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הבנק , UNDP ,UNEPקריאה לפעולה מאת : תיקון המארג הנפרם

  העולמי ומכון משאבי כדור הארץ

  2000אפריל 

  

מובן מאליו הוא כי . ישנם זמנים בהם ההחלטה הקשה מכל היא ההחלטה להכיר במובן מאליו
;  תהכלכלות הלאומיות של ארצות העולם מתבססות על סחורות ושירותים המופקים ממערכות אקולוגיו

ברור אף מעבר לכך כי החיים האנושיים כולם תלויים בשמירת כושרן של מערכות אקולוגיות לספק את 
אך העדפות הפיתוח בארצות עניות ועשירות כאחד התמקדו משך שנים ארוכות מדי . שירותיהן המרובים

ת פעולותינו ללא מתן תשומת לב מספקת להשלכו, עד כמה ניתן להפיק מהמערכות האקולוגיות, בסוגיה
ם "תוכנית הסביבה של האו, (UNDP)ם "ב תוכנית הפיתוח של האו"ח המצ"בדו. על אותן מערכות

(UNEP) ,ומכון משאבי העולם , הבנק העולמי(WRI) , מאשררים את מחויבותם לקידום הבטחת הקיום
  .21-וכושר הפעולה של מערכות אקולוגיות לראש סדר העדיפויות של מדיניות הפיתוח במאה ה

המשימה של הכללת שיקולי כושר ניצול המערכות , בעוד תלותנו במערכות אקולוגיות היא ברורה
היא דורשת מממשלות ומהמגזר העסקי לחשוב מחדש . האקולוגיות במדיניות הפיתוח אינה פשוטה כלל

 עוני דוחף רבים לסכן את המערכות. על הנחותינו הבסיסיות לגבי מדידת ותכנון צמיחה כלכלית
גם כאשר הם מודעים לכך שהם כורתים עצים או דגים דגה למשל מעבר , האקולוגיות בהן תלוי קיומם
חוסר ידע או חוסר מודעות גם הם מובילים אנשים , תאוות בצע או דחף יזמי. לכושר ההתחדשות המערכתי

כל היא הבעיה הגדולה מ. להתעלם מן המגבלות הטבעיות המקיימות מערכות אקולוגיות לאורך זמן
אינם יכולים לנצל ידע קיים , מחקלאים בשדות ועד מעצבי מדיניות בבירות העולם, שאנשים בכל השכבות

ח זה והניתוח "דו. או שהם חסרי מידע בסיסי לגבי מצבן של מערכות אקולוגיות וחוסנן לטווח הארוך
  .ענה על בעיה זו של מערכות אקולוגיות גלובאליות עליו הוא מבוסס הן צעד ראשון למיהניסיונ

נטלו על עצמם מתוך שיתוף , ארבעת ארגונינו, פעמי עם סדרת דוחות משאבי העולם- בשיתוף הפעולה החד
שיתוף פעולה זה משלב . לפתח המלצות אשר יגנו על המערכות האקולוגיות של העולם, פעולה כן

מונעים בידי הצורך הדחוף אנו . פרספקטיבות שונות ועשרות שנות ניסיון מגוון בנושאי סביבה ופיתוח
  .למציאת פתרונות שיעשירו את האדם והמערכות האקולוגיות גם יחד

אנשים חווים את שקיעתן של מערכות אקולוגיות בצורה , עשירות ועניות כאחד, בכל הארצות, ברגעים אלה
בחופי בתמותת דגה , בסחף קרקע בטובה שברוסיה, אב שבהודו'במחסור במים בחבל פונג: זו או אחרת

במפולות קרקע בצדי ההרים מבוראי היער בהונדורס או בשריפות יער ביערות , ב" שבארההקרוליינ-צפון
העניים שעל פי רוב תלויים ישירות במערכת האקולוגית . הנפגמים של בורניאו וסומטרה באינדונזיה

  . מדלדולן של מערכות אקולוגיותעלקיומם הם הראשונים להיפג

כך בתוכנית קהילתית לשימור היערות :  רחבי העולם פועלים למציאת פתרונותאנשים בכל, במקביל
, קוס שבקניה'ברפורמות חקלאיות במוצ, בניהול משותף של שטחי אחו במונגוליה, בדאהני שבהודו

. ב"פ או בשיקום ביצות האברגליידס בארה"בהרחקה של זני עצים זרים להגנה על משאבי מים בדרא
י משקיעים מיליארדים בניסיונות לתקן פגיעות במערכות אקולוגיות או לפחות ממשלות והמגזר הפרט

  . אך דרושים עוד מיליארדים רבים לשיקום המערכות בקנה מידה גלובאלי–להלחם בהשלכות הפגיעה 

הבנתנו את פעילות המערכות האקולוגיות , ח"כפי שמראות דוגמאות אלו ודוגמאות רבות נוספות בדו
 למרות זאת קצב התפתחות הבנתנו אינו מתקרב לקצב פיתוח כושרנו לשנות את אותן השתפרה רבות אך

באם לא נשתמש בידע שצברנו כדי לפתח את המערכות האקולוגיות באופן מקיים . מערכות
(sustainable) , אנו לוקחים סיכון של גרימת נזק גדול עוד יותר למערכות דבר בעל השלכות חמורות

טעויות ניתנות למניעה הנובעות מקוצר ראייה : מכאן דחיפות הנושא.  ורווחה אנושיתביותר לפיתוח כלכלי



 9

אנו יכולים להמשיך לנצל את המערכות . משפיעות על חיי מיליונים לא רק עתה אלא לעתיד לבוא
  .האקולוגיות באופן עיוור או ללמוד להשתמש בהן באופן מקיים

נחזה בירידה כמעט וודאית בכושרן של המערכות אם נבחר להמשיך בדפוס השימוש הנוכחי שלנו 
עצי בעירה וגידולי מזון ועד לעצי , אקלים יציב, ממים נקיים: האקולוגיות להעניק לנו משירותיהן הרבים

היא דורשת הבנה חדשה של תפקיד . אך קיימת חלופה בה ניתן לבחור. בנין ואזורים המשמרים מגוון מינים
אימוץ תפיסה מערכתית כזו . ד להכיר בכושר קיומן כחיוני לכושר קיומינוהמערכות האקולוגיות כך שנלמ

למשל במונחים של השפעת השימוש על , מוביל להערכה מחודשת של החלטות שימוש בקרקע ובמשאבים
יכולת המערכת האקולוגית לשמר חיים ולא רק מנקודת המבט של רווחה אנושית אלא גם של בריאותם 

שימור כושר זה הופך לאבן היסוד בפיתוח . בעלי חיים ומערכות טבעיות, יםוכושר התרבותם של צמח
  .למפתח לשימור מגוון מינים ולדרך לעתיד מקיים, לתקווה לביעור העוני, אנושי ולאומי

בשל כך . קשה כמובן לדעת מה יהיה באמת מקיים לאורך זמן בסביבה הפיזית או הפוליטית העתידית
 מדגישה את החשיבות הן של מידע מדעי אמין והן של מדיניות ומוסדות האקולוגית-הגישה המערכתית

  :אקולוגית דורשת-בצד המדעי גישה מערכתית. אמינים

ולא ) הוליסטי(כיבוד הגבולות הטבעיים וניהולם באופן כוללני , הכרה במורכבות המערכת •
 .סקטוריאלי

ליכים הנמצאים בבסיס כושרם ניטור והערכה סדירים של מצב המערכות האקולוגיות ולימוד התה •
 .לקיים חיים כך שנוכל להבין את השלכות בחירותינו ולקבלן באופן מושכל

  :אקולוגית דורשת-בצד הפוליטי גישה מערכתית •

הדגמה כי ניתן לעשות רבות לשיפור ניהול המערכות על ידי פיתוח מדיניות מושכלת ומוסדות  •
 .יעילים להגשמתה

זהיר של היתרון היחסי של סחורות ושירותים אקולוגיים שונים איסוף המידע המאפשר שיקול  •
 .פוליטיות וכלכליות השונות, חברתיות, ביחס להעדפות הסביבתיות

 קהיליות מקומיות המושפעות באופן ישיר דבייחו, שיתוף הציבור בניהול המערכות האקולוגיות •
 .מדפוס השימוש במערכת

ות והשירותים שמספקות המערכות האקולוגיות באופן מטרת גישה זו היא ליעל את השימוש בסחור
שלב חיוני הוא הכרה במצב המערכות האקולוגיות ובכושרן .  המשמר או מגדיל את כושר ייצורן העתידי

ח זה הוא צעד "דו. למרות זאת טרם בוצעה הערכה גלובאלית של המצב. להמשיך לספק את הדרוש לנו
ל מערכות אקולוגיות גלובאליות שנועד לשמש מסד להערכות מקיפות  שיבכיוון בהציגו את הניתוח הניסיונ

  .יותר בעתיד

ניתוח זה  הוא רב ערך כבר עתה שכן הוא משווה מידע שכבר קיים ברמה הגלובאלית לגבי חמש קטגוריות 
המחקר . גופי מים מתוקים ואזורי מרעה, יערות, אזורי חוף, מערכות חקלאיות: של מערכות אקולוגיות

מגוון , ה לא רק כמויות ואיכויות תוצרים אלא גם את בסיס הייצור הביולוגי כולל מצב הקרקע והמיםמשוו
הניתוח גם אינו מסתכל רק על תוצרים בעלי שוק כמזון או עץ . המינים ושינוי יעוד הקרקע לאורך זמן

. חרים בשווקיםלבניה אלא מעריך שורה ארוכה של שירותים אקולוגיים הדרושים לבני אדם אך אינם נס
  . מרכזיות אלהתהתוצאה היא הערכה מקיפה במגבלות המידע הקיים אודות חמש קטגוריו

הוא מצביע על החסרים והנדרש . ניתוח זה מראה בבירור את נקודות הכח והחולשה של המידע הקיים
 אך מידע  למשל הוסיפו מידע רב על המצאי הכמותי של תוצרי מערכותםחישה מרחוק ולווייני. להשלמתם

  .מן השטח אודות איכויות מים למשל חסר היום עוד יותר מבעבר

אינדיקטורים , נעשה שימוש במידות שונות. אף כי קיים מידע רב הניתוח מראה כי אין מאמץ מאחד שיטתי
  .ומידע מאזור מסוים פעמים רבות אינו תואם את זה של אזורים אחרים, שונים
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 ןמהמחשבה שאתגר ניהול המערכות האקולוגיות  והשלכות הכישלוח דורבנו "הארגונים השותפים לדו
בסיום אנו רואים כי הן המידע הדרוש והן הנכונות הפוליטית לעמידה . 21 -יעשו טובעניים יותר במאה ה
 שינו רדיקלי בשימוש שאנו ש יידר21-כדי לקיים שימוש מושכל במאה ה. באתגרים עדיין אינם מספקים

  .ון הקיימים וכן בהיקף המידע הזוכה להתייחסות בשיקולי הניהולעושים במידע ובניסי

מחקר מקיף בהרבה מזה הניסיוני אודות המערכות האקולוגיות הגלובאליות יידרש כדי לספק את המידע 
 הושקה יוזמה משותפת לגופים מדעיים ופוליטיים 1998בשנת . הנחוץ להנעת הערכיות אזוריות מחודשות

 הוחלט כי ילאחר בחינת המחקר הניסיונ. המילניום וגובש מבנה לביצוע ההערכהרבים לביצוע הערכת 
תוך . הווה והעתיד של המערכות האקולוגיות הגלובאליות הינה הן אפשרית והן חיונית, סקירה של העבר

לאומיים ובינלאומיים הוחלט כי הערכת המילניום של המערכות , שיתוף פעולה בין גופים מקומיים
תפתח כלים מתודולוגיים ותפעל להגברת ההבנה , תאחד ותרכז מידע קיים, ת תפיק מידע חדשהאקולוגיו
. הלאומית והאזורית, ההערכה תאפשר לנתח ולפעול על בסיס מידע משופר ברמה המקומית. בציבור

  .ארבעת המוסדות שלנו  מאוחדים בתמיכתם בהערכת המילניום

כדי לשנותם . רכות תומכות החיים של כוכבנו לטוב ולרעבפתיחת המאה החדשה ביכולתנו לשנות את המע
אדם ומערכות אקולוגיות כרוכים יחדיו במארג מורכב וכי מארג - לטובה עלינו להכיר בכך שרווחתם של בני

האם יש זמן עדיף לנקיטת פעולה זו מאשר . עלינו לפעול לתיקונו ובידינו הכלים לעשות זאת. זה נפרם
  ? עתה
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  המהפכה התעשייתית הבאה

  דונו ומיכאל בראונגרט'ויליאם מק

 

Eco-Efficiency )לא תציל את הסביבה וגם לא , האופנה האחרונה של התעשייה, )יעילות- אקו
הם מציעים גישה חדשה הבאה לפתור את . אומרים המחברים, תעודד כושר המצאה ופרודוקטיביות

  .אותןבמקום רק להקטין , הבעיות שיוצרת התעשייה

המפטון אחד מן הגופים הגדולים ביותר שאי פעם יצר האדם והחל לנוע ' עזב את סאות1912באביב של 
, השגשוג,  סמל רב עוצמה של הטכנולוגיה–הייתה זו גולת הכותרת של העידן התעשייתי . יורק-לכיוון ניו

 ארבעה בלוקים  טונות ואורך שלד הפלדה שלו כאורכם של60,000משקלו היה . הלוקסוס והקדמה
והוא היה בדרכו להתנגשות הרת אסון . כל אחד ממנועי הקיטור שלו היה בגודל של בית משותף. עירוניים

 ספינה עצומה ולכאורה בלתי פגיעה מפני כוחות –הטיטניק , היה כמובן, כלי שייט זה. עם איתני הטבע
  .ול היה להטביעהשום דבר לא יכ, ורבים מן הנוסעים, הצוות, בעיני הקברניט. הטבע

היא .  דומה לספינת קיטור מעין זו19-שהתשתית שיצרה המהפכה התעשייתית של המאה ה, ניתן לומר
וממלאת , היא שופכת פסולת לתוך המים. תחנות כוח גרעיניות וכימיקלים, *מונעת על ידי דלקים פוסיליים

. המנוגדים לאלה של העולם הטבעי, פי כללים נפרדים משל עצמה-היא מנסה לפעול על. את השמיים בעשן
רבים עדיין , אולם. פגמי העיצוב הבסיסיים שלה מבשרים אסון, וגם אם היא נראית בלתי ניתנת להכרעה
התשתית הזאת יכולה להשיט אותם בשגשוג ובבטחה אל תוך , מאמינים שבעזרת מספר שינויים מזעריים

  .העתיד

והטבע נתפס כדבר מה שיש לאלפו , כבלתי נדליםבתקופת המהפכה התעשייתית משאבי העולם נדמו 
החלו כמה מן התעשיינים המובילים להבין שהדרכים המסורתיות בהן פעלו , ואולם לאחרונה. ולתרבתו

, אומר רוברט שפירו" מה שנראה היה לנו אינסופי הוא בעל גבולות. "וייצרו אינן ניתנות לקיום לאורך זמן
  ".ועכשיו אנחנו מתחילים להיתקל בהם", 1997בראיון בשנת ) Monsanto(ל מונסאנטו "ר ומנכ"יו

הכירה , מוריס סטרונג, שהנהיג אותה איש העסקים הקנדי, נרו'ז- בריו דה1992- פסגת כדור הארץ ב
,  ארצות167- מנהיגי מדינות ונציגים מ100-כולל למעלה מ,  אנשים מרחבי העולם30,000- כ. בגבולות אלה

למרות האכזבה המרה . ו כדי להגיב לסימפטומים המדאיגים של התדרדרות הסביבהנייר'ז-התאספו בריו דה
החלו הרבה מן המשתתפים מתחום התעשייה לנפנף , מכך שלא הושגה הסכמה מחייבת בוועידה

מכונות התעשייה יוחלפו במיכון נקי ). eco-efficiency(יעילות -אקו: באסטרטגיה מסוימת שנתכנתה
התקווה . ומבנים ומוסדות כלכליים יישארו עומדים בעינם, השגשוג לא ייבלם.  יותרמהיר יותר ושקט, יותר

למערכת , ומבזבזת, מייצרת, תמורה ממערכת שלוקחת: תביא לתמורה בתעשייה" יעילות-אקו"הייתה שה
נחשבת היום בתעשייה במקומות רבים " יעילות- אקו. "סביבתיים ואתיים, המשלבת עקרונות כלכליים

         .סטרטגיה המתאימה ביותר לחולל את השינויבעולם כא

 כלל ששורשיו מופיעים –" לעשות יותר עם פחות"ביסודו של דבר המונח משמעו ? "יעילות-אקו"מהי  
  הוא חסך לחברה: הנרי פורד התעקש על מדיניות ביצוע רזה ונקייה. בתחילת העידן המתועש

צמצם את ,  הוא הקטין את הניצול של משאבי טבע,שלו כסף על ידי מיחזור ושימוש חוזר בחומרים
  . שסגולתו חסכון בזמן ייצור, הייצור שהמציא-וקבע סטנדרטים חדשים בפס, השימוש באריזות

  

  גז טבעי ונפט, פחם: דלקים שמוצאם ממאובנים כגון*
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שאפשר היה " אני מאמין"זהו ; "ומן הזמן, מן החומר, יש להפיק את המירב מן הכוח:"1926- פורד כתב ב
הקשר שבין יעילות לבין קיום הסביבה נוסח ". יעילות-אקו"לקבעו היום על קירותיו של כל מפעל הדוגל ב

ח הנציבות העולמית " דו–) Our Common Future" (עתידנו המשותף"ח "אולי באופן המוכר ביותר בדו
יגבר הסיכון , ח על הזיהומיםהזהיר שאם לא יוגבר הפיקו" עתידנו המשותף. "ם לסביבה ולפיתוח"של האו

המאיים על הרכוש ועל המערכות האקולוגיות והקיום יהפוך להיות בלתי נעים ואפילו מזיק לבריאות 
שהינם יעילים יותר , יש לעודד את התעשייה ואת אותם הפרוייקטים התעשייתיים. "בערים מסוימות

אשר מתבססים על ניצול של , לתאשר מייצרים פחות זיהום ופסו, מבחינת השימוש שלהם במשאבים
מתחדשים ואשר ממזערים את הנזקים הבלתי הפיכים לבריאות -לעומת משאבים בלתי, משאבים מתחדשים

  .ח בפרק הדן בשינוי הנדרש" כך בדו-" האדם ולסביבה

) כיום המועצה העסקית העולמית(הועלה לאחר חמש שנים על ידי המועצה העסקית " יעילות-אקו"המונח 
, )Du-Pont(פונט -דו, )Dow( ספונסרים מן התעשייה שכללו את דאו 48-קבוצה של כ, ח בר קיימאלפיתו

. שכולם הביאו נקודת ראות עסקית לפסגת כדור הארץ בריו, )Chevron(ושברון ) Con-Agra(קון אגרה 
ויח כשהיא מדגישה את מה שיוכלו חברות להרו, המועצה הציגה את תביעתה לשינוי במונחים מעשיים

במקום להתעכב על מה שהסביבה עלולה להפסיד אם התעשייה , בזכות המודעות האקולוגית החדשה
אשר פורסם זמן קצר לפני ) Changing Course" (שינוי מגמה"ח הקרוי "בדו. תמשיך בדפוסים הנוכחיים

לכל אותן " יעילות-אקו"את חשיבותה של ה) Stephan Schmidheiny(הדגיש סטפאן שמידהייני , הועידה
 1996-ב. וגם מצליחות בטווח הארוך) sustainable" (מקיימות"גם , חברות ששאפו להיות גם תחרותיות

 –' יעילה-אקו'אני צופה שתוך עשור יהיה קשה לחברה להיות רווחית מבלי להיות גם "אמר שמידהייני 
  ".ום פליטת המזהמיםכשהיא מוסיפה ערך למוצר או לשרות תוך כדי צמצום הניצול של משאבים וצמצ

מספר התאגידים אשר . בהצלחה יוצאת מן הכלל, נטמעת בתעשייה" יעילות-אקו"ה, כפי שחזה שמידהייני
הכלל המפורסם . ונסון' גאנדונסון ' וג3M, ובכללם חברות ענק כמו מונסנטו, מתחייבים לאמץ אותה גדל

קונה לעצמו ) שימוש חוזר, רמיחזו, הפחתה (-   s'R – Reduce, Recycle, Reuse-של שלושת ה
במידה מסוימת מתפתחת המגמה בכלל היתרונות הכלכליים . פופולריות גם בבית וגם במקומות העבודה

 מיליון דולר בפרוייקטים 750-חסכה למעלה מ,  למשל3Mחברת ". יעילות-אקו"המשמעותיים של ה
באופן טבעי גם לצמצום . ות גדוליםוחברות אחרות גם כן טוענות שהצליחו להגיע לחסכונ, למניעת זיהום

כאשר שומעים שחברת . הפליטות והפסולת יש השלכות על הסביבה, צריכת האנרגיה, הניצול של משאבים
 קשה שלא לחוש בטחון 1987 אחוזים מאז 75פונט צמצמה את פליטת הכימיקלים המסרטנים בכמעט -דו

על ידי אימוץ עקרון . ת רגשי פחד ואשמההיא מצמצמ": יעילות-אקו"זוהי תועלת נוספת של ה. גובר
. ולחשוש פחות מפני העתיד" רעים" לחדול מלהיות םיכולים אנשים ומפעלים תעשייתיי" יעילות-אקו"ה

  ?םהאומנ

אך לרוע המזל אין זוהי אסטרטגיה . הוא מושג שעל פניו נראה מכובד ועתיר כוונות טובות" יעילות-אקו"
היא פועלת במסגרת אותה שיטה אשר . ום שאין היא עמוקה מספיקהמובילה להצלחה בטווח הארוך מש

היא מציגה . ודרישות נוקשות ומכבידות,  ומאיטה אותה על ידי צווים מוסריים–גרמה לבעיה מלכתחילה 
כדי להציל את הסביבה תשיג למעשה את " יעילות-אקו"ההיסמכות על . לא יותר מאשר אשליה של תמורה

  .בהתמדה ובשלמות, בשקט, שייה לחסל הכלהיא תאפשר לתע...ההיפך

יחד עם הסופר פול הוקן ,  מה שאנחנו מכנים–אנחנו מציעים כאן עיצוב מחדש של התעשייה האנושית 
, על מנהיגי תנועה זו נמנים אנשים ממגוון תחומים ביניהם מסחר". המהפכה התעשייתית הבאה"

אנחנו מתרכזים כאן בדרך חדשה לעיצוב תוצרת ). 1(הנדסה וחינוך, מדעים מדויקים, מדעי הרוח, פוליטיקה
מעצב תעשייתי וכימאי אשר עבדו גם עם מערכות מסחריות וגם עם מערכות /כארכיטקט. תעשייתית
  .אנו רואים בקונפליקט בין התעשייה לסביבה בעיה מהותית בתחום העיצוב, אקולוגיות
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  עיצוב רטרואקטיבי

ורובנו היו רוצים , יסוד המהפכה התעשייתית היו טובותהרבה מן הכוונות הבסיסיות שעמדו ב
להעלות את רמת החיים , לספק יותר טובין ושירותים למספר גדול יותר של אנשים: לראותן מתגמשות היום

קיומו של . אך היו גם מטרות חשובות שנעלמו מן העין. ולתת לאנשים בחירה  והזדמנויות גדולים יותר
לו . נדה'האוויר והקרקע ובעלי חיים לא היו חלק מן האג, הימים, הנהרות, רותהמגוון והחיוניות של היע

  :היה הדבר נשמע כך, אקטיבית-היה בא מישהו להציג את המהפכה התעשייתית כמטלת עיצוב רטרו

  

  : י מערך ייצור אשר/עצב

  .למים ולקרקע, פולט מידי שנה מיליוני טונות של חומרים רעילים לאוויר •

 .ל פי הפעילות הכלכלית ולא על פי תוצאותיהמודד שגשוג ע •

שמטרתן להקטין את קצב ההרעלה של בני האדם ושל , דורש יישום של אלפי תקנות מסובכות •
 המערכות

  .הטבעיות •

  .עד שהדורות הבאים יידרשו לערנות מתמדת כדי לא להיפגע, מייצר חומרים מסוכנים כל כך •

 .מייצר כמויות עצומות של פסולת •

 .כך שלעולם לא ניתן יהיה להשיבם, ם יקרי ערך במטמנות על פני כל הפלנטהטומן חומרי •

 .פוגע במגוון המינים הביולוגיים ובמגוון המסורות התרבותיות •

  :יעילות-האקו, לעומת זאת •

  . למים ולקרקע, משחררת מדי שנה פחות קילוגרמים של חומרים רעילים לאוויר •

וכות שמטרתן להקטין את קצב ההרעלה של בני עומדת בדרישות ובתנאים של אלפי תקנות סב •
 האדם

 .ושל המערכות הטבעיות •

 .מייצרת פחות חומרים מסוכנים אשר ידרשו ערנות מתמדת מהדורות הבאים •

 .מייצרת פחות פסולת •

 .כך שלעולם לא ניתן יהיה להשיבם, מטמינה פחות חומרים יקרים במטמנות על פני כל הפלנטה •

 .ניזציה של מינים ביולוגיים ומנהגי תרבותגורמת לסטנדרטיזציה והומוג •

  

ככל , יעילות שואפת להקטין את נזקיה של השיטה הישנה ההרסנית אך יעדיה-שיטת האקו, במלים פשוטות
  .הם מוגבלים להחריד, שהם ראויים להערכה

. ומיחזור מאטים את קצב הזיהום וההתדלדלות אך אינם עוצרים את התהליכים, שימוש חוזר, צמצום
משום שהוא מפחית את איכותו של ) מיחזור מופחת (downcyclingלמשל הוא על פי רוב , מיחזורה

  ,כאשר ממוחזר פלסטיק מסוג אחר מזה המרכיב מוצרים כגון בקבוקי שתייה ומים. החומר לאורך זמן

  

 מדעים, מדעי הרוח, פוליטיקה, ביניהם מסחר, על מנהיגי תנועה זו נמנים אנשים ממגוון תחומים )1(
הפילנתרופית , )Ray Anderson(ראויים לציון הם איש העסקים ריי אנדרסון . הנדסה וחינוך, מדוייקים

הפיסיקאי אמורי , )David Crockett(טנוגה דייב קורוט 'חבר המועצה של צ, )Teresa Heinz(תרזה היינץ 
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יבתנים שרה סברן הסב, )David Orr(ללימודי סביבה דיוויד אור ' הפרופ, )Emory Lovins(לובינס 
)Sarah Severn( ,לי 'רידג-דיאן דילון)Dianne Dillon Ridgley ( וסוזן ליונס)Susan Lyons( , מעצבת

ק טוד 'והסופרת ננסי ג, )John Todd(המעצב האקולוגי , )Heidi Holt(המוצר הסביבתנית היידי הולט 
)Nancy Jack Todd.(  

אחר כך . ים כדי ליצור סוג של חומר כלאיים מאיכות ירודהלעתים קרובות מערבבים אותו בפלסטיקים אחר
בעל , החומר המקורי. כגון ספסלי פארקים או פסי האטה, יוצקים את החומר הזה למוצר אמורפי וזול

  .ולבסוף הוא מוצא את מקומו באתרי ההטמנה או במשרפות הפסולת, האיכות הגבוהה איננו מושב

רבים , למשל. לעשיית מוצרים חדשים לוקה לעתים בראייה שגויההשימוש היצירתי בחומרים ממוחזרים 
חשים כי הם בוחרים בבחירה האקולוגית הנכונה כאשר הם קונים בגד העשוי סיבים שיוצרו מבקבוקי 

. אך הסיבים העשויים מבקבוקי פלסטיק לא הונדסו כך שיוצמדו לעורם של בני אדם. פלסטיק ממוחזרים
יכול , חיות בעיניים עצומות מבלי להבין את השלכותיהן מרחיקות הלכתשט" סביבתיות"לאמץ גישות 

  .להיות פתרון גרוע כמו התעלמות גמורה מן הבעיה

במידה מסוימת זה משום שהמיחזור המסורתי מנסה לכפות על . המיחזור עולה לקהילה יותר ממה שצריך
אשר , אלגנטית-רים מסובכת ובלתימדובר בהסבת חומ. החומרים יותר מחזורי חיים ממה שהם מסוגלים לו

מעט מאוד מוצרי צריכה עוצבו מלכתחילה מתוך התחשבות בעקרון . בעצמה גוזלת אנרגיה ומשאבים
מתוך , מוצרים צריכים להיות מעוצבים מלכתחילה, אם ברצוננו שתהליך המיחזור יהיה חסכוני. המיחזור

אשר אנו משתמשים בו כדי לתאר את החזרתן של מונח , )uncycled" (ישוחזרו"ידיעה שימוחזרו או אפילו 
  .במקום איכות מדולדלת, חומרים לתוך מערכת הייצור כאשר מתווספת להן איכות משופרת

אך מחקרים ". יעילות-אקו"צמצום הפליטות של מזהמים ופסולת מסוכנים בפוטנציה הוא יעד נוסף של ה
 לכמויות מזעריות של פליטות מסוכנות משום שהם מראים שאפילו, שמתבצעים כיום מעוררים דאגה

זוהי תופעה מדאיגה במיוחד במקרה של . עלולה להיות השפעה הרסנית על מערכות ביולוגיות לאורך זמן
 כימיקלים תעשייתיים במגוון של חומרים פלסטיים ומוצרי צריכה –חומרים הגורמים הפרעות אנדוקריניות 

. ומתקשרים עם הקולטנים בבני אדם ובאורגניזמים אחריםאשר ככל הנראה מחקים מבנים של הורמונים 
 John(ון פטרסון מייארס 'וג, )Dian Dumanoski(דיאן דומנוסקי , )Theo Colborn(תיאו קולבורן 

Peterson Myers( , מחבריו שלOur) 1996 (Stolen Future , מחקר חלוצי על כימיקלים סינתטיים
יכולות , אשר פועלות פעילות הורמונלית, הפליא של תרכובות אלהכמויות קטנות ל"טוענים כי , והסביבה

  ".בעיקר על מי שנחשף אליהן ברחם, לחולל הרס ביולוגי עצום

על חלקיקים מיקרוסקופיים המשתחררים בזמן , המחקר. כיוון נוסף המעורר דאגה מתבסס על מחקר חדש
מראה כי חלקיקים אלה יכולים להשתקע כגון זו המתרחשת בתחנות כוח ובמכוניות , שריפה ובעירת דלק
-  באוניברסיטת הרווארד מצא כי כ1995מחקר משנת . בייחוד בקרב ילדים וקשישים, בריאות ולהזיק להן

למרות שקיימים תקנים לחלקיקים קטנים .  בני אדם מתים כל שנה מפגיעה של חלקיקים כאלה100,000
אך השינוי האמיתי משמעותו לא יהיה . 2005עד שנת אינו אמור להתבצע ) ב"בארה(יישום התקנים , כאלה

 באמצעות –אלא בניסיון למנוע פליטות מזהמות מלכתחילה , בויסות קצב השתחררותם של חלקיקים אלה
  .תכנון ועיצוב

  

  החלת מחזורי הטבע על התעשייה

, זהועוד תכתיבים מן הסוג ה" להסתפק במועט", "לייצר פחות פסולת", "לייצר יותר עם פחות"
 עולם שבו כושר הנשיאה נמתח עד הקצה בגלל גידול –מקדמים את התפיסה של עולם בעל גבולות 

הוא להגביל את " יעילות-אקו"המסר של עקרון ה. ובגלל ייצור וצריכה המתרבים והולכים,אוכלוסין
 אך הרעיון.  לנסות ולהגביל את כושר היצירה והייצור של האדם–התעשייה ולצמצם את הצמיחה 

או שביקוש מופרז לטובין ושירותים גורם לנזק סביבתי , שהתעשייה בהכרח גוזרת כלייה על העולם הטבעי
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 הטבע איננו יעיל כי –אפילו בזבזנית ,  מערכת יצרנית ביותר ויצירתית להפליא–הטבע עצמו . הוא פשטני
  .אם אפקטיבי

האם יש מי . יכה שורש ויצמח, חד ינבטהוא מייצר אלפי פרחים רק כדי שעץ א. קחו למשל את עץ הדובדבן
כמה בזבזני ובלתי : "את האדמה באביב וחושב בליבו" מלכלכים"שהיה שם לב לערימות פרחי הדובדבן ה

הפרחים שבים אל , לאחר שהם נופלים על הארץ. השפע שבא מן העץ הוא גם מועיל וגם בטוח!" יעיל
כל חלקיק תורם באיזשהו אופן לבריאותה של . והופכים למרכיבים תזונתיים עבור הסביבה, האדמה

  . הראשון של המהפכה התעשייתית החדשהן העיקרו–פסולת שווה מזון . המערכת האקולוגית המשגשגת

. עץ הדובדבן הוא רק דוגמה בודדת לתעשיית הטבע הפועלת במעגליות של חומרי הזנה ומערכות עיכול
פסולת הנותרת כפסולת . ה לתנאי המקום ללא הפסקמערכת מעגלית זו מונעת בכוח השמש ומתאימה עצמ

  .אינה קיימת

מן "ייצור שהוא , ליניארי, תעשייה זו הולכת במסלול חד סטרי. היא מוגבלת מאוד, מאידך, תעשייה אנושית
. בדרך כלל במשרפה או באתר הטמנה, שבו נוצרים דברים שבסופו של דבר מושלכים, "הערש אל הקבר

. בכלל" מזון"הפסולת שמייצרת תעשיית אנוש איננה , רת מעבודתו של הטבעשלא כמו הפסולת הנוצ
וערימת פסולת , וכך נוצר הקונפליקט בין ערימת פרחי דובדבן. פסולת זו היא רעל, למעשה, לעתים קרובות

  .רעילה באתר הטמנה

הזאת אנו לאלטרנטיבה .  כזו אשר תאפשר גם לעסקים וגם לטבע לשגשג ולפרוח–אך ישנה אלטרנטיבה 
מובילה " אפקטיביות- אקו"התפיסה שלנו של ). Eco-Effectiveness" (אפקטיביות-אקו"קוראים 

כרוך בה הרעיון שניתן מרצון לעצב . לתעשייה אנושית המחדשת את עצמה במקום לדלדל את משאביה
 העיצוב מנקודת מבטו של. דברים תוך הישענות על התלות ההדדית בינם לבין מערכות חיוניות אחרות

במקום , "מן הערש אל הערש"משמעו של דבר הוא מוצרים המתאפיינים בתהליך ייצור מחזורי , התעשייתי
  ".מן הערש אל הקבר"

  

  מזון= פסולת 

המשיבה את יסודות ההזנה , רבויות נוודים עתיקות נהגו להשאיר מאחוריהן פסולת אורגניתת
ת פשוט להיפטר מן הפסולת בקצב המהיר ביותר תרבויות מודרניות מיושבות מנסו. לקרקע ולסביבה

, יסודות ההזנה המצויים בפסולת האורגנית הולכים לאיבוד כאשר הם נטמנים באתרי הפסולת. שניתן
שיקוע חומרים סינתטיים וכימיים בתוך מערכות ; וכאשר אין הם מנוצלים לבנייה מחודשת של הקרקע

רכות טבעיות מורכבות המתאפיינות בריבוי יחסי גומלין יכולתן של מע. טבעיות מהווה עומס על הסביבה
הטבע אינו יכול לעשות דבר כדי לפרק את . אם בכלל קיימת, פנימיים לספוג חומרים זרים היא מוגבלת

רוב המוצרים התעשייתיים מלכתחילה עוצבו באופן הנועד למנוע פירוק ; מכורח עיצובם, החומרים הללו
  .בתנאים טבעיים

כל המוצרים והחומרים המיוצרים על ידי התעשייה , שבני אדם ישגשגו בתוך העולם הטבעיאם ברצוננו 
היות והרבה מן הדברים שמייצרים אנשים אינם . להזין משהו חדש, לאחר השלמת מחזור חייהם, חייבים
ינם מוצרים העשויים מחומרים שא. בטוח עבור מערכות ביולוגיות" מזון"הם אינם יכולים להוות , טבעיים

 –מתכלים צריכים להיות מעוצבים כיסודות הזנה טכניים אשר נעים בתוך מעגל סגור של מחזורי תעשייה 
  .חילוף חומרים טכני

. יש למנוע זיהום ממערכת אחת לשכנתה, כדי ששתי מערכות חילוף החומרים הללו תישארנה בריאות
, מסרטנים, כיל חומרים גורמי מוטציות אל להם לה–חומרים הנכנסים למערכת חילוף החומרים הביולוגית 

רעלנים שאינם מתפרקים או חומרים המצטברים , חומרים הגורמים הפרעות אנדוקריניות, מתכות כבדות
חומרים הנכנסים לחילוף החומרים הטכני צריכים להיות מופרדים מחילוף חומרים . במערכות ביולוגיות

  . הטבעי
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אזי יש לחשוב על כל , רים בני אדם לאחת מן המערכות הללואם אנו מבקשים לתעל את המוצרים שמייצ
  .יסודות הזנה ביולוגיים ויסודות הזנה טכניים: מוצר כמכיל שני סוגי חומרים

 ויעוכלו על ידי –יסודות הזנה ביולוגיים יעוצבו באופן כזה שהם יחזרו אל המחזור האורגני 
 אחוז של כל 50- אשר מהווים כ( חומרי האריזה מרבית. מיקרואורגניזמים ויצורים אחרים החיים בקרקע

 חומרים שאפשר להשליכם –חייבים להיות מורכבים מיסודות הזנה ביולוגיים ) הנפח של הפסולת המוצקה
, שפופרות משחת שיניים, אין צורך שמיכלי שמפו. על הקרקע או בתוך ערימת קומפוסט כדי שיתפרקו

חרות ישרדו במשך עשרות או אפילו מאות שנים מעבר לאורך מיכלי משקאות ואריזות א, קרטוני יוגורט
  .חייו של אותו מוצר שנארז בהם

כיום כל אחד יוכל לזרוק מכשיר טלביזיה ישן . יסודות הזנה טכניים יעוצבו כך שיחזרו אל המחזור הטכני
ולים חלקם יכ. אשר חלקם רעילים, אך הטלביזיה הממוצעת עשויה ממאות כימיקלים, אל תוך פח זבל

והם מתבזבזים כאשר מכשיר הטלביזיה מוצא את דרכו אל אתר , להוות יסודות הזנה עבור התעשייה
השימוש החוזר ביסודות ההזנה הטכניים בתעשייה של מעגל סגור הוא שונה מן המיחזור . ההטמנה
משיך מארז מחשב העשוי מפלסטיק איכותי י. משום שהוא מאפשר לחומרים לשמור על איכותם, המסורתי

  .במקום לרדת בסולם המחזור ולשמש לייצור מבודדי קול או אדניות, להתמחזר כמארז איכותי

או כשירצו פשוט לשדרג , וכאשר יסיימו את השימוש בו, הצרכנים ירכשו את השירות של אותו המוצר
צור מוצר וישתמש בכל מרכיביו ליי, יפרק אותו, יאסוף היצרן את המוצר הישן, אותו לגרסה חדישה יותר

  .חדש

  

  יסוד הזנה ביולוגי : פירות ביכורים

 כלומר יצרנו יסוד הזנה –לפני כמה שנים הגינו ויצרנו אריג לריפוד שמסוגל לעבור תהליך קומפוסטציה   
 ליצור אריג בעל תכונות אסתטיות ייחודיות שניחן גם Design Texראשית נתבקשנו על ידי חברת . ביולוגי

 אף על פי שבאותו רגע הלקוח לא הבין בדיוק מה משמעות הדבר שהוא –" גיתאינטליגנציה אקולו"ב
אתגר זה סייע לנו להבהיר הן לעצמנו והן לחברה איתה עבדנו מהו ההבדל בין טיפול שטחי כגון . מבקש

המהפכה "לבין השינויים העקרוניים יותר שיידרשו כדי לחולל את , מיחזור וצמצום צריכה של משאב
  ".באההתעשייתית ה

היא הציגה לנו , כאשר החברה ביקשה תחילה להיענות לדרישה שלנו לאריג שהוא בטוח לסביבה, למשל
 PET) polyethylene-המעורב ב, סיב טבעי, כותנה: את מה שנראה היה לה כבחירה הבריאה ביותר

terephthalate (ו יצור מאחר שניתן היה לכנות את אות. סיבים העשויים מבקבוקי משקה ממוחזרים
 נראה היה כי זהו האידיאל האקולוגי –" ממוחזר"ו" טבעי "–כלאיים בשני שמות קוד ידידותיים לסביבה 

אך כאשר צוות הפרויקט בחן לעומק . והם עמידים וזולים, הם נבדקו בשוק, החומרים היו זמינים. המתבקש
. לינו מספר עובדות מטרידותגי, זה") כלאיים("את ההשלכות ארוכות הטווח של שימוש בחומר היברידי 

והיושב בו או שכניו לחדר , האריג שתחתיו נשחק, כאשר יושב אדם בתוך כורסה במשרד ומתנועע בתוכו
 PET, יתרה מזו.  לא עוצב על מנת שינשמו אותוPET. עלולים לנשום את החלקיקים הקטנים שמשתחררים

והכותנה תמנע ממנו מלשוב אל תוך , וחימנע מאותו חומר היברידי מוצע מלשוב אל הקרקע באופן בט
  .ועלול אף להיות מסוכן, ההיבריד הזה יוסיף לנפח את אתרי הטמנת הפסולת. המחזור התעשייתי

מפעל הטקסטיל האירופאי שנבחר לייצר . עד שניתן יהיה לאכול אותו, הצוות החליט לעצב אריג בטוח דיו
למרות שמנהל המפעל פעל . לם הייתה לו בעיה מעניינתואו, היה די נקי מן המבחינה הסביבתית, את האריג

מפקחים ממשלתיים הגדירו לאחרונה את שאריות החומר של , בחריצות לצמצום רמות הפליטות המזהמות
זבל : ואילו אנחנו ביקשנו למצוא נקודת סיום אחרת לשאריות שלנו. האריגים שהוא מייצר כפסולת מסוכנת

וישליכו אותו , לאחר שהכסא סיים את תפקידו, יסירו את האריג מן המסגרתכאשר . למועדון הגינון המקומי
 גם האריג וגם השאריות –ועם מיקרו אורגניזמים רעבים , עם חום השמש, ארצה כדי להתערבב עם המים

  .יתפרקו באופן טבעי



 17

ן החי שמוצאם מ, הצוות החליט שהאריג יהיה עשוי מתערובת של סיבים בטוחים ונקיים מחומרי הדברה
והתחיל לעבוד על ההיבט המסובך , )צמר וצמח ממשפחת הסרפדים שגבעולו משמש לסיבים(והצומח 
אם ברצוננו שהאריג ישוב אל הקרקע . וכימיקלים אחרים המשמשים לעיבוד, הצבעים, הגימורים: ביותר

, כבדותממתכות , מחומרים מסרטנים, הוא חייב להיות נקי מחומרים גורמי מוטציות, באופן בטוח
הזמנו כששים . ומחומרים המצטברים ברקמות, מחומרים הגורמים הפרעות אנדוקריניות מרעלנים עקשניים

שנגרמה מן המחשבה שהתהליכים הכימיים , נוחות-וכולן סירבו באי, חברות כימיקלים להצטרף לפרויקט
  .הסכימה להצטרף , Ciba-Geigy, לבסוף חברה אירופאית אחת. כפי שדרשנו, שלהם ייבחנו כל כך מקרוב

 סוגים של כימיקלים המשמשים בתעשיית 8,000-בעזרת החברה הזאת בחן צוות הפרויקט יותר מ
 כימיקלים 38-נוצר תוך שימוש ב, כל קו הייצור של האריגים, כלומר, האריג. 7,962ופסלה , הטקסטיל

  .בלבד

  .יפור מפתיעלאחר שהאריגים כבר נכנסו לתהליך הייצור סיפר לנו מנהל המפעל ס

לאחר . נדמה היה להם כי המכשיר שלהם התקלקל, כאשר באו המפקחים לבדוק את השפכים מן המפעל
וכי המים שיצאו מן המפעל היו , הם הבינו כי הציוד שלהם תקין, שבדקו את המים הנכנסים למפעל גם כן

לא זו בלבד ,  העיצוב החדש.מסתבר שתהליך הייצור עצמו סינן את המים. נקיים בדיוק כמו המים הנכנסים
אלא , שנחשבו עד היום מענה הולם לבעיות סביבתיות,  המסורתייםR-s -שהיווה שיפור על פני שלושת ה
  .הוא גם מנע את הצורך בפיקוח

, הפיקוח מכביד על התעשייה. ההכרח בפיקוח ייתפס כסימן לכישלון העיצוב, במהפכה התעשייתית הבאה
תעשיינים בארצות שבהן מגבלות הפיקוח הן . ומתערב בשוק, במסחרבכך שהוא מערב את הממשלה 

אך אם . הם יכולים לייצר יותר ובזול: זוכים ליתרון כלכלי, ואשר ממפעליהן נפלטים יותר רעלים, פחותות
הוא יוכל להתחרות באופן ישיר עם מפעלים שגם , מפעל לא יפלוט חומרים מסוכנים ולכן לא ידרוש פיקוח

  .אתית וכלכלית, אלו הן חדשות טובות מבחינה סביבתית. שים פיקוח במדינות אחרותהם אינם דור

  

  יסוד הזנה טכני

המאמץ והחומרים , האנרגיה. מי שמבקש להיפטר משטיח מקיר לקיר ישן חייב לשלם על הפינוי
שצריך השטיח הופך להיות ערימה של מזהמים פטרוכימיים מסוכנים . שנכנסו למוצר הם בגדר הפסד ליצרן

  .בינתיים ממשיכים לחצוב חומרי גלם כדי לייצר שטיחים חדשים. לפנותה לאתר הטמנה

לאחר מחזור חייו השימושי ). PVC. (סי.וי.השטיח הטיפוסי עשוי מניילון המושקע בתוך פיברגלס ופי
 לגלח חלק מן הניילון עבור שימוש נוסף; ) downcycle(היצרן יכול רק למחזר אותו מחזור מופחת 

 מאמצת את הקונספט שלנו "Interface"חברת השטיחים המסחרית הגדולה בעולם . ולהתיך את השאריות
היצרן פשוט , כאשר לקוח מבקש להחליף שטיח. בעיצוב שטיח המיועד למיחזור טוטלי" מזין טכני"של 

, יח בצבעומחזיר ללקוח שט, חלק מן השטח או כולו,  בהתאם למוצר–מחזיר אליו את אותו מזין טכני 
הבעלות על החומרים נשארת בידי חברת השטיחים אך היא משכירה אותם . ובמרקם הרצויים לו, בסגנון

בסופו של דבר השטיח יתבלה . בכך שהיא מציעה ללקוחותיה את השירות של השטיחים, ומתחזקת אותם
  .הה יותרוהיצרן ישתמש בחומרים ברמת האיכות המקורית שלו או ברמה גבו, כמו כל שטיח אחר

נעלם הייצור אשר עוד ; הם כפולים, כשתיושם על מספר גדול של מוצרי תעשייה, יתרונותיה של שיטה כזו
ומיליארדי דולרים , של פסולת חסרת תועלת ומסוכנת" יעילות-אקו"ייתכן במערכת הפועלת לפי עקרון ה

  .של חומרים יקרי ערך נחסכים ונשמרים בידי היצרן
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  עללמכור חוכמה ולא ר

אולם , חברות כימיקלים מזהירות את החקלאים להשתמש בצורה מבוקרת בחומרי הדברה, כיום
, שלא בכוונה, החברות מושקעות בבזבוז, במלים אחרות. החברות מרוויחות ממכירת אותם חומרי ההדברה

 המים ,שיכול להוביל לזיהום של הקרקע, מושקעות בשימוש לא נאות במוצרים שלהם, וניתן לומר אפילו
, תארו לעצמכם מה היה קורה לו חברת כימיקלים מכרה אינטליגנציה במקום למכור חומרי הדברה. והאוויר
לו החקלאים והתאגידים החקלאיים היו משלמים ליצרני הכימיקלים כדי להגן על היבולים שלהם , כלומר

הם נתון לשיקול דעתו של ושהשימוש ב, במקום לקנות כימיקלים מסוכנים המחייבים פיקוח, מפני מזיקים
אני אשלם לך כדי לטפל במזיק : "החקלאים יאמרו. הם היו קונים ביטוח ליבולים שלהם, למעשה. החקלאי

boll weevilsכולם עדיין ירוויחו, באותו מחיר לדונם".  ואתם תעשו את זה בצורה האינטליגנטית ביותר .
כדי למנוע בזבוז של , מש בחומרים מדביריםאז יהיה גם ספק חומרי ההדברה מושקע במאמץ שלא להשת

יהיה בכך תמריץ , מכיוון שהיצרן יצטרך לשאת באחריות לחומרים המסוכנים, יתרה מזאת. חומרי גלם
הם , לחקלאים אין כל עניין בהתעסקות בחומרים מסוכנים. למצוא דרכים מסוכנות פחות לטפל במזיקים

הן , את האוויר ואת המים, ינן מבקשות לזהם את הקרקעחברות כימיקלים א. מבקשים רק לגדל גידולים
  .רוצות לעשות כסף

בכל צעד ושעל סוליית הנעל שלך . הבלתי מתוכננת של הנעל הממוצעת" העיצוב-ירושת"חשבו על 
עם . שעלולים לזהם ולפגוע בחיוניות הקרקע, משחררת חלקיקים קטנים של חומרים מסוכנים בפוטנציה

ויוסיפו עוד מעמסה על , קים אלה יישטפו אל תוך הצמחייה והקרקע שבצידי הדרךבוא הגשם הקרוב חלקי
  .הסביבה

כאשר הסוליה תתפרק תחת כף הרגל הרוקעת . נעליים ניתן לעצב מחדש כך שיהוו יסוד הזנה ביולוגי
ה חלקי. היא תזין את מערכת חילוף החומרים הביולוגי במקום להרעיל אותה, וחלקיקיה יחברו אל הסביבה

. אשר ישובו אל תוך המחזור התעשייתי, האחרים של הנעל יכולים להיות מעוצבים כיסודות הזנה טכניים
הם פרימיטיביים למדי ביחסם אל העולם , למעשה רוב המוצרים בשיטת הייצור הנוכחית, רוב הנעליים

  .וייםכשבידינו הכלים הטכניים והמדעיים העכשו, לא כך צריכים להיות פני הדברים. הטבעי

  

  גוניות ולנצל את השמש-להוקיר רב

. יעד מרכזי של העיצוב במאה שעברה היה להגיע לפתרונות אשר יהיו ישימים באופן אוניברסלי
הסגנון "כתוצאה מאימוץ נרחב של . בתחום האדריכלות הוא דוגמא טובה לכך" הסגנון הבינלאומי"

בנייני משרדים נראים זהים ומתפקדים , וי אומרהו. האדריכלות הפכה לאחידה במקומות רבים, "הבינלאומי
וכך מתבטלת , בטון וזכוכית לכל מקום בעולם, ניתן להוביל חומרים כגון פלדה. באופן זהה בכל מקום

כאשר משתמשים ברמות גבוהות של אנרגיה . התלות בתזרימי האנרגיה והחומרים המיוחדים לאותו מקום
  .יין עצמו יכול לתפקד באופן דומה בסביבות שונות לחלוטיןאותו בנ, בהפעלת מערכות קירור וחימום

העיצוב יתחשב בייחודיות ". גוניות-הוקרת רב"הוא " המהפכה התעשייתי הבאה"העיקרון השני של 
. הפסולת והפליטות יגרמו להתחדשות במקום לדלדול. התרבותית והחומרית של המקום המסוים, האזורית

ניתן יהיה להסב , למשל. נויים שיתכנו בצורכיהם של אנשים ושל קהילותויתחשב בשי, העיצוב יהיה גמיש
  .ן"עם שינויים בשוק הנדל, במקום שיהפכו לאתרי פסולת בנייה, בנייני משרדים לדירות

מערכות אנושיות ". לנצל את אנרגיית השמש"הוא " המהפכה התעשייתי הבאה"העיקרון השלישי של 
ועל תהליכי בעירה שיש להם בדרך כלל תוצאות , כימיים- חומרים פטרו,נסמכות היום על דלקים פוסיליים

, כשהוא מלכלך, אפילו הבניין או המפעל המתקדם ביותר נוהג כעין ספינת קיטור, היום. לוואי הרסניות
אנשים בדרך כלל , למעשה. ובקושי מנצל את האור הטבעי או את האוויר הצח, ומדלדל את סביבתו, מזהם

הוא יטהר . בניין שהוא כעין אילן, במקום זאת, תארו. ולעתים קרובות נושמים אויר מזיק, העובדים בחשיכ
, ייתן צל ומקום מחסה, ייצר יותר אנרגיה ממה שהוא צורך, יצבור הכנסות מאנרגיה סולרית, את האוויר

עובדת על אשר כרגע , התחלה טובה נראית באוניברסיטת אוברלין. ויתחלף עם העונות, יעשיר את הקרקע
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והוא יטהר בעצמו את מי השופכין , הוא מעוצב באופן כזה שייצר יותר אנרגיה ממה שהוא צורך: בניין כזה
  .שלו

  

  אקולוגיה, כלכלה, שוויון

מאגדת בתוכה כוונות חיוביות בספקטרום רחב של עניינים " המהפכה התעשייתית הבאה"
ת מצאו כי שלוש קטגוריות מסייעות בביטוי האנשים הפעילים בתנועה לבניית חברה מקיימ. אנושיים

  .אקולוגיה, כלכלה, שוויון: העניינים האלה והן

חברות נעליים ? האם העיצוב מעשיר או מרושש אנשים וקהילות. בשוויון הכוונה היא לצדק חברתי
. מואשמות לעתים בחשיפת עובדים במפעליהם שמעבר לים לכימיקלים בכמויות העולות על התקן המותר

לא תשתמש " אפקטיביות-אקו. "תדרוש לצמצם כמויות אלה עד שיעמדו בתקנים מסוימים" יעילות-אקו"
אם אף עובד מפעל בכל מקום כלשהו לא , האין זו קידמה למין האנושי. בחומר כימיקלי רעיל מלכתחילה

  ?אנושיים-ייאלץ לעבוד בתנאים מסוכנים או תת

. צר משקף את צורכיהם של יצרנים ושל צרכנים במחיר סבירהאם המו. בכלכלה הכוונה היא לתפקוד השוק
, מוצרים בעלי עיצוב אינטליגנטי ובטוח צריכים להיות בתחום ההישג עבור מגוון רחב של לקוחות

  .משום שהמסחר הוא המנוע לשינוי, ורווחיים עבור החברה שמייצרת אותם

האם הוא ? א יסוד הזנה ביולוגי או טכניהאם חומר הו. באקולוגיה הכוונה היא לאינטליגנציה סביבתית
  ?גוניות וניצול אנרגיית השמש-הוקרת הרב, מזון=פסולת: עומד בקנה המידה העיצובי של הטבע

  :את המהפכה התעשייתית הבאה ניתן להציג כמטלה הבאה

  :י מערכת תעשייתי למאה הבאה אשר/עצב

  .למים ולקרקע, איננה מחדירה חומרים מסוכנים לאוויר •

 ?כמה הון טבעי ניתן לצבור בדרכים פרודוקטיביות: ת את השגשוג על פי מדד ההון הטבעימודד •

כמה אנשים עוסקים בעבודה מפרנסת ומעניקה : מודדת פרודוקטיביות על פי מבחן המשמעות •
 ?משמעות

 .מודדת קידמה על פי מספר הבניינים אשר אין להם ארובות או שפכים מסוכנים •

 .מטרתם לבלום אותנו מלהרוג את עצמנו מהר מדיאינה נדרשת לתקנים אשר  •

 .אינה מייצרת דבר אשר ידרוש מן הדורות הבאים ערנות מוגברת •

 .חוגגת את שפע המגוון הביולוגי והתרבותי ואת שפע אנרגיית השמש •

העולם לא יתפתח אל מעבר למצב המשבר הנוכחי על ידי חשיבה באותם דפוסים "אלברט איינשטיין כתב 
- עם התפתחות הסייבר, רבים מאמינים שכבר מתרחשות מהפכות תעשייתיות". את המצבאשר יצרו 
נכון הוא שאלה הם כלים חזקים שניתן לחולל בהם שינויים . טכנולוגיה-טכנולוגיה והננו-הביו, טכנולוגיה

אקטיביים עבור ספינת הקיטור של המהפכה התעשייתית - מנועים היפר–אך אלה הם כלים בלבד 
  ."הראשונה

אך . והיא כעין סנונית ראשונה למה שעתיד לבוא, הינו כלי יקר ערך וראוי להערכה" יעילות-אקו"ה, כמו כן
הגיעה שעתו של העיצוב אשר הינו . גם היא איננה מסוגלת להניע אותנו אל מעבר למהפכה הראשונה

עמד " ייתית הבאהמהפכה התעש"ייתכן כי המודל של ה. משגשג ואינטליגנטי מלכתחילה, שופע, יצירתי
  .האילן: לנגד עינינו כל העת

  

  אילנה גולדברג: תרגמה
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  ?למה אמריקה יורדת ,ג עולה"אם התמ

  , למה אנו זקוקים לאמצעי מדידה חדשים לקדמה ושגשוג
  החברתי והפוליטי  ואיך הם ישנו את הנוף, למה אין לנו אותם

  .ונתן ראו'טד הלסטאד וג, מאת קליפורד קוב

  

פרשנים פוליטיים התבלבלו מעובדה עיקשת , מערכת  הבחירות  של השנה שעברהבמהלך המולת 
התפוקה ואחוז . לפחות על פי המדידות הסטנדרטיות, הכלכלה תפקדה באופן יוצא מן הכלל. אחת

בשוויץ הכריז ) WEF(הפורום הכלכלי העולמי  . יתה תחת שליטהיהאינפלציה ה; יהיהמועסקים היו בעל
  .לאחר שנים של  שליטה יפאנית , שבה ותפסה את מקומה כמשק התחרותי ביותר בעולםכי ארצות הברית  

, הבוחרים לא חשו טוב יותר. אבל התשואות מעולם לא הגיעו, הממשל בראשות קלינטון המתין בציפייה
אבל , הכלכלה כפי שהכלכלנים מגדירים אותה הרקיעה שחקים. למרות שהכלכלנים אמרו שהם אמורים היו

הנשיא ביל קלינטון שלח את יועציו .  לא– או לפחות חלק גדול מאוד מהם –ים שהרכיבו אותה האנש
 שלהם היה מוטעה ושהמדדים אכן היו ןשהניסיום למסע דרכים כדי לשכנע את האמריקאים יהכלכלי
  . נכונים

שמית של הפער המוזר הזה בין מה שהכלכלנים בחרו למדוד לבין מה שהאמריקאים חוו הפך לתעלומה הר
בעמודו ' ניו יורק טיימס' ההצהיר, "מצביעים מדוכדכים בזמנים טובים: '94הפרדוקס של . "עונת הבחירות

אבל הכתבים מעולם לא הגיעו  ממש לשאלה . 'טיים' קראה הכותרת של שבועון ה,"?בום למי. "הראשי
  ?לא נכוןה האומה בכיוון והאם הם מובילים את, האם המדדים הרשמיים פשוט מוטעים,  דהיינו,הבסיסית

 שקיבלה כל – ודעיכה באמצע ולמטה,  שגשוג למעלה–" י המעמדותנש"הבעיה עמוקה בהרבה מכלכלת 
; כלכלה יוצרת חוליים ולא רק רווחה. היא עוסקת בעצם ההגדרה של המונח שגשוג. כך הרבה תשומת לב

ם יתכן שגם המעמד העליון עולה על הא. אבל המדידות הרגילות של רמת חיים כורכות את השניים יחדיו
ושהמדדים הלאומיים של קדמה כלכלית בקושי , גבה של ספינה ששוקעת לאיטה את תוך ים התחלואים

  ?מספקים רמז לעובדה זו

המעמד הבינוני . אנשים עובדים יותר שעות בעבור שכר נמוך יותר: הרבה תשומת לב הופנתה לתסמינים
הצפיפות והאלימות , הפשע. הנסיעות לעבודה הפכו מטרידות יותר. מהכושל בעוד העשירים פורצים קדי
גילה את החדשות חודש מארס ומכון הריס ב Businessweekסקר של . היבאמצעי תקשורת נמצאו בעלי

  .  מהציבור חשו עצבות ודיכאון לנוכח העתיד70%-מפתיעות ש- הלא

ממשל קלינטון אמר ,  בזמן הווהקדקדוספר ללימודי -כשהוא נשמע ממש כמו מחלקת הדרכה בבית
, בהשתמשו במונחים דומים. שהאמריקאים פשוט סובלים מהחרדות של ההתאמות לפלאי הכלכלה החדשה

אמר בכינוס של אנשי עסקים בפברואר ,  הבנק הפדרלייושב הראש של מועצת המנהלים של, אלן גרינספאן
עמוקה ויוצאת מגדר הרגיל בנוגע , עותכנראה קיימת באופן בלתי מוסבר תחושה מבשרת ר"האחרון ש

  ."בקרב ההמון הפשוט] הכלכלית[לתחזית 

אבל האם ייתכן שמומחים לכלכלה הלאומית חיים בכפר פטיומקין סטטיסטי . האנשים הכסילים האלה
האם לא הגיע הזמן לשאול כמה שאלות ? שמסתיר את הכלכלה שהאמריקאים מתנסים בה במציאות

המדידה שמוסרים מידע למומחים ועל הנחות היסוד שעליהן מתבססים מדדים בסיסיות לגבי מכשירי 
הם מגדירים את הבעיות . המדדים הכלכלים הם לולאת המשוב העיקרית למדיניות הלאומית? אלה

,  אם אבד הכלח על המדדים הלאומיים של ההתקדמות הכלכלית. הכלכליות שהזירה הפוליטית רוצה לתקן
באופן חוזר ונשנה אל חיקה של מדיניות שלא יכולה להצליח בגלל שהיא לא אזי הם שולחים אותנו 
  .מתייחסת לבעיות הנכונות
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אבל אף אחת מהן לא , ב חלוקות ביניהן במקצת בנוגע לאמצעים"כיום שתי המפלגות הפוליטיות בארה
קומי  התוצר המ–מערערת על כך שהמטרה העליונה של המדיניות הלאומית היא לגרום למדד הגדול 

ג  "אף אחד לא מערער על כך שגידול בתמ.  לטפס בעקביות כלפי מעלה–) ג"או קרובו התל, ג"תמ(הגולמי 
אז בוודאי נחוצה צמיחה , ג עולה"אם האמריקאים חשים אי נוחות חרף תמ: ירחיק את תחלואי האומה

  .גדולה עוד יותר

לדווח על סיפורים של כלכלה עולה כשהתקשורת המשיכה , דבר זה היה ברור בחודשים שלאחר הבחירות
, ביולי? בכלל" למעלה"מה זה : ואנשים בשפל שלעולם לא הצליחו להגיע לנקודה העיקרית

Businessweek המאמר . שהתקרבה למציאות יותר מכל השאר" דוחק המשכורת" פרסם כתבת שער בשם
מדוע מצב . רך נסוגו במהירותאבל הכתבים בטור העו. ניחן בספקנות ראויה לציון בנוגע לדעה השגרתית

אמריקה אולי לא צומחת מהר "? עולים" הכלכלה"העובדים לא משתפר אפילו כשרווחי התאגידים ו
  .לדבריהם" ,מספיק

 הפכו להיות –התאוששות , התרחבות,  שיעור הצמיחה–ג ושמות התואר השונים שלו "התמ, זאת ועוד
מבחינה מילולית אנחנו לא מסוגלים לחשוב . אומיתמהות השפה של הכתבות והוויכוחים על הכלכלה הל

אבל המונחים האלה הפכו באופן גדל והולך למחסום הפשטה שמפריד בינינו לבין . על הכלכלה בלעדיהם
  .הם לא מספרים לנו כמעט דבר על מה שבאמת מתרחש. המציאות הכלכלית

הוא לא מבצע הבחנה כלשהי . של כסף שמחליף ידיים, ג הוא פשוט הערכה גסה של פעילות השוק"התמ
הוא מתבונן רק בחלק מהמציאות שבו הכלכלנים , בנוסף לכך. או בין עלויות לרווחים, רצוי-בין רצוי לבלתי
התפקודים הכלכלים החיוניים שמבוצעים במגזר .  החלק שמעורבות בו עסקאות כספיות–בוחרים להכיר 

ג לא רק מסתיר את ההתפרקות של "ה מכך התמכתוצא. הביתי וההתנדבותי כלל אינם נכללים בחשבון
, גרוע מכך;  בסופו של דבר תלויים– והחיים עצמם –המבנה החברתי ושל הסביבה הטבעית שבה הכלכלה 
  .הוא למעשה מצייר את ההתפרקות הזו כרווח כלכלי

 כאל ג"התקשורת והפרשנים הכלכליים שלנו ממשיכים להריע בצייתנות לנתוני התמ, אבל הפוליטיקאים
וכמה תיקונים , ג"נשאלו שאלות בנוגע לדיוק המספרים שמרכיבים את התמ. מידע בעל חשיבות מירבית
תה כמעט סקרנות בנוגע להנחות היסוד שמהוות את הסכימה יאבל לא הי. קטנים ומקריים בקצוות

, ואם בגלל ההתבצרות המקצועית והכספיתוכן ר יאם בגלל שכנוע יש. הסטטיסטית הגולמית שלו
  . לא היו להוטים לשנות אותויתרכלכלנים וה, פוליטיקאים

 ,מחברי המאמר, אנו. שמותאמים לכלכלה שבאמת קיימת, קיים צורך דחוף במדדים חדשים של קדמה
ציבורי  ארגון חדש שמטרתו לעורר דיון, )Redefining Progress" (להגדיר מחדש את הקדמה"חברים ב

פיתחנו מד , בהתאם לכך. על האמצעים הטובים ביותר להגשים אותהרחב על טיבה של הקדמה הכלכלית ו
החדש " כרטיס הניקוד. "כדי להראות שניתן לבצע דבר כזה וכן את הצורה שתהיה למד כזה, חדש בעצמנו

הוא מצביע . הזה פותח צוהר לחשיבה מחודשת ומעמיקה על המדיניות הכלכלית ועל הנחות הייסוד שלה
  .רים הם שאיבדו את הקשר למציאותבתוקף על כך שלא הבוח

  

  ) מוטות(ת ושל מדידות כלכלי ט היסטוריהעמ

 עד שרוב האנשים רואים בו מן ,רבכה בוחן של המדיניות הכלכלית במשך זמן   אבןהיהג "תמ
מסיבות שנדון , ג"ג המיושן לתמ" הממשל האמריקאי עבר מהתל1991-ב(הסתם מעין סטנדרט אוניברסלי 

הוא . שריד של עידן אחר, ג הוא פשוט מוצר מלאכותי של ההיסטוריה"למעשה התמ. )בהן מאוחר יותר
כשהאומה האמריקאית ניצבה בפני ,  ושל מלחמת העולם השנייה'30-הצמח מתוך אתגרי המיתון של שנות 

במהלך ההיסטוריה המדידות הכלכליות התפתחו מתוך האמונות . מציאות כלכלית שונה מאוד מזו של היום
אופני , םולשירותילמימון , כשהכלכלות המערביות עברו מחקלאות לייצור. בות של אותה תקופהוהנסי

התהליך , ובמיוחד מאז המלחמה, אבל במהלך המאה הנוכחית. המדידה התפתחו בצורה כללית בהתאם
ק במיוחד היא חדרה עמו. כלכלת השוק המשיכה להשתנות בצורה קיצונית. האבולוציוני הואט לכדי זחילה
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. הקהילה והסביבה הטבעית שבעבר נראו כנמצאים מחוץ לטווח השגתה, יותר ויותר לתחומי המשפחה
  .האופן שבו אנו מודדים את הבריאות הכלכלית ואת הקדמה נשאר כשהיה, אבל בעוד שהשינוי הזה הואץ

פטי  האומדנים הראשונים של הנהלת החשבונות הלאומית בעולם המערבי היו פרי עבודתו של תומס 
)Thomas Petty( ,הוא ניסה לברר את הקיבולת ; יה של פטי היה רחב למדייהיקף הרא.  1665-באנגליה ב

התורה הכלכלית ששלטה אז . צץ פוקוס צר יותר, על כל פנים, בצרפת.  הלאומית שניתן להטיל עליה מס
באופן . ה של מדינה שהחקלאות היא המקור האמיתי לעושר,תה זו של הפיזיוקראטים שהחזיקו בדעהיהי

גם בצרפת היה מגוון גדול מאוד של , בכל מקרה. המדידות שלהם התמקדו בתפוקה חקלאית, לא מפתיע
 רחבה יותר של התיאוריניסח ) Adam Smith(' אדם סמית, מדינה מתועשת יותר, באנגליה. נקודות מבט

  .עושרה של אומה שכללה גם את כל עלומת פרי עמלם של היצרנים

שלל ' התעלמו ממנה היא שסמית' ודה חשובה אחת מני רבות שהתומכים הנלהבים של אדם סמיתאבל נק
תפקודים אלה יכולים להיות . דין-כולל ממשלה ועריכת, םוהשירותיאת מה שקרוי בימנו כלכלת הבידור 

ם בגלל שהם לא מסתכמי,  "לא מייצרים שום ערך"אבל הם בסופו של דבר . הוא אמר, שימושיים או לא
 שאלה שנעלמה ,שאל שאלה מכרעת' אבל סמית. אין ספק שנקודת מבט זו נתונה לוויכוח. בדבר מוחשי

האם יש הבדל בין עסקות כספיות ובין תוספת אמיתית לרווחה של : כמעט לחלוטין מהמחשבה הכלכלית
  ?האומה

. חר ומימוןעבר מרכז הכובד של הכלכלה הבריטית בצורה משמעותית מייצור למס 19-בסוף המאה ה
 Alfred(אלפרד מרשל . על העושר הלאומי החלו להכאיב' דעותיו של סמית, בכלכלה החדשה הזו

Marshall(  , לאו דווקא מוחשיותו, הכריז כי תועלת, קלאסית-וניאשניסח את מה שמכונה היום כלכלה ,
ות הניירת של כל העבר, עמלות, דין-שכר עמלם של עורכי. היא הסטנדרט האמיתי לתפוקה ולרווחה

. או מקרונות מלאים בברזל, אדמה- לא היו שונים במהותם משקי תפוחי, הכלכלה המסחרית המופשטת
  .החשיבות הכלכלית של דבר נעוצה לא בטבעו אלא פשוט במחיר השוק שלו

תה לימים בעלת יההצמדה הזו של הנהלת החשבונות הלאומית למכנה המשותף הנמוך ביותר של מחיר הי
 –משמעה שכל פריט במסחר נחשב כתוספת לרווחה הלאומית רק בגלל העובדה . השלכות נרחבות

המשמעות היא שרק עסקאות שכסף מעורב בהן נכללות , באותה עת.  שהוא יוצר ונקנה– זה רובשיעו
ושל ,  אחדהתפקודים של המשפחה והקהילה מצד: דבר זה השמיט שני תחומים גדולים. בחשבון הלאומי

 שהם מספקים םשהשירותיאבל בגלל . שניהם חיוניים לרווחה כלכלית. הסביבה הטבעית מהצד השני
  .וחשבון הלאומי-הם בלתי נראים בדין, נמצאים מחוץ למערכת המחירים

תפס חלק " השוק"החלק של החיים שנקרא ' בימיו של אדם סמית. נחה שכזוזלפני זמן רב ניתן היה להבין ה
ויכולת , היה נדמה כי הסביבה יכולה לספק אספקה אינסופית של משאבים. רחב הפיזי והחברתיקטן מהמ

נראה היה כי המבנה החברתי היה מעוגן .  באותם ימים יכלה להשליךהשהתעשייאינסופית לספוג פסולת 
  .חזק כל כך לאורך ההיסטוריה ולכן אף אחד לא חשב ששוק גדל יכול לחבל בו

אין זה מקרי שגם הסביבה וגם . ההנחות האלה הפכו יותר ויותר רופפות, ל כל פניםע, במהלך המאה הזו
 18-אלה בדיוק התחומים שההנחות מהמאה ה; המבנה החברתי סבלו משחיקה חמורה בעשורים האחרונים

.  בכלכלה הסוציאליסטית והקפיטליסטית כאחד– הוציאו מהכלל בחשבון של הרווחה הלאומית 19-וה
נשארה בלתי נראית ברובה במונחים של המדיניות הכלכלית בגלל שהמדד שלנו לקדמה השחיקה הזו 
  . מצבההמדיניות הלאומית הרעה את , כתוצאה מכך; מתעלם ממנה

כדאי ללמוד את התקופה שבה חושלה , כדי להבין איך החשבונאות הלאומית נלכדה בהנחות של עידן קדום
 .  הצורה הנוכחית של דין וחשבון כלכלי

קבוצה של מומחים מהממשלה ומהמגזר הפרטי זומנו לשימוע של הקונגרס בכדי לענות על , 1931-ב
והיו , 1929היו משנת  ביותר עדכניים ההנתונים : הסתבר שהם לא היו מסוגלים. שאלות בסיסיות על כלכלה

המסחר ביקש הסנאט ממשרד , השנה האחרונה לשלטונו של הובר באמריקה, 1932-ב. בסיסיים ביותר
הטיל המשרד על כלכלן , זמן לא רב לאחר מכן. האמריקאי להכין הערכה מקיפה של ההכנסה הלאומית
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זה הפך . את המשימה לפתח סט אחיד של דין וחשבון לאומי) Simon Kuznets(צעיר בשם סיימון קוזנטס 
  .ג"הטיפוס למה שכיום נקרא התמ-להיות אב

סוג חדש של חשיבה על  "ניו דיל"ין כמה מההוגים של ההחל להכות שורש ב, שנות השלושיםבמהלך 
על פי השקפתם התפקיד של הממשל הפדרלי אינו לתאם את מעשי התעשייה או למנוע . המדיניות הכלכלית

הממשלה צריכה לשמש מעין קרבורטור , תחת זאת. נהג בתחילה" ניו דיל"כפי שה, התרכזות של התעשייה
  .תגירעונובמחיר של אפילו , אם זה נדרש, יה שתיכנס למנועי של כוח קנפיננסי ולשמור על תערובת עשירה

אבל מספר רב , כמובן, John Maynard Keynes)(ון מיינרד קיינס ' הזו מיוחסת באופן כללי לגההתיאורי
בגלל שהניהול הקיינסיני עבד על ידי . התקרבו אליה באופן אינסטינקטיבי ומעשי" ניו דיל"של אנשי ה

זוכה פרס . היה הדין וחשבון הלאומי ממש חיוני לו, ספים במקום על ידי תכניות בירוקרטיותמי כיתזר
של " אנטומיה"טס הנזכינה את עבודתו של קו, -MIT מ)Robert Solow(או והנובל רוברט סול

  . של קיינס" פילוסופיה"ה

ג הפך לכרטיס "התלותוך כדי תהליך זה , השניים התאחדו באופן רשמי במהלך מלחמת העולם השנייה
ג שהתפתח ככלי לתכנון "קשה להפריז בערכה של התועלת של התל. הניקוד העיקרי של הכלכלה הלאומית

בתחילת . י מלחמות העולםתלקיינס עצמו היה תפקיד מרכזי במשרד האוצר הבריטי במהלך ש. מלחמתי
ואיך , ית של בריטניהההכנסה וההוצאה הלאומ" הוא השתתף בכתיבתו של מסמך בשם ההשנייהמלחמה 

  .נויג של ימ"הבסיס התפיסתי של התמחלק נכבד מ שסיפק ,"לשלם עבור המלחמה

ג להנהלת "אבל כהישג טכני פיתוחו של התל.  מנהטן קיבל הרבה יותר יוקרהפרויקטבארצות הברית 
ה יותר ייצר הרבול,  לאתר יכולת בלתי מנוצלת לאומהאפשרוהחשבונות . החשבונות היה לא פחות חשוב

חוקרים אמריקאים , להפתעתם הרבה. החשיבה הקונוונציונאלית החשיבה כאפשריתשרמות הייצור מאשר 
חלקית בגלל מחסור בחשבונאות לאומית , גילו לאחר המלחמה שהיטלר קבע יעדי ייצור נמוכים בהרבה

  .מתוחכמת

 הרפאים של המיתון עדיין רוח.  עצמיןמביטחונים היו מסוחררים אהקיינסי, לאחר שעזרו לנצח במלחמה
עם . אבל הכלכלנים האלה חשבו שהם מצאו את המפתחות לממלכת הכלכלה; רדפה את ארצות הברית

ון קנט 'כשג. הנורא ולהבטיח שגשוג לנצח" מעגל העסקים"הם יכלו לגבור על , נאות) כספי(ניהול פיסקלי 
רויקט הראשון שלו היה להכין תכנית הפ, ן'הצטרף למגזין פורצ) John Kenneth Galbraith(יט יגלבר

המאמר היה מבוסס על תכנונים ותחזיות מניהול .  לכלכלה שלאחר המלחמהארצות הבריתלמעבר של 
סיבה טובה אחת לצפות לשגשוג לאחר המלחמה היא העובדה שאנו יכולים לתאר את . "ג"תלהחשבונות 

לשיפור הבלתי ידוע אך המדהים של  כך עלאנו יכולים להודות . "כתוב במאמר" , מפרט ההוראות שלו
  ."ב"מדידות סטטיסטיות של התפוקה הנוכחית של המפעל בארה

.  הכלולה בו למדיניות הרשמיתההתיאוריג ואת " הפך את התל1946שנת מב "בארה" חוק התעסוקה"
, )Allan J. Lichtman(ליכטמן . 'שכונתה בפי אלן ג, מועצה של יועצים כלכלייםבמסגרתו נוסדה 

 על נה וכג " התל."וועדת כמרים עליונה לניהול כלכלי ",פרופסור להיסטוריה באוניברסיטה האמריקאית
 ההייתקדחת הייצור שמשכה את האומה אל מחוץ למיתון ובמהלך המלחמה  . שלהם"כתבי הקודש"ידו 

  . כעת המודל גם לעת שלום

אירוניות . ית למשך חמישים השנים הבאותההתפתחויות הללו התוו את הנתיב למדיניות ולעיתונות הכלכל
אם מוזר הדבר שהליברלים הדמוקרטים הפכו את העקרונות של כלכלת המלחמה לתבנית . לא חסרו

 של רווחה שהיה במהותו דלא פחות מוזר מכך שהרפובליקנים נצמדו בלהט למד, הקבועה של הממשל
  .מכשיר של תכנון ממשלתי ריכוזי

 שהכלכלנים הפכו ההייתאחת מהן .  בבהירותןמעטים ראו אותתקופה באותה היו מספר השלכות ש
כלכלנים צוטטו לעיתים נדירות , לפני המלחמה. לסמכות אולטימטיבית למדיניות הציבורית של אמריקה

 אמת בבחינת,  היו מושא לחיפוש ולציטוטםכעת דעותיה.  כלשהומעמד רשמיב למעט ,בדיווחי החדשות
הדמוקרטים הפכו , ללוכמפלגה שטיפחה את הכלכלנים ה, זאת ועוד. הקודשכתבי מטעם הכנסייה או 
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אפילו אם זה נעשה , לחסידים נלהבים של ניהול טכנוקרטי מלמעלה למטה שהתכוון לפעול למען האנשים
  .באמצעים שנמצאים מעבר לתפיסתם

צריכה את הקטר בגלל שהגישה הקיינסיאנית ראתה ב". אנשים"אבל השינוי העיקרי היה מי היו אותם 
הם כבר לא היו בראש ובראשונה . וושינגטון כולה התייחסה גם לציבור במונחים אלה, המוביל את השגשוג

 חובה ההייתשההוצאה שלהם , צרכניםלבמקום זאת הם היו .  יצרנים– אנשי עסקים, עובדים, חוואים
כעת ; רים צעדו אל המלחמהבחורינו צעי. לאומית רצינית במטרה לבלום את חזרתו של המיתון הנורא

  . האמריקנים צעדו אל הקניונים אשר יכסו בסופו של דבר את המדינה

הלכידות . המידה ואמצעי המדיניות הפך במהירות למטרה של המדיניות עצמה אמת, ג"באווירה זו התל
מנחה בכל שבוע ה. כמובנים מאליהםנתפסו , ג נידה אותם"שהתל, החברתית והסביבה הטבעית של האומה

". צמיחה היא המוצר החשוב ביותר שלנו"הודיע לאומה ש, רונאלד רייגן', נרל אלקטריק'ג'של התכנית של 
  .'צמיחה'ג היה "ולכן גם תל', צמיחה'מוצרים היו 

 

 "למעלה"הופך " למטה"איך : ג כיום"התמ
 ,15%-ברחובות העיר גדלה ב" פעילות"אם מפקד המשטרה המקומית שלכם היה מודיע כי ה

נטיעת עצים או ? מה בדיוק עלה. הם היו דורשים פרטים. וכתבים לא כל שכן, אנשים לא היו מתפעלים
  ?תאונות דרכים או עזרה הדדית בין שכנים? פעילות התנדבותית או מעשי שוד? פריצות

לא אומרת לנו דבר לגבי השאלה אם החיים ברחובות הופכים טובים , כשהיא נמדדת לבדה, כמות הפעילות
ו הדבר אומר מעט מאוד אלא אם אתה יודע מה" פחות"או " יותר. "המצב דומהבכלכלה . או גרועים יותר

 שבה שאלות בסיסיות כאלה נשאלות רק ,ג מצליח להנחיל קהות חושים קולקטיבית" התמולםא. הנמדד
  . לעיתים נדירות

ערך בדולרים של מוצרים ה(אמת מידה לתפוקה הכוללת הוא משמש כ. ג כשלעצמו אומר מעט מאוד"התמ
הוא לא מבחין בין ). goods" (טובין"מניח שכל מה שמיוצר הוא על פי הגדרה ו, ) מוגמריםםושירותי

אמת המידה .  לכאלה שאינןאקיימ-ותנבין פעילויות יצרניות להרסניות או בין פעולות ב, עלויות לרווחים
היא . עת חיבור אבל לא מסוגלת לחסרהמרכזית לשגשוג של המדינה עובדת כמו מכונת חישוב שמבצ

בעודה מתעלמת לחלוטין מכל מה שקורה מחוץ , מתייחסת לכל דבר שמתרחש בשוק כרווח למין האנושי
  .בלי קשר לחשיבות הדברים לאיכות החיים, לממלכה של חילופי הכספים

נמצא בתהליך הגיבור הלאומי של הכלכלה הוא חולה סרטן סופני ש, ג"על פי הסטנדרט המוזר של התמ
הסביבה הרצויה ביותר הוא אזור מזוהם . המאורע השמח ביותר הוא רעידת אדמה או הוריקן. רושים יקריג

שהם גורמים משום , ג"כל אלה תורמים לתמ. מיליארדי דולריםעלות הניקוי שלה תגיע לבפסולת רעילה ש
העברות " של כל ןעל ידי חיבור מאזן כספי רק ןבגיליוהדבר דומה לעסק שיחזיק . לכסף להחליף ידיים

  .בלי להבחין בין הכנסה להוצאה או בין נכסים לחובותמ ,"הכספים

 .William J(בנט . י' וויליאם ג1993- ב. ג משפיעה למעשה על כל חלקי החברה"הפרוורטיות של התמ
Bennett( ,מנים סיהאינדקס "הוא קרא לו . פרסם מחקר על שקיעה חברתית, רייגן שר החינוך בממשל

 ההייתכוונתו . משרד המסחרשפרסם ח הכלכלי העונתי "דוכותרת הלשיבוש מכוון , "מוביליםהתרבותיים ה
  .לפרט את השחיקה החברתית שהתרחשה אפילו כאשר המדדים הכלכליים של האומה עלו

התמכרות לתקשורת , רושיםיג, העובדה המוזרה שבולטת לעין מרשימת המלאי העגומה של בנט לגבי פשע
השם האחר של צמיחה יכול להיות . ג"היא שרוב הפריטים בה למעשה מעלים את התמ'  וכוההמונים

, הצורך בבית שני, מוסיפים קצת כסף לחשבונות עורכי הדין, לדוגמא, רושיםיג. דרדרות חברתיתיה
כמה לכל הפחות רושים עולים יעורכי הדין המתמחים בג. וכן הלאה,  תחבורה ויעוץ עבור הילדים

. ן"רושים גם מספקים דחיפה משמעותית לענף הנדליג. ויתכן שהרבה מעבר לכך, מיליארדי דולרים בשנה
" אחד ולפעמים קנייתם של שניים] בית[פירושם מכירת . רושים הם חלק גדול בעסק שלנויג, לרוע המזל"

ותה של תעשיית הפשע תרם להתפתח, באופן דומה. 'שיקגו טירביון'אומר סוכן קרקעות בפרבר בשיקגו ל
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מכשיר לנעילת מכוניות . מיליארד דולר בשנה 65- עם הכנסות בסך למעלה מןוהביטחומניעת הפשע 
 ןהבניי מבעית כמו הפיצוץ של עאירואפילו . ג" מיליון דולר בשנה לתמ100מוסיף לבדו " האלה"הנקרא 

אנליסטים מצפים . "ג"הפדרלי באוקלהומה הופך לתוספת כלכלית על ידי החישובים המוזרים של התמ
וול 'דיווח ה" ,יעלו במשך החודשים הבאים] של חברות שמייצרות ציוד נגד פשע[שהמחירים המשותפים  

  ". יתורגמו לחוזיםןלביטחוכאשר חששות ", זמן קצר לאחר הפיצוץ' ורנל'סטריט ג

 הבצפייום  לפיה בני נוער מקדישים בממוצע כשלוש שעות בי,בנט ציטט את הסטטיסטיקה המצמררת
הם לא תורמים , אבל כשילדים מדברים עם הוריהם. וכחמש דקות ביום ביחידות עם אבותיהם, בטלוויזיה

 אפילו אותן אמהות. ג" עוזרת להפוך אותם לצרכנים נלהבים שמעלים את התמMTV, בניגוד לכך. ג"לתמ
שוק " במהירות להם מצטרפיםשם ( מביאות צרכנים חדשים קטנים לעולם לא נשואות בגיל העשרה

לכן בעוד אנשים שמרנים ). ג" מיליארד דולר לתמ200 מוסיפים יושיחד" ,שוק הנוער"ואחר כך ל" הילדים
שותפיהם המעודדים את השוק , מבחינה חברתית כמו בנט מקוננים בצדק על הדעיכה החברתית של האומה

  .וק השמפניהג ופותחים את בקב"החופשי מסתכלים על אותה תופעה מבעד לעדשות התמ

זו הפרה . ג צומח"כך התמ, ככל שהאומה מכלה את משאביה הטבעיים: דבר דומה קורה לסביבה הטבעית
 איש יןא. בכך שזה מצייר את צמצום ההון כהכנסה עכשווית, של העקרונות הבסיסיים של הנהלת חשבונות

היא מקבלת הנחת , כשחברת נפט קטנה קודחת באר נפט בטקסס. בצע שגיאה גסה כל כךשיעסקים 
. ג"וח לאומה בתמואבל אותו קידוח בדיוק מופיע כר. כהכרה בהפסד שלה, התרוקנות נדיבה במיסים

זה מופיע בספרי החשבונות הלאומיים , מאוכלוסיות הדגיםמעטים כשארצות הברית דגה ומשאירה שרידים 
,  מנסח זאת,בנק העולמישעבד ב ,לידייכפי שהכלכלן הרמן .  עד ששדות הדיג קורסים–כבום כלכלי 

  .  מערכת הנהלת החשבונות הלאומית מתייחסת לכדור הארץ כאל עסק בפשיטת רגל

זיהום מופיע כרווח , למעשה. יה טוב יותריהוסיפו זיהום לדף מאזן החשבונות ונדמה שמצבנו רק נה
 משקיעה לוואי ופעם נוספת כשהאומה-מייצר אותו כתוצר, לדוגמא, פעם כשהמפעל הכימי: פעמיים

ההוצאות הנוספות , זאת ועוד. מיליארדי דולרים לנקות את איזור הזיהום הרעיל שנוצר כתוצאה מכך
 גם הן – כמו הוצאות על תרופות שנובעות מזיהום אוויר – והדלדול  הסביבתי מהדרדורשנגרמות כתוצאה 

  .ג"מופיעות כעליה בתמ

 ששמירה על המשאבים והגנה על הסביבה תובנהאת האומה ב" מאכיל"סוג זה של ניהול חשבונות 
הדבר דומה .  ג נמוך יותר"בגלל שהתוצאה יכולה להיות תמ, הטבעית חייבת לבוא על חשבון הכלכלה

ת להבטחת ו חיוניןרזרבות הון ה, להפך.  שרזרבת הון נגד ירידת ערך חייבת לבוא על חשבון העסק,לטענה
. הרווח עצמומושג  הלוואה לעתיד עם  מושג נטילתאתלהתעלם מכך פירושו לבלבל . עתידו של העסק

  . ג מסתיר את עובדה בסיסית זו"של התמהשגויה אבל ניהול החשבונות , שימור משאבים עובד באותו אופן

התפקיד הכלכלי ,  כלומר– החברתי מרחבג מתעלם מהתרומה של ה"לא פחות חשוב הוא האופן שבו התמ
מטיפול , מהעבודה החשובה ביותר באומהחלק ניכר שבו מתבצע זהו המקום . הבית והקהילות של משקי

אבל . זה הדבק החברתי של האומה. בילדים ובאנשים מבוגרים ועד לעבודה התנדבותית על מגוון צורותיה
ג כלל לא "התמ. ליתא בלתי נראית לכלכלה הקונוונציונהי, ששום כסף לא מחליף ידיים בנחלה זומכיוון 

ת הדבר שככל שהמשפחות והקהילות שלנו מתפרקות וסקטור שרות רשמי בא  ומשמעו–מחשיב אותה 
  .וכתבי הכלכלה משמיעים תרועות שמחה, ג עולה"כך התמ, במקומם

עינם , וידאוצפייה בסרטי  וללפסיכיאטריהקפיצה לשיחה במטבח הופכת , הורות הופכת למעונות יום
 .ס'הארוחה המשפחתית הופכת למקדונלד, ההפקוחה של השכנים הופכת למערכות אזעקה ולקציני משטר

. לקנותנדרשים דברים שאנשים נהגו לעשות למען ויחד עם אחרים הפכו לדברים שהם , בכל רובדי החיים
  . מיליארד דולר60 מוסיפים המכשירי וידאו וציוד בידור דומ. ג" מיליארד דולר לתמ4מעונות יום מוסיפים 

פתרונות השמרנים מחפשים : אולוגיות שחוקותיבמשקפיים אידפוליטיקאים מסתכלים על השקיעה הזו 
הם פשוט שני צדדים של , באופן יחסי לפחות, "סקטורים"אבל למעשה שני ה. בממשל –הליברלים , בשוק

הן הממשלה והן השוק הפרטי גדלים על ידי מעשה קניבליות בתחומי המשפחה והקהילה : אותה מטבע
  .שמטפחים ותומכים בנו
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ג מתעלם לחלוטין מחלוקת "התמ. לא פחות חמורות, יש אחרות. ק הבעיות הברורות ביותראלה הן ר
הוא .  מצטיירים כשפע חדש לכל,'80-  כפי שנעשו בשנות ה,כך שרווחים עצומים בצמרת, לדוגמא, ההכנסה

טק הבטוחה לבין עובד הצווארון הכחול שחייב לעבוד בשתי -לא מבצע הבחנה בין האדם במשרת ההיי
ג מתייחס לשעות הפנאי ולזמן בחיק המשפחה באותו אופן שבו הוא מתייחס "התמ. רות בשכר נמוךמש

,  מוריד את הזמן הפנוי למשפחה או לקהילההשנייכאשר הצורך במשרה . כחסרות כל ערך: לאוויר ולמים
  .ג מתעד את ההפסד הזה כרווח כלכלי"התמ

ים של השוק החופשי נוטים לתקוף את מבקרי פונדמנטליסט. וישנו גם הנושא של התמכרות לצריכה
ומי יודע טוב יותר , הם אומרים, אנשים קונים דברים בגלל שהם רוצים אותם". אליטיסטים"ג כ"התמ

- כ?  כה פשוטהאכןאבל האם האמת .  ומשכנעפשוטזה טיעון ? מהאנשים עצמם מה מוסיף לאיכות החיים
.  משקאות ביוםשני כיםשמוגדר" מתינות" גבולות ה משותי המשקאות החריפים במדינה עוברים את40%

 פגישות בשבוע באזור 45מקיימים " לווים אנונימיים"ניצול לרעה של כרטיסי אשראי הפך נפוץ כל כך ש
כשחושבים על .  מהאמריקאים מחשיבים עצמם כבעלי משקל עודף50%-קרוב ל. פרנסיסקו לבדו-מפרץ סן

הוא מביא בחשבון הן . ג נראה מוזר באמת"התמ, יליארד הדולר מ32תעשיית הדיאטות בעלת ההיקף של 
והן את המיליארדים שהם מוצאים כדי להיפטר , את האוכל שאנשים היו מעדיפים שלא לאכול

החולה שעובר ניתוח מעקפים הופך כמעט למטפורה של המדד . מהקילוגרמים שהתווספו כתוצאה מכך
  .והכלכלה גדלה עוד קצת, חבר את השניים יחד, צאהשלם את התו, התחפר בשומן. הלאומי לרווחה

ורנל חיבר את ההוצאה על הצוות המשפטי של 'כשהוול סטריט ג. סימפסון. יי'ג. כך גם משפטו של או
הצריכה שאר ו. יי'ג.הפסלונים של או, ההוצאות של רשתות הטלוויזיה, ) דולר ביום20,000(סימפסון 

כלו הפוליטיקאים לקחת שעליה י, ג" מיליון דולר לתמ200-כהוא קיבל תוספת של , שנלווית למשפט
 טענה הכותרת של כתבת ," לדוגמה של גרנדהג"מהתמ גדול. יי'ג.ג של משפט או"התמ. "1996 -קרדיט ב
ומדוע , אפשר להתחיל להבין מדוע פוליטיקאים מעדיפים לדבר על צמיחה במקום על מרכיביה. המגזין

 יותר טוב בתוך קצתכשאנשים מנסים להרגיש , ג" מיליארד דולר לתמ1.2-מלבדה מוסיפה למעלה ' פרוזק'
  . הזוהקדמהכל 

  

 המדיניות של הקביעות
כבר . לסיימון קוזנטס היו הסתייגויות רציניות מהנהלת החשבונות הלאומית שהוא עזר ליצור

. כת החדשה הוא ניסה להזהיר את האומה מהמגבלות של המער1934-בדיווח הראשון שלו לקונגרס ב
אך בקושי ממדידה של הכנסה לאומית כפי שהוגדרה לתת רמז ל"יכול , הדיווח סיכם" ,השגשוג של אומה"

 ." למעלה

הוא דחה את הסכמה . והחששות של קוזנטס העמיקו, תווך-ג המשיך לצבור מעמד של עמוד"אבל התמ
מרכיביה של התפיסה , מרהוא א, כשכלכלה גדלה. המחשבתית הקדומה שרווחה ברוב החשיבה הכלכלית

ניו ' כתב קוזנטס ב1962-כבר ב. הכלכלנים חייבים לשאוף למדוד דברים נוספים ושונים.  לגדול גם כןתחייב
צריך לשמור בראש : "שיש צורך לחשוב מחדש בצורה מעמיקה על הנהלת החשבונות הלאומית' ריפבליק

 הוא ,"ובין הטווח הקצר לארוך, וחים שלהבין העלויות לרו, על הבחנות בין כמות לאיכות של הצמיחה
  .צמיחה צריכות לפרט צמיחה של מה ולשם מה' עוד'מטרות של . כתב

וודאי שהבוחרים צריכים , אם הממשלה הולכת לעודד משהו. זה פשוט נראה כמו הגיון בריא, לגבי רובנו
 בגדר פצצה הייתההצעתו של קונזטס , אבל לפי השקפתם של רוב הכלכלנים. דברלדעת מהו אותו 

, י האיכות ולא רק לגבי הכמות בלבד כלומר לגב,"כמה"בנוסף ל" מה"מרגע שהתחלת לשאול . מתקתקת
ויחד עימה הרבה מהחשיבה , קדמה מתחילה להתפורר הנחת היסוד של הנהלת החשבונות של המדינה כמד

  .ונציונלית שעליה מבוססים אותם חשבונותוהכלכלית הקונ

-למרות שהוא זכה בפרס נובל ב. המקצוע לא שש לאמץ את נקודת המבט של קונזטס, באופן לא מפתיע
רבים מהם מודעים לפחות . מדירבים ביטלו אותו כמין סטטיסטיקאי שקיבל שבחים רבים כלכלנים , 1971
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הם משכו בכתפיהם או שאפו ,  במקום להתייצב בפני מגרעות אלה בכנותךא. ג"לחלק מהמגרעות של התמ
 William(וויליאם נורדהאוס , בטקסט הכלכלי הנפוץ שלהם.  ההשלכות לגבי המודלים שלהםלמזער את

Nordhaus(פאול סמואלסון  ו)Paul Samuelson(ג כדי " מקדישים כמה עמודים לתיקונים אפשריים בתמ
 יותר ברוח של תיקון טכני מאשר העמדה בספק שלתיקונים אלה הם אבל . לשקף דאגות סביבתיות ואחרות

  .ההנחה היסודית

ג אפשר אולי לראות בצורה המוחשית ביותר במה שנהוג לכנות "את התוצאות של הקיבעון בנוגע לתמ
 ובאופן ספציפי במדיניות של –) ג"מונח שבעצמו מוגדר בעיקר במונחים של תמ" (המדינות המתפתחות"

שורים ניסה קונזטס להצביע כבר לפני כמה ע. שהוא מעין צאר של פיתוח למדינות הדרום, הבנק העולמי
שבהן חלק ,  כזה כדי להעריך את כלכלותיהן של המדינות הפחות מפותחותדבשימוש במדשעל האבסורד 

אסטרטגיית פיתוח . ג"א מעבר לתחום תפיסתו של התמוהבית ולכן ה גדול מהייצור מתרחש בכלכלת משק
, ך לפגוע ברווחה של אנשי המדינההבית ובכ ג עלולה לערער את כלכלת משק"שמתבססת על העלאת התמ

  .בעודה מחריבה עד ליסוד את הסביבה

בבעיה שקיימת ביחס , מי שהיה אז נשיא הבנק העולמי, )Barber Conable( הודה ברבר קונאבל 1989-ב
הטבע ורואים במכירת  -החישובים הנוכחיים מתעלמים מהרס בסיס משאבי. "לנושאים הסביבתיים

 אבל בקומות ." דרך טובה יותראלהימצחייבת  ", הוא כתב,"ך ורק הכנסהמתחדשים א-משאבים בלתי
פרסום עדכני . ג"שמתחתיו כלכלני הבנק המשיכו לעסוק באסטרטגית הלוואה שנועדו להעלות את התמ

  ."קריטריון הראשי החשוב ביותר למיון כלכלות"אחד של הבנק העולמי אישר אותו מחדש כ

 בדק את ההשלכות על הבירההמכון לחקר משאבים מוושינגטון , 1989-  על אינדונזיה בהחלוציבמחקר 
 סיפור הצלחה לבתי ספר שמלמדים את הפיתוח ההייתאינדונזיה , 1970מאז . משאבי הטבע
אבל קצב רצחני כזה לא יכול .  בשנה7%בהשיגה שיעור צמיחה יוצא מגדר הרגיל של , הקונוונציונאלי
כשהיא כורתת ומפנה את יערותיה . ר מינרלי יקר שאינו בר חידושאינדונזיה מוכרת עוש. להמשך לנצח

היא למעשה שודדת את העתיד כדי לממן את הבום , ומכלה את האדמה שלה עם חקלאות אינטנסיבית
הקיימא האמיתי היה רק כמחצית -המכון מצא שקצב הגידול בר, לאחר שהוסיף לכך עוד גורמים. העכשווי

שהיו , שיב את הספקטרום הרחב יותר של עלויות חברתיות וסביבתיותוזאת בלי להח. מהקצב הרשמי
  .מורידות את שעור הצמיחה עוד יותר

. אבל המוסד הבינלאומי לפיתוח לא עשה דבר מסוג זה. הנה עוד אזהרה לאלה שהיו מוכנים לשים לב אליה
ג הומר " התל1991הוא שבשנת  מה שמיוחד. מה שנמדד כצמיחה גדל באופן רחב יותר מאי פעם, למעשה
  . מרחיקות לכת שינוי שקט שהיה בעל השלכות –ג "לתמ

ההכנסות של הפירמות הבינלאומיות היו מיוחסת , התוצר הלאומי הגולמי, המדידה הישנהבמסגרת 
תוצר ב. הרווחים בסופו של דבר יחזרואליו  שמקום ול– הבעלות על הפירמה ההייתלמדינות שבהם 
 ויישארלמרות שהם לא , יוחסים למדינה אשר בה המפעל או המכרה ממוקמיםהרווחים מ המקומי הגולמי

השינוי הזה בניהול החשבונות הפך הרבה מדינות שנאבקו על קיומן לאתרים משגשגים מבחינה . שם
המדינות :  נוח הוא מסתיר עובדה בסיסיתאופןב.  בעודו מסייע לדחיפה לקראת כלכלה עולמית, סטטיסטית
  . רווח של הדרוםמכנות זאת הו, משאבי הדרוםות במשתמשהצפוניות 

הגדרת ח של הפרלמנט קרא ל"דו, בצרפת. ג"מדינות העולם הבחינו בפגמים הבסיסיים ביותר של התמ
ם והן הפרלמנט האירופי "הן האו. גם משרד האוצר של אוסטרליה עשה כך; ים חדשים של קדמהדמד

  .נק העולמיויש רחשים אפילו בב, התמודדו עם הסוגיה הזו

וול 'ג הפך לטקס של ה"הפרסום הרבעוני של שער התמ. אבל השינוי לא יעבור בקלות בארצות הברית
במיוחד . של הדיווח הכלכליטיב אהנרבקובעו את הקצב ואת , ולמטרונום עבור כלי התקשורת' סטריט

ודאות אמפירית כשהוא משלב את החזות של ו, ג משרת תשוקות מוסדיות עמוקות"התמ, עבור התקשורת
הוא גם משרת את התעשיות שמשגשגות כתוצאה . תקשורתי מוכן מיידית וסמכות מקצועית עם קו
אלה שנוטות לכלות ולזהם מרוצות במיוחד ממערכת הנהלת החשבונות שמציירת ; מהמדיניות שהוא מחזק
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, באופן הגיוני, דבר זה הובהר היטב בשנה שעברה כשממשל קלינטון הציע.  כלכליתכקדמהפעולות אלה 
  .במקום להתווסף אליו) אם כי רק כהערת שוליים(ג "שדלדול משאבים יופחת מהתמ

למרות .  מתונהההייתוההצעה עצמה של המנהל , הרעיון התגלגל במסדרונות משרד המסחר במשך שנים
 פו אתתקשני נציגים של מדינות בעלות תעשיית פחם , 1994בשימוע בפני וועדת התקציב באפריל , זאת

שהמחישו מדוע חברי הקונגרס משאירים בדרך כלל סוגיות טכניות דברי הבל לאחר חילופי . צוות המשרד
אם הנהלת . בסופו של דבר ללב הסוגיהירד יניה 'חבר הקונגרס אלן מולוהן ממערב וירג, לצוותים שלהם

בשלב שיתווספו (וויר  מאגרי הפחם ואת התוצאות של זיהום האתהידלדלוהחשבונות הלאומית תכלול את 
להשאיר עדיף ."  שתעשיית הפחם לא תורמת כלום למדינה…ילך ויגידימישהו ", קבעהוא , )כלשהו למדד

הוועדה דרשה ". צמיחה"את דלדול המשאבים ואת הזיהום מוחבאים מתחת לשטיח החשבונאות שנקרא 
אינו מובטח בשום  היוזמה ורל בקונגרס רפובליקני ג. הפרויקטודחתה למעשה את , בחינה חיצונית יקרה

  . צורה שהיא

  

 מד קדמה אמין
מדד של קדמה . כלכלנים הביעו את התנגדותם למדדים חדשים בעיקר במונחים פילוסופיים

 להעריך כיצד הכלכלה באמת משפיעה ןניסיוכל . הם אומרים, לאומית חייב להיות מדעי וחופשי מערכים
יותר מדי שיפוטים התלויים בערכים בנוגע לשאלה את , והאשמותעל אנשים יכלול יותר מדי הנחות יסוד 

 כל מגרעותיו רכש למרותש, ג" מוצקה של התמקרקע כתואר מה שמםלהישאר עעדיף . מה צריך לכלול
 .  הילה של מדע אמפירי מעשי

השארת העלויות החברתיות והסביבתיות . ג הנוכחי רחוק מלהיות חופשי מערכים"התמ, למרות ההילה
היא מבצעת את השיפוט הערכי , להפך. משיפוט ערכיאינה משקפת הימנעות וץ לחישוב הכלכלי לא מח

- תת, ההרס של אדמות מעובדות ושל זנים שלמים,  כמו התפרקות המשפחה ופשעמרכיבים בו ,העצום
 מעניקג "שהתמ, העובדה היא. המשקל הכלכלי-נחשבים ללא כלום בשיווי, תעסוקה ואיבוד הזמן הפנוי

  . אפס עגול וגדול–כבר ערך שרירותי לגורמים כאלה 

כפי שפאול סמואלסון : לית נוהגת על פי הנחת יסוד פשוטה בהקשר זההחשיבה הכלכלית הקונוונציונ
אם ,  במילים אחרות."הכלכלה מתרכזת במושגים שניתן למדוד אותם באופן מעשי", מנסח זאת בספרו

 לחיי מדויקלעולם לא תהיה דרך להציב ערך דולרי ,  מובן. אזי אין לו חשיבות–כמת דבר מה קשה ל
. אומר שאין להם ערךאך אין זה .  שלנו והשטחים הפתוחיםםהאוקיינוסי, המשפחה והקהילה שלנו

האתגר , אף על פי כן. השוואה למחירי השוק-שאין לנו דרך לרשום את ערכם בצורה בת, המשמעות היא
להפסיק להתעלם לחלוטין ממה שהוא חיוני ; יים יותר מאפסהוא פשוט להתחיל לפתח ערכים הגיונ
הערכה של העלויות החברתיות והסביבתיות אשר תהיה פחות . לבריאות הכלכלית והחברתית של המדינה

העלויות של התפרקות משפחה ופשע יפיק , נאמר, אומדן זהיר של. ג שיש כרגע"מעוותת ופרוורטית מהתמ
  . ות הכלכלית מזו שתפיק התעלמות מוחלטת מעלויות כאלה יותר של ההתקדממדויקתתמונה 

תוך שימוש בנתונים שהממשל הפדרלי ומוסדות אחרים , בתקציב מוגבל. יש לנו סקיצה גסה של תמונה כזו
התוצאה היא מדד חדש שמגיע . פיתחנו הערכות לגבי גורמים שהממסד הכלכלי מתעלם מהם, כבר אספו

מד "אנו קוראים לו .  לכלכלה שאנשים חווים–אבל קרוב יותר , ומקבמלוא הע לא – קרוב הרבה יותר
והוא מספק תוכן לפער בין הכלכלה שצוירה על , )Genuine Progress Indicator" – GPI"" (קדמה אמין

הוא גם . ידי הפרשנים הכלכליים לזו שהביאה דאגה וכאב גדלים והולכים לכל כך הרבה אנשים אחרים
יכול , על המשאבים הסטטיסטיים העצומים שלו, ג המדידות שהממשל הפדרלימתחיל להצביע על סו

  .  להקים

ביססנו את הרשימה . ג מתעלם מהם"היבטים של החיים הכלכליים שלנו שהתמ 20- מכיל למעלה מ-GPIה
, במקום זאת. משפחה לא מחשבת כל דולר שהיא מוציאה כצעד קדימה. הזו על מידע זמין והגיון בסיסי

אופן בסיסי אנחנו עשינו עם הנהלת ו הדבר שב וזה–סה למיין את ההוצאות הכספיות השונות היא מנ
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אבל שינינו אותם במספר , ג מבוסס עליהם"התחלנו עם אותם נתוני צריכה שהתמ. החשבונות הלאומית
ת בית כמו הערך של עבודו(הוספנו כמה גורמים , )כמו חלוקת הכנסה(כיווננו על פי כמה גורמים . אופנים

חשבונות לאומי  התוצאה היא דף מאזן). כגון עלויות זיהום וכדומה(והחסרנו אחרים , )ועבודות בקהילה
 ".צמיחה" בין העלויות לתועלות של החיןשמתחיל להב

  :הנה כמה מהגורמים שכללנו

  והעבודה שמשפיעה על, חלק נכבד מהעבודה הלאומית החשובה ביותר:כלכלת הבית ועבודה התנדבותית
טיפול בילדים .  מתבצעת במסגרות המשפחה והקהילה,איכות החיים שלנו בצורה הישירה ביותר

כסף לא אשר ג מתעלם לחלוטין כ" מכל אלה התמ–תרומה לקבוצות בשכונה , נקיון ותיקונים, ובקשישים
פי - עלאת הערך של עבודה ביתית, בנוסף לדברים אחרים, כללנו, כדי להתגבר על בעיה זו. מחליף ידיים

 .  צריכה לשלם למישהו אחר כדי לבצע את העבודהההייתחישוב של הערכת הסכום שמשפחה 

ג מחשיב כהתקדמות את הכסף שאנשים מוצאים כדי להרתיע פושעים וכדי לתקן נזקים " התמ:פשע
רוב האנשים יחשיבו את העלויות האלה כחלק מהגנות הכרחיות נגד דעיכה , בכל אופן. שהפשע גורם להם

כללנו הוצאות רפואיות ואבדן רכוש שנגרמו כתוצאה מפשיעה ואת . GPI-וכך גם מחשיב אותם ה, חברתית
 . המנעולים והאמצעים האלקטרוניים שאנשים קונים כדי למנוע אותה

 עלויות שמיוחסות לפשע הם רק סוג אחד של הוצאה שמטרתה לתקן נזק שנגרם :הוצאות הגנה אחרות
הכללנו גם הכסף שהוצא על תאונות של מכוניות ואת .  לשיפור מצבם של האנשיםבניגוד, בעבר או בהווה

דרדרות יוכדומה כדי להתגונן נגד הה, ציוד לטיהור אוויר, מה שמשקי הבית משלמים על מסנני מים
  . הסביבה הפיזית שלהם

נסה  הגידול בהכבמיוחד כאשר ,ג לא בהכרח מעלה את כל הסירות"גאות של התמ: חלוקת ההכנסה
האחוז העליון של משקי הבית נהנה מגידול בהכנסה של : '80-זה קרה בשנות ה. מתרחש בעיקר בצמרת

כדי לקחת בחשבון את .  האחוזים התחתונים של משקי הבית ירדה40בעוד ההכנסה של , 60%- למעלה מ
מת בכל  השתתפה באההאוכלוסיי לרמה שבה אותה כל GPI-כיווננו את ה, שוויונית הזו- גאות הבלתי

  . עליה

צריך הדבר , כשהאומה שוחקת את מאגרי הנפט ומחצבים אחרים: דלדול משאבים והשחתת הסביבה
אבל ; בדיוק כפי שזה קורה בספרי החשבונות של עסק פרטי, החשבונות הלאומית להופיע כעלות בהנהלת

 והמים שלנו מייצג את הזיהום של האוויר, באופן דומה. -GPIבזאת הפכנו .  לכך כאל רווחסמתייחג "התמ
את הנזק , יחד עם דברים נוספים, לפיכך הוספנו. השחיקה בקיבולת של הטבע לספוג את הפסולת האנושית

וכן הפסדים של נופש כמו הצפה של חופים , לחקלאות ולמבנים מזיהום המים והאוויר, לבריאות האדם
  . בביוב או פסולת רפואית

, להיות שוויםים לעבוד בשתי משרות או שעות ארוכות יותר רק כדי  אם אנשים חייב:הפסד של שעות פנאי
, לבילוי עם משפחתםשניתן היה לנצל לטובת מפסידים זמן , הם נשרכים מאחור.  הם לא באמת שוויםיאז

אנחנו כללנו אותו בשער של . אינו שווה דברג מניח שזמן "התמ. מטרה אחרתכל לאו , להרחבת השכלתם
 . משכורת ממוצעת

 ה מבהירהתמונה.  מתחילים להרכיב תמונה של הכלכלה שרוב האמריקאים חווים,שכוללים גורמים כאלהכ
 לנו אמרג י"התמ. במידה רבה את הפרדוקס שחלחל לכתבות במשך הקמפיינים לקונגרס בשנים האחרונות

לי טוב  שהצעירים של היום נכנסים לעולם כלכ–המוקדמות ' 50-שהחיים השתפרו בהדרגה מאז שנות ה
 מראה תמונה שונה GPI-ה.  במשך תקופה זו2ג לכל אמריקאי גדל ביותר מפי "התמ. יותר מזה של הוריהם

.  מאז45%אבל ירידה הדרגתית של בערך , 1970עקומה עולה מתחילת שנות החמישים עד בארך : מאוד
אלה של הפעילות  לפחות –על כך שעלויות הפעילות הכלכלית המתגברת באופן מובהק מצביע נתון זה 

כשהתוצאה היא צמיחה שהיא למעשה בלתי ,  החלו לעלות במשקלן על היתרונות–שבה אנו נעולים כעת 
  .כלכלית
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 בעצם אחד םג ה" כעת בשם צמיחה או תמהם שאנו קוראים לרבים מהדברים מגלה ש-GPI ה,מיוחדאופן ב
או הזזה , הלוואת משאבים מהעתיד, תיקון טעיות גסות וריקבון חברתי מהעבר: משלושה דברים בתחפושת

  . הבית ושל הקהילה לתחום של הכלכלה הכספית של תפקודים מהתחום המסורתי של משק

ובכך לחזק הן את ,  צריך לכלולGPI-קוראים רבים עשויים לחשוב על תוספות לרשימת הגורמים שה
צרכנות האת תופעה , הלדוגמ, בחוץהותרנו .  והן את הטבע השמרני של החישובים שלנותהבסיסיתפיסה ה
, לא כללנו גם את הכחדת המינים. הודו שהיו מעדיפים שלא לעשותהוצאות שהצרכנים עצמם , ממכרתה

  . מכיוון שאין דרך משביעת רצון לחשב אובדן כזה במונחים כלכליים

ב חשוף אבל כבר נראה שהוא נגע בעצ. ואנו נמשיך לעדן אותו,  נמשכת כבר כמה שנים-GPIהעבודה על ה
ט אייזנר ררוב את יםכוללה,  כלכלנים ומספר גדל של הוגי דעות400- מלמעלה . במקצוע הכלכלה ומעבר לו

)Robert Eisner( , ן טופלר וויואל, של התאחדות הכלכלה האמריקאיתלשעבר הנשיא)Alvin Toffler (
. מדדים שנחוצים בדחיפותאימצו אותו כצעד חשוב לקראת סוג חדש של ', העתידן החביב על ניוט גינגריץ

המדידה הכלכלית עומדת בפני שינוי . מכוני מחקר בגרמניה ובבריטניה ניסו לשעתק אותו עבור מדינותיהם
השאלה החשובה יותר . לא מטרה, אבל מדידה היא אמצעי.  יאיץ את התהליך-GPIואנו מקווים שה, שורשי

כלי הלאומי ויכריח את המנהיגים שלנו לצאת היא כיצד סט ישר של ספרי כלכלה ישנה את  הוויכוח הכל
  .מכפר הפטיומקין שלהם

 

 ניקוד למדיניות -מכרטיסי
הערב מקריא את הנתונים החדשים של משרד המסחר   גס במהדורת חדשותנני'דמיינו את פטר ג
התפוקה . -GPIהוא מדווח על משהו דומה יותר ל, על כל פנים, ג"במקום התמ. ברצינות המהוקצעת שלו

ההוצאה על . אבל הורים עבדו יותר שעות ולכן בילו פחות זמן עם ילדיהם, הוא אומר, לאומית גדלהה
אבל רוב השינוי הלך על הגידול בהוצאות הרפואיות ותיקון ההריסות שנגרמו , "עלתה באופן חד"צריכה 

וכך . ון נכדינוכלומר חלק מהשגשוג של היום נלקח על חשב, המשאבים ירדו. על ידי ההוריקנים וההצפות
  .הלאה

 של כלכלנים ומנתחים ת ההרמטיתהכלכליהתמונה הם יפרצו את . לדיווחים מסוג זה תהיה השפעה קיצונית
.  כנגד המציאותת תפיסתימן ככתת שמתפקדות כ הפשטֹו–שחולשים על החדשות בימנו ' וול סטריט'מ

יהיה קצת . חווים במציאותנשים פתאום עיתונאים ופוליטיקאים כאחד יצטרכו להתעמת עם הכלכלה שא
תחושה טובה יותר של סיבה ותוצאה בין מה שהקונגרס עושה למה , וחשבון אמיתי בוושינגטון מתן דין

 ואת המדיניות העקלקלה –את המדיניות השגויה של הצמיחה יחליפו מדדים חדשים . שקורה בחיינו שלנו
לשון שהמדינה תוכל לצמוח -ק עם הבטחה חלקתפוליטיקאים כבר לא יוכלו יותר להתחמ. שמתלווה אליה

כאשר במקרים רבים המדינה , השוויון והחובות- אי, אל מעבר לשקיעה הסביבתית והתפרקות המשפחה
  . ללוצמחה אליהן והצמיחה את הבעיות ה

הכריז בהתלהבות על כלכלת הבידור ' ניוט גינגריץ. 'מובילה-פרפטום'הבטחות כאלה הפכו למעין מכונת 
ופוליטיקאים הקרובים לדעותיו  ' כשגינגריץ( ערוצי הכבלים שהיא תביא לסלון האמריקאי 500ועל 
  הוא גדל פי שתיים1991מאז ; ליובידור הוא אחד הדברים שהם מדברים ע, "צמיחה"הללים את המ
וכשהילדים ,  אבל כשערוצים אלה הציפו את הסלון הביתי עם סקס ואלימות.)ההוצאה הצרכנית הכלליתמ

הוא מאשים את , צופים בטלוויזיה יותר מהזמן שהם שוהים עם הוריהם או עם שעורי הבית שלהם
המס החדשים -הוא שמח להכליל את החזרי, זמןבבו . הליברלים האלה בהתפוררות של ערכי המשפחה

  . שנגרמים מאותה התפרקות משפחתית כדי לאזן את התקציב הפדרלי

 הוא גם יביא לבהירות והקפדה חדשה. שחקים הפוליטיים האלהניהול חשבונות אמיתי יחשוף את המ
בזמן האחרון דיונים אלה נוסחו . מרכזית הסחר הם דוגמ ההסכמיוהדיונים על , בוויכוחים על מדיניות

 של ...נקודות אחוזים "משמעו ) GATT(ההסכם הכללי על מכסים ומסחר , ג"בעיקר במונחים של התמ
לשעבר חבר קונגרס ממינסוטה ונציג של הקונגרס ,  קרא ביל פרנזל,"הבריתצות ג של אר"חה של התמיהצמ
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.  היה אופיינירותיאמסוג כזה של ." רים בסחר העולמימשמעו גידול של מיליארדי דול. "GATT-לדיוני ה
.  ילכו הלוך ושוב בין מדינותי רק שדברים נוספים –מעט מאוד המדובר עומד הגידול מאחורי  ,למעשה

האם התנועה המתגברת הלוך וחוזר פשוט תשרוף יותר ? ות וקהילות יסבלו מפירוד מתמשךהאם משפח
האם אמריקה תאבד את ? שמחירה הנמוך נשמר בצורה מלאכותית על ידי סובסידיות במס וכדומה, אנרגיה

  ?אמצעי השליטה על החלטות שמשפיעות על חיי אזרחיה שלה

  

 בצורה חדה כנגדם על ידי האבל מגרש הדיונים נט. ני הסחרהיו מאמצים להעלות סוגיות כאלה בזמן דיו
הנהלת .  שנה200בת  הנצחה של הליכה בעד הסחר החופשי שמבוססת על כלכלה ההייתהתוצאה . ג"התמ

ותכלול הרבה , אבל לפחות היא תיישר את המגרש. חשבונות טובה יותר כשלעצמה לא תכתיב מסקנה שונה
כמה מהתועלות הרבות של ייצור מקומי שאינן , היא תשקף לדוגמא. נהגורמים שכעת נשארים מחוץ לתמו

 מערכת דוגמתית של סחר. חסכון באנרגיה וכדומה, בטחון בתעסוקה,  יציבות חברתית–ג "מופיעות בתמ
  .חופשי פוטרת מחשבות כאלה כפרימיטיביות וחשוכות

נדיר . דיונים שלנו על המדיניותמדדים טובים יותר יחזקו גם את תפקידם של ערכי המשפחה והקהילה ב
כשמרכזי קניות . שמישהו מצביע על הדרך שבה השוק עצמו יכול לחבל בערכי המשפחה בשם הצמיחה

המטריצה של פעילות קהילתית גם היא מתערערת בצורה , אזוריים מחליפים את הרחובות הראשיים
ג "התמ, ורים של ההורים והסביםכשתקשורת ההמונים מחליפה את הקראת הסיפ, באופן דומה. משמעותית

  . עולה בעוד תפקודה של המשפחה דועך

 ויותר ,משמעה מוצרים זולים יותר, אם משרות של עובדי מפעל נודדות למדינות בעלות משכורות נמוכות
ושקיעתה של רשת הביטחון הבלתי , התפוררות משפחתית חמורהת היא גם של משמעוהאבל . יעילות

הממשלה מסווה .  איגודים שפעם שגשגו בעיירות תעשייה ועזרו למשפחות במצוקהפורמלית של כנסיות ו
 ספר גלוי עבור השוק –את ההשפעה של מדיניות כזו על ידי חשבונאות המתבססת למעשה על שני ספרים 

  . ומדיניות טובה יותר יכולה לנבוע כתוצאה מכך, מדדים חדשים יאחדו את השניים. וספר נסתר לכל השאר

, מערכת המס הנוכחית היא מעוותת בצורה עמוקה. המס תהיה אולי ישירה במיוחד במדיניותעה ההשפ
המס  לית אומרים שמערכתספקי החוכמה הקונוונציונ. אבל לא בשם הסיבות שכלכלנים בדרך כלל מציינים

צים הם רו. אבל בכך אין הבחנה בין שרירים לשומן. ג"כשהם מתכוונים בעצם לתמ, מעכבת את הצמיחה
. הם רוצים מיסים על צריכה? קרנות להשקעות מעבר לים? ארט-פופ? אבל לשם מה, מקלטי מס לרווחי הון

  ?נייר ממוחזר שיוצר מיערות עד'? נעלי עבודה יחד עם גוצי? אבל לאיזו הם מתכוונים

כאילו הכנסה והפעולות , המתבססים אך ורק על הכנסה" מתקדמים"השמאל דורש מיסים , בינתיים
 חשבונות הנהלת.  קשר למה הן הפעולות האלהבלא, יוצרות אותה הן מיסודן אישיות הראויות לגנאיש

  . טובה יותר תגדיר את הנושא לאורך ספקטרום אחר לחלוטין

, באותו זמן.  יוזמות ועבודה אנושית–המערכת הנוכחית מטילה מס כבד על מה שצריך לעודד , לדוגמא
 אותם האנושות צריכה לשמור ,מסבסדת את הניצול של משאבי טבעהיא מטילה מס קליל או אפילו 

כשהם , וכל השאר, פיצויי עובדים, בצורת מיסים לביטוח לאומי, מעסיקים משלמים קנס כבד. ולחסוך
. אבל הם מקבלים וויתורים גדולים כשהם עוזרים לרוקן את משאבי הטבע של העולם. מעסיקים מישהו

ותצביע לכיוון מערכת מס חדשה שמתריסה כנגד , את העיוות הזההנהלת חשבונות חדשה תחשוף 
  . הקטגוריות הסטריאוטיפים של השמאל והימין

 מיסים על עבודה ויזמות ותחליף אותן ,תבטל – או אם ניתן ,המדינה תקטין, אם ננסח זאת בצורה פשוטה
על ידי , חקיקה סביבתיתמערכת כזו תקטין את הצורך ב.  במסים מוגדלים על השימוש במשאבים טבעיים

המחירים יכללו עלויות חברתיות . בניית דמיון להנהלת חשבונות סביבתית הישר לתוך מערכת המחירים
הכלכלה כולה , עם הפחתה במיסים על הכנסה. גישה זו תהיה גם התמריץ ליזמות ולתעסוקה.  וסביבתיות

 בעיות חברה וןתרי הרבה יותר לכיוון של פוהאנרגיה היזמית של המדינה תתפרס, תהפוך למעין אזור יוזמה
נוכל להיפטר , ההכנסה של התאגידים על ידי התפטרות ממס, זאת ועוד. וסביבה מאשר לכיוון של יצירתן

  . מכל תרבות הפרצות במס שמשחיתה את מדיניות האומה ושמהווה מקור עיקרי לסבסוד תאגידים ולזיהום
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שהיה אחד הנושאים החמים ביותר בוושינגטון , תועלת- לותבהקשר הדוק לכך נמצא הנושא של ניתוח ע
שתקנות סביבה ואחרות צריכות להביא לתועלות הולמות , באופן הגיוני, הרפובליקנים טענו. השנה

ג מגדיר את "אם התמ? מה בא בחשבון: אבל זה מחייב שאילת שאלה קריטית. לעלויות שכרוכות בהן
אם שום דבר . פך לעסקה מהשמיים עבור מזהמים ופוגעים בחברהתועלת הו-אזי ניתוח של עלות, המסגרת
 , אזי גידול מוחשי בייצור יגבר על מה שקשה יותר לכמת, לית מלבד מה שנכלל בצורה קונוונציונלא נכלל

תוכל , לעומת זאת, הרחבה של תחום החשבונאות.  הנזק לתחומי הסביבה והחברה,אבל אמיתי לא פחות
  . תועלת התכוונו לה-למדי מאלה שתומכי האנליזה של עלותליצור תוצאות הפוכות 

  

  הקדמההפוליטיקה החדשה של 

להשתמש בניסוח המצוטט כל אם " ,שינוי הפרדיגמה"כמעט הכרח הוא לקרוא לשינוי תפיסה כזה 
והוא  ,אבל יש לכך צד שבדרך כלל נעלם מן העין.  המהפכה המדעיתבעת אפיוןשנטבע , ןוכך של תומס ק

אמת מדעית חדשה אינה מנצחת : "ן מצטט את הפיסיקאי מקס פלנקוק.  המרכזי של פער הדורותהתפקיד
  ."אלא  בגלל שמתנגדיה מתים לבסוף, על ידי שכנוע מתנגדיה והבאתם לראות את האור

שהעקרונות , הכלכלהכמו כך  שום שדה לא הפך לסגור כלשהוא  הקושי.  לתהליך טקסי יותרללייחניתן 
ושבגללו , ג"הדור שפיתח את התמ. לפחות מאה שניםנמצאים בתוקף כבר ם הבסיסיים שלה האורתודוקסי

 שיאהסטודנטים והחסידים של אותו דור נמצאים ב. פרש ברובו הגדול, ג זיקק השקפת עולם שלה"התמ
הן לא המכוננות הטראומות , עבור הדור שמחליף אותם. זורמים הלאה על הון שכלי מימים עברו, חייהם
יתון הגדול ומלחמת העולם השנייה אלא דווקא הזלילה החומרית וההתפוררות הסביבתית והחברתית המ

  .שבהן רבים מהשמרנים הזקנים שמשו בלא כוונה כמהנדסים וכתומכים

המדידות והכלים , אבל עבור מספר גדל של כלכלנים. שבמסדר הישן לא חסרו עוזרי כמרים, היו בטוחים
כלכלנים אלה .  כבר אינם מתאימים יותר,יםינאנסייי כולל העיוותים הק,קלאסי- ואהניהתפיסתיים של הדגם 

החברתי המרחב  –בחשבון את הכלכלה הגדולה יותר שבה מעוגן השוק ייקח דורשים שהמקצוע שלהם 
של ' 80-בסקר משנות ה. שבעבר התעלמו מהם בתור עולם השאול של ההחצנה, והמרחב הסביבתי

  .  במקצועהעדר מוסר מכווןיברסיטאות ראשיות שני שלישים הודו בתחושה של אונחמישים כלכלנים מ

זל ייה, )Herman Daly(לי ייהרמן ד. בעשורים האחרונים ביקורת שכזו זוהתה בעיקר עם המחנה האקולוגי
 ,וכותבים אחרים הצביעו על כך) Kenneth Boulding(קנט בולדינג , )Hazel Henderson(הנדרסון 

 משאבים חומריים סופיים האפשרות של התרחבות חומרית אינסופית היא לא דבר שכדאי לנו שבעולם בעל
המרדף אשר במיוחד כ:  בימיןמסוימיםמה שחדש כיום הוא שטיעון דומה בא מצד חוגים . לסמוך עליו
  . הרס הסביבה הטבעיתביא לבדיוק כפי שה, חותר תחת ערכים מסורתיים ואחדות חברתיתגבוה ג "אחר תמ

. אמריקאים מותנים לראות באקולוגיה ובשמרנות חברתית כממלאים מקומות מנוגדים בספקטרום הפוליטי
. שמחוזקת על ידי מערכת הנהלת החשבונות הלאומית הבלתי הולמת, אבל זו בעיקר אשליה אופטית

ג יכול להרוס את התחום "הדרך שבה המרדף אחר התמאת העובדה היא שתומכי שני הקצוות מגנים 
ה וחופים למקווי יהופך יערות עתיקים לקורות בניאחר ייצור שבה מרדף ו אופן שבו באות. שבראש דאגתם

שני המחנות מדברים . כך הוא הופך משפחות למוקדי צריכה ואת הסלון לאזור אש חופשית של שיווק, ביוב
 את הברית החדשה אם אתה קורא. " המוסר היחסי והאופורטוניזם של השוקמולמנקודת המבט של ערכים 

מעיר וויליאם " ,אין שם תרועות לסוציאליזם וחצי או שתיים לקפיטליזם, או את האנציקליקה של האפיפיור
- הסוציאליזם מתייחס לאנשים כאל גלגלי ",מי שהיה שר החינוך בימי רייגן, )William Bennett(בנט 

  ."ל סחורותהקפיטליזם נוטה להתייחס לאנשים כא; שיניים במכונה של המדינה

היה רדום בעיקרו במשך המלחמה , שבחלקה מעוגנת בהוראות נוצריות מסורתיות, פלג כזה של שמרנות
אבל עם נפילת הגוש הסובייטי הוא התעורר מחדש .  שלט בכיפה,הקומוניזם, כשהאויב העיקרי, הקרה

 ןבניצחו. החופשיוהתוצאה היא פער מתרחב מימין בין השמרנים החברתיים לבין הליברלים של השוק 
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אבל ייתכן והוא יהפוך לחשוב כמו זה שקיים , הרפובליקני בנובמבר האחרון העלימו עין בקלות מפער זה
  .בין הרפובליקנים לדמוקרטים שהם החליפו

. של רייגן' 80-שנות ה, הטיפוס הרפובליקני-בהשקפות היסטוריות של עידן אב, לדוגמא, ניתן להבחין בכך
הציג את נקודת המבט , שהיה יועץ מדיניות הפנים של רייגן) Martin Anderson(מרטין אנדרסון 

 ההתפשטות הכלכלית הגדולה ביותר ההייתזו  ".)1988(' מהפכה'ית המתלהבת בספרו הליברטר
והאמריקאים הפכו יותר ויותר , העושר זרם מהמפעלים של ארצות הברית. " אנדרסון כתב,"בהיסטוריה
  ."עשירים

דבר שלא ,  אפילו בהנחה שכל האמריקאים נהנו מהשלל הזה,תר עושר פירושו יותר טובאבל האם יו
עבור . טיתוונהשאלה אינה רל, כמו גם עבור רבים מהליברלים של קיינס, עבור הליברטרים? התרחש

. בנט לא מזלזל בהישגים הכלכליים של תקופת רייגן. זוהי בדיוק השאלה, לעומת זאת, שמרנים חברתיים
,  טובים יותר בתחומי החינוךםלשירותיגם לא חולק על כך שהכנסה משפחתית גדלה יכולה להביא הוא 

ופעמים (אבל לאחרונה הוא מפנה את תשומת הלב לדעיכה החברתית שנמשכה למרות . הבריאות וכדומה
ו א, האם תעדיפו שהילדים יגדלו אצל אנשים עשירים עם ערכים שפלים. "הצמיחה הכלכלית) רבות בשם

 מאיתנו יאמרו שאנו רוצים את ערכי רבים ", הוא שואל,"?על ידי אנשים טובים שפשוט אין להם הרבה כסף
  ." הצדק

היא זירה אחת שבה המאבק הסמוי בין ערכי שוק לערכים אחרים יוצאת " ערכי משפחה"מה שהימין מכנה 
, )Edward Luttwak(ד לטוואק בנובמבר האחרון אדואר' וושינגטון פוסט'במאמר ארוך ב. לאוויר החופשי

חלק  הצביע על כך ש,הבירהצוות חשיבה שמרני מוושינגטון , מהמרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים
של השוק שכלכלנים תומכי השוק החופשי " ההרס היצירתי" מהתפוררות המשפחה כיום נובע מניכר

וטה בלב ליבה של מה שהפכה להיות הסתירה הב"הוא , כותב לטוואק,  להודות בכךןהכישלו. מעריצים
  ."האידאולוגיה של הזרם המרכזי הרפובליקני

לטוואק טען בראיון עימו שאנשים זקוקים ליציבות יותר משהם זקוקים לרוב הדברים החדשים שגורמים 
 "שימור".   הוא אמר,"במונחים שליליים לחלוטין"אבל כלכלנים מדברים על יציבות . ג לעלות"לתמ

, אחרי הכל, יציבות; ניתן לחשוב שהשמרנים הם הראשונים שיצביעו על כך. ות מילה מלוכלכתהופכת להי
על ידי , אמר לטוואק, אבל הימין הפוליטי מנוע מלדבר בנושא זה. היא מה שקהילות ומשפחות נועדו לקיים

  ."כל שמרן ששואף לשמר לא ימומן ";האינטרסים הכלכלים של הממנים העיקריים שלו

בין שומרי הסביבה לבין הזרם ' 70-זה יש דמיון ניכר למתח שצמח במפלגה הדמוקרטית בשנות הלפיצול 
הוא יכול לבשר את ההתחלה של פוליטיקה חדשה שבה . ני שתמך בהאצת הצמיחהאהמרכזי הקיינסי
ם שמיוצגים על ידי שמרנים חברתיים ושומרי סביבה מוצאים באופן גדל והולך מטרה יהזרמים העממי

- שהיה תת, )Fred Charles Ikle(רלס איקל 'פרד צ, לדוגמא. כמה כותבים כבר עשו את ההקשר. פתמשות
" אוטופיית הצמיחה" שבו הוא מתח ביקורת על ,'נשיונל ריביו'כתב מאמר ל,  בממשל רייגןןלביטחומזכיר  

ן הרגשות שמזין שותים ממעיי", איקל כתב" , בטבעועיזבוננ של ולהיעלמותאזרחים שדואגים . "של הימין
את הקוראים הימניים של המגזין בהצביעו על כך קנטר הוא גם " (את ההכרות השמרניות המתמידות ביותר

  ).שצמיחה כלכלית כמעט תמיד גורמת לממשלה גדולה יותר

אבל .  נראית בלתי סבירהההייתשמרנים חברתיים לשומרי סביבה תמימות דעים בין רק לפני שנים אחדות 
הסכם  (-GATT  וNAFTAהקואליציה שקמה להתנגד להסכמי . וליטיים משתנים בפתאומיותהזמנים הפ

שומרי סביבה שכוללת , )בהתאמה, וההסכם הכללי למכסים וסחורות, הסחר החופשי בצפון אמריקה
ושמרנים חברתיים כמו פט ביוקנן מהצד , מצד אחד) Ralph Nader(ידר יומתנגדי תאגידים כגון ראלף נ

 פארק ההציע' וולט דיסני'אבל דבר דומה התרחש כאשר חברת .  לרוב הפרשניםהראו כמוזר נ–השני 
ביוקנן . יניה'וירג, )Manassas(הקרב של מלחמת האזרחים במאנאסאס  שעשועים נושאי חדש ליד שדה

בטורו בעיתון . ועוד שמרנים רגישים למסורת ורבים אחרים הצטרפו לשומרי סביבה בפיצוץ ההצעה
מה : ג צריכים להגיד לנו" הנצחית של התלההעליישמרנים שסוגדים למזבח ", ות שלו ביוקנן דרשההתאגד

  ."?הוא הדבר שהם רוצים עדיין לשמר
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שהיו דורשות ממשלמי , )Takings"1" ("לקיחות"שני המחנות התכנסו בהתנגדות להצעות שכונו חוקי ה
 .Donald E(לדמון יוי. הכומר דונלד אי.  בעלי רכוש על הגבלות בשימוש בנכס שלהםהמיסים לפצות

Wildemon( ,חוק "כינה הצעה כזו במדינתו , מיסיסיפי, בטפלו, נשיא התאחדות המשפחה האמריקאית
הממשלות המקומיות לפקח על כוח להגביל את היה ל ו שהוא יכמשום ,"להקלה על בעלי הפורנוגרפיה

  .  מועדוני חשפנותגמתעסקים כדו

. וכדומה, שטחים פתוחים, שומרי הסביבה כמובן דאגו בעניין ההשלכות על ההגנה על אדמות נחלים וביצה
אינה מטרה בפני עצמה אלא חייבת לשרת ערכים גדולים יותר שאינם " צמיחה"שני המחנות הסכימו ש
  .כלכליים במובן הרגיל

 שאלות –חדש של פוליטיקה שיעלו שאלות בסיסיות על צמיחה אנו עדים לקרבות הפותחים בסוג שייתכן 
בעוד הפוליטיקה הישנה עסקה בעיקר בתפקידה של . שיקראו תגר על החלוקה המסורתית של שמאל וימין

 זו שמופיעה תוטרד יותר מנושאים של מרכזי לעומת – ביחס בין הסקטור הפרטי לציבורי –הממשלה  
הפוליטיקה . צמיחה חומרית מול שוויון וערכים, ת הקהילה והמשפחהתרבות השוק לעומת תרבו, מקומי

כמו בדיוק בגלל שלצאת בצורה גורפת נגד צמיחה זה שטותי ואבסורדי , צמיחה-החדשה לא תהיה אנטי
 היא המטרתה שכאשר ,היא תתחיל בהערה ההגיונית של לטוואק, במקום זאת. להיות בצורה גורפת בעדה
כלכלה  ו–  היא תתעקש שצמיחה."מה שאתה מעלה הוא לא בהכרח טוב "י אז,ג"פשוט להעלות את התמ

  .ולא מטרה בפני עצמה,  חייבת להיות אמצעי למטרה– באופן כללי

 למרות שההבדלים בין מחנות השמרנים ולםא. שברית חדשה כזו נמצאת מעבר לפינהאין הדבר אומר 
 מגולמים בצורה חדה יותר בין המנהיגים הם בוודאי, החברתיים ושומרי הסביבה הם עדיין גדולים

המטרות של חיי ,  דהיינו,הקבוצות האלה מכונסות סביב נושא מכריע אחד. בוושינגטון מאשר בתוך האומה
שההצהרות של מומחי , שרווחת בקרב הציבור, בדרכיהם השונות הם מבטאים את ההרגשה. הכלכלה

 להיות יותר מאשר צריכהשכלכלה ; של חייהם שלהם ןהניסיו קיצוני עם סנכרוןהכלכלה נמצאים בחוסר 
דרכים טובות יותר למדוד את למטרות רחבות יותר וזקוקים לושאנו , הייצור והצריכה של דבריםסך 

  .הישגינו כאומה

ג כבר אינה "העלאת התמ: אבל לפחות דבר אחד ברור. שחוש טבעי זה יכול להטעות בהרבה דרכים, מובן
  . ולא משהו שאמריקה יכולה להמשיך ולשאת בו,יעד מספק לאומה גדולה
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1 Takings , ב היא היוותה נדבך חשוב "י הקונגרס בארה"לאחר שנדחתה ע. לא נעלמה מהזירה הרעיונית, "הלאמה חלקית"או

  .  הידוע לשמצה-MAIבהסכם ה
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 טונות פחמן לאיש15
מאת דני רבינוביץ

היא האיום החמור ביותר על עתיד- ולא סכסוך אתני זה או אחר - התחממות כדור הארץ 
שהכחשה והטמנת הראש, נתוני ההתחממות המצטברים במהירות מבהירים. האנושות

. בחול לא יפתרו דבר

יסיים את הקדנציה שלו בבית הלבן יגיע השלב הגורלי, נציג טייקוני הנפט, בוש' ורג'כשג
שהצלחה או כישלון בו יקבעו את עתיד אוכלוסיית העולם, במאבק העולמי לייצוב האקלים

מרכיב מרכזי במאבק יהיה מה שארגוני סביבה וארגונים חברתיים בעולם מכנים. כולו
ואפילו, לעיר, לאזור, קביעה ואכיפה של מכסת פליטות מותרת למדינה": תקצוב פחמן"

התחבורה, התחממות כדור הארץ עומדת לשנות את דפוסי צריכת האנרגיה. למשקי הבית
. והדיור ולעצב באופן אחר את אורחות החיים בעולם כולו

בנזין וסולר במכוניות וקרוסין, מזוט וגז טבעי בתחנות כוח ובמפעלי תעשייה, שריפת פחם
הכולא, במטוסי סילון פולטת תחמוצות פחמן לאטמוספירה ויוצרת בהדרגה סדין גזי שקוף

". אפקט החממה"הדבר מכונה בשם . את החום ומונע ממנו להיפלט לחלל החיצון

אם מחשבים את משקל תחמוצות הפחמן. את כמות התחמוצות הנפלטות מודדים בטונות
20-שכל אדם אחראי לכ, מוצאים- שפולטת מדינה מערבית ומחלקים אותו במספר תושביה 

,תושב באפריקה ובאסיה אחראי רק לכעשירית הכמות הזאת. טונות בשנה בממוצע
. בממוצע

 מסך25%אם מדינה במערב תחליט לקצץ : הרעיון שמאחורי תקצוב הפחמן הוא פשוט
שממוצע הזיהום המעודכן לאדם אמור לרדת, המשמעות תהיה, הפליטות הנוצרות בתחומה

(הכמות החדשה , כדי להשיג זאת בפועל.  טונות15- טונות תחמוצות פחמן בשנה ל20-מ
. תיקבע בחוק כמכסת הזיהום האישית המותרת)  טונות בשנה לאדם15

.המעקב והאכיפה יהיו באמצעות רכיבים בפס המגנטי בכרטיס האשראי או בתעודת הזהות
את נפח מנוע המכונית המקושרת, בעת קניית דלק תשקלל המערכת את הכמות וסוג הדלק

ותחייב בהתאם את מכסת הפחמן של- לכרטיס ואת הפליטה הממוצעת הצפויה לליטר דלק 
קניית, קניית דלק להסקה ביתית, כך יהיה בעת תשלום חשבון החשמל. בעל הכרטיס
ברגע שהמערכת תזהה שבעל כרטיס ניצל את הקצבת תחמוצת הפחמן. ועוד, כרטיס טיסה
המערכת תמנע: יהיה מצבו דומה למי שחרג ממכסת האשראי הבנקאי שלו, שלו במלואה

. ממנו להשלים את העסקה

מתחזק וממזג בית גדול יותר וכדומה לא, ל"טס יותר לחו, משק בית המחזיק יותר מכוניות
השיטה תאפשר למחזיקים במשק בית כזה. יוכל כמובן להסתפק במכסת הזיהום הממוצעת

ובתיהם צורכים, אינם טסים במטוסים, לקנות מכסות זיהום ממי שאינם מחזיקים מכונית
מי שלא ירצו לקנות מכסה נוספת יוכלו כמובן לצמצם את צריכת האנרגיה. פחות אנרגיה

. שלהם

בייעול משק, בתחבורה ציבורית, שמשתלם יותר להשקיע כסף בבידוד בתים, רבים יבינו
.בכל מה שכיום רק מעטים טורחים להשקיע בו, בקיצור- האנרגיה הביתי ובמכוניות נקיות 

,יזכו לתגמול כספי בלתי צפוי, שאורח החיים שלהן מייצר זיהום מועט, משפחות עניות
. סך הפליטות יירד ברבע: והחשוב ביותר

בבריטניה נושא את דגל תקצוב הפחמן חבר. הרעיונות הללו אינם נחלתם של תמהונים
הרעיון זוכה. שכיהן בעבר כשר הסביבה בממשלתו של טוני בלייר, ר'הפרלמנט מייקל מיצ
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,דייוויד קמרון. להתעניינות בארגוני הסביבה הגדולים ובארגונים למען צדק חברתי גלובלי
הציג באחרונה תוכנית שאפתנית לביזור משק האנרגיה כמענה, ר המפלגה השמרנית"יו

.של לונדון, מטעם השמאל, ראש העיר, וכך עשה גם קן ליווינגסטון, להתחממות כדור הארץ

מי שסבור שהקמפיין הזה שייך למקומות ולזמנים אחרים ומתנהל בידי גופים ואנשים בעלי
שהדבר הרציונלי ביותר זה להמשיך, וכל מי שמשכנע את עצמו, סדר עדיפויו ת תמוה

. רצוי שיכין את תפישת העולם שלו לזעזוע יסודי- לעשות כסף ולהתכונן למלחמות 

" ©הארץ,"כל הזכויות שמורות 

סגור חלון
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   לא עבודה–מסו פסולת 

  כיצד שינוי הבחירה את מה למסות 

   יותרהנקיייכול להוביל לכלכלה חזקה יותר וסביבה 

  

  ף המונד'ג. מ
 

  רעיון שהגיעה שעתו

כגון קצב גבוה של יצירת , בשנים האחרונות עמדה הכלכלה האמריקאית בסימן שיפורים רבים
למרות זאת נאבקים האמריקאים בבעיות . יה נמוכיםחוב קטן ושיעורי אבטלה ואינפלצ, מקומות תעסוקה
  .ארוכות טווח רבות

, והגידול במספר תוכניות הסיוע והזכאות) 'ביטוח לאומי וכו(המיסוי הנרחב על עבודה על כל נגזרותיו 
העדר הזדמנויות כלכליות בשכונות המצוקה , הפיכת התחממות האקלים הגלובאלית לאיום סביבתי וכלכלי

כגון הצמיחה המהירה של מגזר (התפוררות הנגרמים כתוצאה משינויים כלכליים מרכזיים והקשיים וה
בעיות אלה מניעות חוקרים . גם אם הם מספקים הזדמנויות רבות, הם מהבעיות החמורות ביותר) טק-יההי

  . למדיניותהמתיאוריופעילים רבים לחפש מענה אך מעטים מן הפתרונים הפכו 

  ת נושנותגישה רעננה לכמה שאלו

 תפנית -ההנחה שגישה חדשה למדיניות פיסקלית וסביבתית תוך הסקירה הקצרה להלן יוצאת מ
והיא , זמני של בעיות רבות- היא בעלת פוטנציאל לשיפור בו–מיסוי אל מס המבוסס על ניצול משאבים 

חידושים , דהגישה זו תביא להפחתה של המס על עבו. יכולה לזכות לתמיכה מכל גווני הקשת הפוליטית
סך ההכנסה לא ישתנה וגם . ותמיר ההכנסות ממקורות אלה בהכנסה ממיסוי של זיהום ופסולת, ויצירת הון

  .הנטל החלוקתי הנוכחי בין רמות ההכנסה השונות ישמר

היא אפשרית הן על ידי החלת מיסים חדשים והן על , נטולת השפעה על ההכנסות ממיסים, תפנית מס כזו
הרעיון המרכזי שההכנסות החדשות ישמשו להפחתת מיסים . יתרי פליטה סחירים לעסקיםידי השימוש בה

".  מיחזור הכנסות"ל תלויים ב"רוב היתרונות של רעיון המדיניות הנ. קיימים משתמר בשני האופנים הללו
. אין ברעיון זה משום מקור הכנסה חדש לממשלה להגדלת הוצאותיה,  שמיסים אחרים מופחתיםןמכיוו

 בהכנסות ממיסים 5%-10%-  כ– הוא נועד להחליף אחוז מסוים מההכנסות ממיסים של הממשלה
  .סביבתיים או היתרי פליטה

שיטת המיסוי המוצעת מתוכננת להיות ניטרלית הן הכנסתית והן חלוקתית כיוון שבחברה חופשית יש 
בנפרד , שלם המיסיםלקבל הכרעה על הדרך בה מחליטים לחלק את נטל המס או להוציא את כספי מ

אין בהבחנה זו משום קבלה של חלוקת נטל המס הנוכחית או של  .מהשיטה בה משתמשים לגבות את המס
היא עשויה (היא נועדה להדגיש כי תפנית המס אינה כלי להגדלת ההוצאה הממשלתית . הוצאות הממשלה

  .ן העשירים או מעמדות הבינייםוגם אינה מכוונת להסטת נטל המס לכיוו) דווקא להביא להקטנה בהוצאות

מיסוי גבוה על : גישה חדשה זו במדיניות ציבורית יכולה להביא לגיבוש ברית בין הטרודים בבעיות כגון
האיום , )פ"מו(מחקר ופיתוח הצורך בהשקעה נוספת בהון אנושי וב, יצירת הון או על המשפחה הממוצעת

הסיבוכים הרבים של ,  על המגזר הפרטי והתעשייתיהעומס של הפיקוח והתקינה, על הסביבה הגלובאלית
היא תעניק הזדמנות נדירה להפחתת מס הן . מיסוי בינלאומי ויצירת הזדמנויות כלכליות בשכונות המצוקה

עקב כך יש בה משיכה רבה לכל הצדדים הפוליטיים והיא עשויה להביא . על עבודה והן על השקעות הון
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 עסקת חבילה להמרצת המשק ללא מחיר בשורת –ומרי כאחד לתמריצים להשקעה בהון אנושי וח
בחולשותיהן של הוועדות הרבות ,  הגוברת ברפורמות מיסוי ובנחיצותןתבהתעניינובהתחשב . ההכנסות

לרפורמה במס שלאחר סכסוכים פוליטיים נדחו שוב ושוב ובפעילות הגוברת ברמה הבינלאומית לפתרון 
  .  לקידום גישה זותהאידיאליזו השעה עתה , בעיות ההתחממות הגלובאלית

  ונספציה של תפנית מסהק

ליזמות , היא מדכאת רצון לעבודה. שיטת המיסוי הנוכחית משגרת סימנים שגויים לכל הכיוונים
. יצירת פסולת וניצול בלתי יעיל של משאבים, זיהום, וליצירת הון ומעודדת פרבור ושימוש קרקע שגוי

  .ב" ברפורמה של שיטת המיסוי מישראל ועד ארהכמעט אין חולקים על הצורך

הם מחולקים לפי ". ימין"ו" שמאל"ישנם שני צדדים לויכוח על הרפורמה במס אך הם אינם מחולקים ל
ניתן .  ועל הוועדה הבאה לרפורמה במס להתמקד בשני הצדדים– מה יש למסות ומה אין למסות –הקווים 

היא מפחיתה ממס ?  מטרה מסוימת בחברה מה היא עושהכשהממשלה מעוניינת לקדם: לראות זאת כך
שהממשלה סבורה כי תמיכה בהם תביא , ההכנסה באמצעות נקודות זיכוי עבור קריטריונים רבים ומגוונים

ממשל "קורא לשיטה כזו , ביל ברדלי, רזי'ג-הסנאטור הדמוקרטי לשעבר מניו. ליעד החברתי המבוקש
. ביר מדוע מערכת המס היא החלק בממשל השנוא ביותר על אנשיםוזה יכול להס, "באמצעות הקלות מס

אלא גם על ידי מה , אך אם יכולה הממשלה להשיג יעדים בחברה לא רק על ידי מה שהיא בוחרת למסות
 הפשוט יאמר כי נקבל פחות ממה שנמסה ויותר ממה שלא ןההיגיו? מה אז, שהיא בוחרת שלא למסות

הצעות רבות , קעה גבוהות יותר יכולות להביא לגידול בצמיחה כלכליתכיוון שרמות חסכון והש. נמסה
 לשמור על ןבניסיואך . בתחום המיסוי מנסות לשמור על מס נמוך על רווחי הון כדי לעודד חסכון והשקעה

הצעות כאלו מביאות לתוצאה . נשמר לרוב מס גבוה על עבודה במקביל למס נמוך על ההון, איזון בהכנסות
  . מס גבוה על האדם הפשוט ושוב השכל הישר מניח שהדבר יוביל לירידה בעבודהמעוותת של

מצד שני הטיעון אומר כי אין להשתמש במס גבוה יותר על הון להקלות במס על עבודה שכן עליית מס כזו 
בכלכלה שלה דרושים הן . היוצרים הזדמנויות תעסוקה חדשות לעובדים, מביאה לפגיעה בהשקעה וביזמות

הצגת שני הצדדים האלה כשתי האפשרויות היחידות היא הצגה ;  תעסוקה והן יותר הון להשקעהיותר
  .כוזבת

אך הבחירה מה למסות ומה לא היא . כל מיסוי הוא שיטת גביה להעלאת הכנסות לממשל: אין לטעות
 שתמסה לאור זאת מדוע לא להפעיל מערכת מיסוי יעילה חברתית. בחירה מכריעה השולחת מסרים ברורים
רעיונות אלה ? ולא תמסה את אותם דברים בהם החברה מעוניינת, את הדברים שהחברה לא מעוניינת בהם

מיסוי (הפליג בשבחם " האקונומיסט"צוברים תאוצה בעולם ואף מגזין חדשות הכלכלה הבריטי המפורסם 
  ). 1996 –ירוק הוא מיסוי טוב 

הכנסות יכולות להגיע .  מתן תמריצים לעבודה והשקעה יותר תוךהנקיימיסוי כזה יוכל להביא לסביבה 
ניתן לקיים מכירות . או צריכת חומרי גלם מתכלים, זיהום אויר ומים, חמצני-ממיסוי פליטות של פחמן דו

פומביות של היתרי פליטה למגזר העסקי שיביאו להכנסות משמעותיות וניתן לגבות תשלום עבור שימוש 
בצד ההפחתות במס ניתן במקביל להקטין את מס ההכנסה האישי על נגזרותיו .  בנכסים שהינם נחלת הכלל

  .ואת מס החברות ללא הגדלת הגרעון או קיצוץ בהוצאה הממשלתית

ידי - דלדול ההון על, "רעין"למיסוי , כגון יצירת הון באמצעות עבודה והשקעה, "טובין"תפנית כזו ממיסוי 
כל בעיה כלכלית וסביבתית אך היא מעניקה הזדמנות ראויה אינה תרופת פלא ל, זיהום ופגיעה בסביבה

דבר שישפר את מנגנוני הפיקוח , לעידוד השקעה ועבודה תוך מעבר למדיניות המבוססת על מנגנוני שוק
  .הקיימים
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  הדיפה של ביקורות העבר על הרעיון

מפגעי סביבה השימוש במדיניות המבוססת על מנגנוני שוק כגון מיסים והיתרי פליטה לטיפול ב
, הברית לביקורות רבות-אך רעיונות אלה זכו בארצות.  הוא רעיון שנדון באקדמיה מזה עשרות שנים
  :שלרובן ככולן מציעה גישת תפנית המס תשובה

תפנית מס . מיסים סביבתיים נתפשו על פי רוב כהעלאות מס ולא כמנוף להורדת מיסים אחרים •
באופן בו שיעור המס שמשלמים רוב הפרטים , רממירה העלאה של מס אחד בהפחתה של אח

. רעיון מיחזור המס החל לתפוס תאוצה באקדמיה רק לאחרונה. בחברה נותר כמעט ללא שינוי
ח התשלומים הירוקים של המכון למשאבי כדור הארץ "המאמרים החלוציים בתחום הם דו

)Repetto et. Al. 1992, Green Fees(ורפורמת מס אקולוגית ) Von Weizsacker and 
Jesinghus 1992, Ecological Tax Reford( , כשאחריהם החלו להופיע מאמרים נוספים

 .הסוקרים את יתרונות מיחזור המס

, בעבר מחשש שהם יביאו לאובדן מקומות עבודה" מיסים ירוקים"המגזר העסקי ניהל מאבק ב •
 על ידי הפחתת מיסים אך תפנית מס. האטה בצמיחה הכלכלית או פגיעה בכושר התחרותיות

 .אחרים המעוותים עלויות יכולה למנוע או להפחית מאוד חששות אלה

כיוון שהם משפיעים על , מיסים סביבתיים והיתרי פליטה ספגו ביקורת על היותם רגרסיביים •
השכבות החלשות באופן יחסי יותר מעל השכבות המבוססות שכן בשכבות אלה חלק יחסי גבוה 

 על ידי קיצוץ רלהישמאך בתפנית מס גם הפן החלוקתי יכול . וצא על אנרגיהיותר של ההוצאה מ
 .במיסים רגרסיבים אחרים כגון תשלומי ביטוח לאומי

טיעון הנפוץ ביותר נסוב על הסכנות האפשריות למדינה המתועשת הראשונה שתאמץ גישה ה •
" מיסים ירוקים"חר שאך כיום ניתן לראות מודלים מוצלחים לא.  עבר מוכחןניסיוחדשנית ללא 

  .ריקה-בריטניה וקוסטה, הופעלו במספר מדינות ותפניות מס החלו בדנמרק

  

  רציונל לשינויה

  סיבות אזרחיות

יחידים זוכים לשמור יותר : תפנית מס שולחת מסר ברור של החזרת אמון הציבור במימון הציבורי
שינוי כזה גם מחדיר למערכת המס . אך עליהם לשלם על העלויות שהם גורמים ליתר החברה, מפרי עמלם

תפנית מס גם מאפשרת יצירת הכנסות מהציבור . הן הגיון קוהרנטי שקל להבינו והן תפיסה ערכית ברורה
דבר המאפשר לכולם לחלוק דיבידנדים , )כגון קרקע ציבורית או תדרי שידור(מנכסים של נחלת הכלל 

  .מהשימוש בנכסים המשותפים

מחזיר גם את האמונה כי הדורות הבאים , במידה שהוא מחליף את השיטה הקיימת, מעבר למיסוי משאבים
דבר זה יכול להשיב את אמון הציבור בחשבונאות . לא צריכים לשאת בעלויות של פעולותינו היום

במקום לשלם על עבודתם או חסכונותיהם אנשים ישלמו יותר על המשאבים , במילים אחרות. הממשלתית
עבור הבעיות שהיא מעבירה " משלמת"באופן זה החברה . הום שהם מותירים אחריהםשהם צורכים והזי

  .לבנותיה ובניה במקום להוריש להם את הנטל

, בבתים ובכלי רכב חסכוניים באנרגיה, על ידי מתן תמריצים לאזרחים ועסקים להשקיע בציוד, לבסוף
ם באופן שאינו אפשרי במערכת המדינה מאפשרת ומעודדת אנשים להקטין את חשבונות המס של עצמ

  .הקיימת
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  סיבות כלכליות ופיסקליות

בעוד תפנית מס היא רעיון חדש הרעיונות הכלכליים בבסיסה הם רבים ואינם חדשניים אלא 
  .מהווים עמודי תווך של החשיבה הכלכלית

החלפת . לשיטה הקיימת יש עלויות רבות הנובעות מחוסר יעילות דבר המאיט צמיחה כלכלית •
שעלויות היעילות שלהם מצומצמות " (מתקנים"ק מהמיסים שאינם יעילים כלכלית במיסים חל

. תקטין מהעלויות הכלכליות של מנגנון המס) יותר בשל צורך במנגנון גביה פחות מסורבל למשל
היא יכולה להביא גם יתרונות כלכליים נוספים כגון יצירת מקומות תעסוקה או עלייה בשכר ועד 

כיום נערכים מחקרים רבים על . שות  בחסכון באנרגיה והאצה בצמיחה הכלכליתלהשקעות חד
 .יתרונות כלכליים אפשריים של תפניות מס

חירי השוק של מוצרים רבים כיום אינם מביאים בחשבון את העלויות החברתיות והסביבתיות או מ •
וק באמצעות מנגנון הוספת עלויות חיצוניות אלה למחיר הש. את צריכת האנרגיה לייצור המוצר

בהם יש ) והמידה(למרות מחלוקת לגבי האופן . יביא להתייעלות המשק, המס או היתרי פליטה
כמעט ואין מחלוקת בין כלכלנים שעל מחירי האנרגיה להיות גבוהים , להעלות את מחיר האנרגיה

 . ושעלייתם לא תבוא במחיר גבוה למשק כפי שטוענים מספר מבקרים-יותר

קדמית מראה כי הדרך היעילה ביותר להשתמש בהכנסה מהיטלים סביבתיים היא הספרות הא •
בעוד שהדעות חלוקות האם הפחתת מס על עבודה או השקעה היא . להפחתת מיסים אחרים

הפוטנציאל להפחתת מיסים אחרים באשר הם הוא , הסבירה יותר להביא ליתרונות כלכליים
  . ופקידי הממשל כאחרחברות, המפתח להיות הרעיון קוסם לאזרחים

  סביבתיותסיבות 

ייצור , מניע אחר לתפנית מס הוא היותה הדרך בעלת העלויות הנמוכות ביותר להפחתת הזיהום
ממשלתי לשינויי אקלים - נל הביןא הפ1995בשנת . האשפה והאיום ארוך הטווח של שינוי האקלים

)IPCC( ,כי : "ח שקבע"פרסם דו,  מדינותששים מדענים וכלכלנים מלמעלה מ2200-גוף של למעלה מ
 "הראיות הקיימות מעלות חשד סביר כי הפעילות האנושית משפיעה באופן משמעותי על האקלים העולמי

)Houghton et. al. 1996  p.5( , וס המדעי שקיים בתחוםזנצעדות לקונ.  

 עם השלכותיו ככל שהעלויות של התמודדות, הדעה ששינוי אקלימי אינו בעיה כלכלית הולכת ונעלמת
- פליטות פחמן דו, למרות התייעלות שהביאה חסכונות ניכרים בצריכת אנרגיה. הולכות ונעשות ברורות

ואכן בהסכמי קיוטו ). US EIA 1996( השנים הקרובות עשרים ב54%-ב צפויות לגדול ב"חמצני בארה
נים ואנשי ממשל מראים כלכל, אנשים מכל צידי המתרס סביבתנים. נקבעו יעדי צמצום פליטות מחמירים

 דבייחו, לדוגמה מגזרים עסקיים מסוימים. תמיכה גדלה והולכת בשימוש במנגנוני שוק במדיניות סביבתית
בריאות הציבור ויציבות , רואים בשינוי האקלימי איום על הביצועים הכלכליים, המגזר המימוני והביטוחי

עומס תעבורתי , ו רק בשינוי האקלימי אלא גם בזיהוםאך הם רואים כיום יותר כי האיום אינ. פוליטית-גיאו
, האפשרות לטפל בבעיות אלה בפחות מנגנוני פיקוח מביא לבריתות בין המגזר העסקי. צור אשפהיוי

  .הוגי רפורמות המס ואנשי הממשל מרחבי הקשת הפוליטית, איגודי העובדים, הסביבתנים

 

  היתרונות האפשריים של השינוי 

  :ת העיקריים של גישה רעננה זו למדיניות פיסקליתאלה הם היתרונו

 לשוק העבודה כתוצאה סלהיכנאו תמריץ /עלייה בשכר האישי מיגיעה ו, עידוד יצירת מקומות תעסוקה .1
  ).מס בריאות, ביטוח לאומי(ההכנסה האישי על נגזרותיו  מהפחתת נטל מס 

רכתיות גבוהות דבר המביא לשיפור שיפור ביעילות הכלכלית כתוצאה מהפחתת מיסים בעלי עלויות מע .2
  .ביכולת המשק ליצר תעסוקה והון
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מטופלים על ידי ) סביבתיים ופוליטיים, בריאותיים, כלכליים(האיומים הקולקטיביים של שינוי האקלים  .3
  .ולא בתגובה לנזקיהם, פתרון יזום

נון השוק ללא מנגנוני יתרונות סביבתיים כמניעת יצור אשפה וזיהום יכולים להיות מושגים על ידי מנג .4
 .פיקוח ממשלתיים מורכבים כגון על פליטות כלי רכב

יהיה תמריץ לאזרחים ועסקים להשקיע בפיתוח חידושים טכנולוגיים או אמצעי חסכון באנרגיה כדי  .5
 .לשלוט בנטל המס של עצמם

לשלבים ניתן יהיה לפשט בצורה ניכרת את מיסוי ההכנסה מהון ומעסקים מבלי להסיט את נטל המס  .6
 .הנמוכים של סולם ההכנסות

 .פ ובעסקים עתידניים דבר שיביא לגידול תחרותיות בשווקים חדשים"יגדלו התמריצים להשקעה במו .7

שכונות מצוקה יהפכו לסביבה עסקית מושכת יותר בשל הימצאות כח עבודה זול ושפע חומרי גלם  .8
 .למיחזור

עבורתי דבר שיכול למשוך את המגזר הפרטי שינוי במחיר האנרגיה יכול להביא להקטנת העומס הת .9
 .להשקעה בתחבורה ציבורית על חשבון סובסידיות

אמון הציבור בממשל יגדל ואיתו , צר הקונסנזוס שאכן הגיוני למסות פסולת ולא עבודהובמידה ויו .10
  .שיתוף הפעולה עם מערכת המס

 

  תורגם ועובד על ידי אמי אטינגר

Tax Waste, Not Work: how changing what we tax can lead to a stronger economy and a 
cleaner environment. M.J. Hamond, Redefining Progress, pp. 1-6. 1997.  

http://www.rprogress.org/publications/twnw/twnw_contents.html 
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  של הטבע" שירותי החינם"קביעת ערך ל

המקובל רוב הערך בכלכלת העולם מגיע לא מהפקת דברים בניגוד להגיון הכלכלי 
  .יערות ונהרות בריאים, מהטבע אלא מפעולתם הנורמלית של שדות

  Worldwatch, Jenuary/February 1998       *אברמוביץ. נט נ'ג: מאת

 

איה 'בורניאו וג,  השתוללו שריפות ביערות של סומטרה1997יה של שנת יבמחצית השנ
 2- עד ל. שר מהווים יחדיו רצועה של הארכיפלג האינדונזי ברוחבה של אירופה כולהא, האיריאנית

 מיליון 20-אשר הותירו את האזור בתכריך של אובך ולמעלה מ,  מיליון דונם20-בנובמבר נשרפו כ
מאות מתו . עשרות אלפי אנשים טופלו בשל בעיות בדרכי הנשימה. מתושביו נושמים אוויר מסוכן

הוצתו במתכוון ובשיטתיות לא על ידי , שבשלב זה יצאו מכלל שליטה, השריפות. נות ורעבתאו, ממחלות
ניניו אלא על ידי גופים מסחריים גדולים שפעלו בתמיכתה המרומזת של - חקלאים קטנים או כתוצאה מאל

 אינה, ככל שתראה מוזרה, העלאה זו לקורבן של כמה מאוצרות הטבע המוערכים ביותר בעולם. הממשלה
השריפות . כוסה חלק גדול של אגן האמזונס בברזיל במסכת עשן מסיבות דומות, אותה שנה. ייחודית

 מאשר בשנה 50%- הן השמידו יער בכמות גדולה ב1997אך בשנת , באמזונס מוצתות על בסיס שנתי
שר מא)  שריפות בתקופה בת שישה שבועות בלבד19,115(שגם בה נרשמו פי חמישה שריפות , שקדמה לה

  .1995בשנת 

הצתת שריפות , כמו לחוואים ומגדלי הבקר של אמזוניה, עבור ברוני המטעים ותעשיית העץ של אינדונזיה
יערות הגשם הטבעיים הינם מכשול שדינו להימכר או להישרף , עבורם. לבירוא יערות הפכה לנוהל מקובל

אך אלו הם אותם . מיוצרת מהםבכדי לפנות מקום למטעי דקלים הרווחיים בשל שמנם ועיסת הנייר ה
עבור מאות מיליונים החיים באינדונזיה כמו גם . שעבור אחרים מהווים את ביתם ומקור מחייתם, יערות

המציאות הקשה והולכת מוכיחה כי ללא , דרום תאילנד והפיליפינים, ברוניי, סינגפור, בשכנותיה מלזיה
  .יערות בריאים קשה להישאר בני אדם בריאים

. תקנת גיליון זה לדפוס השריפות בדרום מזרח אסיה עדיין ייצרו עשן בכמויות שניתן לראות מהחללבזמן ה
הבעיה נובעת בחלקה . אך אלו בוששו להגיע, הקלה מסוימת הייתה צפויה עם בוא הגשמים העונתיים

 האזור קרקעי הגדולים של-לצד העצים גם מרבצי הכבול התת. ניניו חזק בצורה יוצאת דופן-מאפקט אל
כגידול ממאיר עשויות להמשיך לדלוק בהיחבא ושריפות מסוג זה קשות לכיבוי באופן מיוחד . עלו באש
  .משך שנים

ישנן עלויות הבריאות . מדו את עלויות הנזקיםאושאר העולם י דרום מזרח אסיה, לכשיתפוגג לבסוף העשן
ישנו . רבות שגרמה הראות הלקויההן בשל מחלות ריאה והן בשל התאונות ה, שנפגמה ולעתים של מוות

נמלים ושדות , כבישים ,בתי ספר, האובדן הגדול בייצור שנגרם עם השבתתם עקב התנאים של מפעלים
  ). טיסות נכנסות ויוצאות בוטלו במלזיה בחודש ספטמבר בלבד1000-מלמעלה (תעופה 

ים משך כל היום וכן יבולי ישנה הירידה ביבולים שנגרמה כשהאובך הותיר את האזור כולו באור דמדומ
כמה מן (וחיות בר , )כמה מן הזנים המוערכים בעולם(עצים לתעשייה . היערות עצמם שכמובן ירדו לטמיון

                                                   
  Worldwatchאברמוביץ היא חוקרת בכירה במכון . נט נ'ג *
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אוטנגים -למעלה משלושה רבעים מן האורנג. עודם מתאכלים בלהבות, )הזנים הקרובים ביותר להכחדה
שנלכדו , חלקם. לימנטן שנחרבו בשריפההקיימים בעולם חיים במחוזות של סומטרה וק, שאינם בשבי

כמו אלו , השריפות באינדונזיה, בשל מיקומן .הפכו לסחורות בסחר הבלתי חוקי, במנוסתם מהלהבות
  . של כדור הארץ בכללו)biodiversity(כבדה על הרבגוניות הביולוגית  הנחיתו מהלומה, באמזונס

הרבה פחות גלוי לעין אך לא פחות , בדן אקולוגיאו, בעוד העשן מיתמר בדרמטיות מעל לדרום מזרח אסיה
אובדן , בעוד האובך האינדונזי מונצח במצלמות הלווין. התרחש במיקום מסוג אחר לגמרי, יקר בעלותו

  אחר זה ייתכן והיה נותר סמוי 

הוא בן דוד של ,  אך בהשלכותיו לגבי עתיד המין האנושי–מה מן העדות לו אאף מן העומד בטווח 
 ממושבות דבורי הדבש נעלמו בחמישים השנים  50%-למעלה מ, ב"בארה. פה האסייתיתהקטסטרו
. אובדנים דומים נצפו באירופה. כשמחצית מן האובדן מתרחש בחמש השנים האחרונות בלבד, האחרונות

.  נכחדובריטניה החיים ב)bumblebee(שלושה עשר מתוך תשעה עשר הזנים של הדבורה המזמזמת 
,  והתמעטות מספרם גורם לחוואים,)pollinators( רק שניים מן הזנים של יצורים מאבקים דבורים אלו הן

  .מגדלי פירות וכוורנים מאות מיליוני דולר הפסד בכל שנה

הניתנים " שירותי חינם"המשותף ליערות הנחרבים באינדונזיה ולדבורים הנעלמות הוא ששניהם מהווים 
אשר איש לא טורח , שירותים בעלי ערך כלכלי עצום - האנושיתעל ידי הטבע ונצרכים על ידי הכלכלה
אך לא , רבים משירותים אלו הם חיוניים לאנשים המנצלים אותם. לחשבם או להכיר בערכם עד אשר אבדו

  .ג"מחשבים אותם כהטבה אמיתית או כחלק מהתל

מצע הבלתי נראה עליו הם ה, למרות שנתפסים כמובנים מאליהם, הניתנים על ידי הטבע" חינם"שירותי ה
על יערות לעץ ותרופות , אנו סומכים על האוקיינוסים לספק שפע דגה. נבנים כל החברות והכלכלות

על צפרדעים וציפורים להגביל את , על חרקים ויצורים אחרים לבצע האבקה של הגידולים שלנו, חדשות
לים כמובן מאליו שכשדרוש לנו עץ אנו מקב. אוכלוסיית המזיקים ועל יערות ונהרות לאספקת מים נקיים

אנו מניחים כי אוויר נקי . או כשדרושים לנו מים נוכל למצוא מעיין או לקדוח באר, לתעשייה נכרות עצים
יר יהיה יציב וניתן לחיזוי ושכמויות האשפה הגדלות והולכות ושמזג האו, ישא את הערפיח מעל לערינו

חופשיים , שירותי הטבע תמיד היו שם. אותן מטווח ראייתנוימשיכו להעלם אם רק נוציא , שאנו מייצרים
על תעשיין עצים או חוואי לשלם . בנויות על ההנחה שכך הם גם תמיד יהיו וכלכלותנו לכל דורש וציפיותנו

האבקת , צמיחת עצים-אך הם מניחים שהתהליכים המתרחשים באופן טבעי על פני האדמה, עבור האדמה
אנו מתנהגים כמו ילדים . קורים על פי רוב בחינם – או סינון של מים טריים, רגידולים על ידי דבורי ב

ואשר טרם הבינו שמה שכעת דומה שהוא בחינם למעשה אינו , קטנים החושבים שמזון מגיע מהמקרר
  .בחינם

ל תמריץ לניצו, שלא בחוכמה, כלכלות נותנות, על ידי מתן ערך נמוך מדי לשירותים טבעיים, באופן אירוני
, הטבע. במקום להגן על נכסיהן הן בוזזות אותם; לרעה ולהרס של אותן מערכות המספקות שירותים אלו

,  והכלכלהההאוכלוסיימסוגל פחות ופחות לספק את מגוון השירותים הרחב הנדרש על ידי , בתמורה
ות מסכנת לא אין זו הגזמה לטעון כי המשך השחיקה של מערכות טבעי. של כדור הארץ, ההולכים וגדלים

רק את המשך הקיום של אורח החיים האנושי של ימינו אלא בסופו של דבר את הסיכויים לעצם המשך 
  .קיומנו

הרי שמערכות אלו יחד מספקות , אם ננסה לשים את האצבע על זרם השירותים הקבוע שהטבע מספק לנו
ות והביוספירה כולה נשמרים מעין תהליך של בקרה עצמית שבו מערכות אקולוגי-שירות בסיסי אף יותר
מחלות ובצורות , הצפות, היכולת לעמוד בפני הפרעות כגון שריפות. גמישים ועמידים, באופן יחסי יציבים

הם חיוניים לשמירת המערכת ,  שמותירים אירועים אלוההלםלאחר , והיכולת לחזור לצורה הקודמת
כות הופכות פשוטות יותר על ידי חקלאות כשמער. במצב מתפקד )(life support systemתומכת החיים 

הן , המתבססת על זן אחד או נחתכות על ידי כבישים והרשתות המקשרות בין מערכות שונות נגדעות
אנו עומדים כעת נוכח עדויות הולכות . הופכות יותר שבירות ופגיעות לשקיעה קטסטרופית ובלתי הפיכה

לחומרתן ההולכת , מהתפרקות שכבת האוזון; ועמידהומצטברות לכך שהביוספירה הופכת לפחות גמישה 
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הצפות ובצורות ועד לירידה בייצור של קבוצות זרעים ופירות בטבע ובמפעלים , וגדלה של שריפות
  .חקלאיים

  

, הרבה מהכלכלה האנושית מבוסס על נהגים ההופכים מערכות טבעיות לדברים פשוטים יותר, לרוע המזל
בה לאסוף יבולן של שורות עצים בני אותו גיל מאשר לאסוף בזהירות קל בהר(לצורך הפשטת הניהול 

אך למערכות ). כמו תירס(או לצורך מקסום ייצור של סחורה מבוקשת ) יבולים דומים מיערות מורכבים
שהפכו פשוטות חסרה הגמישות והעמידות לעמוד בפני עקה קצרת טווח כמו התפרצויות של מחלות 

סיבה . או אף לחצים ארוכי טווח יותר כמו אלו הנובעים מההתחממות הגלובלית, ומזיקים או שריפות יער
אחת היא שהתנאים במערכות פשוטות אלה אינם מסבירי פנים עבור האורגניזמים והמערכות הרבות מספור 

, מטע עצים או חוות דגים עשויים לספק כמה מהמוצרים שאנו רוצים. הדרושים לתפעולן של מערכות אלה
ההכרחי להישרדות , ביכולתם לספק את מערך השירותים המסופק על ידי מערכות טבעיות מגוונותאך אין 

שומה עלינו להשתמש במערכות טבעיות , כדי להפוך את כלכלותינו לבנות קיימא. במגוון של תנאים
בכדי . שלהן) רגנרציה(באופנים המנצלים את הונן הטבעי ולא באופנים המכלים את כושר ההתחדשות 

  .גם על הטבע להיות כזה, שבני אדם יהיו בריאים ובעלי כושר עמידה

שריפות ביערות . כמו על ידי מעבר למערכות פשוטות, )פרגמנטציה(כושר העמידה נהרס על ידי קיטוע 
אך כאשר קוטעים אותם על ידי . באופן טבעי הם רטובים מכדי לבעור. גשם בריאים הן מאורע נדיר ביותר

כשמכה שריפה ביערות . הם הופכים יבשים יותר ונוחים יותר לשריפה, ויצירת כרי מרעהכריתה , כבישים
היא נוטה להיות קטלנית ולחסל את מרבית , )כמו ביערות הגשם בברזיל ואינדונזיה(שאינם עמידים לבעירה 

ידי מביאות להפרעה נוספת על , השריפות ביערות הגשם שעל ביצות הכבול של דרום מזרח אסיה. העצים
  .שחרור פחמן שנאגר בעבר הרחוק חזרה אל האטמוספירה

 (slash and" חתוך ושרוף"השריפות באינדונזיה נגרמות לא בידי כפריים עניים המשתמשים בשיטות 
burn(אורז ועץ , דקלים, בעליהם של מטעי גומי – "חתוך ושרוף"אלא בידי תעשייני ,  מחוסר ברירה

למרות שרק לאחרונה העבירה חוק , ממשלת אינדונזיה. יער שרק יוכלוהמנצלים שנים שחונות לברא כמה 
הן ביערות הגשם והן בביצות . דוחפת למעשה להעלאת רמות הייצור של מגזרי יצוא אלה, כנגד השריפה

והממשלה . לסחורות של גידול בודד" ההסבה"הכבול ניתנו הנחות לבעלי המטעים בכדי לעודד את המשך 
לאחר . שבויות חקלאיות יקרות ליערות כבול שאינם מתאימים לגידול אורזממשיכה לדחוף התיי

 29 של ןרישיונותיהשללה הממשלה את , )כמו גם לביזיון בינלאומי(שהשריפות הפכו לבעיה אזורית קשה 
  .אך היה זה מעט מדי ומאוחר מדי, חברות

יתה נרחבת באינדונזיה ומלזיה כר. השריפות הנוכחיות אינן הראשונות לחסל חלקים של דרום מזרח אסיה
  מיליון דונם וכילתה עץ לתעשייה בשווי של למעלה30-  ששרפה למעלה מ1983-הביאה לבעירה גדולה ב

. שריפות שבעבר היו נדירות הפכו לדבר שבשגרה, 1983לאחר .  מיליארד דולר באינדונזיה בלבד5-מ
יוצתו הדלקות כנראה גם , א שינוי מדיניותלל.  ודאי תהיה בסופו של דבר היקרה מכולן1997השריפה של 

  .השנה

  יערותהתפקיד 

של מערכות אקולוגיות נמשכת " ההסבה"ההתפוררות והפישוט או , הבלייה, ברחבי העולם
 1960מאז . נותר, ב"שכיסה את אירופה וארה, רק בין אחוז אחד לחמישה מהיער המקורי, כיום. במהירות

וחצי מן הנותר מאוים בידי אותן תעשיות יער האחראיות לשריפות , אבד שליש מן היער המקורי של אסיה
, ברבות מהארצות. בעיקר עבור כרי מרעה,  מן הכסות הטבעית כבר בוראה13%, באמזונס. באינדונזיה

למעלה ממחצית מן האדמה הוסבה מבית הגידול הטבעי שלה לשימושים , כולל כמה מהגדולות ביותר
חלקים נרחבים , עד לשנות השמונים, בארצות שכמעט ולא הוטרדו. תאחרים גמישים ועמידים פחו

כשאובדות . מגמות אלו מואצות בכל מקום. מהמערכות אקולוגיות הנותרות אבדו בעשור האחרון
  .יורדים לטמיון איתן, המערכות אקולוגיות הטבעיות רבים מהטובין והשירותים שהן מספקות
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. ם מעוניינים בטובין ושירותים אלה ולכן לא יפגעו בהם בכוונהדומה שהדבר עומד בסתירה להנחה שאנשי
תפישתן של ממשלות ועסקים היא שניתן להשיג את הרווח הגדול ביותר : אך יש לכך הסבר הגיוני

או (עבור הקהילה . מהמערכת האקולוגית על ידי מיקסום כושרה לייצר מוצר בודד כמו למשל עץ מיער
, ערכם הכלכלי של שימושים אחרים. קיימא- השימוש הכי פחות רווחי או ברבכללה זהו על פי רוב) החברה

יער שלא נכרת בכדי לפנות מקום למטע . ומספר האנשים המפיקים רווח בחישוב מצטבר עשוי להיות עצום
ובעת ובעונה אחת לספק , )ע"מיש(יכול לייצר מגוון עשיר של מוצרי יער שאינם עץ , של סחורה בודדה

שימושים אלה לא רק שיש בהם ערך כלכלי רב יותר . ת לקו פרשת המים ולתרום לאיזון האקליםהגנה חיוני
  .אלא שהם גם ברי קיימא לטווח ארוך ומביאים תועלת לאנשים רבים יותר, בהשוואה

כאשר . אסטרטגיות ניהול חלופיות נסקרו עבור יערות הריזופורה של מפרץ בינטוני באינדונזיה, 1992-ב
התברר לחוקרים כי , מוצרים מקומיים ושליטה בסחף הוכנסו לישוב, דגה: אינם עץ כגוןשימושים ש

היא להותיר את היער על כנו עם כריתה מצומצמת בלבד , מבחינה כלכלית, האסטרטגיה הרווחית ביותר
 דולר 360הייתה תפוקתו , לו נוהל היער לתעשיית עץ בלבד.  דולר לדונם480המפיקים -עבור מוצרי עץ

 מיליון 10חושב כי שימור היער יבטיח המשך שימושים מקומיים לאזור בהיקף של , לטווח הארוך. דונםל
,  מיליון דולר לשנה25ויספק הגנה למדגה בהיקף של )  מההכנסה המקומית70%המספקים (דולר לשנה 

  .ערך שהיה אובד לו נכרת היער

תם לפרנסה האזורית כמו גם לכלכלות השפע והערך של מוצרים הנאספים ומיוצרים ביערות וחשיבו
סוג של דקל הגדל באופן טבעי , הרטן, לדוגמא. הפכו זה כבר למציאות כלכלית בכל רחבי העולם, לאומיות

 2.7המסחר הגלובלי ברטן הינו בהיקף יצוא של . משמש רבות בתעשיית הרהיטים, ביערות טרופיים
- בתאילנד ערך הרטן המיוצא שווה ל. י מיליון נפשובאסיה הוא מקנה תעסוקה לחצ, מיליארד דולר בשנה

שכאלה מהווים שלושה רבעים מההכנסות " משניים"מוצרים , בהודו. מכלל הסחר החוקי במוצרי עץ 80%
באינדונזיה מאות . צוא של מוצרי יער ומספקים למעלה מחצי מהתעסוקה הרשמית בסקטור הייעורינטו מי

 מיליון דולר 25סחר שהיקפו לפחות , ע לייצוא"עיבוד של מישאלפי אנשים מוצאים פרנסתם באיסוף ו
  .רבים מיערות אלו חוסלו בשריפה. בשנה

ישנו קשר בין . הן רק חלק ממה שאובד כאשר יער מוסב לתעשייה של מוצר אחד, סחורות שאינן עץ, גם כך
 היערות מהווים שכן,  שריפות באינדונזיה והירידה במספר הדבורים באירופה ואמריקה,שתי הקטסטרופות

הם מהווים בית גידול גם עבור ציפורים הניזונות ממזיקים לחקלאות . בית גידול לדבורים ומאבקים אחרים
צמרות העץ ביער שוברות את עוצמת הרוחות ובכך ממתנות את האימפקט של . ומזיקים נושאי מחלות

עים קרקע למקומה ומקטינים עוד שורשי העצים מקב. פגיעת הגשם באדמה דבר המפחית את בליית הקרקע
יכולתו של יער להגן על אגני המים לבדה עשויה להיות שווה , במונחים כספיים טהורים. יותר את הבלייה

יערות משמשים גם ככלי אפקטיבי לשאיבת מים ולמחזור ומסייעים בכך לייצוב . יותר ממוצרי העץ שלו
ייצרים די מהחמצן של כדור הארץ תוך קליטה ושמירה באמצעות פוטוסינתזה היערות מ. מזג האוויר באזור

על מנת שיהיו חיוניים ליציבות מערכות מזג האוויר , )בעצים וצמחים חיים(של חלק כה רב מהפחמן 
  .העולמיות

 †יערות מנגרובים. מעבר לפונקציות כלליות אלו ישנם שירותים רבים שהם ספציפיים לסוג יער מסוים
הם מהווים חיץ המגן על חופים מפני .  בתפקיד קריטי בקשר שבין ים ויבשהואזורי חוף רדוד משמשים

רק . משמשים כחממות למידגה של ים ומספקים משאבים חיוניים לאוכלוסיות מקומיות, סערות ובלייה
 דולר לכל קילומטר של קו 300,000-ב שמספקים המנגרובים שוויו הוערך תמשיטפונוהחלק של ההגנה 

הגנה על החופים מסערות תהפוך . ר הקמתם של קירות האבן שהיו נדרשים להחליפםמחי, חוף במלזיה
יהפוך את הסערות לקיצוניות ובלתי , חשובה עוד יותר כששינויי האקלים הנובע מההתחממות הגלובלית

                                                   
 מערכת ענפה של שורשי אוויר ומערכת מיוחדת להרחקת יש להם. מנגרובים הם עצים טיפוסיים לאזורי חוף רדוד בסביבות טרופיות †

  ).הערת המתרגם(עודפי מלח מתוך העץ 
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הוא הגידול , כוח אחד המביא לחיסולם של המנגרובים בשני העשורים האחרונים. צפויות עוד יותר מהיום
גורם נוסף הוא ההטיה . חוד לייצוא שרימפסיבי, ר בגידולים הימיים המסחריים האינטנסיבייםהאדי

דבר המקטין את הזרימה במורדות ומאפשר למי החופים להפוך , המוגזמת של נהרות ונחלים ביבשה
  .מלוחים מדי מכדי לקיים את יערות החוף

ים ונעים לאיטם לאורך תוואי האדמה יורדים כמשקע, המים על כדור הארץ נעים במעגל בלתי פוסק
מעשי , עם זאת. תוך שהם נספגים וממוחזרים בידי הצמחייה שבדרכם, בנחלים ונהרות ולבסוף אל הים

ייבוש ביצות , האדם שינו אף את כוח הטבע הבסיסי ביותר הזה על ידי הסרת מעטה הצמחייה הטבעי
התנועה האיטית של המים . ציף וסלילת כבישיםהפרדת נהרות מהמישורים שאותם נהגו לה, ואזורי חופים

אשר באמצעותם , האקוויפרים, קרקעיים-לאורך תוואי האדמה חיונית למילוי מחודש של המאגרים התת
המים אצים להם בתוואי האדמה בקצב , במקומות רבים כיום. אנו משיגים את מרבית צריכת המים שלנו

  . מצליחים למלא מחדש את האקוויפרים בקצב מספקאך לא, גורמים להצפות ובצורות, מהיר ביותר

לקבע קרקע למקומה , למחזר חומרים עודפים, ערך אגני הנהר של היער נובע מיכולתם לספוג ולנקות מים
המים והרוח לא רק אצים להם בקצב מהיר , כאשר מוסר או מופרע מעטה הצמחייה הטבעי. ולמנוע הצפה

אקולוג חקלאי , על פי דיוויד פימנטל.  אדמה רבת ערךבתוואי האדמה אלא הם גם סוחפים אתם
באופן . קרקע חשופה נשחקת בקצב המהיר פי כמה אלפים מאשר במצבה הטבעי, מאוניברסיטת קורנל

כמות הקטנה בהרבה ,  טון של אדמה לשחיקה0.05-0.004- טבעי שטח של עשרה דונם אדמה מאבד כ
ות אשר עברו כריתה או הוסבו לגידולים ומרעה לעומת באדמ. מכמות האדמה הנוצרת בתהליכים הטבעיים

דרום ,  טון באסיה40 עד 30-וכ, ב ובאירופה" טון אדמה לשנה בארה17- זאת שחיקה טיפוסית מסלקת כ
הקרקע הנשחקת . בקרקע בדרגת השחתה חמורה הנזק עשוי להגיע עד למאה טון לשנה. אמריקה ואפריקה

אך פעמים רבות , ם אורגניים בעלי ערך למערכת אותם הם עוזביםמינרלים וחומרי, לוקחת עמה חלקיקים
  .גורמים נזק במקום אליו הם נסחפים

היא לחשב מה , דרך אחת לחשב את ערכו הכלכלי של שירות שהינו כביכול חינם כמו של אגני נהר מיוערים
כה מאז ומתמיד יורק הסתמ-העיר ניו, לדוגמא. תהיה העלות לחברה אם תאלץ למצוא תחליף לשירות זה

על שירותי סינון המים של קו פרשת המים הכפרי באזורה לטיהור המים המסופקים לעשרה מיליון איש 
 7תעלה , העריכו מומחים כי הקמת מתקן מים שיספק את צורכי העיר לעתיד, 1996בשנת . מידי יום

סיוע למחוזות : ם זהבמקום זאת בחרה העיר באסטרטגיה אשר עלותה רק עשירית מסכו. מיליארד דולר
  .במעלה הנהר להגן על אגני הנהר סביב מאגרי מי השתייה שלה

אך אפילו להערכה כזו יש נטייה להפחית במידה ניכרת בערך האמיתי שכן היא מחשבת את עלויות 
קו פרשת מים . ההחלפה של שירות אחד בלבד ממגוון השירותים המסופקים על ידי המערכת האקולוגית

עם הסרת מעטה היער של אזור הוא עשוי להפוך חם . גם לייצוב מערכת האקלים המקומיתתורם , למשל
ההערכה היא שעץ יחיד (יקים את מחזורם ואינם ממוחזרים בידי הצמחייה סשכן מים מפ, ויבש יותר

יוון העתיקה ואתיופיה של ). ביערות הגשם שואב כעשרה מיליון ליטר מים אל האטמוספירה במהלך חייו
ושחיקת האדמה , עיבוד, היו אזורים לחים יותר ומיוערים יותר לפני שכריתת יערות, ת המאה למשלתחיל

  .שבעקבותיהם הפכו אותם לארץ הסלעית והחמה שהם היום

. ההתפשטות הגלובלית של המידבור מהווה עדות ברוטלית למחיר של אובדן שירותי המערכת האקולוגית
  .בשימושי האדמה הוא בעל השלכות גלובליות, םהאפקט המצטבר של השינויים המקומיי

אחד משירותי המערכת האקולוגית הראשונים של כדור הארץ היה מיליארדי שנים של ייצור חמצן על ידי 
האדם החל להפר את האיזונים . להתפתח, כמונו,  ליצורים נושמי חמצןשאפשרדבר , פעולת פוטוסינתזה

 ייצור כמויות עודפות של פחמן דו חמצני והקטנת הכושר של במערכת הסדרת האקלים הגלובלית על ידי
השריפות באסיה . שריפת יערות ומרבצי כבול רק מחמירים את הבעיה. מערכות אקולוגיות לספוג אותו

תחנות הכוח , שיחררו אל האטמוספירה כמות פחמן בשנה שעברה בכמות דומה לזו שפלטו כל המפעלים
בור צבירת פחמן בלבד כלכלנים מעריכים את ערכו של יער בכמה מאות בע. וכלי הרכב בבריטניה יחדיו

עם השינוי באקלים ערכה של היכולת לייצב מערכות מזג אוויר מקומיות .  דונם10אלפי דולרים לכל 
  .וגלובליות רק ילך ויעלה
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  תרומתן של הדבורים

הרי שמאותם , עגם אם אנו נוטים שלא להכיר בערכם של מוצרי החינם שאנו לוקחים מן הטב
אחד . קל עוד יותר להתעלם, אך כלכלותינו אינן מתפקדות בלעדיהם, שאין אנו קוצרים ישירות, מוצרים

מהפחות בולטים מבין נכסים אלו הם היצורים הרבים מספור המרסנים את האורגניזמים העשויים להיות 
כמו , לבנייה מחודשת של חייםבונים ומתחזקים קרקעות ומפרקים חומרים מתים כדי שישמשו , מסוכנים

מדגים כי דברים , חרקים וציפורים, תולעים, אורגניזמים-המגוון של מיקרו. גם אלו המאבקים גידולים
, למרבה הצער היצע שירותיהם הולך וקטן שכן חומרי הדברה. קטנים עשויים להיות בעלי ערך גדול

טינו באופן דרסטי את מספרם ויכולתם הק, צייד וקטיעה או הכחדה של בתי גידול, מחלות, מזהמים
הפועלים "שפורסם לאחרונה , כפי שאמרו זאת סטיבן בוכמן וגארי פול נבהאן בספרם על מאבקים. לתפקד

  ".היצרניים ביותר בטבע מתקדמים לאיטם לחיסול עסקם

, בלעדיהם. הם בעלי ערך עצום לחקלאות ולתפקודן הטבעי של מערכות אקולוגיות, למשל, מאבקים
צמחים אינם , בניגוד לחיות. צמחים לא יכולים להפיק את הזרעים המבטיחים את הישרדותם והישרדותינו

צמחים פיתחו אסטרטגיות , להשגת רבייה מינית והבטחת ערבוב גנטי. יכולים לשוטט בחיפוש אחר בן זוג
 או ברוח לנשיאת חלקם תלויים במים. להעברת חומר גנטי מצמח אחד לשני לעתים במרחקים גדולים מאוד

, המפותחים ביותר הם אלו המשתמשים בפרחים. חלקם מאבקים את עצמם, אבקנים לנקבה הקולטת
 90%-העובדה היא שלמעלה מ. אבקנים וצוף למשוך ולתגמל בעלי חיים לבצוע המשימה, שמנים, ריחות

,  את תגמולו מהצמחכשבעל חיים אוסף. מאובקים בידי בעלי חיים, מרבע מיליון מיני הצמחים הפורחים
מראם , דביק, עמוסים במשא צהוב. חזה, רגליים, פרצוף, הוא אוסף עמו גם אבקנים על חלקי גוף שונים

  .הוא קומי במעופם באוויר אך התאמתם האבולוציונית היא יעילה באופן מעורר יראה

, ח הצלחה בפריוןזו דרך אפקטיבית לצמח להבטי, מועילה לשני הצדדים, פיתוח מערכת יחסים עם מאבק
בזבוז אנרגיה לייצור עסיס ואבקנים נוספים הוא מחיר קטן לשלם . בייחוד כשפרטים מבודדים אחד מהשני

,  מיני בעלי חיים200,000- ל120,000הם בין , האחראים לביצוע שירות התאמה זה. עבור הבטחת פריון
מעלה מאלף מיני חולייתנים כגון נמלים וזבובים לצד ל, עשים, פרפרים, חיפושיות, ביניהם דבורים

ממצאים חדשים מראים כי מינים רבים יותר משחשבנו בעבר של . אופוסומים ולמורים, עטלפים, ציפורים
  .מאבקים אלו נמצאים בסכנת הכחדה

, קפה ותה, ירקות שעועיות וקטניות, הכוללים פירות( מיני הגידולים המעובדים בעולם 1,330 מבין 80%
ב "שליש מהתפוקה החקלאית של ארה. מאובקים בידי מאבקי בר או מאבקי בר למחצה, )קקאו ותבלינים

אורז , היתרה היא של צמחים שגרעיניהם נישאים ברוח כגון חיטה(מקורה בצמחים המאובקים בידי חרקים 
 פעמים יותר מהדבש אותו הן 100 עד 60-ם כשירותי ההאבקה של דבורי הדבש שווי, בדולרים). ותירס
 ליטר של 19- ל15כשכל דבורה מאבקת בין ,  הפראית הוא כה גדולההאוכמנייערכם של דבורי . צרותמיי

  ". דולר50שטרות מעופפים של "כך שהחקלאים מתייחסים אליהם כאל , אוכמניות בחייה

לכך יש השלכות כלכליות . וצמחי בר יפיקו פחות זרעים, תנובת היבולים תקטן, ללא שירותי המאבקים
הוערכה תרומת שירותי ההאבקה של דבורי הדבש לחקלאות בשנת , באירופה. וגיות מרחיקות לכתואקול
 1996האבקה דלה של מטעי תפוח ומשמש בשנת , מונט שבאיטליהיבמחוז פי. במאה מיליארד דולר, 1989

וע קיט: האיומים החודרים והמתפשטים המאיימים על מאבקים כוללים.  מיליון דולר124עלתה למגדלים 
חשיפה אינטנסיבית , אובדן של אזורי קינון ואזורי שהייה בחורף,  של בתי גידול והפרעה להם)פרגמנטציה(

המשמשים " פרוזדורי צוף"התמוטטות של , של מאבקים לחומרי הדברה ושל צמחי צוף לקוטלי עשבים
התפשטותן . יד מופרזהתמודדות עם מינים אקזוטיים וצי, מחלות חדשות, מקור מזון למאבקים בזמן נדידה

הביאה להשמדה של מספר ניכר ממושבות דבורי , ב ובאירופה"המהירה של שתי כנימות פרזיטיות בארה
להגברת המודעות , "מאבקים נשכחים"מוזיאון מדבר סונורה באריזונה יצא לאחרונה במבצע . הדבש

  . למאבקם וחשיבותם של נותני שירותים אלו

בים בחקלאות מודרנית מגבילים למעשה את תנובת הגידולים על ידי הפחתת באופן אירוני הרגלי עבודה ר
- השימוש המוגבר בחומרי הדברה בכותנה מפחית את התנובה ב, על פי ההערכה אחת למשל. ההאבקה

. ב בלבד על ידי חיסול דבורים וחרקים מאבקים אחרים"בארה)  מיליון דולר400בשווי ( לשנה 20%
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 הדבש קשור לחשיפה לחומרי הדברה והרעלת דבורי דבש ועולה מאות מיליוני חמישית מכל אובדן דבורי
מאבקי בר פגיעים במיוחד להרעלות כימיות שכן לא ניתן להעביר את מושבותיהם לפני . דולרים בשנה

קוטלי עשבים עשויים להרוג את הצמחים הדרושים למאבקים . ריסוס כמו שנעשה עם כוורות תרבותיות
חרישת שדות עד לקצה כדי למקסם . כשהם אינם עוסקים בהאבקת גידולים" לא בעונה"לקיים את עצמם 
 דונמים 10. עשויה דווקא להקטין את התנובה בשל ההפרעה לאתרי הקינון של מאבקים, השטח לשתילה

מקנה בתי גידול לקינון מספר של דבורי אלקאלי פראיות שמספיק , בלבד של אדמה לא חרושה למשל
  .לף דונמים של אלפלפאלהאבקה של א

מבין הגידולים . דבורי דבש מבויתות אינן מסוגלות למלא את החלל שנוצר עם אובדן של מאבקי בר
.  מקבלים שירות זה ממאבקי בר80%-יותר מ,  מאובקים בידי דבורים מבויתות15%העיקריים בעולם רק 

 הדבש מבקרות במיני צמחים כה ומכיוון שדבורי. לכל פרח שדורש האבקה" מתאימות"דבורי דבש אינן 
כלומר אין זה ודאי שהאבקה אכן תגיע אל בן זוג פוטנציאלי -במיוחד" יעילות"הן אינן מאבקות , רבים

  .יתכן בהחלט שהיא תאבד על צמח ממין אחר, מאותו המין

 Eonycteris speleaהעטלף , בחצי האי המלזי. צמחים רבים פיתחו תלות הדדית במין מסוים של מאבק
מקור המזון . פרי גדול וקוצני המוערך מאוד בדרום מזרח אסיה, הוא כנראה המאבק היחיד של הדוריאן

העטלפים עפים באופן קבוע . העיקרי לעטלף זה הוא מנגרוב הפורח ברציפות משך כל השנה באזור החוף
מנגרובים אולם ה. תוך האבקת  עצי דוריאן בדרך, עשרות קילומטרים ממקום משכנם אל המנגרובים

ללא שניהם אין לעטלפים סיכוי . נמצאים במצור ממש כמו היערות בפנים הארץ, כמו בכל מקום, במלזיה
זקוקים לנתיב המבטיח , הדבש-פרפרי מלך ויונק, כגון עטלפים, מאבקים הנודדים למרחק רב. רב לשרוד

חים עד לנקודת השבירה אך כיום פרוזדורי צוף שכאלה נמת. אספקה אמינה של צמחי צוף להשלמת מסעם
הם עשויים שלא לעמוד בתלאות , מידי יום" לתדלק"כאשר היצורים במסע אינם יכולים לנוח ו. שלהם
  .המסע

ב "נתיב הנדידה של העטלף ארוך האף ממושבות הרבייה הקיציים באזורי המדבר של דרום מערב ארה
כדי להצטייד למסע . תני שירותים רביםמדגים את הבעיות העומדות בפני נו, למשכן החורף במרכז מקסיקו

 מיני צמחים 16-העטלפים הללו תלויים בפריחתם הסדרתית של לא פחות מ, מ ללילה" ק150של עד 
חוואים .  לאורך מרבית המסלול פרוזדור הצוף מקוטעcolumn. וקקטוסי centuryקקטוסי : במיוחד

דשאות מרעה מסוגים אקזוטיים עבור אמריקנים ומקסיקנים כאחד מסיבים את הצמחייה המקומית למ
.  דונמים לא נותרו כל צמחים מפיקי צוף3,760,000 -ב, על פי ההערכה, במדינת סונורה במקסיקו. עדריהם

העטלפים המאבקים מאוימים על ידי תחרות מצד מבריחי משקאות המנצלים ניצול , בחלק מהסיירה מדרה
האיום האחרון הוא משריפת ופיצוץ . אלכוהולי מסקל לצורך הכנת המשקה הcentury-יתר את קקטוסי ה

 הניזונים מכבשים ובקר ומעבירים vampireמגורי עטלפים בידי חוואים מקסיקנים המנסים לחסל עטלפי 
  . ממיני העטלפים בעולם נמצאים בסכנת הכחדה26%איגוד השימור העולמי מעריך כי . מחלות

צורים המעניקים שירותים יקרי ערך אחרים כמו טיפול רבות מההפרעות שפגעו במאבקים פוגעות גם בי
המיושבים בטורפים מועילים , חלק גדול מבתי הגידול הפראיים ופראיים למחצה. ביולוגי במזיקים ומחלות

שמעניק הטבע לא ניתנים לחישוב ולא סובלים " הדברת המזיקים"שירותי . כבר חוסל, כגון ציפורים
המחסלים חרקים מועילים יחד עם אלו המזיקים וכן גורמים נזק לבני  (ממגרעות חומרי ההדברה הכימיים

ללא .  טון של חרקים כל אחת מידי לילה250יכולות לאכול , מושבות עטלפים מסוימות בטקסס). אדם
הביולוגים פול ואן . ציפורים עולה מספרם של חרקים אוכלי עלים דבר המאט גידול עצים ופוגע בגידולים

החרקים היו בעלי השפעה כה רבה עד כי לא היו מתאפשרים לאדם , כי ללא הציפוריםארליך סבורים 
  .התנאים להשגת המהפכה החקלאית שעליה נבנתה למעשה התרבות האנושית כולה

על ידי שימוש בשיטות , אין השעה מאוחרת בכדי לספק הגנות חיוניות למספקי שירותים חיוניים שכאלה
על ידי הפחתת השימוש , ה ומעודדות את כלכלה המחתרתית של הטבעחקלאות המפחיתות את סחף אדמ

להבטחת הישרדותם של מאבקי , בכימיקלים חקלאיים רעילים ועל ידי הגנה על נתיבי נדידה ופרוזדורי צוף
  .בר ומחסלי מזיקים אחרים
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ות מבטח הם מהווים מקומ. אזורי חיץ של עצים וצמחים טבעיים למקום היא בעלת יתרונות רבים מספור
הם מצמצמים בליית רוח וסופחים . לאוכלוסייה המקומית והנודדת של יצורים מאבקים ומחסלי מזיקים

אזורים אלה נמחקו משטחים חקלאיים רבים שעוברים מודרניזציה כדי . מזהמים הדולפים משדות חקלאיים
שטחי טבע ,  אסיהבכפרים באפריקה ודרום" מטעים המקודשים"ה. להכיל ציוד חדש או שדות מוגדלים

ניתן , היכן שאזורי חיץ אלו הוסרו. שנותרו במתכוון ללא פיתוח עדיין מהווים מקומות מבטחים שכאלה
גדות נהר , ניתן להוסיפם לא רק מסביב לשדות חקלאיים אלא גם לאורך כבישים מהירים, להשיבם לכנם

  .כקשר בין פארקים וגינות פרטיות

י יצירת אתרי קינון כגון גזעים חלולים או על ידי שתילת צמחיה טבעית ידאנשים יכולים לעודד מאבקים על 
גם שינוי של . כשאינם עובדים על הגידולים החקלאיים" מחוץ לעונה"למקום אשר המאבקים זקוקים לה 

המנהג של נטיעת שורות , לדוגמא. כמה מהמנהגים התרבותיים והתעשייתיים הרווחים כיום עשוי לעזור
המאבק הידוע היחיד של קקאו תרבותי , אך הזבובון. אלה עשויים ליצור מטע נאה.  קקאוסדורות של עצי

מטעים שמעודדים זבובונים . מעדיף שפע של פסולת עלים ועצים בתצורה טבעית, )המקור לשוקולד(
מדענים החלו להרבות במספר המחקרים על מאבקי  .באופן זה תנובתם גדולה עד פי עשרה מאלה שאינם

בויתה לפני עשור וכיום היא מאבקת של גידולי חממות רבי , הדבורה הגדולה למשל. יית רבים מהםבר ולב
  .ערך

  כלכלת השירותים האחרת

התייחסנו אל הטבע כאל מקור , משום שבמשך זמן כה רב, שירותי הטבע לא זכו להערכה הראויה
 האדם נתפסה כחסרת חשיבות השפעת. בלתי נדלה למשאבים וספק של מרחבים אינסופיים לקליטת פסולת

הכלים שפותחו למדידת הבריאות הכלכלית וההתקדמות של אומות נטו לחזק נטיות . בממדיה או כמועילה
-מודד כביכול את נפח השירותים והסחורות רבי הערך ביותר, למשל) ג"תמ(התוצר המקומי הגולמי . אלו

. ם בצורה בלתי מספקת או שאינם נמדדים כללנמדדי, עליהם נבנים כל היתר, אלו המסופקים על ידי הטבע
נמדדות , דינמיקה לא בריאה זו נעשית מורכבת עוד יותר בכך שפעולות המזהמות או מרוששות הון טבעי

כלי הניתוח הכלכלי שלנו רחוקים : "במילותיו של האקולוג נורמן מאיירס. כתורמות לרווחה הכלכלית
  ".ח הערכים החבוי ביערותשלא לומר לתפוש את כל טוו, מיכולת לחשב

הדבר מעודד אנשים לקבל החלטות , כשחברות וכלכלות משתמשים בסמנים מוטעים לגבי ערכם של דברים
חישובים כלכליים . ולאלו של החברה והדורות הבאים, המנוגדות לאינטרס ארוך הטווח שלהם עצמם

ר זעיר של סחורות הטבע נמדדות בעוד מספ. ממעיטים בצורה גסה בערכו הנוכחי וערכו לעתיד של הטבע
כאשר .  אינן נמדדות כלל–המערכות תומכות החיים -ושירותי הטבע,  מרביתן אינן נמדדות–בהיכנסן לשוק 

משדר השוק סימנים שכלכלית היא תקבל ערך רק עם , סחורה נתפסת כסחורת חינם שערכה הכספי אפס
ה מסוימת נמדד כחיובי בהנהלת החשבונות הרווח מבירוא יער על אדמ, לדוגמא. הפיכתה למוצר אחר

ההגנה , בעוד שדילול אוצר העץ, שכן העצים עובדו למוצרי נייר ועץ הניתנים למכירה בכסף, הלאומית
  .אינם נמדדים בצד השלילה, המסופקת על ידו לקו פרשת המים ולמידגה

לכלה אקולוגית מהמכון לכ, ברשות רוברט קוסטנזה, פרסם צוות מחקר בינלאומי, בשנה שעברה
. מחקר פורץ דרך על חשיבותם של שירותי הטבע בתמיכה בכלכלות האנושיות, באוניברסיטת מרילנד

הערכה כמותית לערך הכלכלי הנוכחי לשירותי המערכת האקולוגית וההון , לראשונה, המחקר מעניק
ב את הערך החוקרים עשו סינתזה של הממצאים מלמעלה ממאה מחקרים כדי לחש. הטבעי של העולם

  .  השירותים המסופקים בידי המערכות אקולוגיות בעולם17-הממוצע להקטאר של כל אחד מ

 טריליון דולר 33-מסקנתם הייתה שהערך הנוכחי של שירותי המערכות אקולוגיות בעולם הוא בסביבות ה
  . טריליון דולר25ג הגלובלי של "למעלה מהתל, לשנה

פי לטבע באופן זה וטוענים כי אין למסחר את ערכו האינסופי של יש המותחים ביקורת על מתן ערך כס
הבעיה . אך באופן מעשי כולנו מעניקים ערך כזה או אחר לטבע באמצעות הבחירות שאנו עושים. הטבע

 י למוצרי עץ או דג–יער : שהיא שכרגיל אין אנו מקנים ערך כזה לטבע עד שאינו עובר עיבוד למוצר אנושי
עם ערך כספי אפס אין זה קשה לראות מדוע הטבע הוא כמעט תמיד המפסיד . ם לארוחת דגי–ים 
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בבחירות שאנו עושים …: "כפי שמציינים כותבי המחקר של קוסטנזה. במשוואות כלכליות סטנדרטיות
אנו יכולים לבחור אם לחשוף ) גם אם לאו דווקא בערכים כספיים(לגבי מערכות אקולוגיות חבויות הערכות 

המחקר ". אך כל עוד אנו נאלצים לבחור אנו נמצאים בהכרח בתהליך של הערכה…ו או לאהערכות אל
מעלה גם אתגר חדש ורציני בפני הכלכלנים המסורתיים הרגילים לשמור שיקולי רווח והפסד סביבתיים 

  .לחישוביהם" חיצוניים"כ

יו מפריזות בערך הנוכחי בעוד שישנם ספקנים שוודאי יטענו כי ההערכות הגלובליות של קוסטנזה ועמית
כפי שמציינים הכותבים . הרי שאם ישנה הפרזה היא לכיוון ההערכה השמרנית ביותר, של שירותי הטבע

. לא נכלל בחישוב) מדבריות ופארקים עירוניים, טונדרה ארקטית, כגון הרים (biomesערכם של כמה 
  .כך ילך ערכם ויעלהמעבר לכך ככל ששירותי המערכת האקולוגית נעשים נדירים יותר 

פעמים רבות שימוש לא . כמובן שהכישלון להעריך את שירותי הטבע אינו הסיבה היחידה לניצולם לרעה
, גם לנוכח עדויות אקולוגיות כלכליות וחברתיות שהוא אינו בר קיימא, הגיוני ולא צודק במשאבים נמשך

פעמים . צעים חוקיים ושאינם חוקייםבשל העובדה שאינטרסים רבי עוצמה מסוגלים לעצב מדיניות באמ
בעוד בהפסדים , רבות קורה שיחיד או גוף כלשהו משיגים את הרווח הכספי מניצול של משאב מסוים

באופן ". עלויות סוציאליזציה"כלכלנים מתייחסים לכך כ. הנובעים מניצול זה מתחלקת החברה כולה
ך אין תמריץ כלכלי למנצלי המשאב לעשות בו כ. אלו המרוויחים אינם אלו הסופגים את העלויות, פשוט

במקום בו החוק אינו מוקפד או ממולא בקפדנות . שימוש צודק או לנצלו באופן שימקסם את רווחת הכלל
  .ניצול לרעה ימשיך להתרחש, ושבו אין לאנשים הזדמנות להשתתף באופן משמעותי בקבלת החלטות

תחת שלטונו הרודני של , בשנות השבעים והשמוניםמהיערות בפיליפינים  90% -החיסול של למעלה מ
 מיליון תושבים 18אך .  מיליארד דולר42-הפך כמה משפחות לעשירות יותר בכ, לדוגמא, פרדיננד מרקוס

יה בגודלה בתבל ליבואנית יהמדינה ככלל הפכה מיצואנית העץ השנ. שוכני יערות נעשו עניים הרבה יותר
משריפת יערות יעשירו מספר מצומצם של יחידים וחברות " רווחים"ה, יוםבאינדונזיה כ, באופן דומה. נטו

לתעשיית , כגון קנדה, אף במדינות עשירות.  בעלויותישאומרובי קשרים בעוד עשרות מיליונים אחרים 
  .הייעור השפעה רבה על האופן בו מנוהלים היערות ולרווחתם של מי

חברתיים ואקולוגיים , וגית עשוי לגרום הפסדים כלכלייםכבר הראנו כי האובדן של שירותי המערכת האקול
והתנובה , אובדן העץ והחיים בשריפות באינדונזיה. כבדים גם אם אנו מסוגלים למדוד רק שבריר שלהם

ההשלכות האחרות לטבע הינם על . המופחתת של פרי וירק עקב האבקה בלתי מספקת הם רק קצה הקרחון
הכחדת מינים והדילול ופישוט של , אובדנם של בתי גידול. ות לחיזויפי רוב בלתי נראות ובלתי ניתנ

שינויים רבים מבין . פוגעים ביכולתו של הטבע לספק את השירותים להם אנו זקוקים, מערכות אקולוגיות
  .אלו הם בלתי הפיכים ומה שאובד על פי רוב אינו בר החלפה

אנו מפחיתים גם את כושרו של , ות אקולוגיותעל ידי הפחתת מספר המינים וגודלן ושלמותן של המערכ
, כבר אינם קיימים, קרוב למחצית היערות שכיסו פעם את כדור הארץ. הטבע להתפתח וליצור חיים חדשים
תוך מאות ספורות עברנו מחיים על רווחי הקרן של הטבע לבזבוז . והרבה מן הנותר הוא ברסיסי שברים

. בו בזמן אנו מפחיתים את יכולת הטבע לייצר הון חדש. וציההקרן שנצברה במשך מיליוני שנות אבול
אך עם זאת לקחנו על עצמנו תפקיד מכריע בעיצוב ייצורה . האדם הוא רק חלק אחד מתוצר האבולוציה

אנו פורמים את חוטי רשת הבטחון של הטבע בעוד אנו תלויים בו . מסלולה והפוטנציאל שלה, העתידי
  .האוכלוסיות המתפתחות של העולםלתמיכה בכלכלות האנושיות ו

על הצרכנים להכיר בכך שניתן להפחית את ההשפעה ההרסנית של פעילותינו על , בכלכלה המתפתחת הזו
. תפסנו כשירותי חינם, שבאופן כה שגוי, ידי הפחתת צריכה והצבת מספר דרישות מופחת על השירותים

אנו יכולים . ר אשפה וצריכה של מוצרי עץ וניירלהפחית את הרמות המוגזמות של ייצו, אנו יכולים למשל
בשדות חקלאיים אנו יכולים להותיר גדרות חיות ואזורים לא . להגביר את יעילות השימוש במים ואנרגיה

אנו יכולים להביא להפחתה חדה בהשענות על כימיקלים . חרושים לשמש אתרי קינון והזנה למאבקים
  .להימנעות מהרג מאבקיםחקלאיים ולשפר את תזמון השימוש בהם 
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קיימא לדורות -במטרה להבטיח קיום בר, שימוש שירותי הטבע דורש הסתכלות מעבר לצורכי הדור הנוכחי
אין ברירה כנה מלבד ההנחה שהדורות הבאים יזדקקו לפחות לאותה כמות של שירותי טבע לה אנו . הבאים

להחליט עבור הדורות הבאים למה הם , מוסרילא באופן מעשי ולא באופן , אין אנו יכולים. נזקקים כיום
  .  יזדקקו ועל מה יוכלו לוותר
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  כיצד שגו הכלכלנים בהערכת ההתחממות הגלובלית:מתוך

  איירס. רוברט יו: מאת

World Watch 2001  

  

 

  צמיחה כתהליך של משוב חיובי

 ייצור המנוע של צמיחה כלכלית הוא מעגל של משובים חיוביים שבו הצניחה בעלויות של
היא מעוררת גם יצירה של . סחורות ושירותים מעוררת דרישה הולכת וגוברת לסחורות ושירותים אלה

דין -ועורכי, מכבשים, דרישה גדלה למכוניות מעוררת גידול בדרישה לרמזורים. (סחורות ושירותים חדשים
מסעדות מזון , תנועהשדרים של דיווחי , נשק למלחמת המפרץ- המתמחים בפגיעות גוף ולבסוף אף לכלי

דרישה גוברת למגוון המתרחב של סחורות ושירותים ). מהיר בצידי הדרכים וקופירייטרים במשרדי פרסום
השקעה יכולה להיות פיזית במבנים או השקעה . המידה של היצרנים-מביאה לגידול בהשקעות ולגידול קנה

פ "ד עם שיפור תהליכים כתולדה ממוהשתלטות היצרנים בקנה מידה גדול ביח. )פ"מו(חקר ופיתוח במ
מביאים שוב להקטנת עלויות המביאה לירידה נוספת במחירים וכך המעגל נמשך " לימוד ממעשה"ו

  .ונמשך

מעגל משוב זה פועל כמובן עבור מגוון של סחורות ושירותים אך השפעתו חזקה במיוחד בתחום של הסבת 
בעיקר (ופת מחסור בעץ לבעירה בשל בירוא יערות המהפכה התעשייתית החלה בתק. אנרגיה וכוח ממוכן

אך עד מהרה העמיקו . הפחם התגלה והוחל בכרייתו. 17-וה 16-הבמאות , )עבור עץ לבנין ספינות לצי
. נוצר הצורך לשאוב את המים מהמנהרות החצובות שהוצפו. יה מתחת למפלס מי התהוםימנהרות הכר

בהתבסס על (ל לשאיבה עד שתומס ניוקומן יצר מנוע קיטור סוסים שסובבו גלגלת היו מקור הכוח המקוב
יכלו , אף הפשוטים שבהם, מנועי קיטור מונעי פחם. והוציאו לשוק לשימוש במכרות) רעיונות שאולים

- ובשלהי המאה ה, הדרישה גברה, מחיר הפחם צנח. לשאוב מים בעלות קטנה יותר מסוסים מסובבי גלגלת
דרישה . י פחם חדשים כגון גז לתאורת רחובות ערים הופיעו במהירותשימוש, 19- וראשית המאה ה18

) יימס וואט'בייחוד שיפוריו של ג(מוגברת למנועי קיטור באותה עת זירזה הופעתם של דגמים חדשניים 
ליצור תותחים אך גם (מנועי קיטור הניעו כלי קידוח . שהגדילה בחדות את יעילותם והקטינה את עלותם

סחבו קרונות פחם ממכרות , הניעו סירות במעלה נהרות, )רים עבור מנועי קיטור חזקים יותרלקידוח צילינד
  .ולבסוף הניעו רכבות וספינות בים, הניעו נולים מכניים, לנמלים

החליפו את העץ לבעירה גם ) ולאחריו שרף פחמי(פחם , הילאחר תהליך לימודי ארוך של ניסוי וטעי
". בסמר"לאחריו ברזל רקוע ולבסוף לפלדת , ינות הרבה של ברזל יצוקבתהליך התכת הברזל והביא לזמ

אחריהם . השוק העיקרי לפלדה זולה היה לבניית מערך פסי הרכבת והתשתית הכרוכה בם כגון גשרים
המהפכה התעשייתית הראשונה הונעה ללא ספק בידי פחם וקיטור וטביעות . קומות-הגיעו ספינות ורבי

  .י לא יכולות להיות ברורות יותרהאצבע של המשוב החיוב

דמה טכנולוגית פרצה ערוצים חדשים יאך ק. 19- לא פסק באמצע המאה ה, כוח-המשוב החיובי של אנרגיה
הגידול המהיר של תעשיית הפלדה לאחר . לפיתוח תעשייתי נוסף וליצירת מעגלים נוספים של משוב חיובי

ידי -הפרדה על(מיוצר מפחם אך התהליך הפירוליסי שרף פחמי .  דרש כמויות אדירות של שרף פחמי1870
אך כמה ממציאים תהו אם . בתחילה פשוט שרפו גז זה.  גז השרף הפחמי–פולט מוצר פסולת נוסף , )חום

עד מהרה הומצא מנוע חדש בו ניתן היה לשרוף דלק בתוך צילינדרים . ניתן לנצל גז זה באופן כלשהו כדלק
זו היו כמה הוגים " בעירה פנימית"למנוע . ם והמתפשטים להנעת בוכנותולרתום את תוצרי הבעירה החמי

ידי קלאוס אוטו בסמיכות למרכז תעשיית - אך גרסתו המסחרית הראשונה הוצגה בעיר קלן בגרמניה על
  .השרף הפחמי
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. המנועים הקומפקטיים של אוטו היו מתוכננים להיות מקובעים למקומם לשימוש במפעלים קטנים וחנויות
, יחד עם ווילהלם מייבך, הוא תכנן. לקח את הרעיון צעד נוסף קדימה, גוטליב דיימלר, ך אחד ממהנדסיוא

המנוע יכול , המאייד, הודות להמצאתו של מייבך. גרסה מוקטנת של מנועו של אוטו בעלת שני צילינדרים
ייצר כרכרות נטולות הוא נכנס לשותפות עם יצרן הכרכרות קרל בנץ בכדי ל. היה לבעור על דלק נוזלי

  .ההמשך הוא היסטוריה. מרצדס, הדגם הראשון נקרא על שם בתו של בנץ. סוסים

גם הוא היה תוצר לוואי חסר עלות למעשה של ? מייבך-מנין הופיע הדלק הנוזלי שבער במנועי דיימלר
ת שומן שנועדה להחליף א) בנזין לא מזוקק(מדלק מאובן ) נפט" (דלקי תאורה"תעשיית הזיקוק של 
שומן הלוויתן הלך והפך נדיר משך כמה עשורים כשהביקוש עולה על ההיצע של . הלוויתן בתאורה ביתית

 -עסק רציני בשלהי המאה ה, "דלקי תאורה"התבסס על , של רוקפלר" סטנדרט אויל"מונופול . לויתני זרע
 בו שימוש בזבזני לניקוי מקטע קל ולא מספיק יציב לשימוש ביתי נזרק כפסולת או שנעשה, הבנזין. 19

בנץ ומאות המתחרים שצצו לו רתמו את פסולת בתי הזיקוק -דיימלר, 1890אך בסביבות . כתמים וכדומה
כעבור כעשרים שנה כבר היה זה הבנזין שהיה למוצר הזיקוק . הזו להנעת המרכבות נטולות הסוסים שלהם

כבדים יותר ולחבר מקטעים קלים יותר כדי העיקרי ועד מהרה נוצר הצורך בבתי הזיקוק לשבור מקטעים 
  .שוב ניכרת לעין טביעת האצבעות של המשוב החיובי. לספק את הדרישה לבנזין

במיוחד טורבינות הקיטור , הוא השימוש במנועי קיטור, 19- חידוש עיקרי נוסף של שלהי המאה ה
הדרישה לתאורה בהירה יותר . שימשה טכנולוגיה זו בראשיתה למאור, כמו בנזין. לייצור חשמל,  החדשות

אך מרגע שהתקדמות טכנית . תה בחיתוליהייתה מניע רב עוצמה לתעשיית החשמל שהייוזולה יותר ה
 לייצר חשמל זול בקנה מידה נרחב הופיע מגוון אפשרה, )בעיקר הודות לתומס אדיסון(בהנדסאות חשמל 

מכונות , מעליות, יושמו בחשמליותשעד מהרה (ביניהם מנועים חשמליים . רחב של יישומים חדשים
וכבשנים חשמליים שהגיעו לטמפרטורות גבוהות ביותר ופתחו  ,)מקררים וכלי עבודה וייצור רבים, כביסה

סידן קרבידי לייצור גז אציטילן למאור , פתח ליצירתם של חומרים חדשים לחלוטין כקרבורונד לכלי חיתוך
  .חלד- ת אלסיבי טונגסטן לנורות ליבון ופלד, ולהלחמה

כח חשמלי הוא . רכב- כוח חשמלי מחליף כמעט את כל הכח הממוכן בו אנו עושים שימוש מלבד כלי, כיום
) ויזיהוטל(בידור , )רדאר, רדיו, טלפון, טלגרף(מגנטי לתקשורת -המאפשר את ניצול המנעד האלקטרו

יה עשוי להיות הכוח המניע של השילוב של עיבוד נתונים אלקטרוני וטלקומוניקצ. ועיבוד נתונים אלקטרוני
אך עם זאת מרבית הכוח החשמלי בעולם עודנו מיוצר על ידי טורבינות קיטור . הצמיחה הכלכלית הבאה

 אם ברצוננו למנוע - ולשבור בהקדם-תלות זו יש לשבור. מונעות בידי שריפת פחם או דלק מאובני אחר
  .מתהליך התחממות האקלים לצאת מכלל שליטה

  

  גלשבירת המע

יש סיבות מצוינות להסיק כי התקדמות טכנולוגית עד עתה הונעה בעיקר על ידי מעגל , לסיכום
אלקטרוניקה - ההתקדמות של טכנולוגיות המידע המבוססות על מיקרו. אנרגיה/ המשוב החיובי של כוח 

 כי סביר. להתקדמות טכנולוגית, אף אם לא עצמאי, בעשורים האחרונים הביאה למניע משמעותי חדש
ודרישה , אך ירידה במחיר האנרגיה. טכנולוגיה תלך ותתפוס מקום יותר מרכזי בעשורים הקרובים-הביו

  .גוברת לדלק וחשמל ממשיכים לשחק תפקיד מרכזי בצמיחה הכלכלית

משמעותה היא כי עתיד . זוהי נקודה בעלת חשיבות חיונית, בקונטקסט של חיזוי כלכלי לטווח הארוך
היחס בין . דפוס הצמיחה הקיים תביא לצמיחה גדולה בצריכת האנרגיה ומשאבי הטבעהצמיחה הכלכלית ב

אך , )אך לא בישראל, במרבית המדינות המתועשות(ג לצריכת האנרגיה אומנם הולך וקטן באיטיות "התל
המנעות ", לאלו המנסים לדמיין כלכלה מקיימת. עדיין גדלה, צריכת האנרגיה והמשאבים לנפש

אנרגיה / צמיחה כלכלית וניצול משאבים . אך הוא עודנו רעיון ולא מציאות.  רעיון קוסםהוא" ממשאבים
תה יהצמיחה הכלכלית הי, כיום" המנעות ממשאבים"אילו היו מנסים לכפות . לצערנו עדיין כרוכים זה בזה
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. צדקות האינטואיציות של מתנגדי קיוטו הן מו– בטווח הקצר –במובן זה . נעצרת באחת ונסוגה אחורה
צמיחה כלכלית בשנים הקרובות אכן תלויה עדיין במידה רבה בהמשך הגידול בצריכת האנרגיה בצוותא עם 

  .ירידת מחירים

סיבה אחת היא שהשיטה הנוכחית של המשוב . המבקרים כנראה בהחלט טועים, בטווח הארוך, עם זאת
ת לשיפור היעילות בהמרת אנרגיה לא נותרו עוד אפשרויות רבו. בעצמה אוזל בה הכוח, כוח/ אנרגיה 
. כימיקלים או לניצול נוסף של יתרונות קנה המידה הגדול-או לפיתוח חומרים חדשניים מפטרו, מאובנת

או באזור , לעומק רב יותר ובמרחק גדול יותר מהיבשה, קידוחי נפט מתבצעים רחוק יותר, נהפוך הוא
חמצני מתחנות -את הפחמן הדו. וך בגידול העלותבכל המקרים הדבר כר, או מניצול פצלי שמן, הארקטי

  .שוב העלויות יאמירו. םהאוקיינוסיהכוח יהיה צורך ללכוד ולקבע בקרקע או במעמקי 

הוא דרך ללא מוצא כיון ) המאפשר שיפור מסוים אך משמר התלות בדלק מאובני" (עסקים כרגיל"תרחיש ה
לטכנולוגיות בעלות , כאן הכוונה" עצמה"ב. אמיתיתשהוא מונע כל כיוון טכנולוגי חדש שהוא בעל עוצמה 

 כשם שהטכנולוגיה של יצירת תאורה חשמלית -אפשרויות יישום מעבר ליישום המקורי הצר לו הן נועדו
למעשה ככל . שלפניה הם היו מעבר לכל דמיון, למשל הולידה סחורות ושירותים חדשים כה רבים
כך קשה יותר לגישות מהפכניות , ת והמחירים הנמוכיםשהשיטה הנוכחית מתפקדת ומשמרת את העלויו

  .למצוא דרכן ללב השיח הציבורי

אנשים החלו לכרות פחם לאחר . אין זה מקרה שפריצות דרך בעבר הגיעו על פי רוב לאחר משבר כלשהו
 ינשלווייתאנשים החלו לחפש דלק מחצבי וללמוד איך לקודחו ולזקקו כיון .  שעצי בעירה הפכו יקרים מדי

ת האמוניה הסינתטית כדי לשחרר עצמם מהתלות יהגרמנים פיתחו את טכנולוגי. הזרע הגיעו לסף הכחדה
ה הם פיתחו טכנולוגיות להמרת פחם יבמלחמת העולם השני. תה בשליטה בריטיתיילה שהי'בחנקות מצ

מי סינתטי האמריקנים פיתחו גו. לנוזל ולגז בכדי להחליף את אספקת הדלק מהמזרח התיכון ומרוסיה
  .סין נכבשו בידי היפנים-במלחמה זו כיון שמטעי עצי הגומי הטבעי של הודו

ושדבר זה , אין צל של ספק כי ניתן לפתח טכנולוגיות אנרגיה חדשות ממשאבים מתחדשים ובלתי מתכלים
לארית אנרגיית רוח ואנרגיה סו. יתה מוגבלת הגישה לפחם וגז זוליםיהיה קורה במהירות רבה יותר אילו ה

מימן סולארי הוא האפשרות המלהיבה . הן שתיים מהאפשרויות המבטיחות ביותר, וולטאיים-מתאים פוטו
  .אף לא אחד מהם זוכה למימון רציני מהמגזר הפרטי או הציבורי. ביותר לטווח הארוך

 שימור אנרגיה יכול להחליף חלק גדול בהרבה מצריכת האנרגיה הנוכחית ממה, מצד דרישת האנרגיה
בכדי , ידרשו תמריצים כלכליים, אך בכדי להחליף דלקים מאובנים. שמוכן ממסד האנרגיה השמרני להודות

עם זאת .  שהצטבר בשימוש בדלק מאובןןוהניסיותק של הכספים הרבים שהושקעו ולהתגבר על יתרון הו
רוב הכסף עדיין . פ בתחום האנרגיה מופנה כיום לטכנולוגיות מבטיחות אלה"רק חלק זעיר מתקציב המו

או לשיפורים טכנולוגיים גבוליים המסייעים לממסד האנרגיה , מופנה לאנרגיה הגרעינית פושטת הרגל
  .הנוכחי

אך בטווח הרחוק הפוטנציאל שלהם . טכנולוגיות מהפכניות יעלו יותר מאלו הוותיקות, בטווח הקצר
הסטת ההשקעה לכיוון חדש לא תקרה אך . וזאת מבלי לפגוע בסביבה, להפחית עלויות הוא גדול בהרבה
קיימא עם -ן להגיע למערכת יחסים בתיאם העולם המתועש מעוני. מעצמה ללא תשלום מחיר כואב

ותושביו יאלצו לקחת צעדים בכיוון , יידרשו ממנו שינויים מוסדיים מרחיקי לכת, הסביבה המקיימת אותו
  .חדש בעתיד הקרוב

  

  :תרגם אמי אטינגר מתוך

How Economists have misjudged global warming, R.U. Ayres     
World Watch; September/October 2001 Volume 14, No. 5, pp. 12-25 
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   מחיר שמשלמת החברה הצרכניתה

   שלנוטביעת הרגל האקולוגית

  ‡ליה אטינגר

  

יו של החוקר במילים אלה קידם הכתב הנרי מורטון סטנלי את פנ" ?אני משער,  ר לווינגסטון"ד"
ר לווינגסטון יצא שנים מספר "ד. שם במעמקי יבשת אפריקה-אי, 1871-הידוע בפגישתם המפורסמת ב

יצא כתב , קודם לכן לגלות את מקור נהר הנילוס ולאחר שלא נתקבל ממנו אות חיים במשך תקופה ארוכה
  .יורק הרלד לחפש את עקבותיו-העיתון ניו

כמה קסום ומסתורי . שם בקצה העולם-ם לבנים מצליחים להיפגש אישני אנשי. שערו בנפשכם את המעמד
 שנה 200-100לפני . לנדוד למקומות רחוקים ולהגיע  לאזורים שייתכן שרגל אדם לא פסעה שם לפניהם

שיסכנו את חייהם ויביאו מידע שיאפשר לחברה הגיאוגרפית , עדיין היו אזורים רבים שהמתינו להרפתקנים
  . עוד ועוד פרטים למפות שהלכו ונהיו מדויקות יותר ויותרהמלכותית  להוסיף

אין מקום על . אין כל אפשרות לדרוך במקום בו יד אדם לא נגעה,  התרמילאים, "מגלי העולם החדשים"ל
מספר . דומה שהעולם התכווץ. iשאינו מושפע מהפעילות האנושית, הארץ ולו גם הנידח ביותר-פני כדור

.  וכבר אני משוחחת עם פעילים באוסטרליה שמצאתי איתם נושא עניין משותףלחיצות על מקלדת המחשב
חיו בעולם בסביבות מיליארד , ר לווינגסטון"כאשר סטנלי פגש את ד.   יותר ויותר מיושב גםהעולם הפך
מאז ועד . אדם-כבר חיו בעולם כשני מיליארד וחצי בני, 1950 שנה לאחר מכן בשנת 70 .אדם-וחצי בני

. האוכלוסייה  גדלה פי למעלה משניים  לשישה מיליארד נפש, לומר בחלוף כשני דורות בלבדכ, היום
. 1600מספר האנשים שהתווסף לעולם בשנות התשעים הוא גדול יותר מאשר כל אוכלוסיית העולם בשנת 

כאשר טסים מעל אזורים רבים , עדיין. הארץ הוא שטח בנוי- משטח כדור2%גם כיום רק , למרות זאת
, גם אם היינו מצופפים את כל תושבי העולם במקום קטן אחד.  רואים מרחבים רבים המיושבים בדלילות
האם אפשר ללמוד . כל תושב עדיין היה יכול לקבל דירה מרווחת, מדינת טקסס שבארצות הברית למשל

 – למסקנה זו לפני שנקפוץ? הארץ רחב הידיים שלנו יש די מקום לכולנו וגם לדורות הבאים-מכך שבכדור
מנת לכלכל את - אנו צריכים לשאול את עצמנו אילו עוד שטחים נדרשים על–כפי שעושים רבים וטובים  

שטחה של מדינת . ששטחה של מדינת טקסס בלבד לא יספיק למטרה זו, הרי ברור? כל תושבי העולם
, יים הנדרשים למזוןאך מה בדבר השדות החקלא, מנת לספק מקום מגורים לכולם-טקסס מספיק אולי על

וזהו רק צד אחד של ? שטחי מכרות לאספקת חומרי גלם ועוד ועוד, שטחי היער לאספקת מוצרי עץ ונייר
מנצלו ופולט לסביבה , מפרקו,  קולט מזון מהסביבה–כשם שכל יצור חי מקיים חילוף חומרים . המטבע

, בטבע. גם פולטות חומרי פסולת כך גם המדינות והערים לא רק צורכות משאבים אלא ,חומרי פסולת
 אספקת חומרי המזון –הפסולת אינה מצטברת , על כן. פסולת של יצור אחד מהווה משאב של יצור אחר

.  וחומרים רעילים ומזיקים אינם מצטברים בסביבה, הנדרשים לכלל היצורים החיים נמשכת ללא הפרעה
 תכננו את מערכות הייצור שלהם על פי עקרון לא, בעיקר מאז המהפכה התעשייתית, האדם לעומת זאת-בני

.  הקרקעות והאוויר, הימים,  לתוך הנהרות–הפסולת של תהליכי הייצור מיוצאת אל הסביבה . חשוב זה
. ואזורים רבים הופכים בלתי מתאימים לחיים של כמעט כל היצורים החיים,  חלקה של פסולת זו מצטבר

ידי -חלק אחר של הפסולת מטופל על. יד מכרות-השממה עלראו את מצב הנחלים בארץ או את אזורי 
החלק האורגני שבפסולת . רוב הפסולת אינה רעילה. )שרותי הטיהור, כלומר (" של הטבעחינםשירותי ה"

                                                   
ועוסקת בפיתוח סביבות למידה חדשות במכון ,  ליה אטינגר מרכזת את תכנית עמיתי הסביבה של מרכז השל‡

  .וייס-ברנקו
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מסוגלים לפרק אפילו , ברובם המכריע מיקרוסקופיים, מגוון רב של יצורים.  יכול לחזור ולדשן את האדמה
למשל . ידי אורגניזמים-נקלטים בחלקם ומעובדים על, גם גזים שנפלטים. ליםחלק מחומרי הפסולת הרעי

ידי הצמחים הירוקים או נמס בים ומשמש לבניין שלדים -נקלט ומעובד על,  חמצני-פחמן דו, "גז החממה"
  . וקונכיות של יצורי מים

אלו דורשים שטחים ושירותים "  של הטבעחינםשירותי ה"חילוף החומרים של ערים ומדינות מתבסס על 
אין זה מקרה שרוב הערים הגדולות  בעולם נמצאות על . מנת שיוכלו לצאת את הפועל-פתוחים וירוקים על

, עיר שהייתה צריכה לשתות את המים או לנשום את האוויר שהיא מזהמת.  חופי ים או על גדות נהרות
עים את פיזור הזיהום אל הסביבה בערים הממוקמות באזורים גיאוגרפיים המונ. הייתה מורעלת במהרה

הממוקמת על רמה בין הרים המונעים מהרוחות לפזר את ,  כמו מכסיקו סיטי למשל–הכפרית או הטבעית 
. ואיכות האוויר ירודה במיוחד,  התושבים אכן נאלצים לנשום את תוצרי פעילותם–הזיהום למרחקים 

, מזוהם ברחוב במכסיקו סיטי במשך יממה אחתנשימה של האוויר ה, שבימים רבים במהלך השנה, טוענים
  . שווה לעישון של כשתי חפיסות סיגריות

יטהרו את המים והאוויר שתושבי העולם "  של הטבעחינםשירותי ה"מנת ש-מהו השטח הנדרש על, אם כן
   ii?צורכים

  

   מדד טביעת הרגל האקולוגית

לא די לנו להסתפק ,  למחייתולאור הנאמר לעיל ברור שכדי לאמוד את השטחים הדרושים לאדם
בדיוק את . בחישוב השטח הבנוי בו הוא גר אלא נדרש לנו מדד המודד את כלל השטחים הנדרשים לקיומו

בתחילת שנות , )Rees and Wackernagel(ל'ריס וווקרנייג, המדד הזה המציאו זוג חוקרים קנדים
יורק -אביב או בניו-ירת גג במגדל בתלטק הגר בד-שגם עובד היי, נקודת המוצא שלהם היתה. iiiהתשעים

גם לעובד כזה יש . אינו חי חיים וירטואליים, ומבצע את קניותיו ברשת האינטרנט מבלי לצאת מהבית
לאנרגיה  ולשירותי פינוי , למוצרים נוספים, הוא זקוק למזון, כמו כל יצור חי אחר" . טביעת רגל אקולוגית"

וזוהי טביעת הרגל האקולוגית , ש שטח קרקע שניתן לאמוד את גודלוסיפוק צרכים אלו דור. וטיהור פסולת
  . של אותו אדם

שניתן לעקוב , האחת: החישובים של מדד טביעת הרגל האקולוגית מבוססים על שתי עובדות פשוטות
שניתן להמיר את שטף , השנייה.  אחרי רוב המשאבים אותם אנו צורכים ורוב הפסולת אותה אנו מייצרים

מנת לספק את המשאבים -שכן ניתן לחשב את השטח הנדרש על, ם והפסולת ליחידות של שטחהמשאבי
מאדם יחיד ועד מדינה (טביעת הרגל האקולוגית  של אוכלוסייה כלשהי , כלומר.  ולהיפטר מהפסולת

מנת לספק את המשאבים -שטח שכולו מנוצל על. היא יחידת השטח הפעיל מבחינה ביולוגית, )שלמה
בהסתכלות כזאת . כלוסייה ולקלוט את כל חומרי הפסולת שלה בטכנולוגיות בהן היא משתמשתלאותה או
נסמכת לחילוף החומרים שלה על , אדם-שעיר כמו לונדון המרכזת בשטחה כשבעה מיליון בני, ניתן למצוא

   iv. כמעט כמו שטחה של כל אנגליה,  משטחה125שטח הגדול פי 

  

  

  

  

  

  

 היא טביעת הרגל האקולוגית

- שטח האדמה והמים הנדרש על

מנת לספק לאורך זמן בלתי 

מוגבל  את רמת החיים הנוכחית 

, של אוכלוסייה מסוימת

  .בטכנולוגיות הקיימות
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היא מייצגת . שאוכלוסייה נתונה מטילה על הסביבה" מעמסה"יא מדד למידת הטביעת הרגל האקולוגית ה
מנת לספק את המשאבים ולקלוט את חומרי הפסולת של האוכלוסייה באורח חייה -את השטח הנדרש על

  .הנוכחי 

העיר מייבאת .  שחלק גדול מהשטחים שלונדון משתמשת בהם למחייתה כלל אינם נמצאים באנגליה, ברור
טביעת הרגל האקולוגית של יישוב כלשהו היא סך .   מכל העולם ומשפיעה על מקומות מרוחקיםמשאבים

  .הארץ-בכל המקומות על פני כדור, כל  השטחים המספקים את כלל השירותים לאותו היישוב

לא מובאות בחשבון כל הפעילויות המשפיעות על חילוף החומרים , בחישובים של טביעת הרגל האקולוגית
  . טביעת הרגל האקולוגית האמיתית גדולה בהרבה. החישוב הוא חישוב מינימום. יר או המדינהשל הע

מכיוון ששטח אדמה מסוים יכול לתת מספר .  באיור הבא מתואר כיצד מחושבת טביעת הרגל האקולוגית
  . נזהרים מאוד בחישוב לבל ייספר שטח כלשהו פעמיים בקטגוריות שונות, שירותים אקולוגיים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מובאות בחשבון בחישוב טביעת הרגל  ההאיור מתאר את הקטגוריות השונות של השימוש בקרקע
  האקולוגית

  :בחישוב טביעת הרגל האקולוגית   מופיעות הקטגוריות הבאות, כפי שרואים באיור

מוצרי מרעה ויער לכריתה ל, אדמה חקלאית: סך כל הקרקעות הפוריות המשמשות ישירות למשאבי אדם  .א
 . נייר ועץ

 ).בעיקר אזורי החופים(שטח הים המשמש לדיג אינטנסיבי   .ב
 חמצני הנפלט כתוצאה   מצריכת-מנת לקלוט את הפחמן הדו-היער הדרוש עלשטח -אדמת אנרגיה  .ג

 .vאנרגיהה
 .ועל כן אינה מספקת עוד שירותים אקולוגיים,  אדמה המכוסה בבניינים או בכבישים–אדמה בנויה   .ד
- משטח כדור12% - החישוב מניח שצריך להשאיר כ. ר המגוון הביולוגי כגון שמורות טבעאדמה לשימו  .ה

מספר זה מתבסס על ההמלצות של הדוח . הארץ-לטובת שאר המינים שחולקים עמנו את כדור, הארץ
רבים מאנשי ).  ועדת  ברונטלנד (1987ם לנושאי סביבה ופיתוח משנת "של ועדת  האו" עתידנו המשותף"

 כיוון שהכחדת מינים היא בלתי –ה הסביבתית העולמית חושבים שחלק זה צריך להיות גדול בהרבה התנוע
 .הארץ- והם מציעים לשמר בין רבע לשליש משטח כדור–הפיכה לחלוטין 
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  .המדענים חישבו את טביעת הרגל האקולוגית של מדינות רבות בעולם ובכללן ישראל

קנדה או פינלנד אשר טביעת הרגל האקולוגית , זילנד- כמו ניויש מדינות רחבות שטח ומעוטות תושבים
  . אך רוב המדינות  מנצלות לקיומן שטחים העולים בהרבה על שטח המדינה. שלהן קטנה משטחן

מקבלים את טביעת הרגל הממוצעת , אם מחלקים את טביעת הרגל האקולוגית של מדינה במספר התושבים
  . viנפש באותה מדינהלנפש ואפשר להשוותה לשטח הזמין ל

  :טבלהבראו 

  טביעת הרגל של מדינות: טבלה

  

האם במדינה קיים מספיק שטח 
 ? להכיל את טביעת הרגל הנוכחית

  שטח זמין

  )דונם לנפש(

  

  טביעת רגל

  )דונם לנפש(
  המדינה

  קנדה  72  123   דונם לנפש51עודף של , כן

  ב"ארה  96  55   דונם לנפש41מחסור של , לא

  הולנד  56  15   דונם לנפש41מחסור של , לא

  יפן  42  7   דונם לנפש35מחסור של , לא

  מצרים  14  5   דונם לנפש10מחסור של , לא

  ישראל  35  3   דונם לנפש32מחסור של , לא

  סין  14  6   דונם לנפש8מחסור של , לא

  הודו  10  5   דונם לנפש5מחסור של , לא

  ממוצע עולמי  22  19   דונם לנפש3מחסור של , לא

  

שטביעת הרגל האקולוגית , שימו לב.  לה זו גם  מאפשרת להשוות בין אורחות החיים של מדינות שונותטב
הטבלה .  במצרים או בהודו קטנה בהרבה מזו של האמריקני או הקנדי הממוצע, של אדם ממוצע בסין

עת הרגל  ראו למשל את טבי–מלמדת גם שאפשר לחיות טוב מבלי שטביעת הרגל האקולוגית תהיה ענקית 
קטנה , טביעת הרגל של הישראלי הממוצע.  של ההולנדי או היפני הממוצעים בהשוואה לזו של האמריקני

  בעיקר עקב צריכת אנרגיה קטנה יותר מזו של  (אבל גם אורח חייו המתון יותר של ההולנדי .  עוד יותר

. חש היטב במפה שלפניכםכפי שמומ, אינו מאפשר לו להסתמך על שטח ארצו בלבד לקיומו, )האמריקני
השטח האמיתי של הולנד מסומן בנקודות ואילו הריבוע מייצג את טביעת הרגל האקולוגית של הולנד על 

  .פי אותו קנה מידה
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  האוברדראפט העולמי

שאנו חיים , פירוש הדבר הוא.  הנתון המשמעותי ביותר בטבלה הוא שהעולם כולו נמצא במחסור
- כבר כיום אנו משתמשים במשאבים המתחדשים של כדור.  אלא גם על הקרןלא רק על הריבית של הטבע

,  ובהתאמה–אנו משאירים לילדינו קרן שפע קטנה יותר , כלומר.  הארץ בקצב שעולה על קצב התחדשותם
,  וזה כאשר ידוע לנו בבירור שהם יאלצו לחיות בעולם צפוף הרבה יותר–החלק המתחדש בה קטן יותר 

נתון משמעותי נוסף הוא שהמחסור אינו מתבטא . וקים להרבה יותר משאבים מאשר אנוועל כן יהיו זק
טביעת הרגל האקולוגית היא עצומה אך גם השטח , בארצות הברית למשל. בצורה אחידה בכל המדינות

טביעת הרגל היא פחות מפי ,  דונם לנפש41הזמין לנפש גדול יחסית לכן למרות שהם נמצאים במחסור של 
טביעת הרגל גדולה פי )  דונם32(לעומת זאת בישראל בה המחסור לנפש קטן יותר . מהשטח הזמיןשניים

  .עשרה משטחה של המדינה

אך אורח החיים המערבי הוא בעיה , הארץ הוא בעיה חריפה-הטבלה מלמדת גם שריבוי אוכלוסין בכדור
אף , לכן.  מאשר ההודי הממוצעהאדם האמריקני הממוצע מזיק לסביבה פי תשעה יותר. בוערת עוד יותר

על פי שחיים בעולם הרבה יותר הודים מאמריקנים תרומתם של האמריקנים להרס התשתית האקולוגית של 
שרבות ממדינות העולם המערבי חיות על , מעבר לכך אפשר ללמוד מהטבלה. גדולה יותר, הארץ-כדור

  . הדורות הבאיםחשבון השירותים האקולוגיים של העולם השלישי או על חשבון

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .לגודלה של טביעת הרגל האקולוגית של מדינה זו, מפה המשווה את גודל שטחה של הולנד  
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.  הארץ יאמצו את דגם הפיתוח של העולם המערבי-שבלתי אפשרי שכל תושבי כדור, המסקנה הברורה היא
הרי אפשר לשפר את הטכנולוגיות וכך להקטין את .  בנקודה זו אני בטוחה שרבים מהקוראים יחלקו עליי

המתבסס על , דגם הפיתוח של העולם המערבי? הקדמההאם צריך לוותר על  , טביעת הרגל האקולוגית
  . נראה לרבים כמפתח לפתרון, מדע וטכנולוגיה

שאינם מתבססים על מדע , קשה לדמיין פתרונות בעולם צפוף. אינני מנסה לטעון שצריך לחזור אחורנית
רגל האקולוגית המדד של טביעת ה. אך אני רוצה לטעון שאין בכך די ושאפילו אין זה העיקר. וטכנולוגיה

  .  אין בו די, ממחיש יפה מדוע שיפור הטכנולוגיה בלבד

ג ירד "השימוש באנרגיה ליצירת דולר תל. תהליכי הייצור הלכו והתייעלו, 1973החל ממשבר האנרגיה של 
 15%-צריכת האנרגיה השנתית עלתה ב, למרות זאת. 1987-1973בין השנים , ינות המערב במד23%-ב

לגידול של טביעת , כלומר. ד כה שיפור הטכנולוגיה הביא ברוב המקרים לעלייה בצריכהע. באותה תקופה
  . הרגל האקולוגית

 ומשאיות 4X4רכבי , בצפון אמריקה החלק היחסי של טנדרים. דוגמה לכך  אפשר לראות בתחום התחבורה
 10.9במקום (נית יש עלייה בצריכת הדלק הממוצעת למכו, למרות ההתייעלות, לכן. קלות עולה בהתמדה

גם מספר כלי הרכב ממשיך לגדול ללא ). 1999- קילומטר לליטר ב10; קילומטר לליטר בשנות השמונים
. תופעה זו נובעת מהמהות של החברה הצרכנית.  כך הדבר גם אצלנו.  ואתו צריכת הדלק הכוללת, הפסקה

אך , י טוב לכלכלה בטווח הקצרזה אול. כך קונים ממנו יותר, ככל שמוצר מסוים משתכלל ועולה פחות
שירותי "הכלכלה מתבססת על התשתיות של , מכיוון שבסופו של דבר. הרסני לאקולוגיה בעולם צפוף

  .  הרי לטווח ארוך הדבר הרסני גם לכלכלה, "הטיהור של הטבע

דיר יחד עם הזינוק הא, אין זה מקרה שבדיוק באותו זמן. יש קשר הדוק בין צריכה להידרדרות הסביבה
; בשנות השישים והשבעים החלו הכול לדבר על איכות הסביבה ובעיית הזיהום, בייצור העולמי ובצריכה

הפריחה הכלכלית והשיפור ברמת . והכחדת מינים החור באוזון, הארץ-על התחממות כדור –ובהמשך 
  .תאך כך גם ההידרדרות הסביבתי.  הם חסרי תקדים, השנה האחרונות 50-בהחיים של העולם 

עלייה של פי , כלומר. כיוםדולר  טריליון 40.5-ל, 1950 -  טריליון דולר ב6.3-התוצר העולמי הגולמי גדל מ
  .2.4פי " רק"בעוד האוכלוסייה באותה התקופה גדלה . שישה

 עלתה 1993-1960בין השנים . כלכלית זו שפרה את הרווחה של רבים גם בארצות המתפתחות צמיחה
  . ותמותת התינוקות קטנה ביותר מפי שניים, המתפתחות ביותר משלישתוחלת החיים בארצות 

 מהילדים בארצות המתפתחות זוכים 80%-כ. העולם לא רק הופך להיות צפוף יותר אלא גם משכיל יותר
אחוז הנרשמים למוסדות להשכלה גבוהה גדל , 1990-1960בין השנים , בעולם המפותח.  לחינוך יסודי

  . 40%- ל15%-מ, ביותר מכפליים

הייצור . הן בעולם המפותח והן בעולם המתפתח, יחד עם העלייה ברמת החיים עולה רמת הצריכה
עד , לאורך כל ההיסטוריה, הוא רב יותר מכל הייצור האנושי, 1990-1980התעשייתי העולמי בין השנים 

  .טביעת הרגל האקולוגית של פעילות כלכלית זו היא אדירה.  1950

. תועלת את אובדן השירותים האקולוגיים/ העלותיבחישובחים אזורים רבים מבלי לכלול בכל העולם מפת
ניתן לייבא שירותים אקולוגיים מרחוק החל ממזון וכלה בייבוא מים וייצוא , בעולם בעידן הגלובליזציה

ת של האקולוגיוהעתודות אך מה קורה כאשר ממשיכים לנהוג כך גם כש. ולא להרגיש בנזק המיידי, פסולת
  ? העולם הולכות ונגמרות

- ל40% האדם שינו בצורה משמעותית בין-בני. האדם-ידי בני-אנו חיים כיום בעולם ששונה ללא היכר על
. אנו משתמשים בלמעלה ממחצית מהמים המתוקים המתחדשים.  משטח האדמה שאינו מכוסה קרח50%

שאיבת היתר (קצב התמלאותם מחדש  עולה בהרבה על וממי התהוםשאיבת המים העולמית ממקווי מים 
אדם סובלים - מיליון בני400-מיליארד ו, כבר כיום). ק לשנה" מיליארד מ160-  נאמדת ב של המיםהעולמית

  . ממחסור במים
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האדם שינו את האטמוספרה העוטפת -בני.  מאזורי הדיג65%-כ, אנו מנצלים בצורה מרבית או מעבר לה
יותר חנקן אטמוספרי .  מאז תחילת המהפכה התעשייתית30%- עלה בחמצני-ריכוז הפחמן הדו. את הכוכב

  . וכרבע ממיני הציפורים הגיעו לסכנת הכחדה, עובר קיבוע בידי האדם מאשר בכלל התהליכים הטבעיים

אנו הדור הראשון שיש בידיו את הכלים לחקור ולהבין את , (Peter Vitousek)ברי פיטר ויטוסק דכ
ואנו הדור האחרון שבידיו עדיין ההזדמנות ; הארץ-דם גורמות למערכות כדורהשינויים שפעילויות הא

נם בלתי יכבר כיום  ה, כמו הכחדות מינים, רבים מהשינויים. להשפיע על המהלכים של רבים משינויים אלו
  .הפיכים

" נקיות"האדם מסוגלים ליצור טכנולוגיות ייצור -אך גם אם בני. הוא חשוב" ירוקות"פיתוח טכנולוגיות 
המייצרת , הרי עדיין הטכנולוגיה מתפתחת בחברה צרכנית; ויעילות בהרבה מהטכנולוגיות הנוכחיות

מוצרים הנמכרים לאוכלוסייה עולמית . בהתמדה צרכים חדשים ומוצרים חדשים הבאים לענות עליהם
ברה הצרכנית הח). יורק- כמספר תושבי העיר ניו, כל חודש נוספים לעולם תושבים(הגדלה בקצב מסחרר 

כל הזמן יגדלו ) האמיתיים והדמיוניים(הצרכים , הגדלה מבטיחה שלמרות ההתייעלות של הטכנולוגיה
המחיר האקולוגי הוא גבוה אך אין כל . וטביעת הרגל האקולוגית של אוכלוסיית העולם תמשיך לגדול

השינוי המהותי חייב , כן ל.ראיות לכך כי שפע חומרי זה אכן הופך את חייהם של אנשים למספקים יותר
 אין חלופה לערכים  םהאומנ. עלינו לבדוק מחדש את הערכים של החברה הצרכנית. להיות שינוי תרבותי

  ? אלו

  ?מה לגבי מדינת ישראל

על פי תכנית האב .  ישראל היא מדינה בעלת שטח קטן עם אוכלוסייה שממשיכה לגדול בקצב מהירמדינת
.   מיליון נפש בתחומי הקו הירוק8.5- עתיד מספר התושבים במדינה לגדול ל 2020עד שנת ,  "2020ישראל "

ישראל היא המדינה . הם מעריכים שהשטח הבנוי והמפותח בישראל יגדל פי שלושה תוך דור, לפיכך
הממשיכה להתפתח במהירות וזאת על אף שהשטח העומד לרשותה קטן וצפוף , המפותחת היחידה בעולם

  . כבר כיום

 דרך המספקת את צרכי ההווה מבלי לפגוע בדורות – נזהרים לקיים את הפיתוח בדרך הקיימות האם אנו
  ?הבאים

 מגלמת בזעיר אנפין ,שמדינת ישראל מאז הקמתה, אפשר לומר
 50- את מגמות הפיתוח שאפיינו את העולם כולו ב, ובצורה מואצת

אך , 1950 מאז 2.4אוכלוסיית העולם גדלה פי . השנים האחרונות
התוצר העולמי הגולמי : הפריחה הכלכלית עלתה על הגידול בנפש

גם הפערים החברתיים בעולם גדלו .  עלה באותה תקופה פי שישה
הפער בין ההכנסות של שני העשירונים העליונים לעומת שני . מאוד

 בשנת 30:1גדל מיחס של , העשירונים התחתונים של כלל האנושות
 United Nations Humanפי ל (1994- ב80:1ליחס של , 1960

Development Report 1997.(  

) 1999-יליון במ 6.2-ל, 1950-מיליון ב 1.4-מ (4.5באותה תקופה גדלה אוכלוסיית ישראל כמעט פי 
 ) מדד לחוסנה התעשייתי של המדינה-כלומר ללא הכנסות ממקורות חוץ, התוצר המקומי הגולמי (ג"והתמ

ג  "אך האם העלייה בתמ. ביא לרווחה יותר מאשר במקומות רבים בעולםהפיתוח ה, בישראל. 23עלה פי  
ממשיכה לייצג עלייה ברווחת התושבים גם כאשר הצפיפות בארץ הולכת וגדלה והפערים החברתיים 

  ? מתרחבים מאוד

מדינות . רווחת התושבים גדלה, כושר הייצור גדל , המשק צומח. מקובל למדוד פיתוח במונחים כלכליים
מוסדות , למערכות תחבורה, לדאוג לחינוך, חות יכולות לספק לאזרחיהן מערכת בריאות טובהמפות
בישראל כמו בכל . אך הגישה של הקיימות מלמדת שאסור להסתכל על המדדים הכלכליים בלבד. תרבות
  .המדדים הכלכליים עולים והמדדים הסביבתיים מידרדרים, העולם

  )Sustainability(קיימות 

  

, הדרך  לספק את צורכי ההווה
מבלי לפגוע באפשרות של 

הדורות הבאים לספק את 
  . צורכיהם
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הראשונות . שלא ניתן לקיים כלכלה בריאה בסביבה חולה, להביןבעולם העסקי העולמי מתחילים כיום 
הארץ משנה את האקלים -התחממות כדור. הנאלצות לשלם סכומי עתק, ללמוד זאת היו חברות הביטוח
האוויר -סך כל ההפסדים הקשורים במזג. תושיטפונוסופות , אוויר חריג-ומתרבים מאוד האירועים של מזג

  .למעלה מפי חמישה מההפסדים בשנות השמונים,  מיליארד דולר430על עלה , במהלך שנות התשעים

חברת . לאומיים מוסט הדגש מניצול משאבי הטבע למציאת משאבים מתחדשים-בחלק מהתאגידים הרב
קיימא -כי היא רואה את עתידה באנרגיה מתחדשת הניתנת לניצול בר,  הודיעה למשקיעיהBPהנפט 

אף הממסד הכלכלי  מגיע לאט להכרה . ום אנרגיית רוח ואנרגיה סולריתומשקיעה בפיתוח טכנולוגי לרית
ידי -ניתן ללמוד מההצהרה שפורסמה באפריל השנה על, עד כמה שינוי זה רב משמעות. כי נדרש שינוי

הצהרה המהווה אזהרה . הארץ- ם והמכון למשאבי כדור"נשיא הבנק העולמי יחד עם שני ארגונים של האו
ההחלטה הקשה , לעתים: "קול קורא זה נפתח במילים אלו. viiמות הפיתוח העולמיותלאנושות בקשר למג

שהכלכלות הלאומיות מתבססות על סחורות ושירותים , מובן מאליו. מכולן היא להכיר במובן מאליו
שהחיים האנושיים עצמם תלויים ביכולת המתמשכת של , מובן מאליו. שמקורם במערכות אקולוגיות

סדרי העדיפויות , במשך תקופה ארוכה מדי, למרות זאת. ת לספק מגוון של צרכים חיונייםמערכות אקולוגיו
 התרכזו בשאיבת העושר שמספקות – הן בקרב העמים העשירים והן בקרב העמים העניים –של הפיתוח 

  ."המערכות האקולוגיות תוך תשומת לב קטנה להשלכות של פעולות הפיתוח

עלות הפגיעה אינה . ינת ישראל כבר פגעו במערכות אקולוגיות רבותתהליכי הפיתוח המואצים של מד
כבר כיום , כלומר. למדינת ישראל טביעת רגל אקולוגית הגדולה בהרבה משטחה. ג"מופיעה בחישובי התמ

השטחים הפתוחים של מדינת ישראל הם . אנו מייבאים שירותים אקולוגיים ממקומות אחרים בעולם
  . סור לוותר עליהם א–הכליות והריאות שלה 

, כל אחד מאתנו חייב לשאול את עצמו.  נושאים אלה חייבים להיות על סדר היום של הציבור הישראלי
. כיצד הוא יכול לאמץ שינויים באורח חייו אשר יקטינו את טביעת הרגל האקולוגית שלו ושל מקום עבודתו

שיקולים לטווח . ם טוב לנו גם כאזרחיםכאזרחים עלינו להבין שלא כל מה שטוב לנו כצרכני, נוסף לכך
 לנו ולדורות –מנת שנוכל לבנות כאן חברה שטוב לחיות בה -הם חיוניים על, מעבר לאופק הבחירות, ארוך
  .הבאים

                                                   

  הערות וקישורים

iהאדם שינו את ההרכב האטמוספרה של -בראש ובראשונה הדבר נובע מכך שבני. ממצאים רביםמבעת   קביעה זו נו
 יחסי הגומלין של המערכות –אך אין מדובר רק בכך .  ואין יצור חי או אזור שאינו מושפע מכך, כוכב הלכת שלנו

גורמים , ל שדות חקלאייםלמשל ריסוס ש, כך ששינויים המתרחשים באזור אחד. האקולוגיות סבוכות ומורכבות
הן בציפורים , שאריות של חומרי הדברה נתגלו למשל. להשפעות במרחק של אלפי קילומטרים ממוקד הפעילות

  . באנטרטיקה והן בדובים קרוב לציר הצפוני

ii" ישנם חומרים  מעשה ידי אדם שאינם . אינם מסוגלים להתמודד עם כל סוג של זיהום"  של הטבעחינםשירותי ה
היא להפסיק כליל את , אין להם כל פתרון ולכן  הדרך היחידה למנוע את הצטברותם לרמות רעילות, פרקים בטבעמת

  .סוגים של חומרי הדברה לגבי תשעה, לאומית-כפי שאכן הוחלט לאחרונה ברמה הבין. השימוש בהם

iii http://www.bestfootforward.com .אפשר למצוא חומר רב על טביעת הרגל האקולוגית, באתר מצוין זה .  
iv htm.substant/slt/com.greenchannel.www://http  

vטביעת הרגל . ך לעלותחמצני ועל כן ריכוזו באטמוספרה ממשי- כיום אין בעולם די שטחי יער לקליטת הפחמן הדו
את , מבלי להרוס את התשתית, כלומר. קיימא-מנת לחיות בצורה בת-האקולוגית מחשבת את השטח הנדרש על

החישוב כולל את השטח הנדרש כדי שנוכל לחיות מבלי לשנות את , על כן. הארץ-המערכות תומכות החיים של כדור
  . הלכת שלנו-הרכב האטמוספרה של כוכב

viקרחונים ושטחים , מדבריות.  אינו שטח המדינה בפועל אלא השטח היצרני מבחינה אקולוגית השטח הזמין
השטח מוכפל במקדם על פי מידת אופן עיבודו ביחס , כמו כן. אינם נכללים בחישוב, שאינם פוריים לחלוטין

מהמווצע התפוקה הממוצעת לדונם אדמה חקלאית גבוהה יותר , במדינות המערב לדוגמה. לממוצע העולמי
  .ולכן השטח הזמין שמופיע בטבלה גדול באופן יחסי, העולמי

vii html.editorial_partner/2000wr/org.wri.www://http   




