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 תודות

הרקע , את מערכת הכסף ההיסטוריון החוקר לבעז הירשראשית ברצוני להודות 

על הזכות לבנות ולהיבנות מספרו המכונן בעברית , עיוותיה ותיקונה, ההיסטורי שלה

הוא בבחינת ' יוצרים כלכלה חדשה'. יוצרים כלכלה חדשה  :בנושא מערכת הכסף

את הרקע , המציג הן את ליקויי מערכת הכסף הנוכחית, מעט המכיל את המרובה

ואת הפיתרון המקיף והיסודי לכסף ריבוני , הכסף הנוכחית ההיסטורי להתפתחות מערכת

ומבחינה זאת גם ראוי , מגובה בעושר רב של מקורות, דבר דבור על אופניו .קיימא-בר

כתוב בשפה , הוא ספר קצר, יוצרים כלכלה חדשה. לשמש כספר מבוא אקדמי לנושא

 . ומתרחק מעגה מעורפלת של כלכלנים, ברורה לכל אדם

ועל , על הדיונים הפוריים, בישראל לחברי התנועה לשינוי מוניטארי להודותאני מבקש 

מסמך היסוד של . היכולת להשתתף בשיח רחב ולקחת חלק בפעילות לקידום הנושא

מצא גם הוא את דרכו   נייר העמדה של התנועה לשינוי מוניטארי בישראלהתנועה  

תודה מיוחדת , מך ולדיוניםתודה לאסף מורג שהיה תורם מרכזי למס. ספר זה/לאתר

תודה לכל המתרגמים . של התנועה לשינוי מוניטארי בישראלהמרכזי היזם , לאריה בן דוד

 . שעמלו בכישרון וחריצות ויכולתי להיבנות עליהם, סרטים וסרטונים, של טקסטים

אך לא רק שהוא , ספר זה מציג את משנתו הייחודית של המחבר בנושא מערכת הכסף

מבחינה זאת . אלא אף מציג מאמרים וציטוטים של רבים וטובים, דברי אחריםמתבסס על 

בעת הזאת , חלקם בעלי סמכות עולמית הוא מעין אסופה של מקורות מגוונים

הבחירה . לכל אלה חב המחברת הכרת תודה גדולה .ובהיסטוריה של מערכות הכסף

יחס לעושר העצום של נעשה גם כדי לסבר את עיני הקורא ב, להציג מקורות מגוונים

 . חלקים בעלי סמכות אקדמית ובנקאית התומכים ברפורמה המוניטארית, מקורות

 . למערכת כסף שפויהמאבק בבישראל  מרכזיפעיל ה לערן הילדסהייםאני אסיר תודה 

 בלוגהוגדר בתקשורת המיינסטרים כ ,הכלכלה האמתית  ,שהוא מנהל החשוב הבלוג 

  amitit.blogspot.co.il-http://kalkala               אל הכלכלי העצמאי הגדול בישר

דן  בהם  תרומתו הרבה והשוטפת לנושאים על  תודות.  ובעל תכנית רדיו בקול ישראל

 .הנדרשת במערכת הכסף ברפורמההציבורי  השיח  להתפתחות   חשיבותו ועל  ספר זה 

תודות גם לאמנון   .באתר זהשולבו  בכלכלה האמתיתקטעים רבים ממאמרים וסרטונים 

 ומאיר הולר מיכללתודה . פורטוגלי שמאמרו באתר הכלכלה האמתית מתפרסם כאן

 . על תרומתם לתרגום מאמר שבחלקו מופיע כאן ידידיה

 והמקדם של הרפורמה, המפיק, התסריטאי, הסופר, תודה מיוחדת לביל סטיל

-של רפורמת כסף ריבוני בר, העקבי והנחוש, המתמיד, הלוחם ללא חת ;המוניטארית

לפגשו ולקיים אתו , מסרטיו, שהייתה לי הזכות ללמוד מספריו, ב ובעולם"קיימא בארה

ביל הרשה לי בנדיבותו לפרסם מכל פרסומיו . יחד עם שותפי לדרך בעז הירש, דיונים

 . כחפצי

http://kalkala-amitit.blogspot.co.il/
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נים הנוקבים והמפרים ועל תרומתו להגות המוניטארית תוך על הדיו, תודה לאורי ירון

על יצירת בועות הדיור הבלתי , ביאור ההשלכות של עיוותי מערכת הכסף הנוכחית

 . ספר זה/קטעים ממאמריו משולבים באתר. נמנעות

מופיע  "הפלוטוקרטים"כריטסה פרילנד שראיונו החשוב עם לגיא רולניק גדולה  תודה 

 .באתר זה

שמהם יכולתי ללמוד , והכותבים, הסופרים, המנהיגים, החוקרים, גם לכל ההוגיםתודה 

 . אתר זה/ועל משנתם ופועלם לבסס ספר, את מערכת הכסף לעומק

 . ותוכלו לאתר שמותיכם על ידי פונקצית חיפוש פשוטה כאן, כל הקרדיטים נשמרו

מצפה לשיתופי כי החומר המוצג לפניכם , לאלה שעוד יתרמו לנאמר, תודה גדולה

 . פעולה

 .כל הנכתב בספר זה הוא על אחריותו של כותב שורות בלבד, כמובן
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 מבוא

הונאה . הבנקאים יוצרים את הכסף הלאומי יש מאיין ואחר כך גובים מאיתנו ריבית על כך

אין .  בעולם, המחלותו העוני, זו של יצירת הכסף היא הסיבה העיקרית לרוב הרעב

ממשלות , אין שום סיבה לממשלות ללוות כספים, סיבה לסגפנות לאומית לחלוטין שום

היא מאבדת , אם ממשלה לווה מהבנקים, יכולות להפיק את הכסף שהן זקוקות לו

המשמעות היא שהממשלה וכל חלק , כתוצאה מכך את ריבונותה הלאומית לאותם בנקים

א אך ורק את טובתם של אל,  שוב לא יוכלו לייצג את האינטרס הציבורי הרחב, שלה

הבנקאים יצרני הכסף והתאגידים שהם שולטים עליהם בעקיפין או ישירות באמצעות 

  .האשראי הבנקאי שהם יוצרים יש מאיין

  https://www.youtube.com/watch?v=zMi78KNPhnkביל סטיל  

 קיימא -כסף בר

 הרפורמהמוצגת  ,במקביל . החיבור מציג את הכשלים של מערכת הכסף הקיימת

הכסף נוצר בדרך בה שעיקרה , קיימא-היא רפורמת כסף בר מערכת הכסףב הנדרשת

פירושו שרק המדינה היא שרשאית לייצר , על קצה המזלג קיימא-כסף בר. בעולם כיום

 . שקופה ומבוקרת לעילא, יתבאמצעות רשות מוניטארית עצמא, את היצע הכסף במשק

במידה רבה על ידי התנועות לרפורמה מוניטארית נתמכת –מהפכה זאת במערכת הכסף 

מפואר של רפורמאטורים  מתוך מקבץ , וקונה את תוקפה ואת מקצועיותה  בארץ ובעולם

ביניהם מבין הכלכלנים החשובים ביותר , וכלכלנים מוניטאריים ,של מערכת הכסף

מדיניות מוניטארית ובהתבסס על  ההיסטוריה לאורך   ועוד קודם לכן ,במאה העשרים

  .נחלווההצלחות  ש שהנהיגו 

כסף יסודו של . כסף שישמור על יציבותו באופן מובנה, כשמו כן הוא, קיימא-כסף בר

מחייב  שמבטיח את יציבות  דפוס פעולההיא במערכת כסף שבנויה על פי  קיימא-בר

מווסתת בהיזון חוזר מתמיד ובעל חוקיות קבועה ומוגדרת  שליטה על ידי, המטבע הלאומי

יהיה נתון , יצירת היצע הכסף דפוס . היצע הכסף במשק בגובה , ומפוקחת היטב

כדי למנוע ניצול לרעה של , אבל מאידך יהיה קשיח במידה מספקת, להתערבות אנושית

ידועים בכלכלה  דפוס זה שהפרמטרים שלו .התערבות פוליטית או של בעלי המאה

את הפקת הכסף או גריעתו מהמשק בהתאם  יאפשר, בחיבורוצג המוניטארית המ

 . בחוקה ואףלאינטרס הציבורי הרחב המעוגן בחוק 

, מסביב לאינפלציה אפס, האינטרס הציבורי  הרחב לענייננו מוגדר כמערכת כסף יציבה

בדרך שהציבור , ורכאשר רווחי הפקת הכסף שקופים לחלוטין ומגיעים לרשות הציב

רכת כסף שפועלת לטובת כלל משמעות הדברים היא מע.  מגדיר בחוקיו או אף בחוקתו

 . הציבור

https://www.youtube.com/watch?v=zMi78KNPhnk
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ואף יותר  55% כ, במערכת הכסף הקיימת כיום בכל העולם, קיימא-בניגוד לכסף בר

. יש מאיין, הנוצר על ידי הבנקאות הפרטית , הוא כסף מבוסס חוב כיום מהיצע הכסף

כסף מבוסס חוב זה הוא העומד בבסיס .  שמישהו משלם עליו ריביתכלומר כסף 

במעגל הכלכלי הראשון שהוא מעגל  הכלכלה בעולם כולו והוא הגורם לעיוות היסודי

 .    של כל המשקים בעולם כשל המצוי בלבה הכלכלית, עצם הפקת הכסף

, דולוגיתאיננה קשה מבחינה טכנית או מתו קיימא-כסף בררפורמה ליצירת מערכת ה

 כרוכה אבל הבעיה הקשה ביותר העומדת בפניה. וקלה בעצם לביצוע מבחינה טכנולוגית

שמשתקת ושתקה כל , בהתגברות על תקינות פוליטית גלובאלית בעלת עוצמה אדירה

 . החלטה פוליטית כנגדה

 אבטלה טכנולוגית 

,  יטיביותגם קוגנ, נוצרת כפועל יוצא של אוטומציה ורובוטיקה אבטלה טכנולוגית

אנו כבר . בקצב גבוה יותר מאשר משרות חדשות הנוצרות שמייתרות משרות אנושיות

 .נמצאים בעידן של אבטלה טכנולוגית שרק הולכת ומאמירה

    הפרדוכס הטכנולוגי כלכלי

שבו למרות , הפרדוכס הטכנולוגי כלכליהוא  , קרוב אצל האבטלה הטכנולוגיתהעניין 

פרי התאוצה , שירותים ונכסים, של מוצרים כוח היצור בפוטנציאל גידול עצום

 השירותים והנכסים , גידול בפועל ביצור המוצרים, בפועל בפריון גידול, הטכנולוגית

משום שלאוכלוסיה אין די כוח הפרדוכס נוצר . ולעיתים אף חלה נסיגה בפריון בפועל

   .המשק יכול ליצרשפוטנציאל הייצור של קניה לקנות את כל מה 

 הגדלת כוח הקניה של האוכלוסייה

 . הבהגדלת כוח הקניה שלהיא , התשובה להתדלדלות כוח הקניה של האוכלוסייה

הגדלת כוח הקניה של של  החשובה תובנה ומרחיב ביחס ל מנמק ,החיבור מציג

מ והן באמצעות אבטחת הכנסה "הן באמצעות ביטול מיסוי רגרסיבי כמו מע, האוכלוסייה

 טכנולוגית שקיפותוהן באמצעות , ן באמצעות רגולציה תאגידית שקופהה, הולמת לכל

   . של כל הכסף הציבורי

 

 ה"אהב – אבטחת הכנסה בסיסית הולמת

, אבטלה הטכנולוגיתה בעיקר כפועל יוצא של ביחס לירידת כוח הקניה של האוכלוסייה 

יא מגדילה נותנת מענה מקיף לכך תוך שהאבטחת הכנסה בסיסית לכלל האוכלוסייה 

 .  את כוח הקניה הזמין של כלל האוכלוסייה
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רוגרסיבי שיחד עם מיסוי פ, תוספת כוח קניה, נועדה לתת לאזרחים כולם ה"אהב 

נועדה להחזיר , בקרת תאגידים ושקיפות הכסף הציבורי, וביטול מיסוי רגרסיבי

האומות  כך שיתאים לכוח הייצור המאמיר של כל, לאוכלוסייה את כוח הקניה האבוד

  .המתקדמות טכנולוגית

המאוזנת הכלכלית לצמיחתן חיונית  היא, בטחת הכנסה בסיסית הולמתא - ה"אהב

 ,לאוכלוסייה עודף כוח קניה משום שהיא מאפשרת הקצאת  .של האומות, האופטימאלית

היא עצמה כוח הדוחף את הכלכלה  לכן . התואם את פוטנציאל הייצור של המשק

 . שמבאר החיבור לצמיחה גדולה כפי

קצבה . שתינתן לכל אזרח לקצבה בסיסית הולמת הנדרשיםמקורות המימון מבוארים 

 . ומאיליו את הצמיחה של המשק הן את התוצר, הן את רמת החייםמגדילה  שהיא שנטען

 .בעז הירשנטבע על ידי , ה"אהב –אבטחת הכנסה בסיסית הולמת  המונח, בישראל

לראשונה נושא כשהעלה אותו השל  והמחקרחות הדיון כותב שורות אלו תרם להתפת

בטחת הכנסה לכל התמיכה בא. ובעבודתו עם בעז הירשבדיוני התנועה לשינוי מוניטארי 

-  Universal Income – פני להחל מב והן באירופה "לו תומכים חשובים הן בארה קנה

 . ואולי עוד קודם לכן מאה שנהכ

שקיפות טכנולוגית , הכנסה בסיסית הולמת אבטחת ,קיימא-של כסף בר בהשילו

הוא שילוב , התאגידים הציבוריים שלרגולציה אפקטיבית ו ,של הכסף הציבורי

שיכול להוציא את משקי האומות כולן מהמבוי הסתום בו הן נתונות   ,ביצוע-בר, סינרגטי

ף לא רק במעגל הראשון של עצם יצירת הכס, מזה כמאה שנה ולהוביל לחירות כלכלית

 .שאיבת העושר הלאומי על ידי העשירים ביותר'אלא גם פיתרון במעגל השני של 

לכך שהפרדוכס הטכנולוגי יעלם והמשקים יגיעו לאופטימום כוח השילוב הזה גורם 

גידול הריאלי בכוח הייצור של את ה הלוםשי, שירותים ונכסים, הייצור שלהם של מוצרים

כדי מתן מענה אפקטיבי לעושק העושר הלאומי תוך , כל זאת. מוצרים ושירותים במשק

 . ומענה לשחיתות המערכתית הפושה, אקונומית-על ידי צמרת הפירמידה הסוציו

המערכת הציבורית כתריס בפני השחיתות  טכנולוגית של שקיפות

 המערכתית

שתבטיח שוויון , נדרשת בקרת תחרות חופשית, ואבטחת הכנסה קיימא-כסף ברלצד 

קטנים כגדולים ותמנע היווצרות מונופולים וקרטלים מתאמי מחירים , קיםהזדמנויות לעס

. שבכוחם לעשוק את כוח הקנייה של כלל האוכלוסיה על ידי העלאות מחירים מופקעות

בקרה אפקטיבית כנגד . מהשוק שחקנים קטנים ועסקים קטנים פועלים להוצאתקרטלים 

אפשרו הן את הגדלת העושר י, תיאום מחירים של קרטלים והבטחת תחרות הוגנת

 . מכך כולם יוצאו נשכרים. ג"התמ –הפרטי והן גידול העושר הלאומי 
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של כל תנועות , נדרשת גם הקמת מערכת בקרה תקציבית ממוחשבת ושקופה לעילא

כל המוסדות , מהממשלה הרשויות, ובעניין זה דין פרוטה כדין מאה, הכסף הציבורי

חובת השקיפות המרבית וד המנחה כאן חייב להיות עקרון היס. הנהנים מכסף ציבורי

  .כתריס בפני השחיתות המערכתית ושחיתות הון שלטון, של כל הכסף הציבורי

אפשר היה , מבחינה טכנולוגית. איננה בעיה טכנולוגית, הקמת בקרת שקיפות אוטומטית

פי מערכת כזאת גם תחייב שכל דיון תקציבי הנוגע לכס. כבר להנהיגה שנים קודם

ויישמרו במאגר , יתועדו לפרטי פרטיהם, וכל החלטה ונימוק, יוקלט יצולם ויישמר, הציבור

  .אינסופי של תיעוד השירות הציבורי לכל היבטיו

יקדמו את טוהר המידות בסקטור הציבורי , מערכות שקיפות כאלה בכל הסקטור הציבורי

 .  וכתריס בפני שחיתות  מערכתית ושחיתות הון שלטון

של התנהלות  ומעקב מוטה טכנולוגיותיחד עם רגולציה קפדנית , פות מרביתשקי

  הסקטור התאגידי

אולם , מעגל עצם הפקת הכסף, הדגש בחיבור זה הינו על המעגל הראשון של הכלכלה

שבו העשירים ביותר מטים , החיבור מציג מאמרים חשובים של המעגל השני של הכסף

ותוך כדי כך ממשיכים , שני על העושר הלאומי את המשחק לטובתם ומשתלטים במעגל

הפיתרון בהקשר זה הוא יותר רב מערכתי מאשר . ומרוששים את כלל האוכלוסייה

כאן נוצר המעגל השני של השתלטות על העושר . במעגל הראשון של היווצרות הכסף

במשולב עם הבנקים הרב , התאגידים הרב לאומיים, הלאומי של העשירים ביותר

על חשבון כל , תוך כדי הטיה משחיתה של המערכת הפוליטית שתפעל למענם, םלאומיי

יחס גם ב ,להנהיג ולקבע ,הפיתרון כאן הוא הנהגת שקיפות מרבית שניתן. השאר

יחד עם , של הכסף הציבורי שקיפות מרבית. להתנהלות התאגידים הציבוריים

תמנע , ר התאגידישל התנהלות הסקטו ומעקב מוטה טכנולוגיותרגולציה קפדנית 

אלא אף , לא רק כלכלי, עושק של כלל האוכלוסייה על ידי מי שבידיו מצוי כוח עצום

 .  פוליטי עצום

 צמיחה עם איכות חיים וסביבה

גהות , של ערכי הכלכלה עם ערכי איכות הסביבה גם נוקט גישה משוקללתהחיבור 

תוך הרס צמיחה פרועה ל  לכן הדוקטרינה המוצגת איננה פועלת . ובריאות האוכלוסייה

צמיחה כלכלית מאוזנת שהערך הראשון שמנחה אותה היא האינטרס לכי אם , הסביבה

של איכות  ,המשקלל בתוכו גם ערכים של איכות החייםאינטרס  .הציבורי הרחב

. תתרום הכלכלית המאוזנת שלהם הצמיחה ,של בריאות האדם והסביבה, הסביבה

היא בדיוק זאת , אלא גם לאיכות החיים והסביבהתרומה זאת לא רק לרמת החיים 

שהביאה לתחלואי , בצמיחה הכלכלית הבלתי מאוזנת במאה העשרים, שהייתה חסרה

מי יותר , הזיהום ועוד מהם כל בני האדם בכל האומות סובלים, האקלים, והרס הסביבה

 . ומי פחות
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רי איכות סביבה במכלול התוצר במשק חייבים לקחת בחשבון ולשקלל גם מוצרי ותוצ

, מי שתייה איכותיים, ריאות ירוקות, חופש מזיהום הסביבה והאדם, כמו אוויר נקי, וחיים

חייבים לשקלל ולתת ערך כלכלי למוצרי איכות סביבה ובדיון זה תוצרי , בריאות וגהות

אי הכללתם של תוצרי . איכות הסביבה משוקללים במכלול  הגדרת התוצר של המשק

היא הגורם המרכזי שהתיר למין האנושי להרוס את , במסגרת הכלכלית, איכות סביבה

כלכלת המאה העשרים . כאשר תוצר בא על חשבון הרס הסביבה וזיהומה, כדור הארץ

לכמת שיפור מוגדר , ואחת חייבת לכמת את ערכם הכלכלי של תוצרי איכות הסביבה

ולהקנות בכך ,  כן הלאהבשיקום האוקיינוסים ו, בשמירת יערות הגשם, באיכות האוויר

 . את האינטרס והמניע הכללי לקידום איכות הסביבה והאקלים

האנרגיות הבלתי , טכנולוגיות-ננו-לרבות ביו, הטכנולוגיות הירוקות ומתקנות זיהומים

מאפשרים למאה זאת לצאת , שכבר עומדות ועוד תעמודנה לרשות האדם, מזהמות

אך גם לכל החיים , רים ובכך להקנות לאדםלמסע לתיקון נזקי הסביבה של המאה העש

אך חיוני , חיבור זה אינו דן באיכות הסביבה.  על פני כדור הארץ איכות חיים משופרת

הקשר , גהות ואיכות חיים לבין הכלכלה, להדגיש את ההקשר הנכון בין איכות הסביבה

    .  22-שלא נלקח בחשבון במאה ה

 

 

 

 

 ' א פרק

 ניה של האוכלוסיהמחסור הכרוני בכוח הקה

. הוא מערכת הכסף עצמה, למחסור הכרוני בכוח הקניה של האוכלוסיה, העיקריהגורם 

 . גורם זה גם משפיע ומחריף את שאר הגורמים הפועלים לירידת כוח הקנייה
או במילים , לצרכנים במשק אין את כוח הקניה לרכוש את מה שהמשק יכול היה לייצר

סף לקנות את מה שמכלול היצרנים והשירותים במשק היו אין לצרכנים את הכ, אחרות

משום שהיא ביטוי מהותי ואף כמותי , כאן מתרחשת תופעה שחשוב להבינה. יכולים לייצר

 .  מלא לכשל הכלכלי המרכזי בעולם וגם בישראל
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מצד , מצד אחד הצרכנים היו בהחלט רוצים להגדיל את רמת החיים ואיכות החיים שלהם

להגדיל , אף הם בהחלט היו רוצים להגדיל את היצור של מוצרים ושירותיםשני היצרנים 

פוטנציאל הייצור הפוטנציאלי מאפשר גידול רב , את מכירותיהם ואת הכנסותיהם בהתאם

,  אך הדבר אינו מתרחש, כ הביקוש במשק"של התוצר ומפגש שבין התוצר לבין סה

בעיית .  לבין כוח קניה התואם לו משום שלא מתרחש מפגש בין כוח הייצור הפוטנציאלי

ממחסור כרוני בכוח הקניה של מוצרים נובעת , הבעיות הכלכלית של העולם

, להלן יבוארו הגורמים למיעוט כוח הקניה של הצרכנים. מצד הצרכנים במשקושירותים 

להעלות את כוח הקניה של , תכלית שינוי, והמהלכים שניתן לבצע כדי לשנות את המצב

להגדיל את היציבות הכלכלית , להגדיל את פריון המשק משמעותית, במשקהצרכנים 

ויחד עם זאת להגדיל את העושר הלאומי ובדרך שממנה כל שכבות החברה יצאו 

  .נשכרים

בעיית הדיור המאמיר הפכה לבעיה חברתית , בישראל של העשור השני למאה זאת

, ח הקניה של הצרכניםגם היא תולדה ישירה של המחסור בכו, מספר אחת בישראל

שהיא גבוהה בהרבה , גם האינפלציה בישראל. שהוא תולדת מערכת הכסף הנוכחית

ן אינם "לדאך מחירי הנ, ן המאמירים"נחבאת במחירי הנדל, ס"ממה שחושפים נתוני הלמ

יהיה . משוקללים במדד המחירים לצרכן ולכן בעצם אינם נלקחים בחישוב האינפלציה

שהפכה למכת ,  קרי לבועת הדיור, בעיית מחירי הדיור המאמיריםמאוד קשה לפתור את 

קיימא ללא המעבר לכסף ריבוני -גם הוא אינו אפשרי באופן מתמיד ובר, מדינה בישראל

 . קיימא-בר

 

 

 

 אבטלה טכנולוגית –' ב פרק
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נוצרת  אשר  העולם עומד אבטלה טכנולוגית שרק תלך ותחריף, אם נרצה או לא נרצה

חדירת הטכנולוגיות . א של טכנולוגיות חדשות שמייתרות משרות קיימותכפועל יוצ

חודרת ועוד תוסיף להחריף עם כניסתם של טכנולוגיות , מייתרות כוח אדם אנושי

ובעלות יכולות , בעלות שליטה מלאה על שפות ודיבורטכנולוגיות , קוגניטיביות ורובוטיות

, חסיני טעויות, רכבים ללא נהג, וגמיתלד. מוטוריות שעולות על בעלי מקצוע אנושיים

אך מייתרות , אומנם טכנולוגיות חדשות יוצרות משרות חדשות. שיחליפו נהגים מקצועיים

יותר מכך המשרות החדשות שנוצרות דורשות השכלה והכשרה . עוד יותר משרות ישנות

 במאה העשרים עוד התקיים ויכוח רציני האם. שאין לנפלטים משוק העבודה הישן

הויכוח הוכרע וברור ( 2215), אבל כיום, הטכנולוגיה מייתרת יותר משרות משהיא מייצרת

למי שבוחן את הדברים ללא הטיה שהיא מייתרת הרבה יותר משרות משהיא יוצרת 

. ושהנפלטים מהמשרות החדשות יתקשו יותר ויותר להשתלב במשרות החדשות שנוצרות

מהמשרות הקיימות ייגרעו  %47פורד מנבא שמחקר חדש של אוניברסיטת אוקס ,לדוגמה

 . משוק העבודה בתוך שני עשורים

הוא האוטומציה החודרת לכל תחומי ייצור מוצרים , הגורם המרכזי והמתמיד לכך

 . ומייתרת עובדים בקצב הגבוה יותר מאשר המשרות החדשות שהיא מייצרת, ושירותים

 בכוונת מכוון עולם מסולפיםמסתבר שמדדי האבטלה כפי שהם מוצגים כיום בכל ה

   .בהרבהובפועל הם גדולים 

בעלי ההון והסטטיסטיקאים מנסים , הפוליטיקאיםהאבטלה הטכנולוגית היא תופעה ש

האוטומציה מייתרת עובדים בקצב הגבוה יותר מהמשרות . לטאטא מתחת לשטיח

ות העולם הפך כבר לעניין כרוני בארצ, אחוז המובטלים הגבוה .החדשות שהיא מייצרת

  ."המתפתח"ועוד חמור מכך בהרבה בעולם   –המפותח 

ובעיקר מול  גם פוגעת בכוח המיקוח של העובדים מול המעסיקים  הטכנולוגיתהאבטלה 

תורמת עוד יותר לירידת , ירידת כוח המיקוח של העובדים. המעסיקים החזקים

ירידת כוח    . השכר הריאלי הממוצע של האוכלוסייה וצמצום כוח הקניה שלה

ובעיקר עובדי קבלן של ביותר בתופעת עובדי הקבלן  הקיצוני הלידי ביטוי המיקוח באה

  .של עובדי הקבלן ביותר הריאלי הגדולשהוא המעסיק  ,הסקטור הציבורי והמשלה

 ,ראשית .אך יש לכך מספר סיבות ,בישראל אחוז האבטלה לכאורה בין הנמוכים בעולם
 ,57%וכלוסייה הזמינה לעבודה בשוק העבודה עומד על כ אחוז ההשתתפות של כלל הא

אחוז משמעותי של  ,עקב המצב הביטחוני ,שנית .שהוא הנמוך ביותר בעולם המערבי
גם כוח המיקוח של העובדים  .עובדי השכר הנמוך משתלב באבטחת מוסדות ציבור

  .ובהתאם לכך גם כוח הקנייה הריאלי שלהם ,לעומת המעסיקים הולך וקטן
 

 הפרדוכס הכלכלי טכנולוגי

 .המציאות הנוכחית בכל העולם מאופיינת בכושר ייצור מאמיר בגלל שיפורים טכנולוגיים

של  מחסור גדול בכוח הקניהלהתממש בגלל מ אולם כושר ייצור זה רחוק
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הוא שגורם , בצד הביקוש כלומר, המחסור הגדול  בכוח הקניה. האוכלוסיה הרחבה

משום שהיצור , המוצרים והשירותים של ייצורהיקף ה קרי , וןלירידה בפועל של הפרי

 . תאים את עצמו לביקושמטבע הדברים מ

, לייצר בפועל הרבה יותר מוצרים ושירותים מבוקשים, הטכנולוגיה והיכולת קיימים כבר

ולכן הפריון . אין לאוכלוסייה כסף לקנות את אותם המוצרים והשירותים, אולם פשיטא

 . וכל הכלכלה מדשדשת, ג אינו ממריא"התמ, יצור נשאר נמוךה, נשאר תקוע

אותו כבר מאפשרת התאוצה הטכנולוגית ופריון הייצור  ,במקום עושר לכל האפשרי

מעגלים , שעליהן נמנית גם ישראל, אנו חווים גם באומות המפותחות כלכלית ,המאמיר

למרות , להאבטלה גדה .נרחבים באוכלוסייה שגולשים במדרון העוני החלקלק

למרות הסטטיסטיקות שמראות , מאמיר" יוקר המחיה", הסטטיסטיקות הטוענות אחרת

תוך , יוקר המחייה בישראל מתחבא בעיקר בעליית מחירי הדיורראוי לציין ש. את הפך

רואים את טרם והתנפחות בועת דיור ש, התרחקות המעמד הבינוני מדירה בהישג יד

 . סופה

נמצא , שעושקת את הכסף הציבורי, גם לשחיתות המערכתיתו, המענה לחוליי הכלכלה

ומוכנה לשבור , שלא תהיה שבויה בדוקטרינה הקיימת, אך נדרשת מנהיגות, בהישג יד

 . עידן אחרית הימים. מוסכמות ולפרוץ דרך לעידן של שפע כלכלי לכל

 . להלן שני פרסומים המאירים את הבעיה

מכור לנו אחוזי שיטות   הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ל
 אבטלה הנמוכים בחצי מהאחוז האמיתי

 

 באדיבות תכנית הרדיו של הכלכלה האמיתית

בדק ומצא כי האבטלה המפורסמת על ידי , נשיא חברת גאוקטוגרפיה, אבי דגני' פרופ

הנה ארבע הסיבות שגרמו לו להגיע למסקנה . ס נמוכה בחצי מהאבטלה האמיתית"הלמ

 :זו

המשמעות היא שהוא מרחיב . 15וביו תלמידי בית ספר החל מגיל ס מכליל בחיש"הלמ. 1

 .אלף אזרחים במשק 532-את כוח העבודה באופן מלאכותי ב

אף על פי שכנראה רובם מעולם לא שלחו , ל כמועסקים"ס מחשיב את חיילי צה"הלמ. 2

 . קורות חיים בחייהם 

האזרחים לא  גיל זה מ. 64ס מתייחסות לאזרחים עד גיל "הסטטיסטיקות של הלמ. 3 

נכללים בכוח העבודה ולכן המובטלים מגיל זה ומעלה שמחפשים עבודה לא נכללים 

 .מי שעבד שעה אחת במהלך השבוע אינו נחשב מובטל. 4.  בסטטיסטיקות

היא לא  OECDס שאין לו ברירה כי הוא פועל על פי הסטנדרט של ה"הטענה של הלמ
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מאפשר למדינות לשנות את דרך המדידה  OECD -הסטנדרט של ה, על פי דגני. נכונה

  .כך שיתאימו למאפייני השוק, ואת הפרשנות של כל אחת מהן

 אלף ישראלים עומדים לאבד את עבודתם 911: זהירות

: המועצה הלאומית לכלכלה הציגה ניתוח של השינויים הצפויים בשוק העבודה  המסקנה
, לחלוטין את מפת התעסוקה בישראלהמהפכות הטכנולוגיות של השנים הקרובות ישנו 

  http://www.themarker.com/news/1.248228 .  והמדינה לחלוטין לא ערוכה לכך

 מירב ארלוזורוב :מאת
הציגה את , בכובעה כמטה התכנון האסטרטגי של ישראל, המועצה הלאומית לכלכלה

אלף ישראלים  522-המשמעות של הנתונים האלה היא ש .ני הממשלההנתונים בפ

לא את מקום העבודה , שימו לב. עומדים לאבד בעשורים הקרובים את העבודה שלהם

מהעובדים במדינת ישראל  32%-מדובר ב. המקצוע שלהם ממש אלא את, שלהם

ו רוצה כשאף מקום עבודה אחר אינ, שבקרוב ימצאו את עצמם נזרקים משוק העבודה

על  אלא, לא רק על מקום העבודה שלהם אבד הכלח: הסיבה. יותר להעסיק אותם

  .הםלהמקצוע ש

 שקיפות המערכת הציבורית כתריס בפני השחיתות המערכתית

שתבטיח שוויון , נדרשת בקרת תחרות חופשית, ואבטחת הכנסה קיימא-כסף ברלצד 

מונופולים וקרטלים מתאמי מחירים  קטנים כגדולים ותמנע היווצרות, הזדמנויות לעסקים

. שבכוחם לעשוק את כוח הקנייה של כלל האוכלוסיה על ידי העלאות מחירים מופקעות

בקרה אפקטיבית כנגד . מהשוק שחקנים קטנים ועסקים קטנים פועלים להוצאתקרטלים 

יאפשרו הן את הגדלת העושר , תיאום מחירים של קרטלים והבטחת תחרות הוגנת

 . מכך כולם יוצאו נשכרים. ג"התמ –גידול העושר הלאומי  הפרטי והן

של כל תנועות , נדרשת גם הקמת מערכת בקרה תקציבית ממוחשבת ושקופה לעילא

כל המוסדות , מהממשלה הרשויות, ובעניין זה דין פרוטה כדין מאה, הכסף הציבורי

פות המרבית חובת השקיעקרון היסוד המנחה כאן חייב להיות . הנהנים מכסף ציבורי

  .כתריס בפני השחיתות המערכתית ושחיתות הון שלטון, של כל הכסף הציבורי

אפשר היה , מבחינה טכנולוגית. איננה בעיה טכנולוגית, הקמת בקרת שקיפות אוטומטית

מערכת כזאת גם תחייב שכל דיון תקציבי הנוגע לכספי . לפני שניםכבר להנהיגה 

ויישמרו במאגר , יתועדו לפרטי פרטיהם, החלטה ונימוק וכל, ישמריוקלט יצולם ו, הציבור

  .אינסופי של תיעוד השירות הציבורי לכל היבטיו

יקדמו את טוהר המידות בסקטור הציבורי , מערכות שקיפות כאלה בכל הסקטור הציבורי

 .  וכתריס בפני שחיתות  מערכתית ושחיתות הון שלטון

 
 

http://www.themarker.com/news/1.248228
http://www.themarker.com/news/1.248228
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 מהי האינפלציה האמתית

אך התייקרות מחירי הדירות ,  ינפלציה בישראל הוא בעליית מחירי הדיורמרכיב מרכזי בא

כך , כמו במניפולציות שהודגמו לעיל בחישוב האבטלה. לא מחושבת ישירות במדד

 גרמת בעיקרהנהאינפלציה גם היא . מבוצעות מניפולציות בחישוב האינפלציה

, ים לתאם מחיריםושנית מכוחם של התאגידים הפרוטקציונרמהדרך בה מופק הכסף 

תופעה זאת . להעלות מחירים ולשאוב כוח קניה מהציבור אל צמרת הפירמידה הכלכלית

גדולה של המחירים ועל ידי הוזלת מחירים  אפשרית  בעצם בולטת במיוחד בישראל בה 

, תופעת שני המעגלים דבר שאינו מתקיים בגלל .הגדלת כוח הקניה של הצרכנים, כך

 באמצעות , ומעגל העושק השניהכסף  בה נוצרדרך של עצם ה ראשית המעגל הראשון

 . התאגידים השליטים ושחיתות ההון שלטון איבת העושר הלאומי שלש

 . הכלכלה האמתיתבעז הירש באתר 

( ₪מיליארד  127.5-ל 33-מ)בעשור האחרון כמות הכסף שבידי הציבור גדלה פי ארבעה 

זאת הכפלה של כמות הכסף ( 127.5-ל 261.-מ) %125ובחמש השנים האחרונות בלבד ב 

האם האוכלוסיה גדלה ? האם התוצר הכפיל את עצמו בחמש שנים! בתוך חמש שנים

שום . לא ולא, לא...?האם הוקמו עסקים קטנים וגדולים בהיקף כזה? בשיעור דומה לזה

רק כמות הכסף צמחה בשיעור אסטרונומי שכזה ללא שום . דבר לא הכפיל את עצמו

הכסף שלנו  –פשוט הר שקלים מנופח שמסתיר את האמת הפשוטה . יתמוך בובסיס ש

 . נשחק

טען הכלכלן המשפיע וזוכה פרס , ביחס לעיוותים של דרך הייצור והניהול של הכסף

 כי  "A Monetary History of the United States" הנובל לכלכלה מילטון פרידמן בספרו

והיא אינה נובעת כפי שסוברים " היא תמיד ובכל מקום תופעה מוניטארית אינפלציה"

אלא רק ממדיניות שגויה של ניהול , רבים  משינויים ביכולת הייצור הריאלית של המשק

 .       הכסף

 

 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94
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 הכנסה בסיסית הולמת תאבטח –  'ג פרק

שהמשק בין , ונאפשר לה את אותו כוח הקניה, ניתן לאוכלוסייה את כוח הקניה החסר
, ולגרום  מפגש הולם בין פוטנציאל הייצור לפוטנציאל הצריכה, כה וכה יכול היה לייצר

 .  שמשמעו חברת שפע לכל
מ ושאר "עניתן לבטל את המ, אולם עוד קודם להפעלת תכנית אבטחת הכנסה לכל

, קיימא-בשיטת כסף בר. שפוגעים קשות בכוח הקניה האפקטיבי ,מיסוי רגרסיבי

אין צורך במיסוי רגרסיבי והממשלה תוכל למצוא מקורות הכנסה , שנידונה בחיבור זה
 . אחרים שעליהם נעמוד וגם לחסוך בעלויות הריבית העצומות שבהן היא נושאת כיום

 
אבטחת הכנסה  - ה"אהב: או בכינוייה, ת לכלקצבה בסיסימוצג כאן מודל של  

להדגמת האפשרות להרחבה משמעותית של היצע הכסף ושל כוח , בסיסית הולמת
 .הקניה של האוכלוסייה ובכפוף למערכת כסף ריבונית

 
לצורך הדגמה . 18לכל אזרח מעל גיל , המודל התיאורטי המוצג כאן הוא אוניברסאלי

מפריון שגובה הקצבה חייבת להישקל כפועל יוצא  יודגש .₪ 2222הסכום של  נבחר
הקצבה מוזרמת אלקטרונית לכרטיס . במשק מחד ושל רמת המחירים מאידך הייצור

למטרות , והוא תקף לקניות של תוצרת הארץ, אשראי שהממשלה מנפיקה לכל אזרח
 אפשר  .של כל המוצרים והשירותיםלרכישה אלא ,  לא לחיסכון, כלומר .צריכה שוטפת

רק למוצרים ושירותים תוצרת הארץ  את כוח הקניה של כרטיס הקצבהלהגביל 
כל אלה הם )על פני היבוא  את הייצור המקומי לתמרץ ולתעדף , לעודדובכך 

  (.כחלק משיקולי מאזן התשלומים שלה, שיקולים כלכליים שיהיה על הממשלה לשקול
התורמת , שגת יציבות מחיריםכיוון שמו, ביצואנים תפגעתמיכה כזאת בתוצרת הארץ לא 

 .גם ליציבות שער החליפין

יבואו מכיוון אתוס העבודה כערך מכונן בחייו של האדם , התנגדויות לקצבה החודשית
אנשים יעבירו ; החשש מהתפתחות פרזיטיות בחברה ,בזיעת אפיך תאכל לחם –והחברה 

תנגד לכך שגם עשויים לה ,אחרים לעומת זאת .מרשם לניוון החברה; חייהם בבטלה
שתשלול , וידרשו הגדרות זכאות לקצבה, בעלי השכר הגבוה או העשירים יקבלו קצבה

, כי מבחינה תקציבית, התשובה לטענות אלה. אותה מבעלי שכר מעל רמה מסוימת
מהרווח שיצא מהרחקת הבלתי  תעלה יותר, עלות הבירוקרטיה לבדיקת הזכאות לקצבה

גדים היא המציאות של אבטלה טכנולוגית הולכת ואולם עיקר התשובה למתנ .זכאים
 . שאותה כבר לא ניתן יהיה לטאטא מתחת לשטיח, וגדלה

 
ובכפוף לרגולציה לשמירת כמרכיב מהותי של רפורמה מוניטארית  קצבה בסיסית לכל

 : תניב את היתרונות הבאים, תחרות מחירים אמתית
לחזק מאוד את המשק ואת הקצבה צפויה  .צמיחה משמעותית של התוצר המקומי. א

  .היצרנים המקומיים
כי אם מנימוקים  ,צדק חברתי אמתי שהגיונו הבסיסי אינו בנימוקים סוציאליים. ב

 . צדק חברתי כנותמה שנהוג ללאך בהכרח מוביל , כלכליים
 

אפשר כבר לחשוב על חברה שבה לאדם , כחלק בלתי נפרד ממה שצופן לנו העתיד
יצירת , חברת הפנאי המעצים, ברובם הם במשרה חלקית וגם המועסקים, פנאי רב

שבו האדם חי בחברה רבת משאבים  יותר מכל מה שהיה עד  ,תרבות וערכים של פנאי



21 
 

ספורט ופעילות , משחקים, התנדבות ,רכישת השכלה ומיומנויות לאורך כל החיים, כה
 .  במציאות של חירות כלכלית

 
  טוב מכדי להיות אמתי

 
תיצור חברה שוויונית יותר ההולמת את  - ה"אהב –בסיסית הולמת לכל אבטחת הכנסה 

מן הסתם לא יהיו , העשירים. תביעות הצדק החברתי וכל זאת ללא צורך לפגוע בעשירים
, קצבה לכל איננה סוציאליזם.  אבל העושר יחלחל לכלל האוכלוסייה, פחות עשירים

היא איננה דורשת את מעורבותה . םהיא מעבר לקפיטליזם ולסוציאליז, איננה קפיטליזם

גם לא צמצום מעורבותה של ,"גדולה"אין הכוונה למדינה , הרבה של המדינה במשק
היא איננה מטילה עול כבד יותר על העשירים ,  "ממשלה קטנה"הממשלה במשק כלומר 

אין במודל כשלעצמו צורך בהגדלת המיסוי על העשירונים . ועל מעמדות הביניים
גם לא העמקה יוצאת דופן של המיסוי העקיף  ,על התאגידים והחברות או ,הגבוהים

משום שהקצבה ברובה יכולה להיות ממומנת פשוט מהגידול האפשרי של  ,המקובל כיום
משמעות הדבר . 'התוצר שמאפשר למדינה את ייצור הכסף החדש ורווחי הסניוראז

אלא אף , סיה הרחבהשהמדינה תוכל לתת כסף נוסף וכוח קניה נוסף לא רק לאוכלו
, ולתשתיות, לפיתוח, למימון נדיב של תלושי חינוך, לביטחון, לממשלות לתקציבן
כוח הקניה הרצוי הוא תמיד פונקציה של . לנמלים ולביטחון, לרפואה ולתחבורה

 -אבטחת הכנסה בסיסית הולמת המודל המעשי של  . פוטנציאל היצור האפשרי

כולם יוצאים  .WIN-WIN situation.ניצחון קלאסית -הוא סיטואציית ניצחון - ה "אהב
דרך  ,מהעסקים הקטנים ,מהחלשים ביותר בחברה ועד לעשירונים הגבוהים ,נשכרים

עולם של שפע . התעשייה והמשק והסקטורים הציבוריים והממשלות ,החברות הגדולות
  . כלכלי לכל

 

 

 קיימא-כסף בר - 'דק פר
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את האמת להסתיר   כדיה נועד המורכבות, י הכלכלהיותר מכל שאר תחומ, חקר הכסףב

 .כלכלן וסופר, והן קנט גלברייט'ג.  לחשוף אותה מאשר כדי יותר, ממנה חמוק ול

והיא תעשה , קיימא משמעו שרק המדינה היא שתפיק את היצע הכסף למשק-כסף בר

וחד  שפועלת על פי חוקים ברורים( רשות מוניטארית)זאת באמצעות רשות הפקת הכסף 

 . כפי שמאפשרת הטכנולוגיה כבר עתה, משמעיים ומתוך היותה שקופה ומבוקרת לעילא

 

 שמירת ערך המטבע 

לא תוביל לפיחות , שקופה ומבוקרת לעילא, קיימא-כסף ריבוני ברמערכת  הנהגת 

היא , יתרונו של המטבע הריבוני שאינו מופק על ידי יצרת חוב.  גם לא לייסופו, המטבע

בניגוד לאופיו ההפכפך של היצע הכסף ושל שווי הכסף ,  כלומר, קיימא-היותו בר

מתאפיין ביציבותו הרבה ולכן  הקיימא-ברהמטבע , בשיטת כסף מבוסס חוב הנוכחית

קיימא יעודד מאוד את הצמיחה של -כסף ריבוני בר. יציבותו גם מול המטבעות האחרים

שתתאפיין  ,מתמדת ומאוזנת הצמיח, צמיחה ידידותית לסביבה יתר על כן גם, המשק

כסף   . ופריון היצור הנוסקים ביציבות רבה של הכלכלה במקביל לתאוצה הטכנולוגית

בין היתר ,  קיימא גם יעביר משאבים רבים מהתעשייה הפיננסית לתעשייה הריאלית-בר

 .שאי אפשר לחלום עליו במציאות הנוכחית, משום שהוא יאפשר חיסכון ארוך טווח ובטוח

אלא גם מתוך , לא רק כמינוח המצביע על המהות, מוצג כאן קיימא-כסף ברנח המו

תקווה שהוא יסייע לציבור להתחבר אל המסר של כסף ריבוני שמשמעו כסף שאינו 

תום עידן היוקר , במילים אחרות משמעו .קרי כסף ששומר על ערכו לאורך זמן, נשחק

שג כסף השומר להתחבר למו,  תקל יותר לאדם הממוצע הסובל מההתייקרו.  המאמיר

. להבין את מהות הדבריםלהשקיע מאמץ ללמוד ו, לאחר מכן  ,קיימא-בר,  על ערכו

מוכרים וידועים לציבור הרחב ולכן , כלכלה ברת קיימא, סביבה ברת קיימא מינוחים כגון

כתשליל  של מושג , קל יותר לתפוס את המושג .קיימא-קל יותר להתחבר למונח כסף בר

שהולך ומאבד מערכו באופן , קיימא-כסף שאינו בר, ף כפי שהוא בצדק נתפס היוםהכס

כבר אוצר  קיימא-כסף ברהמינוח . מובנה בשיטת הפקת הכסף הקיימת בכל העולם

 . כסף שאינו מאבד מערכו, בתוכו את הפיתרון

 

וויח ומי מי מר ,מי יוצר אותו, הוא נוצרכיצד , הכסף על, ן סרטון חשוב ופוקח עיניים"להל

  .מפסיד

https://www.youtube.com/watch?v=QegASMktMp8&feature

=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=QegASMktMp8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QegASMktMp8&feature=youtu.be
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-כסף ברמהפכת הראשון הוא . שני היבטים משלימים נדרשים להגשמת חירות כלכלית

השילוב הנכון   .בטחת הכנסה בסיסית הולמתא –ה "אהבההיבט השני הוא . קיימא

שבה , חדשה בישראל יאפשר התנהלות כלכלית, כפי שמבאר חיבור זה, של שני אלה

באופן , חברת שפע לכל . חלחל לכלל האזרחיםיעושר שאך גם , יווצר עושר רבי

 .שהבריות יתקשו להעלות בדעתם

הקיומיים  הנושאים ב עםבמשול , וקצבה בסיסית לכל קיימא-מהפכת כסף ריבוני בר

שנדונו בספר הראשון ישראל אור לגויים הלכה  , שבהם נדרש לחולל שינוי מרחיק לכת

של כל אלה הסינרגיה  .יוצרים את הסינרגיה  הנדרשת להצלחת מהפכות אלה ,למעשה

מדינה המככבת במדדי האי  ,נרדפת ,מדינה מוקעתמראל כדי להפוך את יש נדרשת

בהגשמת ייעודו של  למדינה שהיא  מנהיגת האנושות  ,ות העולמייםשוויון ומדדי השחית

 .עליו נבאו נביאי ישראל, עידן אחרית הימים עם ישראל לקראת

שקיפות טכנולוגית מלאה של הכסף יחד עם , ה"קיימא ואהב-של כסף בר השילוב

בהקנותם , של האוכלוסייה מחסור בכוח קניהלנותנים מענה מקיף  ,הציבורי

פוטנציאל הוא זה התואם את , כוח הקניה המאוזן. ייה את כוח הקניה החסרלאוכלוס

לאיזון כלכלי בין  אלה גורםשלושת השילוב בין . הייצור של מוצרים ושירותים במשק

מערכת כסף המביאה משמעות הדבר . היצע הכסף לבין היצע המוצרים והשירותים

  .המשק הלאומי את מצב שמייצב .בין הביקוש להיצע , לאיזון אופטימאלי

 אקונומית-לצמרת הפירמידה הסוציו ביטול שאיבת העושר

יש לשלול לחלוטין מהבנקאות הפרטית את הזכות המוקנית , כחלק מהמהפכה הנדרשת

עשרים  גם למעלה מפימדויק יותר במינוף של )להפיק היצע כסף יש מאיין , לה כיום

 55%עד כדי כך שכ , ף במשקולהשפיע על היצע הכס( מכמות הכסף שבאמת ברשותם

על אשראי בנקאי . נוצר על ידי הבנקים הפרטיים ,וגם בישראל מהיצע הכסף הגלובאלי

, מיחידים, בעצם מכל העולם, הם גובים ריבית, זה שהם יוצרים מכסף שאין ברשותם

ששואבת  ,העצומה משאבת כוח הקניה, משאבת הכסף הגדולהזוהי . חברות וממשלות

רוב הציבור .  מי מכלל האוכלוסייה לצמרת הפירמידה הסוציו אקונומיתאת העושר הלאו

לכאורה עניין מוניטארי . לרבות הפוליטיקאים אינם מודעים למשאבת ההון הלאומי הזאת

אבטחת העדרה של  לצד  מערכת הכסף המעוותת בארץ ובעולםזוהי  , בפועל, מקצועי

 . צה לעידן של שפע לכלפרי שמונעות  - ה"אהב –בסיסית לכל אזרח הכנסה 

 

 קיימא-כמתווכת כסף ברשל הבנקאות  שמירת תפקידה

חייבים להדגיש שאין לפגוע כלל בתפקיד האמיתי של הבנקאות והיא כמתווך הון בין 

ישחרר הבנקאות מהמלכוד שרובץ  קיימא-כסף בר, להפך. היצע הון לאשראי נדרש

ים מהשיטה הקיימת של כסף מבוסס הנגרמ, לפתח תמיד והוא חסרון נזילות ופשיטת רגל
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, קרי, קרי כסף שנוצר מאשראי בנקאי שיוצרים הבנקים במינוף של אחד לעשרים, חוב

  .כמעט יש מאיין

שפריון היצור , מודגשת עוד יותר מעצם העובדה, הצמיחה הכלכלית הצולעת בעולם כולו

גידול , לכליתדבר כשלעצמו מאפשר כ, כתוצאה מהתאוצה הטכנולוגית, מרקיע לשחקים

  .גידול עצום בעושר, גידול עצום בהיצע המוצרים והשירותים, עצום בתפוקה

התולדה , הוא מערכת הכסף המעוותת הנוכחית, מה שחוסם את התממשות השפע הזה

של שליטתם ההיסטורית של הבנקאים הפרטיים ובעלי ההון הגדולים ביותר בהפקת 

  .יום הזהבמאות השנים האחרונות ועד עצם ה, הכסף

 מערכת הכסףעל הדיסאינפורמציה 

נתמכת כיום על ידי מיטב החוקרים , קיימא כמבוטאת בחיבור זה-מהפכת כסף ריבוני בר

היכולת , ובפירוט רבהידע קיים . והכלכלנים המוניטאריים של כל הזמנים ובזמננו

 ,יתראש, מה שחסר הואאולם  .החשבונאית והטכנולוגית לבצע זאת היא פשוטה וקלה

קיימת מערכת דיסאינפורמציה , בנוגע לכך. הבנה של הפוליטיקאים והציבור את הבעיה

ממסד האקדמי ב הבנקאות בעולם ושותפיה מנהלת שאותה , רבת שנים, מסועפת

לא   . והפקידותי של מקצוע הכלכלה והתקשורת הממוסדת התלויה בבנקאות לתקציביה

ואין לו מושג ירוק כיצד , יש כאן בעיהניתן לצפות למהפכה ממי שכלל אינו מבין ש

כלכלה , שרי אוצר, לרבות פוליטיקאים בכירים .פותרים בעיה שהוא כלל אינו מודע לה

 . שהם בורים ביחס לבעיה עצמה ובוודאי שביחס לדרך פתרונה, וראשי ממשלות בישראל

ליכה כדי להעמיק את הבורות ואת הה, החוקרים והסופרים בתחום כפי שמציינים מיטב

ששותפים לה קובעי המדיניות , מתייצבת דוקטרינת הכלכלה הקיימת, בתלם שהותווה

 ,כתבי הכלכלה הבכירים בתקשורת הממוסדת ,הבנקים המרכזיים, ובעלי הכוח בכלכלה

יחד עם  האינטרסנטים הממתינים למצנחי הזהב שלהם אצל הטייקונים' נערי האוצר'

במימון  נדיב לתם בדוקטרינת כלכלה שנוצרת שקיבלו את השכ הכלכלנים ברובם הגדול

כפי " מקצוע הכלכלה"שמממנים את  , הבנקאים וההון הגדול, של מפיקי הכסף הפרטיים

ובאופן היסטורי בעלי , 22-מאז שנות העשרים של המאה ה, שהוא נלמד באקדמיה

 . ההגמוניה על מערכות הכסף בעולם כולו

ראשית כל .  התקינות הכלכלית הגלובאלית  ועצבו את, בעלי המאה הפכו לבעלי הדעה

שאיננה קיימת עדיין אצל הרוב המכריע של , לשיטה עושקת זאתנדרשת מודעות 

 . הפוליטיקאים וקובעי המדיניות

הרפורמה  וביצוע אימוץ, אמיצה מדינית, חלטה פוליטיתה תהקלה יותר לביצוע היא קבל

קרי ביסוס .  הולמת לכלואבטחת הכנסה בסיסית קיימא -כסף ברהכפולה של 

 . לטובת המדינה והסקטור הציבוריהן , כסף שעובדת הן לטובת האזרחיםמערכת 
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 קיימא-היתרונות של כסף בר

התואמת את " יוצרים כלכלה חדשה"שמציג את תכניתו , לפי בעז הירש

יש למערכת כסף כזאת יתרונות , קיימא ואבטחת הכנסה לכל-דוקטרינת כסף בר

 :הבאים

אבטחת הכנסה בסיסית "יחד עם תוכנית " יוצרים כלכלה חדשה"ה של התוכנית יישומ

יצעיד את החברה הישראלית בכללותה למחוזות של שגשוג , לכול( ה"אהב" )הוגנת

יתרונותיה של . שהם כיום נחלתם של אחוז אחד או שניים בלבד מן האוכלוסייה, ושפע

 :תוכנית זו רבים ואלה העיקריים שבהם

פרטיים " יחידי סגולה"השליטה על הכלכלה מידיהם של מספר קטן של החזרת . 1

 .לידיו של האינטרס הציבורי הרחב, המבקשים רווחים פרטיים לעצמם

, קרי)שילמה מדינת ישראל  2213-ב. הקטנת תשלומי הריבית שאנו משלמים כיום. 2

ום זה יצומצם סכ, על הלוואות שנלקחו!( ריבית בלבד), ₪מיליארד  42( אנחנו האזרחים

 באופן משמעותי

הן מפאת מחיקת הוצאות הריבית של הממשלה והן . ]תשלומי המסים ילכו ויקטנו. 3

 [שיממנו חלק משמעותי מהוצאותיה' מפאת רווחי הסיניוראז

ראשית מעצם כך שכוח . ]התשלומים להחזרי המשכנתאות יקטנו באופן משמעותי. 4

כך היכולת להקטין המשכנתא מלכתחילה  הקניה יגדל וההכנסה הפנויה תגדל ובשל

 [ מעצם יציבות היצע הכסף שתאפשר לבנקים רווחיות נאותה בריבית נמוכה יותר, ושנית

פרויקטים לאומיים משמעותיים יקומו הן ברמת : מדינת ישראל תשנה את פניה. 5

 . הרווחה והבריאות, התשתיות הלאומיות והן בתחומי החינוך

במאות השנים האחרונות האדם מייצר כסף בדרך עקומה . האדם כסף הוא יציר כפיו של

שנה  2522כאמור כבר לפני . אולם אפשר לתקן זאת, המכבידה על רוב חלקי החברה

לפיכך . עמד אריסטו על כך שהכסף קיים מכוחו של החוק ולא רק מכוחו של הטבע

יוצרים "התוכנית . "עולם שמח וטוב יותר לחיות בו"עלינו לשנות את החוקים כדי ליצור 

שתעמוד לצד שלוש הרשויות , יצירת רשות רביעית: אשר שני עיקריה הם" כלכלה חדשה

וביטול מוחלט של ; הקיימות במדינה ומטרתה החזרת הסמכות לייצור הכסף לידי המדינה

אבטחת "השימוש בשיטת בנקאות ברזרבה חלקית על ידי גורמים פרטיים יחד עם מתן 

מתווה את  –לכל האזרחים מעל גיל עשרים ואחת ( ה"אהב" )נתהכנסה בסיסית הוג

 !הכיוון שדרכו אפשר לצעוד לעבר עולם שכזה
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 לא יאומן כי יסופר  - 'הפרק  

כיצד באמת נוצר  מסביר בבנקאות סמכא עולמי-ריצארד וורנר בר' פרו

  הכסף בעולם

 post_12.html-amitit.blogspot.co.il/2013/11/blog-http://kalkala    

 : באדיבות אתר הכלכלה האמתית

 . כיצד הבנקים יוצרים כסף חדש יש מאיין

בדרך כלל מי ששומע בפעם ראשונה איך המערכת הבנקאית עובדת זה נשמע לו כל כך 

לכלכלה ' הוא פרופ רד וורנר'ריצ. באמת כך  שקשה לו להאמין שזה, הזוי ומפוקפק

, הוא מייסד ומנהל את המרכז לבנקאות. 2224המפטון משנת 'באוניברסיטת סאות

וורנר נחשב היום לאחד הכלכלנים המובילים בעולם בתחום . פיננסים ופיתוח בר קיימא

ה הקל"הוא גם האיש שתבע את המינוח הכל כך שגור . המוניטארי והמערכת הבנקאית

הוא מסביר בצורה פשוטה ותמציתית לכאלה , באיור של סרטון בסדרה שהפיק". כמותית

.  איך המערכת הבנקאית מייצרת את הכסף( שזה הרוב כולל רוב הכלכלנים שלא מבינים

 .תורגם לעברית על ידי ישי אברמס

 

http://kalkala-amitit.blogspot.co.il/2013/11/blog-post_12.html
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, ריצארד וורנר כיצד מתבצעת הבנקאות' צארלס באזלטון שואל את פרופ

 .  ון להסיר את המסתורין מעליהבניסי
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האם אין זה ההסבר הפשוט של הבנקאות שבנקים מקבלים הפקדות מחוסכים ומעבירים 

? כלומר האם בעצם אין הבנקים מתווכי כסף בין חוסכים ללווים, הפקדות אלה ללווים

 

זה אפילו , זה כמובן מה שאנחנו שומעים הרבה וקוראים בעיתונים: וורנר' פרופ

לא זה מה , אבל למעשה זו טעות, ספרי לימוד של כלכלה ופיננסיםכתוב ב

הדוגמת המקובלת המובאת בספרי לימוד היא שבה . שבנקים עושים במציאות

, כך שאם יש הפקדה חדשה בבנק, הבנק נדרש שתהיה לו רזרבה בבנק המרכזי

, ואם הרזרבה שנדרשת מהבנק היא בסביבות אחוז אחד, פאונד 122נניח של 

אז בספרי הלימוד יהיה , בסביבות אחוז אחד, מה שקיים בהרבה מדינותשזה 

הוא מקבל מאה והוא לוקח פאונד אחד ונותן אותו לבנק המרכזי שם הוא : כתוב

 .פאונד 55נשמר ועכשיו הוא מלווה 

ייקח את כל המאה , במציאות הבנק .יעשובאמת מה שהבנקים  זה ובכן לא

אחוז  .אחד י של אחוזזו הרזרבה של, ויגיד ייתן אותם לבנק המרכזי, שהופקדו

עשרת אלפים פחות מאה משאיר תשעת אלפים ; אחד מתוך עשרת אלפים

יובילו , כך שבעצם המאה שאתה מפקיד. ותשע מאות שמותר לבנק להלוות

זהו ההסבר היותר . במה שנקרא הלוואות חדשות, לתשעת אלפים ותשע מאות

כלומר יצירת כסף . ומחש באיורים להלןבעצם עושים כמ מציאותי למה שבנקים

 . על הכסף שברשותם 55במינוף לפי דוגמא ריאלית זאת שמגיע לפי , חדש
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 פאונד 122הבנק קיבל הפקדה של . 1

 

 

 פאונד לבנק המרכזי 122הבנק מעביר את ה.2

 5522ט הבנק יצר "ממאה ליש.   שנוצרו יש מאיין, פאונד 5522הבנק יכול עתה להלוות . 3

 . ט"ישל
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כדי להשלים . ט שעליהם הוא גובה ריבית דריבית וממנה רווחיו"ליש 5522: הערת העורך]

כדי למנוע , אבל. הכסף הזה שנוצר יש מאיין מתאיין עם החזרת ההלוואה, את התמונה

פשוט תמחזר את ההלוואות , מערכת הבנקאות הפרטית, צמצום של היצע הכסף במשק

נוצר על ידי הלוואות אלו שהבנקים , הכסף במשק ובעולם היצע. הנפרעות ללווים חדשים

 [ יוצרים יש מאיין

 

 

זה נראה יותר מדי קל , אז הם יצרו תשעת אלפים ותשע מאות פאונד איכשהו: שאלה

 ? איך זה קורה, אני לא הייתי יכול לעשות זאת, אפילו מפוקפק, מכדי להיות נכון

ולם המורכב הזה אומרים לנו כל הזמן ובכן זה באמת מאוד קל ולעיתים קרובות בע

אך לעיתים קרובות האמת פשוטה , שהאמת צריכה להיות מאוד מורכבת וקשה להבנה

וזה בעצם אומר שהבנק יוצר את , לבנק מותר לעשות זאת, זהו מנגנון חוקי. מאוד

זוהי יצירה של . זוהי יצירה של כסף יש מאין. מאות מכלום-ותשע-אלפים-התשעת

 . תווספת להיצע הכסףכסף והיא מ
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, מעשית, אם אתה רוצה להבין איך ניתן לעשות זאת פיזית, ובכן הדרך שבה זה עובד היא

נניח שאתה רוצה ? אבל כיצד עובד במציאות, אולי התיאור שמובא כאן הוא רק תיאוריה

כל , אנחנו עורכים חוזה ארוך, את תשעת אלפים ותשע מאות הללו, ללוות את הכסף

באיזו מהירות הבנק יוכל לעקל את , לוח הזמנים להחזרי הריבית, ו בתוכוהפרטים יהי

ומרגע שחתמת והבנק . נכסיך ולהביא אותך לפשיטת רגל כל הדברים יהיו כתובים שם

אז מותר לבנק להציג את הנכס הממושכן הזה בתור נכס עבור הבנק כך , חתום

כמובן שזהו . ד הנכסיםמאות האלה מופיעים במאזן של הבנק בצ-תשע-אלפים-שתשעת

על בסיס הנייר הזה מתבצעים תשלומי , תזרים ההכנסה הצפוי שהוא מקבל עכשיו

להציג תשעת אלפים ותשע מאות , ניתן לטעון שטכנית זה נכון.  הריבית והחזר הקרן

אבל היכן  , בסדר גמור, ועכשיו תגיד. פאונד של כסף חדש בעמודת הנכסים במאזן

הרגע פתחנו חשבון : והבנק יגיד! אני רוצה לראות את הכסף? היכן השטרות" קאש"ה

נעביר "יכול להיות שהם אפילו יגידו , בשבילך ואם תציץ בחשבון תמצא את הכסף שם

מחלקת , כי הבנק בעצם לא יעביר את הכסף, זה יהיה לא מדויק טכנית, "את הכסף

יחה כי זה הרגע מאזן פת, הנהלת החשבונות פשוט תרשום בחשבון שלך שנפתח זה עתה

, הוא לא הועבר ממקום אחר?  מאין הגיע הכסף.  תשעת אלפים ותשע מאות, נפתח

 .במאזן במחשבים של הבנק, הומצא, הוא פשוט נברא

הבנק לא היה צריך לקבל  או לאזן פיקדונות וחסכונות לפני , כלומר: שאלת המראיין

 ?שהוא נותן את זה בתור הלוואה

כפי שספרי הלימוד בבתי הספר , עלים בתור מתווכי כסףהבנקים אינם פו.  בדיוק

מתווכים "הם קוראים לבנקים , או העיתונות הכלכלית מספרת לנו, לכלכלה מלמדים

הם לא מתווכים שמקבלים כסף כלשהו ומלווים אותו , אבל יש שם משהו שונה" פיננסיים

ר מכריע לבנקים יש תפקיד הרבה יות, לא. ושומרים חלק ממנו כרזרבה, הלאה

הם היצרנים של היצע הכסף והם עושים זאת כשהם מפיקים , ומרכזי בכלכלה

כי הלוואה , אבל טכנית המילה הלוואה היא מטעה ; למחזור את מה שנקרא הלוואות

עכשיו יש לי את הכוס הזו , אני מבקש ללוות ממך את הכוס הזו, משמעה לשם דוגמה

זו , שאתה לא יכול לשתות ממנה באותו הזמןואני שותה ממנה וזה אומר , ולך אין אותה

; שזה העברה של השליטה על משהו, היא ההבנה הנורמאלית של מושגים כמו להלוות

אין שום לקיחה של כוח קנייה ממקום , אבל כאשר הבנק נותן את מה שמכונה הלוואה

ל הבנקים הם היוצרים ש.  זה פשוט נוצר יש מאיין וזה ההבדל הגדול, כלשהו בכלכלה

ולכן באמת לא צריכים לקרוא לזה הלוואה בנקאית כי אם יצירת , היצע הכסף במשק

הלוואות בנקים , בכל אופן זה נכון להגיד שאין דבר כזה הלוואה בנקאית, אשראי בנקאי

 . כל מה שיש לנו הוא יצירת אשראי על ידי הבנקים, אינן קיימות

, כנגד חדלות פירעון של ההלוואה, שמתי כערבות את הבית שלי, אז אני כלווה: שאלה

שלמעשה יצר את האשראי , לעבור לידי הבנק עלול , כך שהנכס האמתי בעל הערך שלי

 ? המקורי יש מאיין
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רוב האנשים מוצאים שזה די מזעזע בפעם הראשונה , אכן, זה סיכום העניין: וורנר' פרופ

 . אבל זה מה שמערכת הבנקאות עושה, ששומעים על זה

 ססססססססססס

, ולגבות על כך, אם אדם פרטי כלשהו היה מקבל רישיון לתת הלוואות מכסף שאין לו

בוודאי הייתם חושבים שיש בכך הונאה וגזל , ריבית שמכפילה את הסכום הראשוני

אולם זה מה , ולהתעשר על חשבון כל השאר, שלמישהו יש רישיון להדפיס כסף

 . ינוכך נוצר הכסף בעולם בימ, שמתרחש בעולם כולו

שראשיתה לפני כשלוש , שבה מפיקים הבנקים את הכסף שלנו, באמצעות שיטה זאת

מפיקי הכסף , ועוד יותר מכך עם החדירה המקפת של הכסף האלקטרוני,  מאות שנה

שואבים באופן פנימי את , לקחו כבת ערובה את הכלכלה הריאלית שלנו, הפרטיים

כוח הקניה הן של אוכלוסיות והן של מרוקנים את , העושר הלאומי לצמרת הפירמידה

יוצרים הר , מגדילים באופן מבני את העוני, מקטינים באופן מבני את התוצר, ממשלות

שיטת ייצור הכסף הפרטי מעוותת  . חובות מרקיע שמאיים לקבור תחתיו משקים ויחידים

קשות את חלוקת העושר הלאומי ואחראית במידה רבה מאוד לתחלואי הכלכלה שלנו  

 . מונעת מהמשקים לצמוח  לעידן של שפע כלכלי  מאוזן סביבתית, ומעל לכל

מראה כיצד Bill Still no more National Debt  לא עוד חוב לאומי ,ביל סטיל בספרו
המאבק על הזכות של מי להפיק כסף התנהל במציאות ההיסטורית ולעיתים עד למאבק 

הוכרע  ,עם העברת חוק הפדרל ריזרב .ב"לאורך ההיסטוריה של הבנקאות בארה ,דמים
 – 84אז בן  -מילטון פרידמן  .טקטית ואסטרטגית לטובת הבנקאות הפרטית ,המאבק
אם תחסל את הפד ולא תחסל את  ,חבר: באלה המילים-  אדוני הכסףבסרטו  שהוצג 

כי , מילטון פרידמן טען שהבעיה היא לא בפד .לא עשית דבר ,שיטת הרזרווה החלקית
הוא הדגיש את  .ם של הבנקים המסחריים לייצר כסף בשיטת הרזרווה החלקיתבכוחאם 

מילטון פרידמן העדיף שיטה שתתנה את כמות הכסף  .חשיבות ייצוב כמות הכסף במשק
אך גרס שאם תהיה שיטה שתקשור את גידול כמות הכסף  ,במשק בגודל האוכלוסייה

  .תרון מספקיהיה בכך פי –ג "תמ –לגידול בתוצר הלאומי הגולמי 
 

 3%יצרה רק  כ  ב "ממשלת ארה ,הבנק המרכזי האמריקאי, מתברר שמאז הקמת  הפד
הן נוהגות ללוות בעיקר  ,מה שהממשלות אינן יכולות לגייס ממיסוי .מהכסף של האומה

ישנו רקורד  .אך ממשלות אינן חייבות ללוות כסף. על ידי הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
חופשי מנטל  ,שממשלות הנפיקו כסף לכיסוי הוצאותיהם השונותהיסטורי מרשים לכך 

 ,הם הקפידו על דבר אחד ביוצרן את הכסף ,ואם הממשלות פעלו בתבונה ,הריבית
כך נהגה הקולוניה של  .פיקוח על כמות הכסף הכוללת במשק כדי למנוע אינפלציה

רצה מלחמת כך נהג הנשיא אברהם לינקולן כשפ ,ב"פנסילבניה עוד טרם הקמת ארה
האזרחים והבנקים שחששו ממפלת הממשלה סרבו להלוות לה כסף ולינקולן הפיק כסף 

שטרות הגרינבקס שהדפיס ובכך מימן את מלחמת הצפון בדרום ויצא עם , חדש בעצמו
והכל בזכות , סיום המילחמה דווקא עם מדינה חזקה כלכלית יותר מאשר נכנסה אליה

ממשלות יכולות פרוע את הר החובות  . מריבית חופשי, הפקת הכסף על ידי הממשל
, על ידי הפקת כסף חדש ובה בעת להחזיר לריבונותה את הפקת הכסף הלאומי, שלהן

  .שהוא זכות יסוד של הריבון
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כסף מודרני אינו מדיום  .הניטראליות לכאורה של השיטה הפיננסית הקיימת היא מזויפת
אין זה מפתיע  .כיום מקנה לו עיוות רציני למען האמת הדרך שבה הכסף נוצר ,ניטראלי

הסיבה לכל אותו מחסור  .כלל שהמשקים המודרניים נמצאים בחובות הולכים וגדלים
היא שהשיטה הפיננסית הננקטת , כלכלי ממנו סובלים הסקטור הפרטי והציבורי כאחד

 .הכסף המודרני נוצר במקביל לחוב ,למען הדיוק .על ידי האומות מבוססת על חוב
אין זה  .הוא בעצם יוצר כסף חדש ,בפועל כאשר בנק או מוסד הלוואות אחר נותן הלוואה

, יצרני הכסף הגדולים .זהו כסף חדש שנוסף למערכת ,כסף שהיה קיים קודם במערכת
הדולר ולאחריו , ראשית אלה הקשורים ביצור מטבע הסחר הבינלאומי, הבינלאומיים

הפכו במידה יותר רבה משהבריות מעלים על , המטבעות הגדולים החשובים האחרים
 . ואולם כל זאת מאחורי הקלעים, דעתם לשליטי העולם הזה

 
 

 
 

 

הוא רושם את ההלוואה במאזן בצד הנכסים , כאשר הבנק מלווה כסף, מבחינה מאזנית

, עכשיו כאשר הלווה החזיר את חובו. כסף שיצר יש מאיין מתאפשר לו להלוותבכך . שלו

שבממוצע רחב של , מה שנשאר לבנק היא הריבית. פשוט נמחק( ההלוואה סכום)הנכס 

 . המקוריתסכום ההלוואה מגיעה ל, הלוואות הבנקאות

 

הבנק לא צריך את הכסף שהוחזר  ,Money as debt ,מאניפוזיטיב , וורנר, לפי קומהוף

נק לא הב. בכל פעם שהוא מלווה הוא יוצר את הכסף יש מאין. לו כדי להמשיך ולהלוות

 .וירועוץ שיוצר את הכסף מהאארץ משום שהוא הוא הקוסם מ, צריך מקור לכסף

הם פשוט מייצרים את , הם אינם בודקים אם יש להם הפקדות, ברגע שמבקשים הלוואה
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שזה למעשה היחס בין הנכסים , אחת לכמה זמן הם בודקים יחס הלימות הון. הכסף

נזיל הכסף היחס בין כמות ה הואש, הואת יחס הרזרב, המסוכנים לנכסים הבטוחים

  .לכמות ההלוואות שהפיקו שברשותם

 

 
מבכירי הפרשנים , סר מרטין וולף  - 'ופרק 

מהבנקים את לשלול  ישמדוע  :הכלכליים בעולם
 הזכות לייצר כסף

 
   https://www.youtube.com/watch?v=JkLeG6v10KM  

http://kalkala-amitit.blogspot.co.il/2014/12/blog-post_29.html  

 באדיבות אתר הכלכלה האמתית

לשעבר בכיר בבנק העולמי ונחשב כאחד מבכירי הפרשנים הכלכליים ,מרטין וולף 

חושף בהרצאתו מדוע החליט לצאת בגלוי נגד המערכת , מטעם הפיננשל טיימס , םבעול

. בניגוד לדעתם של מרבית כלכלני המיינסטריםזאת . בעולם( הכספית)המוניטארית 

 . לרפורמה הוא עונה גם להתנגדויות שהעלו מרביתם

 לפניכם  קטעים מהרצאה בתרגום לעברית

קים פרטיים כאשראי הניתן על פי שיקולי רווח של בנ במערכת היום הכסף מיוצר על ידי 

הדבר מאלץ את המשק [. בנקאות ברזרבה חלקית: מה שמכונה בעגה המקצועית]הבנק 

משברים לדבר כשלעצמו גורם ,והממשלות לשלם ריביות עתק על האשראי הבנקאי 

מנוס  הוא מנמק מדוע אין. וולף מסביר בהרצאתו מדוע המערכת הזו אינה יציבה. גדולים

הוא עונה לטענות . מלהפסיק את ייצור הכסף על ידי הבנקים ולהעבירו לידי הממשלה

הנגד ומסביר מדוע הרפורמה לא תגרור מצב של היפר אינפלציה או לחילופין לא תגרום 

לסיום . כתוצאה מהאיסור על הבנקים ליצור כסף, למחסור חמור של כסף בקרב הציבור

הדרגתיות למערכת שמייצרת כסף על ידי הממשלה על הוא מפרט כיצד ניתן לעבור ב

הוא מציין שמשבר גדול שיפיל את הכלכלה העולמית יתרחש  . חשבון כסף בנקאי

 .בוודאות מתי שהוא בעתיד ואז פתרון זה יהיה רלבנטי יותר מאי פעם

 (יעל רמון: תרגמה )ההרצאה בתרגום לעברית 

https://www.youtube.com/watch?v=JkLeG6v10KM
https://www.youtube.com/watch?v=JkLeG6v10KM
http://kalkala-amitit.blogspot.co.il/2014/12/blog-post_29.html
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, שאני בטוח שידוע לכם, הסקטור הפרטימידי , העברת תפקיד יצירת הכסף בחברה

כך שזה אינו רעיון .  כי הוא זה היוצר למעשה את כל היצע הכסף בכלכלה שלנו

 . חדש להעביר את ייצור הכסף בחזרה לידי הממשלה

וזו , ועם כל מקדמה הם יוצרים פיקדון, על ידי יצירת מקדמות' כסף'הבנקים יוצרים 

, ברור שהגישה שאשראי בנקאי נוצר לפני הכסף. שלנו הצורה בה נוצר הכסף בכלכלה
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שבלעדיה תפעולן של מערכות , המצאת הכסף היא המצאה חברתית אדירה. היא הנכונה

מדוע . היו קשים לתיאור, הכלכלה והחיים שלנו ותהליכי קבלת ההחלטות הכלכליות

וא בגריפת שכל עניינן ה, עלינו לאפשר למערכת הכסף לעבור במלואה לידיים פרטיות

ומדוע שלא יהיה זה , לפחות להלכה, המדינה קיימת כדי לשמור על טובת הציבור. רווחים

הממשלות בכל מיקרה מבטיחות את קיומן של . גם בעניין הכסף, תפקידה של הממשלה

ועושות זאת באמצעות הבנק , מערכות הכסף והפיננסים בכל המשקים המודרניים

ביחס לכסף , רכזי בעיקרו ערב להתחייבויות הבנקיםהבנק המ. שזהו תפקידו, המרכזי

כך שהמדינה בכל מקרה . בערכו הנקוב, על פי דרישה, שאפשר יהיה לפדותו, שלנו

 . מעורבת באופן בלתי נמנע במערכת הכסף

היא משום שיצירת כסף על , הסיבה השנייה שיש לעבור ליצירת הכסף על ידי המדינה

כי הבנקים אמורים   .ית יציבה יותר באופן מהותיתביא למערכת פיננס, ידי המדינה

כסף שמושקע בנכסים שאינם נזילים ולא תמיד , לעמוד בהחזר כספנו לפי דרישה

שהייתה , דבר שהוביל לאי יציבות  מבנית רבה במערכת הפיננסית, שומרים על ערכם

י שיטה זאת הובילה להתרחבות האשרא.   נמנעת לו המדינה הייתה יוצרת את הכסף

המאפשרת להם להלוות יותר , כשיש הזדמנויות טובות להלוואה, הבנקאי בזמנים טובים

' כפי שהבהיר פרופ, למעשה לא להלוות אלא ליצור אשראי בנקאי: הערת העורך]

 .אשר בתורו נוטה לדחוף את מחירי הנכסים כלפי מעלה, וליצור עוד כסף[ ארד וורנר'ריצ

, וזאת סיבה שקוסמת לרבים, ף לידי הממשלהסיבה שלישית להעביר את יצירת הכס

היא תזכה בדרך , והיא שאם המדינה תיקח לידיה את ייצור הכסף מידי הסקטור הפרטי

או שתצטרך לשלם פחות ריבית , היא לא תצטרך לשלם ריבית, זולה יותר למימון הכסף

, של הכסףההפקה  ברווחיהיא תזכה : הערת העורך] . משום ששירותי הנזילות יהיו בידיה

הקיימא ששוויין הוא בערכו  -מפיק הכסף בר שמרוויח הרווחיםשמשמעו ' בסניוארז, קרי

  [הנקוב של הכסף המופק

דבר , רעיונות אלה הם בעלי כוח משיכה רב מאוד  הן כלפי הימין והן כלפי השמאל

ל שליטת המדינה ע.  למעשה מצב שאין לו אח ורע, הוא נדיר ביותר, שמבחינה היסטורית

הימנים אוהבים את זה וזאת הסיבה ; איננו עניין לדעה ימנית או שמאלנית, הפקת הכסף

הגיעו מבית הספר לכלכלה של , מאוד מפורטות, שההצעות הראשונות מסוג זה

כולל כמה כלכלנים אמריקאים , אלה היו המורים של מילטון פרידמן, אוניברסיטת שיקגו

והם אהבו את זה משום [ בשנות השלושים]גדול בתגובה לשפל הכלכלי ה, ידועים ביותר

תהיה לנו מערכת פיננסית , שחשבו שבכך שנוכל להיפטר מבנקאות הרזרבה החלקית

כי , ואז לא נצטרך לבצע רגולציה קפדנית כל כך על המערכת הפיננסית, יציבה יותר

וזה יאפשר לנו לצמצם את התערבות , המערכת הבנקאית והפיננסית תהיה בטוחה

השמאלנים אוהבים את זה כי זה יאפשר למדינה אחיזה במקורות . שלה בכלכלההממ

שזוהי גישה מאוד , מימון רחבים בהם תוכל  הממשלה להשתמש בהתאם לראות עיניה

 .   אטרקטיבית עבור השמאל
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אינטרס ה קיימא בשליטת-ברכסף  - 'ז פרק

 הציבורי הרחב

המדינה היא שתפיק את הכסף לאורך ההיסטוריה מדינאים וכלכלנים תמכו בכך ש
, ב והנשיאים"האבות המייסדים של ארה, ביניהם נמנו המלך הנרי הראשון. הלאומי

אברהם לינקולן והאחרון שהחל לעשות זאת ונרצח מיד , פרסון'תומס ג, קסון'אנדריו ג
בין התומכים בכך היו כלכלני אסכולת שיקגו וכלכלנים . ון קנדי'היה הנשאי ג, לאחר מכן

, מילטון פרידמן וכיום, יימס טובין'ג, אירווינג פישר, פרדריק סודי: ילים וביניהםמוב
ראש ראשות , מרווין קינג, תומכים בכך בין היתר נשיא הבנק המרכזי הבריטי היוצא

כמו גם הפרשן הכלכלי הנודע בעולם כיום מרטין וולף , אדאיר טרנר, לניירות ערך היוצא
  .מהפיננשיאל טיימס

קרי לא הדפיסו יתר על , ועשו זאת באחריות, שהחזירו לידיהם את הפקת הכסףשליטים 

, להתאוששות ולשפע לאוכלוסיה, גרמו בכך לצמיחה -וגם לא פחות מהמידה  –המידה 

מקרי בוחן לכך . אף אם השאירו באופן חלקי את מעמד יצרני הכסף הפרטיים על כנם

 מהלכיו של הנשיא, כך. ב"ל ארהניתן למצוא בין היתר בהיסטוריה המוניטארית ש

עת ממשלתו , עם פרוץ מלחמת האזרחים, הגרינבאקס, לינקולן להפקת הכסף החדש

כסף מכוח , לינקולן פשוט הדפיס שטרות ירוקים. נותרה חסרת מקורות למימון המלחמה

ב מחוזקת כלכלית ועשירה "וגם יצא ממנה כשארה, שבו מימן את המלחמה, צו הריבון

 11-הוא המלך הנרי הראשון שבמאה ה, בוחן מוקדם הרבה יותר בהיסטוריה מקרה. יותר

על ידי חלוקת פיסת עץ לשני חצאיה ) הפיק כסף יש מאין באמצעות מקלות הטאלי

 .הוצא לצרכי הממלכה, וחציו השני כדי למנוע זיוף כאשר חצי אחד נשמר באוצר המלך

.  עובר לסוחרפכו לכסף שמשו אמצעי לתשלום המיסים לממלכה והמקלות הטאלי 

זה פשוט , מבלי להפיק יתר על המידה, ועשו זאת באחריותכאשר שליטים הפיקו כסף 

 .וגרם לכלכלה לשגשג הצליח

יחד עם כלל מערכת הבנקאות , הבנקים המרכזיים, בשיטה המוניטארית הקיימת

ר על כדי לשמו, משתמשים בשני כלים עיקריים כדי לווסת ולאזן את הכלכלה ,הפרטית

המכונה גם ) כלי הריבית וכלי ההרחבה המוניטארית: יעדי האינפלציה ויעדי האבטלה

שבו , קיימא-ברכסף בכלכלת , בניגוד לכך.   Quantitative Easing) –הקלה כמותית 

אחראית ומורשית להפיק את הכסף ואת  והיא בלבד המדינהשל  רשות הפקת הכסף

והיא . על גורמי הכלכלה הפיהרבה יותר מק המדינה משיגה שליטה, היצע הכסף במשק

על ידי ,היא משיגה זאת .מבלי להיות מעורבת בפעילות העסקית עצמה משיגה זאת

לפי , פשוט משום שהיא המפיקה והגורעת אותו, שליטה מלאה על היצע הכסף

כך גם מושגת , יתר על כן. במחשבי רשות הפקת הכסף, ברורים ושקופיםקריטריונים 

היצע הכסף מוגדר , הבנקים אינם יוצרים הלוואות יש מאיין .ערכת הבנקאיתבטיחות המ

יציבות  מבנית של ויציב ותורם באופן משמעותי ויחד עם קצבה בסיסית לכל אזרח ל

לצד יציבות . אשר אינה תלויה יותר בשיגיונותיה של מערכת כסף מעוותת, הכלכלה
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חלוקה רציונאלית תוך כדי , איםלכלכלה לצמוח פלנוצרים התנאים שמאפשרים , הכסף

 . מוגשם הלכה למעשה, היעד של שפע לכל .של העושר הלאומי

הוא בעל הסמכות , שבעניין זה חייב לייצג את האינטרס הציבורי הרחב, רק הריבון

מן הראוי  .  כדי לשמור על אפס אינפלציה, להפיק כסף למחזור או לגרוע כסףוהאחריות 

על ידי הקלדת  שנוצר ונגרע ,כסף אלקטרוני הוא ורמהכסף במחז %55להדגיש ש 

 . בעלות אפסית ספרות במחשב

זכות , להחזיר לעצמו את הזכות להפיק כסף נטול חוב,  על האינטרס הציבורי הרחב

גם הכשל המוניטארי כמו , שניטלה ממנו ובעטיה נגרם הכשל המוניטארי הלאומי

 . והכלכלי בעולם כולו

קיים   ,הוא רב ומגוון, פורמה בדרך בה נוצר הכסף בעולםהקריאה והמאבק לחולל ר

וחלקם אף בעלי סמכה מוכרים כגון זוכי פרס נובל  ,מאמרים, מצאי פורה של ספרות

פעלו להגשמתו ההיסטוריה  במשך, תיעוד היסטורי מקיף ולמרות זאת קיים אף. לכלכלה

. בשום מדינהבע קיימא טרם התממשה דרך ק-מערכת כסף בר, מיטב הכלכלנים בעולם

שהבנקאים ושותפיהם בעלי ההון הגדולים ולצידם , הסיבה העיקרית לכך? מדוע

ומנהלים מערכת דיסאינפורמציה מהגדולים בהיסטוריה  ניהלו, פוליטיקאים שנקנו

להתנקשות בחיי מאבקים שהגיעו עד לחשדות  נוהלו , כנגד אלה שהעיזו. האנושית

הכשילו עד כה כל   ,לוונטית והעיתונות הכלכליתהר שיחוד האקדמיה. ב"בארה נשיאים

  .ניסיון לרפורמה

שכותב   (להלןג "פרק יוראה ( שיקאגו הראשונות לפי פרדיגמת תכנית  רפורמותאחת ה

  Sustainable Money))קיימא -כסף בר מציע כאן לראשונה את המונחשורות אלו 

ץ מלחמת העצמאות סמוך לפרו מושבות באמריקה בקיימא -הייתה הפקת כסף בר

 ואחד מהאבות המייסדים הממציא, המדעןעל ידי מאבק זה הונהג . ב"והקמת ארה

זה אפשר את שגשוגן של  קיימא-כסף בר. מין פרנקלין'בנג ,ב"של ארה החשובים ביותר

ניסיון חשוב מוצלח אחר הייתה הפקת כסף   . ב ופילדלפיה בראשן"המושבות בארה

מהלך , עם פרוץ מלחמת האזרחים, ב לינקולן"יא ארהעל ידי נש קיימא-ריבוני בר

אלא אף לצאת ממנה , מוניטארי זה שאפשר לו  לא רק למממן את מלחמת האזרחים

 Bill Still – no More National  .ב המאוחדת בעלת עוצמה כלכלית שטרם נודעה"כשארה

Debt 
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 מערכת הכסף על הדיסאינפורמציה -' ח פרק

הייתה פורצת , ינים כיצד פועלת המערכת הכספית והבנקאית שלנואילו היו הבריות מב

 (1522, הנרי פורד.                )עוד לפני עלות השחר, מהפכה

 

 בעז הירש' יוצרים כלכלה חדשה'קטעים מ להלן

מעוניינים להותיר את המציאות כפי שהיא כדי לשמר את  (הבנקאיים)הללו המוסדות 

ומשום כך הם עוטים על עצמם מעטה של , ק מקנה להםהפריבילגיות וההטבות שהחו

סודיות ונוקטים שיטות של ערפול ובלבול על אודות ההליכים האמתיים המאפשרים להם 

, מסכי עשן האלה הנהוגים כבר מאות שנים. לתחזק עוצמה כלכלית ופוליטית כה רבה

מנים הממו, מערכת דיסאינפורמציה המתבססת הן על האקדמיה והן על התקשורת

מערכת , מסתייעים אף באנשי מקצוע מובילים, במידה רבה על ידי התאגידים הבנקאיים

שכל עניינה לזרות חול ולמנוע מהציבור וממקבלי , של דיסאינפורמציה ממוסדת

, הפד....להבין את הדרכים אשר לפיהן פועלת השיטה המוניטארית, ההחלטות להתפכח

היא אחראית במידה רבה , ב"כזי בארההמשמשת כבנק המר, מערכת הפדרל ריזרב

 . למסך העשן האופף את המערכת המוניטארית

המכשולים הניצבים בפני יישומה של רפורמה מוניטארית הם רבים ובעל השלכות 

ניתן למנות בין המרכזיים שבהם את המגזר הבנקאי ואת הלובי . פוליטיות וכלכליות

אשר נוטה לנתח , זיים ואת האקדמיהאת אמצעי התקשורת המרכ, הפוליטי שהוא מפעיל

מפעילים , ובראשו אנשי המגזר הבנקאי, המגזר הפיננסי... את הכלכלה באופן חד צדדי

שדולות בעלות עוצמה רבה בקרב מוסדות השלטון ומהווים מכשול משמעותי אף 

גם התלות הגדולה של מוסדות כמו . לתחילתו של דיון ציבורי ברפורמה מוניטארית

במימון של  הפוליטיקאים והמערכת הפוליטית, האוניברסיטאות, שורתאמצעי התק

מקטינה את הסיכוי שהאמת על השיטה המוניטארית ( הפרטיים)הבנקים המסחריים 

 –הקלוקלת של ייצור והקצאת הכסף כיום תצא לאור באמצעות כלי התקשורת ממסדיים 

  . ומחקרים אקדמיים –' תיאטרון וכו, קולנוע, טלוויזיה, רדיו

מהווה מכשול רב עוצמה בדרך לשינויים המוניטאריים " מדע הכלכלה"גם 

מרבית הכלכלנים מלמדים באוניברסיטאות את מה שמכונה בעגה כלכלת ...הנדרשים

הם חוקרים נושאים שבשוליים ואינם . מבית מדרשו של אדם סמית" השוק החופשי"

עה עצומה על החברה מעסיקים את עצמם בשאלות הבסיסיות ביותר שיש להן השפ

למי שמורה ? כיצד פועל מנגנון הייצור של הכסף? כגון מי מייצר את הכסף, בכללותה

 ? מי מרוויח מכך ומי מפסיד? הזכות לקבוע את כמות הכסף בשוק ואת חלוקתו
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השינויים הנדרשים . רפורמה מוניטארית איננה אמורה להיות עניינם של כלכלנים בלבד

המוסר והחברה יותר מאשר בנושאים כלכליים , ים בתחומי החוקהם מרחיקי לכת ונוגע

שלהם צריכה , הרפורמה תטעין בכוח מחודש את הגורמים הריבוניים במדינה. ..צרים

קביעת כמותו ודרכי , ייצורו של הכסף –להיות נתונה הסמכות בתחום כה משמעותי 

 . הקצאתו למשק

 

 כלכלני המיינסטרים ומטעים היכן טועים

ירון זליכה כלכלן ' פרו ,בישראל כלכלניםלאחד מחשובי הדווקא  נתייחס, בוחן כמקרה

שימש כמופת של ביעור שחיתויות מערכתיות , שכחשב כללי באוצר, בכיר וקובע בישראל

השחיתות , הוא מתאר רבים מחולייה של הכלכלה בישראלוהרצאותיו בספריו . בישראל

שחיתות מערכתית , ידים מתאמי המחיריםשחיתות הון שלטון ועושק התאג, המערכתית

כמה , הטייקונים בעלי ההוןהוא מתאר מונופוליזם של . במובן הרחב והכולל של המילה

שהפכה את ישראל לאחת הארצות שבה יוקר  ,עשרות בודדות של משפחות ויחידים

לטובת הטייקונים ועל חשבון כלל  כל זה. בעולםהמחיה והמחירים הם מהגבוהים 

, שכמעט אין מי שבאמת שומר על האינטרסים שלו, ייה לרבות הסקטור הציבוריהאוכלוס

משוחדים אף הם בקומבינות ובמשרות עתירות , כיוון שהאחראים על הקופה הציבורית

השחיתות הממוסדת הזאת תורמת אף היא . לאחר סיימם את משמרתם הציבורית, שכר

את העוני ואת אלה  הסייה ומגדילכוח הקניה הריאלי של האוכלו את חלקה הרב לצמצום

הוא מתאר את השחיתות הממוסדת בבירוקרטיה הממשלתית . שמחלקים אליו

שמבזבזת את , שעושקת את אוצר המדינה, את השחיתות של יחסי הון שלטון, והציבורית

שמסלפת  ,התחרות החופשית שמעוותת אתשמחריפה  את שיעורי העוני , העושר הלאומי

שפוגעת קשות בתחרות בין הפירמות ואף פוגעת  , טוריםומשחיתה את הרגול

  .הדמוקרטיה

והדרך לכך היא , את המאבק בעוני, זליכה רואה בצדק בתפקידה החשוב של המדינה

, במכלול האמצעים ביניהם הרגולציה הממשלתית להבטחת תחרות חופשית במשק

לא קם , ת האלהמכל הבחינו.  ומאבק מקיף בשחיתות הממוסדת ושחיתות ההון שלטון

ועל כך הוא ראוי לכל , מוכשר ואמין ממנו, לישראל שומר הקופה הציבורית טוב

המדריך  – ושינוי בהרגלי הצריכה( 5113)השחורה  הגווארדיה,  ספריוב. השבחים

פוקח עיניים וחושף את השחיתות   (5100)ליעילות כלכלית וצדק חברתי בישראל 

  .רההממוסדת על ידי מי שפעל בעין הסע

אינו נוגע כלל בכשל היסודי , אבל בעודו נלחם במערכות שלמות של השחתה כלכלית

מי מרוויח ומי , מי יוצר אותו, כיצד בעצם נוצר הכסף, אווה, המבני של הכלכלה שלנו

 . שהוא חלקו הארי של הכסף שמופק בארץ ובעולם כולו, היצע כסף מבוסס חוב . מפסיד

כלכנים חשובים אחרים להתעלם או להמעיט בחשיבותה של לגיא רולניק ול, נוח לזליכה

כחלופה למערכת הכסף , קיימא-כסף ברולעומתה סוגיית , כסף מבוסס חוב סוגיית
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מהכשל  מיםמתעל, מהעושק האדיר שנוצר רוב הכלכלנים נוטים להתעלם .הקיימת

הכסף  מופקשמקורה בדרך בה , החמור ביותר של המערכת הכלכלית בעולם כולו

 . ולםבע

אומץ לבו שהוכיח את , כיצד יתכן שאדם שלא חשש להתעמת עם בעלי ההון הגדולים

אביר , כפי שהתברר בפרשת הפרטת בנק לאומי, בנקאים-במאבק גם מול המגה ויושרתו

אינו מעלה על דעתו לצאת נגד מערכת הכסף  , מוצלח כנגד השחיתותהמאבק ה

   .של כל הרע שוניהיסודי והראשורש השהיא  ,המעוותת והמסולפת

כך שמקבלים , שורש הרע הוא באינדוקטרינציה של בתי הספר לכלכלה באקדמיה

להתעמת עם עיקר כל כך טבוע בבתי הספר לכלכלה  בוגרים שאינם מעלים על דעתם

גם המצטיינים  רוב הכלכלניםזליכה ו .עם נורמה כלכלית כל כך מושרשת, בעולם

אינם עוצרים לרגע   .הדרך בה מיוצר הכסף בזמננומקבלים כמובן מאליו את  ,מביניהם

 . הן שורש הרע הכלכלי בעולם, לחשוב שמערכות הכסף המעוותות השליטות בעולם

בסיס הגיון כלכלי שתואם את  שפועלת עלהכסף  ביחס למערכתחסרה להם התובנה 

וצר של איננו ת, פרטיים תאגידים בנקאייםיצירת הכסף על ידי .  האינטרס הציבורי הרחב

מנקודת הראות של טובת כל הצדקה ה אין ל, ההיגיון  הכלכליפרי  האיננ , הטבע

 ? אז מדוע לקבל את מערכת הכסף הקיימת כתורה מסיני .האוכלוסיה וטובת הציבור

השופע , המימון?  ומהו השוחד. נכון המשפט כי השוחד יעוור עיני חכמיםכאן לצערנו 

 למכוני מחקר, למכללות, לאוניברסיטאות, לכלהוהנדיב של הבנקאות לבתי הספר לכ

 ,או לאדם ספציפי כלשהו אינני מתייחס לזליכה, בדברים אלו. לתוצר האקדמי בכללוו

כלכלני המיינסטרים ולפרדיגמה  רובאלא ל, שאין כל יסוד להטיל בו דופי כלשהו

תפיה ושו ישירות על ידי הבנקאות פרדיגמה זאת ממומנת . הכלכלית המקובלת עליהם

היא גם זאת שאותה מקנים להם באקדמיה ברכישת מקצועם  ,בעלי ההון הגדולים

, בחיים הכלכליים של האומותבמידה רבה הגדולים בעלי ההון  כך שולטים. הכלכלי

 . ומזה מאות בשנים

מתעלמים ואולי גם לא מבינים את מה שכבר הבין אריסטו והוכיחו  כלכלני המיינסטרים

אלא , שהכסף אינו תוצר של הטבע, פריה הרומית בעקבותיהיוון העתיקה והאימ

תובנה . ושלריבון המייצג את הטוב הכללי יש את הסמכות להפיקו, תוצר של החוק

כל עוד הופק הכסף , שגשוג כלכלי, שאפשרה כבר לפני אלפי שנים, כלכלית מהותית

היצע ר של לא ניצל לרעה את סמכותו בהפקת יתכל עוד ו, באחריות על ידי הריבון

 . במחזור כסףה

 המובילים' מומחי הכלכלה'אם ; מה יגידו אזובי הקיר, אם בארזים נפלה שלהבת, ולבסוף

שלפוליטיקאים המזדמנים לאוצר אין מושג ירוק  הייפלטמערכת הכסף ביחס לעיוורים 

יש להניח שלשרי  .עיוורים המובלים על ידי עיווריםכך נוצר מצב של  .לגבי הדברים

אפילו מושג ירוק על מצב הדברים  לא היה, פרט אולי לנתניהו, של ישראל האוצר

 . לאשורו
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כישלונה ותיקונה של מערכת  –' ט פרק

 דידקטי מודל -הכסף 

ובגינו של   ,הכשל של מערכת הכסף שמבאר בפשטות את לפנינו מודל כלכלי בסיסי

אינו מביא המודל  .הגלובאלית המערכת הכלכלית של אסטרטגי היווצרות כשל, כשל זה

ליבת הכשל מאיר ומחדד את הוא אך , בחשבון את כלל משתני המציאות הכלכלית

 . כשל של מערכת הכסףה , הכלכלי בעולם כולו

היצרנים של המוצרים המשתנה הראשון כלל , שלושה משתניםהבסיסי  במודל

רבות ל, במשק של מוצרים ושירותים המשתנה השני כלל הצרכנים, במשק והשירותים

כלל  בין הגורם המתווךוהמשתנה השלישי הוא , הממשלה וכלל האוכלוסייה, הפירמות

 . הכסף במשק והיצע מערכת הכסף קרי,  לכלל הצרכנים, היצרנים

שבו קיים , בשלב ראשון המודל מציג משק שמתפקד על פי כוח הייצור האופטימאלי שלו

מצד שני כלל ומוצרים ושירותים של   X ליצרנים פוטנציאל ייצור .איזון בין הביקוש להיצע

ברשותם היצע גם יש   .Xהצרכנים במשק מעוניינים לצרוך את היקף המוצרים והשירותים 

בו הם  Xכך שהצרכנים רוצים ויכולים לרכוש את היצע המוצרים והשירותים   ,כסף תואם

קיים היצע כסף ו Xהיצרנים יכולים לייצר  Xהצרכנים רוצים , זהו מצב מאוזן. מעוניינים

נפגש  Xהיצור . וגם לא פחות מדי, לא יותר מדיי  .המספיק כדי לממש את רצונם, הולם

לרכוש את , קרי די כוח קניה מחד, לצרכנים די כסף. עם הביקוש ועם כוח קניה הולם

 . המוצרים והשירותים שהמשק יכול לייצר היצע מגוון

התשובה . י של היצע הכסף במחזורצמצום פתאומבשלב הבא ניבחן מה יקרה אם יחול 

כיוון שכמות הכסף וכפועל יוצא מכך כוח הקניה של . לכך פשוטה ואינטואיטיבית

ההיצע שנוטה להתאים  .הם עכשיו יוכלו לצרוך פחות מוצרים ושירותים, ןהצרכנים יקט

במלוא כוח הייצור של , המשק שעבד במלוא התפוקה שלו, יצומצם, את עצמו לביקוש

 . יעבוד עתה רק על חלק מאותו כוח ייצור של מוצרים ושירותים, ושירותיםמוצרים 

הוא פועל יוצא הכרחי של המצב , הנמוך יותר, צמצום התפוקה לרמת כוח הקניה החדש

במילים . לרכוש את התפוקה המלאה של המשק, לצרכנים אין די כוח קניה. המתואר

או בלשון , ושירותים במשק יתפתח מיתון שמשמעו קיטון ביצור מוצרים, אחרות

, גידול באבטלה, ג"התמ -ירידה בתוצר המקומי הגולמי, הכלכלנים צמיחה שלילית

  . החמרת העוני

, היצרנים שהביקוש למוצריהם קטן והתחרות החריפה, כחלק בלתי נפרד מהמצב החדש

דפלציה בערך הכסף  .ערך הכסף עליית, דפלציהנאלצים להוריד מחירים וכך נוצרת 

ב ובעולם "שפל הכלכלי הגדול בארההמשותף ל.  יא אינדיקטור חשוב למשבר כלכליה

 ולכל שאר המשברים הכלכליים, 2228פריים של -משבר הסאבלו, בשנות השלושים

שנוצרה באופן פתאומי למדיי  . ב"מתועדים בתולדותיה של ארההידועים במאה העשרים ו
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עקב קיטון פתאומי , ירידה בתוצר, פלציהד, דה גדולה של היצע הכסף במחזורירי

 . בביקושים

, שהם תמיד, מציג את הבסיס לקריסות כלכליות ושפלים כלכליים, מודל בסיסי זה

קרי שפל , בעיה של צמצום היצע הכסף במשק ובשל כך צמצום כוח הקניה במשק

התדרדרות , גידול חד בעוני, צמיחה שלילית, אבטלה גואה, מיתון, דפלציה, כלכלי

רבות שבהן לוקה המשק במצבים רעות חולות ועוד , ותי הממשלה והתשתיותבשיר

 . דומים

כלומר לא בעיה של , התחלואים הכלכליים הוא מוניטארימרבית הבסיס היסודי ביותר ל

אלא דווקא בעיה , כפי שחווה העולם לאורך רוב ההיסטוריה שלו, מחסור בכוח הייצור

הן התרחבות קיצונית של היצע . מערכת הכסף הוא, בגורם המתווך בין ההיצע לביקוש

אינפלציה והן צמצום קיצוני של היצע הכסף שגורם -הכסף שיכולה לגרום להיפר

 . לדפלציה ומיתון חריף

ב "שפרץ בארההשפל הכלכלי הגדול הכלכלן החשוב מילטון פרידמן הגדיר את 

 (היצע)של  ההגדול התכווצותה The Big Contraction of moneyוהתפשט לעולם כולו כ 

גלי ההדף שלה גרמו   , ושבעקבותיה וגם עקב טעויות הפד ב"בארה אירעהשהכסף 

 . רחבי העולםבכל  לקריסות כלכליות 

כאלה שהבחינו ואומנם היו , היה צריך להזדקר לעיין הרי ,הטכנולוגי כלכלי הפרדוכס

 התפתחותדווקא בתקופה של שהשפל הגדול התרחש הפרדוכס הוא . בו

באותה עת אפשרה כבר  .פוטנציאל הייצורב חדגידול בעת , וממילאכנולוגית ט

גידול רב   .בכוח הייצור של מוצרים ושירותיםמאוד גידול רב  , הטכנולוגיה של הסרט הנע

אבל מה , עידן של שפע, חייב להניבהיה , זה בכוח הייצור של המשק האמריקאי

מיתון , חד ביצור של מוצרים ושירותים ם צמצו , היה בדיוק הפוך בשפל הגדול שהתרחש

 . ב והתפשטו בעולם כולו"שפרצו בארה ואבטלה

מחסור בהיצע הכסף שמשמעו גם מחסור , בגלל מחסור בגורם המתווך, הפרדוכס נוצר

בשעה , העושר הלאומי קטן, התוצר הלאומי מתכווץ, המשק מתכווץ, בכוח הקניה

 .  יכול היה לגדול ,מבחינת צד ההיצע, שמבחינת כוח הייצור

שמעוניינת שהמשק יעבוד במלוא כוח הייצור האופטימאלי  ,מדינהיכולה לעשות  מהאז 

 ?מודעת לכך שאין מספיק היצע כסף במשק, שלו ומודעת לכשל המוניטארי

להוציא את הכסף הזה , כסף שאינו מבוסס חוב, באופן ישיר, להפיק עוד כסף, פשיטא

להקטין את  את כוח הקניה של האוכלוסיה יכולה הממשלהבנוסף כדי להגדיל . לצרכיה

ובכך להגדיל את כוח הקניה של מ "ובעיקר את המיסוי הרגרסיבי כגון המעהמיסוי 

עד כדי ביטול , היא יכולה גם להגדיל את כוח הקניה של האוכלוסייה כולה. האוכלוסייה

התכוון  לעניין זה .אבטחת הכנסה בסיסית הולמת על ידי, העוני של האזרחים מיסודו
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בכך התכוון  . מילטון פרידמן כשהציע באופן ציורי להטיל שטרות כסף מהליקופטרים

 . בכוונה להגדיל את היצע הכסף הריאלי של כלל האוכלוסייה, וגם על פי משנתו, פרידמן

 

 

 

 רשות הפקת הכסף - 'י פרק

 מבוקרת לעילאהשקופה וה

ותגרום ,  מוש לרעה בכוחה העצוםהאם אין חשש שרשות הנפקת הכסף תעשה שי

 ?לאינפלציה קשה על כל מוראותיה הקיצוניות

כיצד ניתן למנוע את ? ישמור על החלבהוא ששהחתול כיצד ניתן למנוע את החשש 

, תדפיס בחוסר אחריות אופייני כסף לצרכיה ,הפוליטית שהממשלה, החשש המבוסס

 ? ואחריה המבול

 

חייבים להתקיים  , ת כפי שמצופה ממנה לפעולכדי להבטיח רשות הפקת כסף שפועל

שהפוליטיקאים למנוע את המצב כדי הפרדת רשויות ברורה  ,ראשית. מספר תנאים

וינצלו זאת לא לטובת האוכלוסיה , למשק הם שישלטו על הפקת היצע הכסף, הנבחרים

 .או המושחתים, הפוליטיים קצרי הטווח צרכיהםכי אם לטובת , והמשק

 

, חייבת לפעול על פי חוק ברור ומוגדר היטב קיימא-הפקת כסף בררשות , שנית

מדידה , (בניגוד למצב כיום)מדינה אמתית של האינפלציה , אפס אינפלציה: שעיקרו

מדידה אמתית ומוטת טכנולוגיות של המדדים הכלכליים האחרים , אמתית של האבטלה

  . במשק

וטת טכנולוגיה של כלל הכסף היכולות של שקיפות מרשות שעליה מוחלים , שלישית

לא כל שכן שקיפות טכנולוגית מלאה ותיעוד מלא של ההחלטות שהרשות , הציבורי

 . מקבלת בכל נושאי הפקת הכסף והיצע הכסף הנדרש במשק

 

לכבישים , תפקידיה המהותיים של המדינה היא לספק ביטחון ואחר כך תשתיות לאזרחיה

, לאיכות ובריאות המים שאנו שותיםאחראית  המדינה. לחשמל וקומוניקציה, ומסילות

אין משמעות הדבר שהמדינות אינן מפשלות גם באחריותן )לאוויר שאנו נושמים 

כך , אחראית למערכת הכבישים והרכבות, אחראית לבקרת התרופות והמזונות( הבסיסית

להיות אחראית להפקת היצע הכסף , על המדינה באמצעות רשות הפקת הכסף
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הפקת הכסף היא לא רק זכות בסיסית שעל כל ריבון לשמור . למשק האופטימאלי

, היא אולי זכות בסיסית לא פחות חשובה מעצם הביטחון, מעצם טובת הכלל, לעצמו

 . משום שהיא נוגעת לעצם הביטחון הכלכלי של האזרחים

 

 כדי, לכן נדרשת הפרדת רשויות, ובוודאי הכוח לייצור את היצע הכסף, כל כוח משחית 

חייבת להיות רשות נפרדת ועצמאית  רשות הפקת הכסף. להגביל ולבקר את הכוח

  .מכוח חוקים ברורים ומתוקף הפרדת רשויותהפועלת  ,מבוקרת לעילאשקופה ו אך, מחד

 

הקריטריונים שלפיהם תפיק או תצמצם הרשות את היצע הכסף הם ברורים וניתן 

גידול בפריון וגם , לשנה 2%י של שיש ריבוי טבע אם ידוע, לדוגמא. להמחיש אותם

תוכל  ,פריוןב  4%חל גידול שנתי של ב, כ"כך שבסה, לשנה 2%לנפש של  הייצור

היצע הכסף באותו היחס של הגידול בפריון לקבל אתראה ביחס לגידול רצוי בהרשות 

מול היצע המוצרים והשירותים , שמור על ייצוג הערך הנכון של השקליםהייצור ובכך ל

השליטה על היצע .  אולם תמיד הקריטריון הקובע והמכריע הוא אפס אינפלציה. במשק

מבססת עוד יותר את יציבותה ועמידתה ביעדיה מתוך שהיא מודדת באופן , הכסף במשק

ועושה זאת לפי קריטריונים המבטיחים מדידה מדויקת , שוטף את האינפלציה במשק

בישראל ובכל , המסולפת שנעשית כיוםבניגוד למדידה )ונכונה של מדד המחירים לצרכן 

   (. העולם של המדד

עליית מחירי  חייבים למשל לשקלל את, האמתיתאינפלציה הלמדידת  חדיםקריטריונים 

 .האינפלציה יבחישובשנעשים  כיום המסולפים בניגוד לחישובים, ן והדיור בכלל"הנדל

טפת של עליית הפקת הכסף והזרמתו חייבת להתבצע בהדרגה תוך כדי בדיקה שו

עד שנוצר שוב איזון בין הביקוש הפוטנציאלי , הביקושים שהכסף המוזרם למחזור יוצר

 . לכוח הייצור האופטימאלי כאשר המשק שוב מגיע לכוח הייצור האופטימאלי שלו

 חלקו ישירותמעבירה את הכסף לממשלה וראשות הפקת כסף , לאחר הפקת הכסף

עד שנוצר איזון בין כוח הייצור , או הממשלה/חרים ועל פי החלטת בית הנב -  לאזרחים

התואם לאותם מוצרים  הפרטי והציבורי האופטימאלי של מוצרים ושירותים לכוח הקנייה

 . שנעה מסביב לאפסכל זאת תוך כדי אינפלציה . ושירותים

מעבר לאיזון , שבמידה והממשלה תמשיך להפיק עוד כסף למחזור מהמודל עולה

ועל פי מודל הביקוש וההיצע , היצע מוצרים ושירותים סף ירדוף אחר אותויותר כ, שהושג

 .  המחירים יאמירו ותתרחש אינפלציה, הקלאסי

לגרוע כסף על ידי השמדת  רשות הפקת הכסףחייבת , במידה ומתרחשת אינפלציה

 . את היצע הכסף מול היצע הייצור של מוצרים ושירותיםכך היא מאזנת . כסף אלקטרוני

שואפת , שר זה יש לשים לב שעלות הפקת כסף אלקטרוני או גריעתו מהמחזורבהק

כך יכולה הרשות להפיק או  .במספר הקשות במקלדת מחשב והוא בעצם נוצר , לאפס
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כסף שנע , פשוטו כמשמעו כסף שאינו עולה ואינו יורד בערכו, לגרוע כסף בהינף אצבע

 . קיימא-כסף בר ,מסביב לאפס אינפלציה

כבר הייתה יכולה בכל העולם  ,הנוסקת בתלילות ההולכת וגדלההטכנולוגית התאוצה 

שהיצע היסודית לכך היא הסיבה  .מתרחשהדבר אינו אך  שפע כלכלי גדוללגרום ל

נמצא אינו , הכשל הכלכלי הגלובאלי, במילים אחרות. הכסף הזמין לאוכלוסיות מצומצם

כי אם במערכת הכסף המתווכת בין שני  ,איננו בפריון הייצור, הפוטנציאלי בכוח הייצור

, מחסור בכוח הקניה של האוכלוסייה, מחסור בהיצע הכסף, קרי, הצדדים למשוואה

הקיימת כיום בכל העולם  ממערכת הכסף שהגורם הראשוני לו הוא פועל יוצאמחסור 

 .  לרבות כמובן גם ישראל

 

 

 דרכי יצירת הכסף  - א"י פרק

 והשפעותיהן על החברה והאדם

 רי בישראליר העמדה של התנועה לשינוי מוניטמתוך ני

ובו זמנית כה מוסתר ומושתק , אין דבר המשפיע יותר על חיי האדם והחברה .1.1

. ומהאופנים בהם הוא נשלט ומנוהל, מאשר האופן בו מיוצר הכסף, בשיח הציבורי

כי  עד כי איננו מעלים על דעתנו, אנו רגילים כל כך לכסף כפי שאנו מכירים אותו

לא כל שכן  איננו מעלים על , דרכים אחרות של יצירת כסף הן אפשריות בכלל

דעתנו כי יצירת כסף באופנים אחרים מזה המוכר תוביל לתוצאות חברתיות 

ישפיע ,  הוא לבדו, מרחיקות לכת  עד כי ניתן להעריך כי שינוי אופן ייצור הכסף

 .ודד אחרעל חיינו יותר מאשר כל שינוי חברתי או פוליטי ב

, עד כמה שהדבר נשמע לא מתקבל על הדעת כאשר שומעים אותו בפעם הראשונה

מכל הכסף בעולם ובישראל מיוצרים על ידי הבנקים המסחריים  55%-כי כ, עובדה היא

על ידי הבנקים המרכזיים " הדפסת כסף"בעוד , כחלק מתהליך מתן ההלוואות על ידם

 .כסף הנותרה 5%-אחראית רק לכ, של מדינות העולם
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השיטה המוניטארית מחייבת את המדינה לשלם ריבית שנתית על כל הכסף אותו היא ... 

 2212עלות הריבית למדינה בשנת . לווה ללא כל צורך מהמערכת הבנקאית המסחרית

מתוך מספרים אלה בלבד אפשר להבחין כי שינוי . ח לשנה"מיליארד ש 38-עמדה על כ

אולם זהו רק , לחולל מהפך במצבה הכלכלי של המדינה השיטה המוניטארית לבדו יכול

 . קצה הקרחון

משפיעה יותר מכל גורם אחר , שליטת הבנקים המסחריים בייצור הכסף ובקביעת כמותו

היווצרות  –כמו , כלכליים הנראים ממבט ראשון בלתי קשורים אליו–על נושאים חברתיים

ן "לרבות היווצרות בועות נדל, היווצרות בועות כלכליות והתפוצצותן, האינפלציה

היווצרות משברים , והפיכתה של רכישת דירה לבלתי אפשרית עבור מרבית האוכלוסייה

שקיעת העולם כולו בחובות חסרי גבול אשר אין כל אפשרות וסיכוי להחזירם , כלכליים

הפיכת מרבית הדמוקרטיות המערביות לפלוטוקרטיות הנשלטות בידי אצולת , אי פעם

אשר במנגנון מובנה שואבות את העושר הלאומי תוך הגדלת הריכוזיות והקיטוב בין ממון 

גידול מתמיד במספר שעות העבודה ההכרחיות לכל אדם על מנת , עשירים לעניים

 .ועוד, על אף שהטכנולוגיה מעלה את תפוקת העבודה משנה לשנה -להתפרנס 

 שיטת הבנקאות ברזרווה חלקית .5

בנקאות "צאה ישירה או עקיפה של השיטה הנקראת כל התופעות הללו הן תו .2.1

אשר גורמת לכך שתהליך מתן האשראי הוא גם זה שמייצר את " ברזרווה חלקית

על פי שיטה זו רשאים הבנקים המסחריים להלוות . מרבית הכסף במשק

מערך הפיקדונות המופקדים בבנק ולהשאיר בידם רזרווה  55%-ללקוחותיהם כ

בבנק הפקיד ' אם לקוח א –בדוגמה פשוטה . יקדוןבלבד מערך הפ 5%-של כ

בתהליך זה . 'ח ללקוח ב"ש 552,222-יכול הבנק לתת הלוואה של כ, ח"מיליון ש

כדי להבין זאת . ח שלא היו קיימים קודם לכן"ש 552,222, יש מאין , הבנק יוצר

רגע לפני מתן ההלוואה . צריך להסתכל מקרוב על המצב לפני ואחרי ההלוואה

רגע לאחר מתן . וללקוח השני אין כלום, ח בחשבונו"ללקוח הראשון מיליון שיש 

אשר איתם הוא יכול לקנות מה , ח בחשבונו"ש 552,222ההלוואה יש ללקוח השני 

ואילו ללקוח הראשון נותרו המיליון שהיו לו קודם שגם בהם הוא יכול , שירצה

 –ים נוצרו כהרף עין ח החדש"ש 552,222-ה –במילים אחרות . להשתמש כרצונו

על ידי עצם מתן ההלוואה והם הכניסו למשק כוח קנייה חדש שלא היה , יש מאין

כי כפי , התוצאה של מינוף זה היא מרחיקת לכת הרבה יותר. קיים קודם לכן

ת של פיקדונות וונשנ הלוואות חוזרותעל ידי , ארד וורנר'ריצ' שהודגם על פרופ

יכולה להכפיל את , המערכת הבנקאית, קדומאותם המיליון המקוריים שהופ
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 .  מיליון מהמיליון הראשוני 55כלומר ליצור עד , 55המיליון הראשוני עד פי 

ואחר , בנקים בפועל קודם מייצרים אשראי, כפי שהראו קומהוף ואחרים: הערה)

כך שאפילו יחס הרזרבה החלקית , כך דואגים לקבלת רזרווה בבנק המרכזי לגיבוי

  (.תואר כאן מתברר שאינו נדרשביותר כמ

הכסף נגרע אוטומטית מסך היצע הכסף , כאשר הלוואה נפרעת, יתר על כן .2.2

החזר הלוואה או שמיטת חובות מאיינים כסף שהיה קיים רגע אחד קודם ,  במשק

הבנקים ממהרים לצמצם את האשראי שהם , בתקופות של משבר כלכלי .לכן

צום האשראי הבנקאי הוא צמצום היצע התוצאה הישירה של צמ, מעניקים למשק

דרך זו של יצירת כסף והריסתו גורמת לאי יציבות מבנית של כמות . הכסף במשק

 .הכסף במשק והיא אחראית לחלק גדול מהבעיות שנזכרו לעיל

, הסיבה לכך שהעולם כולו נמצא היום בחובות עתק שאין סיכוי להחזירם לעולם .2.3

על ידי , דרך שבה נוצר היום הכסף בעולםנובעת באופן ישיר וכמעט בלבדי מה

בדרך זאת הסקטור הבנקאי שואב אחוזים גבוהים .  יצירת אשראי בנקאי יש מאיין

בדרך שבה בחר השופט לואי ברנדייס לכנות את ספרו , מכוח הקניה של המשק

, ריביות אלה  .כספם של אחרים וכיצד משתמשים בו הבנקאים: החשוב

בשנה  5%-בהיקף של כ, מהוות למעשה מס נסתר, 5%-ששיעורן הממוצע הוא כ

והן עוברות מהאזרחים אל הבנקים ובכך יוצרות , על כל הכסף הקיים במשק

מאז ראשית המאה העשרים ועד .  ריכוזיות של העושר וקיטוב בין עשירים לעניים

 .21-השיטה היא אותה שיטה ובפועל המצב רק החמיר עם ראשית המאה ה, היום

ונוצרת כיום בעולם תנועה עולמית ההולכת וצוברת תאוצה במהירות  מנגד הולכת .2.4

מיטב , ומתעצמת מיום ליום ואליה מצטרפים אוטוריטות אקדמיות ואף בנקאיות

. שינוי הדרך בה נוצר הכסף בעולם, החוקרים בעולם היוצאים בקריאה לרפורמה

 .בארץ היא נושאת את השם התנועה לשינוי מוניטארי
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הפרלמנט דן : יסטוריה בבריטניהה - ב"י פרק

בדרך יצור הכסף בממלכה 0300לראשונה מאז   
 

 אסנת נאות באדיבות אתר הכלכלה האמתית: מאת

amitit.blogspot.co.il/2014/11/1844.html-http://kalkala  

 

חברי הפרלמנט הבריטי השתתפו בדיון  11מעל , 5100בר לנובמ 51, ביום חמישי

זו היתה הפעם . של בית הנבחרים בנושא יצירת כסף והשפעתו על החברה

בקרב חברי הפרלמנט . 0300הראשונה שהנושא עלה לדיון בפרלמנט מאז שנת 

משני צידי המתרס היתה הסכמה כוללת כי יצירת הכסף היום על ידי הבנקים 

 קראו מה עוד היה לחברי הפרלמנט להגיד בנושא וכמה מהם. היא בהחלט בעיה

 .בכלל לא ידעו מי מייצר את הכסף היום 

 

יצירת כסף משפיעה על כל היבט בחיינו וישנו קשר ברור בין יצירת כסף לכל החלטה 

ן ואי השוויון הגובר "מחירי נדל, ובכלל זה רמות החוב הפרטי והציבורי, ציבורית אחרת

 01מכל  7מצא כי  סקר שנערך לאחרונה .ברורה מספיק של הנושא אבל אין הבנה

, חברי הפרלמנט הבריטי מאמינים שרק בידי הממשלה הכוח ליצור עוד כסף

מהכסף נוצר בידי בנקים על ידי מתן הלוואות כפי שאישר  97%למעשה כאשר 

 .לאחרונה הבנק המרכזי של אנגליה

 

בבעייתיות שישנה בחוסר ההבנה שלהם בנושא , חברי הפרלמנט הודו בדיון ההיסטורי

 :יצירת כסף

יש רעש גדול סביב הבורות של חברי פרלמנט : "חבר הפרלמנט פיטר מילי אמר כי 

, אני חושד כי הבורות הזו יכולה להסביר הרבה דברים. כים בהן נוצר כסףבאשר לדר

לרבות הסיבות שבגללן הגענו למשבר הכלכלי עם מערכת בקרה ופיקוח שהייתה מאוד 

חבר הפרלמנט זאק גולדסמית היה הראשון להודות ."   לא מוכנה לקריסתם של הבנקים

אני חושד שרוב האנשים : "א אמרהו, במהלך הדיון כי אינו מבין את השיטה במלואה

כאן כנים מספיק כדי להודות שהקוסמות הבנקאית בה אנו דנים היא נושא 

." מורכב כל כך שמעט מאוד אנשים באמת מבינים אותו

http://kalkala-amitit.blogspot.co.il/2014/11/1844.html
https://www.positivemoney.org/wp-content/uploads/2014/08/Positive-Money-Dods-Monitoring-Poll-of-MPs.pdf
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 שנים בפרלמנט הבריטי על יצור הכסף 071דיון ראשון מזה 

ים כסף חדש בכל היתה הבנה בקרב חברי פרלמנט שנכחו בדיון כי בנקים יוצר, עם זאת
ויש הסכמה , כפי שאושר על ידי הבנק המרכזי של אנגליה, פעם שהם נותנים הלוואה
 .נרחבת כי מדובר בבעיה

כאשר בנק נותן הלוואה הדבר יוצר בו זמנית : "חבר הפרלמנט סטיב בייקר אמר כי
 ."הפקדה בסכום זהה בחשבונו של הלווה ובכך למעשה נוצר כסף חדש

כאשר , בניגוד ליצירת כסף: " ר מילי תיאר את התהליך בו כסף נעלםחבר הפרלמנט פיט
 ."הוא נעלם כאילו לא היה מעולם. הלוואה בנקאית משולמת במלואה הדבר משמיד כסף

 

ההשלכות השליליות של השיטה המוניטארית הנוכחית והמדיניות המוניטארית הנוכחית 
השקעות פרודוקטיביות וההשפעות על  היעדר, אי השוויון, ן"מחירי הבתים והנדל. הודגשו

  .הסביבה
בנקים מייצרים יותר מדי אשראי משכנתאות בבת : "ר אמר כי'חבר הפרלמנט מיכאל מיצ

 ."ן"ן ומעלה את מחירי הנדל"זה מוביל לבועת נדל, אחת
הקלה כמותית היא מדיניות שמכוונת להגדלת ההון : "חבר הפרלמנט סטיב בייקר אמר כי

 ".רים יותר ועשירים יותרשל אנשים מבוג
מכל האשראי שנוצר בידי הבנקים ניתן % 8רק : "חבר הפרלמנט אוסטין מיטשל ציין כי

 ."לעסקים חדשים
 

, בהצעות שהגיעו מהכלכלן הראשי בבנק"חבר הפרלמנט סטיב בייקר תאר את תמיכתו 
 ."לחקור אפשרויות חדשניות, אנדי האלדיין

 
הכלכלית בשרד האוצר אנדריאה לידסום שאמרה כי  רעיון זה נתמך גם בידי המזכירה

על )השקפות אלטרנטיביות , ויעודד, אנדי האלדיין אמר כי גם הבנק עצמו יבחן "
 (."הבעיה

 

http://1.bp.blogspot.com/-XsJhtHL83iE/VHOdGi-9-9I/AAAAAAAAE5A/1UGMBC7LNQs/s1600/debate.png
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 ביל סטיל על הדיון בפרלמנט   ,חוקר מערכת הכסף סרטון של
 tps://www.youtube.com/watch?v=_syDOz1NIrw&feature=youtu.beht 
 

 

 
 
 
 
 

 חדשמ עיון – שיקגו תוכנית  - ג"י פרק
 

”The Chicago Plan Revisited“ 
Jaromir Benes and Michael Kumhof 

 
 קרן באתר פורסמה – IMF של חוקרי קרן המטבע הבינלאומית   מחקר קטעים מעבודת

 רומיר בנס ומיכאל קומהוף'מאת ג2012 אוגוסט   המטבע
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12202.pdf  

 

עריכה ,  ידידיה ומאיר הולר מיכל  - מוניטארי לשינוי התנועה תרגום באדיבות

 ש.א.ד

להכרה אקדמית וציבורית רחבה ובשנות השפל הגדול תמכו בה  זכתה תכנית שיקגו

אולם בשל כוחם הפוליטי העצום של . ב"כמאתיים מהכלכלנים המובילים בארה

יישומה , מבחינת מעמד הבנקאים הבינלאומיים. הם הצליחו לסכל את יישומה, הבנקאים

ולגבות עליו של התוכנית משמעו היה שלילת זכות היתר שלהם לייצר כסף יש מאיין 

גם לאחר . ובכך להיות בעלי שליטה מרבית על העושר הלאומי והגלובאלי, ריבית

, זכו עיקרי התכנית לתמיכתם של כלכלנים מובילים בעולם, מלחמת העולם השנייה

מרטון מילר , יימס טובין'ג, מוריס אלה: וביניהם ארבעה זוכי פרס נובל ומשפיעים ביותר

 ומילטון פרידמן

כדי למנוע אי  .תפיק את הכסףהיא ששהממשלה כתוב בעבודה זאת : רךהערת העו
, כותב שורות אלה וחוקרים מוניטאריים רבים מדגישים את הצורך בהפרדת רשויות, הבנה

, במשק את הכסף ותווסת שתפיק, הלאומי רשות הפקת הכסף, ובהקמת רשות רביעית
במידה רבה על ידי נבחרי  אך עדיין נבחרת, נפרדת מהממשלה הנבחרת, רשות עצמאית

. האינטרס הציבורי הרחב הוא טובת, של רשות זאתהמנחה החוקתי הקריטריון  . הציבור

https://www.youtube.com/watch?v=_syDOz1NIrw&feature=youtu.be
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12202.pdf
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גם בניסוים . כטובתם של אזרחי המדינה, מוגדר במידה רבה, האינטרס הציבורי הרחב
ב כולל בתוכו את כלל רשויות "המינוח ממשלה בארה,  תכנית שיקגוהמקוריים של 

הפדראלי ועל כן תואם את הדגש שחייבים לשים בהפרדת הממשל כלל  המדינה או 
 . ושקופה לעילא, עצמאית, רשות הפקת הכסףרשויות זאת ובהקמת 

 
לאחר מכן מובא תקציר ספרו של אירווינג פישר שמבהיר  אולם, מקצועית בעגה  הוא

ומהוף טוב יותר את הרפורמה המוניטארית הנדרשת בייצור הכסף עליה גם מתבססים ק
 . ובנס

 
 ב"בארה מובילים כלכלנים מספר קידמו 30 -ה בשנות ב"בארה הגדול המשבר בשיא
 ההצעה עמדה בלב  ".שיקגו תוכנית" נקראה שלימים ,המוניטארית לשינוי השיטה הצעה

התפקיד של  לבין הדרך שבה מופק הכסף  כפונקציה המוניטארית   בין מוחלטת הפרדה
של  רזרבה ליחס הדרישה י"ע הפרדה זאת תבוצע. נקאיתהב המערכת של מתן האשראי

המערכת הבנקאית לא תוכל יותר , במילים אחרות. אשראי לכל הפיקדונות לגיבוי  100%
 . לתת הלוואות על בסיס של מינוף כלשהו

 :לתוכנית הבאים היתרונות את מציג   1936 פישר  אירווינג
, בגלי הגאות והשפל בכלכלה הגבוהה לתנודתיות עיקרי בגורם יותר טובה שליטה .1 

 הרחבה או צמצום שנגרמים על ידי
 .התאגידים הבנקאיים  ידי על המיוצר וכסף בנקאי אשראי של פתאומיים

 למשוך זמן באותו רצים מצב שבו כולם, "הבנק אל ריצה"סיכון  של מוחלטת הסרה  .2
  .במזומן הגורם לגל של פשיטות רגל של בנקים פיקדונות

 .הלאומי החוב של משמעותית הורדה  .3
 בו יצירה יותר דורשת אינה הכסף הפקת שכן, הפרטי החוב של משמעותית הורדה  .4

 של חוב בניגוד למצב הנוכחי זמנית
 ב עולה התוצר ,מכך יותר .פישר של הטענות ארבע בכל תומכות שלנו המחקר תוצאות

 המדיניות בניהול לפגוע ימבל 0% ל אף לרדת יכולה קבועה ברמה והאינפלציה10%
 .המוניטארית

 
 הקדמה .א

 אינטלקטואלית בתזזית משופע היה, הזמנים כל של הגדול המשבר פרוץ שלאחר העשור
 הכלכלית במערכת הכשלים את להבין שניסו התקופה של הבכירים בקרב הכלכלנים

 תןבהינ ,המוניטארית הכלכלה תחום בולט ,שנחקרו התחומים הרבים מבין .הקיימת
 בגרימת המרכזי הבנק ומדיניות הבנקים הפרטיים התנהגות שמלאו המפתח תפקידי
 .ובהארכתו המשבר

 
 שלימים, המוניטארית השיטה לשינוי בהצעה בכירים מקרו כלכלני כמה תמכו זו בתקופה

 שנתן ,ייל מאוניברסיטת  פישר תמיכה מאירווינג קיבלה זו שיטה. "תוכנית שיקגו" נקראה
 :זו בתוכנית עיקריים יתרונות לארבעה טען ( 1936 . פישר. שלה קמברי סיכום
 ליצור מהיכולת בנקים מניעת, כלומר ,במשק האשראי תנודתיות על שליטה ,ראשון יתרון

 (התכווצות של בתקופות זה כסף באשראי והשמדת שגשוג של כסף בתקופות בעצמם
 הגורם הראשי שהיא , האשראי בהיקף המחזוריות יותר על טובה שליטה יאפשרו

 .העסקים במחזור לתנודתיות
. הבנק אל ריצה"ב הסכנה את לחלוטין ימנע 100% של רזרבה ליחס הדרישה, שני יתרון

 רצים היא התרחשות שחזרה על עצמה בהיסטוריה הבנקאית שכולם "הבנק אל ריצה "
 פיקדונות גיבוי לכל אין שבה הנוכחית במערכת  ,במזומן פיקדונות למשוך זמן באותו
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 לפיקדונות כאשר . שרשרת בתגובת הבנקאית המערכת את להפיל יכול זה דבר , בכסף
 .סכנה כזאת אינה קיימת, יש גיבוי

 
 שתיקח במקום 0% של בריבית הכסף את תנפיק שהממשלה האפשרות  ,שלישי יתרון
 ובכך הממשלה של הריבית תשלומי עול את תפחית ,בריבית כהלוואה מהבנקים אותו

 העצמי ההון יהיה הממשלה שתפיק הכסף. על תשלום ריבית שלה ההוצאות את קטיןת
 .היום שהוא כפי חוב במקום שלה

 
 היצירה את תחייב לא ,בניגוד למצב הנוכחי, כסף יצירת  ,החדשה רביעי  בשיטה יתרון
 הדרמטית הירידה  ,מכך כתוצאה . הבנקים פרטי במאזני ברובו שהוא חוב של זמנית הבו
 .המשק לשאר גם אלא לממשלה רק לא תהיה ובבח

 לא בתחומם  המובילים ועמיתיו פישר. נדרשת מאוד רפורמה מייצגת "שיקאגו תוכנית
 י"ע מוגבלים היו לא, בעצם ,ולכן היום לנו שיש כפי שלמים כלכליים מודלים עם עבדו

 סטוריהאת ההי היכרותם לפי רק שלהם המודל את ופיתחו ,אחרות או כאלה תיאוריות
 תומכות אשר למסקנות אותם הביאה זו גישה שדווקא מאמינים אנו . הפשוט וההיגיון

, קרי מחזורי שגשוג מחד וקריסה מאידך, גאות ושפל מחזורי מניעת של  "טוב הכללי"ב
בעצם השיטה בה מיוצר  שמקורם , אותם אנו חווים לפחות במאה השנים האחרונות

 .הכסף על ידי הבנקים הפרטיים
 

 מנבא הוא מאוד גבוה שחוב,  פישר של הטענה את מחקרים אמפיריים אחרונים מחזקים
 :משברים של חשוב

 Reinhart and Rogoff .2009) ההיסטוריה לאורך "הבנק אל ריצה"ורוגוף   ריינהרט"  
ושל  Schularick and Taylor     2010וטיילור  שולאריק של האחרון האמפירי והמחקר

 כמו  ,חוב של גבוהות רמות איך מראים Rancire  2212ורנסייר  קומהוף  Kumhofקומהוף  
 פיננסים למשברים גבוהה בהסתברות מובילים , הגדול והמיתון הגדול המשבר לפני

 .וריאליים
 

 : פישר אירווינג ציגהש היתרונות ארבעת
 

עות תנו על יותר טובה שליטה מאפשרת שהיא הוא שיקגו תוכנית של הראשון היתרון
חדות של התרחבות והתכווצות של אשראי בנקאי ולפיכך מייצרות יציבות של 

, הפיקדונות לגיבוי רזרבות ואין כמעט או שאין פיננסית במערכת .היצע הכסף במשק
לייצור הכסף על ידי הבנקים  יחסית קטן תפקיד הממשלתי להנפקת הכסף ושבה

רובו  .הפרטיים הבנקים של ברצונם הטוב תלויה על היצע הכסף הפרטיים השליטה
 הלוואות עוד באמצעות בנקים הגדול של הכסף נוצר באמצעות יצירת פיקדונות על 

 של או ייבוש לפריחה להביא רק לא יכולה אשראי לתת בנכונות פתאומי שינוי ,בלבד
בכוח הקניה   מחסור או לעודף ומכאן בהיצע הכסף מחסור או לעודף אלא אשראי
 .במשק הריאלי

 יהפכו שני מצד האשראי והיקף אחד מצד הכסף שיקגו כמות בתוכנית, זאת מתלעו
 ,בזה זה תלוי בלתי באופן האלה הסכומים בשני שליטה יאפשר וזה בלתי תלויים להיות

 ללא, הכסף בלבד  צמיחת כלל פי על תהיה הכסף השליטה בצמיחת .יעילות ביתר ולכן
 שבנקים מכיוון ,וישירה פשוטה תהיה יבהיקף האשרא השליטה. אשראי על לריבית קשר

 מתן כדי תוך פיקדונות המצאת י"עצמם ע את לממן ,היום זאת עושים שהם כפי ,יוכלו לא
 .מסוג אחר עסק לאף ולא להם רק מיוחדת פריבילגיה שזוהי, הלוואה
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 מתווכים :עושים שהם כיום חושבים בטעות  שאנחנו  מה יעשו בנקים, זאת במקום
 כדי אותו יש מאיין מפיקים אחרים ולא   ממקורות הכסף את המקבלים , דפיננסיים בלב

 בגלל העסקים מחזור על להשפיע יכולתם חדה תרד בצורה כך  .לאחרים אותו להלוות
 אם ולכן הכסף את יפיקו הם לא. לסיכוני אשראי בגישתם - קפריזי אולי שהוא – שינוי
  . ממשלתי בו כסף שיש חרא ממקום להגיע תוכל היא הלוואה ייתן לא בנק

 
 לחלוטין מסיר 100% של רזרבה יחס של שקיומו הוא "שיקגו תוכנית" של השני היתרון 

 הפיננסית היציבות את ובשל כך מגדיל, הפיקדונות למשיכת לבנק של ריצה הסיכון את
 ההתחייבויות לצד לדאוג מבלי הלוואות לספק בתפקידו העיקרי להתמקד לבנק ומאפשר

 כל  :הבאים התנאים מתקיימים לבנק אם הריצה סיכון את לבטל ניתן.  אזןבמ שלו
 ,הממשלה י"ע בכסף שהונפק מגובות להיות חייבות הבנקאית המערכת של ההתחייבויות
 גם שמופיעה כפי שיקגו תוכנית של העיקרי הרכיב זהו. שיקגו תוכנית כפי שמציעה

 . זה במסמך
 רק להלוות כסף היכולות ,בלבד פיננסיים כיםמתוו שהם השקעה קרנות, ראשון הסדר
 המשקיעים .כסף הפקידו שחוסכים לאחר

 החוקרים מציינים שבכך עולה. הקרן חוב של ח אגרת"אג לחיסכון בתמורה מקבלים
. ומחמירה קפדנית רגולציה תהיה אם אלא דומים לכסף יהיו האלה החוב שמכשירי סכנה

 הון בהשקעת הממומנות קרנות השקעה :השני בהסדר הזה מהסיכון להימנע אפשר 
 .הבית כמו למשל למשקי, אחד לכל מתאימה לא זו אפשרות . החוסכים של בלבד עצמי

 
. הממשלתי נטו החוב של דרמטית הפחתה הוא שיקגו תוכנית של השלישי היתרון
 את לגבות כדי האוצר של מהרזרבה יהיה על הבנקים ללוות, שיקגו תוכנית שלפי מכיוון
 מול אל עצומים נכסים לרשותה הממשלה תעביר , שלהם הגדולות חייבויותההת

 את להשאיר יכול האוצר. שלילי גדול חוב ייווצר לממשלה וכך האלה ההתחייבויות
 הממשלתיות ובכך החוב את   אגרות מהבנקים חזרה לרכוש או בתוקף האלה הנכסים

 כאשר 30 ה שנייה בשנותה האופציה על יותר חשב פישר. מהאוצר האשראי את לבטל
 נמצא מחוץ המדינה של החוב רוב, כיום אבל , המדינה של החובות את החזיקו הבנקים

 ירידה :זהה נטו החוב על ההשפעה. רלבנטית יותר הראשונה האופציה ולכן , ב"לארה
 .דרמטית

 
 של חוב לא הוא שיופק החדש הכסף או הרזרבה שמאגר להבין חשוב מאוד הזה בהקשר
 של עצמי כהון , הנכון באופן לכסף מתייחסים , כלומר . בניגוד למצב כיום, לההממש

כלומר  למעות ושטרות זהו המצב כיום רק ביחס. המדינה של כהתחייבויות ולא המדינה
 .מהיצע הכסף 5%אבל כיום כסף פיזי כזה מהווה רק כ, המדינה כסף פיזי שמפיקה

..Federal Accounting Standards Advisory Board 2012 
 כפי . הפרטי החוב של דרמטי לצמצום היכולת הוא , שיקגו תוכנית של הרביעי היתרון
כלומר הפוך .מאוד  גבוה שלילי ממשלתי חוב יצור כשלעצמו המלא הגיבוי, קודם שראינו

 בחלק מהעודפים להשתמש הממשלה יכולה וכאן( מהחובות הממשלתיים העצומים כיום
. לבנקים הממשלה אשראי הפחתת כנגד מהבנקים הפרטיים החובות את לרכוש כדי

 וגם הפרטי הסקטור של נמוך חוב בעלי קיימא ברי מאזנים של היתרון יהיה מכיוון שלכך
 גדולים בממדים תתקיים שיקגו תכנית של מעשי שבישום ניתן להניח ,הממשלה של

 רוכשת הממשלהש הנחנו שבמחקרנו המודל בבחינת. הממשלה ידי על פרטי חוב רכישת
 .פיזי בהון המממנות השקעה מהשקעות חוץ ,הפרטי החוב כל את
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 נדרשות והתאמות הטמעה י"ע פישר של טענותיו ארבע כל את בוחנים אנו זה במאמר 

 אנו. ב"בארה הכלכלה של מוניטארי פיננסי מודל של "האחרון הטרנד" למודל שהוא
, העסקי במחזור תנודות צימצום : ישרפ טענות ארבעת לכל חזקה וברורה תמיכה מוצאים
 הכלכלה והחלפת רוחב לכל החוב ברמות גדולה ירידה, "הבנק על ריצה"ל סיכון חיסול
 .הממשלה בידי המונפק חוב-נטול-בכסף החוב
 המערכת של התפקודים חשבון על בא לא האלה מהיתרונות אחד כל, מכך יותר

 למלא הפרטיים הפיננסיים המתווכים כוימשי שיקגו תוכנית גם תחת . הפרטית הפיננסית
 הון של יעילה הקצאה יאפשרו , לתפארת מערכת  תשלומים באספקת חשוב תפקיד

  . ביותר היצרניים לשימושים
 זכותם שכיום הוא, קיים שלא מכסף אשראי הוא , מלהתקיים יחדל זאת שבכל מה

היכול  – כסף של מספקת כמות יצירת למטרת.פרטיים פיננסיים מוסדות של הבלעדית
 .חוב ללא כפי שמבהירה היטב תכנית שיקגו להיווצר

 

 שיקגו תוכנית של היתרונות
 

 :סיבות מכמה טווח ארוכי שיקגו יתרונות תכנית יוצרת שלנו המודל בכוונון
 יותר נמוכות סיכון רמות כאשר, הרבית שיעורי את מורידה הרפורמה המוניטארית .א

 לדרוש  המשקיעים את מובילות
 . פרטי וחוב ממשלתי חוב בין יותר נמוכים מרווחים

בגלל הרווחים הגדולים של  יותר נמוכים מס שיעורי התוכנית מאפשרת.  ב
קרי הסיניוראז הוא הרווח שנוצר מעצם הפקת , מעצם הנפקת כסף חדש, הממשלה
  .השקול לסך כל הכסף החדש שהופק, כסף חדש

 שכן אשראי בקרת על ,תר למערכת הבנקאיתיו נמוכות להוצאות גורמת התוכנית. ג 
 , כסף ליצר היה יעודן שכל הלוואות בקרת על להתבזבז יותר צריכים לא משאבים נדירים

 .חוב ללא נוצר שכעת
 המדיניות של ניהול בעיות יצירת ללא לאפס לרדת יכולה היציב במצב האינפלציה. ד

 .המוניטארית
 המערכת של האשראי תפקוד ובין יטאריהמונ התפקוד בין שהפרדה היא לכך הסיבה

 חוק כולל, מדיניות לקביעת מרובים במכשירים לשלוט מאפשרת לממשלה הבנקאית
 וקביעת הבנקאיות  ההלוואות כמות חוק לקביעת , הכסף בכמות נומינלית לצמיחה

 . לבנקים  תקצה שהממשלה בהלוואות הרבית שיעור
 .נזילות מלכודות קיום אי היא זו שונה מוניטארית סביבה של קריטית נוספת השלכה

 הכוללת הסיבה העיקרית לכך היא שהכמות
 שלא המדיניות קובעי ידי על להגדלה ניתנת פרטיים גורמים בידי הנמצאים כספים של

 אשראי על הרבית ששיעור בגלל, השנייה . אשראי לתת בנכונות הבנקים כתלות
 הבנקים בו שיעור ורק אך אלא כללי ןבאופ אלטרנטיבה למשקיעים עוד לא הוא ממשלתי

 בכלכלה בפרויקטים השקעות כדי לממן רק אלה בהלוואות להשתמש הלווים יכולים
, אחרות במלים. בעיות יצירת ללא שלילי להיות להפוך זה שיעור יכול לכן, הריאלית

, היציב במצב אינפלציה אפס ליצור שמתאפשר כך, לאפס מעל להיות חייב לא זה שיעור
 . במשק חיובית שאינה נומינלית ריבית שתיוצר לכך הדאגה אלל

 של הטענה על גם עונה משמעותית בצורה נמוך אינפלציה שיעור לקיים היכולת
 הכסף מהזרקת החשש ובעיקר , הכסף יצור על ממשלתי ליצירת מונופול המתנגדים

 דבר הנבחנת בתיאוריה אין . גבוהה תיצור אינפלציה כזו שמערכת – הראשונית
 עתיקות וחברות מערביות חברות של המוניטארית בהיסטוריה אין. בכך התומך

 .זו בטענה שיתמוך דבר שום
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 מאמון אלא המובנה מערכם לא נגזר שערכם כאלה היו ההיסטוריה לאורך הכספים רוב
 95% כ מהם אך, מהתוצר 5% כ הם לבנקים מחוץ שהמזומנים הראו מחקרים. בשלטון

 במזומנים קיים מהתוצר 0.25% שרק מכאן. השחורה או בכלכלה םזרי אצל מצויים
 .תוצר 200% ל מגיעות הבנקאית הנוכחיות במערכת ההתחייבויות בעוד ,מוצהרים
 שלאחר לתקופה פרט, בגודלן  זניחות כלל בדרך הן המרכזי בבנק המופקדות הרזרבות
 בקביעת משמעותיות הן לגדלן קשר בלי בכך להכיר יש , מזו יתרה . 2008של  המשבר
 מוניטארי גודל כאשר – "הפיקדונות מכפיל" היא הסיבה .המוניטאריים הרחבים המדדים

 ( הקלה כמותית.הבנקאות  למערכת כסף ידי הזרקת על המרכזי הבנק של כיזמה נוצר
. .. ראשה על המוניטארית "ההילוכים תיבת"  מתהפכת ,בנקאיות הלוואות ידי על ומוכפל
 בנקים לתת של החלטות ידי על הנקבעים המוניטאריים שהגדלים םמראי חוקרים

 המצומצמים המוניטאריים שהגדלים בשעה, בכלכלה המחזוריות את מקדימות ,הלוואות
 מבקשים הבנקים כאשר, אחרות במלים. המחזוריות אחרי מפגרים – כולל הרזרבות –

 מכפיל" לכן . המגבל אינן רזרבות לכן , לבקשתם המרכזי נאות הבנק ,רזרבות
 תהליך על מוחלטת בשליטה למעשה הפרטיים נמצאים מיתוס והבנקים הוא  "הפיקדונות

 .הכסף יצירת
 

 
 של בהיסטוריה שיקגו תכנית - ד"י פרק

 המוניטארית המחשבה
 

 . קומהוף ובנסמהמחקר של  המשך

 
 כסף ביצירת פרטית מול ממשלתית שליטה .א

 טורחים לא פוליטיים כלכלנים, ככלל" :כותב מאר דל אלכסנדר המוניטארי ההיסטוריון

 העקרונות את להקיש ואז אותה לדמיין יותר קל , הכסף של את ההיסטוריה ללמוד
 גם נכונה זו אבחנה אך, ממאה למעלה לפני זאת כתב דל מאר " זה דמיוני מידע הנובעים

 שהכסף ניםהטוע, הכסף שורשי את הלימוד המסבירים ספרי את נביא כדוגמא . כיום
 לבצע כדי הדרוש הכפול צירוף המקרים על להתגבר כאמצעי פרטי סחר בעסקאות נולד
 עדויות היסטוריות סמך על ( 2011 . גרבר שמראה כפי אולם . חליפין סחר

 היה חליפין סחר ! זה בסיפור התומכת ראיה כל אין , שנים אלפי במשך ואנתרופולוגיות
 הראשונים והאשראי המסחריות העסקאות. מיטיביותופרי עתיקות בחברות נדיר ביותר

 וכן אלה קדומות אשראי מערכות. עבודה בכלי או חקלאיות בעיקר בסחורות ננקבו
 צרכים או הדתי הממסד ,המדינה של צרכים בגלל יותר נוצרו המאוחרות הכסף מערכות
 .פרטים בין עסקאות להסדרת לא אבל טקסיים

 
 ,הכסף של טבעו על לדיון מוליך שהוא כיון גרידא דמיאק אינו הכסף מקור על הויכוח

 הכסף יצירת על הביסוס חסר הסיפור .יצירתו על לשלוט צריך מי על דיון המשליך דבר
 באופן כסף ליצירת תומך כטיעון ( 1776 . סמית החל באדם לפחות שימש פרטי באופן
 יקרות מתכות סותמבוס כסף האחרונה במערכות לעת עד הופיעה זו כסף יצירת .פרטי
 כבדה מעורבות ממשלתית של תקופות לפרקים שהיו למרות .מטבעות נוצרו מהן

 ואלו, העשירים אצל להצטבר היקרות המתכות נטו שבפועל היא העובדה ,אלו במערכות
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 על המבוססות למערכות התלוו ,באירופה 13 ה המאה מאז .רבית תמורת אותן הלוו
האשראי  הם אלו כספים למעשה .פרטיים בנקים ידי לע המונפקים יקרות כספים מתכות
 כך אם תומך הנכון והאנתרופולוגי ההיסטורי הסיפור . הכסף הקיים רוב הוא שכיום

 ביצירת בעיקר קורה זה דבר ,בפועל .יצירת הכסף על ממשלתית ושליטה ביצירה
 דונותפיק של ביצירה להתקיים גם יכולים אבל רבית  נושאי שאינם ושטרות מטבעות

 .אלקטרוניים
 

 מדומה ברובו הוא"ה הכסף ובין" יקרה מתכת מבוסס"  אמיתי"ה הכסף גישת בין הויכוח
 של לערכן העיקרית הסיבה יקרות מתכות מבוססי במשטרים שגם כיון ,דעת הסחת
 מערכן ולא ממשלתית ממדיניות שנבע דבר ,כסף בתור תפקידן אלה הייתה מתכות

 כאל לכסף המתייחס ( 1776 . סמית אצל גם זה מצוי בלבול .תכונותיהן או "פנימי"ה
 כל היה לא שלערכו " מדומה"הנפיק כסף  אנגלנד אוף הבנק בזמנו שכבר למרות סחורה

  .יקרות מתכות הפקת עלות עם קשר
 

 של עבודתו של נושאה הוא בו השליטה ועל הכסף של טיבעו על ההיסטורי הויכוח
 שהנפקת מראה הוא .ורומא יוון ,מסופוטמיה בתרבויות הדנה בנושא ( 2002 ). זרלנגה

 בשל בעיקר ,המתועדת ההיסטוריה אורך חברתיים לכל למשברים הובילה פרטית כסף
 הלאומית הכסף במערכת גרמה לשימוש שכדבריו רבית ,פרטיים חובות על נשך רבית

 .צורות יבשת התבטאה זו תופעה היסטורי באופן. מוצדקים לא פרטיים רווחים להפקת
 הנהנים ,מקבליהן .חיובי בשיעור רבית ! נולדות מכלום פרטיות הלוואות ,בראשונה
 הרביות הפרש. פיקדונות על בכלל אם יותר נמוך רבית בשיעור מסתפקים ,מהנזילות

קבוצה  זוכה הזה בהפרש אך .שבנזילות מהערך ובחלקו שבהלוואה מהסיכון בחלקו נובע
 .חדש כסף ליצר ותבזכ המחזיקה ביותר מצומצמת

 הכסף אספקת את מתמרנים הפרטיים הכסף שיצרני השימוש היא השנייה הצורה
 ,גבוהים ומחירים התרחבות של כלכליות בתקופות אשראי יצירת שפע תוך ,לצרכיהם

 הוא טיפוסית דוגמא .הכלכלה התכווצות של האשראי בתקופות התכווצות שלאחריהן
 ושוב שוב .לכך רבות היסטוריות קיימות דוגמאות אך ,קדומות בחברות הקציר מחזור
 מקרו בניתוח .המלווים בידיהם של ההון ריכוז שגרמו ,לווים של מערכתיים כשלים נגרמו

 נובעות או שהן מכוונת זדונית התנהגות חושפות אלה בעיות האם חשוב זה אין כלכלי
 .פרטית כסף יצירת על המבוססת מערכת של נמנע בלתי מכשל

 
ך ומצוות "ש וראה איסור על ריבית בתנ.א.ד) התיכון ובמזרח במסופוטמיה החוב משברי
 ביוון .מחזורית ולשמיטת חובות נשך רבית על איסורים להנהגת גרמו הקדום (היובל

 חוב של משבר כתוצאה נרחבות רפורמות הנהיג ס”לפה 559  סולון המחוקק ,העתיקה
 של שעקרונותיה לגלות הדעת את מרחיב .ההון לבעלי זעירים חקלאים של כבד

 החברה"קרא  שלה  1948 ,סימונס הנרי של "שיקגו תכנית"ב נמצאות סולון הרפורמה של
 .(וראה מצוות שמיטת חובות במקרא) ."הטובה הפיננסית

 שהוחרמו הקרקעות והחזרת חובות שמיטת הייתה סולון של ברפורמה ראשון שלב
 רצפה מחירי נקבעו החקלאיות לסחורות ,תשני .המקוריים המלווים לבעליהן לטובת

 התפוקות היו ההלוואות לפירעון התשלומים מכיוון שמקור .החקלאים עבור רשמיים
 בחזרה כספם את קבלו הם .לבעלי מניות יותר דומה למשהו המלווים הפכו ,החקלאיות

  .הצליח האיכר אם רק
 את ייתר וכך ,גדולה מותבכ רבית נשאו מטבעות ממשלתיים שלא הנפיק סולון ,שלישית 

 משלחת הרומאית הרפובליקה שלחה ,סולון לאחר שנה 150 .פרטיים בחובות הצורך
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 הרומאית המוניטארית הבסיס למערכת נעשו הם .חוקיו את ללמוד כדי ליוון כלכלית
 .הפוניות המלחמות ועד ס"לפה 454 משנת ,שנים מאות במשך

 
 

 ל החוקכסף אינו תוצר של הטבע אלא ש –אריסטו 
 

 של בכתביו נמצא המודרניות והפרשנויות כסף על העתיקה המחשבה בין נוסף קשר
 ודוחה במוסד או במדינה שמקורו כסף על תיאוריה פורש הוא "אתיקה"שבספרו  ,אריסטו

 . "החוק של אלא הטבע של תוצר אינו כסף": הוא אומר .סחורות על המבוסס כסף
 הכספיות מהמערכות ברבות המשתקפות, דומות תהשקפו מכיל אפלטון של דיאלוגים גם
 היו ,מוניטאריים בקרב היסטוריונים הנפוצה הקדומה לדעה שבניגוד ,תקופה אותה של

 .סחורות ידי על ולא המדינה ידי על המגובה מדומה כסף על מבוססות
 ליקורגוס ידי על שהונהגה ס"לפה 415-750 . בספרטה נהוגה שהייתה המערכת ,לדוגמא

  אתונה של המערכת או ,נמוך חומר ערך בעלות ברזל של דיסקיות על תה מבוססתוהיי
 האימפריה של המערכת גם .נחושת מטבעות על מבוססת ס שהייתה"לפה 700-150
 היה ששוויים ,מארד ומטבעות טבליות על הייתה מבוססת ס"לפה 700-150  הרומאית

 .עליהם המוטבע מהערך משמעותית בצורה נמוך
 

 של להיווצרות הרומית הרפובליקה התמוטטות את מיחסים רבים יוניםהיסטור
 עלייתם .השורה מן האזרחים חשבון על עושר של עצומות שאגרה כמויות פלוטוקרטיה

 פרטי באופן שנוצר , מזהב כך ואחר כסף כסף מהמתכת של הצגתו ידי על התאפשרה
 החירום בתקופת קרבעי קרה זה תהליך. שבהם המתכת ערך על בהרבה עלה ושערכם

 .הפוניות המלחמות של
 המוניטארי והניסיון הידע המערב לתרבות אבד הרומית האימפריה של התמוטטותה עם

 ,המלומדים על משפיע כגורם נשארה אריסטו תורת אולם .בזמנים עתיקים שנרכש
 המהפכה שעד לכך סיבה להיות יכולה זו   1274  - 1225 -מאקוינוס  תומס ביניהם
 והייתה דתיים מוסדות בידי המדינה או בידי המוניטארית השליטה הייתה ייתיתהתעש
 נפילת האימפריה אחרי לראשונה הנצה הפרטית הבנקאות .מהריבונות נפרדת בלתי

 השליטה אך .מלחמות לממן כדי להלוואות נזקקו שליטים כאשר  1204 . הביזנטית
 דין פסק .מכן לאחר מאות מהכ עוד במשך הריבון בידי עדיין המוניטארית נותרה

 ,כלומר. כשלעצמו ערך חסר כסף להפיק הריבון של הזכות את מאשר 1601 באנגליה מ
 בשנת .חוקי כהילך ולהנהיגו כחמרים ערך בעלי אינם עשוי הוא הניר ממנו או שהמתכת

 אספקת את חוק המטבע שהעביר ENGLISH FREE COINAGE ACTבאנגליה  הונהג 1666
 ויתר ובכך פרטי גוף שהיה אנגלנד אוף הוקם הבנק   1694 בשנת .פרטיות לידיים הכסף

 .פרטי באופן הנשלט ועוד לכזה מרכזי לבנק המוניטארית השליטה על הריבון לראשונה
 מול שליטה ממשלתית שליטה לתוצאות רבות דוגמאות מספקות מכן שלאחר המאות
 .כסף בהנפקת פרטית

 המלכים כל   1896   ,שאו לפי .למדי רורותב המאוחדת הממלכה לגבי התוצאות
 הכסף ביצור לשלוט להם המוקנית בזכות באחריות לאחד השתמשו פרט האנגליים

שנים ללא  25מאז הנהגת חוק המטבעה החופשית לא חלפו . יצירת חוב ללא הלאומי
 . יצירת משבר כלכלי גדול באנגליה

 רמי'וג  1776 סמית  אדם היו יפרט כסף יצירת המתירה במערכת העיקריים התומכים 
 בחזרה תמכו הוגים של ארוכה רשימה אך .כסחורה כסף בזכות שטענו1818 ם  'בנת

 .חשיבות כל אין המטבע של המתכת לערך שבו בידי הריבון המונפק כסף של למערכת
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 הממלכה של לזה דומים שיעורים מלמד הברית בארצות המוניטארי הניסיון גם
 ודיכויו ,ניכר באופן עמן היטיב המושבות ידי על עצמאי נפק באופןשהו כסף .המאוחדת

 הנפקת .האמריקאית המהפכה לפרוץ הסיבות העיקריות אחת היה הבריטים ידי על
 את לממן לקונגרס כדי לאפשר הכרחית הייתה המהפכה בתקופת העצמית הכסף

 הייתה רצהלאינפלציה שפ והסיבה ,כסף של יתר הנפקת הייתה לא .המלחמתי המאמץ
הנפקת  את ניהלה הממשלה .נרחב מידה בקנה האמריקאי הכסף של בריטיים זיופים

 והתוצאה ,האזרחים ומלחמת לינקולן בתקופת גם וכך ,ואחראי שמרני באופן השטרות
 העולם מלחמת מימון בעקבות למשל קרתה מאשר יותר אינפלציה נמוכה הייתה

 בתקופת .לאינפלציה ולא לדפלציה נטייה אהממשלתי הו בניהול היחיד הפגם .הראשונה
 בידי שהונפק הדרישה שלכסף של כתוצאה משבר כלכלי נוצר  1837   ביורן ון הנשיא

 הכלכלה הגדלה את שמה זו מיותרת דרישה .יקרות במתכות גיבוי 100% יהיה הממשלה
 .בכסף מחסור של סד בתוך במהירות

 הציתו הפרטיים הבנקים .בהרבה רועג פרטי באופן כסף בהנפקת האמריקאי הניסיון
 ,גבוהים חוב שיעורי שלוותה מוגזמת מוניטארית התרחבות הרסניים עקב משברים
 ביטחונות האוספים בנקים עם ,חובות של המלווה בדפלציה מוניטארית התכווצות ואחריה

 גדולה התרחבות .בריכוזיות העושר לעליה תורמים וכך רגל בפשיטת ן"נכסי נדל
 קריסה -שגשוג  למחזור דוגמא עוד היא הגדול לשפל שקדמה בתקופה פרטי באשראי

 .המרכזי הבנק ידי על שנעשו טעויות בגלל גדלה חומרתו כי אם ,בנקים בידי הנגרם
 

 של אינפלציה-ההיפר היא כסף של פרטית בהנפקה התומכים על החביבה הדוגמא
  .הממשלה ידי על כסף של פרועה הדפסה ידי על כביכול שנגרמה1923 של  גרמניה
 ב פרסם - הרייכסבנק – גרמניה של המרכזי של הבנק תקופה באותה הנשיא ,שאכט
ע "התעקשו בעלות הברית שנצחו במלה1922 במאי   .לכך האמיתית הסיבה את  1967
 ברייכסבנק שהשליטה  להכתיב לגרמניה להם שאפשרו ורסאי בחוזה תנאים וקבעו

 כמויות ליצר לבנקים הפרטיים הרשה זה פרטי מוסד .תפרטיו לידיים במלואה תעבור
 הסכים להמיר הוא אותן ,שבמחזור הכסף מחצית לכדי שהגיעו פרטי כסף של עצומות
 גם ,פרטית בשליטה הרייכסבנק כאמור  .הגבלה ללא - הרייכסמארק – ממשלתי לכסף

 בדכ בלחץ היה כבר שהמטבע למרות ,בחסר המטבע את למכור הרשה לספקולנטים
 העולם מלחמת מסוף וורסאי הסכם של כתוצאה. הפיצויים הכבדים תשלומי עקב

 המירו הם שאותן ,לספקולנטים נדיבות הלוואות ידי מתן על בוצעה זו פעולה הראשונה
הפרטיים   הכספים המרת עצר את הוא  1923 ב  שאכט מונה כאשר .זר למטבע

 והנפיק ההלוואות ברייכסמארק אתו לרייכסמארק  הפרטיים הבנקים ידי על המונפקים
מחיצת  הייתה התוצאה .זר למטבע להמיר ניתן היה לא אותו חדש מיוחד מטבע

 הפיצויים כאשר הושגה במטבע נוספת תמיכה . אינפלציה-ההיפר ועצירת הספקולנטים
 שקרה במצב להאשים אין ,לפיכך  .ריאלית-הלא מרמתם הברית צומצמו לבעלות
 רסן חסרת הדפסהב זו בתקופה בגרמניה

 שכללו ,הגורמים צירוף את אלא ,ממשלה בידי הנשלט מרכזי בנק ידי על כסף של
 וספקולנטים פרטיים בנקים ידי על מרוסנת בלתי כסף ויצירת זר עצומים במטבע פיצויים
 .פרטית בשליטה מרכזי הנמצא בנק ידי על שנעזרו

 
 ספקולציה בנוכחות ינפלציהא היפר של רבות דוגמאות קיימות מתפתחים בשווקים גם

 .מעבר להיקף מסמך זה הן אלה דוגמאות אך ,המקומי כנגד המטבע היקף רבת
 

יש גם להעלות את הדוגמאות ההיסטוריות השליליות של ניצול , בדיון על כסף ריבוני
ממשלות , שליטים בידי, כסף שהופק הרבה יתר על המידה של, לרעה של כסף ריבוני
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 מאפיזודות הלקחים אך .באינפלציה גבוהה שהתמוטטו , תי אחראייםובנקים מרכזיים בל
 ,הממשלה הייתה בידי המוניטארית שהשליטה לעובדה קשורים ולא ברורים כה הם אלו

  ,המוניטארית המדיניות על כפייתי כאחראי ומהמר מורשע רוצח תשים אל : הם הלקחים
 אל ,התחלת בכל זאת ואם ,המלחמ תתחיל אל :שני לקח . 1717-1720  מצרפת  לקחים
השליטה  מי אצל קשר בלי מטבע כל להרוס יכול במלחמה הפסד. אותה תפסיד

 .ממשלה אצל או פרטיים בנקים אצל ,המוניטארית
 

 המלמדת האחרונה ההיסטורית האפיזודה היה הברית בארצות הגדול השפל ,לסיכום
 כלכלנים .ממשלתית משליטה יותר רבות בעיות יוצרת כסף פרטית ביצירת ששליטה

 כסף ביצירת הבעייתיות את והבינו זו היסטורית מודעים לעובדה היו ההיא בתקופה רבים
 על הכרחיים נעשים יציבות אי עד חוב גבוהים ששיעורי העובדה את ובפרט ,בנקים י"ע

 התנאים על המשתנה בקלות ודעתם שבנקים וכן ,מספיקה בכמות כסף ליצר מנת
בתקופה  גובשה מכך כתוצאה .הרחבים המוניטאריים המדדים את קובעים העסקיים
 .שיקגו תכנית הגדול השפל שלאחר

 

 ההיסטורית שיקגו תכנית
 

 המונפק חוב מבוסס כסף על המבוססת מערכת בין למעבר מתווה ספקה שיקגו תכנית
 התכנית .הממשלה בידי המונפק חוב-נטול כסף על המבוססת פרטי למערכת באופן
סודי  פרדריק ,בכימיה נובל פרס חתן בידי 1921 בבריטניה  בשנת ונהלראש נוסחה

SODDY  ואחריו פרופסור באוניברסיטת שיקגו פרנס נייט .KNIGHT  . הראשונה הגרסה 
 באוניברסיטת נייט של מהקולגות רבים 1933 ב רוזוולט לנשיא נייט שכתב במזכר מופיעה

 ,שני מזכר שכתב SIMMONS  סימונס ריהנ כולל ,המזכר על וחתמו בתכנית תמכו שיקגו
  .רבים שמשתקף ממסמכים כפי ,הצעותיהם את ברצינות ששקל, לרוזוולט ,יותר מפורט

למרות   .שיקגו של לכלכלה הספר בית ממקימי יותר מאוחר יהיו המזכר מחותמי כמה
 פקפקו לא הם ,בתעשייה חופשית ותחרות התערבות באי נלהבים תומכים שהיו

 הייתה שיקגו תכנית  .כסף יצירת על בשליטה להחזיק הממשל הפדראלי של בזכות
 .של המדינה בכך שליטה ליצירת תכנית למעשה
 כה היה בבנקים המשבר 1933 שב מכיוון אך ,קיים היה בבנקים גדול מבני משינוי החשש

 מספר  .להצלתם דומים דרסטיים צעדים להינקט יצטרכו מקרה שבכל הם חשבו ,גדול
. פשוט מהלך להיות צריך 100% של רזרבה ליחס הם  שהמעבר גם חשבו בנקאים
 מזו זו ושונות ,לכסף בהתייחסותן דומות כולן ,פורסמו שיקגו תכנית של רבות גרסאות

 100% של רזרבה יחס קובעות כולן ,לכסף בקשר .לאשראי בעיקר בהתייחסותן
 חוקים של בקיומם רךצו קובעות וכולן ,זמן או לאורך מיידי באופן ,לפיקדונות
 . פרטני דעת שיקול וללא מראש קבועים מוניטאריים

 
בכל , מכיוון שהמדינה תפיק את כספה: הבנקים בעיסוקם המסורתי במתן הלוואות

 להם הדרוש סכום כל ,מיידי מהמדינה באופן הבנקים ללוות יוכלו, שיעור הולם שיידרש
 של מלא ממשלתי למימון עברהמ ,שנית .על הלוואותיהם 122%רזרבה של  לצורך

 המרחב את לממשלה וייתן ,שיקגו תכנית של הפיסקאליים היתרונות למיצוי אשראי יביא
  .הכלכלה את שימריץ דבר ,במס להפחית עיוותים התקציבי

 
 מהנפקת רווחים, רווחי הסיניוראז ידי על המתאפשרת ,החובות של המדינה קנית אחרי

 וכן ,מבוטל יכול להיות הבית למשקי הבנקאי שראיהא ,הממשלה המטבע הראשונית של
 יותר כדי נדרש לא שאשראי מכיוון זאת . החברות עבור חוזר להון המועד קצר האשראי
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 את מחליפים החברות וגם הבית משקי גם כאשר ,לכלכלה הכסף אספקת את ליצור
 האשראי .הממשלה בידי שהופק מחוב חפשי בכסף שברשותם מבוסס החוב הכסף

 ,הבנקים של הנכסים הרכב של במונחים .יצרניות אשראי להשקעות הוא שנותר חידהי
 בצרפת העולם מלחמות לפני קיימת זו שהייתה את מזכירה הנותרת הבנקים מערכת
 מהצלחת בעיקרן ע נבעו"מלחה טרום גרמניה של התעשייתיות ההצלחות .וגרמניה

 תעשייתי נזקקת בפיתוח השהצלח כך על מבוססת שהייתה ,שלה הפיננסית המערכת
 הגישה זכתה שבעטיה הסיבה .טווח וארוכי יציבים ומימון ממשלתית לתמיכה

 בעיקר הייתה בעולם בשליטה ,טווח קצרת הייתה מסורתי שבאופן,  האנגלוסכסית
 .1-במלחמות העולם ה הברית בעלות של ניצחונן
 אך .הבנקאות שייתתע של גורפת התנגדות עקב מעולם בחוק אומצה לא שיקגו תכנית
 אבל להתנגדות זכה הוא שגם  1935 של הבנקאות חוק השפעה בהעברת לה הייתה
 האחרונה כמילה נחשב לא זה חוק .בידי הבנקאים הדעת על מתקבל ליותר נחשב

 כך אחר רבות שנים נמשכו תכנית שיקגו ברוח לשנותו והמאמצים ,הבנקאות ברפורמת
 המסביר את , 1967 . מילטון פרידמן הוא יםהחשוב אחד .רבים כלכלנים ידי על

 היה העיקרי שחששם ,ופישר סימונס של מאלה שונים בנימוקים שיקגו בתכנית תמיכתו
 הם לפיכך .הכסף אספקת את קובע האשראי שבו בעולם הבנקאי יציבות האשראי אי

 הלוואות מתן על השליטה הגברת ידי על הכסףעל הפקת  ממשלתית בשליטה תמכו
 הלוואות וקבלת במתן הממשלה של מהתערבות יתר חשש זאת לעומת פרידמן .יותבנקא

 .זה בעניין קבועים לכללים ממשלתית במחויבות תמך ולפיכך
 

גם לאחר מלחמת העולם השנייה זכו מרכיבים שונים בתוכנית לתמיכתם של כלכלנים 

( , (Tobinמס טובין  יי'ג, (Allais)מוריס אלה : וביניהם ארבעה זוכי פרס נובל, מובילים

 .         מרטון מילר ומילטון פרידמן

מובאת כאן סקירה של ספרו החשוב של אירווינג פישר  שתרם רבות לעיצוב תנועת 

חשיבותו מתחזקת ותובנותיו מקבלות משנה תוקף דווקא . השינוי המוניטארית בעולם

תקפות אף יותר מאשר כאשר מסקנותיו העיקריות כיום , לנוכח הזמן שחלף מאז פרסומה

 .  בזמנן

 

 

מאה אחוז כסף : סקירת הספר - ו"ט פרק

 והחוב הציבורי  מאת אירווינג פישר

בתקופת השפל הכלכלי הגדול והיווה כתב קטגוריה חשוב כנגד  0913הספר פורסם ב 

או , פיקדונות נזילים על ידי הבנקים 122%בנקאות הרזרווה החלקית ובעד החזקת 

לעומת יחס הרזרווה החלקי מאוד שהיה נקוט , 122%חס רזרווה של במילים אחרות י
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ספר זה זוכה למשנה חשיבות משום שהוא חזה כבר . בזמנו ומזערי הרבה יותר בתקופתנו

. שנים מציאות שהיא כיום בעלת תוקף גדול יותר מאשר בעת שנכתבו הדברים 77לפני 

יישום תכנית : ..אמר בין היתררוזוולט בצירוף מכתב בו נ. ד. ספר זה נמסר לנשיא פ

כסף יכולה להוציא אותנו מהשפל העמוק הרבה יותר מהר ובטוח מכל תכנית  122%

לדעתי אימוצה של ..וזאת עוד בטרם נאמרה מילה על מחיקת החוב הלאומי, אחרת

 ...התוכנית יהיה מהלך מנצח של ממשלך

המשבר : רית לכך היאהתשובה העיק? מדוע גוברים הקולות להחזיק יחס רזרווה מלא"

ציינתי במפורש שתכנית . סופרים רבים הגיעו למסקנה זאת כל אחד בנפרד. הכלכלי

היא ללא כל השוואה ההצעה הטובה ביותר שהועלתה אי , כזאת שתתוכנן ותבוצע כיאות

כיוון שהתכנית תסיר את הגורם המרכזי הן ; פעם לפיתרון מהיר ובר קיימא של המשבר

, וגורם זה הוא עצם חוסר יציבותם של הפיקדונות הנזילים, השפלים של הבועות וגם של

 "  להלוואות הבנקים, הקשורים כפי שהם כיום

נוצרו בעיקרם , כמו גם הנוכחי, כל המשברים הכלכליים הקודמים, ככל שחקרתי בדבר"

לאחר מכן כאשר , יותר מדי חוב קצר מועד, ראשית: מאחד משני גורמים או שניהם ביחד

. דבר שהביא ישירות להתכווצות של היצע הכסף, קים  ניסו לצמצם את חובותיהםהבנ

מגולמים באופן פנימי בשיטת הרזרווה החלקית , החוב והדפלציה, שני גורמים אלה

עובדה הבולטת ביותר בשפל האחרון הוא ".וקצרת הטווח של מערכת הבנקאות שלנו

זאת הייתה   –" יקדונות הנזיליםהפ"מכסף  –כשליש  –ההרס של שמונה ביליון דולר 

התולדה הטבעית של שיטת הרזרווה הבלתי יציבה שלנו והגורם העיקרי להגברת 

 . גובה המחירים הסיטונאיים כמעט נחתך למחצית. החומרה של השפל

ן ובעקבותיהם שפלים "עלינו לצפות להחמרת תהליך היווצרות בועות שוק ההון ונדל..

למרות שהפדרל ריזרב סיסטם , של רזרווה נמוכה יוסר מיידאלא אם איום זה , כלכליים

בפועל בשורה התחתונה הוא רק החליש , הביע את רצונו להחמיר את יחס הרזרווה, שלנו

השפל האחרון שלנו היה החמור ביותר בהיסטוריה ודרישות הרזרווה שלנו היו . אותו

 ..הרזרווה החלשה בהיסטוריה...החלשות בעולם

אבל . ביחס לפיקדונות הנזילים 10%חס הרזרווה שלנו הוא בממוצע  אנו חושבים שי

הם בעצמם כסף מזומן המופקד על ידי ; אינם בעצם כסף מזומן, אלה 12%אפילו 

כאשר מאחורי פיקדונות אלה  הרזרווה הנדרשת היא רק , הבנקים של הפדרל ריזרב

 35%פועל רזרווה של של פיקדון נזיל של הציבור נדרשת ב$ 122כך שמאחורי כל . 35%

.  רזרווה כזאת אינה יכולה להיות אלא בלתי יציבה -  3.5%כלומר רזרווה של  12%מתוך 

 . 3.5%היא בעצם שיטת  100%כה רחוקה מלהיות שיטת , השיטה הנוכחית שלנו

מעט מאוד אנשים שאינם בקיאים בבנקאות היו מסוגלים לחלום אי פעם שהכסף 

מעט מאוד בנקאים היו , לעומת זאת, לל בבנקאינו נמצא בכ" בבנק"שלהם 

או שזה בכלל , מסוגלים לחלום אי פעם שהכסף שאינו שם היה אמור להיות שם

 "מעשי שהוא יהיה שם
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שאלת הכסף היא גם שאלת מהי כמות הכסף במחזור שתמנע הפרעות לפעילות 

קנית במחיר היכולת הזאת נ, כיום הבנקים יכולים להיענות לריצות על הבנקים. העסקית

חייב למשוך סכומים , כי בנק שהרזרוות שלו הוחלשו על ידי משיכות. של מחסור בכסף

והגורם לכך הוא " ין שיעור גדולים יותר מהציבור בדרישה לפירעון הלוואות מוקדםאל

 .יחס הרזרווה הקיים

במילים אחרות הבנקים נאלצים להקטין את האשראי שהם נותנים כדי למנוע מרזרוות 

התוצאה הסופית של משיכות המזומנים על ידי . זומן ליפול מתחת למינימום החוקיהמ

של [  פי כמה וכמה לפי יחס המינוף ההפוך ליחס הרזרווה החלקית]הציבור היא הקטנה 

,  3.5%ברור שאילו במקום רזרבות של כסף מזומן של   . כ הנפח של הכסף במחזור"סה

מבלי כול למשוך כמה שהוא רוצה מהבנקים הציבור היה י, 122%הייתה לנו שיטת 

 . כ היצע הכסף במחזור"להשפיע על סה

כי ברשותם יהיה כל הזמן הכסף , הבנקים לא יתבעו מהציבור להחזיר הלוואותיו

כפי , של המפקיד בבנק לא עוד יהיה פיקציה" הכסף המזומן." ממנו 122%, שהופקד

 -בעצם רק הבטחה לספק כסף מזומן כיום אין שם בכלל כסף מזומן אלא . שהדבר כיום

IOU - של המפקיד  בעצם רק אשראי חשבונאי בספרי הבנק לזכותו" 

כל כך , אירווינג פישר גם העלה בספרו את העקרונות  לרפורמה המוניטארית הנדרשת

פשוטים עד שמי שאינו מצוי ברזי הרפורמה המוניטארית יכול היה לחשוב שהדברים 

 :   ואף על פי כן, ייםפשוטים מכדי להיות אמת

אחת ההצעות הפשוטות ביותר ... . כיצד לבצע את הרפורמה המוניטארית הנדרשת

תנו לממשלה באמצעות רשות מוניטארית או מועצה : הועלתה על ידי פרופסור אנגלי

להפיק כסף חדש כדי להלוות לבנקים כסף בהיקף , או באמצעות הפד.. מוניטארית

ביחס לחשבונות המזומן  011%ת הרזרווה שלהם למספיק כדי להביא את יתרו

 . שהופקדו ברשותם

אולם הוא יאפשר לפיקדונות להיות , כסף זה לא יוסיף דבר להיצע הכסף במחזור

הבנקים . לא יותר לא פחות, כ פיקדונות המזומן יוסיף להיות כפי שהיה"סה. מכסף אמתי

כפי שנעשה בזמנו וכפי , ותיהםלא יורשו להוסיף כסף נוסף על ידי מתן הלוואות ללקוח

כסף זה ייווצר . לבנקים יתאפשר רק לעבוד עם כמות הכסף האמתי במשק. שנעשה כיום

. או אף חוקתיים שיקבעו, ובהתאם לקריטריונים חוקיים, על ידי הרשות המוניטארית

הכסף שייווצר על ידי המדינה כדי להשלים את הרזרוות של הבנקים יוכל אף להינתן 

ויסתכם בעצם למתנה שמשמעותה הזכות של הבנק , ידי הממשלה בריבית אפס להם על

 . לעשות שימוש בכסף כל עוד הוא קיים

המדינה תהפוך לבעלת זכות העיכבון על נכסי הבנק עד  לסכום , עם מתן ההלוואה

 . הכולל של ההלוואה שניתנה
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באמצעות , על הממשלה לשלול מהבנקים את השליטה שיש להם על הכסף

ובתנאי , אך להניח לבנקים להלוות כסף כפי שיחפצו, שיטת הרזרבה החלקית

 . שייאסר עליהם ליצר יש מאיין את הכסף שהם מלווים ללקוחותיהם

הוא גם טען . פישר קרא להלאים את ייצור הכסף אך לא להלאים את הבנקאות

ב את שהדרישה שהועלתה בזמנו להלאים את הבנקאות תיעלם אילו הממשלה תיקח שו

 . השליטה על ייצור הכסף

לדעתו כל חוקי הבנקאות המסובכים והמציקים יוכלו להתחלף אם הבנקאות , יתר על כן 

תתנהל על ידי הפרדה בין יצירת הכסף על ידי הממשלה בעוד שהבנקאות תעסוק 

כיוון שלא , גם נושא ביטוח הפיקדונות יהיה מיותר. לתת הלוואות, בתחום עיסוקה המוגדר

הוא גם עומד על כך שמה שנדרש הוא לא פחות .  סיבה לריצה אל הבנקים תהיה

רוצה לומר לאינטרס  –יכולה לתת לממשלה  122%כי רק רזרבה של , 122%מרזרווה של 

. ורק לה שליטה בלתי מעורערת על ייצור הכסף וכמות הכסף במשק  -הציבורי הרחב 

, לצמצום הולך וגדל של הרזרבה יכולה להוביל במדרון חלקלק 122%כל סטייה מתחת ל

שמטרתו הייתה לחזק את , כפי שכבר התרחש בעבר גם כאשר הוקם הבנק הפדראלי

 . הרזרבות ובפועל רק הקטין את יחס הרזרווה

קרי  –אחת התכונות היסודיות של הריבונות היא השליטה על הפונקציה המוניטארית 

קה פרטית של כסף למשהו והן אדמס החשיב כל הפ'הנשיא ג -הפקת היצע הכסף 

העקרונות שהנחו את הנשיא היו בוודאי אותם . מפלצתי וביצוע תרמית על חשבון הציבור

המזייף לו היה מקבל . העקרונות שאוסרים על זיוף שטרות כסף או אפילו מטבעות

היה מציף את המדינה בשטרות כסף שהיו גורמים נזק רב שאפשר , לגיטימציה חוקית

כאשר עלות הדפסת השטרות היא , וח שהוא היה צובר על חשבון הציבורלמדוד אותו ברו

על מוצר הכי מבוקש במשק  99%רווח של , אחוז אחד מהערך הנקוב עליהם

 . היה גורף על חשבון הציבור, שהמזייף המורשה

דרך . אפשר לשנות את המצב על נקלה. על הממשלה להחזיר את זכויותיה הריבוניות

על ידי שהממשלה , רזרבה 122%צות לבנקים את הכסף הנדרש לנוספת לכך היא להק

שעל , את אגרות החוב הממשלתיות שמחזיקים הבנקים, תרכוש בכסף חדש שתנפיק

על מנגנון כזה של הפקת כסף חדש : הערת העורך. )בסיסו הם מלווים כסף נוסף למשק

שננקטה  Quantitative Easing, מבוססת ההקלה הכמותית, ח ממשלתי"ורכישת אג

 .( 2228לאחר משבר , ביפן ועתה נשקלת גם בשוק האירופי, ב"בארה

עיקר השיטה של אירווינג פישר היא להחליף את כסף ההלוואות שמייצרים הבנקים 

כסף , שאותו מייצרת הממשלה, לאותה כמות כסף, באמצעות שיטת הרזרווה החלקית

, בו של היצע הכסף במשקאך ישנה את הרכ, שלא ישנה את היצע הכסף במשק, אמתי

על נזקיו המרובים למשק לאוכלוסייה , מכסף הלוואות נושא ריבית לטובת הבנקים

כסף , ללא כל ריבית, להילך חוקי מונפק הממשלה לצורך הוצאותיה, וליציבות הכלכלית

הן הממשלות והן הסקטור , שיהווה את היצע הכסף במשק ויחסוך לכל המשקים בעולם
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ת הריבית המרקיעות המביאות את המשקים במהירות אל סף חדלות את עלויו, הפרטי

 : וכפי שאמר אירווינג פישר. פירעון גלובאלית

יהיה זה אחד היתרונות . בדרך זאת רוב החוב הממשלתי יוכל להיפרע כמעט בין לילה

 . 122%הראשיים המיידיים של הנהגת שיטת 

אם תהיה ברשותם רזרווה . גם תיצור יתרונות מיוחדים לבנקאים 011%שיטת ה

הם רק ידאגו לאכסן הכסף ולהלוות אותו , על ההלוואות שהם נותנים 011%של 

 . 1.2%העבודה והסכנות בגין הרזרווה החלקית של , ויהיו פטורים מהדאגות

כל מי שמלווה כסף  פרט לבנקים המסחריים עושה זאת עם כסף שהיה קיים קודם לכן 

אינם יכולים , לקוחות שנתנו לו כסף להשקיע. השקעותכך נוהג גם בנקאי ה. ברשותו

המפקידים בהם יודעים שהדרך היחידה , למשוך שיקים על חשבון ההשקעות שלהם

בדיוק כפי שהיה מוכר כל , למשוך את הפיקדון היא על ידי מכירת ההשקעה שלו

 . השקעה כמו מניות או אגרות חוב

כאשר עיקר טיעונו , שהיה תקף בזמנופישר גם פירט את עמדתו כנגד סטנדרט הזהב  
עקב , רק הגדיל את אי יציבותה, במקום שייצב את מערכת המוניטארית, שסטנדרט זה

בהחלט , בעוד שכמות הכסף החוקי במשק, תנודות חריפות במחיר סחורת הזהב עצמה
, ועל ידי כך למנוע אינפלציה או דפלציה חמורים, ניתנת לשליטה על ידי הממשלה

כסף פיאט הוא כסף חסר ערך פנימי המקבל את ]הפקת המטבע הלאומי   באמצעות
בכמות הרצויה לשימוש המשק [ ערכו מתוקף סמכותה של הממשלה המנפיקה אותו

הוא ואחרים המליצו להשתמש בזהב בשער . הסקטור הפרטי והציבורי כאחד, כולו
 .משתנה לתשלומי סחר חוץ בלבד

, בעוד כיום יש קונפליקט של תפיסות; ית יותרתהפוך את הבנקאות לאת 122%שיטת ה

אך בשיטת , הרי שבאופן חוקי המזומן בבנק שייך לבנק, כי המפקיד חושב שהכסף שלו

הבנק יהיה בעצם רק נאמן או . הרזרווה השלמה הפיקדונות באמת יהיו שייכים למפקידים

 . 122%ת מאשר דבר שלא יכול להיות כל עוד הרזרבות יהיו אפילו דולר אחד פחו, שומר

 . בסיכום מונה אירווינג פישר אחת לאחת את יתרונות שיטת הרזרווה המלאה

 הקטנה למינימום של המשברים הכלכליים. א

 פירעון חובות הממשלה . ב

 ביטול החשש של אינפלציה משעה שהממשלה תשלוט על היצע הכסף הרצוי. ג

יוכל להבין את מערכת  כך שהאדם הממוצע, הקיימות של סוג כסף אחד במחזור. ד

 הכסף

והחשוב מכל שהמדינה תחזור ותקנה לעצמה שליטה על סמכותה האבודה ותחזיר .  ה

 . את ריבונותה על הכסף כפי שהוענק לה בחוקה
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יוחזר , עוד יתרונות יצמחו מכך שהבנקאות תאבד את שליטתה המשחיתה על המשק

שיקום שווקי ההון , וךהשימוש בהלוואות לטווח אר, האמון הנדרש לשיקום מלא

 . והסחורות וביטול מהיר יותר של האבטלה

אולם היא כן , יחד עם זאת הוא ציין כי שיטה זאת אינה מהווה מרפא לכל התחלואים

השינויים התכופים והבלתי צפויים בהיצע  –תימנע את הגורם המעוות הגדול הנוכחי 

מנע משיטת הרזרווה שהם פועל יוצא בלתי נ,  הכסף שמעוותים את כל הכלכלה

 . החלקית

 

 
 

 כסף מבוסס חוב לעומת  - ז"ט פרק
 קיימא-כסף בר

 
התנועה לרפורמה   Positive Moneyעל משנת  מבוססתהטבלה לפנינו 

 :מוניטארית בבריטניה

 

 

 'קיימא-כסף בר' השיטה הקיימת
היצע הכסף וכוח הקנייה נוצרים על ידי 

 הבנקים כאשר הם נותנים הלוואות
הכסף וכוח הקניה נוצרים על ידי היצע 

רשות המדינה בהתאם להחלטות של 
 השקופה והמבוקרת הפקת הכסף

הלוואות של הבנקים פשוט מעבירים כוח  הלוואות של הבנקים יוצרות כוח קניה חדש
 .קניה מחוסכים למשקיעים

 להלוואות אין כל השפעה על היצע הכסף הלוואות מגדילות את היצע הכסף

לוואות מקטין את היצע הכסף פירעון ה
 במשק

פירעון הלוואות חסר כל השפעה על היצע 
 הכסף

היצע כסף חדש נוצר יחד עם יצירת חוב 
 שווה לו

היצע כסף חדש נוצר ללא כל יצירת חוב 
 על ידי המדינה

בנקים יכולים להלוות לכל מי שנחשב 

בעיניהם כלווה ראוי כסף שהם יוצרים יש 
ן הם יכולים לגייס מאיין ובלבד שלאחר מכ

רזרבה מהבנק המרכזי בשיעור של אחוזים 
 .בודדים מההלוואה

בנקים חייבים שיהיה ברשותם כסף 

לא  –מחשבונות השקעות ומקורות עצמיים 
לפני שהם יכולים לבצע  -ש "מחשבונות עו

 . הלוואות הזהות לכסף הקיים שברשותם

 

 :               ים אפשרייםקיימא על ארבעה מצב-ההשפעה של כסף חדש בר בחינת
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אבטחת הכנסה  – ה"אהב חלוקת כסף חדש שנוצר באמצעות. א

  :בסיסית הולמת

הכסף החדש שיחולק לאוכלוסייה יגדיל את כוח הקניה של האזרחים ולכן את 

אם כל הכסף הזה יוצא על רכישת מוצרי צריכה ניתן להניח . כוח הקניה במשק

ובהנחה . )ג"לגידול מקביל בייצור ולגידול בתמשהגידול בהוצאות לצריכה יוביל 

אולם אין להניח שכל ( היצור שלו פוטנציאלשהמשק איננו עובד על שיא 

חלק מהכסף ילך . האזרחים יוציאו את קצבתם אך ורק על מוצרי ושירותי צריכה

במצב . לפירעון משכנתאות וחובות וחלקו של הכסף ימצא את דרכו להשקעות

 . ההשקעה/ידול בהיצע הכסף תותנה בסוג ההוצאהכזה ההשפעה על הג

 

 : הוצאות הממשלהלת שימוש בכסף חדש שנוצר להגד. ב

הדרך שבה יוצא הכסף תקבע את ההשפעה של , כמו בקצבאות לאזרחים

כגון גמלאות , אם הכסף יחולק באמצעות תשלומי העברה. הכסף החדש

בהבדל , צבאות האזרחיםהאפקט יהיה זהה לק, ניכויי מס והטבות מיסוי, מדינה

מתוך הבנה שהמשק אינו . שתהיה זאת קבוצה מצומצמת יותר שתזכה להטבות

תוספת זאת של כוח קניה בדומה לקצבאות , פועל בשיא התפוקה שלו

תעלה את רמת החיים של כל , תגדיל את יצור המוצרים והשירותים, לאזרחים

 . ג"תגדיל את התמ, האוכלוסיה

הממשלה יכולה להוציא את הכסף החדש על , שקעותבמידה והכסף הולך לה

השקעה בתשתיות או בחינוך טכנולוגי ובכך להגדיל את פוטנציאל הייצור של 

יגדילו את , כך שהוצאות הממשלה על תשתיות. ג"המשק ולגרום לגידול התמ

 . ג"התמ

 

 :שימוש בכסף חדש שנוצר להורדת המיסוי. ג

. סף החדש כדי להוריד מיסויהממשלה יכולה להחליט שהיא תשתמש בכ

האזרחים יזכו . ההשפעה תהיה זהה לתשלומי העברה או קצבאות לאזרחים

אם כל כוח הקניה החדש הזה יוצא על . ביותר הכנסה פנויה וכוח קניה גדל

גידול להדבר  יגרום, בתואם לכוח הייצור של המשק, מוצרי ושירותי צריכה

יא כוח התפוקה שלו המשמעות לעומת זאת אם המשק כבר נמצא בש. ג"תמב

היא אינפלציה כאשר יותר כסף ירדוף אחר כמות קטנה יותר של מוצרים 

האפקט יכול , אם כסף זה יושקע, לעומת זאת כמו במקרים הקודמים. ושירותים

 . תלוי בסוג ההשקעה, להיות אינפלציוני או נוגד אינפלציה

 

משו בהנחות כדי להעלות אם לעומת זאת הנחות המיסוי יינתנו  לעסקים שישת

, הייצור אתבמקביל  שיגדילעודף הכסף שייווצר מבלי , שכר או לחלק רווחים

לעומת זאת במידה ועסקים ישתמשו בהנחות המיסוי . אינפלציה תיווצר

השפעת הגידול בהיצע , להשקעה בציוד להגדלת פוטנציאל הייצור שלהם

לשיפור הפריון הכסף תהיה דומה להשפעת השקעות הממשלה בתשתיות 

 .והכסף הנוסף לא יגרום לאינפלציה
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 :הקצאת כסף חדש לבנקים כדי להלוותו לעסקים יצרניים. ד

 

יכולה לבחור להלוות כסף לבנקים כדי שהם ילוו אותו  הפקת הכסף רשות

לעומת ההרחבות המוניטאריות שננקטות בעולם ), לעסקים בכלכלה היצרנית

התוצאה הכלכלית של כסף זה ( פיננסיים שבהן הכסף מתועל לנכסים ועסקים

תהה אף טובה יותר מהשפעת אשראי בנקאי הניתן לעסקים יצרניים בשיטה 

גורמות , בשני המקרים הלוואות הניתנות לסקטור היצרני בכלכלה. הקיימת

קרי גידול בפוטנציאל הייצור ולכן במקרה , להגברת הייצור של מוצרים ושירותים

 . התולדה של כסף זה תהיה גידול בתוצר. הזה לא תיווצר אינפלצי

 

 :חובות הסקטור הציבוריאיפוס הפקת כסף חדש ל. ה

אחוזי בעתה לנוכח גל החובות המרקיע , כלכלניו ופרשנים כלכליים, ממשלות העולם

 . לשחקים ומאיים לקבור תחתיו מדינות ואף את השוק הגלובאלי

ותאיין , ו הגדול של כסף זהפשוט תפיק את רוב רשות הפקת הכסףהאם ייתכן ש

הרי האם ייתכן שיש ? בהתאם את חובות מדינת ישראל לרבות כל הסקטור הציבורי

 ?שיכול לחלץ המדינות מהר החובות המאיים, פיתרון הרבה יותר קונסטרוקטיבי

 2212עמדו בסוף , חובות ממשלת ישראל, ניקח לדוגמה את ישראל, לפשט את ההסבר

 נתוני החשב הכללי כמוצטט בפורבס לפי₪ מיליארד  666על 

http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?Pn6VQ=E&0r9VQ=IHJL  . 

הן , עיקר החובות. במעוף הציבור את מיבנה חובות הממשלה נבחן, כדי להבין זאת

, לחברות הביטוח, לבנקים, הפיקה הממשלה ומכרה לציבורלמיניהן ש, איגרות חוב

יש גם . כמרכיב דומיננטי בתיקי ההשקעות שלהם, וליחידים, גמל והפנסיהלקרנות ה

, קיימא-בשיטת כסף בר , והנה הפלא ופלא. אגרות חוב שנקנו על ידי גורמי חוץ

בהגיע מועד , ולפרוע בו בהדרגה, המדינה יכולה פשוט להפיק כסף חדש

עד לחיסול כל חובותיה שתבחר להיפטר , אגרות החוב השונותפירעונם של 

   .מהם

, התשובה היא לאו? באמצעות כסף חדש יגרום לאינפלציה חובות הממשלההאם פירעון 

כסף ובהילקח בחשבון שהמשק יעבוד על . כי אותו הכסף יחפש אפיקי השקעה אחרים

בניגוד , אשראי עתידי זה. ווחי במידהמפותח ור שוק האשראייתקיים במשק , קיימא-בר

בשוק . נחווהשטרם  שוק אשראי יציב ובטוחזהו , אינו נוצר יש מאיין, לאשראי הנוכחי

בין ההון  ,ישמשו כגורם המתווך בין המלווים ללווים, לעילא מקצועניםשכזה 

הבנקאות של . הבנקאות המקצועית, קרי הזמין להשקעה לבין הרוצים ללוותו

קיימא תעשה את מה שכיום הבריות אומנם חושבים -של כסף בר 50-המאה ה

http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?Pn6VQ=E&0r9VQ=IHJL
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-כסף ברבבנקאות . קרי מתווכת של כסף קיים בין לווים למשקיעים, שהיא עושה

ריבית קטנה יותר למשקיעים וניתן לשער עם  , הסיכון יקטן בהרבה לכל הצדדים, קיימא

מו הרבה יותר ישתל, התשואה עליהו השקעתםאך ביטחון   ,לטווח בינוני וארוך

כך שהן .  למשקיעים מאשר בעידן כסף מבוסס חוב ואינפלציוני מאבד מערכו הנוכחי

כל זאת מבלי . לחיסכון בטוח לכל טווחווצר דפוס מועדף יהן ללווים י, למשקיעים

תצטרך למלא תפקיד של מחלק ריבית  ,הן הממשלה והן בנק ישראל, שהמדינה

  .עות הנפקת איגרות חוב למיניהםבאמצ מהציבור יםלוקח םלהלוואות שה

הנה כפי שהדברים מנוסחים בעגה יותר מקצועית על במחקרם של קומהוף ובנס שהובא 

 :לעיל

. הממשלתי נטו החוב של דרמטית הפחתה הוא שיקגו תוכנית של השלישי היתרון
 את לגבות כדי האוצר של מהרזרבה יהיה על הבנקים ללוות, שיקגו תוכנית שלפי מכיוון

 מול אל עצומים נכסים לרשותה הממשלה תעביר , שלהם הגדולות התחייבויותה
 את להשאיר יכול האוצר. שלילי גדול חוב ייווצר לממשלה וכך האלה ההתחייבויות

 הממשלתיות ובכך החוב את   אגרות מהבנקים חזרה לרכוש או בתוקף האלה הנכסים
 כאשר 30 ה השנייה בשנות האופציה על יותר חשב פישר. מהאוצר האשראי את לבטל

 נמצא מחוץ המדינה של החוב רוב, כיום אבל , המדינה של החובות את החזיקו הבנקים
 ירידה :זהה נטו החוב על ההשפעה. רלבנטית יותר הראשונה האופציה ולכן , ב"לארה

 .דרמטית
 

 של חוב לא הוא שיופק החדש הכסף או הרזרבה שמאגר להבין חשוב מאוד הזה בהקשר
 של עצמי כהון , הנכון באופן לכסף מתייחסים , כלומר . בניגוד למצב כיום, משלההמ

כלומר  למעות ושטרות זהו המצב כיום רק ביחס. המדינה של כהתחייבויות ולא המדינה
 .מהיצע הכסף 5%אבל כיום כסף פיזי כזה מהווה רק כ, המדינה כסף פיזי שמפיקה

..Federal Accounting Standards Advisory Board 2012 
 

 . הפרטי החוב של דרמטי לצמצום היכולת הוא , שיקגו תוכנית של הרביעי היתרון
כלומר .מאוד  גבוה שלילי ממשלתי חוב יצור כשלעצמו המלא הגיבוי, קודם שראינו כפי

בחלק  להשתמש הממשלה יכולה וכאן( הפוך מהחובות הממשלתיים העצומים כיום
 הממשלה אשראי הפחתת כנגד מהבנקים הפרטיים בותהחו את לרכוש כדי מהעודפים

 הסקטור של נמוך חוב בעלי קיימא ברי מאזנים של היתרון יהיה מכיוון שלכך. לבנקים
 בממדים תתקיים שיקגו תכנית של מעשי שבישום ניתן להניח ,הממשלה של וגם הפרטי
 שהממשלה והנחנ שבמחקרנו המודל בבחינת. הממשלה ידי על פרטי חוב רכישת גדולים
 .פיזי בהון המממנות השקעה מהשקעות חוץ ,הפרטי החוב כל את רוכשת

 

גובר קוצר ידן של הממשלות שבגלל , לאומי הזולג ליצרני הכסף הפרטייםמול העושר ה

, תמיד נשמעת הקריאה אין כסף, מצמצמות את השירותים שכבר ניתנו, "אילוצי תקציב"

, ך הממשלות מצמצמות את כוח הייצור שלהןוכ, עלינו לצמצם תקציבים, יש גירעון

, תשתיות, בריאות, חינוך, כמגישות שירותים או מממנות מרכזיות בתחומים כה רבים

לרבות כוח הקניה של , דווקא בעידן שבו כוח הקניה, סעד והרשימה נמשכת, ביטחון
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ית אם בוחנים כך את האבסורד של השיטה המוניטאר. יכול היה לנסוק מעלה, הממשלות

 . הקיימת הוא מזדקר ולא ניתן יותר להתעלם ממנו

 

 אי יציבות מבנית של הכלכלה  -ז "פרק י

וממילא בשל , יציבות של היצע הכסף במשק יוצר בהכרח אי, כסף מבוסס החוב הנוכחי

 . על כל הרעות החולות שנגרמות בשל כך, כך אי יציבות מבנית של הכלכלה

 ?יתמדוע מתרחשת אותה אי יציבות מבנ

הבנקים חשים בטוחים להפיק אשראי בנקאי רב שמרחיב , בתקופות של גאות כלכלית

מוצא בדרך כלל את דרכו , גידול האשראי במשק. מאוד את היצע הכסף במשק

בועות  . והן לגידול בועות בשוק ההון, ן"הן בגידול בועות נדל, להשקעות טיפוסיות

מבוסס חוב גורם לפקיעה פתאומית של  מטבען להתפוצץ וזוהי בדיוק הסיבה לכך שכסף

קריסת בועות . פקיעה שפעמים רבות מתרחשת בו זמנית, ן ובועות שוק ההון"בועות נדל

קיטון .  קיטון בהיצע הכסף, או באופן מתמשך, יוצרת באופן פתאומי, ן ושוק ההון"הנדל

הבנקים ממהרים לצמצם את האשראי הבנקאי . בהיצע הכסף גורם לשפל כלכלי

את המיתון ,  דבר המחריף באופן מבני את המשבר, צמצם בכך את היצע הכסף במשקול

 .  והדפלציה

מתערבת המדינה כדי להגדיל שוב את , ן"כמענה לדפלציה והתדרדרות מחירי הנדל

, או עבודות יזומות, והיא עושה זאת באמצעות מכשירים כמו הקלה כמותית, היצע הכסף

כדי להוזיל את מחיר , ת הורדה דרסטית של הריביתובאמצעולקיחת הלוואות בעצמה 

. ולהגדיל בכך את היצע הכסף, האשראי הבנקאי ולגרום לרבים יותר לקחת אשראי חדש

ן ושוק ההון "כך מתחיל מחזור נוסף לאחר המשבר שמוביל בתורו להתנפחות בועת הנדל

 . הבאה

האלה לשאיבה נוספת של גורמות הבועות האינהרנטיות , מעבר לאי היציבות, יתר על כן

של  משום יכולתם, אקונומית-כוח קניה מכלל האוכלוסייה אל צמרת הפירמידה הסוציו

העשירים והמקושרים למכור נכסים בשיא הבועה ולרכשם בשיא השפל ובכך לשאוב 

באופן היסטורי התחוללה צבירת עושר אדירה של  .עושר נוסף מכלל האוכלוסייה

והדוגמה הבולטת ביותר היא השפל הכלכלי הגדול , ל שפלהעשירים דווקא בתקופות ש

 .  אך העשיר מאוד דווקא את העשירים ביותר, שרושש את האוכלוסיות
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 הכסף מהותמשל להדגמת  - ח"י פרק

ללא ספק מתגבר בגלל מערכת , להבין את מערכת הכסף לאשורה הקושי

כאשר כלי התעמולה   .למערכת זאתהדיסאינפורמציה שמציפה את הציבור בכל הנוגע 

שמדעת , הממוסדת התקשורת ואיתן יחדבתי הספר לכלכלה באקדמיה  ראשיתלכך הם 

שמטרתם דווקא לסבך ולבלבל , או אף מבלי דעת משמשים כסוכני דיסאינפורמציה

, והתמצאות אלהחוסר הבנה . ולזרות חול בעיני הציבור ומקבלי ההחלטות הכלכליות

בכלכלה ואף , לשמר את האינטרסים שלהם לשליטה, םמפיקי הכסף הפרטיימאפשרי ל

, שיטה מוניטארית מעוותת שפועלת רק לטובתם ולרעת כל השאר באמצעות, בפוליטיקה

 . העסקים הקטנים וכלל הצרכנים במשק, לרבות הממשלות

 .מהות הכסף הבנתל לתרוםמשל שיכול ומציג , לפשט את הבנת הנושא חותרחיבור זה 

, הייתה להם בעיהאבל , הייתה טובה ומניבה אדמהה . ארץ קדםכפר מבודד היה ב 

 –לחילופי מוצרים ושירותים ביניהם הם לא יכלו להגיע שהיה נהוג בסחר החליפין 

לשם  ?מדוע. שימצה את פוטנציאל של כוח היצור של מוצרים ושירותים בכפר  -המסחר 

ץ מאחר ואומנם היו פעמים רבות משווקי החלב נאלצו לזרוק אותו משהחמי, המחשה

אך לא היה להם את גרעיני החיטה והשעורה שבעל העדר נזקק להם , שרצו את החלב

סחר החליפין היה מסורבל . ולעומת זאת היה להם דגים שבעל החלב לא נזקק להם

בהתאם . והביא לזה שחלק מהסחורות שהובאו ליום השוק לא נמכר נרקב והושלך

למינימום שיכלו את תוצרתם  ה ונותני השירותים צמצמו החקלאים ושאר בעלי המלאכ

 . יוצרו בו פחות מוצרים ושירותים, עני נהיההכפר  .הלהבטיח בו את מכירת

של  שיא כוח הייצוראמד באופן מקורב את שווי , הכפר החכם עשה מעשה מלך

   .בהתאם לאומדן כושר הייצור שלה המשפחות השונות וחילק לכל משפחה תלושים

המלך גם הודיע שהוא . היו בעלי תוקף מכוח סמכותו של המלך לה שהדפיסתלושים א

יצר את מערכת הכסף ו אלף תלושיםנניח שהדפיס  . יקבל בתלושים אלה את מסיו

גם , גם תוכלו לשלם מיסיכם בתלושים אלו, מהיום והלאה תסחרו בתלושים אלה. בכפרו

סחר אופטימאלי של סום להמח. לא רק ביום השוק, תוכלו לסחור בששת ימי המעשה

לשלם 'יותר לא היה צריך . שיצר סחר החליפין נפתר, מוצרים ושירותים בין תושבי הכפר

הוסר צוואר הבקבוק למסחר שיוצר סחר . להסיע חומרי גלם בנהרבפרה בשביל 

היצור גדל , התנובה עלתה, מעתה כל אחד יכול היה למכור את כל תוצרתו. החליפין

מתוך כך אנו למדים . הכפר החל לשגשג כפי שלא היה מעולם, ובהתאם לשיא תפוקת

קרי חילופי מוצרים ושירותים , שתפקידו האמתי של הכסף הוא לאפשר סחר אופטימאלי

וכך , הכסף הוא בעצם מייצג ערך בעל תוקף לכלל המוצרים והשירותים במשק. במשק

 . הוא מאפשר סחר אופטימאלי

כאשר חילק לראשונה  לדייק לחלוטין באמידת הערך לא יכול היה מלךלכאורה ה, והנה

, וכאלה שקבלו פחות, היו כאלה שקבלו יותר תלושים מאומדן תנובתם .את התלושים

המחירים במהרה החלו להשתנות בהתאם לכוחות , משעה שהחל המסחר ביניהם אולם
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 אך כל, שקלים 35אמד אותה ב מלךשקלים בעוד שה 25התברר שפרה שווה רק , השוק

והשוק מצא את שיווי , העיוותים האלה תוקנו כשהחל המסחר בכפר באמצעות התלושים

יבול התבואה קטן , בשנת בצורת, כמובן היו גם תנודות טבעיות. המשקל של המחירים

 . בהתאם לכוחות השוק הכל ,נדרשו אז יותר תלושים למידת תבואה, ומחירה האמיר

כלומר כל ערכו בא לו , מייצג ערךעצם כל תלוש היה ב, החכם המלךמה בעצם עשה 

כ אלף התלושים ייצגו את הערך של "סה, מתוקף הצו או החוק של הריבון הוא המלך

כ המוצרים והשירותים שתושבי הכפר יכלו לייצר בתקופת זמן מוגדרת ולהחליף "סה

הם , היו מייצגי ערך, הכסף החדש שהומצא בכפר קרי, התלושים. ביניהם

, מהיותם מייצגי ערך די נכונים של המוצריםאבל , רי ערךכשלעצמם היו חס

אפשרו תחלופה , או מכוח החוק, שקונים את ערכם מכוח צו של הריבון

 . אופטימאלית של המסחר

המלך כדי למנוע . כמות היצור פחתה משמעותית, בשנה מסוימת התרחשה בצורת

כך צמצם את היצע חלק מהכסף שהיה ברשותו וב שלואינפלציה פשוט הקפיא בכספת 

הוא פשוט צמצם את מספר השקלים  . ירידת ערך, ובכך מנע אינפלציה, הכסף במחזור

 5%הוא צמצם  , אינפלציה 5%אם נוצרה . במחזור ביחס ישר לאינפלציה שנוצרה

וכך נמצאה . מהשקלים שבמחזור פשוט כדי לאזן את המחירים למצב של אפס אינפלציה

עתה הוא לא נזקק רק לחישובים של כמות , הכסף בכפרלו דרך בקרה לאזן את היצע 

אלא גם יכול היה למדוד את רמת האינפלציה או , המוצרים והשירותים והריבוי הטבעי

 . הדפלציה ולהגדיל או להקטין את כמות הכסף במחזור בהתאם

שבו הכסף הוא בעיקרו , אך כדאי להדגיש שבמציאות האלקטרונית שלנו, מאליו ברור

הרחבת או צמצום כמות הכסף במחזור היא עניין , טרוני ברישומי מחשביםכסף אלק

 . בעלות אפסית, של הקלדת ספרות במחשב, פשוט הרבה יותר

 

 

 

 כסף הוא מייצג ערך - ט"י פרק

 

מתמטי , הוא מייצג כמותי. הכסף הפועל נכון בכלכלה הוא מייצג ערך בעל תוקף

תפקידו המדויק והנכון של הכסף  .או נכסיםשל קונים או מוכרים , של כוח קניה מוגדר

שמאפשר את  ,או נכס ,עבודה, שירות, מייצג ערך לכל סחורההוא להוות , במשק
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בעל החלב יכול היה למכור אסל  ,לעיל המלךבמשל . המסחר האופטימאלי במשק

היה יכול לקבל עבור עבודת יומו שני שקלים ולקנות  ושכיר היום, חלב במחיר שקל

, ולכן המלך ,יחידת המידה הבסיסיתניתן גם היה להשתמש בחלקי . צרכיו לעצמו את

שטרות כסף למהדרין אותם  .התלושים כבר הפכו לכסף, מאית התלוש, הפיק גם אגורות

הכסף הוא מייצג הערך שקנה את תוקפו מכוח הצו של . בית הדפוס של המלך דפיסה

ובכן .  לסחר באמצעות כסףביטא רק את האפשרות לשכלל את סחר החליפין , המלך

" נסיעה באוטובוס"מעתה לא היה צריך לשלם בפרה בשביל  , ייצג ערך, הכסף החדש

שקלים ועתה יכלו  27שקלים ומוכר הדגים פדה ביום השוק  53בעל הפרה קיבל עבורה 

. מייצג ערך יעיל במשל פשטני זה הינוהכסף . אף לקנות ולסחור בחלקיקי שקלים

מכוח החוק , כל שוויים היה מכוח צו של המלך, לא היה כל שווי כשלעצמם לתלושים

 . הכסף שהפיק גם זכה למשנה תוקף משום שבו דרש לקבל את מיסיו. שהוציא

כדי . לספירה את מקלות הטאלי 1122לפי אותם עקרונות יצר המלך הנרי הראשון בשנת 

חלקים כל אחת ועליהם המלך ייצר אותם מפיסות עץ  שחתך לאורכן לשני , למנוע זיופים

. כמו טביעות אצבע של כל פיסת עץ, חרת את חותמו והשאיר לעצמו חצי מפיסת העץ

כלומר כסף שכשלעצמו היה חסר  ערך והקנה את תוקפו מכוח צו  –היה זה כסף פיאט 

של אנגליה  עלייתהשאפשר את  כסף הטאלי הוא. וטכניקה שמנעה זיוף  -של הריבון 

לית שנמשכה מאות שנים ואפשרה את הקמת האימפריה לפסים של הצלחה כלכ

 . הבריטית

יצר את האוליגרכיה של , כסף הזהב היקר חדר, מאות שנים לאחר מכן השתבשו הדברים

שהעשיר אותם כקורח , מעמד הצורפים שהתפתח למעמד הבנקאים ברזרבה חלקית

ויקטוריה  כך נזקקה המלכה. בעוד שסחט את שאר האוכלוסייה לרבות המלכים עצמם

הגדולה לחלות את פניו של אנשל רוטשילד הבנקאי ששלט על כספה של האימפריה 

. כי מי ששולט על יצור הכסף שולט בפועל על האומה כולה, מדוע. הבריטית הגדולה

די לי שאני . אינני נזקק לצבאות ותארים כדי לשלוט על בריטניה אמר אנשל רוטשילד

 . שולט בכספה של האומה

הוא אינו מייצג סחורה יקרה , כסף אל לו להיות מוצמד לכל סחורה שהיא, אחרותבמילים 

סך היצע הכסף במחזור אמור לייצג את הערך של סך כל , או זולה או סל סחורות כלשהו

כי , היצע הכסף חייב להיות מוצמד לתוצר. המוצרים השירותים והנכסים שהמשק מייצר

בדיון זה . שר חליפין הולמים של מוצרי התוצרכסף הוא רק מייצג ערך של התוצר ומאפ

ליתר דיוק היצע הכסף  .V Velocity of moneyתחלופת הכסף ווקטור מהירות נפסח על 

התחלופה של הכסף במשך ווקטור מהירות  חייב להוות כמות הכסף במחזור כפול 

  .תקופת זמן נתונה

כשהמדובר , ב לאפסחייב להיות מוצמד לאינפלציה מסבי, קיימא-כסף ריבוני בר

אפס  כדי לשמור על.  ובנתונים לא מסולפים, באינפלציה הריאלית המחושבת נכונה

המוצרים והשירותים המיוצרים והנרכשים  היצע הכסף חייב להלום את היצע אינפלציה

ליתר דיוק קיים עוד מקדם אחד במשוואה והוא תאוצת ) .תקופת זמן מוגדרתבבמשק 
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אך לצורך הדיון , המהירות שבה הכסף מחליף ידיים -  the velocity of money –הכסף 

 .(שלנו נוכל להתעלם מכך מבלי לחטוא לעקרון היסודי

כי מה הקשר בין היצע המוצרים , אלו המציעים להצמיד את הכסף לתקן הזהב שוגים

יותר על נושא תקן . אין כל קשר? לבין כמות הזהב שאגרה מדינה, והשירותים בפועל

 הכשל של תקן הזהב בפרקאה הזהב ר

הונהג על ידי , כסף הפיאט חסר הערך הפנימי המייצג את הערך של המוצרים והשירותים

לאחר שיוון סבלה ממשבר כלכלי , המחוקק הגדול סולון לראשונה בהיסטוריה המתועדת

סולון בהכניסו כסף זה אפשר את הפיכתה של יוון ובהם הערים אתונה וספרטה . עמוק

והתפרצות האימפריה היוונית עם , להתפתחות עצומה של התרבות, ת כלכליתלמשגשגו

 . כיבושיו של אלכסנדר מוקדון

משעה שנחקק חוק מטבע הזהב  1873ב החל בשנת "בארההיא , דוגמה הפוכה לכך

חלה התדרדרות רבה ,  ב בזמן כהונתו של הנשיא יוליסס גרנט"כהילך החוקי של ארה

ואובדן הנכסים של הציבור פשו ברחבי אמריקה והעשירים העוני , בכל רחבי אמריקה

הם השתלטו , השיגו עתה שליטה מלאה על המשק האמריקאי, שהיו גם הבנקאים, ביותר

החנויות , על מסילות הברזל ועל המפעלים, על המכרות, על רוב החוות במערב התיכון

ראש , י מורגןפ' ג, האיש העשיר באמריקה דאז, כך בראשית המאה העשרים. והזהב

ב "שלט על מעצמה ששלטה על למעלה ממחצית הונה של ארה, וראשון לבנקאים

והכתיבו , וואבורג וברוך, רוטשליד, יחד איתו משפחות רוקפלר.  ואמצעי הייצור שלה

שהיא ממשלת העל , עד שהביאו להקמת הפדרל ריזרב, לאמריקה ולנשיאיה את רצונם

הכסף באמריקה ובסחר הבינלאומי במידה רבה  השולטת על היצע, של בנקאי אמריקה

על בתי הספר לכלכלה ועל , והם גם שולטים על  פוליטיקאים, עד עצם היום הזה

 . העיתונות הכלכלית

הוא הפיק עוד , התלושים 0111כשהפיק את ,  נקט בעוד מהלךמהמשל המלך 

ק את דרכי כדי לתחז, כדי לכלכל את החיילים השומרים על הכפר, שקלים לעצמו 511

בלשון ', סכום זה שמטביע הכסף משאיר לעצמו נקרא סניוראז. ולשאר הוצאותיו, הכפר

  . שמפיק הכסף מרוויח מעצם הפקה של כסף חדש כלומר הרווח, המוניטארית

אם הפקת . לטובת הציבוריכול להפיק עוד כסף ולהשאיר זאת , רשות הפקת הכסף

הכסף החדש כל כולו הוא הכנסתו החדשה , הגורמת לאינפלציאם איננה , הכסף מאוזנת

 . לטובת האינטרס הציבורי הרחב, הוצאותיו ובזבוזיו ואם כריבון דמוקרטיל אם, של הריבון

או במילים אחרות כל עוד היצע הכסף הכולל תואם , כל עוד שאיננו יוצר בכך אינפלציה

נה על הכנסות שאף הוא נימ, יוצר הכסף כוח קניה נוסף, את כוח הייצור של המשק

. ולכן בעצם יכול להחליף חלק די משמעותי מהמיסוי של האזרחים למינהו, הממשלה

יכול להוביל לצמצום מיסוי ולהגדלה נוספת של כוח הקניה הן ' הסניוראז, במילים אחרות

 . של הממשלה והן של האזרחים
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  להיצע ביקושהמתווך בין  כסף  –' כ פרק

והם יוצרים את  המשוואה היסודית , הם ביקוש והיצע, להשני כוחות יסוד מהותיים בכלכ

לא די בגידול פוטנציאל , קיימא-כדי שתתחולל צמיחה אמיתית וברת, כך. של הכלכלה

במילים . ויש להצמיד לו עוד מרכיב מקביל וחופף והוא גידול מקביל בצד הביקוש,  הייצור

ואילו  בצד , יג את צד ההיצעפוטנציאל הייצור  של מוצרים ושירותים במשק מצ, אחרות

כדי שתתרחש בפועל . מציג את צד הביקוש במשק, כוח הקניה הזמין במשק, הביקוש

צריך , כלומר בגידול פוטנציאל הייצור, צמיחה לא די שיתרחש גידול בצד ההיצע

כלומר בכוח הקניה הזמין למוצרים ושירותים , להתרחש גידול מקביל בצד הביקוש

צריך , לא די שיהיו מקומות פנויים, ובלשון המטאפורה לעיל.  ייהשל האוכלוס, במשק

 ! יש להפיק עוד כרטיסים. שיהיו מספיק כרטיסים

תלויה ביכולתן להעלות את , שלהן לאורך זמן רמת החיים יכולתן של מדינות לשפר את

פוטנציאל , בצד ההיצע העניינים מתקדמים כשורהשמתברר . פוטנציאל הייצור שלהן

אז מה בכל זאת מונע מהכלכלה להגיע לצמיחה , בהתמדההייצור הפוטנציאלי עולה 

בגלל כשל : וניתן לתמצתה, התשובה נעוצה בצד הביקוש? גדולה בהרבה מאשר כיום

מספיק , ן היום לאוכלוסיות בעולם הטכנולוגי המתקדםאי, מבני של הכלכלה

. כוח קניה לרכוש את כל המוצרים והשירותים שהמשקים היו יכולים לייצר

למרות שיש , חסרים כרטיסים, או כפי שהמשלנו במטאפורה. במילים אחרות חסר כסף

 . מקומות פנויים

האם המשק ?  להםעובדים באמת בשיא פוטנציאל הייצור ש 21-האם המשקים במאה ה

הן בהיבט , כאן נמצא הכשל הגדול של הכלכלה ?בישראל נמצא בשיא כושר הייצור שלו

כלומר הכשל בשיפור הן ברמת קיומו של הפרט , המקרו שלה והן בהיבט המיקרו שלה

באומות המצליחות כלכלית אבל , אומנם המשק בכללו צומח. והן של המשקים בכללם

 .  ומנגד מתרבות האומות שדווקא נסוגות כלכלית.  ת עצמהצמיחה זאת רחוקה מלמצות א

לא רק , נוגע לחלוקה הבלתי רציונאלית של העושר הלאומי,  היבט נוסף של הכשל

אבל העושר הלאומי הנוכחי מתחלק בדרך כל , שהעושר הלאומי היה יכול לגדול בהרבה

מפירות הצמיחה  תמלהפיק תועלשממנה נובע שהאזרח הממוצע רחוק , כך אי רציונאלית

 .  נשאב ברובו הגדול לצמרת הפירמידה הכלכלית, משום שהעושר הלאומי הקיים

, שנית, ראשית הוא מונע מהתוצר לצמוח הרבה יותר, כשל מבני כפול מתקיים כאן

ובכך מצמצם את , מאוד לא כלכלית, התוצר הקיים מתחלק בדרך מאוד לא רציונאלית

הסיבה לכך שחלוקת העושר הלאומי הקיימת . משקכוח הקניה הכולל העומד לפני ה

אינם יכולים , גם אם יתאמצו מאודהיא כי העשירים ביותר , איננה רציונאלית כלכלית

בעגה כלכלית  .כפי שההמונים יכולים ונדרשים לשם קיום הוגן, על מוצרי צריכה להוציא

ובכך  הצריכה השולית של העשירים קטנה בהרבה משל כלל האוכלוסייה: יאמר

, מניעת הגידול של התוצר הפוטנציאלי.  תורמת לקיטון הצריכה הכוללת ולקיטון התוצר

בדרך שמצמצמת , הוא במידה רבה תולדה של אי החלוקה רציונאלית של העושר הלאומי

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
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וצמצום כוח הקניה תורם באופן ישיר , מאוד את כוח הקנייה הכולל של האוכלוסייה

 . הלאומילקיטון בעושר , לקיטון בתוצר

הבינוניים והגדולים ועד , מהעסקים הקטנים, במשקים המודרניים מכלול היצרנים במשק

רחוקים מלמצות את פוטנציאל הייצור של מוצרים ושירותים , התאגידים הרב לאומיים

משמעות הדבר שהתוצר במשק רחוק מהשיא אליו יכול היה . שבעצם עומד לרשותם

מלמצות  יםרחוק, הלאומי הכולל והן העושר האישימשמעות הדבר שהן העושר . להגיע

לנו במקום שתהיה  , אך בפועל. ועוד איך הפוטנציאל לכך קייםשראינו  . עצמםאת 

יש לנו חברת עושר כלכלי אגדי למעטים ומדרון עוני חלקלק , חברת שפע משגשגת

 . לרבים

  

 

  הכשל של מערכת הכסף  - א"כ פרק

 ירש יוצרים כלכלה חדשה  בעז ה "ע

אלכסנדר המערכת הכספית היא הגורם החשוב ביותר לקיום צדק או אי צדק בחברה 

 1855היסטוריון כלכלי , מאר-דל

לו היו הבריות מבינים כיצד פועלת מערכת הכסף והמערכת הבנקאית הייתה פורצת 

 התעשיין האנטישמי הנרי פורד  –מהפכה עוד לפני עלות השחר 

 של אומה ולא משנה לי מי מחוקק את חוקיהתנו לי לשלוט על הפקת כספה 

  1752אנשל רוטשילד הבנקאי הבכיר של האימפריה הבריטית 

לאור זאת נכון לכנות את הריבית . ייצור הכסף מאפשר לבנקים לייצר כסף יש מאין

הנגיד , Pattersonכפי שאמר וויליאם פטרסון , "גבית כסף עבור מאומה"הבנקאית כ

ושימוש לא נאות במערכת הכסף הציבורית לשם , י של אנגליההראשון של הבנק המרכז

מעט אנשים קוצרים תשואה על כלל היצע הכסף שהם יוצרים . ..השגת רווחים פרטיים

, שנית. בעוד המפקידים מקבלים ריבית אפסית וכספם נשחק, יש מאיין וגובים עליו ריבית

שק בהתאם לאינטרסים מתן אפשרות ליצרני הכסף לתמרן את היצע הכסף המונפק במ

 . המתחלפים שלהם

הגורם המערכתי היסודי לשאיבת כוח הקניה מכלל האוכלוסייה לעבר צמרת 

התאגידים  על ידי, היא באמצעות הדרך בה נוצר הכסף, הפירמידה הכלכלית

   סכומי עתק.  ויוצרים אותו יש מאיין, היוצרים את מירב הכסף במחזור, הבנקאיים

באמצעות המינוף , המופקים יש מאיין, יצע הכסף בארץ וגם בעולםהמהווים את עיקר ה
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הריבית על . הכמעט בלתי מוגבל שהבנקים יכולים להרשות לעצמם בעת מתן הלוואות

מהווה משאבה אדירה של , שהבנקים מפיקים מכסף שאין להם, כל ההלוואות האלו

גידים יצירת הכסף על ידי התא. כוח קניה רב לצמרת הפירמידה הכלכלית

לאינפלציה : היא בעצם הגורם הדומיננטי לשאר הכשלים שנמנו לעיל, הבנקאיים

היצע הכסף במשק ובשל  לאי יציבות המבנית של, לפגיעה בתוצר,  לאבטלה, השוחקת

 שמושפעת קשות על ידי עצם גלי , הריאלית הכלכלה כך גם לאי יציבות מבנית של

באופן מבני הופכת הכלכלה  . הנוכחית של מערכת הכסף הגאות והשפל הבלתי נמנעים

כאן מצוי הכשל הכלכלי המבני החמור ביותר של כל משקי .  לכזו שאינה ברת קיימא

לשאיבת האושר  גורמת, משאבת הכסף שמקיימים יצרני הכסף הפרטיים  .העולם

לפגיעה חמורה בחלוקת עוגת העושר , הלאומי והגלובאלי לצמרת הפירמידה הכלכלית

כל אלה משמעותם . כוח הקניה של כלל האוכלוסייה מתמשך בהיצע צמצוםל, הלאומי

 . ג נמוך וצמיחה צולעת ומקרטעת"גם תמ

משמעו שלמרות שהמשק יכול היה לייצר הרבה יותר  כלכלי-הפרדוכס הטכנולוגי

האוטומציה ופוטנציאל הייצור , התאוצה הטכנולוגית כפועל יוצא שלמוצרים ושירותים 

בגלל , קרי, הדבר אינו מתממש בגלל צד ההיצע במשוואה הכלכלית, העומד לרשותו

 . כוח קניה לרכוש את כל המוצרים והשירותים שהמשק יכול לייצר דישלצרכנים אין 

כשמדינה אומרת : כמה קולעת האמרה מאפשרת לראות עדנושא הכסף לאשורו  הבנת

אבסורדי מאשר אילו עליכם לצרוך פחות כי אנו בגרעון כספי זה לא פחות "לאזרחיה 

אך לא נוכל להטיסכם כי , יש לנו מקומות פנויים, חברת תעופה הייתה אומרת ללקוחותיה

בדיוק לפי כמות , לא פחות מדי, לא יותר מדי, אז הדפיסו כרטיסים ."חסרים לנו כרטיסים 

שיהיה תואם לכושר הייצור , הוא הדין להיצע הכסף שנדרש. המקומות הפנויים

היצע הכסף בפועל גם קשור בעוד גורם והוא : הערה. )האופטימאליהפוטנציאלי 

 (.אך לענייננו נוכל להתעלם מכך, velocity of money, התחלופה של הכסף

הסמכות להפיק את הכסף ואת היצע הכסף במדינה ריבונית היא בעלת ההשפעה הרבה 

הכסף והיצע במשקים המודרניים את חלקו הארי של . ביותר על יתר מרכיבי הכלכלה

שחושבים אפילו רוב בניגוד למה   .הכסף מייצרים הבנקים הפרטיים ולא הבנק המרכזי

 . מקבלי ההחלטות בתחום

פרטיים שהמניע שלהם הפקת היצע הכסף באמצעות אשראי בנקאי שמפיקים גורמים 

שואב את עושרה של האומה לקצה הפירמידה הסוציו אקונומית , הוא מקסום רווחיהם

 . אלא את הכלכלה, לא רק את מערכת הכסף ומערכת הבנקאות ומעוותת

באופן סכמטי ניתן . נוצר על ידי חוב, היצע הכסף הנוצר כיום בעולםחלקו הארי של 

באמצעות  –לומר שהבנק המרכזי משווק אשראי בסיסי למערכת הבנקאות הפרטית 

הבנקים ממנפים הקלה מוניטארית וגם בדרכים אחרות של הקצאת אשראי לבנקים ואילו 

אשראי זה שיוצרים בעיקר . פי כמה וכמה את האשראי הבנקאי שהם מפיקים לציבור

אבל כל אשראי בנקאי הוא . הוא שמשמש ליצירת היצע הכסף במשק, הבנקים הפרטיים
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, מצד אחד כסף שנוסף למחזור ומצדו השני של המאזן משמעו חוב שנוצר לטובת הבנק

יש , שמעות הדבר היא שכדי להפיק את היצע הכסףמ. חוב שעליו יש לשלם ריבית

כי מתווספת לו כל , ההולך וגדל יותר מאשר האשראי שיצר אותו, להפיק בו זמנית חוב

, מדינות, כך הולך ומרקיע הר חובות המאיים לקבור תחתיו ממשלות. הזמן ריבית דריבית

הר החובות המרקיע    .נוצר יש מאיין במאזני הבנקים, הר החובות הזה.  עסקים ויחידים

ביאור מפורט .  בישראל ובעולם, הוא פועל יוצא של הדרך בה נוצר כיום הכסף

ארד 'ריצ' הרצאתו של פרופ –יותר של הפקת הכסף ראה להלן בפרק לא יאומן כי יסופר 

 . וורנר

 בנק ישראללפי מנתוני התפתחות החוב 

מיליארד בשנת  186של  במגזר משקי הבית עמד החוב הכולל של משקי הבית על סך

יתרת החוב לדיור מסך החוב של משקי . 2212מיליארד בשנת  384וגדל לסך של  2222

 .מיליארד שקל 272-על כ 2213הבית גדלה בכמיליארד שקל ועמדה בסוף פברואר 

-ב 67.1%זאת לעומת , משכנתאות לדיורמסך החוב של משקי הבית מופנה ל 72.6%

2225. 

 

 782וגדל לסך של ₪ מיליארד  363על סך  2222חוב הכולל בשנת במגזר העסקי עמד ה

 .2212מיליארד בשנת 

  

 674וגדל לסך  222מיליארד בשנת  433התפתחות החוב הממשלתי אשר עמד על סך 

 .2212מיליארד בשנת 

 

מיליארד  1842לסך של  2222מיליארד בשנת  583סך החוב במשק הישראלי גדל מ

 2212בשנת 
 

מטילה על משקי הבית ועל הציבור בכללותו , הפקת הכסף על ידי הבנקים המסחריים

 לא רק בגין תשלום הריבית הישיר שמשלמים משקי הבית והממשלות  ,עול של ריבית

מעלה את מחיר  ואשר, מחיר הריבית המגולמת בעלות היצור  אלא יש לכלול בו גם את

היא גורם מרכזי למחסור הריבית . מות בהםהמוצרים לצרכן בגין עלויות הריבית המגול

-אל צמרת הפירמידה הסוציו, הנשאב בעיקר ממעמדות הביניים, הכרוני בכוח הקניה

עלויות הריבית הן זו הישירה  שמשלמים משקי הבית והעסקים והן זו המגולמת . אקונומית

 .  במחיר המוצרים

ים רשמיים בגרמניה  התברר אורי ירון מאתר שליקט חוקר מערכת הכסףמנתונים  :הערה
מסך  42%עמדה על כ  2222שעלות הריבית הממוצעת לאזרח בגרמניה של שנת 

ניתן להניח . במחירי המוצרים והשירותים היה מגולם מתוך זה החלק הארי  .הוצאותיו
  42%כ , כך במדינה היעילה והמשגשגת באירופה. המספר אף גדל 2214שכיום בשנת 
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משרוך נעל ' מוצריםמחיר ההיא  בגין  עלויות הריבית המגולמת במסך הצריכה הפרטית 
 . 'ועד דירה

 
 
 
 

כסף  כתולדתהדיור  תובוע –ב "כ פרק
חוב -מבוסס  

 
 ן"הקשר בין השיטה המוניטארית הקיימת למחירי הנדל

 
אין אפשרות להוריד את מחירי הנדל״ן ללא פגיעה במערכת , בשיטה הקיימת של כסף מבוסס חוב

 משכנתאות אלו .הלוואות למשכנתאות₪  מיליארד  272כ 2213בשנת  בישראל ? מדוע. הבנקאית

לפי השיטה הקיימת של כסף , אם יצומצם היקף המשכנתאות .מייצרות כשליש מהיצע הכסף במשק

שיתבטא במחסור של כוח הקניה של ,  יגרם מיתוןו, בהכרח יקטן היצע הכסף במשק, הנוצר מחוב

 . וחדלות פירעון של בנקים לאלפיהם דרך לחדלות פירעון של לוויםומזה ה, האוכלוסייה

לווים אינם עומדים בהחזר המשכנתאות זהו מצב  2222בכיר בבנק ישראל ציין שבמצב כיום כאשר כ 

לווים שלא  7222זה יהיה כבר מצב חירום ומעל , מעל חמשת אלפים לווים שלא יעמדו בכך,  תקין

קריסת בנקים , טרופה כלכלית שמובילה למשבר חדלות פירעוןקטס צפויה כבריעמדו בהחזר 

גידול חד באבטלה והתפתחות מעגל , מיתון כבד, והיחלצות המדינה לחילוצם על חשבון האזרחים

 . קסמים כלכלי שלילי

 

 אתר הכלכלה האמיתיתב ערן הילדסהיים

. עיהח מבקר המדינה על משבר הדיור מתרכז בתסמינים אך רחוק מלהתייחס לב"דו

בעיית הדיור היא תוצר של שיטה שבה צמיחה כלכלית של מדינה שלמה מתבססת על 

צריך מנה גדושה של נאיביות כדי להאמין . ניפוח בועת משכנתאות בהובלת בנק ישראל

. יוותרו על מנוע הצמיחה האחרון הזה שעוד נותר להם היום, שהנגיד או הממשלה

שמתחילים לצבור תמיכה הולכת וגוברת קיימים פתרונות לשיטה : הבשורה הטובה

אין עדיין פוליטיקאי אמיץ שמוכן להתעמת מול מוקדי הכוח : הבשורה הרעה. בעולם

  . הגדולים ולאמץ אותן
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אחד הכלכלנים הנחשבים בבריטניה ומי שהיה  ,פרסם לורד אדאיר טרנר 2214בתחילת 

ן הצורך בהגדלת המראה את הקשר הברור בי מסמך, ראש הרשות הפיננסית בממלכה

 -אם האשראי הבנקאי לא יגדל לא תהיה צמיחה  . האשראי במשק לקיומה של הצמיחה

 .ח שלו"קובע טרנר בדו

ההיגיון מאחורי מסקנתו של טרנר היא שהמשק זקוק לכסף נוסף בכל שנה על מנת 

היום הדרך העיקרית ליצור כסף חדש במשק זה על ידי אשראי .  שיוכל להמשיך לתפקד

בכל פעם שהבנק נותן הלוואה חדשה הוא מיצר כסף חדש .  הלוואות, קרי  -י בנקא

  .למשק" דם חדש"ומזרים 

 

( ולצדו גדלים החובות)יש כל הזמן לתדלק את המשק באשראי בנקאי ההולך וגדל 

הנגיד דאז סטנלי פישר זיהה את . אחרת המשק יתחיל לסבול ממחסור חמור בכסף

כדי להגדיל את האשראי , באופן חד 2228הריבית בשנת  הצורך הזה ומיהר להוריד את

השפעת הריבית הנמוכה הורגשה כמעט מיד במספר האזרחים שרצו . ואת היצע הכסף

לקרוב  5117אלף ב 20-מ דירות ויותר זינק 2כמות משקי הבית שהחזיקו . לרכוש דירה

 .את הריצה הזו הרגישו גם בבנקים בצורת ביקוש עולה למשכנתאות. אלף היום 511-ל

למעשה  הגידול המבהיל באשראי לדיור -בשורה התחתונה מטרתו של פישר הושגה 

את . הציל את שוק האשראי שהחל לסבול מירידה מדאיגה בצריכת האשראי העסקי

:ניתן לראות היטב בגרף הבא 2228שינוי המגמה בשוק האשראי בישראל החל משנת 

 

 

 

תופעת הלוואי של מהלך הורדת הריבית הביאה לכך שחובות משקי בית לדיור גדלו 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000897954
http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3644338,00.html
http://1.bp.blogspot.com/-l5O_1oJSQB8/VO2nhtJb9kI/AAAAAAAAFdA/YDCs3J3SmRY/s1600/%D7%91%D7%A0%D7%A7+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.png
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 2228לפני הורדת הריבית ב. ח"מיליארד ש 278היום החובות עומדים על . באופן דרמטי

  .סך כל החובות לדיור היו מחצית מכך

 

ן הוא הכלי האחרון שנותר לראשי המשק כיום כדי להניע את הכלכלה "מנוע הנדל

הוא מיצר כמות נאה של (. הדפסה מצד בנק ישראל/מלבד פעולות של הקלה כמותית)

זה בנק ישראל דואג לתדלק אותו עוד ועוד ככ. הלוואות ומכאן כסף חדש ומקומות עבודה

או כמו , זה לא שיש לבנק ברירה אחרת תחת השיטה הנוכחית. על ידי ריבית נמוכה

זה או שהציבור יכנס לחוב שלא יוכל :  תחת כיסוי של מילים יפות רבעב שהנגידה אמרה

 .להחזיר או שלא תהיה לו עבודה

 .מהימין הקיצוני ועד המפלגה המאוחדת -בשיטה זו אגב תומכים היום כל המפלגות 

כי הפתרון לבעיית  טען השנה ,הנחשב לפרשן הכלכלי הבכיר בעולם , מרטין וולף

ניפוח בועות מהסוג שאנחנו חווים נתונה בניתוק הקשר בין הגידול באשראי הבנקאי לבין 

   https://www.youtube.com/watch?v=JkLeG6v10KM  .צמיחה

ת ההצעות שהולכות ותופסות תאוצה יותר ויותר בשנה האחרונה היא אח 

אבל במקום להלוות אותו עם ריבית , לאפשר לבנק המרכזי להדפיס כסף

פשוט לחלק אותו ישירות לציבור ללא חוב וללא  -לממשלה דרך בנקים פרטיים 

ל ש" כסף הליקופטר"פתרון זה קיבל מספר כינויים שהמפורסם שבהם הוא . ריבית

הוא תאר את התהליך כמו פיזור כסף מהליקופטר  .הכלכלן זוכה הנובל מילטון פרידמן

  .לאזרחים

האינפלציה , שבחנו גרסה של פתרון זה מצאו שאם הוא ייושם נכון חוקרי קרן המטבע

שאנחנו סובלים מהן ייעלמו יחד עם מרבית החובות שלנו מבלי לפגוע ויוקר המחיה 

אבטחת הכנסה  -ה "אהב  אחת ההצעות בישראל לפתרון זה ידועה בשמה . בצמיחה

 . בסיסית הולמת

 

וגעים במונופול הכי רגיש שיש היום פתרונות אלה דורשים אומץ רב כי הם למעשה פ

טיפול בבעיית הדיור מבלי לטפל בבעיה המוניטארית . לבנקים על המערכת הכספית

עד שלא יקום אותו פוליטיקאי אמיץ שיטפל . משולה לטיפול במלנומה עם פלסטר

 .ת מבקר על מחדלי הדיור גם בעתיד"כנראה שאנחנו צפויים לעוד הרבה דוחו, בבעיה

 

 

http://www.mako.co.il/news-channel2/Friday-Newscast/Article-97945ba7da1c441004.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=786102762
https://www.youtube.com/watch?v=JkLeG6v10KM
https://www.youtube.com/watch?v=JkLeG6v10KM
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12202.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12202.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EZGHF9LJDfI
https://www.youtube.com/watch?v=EZGHF9LJDfI
https://www.youtube.com/watch?v=EZGHF9LJDfI
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                  חשובכמקור ' יניוראזהס - ג"כ פרק

  להכנסות המדינה

ערך ב הוא המדינה מפיקה רווח ששוויו, חדש קיימא-בר כסף כאשר המדינה מפיקה

אם רשות הפקת הכסף הפיקה בשנה מסוימת ארבעים . הכסף החדש שהופקהנקוב של 

הסכום לא גרם ו, והוציאה אותו להוצאותיה או אף חילקה ישירות לאזרחים, ₪מליארד 

סכום זה השווה בערכו . מיליארד 42משמעות הדבר שהמדינה הרוויחה , אינפלציהל

  .'סניוארזכינויו הוא , ובהנחה שאינו גורם אינפלציה, הנקוב לכסף החדש שהופק

הוא היה חסר במשק והיה , שאילולי הפיקה המדינה סכום זה, גם משמעותו' הסניוראז

.  הרווח של מפיק הכסף מעצם ההפקה גובההוא  'הסניוראז. הג בגובה ז"מוריד את התמ

העיקרון  ,של הכסף שהופק הריאלייהיה תואם את הערך הנקוב ' שהסניוראזכדי ברור ש

התואמת כמות כסף  שתופק .שלא יופק יותר מדי וגם לא פחות מדיי המנחה חייב להיות

 .שהופקהכמות הכסף שווה ערך להוא  'הסניוראזאז  .אינפלציה את היעד של אפס

כשמתחוללת צמיחה  ? האם לא תגרם אינפלציה ביחס ישר לכמות הכסף החדש המופק

עמדנו . ביחס ישר לצמיחה, הפקת כסף חדשקרי , הגדלת היצע הכסףנדרשת , במשק

( פריון היצור)התאוצה הטכנולוגית גורמת לנסיקת כוח היצור הפוטנציאלי ש על כך

נדרש להגדיל את  . ר כדי למצות את פוטנציאל הצמיחהונדרשת הפקת כסף חדש למחזו

שישתווה לכוח היצור הגדל של  ,לרבות הסקטור הציבורי כוח הקניה של כלל האוכלוסיה

מדובר על הפקה של כסף חדש למחזור בהיקף של מיליארדים רבים . מוצרים ושירותים

 . המדינהחדש זה תלך לכיסוי חלק נכבד מתקציב  קיימא-ברהפקת כסף .  לשנה

   0970- 0901בשנים  בקנדה וזהו הנס הכלכלי שהתרחש –כסף חדש זה 

amitit.blogspot.co.il/2013/05/40.html-http://kalkala    ישמש אותה לבניית תשתיות ,

סיוע ליזמות ולעסקים ולכל מה שתבחר ל, למימון מחקר ופיתוח, לבריאות, לחינוך

 . הממשלה הנבחרת

, מאפשר להוריד מסים( קיימא-יחד עם יתרונות נוספים של כסף בר)' הסניוראז, והנה

 ,כסף כתוספת הון עצמי, לעצמה חדש עומדת עתה בפני המדינה האפשרות להפיק כסף

אומי בהתאם אלא להרבות את העושר הל, ובכך לא רק להיפטר מהר החובות המרקיע

צמצום . א: יכולה לאפשר, קיימא-כסף ברמערכת , הנה כי כן. לאינטרס הציבורי הרחב

להגדיל מאוד . ב . 'מתוך הגדלת הכנסות המדינה מרווחי הסיניוראז, מיסוי בהיקף רחב

את העושר הלאומי ואת הצמיחה הכלכלית משוקללת , את כוח הקניה של האוכלוסייה

עניין זה של היחלצות המדינות מהר . ן את חובות המדינהלאיי. ג . איכות הסביבה

של  הוא עוד יתרון עצום שאי אפשר להגזים בערכו, מתנשא ומאייםהחובות ה

 . קיימא-כסף בר

 . מבוקרת אינפלציההיא מיסוי באמצעות , אפשרות נוספת העומדת לפני הממשלה

יר יעד אינפלציה של נניח או פרויקטים לאומיים חריגים ניתן להגד, למשל בעיתות חירום

http://kalkala-amitit.blogspot.co.il/2013/05/40.html
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אלא , מומלץ שמהלך כזה יהיה כפוף לא רק לגחמה של הממשלה. לשנה או יותר 3%

, בכפוף למשאל עם שבו האזרחים יאשרו אינפלציה מתוכננת של שנים או שלושה אחוזים

זוהי בעצם  . הפקת כסף חדש באמצעות, באמצעות הגדלת היקף היצע הכסף במשק

מבלי שיהיה , באופן עקיף על ידי הורדת ערך כספו באופן מבוקר דרך למסות את הציבור

ובתוך כדי כך לחסוך את , וח את ידם הארוכה לכיסי האזרחיםצורך לרשויות המס לשל

את ההון השחור שהוא פועל יוצא של כך ואת , העלויות הגדולות של מיסוי קונבנציונאלי

בעוד , הארוכה לכיסיו של האזרחאי הצדק וחוסר המוסריות של המדינה לשלוח את ידה 

  . היא יכולה להשיג את אותה התוצאה בדרך פחות חודרנית ופולשנית

לשלוט משאל העם נועד להמחיש לממשלה ולפוליטיקאים שאין להם את הפריווילגיה 

וזוהי החלטה חוקתית שנדרשת לאישור גם במשאל . היצע הכסף ובכמותובלעדית על 

גם להחלטות שבו העם , ומות ההגנה על היצע הכסף וייצורוכלומר יש להגביה את ח. עם

זה עלול להישמע , בעת שנכתבים הדברים. את התוצאה בדיוקומבין , כולו נדרש לאשרם

כאשר דיברו , ממש כפי שנשמעו האחים רייט לאלה שסבבו אותם, כחלומות באספמיא

 . על מכונה מעופפת כבדה מהאוויר

, 3%כנדרש ליעד  אינפלציה של , בשנה, ₪יארדי ניתן ליצר עשרות עד מאות מיל

 . בתהליך של וויסות קיברנטי להבטחת יעד האינפלציה המוגדר

מהמיסוי של האזרחים , על פי מדיניות, במקרה כזה הכנסות אלה של  המדינה יגרעו

אם . בעוד שהציבור כולו יישא בירידת ערך כספו בשיעור היעד האינפלציוני, והעסקים

כשמורידים את ערך כספו הרבה , שאיש לא שואל את פי הציבור, למצב כיום נשווה זאת

נוכל להתרשם שוב ממשמעותה המהפכנית של  מערכת כסף , לשנה 2%יותר מ

 . קיימא-בר

ועלות גבייתו  שהוא נגבה באופן אוטומטי בכך  אינפלציוניהמיסוי השל נו העיקרי יתרו

ויצירת הון שחור במיסוי  הגבוהותלעלויות בניגוד  (שואפת לאפס הפקתועלות ) אפסיות

  . הקונבנציונאלי

 

 

 מה עושה בנק ישראל עם הכסף  –ד "כ פרק

  שהוא מפיק

מבוסס מערכת הכסף חלק ממהיותו  אולם . ףשל כס גדולותיק כמויות ישראל מפ בנק

רק יוצרת בסופו של דבר עוד כסף " הדפסת הכסף"הכשל נמשך ו, הנוכחית החוב

במקום  החדש שהפיק בנק ישראל הכסף .  ומנציחה את השיטה הקלוקלת ,מבוסס חוב

יגדיל את כוח הקניה של הציבור , למחזור הדם של הכלכלה האמיתית שימצא את דרכו
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במקום , וכך. ן"והשקעות הנדל למערכת הפיננסיתמגיע דווקא , ויחזק וייצב את הכלכלה

הוא מוצא את דרכו , חוב שהכסף המופק ימצא את דרכו לממשלה ולאזרחים נטול

ורק מנציח ומגדיל את חובות הממשלה , או קונצרניים, חים ממשלתיים"לרכישת אג

ממשיך לפגוע ביציבות הכלכלה וממשיך , ממשיך לנפח את הבועות, והסקטור הציבורי

במקום שהפקת , במילים אחרות.  את תהליך ירידת כוח הקניה של מעמדות הביניים

תהווה פתרון ולו אך חלקי של , לשון העיתונות הדפסת כסףאו מה שנקרא ב, כסף

 .  במקום להיות חלק מהפיתרון, הפקה זאת הופכת לחלק מהבעיה, הבעיה

 
של בנק ישראל הסודי כפתור הפלאים  
 מאמר מאת אורי ירון

 
 .התקבלה במדינת ישראל החלטה אסטרטגית 5119בראשית שנת 

 .ת ישראל לשנים רבותהחלטה שעתידה להשפיע על כל אזרח במדינ

אין ולא התקבל אישור . הגוף המחליט קיבל את ההחלטה באופן עצמאי לחלוטין 

 .הכנסת או הממשלה, להחלטה ממוסדות הדמוקרטיה הייצוגית של מדינת ישראל

האם הגוף המחליט התייעץ עם מי מנבחרי , לא ברור ואין לכך תיעוד שפורסם ברבים 

 .לך האסטרטגי הציבור וקיבל את אישורו למה

מי לגמרי למרות שהחלטותיו משפיעות באופן מידי על חיי אזרחי והגוף הוא גוף אוטונ

 .ישראל

 .פישר  הגוף שקיבל את ההחלטה הוא בנק ישראל והעומד בראשו הנגיד סטנלי

טגית הייתה להגדיל באופן משמעותי את יתרות מטבע החוץ של בנק ההחלטה האסטר

 .בשמשו כבנק של מדינת ישראל.  ישראל

 ".כהתארגנות לאיומים עתידיים על המשק הישראלי"ההחלטה הוסברה 

 . בישראל התקבל ההסבר ללא שאלות

הימים ימי הקריסה המוניטארית . עמד העולם הכלכלי מלכת 2225בראשית שנת 

קריסה שגררה את כל העולם למשבר , ב "ית של מוסדות הבנקאות בארההעולמ

 .מוניטארי קשה ביותר

ג הכלכלה "הייצוא שאחראי על כשליש מתל. גם כלכלת ישראל נעצרה בחריקת בלמים

נוצר צורך מידי להזרים כסף חדש ובכמות מספיקה . הישראלית נקלע למצב קשה

 .ה מהמשבר העולמילכלכלת ישראל במקום הייצוא שנחלש כתוצא

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3567013,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3567013,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3567013,00.html
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ההחלטה שקיבל נגיד בנק ישראל התכתבה יפה עם הצורך המידי להזרמת כסף 

 .לכלכלת ישראל

 .ולייבא למעשה כסף חדש לכלכלת ישראל. הנגיד החליט לקנות דולרים בכמות אדירה

 .לתוצאה הנסתרת של המהלך נגיע בהמשך

עצמאי ללא התייעצות חשוב מאד להבין את המכניקה של המהלך שעשה הנגיד באופן 

 .תוך עקיפה מוחלטת של עקרון הדמוקרטיה הייצוגית ,עם מוסדות המדינה הנבחרים 

" .  כוחות השוק"הביקוש נענה על ידי .כאשר יש ביקוש למוצר כלשהו במקרה זה הדולר 

אותם אלה שחוללו את המשבר . כוחות השוק היו מוסדות הבנקאות העולמית, במקרה זה

 ". הספקולנטים"להלן , לההעולמי מלכתחי

חשוב להבין שקניית הדולרים לא נעשתה מכסף עודף שנוצר כתוצאה ממאזן תשלומים 

אין זה סוד שלכל מוצר . אלא מיבוא של כסף זר למדינת ישראל, חיובי בין הייצוא לייבוא 

המחיר הוא הריבית המשולמת על ידי המוסדות שמייבאים . יש מחיר,במקרה דנן כסף זר 

הכסף החם החל לזרום . הכסף במקרה זה בנק ישראל הבנק של מדינת ישראלאת 

 .למדינת ישראל

הרי הוא הבנק של מדינת ישראל ולכן יכול לעשות . עם איזה מטבע שילם בנק ישראל

 .השקל החדש, של מדינת ישראל  שימוש במטבע

את מיליארדי הדולרים  רכושאבל מאיפה יש לבנק ישראל כל כך הרבה כסף ל

 ?שיובאו למדינת ישראל

לחיצה . כפתור פלא. שלבנק ישראל יש כפתור מיוחדהתשובה לשאלה זו היא , ובכן 

מבלי שהיה , ככה מהאוויר. עליו עושה קסמים ומייצרת כסף ישראלי חדש נטול חוב

 .שם שנייה לפני הלחיצה

כסף חדש בעזרת אותו כפתור מיוחד  "הדפיס"בנק ישראל , הבנתם נכון,נכון 

 .כפתור ייצור הכסף יש מאין. מור לו ולבנקים המסחרייםהש

אם יצאו מיליארדי השקלים החדשים לשוק תיווצר אינפלציה ענקית . יש בעיה. אבל רגע

 .ובנק ישראל בתפקידו המוגדר אמור לשמור על יציבות המחירים

 .מהיצע הכסף  את עודפי הכספים" לספוג"לכן הצעד המתחייב הבא היה 

שהרי היא מתבצעת על ידי שני . צמוד תג מחיר בדמות ריבית בנק ישראלאל הספיגה  

 .מ "פיקדונות של הבנקים המסחריים ופיקדונות מק. מכשירים עיקריים

 .בשני המקרים משלם בנק ישראל ריבית בהתאם לריבית הנהוגה בישראל על ידו 
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הענק הבנקאים  הריבית העולמית ירדה לרמה אפסית ובעולם בו שולטים תאגידי,  כזכור

 .מותרת תנועת הון כמעט באין מפריע

אם , כדי לווסת את תנועת ההון הזר למדינת ישראל הוריד הנגיד את הריבית לרמה זהה

כי קצת יותר גבוהה מזו הנהוגה בעולם שהרי הוא עדיין רצה לשמור על האינטרס של 

 .לספק את הסחורה החמה הדולר האמריקאי" הספקולנטים"

הנגיד את הריבית במדינת ישראל נוצרה סביבה אידיאלית להתפתחות  כאשר הוריד

 .ן בדיוק כפי שקרה במדינות העולם בשנים שלפני פרוץ המשבר העולמי"בועת נדל

ן במדינת ישראל "אפילו הנגיד לא הכחיש את הסיבה העיקרית להתנפחות בועת הנדל

עליית .  ן"ל מחירי הנדלוהגדיר את הורדת הריבית כסיבה העיקרית לעלייה הדרסטית ש

הזרימה מאות מיליארדי שקלים   ,מבוסס החוב ן תמכה בייצור הכסף החדש"מחירי הנדל

 .חדשים ופרנסה את כלכלת ישראל עד ימינו אלה

. ₪בנק ישראל מצא את עצמו משלם ריבית על פיקדונות ענק של כמאתיים מיליארד 

השקיע בניירות ערך בשווקי  הוא" המבריק"אותם קנה במהלך " הנכסים"את , מנגד

בנק ישראל  .ולמנוע הפסדים לבנק ישראל" התשואות"הרעיון היה להשוות את . העולם

יותר , תורם לבעיה שלשמה לכאורה הוא קיים, הפך לספקולנט הראשי של ישראל

 . מאשר פותר אותה

סף בה הכ, מעבר למערכת כסף. כבר יודעים מה הרעיון הכללי  טוב אתם. ומה הפתרון

 .יופק על ידי המדינה ללא חוב והבנקים יעבדו ברזרבה מלאה

מה שמדהים בסיפור שסיפרנו כאן הוא שקיימת התשתית ליישום הצעד ללא בעיה 

כפתור קסמים . הרי הוכח שבבנק ישראל מצוי כפתור סודי ומיוחד   .מיוחדת

 .....שמייצר כסף יש מאין ללא חוב
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 הרחבה כמותית  -ה "כ פרק

 קיימא-כסף ברמת לעו

 

הוא ,  נוסף על ידי בנקים מרכזיים גבר השימוש באמצעי מוניטארי  2228מאז משבר 

הבנקים  , בהקלה כמותית  .Quantitative Easing   -או הקלה כמותית , כמותית רחבהה

-ככסף בר, לו היו מפיקים כסף זה ומוסרים אותו לממשלה .מפיקים כסף חדש, המרכזיים

כסף המופק בהקלה ב ,לכךאולם בניגוד  . בכך התקדמות בכיוון הנכון הייתה, קיימא

רוכש הבנק המרכזי באמצעות הכסף  , כמותית בכלכלה מבוססת חוב הנוכחית

, כך  .חים קונצרניים"או אג , חים ממשלתיים"אג, מגובי משכנתאות חים"אג " שהדפיס"

הגדיל את היצע הכסף ול, במקום למסור לציבור  באמצעות הממשלה את הכסף שהופק

הכסף החדש מוצא שבה , מתרחשת תופעה אחרת, קיימא-במשק באופן הגיוני ובר

הפיננסי  סקטורוהגדלת נזילות ה, להגדלת חובות הממשלהישירות  המופק את דרכו

 . ן"שמובילים בתורם לניפוח בועות שוק ההון ונדל והבנקאי

על ידי רכישת , זרוות שלהזוכה המערכת הבנקאית לגידול של הרבהקלה כמותית 

מניב , גידול זה ברזרביות הכספיות של המערכת. חים שיש ברשותה והמרתם למזומן"אג

על בסיס הנזילות , בתורו גידול של פי עשרים בכמות האשראי שהמערכת מוכנה להציע

  . לרשותה מדהכסף הנזיל החדש שעו סכוםרב של מינוף תוך כדי   , החדשה

לפי השיטה הישנה  מופקזה אולם היצע כסף . יצע הכסף במשקה גודל אומנם  בכך

לא מוצא את דרכו לאשראי , אשראי חדש וזול זה. והמוכרת של כסף מבוסס חוב

במידה  ן וגורמת "לשווקים הפיננסיים ושווקי הנדלאלא בעיקר  , לעסקים קטנים ויצרניים

להשביח  ותית גורמת ההקלה הכמ ,לכן .ן"רבה מאוד לניפוח בועות בשוק ההון והנדל

מעט  .אולם ספק אם תורמת משהו לכלכלה האמתית ,ובעלי הנכסיםאת נכסי העשירים 

, מגיע לכלכלה הריאלית ("הדפסת כסף"בתקשורת  שמכונה)מכסף חדש זה  מאוד

לביסוס ושיפור של כל מדדי הכלכלה , לצמיחה, לאוכלוסייה הרחבה, לעסקים הקטנים

החדש הנוסף שיוצרים הבנקים באמצעות מתן אשראי  כיוון שכל הכסףו. הריאליים

 ,החדשה הזאתלצידה של הנזילות התופעה שבהכרח מתרחשת , מבוסס חוב הוא בנקאי

 . הר החובות ההולך ומרקיע לגבהים שטרם נודעו גידול מפחיד של היא

 קיימא ללא חוב-ברכסף מופק  היה, במקום ההקלה הכמותית כמתוארלו , זאת לעומת

ניתן , כפי שהציעו ומציעים טובי הכלכלנים המוניטאריים ,לממשלה להוצאותיהונמסר 

כסף ריבוני . הכשל של מערכת הכסף הנוכחית מיסודואת היה באמת ובתמים לפתור 

קיימא  היה מוצא את דרכו מיידית למחזור רכישת מוצרים ושירותים במשק והיה -ובר

מגדיל את כוח הקניה ויוצר  אבטלהמצמצם את ה, את הצמיחה, מגדיל באחת את התוצר

 . מעגל קסמים חיובי של שיקום הכלכלה והתעצמותה
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 מדינהפירעון חובות ה

, השקופה והמבוקרת רשות הפקת הכסףבאמצעות , המדינה, בחיבור זהבואר כמ

 יכולה גם להפיק בהדרגה או בפעם אחת סכומי כסף השקולים כנגד חובותיה

ולהשתמש בכסף זה  ,עומדים על טריליוניםגם אם אלה , של המדינה והממשלה

חלקם . באמצעות אגרות חוב םכיום רובם של חובות המדינה ה. םלפרוע את חובותיה

כדי לנסות , הגדול של אגרות חוב אלה הם של האזרחים באמצעות המשקיעים המוסדיים

כל זה יהיה  קיימא-כסף בראולם בעידן של . לשמור על ערך הכסף מפני האינפלציה

 שרשות הפקת הכסף ,כך תיה על ידיוכאשר ממשלה תוכל לפרוע את רוב חוב. יותרמ

שניתן להפיק ולפרוע סופית במועדי הפירעון תעביר לרשותה סכומי כסף אלקטרוני 

כדי לפרוע , ף חדש בכל עתניתן להפיק מספיק כס. הקיימים של החזר חובות הממשלה

  .את חובות הממשלה ,חים"במועדי פירעון האג

חים ממשלתיים ונפרע "משום שאותו כסף שהושקע באג, מהלך כזה לא יהיה אינפלציוני

למערכת  ימצא  את דרכו, (מוחזר שוב כפי שהכרחי בשיטה הקיימתמולא )סופית 

בכלכלה תחויב להשקיעו , הבנקאות והיא בתורה על פי הרגולציה החוקית של הבנקים

 . הריאלית בעיקר

ותהיה , למערכת תיווך אמיתי בין הון שמחפש השקעותבכך תהפוך מערכת הבנקאות 

 ,קיימא הינה מאה אחוז רזרווה להלוואות-משמעות כסף בר . לחלוטין ויציבה גם בטוחה

ללא כל , מלווים רק כסף שיש באמת ברשותם, קרי שהבנקים ושאר המוסדות הפיננסיים

כת הכסף מבוס במער שבלתי אפשרית כלל ,מלאהמינוף ולכן בדרגת ביטחון פיננסי 

 . החוב הנוכחית

 

 

 מילטון פרידמן - ו"כ פרק

 י השליל ומס ההכנסה ההכנסה מס
 

  No More National Debtביל סטיל  מקור

 
הממשלה האמריקאית התבססה על  .מס הכנסה באמריקה קיים לא היה 0901לפני 

ים על סעיף בחוקה האמריקאית אסר על גביית מיס. הכנסות ממקורות של מכסים ובלו
 החוקההניסיון לשנות את   .את מס ההכנסה נדרש שינוי בחוקה כונןכדי ל, לכן .הכנסות

יניה 'ר בית הנבחרים של וירג"יו .ב בין תומכי השינוי למתנגדיו"בארה מחלוקת עזהגרם ל
יד תישלח מוושינגטון : "ריצארד אי בירד תיאר בבהירות נבואית את שעלול להתרחש
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 ,עינו של המפקח תתבונן על כל חשבונות האזרחים; י המדינהלעבר כל עסק בכל רחב
 .יוקם מנגנון מורכב שבאמצעותו אנשים ייגררו לבתי משפט מרוחקים ,יוטלו עונשים

 " .קנסות כבדים יוטלו על ידי טריבונאלים זרים שיאיימו על משלמי המיסים
 

 וודרו ל הנשיאשבוע לפני השבעתו ש ,1513לפברואר  25לחוקה התקבל ב 16התיקון ה
ווילסון את שני הכלים הכלכליים המדכאים  בתוך שנה ממינויו יממש הנשיא  .ווילסון

חברי הקבינט של  .חוק מס ההכנסה וחוק הפדראל ריזרב .ב"ביותר בהיסטוריה של ארה
בראשות הבנקאי ואיל ההון העשיר בהיסטוריה של  ,בנקאים-ווילסון נשלטו על ידי המגה

-בהתכנסות המפורסמת של המגה לפי תכנית שנרקמה .י פי מורגן'ג –אמריקה דאז 

פול וורבורג וחבריהם , ברנרד ברוך ,י פי מורגן'ג .כשנתיים קודם לכן קיל'באי ג בנקאים
, ננקטו שני צעדים, כדי לזרות חול בעיני הציבור .שלטו גם במינויים בקבינט של ווילסון

אחוז אחד לגבי שכר  .שהוטל היה מזערי מס ההכנסה הראשוני, בכוונת מכוון,  ראשית
   .7%כאשר המס המקסימאלי עמד על $ 22,222של מעל 

 
כיוון שבין  ,'חוק אנדרווד למכסים' ,שולל נועד להוליךשל חוק מס ההכנסה שמו גם 

 .אמריקהשל הטעיית הציבור בהיה זה מהלך מתוחכם   .מכסים שוניםגם היתר נקבעו בו 
מהר מאוד יצא השד אולם , כמין איזה חוק שולי כביכול, ב"כך החל מס ההכנסה בארה

מס :" יימס פרלוף'כפי שתיאר זאת ג. ומס ההכנסה הפך לכלי של עושק, מן הבקבוק
למעשה הוא  .ההכנסה לא באמת ספג מהעשירים כמו שהוא פגע קשות במעמד הביניים

להסתדר היטב  שתמיד ידעו , ההון הגדולים פעל לבסס את עושרם של הבנקאים ובעלי
בעוד שהוא יצר חסם שבלם את היכולת של האוכלוסייה מתחתיה , עם מס ההכנסה

על ידי מיסוי גבוה על רמות השכר הבינוניות שמתחת לתקרת , לפרוץ לעושר גדול
  .הזכוכית של העשירים

 
סקר של כלכלנים דירג את מילטון פרידמן ככלכלן השני בפופולאריות שלו במאה 

ון מיינרארד קיינס והשבועון הכלכלי הקובע האקונומיסט תיאר אותו 'ג לאחר, הקודמת

העלה על נס את , פרידמן. ככלכלן המשפיע ביותר במחצית השנייה של המאה עשרים

בין היתר תמך בביטול גיוס . כלכלת השוק החופשי עם מינימום התערבות ממשלתית

וא תמך בבחירה חופשית ה. הגדול ביותר שלווראה בתרומתו לכך את ההישג  החובה

אותו יכלו להפנות לכל בית , שיעמידו לרשות ההורים תקציב ובשוברי החינוך, של חינוך

 . ספר שייבחרו והקים את מוסד פרידמן לחופש בחירה בחינוך

הוא כתב . וגם ליכולתם של הבנקאים להפיק כסף, פרידמן התנגד לקיומו של הפד

היה התומך הנלהב  ובשל כך, ל האוכלוסייהש המחסור בכוח הקניההרבה על בעיית 

. שנועדה להגדיל את כוח הקניה החסר, והחשוב ביותר של רפורמת מס הכנסה שלילי

מקבלים , משמעותו שאנשים המשתכרים מתחת לסכום מוגדר, מס הכנסה שלילי

שיטה זאת נידונה רבות על ידי כלכלנים אך מעולם לא יושמה באופן . הכנסה משלימה

, לפי מתודת מילטון פרידמן אנשים המרוויחים מתחת למינימום שכר. בעל היקףמתמיד ו

 . אמורים לקבל מחצית ההפרש שבין שכרם לשכר המינימום

 52%הדגם שהציע מילטון פרידמן היה לשלם למועסק הזכאי למס הכנסה שלילי 
ת נפשו 4כך אם למשפחה של . מההפרש בין שכרו לבין רמת השכר המינימאלי שנקבעה

הרי ההכנסה $,  6222ואותה משפחה מרוויחה $  12,222א ילזכאות ה תההכנסה המוגדר
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כלומר מחצית מההפרש בין ההכנסה בפועל $,  2222שאותה יקבלו בפועל תעמוד על 
את המניע להיות  ינהקטת 52%פרידמן חשש שסובסידיות מעבר ל. לגובה הזכאות

 . מועסקים

 

 חסרונות מס ההכנסה השלילי

 
: הוא זה הקיים בכל מערכת מיסוי של הכנסות, רון העיקרי של מס הכנס השליליהחיס

הוא דורש חקירה ופיקוח משמעותיים הכרוכים הן בעלויות גבוהות והן בחדירה לרשות 
העלויות הכספיות והחברתיות הנוספות .  הפרט והן בשחיתות של שלטונות המס עצמם

ביקורת נוספת היא .  האפיל על היתרונותיכולים ל, הנדרשות לפיקוח ואדמיניסטרציה
. שמס ההכנסה השלילי  עלול להפחית את המניע לעבודה בקרב בעלי השכר הנמוך

פרידמן היה מודע היטב לביקורת זאת ולבסוף למרות שהצעותיו הגיעו יותר מפעם אחת 
הוא עצמו התנגד לחקיקה שיזם כיוון שהיא לא ביטלה את , למסלולי חקיקה בקונגרס

 .ש להיות בלתי אפקטיבי"ר תוכניות הסעד והרווחה שלדעתו היו עלולים לגרום למסהשא

 

  

 'כסף הליקופטרים'מילטון פרידמן על 
 

כמשתנה המכריע ביחס , פרידמן החיה מחדש את ההתעניינות בהיצע הכסף במשק
. "מונטריזם"הידועה גם במונח , או כפי שהיא מכונה תיאוריית כמות הכסף, להיקף התוצר

הוא טען שיש . פרידמן היה מכוננה ודוברה החשוב של אסכולת המוניטאריזם בכלכלה
ושיש לווסת את אינפלציית או , יחס ישיר ויציב בין אינפלציית מחירים והיצע הכסף

בהקשר של דפלציה . דיפלצית המחירים על ידי צמצום או הגדלה בהיצע הכסף
שניתן לפתור דפלציה  'סף הליקופטריםכ' זכתה לפרסום המטאפורה שלו, ומשבר כלכלי

. על ידי הטלת כסף ממסוקים, מיתוןשמוביל ל בכוח קניה גדול קרי מחסור, של מחירים
טענותיו של פרידמן נועדו לסתור את הדעה הרווחת שאינפלציית המחירים הייתה תולדה 

בכל אינפלציה היא לעולם ו: כפי שהוא כתב, או עליית השכר, של עליית מחירי הנפט

 . והיא על כן תופעה מוניטארית, היצע הכסף במשקבמקום בעיה 
  'ב"ההיסטוריה המוניטארית של ארה'  יחד עם אנה שווארץ הוא כתב את הספר

מסקנה . ב"שבו נבחן התפקיד של היצע הכסף על הפעילות הכלכלית בארה 1563
דות בהיצע בולטת ומרשימה של מחקרם הייתה ביחס להשפעה הישירה של עליות ומור

מחקרים שעשו העידו על החשיבות הגדולה . הכסף כגורמים לתנודות מקבילות בכלכלה
 . בהרבה של היצע הכסף לעומת השקעות והוצאות ממשלתיות בקביעת הצריכה והתוצר

אותו הוא כינה ההתכווצות , בשפל הכלכלי הגדולהוא עסק בכתביו באופן מקיף 
יגר הראשוני לשפל היה אמנם הלם פיננסי והסביר שהטר, הגדולה של היצע הכסף

אך שהימשכותו וחומרתו הוחרפו בהרבה על ידי התכווצות של היצע הכסף , רגיל
שבאה לאחר מכן ונמשכה שנים ארוכות עקב מדיניות מוטעית ושגויה של 

במקום  .החרפת השפל הכלכלי הגדולהפד היה אחראי במידה רבה ל'. קברניטי הפד
, ובהורדת הריבית כפי שנעשה למשל בהקלה הכמותית בימינו)ף להגדיל את היצע הכס

פעל בעצם להפחתת היצע הכסף והביאו  ,(שמאפשרים את הגדלת הנזילות במשק
המשבר היה כישלון טראגי של הפד ושל " ...1533עד  1525לקטון בשליש משנת 

 . הממשל האמריקאי
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לאסון כלכלי  אולם הפך .יתון קלמלהתחולל היה יכול  ,פ פרידמן"ע בתבונה הפד לו נהג
: ציטוט מדבריו על משברים כלכליים חריפים. בגלל איוולת הפד שהקיף את העולם כולו

שלא לווה בירידה חריפה , בשום ארץ ובשום זמן, אינני מכיר שום משבר כלכלי חריף"
הכסף שלא לוותה  היצעמעולם לא התרחשה שום ירידה ב, ובמקביל, הכסף היצעב

  ".כלי חמורבשפל כל
fed/-the-end-friedman-masters/milton-money-http://www.themoneymasters.com/the 

 

 5ו  0הסכמי באזל 
 

  BIS = Bank of International Settlements.הבנק להסדרים בינלאומיים ' 0933ב
( ומתאם המערכת הבנקאית הגלובאליתבנק המרכזי של הבנקים המרכזיים שמתפקד כ)

בבנקאות  8%רזרבה של יחס  כפה על הבנקים המרכזיים בעולם   '1באזל ' בהסכם
כיוון ,  שנים 15השליך את יפן לשפל כלכלי של  , במהירות  ,מהלך זה. הרזרבה החלקית

וגרמו  BIS כדי לעמוד בדרישות ה, ן לצמצם את האשראי שלהםשאילץ את הבנקים ביפ
המשבר ביפן המחיש את נזקיה . בכך לצמצום בהיצע הכסף ביפן ולשפל כלכלי מתמשך

אבל . בנקים הם המפיקים הדומיננטיים של היצע הכסף במשקבה של המציאות ש
ה היצע המשבר ביפן הוא רק דוגמה אחת מני רבות לשיטה המוניטארית הקיימת שב

שבעקבותיו , הכסף המופק על ידי הבנקים המסחריים גורם לאי יציבות מוניטארית קשה
, לגלי גאות ושפל, לאי יציבות כרונית של הכלכלה נגררים כל המשקים והכלכלות

  .מיתונים ואף קריסות כלכליות
 

הבנקים כפה על " mark to the market"כפה  IIבאזל "הסכם  5110בשנת 
את הרזרבות שלהם בהתאם לשינויים בשווי השוק של מניותיהם או  שערךם להבינלאומיי

ן ששימשו אותם כביטחונות "הנדל למחירי בעיקר בהתאםהלוואותיהם כלומר 
מהלך זה החריף את חוסר היציבות המוניטארית וכפועל יוצא מכך את אי  .להלוואותיהם

 . היציבות של המשק כולו
 

אין למסרה לבנקים ו, בת להיות זכות בלעדית של המדינהחיי, שיצירת כסף טעןפרידמן 

על אף שהיה חסיד אי התערבות . רזרבה החלקיתשיטת בנקאות הפרטיים באמצעות 
הוא היה רחוק מלהיות , והיה חסיד גדול של היוזמה החופשית, הממשלה בשווקים

 . אנרכיסט ותמך בזכותה של המדינה להפיק את הכסף הלאומי
 

ל בנקאות הרזרבה החלקית באופן חד משמעי ואת הסתלקותה של הוא תמך בביטו
המוסדות הבנקאיים הגלובאליים שלושת .  BIS/IMF/World Bank ב מחברותה ב"ארה

 . את המקבילה הגלובאלית של הפד שעדיין מהוויםאלה ה
 

מעוותים את המערכת , יחד עם הפד BISה , חוקרים ומומחים לרבות ביל סטיללטענת 
וכנגד כל שאר הסקטורים  ,לאומיים הגדולים וההון הגדול-הרבלטובת הבנקים הכלכלית 

לשלול מהאומות את החופש הפוליטי שלהן ולשימן תחת  בכך הם מאיימים. הכלכליים
בעלי ההון לטובת האינטרסים של , ממשלתית של רגולציות כלכליות-הדיקטטורה העל

 . אומייםל-תאגידי הענק הרבובעיקר שליטי  הגדולים ביותר
 

, לאסור את הרזרבה החלקית, היא לבטל את הפד, התרופה הנכונה לדעת פרידמן
 BIS/IMF/World Bankב משלושת המוסדות הבנקאים הבינלאומיים "להוציא את ארה

המהווים ממשלת על המייצגת את האינטרסים של המגה בנקאים כדי לצבור עוד ועוד 

http://www.themoneymasters.com/the-money-masters/milton-friedman-end-the-fed/
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רב שהציבור הרחב באמצעותו גם כוח פוליטי עצום ו ברכזם כוח כלכלי , עושר לידיהם
 . אינו מודע לו

 

 

 

 

 הדוגמה המאלפת של קנדה   -ז "פרק כ

 הכלכלה האמתיתבאדיבות אתר 

  amitit.blogspot.co.il/2013/05/40.html-http://kalkala  12ית בת לפנינו ילדה קנד 

דקות את משמעות השיטה המוניטארית הקלוקלת  6מסבירה בצורה יסודית במשך כ  

  . ואת מהות הרפורמה הנדרשת במערכת הכסף

 

 

הוא המקרה , 22-דוגמה למערכת כסף ריבוני ארוכת  טווח שהופעלה במהלך המאה ה

דווקא על מימנה את פעילותה  0970עד  0901מרבים לא יודעים אבל קנדה . של קנדה

הלכה . בריבית אפסית( 1538שהולאם ב)ידי כסף שהוזרם אליה מהבנק המרכזי שלה 

http://kalkala-amitit.blogspot.co.il/2013/05/40.html
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זאת המשמעות של   .למעשה המדינה היא זו שיצרה את כספה למימון הפעולות שלה

המהלך  אולם לבסוף. שגשוג כלכלי חסר תקדיםהמהלך  הביא לקנדה . ריבוניכסף 

ליטיקאים קנויים או מאוימים וקנדה חזרה בוטל בלחצי  שליטי הכסף הבינלאומי ופו

לא  "משום מה"סיפור ההצלחה של קנדה .  למערכת הכסף הפרטית על כל תחלואיה

מאחורי סיפור ההצלחה הזה עומדת התשובה מדוע כל כלכלות . מסוקר בתקשורת

. העולם נמצאות היום במשבר ובגרעון ומה הדרך הכל כך פשוטה שלהן לצאת ממנו

http://kalkala-ל קנדה ולוידאו של ווייל אברהם למאמר השלם ע

amitit.blogspot.co.il/2013/05/40.html  גרף המתאר את החובות המזעריים של קנדה

 ונסיקת החובות לאחר שחזרה בה מהפקת הכסף

 : הריבוני 

ההיסטוריון הקנדי שחקר לעומק את מהפכת הכסף , ווייל אברהםהגרף המוצג על ידי 

מציג את התאפסות החוב במהלכה של הפקת הכסף בקנדה על ידי , הריבוני בקנדה

מייד עם החזרה למערכת כסף תוצר חוב , ואת נסיקתו של החוב הלאומי, המדינה

 . בלחץ הבנקאות הבינלאומית,  הנוכחית

הבנק המרכזי בקנדה הלווה באותן שנים :  ה בין היתרכותב על קנד, בעז הירש בספרו

בשנים הללו פיתחה . אשר פירותיה חזרו לחברה, כסף לממשלת קנדה בריבית אפסית

ביטחון סוציאלי הכולל ביטוח רפואי מלא , ובה מערכות חינוך, קנדה כלכלה משגשגת

 .לכל האזרחים ותשתיות לאומיות מן הטובות בעולם

 

 :עוד חוב לאומי כותב ביל סטיל בספרו לא

בין אלה שפעלו להפקת כסף על ידי האינטרס הציבורי היו המושבות באמריקה טרום 

מין פרנקלין 'ב בנג"ב ובראשם נמנה האב המייסד הגאוני של ארה"עצמאות ארה

גדולי , ון אדמס ומאידך'ג, אברהם לינקולן, קסון'אנדריו ג, פרסון'והנשיאים תומס ג

מילטון פרידמן ומאות כלכלנים וחוקרים , ובהם אירווינג פישרב "הכלכלנים של ארה

http://kalkala-amitit.blogspot.co.il/2013/05/40.html
http://kalkala-amitit.blogspot.co.il/2013/05/40.html
http://kalkala-amitit.blogspot.co.il/2013/05/40.html
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וגם המדינאי הבכיר , אך בהם גם אלברט איינשטיין ולפניו תומס אלווה אדיסון, אחרים

 [  ראה מקורות בסוף הספר. ]יל ורבים וטובים אחרים'רצ'ווינסטון צ

והזכות של ,  המאבק לכך שהאינטרס הציבורי הרחב הוא שיהיה יצרן הכסף הלאומי

משקף מאבק ,  הריבון כמייצג את האינטרס הציבורי הרחב לייצר את הכסף למשק

היסטורי שחדר לכל יסודות החיים הכלכליים של האנושות אך באופן מפורט יותר לאורך 

מאבק זה משתקף בדורנו בשלל התנועות . ההיסטוריה של הכסף בעת החדשה

ואף חובתן של המדינות להיות המפיקות לרפורמה מוניטארית הדוגלות כולן בזכותן 

פעילות קדחתנית בנושא . הבלעדיות של כסף לאומי הקונה את תוקפו מכוח צו הריבון

באיסלאנד ובמקומות אחרים ועתה , ביפן, בקנדה, בגרמניה, ב בבריטניה"מתקיימת בארה

 . גם בישראל

חיבור זה , ומיסף הלאככדי למנוע ניצול לרעה של הממשלות את הסמכות להפיק את ה

 הפקתרשות בתחום ייצור הכסף יכולה לבצע , גורס שאת האינטרס הציבורי הרחב

ובראשם , רשות שכל מהלכיה, אבל חשוב אף יותר, שאנשיה ייבחרו בקפידה ,הכסף

מתועדים , יהיו חשופים לעין כל, והשיקולים שמנחים אותה, כמות הכסף שהיא מפיקה

שחייבת לחוקק הרשות , כפופים לחוקים מחייבים, וםמבוקרים עד ת, עד הפסיק האחרון

כדי להבטיח שהפקת הכסף אומנם תבוצע על ידי האינטרס הציבורי הרחב ,  המחוקקת

 .ובכך למנוע שחיתות מערכתית בקנה מידה עצום
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 חלק שני
  של העושק מעגל השניה

 בעלי המאה משתלטים 
 על העושר הלאומי

 

, השתלטות תאגידית, חיתות מערכתיתש, שחיתות ההון שלטון

, רגולציה שקופה, שקיפות טכנולוגית :הפיתרון. הקולוניאליזם החדש
שקיפות , שקיפות מלאה של הכסף הציבורי וההחלטות ביחס לזרימתו

 .שקיפות ואחריותיות תאגידית, מלאה של הסקטור הציבורי
 

לוף שנוצר מעצם העושק והסי, הככלי במעגל הראשון של הכשל דןחלק הראשון ה
מעצם יצירת הכסף על ידי גורמים אינטרסנטיים . מבוסס חוב הנוכחית מערכת הכסף

על הנזקים הכלכליים והאנושיים המערכתיים שמחוללת מערכת הכסף , פרטיים
 . י התאוצה הטכנולוגית"והפיתרונות היסודיים למצב שנוצר ושמוחרף דווקא ע, הנוכחית

 
כמאמר מקדים לכל נושא  . כמבואר לעיל, שני של העושקנעסוק במעגל ה, בחלק השני

 :נפתח במאמרו של ערן הילדסהיים, המעגל השני של העושק
 

  הפספוס של מגש הכסף
12.11.2015 

 הילדסהיים ערן
אבל בו זמנית הוא , מגש הכסף ללא ספק יזכר כאבן דרך חשובה במחאה החברתית

. יסטוריה כמי שהוביל לשינוי המיוחלמפספס חלק קריטי שימנע ממנו להרשם בספרי הה
   

http://www.amitit.co.il/הפספוס-הגדול-של-מגש-הכסף!#/cjds/5643bd200cf2e1ca27942142  

http://www.amitit.co.il/#!הפספוס-הגדול-של-מגש-הכסף/cjds/5643bd200cf2e1ca27942142
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 יצירת מביא צברי דורון .לכולם חובה צפיית היא הכסף מגש - החיוביים בצדדים נתחיל 

 .עובדת לא נכון יותר או ,עובדת הכלכלה איך הכלל מן יוצאת בצורה שמסבירה מופת
 אל הקהל את לסחוף כדי שלהם והאומץ הכריזמה את מנצלים וגוטווין זליכה ,רולניק
 שלא יכד בו לגעת חוששים שאחרים ,הכלכלית האליטה של הגדול הזבל בפח נבירה
 תוך וסוחפת בהירה בצורה נעשה בסרט והחברתיות הכלכליות הבעיות תיאור  .יזדהמו

 מגש ספק ללא .כלכלה  על לשמוע השורה מן אנשים של הפחד מחסום שבירת כדי
 החסרון לצערי אבל ,החברתית המהפכה של באבולוציה חשוב שלב כעוד ייזכר  הכסף

 .מיתיהא השינוי על מלבשר רחוק שהוא הוא שלו
  

 התהליך את לציבור שמסבירים רופאים לשלושה לדמות אפשר הכסף מגש את
 שלהם הפתרונות .אדירים לנזקים גורם הוא ומדוע סרטני גידול מתפתח שבו

 אתה וכאשר ,להתפתחותו שהביא בגורם לא אבל בגידול פגיעה סביב מתרכזים
 ,מוגבל לזמן הגידול את להקטין מקסימום יכול אתה ,הבעיה במקור ולא בתסמין מטפל

 רפורמת .אלו בימים לכך חיה דוגמא מקבלים אנחנו אירוני באופן  .יחזור הוא בסוף אבל
  היא גם ,למצוא הצליח שצברי היחיד ההצלחה כסיפור בסרט שמופיעה הגדולה הסלולר
 עזרו הסלולר בשוק הגידול על שנעשו שההקרנות מסתבר .עינינו למול וקורסת הולכת

  .חזר הגידול שוב והנה שנים 4ל
  

 בנקים של סגור מועדון על לנו מספר הוא .רולניק שאומר דברים למשל ניקח
 מועדון אותו מאין הסבר חסר  :בדבריו חסר מה .במדינה ששולט ביטוח וחברות

 שטיפול נקודתית בעיה או מערכתית מבעיה כתוצאה נוצר הכוח האם .כוחו את שואב
 המועדון את קובע הוא .זו שאלה על להתעכב לא מעדיף רולניק ?לפתור יכול קטן

 לחזק קבלן של לנסיון שקולה זו טקטיקה .בה נטפל בואו ועכשיו כעובדה  הסגור
 .שלו היסודות את בכלל לבדוק מבלי הבית של החיצוני המבנה את

  
 .בה המובילה היא ב"שארה עולמית כלל בעיה היא רולניק שמציג הסגור המועדון בעיית

 הדוקומנטרי לסרט הגעתי .ב"בארה מקבילים בסרטים אותה מציגים איך לבדוק סיתיני
 צברי דורון כמו  ,שם גם .ביס המקביל 8 בערוץ ששודר "האפוקליפסה פרשי ארבעת"

 מכל זה במקרה) המומחים מיטב את המראיין עצמאי במאי הסרט מאחורי עומד ,אצלנו
 .רהציבו לכלל ונגיש נהיר סרט ובונה (העולם
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 למקור להיחשף לצופה מאפשרים האמריקאי בסרט המומחים ,לרולניק בניגוד
 המטלטלת למסקנה אותו מובילים הם מכך וחשוב ,מועדון אותו של הכוח

 במערכת מובנה חלק היא המועדון חברי אל הציבור מכלל ההון שאיבת :הבאה
 אלא טליזםהקפי נגד לא היא אגב בסרט הביקורת) היום הקפיטליסטית הכלכלית

 לשנות אולי אפשר הזו המערכת כללי פי על (.היום מופיע הוא שבה המעוותת הצורה נגד
 אינטגרלי חלק הוא כי אותו לסגור אפשר אי אבל ,גודלו ואת במועדון החברים הרכב את

 את להתקיף שלא מקפידים וזליכה רולניק ,גוטווין .הגדול ההבדל וזה .מערכת מאותה
 בסרט זאת לעומת .שלה התסמינים/הלוואי לתופעות רק חסיםומתיי המערכת חוקי

 כלכלה עיתוני ראשי ,לכלכלה נובל פרס חתן וביניהם "כוכבים" 23 המכיל האמריקאי
  על מצביעים כולם ,מובילים וכלכלנים בורסה סוחרי, ממשל יועצי ,גדולים
.קשות מערכתיות בעיות

 
http://www.amitit.co.il/הפספוס-הגדול-של-מגש-הכסף!#/cjds/5643bd200cf2e1ca27942142  

 
 את רולניק שואל "?כוח הרבה כך כל להם יש למה ?הבנקים של הכוח מה"

 ומתעסק ליהע עונה לא הוא ששוב אלא .מצוינת שאלה .הכסף במגש הקהל
 מסבירים שם - האמריקאית לתוכנית נחזור .הריכוזיות בעיית בדמות בתסמינים

 כסף לייצר להם שניתנה האפשרות היא הבנקים של הכוח שמקור הצופים לקהל
 מסבירים בתכנית – הכסף כל את מייצר המרכזי שהבנק הרווחת ההנחה למרות ,כן כן .

 לנו נותנים שהם פעם בכל פרטיים בנקים ידי לע נוצר הכסף ורוב שגויה בהנחה שמדובר
 ליצר הפריבילגיה את השחקנים לאחד נותנים שבו מונופול משחק על רגע חשבו .הלוואה

 בכלכלה שקורה מה בדיוק זה .במשחק הנכסים כל על ישתלט הוא קצר זמן תוך .כסף
 הכי וףהג יהיו לעולם בנקים ,בסרט מסבירים כך ,האלה הכללים תחת ולכן האמיתית

 השולט הגוף שהם לכך הסיבה גם זו .רגולטור או ממשלה כל מעל הרבה במשק חזק
 הסיבה זו .עולמית כלל מערכתית בעיה זו – האצבע את עליה שתשימו מדינה בכל

 .בו החברים יהיו מי שיחליטו אלה הם כשהבנקים סגור תמיד יהיה הסגור שהמועדון
 שזה ענה – זה קריטי נושא על דיבר לא הואש יתכן איך התכנית אחרי רולניק כשנשאל

 .מפה יתחיל לא זה בתחום והשינוי ישראל של בשליטתה לא כך גם

http://www.amitit.co.il/#!הפספוס-הגדול-של-מגש-הכסף/cjds/5643bd200cf2e1ca27942142
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 .הרגולטורים של המסתובבת הדלת  - ורולניק זליכה של נוספת לטענה מתקשר זה כל
 חזק יותר יהיה לעולם הוא אז הפרטי בשוק נמצאת כסף ליצור הזכות שאם ברור הרי

 זה יהיה לכן  (.והלוואות מיסים דרך)  מייצר שהוא הכסף משאריות זונהשני ,מהממשלה
 הגדול לכסף כמקפצה ישמש לא ,מתגמל הלא הציבורי התפקיד כזו במערכת אם מפתיע
    .הפרטי במגזר

  
 להגדיל המערכת של בצורך מדובר .חובות ניפוח היא מערכת אותה שיוצרת בעיה עוד
 אחד הם הגדולים החובות .להתקיים להמשיך שתוכל מנת על שנה בכל החוב את

 כאן גם ,תמוה באופן .מערכת לאותה כולנו של להשתעבדות המרכזיים ההסברים
 לסרט בניגוד ,איתה לעשות מה שאין כעובדה החוב את הכסף במגש מקבלים

 הוא החוב להזכירכם .ופתרונה התופעה להסבר מזמנו נכבד חלק שמקדיש האמריקאי
  .בארץ וגם העולמית בכלכלה היום כזיותהמר הבעיות אחד

  
 תצביעו" .שטחיים הפתרונות גם אז שטחית בצורה מוצגות כשהבעיות ?פתרונות לגבי מה

 יסביר לא אבל ,זליכה לנו יגיד "שלכם האינטרסים על שיגנו המתאימים האנשים עבור
 נמצאים והשליטה הגדול הכסף שבה במערכת עלינו שיגן מישהו יצמח איך
 עורכי משרד על בגאון מתנוסס ששמו ,הרצוג יצחק האם .בכנסת ולא הפרטי קבשו
 אותנו יחלץ הוא האם ,נאמן פוקס הרצוג ,שלטון ההון מסמלי לאחד שנחשב הדין

 היה פרי יעקב ושסגנו אחד בנק של פרזנטור שהיה ,לפיד יאיר האם ?הכלכלי מהברוך
 האם ,שר היותו במהלך שני נקמב שקלים אלפי מאות שקיבל הכנסת בתולדות הראשון

 בגלל בעיקר ,השלטון את להחליף סיבות הרבה יש ?בהוגנות אותנו לשרת יוכל הוא
 מאיזה משנה ולא ומושחת למנותק בסוף הופך בכסאו מדי רב זמן שדבק ממשלה שראש

 הצד על מסתכלים אם אבל בדבריו לכך מתייחס אכן זליכה .מגיע הוא פוליטי צד
 ידי על נשלטים יחד גם וימין ששמאל מיד יבין האמריקאית בסדרה פהשיצ מי - הכלכלי

 .כלכלית מדיניות אותה את ומנהלים הכלכליים הכוחות אותם
  

 בשם לרחובות לצאת הצורך את מבין אני .לרחובות שנצא הוא הכסף במגש שני פתרון
 מבלי "חברתי צדק" שוב ולצעוק לצאת אבל ,הגז מתווה כמו ומדויקת ספציפית מטרה
 במהפכה חשוב שלב היה זה .בו היינו שכבר סרט הוא הפתרון ומה הבעיה מה להבין

 .להתקדם צריך ועכשיו– שנים ארבע לפני החברתית
  

 על לערער ,ללמוד, לקרוא בקריאה מסתיים האמריקאי הסרט ,הכסף למגש בניגוד
 .ר"ד או פרופסור שהוא בגלל רק אומר שמישהו מדברים להתרשם לא ,המערכת חוקי

 כלים נותן גם הוא בזמן בו  .עצמאית חשיבה ולפתח סיפוקים לדחות קורא גם הסרט
 שיטת שינוי ידי על זה אם  בין - המערכתיות הבעיות עם להתמודדות מחשבה מעוררי
 מבני שינוי ועד פרטיות מידיים המטבע יצור תהליך והוצאת המטבע מערכת שינוי, המיסוי
 .העבודה בשוק

  
 .חובה צפיית היא הכסף במגש שהצפייה ואומר אחזור ,הביקורת כל למרות ,ועדיין

 איפה להבין לנו וקוראת קלוקלת במערכת שנתנו העיוור האמון את מערערת הסדרה
 במקור טיפול ללא  אך ,לכשעצמו חשוב צד ,המחלה בתסמיני נוגע הסרט .אותנו דופקים
 על לערער יחשוש שלא ,"2 הכסף מגש" ההמשך סרט את גם נקבל לא אם ,המחלה

 שיטת" לעוד כנראה יהפוך הזה הסרט – הבעיות מקור על ולדבר הקיימים המשחק חוקי
 .משתנה לא פעם אף זה למה נדע לא אבל אותנו שדופקים נבין שבו "השקשוקה
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 !לטיפולך – צברי
 

 

המאיון העליון  -פלוטוקרטים  -מאמר 

  מתרחק מכל השאר

http://www.themarker.com/magazine/1.2035603 

 גיא רולניק :מאת

, אומרת כריסטיה פרילנד, "הקפיטליזם לא עובד כיום היטב עבור המעמד  הבינוני"

עוסק בדהרה חסרת , "פלוטוקרטים", שספרה, רסעורכת הפעילות הדיגיטלית של רויט

היא  TheMarker בראיון למגזין. המעצורים של המאיון העליון אל עושר שאין לו תקדים

 .מסבירה כיצד הסופר־עשירים מבצרים את מעמדם בתהליך הרסני שמנציח את עצמו

לה והעי, 2212המועד היה מארס . וורן באפט לא היסס לרגע לפני שענה על שאלתי

הרשמית לראיון עם האיש השני או השלישי בעושרו בעולם היתה ההשקעה שלו בחברת 

ישקר היתה רק , ואולם לדידי. ישקר הישראלית והעסקים החדשים שלה במזרח הרחוק

סבור שאין שום , כמו רוב המיליארדרים, מה שבאמת רציתי היה לברר אם באפט. תירוץ

מאחר שהזמן היה קצר לא . וכחי בידי מעטיםבעיה עם העושר העצום שנצבר בעידן הנ

 .שאלתי, "?האם ארצות הברית היא פלוטוקרטיה. "היתה ברירה אלא ללכת ישר לעניין

בחלק . בשנים האחרונות אני מעלה את השאלה הזאת שוב ושוב בפורומים שונים

 ואז אני משיב שזהו מצב שבו, "?מהי פלוטוקרטיה"מהמקרים התגובה של בני שיחי היא 

במקרה של באפט לא היה בזה . כלומר העשירים, מי ששולט במדינה הם הפלוטוקרטים

 ."ארצות הברית נעה לכיוון של פלוטוקרטיה. "בבאפטית אופיינית, השיב, "כן. "צורך

הדרך הפשוטה . כשנה לאחר אותו ראיון עם באפט חיפשתי את הציטוט המדויק שנתן לי

: נות לארכיון שלנו אלא כמובן ללכת לגוגלוהמהירה ביותר לעשות זאת היא לא לפ

ציפיתי לעשרות  ."Warren Buffett Plotucracy" הקשתי בתיבת החיפוש את המילים

תוצאת החיפוש הראשונה היתה הראיון שנתן באפט , תוצאות אבל להפתעתי

וממילא לא , באפט כמעט שלא נשאל על הנושא: הסיבה פשוטה  .TheMarkerל־

 .התבקש להשיב

יש הסבר , עורכת הפעילות הדיגיטלית של ענקית המידע רויטרס, יסטיה פרילנדלכר

מצוין לכך שהעיתונות האמריקאית אינה מרבה לשאול את באפט על הקשר בין עושר 

העיסוק בעושר ובמעמדות נתפס כבלתי תקין פוליטית על ידי שדרות . לבין פוליטיקה

שיש להם הרבה כסף ובמעגלים בעיקר בקרב אלה  –רחבות של הציבור האמריקאי 

http://www.themarker.com/magazine/1.2035603
http://www.themarker.com/misc/writers/1.451
http://www.themarker.com/misc/writers/1.451
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עיתונאים כלכליים נכללים בדרך כלל בקבוצה . הרחבים של האנשים הסמוכים אליהם

 .הזאת

לפני שנה פרסמה פרילנד ספר בנושא 

 Plutocrats: he Rise of the New Global Super-Rich and the Fall of Every :זה

one Else ("הגלובליים ונפילתם של כל  עלייתם של הסופר־עשירים: פלוטוקרטים

משום שהיא , החלטתה של המחברת לתקוף דווקא את הנושא הזה מוזרה"(. היתר

שעם לקוחותיה נמנים גם בנקאים , עיתונאית כלכלית שעובדת עבור חברת ענק כרויטרס

פרילנד אינה חוששת לגעת בנושא כה טעון בקרב המיליה , ואולם. מרחבי העולם

 .שבתוכו היא פועלת

ם שהחיבור בין מנהלת בכירה בחברת ענק לבין המסרים העולים מהספר אינו מובן כש

בראיונות שהעניקה לתקשורת לאחר הוצאת , כך גם התבטאויותיה של פרילנד, מאליו

אנשים במעמדה ובמיקומה בפירמידת הכוח והכסף של עולם . אינן נפוצות, הספר

ושר העצום הנמצא בידיהם של העסקים מעדיפים בדרך כלל שלא להתייחס לשאלת הע

עצם העיסוק בשאלות אלה נתפס . או להעלות תהיות באשר לדרך שבה נצבר, מעטים

במשרדה TheMarkerשאירחה את מגזין, פרילנד. על ידם כבלתי רלוונטי ולא מקצועי

סמוך לחדר החדשות הדיגיטלי , שבקומה השביעית של מגדל רויטרס בטיימס סקוור

 .רואה את הדברים אחרת, נהלתהחדש והגדול שהיא מ

 רויטרס וורן באפט". אבל היא נהפכת לכזו, אני לא בטוח אם אמריקה כבר פלוטוקרטיה"

 ?למה החלטת לכתוב את הספר הזה עכשיו

ההתחלה . אספר לך קצת על המסע שעשיתי ולאחר מכן אתייחס לשאלה למה עכשיו"

שון בהתמוטטות הקומוניזם צפיתי ממקור רא. שלי כעיתונאית היתה בברית המועצות

שנוכחת כיום , ובעלייתה של הגרסה הנמרצת והפרועה במיוחד הזו של הקפיטליזם

, זה היה הניסיון הראשון שלי. אפשר היה לראות מקרוב מה קורה. ברוסיה ובאוקראינה

, כמה שנים מאוחר יותר, ואז. בעיקר מההיבט של השווקים הגלובליים והמתפתחים

 "...ומה שקלטתי כמעט מיד היה. הגעתי לניו יורק

 ?שאנחנו בעצם נמצאים ברוסיה

המזרח , מפני שרוסיה הרגישה כמו משהו מיוחד במינו, הופתעתי מזה מאוד. קצת, כן"

הם לא נראו שונים כל כך , ה של וול סטריט'אבל כשהתחלתי לפגוש את החבר, הפרוע

לפעמים גם באכזריות , הםבשאיפות של, במוטיווציות שלהם –מהרוסים במובנים רבים 

, הם התעניינו מאוד במה שסיפרתי. מה שהיה מעניין במיוחד זה שגם הם חשו כך. שלהם

הלוואי 'כמה מהם אמרו לי . התגובה שלהם הדהימה אותי. וזה לא נשמע להם מוזר

. 'זה היה מקום שאפשר היה לעשות בו כסף אמיתי, 1551שהייתי איש צעיר במוסקבה ב־

  ..שהנקודות מתחברות, זה המקום שבו הבנתי שיש פה סיפור, מה האישיתבר, מבחינתי
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, והסיבה שבגללה החלטתי סופית לכתוב את הספר הזה, החתיכה החסרה האחרונה

זה אולי החלק . הגיעה כשהתחלתי לבצע את המחקר ולהתבונן בנתונים הכלכליים

שעושים  לראות את העבודה, אבל התחלתי להסתכל, המשעמם ביותר בתהליך

היתה . ונדהמתי מהמידה שבה מה שראיתי בשטח השתקף גם במספרים, הכלכלנים

והוא שונה מאוד מהעולם שבו , העולם באמת השתנה. תזוזה גדולה מאוד בימי חיינו

הוא מתאר את זה כפער עצום באי שוויון . וורן באפט מרבה לדבר על כך. גדלתי

כשמשווים . זו באמת תזוזה ענקית. השאר המאיון העליון פשוט מתרחק מכל –בהכנסות 

מתברר שיש פער , 72בין נתונים לגבי התפלגות ההכנסות כיום לבין מה שהיה בשנות ה־

   ."אני חושבת שהרבה אנשים לא הבחינו בכך. עצום

והוא אמר , לפני שנתיים שאלתי את וורן באפט אם אמריקה היא פלוטוקרטיה

קראת לספרך ". אבל היא נהפכת לכזו, טיהאני לא בטוח אם היא כבר פלוטוקר"

אינה נושא יותר חשוב , כשיטה, אבל האם הפלוטוקרטיה, "הפלוטוקרטים"

 ?מפלוטוקרטים

וזה , לא ידעתי על השיחה הזו. מר באפט ואני נמצאים על אותו תדר, ברור שאתה"

   ."נפלא

אותה אני לא בטוח שאנחנו ב. אבל הוא קצת יותר עשיר מאתנו, על אותו תדר

 .סירה

אבל לדעתי , שיש סימני אזהרה לכך שאנחנו נוטים לכיוון הזה, כמו באפט, אני סבורה"

דבר נוסף הוא שהספר שלי נועד למלא חלל ולתאר משהו . לא הגענו לשם בינתיים

מיהם : לגבי מה שקורה בקצה העליון של התפלגות ההכנסות, שלדעתי לא תואר מספיק

מהי ההשפעה הפוליטית ? כלכליים שפועלים שםמהם הכוחות ה? האנשים האלה

אני . הפוקוס שלי לא היה להאיר בלייזר על הפוליטיקה של הפלוטוקרטיה? והחברתית

 ."אבל התחלתי בנקודה שונה, חושבת שזה נושא מעניין מאוד

 ?האם איננו צריכים לחשוש ממה שאת מתארת בספרך. נדבר על פלוטוקרטיה

אני לא רואה מצב שבו קבוצה קטנה  -אבל חשוב לי להבהיר . אנחנו צריכים לחשוש, כן"

של חתולים שמנים שמעשנים סיגרים מתכנסת בחדרים סגורים כדי לתכנן איך לרמוס 

מה שקורה זה שאנחנו רואים ריכוזים . אני לא חושבת שזה מה שקורה. את הפרולטריון

אתה , לך עושר כזה שברגע שישהוא  -הציווי , ולפעמים –והפיתוי , גדולים של עושר

כדי להגן עליו וכדי , משתמש בו כדי להשיג כוח פוליטי ויתרון פוליטי עבור עצמך

להשיג את הרגולציה הטובה ביותר ואת החוקים הטובים ביותר עבור החברה 

וככל שגדל חוסר האיזון , זה נהפך לחובת אמונים שלך כלפי בעלי המניות. שלך

כך גם מתחזקת והולכת , בין מה שיש לכל השארבין ריכוז העושר בקצה העליון ו

, לא בגלל שזה חלק מתוכנית־על כלשהי. היכולת של אלה שנמצאים למעלה

 .אלא רק בגלל שזה מה שאנשים עושים כדי להטות את המשחק לטובתם
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, דבר נוסף שאני רואה שמסובב את גלגלי המכונה הוא שכיום העסקים הם גלובליים"

. בעוד הממשלות והמעמד הבינוני הם לאומיים, במונחים גלובלייםולכן יוצרים וחושבים 

אחת התוצאות היא שעסקים , כששני המישורים האלה פועלים בצורות שונות כל כך

רואים את זה בבירור . גדולים מתרחקים מהישג ידן החוקי של הממשלות הלאומיות

ובהן כאלה , גלובליותחלק מהחברות ה: וזה נהפך לסיפור גדול באירופה, בתחום המיסוי

כמו , בעולם העסקים' ה הטובים'החבר'שאנחנו חושבים עליהן כשייכות לצד של 

 . כמעט לא משלמות מסים, סטארבקס וגוגל

. אמרת שהם מפעילים כוח פוליטי כדי לעמוד בחובת האמונים לבעלי המניות

לה ולא לקבוצה גדו, את חושבת שהאחריות כיום היא עדיין רק לבעלי המניות

 ?יותר של בעלי עניין

 

, הקפיטליזם לא עובד כיום היטב עבור הקבוצה הרחבה ביותר של בעלי עניין בחברה"

אני לא חושבת שזו אסטרטגיה יעילה לאנשים כמוך , ועם זאת. עבור המעמד הבינוני

ולומר שהם צריכים להיות אנשים טובים יותר ולהתנהג בצורה , לים"וכמוני לנזוף במנכ

הפוליטיקאים . זה פשוט לא יקרה. ר ולשרת ציבור רחב יותר של בעלי ענייןאתית יות

, העסקים כיום גלובליים"   ."ואני חושבת שהם רוצים להידחף לזה, צריכים להידחף לזה

 ." בעוד הממשלות והמעמד הבינוני הם לאומיים, ולכן יוצרים וחושבים במונחים גלובליים

למה . חלשים מאוד ביחס לפלוטוקרטים אבל את בוודאי יודעת שפוליטיקאים

ואם המערכת מוטה כך , שנצפה לראות שינוי אם הם חלשים כל כך

 ?שלפלוטוקרטים יש כל כך הרבה כוח

 

ויש לי , אני לא לגמרי פסימית. לא קבועה מראש, לדעתי, והתוצאה, זה מאבק גדול|"

זה לא טיעון משכנע אני מודה ש. האחת היא נטייה טבעית לאופטימיות. כמה סיבות לכך

אבל , אני חושבת שזה רגע קשה. סיבה נוספת היא שזה לא הרגע הגרוע ביותר. במיוחד

, עם זאת. אני לא צופה שתהיה הקלה של הלחצים האלה. גם שהמגמה היא כלפי מטה

הדברים נראים הרבה יותר טוב כיום , מבחינת האזרח הפשוט בעולם המערבי המתועש

 .1522או ב־ 1852־1882לעומת המצב ב־

  ?"הברונים השודדים"תקופת 

 

, כשמסתכלים לאחור על התיעוש. הברונים השודדים וגם תקופת התיעוש באירופה"

כשזה קרה בפעם הראשונה זה היה כרוך , אבל בעצם, אנחנו תופסים אותו כדבר טוב
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והפלוטוקרטים היו אפילו חזקים , היו הרבה מאוד מפסידים. בתזוזה חברתית כואבת

, החברה אמנם נערכה מחדש. ויעילים יותר מאשר כיום בסחיטת כל הערך מהחברה

אבל זה קרה רק , והמהפכה התעשייתית מצאה בסופו של דבר את שיווי המשקל שלה

רק . מהפכות קומוניסטיות ברוסיה ובסין ושתי מלחמות עולם, 15אחרי שפל במאה ה־

דחף גם את הממשלות  -פתח כאן ואני חושבת שזה המ -השילוב של כל הלחצים האלה 

או שהדברים לא יימשכו כפי , ואת האליטות להבנה שהן חייבות להתחייב לטוב הכללי

הם . נמצאים שם עדיין, בעידן המודרני, אני לא חושבת שהפלוטוקרטים שלנו. שהם

   ."אפילו לא קרובים

לקים ואני מרגיש באיזשהו אופן שבח, בארצות הברית, אנחנו נמצאים במנהטן

אפילו בעולם התקשורת יהיו הרבה אנשים שיאמרו שזו לא , מסוימים בעיר הזאת

  .שיחה תקינה פוליטית

 

עדיין שוררת תחושה שאסור לדבר על  –יותר מאשר בקנדה ובאירופה  -בארצות הברית "

ומעיד על זדון או , לדבר על התפלגות ההכנסות זה באיזשהו אופן לא אמריקאי. מעמדות

הטאבו הזה . הבנה של הרעיון הבסיסי שאומר שיצירת עושר היא דבר טובעל חוסר 

קל יותר לא לראות , אם לא מאפשרים לאנשים לדבר על מה שקורה. 2.1%מאוד נוח ל־

כיצד להיהפך , קוראים אמריקאים רבים אמרו לי שהם קראו את הספר כמדריך. מה קורה

 ."מיתיתאני חושבת שהיתה התנגדות א, אז כן. לפלוטוקרטים

 "רדיפת רנטות: "בואי נדבר על מושג שהזכרת פעמים רבות בספרך. הזכרת יצירת עושר

(Rentseeking),  כלומר עשיית עושר שלא באמצעות כישרון ותחרות בשווקים אלא לקיחת

  .בהקשר של הספר, כפי שאת מבינה את המושג, מהי רדיפת רנטות. עושר קיים

ו 'ג, למעשה. כלנים משתמשים בו כבר זמן רבכל. זה כמובן לא מושג שהמצאתי"

רדיפת רנטות . שטיגליץ כותב על המושג היטב ומתמקד בו בספרו האחרון על אי שוויון

היא באופן עקרוני פעילות כלכלית שאינה קשורה להתעשרות באמצעות יצירת ערך 

 .אלא כזו שמתמקדת בהגדלה של הנתח שלך בעוגה בדרך זו או אחרת, מוסף

 .ת ערך שכבר קייםזו הפק

 

תוכנית הלוואות תמורת מניות זו דוגמה , ובכן. דיברנו על האוליגרכים הרוסים. כן"

רבים מהאוליגרכים ברוסיה עשו את הונם )קלאסית ומוצלחת ביותר של רדיפת רנטות 

 -באמצעות נטילת הלוואות שבאמצעותן רכשו במחירי רצפה חברות ונכסים ממשלתיים 

הדה רגולציה של וול , כפי שהתברר, לה נוספת של רדיפת רנטות היתהפעילות יעי(. ר"ג

חלק . אבל נותן לך נתח גדול יותר, משהו שלא בהכרח יוצר ערך מוסף, כלומר. סטריט

גדול מהסיפור של הפלוטוקרטים הוא תהליך מעגלי מסוכן שבו האי שוויון הגדל 

ככל שאלה הנמצאים בקצה , כלומר. בהכנסות מוביל לרדיפת רנטות יעילה יותר ויותר

ואז הם , כך גדלה יכולתם לתרגם אותו לכוח פוליטי, העליון צוברים כוח כלכלי רב יותר
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וזו תופעה . זה רע מאוד. מתעשרים עוד יותר ומטים את החוקים יותר ויותר לטובתם

, יש סיבה לכך שזכויות מוקנות הן זכויות מוקנות. שקשה מאוד להתמודד אתה פוליטית

 .בה לכך שהאנשים האלה רבי עוצמה כל כךוסי

 

בהוצאת , "עלייתם של הסופר עשירים הגלובליים -פלוטוקרטים "ספרה של פרילנד 

 פינגווין

יש מנועים נוספים , שהיא גורם חשוב מאוד, אני חושבת שלצד רדיפת הרנטות, עם זאת"

ואפילו יותר , זציהבייחוד הייתי מציינת את הגלובלי. לגידול הזה באי שוויון בהכנסות

שאנחנו , ואני לוקחת את זה לקצה, אפשר עדיין לדמיין. את המהפכה הטכנולוגית, ממנה

ולשאר , חיים בעולם שבו החברה מחולקת לאנשים שממציאים את גוגל בקצה אחד

אני לא חושבת שיכולה להיות דמוקרטיה . ים'האנשים בקצה השני שנותנים להם מסאז

. כמו למשל שוויון בין האזרחים, ה רעיונות שממלאים חלק בזההמונית אמיתית ללא כמ

אני באמת לא חושבת שיכולים להיות כמה טייקונים גאונים שממציאים חברות כמו גוגל 

 ."ושכל שאר האזרחים יהיו מעמד המשרתים שלהם

של העולם מפסיקים בשלב " גוגלים"אבל אפילו ה, תקני אותי אם אני טועה

הרי רוב החברות עוברות את שלב . הופכים לרודפי רנטותכלשהו ליצור ערך ו

. ואז נכנסות לתקופת המונופול ואחר כך לתקופת הלוביזם, ההמצאה והחדשנות

משהו שרוב האקדמיה ורוב , אם נכנסים עמוק יותר לנושא של רדיפת הרנטות

מגלים ששיעור גדול יותר של העושר שנוצר , העיתונות הכלכלית לא עושה

לא מהמצאת נוסחאות או , שנים האחרונות מגיע מפעילות כזאת 51־01ב־

  .אלגוריתמים חדשים

קשה מאוד להפריד בין , במקרים רבים: הייתי אפילו חוזרת אחורה לנקודה יסודית יותר"

פעמים רבות כשדיברתי עם פלוטוקרטים גיליתי שהם נהנים . רדיפת רנטות לבין המצאה

הם . שהיא לכאורה משהו שעושה מישהו אחר, טותמאוד לזלזל בתופעה של רדיפת הרנ

ושזה כל מה שהם , ה של וול סטריט וכמה שהם רעים'אוהבים מאוד לדבר על החבר

 ."עושים
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, ליאבפרספקטיבה היסטורית נראה שפלוטוקרטיה היא למעשה המצב הנורמ

שקיימת רק מאז תום מלחמת , ומה שאינו פלוטוקרטיה הוא בעצם סוג של סטייה

 .ליאחזרנו למצב הנורמ, למעשה. השנייההעולם 

כמה מהחברים הפלוטוקרטים שלי אמרו לי בדיוק את אותו הדבר לאחר , למרבה הצער"

אולי זה . והם אמרו גם שאולי זו הדרך שבה אנשים אמורים לחיות. שקראו את הספר

אנחנו מתרחקים . אולי התקופה שלאחר המלחמה היא באמת סטייה, הסדר הטבעי

הספר שלי בעיקר מתאר את המצב . העולם לפי הפילוסופיה של קרל מארקסמתיאור 

 ."אבל בסופו אני מדברת קצת על כמה מהסכנות, הנוכחי

 ?האם את מאמינה בעולם אחר

הרי ניתן לומר גם שהמצב הטבעי של בני . אני לא חסידה גדולה של פלוטוקרטיה. כן"

או שהמצב הטבעי הוא שהורים , יהןשנשים יהיו משועבדות לבעל, האדם הוא פטריארכיה

אבל רק אם , בחוק האנגלי נקבע פעם שאדם יכול להכות את אשתו. יכו את ילדיהם

בהיסטוריה . כל זמן שזה היה מקל קטן, זה היה בסדר. המקל אינו עבה יותר מאגודלו

תלוי כמה אלפי שנים . האנושית היה שכיח מאוד שבני אדם שעבדו בני אדם אחרים

והיו קבוצות רבות של אנשים , פעמים רבות המצב היה ברברי למדי. לכיםלאחור הו

 .שדוכאו כקבוצה על ידי אחרים

 The Better Angels of Our ,בספרו, אני אוהדת גדולה של תפישת העולם של סטין פינקר"

Nature ( "המלאכים הטובים יותר של טבענו)" , מציג טיעון מעודד ומשכנע למדי שלפיו

אנחנו לא ; אנחנו לא הורגים זה את זה כל כך הרבה כמו בעבר. גמת שיפוראנחנו במ

בחיים הרגילים של אדם בחברת שפע יש פחות אלימות וכאב ; מכים זה את זה כמו בעבר

אני סבורה שגם הדמוקרטיה היא דבר חדש למדי עבור קבוצה . שהיו שכיחים יותר בעבר

אני לא הייתי , כאישה –א ממש נחשבת הדמוקרטיה האתונאית הרי ל. גדולה של אנשים

לכן זו לאו דווקא אופטימיות נאיבית שגורמת לאדם לחשוב . יכולה להיות חלק ממנה

הדרך שבה הקפיטליזם עובד לא תוביל באופן טבעי , עם זאת. שאנחנו יכולים להשתפר

זו השגיאה האינטלקטואלית שאני חשה שמקדמי . לחלוקה שוויונית יותר של התמריצים

 ".וחשוב לא ליפול בה, העליונות הקפיטליסטית האמריקאית עושים

השאלה היא האם פלוטוקרטיה מדכאת את הצמיחה ואת רווחתם הכללית של 

 .או שהיא עיוות של השוק החופשי שחייבים כל הזמן לתקן אותו, בני האדם

יש , אם אתה חש שפלוטוקרטיה אינה המבנה האידיאלי של החברה שלנו, באופן טבעי"

שפלוטוקרטיה והמעמד הבינוני , ו שטיגליץ'כמו שטען ג, לך סיבות רבות לרצות להאמין

המרוקן הם בין הסיבות לכך שאין מספיק צריכה פרטית המאפשרת יצירה של כלכלה 

 ."צומחת באמת

ואולי הקפיטליזם הולך בכיוון הנוראי הזה בגלל שפלוטוקרטים במערב יכולים להסתכל 

, אם בשווקים המתעוררים. ברוסיה או בסין ולהיווכח שזה לגיטימיעל העמיתים שלהם 

זה נותן , הפלוטוקרטים מנהלים את המדינות, שהם הצומחים והמצליחים ביותר בעולם

  .לגיטימציה לפלוטוקרטיה המערבית
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מקנאים , גם בני המעמד הבינוני המערבי, אגב. זה בדיוק חלק ממה שאנחנו רואים היום"

אבל תראה כמה עשירים מערביים , בעבר חשנו שהם צריכים לקנא בנו. ה האלה'בחבר

האנשים . 'אני אוהב את הדרך שהם עושים שם עסקים, איזו מדינה נפלאה, סין'אומרים 

שמונעת מהם לעשות עסקים , האלה שונאים כל מגבלה שמוטלת עליהם במדינה שלהם

 .או בדרך הרוסית או בדרך המקסיקאית, בדרך הסינית

של פערים קיצוניים בעושר בכלכלות המתפתחות שנשלטות , המודל הזההאם 

זה גם קשור לשאלה ? הוא בר קיימא, על ידי פלוטוקרטיה המקורבת לשלטון

 ?ומתי זה יקרה, למה אנשים לא יוצאים לרחובות: הבאה שלי

אנחנו לא , אחת היא שבמערב לפחות: לא תשובות מלאות, אחלוק אתך כמה מחשבות"

וזה מה שהיה , אז אנשים ממש יצאו נגד זה. פי שהיינו בזמן המהפכה התעשייתיתעניים כ

היו חששות אמיתיים מפני , היתה מהפכה קומוניסטית ברוסיה. צריך כדי להביא שינוי

בגלל , הם חששו מזה באמת. מהפכה בקרב האליטות במערב אירופה ובארצות הברית

יש הרבה יותר דברים , יותר נכסיםככל שיש לנו , כיום. שאנשים ממש רעבו ללחם

 ."אנשים פחות נוטים לצאת לרחובות. שאנחנו מפחדים לאבד

וכאן עלולים להאשים אותי שכעיתונאית אני מעניקה משקל גדול מדי  - דבר נוסף "

, אבל אין להם דרך ברורה לחשוב על זה, אנשים מרגישים שמשהו לא בסדר -לרעיונות 

, אין לנו את קרל מארקס. יך לדרוש כשיוצאים לרחובותולא תוכנית־על שתראה מה צר

אבל תחשוב על , אני חושבת שזו היתה אלטרנטיבה נוראית, אישית. שהציע אלטרנטיבה

זה משהו שמשתק . שלמעשה לא היה משהו שהם נלחמו עבורו' אוקיופי וול סטריט'

ל מה הצעד הבא אב, אני יכול להתלונן על זה, אוקיי'אדם חכם יאמר . תנועות חברתיות

 "'?מה אני מנסה להשיג? שלי

בגלל כישלונה של , האם ייתכן שאין להם רעיון או שהוא לא ברור מספיק

   ?התקשורת בכלל והעיתונות הכלכלית בפרט

אני חושבת על כל עניין האינטליגנציה  .אני בהחלט חושבת שזה קשור"

, חקר וחשיבהאנשים שעובדים במכוני מ, אקדמאים, עיתונאים: הליברלית

, אתה רואה ארגוני חדשות. קבוצה גדולה שתלויה יותר ויותר בפלוטוקרטים

אוניברסיטאות נתונות . מפטרים עובדים רבים, מתכווצים, שפעם הכניסו כסף

אני רואה יותר ויותר אנשים בקבוצה הזו . אף הן ללחצים פיננסיים כבדים

או , בוד בשבילםאו הולכים לע, מקבלים הכנסה נוספת מהפלוטוקרטים

 ."משלימים הכנסה באמצעות הרצאות
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 כריסטה פרילנד וגיא רולניק במשרדי רויטרס

זו המערכת האקולוגית שבה הם חיים ולכן הם ? האם יש להם אלטרנטיבה

 .משרתים את הפלוטוקרטים ולא את הקוראים או את הציבור הרחב

למכור 'אנשים נהגו לדבר על  72וה־ 62בשנות ה־. זה לא מובן מאליו. זו בעיה אמיתית"

אבל אנחנו רואים יצירה . אני חושבת שזה יותר מעודן מלמכור את נשמתך. 'את נשמתך

שחלקים גדולים ממנה תלויים כלכלית , של מערכת אקולוגית אינטלקטואלית מסוימת

 ."וזה מקשה מאוד על החשיבה הביקורתית, בפלוטוקרטים

לא קוראים ' ורנל'וול סטריט ג'ו' ל טיימספייננש'אפילו במוסדות מכובדים כמו 

אף שלעתים הם במרכז המודלים , הרבה על רדיפת רנטות או פלוטוקרטיה

 .העסקיים של רבים מהפלוטוקרטים

 ."אני מסכימה, כן"

אפשר לכתוב על רדיפת רנטות , שבו כתבת', פייננשל טיימס'בעיתון מכובד כמו 

לא בהקשר של מה שמתרחש  אבל, בהקשר של מה שקורה ברוסיה או בסין

  .בסיטי של לונדון או כאן במנהטן

 

אני חושבת שגם לכתוב על מקרים . כתבי חוץ יכולים לעשות את זה הרבה יותר. נכון"

זה תמיד בסדר לכתוב . אינדיווידואליים מתקבל ביותר הבנה מאשר כתב אישום מערכתי

 ."מערכתי זה קשה יותר לטעון טיעון. אפילו מצוין, על שחיתות אינדיווידואלית

 .אבל המערכת כולה מושחתת
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אבל אחת הבעיות שיש לי עם אנשים שמגיעים לעניין הזה , יש מבקרים מערכתיים בחוץ"

. מנקודת מוצא פוליטית היא שלרוב הם לא מבינים מספיק כיצד עובד העולם העסקי

הפנימית של  חשוב לעשות את הקישורים על ידי אנשים שרואים ולומדים את ההתנהלות

כי , וזה קשה. שמנסים להתבונן פנימה, שמדברים עם אנשים בעולם העסקי, עסקים

 ."קשה מאוד לקחת את הצעד הזה החוצה, ברגע שאתה מתחיל לפעול בעולם הזה

והשיחה הזאת קשורה באיזושהי צורה לעבודה היומיומית שלך כעורכת הדיגיטל 

 ?של רויטרס

ואני לא חושבת שזה מקרי , ת שזה מקרי שאני קנדיתאבל אני לא חושב. לא במיוחד"

 ."שאני עובדת בחברה קנדית

 ?קנדים הם פחות פלוטוקרטים

בחרנו לפקח , ואפשר לראות את זה בנושא של רגולציית בנקים, אבל אנחנו כחברה. לא"

קיבלתי תמיכה מלאה , כמו שזה קרה. העניין  על  והיה ויכוח גדול, על הבנקים שלנו

וייתכן שזה לא היה המקרה במקומות , שלי ומהבעלים כשכתבתי את הספר מהבוסים

 ."אחרים

 "  .בלומברג, כמו למשל במתחרה שלכם

 ."לא אזכיר שמות

 
מניח פסיפי -הטרנסהסכם הסחר  -מאמר            

  בעולם םתאגידיהתשתית לשלטון 
 

ידים הרב כוחם של התאגגדל מאוד הקמת איזור היורו והשוק האירופי  עם הקמת
עליית כוחם של . על פני כוחן הריבוני של מדינות והאינטרסים של תושביהם, לאומיים

. פסיפי שמקדם הנשיא אובאמה-בהסכם הסחר הטרנס באה לידי ביטוי קיצוני, התאגידים

TPP  Trans Pacific Partnership   .הוא , אם חלילה הסכם זה ייחתם סופית

והשתלטות בעלי ההון לא רק , סול הדמוקרטיה הייצוגיתיהווה ציון דרך נוסף בדרך לחי
, בניגוד חריף לאינטרסים הקיומיים, אלא גם על הפוליטיקה הגלובאלית, על הכלכלה

 . לטובת האלפיון העליון, של כלל האוכלוסיות בעולם
 
 

  
7.10.2015 

 אמנון פורטוגלי באדיבות אתר הכלכלה האמתית
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http://www.amitit.co.il-הסכם-הסחר-העולמי-מניח-תשתית-לשלטון-תאגידי!#/
    cjds/561438750cf25fa7fe2a5510בעולם/

דים פרטיים כוח גדול לתאגי מעניק ,מדינות 12פסיפי שהוסכם בין -הסכם הסחר הטרנס
גדולה בקרב חתני  כ"סערה כ מעורר שהוא לא פלא לפיכך. יותר משיש לבתי המחוקקים

    . ומחוקקים מובילי דעת קהל, פרס נובל
 

 - ביניהן חופשי סחר להסכם להגיע הצליחו מדינות 12  ,שנים 8 שנמשך מ"מו לאחר
 למצא ניתן להסכם ששותפות המדינות בין .העולמי מהתוצר %42 על שישפיע

 זילנד ניו ,ילה'צ ,ברוניי ,מלזיה ,וייטנאם ,פרו ,מקסיקו ,יפן ,קנדה ,ב"ארה ,אוסטרליה את
 .וסינגפור

  
 בתוך והממשל החקיקה הליכי על למעשה השתלטו הגדולים שהתאגידים לאחר

 המחוקקים בתי על התאגידים  משליטת למעבר - ההמשכי לתהליך עדים אנו ,המדינה
 .לאומיים-על גלובליים לשליטים הופכים לאומיים-הרב התאגידים בו למצב ,תוהממשלו
 לתאגידים מהמדינה והשפעה כוח של מסיבית העברה הוא ההסכם של העיקרי המאפיין
 ציבורית מדיניות על וטו זכות לתאגידים מעניק הזה ההסכם  .לאומיים-הרב הגדולים
  .לחוק מחוץ אל הדמוקרטיה את מוציא ולמעשה ,לאומית

  

 'פרופ ,לכלכלה נובל פרס חתן של בנושא מאמרו את לקרא מומלץ ,מוגזם נראה זה אם

 רק הוא ההסכם כי שטיגליץ ציין לאחרונה .Takeover Corporate Secret The  , שטיגליץ

 ".חופשי לסחר בסתירה עומד שלמעשה יום סדר יקדם שבו האופן לגבי הקרחון קצה"
  

 : מהותיות בעיות כמה לזהות ניתן בהסכם
 כיום הנמצא זה מנגנון .'מדינה-משקיע סכסוכי יישוב' מנגנון את ומרחיב מקבע ההסכם *

 על המגנות תקנות לחיסול עכשיו כבר ומשמש מנוצל ,אחרים סחר הסכמי במספר
 טריבונל בפני הממשלות את ישירות לתבוע יוכלו ענק תאגידי  .הארץ כדור ועל םאנשי
 הרגילה המקומית המשפט ממערכת מתחמקים שהם תוך ,טריטוריאלי-אקס פרטי ,חשאי

 על ואף שאבדו רווחים על עתק פיצויי לדרוש יוכלו הם .המחוקקים בתי את ועוקפים
 ומזון תרופות של רגולציה ,סביבתית חקיקה ,מחמירות עבודה תקנות בגלל צפויים רווחים

 בית ידי על הטריבונל על שיפוטית ביקורת כל שאין היא המהותיות הבעיות אחת .'וכו
 מבתי מצפים שאנחנו ההגנה מאמצעי אחד אף אין אלו בטריבונלים .עצמאי משפט

 ניגוד כללי הגדרת ללא ,וסודיים חשאיים הדיונים .שלנו הרגילים המשפט
 כשופטים שימוש בין מתחלפים מהם שרבים ,עסקיים דין עורכי הם השופטים .יםאינטרס

 שנפגעו ולקהילות לאזרחים .ממשלות נגד עסקיים לקוחות של תביעות הבאת ובין
 סופיות הן שלו ההחלטות .טריבונלים באותם משפטי מעמד שום אין שלהם מההחלטות

 שיכולים ענק קנסות וכוללים ,משפטית מבחינה טועים הם אם גם ,המדינות את ומחייבות
 מטעמים רק דין פסקי לבטל ניתן .הנתבעות המדינות של רגל לפשיטת להביא

 .מאוד מוגבלים פרוצדוראליים
  
 פטנטים כמו הרוחני הקניין תחומי את משמעותית בצורה ומחזק מסיבית מרחיב ההסכם *

 בבעלות הם אלו מחסומים שעכשיו אלא ,הסחר מחסומי את מגדיל בכך .יוצרים וזכויות
 ההגדרה הרחבת באמצעות "עקיפה הפקעה" של הדוקטרינה את מעגנים םה .תאגידית

 ידי על שננקטה פעולה לכל ,פיזי רכוש החרמת של הנוכחית מהגישה ,הפקעה של
 .תאגידים של ברווחים לפגוע שעלולה ממשלות

  

http://www.amitit.co.il/#!הסכם-הסחר-העולמי-מניח-תשתית-לשלטון-תאגידי-בעולם/cjds/561438750cf25fa7fe2a5510
http://www.amitit.co.il/#!הסכם-הסחר-העולמי-מניח-תשתית-לשלטון-תאגידי-בעולם/cjds/561438750cf25fa7fe2a5510
http://www.theguardian.com/business/2015/may/13/the-secret-corporate-takeover-of-trade-agreements
http://www.theguardian.com/business/2015/may/13/the-secret-corporate-takeover-of-trade-agreements
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/october/tradoc_151791.pdf
http://www.bloomberg.com/news/2013-07-10/treaty-disputes-roiled-by-bias-charges.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-07-10/treaty-disputes-roiled-by-bias-charges.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-07-10/treaty-disputes-roiled-by-bias-charges.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-07-10/treaty-disputes-roiled-by-bias-charges.html
http://www.thenation.com/article/right-and-us-trade-law-invalidating-20th-century
http://www.thenation.com/article/right-and-us-trade-law-invalidating-20th-century
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 היכולת את זה בכלל ,לתאגידים דופן יוצאות משפטיות זכויות מעניקים הסחר הסכמי *

 לחוקק מדינות של הבסיסית זכותן את ושוחקים ,לאומיות וחקיקות תקנות על לגבור
 .משלהם חוקים

 :רוצים שהם מה את לתאגידים לתת כדי במיוחד תוכננו האלו וההשקעות הסחר הסכמי
 אלו לכל עתק ופיצויי ,והסביבתיות ,הצרכניות ,החברתיות ההגנות כל פירוק

 הם התאגידים של אלו 'זכויות'ש אלא .'תאגידיות זכויות'כ שמוגדר מה את המפרים
 על-חוקת של סוג ,דמוקרטי-אנטי אופי בעלי הוא זה הסכם  .האזרחים של החובות

 ,הרוב של דמוקרטית יקהמפוליט כלכלית מדיניות לבודד שנועדה גלובלית
 .דמוקרטיים הליכים ולבטל לנטרל כח לאומיים-הרב לתאגידים לתת ומתוכננת

 הסחר לנורמות להתאים תצטרך האוקיינוסים צידי בשני הקיימת החקיקה ,זה הסכם לפי
 עמידה אי .האירופי ובאיחוד ב"בארה ענק תאגידי ובעבור ידי על שהוקמו החופשי

 .לתאגידים דולר מיליוני מאות של פיצויים או סחר סנקציות י"ע תיענש אלו בדרישות
  

 רק ולמעשה ,שקיפות ללא ,בחשאיות ,סגורות בדלתיים התנהלו ההסכם על הדיונים
 ומתן למשא האחראי האמריקאי המשרד .בו מיוצגים הגדולים התאגידים של האינטרסים

 אף ,האמריקאי רסהקונג לחברי גם המסמכים טיוטות ואת עמדתו את לחשוף מסרב
 עדיין ההסכם נוסח  .הטיוטות כתיבת בתהליך שותפים הם תאגידים של שלוביסטים

 .ממשית ציבורית ביקורת כל ללא יהיה שההסכם להבטיח כדי הכל ,שוחרר לא
  

 TPP הסכם של העבודה מסמכי בתוך פרקים לפי .הסודיות מעטה נסדק האחרונה בשנה
 כיצד לקרוא אפשר  'פוסט האפינגטון' -וב ',טיימס יורק ניו'ב ',ויקיליקס'ב ופורסמו שדלפו 
 אנשים מיליוני של חייהם על יותר עוד להקשות זוממים עוצמה ורבי הגדולים התאגידים 

 של כוחם של מסיבית להגברה מצע מהווה ההסכם כי נחשף כן כמו .העולם ברחבי
 .לאומיים הרב התאגידים

  
 ליר ואן במכון חוקר הוא פורטוגלי אמנון

 

 

  הקולוניאליזם החדש -  מאמר
 

, הפדרל ריזרב. יאליזם מסוג שלא היה מוכר בעבר וצמח בעידן האחרוןנוצר בעולם קולונ

קרן המטבע , הבנק העולמי, הנשלט בעצם על ידי טייקוני  הבנקאות הבינלאומית

כל אלה . לאומיים-ים רבותאגיד ,הבנק להסדרים בינלאומיים BISה  ,הבינלאומית

ומכפיף  , עסקים, המשעבד מדינות, מתואמים ומהווים בעצם קולוניאליזם חדש

לפרוע , נוצר מצב שאין סיכוי לאומות אלה  .וכלכלות לכשל נוראפוליטיקאים ותעשיות 

האדמה , האנשים, אוצרות הטבע. שמרקיעות להר החובות המאיים חובותיהםאי פעם את 

שליטה  אלא גם, לא רק שליטה כלכלית משועבדים לחובות ומקנים לבעלי ההון הגדול

 . תפוליטית מרחיקת לכ

http://www.nytimes.com/2015/03/26/business/trans-pacific-partnership-seen-as-door-for-foreign-suits-against-us.html?emc=edit_th_20150326&nl=todaysheadlines&nlid=43660495&_r=2
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. היום הכיבוש הוא מסוג אחר, פעם היו צריכים לכבוש מדינות במלחמות  ובדם

מפתה , הנשלט על ידי ברוני הבנקאות והתאגידים הגדולים בעולם, הקולוניאליזם החדש

הפוליטיקאים הפחות מתוחכמים לא מעלים . מפתה פוליטיקאים, מפתה שליטים, מדינות

חים יותר נקנים בכסף או בהטבות רבות הפיק, על דעתם להתנגד לשיטה הקיימת

האפשרות להתעשר במהירות ומאידך האפשרות . ומגוונות שהופכים אותם למיליונרים

הפכו את , להיוותר ללא ממימון שכה נדרש לפוליטיקאי להישרדותו הפוליטית

שמשחדים ומשחיתים את הפוליטיקאים , ההון הגדול בעליהפוליטיקה לשבויה של 

בעלי ההון הגדולים  .תים ביותרייחסי ההון שלטון המושח אלו הם. רהוהפקידות הבכי

צברו כוח פוליטי רב והשפעתם על המתרחש בעולם גדולה ממה שמתארים , ביותר

 גם השפעה מרחיקת לכת, לא רק השפעה על התחום הפיננסי והכלכלי, לעצמם הבריות

 .  על התחום הפוליטי והמדיני

שהביא לפגיעה הקמת גוש היורו בהוא , יאליזם החדשקולונפעילות דוגמה מוחשית ל

  .ריבונותם של המדינות החברותברורה ב

  בסרט. CFRעל המועצה ליחסי חוץ ושליטתה בעולם  1573משנת  סרטלהלן 

שהופק על ידי אדוארד גריפין ושהושפע מספרו של  הקונספירציה הקפיטליסטית

 שחשף , רלוונטי לאותה תקופה מידע הסרט הציג. הקפיטליסט העירום קלאון סקאוסן 

 ,ב"של ארה החשאית ממשלה האמתיתהדבר הקרוב ביותר ל ייתה אזה CFR  שה

יש להניח שמאז  .הנשיא והקונגרס –של הפוליטיקה הגלויה , מאחורי הקלעים המתפקדת

להלן שני מאמרים . כוחו המשחית של מה שמכונה הקולוניאליזם החדש רק החמיר

של קולוניאליזם זה הקובע כל כך הרבה אך מעדיף להישאר מחוץ  הנוגעים בהיבטים

 .לאור הזרקורים והוא יודע למה

   https://www.youtube.com/watch?v=4rxfolWpL0s .    

שלו היו , ובאלינשמעו תיאוריות רציניות ביותר על קשר גל, במאה השנים האחרונות 

הצביעו . מאחורי הקלעים ממשלה עולמית מעין להקים, שותפים טייקוני ההון הגדולים

נטען  שהמועצה  .הזאתלהתארגנות  חזית הגלויהשהיא בעצם ה, על המועצה ליחסי חוץ

. וחברים נבחרים אחרים, י פי מורגאן'ליחסי חוץ הייתה החזית החיצונית לקבוצת ג

.  ם וחבריה מושבעים לא לחשוף את המידע שנחשף לפניהםהקבוצה בורחת מפרסו

, ב"נטען שחברים בקבוצה נשיא ארה  CFRעל ידי אחד מבכירי ה  1558במזכר שנחשף ב 

מנהליהם של חמשת , ראש הסי אי אי, ר הסוכנות לאנרגיה אטומית"יו, מזכיר המדינה

וח הגדולות ביותר שנים מתוך ארבעת מנהלי חברות הביט, ב"התאגידים הגדולים בארה

השותפים הבכירים של שתיים מתוך , ושלושה מתוך ארבעת הבנקים הגדולים ביותר

מנהלי ההוצאה לאור של שנים , סטריט-שלוש החברות המשפטיות המובילות של וול

מבין מגזיני החדשות המשפיעים ביותר ושל העיתון המשפיע ביותר הניו יורק טיימס 

וסדות האוניברסיטאיים המובילים וגם גרעין של מנהלי והנשיאים של שלושה מתוך המ

, מכללות אחרים ואוסף של מדענים בכירים ועיתונאים בכירים של הניו יורק טיימס

, CBS, הלייף והניוזוויק, ושאר העיתונים והמגזינים המובילים בהם הטיים, הוושינגטון פוסט

https://www.youtube.com/watch?v=4rxfolWpL0s
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NBC ,הם כללו עד אז את הנשיאים  .י'קרן קרנג, מנהלי קרן רוקפלר, מנהלי קרן פורד

הרטר , דאלאס, יסון'אצ, מזכירי המדינה סטטיניוס,  ונסון וניקסון'ג, אייזנהאוור, הובר

ועוד שלל אנשי המפתח בכלכלה בעסקים , חלק עצום מהקבינט של הנשיאים, וראסק

, שגרירים למדינות אחרות, מועצת הפדרל ריזרב גם אנשיכמו . בתקשורת ובפוליטיקה

 . ם עליונים ויועצים נשיאותייםשופטי

מה עוד יוכל לרגש אדם בעל , לבזבז יכול שהואלאחר שלאדם יש הרבה יותר כסף מכפי 

כוח , כוח על אנשים אחרים, התשובה היא כוח?  מנטאליות של המעמד השליט

פוליטיקה היא  –מעבר לכך , כסף יכול לקנות כוח כזה רק עד לנקודה מסוימת. פוליטי

אנשים אלה אינם .  והפוליטיקה העולמית היא המשחק האולטימטיבי ,שם המשחק

הם יותר קבוצה שלטת של בעלי הון שצברו , קפיטליסטים במובן הנכון של המילה

בזכות קבלת טובות , וצוברים את הכוח שלהם על ידי מניעת תחרות הוגנת ושוק חופשי

בכל , א לדכא תחרותקבלת הגנה מהממשלה דווק, הנאה ופרוטקציוניזם מרחיק לכת

הכלים המשותפים העומדים לבעלי ההון ולפקידות הבכירה ולממשלה וכמובן בזכות 

 . המאפשרת להם משאבים בלתי נדלים, מערכת הכסף מבוסס החוב

חייב להיות החשאיות וההסתרה של ,  עקרון פעולה יסודי של ארגון גלובאלי כזה

מהיותו בלתי , מודע לפעילותו ולכוחו דווקא מעצם כך שהציבור הרחב איננו. פעילותו

. הוא עולה בעוצמתו בהרבה על זו של ממשלות, בלתי דמוקרטי ובלתי מבוקר, מפוקח

אנשי ציבור את המדיניות ללפוליטיקאים ו ,בעצם הטענה היא שהוא מכתיב לממשלות

 .  הרצויה לו

, ון הגדוליםכיצד טייקוני הה, חושף מידע מתועד בקפידה, ביל סטיל בספריו וסרטיו

את  1513הצליחו במהלך אסטרטגי רב שנים להקים  ב, י פי מורגן'בראשות הבכיר בהם ג

הוא מציג   .כאשר אפילו השם עצמו נועד להוליך שולל -הפד  -  Federa Reserve Systemה

הפד עד , ואף פסקי דין  המוכיחים שבניגוד למה שכולם חושבים, תימוכין מתועדים לכך

הוא תאגיד פרטי הנשלט על ידי טייקוני ההון הגדולים והם בעלי המניות , העצם היום הז

אבל הם עושים זאת , הנשיאים הם שממנים את אנשי מועצת הפד ונשיאוש שלו למרות 

 . לפי הנחיות הפד עצמו

  אור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר כנגד השחיתות המערכתית: פרק

שינוי ' ו, ירון זליכה  הגווארדיה השחורה' של  הפרופ נספח זה מבוסס בחלקו על ספריו 

זליכה שבתפקידו (.  2211)' המדריך ליעילות כלכלית ולצדק חברתי – בהרגלי הצריכה

היווה דוגמא ומופת למתקן השחיתות  2227 - 2223כחשב הכללי של האוצר בשנים 

 .  המערכתית והציבורית הגדול

זליכה פעל מתוך ליבת המערכת , יתויות מבחוץבניגוד לכל מיני מבקרים וחושפי שח

 .כשהוא בעצם מנהיג אותה בחסותו של שר האוצר נתניהו
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ביחס , חולק על התעלמותו של זליכה וכמוהו רוב כלכלני המיינסטרים, כותב שורות אלו

אין בכך כדי .  והיא מערכת הכסף מבוסס החוב הנוכחית, לבעיה היסודית של הכלכלה

, מעמיק הבא ממקור ראשון ביחס לשני מרכיבים אלה של הכלכלהלפגום בניתוחו ה

הכוללת שחיתות הון )המונופוליזם והפרוטקציוניזם התאגידי והשחיתות המערכתית 

 . מומלץ לרוצים לרדת לחקר הדברים לקרוא את ספריו אלה"(. ועיתון"שלטון 

כמעט מלאים כך הטילו הממשלות מסים כבדים על שכר העובדים ומימנו בהם פטורים 

כמו גם , (2223מס רווחי הון הוטל במשק הישראלי רק בשנת )של המסים על רווחי הון 

כך תמכו הממשלות בהשקעות של הון אך לא ; על רבות מהחברות הפועלות במשק

העלימו הממשלות עין מהפרות הרבות של , כך; בהשקעות לקידום ויצירת מקומות עבודה

עד שישראל הפכה לאחת ( לרבות שכר המינימום)עובדים חוקי העבודה וחוקי ההגנה על 

כך הפכה ישראל לאחת המדינות ...המדינות המובילות במערב בהפרות זכויות עובדים

ולאחת המדינות ( ולמעשה בעולם כולו)הריכוזיות והלא תחרותיות בעולם המערבי 

, שלטוןהמובילות בעולם המערבי בשחיתות שלטונית ובקשרים הפסולים שבין הון ל

נהגה המדינה , כך...   22 – שינוי בהרגלי הצריכה ..המשרתים כמובן את בעלי ההון

בעיקר כשלא ניכתה , להעלים מסים ולמעשה הייתה מעלימת המס הגדולה במדינה

פיגרה בתשלומיה לספקים ועקפה בשלל דרכים לא כשרות , מסים כחוק משכר עובדיה

 77שם ע ..את חוק חובת מכרזים
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כה מתריע על תופעת חבירתו של ההון אל השלטון ואל התקשורת וטוען כי ברית זלי

, משולשת זאת נועדה להקהות את חושי ההמונים באשליה כי תחת המשטר הדמוקרטי

זאת בשעה שבמציאות בעלי ההון . פוליטית וכלכלית –העם הריבון הוא גם השולט 

. ם ולא לטובת המוני העםמנווטים חלק מהפוליטיקאים כך שיפעלו לטובת עסקיה

, שלטון בעלי ההון, קרי, מבחינה זאת ישראל כיום היא במידה לא מבוטלת פלוטוקרטיה

באמצעות רכישת פוליטיקאים ומערכות השלטון ובמידה ,  הפועלים בעיקר במחשכים

 . בישראל, התערבות במהלכיו המדיניים של השלטון הנבחר, מסוימת

אחת המשימות המוטלות לפתחה של מדינה , הבסיסיתלצד מערכת כסף ריבוני וקצבה 

הוא לבנות מערכת כלכלית , שחרתה על דגלה חירות כלכלית ורווחה חברתית אמתית

לשם כך נדרשת בקרה . שתאפשר תחרות חופשית וחופש יחסי משחיתות מערכתית

שאינם , ורגולציה כדי לפרק את התאגידים המונופוליסטים והפרוטקציונרים במשק

אליבא דחסידי השוק , תחרות שהיא ערך כלכלי מכונן. רים תחרות חופשית באמתמאפש

פירוק המונופוליזם התאגידי ומיגור בקנה מידה רחב של השחיתות המערכתית  . החופשי

בגלל , כדי לסבר את האוזן.  לטובת האינטרס הציבורי הרחב, תשחרר כוח קניה עצום

בסדרי גודל של , הפסדים של כוח קניה סובל המשק הישראלי, שתי רעות חולות אלו

 .לשנה₪ מעל למאה מיליארד 

, לצד העיוות במערכת הכסף, תורמת את חלקה הרב, השחיתות המערכתית בישראל

מעבר לכך לפגיעה קשה באיכות חייו וחירותו .  לצמצום כוח הקניה של כלל האוכלוסיה

רותה של ישראל מדדים בינלאומיים לשחיתות מלמדים על התדרד.   של האזרח

השחיתות המערכתית רחבת . בעשרות השנים האחרונות, למקומות האחרונים ברשימה

שואבת עשרות רבות של מיליארדים מהתקציב הציבורי לכיסיהם של , מימדים

השחיתות המערכתית . ליצירת כיסי עוני מחפיר, מצב זה תורם את שלו. המושחתים

ה לרעה את העסקים הקטנים והבינוניים שהם מיטיבה עוד יותר עם החזקים ביותר ומפל

ולכן יוצרת מעגל קסמים שלילי שתוצאותיו פגיעה , ספקי העבודה העיקריים במשק

 . חוזרת ונשנית בכוח הקניה של האוכלוסייה

, שבו בעלי המאה במשק, חלק גדול מהשחיתות המערכתית נובע מיחסי הון שלטון

ת מכניסות בפסגה את בעלי הכוח הפוליטי הן בשוחד כספי או בשוחד קריירו, משחדים

חוקים ומדיניות , העלמת עיין, לפרוטקציות, בתמורה למתן הטבות, או הפקידותי הבכיר

 . המטיבים עם החזקים על חשבון כלל הציבור ועל חשבון הממשלות
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   :www.youtube.com/watch?v=E6HqZgWPTT0https//:זליכה שומר הקופה

השחתת פקידי ממשלה , העלאת מחיר מתואמת: העושק נעשה במגוון דרכים

פטור רחב , ופוליטיקאים לתעדף את האינטרס התאגידי על פני האינטרס הציבורי הרחב

תחרות שאינה הוגנת מול העסקים הבינוניים והקטנים שאינם זוכים להגנת , ממיסוי

מכירת נכסי הציבור לבעלי ההון במחירים ,עושק עובדי הקבלן, הסקטור הציבורי והעדפת

 .  אם למנות מקצת מהתופעות השליליות, מגוחכים

 ב שנכון במידה רבה גם ביחס לישראל"גרף מארה

 

 ומצמצמים את התוצר מאידך, השחיתות והקרטלים שואבים כוח קניה מחד

שנטייתם השולית , בדים נשאבים מעובדים צרכניםסכומים נכ,  בגין העיוותים שנמנו כאן

אל העשירים ביותר שנטייתם השולית לצרוך נמוכה ביותר באופן , לצרוך גבוהה מאוד

בכך (. ככול שההכנסה לנפש עולה כך קטנה הנטייה השולית לצרוך)משמעותי 

בסך המוצרים והשירותים ,  מצטמצמים הביקושים במשק ונפגע התוצר בהתאם

 . המיוצרים

https://www.youtube.com/watch?v=E6HqZgWPTT0
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השחיתות המערכתית ניזונה ומשתפת פעולה עם התאגידים הגדולים ואלה 

משתפים פעולה עם התאגידים הבנקאיים יצרני הכסף ונוצרת כאן סינרגיה 

וכל אלה מובילים , שלילית של שאיבת ההון הלאומי מחד וצמצום התוצר מאידך

כל אלה גם כמובן . לשכר מקפח ולמדרון העוני החלקלק, בהכרח לעבדות החובות

שנושא התעסוקה בכל מקרה , אם כי התובנה שהוצגה כאן מלמדת, תורמים לאבטלה

במוקדם או במאוחר , ניצב תחת איום מתמשך של הטכנולוגיה וכל המשקים בעולם

הפיתרון המשולב שנידון כאן . יידרשו לתת מענה לעולם שבו הרובוטים יעשו את העבודה

קיימא ואבטחת קצבה בסיסית הולמת לכל -הוא המעבר למערכת כסף ריבוני בר

 .  האזרחים

נרחיק עתה את . אפיוניה של השחיתות המערכתית דומים מאוד בחלקים שונים בעולם

בסקירה קצרה , ב של ראשית המאה העשרים"עדותנו ונגע בשחיתות המערכתית בארה

של שבפעל במחצית הראשונה , העליון החשוב לואי ברנדייסשל פעילותו של השופט 

הוא . ב"חקר לעומק ולחם כנגד השחיתות המערכתית בארה, ברנדייס.  המאה הקודמת

כעורך דין פרטי  .השמש הוא המחטא הטוב ביותראור : שטבע את האמרה המפורסמת

כספם של אחרים , בספרו הקובע. נאבק לואיס ברנדייס בקרטלים ובטייקונים של זמנו

הוא הסביר כיצד . טוי תובנותיו של ברנדייסבאו לידי בי, וכיצד משתמשים בו הבנקאים

ברנדייס הסביר . רומסים תאגידי הענק את המתחרים הקטנים ודוחקים אותם מחוץ לשוק

אין להם תמריץ לחדש או  -כי מרגע שתאגידי הענק משיגים עמדה מונופוליסטית 

הסיבה לכך היא שתחרות . להתייעל וכי תחרות עסקית אמתית חיונית לשגשוג המשק

מונעת תיאום מחירים של הטייקונים השולטים במשק ובשל כך , בסופו של דבר, עסקית

היא גם מאפשרת את קיומם של עסקים . משאירה כוח קניה רב יותר בידי האוכלוסיה

ברנדייס הבין כי . שאחרת נבלעים על ידי תאגידי הענק הפרוטקציונרים, קטנים ובינוניים

יש גם כוח פוליטי רב , מממנים אותם ושותפים להםלתאגידי הענק ולברוני הבנקאות ה

 .העלול לבלום את המאבק למען תחרות חופשית

י פי מורגן ששלט על חלקים 'היה אייל ההון האגדי ג, בראש אלה שברנדייס נלחם בהם

הן התאגידים  -האיש העשיר בעולם בראשית המאה העשרים  –ב "עצומים מכלכלת ארה

. הנמלים והתשתיות, חברות הספנות, המכרות, סילות הברזלמ, והן התעשיות, הבנקאיים

מפני שהוא מבוסס על , מסכן את התעשייה ואת הכלכלה האמריקאית"הוא טען כי הונו 

ברנדייס ידע כי רבים ". ניצול חסכונותיהם של אחרים ללא השקעה עצמית

וניסה , בנקאים ושותפיהם תאגידי הענק-ב שבויים בידי המגה"מהפוליטיקאים בארה

 . חקיקתית ופובליציסטית ענפה, להילחם בכך באמצעות פעילות משפטית

הקדיש ברנדייס דיון נרחב לרשת לא פורמאלית של קשרים " כספם של אחרים"בספר 

ברנדייס תיאר כיצד הטייקונים ממנפים את כספי הציבור . שיוצרת ריכוזיות המזיקה למשק

כמו תעשיות  -לוט בתעשיות הריאליות המוחזקים בבנקי ההשקעות שבשליטתם כדי לש

השליטה של הטייקונים ברשת הרכבות : השוואה לישראל בלתי נמנעת. הברזל והרכבות

. האמריקאית הייתה למעשה שליטה ברשת העורקים החיונית של חיי המסחר והתעשייה

רשת העורקים של חיי המסחר היא רשת האינטרנט והטלפוניה הקווית , בימינו



116 
 

השליטה הפיננסית . שנמצאה עד לא מכבר בבעלותם של ברוני תקשורת, והסלולארית

ומינוי רשת דירקטורים בין החברות לבנקים אפשרה לטייקונים להשפיע על ההחלטות 

לפעול בקבוצות שליטה ריכוזיות ולנהל בתאגידים , ליצור קרטלים לא רשמיים, בחברות

לא הונעו משיקולים של טובת שבשליטתם החלטות שלא היו לטובת ציבור המשקיעים א

 . בעלי השליטה בלבד

כשברנדייס ניסח בראשונה את הכשלים של התאגיד המודרני המוחזק על ידי בעל 

בעוד שלמעשה פזיזותם , הוא כתב כי הבנקאים נתפשים כגורם שמרני, שליטה דומיננטי

הביאה בנקאים שהיו מעורבים בניהול תאגידים ריאליים היא ש-הפיננסית של מנהלים

לא שיקולי טובת החברה : הסיבה. לקריסת תאגידים אלה על חשבון ציבור החוסכים

אלא שיקולי העלאת ערך המניות של בעל השליטה , הניעו את הדירקטורים הבנקאים

לדעת . שהועדף על פני האינטרס של ציבור המשקיעים בחברה, והאינטרס הפרטי שלו

שתלט על תאגידים ולדחוק באמצעות כוח חסכונות הציבור מונפו כדי לה, ברנדייס

ברנדייס אמנם השתמש בספרו בעיקר בדוגמאות . מונופוליסטי את המתחרים הקטנים

 .אך אבחנותיו נכונות היום לא פחות, אנקדוטליות

כפי שפורסם )אריק הילט מאוניברסיטת וולסלי האמריקאית ' מחקר של הכלכלן פרופ

בות של דירקטורים בבנקים ובחברות ניתח את הכהונות הצול(מרקר-באתר דה

אזור שנהפך למרכז פעילותו של ברנדייס , בניו אינגלנד 15-תעשייתיות בסוף המאה ה

מהחברות הבורסאיות של אותם ימים  81%-המחקר הראה כי ב. כעורך דין אקטיביסט

אשר במקרים רבים החזיק מניות של החברה התעשייתית שבה , ישב בנקאי בדירקטוריון

היו במרבית , הבנקאים ושותפיהם התאגידים המונופוליסטיים, במלים אחרות. כיהן

או שותפים עסקיים למהלך כולל של השתלטות על המשק , המקרים אותם אנשים עצמם

 .האמריקאי תוך פגיעה קשה בו

בראש וראשונה על ידי שקיפות של , ניתן להלחם בשחיתות המערכתית ברצינות

וקיבולת , וגיה כיום מאפשרת תיעוד ושמירה אוטומטייםהטכנול. המערכת הציבורית

הפעולות ורישומי התאגידים , אכסון בלתי מוגבלת של כל תהליכי קבלת ההחלטות

האח הגדול שיושת על האזרחים הוא איום . הציבוריים מחד והסקטור הציבורי בכללותו

העיקרית ך הדר, אך אם רוצים לבער את השחיתות המערכתית, מסוכן שיש להתנגד לו

על , באמצעות טכנולוגיות המידע הנוסקות' האח הגדול'לכך היא להשית את 

מהאזרח ולפקוח את עינו על " האח הגדול"להסיר את עינו של . המערכות הציבוריות

. החברות הממשלתיות, הרשויות, של הממשלה, כל הכסף הציבורי והתקציב הציבורי

יותר גם ביחס לתאגידים הציבוריים הנסחרים במידה מסוימת חייבת להיות שקיפות רבה 

הרבה מעבר למצב הנוכחי כדי לסכור ניצול לרעה של , בבורסה ומניותיהם בידי הציבור

 . בעלי השליטה לרעת הציבור המחזיק במניות
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שמטבע , ואפילו מתעדפים לטובת העסקים הקטנים, חייבים גם לחוקק חוקים שוויוניים

, ההישרדות בו יש יתרונות מובנים לגדולים ולחזקים ביותר הדברים נדחקים לאחור במרוץ

 . על פני כל השאר

מאות    –ג "תמ –תקציב ממשלת ישראל הוא מעל לשליש מהתוצר המקומי הגולמי 

מיליארדים שאמורים להיות מוצאים בהתאם לאינטרס הציבורי הרחב והצודק ככל 

הל ללא בקרה אפקטיבית להתנ, אם נותנים לתקציב של מאות מיליארדים. האפשר

, מכל שאר האוכלוסייה, חלק גדול של ההון הלאומי הזה נשאב אל המושחתים, באמת

 .  ונזקיו המערכתיים הם כפולים ומכופלים

שהיא , של הסקטור הציבורי והפרטי כאחד, החתירה להתנהלות כלכלית כוללת

ושבה , בורי הרחבשקופה ומייצגת את האינטרס הצי, מבוקרת, הוגנת, חוקית, בעיקרה

, היא הבסיס החשוב, נתונה לפיקוחו של האח הגדול רואה כול, השחיתות על כל היבטיה

אין הכוונה לצדק . חברה שהיא גם עשירה הרבה יותר, לחברה צודקת, לצד כסף ריבוני

 -כי אם למה שניתן להגדירו כצדק רציונאלי , גם לא לצדק קפיטליסטי, סוציאליסטי

צדק שמרבה את הטוב הכללי הרחב , כל תשואותיו גדול מסכום חלקיו צדק שסך, סינרגי

 .  ביותר שהולם את האינטרס הציבורי הרחב
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כי מציון תצא תורת החירות   -אחרית דבר 

  הכלכלית

מקיפים בעצם  ;מרפא, מורה, מלבוש, מעון, מזון : בוטינסקי'של זאב ז" מים"חמשת המ"

בתחום הכלכלי . הכלכלה, קרי, כעם, כחברה, ל האדם כיחידחומריים שאת צרכיו ה

כאור , את יעודה מקדמת דנא, שבה מגשימה ישראל, קיימא-בר-מהפכת כסף נדרשת

אלא גם , לא רק צבאי אסטרטגי, לא רק טכנולוגי, לא רק מדיני, לא רק רוחני, לגויים

קיימא ויצירת -נחלת כסף ברישראל כדגם לה. ואולי אף בראש וראשונה בתחום הכלכלי

הפרוטקציוניזם 'בניגוד לכלכלת , בני האדם בכלל, שעובדת למען האדם, כלכלה חדשה

השואבת ומרוששת את כוח הקניה של  ,תהנוכחי, חוב-וכסף מבוסס' הקפיטליסטי

פגיעתה הרעה . אקונומית-האוכלוסיות לטובת המאיון ואלפיון שבצמרת הפירמידה הסוציו

היא פוגעת  אלא, איננה מצטמצמת רק לחיים הכלכליים, ף הנוכחיתשל מערכת הכס

באושרו , בבריאות האדםפוגעת , גם את איכות החיים, סביבההאת גם  ומשחיתה

 . וביסודותיו המוסריים

מהיותו נושא הדורש , כי בנושא הכלכלי, למנהיגותממתינה , קיימא-בר-מהפכת כסף

ואת  ,את הכשל של מערכת הכסף כדבעי הדרושה מנהיגות כלכלית שמבינ, התמקצעות

אולם מה שקשה , אינה קשה לביצוע הרפורמהמבחינה טכנית .  הרפורמה הנדרשת

ההחלטה הפוליטית  ולקבל את, הם הנכונות להבין את מצב הדברים לאשורוהרבה יותר 

מנהיגות פורצת גדרות ומתנתקת ממוסכמות , נדיראומץ פוליטי  נדרשלכך  .לחולל זאת

על ידי שטופחו , וביחס לפלוטוקרטיה נות מאות שנים ביחס למערכת הכסףב, נותמאוב

השרירה וקיימת , משחיתהשיטה מוניטארית פוליטית , שטוו ויצרו ההון הגדול שליטי

 .עד עצם היום הזה ,ומרוששת ,ועושקת ומכתיבה וקובעת

בכך דוגמה  תשמש, דרושה מנהיגות לאומית כלכלית שתוציאנו מעבדות לחירות כלכלית

לעושר ותוביל  ותפרוץ את המחסום הגלובאלי ,  ומופת שבמהרה יאומץ על ידי האומות

זאת ; לכל האומות ולכלל בני האדם, לצמיחה כלכלית מאוזנת, ליציבות כלכלית, חומרי

     . החירות הכלכלית

ות נגישות לבריא, חינוך, מזון, דיור, על דלתותינו מתדפקת כלכלת השפע החומרי לכל

חברה שבה הזכות . שפע הולך וגדל של מוצרים ושירותים, תחבורה, ופנאי מעצים

 בקטגוריה הזאתכאשר , מקיפה יותר המוקנית לחופש האדם וחירותו תקבל משמעות

תומכיה של כלכלת השפע היחסי לכל הגדירו מצב זה  .ייכללו גם החופש ממחסור חומרי

שבו האדם אינו רק חופשי לבחור את  מצב, או חירות כלכלית, כדמוקרטיה כלכלית

אלא שבו האדם גם חופשי לחיות , ממשלתו ולשמור על זכויותיו הפוליטיות והמשפטיות

סביבה שהולכת ומתרפאת , מאימת העוני המנוול, החומריחיים חופשיים מאימת המחסור 

 יחד עם, שפע כוח קניה לכל, הפחד ממשבר כלכלי, עולם בו ייתמו העוני, מתחלואיה

 . האוכלוסייה לאיכות חיים גבוהה לכל

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Flikudshelanu.co.il%2FBRPortal%2Fbr%2FP102.jsp%3Farc%3D2314&ei=_6J3VJG-B8P1auiggrAG&usg=AFQjCNEAjbZoZL_q3z7C2Um1QStaiIfu_A&bvm=bv.80642063,d.d2s
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תהיה הראשונה , שכבר הוכיחה את חלוציותה הטכנולוגית, האם ייתכן שישראל הקטנה

תיצור תוך כדי כך לא רק ו בעולם לתקן את הכשל המבני ההרסני ביותר של הכלכלה

 הראשונה ליישם ולפרוץ את הדרך אל, אלא תהיה גם אור גדול לגויים, עושר רב לעצמה

    .כלכלת השפע והחופש ממחסור חומרי בעולם

חוזר , מקובץ מעמים רבים, עם משובב מחרב, ומדינת ישראל הנס הציוניכל קיומו של 

בתוך האוקיאנוס הערבי איסלאמי העוין , מקים מדינה כנגד כל הסיכויים, אל ארץ  ייעודו

קן נחשוני שח, מקים כלכלה נוסקת, עומד בניצחונות מופלאים ;להשמדתה החותר

 . רבים לדעת, של המאה העשרים, הנס המדיני,  ועוד ידו רבה לו, בתחום המדעי טכנולוגי

שעיקרן , כמו העולם המערבי כולו, ובו בעת מדינה הסובלת מאותם חוליים כלכליים

התדלדלות כוח , אקונומית ובשל כך-שאיבת העושר הלאומי לצמרת הפירמידה הסוציו

 .  י וכלל האוכלוסייההקניה של המעמד הבינונ

אמורה להעניק לנו פרספקטיבה לבחון את העתיד , מודעות לנס של ישראל עד כה

הנס .  ממה שנוטים הבריות להעלות בדעתם, שיכול להיות הרבה יותר מרומם, האפשרי

ישראל  מהנס של ,אפשרי שיהיה גדול הרבה יותר, של ישראל במאה העשרים ואחת

, קפיצת דרך, בעלת היתכנות בכל המובנים, פתוחה לחלוטיןזוהי אופציה  .22-מאה הב

בתחום היזמות , דווקא בתחום בו הוכיחו היהודים מאז ומעולם את כישרונם היוצא דופן

 . הכלכלית

עם ישראל נמצא , על הגל הנוסק אקספוננציאלית של התאוצה הטכנולוגיתבהינשאו 

הן מבחינה , הן מבחינה לאומית .  משלל בחינות גדולה לתמורהבעמדת זינוק נכונה 

הן מבחינה צבאית  , הן מבחינה טכנולוגית, הן מבחינה תודעתית, חוקתית ומשפטית

והן מבחינת אבטחת הכנסה בסיסית הולמת קיימא -כסף ברהן מבחינת , ואסטרטגית

  .השלטון על ידי ההון ושקיפות טכנולוגית כתריס בפני שחיתות מערכתית והשחתת לכל

מנהיג , אור לגוייםל, מנהיג האנושותל  להפוך 21-עם ישראל בארצו במאה ה ייעודו של

מעוותת , בלתי הוגנת, גלובאלי לאומות לצאת מבין המצרים של המציאות הבלתי מוסרית

שמוצפן בדי אן איי הרוחני  ייעודהגשמת מנהיגות שמתבססת על . ומסוכנת הנוכחית

  . קיומו שחרמ, שלו
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 םיחפסנ

 

-ס הטכנולוגיקהנסיקה בפוטנציאל הייצור והפרדו: 1 ספחנ
 כלכלי 

של מוצרים , גידול עצום בכוח הייצור הפוטנציאליהתוצאה של , מחדהוא   כלכלי-הפרדוכס הטכנולוגי
כוח הקניה של כלל  , אולם מאידך. פועל יוצא של התאוצה הטכנולוגית הנוסקת גידול זה הוא. ושירותים

שלמרות שאפשר להפיק הרבה יותר , כך נוצר פרדוכס. וק מלהדביק את כוח הייצור האפשריהאוכלוסייה רח
עדיין  ,קרי המשק יכול לייצר יותר עושר לאוכלוסייה, שהאוכלוסייה חפצה בהם, שירותים ונכסים, מוצרים

  . ג רחוקים מלהדביק את כוח הייצור הנוסק"בפועל פריון היצור והתמ

עו בשנות העשרים והשלושים של המאה הקודמת שרמת האוטומציה שאליה הגיע כלכלנים בכירים כבר קב
והנה חלפה לה עוד .  הייתה אמורה לשחרר אותו מאימת המחסור בצרכי הקיום הבסיסיים, העולם אז

עדיין האוכלוסיות בכל רחבי , עלתה עשרות מונים ואף על פי כן, רמת האוטומציה הממוצעת ליחיד, כמאה
בוודאי אינן נהנות מהגידול העצום בכוח הייצור  הן. סובלות מירידת כוח הקניה שלהם העולם המתקדם

האם הפקת כוח קניה נוסף    .אקספוננציאליתשמאפשרים האוטומציה והטכנולוגיה הנוסקים בעקומה 
לאוכלוסייה יכול לבטל את הפרדוכס ולחלץ את הכלכלה ואת האוכלוסיות ממחנק המחסור ואי היציבות 

 ? בכל העולם, לית הכרוניתהכלכ

 . כגרף הנוסק בתלילות ההולכת וגדלה כלפי מעלה, ניתן להמחיש את התאוצה הטכנולוגית המאריכית
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קרי מתלכדות לכלל טכנולוגיה , עיקר הנסיקה היא בתחומי טכנולוגיה המכונים גם הטכנולוגיות המתלכדות
: ת טכנולוגיות רבות המקיפות את כל תחומי חיינועל טכנולוגיות המידע נמנו. אחת היא טכנולוגית המידע

רפואת תאי גזע , ביוטכנולוגיה, בינה מלאכותית תפקודית, רובוטיקה, אינטרנט, תקשורת, מיכון ,מחשוב
 , ומערך שלם של טכנולוגיות צבאיות, הפקת אנרגיה ,קריאת הגנום האישי ,רפואה גנטית, נרטיבית'ריג

, עוד עתידה לנסוק מעלה, התפתחות הטכנולוגית הזאת שמבשילה עתהכל ה  .והרשימה הולכת ומתארכת
. הרבה מעבר למה שהבריות מעלים על דעתםהנסיקה היא  .תגדיל בעקומה נוסקת בתלילות ההולכת וגדלה
להעריך את ההתפתחות  מורגלתהיא  שהתודעה האנושית , הסיבה לכך שמתקשים להעלות זאת על הדעת

ווית ישרה בעוד שהתאוצה הטכנולוגית בזמננו היא בעקומה אקספוננציאלית ק, דווקא בעקומה לינארית
, כדי להמחיש זאת  נתבונן בתאוצה הטכנולוגית במאה העשרים. הנוסקת מעלה בתלילות הולכת וגדלה

ובסיומה כבר חדרו המחשב , באמצעה כבר הגיעו לירח, בתחילתה התחבורה העירונית התנהלה בסוס ועגלה
נתאר , אך כיוון שהתאוצה היא אקספוננציאלית. והנצו טכנולוגיות המידע המתקדמות נטהאישי והאינטר

זוהי משמעותה של , אלה פי כמה יותר מכך, לא תהיה בקצב של מאה העשרים 12-לנו שההתפתחות במאה ה
 . תאוצה אקספוננציאלית של התפתחות טכנולוגית

בתחומים , צור מוצרים ועתה גם שירותיםבאמצעות החדירה העמוקה והמקפת של האוטומציה של יי
כגון נהגים שיוחלפו על ידי , לרבות מקצועות, ההולכים ומתפשטים ליותר ויותר תחומים, מגוונים ביותר

רובוטיקה ביטחונית  ,שירותי קופה, שירות, שיווק, ן"סוכני נדל, פרסום, מכוניות אוטונומיות הנוהגות בעצמן
פיתוח זני  , יישום של חומרים חדשים ואיכותיים יותר ובמחיר זול יותר, שתחליף מאות אלפי אנשי ביטחון

 .  מעצם התאוצה הטכנולוגית, חקלאות מניבים יותר ועוד מכלול גורמים שכולם תורמים לפריון ייצור נוסק

על חירות אנרגטית  להלן מוצגים נתונים המראים כי גם צוואר הבקבוק האנרגטי מוסר כפועל יוצא בנספח 
בשלב הנוכחי החידוש הגדול הוא טכנולוגית הפקת נפט מפצלי   .ל התאוצה הטכנולוגית בתחום האנרגיותש

בעיקר , ירוקה השל זמינות אנרגטי תתרחש נסיקה, אך באופן דרמטי במיוחד קרוב יותר מאשר מצפים, שמן
 .  אנרגיה סולארית וכן בתחום של אגירת אנרגיה

מערכות שליטה וטכנולוגיות המידע התורמים לגידול פוטנציאל , מיכון, אוטומציה מוגדרת כשימוש במחשוב
בעבר הטכנולוגיה עמדה מאחורי התיעוש והמיכון שקדמו לשלב הנוכחי של . הייצור של מוצרים ושירותים

הרי , בעוד שהמיכון סייע ולאחר מכן החליף עבודות הדורשות הפעלת שרירים. טכנולוגיות המידע
, החושית, נו גם הולכת ומקטינה במידה רבה מאוד את השקעת המשאבים הקוגניטיביתהאוטומציה בת זמנ

המהירות ופוטנציאל הייצור של , ובכך מגדילה מאוד את היעילות, הנדרשת לשם ביצוע עבודה, והשכלית
כוח העזר בתחום השירותים הולך , הטלפניות מוחלפות במרכזיות אוטומטיות. מוצרים ושירותים במשק

ביפן אפילו את מטפלות הסיעוד . כך גם בתחום הרפואי, צם בגין האוטומציה המקפת החודרתומצטמ
בעתיד הלא רחוק כבר נצפה בכבישים במכוניות נוהגות . מחליפים כבר באופן חלקי רובוטים, לקשישים

 נידון צבא 'ישראל אור לגויים הלכה למעשה'בספר הראשון .  בעצמן שתהיינה הרבה יותר בטיחותיות
והחלפת שהוא ההתגלמות הצבאית והביטחונית של תאוצה טכנולוגית בלתי נמנעת , טכנולוגיה לישראל

לוחמה השלכות אסטרטגיות -הובהר שלרובו .לוחמה-תפקיד החיילים המסורתי בשדה הקרב על ידי רובו
 . מרחיקות לכת מאוד בנוגע לסוגיית הביטחון הלאומי
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 והשלכותיהם אוטומציה מקפת, התאוצה הטכנולוגית

העתיד קרוב יותר ממה שאנו , הכן את עצמך, מואצת עם כל שנייה חולפת, הטכנולוגיה דוחפת מכל כיוון
 חושבים

גידול הקצב של ההתקדמות , תאוצה טכנולוגית בלימודי העתיד ובהיסטוריה של הטכנולוגיה משמעם
את . פוננציאלית והיא ברך השינויהטכנולוגית לאורך ההיסטוריה עד לנקודה שאליה מגיעה כל עקומה אקס

בהוקרה עמוקה . אפשר להדגים בסיפור הודות ממציא השחמט, ברך השינוי של עקומה אקספוננציאלית
הממציא .  השליט ההודי בקש מהממציא להביע משאלה שאותה ישמח השליט למלא, לממציא השחמט

גרגרי אורז על  1ואחר כך  ,מלךזה הכול תמה ה ,על משבצת השח הראשונה, ביקש רק גרגר אורז אחד
וכן הלאה גרגרי אורז בסדר עולה לפי מספר  21,  8ו 4הוסיף הממציא ובשלישית  המשבצת השנייה

, לא התעוררו כל בעיות, בימים הראשונים; בשמחה שחשבה לצנועה מאודהמלך נעתר לבקשה . המשבצות
אולם , ר כך הובאו אלפי עגלות מלאותאח, מאות ואף אלפי גרגירי אורז נארזו בשקים וניתנו לממציא

עד שהפכו להיות חמורים ביותר מאחר ולא רק כל אוצרות התבואה של , בהמשךהדברים החלו להסתבך 
אלא גם התברר לשליט שתבואת העולם כולו לא תספיק כדי למלא , ל הממציאאהממלכה עתידים היו להגיע 

בשלב זה הבין המלך את עורמת הממציא  .עקומהברך ה זהו השלב של הסיפור שבו מתרחשת.  את בקשתו
השינוי היה ברך השינוי היא אם כן אותה נקודה בזמן שלא חשוב כמה זעיר .  וציווה להסיר את ראשו מעליו

תשעים כמעט ב השינוי נוסק מעלהמגיעה הנקודה שבה , ועד כמה תלילות העקומה בלתי מורגשת, התחילי
היא גורם מכריע , הנסיקה ביכולותיו הטכנולוגיות של האדם. ית שינויואז כל המציאות משתנה תכל, מעלות

 .לשינוי מהפכני והשאלה היא רק לאיזה כיוון יירתם הכוח העצום של התאוצה הטכנולוגית

 Gerald S. Hawkins he Cosmos" (HarperCollins, August 1983),T   רלד אס הוקינס'גסופרים כמו 
שמשנים באופן בלתי , או דפוסי פעולה, תיארו שלבים דרמטיים ובלתי הפיכים לפרדיגמות של תפיסות עולם

את המצאת , את החקלאות הראשונית, כך ניתן למנות את המצאת האש. הפיך את הציוויליזציה האנושית
הטלוויזיה ולאחרונה ובעלת , את המצאת הרדיו, את המצאת הדפוס, האת המצאת המתמטיק, הכתב

או מדויק יותר את המצאת טכנולוגית המיחשוב המשולבת עם , חשיבות רבה במיוחד את המצאת המחשב
ואת פריים המשותף שרק החל את תאוצתו הוא האינטרנט מהדור המי יודע כמה , טכנולוגית התקשורת

השלבים בין כל המצאת מפתח כזאת לאורך ההיסטוריה הלכו . יינו לנגד עינינושמואץ במהירות ומשנה את ח
גם , ביחס ישר למשל לגידול בכמויות התבואה שהיה צורך להביא עם הגידול במשבצות השחמט, והתקצרו

רלד הוקינס מציין שאף אחד 'ג.  כאן וגם כאן מדובר על עקומה אקספוננציאלית שמגיעה לברך השינוי שלה
. ורובם זכו להתנגדות בשלבים הראשונים של הופעתם, ות משנות מציאות אלה לא נחזו מראשמהמצא

כשאנו מנסים לצפות את ההתקדמות טכנולוגית אנו יכולים ללקות באותה חוסר מודעות למה שיכול 
  .להתפתח

http://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Hawkins
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יחליפו  ואת מוצרי התעשייה, הוגים אחרים צפו כבר בשנות השבעים שהעידן התעשייתי עומד להסתיים
חוקרים כמו לסלי ווייט ראו בהתפתחות הטכנולוגית את . מוצרים ושירותים המבוססים על אינפורמציה
היו כאלה שתיארו תקופות התפתחות שונות בקרב האנושות . הגורם המניע את ההתפתחות של המין האנושי

זמינים בסביבתו וייצר בבניית מגורים מחומרים ה, בחרס, כמו העידן הפראי שבו עשה האדם שימוש באש
, לאחר מכן התפתח האדם לעידן הברברי שבו נכנסה טכנולוגית ביות בעלי החיים, כלי מלחמה כקשת וכרומח

, שבו נכנסו לשימוש הכתב, ולאחר מכן עידן  הציוויליזציה, והשימוש במתכות, החקלאות הראשונית
אבחנה אחרת מתמקדת בהפקת . שהוביל להקמת הממלכות הראשונות וערי המלוכה, השימוש בברזל

בשלב הראשוני האדם השתמש באנרגית השרירים שלו לקידום . האנרגיה כמדד להתפתחות האנושות
בשלב השלישי נעשה שימוש באנרגיות . בשלב הבא הוא השתמש באנרגיה של בעלי חיים מבויתים, מטרותיו
בשלב החמישי שאנו רק .  וגז, נפט, םפח, בשלב הרביעי נעשה שימוש באנרגיות דלקים מחצביים, הצמחייה

הפוטנציאל של . אך בעיקר באנרגית השמש ההופכת ישירות לחשמל, בפתחו נעשה שימוש באנרגיה גרעינית
תפיסה מתקדמת יותר ביחס להתפתחות הטכנולוגית  .הפקת אנרגיה מהשמש הוא כמעט בלתי נדלה

בשלב הראשון . הגורם הקובע את התפתחותה היא, רמת האינפורמציה והידע של חברה. מתמקדת על המידע
דבר המאפשר צבירת ידע ויכולות , בשלב אחריו האינפורמציה מועברת בכתב, האינפורמציה מועברת בעל פה

באמצעות , בשלב הבא האינפורמציה מעובדת ומועברת באופן אוניברסאלי, הנשמרים וגדלים לאורך הדורות
בכל שלב כמות המידע העומדת לרשות האדם מתורגמת לאמצעי  .מדיום כמו האינטרנט ובאמצעות המחשוב

 .מבנה המערכת הפוליטית ושאר ההיבטים של חיי האדם, תרבות, ייצור

 

 התאוצה הטכנולוגית מבט היסטורי על 
 

הנדירות  .כוח הקנייה של האוכלוסייה היה מוגבל משום שכוח הייצור היה מוגבל, לאורך ההיסטוריה
בעיקר כוח הייצור החקלאי שהיה עיקר  ,שירותים הייתה תולדת מגבלות כוח הייצורהגדולה של מוצרים ו

אך אלו היו משתנים שאינם  ,ועוד ,אסונות טבע ,מלחמות ,מגפות ,בצורות: אמנם היו עוד סיבות .הייצור
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זון והיא זו שהגבילה את כוח הייצור של המ ,טכנולוגיה נמוכה הייתה המשתנה הקבוע ,לעומת זאת .קבועים
  .בני אדםואפשרה קיום מספר יחסית קטן של 

 
 ,מואצת אף היא בעקומה מעריכית ,האוטומציה שהיא התולדה הישירה של ההתפתחות הטכנולוגית

הפריון הממוצע ליחיד ברוב תחומי הייצור גדול מאות מונים מתחילת  .ומגדילה כל הזמן את הפריון ליחיד
גידול זה הוא פועל יוצא של ההתקדמות הטכנולוגית אשר . 12 המאה העשרים עד לעשור השני של המאה ה

: גם לשם חודרת האוטומציה .בייצור המוצרים והשירותים הבסיסיים ',טק-בלו'מתחוללת עתה גם 
אף הוא כפועל , המשנה פניו במהירות הנוסק  הרובוטיקה הבינה המלאכותית וכמובן האינטרנט ,המחשוב

 . ידע בזמננויוצא של תאוצת טכנולוגיית המ
 

 
מספר בני האדם שיכלו פיזית  ,חברות הציידים מלקטים ,אם נרחיק אל עבר החברות הטרום חקלאיות

האנושות התקיימה במצב של נדירות גדולה של הספקת צרכי הקיום הבסיסיים  ,להתקיים היה קטן מאוד
רמה הטכנולוגית פועל יוצא של ה ,כמות הקלוריות הנדרשת לקיום האדם ,ביותר ובעיקר המזון

, המהפכה החקלאית שהתרחשה לפני כעשרת אלפים שנה. הפרימיטיבית של האנושות הטרום חקלאית
עיבוד  ,ציידים לחברות טכנולוגית החקלאות הראשונית-מציינת את המעבר של האנושות מחברות מלקטים

ן עקב פוטנציאל הייצור גידול רב באוכלוסי ,מהפכה טכנולוגית מרשימה זאת אפשרה. האדמה ורעיית הצאן
  .הגדול שנוצר בעקבות טכנולוגית החקלאות הראשונית 

 
התפתחה עם חדירת טכנולוגיות חדשות שהגדילו את  ,פוטנציאל הייצור גדל כאשר כלכלה חקלאית בעיקרה

מכלל המועסקים עסקו  07%ל  07%בין   ,בחברות חקלאיות בעיקרן בעבר ,כך .פוטנציאל הייצור לעובד
כמובן קשה להביא נתונים מדויקים מתקופות  .ות כלומר בייצור אמצעי הקיום הבסיסיים ביותרבחקלא

אבל די אם נסתכל מאה שנה ואף פחות לאחור ונזכור איזה אחוז מכלל , שקדמו למחקר הסטטיסטי
ל בחקלאות לעומת מספרם כיום כדי לקב, המזון והלבוש, האוכלוסייה עסקו בייצור חומרי הגלם הבסיסיים

 . תובנה ברורה לגבי הדברים
 

מהפכה גדולה בפוטנציאל הייצור התרחשה באירופה בעידן המהפכה התעשייתית החל ממחצית המאה 
שיפור המיכון בחקלאות אפשר לכוח אדם קטן בהרבה לספק את צרכי השוק ואפשר מעבר . השמונה עשרה

 היא כתוצאה מהכנסת אוטומציה של איכרים קטנים מחקלאות לעבודה בתעשיית הטקסטיל המתפתחת אף
 .מנוע הדלק ,מסילת הברזל ,נול הטוויה הממוכן ,בבתי החרושת בעקבות המצאת מנוע הקיטור הראשונית

בראשית המאה העשרים חלה נסיקה נוספת בפוטנציאל הייצור כפועל יוצא ממספר חידושים ובניהם פס 
  .מוכנת והממונעתהתפתחות דרמטית בחקלאות המ ,האוטומציה בייצור ,הייצור

-איכר אחד ייצר מזון שהספיק ל ,אם בתחילת המאה ,בארצות הברית" האקדמיה הלאומית להנדסה"לפי 
בימינו חל שינוי עצום בהיקף כוח האדם . נפש 237-איכר אחד סיפק מזון ל ,הרי שבסוף המאה ,נפשות 5.1

  2857 ב 50%ל 2877בשנת  80%מ  ב כוח היצור החקלאי קטן"בארה .המועסק בחקלאות באומות המפותחות
-בשנות ה 1%ל   17בתחילת שנות ה  17%בישראל אחוז המועסקים בחקלאות פחת מ   .1777בשנת   3% ול

1777 . 
 

והתפשט לרוב העולם המתועש  ב"קפיצה היסטורית מביאה אותנו אל השפל הכלכלי הגדול שהחל בארה
היו , לכליים אחרים שפקדו ועדיין פוקדים את העולםכמו גם משברים כ ,בשנות השלושים של המאה שעברה

אף הם על רקע אותו הפער שנוצר בין כוח הייצור הפוטנציאלי שגדל דרמטית לבין כוח הקנייה של 
משבר השפל הכלכלי הגדול של שנות השלושים הוא . דרמטית שבמשבר שנות השלושים קטן ,האוכלוסייה

ציאל הייצור מחד לבין הקיטון בכוח הקניה של האוכלוסיה המאפיין המובהק ביותר של הגידול בפוטנ
כתוצאה  ,מצד אחד כוח הייצור הפוטנציאלי של משאבים ושירותים הלך וגדל, מדוע התרחש הדבר  .מאידך

אך מאידך כוח הקנייה של  מעמדות  ,מתהליכי המיכון והאוטומציה שעברו החקלאות והתעשייה של אז
שהייתה , כתוצאה מהתכווצות דרמטית של היצע הכסף, דווקא פחת ,הענייםועוד יותר מכך של  ,הביניים

שגרם עם פרוץ המשבר גרם להתכווצות , לצרכים ספקולטיביים, פועל יוצא של אשראי בנקאי במינוף גבוה
מהלכיו השגויים של הפד באותה השפל הכלכלי הגדול רק הוחרף כתוצאה מ ואולם. מהירה של היצע הכסף

הכלכלן מילטון פרידמן קרא לשפל הגדול ההתכווצות . החריפו את השפל וגרמו להתמשכותורק  אלה. העת
מדיניות הניו דיל שננקטה על ידי הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט כדי לצאת מהשפל (. של היצע הכסף)הגדולה 

הממשלה  הגדילה את הקצבאות למובטלים ויצרה מקומות עבודה על ידי מעורבות כלכלית רבה של, הגדול
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הגדילה בפועל את כוח הקניה של האוכלוסייה והיוותה את המתנע המהותי ליציאה מהמשבר  ,במשק
 . הכלכלי הגדול

 
נעשה , אולם גם במדיניות הניו דיל היו פגמים מהותיים רבים ועיקרם שהגדלת כוח הקניה שיצרה הממשלה

, ן הינו תמיד שהאינטרס הציבורי הרחבבעוד שהמענה הנכו, על ידי כסף חובות שלוותה הממשלה מהבנקים
כפי שהציעו לו , רוזוולט פשוט היה יכול להדפיס כסף. הוא שיהיה יצרן הכסף הלאומי, המיוצג על ידי הריבון

אך הוא העדיף לשעות לעצת הבנקאים הנגועה באינטרסים . תומכי תוכנית שיקגו, מאות גדולי הכלכלנים
שכשלעצמו הוא נדרש  הגדלת כוח הקניה של הציבורלכן העדיף את הוא . אישיים ועל חשבון כלל הציבור

גם  .ב"העמיק את משבר החוב של ארה, שהתבסס על גידול עצום של החוב הציבוריאך כוח קניה נוסף , ונכון
אפשרה הגדלת המועסקים במשק והגדלת כוח  ,ב לקראת מלחמת העולם השנייה"התחמשותה של ארה

הרי , ולאו דווקא מוצרי צריכה  "תותחים"ות שהמאמץ הממשלתי היה ביצור  למר, הקניה של האוכלוסייה
והשאיר סופית מאחור את המשבר , הביא גם לגידול עצום בביקושים למוצרי צריכה, הגידול בכוח הקניה

יא שגידול ה, השורה התחתונה בכל ההתפתחות הכלכלית הזאת המתועדת רבות .הגדול ועם תום המלחמה
ואפילו נולד כוח קניה זה ממניע ראשוני של , הביא לצמיחה דרמטית של הכלכלה האוכלוסייה כוח הקניה של

ולאחריה בכל , מה שחשוב היה שכל זה העניק לאוכלוסיה באמריקה. קרי שאינן מוצרי צריכה" תותחים"
ינות ממנה נהנו הן האוכלוסיות הן המד, גידול רב בכוח הקניה וצמיחה כלכלית מרשימה, ארצות המערב

 . עד ראשית שנות השבעים של המאה הקודמת 1-ע ה"מתום מלה
 
 

 
וזה , האוטומציה המקפת מאפשרת לפוטנציאל הייצור של מוצרים ושירותים במשק  לגדול באופן דרמטי

ועליה דרמטית בעושר , לכאורה אמור לאפשר גידול עצום בהיקף המוצרים והשירותים הנדרשים במשק
במידה רבה  בעשור השני למאה ?  האם זה באמת קורה. כלל האוכלוסייה הלאומי וברמת החיים של

דריכה במקום ואף דעיכה ביצור בפועל של מוצרים ושירותים , מתרחשות תופעות שמשמעותן הפוכה דווקא
תהליך שפגיעתו רעה יותר ככל , דלדול כוח הקניה של האוכלוסייה הרחבה מתרחש דווקא.  בכל משקי העולם

מתרחש דווקא מצב הפוך שבו חלקים נרחבים , אקונומית-מורד הפירמידה הסוציושמתקדמים ב
" כלכלי-הפרדוכס הטכנולוגי: "ניתן לכנות מצב זה בשם. מהאוכלוסייה מאוימים במדרון העוני החלקלק

לרבות מצאי האנרגיה , הנובע מכך שלמרות שכוח הייצור הפוטנציאלי של מוצרים ושירותים במשק גדל
כוח הקניה של האוכלוסיה הרחבה רחוק  - חירות אנרגטיתראה ניספח  –ק ועלותו הפוחתת הזמין למש

בפועל לא  –פריון היצור  –למרות הגידול העצום בכוח הייצור הפוטנציאלי . מלהדביק את פוטנציאל הייצור
גדל של כיוון שמתקיים צוואר בקבוק של כוח הקניה מצומצם שאינו , מתרחש גידול עצום בתוצר הלאומי

 . האוכלוסייה

, האומנויות, חסם אחד לפריון היצור והתפוקה עדיין קיים במקצועות בעיקר בתחומי השירותים האישיים
ובעוד תחומי שירותים אישיים וגם במידה לא מועטה ,  עבודות ניקיון  ,בנכים, הטיפול בקשישים, הספרות

י והאוטומציה כבר מיצתה לכאורה את עצמה בחקלאות ובעוד תחומים שבהם אין תחליף לכוח האדם האנוש
אולם גם בתחומים אלה אנו צפויים בעשור הבא לראות גידול בפריון עקב . והיא בעלת חשיבות משנית לפריון

.  חדירה עמוקה ומקפת יותר של האוטומציה זאת במידה רבה בגין תאוצת הבינה המלאכותית המרקיעה
בניקיון הבית , רובוטיקה מחליפה כוח אדם רב בטיפול בקשישים ,כבר עשור שני שביפן ובקוריאה הדרומית

או , גם מקצועות כמו נהגים  מקצועיים. ואלה עוד בהכרח יתפתחו מאוד בעשור הקרוב, וניקיון  רחובות
משעה ששילוב של , עומדים להיכנס ובהיקפים רחבים, שקשה לדמיין החלפתם בנהגים רובוטים, נהגים בכלל

מלאכותית בפיתוח מתקדם כבר מניבים מכוניות הנוהגות בעצמן וברמת בטיחות גבוהה רובוטיקה ובינה 
 Google Self Driving Carsוראה למשל .  משל נהג אנושי

-vehicle-driving-self-its-off-shows-/2014/12/23/googlehttp://www.ign.com/articles
prototype  

 

http://www.ign.com/articles/2014/12/23/google-shows-off-its-self-driving-vehicle-prototype
http://www.ign.com/articles/2014/12/23/google-shows-off-its-self-driving-vehicle-prototype
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האינטרס הציבורי קיימא ו-כסף בר: 5 ניספח

 הרחב 
 

כסף על ידי הממשלה היא שהממשלה תנצל כוח זה לרעה ותדפיס ' הדפסת'הטענה המשמעותית ביותר נגד 
יעים על כך שסמכות הדפסת הכסף מצב, קיימא-כסף ברמערכת אולם תומכי  .הרבה מעבר למה שנדרש

אולם גם חשוב להבין  ,חשוב שתתקיים הפרדת רשויות .הממשלהמנפרדת ה הפקת הכסףרשות כתתקיים 
את הכוח העצום שניתן בידה של הרשות המנפיקה את הכסף ולכן חייבים להתקיים קריטריונים חוקיים או 

אם מדובר על  ,בכל מיקרה .צע הכסף במשקכדי לאפשר אופטימום של הי ,ושקופים אף חוקתיים ברורים
הדבר שיש לשים אליו לב הוא כמות הכסף שהרשות , כסף מודפס ואם על כסף מספרים אלקטרוני

והקריטריון המובהק ביותר הוא שהפקת כסף זאת תהיה מווסתת  ,אמורה להפיק המוניטארית המרכזית
 לרשות הפקת הכסףנון של היזון חוזר שיאפשר מנג ,באופן שוטף וממוחשב יתקיים . מסביב לאפס אינפלציה

השומר על , קיימא-כסף ברהערך של .  קיימא-כסף ברלהגדיל או להקטין את היצע הכסף כדי לשמור על 
בניגוד משווע למתרחש כיום ובעצם במאות השנים האחרונות , הוא הקריטריון והוא עצמו הופך לערך, ערכו

באופן , רשות המגדילה או מקטינה את היצע הכסף במיליארדים. צועטכנית הוא קל מאוד לבי. ברוב העולם
 . על כל היבטיהם, כשבחישוביה היא מכלילה גם את מחירי הדיור, המחירים האמתית מדדשוטף לפי 

 
 הקיים, הליבראלי החופשי השוק בדפוסי שינוי דורשת אינה הרחב הציבורי האינטרס ידי על הכסף הפקת
 ביחס עמדה חסרת היא למעשה, קפיטליסטית אף או סוציאליסטית כלכלה בעד עוןמלט רחוקה היא, בעולם

 מידת או, הקטנתו או המיסוי הגדלת של לסוגיות ביחס גם כמו, הכלכלי הויכוח של אלה קטבים לשני
 דווקא, כן על ויתר החופשי בשוק תומך המוניטארית הרפורמה מודל. במשק הממשלה של המעורבות

 את קשות שמעוותת זעירה אוליגרכיה לטובת החופשי השוק את המעוות מונופוליזם תבטל זאת רפורמה
 שינוי על מצביעה קיימא-כסף בר רפורמת ,הכלכלי המכלול בתוך. החופשי השוק ואת החופשית התחרות
. הכסף - במשק הקניה לכוח הייצור כוח בין המתווכת זו, המוניטארית המערכת והיא מהותי אחד במשתנה

 פוליטית נחישות ומאידך הנושא של הבנה הוא היום עד חסר שהיה מה, יישום ובר ברור הוא הנדרש יהשינו
 הבקבוק צוואר. לביצוע קלה המוניטארית הרפורמה טכנולוגית, ארגונית, טכנית שמבחינה מסתבר. לבצעו

 . טית אמיצהאלא בעצם הקבלה של החלטה פולי, שלה הביצוע בכוח מצוי אינו המוניטארית הרפורמה של

 
שלבנקים פרטיים יש זכות להפיק כסף ולקחת עליו ריבית , האם זה רציונאלי וכלכלי, האם זה הגיוני

מתוך אינטרסים של כסף המופק  ,בעלי ההון הגדוליםאת העושר הלאומי לכיסיהם הטופחים של  ששואבת 
להפיק  אינן רשאיות,  הרחב בעוד שרשויות מוניטאריות שמייצגות את האינטרס הציבורי .מקסום רווחים

 .  .כסף שאינו נושא ריבית ולמוסרו לממשלה להוצאותיה או אף ישירות לאזרחים
 

ובכך להשתלט על הכלכלה  כסף להדפיס יש להם למעשה רישיון ,בפועל הכסף את מייצרים ,כשהבנקים כיום
, וח הקניה של האוכלוסייהלטובתם הם ולגרום תוך כדי כך את הכשל הגדול של הכלכלה תוך כדי צמצום כ

  .העסקים ואף הממשלות
 

, לקבוע את הדרכים בהם יוצא התקציב העומד לרשותה, זכותה של הממשלה בהתאם לאידיאולוגיה שלה
 רשות הפקת הכסףבין  ,חד משמעיתחייבת להתקיים הפרדת רשויות חוקית , מאידך. לרבות הכסף החדש

ובראשם , תפיק לפי  קריטריונים מוגדרים ושקופים הכסף פקתשרשות הכך , לבין הממשלה, המדינהשל 
לא הממשלה . בכל הנוגע להיקף הפקת הכסף, ולא תהיה כלל נתונה ללחציה של הממשלה, אפס אינפלציה

 הרכב של הנושא.  שקופה ומבוקרת בקפידה הפקת הכסףאלא רשות , היא שתהיה ממונה על הפקת הכסף
היא בלבד שתהיה בעלת  שהרשות יהיה הבסיסי העיקרון אולם בהמשך יידון נציגיה את בוחר ומי הרשות

 הכסף את לממשלה שתקצה והיא במדינה ומבלי תלות בפוליטיקאים הכסף כמות הסמכות להחליט על
 העיקרית המטרה .כיצד להוציא כסף זה, הממשלה היא שתחליט בהתאם למדיניותה הפיסקאלית. להוצאה

ולא בעודף ובכך יימנעו הן  במחסור תהיה שלא כך כסף כמות על שמירה תלהיו צריכה הפקת הכסף רשות של
 . או אינפלציה בלתי מבוקרת מאידך מחד מיתון

 
סמכות שנשללה ממנו במידה רבה בישראל על ידי ההפיכה ), כמו שלריבון יש סמכות להיות המחוקק

ות זאת נשללה מהריבון על ידי וגם סמכ, כך לריבון הסמכות להיות המפיק של הכסף(  ץ"השיפוטית של בג
אך שהואצה מאוד , ההפיכה המתמשכת של הבנקאות הפרטית כיצרנית הכסף שניצניה לפני כמה מאות שנים

, סמכותו של הריבון לייצר כסף אינה שונה מסמכותו לשלוט בצבא.  עם כניסת הכסף האלקטרוני לזירה
המדינה מנסה להבטיח שוק . להפריט את אלה אף אחד לא מציע ברצינות.  להקים מערכת המשפט, במשטרה
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אך הצרה היא שתחת השיטה הנוכחית ידם , הוגן ובר קיימא על ידי מנגנונים עצמאיים כגון בנק ישראל
הארוכה של הבנקים מגיעה גם למוסד זה שבמקום לפקח עליהם מוצא את עצמו משתף אתם פעולה מתוך 

אחרי הכל הנגידים עצמם מגיעים . המרכזיים בעולם אינטרסים משותפים והוא הדבר לגבי כל הבנקים
משורות הבנקאות או משורות האקדמיה הממומנת על ידי הבנקאות ורבים מהם לאחר תום משרתם זוכים 

הבנקאים המרכזיים בעולם כיום מייצגים הרבה יותר את . למצנחים מוזהבים לתוך הפלוטוקרטיה
בעיה קשה היא שהן . מאשר את האינטרס הציבורי הרחב, האינטרסים של הבנקאות הבינלאומית התאגידית

התקשורת הכלכלית והן הציבור אינם מודעים באמת לכל העיוות הקשה של מערכת הכסף ובשל כך העיוות 
 .  של ייצוג האינטרס הציבורי הרחב

 
ת כל הענקת סמכו. נקל להבין את חששותיהם של אלה הסולדים מהחזרת זכות הממשלה להפיק את הכסף

תחת ?  מה האלטרנטיבה: אך הטיעון החזק ביותר הינו, לממשלה יכולה לעורר חששות לניצול לרעה
האלטרנטיבה הנוכחית מי ששולט בהנפקת היצע הכסף הם הבנקים הפרטיים שמטרותיהם המוצהרות בתור 

מחויבים טובת הציבור אינה בין מטרותיהם המוצהרות והם ! תאגידים פרטיים הם מקסום רווחים ותו לא
 . אשר בא בהכרח על חשבון כלל האוכלוסייה, על ידי בעלי המניות שלהם לפעול למקסום רווחים

 
" חוסר המעורבות של הממשלה"כי גם , חשוב להדגיש שאין כזה דבר חוסר מעורבות של הממשלה במשק

שהוסדר בחקיקה אלא בנושא , הרי לא מדובר בנושא שהמדינה ניטראלית לגביו!  היא בגדר מעורבות מלאה
כלומר גם תחת המצב הנוכחי המדינה ! ובסמכות מונופוליסטית שהוענקה לבנקים על ידי המחוקק והממשלה

 . נקטה עמדה ומעורבותה מבחינת מדיניות מוניטארית היא רבה וקריטית
 

 ,כאשר יש לה את הכוח פשוט להפיק כסף ,ולשלם עליו ריבית ,מדוע מדינה ריבונית צריכה ללוות כסף
 . בהדפסת שטרות והרבה יותר בהפקת כסף אלקטרוני בעלות השואפת לאפס

 
חסר ערך הוא  .2שני האפיונים של כסף פיאט הינם , כסף לטובת המשק והאוכלוסייה חייב להיות כסף פיאט

המחייב את הכול , הוא קונה את ערכו מכוח צו או חוק של הריבון .1כלומר חסר שווי משל עצמו , פנימי
הקיימא משעה -אך את עוצמתו וחוזקו האמתי משיג כסף הפיאט בר .במסחר ולצורך תשלום המיסים לקבלו

 . בהיסטוריה הקרובה, שאין לה תקדים, שהוא מוכיח את יציבותו

 

 

 

 הכשל של תקן הזהב :3 נספח

כלומר . או מתכת הכסף, כמו הזהב, תקן הזהב משמעותו הצמדת הכסף הקיים לסחורה כלשהי בעלת ערך
 . שאמורה לגבות את כמות הכסף שבמחזור, המדינה מגבילה את ייצור הכסף שלה לכמות הזהב שברשותה

ייצוג בלתי נכון וחסר קשר בין שווי המוצרים . כל הצמדה של כסף לסחורה או סל סחורות היא א, אולם
וני לחלוטין של עיוות קיצ נוצר בשל כך. לבין כמות הכסף שקיימת בפועל והשירותים שהמשק יכול לייצר

מה הקשר בין כמות הזהב שאגרה מדינה . ייצוג הערך של המוצרים והשירותים שהכסף אמור לייצג בפועל
כפי שגם הוכיח , הצמדת הכסף לזהב !אין כל קשר? כ המוצרים והשירותים שהיא יכולה לייצר"לבין סה

 .ףהניסיון ההיסטורי בכל העולם היא טעות חמורה ביחס למהות מערכת הכס

 הגדול ההון לכך שבעלי גרמה בעבר לכך ותגרום תמיד ,סחורות סל אף או ,זהב כמו לסחורה הכסף הצמדת
 הכסף היצע על ישתלטו ובכך הסחורה של השוק על ישתלטו ,ממנו שיותר כמה יירכשו ,ספקולציה עליו יבצעו

כווצות חמורה בהיצע הכסף תקן הזהב הוביל תמיד להת, כיוון שהזהב הוא מתכת נדירה, יתר על כן .במשק
 פעם ,אחרות ובארצות באנגליה ,באמריקה בפועל שהתרחש מה זה. ולדפלציה שהובילה לשפל כלכלי קשה

 2002 שבשנת עד, בשל הספקולציות הקיצוניות שנעשו עליו, תקן הזהב. ההיסטוריה לאורך פעם ועוד
 זה תקן כי ,אותו נטשו העולם אומות רשא כל לכן קודם כאשר ,הזהב תקן את סופית לנטוש נאלצה אמריקה

  .להתרוששותן הביא
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ב לרבות מה "את ההיסטוריה המוניטארית של ארהסטיל  סוקר ביל  No More National Debt בספרו
 . שהתרחש ביחס לתקן הזהב

 
הזהב במסחר המקומי והיו קיימים שטרות נייר שהנפיקו המושבות  תקןבאמריקה הקולוניאלית לא שלט  

במהלך המשבר הכלכלי הגדול ביותר בהיסטוריה המתועדת של  .דבר שרק אפשר את שגשוגן הכלכלי ,םעצמ
 .אמריקה הייתה על תקן הזהב ,שנמשך שלושים שנה ,ב"ב שפרץ לאחר תום מלחמת האזרחים בארה"ארה

נגדה כדי להילחם במתקפת הזיופים של הדולר שביצעה כ, במידה רבה עברה אמריקה לעבוד על תקן הזהב
והם שדחפו , הדבר גם תאם את האינטרסים של בעלי ההון הגדול. בריטניה הגדולה בזמן מלחמת האזרחים

והמשבר הכלכלי הגדול  2010העולם כולו היה על תקן הזהב במהלך ההתרסקות של שנת . לאימוץ תקן הזהב
  .אלא תרם להחרפתו ,לא רק שלא מנע את המשבר ,תקן הזהב. ב ובעולם"שפרץ בארה

 
מהר מאוד זורם לכספותיהם של הבנקאים ואילי ההון  ,הזהב כפי שמלמדת ההיסטוריה כסף המבוסס על

ועל ידי כך לשלוט בכמות הכסף , ואלה יכולים לבצע מניפולציות בכמות הזהב ואף להשתלט על כל שוק הזהב
  .של האומה וגם בפוליטיקה שלה

 להחזירפותה  2015 כאשר שימש כשר האוצר בש ,רציל'צ ווינסטון ,גדול המדינאים הבריטים במאה העשרים
שלו מסטנדרט הזהב  להודות בטעותו ולפרסם את החרטה העמוקה שלולא היסס  ,הזהב תקןבריטניה לאת 

 : שהוא עצמו הנהיג
ומשמעות הדבר לכל .. 07%מחיר הזהב האמיר ביותר מ  .לאחר שהנהגנו את סטנדרט הזהב אבדנו יציבות"

חוסר הוגנות משווע לגבי אלה שייצרו את העושר האמתי  ,להחזיר חובותיהם מוצמדים לזהבאלה שנאלצו 
עד שאני ..שיעור יותר משאבים ממה שלוו לאיןשנאלצו להחזיר  ,המדע והיזמות ,לכוח העבודה ,לבריטניה

ל תקן הנזק שאני מצביע על . משוכנע שאלה שייצרו בפועל את העושר הלאומי לא יסבלו דיכוי כה חתרני
  "ועל הצורך החיוני למצוא לכך פיתרון בעדיפות ראשונה ושנייה ושלישית הזהב

House of Commons, 1944, vol. 399, Parliamentary Debates, Great Britain. Parliament. 
Still, Bill (2012-04-23). No More National Debt Reinhardt & Still Publishers.  

 
 היה ולא באמת כאלו היו לא ,זהב מגובות שנחשבו כמערכות בהיסטוריה הכספים מערכות רוב, יתר על כן

שמחסני הזהב בפורט נוקס שהיו  התגלהב "בארה גם  .הקיים לכסף כגיבוי הזהב מלוא את" מאחוריהן"
כשנחשף הדבר לפני משלחת של . אמורים לגבות את המטבע האמריקאי התרוקנו מבלי שהקונגרס ידע על כך

המדינה האחרונה שעדיין החזיקה בתקן , ב"היה זה הקש ששבר את גב הגמל ואילץ סופית את ארה, ונגרסהק
 . 2002הזהב לנטוש אותו  ב 

 
 אחרת ערך בעלת סחורה כל או  זהב .קיימא וברת טובה כסף ייצור מערכת לבין  טובה סחורה בין לבלבל אין

 ואינו בערכו מאד תנודתי בוודאי הוא אך .לא לעיתיםו ,תשואה נושאת טובה השקעה לעת מעת להיות יכול
 .זמן לאורך יציב

 ערכו את ששואב ,קיימא-כסף ברעל כך עונה   .זמן לאורך יציבה תהיה כי מבקשים אנו שלנו הכסף ממערכת
 מניפולציות לעשות בקלות שניתן אחר או כזה טבע ממחצב הנובע פנימי ערך לו ושאין הריבון החוק של מכוח

 .רכוע על
 

לוקה  ,סטנדרט הזהב לדעתי: הגיב לשפל הכלכלי הגדול בשנות השלושים באלה המילים ,אלברט איינשטיין
המרפא ...בחיסרון הרציני שמחסור בהיצע הזהב מוביל באופן אוטומטי למחסור של  היצע הכסף במחזור

. אינפלציה או דיפלציהעל היצע הכסף במשק  שימנע  של המדינה שליטה...הינו לדעתי ,הטבעי לצרותינו
 . במשפט זה הצליח איינשטיין לתמצת את כל מהות הרפורמה המוניטארית הנדרשת

 
העשירים ביותר , או אף מסל סחורות, כאשר הכסף נעשה ממתכת יקרה כמו זהב שיש לה ערך משל עצמה

מכריע של הזהב מאחר וישלטו על רובו ה - to corner the market -ישתלטו על השוק , ישתלטו על הזהב
יהפכו את שאר העם לעבדים ואריסים בשליטתם בזהב   .הם ישלטו על רובו המכריע של הכסף במשק, במשק

תחת , שזה תמיד מה שהתרחשמלמדת אותנו  ההיסטוריה אכן   .שלטון העשירים ביותר –של הפלוטוקרטיה 
ו את מטבע הנחושת הזול וחסר באימפריה הרומית משעה שיוליוס קייסר ועשירי רומא ביטל . תקן הזהב

והכניסו את מטבע הזהב עם דיוקנו של , הערך הפנימי שרווח ברפובליקה הרומית ואפשר את שגשוגה הכלכלי
השחתתה עד , ניוונה, החלה ההתדרדרות הכלכלית והחברתית של האימפריה, ויצרו את כסף הזהב, הקיסר

  .להתפוררותה וחיסולה
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 ם 'מיכאל ראוובות פ"עית הרפורמה המוניטאר: 4 ניספח

  Micahael Rowbotham The Grip of Death, 1998 ספרומם 'מייקל רובות

 00%יצירת כסף ללא חוב כבר התרחשה בעבר בכמה תקופות והיא פעלה טוב יותר מאשר המצב הנוכחי בו 
 ,ם הקיימיםהוא מציג את היתרון של שימוש במוסדות ובמבנים הפיננסיי  .מהיצע הכסף הוא מבוסס חוב

אולם  ,לכל המוסדות הפיננסיים הנוכחיים יש רציונאל .הרחק מהחוב -כדי לנוע בכיוון המוניטארי הנכון 
חוב זה הוא שמוביל לחוסר יציבות  .הגורם לכשל שלהם הוא החוב העצום והמחסור בהיצע כסף אמיתי

  .רות הימוריםאשר בתורו הופך את זירות המניות וזירות המטבע הבינלאומי לזי ,כלכלי
 

הכשל של ממשלות ליצור כסף ללא חוב הוא גם הגורם למיסוי הדורסני והמוגזם ובה בעת מגביל את הוצאות 
אשר תחולל שינויים , ם מציע רפורמה שתתבסס על המוסדות הפיננסיים הקיימים'רובות.  הממשלות

הפשרה בין . באופן מאוזן מידה משמעותית של חופש כלכלי יחד עם שימור כוחן של ממשלות .שיעבדו
התערבות הממשלה מחד לשוק חופשי מאידך כרוכה בשאלה כיצד יחולק הכסף נטול החובות שיונפק לתוך 

שכן הצורך ליצור כסף ללא חוב מחד והשאלה כיצד להזריק אותו  ,זוהי סוגיה פוליטית מרכזית ;הכלכלה
 . לכלכלה מאידך הם שתי סוגיות שונות

 
ץ דאגלס מנהיג תנועת הדמוקרטיה החברתית בשנות הארבעים שהתפשטה אף מעבר הרפורמאטור סי איי

הקצאה של הכנסה אוניברסאלית לכל האזרחים  .א ,תמך בהקצאת הכסף בשני אמצעים בלבד ,לבריטניה
ם עצמו טוען שיש 'אבל רובות .ומאידך סובסידיות לתעשייה כדי להתאים את כוח הקנייה עם המחירים

 .שלה עצמה תקצה חלק מהכסף נטול החובות לצורך הוצאותיה שלה ככסף למגזר הציבורינימוק חזק שהממ
לקדם את מכירת , הכנסה בסיסית לכל שהוצעה על ידי דאגלס נועדה כדי להגדיל את כוח הקניה של הצרכנים

הכסף נטול החובות הנדרש במשק לפי . הסחורות ולשחרר את המשק מההגבלות של מחסור בכוח הקניה
ם מכיר בכך 'אך ראוובות .היישר לכיסי הצרכנים - לס צריך להיות מוזרק ישירות למקום שבו נזקקים לודאג

שבימינו אלה כל הממשלות ממלאות תפקיד מרכזי בהספקת שירותים חברתיים מתוך אחריות חברתית 
  .שהדמוקרטיות הליבראליות לקחו על עצמן

 
, על ידי מימון הוצאותיה שלה, שהיא מייצרת למחזורהטיעון שהממשלה היא שצריכה להזריק את הכסף 

לגביו היוותה היצירה של כסף נטול . אברהם לינקולן ,מוניטארי חשוב אחר מעלה על הפרק רפורמאטור
. חובות לא רק את הזכות העליונה של הממשלה אלא גם את ההזדמנות היצירתית הגדולה ביותר שלה

הזריק למחזור את הכסף והאשראי הנדרשים כדי לממן את לינקולן הראה שהממשלה יכולה לייצר ול
אנו רואים כאן שתי גישות שונות לגבי הוצאת . הוצאות הממשלה ובה בעת לממן את כוח הקניה של הצרכנים

חוב שמנפיקה הממשלה -זאת המדגישה שהכסף נטול, זאת של דאגלס וזאת של לינקולן ,הכסף נטול הריבית
ומאידך הגישה המדגישה שהוא חייב לממן ראשית כל את , קניה של הצרכניםחייב לממן תחילה את כוח ה

תוך מימון יציב , הוא יוזרק בהמשך למשק, ומהיותו כסף נטול חוב שאינו חייב להיפרע, הוצאות הממשלה
בזמננו  .עמדותיהם של דאגלס ולינקולן הן לא פחות רלוונטיות כיום .ובר קיימא של כל שכבות המשק

לבתי  ,כיום יש מחסור אדיר במימון להוצאות ציבור .חובות של הממשלה מובנים מאליהםהאחריות וה
אינה  הקריאה של דאגלס לקצבה לכל ,אולם בה בעת .לתשתיות ומה לא ,לכבישים ,לבתי ספר ,חולים

  .מאבדת מערכה
דול כוח מבוססת גם על גי ,הדרישה להכנסה בסיסית הולמת המבוססת על יצירת רשת ביטחון לכל אדם

 .שמאפשר תוך כדי כך להגדיל מאוד הן את התוצר והן את רווחת האוכלוסייה כולה, הייצור הפוטנציאלי
בהקצאת הכסף נטול  ,ם ומתקנים מונטאריים אחרים מציעים לשלב את שתי העמדות המנוגדות'רובות

ו כהכנסה הולמת מחד הקצאתו לממשלה ולסקטור הציבורי להוצאותיו הנדרשות ומאידך הקצאת .החובות
  .לשיפור כוח הקניה של הצרכנים ,לכל

שילוב  .שילוב זה יביא לידי ביטוי הן את המחויבויות של הממשלה והן את הזכויות של הפרט לביטחון כלכלי
וזאת תוך ביטול עלויות  ,כזה גם ישחרר את הממשלה מחלק ניכר מתשלומי העברה שלה לנזקקים

עם אפשרות לצמצום , שילוב כזה יאפשר גידול בהוצאות הממשלה, כן יתר על. בירוקרטיות משמעותיות
עקב הגידול , וזאת מבלי לגרום לאינפלציה, שכן הממשלה תדפיס עתה חלק גדול מהוצאותיה, המיסוי

 . התואם בתוצר
 

חלק גדול ממאמצי  .ישנם תחומים נוספים שבהם הכנסה בסיסית ושירותי ציבור משופרים חופפים זה את זה
בין הצרכנים ליצרנים  ,משלות מושקעים כשחקן בזירת הניגודים החריפים שבין המעסיקים לעובדיםהמ

ההקלה המשמעותית של מתחים אלה עקב הרפורמה המשולבת תשחרר משאבים ציבוריים נוספים  ,ואולם
בעיקר  גידול תקציבי החינוך, שיפור הביטחון האישי ,איכות הסביבה ,שיפור התחבורה ,ליעדים חיוניים
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, תוך הגדלת האחריות החירות ויכולת הבחירה של המשפחות בנושא החינוך, בהקצאת תלושי חינוך להורים
  .שיפור הממשל המקומי ועוד

תוסר אימת , לחיות מעל סף העוני, קצבה קבועה לכל תאפשר גם לחסרי יכולת השתכרות, ם'אליבא דרובות
 . ו הוצאות הממשלה בגין האבטלהוגם יצומצמ, ההתדרדרות במדרון העוני החלקלק

 
של היתרון הכלכלי רחב ההיקף לכל המשק בגין הכנסה בסיסית הולמת , אך כל אלה הם רק תוצאות הלוואי

עקב התאמת , לשיא כוח הייצור, מעצם כך שרנטה זאת תאפשר למשק להגיע לשיא הפרודוקטיביות שלו, לכל
עמדנו על כך . בגין התאוצה הטכנולוגית, יע של המשקכוח הקניה העולה של הצרכנים לכוח הייצור המרק

יעלם גם , יתר על כן. אינו גורם לאינפלציה, שהיצע כסף גדל הנענה בייצור גדל בהתאם של מוצרים ושירותים
 . כדי לשרוד, אותה חייבים העסקים לגלגל על המחירים, הריבית, הגורם העיקרי לאינפלציה בעידן הנוכחי

 
נטול חוב יצמצם באופן מובנה את גובה -כסף .התדרדר במדרון החלקלק אל העוני ייתםהחשש של הבריות ל

ויקדם דיור בר השגה , ולכן גם יאפשר את הקטנת חובות משקי הבית, ן"המשכנתאות ולא ינפח בועות נדל
  .לכל

 
לאנשים חוב תאפשר -שאינו מבוסס רפורמה מוניטארית שבבסיסה הנפקת כסף ריבוני, לגבי מודל התעסוקה

הכנסה קבועה גם תאפשר לבלתי מועסקים זמן מתאים להכשרה  .לעבוד פחות שעות ובמשרות חלקיות
 . ומציאת משרה הולמת

 
, בקרב בעלי השכר הנמוך ביותר  בכוח אדם  בחוסרהוא החשש , ם אינו מעלה בפירוט'ובותסוגיה שר, מאידך

נדרשת לכן . חיות על קצבתם ולהתבטל מרצוןפו לשיעדי, החקלאות, הניקיון, ענף המזון, עובדי השירותים
לבדוק באופן שוטף שלא נוצר מחסור בכוח אדם הפוגע אף הוא , זהירות ביישום הקצבה החודשית לאזרחים

כדי , מעקב אחר טעויות ותיקונן. ופוגע בשל כך בתוצר המקומי האופטימאלי, ובעסקים הקטנים, במשק
 .  ן נתון ובמצב משק נתוןלהגיע לגובה הקצבה האופטימאלית בזמ

 
שינוי השיטה המוניטארית תאפשר לחדשנות הטכנולוגית להתקדם במסלולים אנושיים יותר בקצב ההולם 

 ,תהיה זאת כלכלה שתשרת את האדם .מבלי להפוך את האדם לעבד לכלכלה, יותר את צרכי האדם והחברה
  .בוודאי טוב יותר מהשיטה הקיימת

 
כיוון שאותם  ,ושבים לצרוך מידה מסוימת של מוצרים ושירותים ללא עבודהקצבה בסיסית מאפשרת לת

אך לא היו נרכשים בגלל המחסור הכרוני בכוח הקניה של הצרכנים  ,מוצרים ושירותים כבר זמינים במשק
וחלוקה הגיונית  ,הקצבה הבסיסית יוצרת ביזור של הכוח הכלכלי .הקיים בשיטה המוניטארית הנוכחית

הרפורמה המוניטארית מצביעה על קשת . באופן שמיטיב עם כלל האוכלוסייה ,וגה הכלכליתיותר של הע
 ,ישמש אך ורק להוצאותיה ,כל הכסף החיובי שתייצר הממשלה ,כאשר מהצד האחד ,רחבה של אפשרויות

 עד לאופציה המנוגדת שכל הכסף החיובי יוצא אך ורק על הכנסה ,וישתלשל ממנה לסך כל היצע הכסף במשק
בשני המקרים המדיניות תרחיב את היצע הכסף במשק ותגדיל את כוח הקניה ואת התוצר  .בסיסית לכל

אך ההבדל הוא שבמקרה הראשון תהיה זאת באמצעות הרחבת השליטה של הממשלה במשק ואילו  ,המקומי
  .במקרה השני זה יתרחש תוך ביזור הכוח הכלכלי לאזרחים

האיזון בין הוצאות הממשלה  .ישות אלה הוא השילוב הנכון והמאוזןם השילוב של שתי ג'לדעת ראוובות
  .להכנסה אוניברסאלית מדגים את אפשרויותיה של השיטה

 
 ,תפיסות שונות של מדיניות ,הכסף כישות מתמטית יכול לשרת ולהתמודד עם מגוון אינסופי של אפשרויות

הכסף המתפקד כמנגנון מתמטי  .ההפך הכסף יכול ואמור לשרת את האדם ולא .דגשים וערכים משתנים
 . הוא גמיש דיו כדי לבצע את מה שאנו מיעדים לו, רציונאלי

 
אין ארוחות חינם מקובל על רבים ולכן  ,חוסר אמון וניצול לרעה של אמון מקיפים אותנו מכל עבר והמושג

, שראל ועתה גם באירופהבי. העומדת בניגוד לאתוס העבודה, ניתן להניח שרבים יתנגדו עקרונית לקצבה לכל
אבל עצם המושג של מקור קיום חופשי טבעי . גם עלולה להיתפס כאיום דמוגראפי, קצבה לכלל האוכלוסייה

האדם הקדמון קטף פירות מהעצים שאותם הוא . כמתת חינם אינו דבר חדש בהיסטוריה האנושית, לאדם
קלאות כדי להבטיח את הספקת המזון כאשר האדם החל בח .הם צדו את החיות שהם לא גידלו .לא גידל

 ,אך עדיין התהליך הטבעי של הצמיחה של היבול ובעלי החיים ,נדרשה עבודה רבה יותר ,לאוכלוסייה גדלה
 ,תרבות וקהילה ,אויר ,של מים ,של כדור הארץ ,אנו יורשיה של אימה אדמה .היווה משהו שניתן חופשי

בדמות , עתה מוענקת לאנושות מתנה ענקית. נו אותם כמתנהאלא קבל ,שאותם לא אנו יצרנו ,חברה וכלכלה
 .  שמאפשרים לנו הטכנולוגיה והאוטומציה המואצים, הגידול העצום בכוח הייצור של מוצרים ושירותים

רמת חיינו כיום איננה ביטוי  .מציעה לנו מידה שלא תאומן של יש מאיין 12הטכנולוגיה המתקדמת במאה ה 
אלה היא ביטוי של טכנולוגיה שהתפחה דרך אינספור המאמצים של דורות רבים  ,דשל מאמצינו שלנו בלב
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גם אנו  .לפנינו והיא מדגימה עיקרון יסוד של החיים שתמיד קיימת תמורה מעבר לעבודה הישירה שלנו
אם נוכל להשאיר להם חירות כלכלית במערכת מוניטארית מתפקדת וכלכלה  .נשאיר ירושה לילדינו

 .תהיה זאת ירושה גדולה באמת פרודוקטיבית
 

אחרים ייטענו  .ישנם כאלה הטוענים שהאדם לא יסתפק במה שיש לו כי הוא ייצור רכושני מטבעו ורודף בצע
אולם אם נבחן את שני  .כיוון שהאדם הוא מטבעו עצל ,שההסדר של הכנסה בסיסית יוביל לשקיעה כלכלית

מבוססת  ,וקרטיה כלכלית שנובעת מהכנסה בסיסית לכלדמ .הטיעונים האלה נראה שהם מבטלים זה את זה
אם האחריות המצרפית שנגלית אצל הרוב העצום של הבריות  .שטרם בא לידי ביטוי בכלכלה ,על אמון באדם

להאכיל את החתול או לשיר שיר או  ,לשלם חשבונותיהם ,להחזיק בעבודה ,כאשר הם נאבקים לגדל משפחה
ביחס , אי ודאויות ודאגות ביחס לביטחונם בעתיד ,לחצים ,ן של שינוייםשניים בעוד הם מוקפים בשיטפו

העתיד  ,הייתה מהווה מרכיב בהנחיית הכלכלה, אם אמת מידה נגלית זאת של הוכחת יכולת –לבריאותם 
, טרסט יצרני היצע הכסף הפרטיים הוא חסר אחריות, לעומת זאת .הכלכלי והחברתי שלנו היה מובטח

 .  שחייב בדין וחשבון לאזרחים, אין הוא גורם לגיטימי אחראי ,וומאיים על עתידנ
 

כל כמה  .הצורך לאיזון מחודש של ביזור הכוח הכלכלי נדרש גם בגין השטחיות של התהליך הפוליטי המודרני
אנשים הולכים להצביע והמפלגה שזוכה בשלטון מקבלת עכשיו קדנציה לבצע את מצעה או אף  ,שנים

נוצרות מפלגות ומערכות פוליטיות שבדרך כלל מתכססים את הציבור במניפולציות  .יןלהתכחש לו לחלוט
אך זוהי עובדה שחירות  ,אין בדברים אלה שלילה של הדמוקרטיה הפוליטית הקיימת. מגוונות כדי להיבחר

  .שלנו המניפולטיביתמאשר הפוליטיקה  ,כלכלית משמעותית הרבה יותר לבריות
 

דמוקרטיה כלכלית לא רק שהיא מוצדקת  .בעלת שליטה מרחיקת לכת בכלכלהממשלות מודרניות הן 
 .עתיר קונפליקטים ,היא גם מפחיתה את המשא שעל הממשלה לשאת בניהול משק לא יציב ,כשלעצמה

היכולת למדוד במדויק   .רפורמה מוניטארית תאפשר שקיפות מלאה של החלטות הממשלה בנוגע לכלכלה
העדפות  ,הפעילות הכלכלית כגון מיסוי פשר גם לתעד באופן שקוף בהרבה את יא, את היצע הכסף במשק

סעד והוצאות והבריות יוכלו להגיע לשיפוט הוגן ומבוסס יותר של סדרי  ,שירותים ציבוריים ,השקעה
  .העדיפות של הממשלה ויעילותה מאשר במצב הקיים

 
 בורות ויהירות לא קונספירציה אלא 

 
לדעתו לא קיימת כאן מזימה  .תולדה של קונספירציה איננה ,רכת הכסף הנוכחיתשמעגורס , ם'רוואבות

שהיא דווקא תולדה הראיות מצביעות על כך  .שנועדה להחזיק את העולם במצב של עבדות לחובותמתוכננת 
 .שלא לומר בורות של מקבלי ההחלטות, של הרבה אי כשרות וחוסר הבנה תהומי

  
יטיקאים הרלוונטיים חסרי הבנה באשר לנקודות התורפה המהותיות של רוב הפול, על פי הצהרותיהם

פשוט אינם  ,כמו גם מרבית הכלכלנים, רוב הפוליטיקאים אשר מפעילים את השיטה הפיננסית .הכלכלה
במיוחד הם חסרים מודעות מינימאלית לגבי האלטרנטיבות המועלות על ידי . מבינים את הדברים לאשורם

אתגר הרפורמה המוניטארית יעמיד במבחן את היושרה והעקרונות של  אולם. תהרפורמה המוניטארי
או שהם מעדיפים בהתמדתו תוך שהם מנהלים  ,האם הם באמת רוצים לשים קץ לעוני .הפוליטיקאים שלנו

הכנסה בסיסית לכל מהווה מימון ? האם הם באמת רוצים להתמודד בהצלחה עם בעיית התעסוקה .אותו
  .הוא בגדר תועבה לרוב הפוליטיקאים והממשלותישיר לאזרחים ש

 
הם הזן החדש של דמויות פוליטיות  ,מאשר הפוליטיקאים המקומיים שלנושמאיימים יותר אולם אלה 
, כמו אנשי קרן המטבע והבנק העולמי ,הרוב המכריע של אלה המעורבים בממשל בינלאומי .בינלאומיות

ים הבינלאומיים משוכנעים שהם מופקדים על הרווחה והפיתוח ואנשי התאגיד, הבנק להסדרים בינלאומיים
כך הם השיגו את  .הם גם שבויים בתיאוריה הכלכלית הרווחת עד לפרט האחרון .של המין האנושי

על ידי שקבלו על עצמם הן את התיאוריות והפרקטיקה של הכלכלה הקונבנציונאלית והן את ; עמדותיהם
  .מדרג הכוח שנובע ממנה

 
כל כך  ,יקאים ואנשי עסקים בינלאומיים מהווים מעמד של אנשים שכה מנותקים מהעולם האמתיפוליט

ובוודאי שהם חסרי מושג לגבי זכויותיהם  ,מהכישורים שלהם ,מרוחקים מהשאיפות האמתיות של האנשים
הם  .אבל רפורמה כלכלית קונבנציונאלית ,לגביהם רפורמה כלכלית תמיד נדרשת .האמתיות של האנשים

גידול בלתי פוסק בתוצר בלי כל קשר לתרומתו לאיכות  ,רואים את הכיוון קדימה על ידי יותר סחר חופשי
ביטול רגולציות על תאגידים וההתאמה של שווקים לאומיים על  ,תחרות חופשית; החיים של האוכלוסייה

  .במילים אחרות יותר שליטה להם עצמם –ידי סוכנויות על לאומיות 
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ארגון   WTO את , OECD את ה ,את קרן המטבע הבינלאומית ,וסופיה שמנחה את הבנק העולמיזוהי הפיל
שאם יעבור , הטרנס פסיפי  TTPועתה הסכם : ש.א.ד)והשוק האירופי  NAFTAכמו גם , הסחר העולמי

 ( ירושש עוד יותר את האוכלוסיות לטובת התאגידים הבינלאומיים
 

אלא שילוב של בורות ויהירות ששולטים על  ,ספירציה כנגד האנושותהכשל שהם באמת לוקים בו אינו קונ
הפקידים רמי  ,תודעתם באופן שאינו ניתן לערעור על ידי אלה המאכלסים את הנהלות העסקים התאגידים

זוהי הפילוסופיה שהנחתה את בכירי הבנק העולמי לצלוב כלכלות  .דרג בממשלות ובסוכנויות הבינלאומיות
וכאשר נכשלו התשובה , על ידי מעורבותם המקיפה בניהול המשקים הללו  ,עולם שלישי רבות של ארצות

לאנשים  .עוד ועוד מאותו דבר שכבר נכשל לחלוטין ,הייתה הפעלת עוד יותר כוח ויותר שליטה על המשקים
. להםלתת לעובדות המציאות להפריע  המונחים על ידי פילוסופיות מנותקות מהמציאות יש את הכישרון לא

א דוגמה מאלפת להתנהלות יה 1725בשנת , שניצלה על ידי סיוע חירום, פשיטת הרגל של יווןש .א.הערת ד)
 . זאת

 
 ,השקעות זרות וזרמי הון הפילוסופיה המנחה את דרישות קרן המטבע היא לצמצם וויסות ורגולציה של

אולם זוהי פילוסופיה  .בינלאומית הם דורשים ומקבלים עוד שכבה של בירוקרטיה ,וכאשר אלה יוצרים בעיה
אין זכות לארגונים בינלאומיים להתערב בכלכלה באופן שמתעלם לחלוטין מהשאיפות  ,מוטעית

  .הדמוקרטיות והצרכים של האנשים
 

הבנויה על מערכת  ,אנו עדים לפעולה הקולקטיבית של רעיון פוליטי שאינו מתפקד ופרדיגמה כלכלית מוטעית
במקום לטעון  .שהבנתו מוחמצת ושיטה פיננסית שכמעט ואין קורא עליה תיגר ,כשל פנימיפיננסית בה גלום 

האתגר האמתי הוא לתת מענה למספר העצום של אלה שכבר החלו להבין שהכלכלה  ,לקונספירציה
האופי של הדיקטטורה הכלכלית שממנה אנו סובלים הופך לברור רק  .הקונבנציונאלית הקיימת אינה עובדת

בורות זאת מכפילה את הקושי ומקשה  .שתובן עד תום המערכת הפיננסית ויישקלו האלטרנטיבותלאחר 
ראשית יש לשכנע אנשים שהגיעו  .הרבה יותר להתמודד איתה מאשר אילו היה לנו עסק עם קונספירציה

הם לאחר מכן עלי . לעמדות של כוח מתוך חשיפת נקודות התורפה החריפות של הכלכלה הקונבנציונאלית
לבסוף יש לשכנע אותם  .ללמוד ולהשתכנע ביחס להתכנות ולתקפות של הרפורמה המוניטארית המדינתית

 . אין זו משימה קלה .ליישם עקרונות מדיניות ההפוכים למה שבו כל כך הרבה זמן האמינו ופעלו במסגרתו

 

 ?האם הכלכלנים יסייעו
לרפורמה המוניטארית דרך פער אי ההבנה שממנו ישנה אולי קבוצת אנשים אחת שיכולה לאפשר פריצת דרך 

באופן אירוני אלו הם אותם האנשים שגינו את הרעיונות הללו מלכתחילה ובאופן הכי  .היא תמיד סבלה
כיוון שהיא מעמידה  ,אשר רובם ראו את הרפורמה המוניטארית ככפירה טהורה ,אלה הם הכלכלנים .תקיף

והיא בוחנת את כל בעיית  ,הכלכלה כפי שהובנו באופן מסורתי בסימן שאלה את העקרונות המרכזיים של
  .הכלכלה מנקודת מבט אחרת

 
ואולי לא נותרה לכלכלנים ברירה אלא  ,הכלכלה הקונבנציונאלית כבר דחפה את העולם אל עברי פי פחת

סובר , ללא התמיכה של מקצוע הכלכלה .להודות במתווה המוטעה ולחפש את המציאות לאמיתה
קשה יהיה להניח שקברניטי הכלכלה הפוליטיים יעלו על הדרך של רפורמה מוניטארית ללא  ,ם'ותרוואב

העולם האקדמי הוא הזירה  .כן אנו חושבים שזה יעבוד ,אנשי כלכלה מובהקים ומוכרים שיאמרו להם
רית לפני כמאה שנה כשרעיונות הרפורמה המוניטא .המתאימה לבחון רעיונות חדשים וגם לתת להם תוקף

אך אם  .חוסר התפקוד של המודלים הכלכליים הרווחים טרם התברר עד תום ,הועלו לראשונה בבריטניה
רעיונות אלה יתקבלו לבסוף זה לבטח יהיה כיוון שכמה חברים בעולם האקדמי הרלוונטי ייקחו ברצינות את 

 .ות לרפורמה מוניטאריתויהיו אלה שיצביעו על מגוון אלטרנטיב ,הביקורות על השיטה הפיננסית הקיימת
 IMF  ה כלכלני מבחירי ובנס קומהוף של המחקר בעבודת 1721 מענה מצאה אכן זאת תקווה: ש.א.ת תהער

 (ראה תכנית שיקגו עיון מחדש)

 

 דמוקרטיה כלכלית
 
היא בראש וראשונה  .תהיה זאת טעות להשאיר את הרושם שרפורמה מוניטארית הינה בעיקרה עניין טכני 

להשאיר  .גם אין זה נכון שנטל ההוכחה רובץ רק על כתפיהם של אלה המציעים רפורמה .ניין פוליטיובעיקר ע
  .ללא רפורמה שיטה פיננסית כה הרסנית היא כנראה לקיחת הימור מסוכן בהרבה מאשר לבצע רפורמה

 ,הממשלהגם המריבה שלעולם אינה מסתיימת בין שמאל לימין ביחס למיסוי וסדרי העדיפות של הוצאות 
האפשרות הפוליטית האמתית מצויה בהחלטה לייצר את  .אינו מייצג את הקשת השלמה של האפשרויות

כיצד יכולה . היצע הכסף על ידי הממשלה ועל ידי כך להרחיב את קשת האפשרויות העומדות לפני הממשלה
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מבלי ? פיק את הכסףכאשר היא אפילו איננה שוקלת לה ,ממשלה לטעון שאין לה את הכסף למטרות נדרשות
העוגה 'כיצד לחלק את  ,התקציבים הממשלתיים עליהם מתנגחים הפוליטיקאים ,לחולל רפורמה חיונית זאת

עובדים ואנשי עסקים  ,שכתוצאה ממנו ,מבוסס חוב-אינם יותר מתרגיל חלול בתעמולת כסף ,'הלאומית
  .ינאה ופירוד חברתימוצאים עצמם במלחמה ובקונפליקט תוך ק ,וסקטורים שונים של המשק

 
מורים ומגוון  ,קבלנים ,ממציאים ,אנשי עסקים ,פועלי מפעלים ,מצב הדברים הנוכחי הוא שבעוד חקלאים

הם אינם יכולים להחליף את  ,רחב נוסף של אנשים ומקצועות עובדים יחד כדי לאפשר את העושר של ארץ
 .ות שבעצם מייצרות את היצע הכסף למשקאלא על ידי לקיחת הלווא ,המוצרים והשירותים שהם מייצרים

והתעשייה נואשת  ,למרות העובדה שהמוצרים קיימים .הם אינם יכולים להתקיים מבלי ללוות כדי לקנות
הם אינם יכולים לרכוש את המוצרים אלא על ידי שחלק הולך וגדל מהאוכלוסייה ייקח   ,למכור אותם

להמשיך לתת  .חוב נושא ריבית-כסף .יצע הכסף במשקהלוואות ההולכות וגדלות ליצור באמצעותם את ה
, מחד ומדרון העוני החלקלק מאידך לזה להתרחש משמעו להכניס את כולם עמוק עוד יותר לתוך הר החובות

  .יגדיל את היצע הכסף במשק, כדי שגידול החוב במשק
 

 .ביותר שניצב לפנינו הינה תחום הרפורמה החשוב ,קיימא-כסף ברלא תהיה זאת הפרזה לטעון שרפורמת 
 ,חשובה יותר מאשר התנועה להגנת הסביבה; רפורמה זאת חשובה יותר מאשר המלחמה כנגד העוני והרעב

הסיבה לכך היא שרפורמה מוניטארית תתקן  .והמאבק לצדק חברתי ורווחה ,מאשר המלחמה כנגד הגזענות
מה תביא לשיפור עצום בכל המדדים היא עצ ,במידה רבה את השיטה האחראית לכל החוליים שנמנו לעיל

  .הללו
 

השיטה הפיננסית מבוססת חוב  .הן אמריקה והן בריטניה חולקות אחריות משותפת למצב בעולם כולו כיום
אבל היא הגיעה לבסוף לכלל מיצוי מרבי  ,נוצרה באנגליה ולאחר מכן הועתקה על ידי העולם כולו

ות הללו גם התחוללו תנועות משמעותיות של דמוקרטיה בשתי הארצ .ב"באימפריאליזם הפיננסי של ארה
  .כלכלית

 
לא יכולה להיות התאמה רבה  .החירות וזכויות האזרח מול הכוח של הממשלה ,אמריקה היא ארץ החופש

ושל נכונותה לאמץ את אנשי כל הגזעים בארץ  ,יותר מאשר הרוח העצמאית שהביאה ללידתה של אמריקה
אוכלוסייה החופשית מעבדות השכר והמשכן  –הפוך באמת לארץ החופש מאשר אמריקה שת ,החירות

חלק עיקרי מההיסטוריה של בריטניה הוא בעל מסורת של  ,בה בעת. הראשון של דמוקרטיה כלכלית
  .וזוהי עת מתאימה שהיא תחיה את המורשת הזאת ,ומודל של יושרה פוליטית ,חלוציות במנהיגות פוליטית

עת תפסו  ,ם נוצרו ומוחרפות על ידי השיטה הפיננסית שקיימת מזה מאות בשניםכה רבות מבעיות העול
ונשלל השפע הטבעי מרוב בני האדם שיכול היה להציף את , הבנקאים את השליטה על היצע הכסף בעולם

 . כולם
 

תהיה ? מי תהיה האומה החלוצית שתגשים ראשונה את הדמוקרטיה הכלכלית ,לפנינו משימה היסטורית
 ,מתווה אשר יוביל לשפע לאנושות ,האומה אשר תגשים הצלחה ולבסוף כל האומות ילכו בעקבותיהזאת 

  .כעידן החושך שיותיר מאחור את תקופתנו הקשה שתראה
 

 וחוקים כללים של אוסף מאשר יותר מעט אלא איננה אדם ידי מעשה מהיותה המוניטארית המערכת
התנגדותם של  על להתגבר והיכולת הפוליטי הרצון ימיםשקי משעה ,לתיקון קלה היא ,מחשוב ומערכות

  .המשוריינים בעלי האינטרסים
 

המייצגת את האינטרס , שקופה, אוטונומית רשות הפקת הכסףהשאלה המרכזית היא האם תתקיים 
אין צד . או שמא תאגידים בנקאיים פרטיים שהאינטרס שלהם הוא רווח אישי, הציבורי והלאומי הרחב

כערך שהוא רווח ששויו ' מתעשר הן מרווחי הסיניוארז, ל מי שמורשה להפיק כסף לאומי יש מאיןכ!  שלישי
מס המוטל על כלל האוכלוסייה הריבית כמוה כ .האשראי שהוא מנפיק יש מאיין הוא גובה ריבית הנקוב של

 . זהו רישיון להתעשר באופן בלתי מידתי על חשבון האזרחים והמדינה, לרבות על הממשלה
 

הכסף שימש כאמצעי הטוב ביותר להשתלטות של האליטות על כלל , לאורך ההיסטוריה האנושית
מטבעות שהוטבעו וקבלו חותם  –זרימת הכסף הייתה חייבת להיות פיזית , אף כי בעת העתיקה, האוכלוסייה

אף היא  הייתה, של השליט או האליטה השלטת, וגביית המיסים -המלך ונדרשה פעילות הרתעה נגד זיוף 
המונח טמיון משמעו אוצר המלך וירד לטמיון  ,אגב   .הייתה פיזית בהבאה לטמיון של תבואת השדה והחי

בעידן המודרני של כסף אלקטרוני מצאו שליטי הכסף דרכים יותר   .משמעו המקורי הלך לאוצר המלך



141 
 

דעת הציבור תוך שהם מבלי שהם אפילו חושפים את עצמם לתו, יצירתיות כדי לשאוב את העושר הלאומי
 . לוחמה פסיכולוגית מתוחכמת לשם כךבנוקטים 

השואב את כוח הקניה שנוצר לאוכלוסייה פרי , שיטה זאת היא המעגל הראשון המרושש את האוכלוסייה
 –באופן שוטף על בערך כפול מהיצע הכסף הקיים כיום בישראל , על ידי תשלום ריבית, ליצרני הכסף, עמלה

טריליון בערך סכומים הנעים כיום  2.1מיליארד בעוד היצע החובות עומד על  557ד על כ היצע הכסף עומ
 .הנשאבים על ריבית של כסף שהופק יש מאין, לשנה₪ מיליארד  277סביב 

כל עסקה כספית היא בעצם זרימת ערך כלכלי  .המאפשר זרימת ערך כלכלית , מייצג הערךכסף הוא בעצם 
גם אפשר לקבל תובנה מעמיקה יותר על הדרך שבה יצרני הכסף הפרטיים והבנקים ומכאן , בין צדדים שונים

אלא גם מכווני , מהיותם לא רק יצרני הכסף . המרכזיים הפועלים בשירותם שואבים את כוח הקניה
למשל  –ומי לא יזכה לאשראי , באיזה תנאים, באיזה מחיר מי יזכה לאשראיהאשראי הבנקאי בקובעם 

 . הם הקובעים את חלוקת העושר הלאומי .העסקים הקטנים

הטכנולוגיה והאוטומציה מייצרים כוח ,  העובדים מיומנים ,הציוד מונח במקומו ,הבניינים כבר עומדים שם
או הסטת הון של תאגידים  ,או המשבר ,ואז ניחתת חרב הקיצוץ ,ייצור מאמיר יכולים לספק שירות רב ערך

לקצץ  ,יש חובות וצריך לקצץ את תקציב בית חולים ,ר לנו שאין די כסףומניפולציות פיננסיות אחרות ונאמ
את תקציב החינוך לסגור את המפעל שמספק פרנסה וגם מוצרים מבוקשים על ידי  ,את תקציב המשטרה

בריכה או אולם  ,או גדר גבול ביטחונית ,תחנת משטרה ,בית דואר או כביש ,ספריה ,אוניברסיטה .הצרכנים
מכל עבר נשמעות הקריאות אין  .מחוסר כסף, כל אלה צריכים להיסגר או להתבטל ,מחקר מעבדת ,ספורט

אבל לפי איזה  .כך מטיפים כלכלנים ופוליטיקאים ,חייבים לקצץ כדי להקטין את נטל החוב הלאומי ,כסף
של  מנקודת ראות ,מה שכבר קיים ועומד ושריר ,היגיון איננו יכולים להרשות לעצמנו מה שכבר יש לנו

חומרי הגלם כבר  .או שיפוץ הכבישים ,או מרכז קהילתי ,עיר יכולה להיזקק נואשות לבית ספר? אמצעי ייצור
באיזה  .חייבים לבטל הפרויקט ..אבל אין די כסף ,העובדים כמהים לתעסוקה ,מעלים אבק ,נמצאים באתר

 ,גשמי במציאות ,צמנו באופן פיזיאופן איננו יכולים להרשות לעצמנו מה שאנו בברור כן יכולים להרשות לע
חומרי  ,הטכנולוגיה המשופרת ,העובדים הקיימים ורצונם לעבוד, כפי שמעידים אמצעי הייצור הקיימים

 .כל אלה קיימים ובכל זאת איננו יכולים להרשות לעצמנו ,הרצונות של הצרכנים או הציבור, המיכון, הגלם
 ,ת זאת מתקבלת משום שמאחוריהם עומדת הנחת המוצאמציאו .חוסר היגיון הזה שבו מתנהלת הכלכלה

אבל  .וחוסר כסף משמעותו חוסר במשהו חיוני ,שהמציאות המוניטארית הנוכחית היא תקפה ,האקסיומה
רצון  ,חומרי גלם ,אם חוסר הכסף היה בא לידי ביטוי בחוסר מקביל של אמצעי ייצור? מה בעצם חסר

כאשר חסר כסף  .אז המחסור בכסף היה מגובה בהיגיון ממשי ,קכוח הייצור של המש ,הצרכנים והציבור
כאשר  .זה בהחלט לא הגיוני ,אך כאשר חסר כסף באופן כרוני למשק כולו ,זה בהחלט הגיוני ,לאדם מסוים

כוח הייצור של אותם מוצרים ושירותים בהחלט קיים ומהצד השני הביקוש המצרפי של הצרכנים והסקטור 
אין זה הגיוני שהדבר היחיד שימנע את המפגש בין פוטנציאל הייצור לביקוש  ,הציבורי קיים בהחלט

  .המצרפי הוא העדרו של הגורם המתווך הוא הכסף שרשות הפקת הכסף יכולה להפיק ככל שתחפוץ

 
הדבר בהחלט דומה לחוסר  .משהו מאוד לא הגיוני מתרחש בממלכת הסטטוס קוו המוניטארי בעולם כולו

ולה לו חברת תעופה שמטוסיה טסים ובהם מקומות פנויים הייתה מסרבת להטיסכם כיוון ההיגיון שהיה ע
קל להבין את חוסר ההיגיון הכלכלי במטאפורת  .אז מה הבעיה להדפיס כרטיסים .שחסרים לה כרטיסים

אך אותו אבסורד כלכלי המוביל למחסור בכסף שמשתק את הכלכלה מעורפל ונדמה שכולם  ,חברת התעופה
 . ים לתפסומסרב

 
שבו מצד אחד כוח הייצור המקסימאלי של מוצרים ושירותים במשקי  ,אנו נמצאים בעידן פרדוקסאלי

ואף על פי  -עולים בהרבה על הייצור בפועל  12בעשור השני של המאה ה  ,כלכלת התאוצה הטכנולוגית
המפגש הזה  ,יכול לייצר מעוניינים להגדיל יכולתם לרכוש את אותם מוצרים ושירותים שהמשק ,שהצרכנים

 ,המשקים בהחלט יכולים לייצר יותר ,לפנינו כלכלה שבה הצרכנים מעוניינים לצרוך יותר .אינו מתרחש
 .והייצור בפועל נמוך מכוח הייצור האופטימאלי  ובוודאי הרחק עוד יותר מכוח הייצור המקסימאלי שלהם

צרכנים לבין פוטנציאל ההיצע של מוצרים המפגש הזה בין סך כל רצונות ה, בכל המשקים המתקדמים
  .אינו מתרחש ובמקרים רבים כוח הקנייה של הצרכנים דווקא הולך ומצטמצם ,ושירותים

 

 
 כסף מבוסס חוב ופגיעה בדמוקרטיה
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עתה היא נושאת במעמסת תשלום  .שעכשיו הפכה בעלת חוב נפגעה קשות ,עצמאות הפעולה של הממשלה
והממשלות  ,במשך הזמן החוב הציבורי גדל . ו הנפיקו אגרות חוב של הממשלהולציבור של ריבית לבנקים

הולכות ומגדילות  ,אך החסרות את המשאבים לכך מגבית מסים ,החפצות להשפיע רוב טובה על בוחריהם
ומי מתייצב בעקביות  .את המימון הממשלתי באמצעות הגדלת חובותיהם במעגל קסמים שלילי שאינו פוסק

הממשלה מנפיקה אגרות חוב ממשלתיות  ,למען האמת לא רק הם. הבנקים? להלוות לממשלהבראש התור 
בדרך כלל הציבור המבוסס יותר נעשה אף  ,חים"וגם הציבור המחזיק באג, לרבות הפירמות ,לציבור הרחב

ל המלווים לממשלה כספים יודעים שמאחר והממשלה היא הריבון והריבון אינו יכו .הוא נושה של הממשלה
מנקודת  הבטוח ביותרהיא הופכת לבעל החוב , להרשות לעצמו לא לפרוע את חובותיו ואת הריבית עליהם

הוא שהממשלה לא באמת  ,אולם בפועל מה שמתרחש .חים הממשלתיים"ראותם של הבנקים ורוכשי האג
כעבור  .יתנושאות ריב ,היא פשוט ממחזרת אותם על ידי הנפקת אגרות חוב חדשות ,מחזירה את חובותיה

במקום שהמשק יתנהל כדי לספק  .זמן מתרחש בפועל תהליך שבו כל המשק מתנהל כדי לשרת את החובות
מקשקש עתה בכלב  ,הזנב הפיננסי של המשק .את המוצרים והשירותים המבוקשים על ידי האוכלוסייה

חייבים להפיק  ,ותםמדינה או משק הרוצים לשמר את ריבונ –העיקרון ברור  .המסכן של הכלכלה היצרנית
  .את כספם ולפקח על כמות הכסף במחזור

 

 

 חירות אנרגטית  : 5ניספח 
  עתידן טכנולוגי, רמז נעםשל מאמרו מבוסס על 

תוך , שפע של גילויי נפט וגזבעיקר עקב , אנו עדים  לצניחת מחירי הנפט בעולם,  בעת שנכתבים דברים אלו
התפתחות הטכנולוגיה להפקת נפט , מעבר לכך. במעמקי הים וגז פטיישום טכנולוגיות חדשות לחיפושי נכדי 

אולם לא רק האנרגיה המחצבית .  ב ליצרן האנרגיה המוביל בעולם"מפצלי שמן שעומדת להפוך את ארה
התפתחויות חשובות מתחוללות גם  .הוזלה עוד יותר גדולה מתרחשת ביחס למחירי האנרגיה הנקייה, מוזלת

 ,לשם צריכה שוטפת, ייצורה ואגירתה ,שגולת הכותרת היא האנרגיה הסולארית . הביכולת אגירת אנרגי
משמעות צניחת . שתחליף את האנרגיות המחצביות המזהמות, תהפוך בעתיד הלא רחוק לאנרגיה העיקריתש

עולם . היא הסרת המחסום האנרגטי שהגביל את נסיקת פוטנציאל הייצור, מחירי האנרגיה וזמינותם הרבה
ובה בעת מחירי האנרגיה צונחים דרמטית  ומאפשרים הוזלת מחירים מערכתית , פוטנציאל יצור נוסקבעל 

 . ותמיכה בנסיקה מואצת עוד יותר של כוח הייצור

שחקר את הצניחה הדרמטית שכבר הגיעה , עתידן ומדען מחשבים, ממאמרו של ראמז נאעם, לפנינו נתונים
 . ת ואנרגיות נקיות נוספותלברך השינוי במחירי האנרגיה הסולארי

 שפע אנרגטי

צניחה מעלות של . השנים האחרונות 37במשך , ביומן לוגרתמי, לפנינו גרף המציג מחיר של אנרגיה סולארית
אפשר להבחין . 1721ליחידת אנרגיה בשנת $ 2לעלות של כ   2007ליצור יחידת אנרגיה סולרית ב$ 21

מחיר יחידת אנרגיה שאך סביר , שורות אלו נתונים עדכנייםאין לכותב . שהצלילה במחירים רק מואצת
  .הוא פחות מחצי דולר 1725סולארית בשנת 
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 אגירתהגרף לפנינו מדגים את צלילת  מחיר . אנרגיה אגירתגם  תלניצול מלא של היכולת הסולארית נדרש
אשר , שנה 25פני תקופה של  על, יחידת אנרגיה לדולר אגירתמוצגת עלות , על ציר לוגריתמי, כאן .אנרגיהה

 . 2002ממחירו ב 27%ירד ל

 

הם שעומדים להוציא את העולם מהמחסור האנרגטי לא רק שפע הגז שהתגלה וצניחת מחירי הנפט שכנראה 
  .פרי התאוצה הטכנולוגית, שפע של אנרגיות נקיות ברות אגירה, אלא הרבה יותר מכך, שהיה קיים עד היום


