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 הקדמה
מאת  דוד לב־הרי

בעולם  ביותר  והידוע  הבכיר  הכלכלן  הוא  פרידמן  מיל�ון  בהצלחת  פרופסור  האמון  היזמות,  רוח  הכלכלי,  החופש  דגל  את  הנושא    
הכלכלן  היה  הוא  ממשלתית.  למעורבות  וההתנגדות  הליברלית  הכלכלה 
החשוב ביותר באוניברסי�ת שיקגו, שבה לימד החל משנות הארבעים במשך 
הוא ערך שורה של מחקרים על תצרוכת והכנסה  יותר משלושה עשורים. 
פרמננ�ית, על התנהגות מחירים, על חלוקת ההכנסות במקצועות השונים, 
ועל השפעת כמות הכסף ומחזור הכספים על הכלכלה. כתוצאה ממחקריו 
זיכה  ובכך   ,1976 בשנת  לכלכלה  נובל  פרס  פרידמן  קיבל  הדרך  פורצי 
את גישתו המיוחדת בלגי�ימציה בינלאומית. בעקבות זאת זכו כמה וכמה 
ג'ורג' ס�יגלר,  משותפיו לתפישה בשיקגו באותו הפרס היוקרתי, ביניהם 

גארי בקר ורובר� לוקס הבן. 
בתחילת התקופה שבה פעל פרידמן ככלכלן תמך בגישתו רק מיעו� 
אמצע  עד  השלושים  שנות  מאמצע  האקדמיה.  מן  הכלכלנים  בקרב  ק�ן 
שנות השבעים של�ה בכיפה התפישה הקיינסיאנית שייחסה חשיבות רבה 
מקבלי  בחוגי  והן  באקדמיה  הן  בכלכלה,  עמוקה  ממשלתית  למעורבות 
מקובלות,  היו  סוציאליזם  של  שונות  גרסאות  בנוסף,  במערב.  ההחל�ות 
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במיוחד באירופה. עמדות שתמכו בשוק החופשי נדחקו לשוליים באקדמיה 
ובעולם המעשה כאחד. 

היה  פרידמן  הגדולים של  היתרונות  כי אחד  לציין  זה חשוב  רקע  על 
שהוא לא הסתפק בניתוח תיאור�י אלא גם השפיע על המדיניות הכלכלית 
זמנית  בו  כמע�  שחלו  המהפכים  על  בהשפעתו  הכירו  בכדי  לא  בעולם. 
בברי�ניה ובארצות־הברית עם עלייתם לשל�ון של מרגר� תאצ'ר ורונלד 
רייגן, ובתרומתו לתנופה הכלכלית העצומה בשתי המדינות בזכות מתן חופש 
ליזמה הפר�ית וצמצום ההתערבות הממשלתית. גם את המפולת הכלכלית 
והחברתית המוחל�ת בגוש הסוביי�י ניתן לראות כניצחון גדול להשקפת 
העולם שבה דגל. אולם ההצלחה הגדולה ביותר של פרידמן היא שעד תחילת 
נמרצת,  חצי מאה של פעילות  שנות התשעים של המאה העשרים, לאחר 

השקפותיו נעשו מקובלות על מרבית הכלכלנים, גם אם לא במלואן. 
השקפת העולם של פרידמן מתבססת על תפישה שלפיה היזמה הפר�ית 
והשאיפה לרווח יעילות יותר מניהול ממשלתי. אלא שאין די בחופש כלכלי 
בלבד: חייבת להיות מסגרת כלכלית, חברתית ופולי�ית שתגן על רכושם 
של הפר�ים ועל זכויותיהם, על החופש האישי שלהם ועל חופש ההתארגנות, 
כדי שכולם יהיו מוגנים מפני החרמת רכוש ופגיעות אחרות מצד השל�ון 

ומצד קבוצות חזקות בחברה. 
ועם זאת, פרידמן לא התעלם מחשיבותה של הדאגה לשכבות החלשות 
פר�יים  אנשים  של  נכונותם  קרובות  לעתים  כי  סבור  היה  הוא  בחברה. 
להתארגן ולהפעיל מערכות מביאה להצלחה שאינה נופלת מזו של הממשלה, 
בידיה. אפילו כשמדובר  הנתונים  ציבור  הגדולים של כספי  על הסכומים 
המשלבות  מערכות  ביצירת  תומך  פרידמן  והבריאות,  החינוך  במערכות 
שי�ת  ל�ענתו,  כך,  הציבור.  בצורכי  התחשבות  עם  כלכליים  תמריצים 
הממשלתיות  החינוך  בשי�ות  להתחרות  בהחל�  יכולה  בחינוך  השוברים 

הנפוצות.
פרידמן.  של  לתפישתו  ייחשף  הישראלי  שהציבור  במיוחד  חשוב 
והיא  החופש הכלכלי  במידת  ביותר  היא אחת המדינות המפגרות  ישראל 
מיישמות  ישראל  ממשלות  מרבית  הממשלה.  מצד  בהתערבות־יתר  לוקה 
מדיניות כלכלית פופוליס�ית ולא יזמה חופשית וחופש כלכלי. ההתערבות 
להשתל�  למיניהם  וקר�לים  למונופולים  מאפשרת  המרובה  הממשלתית 
ההכנסות  לחלוקת  הסיבות  שאחת  ספק  אין  במשק.  חשובים  שווקים  על 
הלא־שוויונית אצלנו היא ששי�ה המבוססת על רשיונות ממשלתיים וסיוע 
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ממשלתי גוררת אחריה העדפת מקורבים. הקשרים הנכונים מסייעים לאנשי 
בקבלת  נמוכה,  בריבית  זולות  הלוואות  בהשגת  בייבוא,  מסוימים  עסקים 
מענקי השקעה או רשיונות בנייה וכדומה. על חלק גדול מן המצליחנים של 
הכלכלה הישראלית מו�בעת החותמת "תוצרת ממשלת ישראל", אך למרות 

זאת הם נחשבים לגאונים כלכליים. 
עשרים שנה אנו מנסים להפרי� את הבנקים ועדיין התהליך לא הסתיים. 
כמו כן יש שירותים ממשלתיים רבים, כגון אספקת החשמל והמים, שעוד לא 
הופר�ו. ולעומתם, בתחומים שבהם יש תחרות, כגון שירותי �לפון סלולרי 
יכולים  הזולים  המחירים  וגם  השירות  רמת  בינלאומיות,  �לפון  ושיחות 
לראות  אפשר  נוספת  הוכחה  המערב.  מדינות  בשאר  המצב  עם  להתחרות 
בעולם ההיי־�ק הישראלי. הוא חלק מקהילה עולמית שבה היזמה והחופש 
הם הקו הקובע, ולכן יכלו ישראלים רבים להצליח בו בזכות כשרונותיהם. 
ישראל,  מדינת  בתוך  ליזמים  דומה  חופש  נותנים  היו  שלו  לוודאי  קרוב 
רמתה הכלכלית של ישראל הייתה גבוהה בהרבה ממה שהיא היום. מצבן 
של השכבות החלשות היה גם הוא �וב יותר מן המצב היום. יזמה חופשית 
ורצון להרוויח, אם אינם נתקלים בהפרעות מצד הממשלה, יכולים להביא 
יהודים תמיד שגשגו בתנאים  להתפתחות מרחיקת לכת במשק הישראלי. 
של חופש, ואין ספק שהק�נת תפקידה של הממשלה יביא בעקבותיו צמיחה 

מהירה.
אני מקווה שקריאה ועיון בספר זה של מיל�ון פרידמן ישכנעו את מקבלי 
ההחל�ות, את מעצבי דעת הקהל ואת האזרחים הפשו�ים בישראל בחשיבותה 
של הק�נת החלק הממשלתי בהוצאות ובמשק בכלל, וגם יעודדו אותם להסיר 
חלק מן הכבלים והשלשלאות המונעים מכוח הייצור הישראלי לבוא לידי 
בי�וי. אמנם, הכוחות השמרניים והמונופולים למיניהם יגלו התנגדות עזה 
לכל צעד של רפורמה ברוח מיל�ון פרידמן, אך בסופו של חשבון לרעיונות 
יש כוח להתגבר על התנגדות מסוג זה, במיוחד כאשר הם נהנים מתמיכה 

רחבה. הספר המשכנע הזה יתרום להשגת התמיכה הזאת.
למדע  לכלכלה,  לס�ודנ�ים  גם  חובה  קריאת  להיות  צריך  הזה  הספר 
העולם  בבואם לפתח את תפישת  אלה.  הנושק לשני  ולכל תחום  המדינה 
שלהם באשר לחופש כלכלי, חופש פולי�י ומה שמקשר בין שני אלה, עליהם 

להתמודד עם �יעוניו המאתגרים ואף משכנעים של פרידמן. 
פרסום הספר הזה בעברית עשוי גם לתקן �עות ההולכת ורווחת בישראל 
אנשי אקדמיה בשמו של  לא פעם השתמשו  פרידמן.  לגבי תפישותיו של 
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מיל�ון פרידמן כשם גנאי לתחרות חופשית חסרת רחמים, הפוגעת במעו�י 
יכולת. אולם האנשים שה�יחו בו האשמות כאלה לא �רחו, בדרך כלל, לקרוא 
את כתביו. למשל, הם לא קראו את דבריו על המיסוי שבהם הציג פרידמן את 
רעיון מס ההכנסה השלילי, שי�ת סיוע למעו�י יכולת ולמוב�לים. ברי שמי 

שיקרא את הספר הזה יימנע מהאשמות חסרות שחר כאלה.
קפיטליזם וחירות   ניתן לראות בפרסום מחדש של הגרסה העברית של 
המשך �בעי ומבורך למאמציו של פרידמן עצמו לשכנע את הישראלים כי 
יש להנהיג חופש כלכלי מרבי. פרידמן ביקר באוניברסי�ה העברית לראשונה 
בשנת 1963, וב־1977 קיבל ממנה תואר דוק�ור לשם כבוד. הוא ביקר בארץ 
עוד כמה פעמים משנות השישים עד שנות התשעים ויש לו קשר אמיץ עם 
ועם כלכלני ישראל. רבים מתלמידיו משמשים כפרופסורים בכל  ישראל 
האוניברסי�אות שלנו. פרידמן השפיע רבות על כלכלנים ישראלים ושכנע 
אותם לאמץ מרכיבים חשובים מהשקפתו על השוק החופשי, אם כי חלק גדול 
מן הכלכלנים האלה לא אימצו את השי�ה כולה והם תומכים בשוק החופשי 
רק באופן מוגבל. אני יכול להעיד שנפגשתי עם מיל�ון פרידמן פעמים רבות 
ובהן שוחחנו הן על נושאים כלכליים כלליים, כגון יעילות וצדק חברתי, והן 
 על המצב בישראל. בדרך כלל הארכנו במיוחד בדיון על המשק הישראלי
 ועל המדיניות הכלכלית הישראלית, נושא שפרידמן היה בקי בו והתעניין

בו מאוד. 
בספר הזה �מון הכוח להעמיד עוד דור של תלמידים למיל�ון פרידמן, 
לא רק בקרב כלכלנים אלא גם בין כל אלה שהחופש הכלכלי והפולי�י יקר 

להם. ואם כן, אולי ישראל תזכה גם בקפי�ליזם וגם בחירות.
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א

 הקשר בין חירות כלכלית
לחירות פוליטית

רבה בלתי קשורים זה בזה; כי חירות הפרט היא בעיה פוליטית בעוד  רבים סבורים כי הפוליטיקה והכלכלה הם שני תחומים נפרדים, ובמידה   
סוג  ניתן לצרף כל  כי  ועוד סבורים  היא בעיה כלכלית.  חומרית  שרווחה 
שהוא של הסדרים מדיניים עם כל סוג שהוא של הסדרים כלכליים. הביטוי 
העיקרי של רעיון זה בימינו הוא הצידוד ב"סוציאליזם דמוקרטי". רבים מבין 
המצדדים בו מגנים את ההגבלות שהטיל "הסוציאליזם הטוטליטרי" ברוסיה 
על חירות הפרט, אך הם משוכנעים כי מדינה יכולה לאמץ לעצמה את קווי 
היסוד של השיטה הכלכלית של רוסיה תוך הבטחת חירות הפרט דרך הסדרים 
מדיניים. התזה של פרק זה היא שזוהי השקפה מוטעית; שישנו קשר הדוק 
בין התחום הכלכלי ובין התחום המדיני; שרק צירופים מסוימים של הסדרים 
מדיניים וכלכליים הם אפשריים; ובפרט, שחברה סוציאליסטית איננה יכולה 

להיות גם דמוקרטית במובן הבטחת חירות הפרט.
להסדרים כלכליים יש תפקיד כפול בקידומה של חברה חופשית. ראשית, 
החירות בהסדרים כלכליים היא כשלעצמה מרכיב של החירות במובנה הרחב, 
ולכן חירות כלכלית היא מטרה בפני עצמה. שנית, חירות כלכלית היא גם 

אמצעי הכרחי להשגת חירות פוליטית.
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החירות  של  תפקידיה  שני  מבין  הראשון  את  במיוחד  להדגיש  יש 
הכלכלית מפני שישנה, בעיקר אצל אינטלקטואלים, נטייה חזקה לראות 
היבט זה של החירות כלא חשוב. הם נוטים לבוז למה שהם רואים כצדדים 
חומרניים של החיים ולראות את רדיפתם שלהם אחרי ערכים — כביכול 
נעלים יותר — כנמצאת בדרגת חשיבות שונה וכראויה לתשומת לב מיוחדת. 
מכל מקום, לגבי רוב אזרחי המדינה, אם לא לגבי האינטלקטואל, ערכה 
העקיף  לערכה  חשיבותו  מבחינת  משתווה  הכלכלית  החירות  של  הישיר 

כאמצעי להשגת חירות פוליטית.
את  לבלות  הורשה  לא  השנייה  העולם  מלחמת  שאחרי  בריטי,  אזרח 
חופשתו בארצות־הברית בשל הפיקוח על מטבע חוץ, נשללה ממנו חירות 
יסודית לא פחות מן החירות שנשללה מאזרח ארצות־הברית, שלא ניתן לו 
לבלות את חופשתו ברוסיה בשל השקפותיו הפוליטיות. למראית עין הייתה 
ואילו האחרת הייתה מגבלה  המגבלה האחת מגבלה כלכלית על החירות, 

פוליטית, אך לאמיתו של דבר אין כל הבדל מהותי בין השתיים.
אזרח ארצות־הברית, המחויב על פי החוק להקדיש כ־10 אחוזים מהכנסתו 
להשגת סוג מיוחד של חוזה פרישה לגמלאות כפי שקובע השלטון, נשללת 
איכרים קבוצת  של  סיפורה  האישית.  חירותו  של  מקבילה  מידה   ממנו 
את  לחוש  ניתן  שבה  העוצמה  למידת  דרמטי  ביטוי  נותן  האיימיש  מכת 
ולמידת קרבתה לשלילת החירות הדתית המקובלת  שלילת־החירות הזאת 
על הכל כחירות "אזרחית" או "פוליטית" ולא "כלכלית". מטעמים עקרוניים 
חירות הפרת  זקנה  לגיל  הפדרליות  החובה  בתכניות  זו  כת  אנשי   ראו 
הפרט האישית שלהם, והם סירבו לשלם מסים או לקבל גמלאות. כתוצאה 
את לכסות  כדי  פומבית  במכירה  שלהם  החי  ממשק  חלק  נמכר   מכך 
בביטוח הרואים  האזרחים  אמנם, שמספר  נכון,  הלאומי.  הביטוח   תשלומי 
 חובה לגיל זקנה שלילת חירות אולי קטן, אך המאמין בחירות מעולם לא

ספר ראשים.
חופשי  איננו  השונות  המדינות  חוקי  פי  שעל  ארצות־הברית  מאזרח 
לעסוק במקצוע על פי בחירתו אלא אם כן השיג לשם כך רשיון נשלל באופן 
דומה חלק מהותי מחירותו. וכמוהו אדם הרוצה להחליף חלק מסחורותיו עם 
 שווייצרי, למשל, תמורת שעון, אך יימנע ממנו לעשות כן בשל מכסת יבוא; 
או האדם מקליפורניה שנשלח לבית סוהר על שמכר כדורי "אלקה זלצר" 
במחיר נמוך מזה שקבע היצרן במסגרת מה שמכונה חוקים של "מסחר הוגן"; 
או האיכר שאיננו יכול לגדל את כמות החיטה שהוא רוצה; וכן הלאה. ברור 
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מהחירות  ביותר  חשוב  חלק  היא  כשלעצמה  הכלכלית  החירות  כי  אפוא 
בכללותה.

הם  כלכליים  הסדרים  פוליטית,  חירות  של  המטרה  להשגת  כאמצעי 
הכלכלי  הארגון  סוג  ביזורו.  או  הכוח  ריכוז  על  השפעתם  בגלל  חשובים 
המבטיח במישרין חירות כלכלית, כלומר הקפיטליזם התחרותי, מקדם גם את 
החירות הפוליטית, משום שהוא מפריד את הכוח הכלכלי מן הכוח המדיני 

ומאפשר על ידי כך לכוח האחד לאזן את הכוח האחר.
ובין השוק  העדות ההיסטורית בשאלת הקשר שבין החירות הפוליטית 
החופשי היא חד־משמעית. אינני מכיר שום דוגמה, בזמן או במקום כלשהם, 
לחברה שניתן לציינה כבעלת מידה רבה של חירות פוליטית שלא הנהיגה בו 

בזמן מוסד הדומה לשוק חופשי כדי לארגן את עיקר פעילותה הכלכלית.
אנו חיים בחברה שהיא חופשית במידה רבה, ועל כן אנו נוטים לשכוח עד 
כמה מצומצם השטח על פני כדור הארץ, וכמה קצרה התקופה שהתקיים בה 
משהו דומה לחירות פוליטית. המצב האופייני לאנושות הוא שלטון עריצות, 
עבדות וסבל. המאה התשע־עשרה ותחילת המאה העשרים בעולם המערבי 
בולטות כחריגה מפתיעה מן הנטייה הכללית של ההתפתחות ההיסטורית. 
השגתה של החירות הפוליטית במקרה זה באה באופן ברור בעקבות השוק 
החופשי והתפתחות המוסדות הקפיטליסטיים. כך קרה גם לחירות הפוליטית 

בתור הזהב של יוון ובימיה הראשונים של תקופת רומא.
לחירות  הכרחי  תנאי  הוא  שהקפיטליזם  כך  על  מורה  רק  ההיסטוריה 
פוליטית. ברור כי אין זה תנאי מספיק. איטליה וספרד הפשיסטיות, גרמניה 
העולם  מלחמת  לפני  יפן  האחרונות,  השנים  בשבעים  שונות  בתקופות 
הראשונה והשנייה, ורוסיה הצארית בעשרות השנים שלפני מלחמת העולם 
הראשונה — כל אלה הן חברות שלא ניתן לתארן כחופשיות מבחינה מדינית; 
ועם זאת, היזמה הפרטית הייתה הצורה השלטת של ארגון כלכלי בכל אחת 
מהן. ברור, על כן, כי אפשר שהסדרים כלכליים שהם ביסודם קפיטליסטיים 

יתקיימו יחד עם הסדרים מדיניים שאינם חופשיים.
יותר של  רבה  מידה  האזרחים  לכלל  הייתה  האלה  בחברות  אפילו  אך 
חירות מזו שיש לאזרחים במדינה טוטליטרית מודרנית כמו רוסיה או גרמניה 
הנאצית, שבה מצטרף גם טוטליטריזם כלכלי לטוטליטריזם פוליטי. אפילו 
את  מסוימות  בנסיבות  להחליף  האזרחים  מן  חלק  יכלו  הצארית  ברוסיה 
מקצועם בלי לקבל לשם כך רשות מן השלטונות, משום שהקפיטליזם וקיומו 

של רכוש פרטי היוו בלם מסוים לכוח הריכוזי שהיה בידי המדינה.



© כל הזכויות שמורות

אדיסון, תומס א’   5
אדמס, ג’יין   5

אויקן, וולטר   29 
אולדריץ’, נלסון ו’   42   

אייזנהאואר, דווייט ד’   57  
איינשטיין, אלברט   5 

אלכסנדר, הנרי   57 
אנגלס, פרידריך   18 

ּבור, נילס   5
בליין, אניטה מקורמיק   18

בנתאם, ג’רמי   12
בקר, גארי ס’   ט, 190 

ברייאן, ויליאם ג’נינגס   42

גאפי, ג’וזף   116 
גולדווטר, בארי   55

ג’ונסון, הארי ג’   190
גלאס, קרטר ו’   42

גלהורן, וולטר   130-129, 191

דאיסי, אלברט ון   12, 34, 179, 185 

האייק, פרידריך   12, 188
היטלר, אדולף   20, 105, 142, 185

ויטני, אלי   5

טרמבו, דלטון )רוברט ריץ’(   20   

לואיס, ג’ון ל’   116  
לוקס, רוברט   ט

ליז דניס ס’   189
לייבניץ, גוטפריד וילהלם   5

למונט, קורליס   18
לנין, ולדימיר איליץ’   39

מורגן, ג’”פ   57
מיזס, לודוויג פון   12

מיטשל, וסלי   191 
מיל, ג’ון סטיוארט   156 

מילטון, ג’ון   5 
מקארתי, ג’וזף   21 

מקורמיק, סיירוס הול   5 
מרקס, קרל   154, 182 

נאטר, גילברט וורן   113 
ניוטון, אייזיק   5

נייטינגייל, פלורנס   5 

סטיגלר, ג’ורג’ ג’וזף   ט, 113 

מפתח



195מפתח

© כל הזכויות שמורות

סיימונס, הנרי   12, 29, 32
סמית, אדם   122, 124, 187

פורד, הנרי   5
פילד, פרדריק ונדרבילט   18

פסטרנק, בוריס   5

צ’רצ’יל, וינסטון   19, 20

קולומבוס, כריסטופר   5
קוק, פאול ו’   190
קיינס, ג’ון   77-76

קינג, פרנק   20

קנדי, ג’ון פיצג’רלד   3, 62
קסטרו, פידל   57

קרוזו, רובינסון   13, 152-151

רוזוולט, פרנקלין דלאנו   57
רייגן, רונלד   י

שאכט, יַלמר   55 
שווייצר, אלברט   5 

שייקספיר, ויליאם   5 
שרמן, ג’ון   116, 143, 184

תאצ’ר, מרגרט   י




