על בסיס המעברים של ממלאי תפקידים 
כיועץ  פרנקל  יעקב  פרופ‘  של  תפקידו  הן  לכך  בולטות  דוגמאות  הארגונים.  בין  בכירים 
הכלכלי הראשי ומנהל המחקר של קרן המטבע טרם מינויו לנגיד, וכהונתו של פרופ‘ סטנלי 

פישר כמשנה למנכ“ל שלה.
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של  השנתי  הביקור  אחרי  לעיתונות  הודעה  להוציא  ישראל  בנק  נוהג  השנים  לאורך 
בנוגע  בעיקר  המשלחת,  של  הסיכום  שהצהרת  מדגיש  הוא  ובה  המטבע,  קרן  משלחת 
למדיניות הפיסקלית והמוניטרית שעל ישראל לאמץ, תואמת את עמדתו. למשל, כשבשנת 
1989 התעורר חשש שמדיניות הריסון הפיסקלי תתרופף בעקבות תחילת ההגירה ההמונית 
ופרסם הודעה לעיתונות  גייס הבנק את הדו“ח השנתי של קרן המטבע  מברית המועצות, 

שבה הצהיר:

מסיכום הדיון ]של קרן המטבע על כלכלת ישראל[ שהתקבל בבנק ישראל בימים 
אלה עולות הנקודות הבאות... להתאמה שבוצעה ב–1985 ואילך בתקציב ובמדיניות 
מאז  אך  הייצוב,  תוכנית  של  המהירה  להצלחה  חשובה  תרומה  הייתה  הפיסקלית 
התרחב שוב הגרעון בתקציב למרות היעד שנקבע לתקציב מאוזן. לאור נטל החוב 
הכבד של הסקטור הציבורי יש הכרח לשמור על מסגרת התקציב, למרות נטל המסים 
הכבד והקושי הקיים בקיצוץ הוצאות )בנק ישראל, יחסי ציבור והסברה כלכלית, 31 

ביולי 1989(.11

במהלך שנות התשעים, כשניהל הבנק מסע פוליטי אינטנסיבי כדי להשליט את העיקרון 
צריך  והיה  ומוניטרית,  פיסקלית  באמצעות משמעת  באינפלציה  מאבק  של  הניאו–ליברלי 
להתמודד עם הביקורת החריפה מצד משרד האוצר ונציגי אינטרסים עסקיים על המדיניות 
ולגיטימציה.  עוצמה  כמקור  הקרן  המלצות  את  וגייס  שב  הוא  שלו,  המרסנת  המוניטרית 
למשל, בהודעה שפרסמה מחלקת יחסי הציבור וההסברה הכלכלית של בנק ישראל בעקבות 
הגשת הדו“ח של קרן המטבע במרס 1994 נאמר: “הדו“ח מדגיש באופן מיוחד, כי אין מקום 
לשאננות באשר למלחמה באינפלציה, במיוחד לאור ניסיון העבר של ישראל בתחום זה”.12 
אל מול הטענות של מתנגדיו שהבנק צריך להתחשב בנתוני צמיחה ואבטלה כשהוא קובע 
את המדיניות המוניטרית, ממשיך הבנק ומדגיש שלפי דו“ח קרן המטבע: “התרומה החשובה 
והיא  מחירים  ליציבות  התנאים  ביצירת  היא  המוניטרית  למדיניות  להיות  שיכולה  ביותר 

צריכה להתמקד בהשגת יעד האינפלציה שנקבע”.13 
הבנק המרכזי גייס את התמיכה של קרן המטבע הבינלאומית והשתמש בה כמשאב פוליטי 
גם במאבקים על שינוי חוק בנק ישראל. למשל, כתגובה לדיונים על שינויים בחוק שנועדו 
להגביל את עוצמתו של בנק ישראל הביעה קרן המטבע הבינלאומית תמיכה בלתי מסויגת 
בעמדות הבנק וקבעה שהכרחי לשנות את החוק כך שיכלול שלושה מרכיבים: עצמאות הבנק 
בידי  הנדרשים  המדיניות  כלי  כל  ומתן  עיקרי,  כיעד  מחירים  יציבות  של  הגדרה  המרכזי, 
הבנק לביצוע המדיניות המוניטרית. מיותר לציין שהמלצת קרן המטבע תאמה לחלוטין את 
התביעות שהעלה הבנק. וכנהוג, מסקנותיה נוסחו במונחים של מודלים מוסדיים שמבוססים 

על מומחיות מקצועית ומקובלים בעולם:

ראו גם קרן המטבע הבינלאומית, מסקנות משלחת קרן המטבע מביקורה בישראל, 1991, 14 ביולי 1991   11

)תורגם על ידי בנק ישראל(.

בנק ישראל, יחסי ציבור והסברה כלכלית, 6 במרס 1994.  12

שם.  13
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חיוני ביותר שקובעי המדיניות יביאו בחשבון את הניסיון במדינות אחרות )במיוחד 
מדינות כמו ניו–זילנד ואנגליה שבהן נעשו שינויים משמעותיים בחקיקה(. ניסיון זה 
מדגיש את חשיבות העצמאות של הבנק המרכזי לפעול להשגת מטרתו שהיא יציבות 
לצמיחה  מוניטרית,  מדיניות  שיכולה  ביותר,  הטובה  בדרך  לתרום  ובכך  מחירים, 
המטבע  קרן  משלחת  של  סיכום  הצהרת  הבינלאומית,  המטבע  )קרן  טווח  ארוכת 
הבינלאומית, ישראל 1997, עמ‘ 4, בתוך תיק ההודעות לעיתונות של בנק ישראל, 

12 בנובמבר 1997(.14

לאחר שמשרד האוצר ניסח בשנת 2002 הצעת חוק שלא על פי המודל של עצמאות הבנק 
המרכזי, קרן המטבע הבינלאומית התגייסה, או אולי גויסה על ידי בנק ישראל, למהלך של 
תמיכה מפורשת בבנק ודה–לגיטימציה של כוונת משרד האוצר. במסיבת עיתונאים של תומס 
דואוסון, הממונה על קשרי החוץ של קרן המטבע הבינלאומית, הוא ציין את המצב הקשה 

השורר בישראל מבחינת האיום הקיים על עצמאות הבנק המרכזי.15
צעד אחר שנקט הבנק, ושמאיר את האופן שבו שחקנים מקומיים מבנים את היחסים בין 
השדה הגלובלי לשדה המקומי ומנכיחים את הארגונים הבינלאומיים בפוליטיקה המקומית, 
הוא גיוסו של הבנק המרכזי האירופי. כדי לסכל את האיום על מעמדו מצד משרד האוצר 
לבדוק  האירופי  המרכזי  הבנק  של  המשפטית  מהמחלקה  רשמי  באופן  ישראל  בנק  ביקש 
את מידת ההתאמה של הצעת החוק הממשלתית לסטנדרטים ביחס למעמדם של הבנקים 
נומקה בכך  המרכזיים במדינות החברות באיחוד האירופי. הפנייה לבנק המרכזי האירופי 
שהוא רכש מיומנות רבה בחקיקה הנוגעת לבנקים מרכזיים, ולכן ראוי להיעזר בחוות דעתו 
משום  האירופי  המרכזי  לבנק  פנו  הבנק  שאנשי  ברור  ישראל.16  לבנק  חדש  חוק  בהכנת 
שענה  זה  הוא  עצמאות,  של  עליונה  דרגה  המרכזי  לבנק  המעניק  נבנה,  שלפיו  שהמודל 
על  לעיתונות  והופצו  לעברית  שתורגמו  האירופי,  הבנק  מסקנות  ואכן,  שלו.  לאינטרסים 
ידי בנק ישראל, לא היו מפתיעות. מהדו“ח עולה שרוב הפרקים בהצעת החוק, בייחוד זה 
שהצעת  הייתה  המסקנה  האירופיים.  המידה  בקני  עומדים  אינם  הבנק,  יעדי  את  שמגדיר 
משרד האוצר סותרת את המודל של הבנק המרכזי האירופי.17 כפי שהראנו קודם לכן, גיוס 

דוגמה נוספת היא קריאתה של קרן המטבע לממשלה להגיש לכנסת בהקדם הצעת חוק שתגדיר את   14
יציבות המחירים כמטרה ראשונה במעלה של המדיניות המוניטרית ותבטיח חוקית את עצמאות הבנק 

)קרן המטבע הבינלאומית, דו“ח סיכום של דיוני הנהלת קרן המטבע בהתייעצויות עם ישראל, בתוך בנק 

ישראל, תיק הודעות לעיתונות, 6 באוגוסט 2001(.

דבריו פורסמו ב–IMF, Transcript of Press Briefing, March 13, 2002 וצוטטו בהרחבה בעיתונות   15
המקומית. ראו למשל אמנון אטד, “מועצת נגידים: נשק יום הדין של השחקנים הראשיים”, Ynet כלכלה, 

15 במרס 2002.

דוד קליין, המדיניות הדרושה להשגת מטרות המשק: הערכת מצב לאמצע שנת 2002, 4 ביולי 2002   16
)אתר אינטרנט של בנק ישראל(.

)הבנק  ישראל  בנק  של  עצמאותו  את  שתעגן  כללית  קביעה  לחוק  להוסיף  שרצוי  גם  מציין  הדו“ח   17

המרכזי של אירופה, הערכה ראשונה של טיוטת הצעת החוק החדשה לחוק בנק ישראל, לאור דרישות 

העצמאות המשפטית, כפי שנקבע באמנת ההקמה של הקהילה האירופית, ללא תאריך, תורגם על ידי 
בנק ישראל(.
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התמיכה של ארגון בינלאומי כמו קרן המטבע הבינלאומית ככלי לניהול מאבקיו עם משרד 
האוצר הוא אסטרטגיה שבנק ישראל מרבה לנקוט. ואולם, המקרה הזה הוא בבחינת חידוש 
של ממש, שכן זאת הייתה הפעם הראשונה שבנק ישראל פנה רשמית ובגלוי לשחקן חיצוני 
כדי לקעקע, בשם התקן הגלובלי של עצמאות הבנקים המרכזיים, הצעת חוק שאושרה על ידי 
הממשלה. נראה שלעומת המצב בעבר, ובעקבות תהליכי השינוי שחלו בכלכלה הפוליטית 
לשחקן  כזו  ורשמית  ישירה  הזמנה  האלפיים  שנות  בתחילת  התשעים,  בשנות  הישראלית 
חיצוני להשתתף בשדה הפוליטי המקומי נחשבה לגיטימית. כפי שנראה בחלק הבא, אותן 
הפיננסית  במערכת  הישראלית  הכלכלה  של  וגובר  ההולך  השילוב  ובעיקר  התפתחויות, 
הבינלאומית, אפשרו לבנק ישראל להשתמש במרץ גם ברטוריקה של גלובליזציה פיננסית 
ולהדגיש את הכוח הממשמע של השווקים הפיננסיים הבינלאומיים כגורם שמחייב לאמץ את 

פרדיגמת המדיניות הניאו–ליברלית.

השווקים יענישו אותנו

בסוף שנות השמונים ובראשית שנות התשעים, נוכח ההתרחבות של תנועות הון בינלאומיות, 
פוליטיים את הטיעון שתמורות בכלכלות  לגייס לצרכים  התחילו שחקנים בחברות שונות 
הפוליטיות הן תולדה בלתי נמנעת של העוצמה המבנית של ההון ושל הכוח הממשמע של 
השווקים הפיננסיים הבינלאומיים )Hirst & Thompson, 1999(. הגלובליזציה הפיננסית 
אינו  הניאו–ליברלית  המדיניות  פרדיגמת  של  האימוץ  שבגינו  עוצמה  רב  כתהליך  הוצגה 
נתון לבחירה פוליטית, אלא הוא פשוט כורח המציאות. דפוסי מדיניות שאינם הולמים את 
העקרונות הניאו–ליברליים יביאו, על פי תפיסה זו, לתגובה חריפה של המשקיעים המקומיים 
והזרים, ההון יברח, וייווצר משבר חמור בכלכלה הלאומית. לוגיקה אידיאולוגית זו היא אחד 
היתר,  בין  ומופץ,  שמיוצר  העכשווי,  הניאו–ליברלי  מאליו  המובן  של  המרכזיים  היסודות 
המטבע  קרן  של  העולמית  הכלכלית  בסקירה  הבינלאומיים.  הפיננסיים  הארגונים  ידי  על 

הבינלאומית לשנת 1997 מובע רעיון זה בבהירות יתרה:

…international financial markets can serve to “discipline” governments (either 
by raising default premiums or by forcing adjustments in exchange rates), 
encouraging the adoption of appropriate policies, and ultimately rewarding 
good policies (IMF, 1997, p. 66).

עם  קשריה  ואת  המקומית  ברמה  הפיננסית  הפעילות  את  כמווסתים  תפקידם  בסיס  על 
מקצועית  מומחיות  פי  על  כארגונים שפועלים  יוקרתם  בסיס  ועל  הבינלאומיים,  השווקים 
מסובכת שאינה נגישה להדיוטות, בנקים מרכזיים מצליחים למצב את עצמם כסמכות להבנת 
הדינמיקה של השווקים הפיננסיים המקומיים והגלובליים ולחיזוי תגובותיהם לדפוסי מדיניות 
שונים. מעמדה זו מסוגלים בנקים מרכזיים להציג את האימוץ של הסדרים מוסדיים ודפוסי 
כן,  לא  שאם  הגלובלית,  המציאות  ככורח  שלהם  המוסדיים  לאינטרסים  שעונים  מדיניות 
“השווקים הפיננסיים יענישו אותנו”. בהדגישם את הכוח הממשמע של השווקים הגלובליים 
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וההון, בנקים מרכזיים מבקשים אפוא לסגור את המרחב של הדיון הפוליטי הלגיטימי על 
פעולתם ועל מיקומם במערך המוסדי של המדינה. 

לקדם  כשפעל  הפיננסית  הגלובליזציה  של  ברטוריקה  תדירות  השתמש  ישראל  בנק 
את  להגביל  שביקשו  אחרים  שחקנים  של  מהלכים  להדוף  וכשניסה  יומו  סדר  את  ולמסד 
עוצמתו. לדוגמה, במסגרת מאבקו למען חקיקת החוק לתקציב רב שנתי על פי תוואי פוחת 
של גירעון הדגיש הבנק שאימוץ הסדרים מוסדיים שנועלים מדיניות פיסקלית ממושמעת 
חקיקה  לאמץ  חיוני  לפיכך  השווקים.  בעיני  המרכזי  והבנק  הממשלה  אמינות  את  מגביר 
זו, טען  מפורשת של הכנסת שמחייבת הפחתה בגירעון התקציבי עד להתאפסותו. חקיקה 
נגיד הבנק, תהיה מעין איתות לשוקי ההון, הן בארץ והן בחו“ל, שהמדינה מחויבת לנהל 

מדיניות פיסקלית “אחראית”.18 
בעיקר  התשעים,  בשנות  הישראלית  הפוליטית  בכלכלה  שחלו  לשינויים  הודות 
במערכת  יותר  למשולבת  הישראלית  הכלכלה  הפכה  הון,  תנועות  של  הליברליזציה 
השימוש  את  יותר  עוד  להרחיב  ישראל  לבנק  אפשרה  זו  תמורה  הגלובלית.  הפיננסית 
ברטוריקה של הגלובליזציה הפיננסית, המציגה את השווקים הפיננסיים הגלובליים ואת 
השחקנים הקשורים בהם ־ משקיעים וחברות הדירוג ־ ככוח כל יכול שמאלץ אימוץ של 
הסדרים מוסדיים ודפוסי מדיניות ניאו–ליברליים. למשל, כשבנק ישראל הפעיל מדיניות 
מוניטרית מרסנת חריפה והותקף בשל כך על ידי משרד האוצר וחברי כנסת רבים, אחד 
הטיעונים העיקריים שבהם השתמש להצדיק את מדיניותו היה הכוח הממשמע של שוקי 
ההון הבינלאומיים. אל מול הביקורת החריפה שהוטחה בו בוועדת הכספים של הכנסת טען 

הנגיד יעקב פרנקל: 

בדירוג  אפשרית  פגיעה  רואים  היינו  עולה,  הייתה  האינפלציה  אם  ...להערכתי, 
שהוענק לכלכלת ישראל בשווקים העולמיים, וזה לא דבר של מה בכך... אני חושב, 
היום בתוך כלכלת  נמצאת  נכון להתעלם מהעובדה שישראל  יהיה פשוט לא  שזה 
 94 פרוטוקול  שני,  מושב  ה–14,  )הכנסת  העולם  כלכלת  ע“י  מדורגת  והיא  העולם 

מישיבת ועדת הכספים, 12 בפברואר 1997, עמ‘ 10-9(. 

מתוך הסתמכות על עוצמת המומחיות של הבנק התמיד הנגיד במאמציו לשכנע את מבקריו 
הגלובליים  הפיננסיים  והשווקים  הכלכלית,  המציאות  השתנתה  הגלובליזציה  שבעקבות 
הפכו לגורם מרכזי שקובע את טווח האפשרויות, המצומצם למדי, של קובעי המדיניות. הם 
כלכלית  מדיניות  ומענישים  ומוניטרית,  פיסקלית  משמעת  כמו  נכונה,  מדיניות  מתגמלים 
לא נכונה, כמו גירעון תקציבי או בנק מרכזי לא עצמאי. פרופ‘ פרנקל אף הצהיר שמיום 
שהשתלבה הכלכלה הישראלית בשווקים הגלובליים, הפכו המשקיעים ל“חבר המושבעים 
מרכז  עבר  הגלובליזציה  שבשל  הרעיון  בה”.19  המיושמת  הכלכלית  המדיניות  את  השופט 
מאלף  ביטוי  מוצא  הפיננסיים  השווקים  אל  הכלכלית  המדיניות  קביעת  בתהליך  הכובד 

הכנסת ה–12, מושב שלישי, פרוטוקול 344 מישיבת ועדת הכספים, 26 בדצמבר 1990, עמ‘ 8.  18
הכנסת ה–15, מושב ראשון, פרוטוקול 7 מישיבת ועדת הכספים, 26 ביולי 1999.   19
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בדברי הנגיד בכנס קיסריה )הכנס הכלכלי השנתי של המכון הישראלי לדמוקרטיה( של שנת 
 :1999

היא ]הגלובליזציה[ מטילה עלינו את העובדה שהדו–שיח של קובעי המדיניות הוא 
קודם כל עם השווקים. הרבה אנשים עדיין שואלים: ‘אם הממשלה תעשה כך וכך..., 
מה יעשה בנק ישראל... ואם בנק ישראל יעשה כך וכך, מה תעשה הממשלה?...’ אבל 
השאלה היא כיום אחרת. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו: ‘אם הממשלה תעשה כך 
וכך, איך יגיבו על כך השווקים... האם הם מאמינים לצעד או לא? האם השווקים 
מראים שהם קוראים צעד זה או אחר בצורה חיובית או שלילית?’ המדיניות של בנק 
)יעקב  הפיננסיים  השווקים  במיוחד  השווקים,  עם  מהדיאלוג  חלק  גם  היא  ישראל 
פרנקל, כלכלת ישראל בעידן הגלובליזציה: מצב המשק ואתגרים למדיניות, הרצאה 

שנשא בכנס קיסריה, 15 ביולי 1999, עמ‘ 29(.

הניאו–ליברליות  הפרקטיקות  אימוץ  את  שמציגה  ברטוריקה  במיוחד  אינטנסיבי  שימוש 
כמוכתב על ידי הגלובליזציה הפיננסית ננקט במהלך המחלוקת על שינוי חוק בנק ישראל. 
אם  להתרחש  שעתיד  על  אפוקליפטיים  תרחישים  הציבורית  בזירה  הפיץ  המרכזי  הבנק 
תתקבל החקיקה שנועדה להגביל את עצמאותו ואת עוצמתו. למשל, לאחר שמשרד האוצר 
ניהל הבנק  ניסח ב–2002 את הצעת החוק שנגדה את מודל העצמאות של הבנק המרכזי, 
חוק  חקיקת  על  בחריפות  יגיבו  הפיננסיים  הנוסחה שהשווקים  על  הפחדה שהתבסס  מסע 
כל  קודרת של  צייר הבנק תמונה  ישראל תיפגע קשות. בהודעה לעיתונות  ושכלכלת  כזה 
בשווקים  ישראל  בדירוג האשראי של  הורדה  בעיקר  המוצע,  החוק  לגרום  הנזקים שעלול 

הבינלאומיים ומשבר פיננסי בעקבות זאת:

פוגעת  המחירים,  ליציבות  ישראל  מדינת  של  מחויבותה  את  מבטלת  זו  הצעה 
בעצמאות בנק ישראל, מכפיפה את בנק ישראל להנחיות שר האוצר, קובעת מטרות 
העומדות בסתירה אחת לשנייה, יוצרת תהליך קבלת החלטות הנגוע בניגודי עניינים 
עלולה  זו,  בעת  דווקא  הריבית...  מדיניות  של  תכליתי  ניהול  בכלל  מאפשרת  ולא 
הצעת החוק להביא להורדת דירוג האשראי של ישראל. ...פגיעה בדירוג האשראי 
של מדינת ישראל תעודד יצוא הון מהמשק ותחייב רמת ריבית גבוהה יותר, ובמשך 
הזמן תביא להידרדרות היציבות הפיננסית )בנק ישראל, דוברות והסברה כלכלית, 
היום  האוצר  משרד  שהגיש  ישראל  בנק  לחוק  תיקון  להצעת  ישראל  בנק  תגובת 

לממשלה, 10 במרס 2002(.20

קודם,  התייחסנו  שאליהן  האחרות  האסטרטגיות  בצירוף  ישראל,  בנק  של  האימה  תחזיות 
הצליחו להביא את משרד האוצר לסגת מהצעותיו לשינוי חוק בנק ישראל. זו רק דוגמה אחת 

המאזניים,  כף  על  האזרח  הכספית של  חירותו  ישראל:  בנק  לחוק  המוצע  התיקון  קליין,  דוד  גם  ראו   20

הרצאה שנשא ביום עיון על חוק בנק ישראל באוניברסיטת בר אילן, 11 באפריל 2002; ההרצאה פורסמה 

בעיתון הארץ ב–12 באפריל 2002.
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להצלחת בנק ישראל למצב את עצמו כסמכות על בכל הנוגע לתגובת השווקים הפיננסיים 
אחת  את  המקומי  בשדה  ולהשליט  להנכיח  הצליח  הוא  כך  המדינה.  של  הפעולה  לדפוסי 
שיש  האידיאולוגית  הקביעה  הגלובלי:  הניאו–ליברליזם  של  ביותר  החשובות  הלוגיקות 
חלופות,  בין  לבחור  המדינה  יכולת  את  כביכול  כוח ממשמע שמבטל  הפיננסיים  לשווקים 

שהרי האימוץ של פרדיגמת המדיניות הניאו–ליברלית הוא הכרחי. 

סיכום

ניאו– מדיניות  וקווי  מוסדיים  הסדרים  שאימוץ  הקביעה  המאמר,  בתחילת  שציינו  כפי 
ליברליים הוא חיוני כדי להבטיח תפקוד תקין של הכלכלה הלאומית בעידן הגלובלי רכשה 
בין  הקשר  של  זה  דטרמיניסטי  ניסוח  בישראל.  הציבורית  בזירה  מאליו  מובן  של  מעמד 
הוא  המקומיות  ברמות  הפוליטית  הכלכלה  של  הטרנספורמציה  ובין  הגלובליזציה  תהליך 
מרכיב יסודי במהלך של בניית ההגמוניה הניאו–ליברלית הן בישראל והן ברבות ממדינות 
של  ההשלטה  בתהליך  ישראל  בנק  שמילא  המרכזי  התפקיד  את  הראנו  בניתוחנו  העולם. 
אותה תפיסה. במאבקיו עם שחקנים מקומיים אחרים הרבה הבנק להציג את הגלובליזציה 
את  ניסח  הוא  כך  כדי  תוך  לתכתיביה.  לציית  שיש  עוצמה  רב  כגורם  ממדיה  שלושת  על 
צעדיו ואת הצעותיו לשינויים מוסדיים ואת פרדיגמת המדיניות הניאו–ליברלית כולה כמענה 
ההכרח  פוליטיקת  פי  על  הגלובלית.  הכלכלה  שיוצרת  החדשים  לתנאים  היחיד  הרציונלי 
הכלכלה  תוכל  לא  אלה,  ניאו–ליברליות  פרקטיקות  ימוסדו  לא  אם  ישראל,  בנק  שניהל 
הוא  כך  תידרדר.  ואף  היא תדשדש במקום  ולכן  הגלובלית,  הישראלית להשתלב בכלכלה 
ולסכל את  לבצר את מעמדו בשדה  הפוליטית,  הכלכלה  על  להרחיב את השפעתו  הצליח 
הניסיונות של שחקנים אחרים, בעיקר משרד האוצר, להגביל את עוצמתו. במילים אחרות, 
שינויים מוסדיים אלה שיקפו לא רק את האמונה של אנשי הבנק בדוקטרינה הניאו–ליברלית 
ניאו–ליברליות דפוסי פעולה  ואת היותם חלק מהקהילה האפיסטמית הרואה בפרקטיקות 
ראויים וחיוניים, אלא גם אינטרסים מוסדיים קונקרטיים של הבנק המרכזי במסגרת התצורה 

המוסדית של המדינה. 
האידיאולוגיות  הלוגיקות  של  ההטמעה  היא  זה  תהליך  של  יותר  הכללית  המשמעות 
ובמנגנון  בכלל  המקומי  הפוליטי–כלכלי  בשדה  הגלובלי  הניאו–ליברליזם  של  והמוסדיות 
העמדת  ומוניטרי,  פיסקלי  ריסון  כמו  ־  יסודיים  ניאו–ליברליים  עקרונות  בפרט.  המדינה 
ההון  שוקי  של  ליברליזציה  המקרו–כלכלית,  המדיניות  של  מרכזי  כיעד  המחירים  יציבות 
והגמשת משטר שער החליפין, וכן מתן עצמאות לבנק המרכזי ־ הפכו בעקבות הפעילות 
הפוליטית של בנק ישראל לקווים מנחים מרכזיים בפעילותה של המדינה הישראלית בזירה 
הכלכלה  בטרנספורמציה של  הבנק  העוצמה של  רב  תפקידו  אפוא  עולה  מכאן  הכלכלית. 
הניאו–ליברלי.  למודל  מפתחת  מדינה  של  ממודל  למעבר  ותרומתו  בישראל  הפוליטית 
יכולתו הפוליטית של הבנק המרכזי למלא תפקיד זה ניזונה במידה רבה ממיקומו המוסדי 
כחוליה שמחברת בין השדות הגלובלי והמקומי. מיקום זה אפשר לו לגייס לוגיקות, תבניות 
וכך להשליט בשדה הפוליטי–כלכלי המקומי את התפיסה שהפרויקט  גלובליים,  ושחקנים 
הניאו–ליברלי הוא כורח המציאות הגלובלית. כך הוא השתתף כשחקן מפתח בניסיון לטשטש 
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ולהסוות את האופי הפוליטי האינהרנטי של הפרקטיקות הניאו–ליברליות. באמצעות הצגתם 
של העקרונות וההסדרים המוסדיים הניאו–ליברליים לא רק כרצויים אלא בעיקר כהכרחיים, 

תרם הבנק לסגירת המרחב הפוליטי שבו אפשר לנסח ולהעלות חלופות. 
לניתוחנו את המקרה הישראלי השלכות כלליות על האופן שבו בוחנים את הזיקות בין 
תהליך הגלובליזציה ובין התפתחויות מוסדיות ופוליטיות ברמה המקומית. גישתנו הולכת 
גלובליזציה  תהליכי  בין  דטרמיניסטי  ואף  פשוט  סיבתי  קשר  הרואה  להשקפה  מעבר  אל 
מוסדית וכלכלית ובין ההתעצמות של פרדיגמת המדיניות הניאו–ליברלית ברבות ממדינות 
העולם. טענתנו התיאורטית העיקרית היא שהגלובליזציה אינה כוח אקסוגני שמפעיל לחצים 
רבי עוצמה על השדה הפוליטי המקומי ועל המדינה, אלא ששחקנים מקומיים מגייסים את 
להדגיש  חשוב  זה  בהקשר  שלהם.  היום  סדר  את  לקדם  כדי  בה  ומשתמשים  הגלובליזציה 
ותו לא. למודלים מוסדיים שמיוצרים  שאיננו טוענים שהגלובליזציה היא תופעה רטורית 
הבינלאומיים  הכלכליים  הארגונים  נורמטיבית;  עוצמה  יש  אכן  הגלובלי  בשדה  ומופצים 
הגלובלית  במערכת  חלשות  מדינות  על  ישירה  כפייה  עוצמת  להפעיל  לעתים  יכולים 
ולהפעיל השפעה עקיפה המבוססת על מעקב ופיקוח על מדינות אחרות; ובשל ההתרחבות 
של השווקים הפיננסיים הגלובליים וניידותו ההולכת וגוברת של ההון, הוא אכן צבר מאז סוף 
המאה הקודמת עוצמה מבנית ניכרת בהשוואה לעבר. אלא שתהליכים אלה אינם משפיעים 
על הכלכלות הפוליטיות המקומיות כגורמים מכניסטיים שמציבים אילוצים מוחלטים מבחוץ 
וכך מעקרים את המדינות מיכולותיהן הפוליטיות והמוסדיות לעצב ולווסת את התהליכים 
יש  הגלובליזציה  של  והכלכליים  המוסדיים  שלהיבטים  טוענים  אנו  זאת  תחת  הכלכליים. 
השפעה על העיצוב של הכלכלה הפוליטית ברמה המקומית ועל יחסי מדינה–חברה בעיקר 
עקב הנכחתם והטמעתם בשדה המקומי באמצעות פעילות פוליטית של שחקנים קונקרטיים. 
יתר על כן, ההשלכות של הלוגיקות האידיאולוגיות והמוסדיות של הניאו–ליברליזם הגלובלי 
ניהול  באמצעות  עצמו  המדינה  מנגנון  תוך  אל  הפנמתם  בעקבות  מרבי  מיצוי  לידי  באות 
של פוליטיקת ההכרח. כך, מה שנראה על פניו כהיחלשות המדינה אל מול כוחות מוסדיים 
וכלכליים גלובליים מתגלה בעצם כתהליך שמובל על ידי סוכנויות מדינתיות. אנו מציעים 
לאור  הגלובלי  בקפיטליזם  הפוליטיות  הכלכלות  של  הטרנספורמציה  את  לבחון  אפוא 
גישה פוליטית–מוסדית שמתמקדת ביחסים שבין תהליכים וכוחות גלובליים ובין הפעילות 
הפעולה  מדינתיות.  סוכנויות  של  זו  בעיקר  מקומיים,  שחקנים  של  הקונקרטית  הפוליטית 
הפוליטית בשדות המקומיים היא זו שמנכיחה את הגלובלי ומביאה להתעצמות ולמיסוד של 

פרדיגמת המדיניות הניאו–ליברלית.
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