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כלכלת, מוסדות כרך מיוחד בנושא "ב "משפט, חברה ותרבות" ת בכתב הע (2021)מרץ  התקבל לפרסום

 ׳ רון חריס וד״ר דרור גולדברג פבעריכת פרו" ומשפט בישראל

 

 תקציר 

, ובנקים מרכזיים בפרט. הגישה ההיסטורית מאמר זה מציג גישה היסטורית לחקר מוסדות כלכליים בבכלל
וא אוניברסלית  פונקציה  כלכליים  למוסדות  לפיה  הכלכלית,  לגישה  אלטרנטיבה  ולגישה  -מציעה  היסטורית, 

הסוציולוגית המתמקדת ביחסי עוצמה, ואינה עוסקת בתפקיד הכלכלי של מוסדות. בנקים מרכזיים, גורסת  
ם משתנים בהתאם לנסיבות הכלכליות בהקשר היסטורי המקומי,  הגישה ההיסטורית, הם מוסדות שמטרותיה

זו סבורה כי המשקל שניתן למשתנה של עצמאות הבנק  גישה  הבנק.  הנהגת  ובהתאם לתפיסה הכלכלית של 
משתנים   בשני  מתמקדת  ההיסטורית  הגישה  הבנק.  התנהגות  על  בפועל  השפעתו  את  משקפת  אינה  המרכזי 

כגורמים המסבירים את ההבדלים בין התנהגות בנקים מרכזיים —ות שלועוצמת הבנק ומידת השמרנ—אחרים
ואת השינוי שלה. המאמר מדגים את הגישה ההיסטורית באמצעות בחינה של ארבע אפיזודות בהיסטוריה של 

(, הנסיון שלא צלח לחוקק חדש בתקופתו של 1985)  15(, חקיקת תיקון  1954חוק בנק ישראל: הקמת הבנק )
וחקיקת החוק החדש בתקופתו של פישר. המאמר מנתח את היחסים בין החוק, התנהלות הבנק,  יעקב פרנקל,  

בנק  התפיסות הכלכליות ביחס למטרות הבנק, והתנאים הכלכליים, ומראה כי בכל אחד מארבעת האפיזודות,  
עצמאות ישראל תפקד כמוסד בעל עוצמה, אך מטרותיו ומידת השמרנות שלו השתנו. זאת, ללא תלות במידת ה

 החוקתית שלו.  

 

<H1>הקדמה 

בנקים  על פי הגישה של כלכלנים,  כרוכה באתגר תיאורטי ומתודולוגי.  בנקים מרכזיים  של  כתיבת היסטוריה  

מסוימת   מרכזיים תכלית  לשם  ומתוחזקים  מרכזייםמוקמים  בנקים  של  שהתכלית  מניחים  כלכלנים   . —

שלהם שהיא  —הפונקציה  מחירים,  יציבות  על  שמירה  תיאוריההיא  סמך  על  וכי  נקבעת  א  כלכלית  - היא 

שהתיאוריה הכלכלית היא אסטרטגית הצדקה של יחסי עוצמה,  מניחים    , לעומת זאת,היסטורית. סוציולוגים 

שתי הגישות המקובלות  כל אחת מ  וכי מוסדות משקפים את יחסי העוצמה ולא מוקמים לשם תכלית כלכלית.

רמובילה ל  ר בנקים מרכזייםלחק , המושתת על נקודת פתיחה תיאורטית שונה, ביחס  )נרטיב( היסטורי שונה  ִסיפֵּ

 לאופיים של מוסדות כלכליים.  

הכלכלית —הגישות המקובלות לכתיבה על היסטוריה של בנקים מרכזיים  שתי במאמר זה אני טוען כי כל אחת מ

הגישה הכלכלית מחמיצה את העובדה    יה של בנקים מרכזיים. בהיסטור  מחמיצה מרכיב מהותי—והסוציולוגית

נטועים בתוך הקשר מוסדי, כלכלי ופוליטי ולכן הם ומטרותיהם הם תוצאה של הקשר זה.  שבנקים מרכזיים  

על  הגישה הסוציולוגית מצמצמת את המוסד   שלו, ומתעלמת מכך שמוסדות משפיעים  הפוליטיים  להיבטים 

ם מהווים פתרונות לבעיות מדיניות שונות. כדי להתמודד עם החולשה של כל אחת  התפקוד הכלכלי, ולעיתים ה
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. ביסודה של גישה זו גישה היסטורית לחקר בנקים מרכזייםמציג גישה שלישית,  מן התיאוריות, מאמר זה  

כללית אלא מתוך כלכלית  נגזרת מתיאוריה    זו אינהאך  —פונקציה—ההנחה כי לבנקים מרכזיים יש תכלית

לכן, כדי להסביר את הקמתם ועיצובם של מוסדות יש לבחון את התפיסות שהיו  ים היסטוריים משתנים.  הקשר

לשחקנים השונים ביחס לתכלית של אותם מוסדות. בפרט, יש לבחון כיצד שחקנים שונים ביקשו לעצב מוסדות  

   . המקומית או הבינלאומיתכדי להתמודד עם משברים כלכליים ובעיות מדיניות ברמה 

שנות התשעים ב  השתרשההגישה ההיסטורית מבקשת לשחרר את ההיסטוריה של בנקים מרכזיים מהתפיסה ש

שנקראה —לפיה מוסד הבנק המרכזי מוגדר באמצעות המטרה של שמירה על יציבות המטבע. מתוך תפיסה זו

נובע כי יש להגדיר את עצמאות הבנק המרכזי, על פי יכולתו לשמור על יציבות המטבע.  —"הקונצנזוס החדש"

פוליטי התמקד בשאלת העצמאות הבנקים המרכזיים, ונטש את שאלת מטרותיהם.  -באופן זה, הדיון הכלכלי

ם כמובן מאליו שכל הבנקאים המרכזיים הזאת על סמך ההנחה כי שאלת המטרות הוכרעה. גישה זו, מקבלת  

אינפלציה"   היא  השאלה  הו"ניצי  כמה  היחידה  המדיניותעד  ההעדפות  את  לממש  כדי  עצמאות  להם   יש 

 1. שלהם  השמרניות

כפי שאראה במאמר זה, הנחה זו אינה עולה בקנה אחד עם הממצאים של מחקרים היסטוריים. כאשר בוחנים  

שרוב הבנקים המרכזיים, ברוב הזמן    את ההתנהלות של בנקים מרכזיים לאורך זמן ובמקומות שונים, מוצאים

בנקים מרכזיים פעלו להשגת מטרות שונות בזמנים שונים  וברוב המקומות לא פעלו בהתאם לגישה השמרנית.  

את שער החליפין, את הייצוא,  גם  תעסוקה וצמיחה, הם לקחו בחשבון  ליציבות המטבע,    בנוסףובתנאים שונים:  

בסיס תיאוריות - לא רק זאת אף זאת, מטרות אלו הוצדקו על.  אשראי  תנועות הון, יציבות פיננסית, והקצאת

 כלכליות אלטרנטיביות, ולא נבעו בהכרח משיקולים פוליטיים קצרי טווח.  

מבקשת להעביר את המשקל מן העיסוק בתנאים לעצמאות הבנקים בנקים מרכזיים הגישה ההיסטורית לחקר  

שונים.   היסטוריים  בהקשרים  המרכזי  הבנק  של  המטרות  את  שעיצבו  המשתנים  לחקר  במילים  המרכזיים, 

זו   גישה  כי  יראה  המאמר  המוסד.  של  לפונקציה  היסטוריזציה  לעשות  מבקשת  ההיסטורית  הגישה  אחרות, 

לתנאים הפוליטיים וליחסי הכוח המסבירים את השינויים שחלו בחוקות של  מובילה למסקנות חדשות, ביחס  

 הבנק המרכזי וביחסי העוצמה שאפשרו את פעולותיו.  

החל    ,  ארבע אפיזודות בהיסטוריה של בנק ישראלההיסטורית באמצעות ניתוח של    גישהה דגים את  המאמר י

הבנק תיקון  בהקמת  חקיקת  דרך  הנסיונ  15,  ישראל,  בנק  התשעים,לחוק  בשנות  החוק  את  לעדכן  וכלה   ות 

יטען כי בחינת ארבעת האפיזודות זו לצד זו, מראה לאורך  המאמר  .  2010-באישור חוק בנק ישראל החדש ב

ההיסטוריה שלו, השתנו מטרות הבנק. בניגוד לטענה כאילו הבנק הפך ממוסד חלש לעצמאי, אראה כי בכל אחת  

 מה, אך פעל להשגה של מטרות שונות.  מן האפיזודות הוא היה שחקן בעל עוצ

 

 

 


